
  العربية للطيران
  شركة مساهمة عامة

  )قيد التأسيس في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة(
 

  
 إماراتيسمية درهم ا سهم بقيمة ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠ درهم موزعة على ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠رأس المال 

  للسهم الواحد) ١(واحد 
  

رأس   إجمالي من) ٪٥٥( المئةخمسة وخمسون في   سهم لالكتتاب العام تمثل٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠ طرح 
  سهم كمصاريف إصدارلكل) ٢(باإلضافة إلى فلسين لكل سهم ) ١(  واحددرهم إماراتيسمية االمال بقيمة 

  
") الـشركة  ("ع.م.ش طيـران العربية لل من إجمالي األسهم في شركة      % ٥٥سهم تمثل    ٢٫٥٦٦٫٧٠٠٫٠٠٠ لطرح  العام األولي  االكتتابنشرة  

 أسهم الشركة لم تكن  العامالكتتابلالطرح وقبل هذا .  اإلمارات العربية المتحدة دولةفي إمارة الشارقة،أسيس مة قيد التوهي شركة مساهمة عا   
 ا في الالئحة الرسمية لألوراق المالية في سـوق دبـي المـالي وإدراج             ه بطلب لقبول قيد أسهم    ستتقدم الشركة . مطروحة في أية أسواق عامة    

  . ن عملية التأسيسعند االنتهاء م أسهمها

من األشخاص الطبيعيين أو المؤسسات      أخرى مفتوح أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول          العربية للطيران إن االكتتاب في أسهم     
 في تاريخ   عاماً) ٢١(ن  ويحظر االكتتاب لألفراد الذين تقل أعمارهم ع      . االعتبارية أو الشركات أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية        

 . إما مباشرة أو عن طريق وليهم أو وصيهم أو ممثلهم الشرعيإغالق اإلكتتاب

 قد تم عرضه على وزارة االقتصاد في دولة اإلمـارات           وفقاً للشروط واألحكام المبينة في هذه النشرة      إن طرح األسهم بموجب نشرة االكتتاب       
  . األسهم لدى أية هيئة تنظيمية أخرى في أي بلد آخرد اعتمال يتسجيتم لم  وأ/و العربية المتحدة

األوراق المالية، وإذا كانوا ال يفهمـون       بخصوص  الالزم  من جانبهم بالتحري    المطروحة القيام   يجب على المشترين المحتملين لألوراق المالية       
المعنـون   موضحة فـي القـسم        مخاطر معينة  الشركةأسهم   يتضمن االستثمار في     .محتويات هذه النشرة فعليهم استشارة مستشار مالي معتمد       

  .١٨  في بداية الصفحة"مخاطر اإلستثمار"

 في دول مجلس التعاون الخليجيآتتاببنك اال

المستشار المالي ومدير االآتتاب ومدير عمليات السجل

آتتاب الرئيسيبنك اال

 في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتتاببنوك اال

دولة قطرسلطنة عمان  دولة البحرين

 

 في دول مجلس التعاون الخليجيآتتاببنك اال

المستشار المالي ومدير االآتتاب ومدير عمليات السجل

آتتاب الرئيسيبنك اال

 في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتتاببنوك اال

دولة قطرسلطنة عمان  دولة البحرين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  العربية للطيران

  )قيد التأسيس في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة( - شرآة مساهمة عامة
  

 بقيمـة   من إجمالي رأس المـال    )  ٪٥٥ (خمسة وخمسون في المئة    تمثل سهم   ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠تاب  األسهم المطروحة لالكت  عدد  
المستثمرين مصاريف إصدار عن كل سهم تطرح على        ) ٢(للسهم الواحد مضافاً إليها فلسين      ) ١(اسمية قدرها درهم إماراتي واحد      

   . أخرى دولاإلمارات العربية المتحدة ومن  دولة من األفراد والمؤسسات من

مـن أسـهم الـشركة المطروحـة لالكتتـاب، أي مـا يعـادل               ) ٪٤٥( المؤسسون بما نسبته خمسة وأربعون في المئـة          اكتتب
وقد تم تحديد قيمـة     . م.م.ذالعربية للطيران    قيمتها نقداً وحصص عينية تتمثل في أسهم شركة          تسديد سهم، تم    ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

والمبـالغ  حيث دخلت الحصة العينية كاملـة        ،للسهم الواحد ) ١(، بسعر درهم واحد      درهم ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠الحصة العينة بمبلغ    
  .في تكوين رأسمال الشركةالنقدية 

تمت الموافقة على هذه النشرة من قبل وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً ألحكام قـانون الـشركات وقراراتـه            
 بالموافقة علـى تأسـيس      ٢٠٠٧ لسنة   ١٨ القرار اإلداري رقم     في إمارة الشارقة   -القتصادية  النافذه، وقد أصدرت دائرة التنمية ا     

   .الشركة وذلك بعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية الالزمة والمطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

مدير عمليات السجلالمستشار المالي ومدير االآتتاب

مدقق الحساباتالمستشار القانوني  لالآتتاب

آتتاب الرئيسيبنك اال

 في دول مجلس التعاون الخليجيآتتاببنك اال في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتتاببنوك اال

دولة قطرسلطنة عمان  دولة البحرين

 

مدير عمليات السجلالمستشار المالي ومدير االآتتاب

مدقق الحساباتالمستشار القانوني  لالآتتاب

آتتاب الرئيسيبنك اال

 في دول مجلس التعاون الخليجيآتتاببنك اال في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتتاببنوك اال

دولة قطرسلطنة عمان  دولة البحرين
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  المؤسسون

من أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب، أي ما ) ٪٤٥( في المئة  المؤسسون المبينة أسمائهم أدناه  بما نسبته خمسة وأربعوناكتتب
وقد تم تحديد . م.م.ذالعربية للطيران  عينية تتمثل في أسهم شركة وحصص قيمتها نقداً تسديدتم  سهم، ٢،١٠٠,٠٠٠،٠٠٠يعادل 

والمبالغ حصة العينية كاملة للسهم الواحد حيث دخلت ال) ١(بسعر درهم واحد  درهم، ١،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠بمبلغ  قيمة الحصة العينة
  . من النظام األساسي)٨( من عقد التأسيس والمادة رقم )٦ (كما هو مذكور في المادة رقم ،في تكوين رأسمال الشركةالنقدية 

 أنشأت . منطقة الشرق األوسط األولى في االقتصاديشركة الطيران  ،مقرها في مطار الشارقة الدولي، والعربية للطيرانتعد 
 سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،صاحب الصادر من قبل أميري مرسوم  بموجب ٢٠٠٣في عام بية للطيران العر

  .كشركة ذات مسؤولية محدودةوتم تأسيسها الحقاً . حاكم الشارقةو عضو المجلس األعلى االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 خمسة وخمسون في المئةطرح نسبة ل  نشر االكتتاببالموافقة على قرار ٢٠٠٧ مارس٨  وقد أصدرت وزارة االقتصاد  في
وذلك بعد استيفاء جميع اإلجراءات  لالكتتاب العام  ) قيد التأسيس–شركة مساهمة عامة  (العربية للطيران من أسهم%) ٥٥(

 .القانونية الالزمة لتأسيس الشركة والمطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم

نقدية                         ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية عينية       ٤٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مصرف الشارقة االسالمي إماراتية دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة

نقدية                         ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ BVI شركة جاربل ترايدنج ليميتد عينية       ٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة المها القابضة

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية كمفورت للعقارات عينية       ٣٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية هيئة مطار الشارقة الدولي

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة يورو جلف  نقدية      ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جزر الكايمن IGCF SPV ٤ Limited

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية شركة فاست ترك نقدية      ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جزر الكايمن IGCF SPV ٥ Limited

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شـركة المها للعقارات عينية         ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ايرارابيان امبلوييس 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / خالد بن عبداهللا بن سلطان القاسمي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية سكاي انفستمنت

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا عمران تريـم إماراتية رد ستار انترناشونال  

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ كندي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سـامي راشـد فرحـات إماراتية ذي فاينانس جروب 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حميد ضياء جعفر إماراتية جلوبال فاينانس 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الوليد بن خالد أحمد بن خادم إماراتية جلف هولدنج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية موسسة الفين وواحد للتجارة والمقاوالت نقدية        ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ بحرينية     شركة فالكون يونايتد انفستمنت ليميتد  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مركز النجوم العقاري نقدية        ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة امارات جلوبال

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية مجموعة ايه كيه للتجارة والمقاوالت عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ماركتنغ فاوندايشنز 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي علي بن سالم عبدالرحمن المدفع عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية رويال سكاي ليمتد

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي عبداهللا جمعه السري عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية جنرال انفستمنت سرفيسز

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة السعود المحدودة عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية برايفت ونج 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة S.B.S للتجارة المحدودة عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية أف.أر.تي . انترناشيونال     

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي سلطان علي عبيد بن بطي المهيري عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ايليوت فاينانسنج 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ارابيان ماناجمنت انفستمنت

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / محمد بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مؤسسة فرايت هاوس

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / مانع بن راشد بن مانع المكتوم نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مؤسسة البرج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / ماجد بن سعود بن خالد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة تطوير العقارية 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة الزهراء العقارية

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شـركة الزبير للعقارات

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن محمد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية شركة الجاسمية لالستثمار المحدودة

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة البطحاء للتجارة والصناعة

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن خالد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة االمل لالستثمار

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عصام بن صقر بن حميد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية انترناشونال فاينانشال سيرفز  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبداهللا بن ماجد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية انترناشونال انفستمنت هولدنج  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبداهللا بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية الشهد تريدنج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سوري   خلدون عدنان مخلوف

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / طارق بن فيصل القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  العروبة فايننس 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / صقر بن راشد القاسمي نقدية          ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية الشيخ / عبداهللا بن محمد آل ثاني

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن خالد بن محمد القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  شركة الشارقة للتامين

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  شركة البحيرة الوطنية للتامين

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  بنك الشارقة المحدود

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سعود بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية    بنك االسـتثمار 



 

 iv

نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ فاهم محمد خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سعود بن حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ سلطان بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن عصام بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي  نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن عبدالعزيز بن محمد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / صقر بن محمد بن خالد بن خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / حميد بن محمد بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سالم بن سلطان بن صقر بن محمد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن محمد بن خالد بن خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن سلطان بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن صقر بن حميد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي    محمد غانم الغيث

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   احمد ناصر الفرادان نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية     فلنسيا للنقل البري العام

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   احمد راشد الجروان نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي    عمران مطر تريـم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ يوسف صالح السويجي   إماراتي    علي بن سالم المزروع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ يحيى عبدالكريم  إماراتي    علي بن أحمد المزروع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ وليد أبراهيم الصايغ   إماراتي    عبداهللا حسن محمد غريب

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ مروان محمد حسين إماراتي    عبداهللا جمعه المطوع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ محمد عمران تريـم إماراتي    عبدالرحمن محمد ناصر العويس

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ محمد سيف الهاجري إماراتي    سيف بن سالم خميس السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ غانم محمد الهاجري إماراتي    سلطان بن سالم خميس السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عمرعبيد الحصان الشامسي إماراتي    سعيد عبداهللا جمعه المطوع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ علي عبداهللا النومان إماراتي    سالم عبداهللا سالم الحوسني

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ باكستاني     نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عزيز الرحمن أحمد دين إماراتي    سالم بن محمد بن سالم العويس

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عثمان محمد شريف إماراتي    زياد عبداهللا كلداري

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبيد بن عيسى بن أحمد إماراتي    خميس بن سالم  السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبدالوهاب محمد الرومي إماراتي    خلفان محمد الرومي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا علي سعيد بن ساحوه إماراتي    جمال سالم الطريفي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا سلمان العامري إماراتي    بوخاطر لألستثمارات المحدودة

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا بن محمد العويس إماراتي    أمجد محمد يسري الدويك

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبدالعزيز حمـد تريم إماراتي    الشيخ / سلطان بن صقر سلطان بن سالم القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالعزيز حسن عبدالرحمن المدفع إماراتي   محمد علي النومان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي إماراتي   محمد عبد اهللا الخيال

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالرحمن بن سالم المزروع إماراتي   محمد رائد برقاوي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ طارق سلطان بن خادم إماراتي   علي ناصر الفردان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ صالح بطي عبيد بن بطي إماراتي   علي محمد حسن الشهدور

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ صالح بن علي المطوع إماراتي   عبدالرحمن بن علي الجروان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سلطان عبداهللا بن هده السويدي إماراتي   عبد اهللا محمد ابرهيم عبيد اهللا

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سـالم عبيد سيف السويدي إماراتي   عبد اهللا القصير

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سالم حميد الغماي إماراتي   سلطان محمد عبيد الهاجري

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سالم باالسود مبارك إماراتي   سعيد الرقباني 

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ خـالد إسماعيل صفر إماراتي   سعود محمد ابراهيم عبيد اهللا

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتية    نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حـنان راشد الجروان إماراتي   سالم عبيد حصان الشامسي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حميد محمد الهديدي إماراتي   راشد بن عبيد الليم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حميد عبداهللا المزروع إماراتي   راشد أحمد بن الشيخ

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حمد بن سالم المزروع إماراتي   خالد جاسم سيف المدفع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ جاسم محمد المحمود إماراتي   حميد بن ناصر العويس 

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ تريم مطر تريم  إماراتي   حمد عبد الرحمن المدفع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ أحمد بن محمد المدفع إماراتي   حمد بن غريب المحمود

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ أحمد بن سالم السويدي إماراتي   جمال محمد خليفة غانم الحميري

المجموع              ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي     أحمد عبداهللا النومان
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  مجلس اإلدارة

لـدورة مـدتها    تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين  أعضاء)٧(سبعة سوف يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 
يتعين أن تكون غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة وفقـاً                   . سنوات) ٣(ثالث  

 عضاء لمجلس إدارة الشركة األول لمـدة ثـالث        أهم  ؤبإستثناء ما تقدم عين المؤسسون السادة التالية أسما       .  الشركات ألحكام قانون 
  .اإلقتصاد بإعالن تأسيس الشركة ةراوزسنوات تبدأ من تاريخ قرار ) ٣(

  المنصب  االسم
  اإلدارة مجلس رئيس   آل ثاني بن محمد عبد اهللا/الشيخ
  اًعضو  ليعبد اهللا ع عادل /السيد
  اًعضو  تريم مطر تريم /السيد

  اًعضو  غانم  محمد الهاجري /الدكتور
  اًعضو  عبد الوهاب محمد الرومي /السيد
  اًعضو  عارف نقفي /السيد
  اًعضو  مصطفى احمد طلعت عبد الودود /السيد

  
 

  لجنة المؤسسين

وفي هذا السياق، قام المؤسسون بتعيين لجنة       . س الشركة عملية تأسي  النجازيتعهد المؤسسون باستكمال كافة اإلجراءات الضرورية       
تتألف لجنة المؤسسين مـن األعـضاء       .  التنظيمية المختصة  السلطاتأعضاء الستكمال عملية التأسيس لدى      ) ٣(مكونة من ثالثة    
  : التالية أسماؤهم

  المنصب  االسم
  رئيس اللجنة    آل ثاني بن محمد عبد اهللا/الشيخ
   اًعضو   علي هللاعبد ا  عادل/السيد
  اًعضو   هبارد دونالد /السيد
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   هامةمالحظة

هي مساعدة المستثمرين  االكتتاببراء أخرى ذات صلة آأي معلومات أو  هذه واالكتتاب نشرة تتضمنهاالمعلومات واآلراء التي إن الغاية من 
 ألية استخدامها أو عنها كلياً أو جزئياًها أو نسخها أو الكشف  بنشرها أو تصويروال يسمح. االكتتابالمحتملين الذين قد يودون المشاركة في 

  .من شعاع كابيتالمسبقة  خطية دون موافقة االكتتابأغراض تتجاوز 

 أو ساهمينلماأو الشركة أو  االكتتابأو بنوك   أي عرض تم اإلعالن عنه بصورة مباشرة أو ضمنية من جانب شعاع كابيتالاعتبارال يمكن 
 محتويات واكتمال أو المحاسبين أو المحامين أو الموظفين أو أي شخص أخر بمثابة ضمان لدقة من مدرائهممجلس اإلدارة أو أي من أعضاء 

 أو أي وثيقة أخرى أو معلومات تم تقديمها في أي وقت وتمت بصلة لطرح األسهم أو االكتتاب أو التوقعات المتضمنة في نشرة االكتتابنشرة 
  .االكتتاب بعد عديلتأي وثيقة بقيت دون 

 بمثابة استشارة قانونية أو ضريبية أو أو اعتبارها االكتتاب في نشرة الواردة على المعلومات االعتمادال يتعين في أي حال من األحوال 
يتعين على  .ر بشراء األسهم من جانب المكتتبين في اإلصداالمتعلقةمالية ال أوقانونية الجوانب ال كمعلومات متكاملة من حيثاعتبارها 

 مماثلة ن بشأن إصداراتون والضريبيولقانونيالماليون وا وهم مستشارالتي يسديها النصيحة المهنية واعتماد استشارة المستثمرين المحتملين
 في نشرة بدون االعتماد على ما يرد االكتتابوالقيام بعمليات الفحص والتدقيق التي يعتبرونها ضرورية التخاذ القرارات المناسبة بشأن 

  .  هذهاالكتتاب

 أو المحاسبين أو أي من مدرائهمأو الشركة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ساهمون الم أو االكتتابأو بنوك  شعاع كابيتالال تتحمل 
و تم إغفالها أو أي  أاالكتتابأو الموظفين أي مسؤولية تنشأ عن بيانات تم التعبير عنها صراحة أو ضمنيا في نشرة المستشارين القانونيين 

  . االكتتاب ومشاركته في االكتتابوسيلة أخرى مكتوبة أو شفهية فيما يختص بتقييم المتلقي لنشرة 

أو أي من وكالئهم أو ممثليهم أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء أو ساهمون أو الم الشركة أو االكتتابأو بنوك   شعاع كابيتالكما ال تتحمل
  .االكتتابأو الموظفين أي مسؤولية بشأن تقديم معلومات إضافية بعد تاريخ نشرة تشارين القانونيين المسالمحاسبين أو 

نظرة " و "يقدر"و " يتوقع" و" ستستمر" و" تتوقع الشركة " و"من المحتمل أن تؤدي إلى" كلمات أو جمل من قبيل  من استعمالإن الهدف
 التقديرات على مثل هذه االعتمادعدم المحتملين  المستثمرين  على. مستقبليةلتنبؤ بنتائجا أو أي تعبيرات مشابهة هو "سوف"و " مستقبلية
إلى نتائج فعلية تختلف التي قد تؤدي  للتغيير، حيث إنه من المستحيل التنبؤ بالظروف المستقبلية عرضة التقديراتإن مثل هذه  .المستقبلية

  .اليابصورة ملموسة عن العوائد المتوقعة أو المقدرة ح

لم يتم اعتماد األسهم أو . في دولة اإلمارات العربية المتحدةوزارة االقتصاد  هذه قد تم عرضه على االكتتابإن طرح األسهم بموجب نشرة 
 ألي تسجيلها لدى أي سلطة تنظيمية أخرى في أي بلد آخر بما فيها لجنة البورصة واألوراق المالية األمريكية أو أي لجنة أوراق مالية تابعة

وبالتالي ال يجوز عرض أو بيع أو إعادة بيع أو تحويل أو تسليم هذه األسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في . والية في الواليات المتحدة
 باستثناء) ١٩٣٣كما ينص عليه قانون األوراق المالية األمريكية لعام (الواليات المتحدة األمريكية أو لحساب أو مصلحة أي شخص أمريكي 

بعض الصفقات المعفية من متطلبات التسجيل التي تنص عليها قوانين األوراق المالية األمريكية الفيدرالية أو الخاصة بالواليات المتحدة 
 في المملكة االكتتابكما أن هذه األسهم غير معروضة وال يجوز عرضها في المملكة المتحدة إذا أستوجب ذلك تسجيل نشرة . األمريكية
 التقيد االكتتابوعلى األشخاص الذين يستحوذون على نسخة من نشرة . ١٩٩٥ لألوراق المالية لعام االكتتابحسب قانون عروض المتحدة ب

  .ال تشكل هذه النشرة عرضا ألي شخص يتواجد في أي بلد تحظر قوانينه مثل هذه العروض .بهذه القوانين

 من األشخاص الطبيعيين أو المؤسسات اخرىمواطني دول إلمارات العربية المتحدة و في أسهم الشركة مفتوح أمام مواطني دولة ااالكتتابإن 
عاماً إما ) ٢١( لألفراد الذين تقل أعمارهم عن االكتتابويحظر . االعتبارية أو الشركات أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية

 .مباشرة أو عن طريق وليهم أو وصيهم أو ممثلهم الشرعي

  

  اع كابيتالشع
   اإلمارات العربية المتحدة-دبي 
+٩٧١)٤ (٩٧٩٥ ٣١٩: هاتف
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  ٥٥................................................... شركة مساهمة عامة - النظام األساسي لشركة العربية للطيران    
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  تعاريف 

    :المبينة لها فيما يلييكون للعبارات التالية في هذه النشرة المعاني 

  العملة الرسمية في اإلمارات العربية المتحدة   : درهم أو دراهم
    

 والتي تم اعتمادهـا     ٢٠٠٧  مارس ١٨االكتتاب المؤرخة في    النسخة العربية من نشرة       : نشرة االكتتاب باللغة العربية
  . ٢٠٠٧  مارس٨اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ دولة من قبل وزارة االقتصاد في 

    
  النظام األساسي للشركة   : النظام األساسي

    
  مجلس إدارة الشركة   : المجلس أو مجلس اإلدارة

    
 ١٩٨٤ لعـام    ٨اإلمارات العربيـة المتحـدة رقـم        دولة  شركات التجارية في    قانون ال   : قانون الشركات التجارية

  .  وتعديالته النافذة
    

  شـركة  وأ) قيد التأسـيس  (ع  .م.ش العربية للطيران  تعبير يستخدم لإلشارة إلى شركة        :  الشركة أو العربية للطيران
 ة كليـاً أو جزئيـاً      كما يقتضي النص، والشركات التابعة المملوك      م.م.ذ طيرانالعربية لل 

  : وهي
    
 )ح.م.م(ريد ماركتنج كوميونيكيشنز    

  ) ح.م.ش(انفورميشن سيستمز اسوسييتس  
    

  .يعني سوق دبي المالي  :سوق دبي المالي
    

المستشار المالي ومدير االكتتاب 
  : سجل المساهمينوأمين

   .ع.م.شعاع كابيتال ش

    
 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ٣١شركة من أول يناير وتنتهي في   تبدأ السنة المالية لل     : السنة المالية

ذلك السنة المالية األولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي فـي               
  .   ديسمبر من السنة التالية٣١

    
   .المبينة أسماؤهم في النشرةن للشركة ون المؤسسوالمساهم  :المؤسسون

    
  .يعني دول مجلس التعاون الخليجي  :خليجيمجلس التعاون ال

    
  .اإلمارات العربية المتحدةدولة تعني وزارة االقتصاد في   الوزارة

    
  .للسهم الواحددرهم واحد   : سعر االكتتاب

    
 للبيع للجمهور وفقاً للـشروط المبينـة فـي نـشرة            ةسهم معروض ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠   :أسهم االكتتاب

  .من رأس مال الشركة% ٥٥االكتتاب وهي تمثل 
    

درهــم مــوزع علــى  ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠  قــدرهعــام بمبلــغ إجمــاليالكتتــاب اال   : االكتتاب
  . سهم٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠

    
لكـل سـهم مطـروح      ) ٢(من المتوقع أن تغطي مصاريف اإلصدار التي تقدر بفلسين            : تكاليف االكتتاب

اإلصدار التي تم جمعهـا     وفي حال قلت مصاريف     . لالكتتاب العام مصاريف التأسيس   
عن حجم نفقات التأسيس فإن مثل هذا النقص سيتم قيده في سجالت الشركة فـي بنـد                 
النفقات، وبالمثل فإن أي زيادة في مصاريف اإلصدار التي يتم جمعها عن مـصاريف              

  .تأسيس الشركة سيتم قيدها كدخل للشركة
    

  .٢٠٠٧ مارس ١٨االكتتاب والمؤرخة  بخصوص المعدةتعني نشرة االكتتاب   : نشرة االكتتاب
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  .  درهم للسهم الواحد) ١(في الشركة بقيمة اسمية تبلغ ) أسهم(يعني سهم   ):األسهم(السهم 
    

   . أسهم الشركةمالكييعني   :المساهمون
    

سـهم  المؤهل الذي سيقدم عرضاً لشراء عدد معين من األ        ) المستثمرون(يعني المستثمر     ):المكتتبون(المكتتب 
يجب على المستثمرين االعتمـاد علـى       . المعروضة لالكتتاب وفقاً لشروط هذه النشرة     

 مقارنـة   وفي حالة وجود أية اختالفات أو تناقضات      . نشرة االكتتاب باللغة العربية فقط    
  .المعتمدة فإن النشرة الصادرة باللغة العربية هي بالنص االنجليزي

    
  . اإلمارات العربية المتحدةدولة  تعني  : اإلمارات العربية المتحدة

    
ــستثمر  ــستثمر(الم ــن ) نوالم م

  : اإلمارات العربية المتحدة
اإلمـارات العربيـة    دولة  يعني أي شخص أو هيئة أو مؤسسة أو شركة تحمل جنسية            

  . المتحدة



 

 ١٠

  ملخص تنفيذي 

 هذا الملخص على كافة     يقد ال يحتو   . من نشرة االكتتاب    المعلومات المفصلة المتضمنة في أجزاء أخرى      سياق الملخص التالي في     يجب قراءة 
يتعين على المكتتبـين قـراءة نـشرة         . في أسهم الشركة   االستثمارالمعلومات التي يتعين على المكتتبين أخذها بعين االعتبار قبل اتخاذ قرار            

  ."االستثمار مخاطر" كاملة بعناية بما في ذلك القسم المعنون االكتتاب

  الشركة 
  أنشأت. منطقة الشرق األوسط األولى في االقتصادي، شركة الطيران مقرها في مطار الشارقة الدولي، والعربية للطيرانتعد 

سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صاحب الصادر من قبل أميري مرسوم  بموجب ٢٠٠٣في عام العربية للطيران 
   .كشركة ذات مسؤولية محدودةوتم تأسيسها الحقاً .  حاكم الشارقة،العربية المتحدةاإلمارات  اإلتحادي لدولة عضو المجلس األعلى

الشركة من شركة ذات مـسؤولية محـدودة إلـى          تحويل  لوزارة االقتصاد   بطلب إلى   تقدم مؤسسو الشركة     ٢٠٠٧وفي يناير عام    
 في دولة اإلمـارات العربيـة        والقرارات المنفذة له   ١٩٨٤ لعام   ٨ركة مساهمة عامة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم          ش

  . المتحدة

منطقة الشرق األوسط وحققت العديد مـن اإلنجـازات منـذ            الىوقد نجحت العربية للطيران بإدخال مفهوم الطيران االقتصادي         
وكونـت   حجم أسـطولها   وزاد في حجم عملياتهانمواً كبيراً ات الثالث السابقة، حققت العربية للطيران       وعلى مدى السنو   .تأسيسها
 ٩العربية للطيـران مـن       أسطول   لفأيتوفي الوقت الحالي    . والخدمة المتميزة سالمة  ال سجالً جيداً من حيث   سمعة حسنة و  لنفسها  
 ل وجهة مختلفة في منطقة الـشرق األوسـط وشـما   ٣٤ت إلى  مستأجرة تقوم برحال Airbus A٣٢٠من طراز  ديثةح طائرات
  . وشبه القارة الهنديةإفريقيا 

 عمالئهاجوي بأسعار منخفضة وتلتزم بأعلى معايير السالمة والدقة في المواعيد بهدف خدمة             ال السفرتقدم العربية للطيران خدمات     
 ماليين راكب إلـى     ٣,٣ للطيران رحالت جوية آمنة ألكثر من        العربيةوفرت  ومنذ تأسيس الشركة،    . بأكثر الطرق سالمة وفعالية   

  . هم المختلفةوجهات

  رأس المال 
 سهم  ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠موزعة على    درهم   ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠  العام االكتتاببعد أكتمال عملية     رأس مال الشركة المدفوع      يبلغس

  .  للسهم الواحد)١( واحد درهمبقيمة اسمية تبلغ 

  االكتتاب 
مـن أسـهم الـشركة المطروحـة لالكتتـاب، أي مـا يعـادل        ) ٪٤٥(لمؤسسون بما نسبته خمسة وأربعون في المئـة       ا اكتتب 

قيمـة  وقد تم تحديـد     . م.م.ذالعربية للطيران   قيمتها نقداً وحصص عينية تتمثل في أسهم شركة          سداد سهم، تم    ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
والمبـالغ  حيث دخلت الحصة العينية كاملـة       للسهم الواحد   ) ١ (بسعر درهم واحد   درهم،   ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ   الحصة العينة 

  .في تكوين رأسمال الشركةالنقدية 

 مـن إجمـالي رأس المـال      %) ٥٥ (خمسة وخمسون في المئة    وقد عرضت الشركة خطتها على وزارة االقتصاد لطرح ما نسبته         
) ٢(للسهم مضافاً إليهـا فلـسين       ) ١(م إماراتي واحد     سهم بقيمة اسمية قدرها دره     ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠، والتي تمثل    لالكتتاب العام 

سيكون االكتتاب مفتوحا للمستثمرين من األفراد والمؤسسات من مواطني دولة اإلمارات العربيـة             . مصاريف إصدار عن كل سهم    
مـن  % ٤٩ نـسبة    بتملك حتى لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة       يسمح النظام األساسي للشركة       .دول أخرى المتحدة و 

  .   رأس مال الشركة

  

 

 

 

  

 



 

 ١١

  الجدول الزمني لالكتتاب 
 وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول الزمني . الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب التواريخ المحددة أدناهتلخص

قل عدد األيام يت المختصة، بشرط أال لالكتتاب أو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة له بعد الحصول على موافقة السلطا
  :أيام، وفقاً ألحكام قانون الشركات) ١٠(المخصصة لالكتتاب عن عشرة 

  الجدول الزمني لالآتتاب

  ٢٠٠٧ مارس ١٨    موعد بدء االكتتاب

  ٢٠٠٧ مارس ٢٧    موعد إغالق االكتتاب

  ٢٠٠٧ ابريل ٨    االكتتابتخصيص األسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات 

 األسهم المخصصة لهم عن عدد دولة اإلمارات العربية المتحدةفي إخطار المكتتبين 
   بعد التخصيصاألموال الزائدة وإعادة 

  ٢٠٠٧ ابريل ١١  

 األسهم المخصصة لهم عن عدد مجلس التعاون الخليجي في دول إخطار المكتتبين
   بعد التخصيصاألموال الزائدة وإعادة 

  ٢٠٠٧ ابريل ١٤  

  ستخدام حصيلة االكتتابا
كما . أسطولها الجوي استخدام حصيلة االكتتاب، باإلضافة إلى التمويل المصرفي، لشراء وتطوير والتوسع في حجم              شركةعتزم ال ت

ـ  باإلضافة إلى    قطع غيار إستراتيجية     شراء و ، محركات احتياطية إضافية   شراء تعتزم الشركة  ع مرافـق الـصيانة     يتحديث وتوس
ديثـة  ح طـائرات    ٩ من    المكون  الحالي  العامل  أسطولها الجوي  لتوسعةتخطط العربية للطيران     .األنشطةر ذلك من    وغيوالهندسة  

وجدير بالذكر أن الشركة تهـدف      . ٢٠١٥بحلول عام     وذلك عن طريق الشراء او التاجير التشغيلي        طائرة ٣٤ إلى ما ال يقل عن    
  .٢٠١١بحلول عام العامل  أسطولها نصف  امتالكإلى

  كاليف االكتتابت
وفي حـال   . لكل سهم مطروح لالكتتاب العام مصاريف التأسيس      ) ٢(من المتوقع أن تغطي مصاريف اإلصدار التي تقدر بفلسين          

قلت مصاريف اإلصدار التي تم جمعها عن حجم نفقات التأسيس فإن مثل هذا النقص سيتم قيده في سـجالت الـشركة فـي بنـد                         
  .ة في مصاريف اإلصدار التي يتم جمعها عن مصاريف تأسيس الشركة سيتم قيدها كدخل للشركةالنفقات، وبالمثل فإن أي زياد

  اإلدارة 
أثبت قدرته على زيادة عوائد وأرباح الشركة محافظـاً         وخبرات ومؤهالت عالية    ب يتمتعتعتمد الشركة على فريق إدارة متخصص       

  .لشركةفي خدمات ا والجودة التميزفي نفس الوقت على أعلى معايير 

  مجلس اإلدارة 
لـدورة مـدتها      تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين     اءعضأ )٧(سبعة  سوف يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من         

يتعين أن تكون غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس من مواطني دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة وفقـاً                   . سنوات) ٣(ثالث  
ثـالث   لمجلس إدارة الشركة األول لمدة      عضاء  أبإستثناء ما تقدم عين المؤسسون السادة التالية أسماءهم         . ن الشركات ألحكام قانو 

  . سنوات تبدأ من تاريخ قرار وزير اإلقتصاد بإعالن تأسيس الشركة

  المنصب  االسم
  اإلدارة مجلس رئيس   آل ثاني بن محمدعبد اهللا /الشيخ
  اًعضو  عبد اهللا علي عادل /السيد
  اًعضو  تريم مطر تريم /السيد

  اًعضو  غانم  محمد الهاجري /الدكتور
  اًعضو  عبد الوهاب محمد الرومي /السيد
  اًعضو  عارف نقفي /السيد
  اًعضو  مصطفى احمد طلعت عبد الودود /السيد



 

 ١٢

  الوضع المالي
 والمعدة من قبل المدققين المستقلين العالميين ديلـوت   يعتمد هذا الملخص على القوائم المالية المجمعة المرفقة ضمن نشرة االكتتاب          

ر المحاسـبية  يم، وشركاتها التابعة وفقاً للمعاي.م.ذالعربية للطيران  لشركة )الشارقةإمارة في  ("Deloitte & Touche"توش  اند
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤  ديسمبر٣١في هية توالمن ةام الماليوعالعالمية وذلك عن األ

 ومنذ ذلك الحين توسعت عملياتها وأنشطتها كما هـو ثابـت مـن          ٢٠٠٣للطيران عملياتها في شهر مارس من عام        بدأت العربية   
 مليون درهم مقارنـة بمبلـغ       ٧٤٩,٢ مبلغ وقدرة    ٢٠٠٦عام   في   بلغت إيرادات التشغيل   .واألرباح يرادات التشغيل إارتفاع  خالل  
 مليون درهم وهامش صافي     ١٠١,٢ بقيمة   ٢٠٠٦عام  في    صافية اًاحأربكما حققت الشركة    . ٢٠٠٥ في عام     مليون درهم  ٤١١,٢

  .٢٠٠٥في عام % ٧,٦ مليون درهم وهامش صافي ربح نسبتة ٣١,٣ بقيمة صافيةمقارنة بارباحاً % ١٣,٥ربح نسبتة 

مـن    الشركةإلى التوسع في أسطول  ٢٠٠٥عام  ب مقارنة ٢٠٠٦في عام    واألرباح بشكل أساسي     يرادت التشغيل إوتعود الزيادة في    
 مليون   ١,٧٦ أكثر مننقل تم  فيما،  وجهة مختلفة ٣٢برحالت إلى يام قوال ، طائرات٩ إلى ٥من الذي ارتفع الحديثة  الطائرات
  .تحقيق الفعالية التشغيليةضافة إلى إلب مسافر مليونأكثر من حوالي ب مقارنة مسافر

 حـوالي   ٢٠٠٦وقد بلغت إجمالي موجودات الشركة فـي        . تمويل عملياتها تعتمد الشركة على مساهمة الشركاء وتدفقاتها المالية ل       
 ١٩٣,٦طلوبات حـوالي    م وبلغت إجمالي ال    مليون درهم  ١٧٣,٩ بينما بلغت إجمالي حقوق الشركاء حوالي        ، مليون درهم  ٣٦٧,٥

  .مليون درهم

  نقاط القوة التنافسية لدى الشركة 
  : ية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يليترى العربية للطيران أن لديها نقاط قوة تنافس

 :  منخفضة التكاليفعمليات التشغيل 

 الفعالية القصوى واالستغالل االمثل السطول الطائرات  -
 تكاليف التوزيع انخفاض  -
  واحد من الطائرات طراز االعتماد على -

   توفير تذاكر السفر بأسعار منخفضة 

 في المنطقة االقتصادي الريادة في قطاع الطيران أفضلية  

 مميزةشبكة توزيع  

  مواصفات تجهيز متميزة للطائرات لزيادة راحة المسافرين 

  شهرة واسعة السم العربية للطيران بين العمالء 

 محتملة كبيرة  أسواق التوسع فيالقدرة على  

 فريق إدارة خبير ومؤهل  

 المرونة والكفاءة التشغيلية  

  اإلستراتيجية 
 في مجلس التعاون في احتالل موقع شركة الطيران االقتصادية الرائدةلعربية للطيران هو االستمرار ليسي إن الهدف الرئ

  : قدماً نحو األمام ما يليلمضي ا العناصر األساسية إلستراتيجية الشركة تشمل. الخليجي

 منخفضة وبسيطة تذاكر المحافظة على هيكلية أسعار  

 تحسين الكفاءة التشغيلية  

  ها في أسطول طائراتالتوسع 

 رحالتهازيادة عدد خطوط  

 االضافيةزيادة العوائد  
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  توزيع األرباحسياسة 
على األقل من صافي الدخل كتوزيعات نقدية على أال يؤثر ذلك % ٢٥سوف تتبنى الشركة سياسة لتوزيع األرباح تقتضي توزيع 

إن قرار توزيع األرباح خاضع لتقدير مجلس اإلدارة . ثماريسلباً على متطلبات التمويل المصرفي ورأس المال واإلنفاق االست
 وحتى ٢٠٠٧ يناير ١ أما بالنسبة لألرباح المحققة من الفترة من .والجمعية العمومية للمساهمين بشكل يتوافق مع مصلحة الشركة

  .م.م.ذيران العربية للطالشركاء الحاليون لشركة تاريخ إعالن تأسيس الشركة فستقوم الشركة بتوزيعها على 

  األسهم 
سيتم إصدار . مدفوعة بالكاملمصدرة و سهم ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠من بعد اكتمال عملية االكتتاب العام  الشركة سيتكون رأس مال

وتسجيل األسهم من خالل شهادات أسهم يحصل عليها المساهمون وستحتفظ الشركة بسجل مساهمين يوضح عدد األسهم المملوكة 
 في أقرب وقت ممكن بعد إنجاز عملية سوق دبي المالي ستسعى الشركة إلدراج أسهمها في .األوقاتلكل مساهم في جميع 

أسهم الكترونية إلى التي ستصدرها الشركة عند إدراج األسهم في سوق دبي المالي ستتحول شهادات األسهم . االكتتاب
(Dematerialized) األسهم التي  ملكية الشركة فقط بعمليات نقلرف وسوف تعت.وسينتقل سجل األسهم إلى سوق دبي المالي 

يجب أن تتم جميع عمليات بيع ونقل ملكية األسهم وفقا لعقد تأسيس الشركة وتعديالته من آن ألخر  األسهم، بحيث تظهر في سجل
 . سوق دبي المالي والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدةونظام

   تحويل األسهم وتداولها
، لم يسبق تداول طرح االسهم لالكتتاب العام االوليوقبل . بعد تأسيس الشركةتتوقع الشركة إدراج أسهمها في سوق دبي المالي 

تخضع عمليات بيع وتحويل األسهم للنظام األساسي . خرآأسهم العربية للطيران أو إدراجها في أي سوق أسهم أو أي سوق مشابه 
  . اإلمارات العربية المتحدةقوانين دولة خر وللوائح سوق دبي المالي وللشركة وتعديالته من وقت آل
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  شروط االكتتاب

   قيد التأسيس  -ع.م.ش طيرانالعربية لل  : المصدر
    

  درهم  ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠  : رأس المال
    

   سهم ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠  : عدد أسهم رأس المال
    

 وتمثل  للسهم الواحد  )١( واحد   قيمة اسمية تبلغ درهم   بكامل  سهم مدفوعة بال  ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠   : الكتتاباأسهم 
  . المصدرمن إجمالي رأس مال الشركة % ٥٥

    
    )مصاريف اصداركفلس ) ٢(باإلضافة إلى  (للسهم الواحد) ١(واحد هو درهم سعر االكتتاب   :سعر االكتتاب

    
اإلمارات العربيـة   دولة  من  والمؤسسات   من األفراد    لمستثمرينلأسهم الشركة   ب االكتتاب   سيتاح  :المستثمرون المؤهلون

يجب أن يكون المستثمرون األفراد قد بلغوا سن الحادية والعـشرين           . المتحدة ومن أي بلد آخر    
  .  االكتتابإغالقعلى األقل في تاريخ 

    
ملخص عن سياسة تخصيص    

  :األسهم
  :  كما يليأسهم االكتتابتخصص س  إغالق االكتتابعند
  

    
  ): المستثمرينصغار( األولى فئةال  
    

   سهم٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: األولىالفئةحجم    
    
العربيـة  اإلمارات  المتمتعين بجنسية دولة     فقط للمكتتبين األفراد من      متاحة األولى   الفئة   

سهم كحد أدنى    ١٠,٠٠٠ الذين قدموا طلبات لالكتتاب على        الدول األخرى  ومنالمتحدة  
 مـن   الفئةكون االكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه         وي.  سهم كحد أقصى   ٥٠,٠٠٠و

  . ٥,٠٠٠مضاعفات العدد 
    
النسبة والتناسب على أال يقل عدد األسهم        األولى على أساس     الفئةتخصص األسهم في       

   . سهم)١٫٠٠٠(  الفالمخصصة للمكتتب الواحد عن
    
لمجموعـة  المخصصة ل  اتللطلبالحد األعلى    أكثر من    المقدمة الطلبات عدد   تجاوزإذا     

، يتم تخفيض الحد األدنى لألسهم المخصصة بالتناسـب         )طلب ٢٥٠,٠٠٠أي   (األولى
  .المقدمة الطلباتمع الزيادة في عدد ا

    
 األولى، تخصص األسهم    الفئةأسهم  عدد  األسهم المكتتب عليها أقل من      عدد  أما إذا كان       

 الفئةألسهم غير المكتتب عليها إلى      حسب طلبات المكتتبين بشكل كامل مع تحويل بقية ا        
  .  الثانية

    
    
المؤسسات االعتباريـة والـشركات     و وكبار المستثمرين  من االفراد  المستثمرين   : الثانية الفئة  

  والهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية
    

   سهم٢٫١١٦٫٧٠٠٫٠٠٠: الثانية الفئةحجم    
    

المؤسـسات االعتباريـة    من االفراد وكبار المـستثمرين و     ن   للمكتتبي متاحة ثانيةال الفئة   
المتمتعين بجنسية دولـة     من   والشركات والهيئات العامة للحكومات االتحادية والمحلية     

 الذين قـدموا طلبـات لالكتتـاب علـى          األخرى الدول ومنالعربية المتحدة   اإلمارات  
 مـن   الفئـة ة في هذه    ويكون االكتتاب على أية أسهم إضافي     . أدنى سهم كحد    ٥٥,٠٠٠

  . ٥,٠٠٠مضاعفات العدد 
    
   .النسبة والتناسب أساس  علىثانيةال الفئةسهم في األتخصص    
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، تخصص األسهم    ثانيةال الفئةأسهم  عدد  األسهم المكتتب عليها أقل من      عدد  أما إذا كان       
 الفئةإلى  حسب طلبات المكتتبين بشكل كامل مع تحويل بقية األسهم غير المكتتب عليها             

  .  بالتساويوالرابعة الثالثة  واألولى
    

  الشارقة حكومة في تقاعدين والمن الحاليينموظفيال :الثالثة الفئة  
    

   سهم١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: الثالثة الفئةحجم    
    

المتمتعـين   الـشارقة  حكومة   فيلموظفين الحاليين والمتقاعدين    ل فقط   متاحة الثالثة الفئة   
 سهم  ٥٫٠٠٠الذين قدموا طلبات لالكتتاب على       العربية المتحدة اإلمارات  ية دولة   بجنس

ويكون االكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه        .  سهم كحد أقصى   ١٥٫٠٠٠كحد أدنى و  
  .٥٫٠٠٠المجموعة من مضاعفات العدد 

    
د على أال يقل عـد     النسبة والتناسب  على أساس    الثالثةسهم في المجموعة    األتخصص     

  . سهم)٥٫٠٠٠(خمسة االف الواحد عن األسهم المخصصة للمكتتب 
    

لمجموعـة  المخصصة ل  للطلباتالحد األعلى    أكثر من    المقدمة الطلبات عدد   تجاوزإذا     
يتم تخفيض الحد األدنى لألسهم المخصصة بالتناسب مع         ،)طلب ٢٠٫٠٠٠أي   (لثالثةا

  .المقدمة الطلباتالزيادة في عدد ا
    

تخصص األسهم  ف،  الثالثة الفئةأسهم  عدد  األسهم المكتتب عليها أقل من      عدد  ا كان   أما إذ    
حسب طلبات المكتتبين بشكل كامل مع تحويل بقية األسهم غير المكتتب عليهـا إلـى               

  .  الثانيةالمجموعة 
    

  :موظفي العربية للطيرانمدراء و :رابعة الالفئة  
    
  . سهم١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: رابعةلاعدد أسهم المجموعة    

    
الذين قدموا طلبات لالكتتـاب علـى       موظفي العربية للطيران     فقط ل  متاحة لرابعةا الفئة   

ويكون االكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه المجموعـة          . سهم كحد أدنى   ١٠٫٠٠٠
  . ٥٫٠٠٠من مضاعفات العدد 

    
 يقل عدد األسهم    النسبة والتناسب على أال    على أساس    رابعةلا الفئةسهم في   األتخصص     

   . سهم)١,٠٠٠(الف المخصصة للمكتتب الواحد عن 
    

لمجموعـة  المخصصة ل  للطلباتالحد األعلى    أكثر من    المقدمة الطلبات عدد   تجاوزإذا     
يتم تخفيض الحد األدنى لألسهم المخصصة بالتناسـب         ،)طلب ١٠٠٫٠٠٠أي   (رابعةلا

  .المقدمة الطلباتمع الزيادة في عدد ا
    

، تخـصص    رابعـة لا عدد أسهم الفئـة   األسهم المكتتب عليها أقل من      عدد  ا إذا كان    أم   
األسهم حسب طلبات المكتتبين بشكل كامل مع تحويل بقية األسهم غير المكتتب عليهـا              

  .  الثانيةإلى المجموعة 
    
لوزارة ، يحق    م٢٠٠٦لسنة  ) ٨( رقم   العربية المتحدة اإلمارات   دولة   وفقاًً لقرار مجلس وزراء     

وسوف . من األسهم المطروحة لالكتتاب   %) ٥(المالية والصناعة االكتتاب بما ال يتجاوز نسبة        
االكتتاب بها قبل البـدء     بيتم تخصيص النسبة الكاملة التي سوف تقوم وزارة المالية والصناعة           

  .ةوفي ضوء ذلك سيتم تخفيض حجم الشريحة الثانية كما تقرر اللجنة التأسيسي. في التخصيص
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المـواطنين وغيـر     أمام المستثمرين من األفراد والشركات مـن         متاحأسهم الشركة   باالكتتاب    

للمواطنين اإلمـاراتيين   % ٥١من  مع مراعاة القيود المتعلقة بنسبة ملكية المواطنين         المواطنين
  . المواطنينلغير %  ٤٩و

    
ب بحق تخصيص األسهم بما يضمن التوافق مع أحكـام قـانون الـشركات              يحتفظ مدير االكتتا    

اتخاذ أي إجراء آخر يعتبره     حق  كما يحتفظ مدير االكتتاب ب    . التجارية والنظام األساسي للشركة   
  .مناسباً

    
  في اإلمارات العربية المتحدة   بنوك االكتتاب

  
 بنك ابوظبي الوطني 
 بنك ابوظبي التجاري  
 طنيبنك األتحاد الو 
 بنك الخليج األول 
 بنك الفجيرة الوطني 
 بنك المشرق 
 بنك اإلمارات 
 بنك دبى اإلسالمي 
 بنك ام القوين الوطني  
 بنك االستثمار 
 بنك الشارقة اإلسالمي 
 دبي بنك 

 
  : مجلس التعاون الخليجيدول في 

  
  ) دولة البحرين(البنك األهلي المتحد  
 ) قطردولة(البنك األهلي 
 )طنة عمانسل(بنك عمان الوطني  
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  الجدول الزمني لالكتتاب

 وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول الزمني . الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب التواريخ المحددة أدناهتلخص
عدد األيام لالكتتاب أو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة له بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، بشرط أال يقل 

  :أيام، وفقاً ألحكام قانون الشركات) ١٠(المخصصة لالكتتاب عن عشرة 

  الجدول الزمني لالآتتاب

  ٢٠٠٧ مارس ١٨    موعد بدء االكتتاب

  ٢٠٠٧ مارس ٢٧    موعد إغالق االكتتاب

  ٢٠٠٧ ابريل ٨    االكتتابتخصيص األسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات 

 األسهم المخصصة لهم  عن عدددولة اإلمارات العربية المتحدة فيإخطار المكتتبين 
   بعد التخصيصاألموال الزائدة وإعادة 

  ٢٠٠٧ ابريل ١١  

 األسهم المخصصة لهم عن عدد  في دول مجلس التعاون الخليجيإخطار المكتتبين
   بعد التخصيصاألموال الزائدة وإعادة 

  ٢٠٠٧ ابريل ١٤  
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   ستثمارالا خاطرم

. كتتبين بأسـهمها  على الم أو  /والشركة  على  سلباً  ن تؤثر   أالمحاذير والعوامل التي يمكن     المخاطر و بعض  باب هو بحث    الغرض من هذا ال   إن  
 االسـتثمار وترتبط محاذير   . على المكتتبين أن يأخذوا بعين االعتبار هذه المحاذير وكافة المعلومات األخرى الواردة في نشرة االكتتاب              ويتعين  

ذه هدر اإلشارة إلى أن     جتو.  والقطاع الذي تعمل فيه    عوامل اقتصادية خاصة في المنطقة    ب و بوجه عام الشركة  سيتم تفصيلها بمجاالت عمل     التي  
   . ليست سوى أمثلة ال تمثل كافة المخاطر التي قد تواجهها الشركةمحاذيرال

  

  عوامل المخاطر ذات الصلة بالشركة ومجاالت عملها

  في المطارات الجوي والهبوط لنقل ل الحالية حقوقال استمرارية

. بالنسبة للوجهات التي تسافر إليها الطائرات التابعة لهـا        في المطارات    كافة حقوق النقل الجوي والهبوط       العربية للطيران ضمنت  
.  أي من هـذه الحقـوق      بالنسبة لتجديد العربية للطيران أية حقوق تعاقدية      ال تملك   وفق خيار الحكومة المضيفة و    تمنح هذه الحقوق    

 فهذا أمر نادر الحدوث عملياً باسـتثناء أوقـات الحـرب واألزمـات               خيار السلطة المعنية   ورغم إمكانية إلغاء هذه الحقوق وفق     
  .السياسية

حكومات وليس على مستوى     الدول المختلفة بصفة عامة بين ال      حقوق الهبوط في مطارات   يتم االتفاق على     هانلى  إوتجدر االشارة   
 الدول االخرى في الوجهـات الحاليـة         مطارات هبوط في الحقوق  مر الذي يحد من خطر عدم حصول الشركة على          شركات األ ال

  .والمستهدفة مستقبلياً

   في إمارة الشارقة األراضيقوانين ملكية

ستخدم حالياً في أنشطة    ال ت ا و  مربع ا متر  ألف ١٧٧  حوالي امتبلغ مساحته  في إمارة الشارقة      أرض تيتم منح العربية للطيران قطع    
  . موافقة حاكم اإلمارةأن وفقاً ألحكام القوانين الحالية ال يحق للشركة بيع تلك األراضي إال بلى إكما تجدر اإلشارة  .تتعلق بعملياتها

لعربيـة  اإلمـارات ا  دولة  مواطني   تحصر ملكية وتسجيل العقارات، بإستثناء بعض المناطق المحددة في إمارة دبي،  إال على                كما
مساهمين من جنسيات اخـرى غيـر مـواطني دولـة         وقد يؤثر امتالك    . المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي األخرى      
سهم في العربية للطيران على قدرتها على تملك األراضي على أسـاس             أل االمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي      

العربية للطيران قد شرعت في الحـصول علـى   تجدر األشارة إلى أن  .مارات العربية المتحدةاإلدولة الملكية الحرة المطلقة في 
  . والموافقات المطلوبة لتمكينها من امتالك األرض الممنوحةستثناءإمنحها 

  أثر وقوع الحوادث على سمعة الشركة 

وخالل هذه  . اسم الشركة وبناء قاعدة العمالء لديها     بالنسبة لتعزيز    فترة حرجة    شركة طيران  من عمليات أية     ىولالسنوات األ تعتبر  
 تشهد حادثاً كبيراً خالل فتـرة       شركة طيران  سمعة أية    تتضرر ر، حيث المة على سمعة الشركة لدى الجمهو     الفترة يؤثر سجل الس   

  .إثبات وجودها ومصداقيتها

صيانة الطائرات، إليمانهـا    ل هامة وتدريب طاقم  تفخر العربية للطيران بتقيدها بأفضل الممارسات الدولية بخصوص مقاييس السال         
ويتم تعزيز السالمة فـي  . بان سمعة أي شركة طيران قد تتعرض إلى خسارة كبيرة ال يمكن تعويضها في بداية مراحلها التشغيلية             

ـ                  ات هيئـة   الجو بالتأكد من خضوع طائرات الشركة إلى برامج صيانة وتفتيش صارمة وفقاً لتوصيات الشركة الـصانعة وموافق
  .  اإلمارات العربية المتحدة دولةلطيران المدني فيلالعامة هيئة الالطيران المدني في إمارة الشارقة و

   حكومياً ةمدعوم/  أكبرشركات من المنافسة

أسـواقها    تواجه منافسة مفتوحة في    العربية للطيران مما يعني أن    " المفتوحة االجواء"تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة سياسة       
  . أرباحاً قياسية مستمرة نمواً و وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة. الطيران العالميةشركات من قبل أكبر الرئيسية

   أهداف النمو تحقيقالقدرة على 

استغالل طائرات إضافية والمحافظة على معدالت       شراءو على قدرتها على استئجار      العربية للطيران تعتمد إستراتيجية النمو لدى     
الركاب والبضائع وإضافة وجهات جديدة مع زيادة عدد الرحالت الجوية إلى الوجهات الحالية فـي               عدد  عالية لرحالتها من حيث     

  .لك سلباً على نتائج الشركةذقد يؤثر  الشركة أهداف النمو التي تضعها وفي حال عدم تحقيق. نفس الوقت

  



 

 ١٩

  إدارة النمو 

الطيران كنموذج رائد في الشرق األوسط بالنسبة لشركات         ٢٠٠٣في عام   منذ تأسيسها    عالية نمو    معدالت العربية للطيران حققت  
وأدى النمو في أعمال الشركة إلى نمو مشابه في المتطلبات المتعلقة بموارد إدارة الشركة وأنظمتها وإجراءات الرقابة                 . االقتصادية
  . الداخلية فيها

لعمالء واالستفادة من الفرص األخـرى  ا كشركة الطيران المفضلة لدى   لمحافظة على مكانتها    للطيران على ا  لعربية  ا قدرةوستكون  
 البـشرية والفنيـة      أن مواردها  العربية للطيران ترى إدارة   .  من العوامل الهامة في نجاح الشركة المستمر       خطوطهالتطوير شبكة   

 الشركة قد تشكل عبئاً على الموارد اإلدارية للـشركة          اطاتنشخطة التوسع الموضوعة بالنسبة ل    إال أن   . كافية في الوقت الحاضر   
  وعلى أنظمتها التشغيلية والمالية واإلدارية والرقابية بحيث ال تعود كافية للوفاء باحتياجات الشركة

 على مدى   ومؤهل أثبت قدرته على إدارة النمو وتحقيق نتائج قوية        و خبرة   ذعلى فريق إدارة    وتجدر األشارة الى أن الشركة تعتمد       
اتخذت الشركة خطوات لتطوير أنظمة تقنية المعلومات لديها بالتعاون مع شريك في مشروع مشترك لكـي                كما  . السنوات السابقة 

  .تكون قادرة على تلبية احتياجات النظام الناتجة عن توسع عمليات العربية للطيران

  التوسع في أسطول الطائرات 

طـائرات   شـراء أو  / بخصوص النمو والتوسع المستمرين على قدرة الشركة على استئجار و          العربية للطيران تعتمد إستراتيجية   
  . الطائراتالحرص على استخدام أحدث جديدة و

 وتهدف إلى التوقيع على     ٢٠١٥ بحلول عام     طائرة ٣٤ الذي ينتظر ان يرتفع الى     هاأسطول طائرات  نصف   أن تمتلك تتوقع الشركة   
الطائرات مبالغ كبيرة ستدفعها الشركة      شراءويتطلب استئجار أو    . المقبلة شهراً   ١٢خالل فترة    اتفاقيات شراء مع شركة ايرباص    

االكتتاب باإلضافة إلى التمويل المصرفي      حصيلةتنوي الشركة استخدام    ولتحقيق خطة التوسع    . المقبلةعلى مدى السنوات الخمس     
  . توسيع حجم االعمال والنشاطلتمويل خطط التوسع في أسطولها من الطائرات باإلضافة إلى 

  االعتماد على أسواق السفر في اإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط

 وتقوم الشركة حالياً بتسيير رحالت جوية فيمـا بـين         . جوية واسعة انطالقاً من إمارة الشارقة      خطوط شبكة   العربية للطيران لدى  
وتحصل الشركة على جزء كبير مـن عوائـدها مـن           . فريقيا وجنوب آسيا   وجهة في الشرق األوسط وشمال إ      ٣٤ و  الشارقة إمارة

 بسبب أي أحداث تـؤثر      النشاط التجاري أو السياحي   ض حجم   انخف ا قد يؤثر .  الشارقة  إمارة من وإلى الرحالت التجارية والسياحية    
  .  سلباً على نشاط الشركةلتؤدي إلى انخفاض حركة النشاط التجاري أو السياحي إلى المنطقة ككوعلى المنطقة بشكل عام 

  االعتماد على موظفين رئيسيين 

يعتمد نجاح الشركة مستقبالً إلى حد كبير على مهارات وجهود وأداء واستمرار كبار المدراء في فريق إدارة الشركة والطيـارين                    
تقطاب مدراء تنفيذيين مـؤهلين     ويمكن أن يكون لعدم قدرة الشركة على اس       . والموظفين الرئيسيين اآلخرين في العمل لدى الشركة      

   . األمر الذي من شأنه ان يؤثر على نتائج الشركة،أو خسارة مدير واحد أو أكثر من كبار مدرائهادعم النمو على وذوي خبرة 

م كما سـتقو  .  بصورة مثالية  صالحياتال و مسؤولياتاليضمن توزيع    بما التميز الشديد لهيكلها االداري   تنوي الشركة االستفادة من     
  .الشركة لتوسيع قاعدتها اإلداريةدارية من بين الكادر الوظيفي لدى اإلمهارات الالشركة بتطبيق إستراتيجية تأهيل وصقل 

  خدمة الدين 

 دامخ وعلى الرغم من أن اسـت      .طائراتها شراءتستخدم الشركة رأس مالها باإلضافة إلى التمويل المصرفي من أجل تمويل            سوف  
مـن  إال أنة سيتطلب من الـشركة اسـتخدام جـزء    على التوسع في عمليات الشركة وزيادة عوائدها،        د  يساعالقروض المصرفية   

  . األرباحيعات على الوضع المالي للشركة وعلى توز اًسلبثر ي قد يؤذال األمر ،التدفقات النقدية المستقبلية لخدمة هذا الدين

  : في ذلك على سبيل المثال ال الحصرالسيولة لدى الشركة بعدة عوامل بما درجة يمكن أن تتأثر 

 .  في صافي التدفقات النقدية التشغيلية أو زيادة في المصاريفكبيرانخفاض  

 . الفوائد بسبب زيادة أسعار الفائدةنفقات أية زيادة جوهرية في  

 

  

 

  



 

 ٢٠

   الطيرانبقطاع  عوامل المخاطر ذات الصلة

   هوامش األرباحمحدودوالثابتة  قطاع مرتفع التكاليف

 قياسـا الـى     اكبر بنسبةكما أن العوائد عرضة للتغير      .  المحدودة يتصف قطاع الطيران بتكاليفه الثابتة المرتفعة وهوامش األرباح       
ولـذلك يمكـن أن يكـون    ال تختلف التكاليف المرتبطة بأية رحلة جوية بحسب عدد الركاب الذين تقلهم الطـائرة         حيث  . التكاليف

وبالتالي يمكن  .  أثر أكبر وأكثر سلبية على النتائج التشغيلية للشركة        اكرذ الت أسعارركاب أو الحمولة أو     ال عدد فيللتغييرات الطفيفة   
  .أن يكون للنقص الطفيف في العوائد المتوقعة أثر جوهري على نمو الشركة وأدائها المالي المتوقع

حيث بلغ متوسط نسبة التشغيل الـسنوي حـوالي نـسبة    تفخر العربية للطياران بزيادة معدل نسبة تشغيل المقاعد عام بعد األخر            
  .٢٠٠٤في عام % ٦٨ مقارنة بمتوسط نسبة التشغيل السنوي حوالي نسبة ٢٠٠٦في عام % ٨٠

  إمكانية حدوث خسارة كارثية 

ن أن  ويمك. حادث أو أي عمل إرهابي     تنتج عن طائرة  شاملة ل خسارة  نتيجة ألي   تعتبر شركات الطيران عرضة للخسائر الكارثية       
مرتبطة بإصالح أو استبدال الطائرة المتضررة وإلى احتمـال تقـديم           ه الحوادث إلى تحميل الشركة تكاليف إضافية        ذتؤدي مثل ه  

  . ىخرأأو أطراف / من جانب الركاب المصابين و دعاوى تعويضات

 اصة شركات الطيران االقتـصادية،    بأية شركة طيران، خ   وحتى في حالة وجود تأمين شامل بالنسبة ألية خسارة أو واقعة متعلقة             
إلى فقـدان ثقـة الجمهـور        فإن تلك الخسارة أو الواقعة يمكن أن تعطي انطباعاً عاماً بأن طائرات الشركة غير آمنة، مما يؤدي                

  .  جوهري على الوضع المالي للشركةمثل هذه األحداث أثرويمكن أن يكون ل. بالشركة

أو زيـادة    التأمين في المستقبل     يات زيادة مستو  إلى لكذ قد يؤدي لخسارة جسيمة   يران  تعرض طائرة تابعة ألية شركة ط      وفي حال 
في الوقت الحالي، تعتبر العربيـة        .أقساط التأمين بالنسبة لجميع شركات الطيران بصرف النظر عن سجل السالمة لدى كل منها             

  .المعمول بهاالجوي تتفق مع مقاييس قطاع الطيران للطيران أن تغطيتها التأمينية مناسبة وأن التأمين ضد مسؤولية الناقل 

  المنافسة 

تتنافس الخطوط الجوية بشكل أساسي من حيث سعر التذكرة وعـدد الـرحالت             .  مرتفعاً الطيرانيعتبر مستوى المنافسة في قطاع      
. ائل أخرى متعلقة بالخدمة   ومس) المسافر متعدد الرحالت  مثل برامج مكافآت    (والء الركاب   برامج  والسالمة وشهرة اسم الشركة و    
 لكنها اختارت عـدم التنـافس فـي         ةعديدتتمتع بصفات تنافسية    ، فإن العربية للطيران     االقتصاديةوباعتبارها من الخطوط الجوية     

لخطوط الجوية التي تنافسها العربية للطيران شـركات النقـل الجـوي            اتشمل بعض   . مجاالت مثل برامج الضيافة ووالء الركاب     
  . األكبر حجماً في المنطقة والتي تملك شهرة وموارد أكبر مقارنة بالشركةالوطنية 

الشركة مزيداً مـن     تشهد   قد المنطقة،   في الطيران االقتصادية بينما تتمتع العربية للطيران بأفضلية كونها الرائدة في مجال شركات           
 التي تقوم بهـا     ذات األسعار المخفضة   الرحالتفي ذلك   بما  (موجودة  الجديدة أو   السواء  شركات الطيران االقتصادية    المنافسة من   

علـى  يـؤثر    من شأنة أن     يذ األمر ال   رحالت خطوطوالتي ستنافس في مجال األسعار المنخفضة على        ) الخطوط الجوية الكبرى  
  .  عوائد وأرباح الشركة

  أسعار الوقود 

 مصروفات التـشغيل  من إجمالي   % ٣٨,٢ حوالييمثل  الذي  وقود  الخطوط الطيران عرضة للتقلبات في مجال أسعار         قطاععتبر  ي
ويمكن أن يكون للتغييرات الجوهرية في أسعار وقود الطائرات وفي أسعار           . ٢٠٠٦حسب ميزانية العربية للطيران في عام        لكذو

المقارنـة مـع    وتراقب الشركة عن كثب التكلفة الفعلية للوقود ب       . منتجات الوقود األخرى أثر جوهري على نتائج عمليات الشركة        
بمساعدتها  ،حصريغير  على أساس    ،مانجمنتكلفت العربية للطيران شركة ميتسوي أند كو انرجي ريسك          كما   .التكلفة المتوقعة 

  .مواجهة مخاطر الزيادة في أسعار النفطفي 

 ديـسمبر  ٣١لمالية للشركة في ولم يكن أثر هذا العقد على البيانات ا        تقلبات أسعار النفط     ةتحوط واحد لمواجه  عقد  تم ابرام    قدكان  
  .  جوهريا٢٠٠٦ً

 

   عوامل المخاطر العامة

  استقرار المنطقة 

ويمكن أن يكون للوضع المضطرب في العـراق والـصراع          . تعتبر منطقة الشرق األوسط عرضة ألثار عدم االستقرار السياسي        
  . وسط أثر سلبي على اقتصاديات البلدان ذات الصلةالفلسطيني اإلسرائيلي وما يجري مؤخراً في العديد من البلدان في الشرق األ



 

 ٢١

  حركة العمالت األجنبية يمكن أن تؤثر سلباً على أرباح الشركة 

 مرتبط بالدوالر األمريكي بسعر صـرف       وهو, تحتفظ العربية للطيران بحساباتها وبياناتها المالية ونتائج عملياتها بدرهم اإلمارات         
وتنص اتفاقيات الشركة مع وكالء المبيعات العامين التابعين لهـا علـى أسـعار صـرف ثابتـة      . ثابت منذ فترة بعيدة من الزمن    

وبالتالي فإن احتمال تأثر العربية للطيران بالتقلبـات فـي أسـعار            . بخصوص األموال المستحقة إلى الشركة من مبيعات التذاكر       
  .صرف العمالت األجنبية هو في حدوده الدنيا

   المستقبليةالتطلعات

 مستقبلية ومعلومات فيما يتعلق بالشركة تعتمد على توقعات وتقييمـات وتقـديرات ومعلومـات               تطلعاتتوي هذه النشرة على     تح
 على سبيل المثال ال الحصر بيانات بشأن استراتيجيات الشركة وخططهـا وأهـدافها              التطلعاتوتشمل هذه   . متوفرة حالياً للشركة  

  . هاوتوقعاتها ونواياها ونفقاتها وتقديرات

ال تـشكل ضـمانة بالنـسبة لـألداء           وهي ارة الشركة بخصوص أحداث مستقبلية     وجهات النظر الحالية إلد    التطلعاتتعكس هذه   
 على تقـديرات    بعض التطلعات المستقبلية  وباإلضافة لهذا تعتمد    . المستقبلي وتشمل مخاطر ومحاذير معينة من الصعب التنبؤ بها        

  .  صحتهابشأن أحداث مستقبلية قد يثبت عدم

 عـن أيـة نتـائج أو أداء أو إنجـازات            جوهرييمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى اختالف توقعات الشركة المستقبلية بشكل             
  : وتشمل هذه العوامل من بين أشياء أخرى ما يلي. التطلعات صراحة أو ضمنياً في تلك تردمستقبلية 

حيـث  ) المنـاطق (أو المنطقة   ) البلدان(ة وظروف العمل في البلد      التغييرات في الظروف السياسية واالقتصادية العام      
 تعمل الشركة والشركات الفرعية التابعة لها 

حيث ) البلدان( الحكومية أو شبه الحكومية األخرى في البلد         نشاطاتالتغييرات في القوانين أو سياسات الحكومات أو ال        
 تعمل الشركة والشركات الفرعية التابعة لها 

  وإدخال خدمات منافسة من جانب شركات أخرىاألسعار التنافسية  في توفيرالتوسع 

تغييرات في الطلب، والعرض، وأسعار السوق بالنسبة للنفط الخام والمواد البتروكيماوية، بما في ذلك تغييـرات فـي                   
 "اوبك" للنفط منظمة الدول المصدرة  االعضاء فيدولالحصص اإلنتاج في 

  رف العمالت وأسعار الفائدة ومعدالت التضخمالتغييرات في أسعار ص 

 التغييرات في استراتيجية العمل ومختلف العوامل األخرى 

 فإنهـا خـارج نطـاق سـيطرة إدارة         من ثم  و   بطبيعتها  السابق االشارة اليها من عوامل االقتصاد الكلي       تعتبر العديد من العوامل   
لمخاطر أو المحاذير أو إذا ثبت عدم صحة التوقعات األساسية فإنـه مـن               حالة واحدة أو أكثر من هذه ا       حدوثفي حالة   . الشركة

المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية بشكل ملموس عن تلك المبينة في هذه النشرة على أنها متوقعة أو محتملة أو مقدرة أو متنبأ بهـا         
 .أو مخطط لها أو مرجح حدوثها



 

 ٢٢

  رأس المال

 سـهم   ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠ درهم موزعة على     ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠ إلى    العام االكتتاببعد أكتمال    رأس مال الشركة المدفوع      يبلغس
  . احد للسهم الو)١( واحد بقيمة اسمية تبلغ درهم

مـن أسـهم الـشركة المطروحـة لالكتتـاب، أي مـا يعـادل               ) ٪٤٥( المؤسسون بما نسبته خمسة وأربعون في المئـة          اكتتب
قيمـة  وقد تم تحديد    .  م.م.ذالعربية للطيران    قيمتها نقداً وحصص عينية تتمثل في أسهم شركة          تسديد سهم، تم    ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

والمبـالغ  للسهم الواحد حيث دخلت الحصة العينية كاملـة         ) ١(بسعر درهم واحد      درهم، ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ   الحصة العينة 
  .في تكوين رأسمال الشركةالنقدية 

من إجمـالي رأس المـال،      %) ٥٥ ( خمسة وخمسون في المئة    وقد عرضت الشركة خطتها على وزارة االقتصاد لطرح ما نسبته         
مصاريف إصـدار   ) ٢(للسهم مضافاً إليها فلسين     ) ١(م إماراتي واحد     سهم بقيمة اسمية قدرها دره     ٢,٥٦٦,٧٠٠,٠٠٠والتي تمثل   
دول سيكون االكتتاب مفتوحا للمستثمرين من األفراد والمؤسسات من مواطني دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة و            . عن كل سهم  

  .  من رأس مال الشركة% ٤٩نسبة بتملك حتى لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة يسمح النظام األساسي للشركة  .أخرى

  :يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة وتوزيع رأس المال على المساهمين بعد إنجاز عملية االكتتاب

نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم

نقدية                         ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية عينية       ٤٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مصرف الشارقة االسالمي إماراتية دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة

نقدية                         ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ BVI شركة جاربل ترايدنج ليميتد عينية       ٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة المها القابضة

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية كمفورت للعقارات عينية       ٣٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية هيئة مطار الشارقة الدولي

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة يورو جلف  نقدية      ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جزر الكايمن IGCF SPV ٤ Limited

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية شركة فاست ترك نقدية      ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جزر الكايمن IGCF SPV ٥ Limited

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شـركة المها للعقارات عينية         ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ايرارابيان امبلوييس 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / خالد بن عبداهللا بن سلطان القاسمي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية سكاي انفستمنت

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا عمران تريـم إماراتية رد ستار انترناشونال  

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ كندي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سـامي راشـد فرحـات إماراتية ذي فاينانس جروب 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حميد ضياء جعفر إماراتية جلوبال فاينانس 

نقدية                         ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي نقدية        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الوليد بن خالد أحمد بن خادم إماراتية جلف هولدنج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية موسسة الفين وواحد للتجارة والمقاوالت نقدية        ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ بحرينية     شركة فالكون يونايتد انفستمنت ليميتد  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مركز النجوم العقاري نقدية        ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة امارات جلوبال

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية مجموعة ايه كيه للتجارة والمقاوالت عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ماركتنغ فاوندايشنز 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي علي بن سالم عبدالرحمن المدفع عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية رويال سكاي ليمتد

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي عبداهللا جمعه السري عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية جنرال انفستمنت سرفيسز

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة السعود المحدودة عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية برايفت ونج 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة S.B.S للتجارة المحدودة عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية أف.أر.تي . انترناشيونال     

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي سلطان علي عبيد بن بطي المهيري عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ايليوت فاينانسنج 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عينية         ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية ارابيان ماناجمنت انفستمنت

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / محمد بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مؤسسة فرايت هاوس

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / مانع بن راشد بن مانع المكتوم نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية مؤسسة البرج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / ماجد بن سعود بن خالد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة تطوير العقارية 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة الزهراء العقارية

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شـركة الزبير للعقارات

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن محمد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قطرية شركة الجاسمية لالستثمار المحدودة

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة البطحاء للتجارة والصناعة

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / فيصل بن خالد بن خالد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية شركة االمل لالستثمار

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عصام بن صقر بن حميد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية انترناشونال فاينانشال سيرفز  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبداهللا بن ماجد القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية انترناشونال انفستمنت هولدنج  

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبداهللا بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية الشهد تريدنج

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سوري   خلدون عدنان مخلوف

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / طارق بن فيصل القاسمي نقدية        ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  العروبة فايننس 

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / صقر بن راشد القاسمي نقدية          ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية الشيخ / عبداهللا بن محمد آل ثاني

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن خالد بن محمد القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  شركة الشارقة للتامين

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  شركة البحيرة الوطنية للتامين

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية  بنك الشارقة المحدود

نقدية                         ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي الشيخ / سعود بن خالد بن سلطان القاسمي نقدية          ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية    بنك االسـتثمار 
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نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم نوع األسهم عدد األسهم الجنسية االسم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ فاهم محمد خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سعود بن حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ سلطان بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن عصام بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي  نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن عبدالعزيز بن محمد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / صقر بن محمد بن خالد بن خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / خالد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / حميد بن محمد بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / سالم بن سلطان بن صقر بن محمد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / حمد بن ماجد القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن محمد بن خالد بن خالد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن سلطان بن صقر القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   الشيخ / أحمد بن صقر بن حميد القاسمي نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي    محمد غانم الغيث

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   احمد ناصر الفرادان نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتية     فلنسيا للنقل البري العام

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   احمد راشد الجروان نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ إماراتي    عمران مطر تريـم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ يوسف صالح السويجي   إماراتي    علي بن سالم المزروع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ يحيى عبدالكريم  إماراتي    علي بن أحمد المزروع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ وليد أبراهيم الصايغ   إماراتي    عبداهللا حسن محمد غريب

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ مروان محمد حسين إماراتي    عبداهللا جمعه المطوع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ محمد عمران تريـم إماراتي    عبدالرحمن محمد ناصر العويس

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ محمد سيف الهاجري إماراتي    سيف بن سالم خميس السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ غانم محمد الهاجري إماراتي    سلطان بن سالم خميس السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عمرعبيد الحصان الشامسي إماراتي    سعيد عبداهللا جمعه المطوع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ علي عبداهللا النومان إماراتي    سالم عبداهللا سالم الحوسني

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ باكستاني     نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عزيز الرحمن أحمد دين إماراتي    سالم بن محمد بن سالم العويس

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عثمان محمد شريف إماراتي    زياد عبداهللا كلداري

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبيد بن عيسى بن أحمد إماراتي    خميس بن سالم  السويدي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبدالوهاب محمد الرومي إماراتي    خلفان محمد الرومي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا علي سعيد بن ساحوه إماراتي    جمال سالم الطريفي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا سلمان العامري إماراتي    بوخاطر لألستثمارات المحدودة

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبداهللا بن محمد العويس إماراتي    أمجد محمد يسري الدويك

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية          ١٫٠٠٠٫٠٠٠ عبدالعزيز حمـد تريم إماراتي    الشيخ / سلطان بن صقر سلطان بن سالم القاسمي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالعزيز حسن عبدالرحمن المدفع إماراتي   محمد علي النومان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي إماراتي   محمد عبد اهللا الخيال

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ عبدالرحمن بن سالم المزروع إماراتي   محمد رائد برقاوي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ طارق سلطان بن خادم إماراتي   علي ناصر الفردان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ صالح بطي عبيد بن بطي إماراتي   علي محمد حسن الشهدور

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ صالح بن علي المطوع إماراتي   عبدالرحمن بن علي الجروان

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سلطان عبداهللا بن هده السويدي إماراتي   عبد اهللا محمد ابرهيم عبيد اهللا

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سـالم عبيد سيف السويدي إماراتي   عبد اهللا القصير

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سالم حميد الغماي إماراتي   سلطان محمد عبيد الهاجري

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ سالم باالسود مبارك إماراتي   سعيد الرقباني 

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ خـالد إسماعيل صفر إماراتي   سعود محمد ابراهيم عبيد اهللا

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتية    نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حـنان راشد الجروان إماراتي   سالم عبيد حصان الشامسي

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حميد محمد الهديدي إماراتي   راشد بن عبيد الليم

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حميد عبداهللا المزروع إماراتي   راشد أحمد بن الشيخ

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ حمد بن سالم المزروع إماراتي   خالد جاسم سيف المدفع

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ جاسم محمد المحمود إماراتي   حميد بن ناصر العويس 

نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ تريم مطر تريم  إماراتي   حمد عبد الرحمن المدفع
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نقدية                            ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ أحمد بن سالم السويدي إماراتي   جمال محمد خليفة غانم الحميري

المجموع              ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ نقدية             ٥٠٠٫٠٠٠ إماراتي   أحمد عبداهللا النومان
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مجموع المكتتبون               ٢٫٥٦٦٫٧٠٠٫٠٠٠
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  وائد االكتتاباستخدام ع

كما . أسطولها الجوي استخدام حصيلة االكتتاب، باإلضافة إلى التمويل المصرفي، لشراء وتطوير والتوسع في حجم              شركةعتزم ال ت
ـ  باإلضافة إلى    قطع غيار إستراتيجية     شراء و ، محركات احتياطية إضافية   شراء تعتزم الشركة  ع مرافـق الـصيانة     يتحديث وتوس

ديثة إلى ما ال    ح طائرات   ٩ الحالي من     العامل  أسطولها الجوي  لتوسعة تخطط العربية للطيران      .األنشطة وغير ذلك من  والهندسة  
  امـتالك إلىوجدير بالذكر أن الشركة تهدف  .٢٠١٥بحلول عام   وذلك عن طريق الشراء او التاجير التشغيلي طائرة٣٤ يقل عن
  .٢٠١١بحلول عام العامل  أسطولهانصف 
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  )قيد التأسيس( شركة مساهمة عامة - رانالعربية للطي

  الشركة 

  أنشأت. منطقة الشرق األوسط األولى في االقتصاديشركة الطيران  ،مقرها في مطار الشارقة الدولي، والعربية للطيرانتعد 
 قاسميسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الال  صاحبصادر من قبلأميري مرسوم  بموجب ٢٠٠٣في عام العربية للطيران 

   .كشركة ذات مسؤولية محدودةوتم تأسيسها الحقاً . ، حاكم الشارقةعضو المجلس األعلى االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 والبحـرين ودمـشق والكويـت ومـسقط         ت إلى خمس وجهات مختلفة وهي بيرو      ٢٠٠٣بدأت الشركة رحالتها الجوية في عام       
 وجهة مختلفة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشـبه          ٣٤ إلى في الوقت الحاضر  ت لتصل   إستطاعت الشركة زيادة هذه الوجها    و

   .Airbus A٣٢٠من نوع كلها مستأجرة حديثة   طائرات٩ تقوم الشركة بتشغيل أسطول طائرات مكون من .القارة الهندية

. اًمتميـز  امتميزة جعلت من الشركة نموذج    وتوفير خدمة عمالء     أسعار منخفضة وبسيطة     هياكلنجحت العربية للطيران في تقديم      
 طيران   كأفضل شركة  CAPA) (مركز آسيا والباسيفيكي للطيران     من يز والتم تقديرال حصلت الشركة على عدة جوائز مثل جائزة      

  .  اإلستراتيجي الذي قدمته الشركة لقطاع الطيران وذلك للدعم٢٠٠٦ معال قتصاديإ

.  المتزايـدة  عمـالء  وجهات سفر جديدة لرحالتها وزيادة حجم أسطولها لتلبية متطلبات ال          في إضافة في المستقبل   الشركة  ستستمر  
.  وجهـة سـفر    ٣٤ بلغت   ىتالوجهات سفر جديدة إلى وجهات السفر الحالية         ٣، تتوقع الشركة إضافة     ٢٠٠٨وبحلول نهاية العام    

بحلـول عـام    حديثة   طائرة   ٣٤ ليصل إلى    ٢٠٠٦في عام     حديثة  طائرات ٩ توسيع أسطولها المستأجر المكون من    تتوقع الشركة   
٢٠١٥.  

 مخطط بياني للجدول الزمني ألهداف الشركة الرئيسية
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  نظرة على أعمال الشركة 

  الشركة  أنشطة

شمال إفريقيا وشـبه     منطقة الشرق األوسط و    على الخطوط القصيرة والمتوسطة في     ومتعددة منتظمةتقدم العربية للطيران خدمات     
قـل الجـوي التجـاري للركـاب        نتعمل الشركة في مجال ال     .القارة الهندية من خالل قاعدتها الموجودة في مطار الشارقة الدولي         

وكاالت السفر والسياحة وخدمات الشحن الجوي وخدمات نقل         خدمات   ، من بين أشياء أخرى    ،بها التي تتضمن  والخدمات المتعلقة   
  .الوثائق

وخالل أول سنة من عملهـا،  . ٢٠٠٣ منذ أول رحلة لطائراتها في شهر أكتوبر تلو االخر عاماً   كبيراعربية للطيران نمواً    شهدت ال 
ـ  وجهة سفر    ١٥ تخدم نصف مليون راكب على متن طائراتها وأصبح للشركة شبكة مواصالت راسخة              حوالي سافر  ٤ ةستخدمم

 ٢٣وقامت بتوسيع شبكتها ليصبح مجموعها  طائرات ٥كة أسطولها إلى زادت الشر . Airbus A٣٢٠طائرات مستأجرة من نوع 
  .٢٠٠٥بحلول عام  المليون راكب ونقلت ما يزيد على وجهة سفر

 االمر الـذي سـاعد     طائرات ٩ ليصل إلى     الحديثة احجم اسطول طائراته   ٢٠٠٦شارة إلى أن الشركة زادت خالل عام        وتجدر اال 
  .  مالين راكب منذ تأسيسها٣,٣الى على مدن طائراتها  وجهة وزاد عدد المسافرين ٣٢ الىليصل سفر العدد وجهات على زيادة 
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ولتحقيق هذا األمر،   .  وفي متناول العمالء    نقل جوي آمنة وموثوقة    خدماتالعربية للطيران    توفر،  اسلوب عملها المميز  ومن خالل   
وتطبق أعلى المعايير التشغيلية وتعمل علـى إدارة تكاليفهـا           وتعتمد على فرق عمل متعددة االدوار     تقدم الشركة أرخص األسعار     

  . بشكل صارم

وباالشـتراك مـع    .  أسعاراً وعروضاً ترويجية خاصة بالنسبة لإلقامة في الفنادق واستئجار الـسيارات           عمالئهاكما تقدم الشركة ل   
ـ خصم  بنسبةندق  ألف ف٢٠أكثر من    تشملمجموعة فريدة   لعمالئها  شركات أخرى تقدم العربية للطيران       مـن  % ٧٠إلـى  صل ت

 إلى  الفنادق االقتصادية  وتتراوح هذه الفنادق بين      ا بلد ١١٢مدينة عبر    ٣,٣٠٠ وتوجد هذه الفنادق في أكثر من        .األسعار المتداولة 
لمتحـدة   ضمن اإلمارات العربية ا    وتأجير السيارات كما تقدم الشركة خدمات توصيل الركاب       . فخمة من فئة الخمس نجوم    الفنادق  ال

  . للوصول بسهولة من مختلف اإلمارات إلى مطار الشارقة الدولي

  :على النحو التالي لشركات الطيران االقتصاديةبالنسبة  مثاليوتطبق العربية للطيران نموذج عمل 

 .لوالعودة من مطار الوصفي لطائرات وطواقمها ل مثلاالستغالل األ 

  . بالنسبة لتدريب طواقم الطائرات والصيانة وقطع الغيارراً مالياًتوفيتشغيل نوع واحد من الطائرات مما يؤمن  

  .استخدام التذاكر االلكترونية 

 .    على متن الطائرة في حالة رغبتهم بذلك للمسافرينمشروباتال واالطعمة شراء توفير إمكانية 

  المبيعات والتسويق 

ويـتم  .  الرائدة في المنطقة   شركة الطيران االقتصادية  ى أساس أنها    تعمل العربية للطيران على تحسين صورة عالمتها التجارية عل        
تنسيق جهود الشركة الخاصة بالمبيعات التسويق من خالل مقر الشركة الموجود في الشارقة وتهدف هذه الجهود إلـى اسـتقطاب                    

  .من نشاط الشركة% ٨٥المسافرين ألغراض شخصية ولالستجمام والذين يشكلون نسبة 

اضافة الـى     ونقاط التوزيع   لتغطية السوق بأكملها وهي وكالء المبيعات واإلنترنت        توزيع قنوات اربععلى تطوير   ركزت الشركة   
 المبيعات العامين المعينـين والتـي       وكالءوفي الوقت الحالي تعتبر أكبر قناة توزيع منفردة في الشركة شبكتها من             . مركز اتصال 
 اإلنترنـت  علـى شـبكة   لكترونـي   اال وتشكل الحجوزات عبر موقـع الـشركة         .من مبيعات البطاقات  % ٦٠  نسبة تشكل حوالي 

)www.airarabia.com (من المبيعات% ٢٢ نسبة حوالي)  من المبيعات عبر اإلنترنت من قبل العمالء مباشرة % ٦٧تتم نسبة
  ونقاط التوزيـع    بينما تشكل الحجوزات من خالل مركز االتصال       )ستخدم الموقع منها من قبل وكاالت السفر التي ت      % ٣٣بينما تتم   

  %.١٨التابع للشركة النسبة المتبقية 

بحلول عـام   % ٣٨ نسبة إلى حوالي % ٢٢ نسبة  تنوي الشركة زيادة نسبة مبيعاتها السنوية عبر االنترنت من المعدل الحالي وهو           
تعتبر االنترنت قناة التوزيع األقل تكلفـة بالنـسبة للـشركة           .  المدى المتوسط  على% ٥٠ مع استهداف الوصول إلى نسبة       ٢٠٠٧

  . وتؤمن للشركة خطاً تصاعدياً لتسويق خدماتها

 لتلقي االتصاالت المتعلقة بشراء التـذاكر        متعددة لغاتيجيدون   موظفون    للطيران  العربية للشركةيعمل في مركز االتصال التابع      
  . عمالءدور مركز االتصال التابع للشركة بشكل أكبر على خدمة ال سيتركزة المبيعات عبر الشبكة، ومع زيادة نسب. عبر الهاتف

سنوياً % ٠,٥لكنها تتوقع خفض هذه النسبة بمعدل       في الماضي   من عوائدها على التسويق     % ٢ ما متوسطه  العربية للطيران    أنفقت
رات التسويق نحو اإلعالن عبر الشبكة األقل تكلفة وعلى تطـوير           وتنوي الشركة توجيه استثما   .  في المستقبل  %١حتى تصل إلى    

 ومن المتوقع أن تعمل علـى       عمالءستكون دائرة المبيعات مسؤولة عن بناء عالقات مباشرة مع ال         . عمالئهاالعالقات المباشرة مع    
  .خلق توازن بين دعم خدمات السفر من جهة والمستخدم

  إدارة خطوط الرحالت وأسعار التذاكر

 يقوم بإدارة عملية تسعير خطوط الرحالت بمراجعة البيانات التاريخية وميول           متخصصدى العربية للطيران فريق إدارة شبكات       ل
  . ضع تقديرات بالنسبة لألسعاربهدف و مثل عامل إشغال المقاعد والطلب عمالءال

ن قبل فريـق اإلدارة علـى معظـم خطـوط            يتراوح المجال العادي المطبق م     حيث ٩ إلى   ١ لكل خط مقياس تسعير يتراوح بين     
إال أنه إذا كان الطلب كبيراً حسب رأي الفريق المذكور فإنه يتم تعديل األسعار إلى أعلى درجات المقيـاس                   . ٧ و ٣الرحالت بين   

ـ      . ٩ أو   ٨وهي   ى وإذا كان الطلب المتوقع بالنسبة ألحد الخطوط منخفضاً، يعمل فريق إدارة الشبكة علـى تخفـيض األسـعار إل
وتتم إدارة هذه العملية من قبل فريق متخصص يملك القدرة الكافية على اتخاذ مثـل هـذه                 . ٢ و ١حدودها الترويجية ضمن مجال     

  .      التاريخيةعمالءالقرارات المثلى من حيث أسعار التذاكر نتيجة خبرة هذا الفريق وقدرته التحليلية وقدرته على تحديد ميول ال

من المتوقع أن يدير هـذا      . ٢٠٠٧ يونيور نظام إدارة عوائد داخلي يتوقع تطبيقه بشكل كامل بحلول شهر            تعمل اإلدارة على تطوي   
تعقد إدارة العربية للطيران اجتماعات     .  عناصر التحليل اليدوي للميول التاريخية والطلب الراهن       ويلغيالنظام عملية التسعير تلقائياً     

  . التها وفقاً لربحية تلك الخطوطتسير رحشهرية بخصوص ربحية كل خط رحالت و
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 قنوات الدفع

 أو من خالل مركز االتصال أو مراكز المبيعـات التابعـة            اإلنترنت يمكن الدفع باستخدام بطاقات االئتمان عند الحجز عبر شبكة        
من المتوقع .  مبيعات كما يمكن للمسافرين الدفع نقداً في أي مركز مبيعات أو لدى أي وكيل            .  في المدينة أو المطار    للعربية للطيران 

  . ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام العربية للطيران عمالءأن تصبح عملية الدفع المباشر بواسطة بطاقة الدفع متوفرة ل

  األسطول 

الذي له سجل موثوقية حافل في عمليـات النقـل     Airbus A٣٢٠واحد من الطائرات وهو  طرازتقوم العربية للطيران بتشغيل 
 إمكانية استخدام كافة    م نوع واحد من الطائرات في األسطول يضمن       اإن استخد . المنتظمة والمتعددة قصيرة  الجوي على الخطوط ال   

يؤدي أيضاً إلى تبسيط عملية الصيانة وتخفيض التكاليف بالحد من حجم قطع الغيار لدى              والطائرات على أية خطوط تابعة للشركة       
وقبل أن تدخل أيـة طـائرة       . تية المطلوبة وتبسيط إدارة وتدريب أفراد الطاقم      الشركة وتخفيض مجال الدعم والمعدات والبنية التح      

، تخضع لتعديالت جوهرية على حساب الشركة المؤجرة لضمان أن تكون مطابقة من حيـث               العربية للطيران الخدمة على خطوط    
  .المواصفات والمقاييس لبقية طائرات األسطول

 هـذه  وجميع.  Airbus A٣٢٠ وهي جميعاً من نوع  طائرات٩شغيل أسطول مكون من كما يبين الجدول التالي، تقوم الشركة بت
 سنوات وتملك الشركة خيار تمديد عقود اإليجار بالنسبة ألربع طـائرات منهـا   ٦ أو  ٥الطائرات مستأجرة على أساس عقود لمدة       

  ). خيار تجديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة(لمدة إضافية تبلغ سنتين 

   أسطول طائرات العربية للطيران:جدول

            

خيار   مدة اإليجار  تاريخ التسليم  تاريخ اإليجار  المؤجر  رقم التسجيلطراز الطائرة و
  التمديد

       

A٦-ABA (MSN٢١٥٨) ILFCعاميين  اعوام٥ ٢٤/٠٢/٢٠٠٤ ١٠/٠٩/٢٠٠٣ ١ 
A٦-ABD (MSN٢٣٤٩) ILFC عاميين  اعوام٥ ٢٥/٠١/٢٠٠٥ ١٠/٠٩/٢٠٠٣ 
A٦-ABB (MSN٢١٦٦) ILFC عاميين  اعوام٥ ٢٣/٠٣/٢٠٠٤ ١٠/٠٩/٢٠٠٣ 
A٦-ABC (MSN٢٢٧٨) ILFC عاميين  اعوام٥ ١٣/١٠/٢٠٠٤ ١٠/٠٩/٢٠٠٣ 
A-ABE (MSN٢٧١٢) CITاعوام٦ ١٧/٠٣/٢٠٠٦ ٣١/٠٧/٢٠٠٦ ٢  - 

A٦-ABF (MSN٢٧٦٤) CIT اعوام ٦ ٢٨/٠٤/٢٠٠٦ ٣٠/١١/٢٠٠٥ - 

A٦-ABG (MSN٢٩٣٠) CIT اعوام٦ ٣١/١٠/٢٠٠٦ ٣٠/١١/٢٠٠٥  - 

A٦-ABH(MSN٢٩٦٤) CIT اعوام٦ ٢٨/١١/٢٠٠٦ ٢٢/٠٢/٢٠٠٦  - 

A٦-ABI (MSN٣٠٤٤) CIT اعوام٦ ٢٣/٠٢/٢٠٠٧ ٠٤/٠٩/٢٠٠٦  - 
العربية للطيران: المصدر  ٢ CIT Aerospace International   ١ International Lease Finance Corporation 

  استغالل الطائرات 

ساعات يوميـاً    ٨ بحواليمقارنة   يومياً استغالل   ساعة ١٤,٥خطوطها بمعدل حوالي    طائراتها و بية للطيران الستغالل    تخطط العر 
 االستغالل على أساس الوقت منذ مغادرة الطائرة الى عودتها من           ساعةتحتسب  ( .التقليديةبالنسبة لشركات الطيران    من االستغالل   

  مـن   الـشركة  تمكن من خالل    ةستغالل الزائد  ساعات اال  تحقيق ويتم   .)يد في سجل الطائرة   الجهة المتجهة إليها، وذلك كما هو مق      
شركات الطيـران   دقيقة بالنسبة لمعظم ١٠٠ – ٤٥ دقيقة تقريباً مقارنة بمعدل  ٤٥ أقصاها فترة    في إعادة تجهيز وتأهيل الطائرات   

  .  أسبوعياًتها رحالزيادة عدد  انوبالتالي يكون بمقدور كل طائرة تابعة للعربية للطير. التقليدية

   الصيانة ومقاييس السالمة 

الدورية صيانة  الوفي الوقت الحالي تتم     . طائراتهال  الثقيلة لصيانة عمليات ا  الجراءتقوم العربية للطيران باستخدام أطراف خارجية       
 سـاعة  ٦٠٠انة الروتينية األساسـية كـل   طائرات الشركة داخلياً حيث يجري قسم الهندسة التابع للشركة عمليات التفتيش والصي    ل

تخطط الشركة من خالل إبرام شراكة مع مؤسسة هندسية عالميـة إلنـشاء             )"). أ(االختبارات  (" الطائرة   جاهزيةطيران للتأكد من    
لتحـسين  ) ج(دائرة هندسية داخلية قادرة على تلبية كافة متطلبات الصيانة الخفيفة والثقيلة ضمن الشركة بما في ذلك االختبارات                  

 بتقديم خـدمات    ٢٠٠٧كما ستقوم الدائرة الهندسية المخطط إلنشائها في عام         . النوعية واعتماد حلول أكثر جدوى من حيث التكلفة       
  .  لعوائد الشركةا إضافيا مصدركما ستصبحالصيانة لصالح أطراف أخرى في مطار الشارقة الدولي 



 

 ٢٨

 التأمين

الطائرات والتأمين   تأمينعلى  معظمه   ،أكثر من مليون دوالر أمريكي سنوياً على التأمين       يران  العربية للط في الوقت الحالي، تنفق     
وتشمل أنواع التأمين األخرى التأمين ضد أخطار الحـرب         .  مليون راكب  ١,٥ضد المسؤولية عن الركاب الذي يغطي أسطولها و       

  .    خسارة الطيارين لرخصتهمعلى جسم الطائرة والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين ضد

 في مجلس التعاون الخليجي التي تغطي المسؤولية        شركات الطيران ، اشتركت العربية للطيران في بوليصة       ٢٠٠٤وفي نهاية عام    
من إجمـالي تكـاليف     % ٣٤  نسبة  إلى توفير وصل بخصوص هيكل الطائرة والمسؤولية بخصوص أخطار الحرب مما أدى إلى           

  . ٢٠٠٥التأمين في عام 

  الوقود 

وتمثل تكاليف الوقـود    .  بما في ذلك العربية للطيران     شركات الطيران يعتبر الوقود عنصراً رئيسياً من حيث التكلفة بالنسبة لمعظم          
تقلبات في أسـعار الوقـود، اعتمـدت        بال التأثرولخفض معدل   . ٢٠٠٦من إجمالي تكاليف الشركة في عام       % ٣٨,٢ نسبة حوالي

طيران اقتصادية   إدارة مخاطر أسعار النفط مشابهة الستراتيجيات تغطية مخاطر الوقود التي تعتمدها شركات              الشركة استراتيجيات 
 أسعار الوقود تعتبر إسـتراتيجية ديناميكيـة مـع          مخاطر ضد   التحوطإن إستراتيجية   .  مثل ساوث ويست وجت بلو     ناجحة أخرى 

  . رة أسعار النفط المتوقعةاستخدام مجموعة مختلفة من منتجات مشتقات النفط حسب دو

 مخاطر الوقود التي تـستغلها الـشركة وذلـك          التحوط ضد  منتجات   نطاق وتنوع من المتوقع مع مضي الوقت أن يتم التوسع في          
  . لتغطية مجال أوسع من الخيارات مما يخفف من مخاطر ارتفاع أو هبوط أسعار الوقود

 نشاطات التحوط ضـد مخـاطر     ربع سنوي لمتابعة    بشكل  أفراد الطاقم تجتمع    لدى الشركة لجنة وقود مكونة من كبار اإلداريين و        
  .  الوقود ولضمان عدم زيادة تكاليف الوقود عن الميزانية المحددة

  .أقل نسبياً فيها يكون سعر الوقود التي بالوقود االحتياطي حيثما أمكن ذلك في األماكن  الطائرات تزويدتم يكما 

  تقنية المعلومات 

 الـشركة   نشاطاتالعربية للطيران شبكة اإلنترنت وحلول تقنية المعلومات القياسية على الوجه األكمل وذلك لغرض أتمتة               تستخدم  
 حجـز التـذاكر   إن نظام التشغيل األساسي للشركة هو نظام        . التي تشمل بيع وإدارة التذاكر والتقليل من التكاليف إلى الحد األدنى          

  ).AccelAero(على رحالتها 

هـذه الـشركة عبـارة عـن        . التي تملك هذا النظام وتدعمه    ) ISA(وير هذا النظام من قبل انفورميشن سيستمز أسوسييتس         تم تط 
كان يتم إصدار كافة التذاكر من      ) AccelAero(وقبل تطبيق نظام    . مشروع مشترك بين العربية للطيران وجون كيلز هولدنج ليمتد        

وبموجب هذا النظام، تستخرج كافة البيانات والتحليالت فيما يتعلق         . ه شركة أخرى  الذي كانت تقدم  ) Amelia(خالل نظام الحجز    
 فان وفي الوقت الحاضر      ).Focus(بالمبيعات والركاب من النظام وبعد ذلك يتم تحديثها من قبل فريق التمويل باستخدام برنامج               

  . ل بشكل مباشر إلى بيانات العمليات تلقائياً لتحليلها عملية الوصو مدمجا مع النظام المالي بما يسهلأصبح) AccelAero(نظام 

  السالمة 

من خالل برامج تدريب إجبارية بالنسبة لكافة أفراد الطاقم عنـد التحـاقهم بالعمـل               في الجو   ويتم نشر الوعي بخصوص السالمة      
ي تنفذها الشركة بشكل مباشر إلى تـوفير        وتهدف كافة برامج التدريب الت    . وأثناء االختبارات الالحقة والتحقق من متطلبات األهلية      

التأكد مـن أن طـائرات      من خالل    السالمة في الجو     بخصوصكما أنه يتم نشر الوعي      . السالمة في الجو وتجنب وقوع الحوادث     
ة الشركة تخضع لبرامج صيانة وتفتيش صارمة وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة وموافقات هيئة الطيران المدني في إمارة الـشارق                 

 .لطيران المدني في اإلمارات العربية المتحدةلهيئة العامة الو

 كبيرة أدت إلى حـدوث إصـابات فـي          كارثةلم تتعرض العربية للطيران منذ بداية عملياتها قبل ثالث سنوات إلى أي حادث أو               
إلى أية إصابات أو عجز جسدي      كما أنه لم تقع أية حوادث أو إصابات عمل على األرض أدت             . الركاب أو في أفراد طاقم الطائرة     

تشدد العربية للطيران إلى حد بعيد على اعتماد إستراتيجية فعالة لمنع وقوع الحوادث ونشر الـوعي بالنـسبة للـسالمة            . جوهري
  . بشكل عام

 

 

 

  

  



 

 ٢٩

  خطوط العربية للطيران 

 السكنية الكبـرى حيـث تـستغرق        خطوط القصيرة إلى المطارات في وحول المراكز      التركز شبكة خطوط العربية للطيران على       
 بشكل متكـرر بـدون ربـط        نقل مباشر وتقدم العربية للطيران خدمات     .  من مطار الشارقة الدولي     ساعات ٥ بحد أقصى الرحلة  

الرحالت وبذلك تكون الطائرات حرة في المغادرة عندما تكون جاهزة بدون أي تأخير على الرغم من تأخر الرحالت التي تنقـل                     
  . وجهة معينة على متن أكثر من رحلة واحدةمسافرين إلى 

، أضافت العربية للطيران عدة رحالت إلى سجلها وفـي الوقـت الحاضـر تـسير                ٢٠٠٣ومنذ أول رحلة طيران لها في أكتوبر        
 وسمح اختيار العربية للطيران لوجهات السفر باالسـتفادة مـن  . وجهة مختلفة انطالقاً من مطار الشارقة الدولي ٣٤رحالت إلى 

  . ين في اإلمارات العربية المتحدةوافدالزيادة في حركة نقل المسافرين جواً نتيجة وجود مجتمع متزايد ومتنوع من ال

الهبوط في المطـارات ليـتم       توفر حقوق    ومن ثم إن العامل الموجه األساسي لتطوير خطوط العربية للطيران هو الطلب التجاري            
 مطار تقع ضمن مجال طيران      ٢٠٠ أكثر من     بين تقييم الخطوط المحتملة إلضافتها من    وتقوم الشركة بشكل دوري ب    . الخط تدشين

  . الدوليمن مطار الشارقة انطالقاً Airbus A٣٢٠طائرات 

  خطوط العربية للطيران: جدول

  )الهند(أحمدآباد  
  )مصر(األقصر  
  )مصر(اإلسكندريه  
  )سوريا(الالذقية  
  )كازاخستان(استانا  
  )كازاخستان(الماتي 
  )مصر(سيوط أ 
  ) تركيا(إسطنبول  
  )باكستان(بيشاور 
  البحرين 
  )لبنان(بيروت  
  )المملكه العربيه السعوديه(جده  
  )الهند(جايبور  
  )سوريا(حلب  
 )السودان(الخرطوم  
 )المملكه العربيه السعوديه(الدمام  
 )سوريا(دمشق  

 

  

  )قطر(الدوحة  
  )المملكه العربيه السعوديه(الرياض  
  ) العربية المتحدةاالمارات(الشارقة  
  )الهند(شيناي  
  )اليمن(صنعاء  
  )ايران(طهران  
  )االردن(عّمان  
  )النيبال(كاتماندو 
  )باكستان(كراتشي 
  )سريالنكا(كولومبو  
  )افغانستان(كابول  
  الكويت 
  )الهند (كوتشي  
  )سلطنة عمان (مسقط  
  )الهند(مومباي  
  )الهند(ناجبور  
 )الهند(انثابورام ثيروفان 
 )اأرميني(يريفان  
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  البيانات التشغيلية 

  . تشغيلية عن العربية للطيران على مدى الفترات المبينة في الجدولالمعلومات ال  بعضيوضح الجدول التالي

        بيانات تشغيلية رئيسية:جدول
       
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٣٢ ٢٣ ١٥  وجهاتعدد ال
 ١٫٧٦٢٫٨١٠ ١٫١٣٢٫٩١٢ ٥٤٦٫٥٨٧ عدد الركاب 

%٦٨ نسبة المقاعد المحجوزة   ٧٩%  %٨٠ 
 ٩ ٥ ٤ عدد الطائرات في نهاية العام 

 ١٤٫٥ ١٢٫٩ ٩٫٢  )ساعة ( يومياًطائرةمدة الطيران لكل 
 ١٣٫٥١٢ ٩٫٤١٢ ٥٫٣٩٨ عدد القطاعات التي تتجه إليها الرحالت

 ٣٥٫٩٠٢ ٢٤٫٤٧٨ ١٣٫٣٨٥ ساعات الطيران 
 ٤٦٤ ٣١٤ ٢٥٠ متوسط عدد الموظفين 

       العربية للطيران : المصدر
 

 



 

 ٣٠

  التوقعات المستقبلية 

 ماليـين راكـب وزادت      ٣,٣على امتداد السنوات الثالث الماضية حيث قامت بنقل ما مجموعه حوالي             كبيراشهدت الشركة نمواً    
  .  طائرات٩بالنسبة ألسطولها المؤلف من % ٨٠الحمولة حتى نسبة /معدل إشغال المقاعد لديها

إضافة خطوط جديدة وزيادة عدد الرحالت في الخطوط الحالية لتلبية متطلبات السفر وتستمر بالقيام              استمرار على   الشركة ب عملت  
  . الفرصةحت مسبذلك األمر كلما 

العربية للطيران إلجراء مزيد من التوسع بالمحافظة على االستغالل األمثل ألسطول الطائرات لـدى الـشركة وموظفيهـا                   تخطط
  . تضمن عائداً أفضل بالنسبة لتكاليف الشركة الثابتةوبذلك 

 عـام    خالل وتخطط الستئجار طائرتين جديدتين    المقبلةستستمر العربية للطيران بالتوسع في شبكة خطوطها الجوية في السنوات           
ـ    . عامال بحلول نهاية  طائرات١١ بحيث يصبح أسطولها مكوناً من      ٢٠٠٧ ة االسـتيعابية  سيؤدي هذا التوسـع إلـى زيـادة الطاق

  . خفض تكاليف الوحدات بشكل جوهري على خطوط الشركةإلى لألسطول وسيؤدي 

  

  اإلدارة 

ن و أشخاص مسؤول  ٦فريق إدارة الشركة من كبار المدراء التنفيذيين         ويضم. تملك الشركة فريق إدارة متخصص وبخبرات عالية      
ويدعم هذا الفريق فريق فني يتمتع بخبرات في كافة         . جال الطيران يملكون خبرات واسعة في م     وهمعن توجيه الشركة استراتيجياً     
  . نواحي عمليات خطوط الطيران

  .يبين الجدول التالي أسماء كبار اإلداريين في العربية للطيران ومنصب كل منهم في الشركة

  
     كبار اإلداريين:جدول

    
 المنصب االسم

 الرئيس التنفيذي  عادل عبد اهللا علي
 رئيس االستراتيجية والتخطيط  هبارددونالد 

  العمليات والصيانةرئيس الكابتن محمد أحمد 
  األساسيةوالمشاريع  المعلومات رئيس أنظمة على الحمداني 
 المدير التجاري  كايل هايوود 
 الرئيس المالي واإلداري غبول سكلين
  العربية للطيران : المصدر

 

  : داريين في العربية للطيرانوفيما يلي ملخص موجز عن كبار اإل

 ول أ ‘العربية للطيران ’نشاء شركة    إل رئيسي دور    مع مجموعة المؤسسين   السيد علي  لعب :الرئيس التنفيذي ،  عادل عبد اهللا علي   
حققت الشركة الكثير من    قد  و. ٢٠٠٣ في أكتوبر    هاانطلقت عمليات  والتي   أفريقيا في الشرق األوسط وشمال      اقتصادية خطوط   شركة
 .الـسياحة ومجال الطيـران    في   عاما من حياته العملية      ٢٥كرس أكثر من     الذي   السيد علي نجازات منذ ذلك الحين تحت إدارة       اإل

فـي  الثاقبة وعالقته القوية مع فريق العمل        ورؤيته   ، باإلضافة إلى خبرته الكبيرة،    القياديةنظرته   اإلدارية و  مهاراتهساهمت  حيث  
  .لشركةباهر لنجاح تحقيق 

ريد ماركيتينج  ’ رئيس مجلس إدارة شركة      منصبباإلضافة إلى منصبة كرئيس تنفيذي للعربية للطيران،         أيضا   السيد علي غل  شوي
نائب رئيس الخدمات التجارية والعمالء في      ، كما شغل سابقاً منصب      )ISA(‘ سيستم اسوشييتس  انفورميشان’و  ‘ أند كوميونيكيشن 

  .في إعادة هيكلة الشركةحيث لعب دوراً رئيسياً طيران الخليج 

 لمنطقة الـشرق األوسـط وشـمال        معاالمدير   العديد من المناصب اإلدارية في العديد من الشركات ومن بينها ال           السيد علي وتسلم  
 الـسيد علـي   حاز، وشركة فنادق البحرينمدير و، قطاع الخدمات في مطار البحرين   ، مدير    الخطوط الجوية البريطانية    في أفريقيا
  . في تطوير قطاع النقل الجوي والسياحة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتعددةإلسهاماتهتقديراً  الجوائز،ديد من الععلى 

من الطاقم اإلداري الذي عمل في الـشركة         محاسب قانوني وكان     هبارد السيد دون    :رئيس االستراتيجية والتخطيط  ،  هبارد الددون
 مناصب مالية كبرى مختلفة في قطاعات االتصاالت وتقنية المعلومات          هباردكة، شغل السيد    وقبل انضمامه إلى الشر   . تاسيسهامنذ  
 تمتعه بخبرات تخصـصية مـن حيـث تطـوير      هباردوباإلضافة إلى خبرته المحاسبية الفنية، أثبت السيد        . قطاع خدمات االمن  و

  . المعرفةوتعزيز البنية التحتية الداعمة لألعمال وتطبيق أنظمة إدارة المعلومات و

خـالل  مبابوي وجنوب إفريقيا وهونج كونج والمملكة المتحدة ومن         يالعمل في كل من ز    السابقة من خالل     خبرته   هبارد السيد   جمع
ل زد اس   ن مجموعة متنوعة من الشركات مث     حصل على خبرته الدولية والعملية م     قد  و.  عمله حالياً في اإلمارات العربية المتحدة     



 

 ٣١

 وهونج كونج تيليكوم ليمتد وجـاردين سـيكوريكور جـروب            وايه إي سي آي    وديلويت أند توش  ) ير السكر كة تكر شر (آر ليمتد 
  ).        شركة تطوير برمجيات كمبيوتر( سيستمز أند سوليوشنز ليمتد آيواس اس ) امنيةخدمات (

 كطيـار رئيـسي     ٢٠٠٣ران فـي عـام       بشركة العربية للطي   أحمد التحق الكابتن    : العمليات والصيانة  رئيسالكابتن محمد أحمد،    
انتقل بسرعة إلى دوره الحـالي      . وكعنصر من عناصر تأسيس الشركة حيث ساعد في الحصول على شهادة مشغل جوي للشركة             

 وعلـى التـدريب    Airbus A٣٢٠ للعمليات حيث يشرف على العمليات في الجو وعلى األرض وعلى أسطول طائرات كرئيس
  .والطاقم

 بعد التخرج من مدرسة التـدريب الجـوي فـي           ١٩٨٩ في عام    ٧٣٧بوينج مهنته كضابط أول على متن طائرة        أحمدبدأ الكابتن   
  Airbus A٣٢٠ ومن ثـم إلـى طـائرة    ٧٦٧فيما بعد انتقل السيد أحمد إلى طائرة بوينج . أكسفورد حامالً رخصة طيار تجاري

 وخبيـر   ١٩٩٧ فـي عـام      ٣٢٠Aرب على طائرات     وكابتن مد  ١٩٩٥ في عام    ٣٢٠A كابتن على متن طائرة      أصبحو. ٣٤٠Aو
 الكابتن محمد   يستعدوفي الوقت الحاضر    . ٢٠٠١ وكبير الطيارين لدى شركة طيران الخليج في عام          ١٩٩٨فحص معتمد في عام     

  . لحصول على شهادة ماجستير في إدارة الطيرانل

 أنظمـة  في مجـال     اً عام ١٥ن   خبرة تزيد ع   لحمدانيا يملك السيد    :والمشاريع األساسية  المعلومات   رئيس أنظمة علي الحمداني،   
ومن خالل هذا المنصب يعتبر الـسيد الحمـداني         . والمشاريع األساسية معلومات  ال أنظمة أهلته لمنصب رئيس  المعلومات واإلدارة   

ن في ذلك القسم ونظـام       الشركة بما في ذلك البنية التحتية لتقنية المعلومات والموظفي         فيمسؤوالً عن كافة نواحي تقنية المعلومات       
الحجز عبر الشبكة وتطوير األنظمة باإلضافة إلى تحليل وتخطيط وتنفيذ احتياجات ومتطلبات الشركة المستقبلية بخصوص تقنيـة                 

 من الفريق المؤسس للشركة، يقدم السيد الحمداني إلى الشركة خبرات واسعة في مختلف المجاالت               اًكونه جزء نظراً ل و. المعلومات
  .فة إلى إستراتيجية توجيه األعمال وفقاً لتقنية المعلوماتباإلضا

بعد تخرجه من جامعة التكنولوجيا في بغداد، عمل السيد الحمداني لدى شركات كبرى في المملكة المتحدة مثل الخطـوط الجويـة                     
وأثناء عملـه   . ة األولى البريطانية وصن مايكرو سيستمز ولوجيكا وبنك سويسرا المتحد مما جعله يحصل على خبرات من الدرج              

بع مشوار التعليم حيث حصل على شهادة ماجستير في العلوم في مجال التصميم الهندسي وشهادة ماجستير في العلوم فـي إدارة                     ات
  . تقنية المعلومات

 عاماً تقريبـاً    ٢٠  حامالً معه خبرة لمدة    ٢٠٠٦ التحق السيد هايوود بالعربية للطيران في بداية عام          :كايل هايوود، المدير التجاري   
 قطاعات تجارية رئيسية من عمـل       ٦وبصفته المدير التجاري، يعتبر السيد هايوود مسؤوالً عن إدارة          . شركات الطيران في قطاع   
وبالعمل عن كثب مع رؤساء األقسام، يعمل النشاط التجاري للشركة على توجيه إستراتيجيتها وخـدماتها عبـر نـشاط                   . الشركة

  . ومراكز االتصالوالشحنتسويق واالتصاالت والعطالت والتوزيع مبيعات شبكتها وال

 عام لدى الخطوط الجوية البريطانية حيث احتفظ بعدد من المناصب اإلدارية الكبرى بما في ذلك                ١٩عمل السيد هايوود سابقاً لمدة      
ية من خالل مقر الشركة     مي ألمريكا الالتين  مدير الشركة في اإلمارات العربية المتحدة من خالل مقر الشركة في دبي والمدير اإلقلي             

.  والعمليات في إيطاليا من خالل مقر الشركة في مطار مالبينسا في ميالنـو             عمالءيريس وساو باولو ومدير خدمات ال     آفي بوينس   
ل لدى طيـران    كما عم . وباإلضافة إلى هذه المناصب، عمل السيد هايوود في المملكة العربية السعودية وفي لندن وجنوب إفريقيا              

  .برج، جنوب إفريقياساالتحاد حيث كان مديراً للشركة في مدينة جوهان

سـكلينج  ، يعتبـر الـسيد      ٢٠٠٦ العربية للطيران منذ شهر يوليو       في بصفته مديراً مالياً     :الرئيس المالي واإلداري  نج،  يبول سكل 
اخلية والمشتريات والموارد البشرية وإستراتيجية العمل الكلية       مسؤوالً عن إدارة كافة النواحي المالية للشركة والتدقيق والرقابة الد         

  . فيها

وقد عمل في السابق فـي      .  عبر أوروبا والمملكة المتحدة    شركات الطيران االقتصادية  خبرة واسعة في عمليات     سكلينج  يملك السيد   
". مـان "اعدها على االنطالق من جزيرة      ز جي ام بي اتش التي س      ي ريان اير في دبلن ويورو مانكس ايرو       فيمناصب إدارية عليا    

  . مناصب مالية رفيعة في قطاعي الطيران والتمويلسكلينج وباإلضافة إلى خبرته في شركات الطيران، احتل السيد 
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  موظفو الشركة

 . فهموظائويبين الجدول التالي عدد موظفي العربية للطيران الحاليين حسب .  موظف٥٥٩يعمل لدى الشركة حالياً 

 

  الموظفين:جدول 

       
 ٣١عدد الموظفين 

 ٢٠٠٦ديسمبر 
 ٣١عدد الموظفين   الوظيفة

 ٢٠٠٦ديسمبر 
 الوظيفة

       
 :تشغيلي  :تجاري

 كابتن ٥٢  مبيعات وتسويق ٣٧

 ضابط أول وثان ٥١  مركز اتصال  ٥٣

 طاقم كابينة وعمليات  ٢٥٣  أخرى ١٠
   

  

 : فني  :إداري

 هندسة  ٦١  الرئيس التنفيذيمكتب  ٢

 تقنية معلومات  ٦  الشؤون المالية  ١٨

 أمن ٤  الموارد البشرية  ١٢
   

 

 
 المجموع ٥٥٩  

 

تدريب لتتمكن من تطوير مهارات الموظفين لديها من كافة النواحي باإلضـافة إلـى              الاعتمدت الشركة قاعدة عريضة من برامج       
 الشركة بهدف تحسين أداء الموظفين وخبرتهم العملية ليصبحوا جيل المـستقبل مـن المـدراء                توعيتهم بشكل شامل بالنسبة لعمل    

  .والمشرفين والطيارين والطاقم

  

  الهيكل التنظيمي للشركة 

  . في تاريخ هذه النشرةفي الشركات التابعة ملكية العربية للطيران  يوضح المخطط البياني التالي هيكل 

  يمي الخارجي الهيكلي التنظ:مخطط بياني

100% 51%

العربية للطيران

ريد مارآتنج 
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انفورميشن سيستمز 
أسوسييتس ش م ح
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  العربية للطيران: المصدر

  ريد ماركتنج كوميونيكيشنز م م ح

المنـاطق   شركاتمنطقة حرة ذات مسؤولية محدودة وفقاً إلجراءات تأسيس          كشركةتم تأسيس ريد ماركتنج كوميونيكيشنز م م ح         
مملوكة بالكامـل    الشركةهذه  . شارقة الدولي  ويقع مقرها في المنطقة الحرة في مطار ال        ١٩٩٥ لعام   ٢الحرة بموجب القانون رقم     

 .من قبل العربية للطيران وتدور أنشطتها الرئيسية حول تقديم خدمات التسويق ووكاالت اإلعالن وخدمات االتصاالت
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  انفورميشن سيستمز أسوسييتس ش م ح

مقرها في المنطقة الحرة في مطار      من رأس مال انفورميشن سيستمز أسوسييتس ش م ح ويقع           % ٥١ نسبة   للطيرانتمتلك العربية   
 بين العربية للطيران وشركة جون كيلز هولـدنج         ة اإلمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن شركة مشترك         دولة الشارقة الدولي، 

افة إلى  أسست الشركة المذكورة لغرض تقديم خدمات تقنية المعلومات لتلبية متطلبات العربية للطيران في هذا المجال باإلض               . ليمتد
  . منخفضة التكلفة في أنحاء العالم إلى مختلف شركات النقل الجويتقديم خدمات وحلول تقنية المعلومات

 . العربية للطيرانفييبين المخطط البياني التالي الهيكل التنظيمي الداخلي الحالي 

   الهيكل التنظيمي الداخلي:مخطط
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  العربية للطيران: المصدر

  التدقيق الداخلي الذي تم إضـافته مـؤخراً         منصب ملئ ل  مدير بخبرات عالية   تبحث بشكل حثيث عن   ى أن الشركة    تجدر اإلشارة إل  
  .المبينة في المخطط أعالهو

  

  البيئة التنافسية

 من المتوقع أن تتغير هذه الظروف في المستقبل القريـب         غير انه    العربية للطيران في الوقت الحالي في جو تنافسي نسبياً ،            تعمل
ـ الذي حققته نجاح ان اللى إوتجدر االشارة .  في المستقبل  االقتصادي في قطاع الطيران     مع ازدياد حدة المنافسة     للطيـران  ةالعربي

طـالق  إلحفز    في المنطقة  والنمو السكاني   اإليجابية  في المنطقة باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية       رائدة كشركة طيران اقتصادية  
  . االقتصاديول في مجال النقل الجوي  تسعى للدخشركات جديدة

  ال الحـصر،   على سبيل المثـال    ،تنافس العربية للطيران  قد  التي  جنبية  األوأمحلية  ال شركات الطيران االقتصادية  ويمكن أن تشمل    
ابعـة  اير انديا اكسبرس وهي شركة فرعية ت      مثل    أخرى  شركة اورأس الخيمة   شركة الطيران االقتصادية قيد التأسيس في إمارة        

  . لطيران الهند ويقع مقرها في مومباي

 طـائرات  ٤ وتخطط للتوسع في أسطولها بمعدل  Airbus A٣٢٠ طائرات من نوع ٤ للطيران الكويت، تملك الجزيرة  دولةوفي
ـ        " سما"السعودية أكملت شركة    العربية   وفي المملكة    .أخرى سعودية إجراءاتها الرئيسية للحصول على موافقة السلطات التنظيمية ال

  .  في المملكةطيران اقتصاديةعلى إنشائها كما أعلنت شركة الخدمات الجوية الوطنية عن خططها إلنشاء شركة 

  

  اإلستراتيجية 

 تقديم هيكلية أسعار منخفضة وبسيطة ومـستويات عاليـة مـن            في إستراتيجية العمل الرئيسية لدى شركة العربية للطيران         تتمثل
ستستمر الشركة في البحـث عـن       . مؤهلة متعددة الوظائف بهدف المساهمة في نمو الشركة        فرق عمل وتشكيل  السالمة والكفاءة   

  .  ساعات كحد أقصى انطالقاً من مقرها في مطار الشارقة الدولي٥أسواق ضمن مجال رحالت جوية تستغرق 

تحسين أداء الشركة بشكل أفـضل لتقـديم        مع   التكاليفإدارة  اعتماد نظام دقيق فيما يختص ب     ولتحقيق هذه األهداف، تنوي الشركة      
  . عمالءخدمات عالية المستوى إلى ال

  :تنوي الشركة االستمرار في النمو عن طريق تطبيق االستراتيجيات التالية

  منخفضة وبسيطةتذاكر المحافظة على هيكلية أسعار 

المحافظة على هيكلية األسعار    هي  موها مستقبالً   في ن  المحوريةالنقطة  أن   ترى العربية للطيران   باعتبارها شركة طيران اقتصادية   
  . المنطقةفي المسافرين العاديين والسياح بالنسبة كشركة الطيران االقتصادية المفضلةالمنخفضة والبسيطة لتعزيز مكانتها 



 

 ٣٤

  تحسين الكفاءة التشغيلية 

سـيتم تطبيـق   . وتحقيق مزيد من العوائدحها  لتحسين هوامش أربافي ساعات السفر والعودةستستمر الشركة في تحسين إنتاجيتها      
  . هذا األمر عن طريق فرق متعددة الوظائف لدى الشركة

   الشركة  طائراتالتوسع في أسطول

 العـدد اإلجمـالي   يرفـع  مما ٢٠٠٧عام ال خالل  جديدتين مستأجرتين Airbus A٣٢٠تتوقع العربية للطيران أن تستلم طائرتي 
وصـوالً  وبعد ذلك تتوقع الشركة تنفيذ خطة توسع كبيرة في عدد الطائرات لديها             . نهاية العام ب ت طائرا ١١  إلى ألسطولها الجوي 

 النـصف اآلخـر   و للـشركة    مملوكـا ، بحيث يكون نصف هذا العدد من الطائرات         المقبلة طائرة خالل السنوات العشرة      ٣٤إلى  
  .مستأجر

  رحالتهازيادة عدد خطوط 

. التي يمكن أن تحصل عليهـا الـشركة        الهبوطحقوق  من  على عدد    اًءبنط رحالتها الجوية    ستقوم العربية للطيران بتطوير خطو    
وتتوقع الشركة مضاعفة عملياتها اليومية ضمن منطقة الخليج العربي وزيادة عدد تلك الرحالت وعدد وجهاتها ضمن شبه القـارة                   

ادة رحالتها إلى األردن واستكشاف فـرص التوسـع فـي            بما في ذلك زي    بالد الشام الهندية واالستمرار في النمو بشكل ثابت في        
  .ودول البلطيق ومنطقة البحر المتوسط) االتحاد السوفيتي سابقاً(مجموعة الدول المستقلة 

   اإلضافيةزيادة العوائد 

لـى سـبيل   عف.  العوائـد تلك على وضع استراتيجيات لتعزيز    تعمل هامة وهي    إضافيةترى العربية للطيران إمكانية تحقيق عوائد       
المثال، تقوم الشركة حالياً بأبحاث عن أنواع المنتجات التي ستحقق مبيعات ناجحة على متن الطائرة من أجل زيادة تلك المبيعـات          

كما تسعى العربية للطيـران إلـى       . كات إستراتيجية لتقديم خدمات التأمين وإيجار السيارات واإلقامة في الفنادق         اوكذلك إبرام شر  
  .اإلضافيةا في نقل البضائع والتي من المتوقع أن تصبح مصدراً ثابتاً وتصاعدياً للعوائد زيادة عملياته

 خدمات المناولة على األرض في مطـار الـشارقة          مثل يةكما تتوقع الشركة إنشاء شركة فرعية تابعة لها لتقديم الخدمات األرض          
  . خرىاأللشركات لات التابعة لعربية للطيران وكذلك إلى الطائرلالدولي إلى الطائرات التابعة 

 ولزواروتشمل المبادرات األخرى التي تدرسها الشركة إنشاء فندق في مطار الشارقة الدولي لتقديم خدمات اإلقامة لركاب الشركة                  
  .اإلمارة

  

 المميزات التنافسية

تتمتـع العربيـة    و. نسبياًذا القطاع   بدأت المنافسة في قطاع الطيران االقتصادي تحتدم على المستوى اإلقليمي رغم حداثة عمر ه             
للطيران بميزة كونها السباقة في هذا المجال وهي تحتل بفضل خبرتها موقعاً يسمح لها باالستفادة من زيادة الطلب على شـركات                     

  .الطيران االقتصادية في المنطقة

 باعتبارهـا شـركة الطيـران    CAPA) (حصلت العربية للطيران حديثاً على جائزة التميز من مركز آسيا والباسيفيكي للطيـران     
مركز آسـيا والباسـيفيك     يعد  و.  الطيران قطاع وذلك نظراً لمساهمتها االستراتيجية الكبيرة في        ٢٠٠٦االقتصادية األبرز في عام     

الطيران وناشر ومحلل ألخبار الصناعة في منطقـة         قطاعللطيران هو مقدم رائد لخدمات الطيران المتخصصة ومنظم لمؤتمرات          
  .سيا والباسيفيك وشبه القارة الهندية والشرق األوسطآ

  :نقاط القوة التنافسية للعربية للطيران/ المزايااهم تشكل النواحي التالية

  :  منخفضة التكاليفعمليات التشغيل

لعناصـر  ويتمثل أحـد ا   . كانت العربية للطيران أول شركة طيران تطبق نموذج الطيران االقتصادي في مجلس التعاون الخليجي             
  :األساسية وراء نجاح الشركة في قدرتها على اإلدارة الفعالة لتكاليفها من خالل ما يلي

 االستغالل االمثل ألسطول الطائرات  

بإمكان العربية للطيران القيام بعدد أكبر من الرحالت للطائرة الواحدة في اليوم ألنها تقوم برحالت مباشرة وتحافظ علـى                   
وتحقق الشركة معدالت استخدام عالية ألسطولها حيث تشغل طائراتها بمعـدل           . ول والمغادرة وقت منخفض ما بين الوص    

  . دقيقة٤٥ ساعة طيران يومياً، ويبلغ معدل المدة التي تبقى فيها طائراتها في المطارات التي تقصدها حوالي ١٤,٥

 



 

 ٣٥

 انخفاض تكاليف التوزيع 

وتسعى الشركة إلى   . ل وكالء مبيعاتها واإلنترنت ومركز االتصال     تحقق العربية للطيران تكاليف توزيع منخفضة من خال       
. تخفيض مصاريف التوزيع في المستقبل من خالل التركيز على زيادة نسبة المبيعات عبر اإلنترنت من إجمالي المبيعات                

  .يوفر الكثير من المصاريف اإلدارية وغيرها ورقية كما أن نظام عمل الشركة دون تذاكر

 احد من الطائرات وتشغيل نوع 

  فإنها تستفيد من توفير التكاليف مـن  Airbus A٣٢٠نوع واحد من الطائرات هو على تشغيل باعتماد العربية للطيران 
كما أنها تسعى إلى تخفيض التكلفة الفردية من خالل التركيز على موظفيها            . ناحية تدريب الموظفين والصيانة والمشتريات    

  .لتكاليف وإنتاجية أعلى لقوتها العاملةبما يضمن لها توفيراً في ا

 بناء على تحليل طاقتهـا االسـتيعابية ونطاقهـا وتكاليفهـا التـشغيلية      Airbus A٣٢٠اختارت العربية للطيران الطائرة 
 .وموثوقيتها وتوفرها وذلك بهدف تحقيق أعلى نسب الكفاءة التشغيلية

 توفير تذاكر السفر بأسعار منخفضة

وجميع األسعار هي لفئة واحدة فقـط والخيـار الوحيـد           .  اإلمارات العربية المتحدة    دولة ان أقل األسعار في   تعرض العربية للطير  
وتلقى هذه البساطة قبوالً واسعاً من العمالء الذين يفضلون السفر       . بالنسبة للسعر هو السعر المخفض عند القيام بالحجز بشكل مبكر         

  . بشكل دائم

  في المنطقةران االقتصادي الريادة في قطاع الطيأفضلية 

من انتشار واسع السمها الذي اقترن بتكلفـة الـسفر المنخفـضة             المجال إقليميا الرائدة في هذا    تستفيد العربية للطيران باعتبارها     
    .عمالءوالخدمة الجيدة كما أنها تستفيد من شبكة التوزيع القائمة التي يمكنها استغاللها بسهولة لبناء قاعدة واسعة من ال

  مواصفات تجهيز متميزة للطائرات لزيادة راحة المسافرين

 ٣٢مقعداً يبلـغ عرضـه    مقعداً وكابينة واحدة وتقدم لعمالئها     ١٦٢يتم إعداد جميع طائرات العربية للطيران بحيث تضم كل منها           
 المفضل بين الطـائرات   هو٣٢٠A طرازويعتبر . في معظم شركات الطيران في المنطقة بوصة ٢٩ إلى ٢٨بالمقارنة مع   بوصة

عن مثيالتها في الطـائرات     % ١٠ذات الممر الواحد حيث يتميز بعرض المقاعد والممر وبالرفوف العلوية التي تزيد سعتها بنسبة               
العربية للطيران توفر    تستخدمها التي   ٣٢٠Aكما أن طائرات    .  الذي يحسن األداء والموثوقية    التقنياألخرى باإلضافة إلى االبتكار     

  .وجود مجموعة من القنوات اإلذاعية والتلفزيونية على الرحالت القصيرة والطويلةبكابها خيار الترفيه أثناء الرحلة لر

  مميزةشبكة توزيع 

استطاعت العربية للطيران تكوين شبكة توزيع جيدة مكونة من عدة قنوات بما في ذلك موقعها على اإلنترنت ومراكـز االتـصال              
القنـاة  ) airarabia.com(من المتوقع أن يصبح موقع العربية للطيران على شـبكة اإلنترنـت             . ذ التوزيع ووكاالت السفر ومناف  

أن تحتل مراكز االتصال المركز الثاني بين تلك القنوات حيث تعكف الشركة على             و ٢٠١٠الرئيسية الداعمة لإليرادات بحلول عام      
فـي نهايـة عـام      % ٦١  حوالي لعمالء الذين يقومون بالحجز المباشر إلى     بحيث تصل نسبة ا   زيادة عالقتها المباشرة مع عمالئها      

  .٢٠١٠في نهاية عام % ٧٥ و٢٠٠٨

ومنافـذ  عبر الهاتف المتحـرك      البيع والتسويق من خالل    المقبلة لتوسيع قنوات توزيعها في السنوات       العربية للطيران كما تخطط   
  .األوتوماتيكي في المطار ونقاط البيع البيع

 ة السم العربية للطيران بين العمالءشهرة واسع

كونت العربية للطيران اسماً تجارياً مرموقا في أسواقها الرئيسية في الشرق األوسط وآسيا من خالل استراتيجية تـسويق مركـزة              
: شـعارها تضم صور االسم التجاري التي يسهل التعرف عليها والمكونة من اسم الشركة باللغتين العربية واإلنجليزية إلى جانب                  

تعتقد الشركة أن نشاطاتها في التسويق واإلعالن والعالقات العامة نجحـت فـي تحقيـق               . ورابط موقعها ." سافر أكثر . ادفع أقل "
  .انتشار اسمها بقوة

 عالمة تجارية عربية في دراسة حديثة أجرتها مجلة فوربس العربية وقـد اعتمـدت               ٤٠احتلت العربية للطيران مكانة بين أبرز       
  .سة على مدى االنتشار بين العمالء وقدرة الشركات على تكييف عالماتها التجارية مع الظروف المتغيرة في السوقالدرا

  



 

 ٣٦

  محتملة كبيرة القدرة على التوسع في أسواق 

ين تركيز الشركة على تقديم خدمات نقل جوي بأسعار معقولة وتمكين المسافرين الـذ            ." سافر أكثر . ادفع أقل "يجسد شعار الشركة    
يبحثون عن التكلفة المنخفضة من السفر أكثر، حيث يوفر نموذج الطيران االقتصادي الذي تتبعه الشركة إمكانيـة الـسفر أكثـر                     

وتعتقد العربية للطيران أن هنـاك      . بأسعار معقولة وهو خيار أكثر جاذبية لنسبة كبيرة من الشريحة السكانية التي تخدمها الشركة             
ن لم تتم تغطيتها بشكل كاٍف في الماضي وأن أسعارها المنخفضة ستستمر في تحفيز الطلب على السفر                 شرائح معينة من المسافري   

  .ضمن تلك الشرائح

  ومؤهل يرفريق إدارة خب

تعتمد الشركة على فريق إدارة مهني يتمتع بخبرة وحوافز كبيرة وأثبت قدرته على زيادة اإليرادات واألرباح مع المحافظة علـى                    
  .ية خدمات الشركةجودة وموثوق

  



 

 ٣٧

  ملخص الوضع المالي للشركة

يجب قراءة المعلومات المالية التالية مقرونة بالبيانات المالية المدققة واإليضاحات ذات الصلة والمعلومات التاريخية الواردة في 
  .مكان آخر من هذه النشرة

تتاب والمعدة من قبل المدققين المستقلين العالميين ديلـوت   يعتمد هذا الملخص على القوائم المالية المجمعة المرفقة ضمن نشرة االك          
م، وشركاتها التابعة وفقاً للمعايير المحاسبية العالمية وذلـك عـن   .م.ذالعربية للطيران لشركة " Deloitte & Touche"اند توش 

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤  ديسمبر٣١ في المنتهيةاألعوام المالية و

    قائمة الدخل
  تهية فيعن المدة المن  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  ) درهممليون(

 ٧٤٩٫٢ ٤١١٫٢ ١٨١٫٣  إيرادات التشغيل

 (٦١٩٫٦) (٣٦٠٫٤) (١٥٧٫٤)  مصروفات التشغيل

 
  مجمل الدخل التشغيلي 

 
٢٣٫٩ 

 
٥٠٫٨ 

 
١٢٩٫٦ 

 (٣١٫٠) (٢٠٫٨) (١١٫٨)  تكاليف البيع والتسويق
 (٢٢٫٧) (١٧٫٤) (١٣٫٨)  المصاريف العامة واإلدارية

 
  التشغيلية) الخسارة/(الربح

 
(١٫٧) 

 
١٢٫٦ 

 
٧٥٫٩ 

 (٣٫٤) (٠٫٤) (٠٫٣)  تكاليف التمويل
 ٢٨٫٧ ١٩٫١ ١٫٦  دخل إضافي وعوائد إستثمارات

 
  الربح خالل المدة

 
(٠٫٤) 

 
٣١٫٣ 

 
١٠١٫٢ 

  
 

     الميزانية العمومية
  عن المدة المنتهية في  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  ) درهممليون(

        الموجودات
 ٢٥٦٫٩ ١٣٥٫٤ ٦٣٫١  الموجودات المتداولة

 ١١٠٫٦ ٥٩٫٣ ٣١٫٥  الموجودات غير المتداولة
 ٣٦٧٫٥ ١٩٤٫٧ ٩٤٫٦  مجموع الموجودات

     
     المطلوبات

 ١٨٣٫٨ ١٠١٫٥ ٤٣٫٩  المطلوبات المتداولة
 ٩٫٨ ١٠٫٧ ١٢٫٣  المطلوبات غير المتداولة

 ١٩٣٫٦ ١١٢٫٢ ٥٦٫٢  مجموع المطلوبات
     

     رأس المال واالحتياطيات
 ٥٠٫٠ ٥٠٫٠ ١٠٫٠  رأس المال

 ١٣٫٣ ٣٫٢ -  االحتياطي القانوني
 ٤٫٤ ١٤٫١ ١٫٣  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

 ١٠٦٫٢ ١٥٫٢ (١٢٫٩)  األرباح المحتجزة 
 - - ٤٠٫٠  جاري المساهمين

 ١٧٣٫٩ ٨٢٫٥ ٣٨٫٤  حقوق المساهمينمجموع 
     

 ٣٦٧٫٥ ١٩٤٫٧ ٩٤٫٦  وحقوق المساهمينمجموع المطلوبات 
  



 

 ٣٨

  مناقشة اإلدارة وتحليلها لنتائج العمليات

ويجب قراءتها مقرونة بالبيانات المالية الموحدة المدققـة واإليـضاحات         ) م.م.ذ(ناقشة التالية باألداء المالي التاريخي للعربية للطيران        متتعلق ال 
  .الواردة في مكان آخر من هذه النشرة) م.م.ذ( لشركة العربية للطيران ذات الصلة

  لمحة عامة

 المناقشة والتحليل التاليين بناء على القوائم المالية المجمعة المرفقة ضمن نشرة االكتتاب والمعـدة مـن قبـل المـدققين                     تم اعداد 
م، وشركاتها التابعـة وفقـاً للمعـايير    .م.ذلعربية للطيران الشركة " Deloitte & Touche"المستقلين العالميين ديلوت اند توش 

   .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤  ديسمبر٣١ في المنتهيةاألعوام المالية والمحاسبية العالمية وذلك عن 

  قائمة الدخل

     قائمة الدخلملخص
  عن المدة المنتهية في  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  )مليون درهم(

 ٧٤٩٫٢ ٤١١٫٢ ١٨١٫٣  دات التشغيلإيرا
     

 ١٢٩٫٦ ٥٠٫٨ ٢٣٫٩  مجمل الدخل التشغيلي 
     

 ٧٥٫٩ ١٢٫٦ (١٫٧)  التشغيلية) الخسارة/(الربح
     

 ١٠١٫٢ ٣١٫٣ (٠٫٤)  الربح خالل المدة

  

  إيرادات التشغيل

 ٢٠٠٤  ديـسمبر ٣١فـي    في   المنتهيةالية و اللعوام الم يلخص الجدول التالي اإليرادات اإلجمالية للعربية للطيران حسب مصدرها          
  . على التوالي٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

     اإليرادات:جدول
  في  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  ) درهممليون(

 ٧٤٢٫٠ ٤٠٥٫١ ١٧٩٫٧  إيرادات الركاب
 ١٦٫٩ ١١٫٣ ٥٫٠  إيرادات األمتعة

 ٣٫٨ ٢٫١ -  إيرادات شحن البضائع
 ٣٫٧ ١٫٣ ٠٫٣  دخل الخدمة

 (١٧٫٢) (٨٫٦) (٣٫٧)  عموالت ومصاريف البيع
 ٧٤٩٫٢ ٤١١٫٢ ١٨١٫٣  اإليرادات

 

بالمقارنة مع مبلغ   مليون درهم    ٧٤٩,٢قدرها   ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ خالل السنة المنتهية في      التشغيل إيرادات   إجمالىحققت الشركة   
وقد نتجـت هـذه الزيـادة فـي         %. ٨٢,٢ ونسبتهارهم   مليون د  ٣٣٨,٠ مليون درهم خالل السنة السابقة بزيادة مقدارها         ٤١١,٢

  .من إجمالي إيرادات العمليات% ٩٩,٠إيرادات العمليات بشكل رئيسي عن الزيادة في إيرادات الركاب التي تمثل 

 مليون درهـم    ٤٠٥,١ بالمقارنة مع مبلغ     ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ مليون درهم خالل السنة المنتهية في        ٧٤٢,٠بلغت إيرادات الركاب    
 مليون مسافر خالل    ١,١وقد نتجت هذه الزيادة في إيرادات الركاب بشكل رئيسي عن زيادة عدد الركاب من               . ل السنة السابقة  خال
 درهـم فـي     ٣٠٤ بلغ   سعر التذكرة للراكب الواحد   متوسط  كما أن   . ٢٠٠٦ مليون مسافر في عام       ١,٧٦ وصوالً إلى    ٢٠٠٥عام  
  .٢٠٠٥ درهم في عام ٢٦٠ قدره  الواحدللراكبمتوسط سعر التذكرة  مقارنتاً  ٢٠٠٦عام 

 

 

 



 

 ٣٩

  مصروفات التشغيل

مـن  % ٨٢,٧نـسبة  بما يعادل (مليون درهم  ٦١٩,٦ إلى ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في     مصروفات التشغيل    بلغتو
  .خالل السنة السابقة) ات من إيرادات العملي%٨٧,٦نسبة بما يعادل ( مليون درهم ٣٦٠,٤بالمقارنة مع مبلغ ) لتشغيلإيرادات ا

وتكـاليف  ) مصروفات التـشغيل  من إجمالي   % ١٦,٨(واإليجارات  ) مصروفات التشغيل من إجمالي   % ٣٨,٢(تكلفة الوقود    تمثل
ورسـوم   )مـصروفات التـشغيل   من إجمالي   % ١١,٠(ومصاريف الصيانة   ) مصروفات التشغيل من إجمالي   % ١٢,٢(الموظفين  

  .مصروفات التشغيلالعناصر األساسية في ) مصروفات التشغيلمن إجمالي % ١٠,١( المناولة األرضية والفنية

استطاعة الشركة االستفادة    بشكل رئيسي إلى     ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١خالل السنة المنتهية في     مصروفات التشغيل   يعزى االنخفاض في    
خـالل  % ٣٢,٣من   التشغيللى إيرادات   تكاليف الوقود إ  ل النسبة المئوية    ضتانخف من اقتصاديات الحجم وضغط المصروفات، كما     

خالل السنة المنتهية فـي     % ١٠,٨من   التشغيل إلى إيرادات    تكاليف الموظفين و%٣١,٦ إلى   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١السنة المنتهية في    
خـالل الـسنة    % ١١,٣مـن    التشغيلوانخفاض النسبة المئوية لمصاريف الصيانة إلى إيرادات        % ١٠,١ إلى   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١

مـن   التـشغيل وانخفاض النسبة المئوية لرسوم المناولة األرضية والفنية إلى إيرادات          % ٩,١ إلى   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١ في   المنتهية
  . نتيجة%٨,٤ إلى ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في % ١٠,١

  مصاريف البيع والتسويق

خالل السنة المالية المنتهيـة     ) التشغيليرادات  من إ % ٤,١نسنة  مثل  ت( مليون درهم    ٣١,٠حوالي مصاريف البيع والتسويق     بلغتو
تتكون . خالل السنة السابقة  ) التشغيلمن إيرادات   % ٥,١  نسبة يمثل( مليون درهم    ٢٠,٨ بالمقارنة مع مبلغ     ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١في  

  . هذه المصاريف بشكل رئيسي من تكاليف الموظفين ومصاريف اإلعالن

  المصاريف العامة واإلدارية

 ٣١خالل السنة المالية المنتهية في ) من إيرادات التشغيل% ٣,٠تمثل نسنة   ( مليون درهم    ٢٢,٧يف العامة واإلدارية    بلغت المصار 
    خالل السنة السابقة) من إيرادات التشغيل% ٤,٢تمثل نسنة  ( مليون درهم١٧,٤ بالمقارنة مع مبلغ ٢٠٠٦ديسمبر 

  الربح التشغيلية

 ٧٥,٩ربحاً تشغيلياً قـدره     حققت الشركة   واألستفادة من إقتصاديات الحجم     صروفات التشغيل   نتيجة للتوسع في العمليات وخفض م     
 ١٢,٦قدره  ربح   بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ خالل السنة المالية المنتهية في       %)١٠,١بنسنة هامش ربح قدرة      (مليون درهم 
  . في السنة السابقة%) ٣,١بنسنة هامش ربح قدرة (مليون درهم 

  ات االستثمار والدخل اإلضافيإيراد

 بالمقارنـة مـع     ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ مليون درهم خالل السنة المالية المنتهية في         ٢٨,٧بلغت إيرادات االستثمار والدخل اإلضافي      
 أن الشركة قد حصلت على إستثناء من هيئة مطار الشارقة عـن دفـع               إلىوتجدر االشارة    .مليون درهم في السنة السابقة     ١٩,١
 مليون درهـم   ١٨,٤وتجدر الألشارة ان تلك المصروفات بلغت..٢٠٠٧حتى عام  ورسوم المناولة األرضية والفنيةالهبوط رسوم 

   .٢٠٠٦ ديسمبر ٣١خالل السنة المالية المنتهية في 

  الربح الصافي

ة المالية المنتهية في    درهم خالل السن  % ١٣,٥ وهامش ربح صافي نسبة       مليون ١٠١,٢حوالي   ة قدرها صافيحققت الشركة أرباحاً    
  . ٢٠٠٥عام في % ٧,٦وهامش ربح صافي نسبة  مليون درهم ٣١,٣ بالمقارنة مع ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

  



 

 ٤٠

  الميزانية العمومية

     ملخص البيانات األساسية للوضع المالي:جدول
  في  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  )مليون درهم(

 ٢٥٦٫٩ ١٣٥٫٤ ٦٣٫١  الموجودات المتداولة
 ١١٠٫٦ ٥٩٫٣ ٣١٫٥  الموجودات غير المتداولة

 ٣٦٧٫٥ ١٩٤٫٧ ٩٤٫٦  مجموع الموجودات
 ١٨٣٫٨ ١٠١٫٥ ٤٣٫٩  المطلوبات المتداولة

 ٩٫٨ ١٠٫٧ ١٢٫٣  المطلوبات غير المتداولة
 ١٩٣٫٦ ١١٢٫٢ ٥٦٫٢  مجموع المطلوبات
 ١٧٣٫٩ ٨٢٫٥ ٣٨٫٤  حقوق المساهمين

 ٣٦٧٫٥ ١٩٤٫٧ ٩٤٫٦  المساهمينحقوق مجموع المطلوبات و

  الموجودات

 مليون درهم   ١٩٤,٧بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١  مليون درهم كما في    ٣٦٧,٥بلغ مجموع الموجودات لدى العربية للطيران       
ى من إجمالي الموجودات حيث أن الشركة تعتمد حالياً عل        % ٦٩,٩، وبلغت الموجودات المتداولة نسبة      ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١كما في   

  .أسطول طائرات حديثة مستاجرة 

  الموجودات المتداولة

 ٣١ مليون درهـم كمـا فـي         ١٣٥,٤ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ مليون درهم كما في      ٢٥٦,٩بلغت الموجودات المتداولة    
  . النقدية والذمم المدينة التجارية والذمم األخرىالودائع وية وتتكون من النقد٢٠٠٥ديسمبر 

 من مجموع موجودات الشركة   % ٤٩,٦ أي ما يمثل     ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١٨٢,١ النقدية   لودائعاوة  يالنقد تبلغ
  .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في ٩٩,٦بالمقارنة مع 

 ٣١  مليون درهم كما في    ٣٥,٨ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ٧٤,٤ واألخرىبلغت الذمم المدينة التجارية     
وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو الكبير للشركة حيث أن هذه الحسابات تتكون بشكل رئيسي من الـذمم          . ٢٠٠٥ديسمبر  

ليون درهم  م٠,٤أطراف مرتبطة كما بلغت التعامالت مع  .والذمم األخرىالمدينة التجارية والمصاريف المدفوعة مسبقاً والسلف 
 .٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 

  موجودات غير المتداولةال

 ٣١ مليون درهم كمـا فـي        ٥٩,٣ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١١٠,٦بلغت الموجودات غير المتداولة     
   .٢٠٠٥ديسمبر 

 والمحركـات   تعزى الزيادة في الموجودات غير المتداولة لشركة العربية للطيران بشكل رئيسي إلى استثمار الشركة في المعدات               
 ديـسمبر   ٣١ مليون درهم كما في      ٤,١  مقارنتاً بمبلغ  ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ مليون درهم كما في      ٤٠,٣ث بلغت قيمتها    يح العقاراتو

 فـي   استالمهقدمتها العربية للطيران مقابل محرك طائرة سيتم        دفعات  وتتكون معظم هذه االستثمارات بشكل رئيسي من        . ٢٠٠٥
  .٢٠٠٧عام 

 وهي تتكون بشكل رئيسي من مبنى تـم إنـشاؤه           ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١٣,٣ قارية االستثمارات الع  بلغت قيمة 
تم تمويل بناء المبنى من قبل المنطقة الحرة في مطار الـشارقة الـدولي وتـم                . على قطعة أرض منحت من قبل حكومة الشارقة       

تحصل الشركة من المنطقة الحرة في مطار       . ٢٠٠٤ أكتوبر   ١ سنة اعتباراً من     ٥٠لمدة    العالقة ذوتأجيره الحقاً إلى هذا الطرف      
  . مليون درهم يتم تسجيله كجزء من الدخل اإلضافي٣,٠الشارقة الدولي على دخل إيجار قدره 

 يم المعـد مـن شـركة   يعلى تقرير التق   مليون درهم بناءًً   ٥٢بلغ  تالقيمة السوقية العادلة للعقار االستثماري      وتجدر اإلشارة إلى أن     
   . مليون درهم٣٢وقيمة األرض  مليون درهم ٢٠حيث بلغت قيمة المبنى  .٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠في  ، دبي(Cluttons) وتنزكل

طائرات ال وهي تتكون بشكل رئيسي من تكاليف تحديث         ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١٧,١بلغت قيمة الرسوم المؤجلة     
 .إعادة توزيع المقاعدو

 



 

 ٤١

  المطلوبات

 مليون درهم كما في     ١١٢,٢ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١٩٣,٦طلوبات العربية للطيران    بلغ مجموع م  
  .وتتميز معظم مطلوبات العربية للطيران بأنها ذات طبيعة قصيرة األجل. ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  المطلوبات المتداولة

 ديسمبر  ٣١ مليون درهم كما في      ١٠١,٥ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ برديسم ٣١ مليون درهم كما في      ١٨٣,٨بلغت المطلوبات المتداولة    
٢٠٠٥ .  

 مليون درهم كما فـي      ٥٦,١ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ١١٥,٦بلغت الذمم الدائنة التجارية واألخرى      
  . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

رسـوم  يث أن هذه المصاريف تتكون بشكل رئيسي من         تتماشى الزيادة في المصاريف المترتبة مع معدل النمو المرتفع للشركة ح          
يمثل الدخل المؤجل اإليرادات غير المحققة حيث أن اإليرادات  .الوقود والمناولة الفنية والمناولة األرضية والهبوط وزيادة الطيران       

  . ال تقيد إال عند تقديم الخدمة

 وهي تتكون من الدفعات المستحقة إلـى        ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في   مليون درهم كما     ٢,٧بلغت المبالغ المستحقة إلى أطراف مرتبطة       
  .المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي

  المطلوبات غير المتداولة

 ديسمبر  ٣١ مليون درهم كما في      ١٠,٧ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ مليون درهم كما في      ٩,٨ المتداولة    غير بلغت المطلوبات 
٢٠٠٥.  

 مليون درهم كمـا  ٨,٢ بالمقارنة مع    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في      ٥,٣إلى أطراف مرتبطة    بلغت المطلوبات المستحقة    
تمثل هذه المطلوبات الدفعات المستحقة إلى المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، اإلمارات العربيـة               . ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١في  

  . المؤجر حالياً إلى المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدوليالمتحدة، مقابل التمويل الذي تم الحصول عليه من أجل العقار

تتحـدد وفقـا    يتم تخصيص مخصصات تعويضات نهاية خدمة الموظفين وفقاً لقانون العمل في اإلمارات العربية المتحدة وهـي                 
 ٢٠٠٦ ديـسمبر  ٣١ما في    مليون درهم ك   ٤,٥بلغ هذا الحساب    . لراتب الحالي وسنوات الخدمة كما في تاريخ الميزانية العمومية        ل

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون درهم كما في ٢,٥بالمقارنة مع 

  المساهمينحقوق 

 ٩١,٤، أي بزيـادة قـدرها       ٢٠٠٦ ديـسمبر  ٣١ مليون درهم كما في      ١٧٣,٩ في العربية للطيران      المساهمين بلغ مجموع حقوق  
وإلـى  )  مليون درهم  ١٠١,٢(ال النتائج السنوية للشركة     إدختعزى هذه الزيادة إلى     . ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١مليون درهم بالمقارنة مع     

والذي تم قيده بشكل مباشر فـي حقـوق          مليون درهم    ٩,٨  بمبلغ االنخفاض في القيمة السوقية العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع       
   المساهمين

 .من ربحها الصافي لالحتياطي القانوني% ١٠العربية للطيران نسبة  تحول

الـشركاء   علـى    )مليون درهم  ١٠٦,٢البالغ   (٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١إجمالي األرباح المحتجزة في      توزيع   س اإلدارة مجل وقد اقترح 
 ولم يتم ادراج التوزيعات المقترحة ضـمن بنـد          الجمعية العمومية للمساهمين  قيد موافقة    .م.م.ذالعربية للطيران   الحاليون لشركة   

  .القوائم المالية المجمعة في المطلوبات

قد إنعقدت ووافقت على توزيعات األرباح المقترحة وقـد         . م.م.ذالعربية للطيران    اإلشارة إلى أن الجمعية العمومية لشركة        وتجدر
 . مليون درهم من إجمالي التوزيعات المقترحة للشركاء على أن يتم دفع المبالغ المتبقية٦٦تم دفع حوالي 

 
  



 

 ٤٢

  سياسة توزيع األرباح

على األقل من صافي الدخل كتوزيعات نقدية على أال يؤثر ذلك % ٢٥توزيع األرباح تقتضي توزيع سوف تتبنى الشركة سياسة ل
إن قرار توزيع األرباح خاضع لتقدير مجلس اإلدارة . سلباً على متطلبات التمويل المصرفي ورأس المال واإلنفاق االستثماري

وحتى  ٢٠٠٧يناير  ١أما بالنسبة لألرباح المحققة من الفترة من  .والجمعية العمومية للمساهمين بشكل يتوافق مع مصلحة الشركة
  .م.م.ذالعربية للطيران الشركاء الحاليون لشركة تاريخ إعالن تأسيس الشركة فستقوم الشركة بتوزيعها على 



 

 ٤٣

  المسائل القانونية 

اإلمارات العربيـة   دولة  كات التجارية في    يعتمد الملخص التالي على األحكام ذات الصلة في النظام األساسي للشركة وقانون الشر            
  .المتحدة

  التحول

والنظام األساسي للشركة المـشار إليهـا   . ستتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قبل إدراجها 
  .هنا هو النظام األساسي الذي ستعتمده شركة المساهمة العامة

  النظام األساسي

ستتحول الشركة إلى شركة مـساهمة عامـة        .  للشركة بالتفصيل الحقوق وااللتزامات المرتبطة بملكية األسهم       يبين النظام األساسي  
   .اإلمارات العربية المتحدةدولة بموجب أحكام قانون الشركات التجارية في 

  أسهم رأس مال الشركة

للـسهم  ) ١(واحـد   اسمية قدرها  درهم  سهم بقيمة٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠ درهم مقسم إلى   ٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠يبلغ راس مال الشركة     
كما سيضاف إلى قيمة كـل      .  سهم نقدي  ٣,٢٦٦,٧٠٠,٠٠٠ سهم عيني و   ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ويقسم رأس مال الشركة إلى      . الواحد

  . فلس٢سهم رسم اكتتاب قدره 

  حقوق التصويت

  .أسهمهيحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين وامتالك عدد من األصوات يساوي عدد 

  سجل األسهم

سوق دبـي   من قبل   سجل األسهم   وإدارة  عند اإلدراج في سوق دبي المالي ستتحول األسهم إلى الشكل االلكتروني وسيتم االحتفاظ              
  . المالي

  األرباح الموزعة

 توزيع األرباح،   عمومية التي أقرت  تسدد األرباح الموزعة إلى صاحب األسهم المسجل في سجل األسهم في تاريخ انعقاد الجمعية ال              
وهو المساهم الوحيد الذي له حق الحصول على األرباح المستحقة على تلك األسهم سواء كانت تلك األرباح تمثل أرباحاً موزعـة                     

 وحتى تـاريخ إعـالن تأسـيس        ٢٠٠٧ يناير ١ أما بالنسبة لألرباح المحققة من الفترة من         .أو ملكية جزء من موجودات الشركة     
 . م.م.ذالعربية للطيران الشركاء الحاليون لشركة ركة بتوزيعها على الشركة فستقوم الش

  الجمعية العمومية

وفي جميع األحوال يجب أن تنعقد الجمعيـة        .  كلما رأى ضرورة لذلك     للمساهمين يجوز لمجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية عادية      
أشهر من نهاية السنة المالية     ) ٤(جلس اإلدارة خالل أربعة      مرة واحدة في السنة على األقل بناء على دعوة من م            العادية العمومية

  .في المكان والزمان المحددين في الدعوة

  مجلس اإلدارة

. سـنوات ) ٣(لدورة مدتها ثالث   أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين)٧(سبعة يتكون مجلس إدارة الشركة من س
واستثناء . من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة     رة باإلضافة إلى رئيس المجلس       أكثرية أعضاء مجلس اإلدا    تكونيجب أن   و

 وسيـشغلون  ولاأللـشركة   اأعضاء مجلـس إدارة     بتعيين  المؤسسون  قام  قانون الشركات التجارية،    ذلك، ووفقاً لما يسمح به      من  
  .  سنوات اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة٣مناصبهم لمدة 



 

 ٤٤

  الطيران االقتصاديقطاع لمحة عامة عن 

  مقدمة

التـي تقـدمها    شركات الطيران االقتصادية أسعاراً أقل من أسعار شركات الطيران التقليدية عن طريق حجب بعض المزايا                توفر  
حساسية المسافر للسعر والمعـدالت     وتتمثل الفرص األساسية لشركات الطيران االقتصادية في        . الشركات التقليدية عادة للمسافرين   

  .المنخفضة النتشار النقل الجوي واستبدال أشكال النقل التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل القطارات والحافالت

تتمثل إحدى النتائج الهامة لظهور شركات الطيران االقتصادية في زيادة المنافسة التي نشأت بسبب وجودها فـي سـوق الـسفر                     
تسبب هذا بضغط كبير على شركات الطيران التقليدية التي لـم تـستطع    . النخفاضالجوي باإلضافة إلى ميل معدل األسعار نحو ا       

  .منافسة شركات الطيران االقتصادية من ناحية التكلفة فقط بسبب هيكل التكلفة المعقد لديها

. لنقل الجوي على ا  في الطلب الزيادة العامة   وقد ترك ظهور شركات الطيران االقتصادي اثرا ملموسا على حركة السفر تمثل في              
الى وجهات لـم    خطوط رحالت    توفيرفقد استطاعت شركات الطيران االقتصادية زيادة الطلب العام على النقل الجوي من خالل              

من قبل شركات الطيران التقليدية والمنافسة الفعليـة مـع أشـكال النقـل              تتمتع بمثل هذه الخدمات سابقا او كانت خدمتها ضعيفة          
جواً في السابق بسبب ارتفاع التكلفة صاروا اآلن يـستخدمون         السفر يعتادوافالمسافرون الذين لم    . لسريعةاألخرى مثل القطارات ا   

  .شركات الطيران االقتصادية عند توفرها

مـع قيـام    تتعرض صناعة الطيران لتغييرات هيكلية من عدة نواٍح بما في ذلك انتقال السلطة من يد الموردين إلى يـد العمـالء                      
ومن األمثلة على ذلـك اعتمـاد شـركات الطيـران           . ران االقتصادية بتحويل خدمات النقل الجوي إلى سلعة رائجة        شركات الطي 

االقتصادية على اإلنترنت ألغراض الحجز واالستفسار عن األسعار مما أوجد شفافية على مستوى األسعار وجعل الطلـب أكثـر                   
  .مرونة وحساسية للسعر

 تحرير السفر الجوي في بيئة تجارة حرة عالمية والحركة السكانية التي ترافق ذلك، حيث تعمـل                 وثمة تغيير هيكلي آخر يتمثل في     
المفتوحة على إلغاء عوامل الحماية التقليدية لشركات الطيران مثل القيود على            االجواءسياسة إلغاء القيود تدريجياً وإبرام اتفاقيات       

  .األسعار أو خطوط الرحالت

 أدى انتشار شركات الطيران االقتصادية إلى إيجاد فرص عمل كثيرة عند تأسيس عمليـات تـشغيلية فـي                   باإلضافة إلى ذلك فقد   
التي تستقبل طائرات شركات الطيران االقتصادية       الفرعيةفقد شرعت المطارات    . الفرعية التي تعاني من ضعف الخدمة     مطارات  ال

لمسافرين مدفوعة بشكل أساسي بالخطط التوسعية لشركات الطيران        اشى مع النمو في حركة ا     الناجحة في تنفيذ خطط توسعية لتتم     
  .االقتصادية

يتوقع ان تمر اسواق الطيران االقتصادي في اسيا والشرق االوسط بنفس التغييرات الهيكلية التـي شـهدتها اسـواق                  وبشكل عام،   
 اوضاع كل سوق على حـده  طقة وأخرى حسب رغم اختالف عمق تلك التغييرات بين من  الواليات المتحدة واوروبا في فترة سابقة       

  .في األسواق المختلفةتفاوت االطر التنظيمية و

  نموذج عمل شركة الطيران االقتصادية

يست ايرالينز هي السباقة في السبعينات إلى اعتماد النموذج الحالي الذي تتبعه معظـم شـركات الطيـران                  شركة ساوث و  كانت  
يست تتمثل في زيادة الحركة الجوية عن طريق تخفيض التكاليف من خالل إلغاء الميـزات               وكانت استراتيجية ساوث    . االقتصادية

يست جعل العمليات أكثر    وكما استطاعت ساوث    . اكثر تنافسية التقليدية التي كانت تقدمها شركات الطيران من أجل عرض أسعار           
فنظـام النقـل    . الذي تتبعه شركات الطيران التقليدية    سالسة من خالل استخدام الخدمات المباشرة عوضاً عن نظام ربط الرحالت            

كمـا  . النهائيةالمباشر ينقل الركاب مباشرة إلى وجهاتهم بدالً من الذهاب عبر تجمعات مركزية ينتقل منها الركاب نحو وجهاتهم                  
ة، رغم أنه مع مرور الوقـت       اعتمدت الجهود األولى لتسهيل العمليات التشغيلية على التشغيل المرن وزيادة معدل استغالل الطائر            

  .اتخذت إجراءات أخرى لتخفيض التكاليف مثل الحجز واالستفسار عن طريق اإلنترنت

  :في نموذج شركات الطيران االقتصادية ما يلي االساسية األعمال اساليب

 الرحالت المباشرة القصيرة المتكررة 

 اإلستخدام األمثل للطائرات 

 طائرةأرتفاع معدل إشغال المقاعد في ال 

  الغيارإستخدام نوع واحد من الطائرات لتخفيض التكاليف المتعلقة بتدريب الطاقم والصيانة ومخزون قطع 

  الطائرة وباسعار معقولةىتوفير امكانية شراء االطعمة والمشروبات على متن 

نظمة الحجز الحاسوبية وهي    التأكيد على التوزيع من خالل اإلنترنت وإلغاء أو خفض مشاركة أنظمة التوزيع العالمية أو أ               
 .عبارة عن أنظمة حاسوبية تستخدم لتخزين واستعادة المعلومات وتنفيذ التعامالت المتعلقة بالسفر

 قلة تكاليف التوزيع 



 

 ٤٥

 عقود توظيف جيدة ومبتكرة 

  مع شركات الطيران األخرىالتخلي عن اساليب الرمز المشترك 

 ومقدم أنظمة المعلومات لـشركات الطيـران    ATPCOط الطيرانهيكل بسيط لألسعار يتجاوز شركة نشر تعرفة خطو 
 SITA العالمية

 البديلة/استخدام المطارات الثانوية 

 .عن شركات الطيران التقليديةمبداء الطياران اإلقتصادي الذي يختلف التركيز على  

متغيرة ويجعلها تمثل جزءاً أقـل مـن        بشكل عام، عملت شركات الطيران االقتصادية على تطوير هيكل تكلفة يحد من التكاليف ال             
وبينما . يسمح لها بتعزيز المرونة التشغيلية والتركيز على قدراتها األساسية مع إلغاء الخدمات غير األساسية             بما  . التكلفة اإلجمالية 

ـ              ديل طريقتهـا  نجد هذا النموذج متشابهاً بشكل أساسي لدى جميع شركات الطيران االقتصادية فإن بعض تلك الشركات تقـوم بتع
  .لتكون لنفسها اسماً تجارياً متميزاً

حيث استطاعت شركات الطيران االقتصادية تكوين قيمة بشكل        . إن لنموذج عمل شركة الطيران أثر كبير على هوامشها التشغيلية         
ـ           . أساسي من خالل هياكل تكلفة أكثر فعالية       صادي، لفتـرة   فقد حافظت ساوث ويست، وهي شركة رائدة في مجال الطيران االقت

حافظت ريان اير، وهي شركات طيران اقتصادية أوربية، على هـامش           بينما  % ١٥و% ١٠طويلة على هامش ربح يتراوح بين       
بالمقارنة مع خطوط الطيران األوربية التقليدية التي استطاعت تحقيق هامش ربح تشغيلي قـدره              % ٢٨و% ٢٣ربح يتراوح بين    

  .الهامش يقلصالذي فقط بسبب هيكل التكلفة المعقد % ٥

 

  النقل الجوي في الشرق األوسط وشمال افريقيا

  عوامل الطلب

تتمثل العناصر االقتصادية األساسية الدافعة لصناعة الطيران االقتصادي في النمو االقتصادي والسكاني والطبيعـة الديموغرافيـة                
وقع أن تساهم قوة هذه العناصر في تحقيق نمو قوي فـي            وفي منطقة الشرق األوسط من المت     . والسياحة والتجارة الدولية والعولمة   

  .صناعة النقل الجوي

  العناصر االقتصادية

وقد . يعتمد األداء االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره من بين عوامل أخرى                  
وقد بلغ معدل النمو االقتصادي     . ل أسعار النفط إلى مستويات ال سابق لها       شهدت المنطقة مؤخراً نمواً اقتصادياً استثنائياً مع وصو       

 ٢٠٠٦سنوياً ومن المتوقع أن يحافظ علـى قوتـه فـي عـامي              في المتوسط   % ٥,٧في المنطقة خالل السنوات الثالث األخيرة       
  .٢٠٠٧و

  
   النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا:جدول

                      
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ 

  تقدير
٢٠٠٧ 
  تقدير

نسبة النمو في 
  %٥,٥  %٥,٩  %٥,٩  %٦,٣  %٥  %٢,١  %٣,٤  %٥,٤  %٢,٥  %٥,٦  إجمالي الناتج المحلي

  إي آي يو: المصدر

 المقبلـة ات العـشرين    وبشكل عام من المتوقع أن تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتجاوز المعدل خالل السنو               
. ٢٠٠٧في عام   % ٦,٥وتتصدر السعودية التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط النمو بمعدل           . بسبب أسعار النفط المرتفعة المتوقعة    

 عن النفط لتخفيض اعتمادها على إيراداته وتوسيع        ومع نمو دول مجلس التعاون الخليجي فإنها تعمل على تنويع اقتصادياتها بعيداً           
وقد كانت مشاريع التطوير والبنية التحتية العقارية القطاع الذي تصب فيه إيرادات النفط في دول مجلس التعـاون               . ة إيراداتها قاعد

 دوالر أمريكـي    ات مليار ٢٠٣حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية التي تتوقع أن تزيد إيراداتها من النفط عن               . الخليجي
نفاق نحو المشاريع الضخمة تماشياً مع العدد الكبير من المشاريع الضخمة التي يتم تطويرهـا فـي                  على توجيه اإل   ٢٠٠٦في عام   
ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع السياحة والمـستثمرين         ). في دبي وقطر والبحرين وعمان ولبنان على سبيل المثال        (المنطقة  

  .على المدى الطويل

ائلة التي حققتها بعض االقتصاديات تتجه نحو أجـزاء أخـرى مـن المنطقـة وستـستفيد                 باإلضافة إلى ذلك فإن أرباح النفط اله      
  .اقتصاديات إقليمية أخرى مثل لبنان ومصر وسوريا واألردن من األداء االقتصادي القوي للدول المنتجة للنفط



 

 ٤٦

تنويع االستثمار في القطاعات    ال ان   ا,  في المدى المتوسط المحرك الرئيسي لنمو المنطقة          ستبقى  أسعار النفط  وعلى الرغم من ان   
  .إحداث تغيرات هيكلية تضمن نمواً مستمراً على المدى الطويل سيسهم في غير النفطية

  العوامل الديموغرافية

فتعداد السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال       . يشكل السكان في المنطقة مصدراً محتمالً لنمو الطلب اإلقليمي على النقل الجوي           
 من المنطقة   حصة وهو معدل يزيد عن المعدل العالمي كما يثبت ذلك زيادة            ١٩٩٨منذ عام   % ٢ا ينمو بمعدل وسطي قدره      افريقي

  .سكان العالم

  

كما أن حجـم وتنـوع ونمـو        . تعتبر القاعدة السكانية الشابة نسبياً من المزايا الديموغرافية لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا            
 دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل معظم القوة العاملة فيها يمثل أيضاً عامالً ديموغرافياً هاماً يدفع نمو                  التجمعات الوافدة في  

 بـأكثر مـن     ٢٠٠٥ففي اإلمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تقدر نسبة األجانب كما في عـام               . النقل الجوي في المنطقة   
 تعداد األجانب في المنطقة بسبعة ماليين نسمة يمثلون حوالي          ٢٠٠٣لسعودية في عام    ، بينما قدرت حكومة المملكة العربية ا      %٨٠
  .من السكان% ٣٠

 
   النمو السكاني في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا:جدول
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  إي آي يو: المصدر

  السياحة

ن بلدان المنطقة تركز على السياحة باعتبارهـا  فقد راحت الكثير م. تعتبر السياحة مساهماً رئيسياً في نمو النقل الجوي في المنطقة 
حيث شهدت الوجهات اإلقليمية زيادة فـي       . قطاعاً رئيسياً للنمو االقتصادي وأداة لتنويع اقتصاديات المنطقة التي تعتمد على النفط           

دالت النمو من حيث عـدد      فإن الشرق األوسط شهد أعلى مع      العالميةووفقاً لمنظمة السياحة    . حركة السياح خالل السنوات األخيرة    
  . مليون زائر٣٩,٧ مليون زائر إلى ٢٥,٢من % ٩,٥ محققاً معدل نمو قدره ٢٠٠٥ و٢٠٠٠السياح القادمين إليه بين عامي 

% ٢٣,٧ مليون زائر مسجل يمثلـون       ٨,٦ حيث استقبلت    ٢٠٠٤كانت السعودية هي الوجهة السياحية األبرز في المنطقة في عام           
واحتلت مصر  . والحج وحده يجلب إلى ذلك البلد أكثر من مليون مسافر بالجو          .  في تلك السنة    للمنطقة ائر مليون ز  ٣٦,٣من أصل   

 مليون مسافر   ٦,٤ مليون زائر تليها اإلمارات العربية المتحدة التي زارها          ٧,٨ حيث استقبلت المركز الثاني من حيث عدد الزوار       
  .خالل نفس السنة

ربية المتحدة كوجهة تجارية وسياحية في السنوات األخيرة أحدث حركة في النقـل الجـوي فـي                 كما أن بروز دولة اإلمارات الع     
  حـرة  منـاطق  ةعو كمركز تجاري وسياحي في المنطقة بإنشاء مجم       مكانتهافقد رسخت دولة اإلمارات العربية المتحدة       . المنطقة
.  متطلبات الزوار من مختلف أنحاء العـالم       بما يلبي ربية  الغعلى الطريقة  نمط حياة ووسائل ترفيه      وموانيء حديثة وتوفير   متكاملة

ويعتبر معدل إشغال الفنادق وإيرادات غرفها في الكثير من الوجهات في المنطقة من بين أعلى المعدالت في العالم بينما تتـصدر                     
 .وفقا لهذين المعيارين فعلياً المعدالت العالمية االمارات

 

 

 



 

 ٤٧

  رادات الغرفمعدالت إشغال الفنادق وإي: شكل
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  ٢٠٠٥، دبليو تي تي سي ٢٠٠٥اتش في اس انترناشيونال : المصدر

وكان  العالمية وفقاً لمنظمة السياحة     ٢٠٠٥في عام   % ١١ نسبتهبشكل عام، حققت السياحة في الشرق األوسط وافريقيا معدل نمو           
إلـى أن    العالميةشير دراسة أجرتها منظمة السياحة       وت .الشرق األوسط أسرع المناطق نمواً من حيث السياحة خالل العقد الماضي          

 وهو مـا    ٢٠٢٠في عام   % ٤,٤ إلى   ١٩٩٥في عام   % ٢,٢حصة الشرق األوسط من عدد السياح على مستوى العالم ستزداد من            
 ٢٠٢٠سيجعل الشرق األوسط أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم حتى عام            االمر الذي   %. ٦,٧يمثل معدل نمو سنوي قدره      

  .سنوياً خالل نفس الفترة% ٦,٥متقدماً بذلك على منطقة آسيا والباسيفيك التي سيكون معدل نموها 

  حركة المسافرين جواً

.  النقـل البديلـة    ليستخدم المسافرون إلى المنطقة ألغراض السياحة أو العمل النقل الجوي بشكل رئيسي نظراً لعدم وجود وسـائ                
لجوي في تقرير نشره مؤخراً معدل النمو السنوي في حركة المسافرين الدوليين على المدى القصير ما             ويقدر االتحاد الدولي للنقل ا    

ومن . حيث سيؤدي النمو االقتصادي العالمي وإلغاء القيود إلى تحفيز حركة سفر جديدة           % ٥,٦ سيكون   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥بين عامي   
أما خطـوط الـرحالت     . خالل نفس المدة  % ٦,٨ والباسيفيك بنسبة    المتوقع أن يتحقق أقوى نمو في السفر الداخلي في منطقة آسيا          

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٥ما بين عامي % ٦,٦التي ستشهد ثالث أكبر معدل نمو فستكون ما بين أوربا والشرق األوسط بمعدل قدره 

ين في المطارات التي    المسافر اعدادواضحاً على أسواق السفر والطيران العالمية وزادت        تركت شركات الطيران االقتصادية أثراً      
تعمل فيها، والعربية للطيران ليست استثناءاً من القاعدة، حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين في مطار الـشارقة                    

  .الدولي

ومنذ أن دخلـت العربيـة      . ٢٠٠٣ مليون مسافر حتى عام      ١كان العدد السنوي للمسافرين في مطار الشارقة الدولي ثابتاً عند حد            
 مليون راكـب سـافروا   ٣,١ومن بين . سنوياً% ٣٤للطيران إلى السوق فقد زاد عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي بنسبة       

  .منهم من ركاب العربية للطيران% ٥٠، كان حوالي ٢٠٠٦عبر مطار الشارقة الدولي في عام 

  ٢٠٠٥ – ١٩٩٩ حركة الركاب في مطار الشارقة الدولي بين عامي :جدول
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  مطار الشارقة الدولي والعربية للطيران: المصدر



 

 ٤٨

   نمو حركة النقل الجوي الدولي حسب مناطق الخطوط الرئيسية:جدول
    
  ٢٠٠٥-١٩٩٩معدل النمو السنوي   

  الشحن  الركاب   خط الرحالت
  %٤,٦  %٥,٣  شمال األطلسي
  %٦,٠  %٥,٨  عبر الباسيفيك
  %٤,١  %٥,١  داخل أوروبا

  %٨,٥  %٦,٨  سيفيكداخل آسيا والبا
  %٥,٧  %٥,٩  أوروبا إلى آسيا والباسيفيك

  %٤,٥  %٥,٧  أوروبا إلى افريقيا
  %٥,١  %٦,٦  الشرق األوسط إلى أوروبا

  %٨,٨  %٦,٧  الشرق األوسط إلى آسيا والباسيفيك
  %٣,٧  %٤,٦  أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية

  %٥,٠  %٤,٢  داخل أمريكا الالتينية
  %٦,٣  %٥,٦  الدوليةجميع الخطوط 

      االتحاد الدولي للنقل الجوي: المصدر

 نـسبته كون األعلى على المدى الطويل بعد الصين بمعدل نمـو           يستقدر ايرباص أن معدل نمو حركة الركاب في الشرق األوسط           
أيـضاً بـالميزات    مـدفوعاً   وباإلضافة إلى العوامل المبينة أعاله فإن هذا النمو سـيكون           . المقبلةخالل السنوات العشرين    % ٧,١

  .الجغرافية الفريدة للمنطقة واستراتيجية المطارات اإلقليمية في تقديم نفسها كمراكز دولية

خـالل الـسنوات    % ٥,٣سينمو الشرق األوسط والصين ومنطقة آسيا والباسيفيك بمعدل يزيد عن المعدل العالمي المقدر بحوالي               
 .المقبلةالعشرين 

   سنة٢٠طيران في المنطقة للنمو في حركة الركاب خالل  توقعات شركات ال:شكل
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  ايرباص: المصدر

  



 

 ٤٩

  العرضعوامل 

  طلبات الطائرات

ومـن  .  طائرة نقل ركاب٢٤,٩٧٠ بينها  ٢٠٢٤ و ٢٠٠٥طائرة بين عامي الف  ٢٥,٦٩٤أن تدخل السوق العالمي تتوقع بوينج 
  .٢٠٢٤ و٢٠٠٥ئرات الشحن العاملة بين عامي  أن يتضاعف عدد طائرات نقل الركاب وطاالمتوقع

   الزيادة في عدد أسطول طائرات نقل الركاب وطائرات الشحن:جدول
            
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥  ٢٠٠٤نهاية   

  طلبات جديدة
المسحوبة مـن   

  الخدمة
المحولة إلى طائرة   

  شحن
  ٢٠٢٤نهاية 

  ٣١,٧٦١    ٨,٢٣٠  ٢٤,٩٧٠  ١٥,٠٢١  طائرات الركاب
  ٣,٥٢٦  ٢,١٤٨  ١,١٠٣  ٧٢٤  ١,٧٥٧  طائرات الشحن

  ٣٥,٢٨٧  ٢,١٤٨  ٩,٣٣٣  ٢٥,٦٩٤  ١٦,٧٧٨  المجموع
            بوينج: المصدر

 في عدد الطائرات عدد الطائرات الذي سيشكل زيادة فعلية عن األسطول الحالي بعد احتساب الطائرات المـستبدلة                  بالزيادةيقصد  
  .٢٠٢٤-٢٠٠٥ طائرة خالل الفترة ١٦,٧٤٠ ب إلى في عدد طائرات الركاستصل الزيادة. والمحولة إلى طائرات شحن

  ٢٠٢٤-٢٠٠٥ الزيادة في عدد الطائرات :جدول
          
  للزيادةالنسبة المئوية   الزيادة  ٢٠٢٤  ٢٠٠٥  

  %٣,٨١  ١٦,٧٤٠  ٣١,٧٦١  ١٥,٠٢١  طائرات الركاب
  %٣,٥٤  ١,٧٦٩  ٣,٥٢٦  ١,٧٥٧  طائرات الشحن

  %٣,٧٩  ١٨,٥٠٩  ٣٥,٢٨٧  ١٦,٧٧٨  المجموع
          بوينج: المصدر

من الزيادة في عـدد الطـائرات       % ٣,٤نسبة  ب طائرة   ٨٦٩من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الطائرات الجديدة في الشرق األوسط            
 .على مستوى العالم

   الزيادة في عدد الطائرات على مستوى العالم:شكل
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  بوينج: المصدر

  

  البيئة التنافسية في المنطقة

قتصادية في الظهور مؤخراً في آسيا والشرق األوسط وشمال افريقيا ساعية إلى محاكاة النجـاح الـذي                 بدأت شركات الطيران اال   
فشركة أير ديكان في الهند وأير آسيا في ماليزيا والعربية للطيران فـي اإلمـارات               . حققته مثيالتها في الواليات المتحدة وأوروبا     

وبما أن األسواق التي تعمـل فيهـا هـذه          . لناجحة لشركات الطيران االقتصادية   العربية المتحدة ما هي إال أمثلة على االنطالقة ا        
  . ما تزال حديثة العهد فمن المتوقع أن تحقق هذه الشركات نمواً يواكب نمو أسواقها وربما تقود ذلك النموالشركات



 

 ٥٠

ذه الشركة في كوااللمبور وهي تعمل مـن        يقع مقر ه  . تعتبر شركة أير آسيا في ماليزيا شركة الطيران االقتصادية الرائدة في آسيا           
تأسست أير آسيا في    . ٢٠٠٦أول محطة مخصصة لشركات الطيران االقتصادية في آسيا في مطار كوااللمبور الدولي منذ مارس               

 ٥ وجهة مـن  ٥٣ وتتجه طائراتها إلى  Airbus A٣٢٠ طائرة ١١ و٣٠٠-٧٣٧ طائرة بوينج ٣٥ وهي تمتلك حالياً ٢٠٠١عام 
  . مليون مسافر١١ ٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠ي آسيا وقد نقلت حتى مطارات ف

تعتمد اسـتراتيجية   . نجحت أير آسيا في تطبيق نموذج شركة الطيران االقتصادية ورسخت حضورها في السوق الماليزية المحلية              
 من مراكزها والتوسع     ساعات طيران انطالقاً   ٣,٥ ها نصف قطر   دائرة الشركة في النمو على النمو الطبيعي لشبكتها الواقعة ضمن        

عبر المشاريع المشتركة مع شركاء محليين بالنسبة للوجهات التي تبعد عن مراكزها أكثر من مسافة نصف القطر المذكور مثـل                    
  .صفقاتها األخيرة في بانكوك وجاكرتا مع كل من الخطوط الجوية التايلندية واألندونيسية

ست شركات تشمل أير ديكان وأير إنديا إكسبرس وجو أير وإندي جـو إيرالينـز               يبلغ عدد شركات الطيران االقتصادية في الهند        
  .وباراماونت إيرويز وسبايس جت، أما في باكستان فهناك شركة طيران اقتصادية واحدة هي أيرو آسيا إنترناشيونال

ة والكويت ويجري حاليـاً تأسـيس       أما في منطقة الشرق األوسط فتعمل حالياً شركتا طيران اقتصادي في اإلمارات العربية المتحد             
  .شركتين إضافيتين في المملكة العربية السعودية

وفي الكويت بدأت الجزيـرة     . كانت العربية للطيران في اإلمارات  العربية المتحدة أول شركة طيران اقتصادية في منطقة الخليج              
 التي تروج لها مجموعة بوداي شركة الطيران األولى         وتعتبر هذه الشركة  . ٢٠٠٥للطيران خدماتها االقتصادية للمسافرين في عام       

وحالياً تمتلك الجزيرة للطيران طائرتي     . والوحيدة في الشرق األوسط ذات التمويل الخاص وهي شركة الطيران الثانية في الكويت            
Airbus Aفـي الـشرق    وتخطط لتوسيع أسطولها إلى أربع طائرات، وهي تشغل رحالت إلى سبع وجهات في ستة بلدان ٣٢٠ 

  .األوسط

وفي المملكة العربية السعودية أعلنت الخدمات الجوية الوطنية، وهي مشغل الطائرات الخاص المرخص الوحيد في المملكة، عـن                  
 شركة طيران اقتصادية أخرى تخطط للعمل فـي المملكـة العربيـة             وهناك.طيران اقتصادي في المملكة    شركةطالق  إلخططها  
تأسست سما على يـد     .  وقد استكملت الشركة حالياً الخطوات األساسية للحصول على الموافقة التنظيمية          . تحمل اسم سما   السعودية

المشاريع االستثمارية المحدودة وتعاقدت مع مانجو أفييشن بارتنرز وهي شركة مختصة في تأسـيس وإدارة عمليـات الطيـران                   
 ولكنها لـم تكـشف عـن خطـوط     ٣٠٠-٧٣٧سما طائرة بوينج من المتوقع أن تسير   . االقتصادي وذلك بهدف تأسيس عملياتها      

كما يتوقع أن تشمل قائمة الشركاء الرئيسيين شركة عليان للتمويل وزينل للصناعات المحدودة وشـركة الخـدمات                 . رحالتها بعد 
  .الصناعية السعودية وشركة سراح للتطوير المحدودة وشركة االستثمار الحديثة للتجارة والصناعة

  
  كات الطيران االقتصادية اإلقليمية شر:جدول

            
  الوجهات  األسطول  المقر  سنة التأسيس  البلد  شركة الطيران

  ٥٣  ٤٦  كوااللمبور  ٢٠٠١  ماليزيا  أير آسيا
  ٥٧  ٢٩  بانجلور  ٢٠٠٣  الهند  أير ديكان

  ١١  ٧  كوشين  ٢٠٠٥  الهند  أير إنديا إكسبرس
  ١١  ٦  نيودلهي  ٢٠٠٥  الهند  سبايس جت

  ١٢  ٣  مومباي  ٢٠٠٤  دالهن  جو أير
  ١١  ٣  دلهي  ٢٠٠٦  الهند  إنديجو أيرالينز

  ٦  ٢  شيناي  ٢٠٠٥  الهند  باراماونت إيرويز
  ١١  ١٠  كراتشي  ١٩٩٣  باكستان  أيرو آسيا إنترناشيونال

  ٢٨  ٧  الشارقة  ٢٠٠٣  اإلمارات  العربية للطيران
  ٧  ٤  الكويت  ٢٠٠٥  الكويت  الجزيرة للطيران

  ١٠  ٦  شمراك  ٢٠٠٤  المغرب  أطلس بلو
  ٣  ٢  الدار البيضاء  ٢٠٠٦  المغرب  جت فور يو

  -  -  -  -  السعودية  سما
  ٢٠٠٦مجمع من مصادر متعددة تشمل مواقع الشركات على اإلنترنت كما في نوفمبر : المصدر

  البيئة التنظيمية اإلقليمية

ورغـم  . ادية في الواليات المتحدة وأوروبا    كان إلغاء القيود على شركات الطيران المحرك الدافع النتشار شركات الطيران االقتص           
أن صناعة الطيران في الشرق األوسط تعمل في بيئة خاضعة لقيود تنظيمية كبيرة فقد بدأت الحكومات في المنطقة مـؤخراً فـي                      

  . اعتماد سياسات أكثر تحرراً وفتح أجوائها للترويج للمنافسة وزيادة الرحالت الجوية بشكل عام

 اتفاقية أجواء مفتوحة مبرمة من قبل الدول األعضاء في الهيئة العربية للطيران المـدني وهـي                 ١٧ هناك    كانت ٢٠٠٦في مايو   
إلى جانب ذلك فقد التزمت اإلمارات العربية       . ردن ولبنان والمغرب وعمان وقطر وسوريا واإلمارات العربية المتحدة        البحرين واأل 

  .المتحدة والبحرين ولبنان باتباع سياسة أجواء مفتوحة تسمح لشركات الطيران األجنبية بتقديم خدمات غير محدودة في أراضيها



 

 ٥١

ئية مع االتحاد األوربي تجعل جميع اتفاقيات الخدمات الجوية المبرمة بين الدول األعضاء              وقع المغرب اتفاقية ثنا    ٢٠٠٥وفي عام   
سيسمح هذا لشركات الطيران األوربية باالستفادة من حق التأسـيس          . في االتحاد األوروبي وبلدان أخرى تخضع للقانون األوربي       

كما وقع المغـرب فـي   .  متساوياً في استخدام خطوط الرحالت    داخل االتحاد األوروبي، بما في ذلك عدم منح البلدان األخرى حقاً          
  . اتفاقية طيران أوربية متوسطية مع االتحاد األوروبي أوجدت منطقة طيران مفتوح بين االتحاد األوروبي والمغرب٢٠٠٥عام 

 

  التوقعات المستقبلية للمنطقة

وذلك وفقـاً    المقبلةعلى مدى العشرين سنة     % ٥,٥ بمعدل   في الشرق األوسط بشكل عام     النقل الجوي من المتوقع أن تنمو صناعة      
كبير من ذلك النمو على اإليرادات النفطية، بما في ذلك افتراض استمرار األسعار المرتفعـة، والعوامـل                  جانب وسيعتمد. لبوينج

في دول مجلس التعاون الخليجـي   الديموغرافية اإليجابية، التي تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني وتنوع التركيبة السكانية وخاصة             
تمثل تكلفة الوقود والحوادث الكارثية والتهديدات اإلرهابية وعدم االسـتقرار           في المقابل    .حيث توجد تجمعات وافدة كبيرة ومتنقلة     

  .ذلك النمو  التي قد تحد منالسياسي بعض العوامل الرئيسية



 

 ٥٢

  مدققو الحسابات

وسيتم تعيين  . شركة مساهمة عامة  ك الشركة   تأسيسش لتقديم خدماتهم كمدققي حسابات بعد       تتوقع الشركة التعاقد مع ديلويت آند تو      
  .بشكل رسمي في الجمعية العمومية السنوية األولى للشركة) ع.م.ش(مدققي حسابات العربية للطيران 

  



 

 ٥٣

 تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية

 
 



 

 ٥٤
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary 
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Consolidated Income Statement 
For the year ended December 31, 2006 
(In Arab Emirates Dirhams) 
 
           
     Year ended     Year ended  
    December 31,  December 31, 
   Notes       2006        2005  
 
Revenue 15 749,165,231 411,180,821 
 
Cost of sales 16 (619,623,012) (360,425,176) 
 
Gross profit    129,542,219 50,755,645 
 
Selling and marketing costs 17  (  30,967,838) (  20,741,245) 
 
General and administrative expenses 18 (  22,697,072) (  17,419,369) 
 
Operating profit  75,877,309 12,595,031 
 
Finance costs   (    3,430,000) (       434,790) 
 
Other income 19   28,697,978   19,148,933 
 
Profit for the year 20 101,145,287 31,309,174 
    ========= ========= 
 
Basic earnings per share 21  1,011,453 313,092 
    ========= ========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Consolidated Statement of Changes in Equity 
For the year ended December 31, 2006 
(In Arab Emirates Dirhams) 

 
 

 
     Share 
   capital  

 
 Statutory 
    reserve  

 
 Investments   
 revaluation  
    reserve  

 
     Retained 

   earnings  

 
 

     Total  
      

Balance at December 31, 2004 10,000,000          5,178    1,336,557 (  12,895,767) (    1,554,032)
      

Gains on available-for-sale investments  
   directly recognised in equity - - 12,719,500 - 12,719,500 
      

Profit for the year                 -                  -                    -   31,309,174   31,309,174 
      

Total recognised income and expense for the 
   year  

 
                - 

 
                 - 

 
  12,719,500 

  
  31,309,174 

 
  44,028,674 

      

Transfer from shareholders’ current account 40,000,000                  -                    -                    -   40,000,000 
      

Transfer to statutory reserve                 -   3,209,120                    - (    3,209,120)                    - 
      

 40,000,000   3,209,120                    - (    3,209,120)   40,000,000 
      

Balance at December 31, 2005 50,000,000   3,214,298    14,056,057   15,204,287   82,474,642 
      

Loss on available-for-sale investments  
   directly recognised in equity 

 
- 

 
- 

 
(    9,656,152) 

 
- 

 
(     9,656,152)

      

Profit for the year                 -                 -                   - 101,145,287 101,145,287 
      

Total recognised income and expense for the  
   year 

 
                - 

 
                - 

 
(    9,656,152) 

 
101,145,287 

 
 91,489,135 

      

Transfer to statutory reserve                 - 10,121,973                    - (  10,121,973)                   - 
      

Balance at December 31, 2006 50,000,000 13,336,271 4,399,905 106,227,601 173,963,777 
 ======== ======== ========= ========= ========= 
 
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Consolidated Cash Flow Statement 
For the year ended December 31, 2006 
(In Arab Emirates Dirhams) 
 

       
     Year ended Year ended 
    December 31,  December 31, 
         2006       2005  
Operating activities 
Profit for the year 101,145,287 31,309,174 
Adjustment for: 
 Depreciation of property and equipment 2,447,405 1,409,639 
 Depreciation of investment property  750,000 750,000 
 Amortisation of deferred charges 3,155,877 1,407,778 
 Allowance for doubtful debts  330,687 - 
 Profit on disposal of investments held for trading - (   1,752,312) 
 Provision for employees’ end of service indemnity 2,189,383 1,574,503 
 Interest income (    4,713,179) (      389,977) 
 Rental income (    3,000,000) (   3,000,000) 
 Finance costs     3,430,000       434,790 
 

Operating cash flows before movements in working capital  105,735,460 31,743,595 
Increase in trade and other receivables (  38,856,144) ( 20,324,925) 
Increase in due from a related party (       392,813) - 
Increase in aircraft lease deposits (    9,959,812) (   8,171,699) 
Increase in trade and other payables 59,597,280 31,601,889 
Increase in deferred income 23,727,068 26,376,254 
Decrease in due to related parties (       982,975) (      375,017) 
 

Cash generated from operations 138,868,064 60,850,097 
Employees' end of service indemnity paid (       203,436) (      133,079) 
Interest paid (    3,430,000) (      434,790) 
 

Net cash from operating activities 135,234,628  60,282,228 
 

Investing activities 
Purchase of property and equipment (  38,670,449) (   2,804,162) 
Proceeds from sale of property and equipment 41,335 - 
Purchase of investments held for trading  - (      657,558) 
Proceeds on disposal of investments held for trading - 2,409,870 
Purchase of available-for-sale investments  (    3,437,416) (   5,566,327) 
Increase in deferred charges (  15,285,663) (   2,135,133) 
Interest received     4,713,179       389,977 
 

Net cash used in investing activities (  52,639,014) (   8,363,333) 
 

 
Net increase in cash and cash equivalents 82,595,614 51,918,895 
 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year   99,560,477 47,641,582 
 
Cash and cash equivalents at the end of the year 182,156,091 99,560,477 
  ========= ========= 
 

 
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements  
For the year ended December 31, 2006 
 
 
1.  General information 
 

Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) - Sharjah (the “Company”) was formed 
pursuant to Amiri Decree No. (2) of the year 2002, issued by H. H. Dr. Sheikh Sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi, the Ruler of Sharjah on January 28, 2003 and is incorporated as 
a limited liability company. The Company operates in the United Arab Emirates under a 
trade license issued by the Economic Development Department of the Government of 
Sharjah and Air Operator's Certificate Number AC 2 issued by the General Civil Aviation 
Authority, United Arab Emirates. The “Group” comprises Air Arabia Company L.L.C. 
(Air Arabia) and its Subsidiary (see Note 3). The address of the Company’s registered 
office is P. O. Box 132, Sharjah, United Arab Emirates. 

 
The licensed activities of the Company are international commercial air transportation, 
aircraft trading, aircraft rental, aircraft rent, aircraft spare parts trading, travel and tourist 
agencies, airlines companies representative office, passengers transport, air cargo agents, 
documents transfer services, telecommunications devices trading and aircraft repairs and 
maintenance. To date the principal operations comprise international commercial air 
transportation through Air Arabia operating out of Sharjah, United Arab Emirates. 

 
 
2. Adoption of new and revised International Financial Reporting 

Standards 
 

In the current year, the Group has adopted all of the new and revised Standards and 
Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (the IASB) and the 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) of the IASB that are 
relevant to its operations and effective for annual reporting periods beginning on January 1, 
2006. The adoption of these new and revised Standards and Interpretations had no material 
effect on the amounts reported for the current or prior years. 

 
At the date of authorisation of these consolidated financial statements, the following 
Standards and Interpretations were in issue but not yet effective: 

 
 IAS 1 IAS 1 (Amendment) – Capital Disclosure (effective January 1, 2007)  
 
 IAS 1 (Amendment) requires the disclosure of information that enables 

users of the financial statements to evaluate the entity’s objectives, 
policies and processes for managing capital. 

 
 IFRS 7 Financial Instruments Disclosures (effective January 1, 2007) 
 
 IFRS 7 replaces parts of the disclosure requirements in IAS 32, Financial 

Instruments: Disclosure and Presentation. The Group will apply IFRS 7 
from annual periods beginning January 1, 2007. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 

 
 
2. Adoption of new and revised International Financial Reporting 

Standards (continued) 
 
 IFRS 8 Operating Segments (effective January 1, 2009) 
 
 IFRS 8 replaces IAS 14 Segment Reporting. It extends the scope of 

segment reporting to include entities that hold assets in a fiduciary 
capacity for a broad group of outsiders as well as entities whose equity or 
debt securities are publicly traded and entities that are in the process of 
issuing equity or debt securities in public securities markets. 

 
 IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies (effective for annual periods beginning on 
or after March 1, 2006). 

 
 IFRIC 8 IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (effective for annual periods beginning on or 

after May 1, 2006). 
 
 IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives (effective for annual periods 

beginning on or after June 1, 2006). 
 
 IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (effective for annual periods 

beginning on or after November 1, 2006). 
 
 IFRIC 11 Group Treasury Shares Transactions (effective for annual periods 

beginning on or after March 1, 2007). 
 
 IFRIC 12 Service Concession Arrangements (effective for annual periods beginning 

on or after January 1, 2008). 
 

The Management anticipates that the adoption of these Standards and Interpretations 
(where applicable) in future periods will have no material impact on the consolidated 
financial statements of the Group, except in case of IFRS 7 which when adopted will 
result in significant changes to disclosures and presentation. 

 
 
3. Significant accounting policies 
 
 Statement of compliance 
 

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the 
International Financial Reporting Standards. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 

 
3. Significant accounting policies (continued) 
 
 Basis of preparation 
 
 The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, 

except for the measurement at fair value of financial instruments. For the purpose of the 
consolidated financial statements, the results and financial position of Group are 
expressed in United Arab Emirates Dirhams, which is the functional currency of the 
Group and the presentation currency for the consolidated financial statements. The 
principal accounting policies adopted are set out below. 
 
Basis of consolidation 
 

 The consolidated financial statements of Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and 
Subsidiary (the “Group”) incorporate the financial statements of the Company and 
enterprises controlled by the Company (its subsidiaries). Control is achieved where the 
Company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as 
to obtain benefits from its activities. 

 
 The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the 

profit or loss from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, 
as appropriate. 

 
 All significant intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on 

consolidation. 
 

Subsidiary 
 
 Details of the Company's subsidiary at December 31, 2006 are as follows: 
 

 
 

Name of 
subsidiary 

 
Place of 

incorporation 
and operation 

Proportion 
of 

ownership 
interest 

 
Proportion 
of voting 

power held 

 
 

Principal 
activity 

Red Marketing 
Communications 
(FZE) 

Sharjah Airport 
International 
Free Zone, 

U.A.E. 

100% 100% Providing marketing, 
advertisement agency 
and communication 
services. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 

 
3. Significant accounting policies (continued) 
 
 Interests in joint venture 
 

A joint venture is a contractual arrangement whereby the Group and other parties 
undertake an economic activity that is subject to joint control, that is when the strategic 
financial and operating policy decisions relating to the activities require the unanimous 
consent of the parties sharing control. 
 
Where a group entity undertakes its activities under joint venture arrangements directly, 
the Group’s share of jointly controlled assets and any liabilities incurred jointly with 
other venturers are recognised in the financial statements of the relevant entity and 
classified according to their nature. Liabilities and expenses incurred directly in respect 
of interests in jointly controlled assets are accounted for on an accrual basis. Income from 
the sale or use of the Group’s share of the output of jointly controlled assets, and its share 
of joint venture expenses, are recognised when it is probable that the economic benefits 
associated with the transactions will flow to/from the Group and their amount can be 
measured reliably. 
 
Joint venture arrangements that involve the establishment of a separate entity in which 
each venturer has an interest are referred to as jointly controlled entities. The Group 
reports its interests in jointly controlled entities using proportionate consolidation, except 
when the investment is classified as held for sale, in which case it is accounted for under 
IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. The Group’s 
share of the assets, liabilities, income and expenses of jointly controlled entities are 
combined with the equivalent items in the consolidated financial statements on a line-by-
line basis. 

 
Where the Group transacts with its jointly controlled entities, unrealised profits and 
losses are eliminated to the extent of the Group’s interest in the joint venture.  

 
Revenue recognition 
 
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable and 
represents amounts receivable for services provided in the normal course of business, net of 
discounts. 
 
Rendering of services 
 
Passenger revenue is recognised in the period in which the service is provided. Unearned 
revenue represents flight seats sold but not yet flown and is included in current liabilities as 
deferred income. It is released to the consolidated income statement when flown or time 
expired. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 

 
3. Significant accounting policies (continued) 
 

Revenue recognition (continued) 
 

Rendering of services (continued) 
 
 Sales of other services are recognised when the services are rendered. 
 

Dividend and interest revenue 
 

Dividend revenue from investments is recognised when the shareholders’ right to receive 
payment has been established. 

 
Interest revenue is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at 
the effective interest rate applicable. 

 
Rental income 

 
Rental income from investment property is recognised on a straight line basis over the term 
of the relevant lease. 

 
 Leasing 
 

All of the Group’s lease contracts are of an operating lease nature and are accounted for as 
operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line 
basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of 
the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent 
rentals arising under operating leases are recognised as an expense in the period in which 
they are incurred. 

 
In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives 
are recognised as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognised as a reduction 
of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more 
representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are 
consumed. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 

 
3. Significant accounting policies (continued) 
 
 Foreign currencies 
 

Transactions in currencies other than the Group’s functional currency (foreign currencies) 
are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At each 
balance sheet date, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the 
rates prevailing at the balance sheet date. Non-monetary items carried at fair value that are 
denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when 
the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical 
cost in a foreign currency are not retranslated. 
 
Exchange differences are recognised in profit or loss in the year in which they arise 
except for: 
 
 Exchange differences which relate to assets under construction for future productive 

use, which are included in the cost of those assets where they are regarded as an 
adjustment to interest costs on foreign currency borrowings; 

 Exchange differences on transactions entered into in order to hedge certain foreign 
currency risks (see below for hedging accounting policies);and 

 Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign 
operation for which settlement is neither planned nor likely to occur, which form part 
of the net investment in a foreign operation, and which are recognised in the foreign 
currency translation reserve and recognised in profit or loss on disposal of the net 
investment. 

 
 Provision for employees’ end of service indemnity 
 
 Provision for employees’ end of service indemnity is made in accordance with the U.A.E. 

labour laws, and is based on current remuneration and cumulative years of service at the 
balance sheet date. 

 
 Defined contribution plan 
 

UAE national employees of the Group are members of the Government-managed 
retirement pension and social security benefit scheme pursuant to Federal Labor Law No. 
7 of 1999. The Group is required to contribute 12.5% of the “contribution calculation 
salary” of payroll costs to the retirement benefit scheme to fund the benefits. These 
employees are also required to contribute 5% of the “contribution calculation salary” to 
the scheme. The only obligation of the Group with respect to the retirement pension and 
social security scheme is to make the specified contributions. The contributions are 
charged to the profit or loss. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 

 
3. Significant accounting policies (continued) 
 

Statutory reserve 
  

In accordance with United Arab Emirates Federal Commercial Companies Law No. 8 of 
1984, as amended, the Company is required to establish a statutory reserve by 
appropriation of 10% of profit for each year until the reserve equals 50% of the paid up 
share capital. This reserve is not available for distribution except as stipulated by the 
Law. 
 

 Property and equipment 
 
 Land granted by the Government of Sharjah is stated at a nominal value of AED 1. 
 

Other property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any 
accumulated impairment losses. 

 
Depreciation is charged so as to write off the cost of assets, other than land, over their 
estimated useful lives, using the straight-line method. The estimated useful lives, residual 
values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any 
changes in estimate accounted for on a prospective basis. 

 
 The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and 

equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying 
amount of the asset and is recognised in profit or loss. 

 
 Investment property 
 

Investment property is accounted under the cost model of IAS 40. Investment property is 
stated at cost less accumulated depreciation and any identified impairment loss. 
Depreciation is charged so as to write off the cost of investment property, other than land, 
over the estimated useful lives of 20 years, using the straight-line method. Land granted by 
the Government of Sharjah on which investment property is constructed is stated at a 
nominal value of AED 1. 

 
 Government grants 
 

Land granted by the government is recognised at nominal value where there is reasonable 
assurance that the land will be received and the Company will comply with any attached 
conditions, where applicable. Grants related to income, which reduce operating costs, are 
presented as credits in the income statement under other income. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 
 
3. Significant accounting policies (continued) 
 
 Deferred charges 
 
 Deferred charges are amortised on the straight-line method over the estimated period of 

benefit. 
 
 Impairment of tangible and intangible assets 
 

At each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its tangible and 
intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have 
suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the 
asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where 
it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group 
estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. 
 
Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In 
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present 
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time 
value of money and the risks specific to the asset. 
 
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than 
its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to 
its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss, 
unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment 
loss is treated as a revaluation decrease. 

 
Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash-
generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that 
the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been 
determined had no impairment loss been recognised for the asset (cash-generating unit) in 
prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in profit or loss, 
unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the 
impairment loss is treated as a revaluation increase. 
 
Provisions 
 
Provisions are recognised when the Group has a present obligation as a result of a past 
event, it is probable that the Group will be required to settle that obligation, and a reliable 
estimate can be made of the amount of the obligation. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 
 
3. Significant accounting policies (continued) 

 
Provisions (continued) 
 
The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to 
settle the present obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and 
uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash 
flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of 
those cash flows. 
 
Aircraft maintenance 
 
For the aircraft under operating lease agreements, wherein the Group has a contractual 
obligation to maintain the aircraft, accruals are made during the lease term for the obligation 
based on estimated future costs of major airframe and certain engine maintenance checks by 
making appropriate charges to the consolidated income statement calculated by reference to 
the number of hours or cycles operated during the year. 
 

 Financial assets 
 
Trade receivables 
 
Trade receivables are stated at fair value. Appropriate allowances for estimated 
irrecoverable amounts are recognised in profit or loss when there is objective evidence 
that the asset is impaired.  
 

 Aircraft lease deposits 
 

 Aircraft lease deposits are stated at fair value. 
 
Due from related parties 
 
Balances due from related parties are stated at fair value. 
 
Investments  
 
Investments are recognised and derecognised on a trade date basis where the purchase or 
sale of an investment is under a contract whose terms require delivery of the investment 
within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at 
fair value, plus directly attributable transaction costs. 
 
Investments of the Group are classified at the date of the transaction as either “at fair 
value through profit or loss” (FVTPL) - held for trading or as available-for-sale (AFS). 
The classification depends on the nature and purpose of the financial assets and is 
determined at the time of initial recognition. 
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Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 
 
3. Significant accounting policies (continued) 

 
 Financial assets (continued) 

 
AFS financial assets 

 
AFS financial assets are stated at fair value. Gains and losses arising from the changes in 
the fair value are recognised directly in the equity in the investments revaluation reserve 
with the exception of impairment losses. Where the investment is disposed of or is 
determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in the 
investments revaluation reserve is included in profit or loss. 
 
Impairment of financial assets 
 
Financial assets are assessed for indicators of impairment at each balance sheet date. 
Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or 
more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated 
future cash flows of the investment have been impacted. For financial assets carried at 
amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying 
amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original 
effective interest rate. 
 
The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all 
financial assets with the exception of trade receivables where the carrying amount is reduced 
through the use of an allowance account. When a trade receivable is uncollectible, it is 
written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously 
written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of 
the allowance account are recognised in profit or loss. 
 

 Fair value of financial instruments 
 

 The fair value of financial assets and financial liabilities are determined as follows: 
 

• The fair value of financial assets with standard terms and conditions and traded on 
active liquid markets are determined with reference to quoted market bid prices at the 
close of the business on the balance sheet date; 

 
• The fair value of other financial assets and financial liabilities are determined in 

accordance with generally accepted pricing models based on discounted cash flow 
analysis using prices from observable current market transactions. 
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3. Significant accounting policies (continued) 

 
 Financial assets (continued) 

 
  Cash and cash equivalents 

 
Cash and cash equivalents comprise cash on hand and demand deposits, and other short-
term highly liquid investments that are readily convertible to a known amount of cash and 
are subject to an insignificant risk of changes in value. 

 
Financial liabilities 

 
 Trade payables 

 
 Trade payables are stated at fair value. 

 
Deferred income 

 
Deferred income comprising flight seats sold to be flown within a year, is stated at fair 
value. 

 
Due to related parties 

 
Balances due to related parties are stated at fair value. 

 
Derivative financial instruments 

 
Derivative financial instruments are initially recognised in the consolidated balance sheet 
at fair value at the date a derivative contract is entered into and subsequently remeasured 
at their fair value. Derivatives are designated either as a hedge of the fair value of a 
recognised asset or liability or of a firm commitment (fair value hedge) or a hedge of the 
exposure to variability in cash flows that is attributable to a particular task associated 
with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow 
hedge). Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models 
and option pricing models as appropriate. All derivatives are carried as assets when fair 
value is positive and as liabilities when fair value is negative. 

 
The Group’s criteria to account for a derivative financial instrument as a hedge include: 

 
- formal documentation of the hedging instruments, hedged items, hedging 

objective, strategy and basis of measuring effectiveness all of which are prepared 
prior to applying hedge accounting; and  

- documentation showing that the hedge effectiveness is assessed on an ongoing 
basis and is determined to have been highly effective in offsetting the risk of the 
hedged item throughout the reporting period. 
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3. Significant accounting policies (continued) 

 
Derivative financial instruments (continued) 
 
Changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value 
hedges and that are highly effective, are recorded in the profit or loss, along with any 
changes in the fair value of the hedged asset or liability that are attributable to the hedged 
risk. This accounting treatment is discontinued when the fair value hedging instrument 
expires or is sold, terminated or exercised, or the hedge no longer meets the criteria for 
hedge accounting. 
 
Changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow 
hedges and that prove to be highly effective in relation to the hedged risk, are recognised 
in the fair value reserve in equity. When the forecasted transaction results in the 
recognition of an asset or of a liability, the gains and losses previously deferred in equity 
are transferred from equity and recognised in profit or loss in the same period during 
which the asset or liability affects profit or loss. In all other cases, amounts deferred in 
equity are transferred to the profit or loss in the period during which the forecasted 
transaction affects the consolidated income statement. 
 
When a cash flow hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised, or when 
a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting under IAS 39, any cumulative 
gain or loss existing in equity at that time is retained in equity and is ultimately 
recognised in the profit or loss when the forecasted transaction occurs. If a forecasted 
transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported 
in equity is immediately transferred to the profit or loss. The gain or loss on the 
ineffective portion is recognised in the consolidated income statement. 

 
 
4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty  
 

In the application of the Group’s accounting policies, which are described in note 3, 
management is required to make judgements, estimates and assumptions about the 
carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. 
The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other 
factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates. 
 
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions 
to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the 
revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the 
revision affects both current and future periods. 
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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty 

(continued) 
 
Critical judgments in applying accounting policies 
 
The following are the critical judgements, apart from those involving estimations (see 
below), that management has made in the process of applying the Group’s accounting 
policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in 
consolidated financial statements. 
 
Classification of investments 

 
Management decides on acquisition of a financial asset whether it should be classified as 
FVTPL – held for trading, held to maturity investments, loans and receivables or AFS 
financial asset.  

 
The Group has classified its investment as AFS financial asset as these investments are 
not falling under the category of FVTPL – held for trading, held to maturity investments 
or loans and receivables. 
 

 Valuation of unquoted equity investments 
 

The available-for-sale investments in unquoted securities comprise subscriptions in 
companies which are under formation stage as of December 31, 2006 and accordingly are 
valued at their initial cost. 
 
Impairment of financial assets 

 
The Group determines whether available-for-sale investments are impaired when there 
has been a significant or prolonged decline in their fair value below cost. This 
determination of what is significant or prolonged requires judgment. In making this 
judgment and to record whether an impairment occurred, the Group evaluates among 
other factors, the normal volatility in share price, the financial health of the investee, 
industry and sector performance, changes in technology and operational and financial 
cash flows. 
 
Key sources of estimation uncertainty 
 
The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of 
estimation uncertainty at the balance sheet date, that have a significant risk of causing a 
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 
financial year. 
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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty 

(continued) 
 
Key sources of estimation uncertainty (continued) 
 
Aircraft maintenance costs  
 
The Group incurs liabilities for maintenance costs in respect of its leased aircraft during 
the course of the lease term. These are as a result of legal and constructive obligations in 
the lease contract in respect of the return conditions applied by lessors, which require 
aircraft airframes, engines, landing gear and auxiliary power units to reach at least a 
specified condition on their return at the end of the lease term. A charge is made in the 
income statement each month based on the number of flight hours or cycles used to build 
up an accrual to cover the cost of heavy-duty maintenance checks when they occur. 
Estimates involved in calculating the provision required include the expected date of the 
check, market conditions for heavy-duty maintenance checks pertaining at the expected 
date of check, the condition of asset at the time of the check, the likely utilisation of the 
asset in terms of either flying hours or cycles, and the regulations in relation to extensions 
to lives of life-limited parts, which form a significant proportion of the cost of heavy-duty 
maintenance costs of engines. 
 
The Group is also required to pay maintenance reserves to lessors on a monthly basis, 
based on usage. These maintenance reserves are then returned to the Group on production 
of evidence that qualifying maintenance expenditure has been incurred. Maintenance 
reserves paid are deducted from the accruals made. In some instances, not all of the 
maintenance reserves paid can be recovered by the Group and therefore are retained by 
the lessor at the end of the lease term. 
 
Assumptions made in respect of the basis of the accruals are reviewed for all aircraft once 
a year. In addition, when further information becomes available which could materially 
change an estimate made, such as a heavy-duty maintenance check taking place, 
utilisation assumptions changing, or return conditions being renegotiated, then specific 
estimates are reviewed immediately, and the accrual is reset accordingly. 
 
Ground handling, landing and parking charges 
 
The value of all ground handling, landing and parking charges in Sharjah International 
Airport, that have been waived, has been estimated by management based on the number of 
flights during the period, available rates, and other related data. 
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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty 

(continued) 
 
Key sources of estimation uncertainty (continued) 
 
Accrual for aircraft flying costs 

 
Management accrues for the landing, parking, ground handling, and other charges 
applicable for each airport in which the Group operates flights on a monthly basis. These 
estimates are based on the rate of charges applicable to each airport based on the 
agreements and recent invoices received for the services obtained. Similarly, accruals for 
over flying charges are estimated based on the agreement entered with each country. 
Actual charges may differ from the charges accrued and the differences are accounted for 
on a prospective basis.  
 
Property and equipment 
 
The cost of property and equipment is depreciated over the estimated useful life, which is 
based on expected usage of the asset, expected physical wear and tear, the repair and 
maintenance program and technological obsolescence arising from changes and the residual 
value. The management has not considered any residual value as it is deemed immaterial. 
 

 Deferred charges 
 

The period of amortisation of the deferred charges is determined based on the pattern in 
which the future economic benefits are expected to be consumed by the Group. 
 
Impairment of trade receivables 
 
An estimate of the collectible amount of trade receivables is made when collection of the 
full amount is no longer probable. This determination of whether these trade receivables 
are impaired, entails the Group evaluating, the credit and liquidity position of the 
customers, historical recovery rates and collateral requirements from certain customers in 
certain circumstances. The difference between the estimated collectible amount and the 
book amount is recognised as an expense in profit or loss. Any difference between the 
amounts actually collected in the future periods and the amounts expected will be 
recognised in profit or loss at the time of collection. 
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5. Cash and cash equivalents  
 
               December 31,  
            2006       2005  
  AED AED 
 
 Cash on hand 930,687 423,589 
 
 Bank balances: 
   Current accounts 33,735,990 32,772,412 
   Call deposits 42,394,084 37,046,752 
   Short term deposits 105,095,330 29,317,724 
 
  182,156,091 99,560,477 
    ========= ======== 
 
 
6.  Trade and other receivables  
 
               December 31,  
            2006       2005  
  AED AED 
 
 Trade receivables  52,608,722 27,029,135 
 Allowance for doubtful debts  (     330,687)                 - 
 

   52,278,035 27,029,135 
 Prepaid expenses  12,652,631 6,237,967 
 Advances and other receivables    9,436,194   2,574,301 
  
   74,366,860 35,841,403 
   ======== ======== 
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7. Related party transactions 

 
 At the balance sheet date, amounts due from/to related parties were as follows: 
 
                 December 31,  
        2006        2005  
     AED AED 
 Due from a related party: 

 
 Sharjah Airport Authority - U.A.E., Shareholder  392,813 - 
   ======== ======== 
 
    
 Due to related parties: 
 
 Current  

Sharjah Airport Authority - U.A.E., Shareholder - 943,483 
Sharjah Airport International Free Zone - U.A.E. 
  (see Note 10)     2,712,443   2,751,935 
 
 2,712,443 3,695,418 
 ========= ======== 

 Non - current  
 

Sharjah Airport International Free Zone - U.A.E. 
  (see Note 10) 5,250,000 8,250,000 
 ========= ======== 

 
  
The amounts outstanding are unsecured and will be settled in cash. No guarantees have 
been given or received. No expense has been recognised in the year for bad or doubtful 
debts in respect of the amounts owed by related parties. 
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7. Related party transactions (continued) 
 

Transactions: 
 

During the year, the Group entered into the following transactions with related parties who 
are not members of the Group: 

 
        Year ended December 31,  
          2006       2005  
  AED AED 
 

Rental income 3,000,000 3,000,000 
Service income 1,767,838 596,803 

 
Transactions with related parties were carried out at terms agreed by the management. 
 
The Company has obtained a waiver letter from Sharjah Airport Authority for all ground 
handling, landing and parking charges due for the period from inception of the Company to 
December 31, 2007. The waived charges for the year were valued at AED 20,745,873 
(2005: AED 14,453,322) (see note 19). The Group’s Head Office is located in premises 
provided free of charge by Sharjah Airport Authority. 

 
 Compensation of board of directors/key management personnel: 
 
     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 
 Short term benefits 4,237,906 2,433,592 
 Long term benefits 26,923 11,538 
 
 
8.  Available-for-sale investments - Fair value 
 

 
               December 31,  
        2006       2005  
  AED AED 
 
 Quoted  10,417,711 20,073,863 
 Unquoted    3,437,416                 - 
 
   13,855,127 20,073,863 
   ======== ======== 
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9. Deferred charges 
 

      Aircraft   
     upgrade 

     costs  

 Landing  
  permission 
   charges  

 
  Computer 
  software  

 
 

    Total 
   AED   AED    AED     AED 
     
Cost  
At December 31, 2004 4,961,250 - - 4,961,250
Addition    2,135,133                    -                  -   2,135,133
     
At December 31, 2005 7,096,383 - -   7,096,383
Addition    3,887,095   10,444,001      954,567 15,285,663
     
At December 31, 2006  10,983,478   10,444,001      954,567 22,382,046
  
Amortisation  
At December 31, 2004 690,484 - -      690,484
Charge for the year    1,407,778                  -                  -   1,407,778
     
At December 31, 2005 2,098,262 - - 2,098,262
Charge for the year    1,873,864   1,041,863      240,150   3,155,877
     
At December 31, 2006    3,972,126   1,041,863      240,150   5,254,139
     
Carrying amount  
At December 31, 2006 7,011,352

=========
9,402,138

========
714,417 

======== 
17,127,907
========

     

At December 31, 2005 4,998,121
=========

- 
========

- 
======== 

4,998,121
========
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10.  Investment property 
 
       Amount  
   AED 
 
 Cost 
 At December 31, 2004, 2005 and 2006   15,000,000 
 

 Accumulated depreciation 
 At December 31, 2004         187,500 
 Charge for the year        750,000 
 

 At December 31, 2005        937,500 
 Charge for the year        750,000 
 

 At December 31, 2006     1,687,500 
 
 Carrying amount 
 At December 31, 2006   13,312,500 
    ======== 
 
 At December 31, 2005   14,062,500 
    ======== 
 

Investment property comprises a building constructed by the Group on a plot of land, 
adjacent to Sharjah Airport, granted by the Government of Sharjah recognised at nominal 
value of AED 1. The construction of the building was financed by Sharjah Airport 
International Free Zone, a related party and later the building was leased to this related 
party for a period of 50 years from October 1, 2004 at an annual rent of AED 3 million 
for the first five years and at AED 3.3 million annually for the balance of forty five years. 
The finance obtained from this related party for the building construction amounting to 
AED 15 million, is bridged with rental receipts of AED 15 million receivable from them 
for the first five years of the lease. 

 
The property rental income earned by the Group during the year amounted to 
AED 3,000,000 (2005: AED 3,000,000) and direct operating expenses arising on the 
investment property amounted to AED 750,000 (2005: AED 750,000). 

 
At December 31, 2006 the fair value of the investment property amounted to 
AED 52 million (valuation of building and occupied land AED 20 million and remaining 
land AED 32 million). The fair vale of this investment property has been arrived at on the 
basis of a recent valuation carried out by Messrs Cluttons, Dubai on the assumption of the 
title deed being converted to freehold without restriction on sale or transfer by permission 
from the Ruler of Sharjah.  Messrs Cluttons are independent valuers not connected with 
the Group and are members of various professional valuers associations, and have 
appropriate qualifications and recent experience in the valuation of properties in the 
relevant locations. 
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11.  Property and equipment 

 
 

EDP 
equipment 

 
Office 

equipment  

Furniture  
and 

   fixtures  

Aircraft 
rotables and 
equipment 

 
 

Aircraft 
  engines  

 
Motor 

   vehicles  
 

     Total  
 AED AED AED    AED AED AED AED 
Cost        
At December 31, 2004 2,018,673       263,787 811,407      407,191 -      256,500 3,757,558 
Additions      734,871         38,610      129,928      518,784   1,303,660      78,309   2,804,162 
        

At December 31, 2005   2,753,544       302,397      941,335      925,975 1,303,660    334,809   6,561,720 
Additions 519,130       194,890        54,575   4,333,588 33,515,956      52,310 38,670,449 
Disposals                  -                  -                  -                  -                 - (      78,310) (      78,310) 
        

At December 31, 2006   3,272,674       497,287      995,910   5,259,563 34,819,616     308,809 45,153,859 
        

Accumulated depreciation        
At December 31, 2004 576,338      103,477 182,430        71,714 -        99,750 1,033,709 
Charge for the year      741,216      112,056      307,104      152,887                  -       96,376   1,409,639 
        

At December 31, 2005   1,317,554      215,533      489,534      224,601 -    196,126   2,443,348 
Charge for the year   1,075,780      127,390      318,728      348,467 451,348    125,692   2,447,405 
Eliminated on disposals                  -                  -                  -                  -                  - (      36,975) (       36,975) 
        

At December 31, 2006   2,393,334      342,923      808,262      573,068      451,348     284,843   4,853,778 
        

Carrying amount        
At December 31, 2006 879,340 154,364 187,648 4,686,495 34,368,268 23,966 40,300,081 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
        

At December 31, 2005 1,435,990 86,864 451,801 701,374 1,303,660 138,683 4,118,372 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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11. Property and equipment (continued) 
 
 Property and equipment includes one plot of land in Sharjah, granted by the Government 

of Sharjah recognised at nominal value of AED 1. 
 
 The following useful lives are used in calculation of depreciation: 
 
    Years 
 
 Aircraft engines   20 
 Aircraft rotables and equipment   3 – 10 
 Other property and equipment   3 
 
 
12. Trade and other payables 
 
               December 31,  
            2006       2005  
  AED AED 
 
 Trade payables  15,813,574 9,241,583 
 Accrued expenses  79,913,484 37,143,913 
 Other payables    19,928,842   9,673,124 
 
   115,655,900 56,058,620 
   ========= ======== 
 
 
13. Provision for employees' end of service indemnity 

 
Movements in the net liability were as follows: 

 
        2006       2005  
   AED AED 
 
 Balance, at the beginning of the year  2,514,824 1,073,400 
 Amounts charged to income 2,189,383 1,574,503 
 Amounts paid (     203,436) (     133,079) 
  
 Balance, at the end of the year 4,500,771 2,514,824 
   ======== ======== 
 

 



  

29 
Air Arabia Company L.L.C. (Air Arabia) and Subsidiary  
Sharjah – United Arab Emirates 
 
Notes to the Consolidated Financial Statements (continued) 
For the year ended December 31, 2006 
 
 
14. Share capital 
 
               December 31,  
            2006       2005  
  AED AED 
 
 Issued and fully paid: 
   100 shares of AED 500,000 each  50,000,000 50,000,000 
   ======== ======== 
 
 The Shareholders and their contributions are as follows: 
 

  
 No. of 
 shares 

 
Percentage of 
shareholding 

 
 

  Amount  
         AED 
Department of Civil Aviation,  
  Government of Sharjah, U.A.E. 60 60 30,000,000 
Sharjah Airport Authority,   
  Government of Sharjah, U.A.E.        40        40 20,000,000 
    

 100 
===== 

100 
===== 

50,000,000 
======== 

 
 
15. Revenue 
 
 An analysis of the Group's revenue is as follows: 
 
     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 
 Passenger revenue  742,016,919 405,058,308 
 Baggage revenue  16,926,820 11,348,580 
 Cargo revenue  3,798,829 2,111,363 
 Service income  3,655,318 1,316,241 
 Sales commission and expenses  ( 17,232,655) (    8,653,671) 
 
    749,165,231 411,180,821 
    ========= ========= 
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16. Cost of sales 
 
     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 
 Staff costs  75,483,440 44,616,806 
 Lease rentals  104,263,303 55,448,302 
 Fuel  236,468,127 132,696,514 
 Maintenance expenses  68,105,022 46,581,689 
 Ground and technical handling charges  62,879,448 41,711,953 
 Landing and overflying charges  44,192,800 24,167,832 
 Insurance  9,877,564 8,060,001 
 Other operating costs    18,353,308     7,142,079 
  
    619,623,012 360,425,176 
    ========= ========= 
 
 
17. Selling and marketing costs 
 
     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 

Staff costs  12,238,221 7,650,350 
Advertisement expenses  15,147,102 10,234,075 
Reservation management expenses    3,582,515   2,856,820 
 
   30,967,838 20,741,245 
   ======== ======== 
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18. General and administrative expenses 
 

     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 

Staff costs  11,159,416 9,111,301 
Legal and professional fees  1,684,900 1,232,408 
Travel and accommodation costs  2,779,087 1,044,308 
Communication costs  1,346,325 1,229,888 
Printing and stationary  862,406 807,037 
Depreciation of property and equipment  1,647,590 1,256,752 
Other expenses    3,217,348   2,737,675 
 
   22,697,072 17,419,369 

   ======== ======== 
 
 
19. Other income 

 
        Year ended December 31,  
          2006       2005  
   AED AED 

 
 Government grant – waiver of parking charges (see note 7) 20,745,873 14,453,322 
 Profit on sale of investments held for trading   - 1,752,312 
 Investment property income, net (see note 10)  2,250,000 2,250,000 
 Interest on bank deposits  4,713,179      389,977 
 Others       988,926      303,322 

 
   28,697,978 19,148,933 
   ======== ======== 
 
 
20. Profit for the year 

 
 Profit for the year is arrived at after charging the following expenses: 

 

     Year ended December 31,  
        2006       2005  
  AED  AED 
 
 Staff costs  98,881,077 61,378,457 
 Depreciation of property and equipment  2,447,405 1,409,639 
 Depreciation of investment property  750,000 750,000 
 Amortisation of deferred charges  3,155,877 1,407,778 
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21. Basic earnings per share 
 
      Year ended December 31,  
        2006       2005  
 

Profit for the year (in AED)  101,145,287 31,309,174 
   ========= ======== 
Number of shares  100 100 
   ========= ======== 
Basic earnings per share (in AED)  1,011,453 313,092 
   ========= ======== 
 
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the number of 
shares outstanding as of the balance sheet date. 

 
 
22. Joint venture 
 

The Group has a 51 percent interest in Information Systems Associates FZC - Sharjah 
Airport International Free Zone, United Arab Emirates, a joint venture with John Keells 
Holdings Limited, Sri Lanka, established for trading in IT products and providing IT 
services. 
 
The following amounts are included in the Group’s consolidated financial statements as a 
result of the proportionate consolidation of the above joint venture: 

 
       December 31, 
             2006  
               AED 
 
 Current assets   233,817 
    ========= 
 

 Non-current assets   911,391 
    ========= 
 

 Current liabilities    525,694 
    ========= 
 

 Non - current liabilities   11,953 
    ========= 
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22. Joint venture (continued) 

 
The following amounts are included in the Group’s consolidated financial statements as a 
result of the proportionate consolidation of the above joint venture: (continued) 

 

     
      Period from 
      inception to  
     December 31, 
            2006  
            AED 
 
 Income   507,147 
    ========== 
 
 Expenses   1,021,586 
    ========== 
 

The joint venture was registered on April 4, 2005 and the commercial activities of the 
joint venture commenced in May 2006. 

 
 
23. Proposed dividends 
 

The directors propose that balance in the retained earnings as of December 31, 2006 be 
distributed to the Shareholders as dividend in 2007. This dividend is subject to the approval 
of the Shareholders at the Annual General Meeting and has not been included as a liability in 
these consolidated financial statements. 

 
 
24. Operating lease arrangements 
 
        Year ended December 31,  
          2006       2005  
   AED AED 
 
 Minimum lease payment under operating leases 
   (excluding variable lease rental on the basis  
   of flying hours) recognised in  
   profit or loss for the year  95,373,370 51,281,609 
    ======== ======== 
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24. Operating lease arrangements (continued) 
 

Details of aircraft lease agreements are as follows: 
 
           Number of aircraft  
                 December 31,  
         2006       2005  
 
Lease agreements signed for  11 8 
Aircraft delivered against the above lease agreements (                 9) (                5) 
 
Aircraft to be delivered in future years                   2                 3 
 
The fixed lease commitments against delivered aircraft are as follows: 
 

               December 31,  
        2006       2005  
  AED AED 
 
 Within one year 109,459,574 40,357,483 
 In the second to fifth years inclusive 332,025,045 98,916,307 
 After five years   37,556,776                    - 
 
  479,041,395 139,273,790 
  ========= ========= 
 
 The fixed lease commitments against aircraft to be delivered in future years are as follows: 
 
               December 31,  
        2006       2005  
  AED AED 
 
 Within one year 15,751,050 21,491,400  
 In the second to fifth years inclusive 105,663,600 148,881,600 
 After five years   37,080,750   52,949,400 
 
     158,495,400 223,322,400 
     ========= ========= 
 
 In addition to the above fixed lease commitments, there is a variable lease rental element 

depending on the flying hours of the leased aircraft. Aircraft delivered as of December 31, 
2006 include 1 wet lease aircraft (December 31, 2005: Nil). 
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24. Operating lease arrangements (continued) 

 
The aircraft lease agreements are subject to various covenants including restriction to sell 
or convey substantially all of the Company’s property and assets or merge or consolidate 
with or into any other corporation without the prior consent of the lessor and no security 
interest may be created by the Company on the leased aircraft. 

 
 
25. Commitments and contingent liabilities 
 
               December 31,  
            2006       2005  
  AED AED 
 
 Commitments 
 
 Commitments for acquisition of  
   property and equipment  18,409,034 - 
 
 Contingent liabilities 
 
 Letters of credit  26,148,996 13,542,375 
 Letters of guarantee  5,515,705 2,419,326 
 
  
26. Management of financial risk  
 

Interest rate risk 
 
The Group's exposure to interest rate risk relates to its time deposits and call deposits with 
banks. At December 31, 2006, time deposits carried an interest rate of 4% to 5.5% per 
annum (2005: 1% to 3.5% per annum). 
 
Exchange rate risk 

 
There are no significant exchange rate risks as substantially all financial assets and financial 
liabilities are denominated in Arab Emirates Dirhams or US Dollars to which the UAE 
Dirhams is fixed. 
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26. Management of financial risk (continued) 

 
Fuel price risk 
 
The airline industry is exposed to fluctuations in the price of jet fuel. The Group closely 
monitors the actual cost of fuel against forecasted cost. Significant changes in jet fuel and 
other fuel product prices may have a substantial effect on the Group’s results. The Group 
has entered in to a hedging arrangement in May 2006 to cover the jet fuel price risk. 
During the year, one hedge contract was entered into and the effect of this contract on the 
consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2006 was not 
significant. 
 
Aircraft lease foreign currency exchange rate risk 
 
There are no significant exchange rate risks as all aircraft lease rental agreements are made 
in US Dollars to which the UAE Dirham is fixed. 
 
Credit risk  
 
The Group’s principal financial assets are banks’ current and deposit accounts, trade and 
other receivables and due from a related party.  
 
The credit risk on liquid funds is limited because the counter parties are banks with high 
credit ratings assigned by international credit-rating agencies. All the fixed deposits 
mature within different periods not exceeding three months from the balance sheet date. 
 
The Group’s credit risk is primarily attributable to its trade receivables. The amounts 
presented in the balance sheet are net of allowances for doubtful receivables. An 
allowance for impairment is made where there is an identified loss event which, based on 
previous experience, is evidence of a reduction in the recoverability of the cash flows. 
 
The Group has no significant concentration of credit risk, with exposure spread over a large 
number of counter-parties, agents and customers. 
 
There is no concentration of credit risk to debtors outside the industry in which the Group 
operates. 
 
Market risk 

 
Market risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate as a result of 
changes in market prices, whether those changes are caused by factors specific to the 
individual security, or its issuer, or factors affecting all securities traded in the market. 
The Group is exposed to market risk with respect to its investments in financial 
instruments.  
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27. Initial public offering 
 

The Group has announced its intention to make an initial public offering (the “IPO”) of 
its ordinary shares to the general public. The IPO will be for 55% of the Company’s share 
capital, the remaining 45% will be retained by the existing shareholders. It is anticipated 
that the IPO will be completed by the end of the first quarter of 2007 subject to 
ministerial approval from the appropriate authorities. 

 
 
28. Comparative amounts  
 

Certain amounts for the prior year were reclassified to conform to current year 
presentation.  
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 شركة مساهمة عامة -العربية للطيران   لشركةالنظام األساسي 

 AIR ARABIA PJSC 
Public Joint Stock Company 

 
Articles of Association 

 .ع.م.شركة العربية للطيران ش 
  شركة مساهمة عامة

  
 النظام األساسي

    
Preamble  المقدمة  

    
1- By a Memorandum of Association notarized 

at Sharjah Notary Public on 28/01/2003 
under Serial Number 4776/2006, a limited 
liability company under the name of Air 
Arabia LLC was established. The company is 
registered under Commercial Registry No 
44537 and holds Commercial License No 
519642 issued by the Sharjah Department of 
Economic Development. 

بموجب عقد التأسيس المصدق لدى كاتـب العـدل          -١ 
  تحت رقم تـصديق      ٢٨/١/٢٠٠٣بالشارقة بتاريخ   

،أسست شركة ذات مسؤولية محدودة     ٤٧٧٦/٢٠٠٣
مقيدة في  .) م.م.ذ(تحت اسم شركة العربية للطيران      

 وتحمل رخصة   ٤٤٥٣٧السجل التجاري تحت رقم     
 صادرة عـن دائـرة التنميـة        ٥١٦٤٢تجارية رقم   

  .االقتصادية في الشارقة

    
2- Whereas the partners of Air Arabia LLC 

whose names and participation are listed in 
article (8) below wish to convert it from a 
limited liability company into a public joint 
stock company by increasing its shares 
capital and offering 55% of the expanded 
share capital for public subscription The 
Company’s Extraordinary General Assembly 
has approved in its meeting  dated on 
1/2/2007 to convert the company to public 
joint stock company and offering 55% of the 
share capital for public subscription and they 
have appointed  a committee to supervise the 
converting procedure. 

وحيث يرغب الشركاء في شركة العربية للطيـران         -٢ 
أدناه بتحويلها من  (8)الوارد ذكرهم في المادة. م.م.ذ

شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شـركة مـساهمة         
من رأس  % ٥٥عامة وذلك برفع رأس المال وطرح       

 ، فقد وافقت الجمعية العموميـة       المال لالكتتاب العام  
 على تحويل الشركة من     ١/٢/٢٠٠٧للشركة بتاريخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى  شركة مـساهمة          
من أسهمها لالكتتـاب العـام       % ٥٥عامة وطرح   

وتعيين لجنة تأسيس لإلشراف على عمليـة تحـول         
  .الشركة وطرح أسهمها لالكتتاب العام

   

    
Therefore, it has been agreed that the following 
shall be the Articles of Association of the Company. 

   ّ:وعليه، فقد تم االتفاق على النظام األساسي التالي للشركة 

    
Article (1)   ١(مادة( 

The name of this company shall be 
 

Air Arabia PJSC 
a public joint stock company (the “Company”). 

  :اسم هذه الشركة هو 
  

  .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  ").الشركة"ويشار إليها فيما بعد بـ ( وهي شركة مساهمة عامة

    
Article (2)   ٢(مادة( 

    
The main office of the Company and its legal place 
of business will be in the Emirate of Sharjah, United 
Arab Emirates. The Board of Directors may 
establish branches, offices or agencies thereof in the 
United Arab Emirates and abroad. 

المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في إمـارة الـشارقة،           
ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ     . دولة االمارات العربية المتحدة   

أو مكاتب أو توكيالت في دولة اإلمـارات العربيـة          لها فروعاً   
 .المتحدة وفي خارجها

    
Article (3)   ٣(مادة( 

    
The duration of this Company is (99) ninety-nine 
calendar years commencing on the date that a 
decision is issued by the Minister of Economy 
declaring its formation. Thereafter, the duration of 
the Company shall be renewed automatically to 
similar consecutive terms unless a resolution of the 

ية تسعة وتسعون  سنة ميالد) ٩٩(المدة المحددة لهذه الشركة هي 
. تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير االقتصاد بإعالن تحويلها

وتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من 
  .الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة



 

 ٥٦

Extraordinary General Assembly is issued to 
dissolve the Company.  
    

Article (4)   ٤(مادة(  
    

The objects of the Company are as follows:   أغراض الشركة هي:  
    
1. To practice all kind of Air Transport 

activities including passengers, cargo & 
mail. 

أن تزاول أعمال النقل الجوي بكافه أنواعها بما في ذلك  
  .نقل المسافرين والشحن والبريد

١.  

       
2. To possess, own, lease, rent, run & deal in 

standard & jet planes, helicopters, other 
aircraft, all kinds of air transport means & 
machines, equipment, spare parts & 
maintenance associated with the same. 

أن تمتلك وتحوز وتؤجر وتستأجر وتشغل وتتعامل في         
الطائرات النفاثة والطـائرات العاموديـة والمروحيـة        

سائل النقل الجوي األخـرى     والمركبات الجوية وكافه و   
وما يلحق بها من ماكينـات ومعـدات وقطـع غيـار            

  .وصيانه

٢.  

       
3. To practice sale, purchase, circulation & 

distribution of aircraft spare parts & 
navigation's equipments. 

أن تزاول بيع وشراء وتداول وتوزيـع قطـع غيـار            
  .الحيةالطائرات واألجهزة الم

٣.  

       
4. To setup centers for the foreign airlines 

operations, logistic services for cargo and 
distribution companies, training pilots & air 
navigation systems. 

أن تنشأ مراكز عمليات لشركات الطيـران األجنبيـة          
زيع لتدريب  والخدمات اللوجيستية لشركات الشحن والتو    

  ).الحوا كي(الطيارين وانظمه المالحة الجوية 

٤.  

       
5. To practice Mechanical, Hydraulic & 

Electric engineering works for aeronautics 
systems. 

أن تزاول أعمال الهندسة الميكانيكيـة والهيدروليكيـة         
  .والكهربائية ألنظمه الطيران

٥.  

       
6. To work in the investment field associated 

with the company's purposes. 
العمل في المجاالت االستثمارية المرتبطـة بـأغراض         

  .الشركة
٦.  

       
7. To practice work of general sales agents and 

international airlines agents for passengers 
& cargo transport & duties associated with 
such works and to implement the contents 
of the agreements that would be signed with 
the international airlines. 

 ووكالء خطـوط    نالقيام بأعمال وكالء المبيعات العامي     
المالحة الجوية الدولية لنقل الركاب والبضائع وكافـه        

مـا تتـضمنه    المهمات المتصلة بهذه األعمال وتنفيـذ       
االتفاقيات التي تعقد مع خطوط المالحة الجوية الدولية        

  . بشأنها

٧.  

       
8. To practice work of travel, tourism, cargo, 

ticket issuing, organizing tourist tours & 
holidays, good & mail transport. 

أن تزاول أعمال السفر والسياحة والـشحن وإصـدار          
 وتنظيم الرحالت السياحية والعطـالت ونقـل        التذاكر

  .البضائع والبريد

٨.  

       
9. To subscribe in, or purchase all or part of 

shares, stocks, bills, instruments or any 
other rights or securities in any company of 
purposes, fully or partially similar to those 
of the company or undertaking any work 
that the company can directly or indirectly 
does that may result of benefit to the 
company or increases the value of any of its 
assets, to coordinate its works and activities 
of any companies or subsidiaries that the 
company is a member or got interest or 
controlling the same, to enter into any 
agreement or arrangement with or regarding 
any subsidiary for the purpose of financing, 
management or technical assistance or to 
undertake other arrangements that it may 

 كل أو جزء في أسهم ومجموعـات        أن تكتتب أو تمتلك    
أسهم وسـندات وصـكوك أو أي حقـوق أخـرى أو            
ضمانات في أي شركه ذات أغراض شـبيهه كليـا أو           
جزئيا بأغراض الشركة أو تقوم بـأي عمـل يمكـن           

 بصوره مباشرة أو غير مباشـرة قـد          به للشركة القيام 
ي إلي منفعة الشركة أو يزيد مـن قيمـه أي مـن             يؤد

 أعمالها ونشاطات أي شـركات أو       قممتلكاتها وان تنس  
شركات فرعيه تكون الشركة عـضوا فيهـا أو لهـا           

 نحـو وان    يمصلحه أو تكون مسيطرة عليها علـي أ       
تدخل في أي اتفاق أو ترتيب مع أو فيما يتعلـق بـأي             

لمـساعدة  اإلدارة أو ا  , شركات فرعيه بغرض التمويل   
قوم بعمل ترتيبات أخرى تراها مناسبة مـع        تأو  , الفنية

  .أي من تلك  الشركات أو الشركات الفرعية

٩.  



 

 ٥٧

see as suitable with any such companies or 
subsidiaries. 

       
       
10. To borrow money in suitable terms and 

methods, to guarantee payment of any funds 
borrowed, collected or required for the 
reason of mortgage, rent, attachment or any 
guarantee against all or any of the 
company's assets (present or future).  It has 
also the right, through mortgage & 
guarantee to guarantee the company's 
responsibility towards any obligations or 
duties, provided not to practice the banking 
business. 

أن تقترض بالشروط والطريقة التـي تكـون مناسـبة           
وتضمن دفع أي أموال اقترضت أو مطلوبـة بـسبب          
رهن أو إيجار أو حجز أو أي ضمان علي كـل أو أي             

) الحالية والمستقبلية(من ممتلكات الشركة أو موجوداتها 
كما لها أيضا عن طريق الـرهن والـضمان  كفالـه            

 التزامات أو مسؤوليات    يالشركة بتنفيذ أ  وضمان قيام   
لع بها الشركة أو تصبح ملزمه بالقيام بها على أال          طتض

  تزاول أعمال البنوك

١٠.  

       
11. The company may have interest or 

participate in any way with other bodies or 
companies that carry on similar business or 
which may assist it in achieving its 
objectives inside or outside UAE.  The 
company has the right to purchase such 
establishments, companies or associates or 
amalgamates with the same. 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه وان تشترك بأي          
ات أو  وجه من الوجوه في أعمـال الهيئـات والـشرك         

األفراد الذين يزاولون أعماال شبيهه بأعمالها أو الـذين         
يعاونونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج         
ويجوز للشركة أن تشتريها أو تشارك في أعمالها أو أن 

  .تلحقها بها

١١.  

       
12. To own concessions & to hold financial & 

managerial control over the subsidiaries that 
it may establish or participate in. 

أن تتملك حقوق االمتياز وان يكون لها السيطرة المالية          
واإلدارية بالشركات الفرعية التي تؤسسها أو تـشارك        

  .فيها

١٢.  

    
The objects of the Company referred to above shall 
be interpreted broadly and without any restrictions.  
Furthermore, the Company may exercise its 
objectives within or anywhere in the world outside 
the UAE.  It may also extend those objectives from 
time to time by a resolution of the Extra-ordinary 
General Assembly pursuant to Federal Law No. (8) 
of 1984 and its amendments concerning commercial 
companies.  

تفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في  
الفقرات أعاله بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة 
أن تحقق أغراضها وتمارس صالحيتها المذكورة في دولة 

األخرى على امتداد اإلمارات العربّية المتحدة وفي األماكن 
العالم، كما يجوز لها توسيعها بأّي طريقة من وقت آلخر 
بموجب قرار من الجمعّية العمومّية غير العادّية طبقاً ألحكام 

 في شأن الشركات ١٩٨٤لسنة ) ٨(القانون االتحادي رقم 
 .التجارية

   
Part Two 

The Capital of the Company 
  الباب الثاني 

  لشركةفي رأس مال ا
   

Article (5)   ٥(مادة( 
    

The capital of the Company is (4,666,700,000) four  
billion six hundred sixty six  million seven  hundred 
thousand shares of (AED 1.00) one Dirham each. 
The share capital of the Company is divided 
into(1,400,000,000)  one billion four hundred 
million shares in-kind and (3,266,700,000) three 
billion two hundred sixty six million seven hundred 
thousand shares in-cash. Furthermore, a 
subscription fee in the amount of (AED0.02) two 
Files shall be added to the value of each share. 

اربعـة    )٤,٦٦٦,٧٠٠,٠٠٠/- (حدد رأس مال الشركة بمبلغ     
سهم قيمة  مليارات وستمائة وستة وستون مليون وسبعمائة الف        

مليار  ) ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠( واحد درهم  منها      ) ١( كل سهم   
ــة ــة و  واربعمائ ــصص عيني ــل ح ــهم تقاب ــون س (  ملي

ثالثة مليارات ومئتان وسـتة وسـتون        )  ٣,٢٦٦,٧٠٠,٠٠٠
 (  ، ويضاف إلى قيمة كل سهم      ليون وسبعمائة الف سهم نقدي    م

  . مقابل مصاريف إصدارفلسين  )٠,٠٢

    
Article (6)    ٦(مادة( 

    
All the shares in the Company are nominal.  

 
The share participation by nationals of the United 

  .جميع أسهم الشركة اسمية 
  

ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية 



 

 ٥٨

Arab Emirates must not, at any time during the 
existence of the Company, fall below (51%) fifty 
one per cent of the capital. 

  % )٥١ ( المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن
  .واحد وخمسين بالمائة من رأس المال

    
Article (7)   ٧(مادة(  

    
One hundred percent (100%) of the total nominal 
value of the shares shall be paid upon subscription. 

 مائة بالمائة  من كامل القيمة االسـمية          % ) ١٠٠ ( تدفع نسبة  
  .للسهم عند االكتتاب

    
Article (8)   ٨(مادة(  

    
The partners of Air Arabia LLC, the Department of 
Civil Aviation, the Sharjah International Airport 
Authority, Al Maha Holding, Arabian Management 
Services, Air Arabian Employees, Elliot Financing, 
Marketing Foundations, Private Wing, F.R.T. 
International, Royal Sky Limited, General 
Investment Services , have subscribed 
to(1,400,000,000)  one billion four hundred million  
shares in-kind having a value of (AED 
1,400,000,000)Arab Emirates Dirhams one billion 
four hundred million. The remaining partners have 
subscribed to (700,000,000) seven hundred million 
shares-in cash having a value of (AED700,000,000) 
AED seven hundred million.  The shares-in-kind 
and the shares-in-cash represent together 45% of the 
Company’s share capital. One hundred percent 
(100%) of the value of the shares plus AED (0.02) 
per share subscription fees were paid by all the 
Founders on subscription and were deposited at 
Invest Bank –Sharja Branch. 
  The shares in-kind and shares-in-cash have been 
distributed among the Founders as follows: 

، دائـرة الطيـران     .م.م.لعربية للطيران ذ   في ا  اءشركالاكتتب   
  و  شركة المها القابـضة     و المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي    

 ايليـوت    و  إيرارابيان إمبلوييس   و أرابيان ماناجمنت انفستمنت  
. تـي .أر. أف  و  برايفت ونج   و  ماركتنج فاونديشنز   و فاينانسنج

فيسز،  جنرال انفستمنت سر   و    رويال سكاي ليمتد    و انترناشيونال
 سهم تقابـل    مليار واربعمائة مليون     ) ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بـ  

مليـار   ) ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( حصص عينية قيمتها االسـمية    
 درهًم إماراتي، كما اكتتب الشركاء اآلخرون       واربعمائة مليون   

 سهم  سبعمائة مليون  )  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠                  ( بـ
درهم سبعمائة مليون    ) ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ( نقدي قيمتها االسمية  

مـن  % ٤٥َ تشكل األسهم العينية واألسهم النقدية معاً        .إماراتي
 مائة   % ) ١٠٠ ( رأسمال الشركة وقد دفع المؤسسون جميعهم     

  للـسهم    فلـسين   )0.02 (بالمائة من قيمة األسهم مضافاً إليها     
واودعوهـا لـدى بنـك      .مقابل مصاريف إصدار عند االكتتاب    

  .الشارقة  فرع –االستثمار 
  

 وقد تّم توزيع األسهم العينية واألسهم النقدية بين المؤسسين كما          
  :يلي

 
  االسم الجنسية نوع األسهم  عدد األسهم 

 1           دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة إماراتية عينية  490,000,000        
 2           قابضةشركة المها ال إماراتية عينية  420,000,000        
 3           هيئة مطار الشارقة الدولي إماراتية عينية  322,000,000        
 IGCF SPV 4 Limited           4 جزر الكايمن نقدية   200,000,000        
 IGCF SPV 5 Limited           5 جزر الكايمن نقدية   100,000,000        
 6           ايرارابيان امبلوييس إماراتية عينية  70,000,000          
 7           سكاي انفستمنت إماراتية نقدية   20,000,000          
 8           رد ستار انترناشونال إماراتية نقدية   20,000,000          
 9           ذي فاينانس جروب إماراتية نقدية   20,000,000          
 10         جلوبال فاينانس إماراتية نقدية   20,000,000          
 11         جلف هولدنج إماراتية نقدية   20,000,000          
 12         شركة فالكون يونايتد انفستمنت ليميتد            بحرينية نقدية   15,000,000          
 13         شركة امارات جلوبال إماراتية ية نقد  15,000,000          
 14         ماركتنغ فاوندايشنز إماراتية عينية  14,000,000          
 15         رويال سكاي ليمتد إماراتية عينية  14,000,000          
 16         جنرال انفستمنت سرفيسز إماراتية عينية  14,000,000          
 17         برايفت ونج إماراتية عينية  14,000,000          
 18         انترناشيونال. تي.أر.أف إماراتية عينية  14,000,000          
 19         ايليوت فاينانسنج إماراتية عينية  14,000,000          



 

 ٥٩

  االسم الجنسية نوع األسهم  عدد األسهم 

 20         تمنتارابيان ماناجمنت انفس إماراتية عينية  14,000,000          
 21         مؤسسة فرايت هاوس    إماراتية نقدية   10,000,000          
 22         مؤسسة البرج    إماراتية نقدية   10,000,000          
 23         شركة تطوير العقارية           إماراتية نقدية   10,000,000          
 24         شركة الزهراء العقارية          إماراتية نقدية   10,000,000          
 25         شـركة الزبير للعقارات      إماراتية نقدية   10,000,000          
 26         شركة الجاسمية لالستثمار المحدودة   قطرية نقدية   10,000,000          
 27         شركة البطحاء للتجارة والصناعة       اتيةإمار نقدية   10,000,000          
 28         شركة االمل لالستثمار إماراتية نقدية   10,000,000          
 29         انترناشونال فاينانشال سيرفز إماراتية نقدية   10,000,000          
 30         نفستمنت هولدنجانترناشونال ا إماراتية نقدية   10,000,000          
 31         الشهد تريدنج إماراتية نقدية   10,000,000          
 32          خلدون عدنان مخلوف    سوري نقدية   10,000,000          
 33          العروبة فايننس        إماراتية نقدية   10,000,000          
 34         عبداهللا بن محمد آل ثاني/ الشيخ  إماراتية نقدية   7,000,000            
 35          شركة الشارقة للتامين                    إماراتية نقدية   5,000,000            
 36          شركة البحيرة الوطنية للتامين          إماراتية نقدية   5,000,000            
 37          بنك الشارقة المحدود                    إماراتية نقدية   5,000,000            
 38          بنك االسـتثمار                          إماراتية نقدية   5,000,000            
 39           مصرف الشارقة االسالمي                إماراتية نقدية   5,000,000            
 40         شركة جاربل ترايدنج ليميتد BVI نقدية   3,000,000            
 41         كمفورت للعقارات إماراتية نقدية   2,000,000            
 42         شركة يورو جلف  إماراتية نقدية   2,000,000            
 43         ركة فاست تركش قطرية نقدية   2,000,000            
 44         شـركة المها للعقارات               إماراتية نقدية   2,000,000            
 45         خالد بن عبداهللا بن سلطان القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   2,000,000            
 46         ن تريـم   عبداهللا عمرا إماراتي نقدية   2,000,000            
 47          سـامي راشـد فرحـات   كندي نقدية   2,000,000            
 48          حميد ضياء جعفر   إماراتي نقدية   2,000,000            
 49          الوليد بن خالد أحمد بن خادم   إماراتي نقدية   2,000,000            
 50         موسسة الفين وواحد للتجارة والمقاوالت قطرية نقدية   1,000,000            
 51         مركز النجوم العقاري إماراتية نقدية   1,000,000            
 52         مجموعة ايه كيه للتجارة والمقاوالت قطرية نقدية   1,000,000            
 53         علي بن سالم عبدالرحمن المدفع   إماراتي ة نقدي  1,000,000            
 54         عبداهللا جمعه السري                   إماراتي نقدية   1,000,000            
 55         شركة السعود المحدودة           إماراتية نقدية   1,000,000            
 56          للتجارة المحدودةS.B.Sشركة  إماراتية نقدية   1,000,000            
 57         سلطان علي عبيد بن بطي المهيري   إماراتي نقدية   1,000,000            
 58         محمد بن سعود بن سلطان القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 59         محمد بن سالم بن سلطان القاسمي / الشيخ  راتيإما نقدية   1,000,000            
 60         مانع بن راشد بن مانع المكتوم / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 61         ماجد بن سعود بن خالد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 62         ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 63         فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي   / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 64         فيصل بن خالد بن محمد القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 65         فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 66         فيصل بن خالد بن خالد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            



 

 ٦٠

  االسم الجنسية نوع األسهم  عدد األسهم 

 67         عصام بن صقر بن حميد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 68         عبداهللا بن ماجد القاسمي  / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 69         عبداهللا بن سالم بن سلطان القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 70         ي عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسم/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 71         طارق بن فيصل القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 72         صقر بن راشد القاسمي    / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 73         سلطان بن خالد بن محمد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 74         سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 75         سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 76         لطان القاسميسعود بن خالد بن س/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 77         سعود بن حمد بن ماجد القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 78         خالد بن عصام بن صقر القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 79         بدالعزيز بن محمد القاسمي خالد بن ع/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 80         خالد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 81         حميد بن محمد بن صقر القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 82         حمد بن ماجد القاسمي    / الشيخ  تيإمارا نقدية   1,000,000            
 83         أحمد بن سلطان بن صقر القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 84          محمد غانم الغيث    إماراتي نقدية   1,000,000            
 85         لنقل البري العام   فلنسيا ل إماراتية نقدية   1,000,000            
 86          عمران مطر تريـم  إماراتي نقدية   1,000,000            
 87          علي بن سالم المزروع  إماراتي نقدية   1,000,000            
 88          علي بن أحمد المزروع     إماراتي نقدية   1,000,000            
 89          عبداهللا حسن محمد غريب      إماراتي نقدية   1,000,000            
 90          عبداهللا جمعه المطوع    إماراتي نقدية   1,000,000            
 91          عبدالرحمن محمد ناصر العويس          إماراتي نقدية   1,000,000            
 92          سيف بن سالم خميس السويدي   إماراتي نقدية   1,000,000            
 93          سلطان بن سالم خميس السويدي    إماراتي نقدية   1,000,000            
 94          سعيد عبداهللا جمعه المطوع      إماراتي نقدية   1,000,000            
 95          سالم عبداهللا سالم الحوسني راتيإما نقدية   1,000,000            
 96          سالم بن محمد بن سالم العويس   إماراتي نقدية   1,000,000            
 97          زياد عبداهللا كلداري             إماراتي نقدية   1,000,000            
 98         ن سالم  السويدي       خميس ب إماراتي نقدية   1,000,000            
 99          خلفان محمد الرومي     إماراتي نقدية   1,000,000            
 100        جمال سالم الطريفي إماراتي نقدية   1,000,000            
 101        بوخاطر لألستثمارات المحدودة        إماراتي نقدية   1,000,000            
 102        أمجد محمد يسري الدويك      إماراتي نقدية   1,000,000            
 103       سلطان بن صقر سلطان بن سالم القاسمي/  الشيخ  إماراتي نقدية   1,000,000            
 104       محمد علي النومان  إماراتي نقدية   500,000               
 105       محمد عبد اهللا الخيال        إماراتي نقدية   500,000               
 106       محمد رائد برقاوي              إماراتي نقدية   500,000               
 107       علي ناصر الفردان إماراتي نقدية   500,000               
 108       علي محمد حسن الشهدور      اتيإمار نقدية   500,000               
 109       عبدالرحمن بن علي الجروان  إماراتي نقدية   500,000               
 110       عبد اهللا محمد ابرهيم عبيد اهللا  إماراتي نقدية   500,000               
 111        عبد اهللا القصير إماراتي نقدية   500,000               
 112       سلطان محمد عبيد الهاجري    إماراتي نقدية   500,000               
 113       سعيد الرقباني    إماراتي نقدية   500,000               



 

 ٦١

  االسم الجنسية نوع األسهم  عدد األسهم 

 114       سعود محمد ابراهيم عبيد اهللا  إماراتي نقدية   500,000               
 115       سالم عبيد حصان الشامسي      إماراتي نقدية   500,000               
 116       راشد بن عبيد الليم           إماراتي نقدية   500,000               
 117       راشد أحمد بن الشيخ         إماراتي نقدية   500,000               
 118       خالد جاسم سيف المدفع    اتيإمار نقدية   500,000               
 119       حميد بن ناصر العويس  إماراتي نقدية   500,000               
 120       حمد عبد الرحمن المدفع    إماراتي نقدية   500,000               
 121       حمد بن غريب المحمود    إماراتي نقدية   500,000               
 122       جمال محمد خليفة غانم الحميري إماراتي نقدية   500,000               
 123       أحمد عبداهللا النومان        إماراتي نقدية   500,000               
 124       الشيخ فاهم محمد خالد القاسمي إماراتي نقدية   500,000               
 125       الشيخ سلطان بن عبد اهللا بن سلطان القاسمي    إماراتي نقدية   500,000               
 126       هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 127       صقر بن محمد بن خالد بن خالد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 128       سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي / الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 129       سالم بن سلطان بن صقر بن محمد القاسمي/ الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 130       بن خالد بن خالد القاسمي أحمد بن محمد / الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 131       أحمد بن صقر بن حميد القاسمي    / الشيخ  إماراتي نقدية   500,000               
 132       احمد ناصر الفرادان     إماراتي نقدية   500,000               
 133       ان    احمد راشد الجرو إماراتي نقدية   500,000               
 134        يوسف صالح السويجي       إماراتي نقدية   500,000               
 135        يحيى عبدالكريم                     إماراتي نقدية   500,000               
 136        وليد أبراهيم الصايغ   إماراتي نقدية   500,000               
 137        مروان محمد حسين    إماراتي نقدية   500,000               
 138        محمد عمران تريـم   إماراتي نقدية   500,000               
 139        محمد سيف الهاجري      إماراتي نقدية   500,000               
 140       غانم محمد الهاجري   إماراتي نقدية   500,000               
 141        عمرعبيد الحصان الشامسي إماراتي نقدية   500,000               
 142        علي عبداهللا النومان      إماراتي نقدية   500,000               
 143         عزيز الرحمن أحمد دين             باكستاني نقدية   500,000               
 144        عثمان محمد شريف      إماراتي نقدية   500,000               
 145        عبيد بن عيسى بن أحمد   إماراتي نقدية   500,000               
 146        عبدالوهاب محمد الرومي     إماراتي نقدية   500,000               
 147        عبداهللا علي سعيد بن ساحوه    إماراتي نقدية   500,000               
 148        عبداهللا سلمان العامري        إماراتي نقدية   500,000               
 149        عبداهللا بن محمد العويس    إماراتي نقدية   500,000               
 150        عبدالعزيز حمـد تريم     ماراتيإ نقدية   500,000               
 151        عبدالعزيز حسن عبدالرحمن المدفع    إماراتي نقدية   500,000               
 152        عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي     إماراتي نقدية   500,000               
 153       دالرحمن بن سالم المزروع  عب إماراتي نقدية   500,000               
 154        طارق سلطان بن خادم إماراتي نقدية   500,000               
 155        صالح بطي عبيد بن بطي    إماراتي نقدية   500,000               
 156        صالح بن علي المطوع   إماراتي نقدية   500,000               
 157        سلطان عبداهللا بن هده السويدي إماراتي نقدية   500,000               
 158        سـالم عبيد سيف السويدي    إماراتي نقدية   500,000               
 159        سالم حميد الغماي              إماراتي نقدية   500,000               
 160        سالم باالسود مبارك               إماراتي نقدية   500,000               



 

 ٦٢

  االسم الجنسية نوع األسهم  عدد األسهم 

 161        خـالد إسماعيل صفر     إماراتي نقدية   500,000               
 162        حـنان راشد الجروان  إماراتية نقدية   500,000               
 163        حميد محمد الهديدي      إماراتي نقدية   500,000               
 164        حميد عبداهللا المزروع       إماراتي نقدية   500,000               
 165        حمد بن سالم المزروع إماراتي نقدية   500,000               
 166        جاسم محمد المحمود      إماراتي نقدية   500,000               
 167        تريم مطر تريم         إماراتي نقدية   500,000               
 168        أحمد بن محمد المدفع إماراتي نقدية   500,000               
 169        أحمد بن سالم السويدي          إماراتي نقدية   500,000               

     2,100,000,000      
  

 Name Nationality Shares # of Shares 
          1  Department of Civil Aviation UAE In-Kind         490,000,000 
          2  Al Maha Holding  UAE In-Kind         420,000,000 
          3  Sharjah International Airport Authority UAE In-Kind         322,000,000 
          4  IGCF SPV 4 Limited Cayman Islands Cash         200,000,000 
          5  IGCF SPV 5 Limited Cayman Islands Cash         100,000,000 
          6  Air Arabian Employees  UAE In-Kind           70,000,000 
          7  Sky Investment UAE Cash           20,000,000 
          8  Red Star International UAE Cash           20,000,000 
          9  The Finance Group UAE Cash           20,000,000 
        10  Global Finance UAE Cash           20,000,000 
        11  Gulf Holding UAE Cash           20,000,000 
        12  Falcon United Investment Limited Bahrain Cash           15,000,000 
        13  Emirates Global UAE Cash           15,000,000 
        14  Marketing Foundations UAE In-Kind           14,000,000 
        15  Royal Sky Limited UAE In-Kind           14,000,000 
        16  General Investment Services UAE In-Kind           14,000,000 
        17  Private Wing UAE In-Kind           14,000,000 
        18  F.R.T. International UAE In-Kind           14,000,000 
        19  Elliot Financing UAE In-Kind           14,000,000 
        20  Arabian Management Services UAE In-Kind           14,000,000 
        21  Freight House UAE Cash           10,000,000 
        22  Al Burj Estalishment UAE Cash           10,000,000 
        23  Tatweer Real Estate Co. LLC UAE Cash           10,000,000 
        24  Al-Zahra Real Estate UAE Cash           10,000,000 
        25  Al Zubair Real Estate UAE Cash           10,000,000 
        26  Al Jassemia Investment wll Qatar Cash           10,000,000 
        27  Al Butha Trading and Manufacturing UAE Cash           10,000,000 
        28  Amal Investment UAE Cash           10,000,000 
        29  International Financial Service UAE Cash           10,000,000 
        30  International Investment Holding UAE Cash           10,000,000 
        31  Al Shahd Trading UAE Cash           10,000,000 
        32  Khaldoun Adnan Makhlouf Syria Cash           10,000,000 
        33  Al Arooba Finance UAE Cash           10,000,000 
        34  Sheikh Abdullah Bin Mohammad Al Thani UAE Cash             7,000,000 
        35  Sharjah Insurance UAE Cash             5,000,000 



 

 ٦٣

 Name Nationality Shares # of Shares 
        36  Al Buhaira National Insurance Co. UAE Cash             5,000,000 
        37  Bank of Sharjah Ltd UAE Cash             5,000,000 
        38  Invest Bank UAE Cash             5,000,000 
        39  Sharjah Islamic Bank UAE Cash             5,000,000 
        40  Garbil Trading BVI Cash             3,000,000 
        41  Comfort Real Estate Est. UAE Cash             2,000,000 
        42  Euro Gulf UAE Cash             2,000,000 
        43  Fast Track Qatar Cash             2,000,000 
        44  Al Maha Real Estate LLC UAE Cash             2,000,000 
        45  Sheikh Khaled Bin Abdullah Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             2,000,000 
        46  Abdullah Omran Tayam UAE Cash             2,000,000 
        47  Sami Rashed Farhat Canada Cash             2,000,000 
        48  Hameed Diya Jaafar UAE Cash             2,000,000 
        49  Al Waleed Bin Khaled Ahmad Bin Khadim UAE Cash             2,000,000 
        50  2001 Trading Establishment Qatar Cash             1,000,000 
        51  Al Nojom Center UAE Cash             1,000,000 
        52  E.K. Trading Limited Qatar Cash             1,000,000 
        53  Ali Bin Salem Abdul Rahman Al Midfa UAE Cash             1,000,000 
        54  Abdullah Juma Al Sari UAE Cash             1,000,000 
        55  Al Saud Company Ltd. UAE Cash             1,000,000 
        56  S.B.S. General Trading Limited UAE Cash             1,000,000 
        57  Sultan Ali Obeid Bin Butti Al Muhairi UAE Cash             1,000,000 
        58  Sheikh Mohammad Bin Saud Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        59  Sheikh Mohammad Bin Salem Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        60  Sheikh Mana Bin Rashed Bin Mana Al Maktoum UAE Cash             1,000,000 
        61  Sheikh Majid Bin Saud Bin Khaled Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        62  Sheikh Majid Bin Hamd Bin Majid Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        63  Sheikh Faisel Bin Sultan Bin Salem Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        64  Sheikh Faisl Bin Mohammad Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        65  Sheikh Faisel Bin Khaled Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        66  Sheikh Faisel Bin Khaled Bin Khaled Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        67  Sheikh Issam Bin Saqr Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        68  Sheikh Abdullah Bin Majid Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        69  Sheikh Abdullah Bin Salem Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        70  Sheikh Abdul-Rahman Bin Salem Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        71  Sheikh Tareq Bin Faisel Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        72  Sheikh Saqr Bin Rashed Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        73  Sheikh Sultan Bin Khaled Bin Mohammad Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        74  Sheikh Sultan Bin Khaled Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        75  Sheikh Sultan Bin Ahamd Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        76  Sheikh Saud Bin Khaled Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        77  Sheikh Saud Bin Hamd Bin Majid Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        78  Sheikh Khaled Bin Issam Bin Saqr Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        79  Sheikh Khaled Bin Abdulaziz Bin Mohammad Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        80  Sheikh Khaled Bin Saqr Bin Hamd Bin Majid Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        81  Sheikh Hameed Bin Mohammad Bin Saqr Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        82  Sheikh Hamd Bin Majid Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
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        83  Sheikh Ahmad Bin Sultan Bin Saqr Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
        84  Mohammad Ghanem Al Ghaith UAE Cash             1,000,000 
        85  Valensia General Land Transport UAE Cash             1,000,000 
        86  Omran Matar Taryam UAE Cash             1,000,000 
        87  Ali Bin Salem Al Mazroua UAE Cash             1,000,000 
        88  Ali Bin Ahmad Al Mazroua UAE Cash             1,000,000 
        89  Abdullah Hasan Mohammad Gharib UAE Cash             1,000,000 
        90  Abdullah Juma Al Mutawa UAE Cash             1,000,000 
        91  Abdul-Rahman Mohammad Nasser Al Oweis UAE Cash             1,000,000 
        92  Seif Bin Salem Khamis Al Suweidi UAE Cash             1,000,000 
        93  Sultan Bin Salem Khamis Al Suweidi UAE Cash             1,000,000 
        94  Saeed Abdullah Juma Al Mutawa UAE Cash             1,000,000 
        95  Salem Abdullah Salem Al Hosani UAE Cash             1,000,000 
        96  Salem Bin Mohammad Bin Salem Al Oweis UAE Cash             1,000,000 
        97  Ziad Abdullah Galladari UAE Cash             1,000,000 
        98  Khamis Bin Salem Al Suweidi UAE Cash             1,000,000 
        99  Khalfan Mohammad Al Roumi UAE Cash             1,000,000 
      100  Jamal Salem Al Tureifi UAE Cash             1,000,000 
      101  Bukhatir Investments Ltd UAE Cash             1,000,000 
      102  Amjad Mohammad Yusri Al Dweik UAE Cash             1,000,000 
      103  Sheikh Sultan Bin Saqr Sultan Bin Salem Al Qasimi UAE Cash             1,000,000 
      104  Mohammad Ali Al Noman UAE Cash                500,000 
      105  Mohammad Abdullah Al Khayyal UAE Cash                500,000 
      106  Mohammad Raed Barqawi UAE Cash                500,000 
      107  Ali Nasser Al Fardan UAE Cash                500,000 
      108  Ali Mohammad Hasan Al Shahdour UAE Cash                500,000 
      109  Abdul Rahman Bin Ali Al Jarwan UAE Cash                500,000 
      110  Abdullah Mohammad Ibrahim Obeidullah UAE Cash                500,000 
      111  Abdullah Bin Mohammad Al Qaseer UAE Cash                500,000 
      112  Sultan Mohammad Obeid Al Hajri UAE Cash                500,000 
      113  Saeed Al Raqbani UAE Cash                500,000 
      114  Saud Mohammad Ibrahim Obeidullah UAE Cash                500,000 
      115  Salem Obeid Husan Al Shamsi UAE Cash                500,000 
      116  Rashed Bin Obeid Juma Al-Leim UAE Cash                500,000 
      117  Rashed Ahmad Bin Al Sheikh UAE Cash                500,000 
      118  Khaled Jassem Seid Al Madfa UAE Cash                500,000 
      119  Hammed Bin Nasser Al Oweis UAE Cash                500,000 
      120  Hamd Abdul-Rahman Al Madfa UAE Cash                500,000 
      121  Hameed Bin Ghareeb Al Mahmoud UAE Cash                500,000 
      122  Jamal Mohammad Khalifa Ghanem Al Humeiri UAE Cash                500,000 
      123  Ahmad Abdullah Al Noman UAE Cash                500,000 
      124  Sheikh Fahem Mohammad Khaled Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      125  Sheikh Sultan Bin Abdullah Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      126  Sheikh Haitham Bin Saqr Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      127  Sheikh Saqr Bin Mohammad Bin Khaled Bin Khaled Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      128  Sheikh Saeed Bin Saqr Bin Sultan Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      129  Sheikh Salem Bin Sultan Bin Saqr Bin Mohammad Al Qasimi UAE Cash                500,000 
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      130  Sheikh Ahmad Bin Mohammad Bin Khaled Bin Khaled Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      131  Sheikh Ahmad Bin Saqr Bin Hameed Al Qasimi UAE Cash                500,000 
      132  Ahmad Nasser Al Fardan UAE Cash                500,000 
      133  Ahmad Rashed Al Jarwan UAE Cash                500,000 
      134  Youssef Saleh Al Suweiji UAE Cash                500,000 
      135  Yehya Abdul Karim Abdullah Ahmad UAE Cash                500,000 
      136  Waleed Ibrahim Al Sayegh UAE Cash                500,000 
      137  Marwan Mohammad Hussein UAE Cash                500,000 
      138  Mohammad Omran Taryam UAE Cash                500,000 
      139  Mohammad Seif Al Hajiri UAE Cash                500,000 
      140  Ghanem Mohammad Al Hajiri UAE Cash                500,000 
      141  Omar Obeid Al Hosan Al Shamsi UAE Cash                500,000 
      142  Ali Abdullah Al Noman UAE Cash                500,000 
      143  Aziz Al Rahman Ahmad-Din Pakistan Cash                500,000 
      144  Othman Ismail Sharif UAE Cash                500,000 
      145  Obeid Bin Issa Bin Ahmad UAE Cash                500,000 
      146  Abdul-Wahab Mohammad Al Roumi UAE Cash                500,000 
      147  Abdullah Ali Saeed Bin Saho UAE Cash                500,000 
      148  Abdullah Salman Al Amri UAE Cash                500,000 
      149  Abdullah Bin Mohammad Al Oweis UAE Cash                500,000 
      150  Abdul Aziz Hamd Taryam UAE Cash                500,000 
      151  Abdul-Aziz Hasan Abdul-Rahman Al Madfa UAE Cash                500,000 
      152  Abdul-Rahman Mohammad Obeid Al Shamsi UAE Cash                500,000 
      153  Abdul-Rahman Bin Salem Al Mazroua UAE Cash                500,000 
      154  Tariq Sultan Bin Khadem UAE Cash                500,000 
      155  Salah Butti Obeid Bin Butti UAE Cash                500,000 
      156  Saleh Bin Ali Al Mutawa UAE Cash                500,000 
      157  Sultan Abdullah Al Suweidi UAE Cash                500,000 
      158  Salem Obeid Seif Al Suweidi UAE Cash                500,000 
      159  Salem Humeid Al Ghammai UAE Cash                500,000 
      160  Salem Balaswad Mbarak UAE Cash                500,000 
      161  Khaled Ismail Safar UAE Cash                500,000 
      162  Hanan Rashed Al Jarwan UAE Cash                500,000 
      163  Hameed Mohammad Al Hudeidi UAE Cash                500,000 
      164  Humaid Abdullah Al Masroa UAE Cash                500,000 
      165  Hamd Bin Salem Al Mazroua UAE Cash                500,000 
      166  Jassem Mohammad Al Mahmoud UAE Cash                500,000 
      167  Taryam Matar Taryam UAE Cash                500,000 
      168  Ahmad Bin Mohammad Al Madfa UAE Cash                500,000 
      169  Ahmad Bin Salem Al Suweidi UAE Cash                500,000 

         2,100,000,000 
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The remaining shares-in-cash, being two billion five 
hundred sixty six million seven hundred thousand 
(2,556,700,000) shares with a nominal value of one 
Dirham (AED 1.00/-) and representing fifty-five 
percent (55%) of the share capital in the Company, will 
be offered for public subscription. 

مليـارين   ) ٢,٥٥٦,٧٠٠,٠٠٠(وتطرح باقي األسهم النقدية وعددها     
ــون   ــتين مليـــ ــتة وســـ ــسمائة وســـ   وخمـــ

مليـارين وخمـسمائة     )٢,٥٥٦,٧٠٠,٠٠٠( ة  سهماً قيمتها اإلسمي
مـن  )  خمسة وخمسين بالمائـة    %)٥٥ ( وتشكل وستة وستين مليون  

  .رأسمال الشركة لالكتتاب العام

    
Article (9)   ٩(مادة (  

    
The full value of the shares plus the subscription fees 
amounting to 0.02 Fils per share must be paid at 
subscription in accordance with the timetable and 
procedures mentioned in the Prospectus. The amounts 
paid shall be recorded in the share certificates.  

مصاريف يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه ومقابل  
عن كل سهم عند التقدم بطلب االكتتاب ) ٠,٠٢(إصداره وقدرها 

. وذلك في المواعيد ووفقاً لإلجراءات المعلن عنها في نشرة االكتتاب
  .سهم الشهادة وتقيد المبالغ المدفوعة على

    
Article (10)   ١٠(مادة(  

    
Share certificates or temporary share certificates shall 
be produced from a book with coupons which are given 
serial numbers, and signed by two members of the 
Board of Directors and stamped with the Company’s 
seal. 

تستخرج شهادات األسهم أو الشهادات المؤقتة لألسهم من دفتـر ذي            
ا عـضوان مـن أعـضاء       قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليه     

  .مجلس اإلدارة وتختم بخاتم الشركة
  

    
The share must particularly include the date of issuing 
the licence of formation of the Company as a public 
joint stock company, the date of issuing the decision 
declaring the formation of the Company, the date of 
publishing both dates in the Official Gazette, the 
amount of the share capital of the Company, the 
number of shares that the capital is divided into, the 
Company’s main office and its duration.   

ة بتحويـل  ويجب أن يتضمن السهم على األخص تاريخ منح الرخص       
الشركة الى شركة مساهمة عامة وتاريخ القرار الصادر بالتحويـل          
وتاريخ نشر كل منهما في الجريدة الرسمية وقيمة رأس مال الشركة           

  .وعدد األسهم الموزع عليها ومركزها ومدتها
  

    
Dividend coupons with serial numbers and bearing the 
share numbers shall be attached to the shares. 

ويرفق باألسهم قسائم األرباح وتكون على شكل كوبونات ذات أرقام           
  .متسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم

 
Article (11) 

  
  )١١(مادة 

    
Within three months from the date of issuing the 
decision of the Minister of Economy declaring the 
formation of the Company, the Board of Directors shall 
deliver to each shareholder temporary share certificates 
representing the shares they own. 

يسلم مجلس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور            
قرار وزير اإلقتصاد بتحويل الشركة شهادات مؤقتة باألسهم تقـوم          

  . األسهم التي يملكهامقام
  

    
The share certificates shall be delivered by the Board 
within three (3) months from the date of registration of 
the Company in the Commercial Register. 

ويسلم المجلس شهادات األسهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إشـهار            
  .تجاريالشركة في السجل ال

    
Article (12)   ١٢(مادة(  

    
The shareholders shall not be bound by any of the 
Company’s liabilities exceeding the number of shares 
held by each of them and any unpaid amounts on their 
shares, if any.  Such liabilities may only be increased 
pursuant to the unanimous approval of the shareholders. 

ال يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إال في حـدود مـا              
يملكون من أسهم وأية مبالغ غير مدفوعة على أسهمهم إن وجـدت،            

  .وال يجوز زيادة التزاماتهم إال بموافقتهم اإلجماعية
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Article (13)   ١٣(مادة(  
    
Ownership of any shares in the Company shall be 
deemed an acceptance by the Shareholders to be bound 
by the Company’s Memorandum and Articles of 
Association and the resolutions of the General 
Assembly. Shareholders may not claim back from the 
Company any amounts paid for shares in the 
Company’s capital. 

يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة األساسي وعقد تأسيسها           
وقرارات جمعيتها العمومية، وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما    

  .دفعه للشركة كحصة في رأس مالها
  

    
Article (14)   ١٤(مادة(  

    
Share is not divisible.  
 
Notwithstanding the above, if a share is inherited by 
more than one person or if more than one person 
acquires a share, one person must be appointed to 
represent the owners of the shares vis-à-vis the 
Company.  In this case, all persons co-owning a share 
shall be jointly responsible for the liabilities arising 
from that share. 

  .  السهم غير قابل للتجزئة 
  

ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثـة أو تملكـه              
أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم مـن يمـثلهم تجـاه             

ين بالتـضامن عـن     الشركة، ويكون هـؤالء األشـخاص مـسؤول       
  .اإللتزامات الناشئة عن ملكية السهم

    
Article (15)   ١٥(مادة(  

    
Each share entitles its holder the right to a proportion in 
the assets of the Company on its dissolution, to 
dividends declared as indicated below indiscriminately 
equal to the share of any other holder of a share. The 
shareholders shall also have equal rights in attending 
the General Assembly meetings and in voting on the 
General Assembly’s resolutions. 

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز             
دات الشركة عند تصفيتها وفي األرباح المقسمة على        في ملكية موجو  

الوجه المبين فيما بعد وفي حضور الجلسات العمومية والتـصويت          
  .على قراراتها

  

    
Article (16)   ١٦(مادة(  

    
If the laws enforceable in the UAE are amended to 
permit the implementation of employees share option 
plan, and for the purpose of encouraging the 
Company’s employees and attracting efficient 
employees to work in the Company, and in addition to 
any other allocation made to the employees, the 
Company’s Board shall have the right to implement the 
employees share option plan as per the following terms 
and conditions:  

 حال تعديل القوانين الواجبة التطبيق في دولة اإلمارات العربيـة           في 
المتحدة بما يسمح بتنفيذ خيار شراء األسهم للمـوظفين، ولغـرض           

إنه ف، تحفيز موظفي الشركة واستقطاب موظفين أكفاء للعمل بالشركة   
 يحـق لمجلـس إدارة      إضافة الى اية تخصيصات تمنح للمـوظفين،      

الشركة تطبيق برنامج خيار شراء أسهم الـشركة طبقـا للـشروط            
  : تاليةواإلجراءات ال

  

    
a. The share capital of the Company may be 

increased by no more than 20% of the paid 
up capital in any five year period for the 
purpose of applying employees share option 
plans. The Board of Directors shall 
determine the number of shares offered to 
each employee, the price of the share option 
and the share option period provided that 
the increase in the actual paid up capital 
shall be effected forthwith after the 
employee(s)’ exercise their options pursuant 
to the procedures set by the Board of 
Directors. 

يجوز زيادة رأس مال الشركة بنسبة ال تزيد عـن           
من رأس المال المدفوع خالل كـل فتـرة         % ٢٠

خمس سنوات وذلك لغرض تطبيق برامج خيـار        
شراء أسهم الشركة ويحدد مجلـس اإلدارة عـدد         
األسهم الممنوحة لكل موظف وسعر خيار الشراء       

لمال وفترة الخيار على أن تتم عملية زيادة رأس ا        
المدفوع الفعلية فور قيـام الموظـف أو مـوظفي          
الشركة بتطبيق حق خيار شراء أسهم الشركة طبقاً        
لإلجراءات التفصيلية التي تحدد من قبل مجلـس        

  . اإلدارة

  -أ

       
b. With the exception of the Managing 

Director, members of the Board of Directors 
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي عضو في          

اإلدارة ويصبح عضوا في المجلس المشاركة فـي        
  -ب 
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may not participate in the employee’s share 
option plans, or any other member of the 
senior management who sits on the board.  

برنامج خيار شراء أسهم الشركة وذلك باسـتثناء        
  .العضو المنتدب

       
Article (17)   ١٧(مادة(  

    
a)  The Company shall as soon as possible list 

its shares on one or more of the licensed 
financial markets in the UAE.  The Board of 
Directors may also list the Company on 
other financial markets outside the UAE.  
After listing the Company on a financial 
market inside or outside the UAE, the 
Company shall follow the applicable laws 
and regulations at those financial markets 
including those relating to the issuance and 
registration of the Company’s shares, 
trading those shares and transfer of title to 
them and any rights arising therefrom 
without the need to amend these Articles of 
Association where their provisions are 
contradictory to those of the applicable laws 
and regulations.   

تقوم الشركة في أقرب وقت ممكن بإدراج أسهمها  
لمالية في واحد أو أكثر من أسواق األوراق ا

كما يجوز لمجلس اإلدارة . المرخصة في الدولة
. إدراجها في األسواق المالية األخرى خارج الدولة

ويتوجب على الشركة في حالة إدراج أسهمها في 
األسواق المالية في الدولة أو في الخارج أن تتبع 
القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في تلك 

ن وأنظمة ولوائح األسواق، بما في ذلك قواني
إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل 
ملكيتها وترتيب الحقوق عليها وذلك دون حاجة 
إلى تعديل األحكام الواردة في هذا النظام األساسي 
في حالة تعارضها مع تلك القوانين أو األنظمة أو 

  .اللوائح

    )أ 

       
b)  When the Company completes the listing of 

its shares on any of the licensed financial 
markets in the UAE, it shall replace the 
temporary share certificates or share 
certificates , the register of shares and 
transfers thereof by an electronic system for 
the registration of the shares and transfers 
thereof pursuant to the applicable 
regulations in that financial market.  Data 
which appears on the electronic system shall 
be deemed final and binding and may not be 
subject to objection, transfer or amendment 
or change save pursuant to the regulations 
and procedures followed at the relevant 
financial market.  

تقوم الشركة عند اكتمال إدراج أسهمها في إحدى  
األسواق المالية المرخصة في الدولة باستبدال 

 أو شهادات االسهم  حسب شهادات األسهم المؤقتة
 ونظام سجل األسهم ونقل ملكيتها الخاص األحوال

يل األسهم وقيد نقل بالشركة بنظام إلكتروني لتسج
ملكيتها وفقاً لنظام قيد وتسجيل األسهم المعمول به 

وتعتبر البيانات الواردة في هذا .  السوقذلكفي 
النظام اإللكتروني نهائية وملزمة وال يجوز الطعن 
فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال وفقاً للنظم 

  .واإلجراءات المتبعة في السوق المعني

    )ب 

      
c)  Taking into account provisions of Article ( 

173 ) of the Federal Law No 1984 
concerning Commercial Companies and the 
Law amending  and this  Articles of 
Association, the Company’s shares may be 
sold, transferred, pledged or otherwise 
disposed of in accordance with the 
provisions of these Articles of Association 
and the rules and regulations issued by the 
Board of Directors.  Transactions relating to 
the Company’s shares, including transfers of 
shares and any rights arising therefrom must 
be registered in a special register to be 
called the “Register of Shares”.  
Registration will be made after receipt by 
the Board of Directors of a written 
notification from the transferor and the 
transferee provided that the transferor must 
settle any transfer fees imposed by the 
Company from time to time by a decision of 

 قانون من ) ١٧٣( المادة  احكام مع مراعاة  
 ١٩٨٤ة لسن ) ٨( الشركات التجارية رقم 

، يجوز بيع  للشركة النظام األساسيوتعديالته و
أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو 
التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى 
وطبقا ألحكام هذا النظام األساسي والنظم واللوائح 

ويتّم تسجيل أّي . التي يضعها مجلس إدارة الشركة
ا في ذلك نقل من هذه التعامالت في األسهم، بم

ملكيتها وترتيب حقوق عليها في سجل خاص 
وذلك بعد تسلم مجلس ". سجل األسهم"يسمى 

اإلدارة إخطاراً خطيا موقعا عليه من المتنازل 
والمتنازل إليه بما يفيد ذلك شريطة أن يقوم 
المتنازل بسداد رسوم التسجيل التي قد تفرضها 
الشركة من حين آلخر بمقتضى قرار من مجلس 

ولمجلس اإلدارة الحقّ في أن يطلب . اإلدارة
وال يعتد بأّي تنازل . التصديق على توقيع الطرفين

عند إدراج . لم يراع مقتضيات هذا النظام األساسي
أسهم الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة 
فإن تسجيل أّي من هذه التعامالت سيتّم وفقاً 

 والقيد ألنظمة البيع والشراء والمقاّصة والتسويات

    )ج 
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the Board of Directors.  The Board of 
Directors shall further have the right to 
request notarization of signatures of both 
parties.  Transfer of shares which are not 
made in accordance with the provisions of 
these Articles of Association shall not be 
recognized.  After listing of the Company’s 
shares on a licensed financial market in the 
UAE, such transactions shall be registered 
in accordance with the regulations relating 
to sale and purchase, set-offs, settlements 
and registration enforceable by that 
financial market for so long as the 
Company’s shares are listed thereon without 
any amendments to these Articles of 
Association being necessary.  

المتبعة لدى ذلك السوق وذلك طالما كانت الشركة 
  .مدرجة فيه دون حاجة إلى تعديل أحكام هذا البند

       
d)  In the event of the death of a shareholder, 

his heirs would be the only persons to be 
recognized by the Company as having rights 
or interests in the shares of the deceased 
shareholder and who will be entitled to 
dividends and other privileges which the 
deceased shareholder enjoyed in relation to 
the shares in question.  The estate of the 
deceased would not be exempted from any 
obligations arising from any shares he 
owned before his death.  

في حالة وفاة أحد المساهمين يكون وريثه هو    
الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق 
ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق 
في األرباح واالمتيازات األخرى التي كان للمتوفى 

كة وفقاً حق فيها، ويكون له بعد تسجيله في الشر
ألحكام هذا النظام األساسي ذات الحقوق كمساهم 
في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص 
هذه األسهم، وال تٌعفى تركة المساهم المتوفى من 
أي التزام  فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت 

  .الوفاة

    )د 

       
e)  Any person who becomes entitled to rights 

in the Company shares as a result of the 
death of a shareholder, or as a result of an 
attachment by a competent court decision 
must within thirty days:  

يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم  
في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي مساهم أو 

حكمة مختصة بمقتضى أمر حجز صادر عن أية م
  :أن يقوم خالل ثالثين يوماً

 

    )ه 
     

       
 i) produce evidence of such right to the 

Board of Directors; and 
بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس  )١ 

  .اإلدارة
  

       
 ii) select either to be registered as a 

shareholder or to nominate another 
person to be registered as the owner of 
the relevant shares. 

وأن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن  )٢ 
يسمي شخصاً ليتم تسجيله كمساهم فيما 

  .يختص بذلك السهم

  

       
f)  The Company shall have the right to request 

certification of the signatures of both parties 
on any document relating to a transaction 
involving the Company’s shares and to 
demand demonstration of their legal 
capacity.  Further, the transferor shall be 
deemed to be a shareholder until the 
transferee is registered in the Register of 
Shares maintained pursuant to these Articles 
of Association provided that the provisions 
relating to transfers of shares imposed by 
the financial markets on which the 
Company is listed (after listing is 
completed) are not contravened.   

يكون للشركة الحق في أن تطلب التصديق على    
لطرفين على أي مستند يتعلق بأي تعامل توقيع ا

في أسهم الشركة وأن تطلب إثبات أهليتهما 
ويعتبر المتنازل مساهماً إلى أن يتم قيد . القانونية

المتنازل له أصوالً في سجل األسهم المحتفظ به 
بمقتضى هذا النظام األساسي على أال يخل ذلك 
بأحكام تسجيل نقل ملكية األسهم المعمول بها في 
األسواق المالية المدرجة فيها الشركة عند اكتمال 

  .إدراج أسهم الشركة في هذه األسواق

    )و 

       
 Any shareholder shall be entitled to a  share 

certificate relating to Company shares that 
يكون ألي مساهم الحق في شهادة بديلة عن   ) 

الشهادة الخاصة بأسهم الشركة التي يملكها في حال 
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he owns in the event of loss or damage of 
the original share certificate provided that a 
reference on the replacement share 
certificate to this effect must be made.  The 
replacement share certificate shall entitle the 
relevant shareholder to all the rights and 
make him liable to all the obligations that 
were inferred by the lost or damaged share 
certificate. 

فقدان أو تلف النسخة األصلية، على أن يؤشر على 
الشهادة البديلة بأنها شهادة بديلة عن الشهادة 

وتمنح هذه الشهادة البديلة . المفقودة أو التالفة
لمساهم المعني كافة الحقوق وترتب عليه كافة ا

االلتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة أو 
  .التالفة

    
Article (18)   ١٨(مادة(  

    
The heirs of the shareholder or his creditors may not, 
for any reason, request the attachment of the Company 
books or its assets, or to divide those assets or sell them 
in one lot because the shares are not divisible, nor 
interfere in any manner whatsoever in the management 
of the Company.  Those heirs or creditors must, in the 
exercise of their rights, rely on the Company’s books 
and inventories, its balance sheets and the resolutions 
of the General Assembly. 

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضـع              
األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبـوا قـسمتها أو             

بأية طريقة كانت فـي  بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا    
إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم          

  .جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية
  

    
Article (19)   ١٩(مادة(  

    
Dividends due on shares shall be paid to the holder of 
those shares registered in the Share Register, at the date 
of convening the General Assembly which resolved to 
distribute the dividends.  Only that shareholder shall 
have the right to the profits due on those shares  
whether these profits represent dividends or entitlement 
to part of the Company’s assets.  

تدفع حصص األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه            
في سجل األسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التـي           
قررت توزيع األرباح ويكون له وحده الحق فـي بعـض المبـالغ             
المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في األرباح أو نصيباً فـي            

  .موجودات الشركة
  

    
Article (20)   ٢٠(مادة(  

    
a. Taking into account the provisions of 

Article (200) of the Federal Law No. (8) of 
1984 concerning Commercial Companies 
and the laws amending it, the capital of the 
Company may be increased by issuing new 
shares of the same nominal value as the 
original shares.  The capital may also be 
reduced after acquiring the approval of the 
Ministry of Economy. 

مـن القـانون    ) ٢٠٠(مع مراعاة حكـم المـادة        
 في شأن الشركات    ١٩٨٤لسنة  ) ٨( االتحادي رقم 

 له، يجوز زيـادة رأس      التجارية والقوانين المعدلة  
مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بـنفس القيمـة         
االسمية التي لألسهم األصلية كما يجوز تخفيـضه        

  .بعد الحصول على موافقة وزارة االقتصاد

    -أ 

      
b. New shares may not be issued at less than 

the nominal value.  If they are issued for 
more than that value the difference will be 
added to the statutory reserve, even if by 
doing so the reserve exceeds half of the 
share capital. 

ال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل مـن قيمتهـا         
االسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضـيف         
الفرق إلى االحتياطي القانوني ولو جـاوز بـذلك         

  .صف رأس المالن

    -ب 

    
c. Increase or reduction of the share capital 

shall be made by a resolution of the 
shareholders at an Extraordinary General 
Assembly pursuant to a recommendation of 
the Board of Directors in both cases, and 
after reviewing the auditors’ report in the 
latter case.  In the case of an increase, the 
resolution must state the amount of increase, 
the value of the shares issued and any pre-

تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقـرار مـن           
الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على       
اقتراح مجلس اإلدارة في الحالتين وبعـد سـماع         
تقرير مدقق الحسابات في الحالة األخيرة، وعلـى        

 حالة الزيادة مقدارها وسعر إصـدار       أن يبين في  
األسهم وحق المـساهمين القـدامى فـي أولويـة          
االكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض        

  .مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه

    -ج 
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emptive rights to existing shareholders.  In 
the case of a decrease in the share capital, 
the Resolution must state the amount of 
decrease and the method of its 
implementation. 

    
Part Three 

Loan Debentures 
  الباب الثالث 

  في سندات القرض
    

Article (21)   ٢١(مادة(  
    

Taking into account the provisions of Articles (179), 
(180), (181) and (183) of the Federal Law No. (8) of 
1984 concerning Commercial Companies and the Laws 
amending it, the General Assembly may resolve at an 
Extraordinary meeting to issue any kind of debentures.  
The resolution must specify the value of the debentures, 
conditions of their issuance and their convertibility into 
shares.  The General Assembly may also resolve to 
generally authorize the Board of Directors to determine 
the value of the debentures as well as the terms and 
type of issue as it deems appropriate provided that the 
debenture would be mentioned in the Commercial 
Register and that the Ministry of Economy and the 
competent authority will be notified of it. 

من ) ١٨٣(و )١٨١(و) ١٨٠(و) ١٧٩(مع مراعاة أحكام المواد  
 في شأن الشركات التجارية ١٩٨٤لسنة ) ٨(القانون االتحادي رقم 

والقوانين المعدلة له، للجمعية العمومية غير العادية للشركة أن تقرر 
إصدار سندات من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة السندات 

ولها أن تصدر . وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم
اً بتخويل مجلس اإلدارة بشكل عام تحديد مبلغ وشروط وحاالت قرار

هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس اإلدارة مناسباً في هذا الصدد على 
أن يؤشر بالقرض في السجل التجاري وتخطر وزارة االقتصاد 

  .والسلطة المختصة
  
  

    
Part Four 

Board of Directors 
  الباب الرابع 

  مجلس إدارة الشركة
    

Article (22)   ٢٢(مادة(  
    
The Company shall be managed by a Board of 
Directors composed of ( 7 ) seven  members to be 
elected by the General Assembly in a secret ballot. 

  سـبعة  )   ٧ (  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشـكـل مـن         
  .  العمومية العادية بالتصويت السريأعضاء تنتخبهم الجمعية

  
    
In any event, the majority of the members of the Board 
of Directors, including the Chairman and the Vice-
Chairman, must be UAE nationals. 

ويجب في جميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فـيهم             
  .واطني دولة اإلمارات العربية المتحدةالرئيس ونائبه من م

  
    
As an exception to the aforementioned appointment 
procedures, the founding members have appointed the 
first Board of Directors composed of (7) seven 
members, for a period of (3) three years commencing 
from the date on which the Minister of Economy 
announces the decision of the Company's formation.  
The first Board of Directors will consist of the 
following persons namely: 

واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس           
 تاريخ صدور قـرار وزيـر       ثالث سنوات تبدأ من   ) ٣(إدارة لمدة   

 )٧(االقتصاد بإعالن تحويل الشركة، ويتكون مجلـس اإلدارة مـن           
  : أعضاء هم األشخاص التالية أسماؤهمسبعة

    
1. Sheikh Abdullah Al Thani, an UAE   national 

holding passport no. 08728 (Chairman); 
و إماراتي سعادة الشيخ عبد اهللا بن محمد آل  ثاني ، وه -١. 

  ؛ و)رئيساً  (٠٨٧٢٨ .الجنسية ويحمل جواز سفر رقم
    
2. Mr. Adel Abdullah Ali, a Bahraini  national holding 

passport no. 1538192 (Member); 
الجنسية وحامل جواز بحريني ، وهو عادل عبداهللا علي  /السيد – ٢ 

  ؛ و)عضوا(١٥٣٨١٩٢سفر رقم 
    
3. Mr. Taryam Matar Taryam, a UAE national holding 

passport no. A 1128888 (Member); 
الجنسية وحامل جواز إماراتي ، وهو  تريم مطر تريم/ السيد  -٣ 

  ؛ و)عضواً (١١٢٨٨٨٨ع رقم سفر 
    
4. Dr. Ghanem Mohamed Al Hajri, a UAE national 

holding passport no. A 1484444 (Member); 
 الجنسية وحامل جواز إماراتي، وهو غانم الهاجري /  تور الدك-٤ 

  ؛ و)عضواً (١٤٨٤٤٤٤ع سفر رقم 
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5. Mr. Abdulwahab Mohammed Al Roomi, a UAE 

national holding passport no. A 947777(Member); 
الجنسية وحامل  إماراتي، وهو عبد الوهاب الرومي   /السيد -٥ 

  ؛ و)عضواً (٩٤٧٧٧٧ع رقم جواز سفر 
    
6. Mr. Arif Naqvi, a Pakistani  national holding 

passport no. ________ (Member); 
 الجنسية وحامل جواز سفر باكستاني، وهو عارف نقفي /السيد  - ٦ 

  ؛ و)عضواً (_______رقم 
    
7. Mr. Mustafa Abdel- Wadood, a Egyptian   national 

holding passport no. ________ (Member); 
 وحامل  الجنسيةمصريوهو ، مصطفى عبدالودود  /السيد  -٧ 

  ؛ و)عضواً (__________جواز سفر رقم 
    

Article (23)   ٢٣(مادة(  
    
The Board of Directors shall be appointed for a period 
of (3) three years.  At the end of this period, the Board 
shall be reconstituted.  Members whose term of office 
is completed may be re-elected. 

ثالث  سنوات، وفي نهاية هذه      ) ٣( يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة     
المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعيين األعضاء الذين انتهت    

  .مدة عضويتهم

    
The Board of Directors may appoint Directors to fill 
positions that become vacated during the year provided 
that this appointment should be presented to the 
General Assembly at its first Ordinary meeting to 
approve the said appointment or to appoint other 
Directors.  If the positions becoming vacant during any 
year amount to one quarter of the number of the 
Members of the Board, the Board of Directors must, 
within a maximum period of (3) three months from the 
date of the last position becoming vacant, call an 
Ordinary General Assembly to convene to elect new 
Directors for the vacant positions.  In any event, the 
new Director shall complete the period of his 
predecessor. 

ولمجلس اإلدارة أن يعين أعضاًء في المراكز التي تخلو في أثنـاء             
دية في  السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العا         

أول اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم، وإذا بلغت المراكز           
الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على مجلس           

ثالثـة   ) ٣(اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالجتماع خـالل       
أشهر على األكثر من تاريخ شغر آخر مركز النتخاب مـن يمـأل             

وفي جميع األحوال يكمل العضو الجديـد مـدة         .  غرةالمراكز الشا 
  .سلفه

    
Article (24)   ٢٤(مادة(  

    
With the exception of the first Board of Directors 
which shall be appointed in accordance with Article 
(22) above, the Board of Directors shall elect, from 
amongst its members, a Chairman who shall be UAE 
national.  The Chairman of the Board shall represent 
the Company before the judiciary and shall execute all 
resolutions adopted by the Board of Directors. 

باستثناء مجلس اإلدارة األول الذي سوف يتم تعيينه وفقـاً ألحكـام             
أعاله، ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعـضائه رئيـساً          ) ٢٢(ة  الماد

  . ويشترط أن يكون من مواطني الدولة
   

يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، وعليه تنفيذ القرارات التي          
   .يصدرها المجلس

  
      
    

Article (25)   ٢٥(مادة(  
    
The Board of Directors may appoint from amongst its 
members one or more of its members as Executive 
Directors.  The Board should specify his authorities and 
remunerations.  The Board may also form, from 
amongst its members, one or more committees granted 
certain of its authorities or entrusted to supervise the 
conduct of the Company business and the execution of 
the Board Resolutions. 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر  
لإلدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، كما يكـون لـه أن           

تـصاصاته أو   يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اخ         
  .يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس

    
Article (26)   ٢٦(مادة(  

    
The Board of Directors shall have full authority over 
the management of the Company and the performance 
of all the functions required by its objects.  This 

لمجلس اإلدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع  
لطة إال بما نص األعمال التي يقتضيها غرضها وال يحد من هذه الس

 في شأن الشركات ١٩٨٤لسنة ) ٨(عليه بالقانون االتحادي رقم 



 

 ٧٣

authority shall not be limited except as stipulated in the 
provisions of Federal Law No. (8) of 1984 concerning 
Commercial Companies and the Laws amending it, the 
Memorandum and Articles of Association or the 
resolutions of the General Assembly.  Furthermore, the 
Board of Directors has been expressly authorized, for 
the purposes of Article (103) of the Federal Law No. 
(8) of 1984 Concerning Commercial Companies and its 
amendments, to enter into financing agreements for 
terms exceeding three years, to mortgage some of the 
Company’s assets when necessary, to exempt creditors 
of the Company from their liabilities, to settle claims or 
agree on arbitration. 

التجارية والقوانين المعدلة له أو عقد التأسيس أو بهذا النظام أو 
كما تم تفويض مجلس اإلدارة صراحة . بقرارات الجمعية العمومية

 ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم ) ١٠٣(وألغراض المادة 
ن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له بالدخول في في شأ

الثالث  سنوات ورهن بعض ) ٣(إجراءات تمويل لمدة تتجاوز
موجودات الشركة عند الضرورة وإبراء ذمة مديني الشركة من 

  .مسئولياتهم وإجراء المصالحات أو الموافقة على التحكيم
  
  

    
The Board of Directors shall have all the powers and 
authorities necessary to use any of the Company’s 
assets or monies to enable the Company to purchase, 
acquire and invest in companies operating in similar or 
related fields to those of the Company including, 
without limitation, to enter into contracts or agreements 
relating to the purchase by the Company of other 
companies or to invest in them or manage them.  

لمجلس اإلدارة كافة السلطات والصالحيات إلستخدام أي من  
موجودات الشركة وأموالها لتمكين الشركة من شراء وتملك 

مجاالت مماثلة أو مرتبطة واإلستثمار في شركات عاملة في 
بأغراض الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إبرام 
االتفاقيات والعقود الخاصة بشراء الشركات من قبل الشركة 

  .واإلستثمار في تلك الشركات وإدارتها
  

    
The Board of Directors shall issue regulations relating 
to administrative and financial affairs, personnel affairs 
and their financial dues.  The Board shall also issue a 
regulation to regulate its business, meetings and the 
distribution of authorities and responsibilities. 

 ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية 
وشئون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة 
خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات 

  .والمسئوليات
  

    
Each member of the Board of Directors must notify the 
Company in writing within fifteen days from his 
election to that position, and within fifteen days from 
the end of each financial year, of the number of shares 
he owns, and must further notify the company forthwith 
of any transactions he enters into in relation to his 
shares.   

 )١٥(ويجب على كل عضو في مجلس إدارة الشركة أن يقوم خالل  
) ١٥(خمسة عشر يوما من انتخابه عضوا في مجلس اإلدارة وخالل 

خمسة عشر يوما من نهاية كل سنة مالية للشركة، بتوجيه إخطار 
خطي إلى الشركة بعدد األسهم التي يمتلكها في الشركة، كما عليه أن 
يخطر الشركة خطياً وبصورة فورية بأية تصرفات يجريها في أي 

  .ةوقت على أسهمه في الشرك
  

    
Article (27)   ٢٧(مادة(  

    
The Chairman of the Board of Directors, any 
authorized Member of the Board of Directors by the 
Board, may severally sign on behalf of the Company.  
Such person may also represent the company before the 
courts and arbitration panels of any level or type, and to 
appoint attorney’s and experts as required to defend the 
Company.   

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد بما في ذلك تمثيلها أمـام              
المحاكم وهيئات التحكيم على اختالف درجاتها وأنواعهـا وتعيـين          

ن للدفاع عن مصالح الشركة كـل مـن         المحامين والخبراء الالزمي  
في ذلك وذلـك     أو من يفوضه مجلس االدارة      رئيس مجلس اإلدارة    

  .كله في حدود قرارات مجلس اإلدارة

    
Article (28)   ٢٨(مادة(  

    
The Board of Directors shall meet at the head office of 
the Company or at any other place as the Board shall 
agree when necessary upon an invitation from the 
Chairman or at the request of (2) two of the members of 
the Board. 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو أي مكان آخـر             
يوافق عليه المجلس كلما دعت الحاجة إلى انعقـاده بنـاء عــلى             

ــاء عـــلى طـلـــبدعـــوة الـــرئيس أو ب  عــضوين ) ٢(ن
  . من أعضاء المجلس

    
The Board of Directors must meet at least once every 
two months. 

  .ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين على األقل 
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Article (29)   ٢٩(مادة(  
    
Meetings of the Board of Directors shall not be valid 
unless attended by a majority of its members and unless 
the Chairman is present.  A member of the Board of 
Directors may appoint another member of the Board to 
represent him in voting.  In this case, that member shall 
have two votes.  A member of the Board of Directors 
may not act on behalf of more than one member.  A 
member would be deemed  to be present if he is 
personally present or if he attends through a telephone 
or any visual medium such as video conference. 

 أغلبية أعضائه ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال بحضور 
وبحضور الرئيس ، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره 
من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا 
العضو صوتان، وال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر 

ويعتبر عضو مجلس اإلدارة حاضراً إذا كان . من عضو واحد
الهاتف أو من خالل أية وسيلة حضوره شخصياً أو عن طريق 

  .مرئية كالفيديو الهاتفي
  
  

    
The resolutions of the Board of Directors are adopted 
by a majority of the votes of the members present or 
represented.  In case of a tie, the Chairman, or the 
member acting in his stead, shall have a casting vote.  
Voting may not be made by correspondence.   
Notwithstanding anything to the contrary in these 
Articles of Association, a written resolution of the 
Board of Directors signed by all the members of the 
Board of Directors shall be deemed valid and 
enforceable as if it were a resolution taken at a meeting 
of the Board of Directors duly notified and convened   

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين  
والممثلين وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو 

وبالرغم مما ورد . يجوز التصويت بالمراسلةمن يقوم مقامه، وال 
في هذا النظام األساسي، يعتبر قرار مجلس اإلدارة المكتوب والموقع 
عليه من جميع أعضاء مجلس اإلدارة نافذاً وصحيحاً وبمثابة قرار 

  .اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصوالً
  

    
Minutes of Board meetings shall be recorded in a 
special register.  The minutes shall be signed by the 
members attending the meeting and the Board 
secretary.  A dissenting member may confirm his 
opinion in the minutes. 

ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على           
، ويجوز  المحضراء الذين حضروا االجتماع ومقرر    المحضر األعض 

  .للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر

    
Any member of the Board of Directors, who has a 
personal interest in a transaction or a matter subject to 
consideration or approval by the Board of Directors, 
must notify the Board of Directors of such interest and 
such interest must be noted in the minutes, and this 
member shall not participate in the vote with respect to 
this matter.  

يجب على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تكون له مصلحة  
 المجلس لمناقشتها خاصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على

والموافقة عليها أن يخطر المجلس بهذه المنفعة، ويجب أن تدون في 
محضر االجتماع، وال يجوز لهذا العضو التصويت على القرار 

  .الخاص بهذه المعاملة أو المسألة المعنية

    
Article (30)   ٣٠(مادة(  

    
If a member of the Board of Directors is absent from 
attending more than(3)  three consecutive meetings 
without a valid excuse, that member shall be considered 
to have resigned from his post as a member of the 
Board of Directors . 

  )٣( من  إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حـضور أكثـر           
  .بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيالًثالث  جلسات متتالية 

    
The position of a member of the Board of Directors 
shall also become vacant if that member: 

  :كما يشغر أيضاً منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو 
  

       
1-  dies or becomes incapacitated for any 

reason or is unable to carry on its duties as a 
member of the Board of Directors; 

توفى أو أصيب بعارض من عوارض األهلية إذا  
أو أصبح عاجزاً بصورة أخرى عن النهوض 

  بمهامه كعضو في المجلس، أو

١-   

       
2-  is convicted of any dishonorable offence;  ٢  أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو-   
       
3-  is declared bankrupt or ceases to pay his 

commercial debts even if bankruptcy is not 
declared; 

أعلن إفالسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى  
  لو لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه، أو

  

٣-   
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4-  resigns from his post by notice to the 
Company to this effect.  

استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله  
  للشركة بهذا المعنى، أو

٤-   

       
5-  his term of Board membership has elapsed 

and he was not re-elected; 
  انتهت مدة عضويته ولم يعد انتخابه، أو 

  
٥-   

       
6-  is dismissed by a resolution of the General 

Assembly; or 
  رار من الجمعية العمومية بعزله، أوصدر ق 

  
٦-   

       
7-  his membership is not in compliance with 

Article (98) of Federal Law No.(8) of 1984 
Concerning Commercial Companies and its 
amendments.   

مـن  ) ٩٨(كانت عضويته مخالفة ألحكام المـادة        
 في شـأن    ١٩٨٤لسنة  ) ٨(القانون االتحادي رقم    

  .الشركات التجارية

٧-   

       
Article (31)   ٣١(مادة(  

    
The Board of Directors may appoint one or more 
managers or authorized attorneys for the Company and 
specify their authorities.  It may also determine the 
terms and conditions of the employment of those 
attorneys, their salaries and remunerations. 

لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مـديرين أو              
وكالء مفوضين وأن يحدد صالحيتهم وشروط خـدماتهم ورواتـبهم        

  .ومكافآتهم

    
Article (32)   ٣٢(مادة(  

    
Without prejudice to Article (33) hereof,  members of 
the Board of Directors shall not be personally liable or 
obligated for the liabilities of the Company as a result 
of their performance of their duties within the limits of 
their authority. 

م أعـضاء   من هذا النظـام، ال يلتـز      ) ٣٣(مع مراعاة أحكام المادة      
مجلس اإلدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات والتزامـات          

  .الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم
  

    
Article (33)   ٣٣(مادة(  

    
The Chairman and other members of the Board of 
Directors shall be liable towards the Company, the 
Shareholders and third parties for all acts of fraud, 
abuse of authority, any violation of Federal Law No. 
(8) of 1984 concerning Commercial Companies and the 
Laws amending it, any other Law and these Articles 
and for mismanagement of the Company. 

اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين      رئيس مجلس    
والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعـن كـل            
 مخالفـــــة للقـــــانون االتحـــــادي رقـــــم   

 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو         ١٩٨٤لسنة  ) ٨(
  .أي قانون آخر أو لهذا النظام وعن الخطأ في اإلدارة

  

    
Article (34)   ٣٤(مادة(  

    
Without prejudice to Article (118) of Federal Law No. 
(8) of 1984 and its amendments concerning commercial 
companies, the remuneration of each of the members of 
the Board of Directors shall be determined as a lump 
sum pursuant to a recommendation by the Board of 
Directors and the approval of the Ordinary General 
Assembly.  Furthermore, the Company may reimburse 
any member of the Board of Directors or assign further 
remuneration or monthly salary in amounts to be 
determined by the Board of Directors if such member is 
a member of a committee or makes extra efforts or 
additional work to serve the Company in addition to his 
duties as a member of the Board of Directors. 

) ٨(رقم  من القانون االتحادي) ١١٨(بدون اإلخالل بأحكام المادة  
ي شأن الشركات التجارية يتم تحديد مكافأة أعضاء  ف١٩٨٤لسنة 

مجلس اإلدارة بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس 
كما يجوز أن تدفع .  اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية عليه

الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي 
 أعضائه إذا كان ذلك العضو يقرره مجلس اإلدارة ألي عضو من

يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية 
  .لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة
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Part Five 
The General Assembly 

  الباب الخامس 
  في الجمعية العمومية

    
Article (35)   ٣٥(مادة(  

    
A duly convened General Assembly represents all the 
shareholders and may only be convened in the Emirate 
of Sharjah or any other place decided by the Board of 
Directors. 

الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وال          
لشارقة أو في أي مكان يقرر مجلـس        يجوز انعقادها إال في إمارة ا     

  .اإلدارة انعقادها فيه

    
Article (36)   ٣٦(مادة(  

    
Each shareholder shall have the right to attend the 
General Assembly of the shareholders and shall have a 
number of votes equal to the number of his shares. 

لحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكـون        لكل مساهم ا   
  .له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه

  
    
A shareholder may appoint a proxy, who must not be a 
member of the Board of Directors, to attend the General 
Assembly on his behalf.    However, in order for the 
proxy to be valid, it must be a written special power of 
attorney issued pursuant to any terms and conditions 
determined by the Board of Directors and, if the proxy 
is not a shareholder, the signatures on that power of 
attorney must be  notarized.  In any event, a proxy may 
not hold more than (5%)  five percent of the share 
capital of the Company in this capacity with the 
exception of legal entities. 

ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة            
بتة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثا.  في حضور الجمعية العمومية  

بتوكيل كتابي خاص وفق الشروط التي يحـددها مجلـس إدارة وأن            
يكون موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان الوكيل من غيـر             

 األسهم التي    ال يجوز أن يزيد عدد     وفي جميع األحوال  . المساهمين
خمـسة   % ) ٥ (   عن  اكثر مـن     ه الصفة     بهذ  الوكيل يحملها  

  . مال الشركةبالمائة من أسهم رأس
  
  

    
Persons lacking capacity or who have lost their capacity 
shall be represented by their legal guardians. 

  .ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً 

    
Article (37)   ٣٧(مادة(  

    
The shareholders shall be invited to attend the General 
Assembly by advertising in two local daily newspapers 
published in the Arabic language and by registered 
letters at least (21) twenty-one days before the date set 
for the meeting.  The invitation to attend the meeting 
must include an agenda.  Copies of the invitation shall 
also be sent to the Ministry and the competent 
authority. 

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العموميـة          
بإعالن في صحيفتين محليتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة   

) ٢١( عالعربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحـدد لالجتمـا         
بواحد وعشرين  يوماً على األقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جـدول            
األعمال، وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الوزارة والسلطة 

  .المختصة

    
Article (38)   ٣٨(مادة(  

    
The founders shall prepare the agenda for the first 
General Assembly and the Board of Directors shall 
prepare the agenda for Ordinary and extraordinary 
meetings.  In the event that the General Assembly is 
convened at the request of the shareholders, the 
Company’s auditors or the Ministry of Economy, the 
agenda shall be prepared by the party requesting to 
convene the General Assembly. 

يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويـضع          
مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية،         
وفي األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناًء على طلب           

رة االقتصاد، ويـضع جـدول      المساهمين أو مدقق الحسابات أو وزا     
  .األعمال الجهة التي طلبت عقد اجتماع الجمعية

    
Article (39)   ٣٩(مادة(  

    
Shareholders who wish to attend the Ordinary and 
Extraordinary General Assembly meetings shall 
register their names in an electronic register   made 
available by the management of the Company at the 
meeting place  within ample time before the meeting.  

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية  
العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي 

قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك تعده إدارة الشركة في مكان االجتماع 
  اسم االجتماع بوقت كاٍف، ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو

من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها 
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The registration shall include the name of the 
shareholder or his representative, the number of shares 
he holds or represents and the names of the represented 
shareholders and the appropriate proxies /Power of 
Attorney.  An extract of this register showing the 
number of shares represented at the meeting and the 
percentage of attendance shall be printed and attached 
to the minutes of the General Assembly meeting after 
being duly signed by the Chairman of the meeting, the 
Secretary and the auditor of the Company.  

ويعطى المساهم أو النائب . وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة
ي يستحقها بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات الت

يستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد . أصالة أو وكالة
األسهم التي مثلت في االجتماع ونسبة الحضور يتم إلحاقها بمحضر 
اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة 

  .ورئيس االجتماع ومدقق حسابات الشركة
  

    
Registration shall close forty-five (45) minutes after the 
time set in the invitation, after which the Chairman 
shall announce whether or not a quorum is present.  No 
registration of shareholders or proxies would be 
allowed thereafter and votes of those late shareholders 
or proxies would not count and their views would not 
be taken into account in that meeting. 

يقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية  
خمسة وأربعين دقيقة من الوقت ) ٤٥(وغير العادية بعد مضي 

المحدد في إعالن الدعوة لالجتماع، وعندها يعلن رئيس االجتماع 
 النصاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم اكتماله، وال يجوز بعد اكتمال

ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع كما 
ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك 

  . االجتماع
    

Article (40)   ٤٠(مادة(  
    
 It shall be permitted for the Board of Directors at its 
discretion to prohibit entries to the Register of Shares 
from the date of publishing the invitation until the 
General Assembly meeting is concluded or for a lesser 
period.  However, if the Company is listed on any 
financial market in the UAE, prohibition of entries to 
the Register of Shares shall be enforced pursuant to the 
relevant rules and regulations of that financial market.  

يجوز إغالق سجل األسهم في الشركة طبقا لتقدير مجلس اإلدارة  
ية الى حين  الجتماع الجمعية العموموذلك من تاريخ نشر الدعوة

على أنه في الحاالت التي تكون فيها أسهم ) أو لمدٍة أقل(انفضاضها 
الشركة مدرجة  في سوق مالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة يجب 

  .أن يتم اإلغالق طبقا للقواعد المعنية السائدة في تلك السوق
  

    
Article (41)   ٤١(مادة(  

    
The provisions of Federal Law No. (8) of 1984 and the 
Laws amending it shall apply with respect to quorum 
required for convening any type of the General 
Assembly and with respect to the majority required to 
adopt resolutions. 

ـ           ة تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومي
بصفاتها المختلفة وعلى األغلبية الالزمة التخاذ القـرارات أحكـام          

 في شأن الشركات التجاريـة      ١٩٨٤لسنة  ) ٨(القانون االتحادي رقم    
  .والقوانين المعدلة له

    
Article (42)   ٤٢(مادة(  

    
The General Assembly shall be chaired by the 
Chairman of the Board of Directors.  In the absence of 
the Chairman, the Vice-Chairman or any member of the 
Board of Directors appointed by the Board for that 
purpose, shall chair the meeting. 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسـها           
دارة الـذي يعينـه     نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلـس اإل        

  .مجلس اإلدارة لذلك
  

    
The Chairman shall appoint a secretary for the meeting 
and two tellers to count the votes, provided that their 
appointment is ratified by the General Assembly. 

وات على  اثنين لفرز األصراجعينويعين الرئيس مقرراً لالجتماع وم 
  .أن تقرر الجمعية العمومية تعيينهم

    
The Company shall keep minutes of the meetings of the 
General Assembly in special books and those minutes 
shall be signed by the Chairman of the relevant meeting 
the Secretary, the tellers and the auditors. The 
Company  shall assume responsibility for the accuracy 
of information in those minutes. 

 توتدون الشركة محاضر اجتماعـات الجمعيـة العموميـة وإثبـا           
الحضور في دفاتر تحفظ لهذا الغرض وتوقـع مـن قبـل رئـيس              
االجتماع المعني ومقرر الجمعيـة وجـامعي األصـوات ومـدققي           

ويكون الموقعون على محاضر اإلجتماعات مسؤولين عن   . الحسابات
  .صحة البيانات الواردة فيها

Article (43)   ٤٣(مادة(  
    

Voting at the General Assembly shall be in accordance            يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئـيس
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with the procedure specified by the Chairman of the 
Assembly unless the General Assembly resolves to 
adopt a specific voting procedure.  Voting should be by 
secret ballot if it relates to the elections of the members 
of the Board of Directors, their dismissal or 
accountability.  

ا قررت الجمعية العمومية طريقة معينـة للتـصويت،         الجمعية إال إذ  
ويجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بانتخاب أعـضاء مجلـس      

  .اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم

    
Article (44)   ٤٤(مادة(  

    
A person having the right to attend the General 
Assembly, personally or by proxy, may not participate 
in voting on matters related to a personal benefit or an 
existing dispute between himself and the Company. 

ال يجوز لمن له حق حضور الجمعية العموميـة أن يـشترك فـي               
التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلـق بمنفعـة             

  .ن الشركةخاصة أو بخالف قائم بينه وبي

    
Article (45)   ٤٥(مادة(  

    
The founders shall, within (30) thirty days of closing 
the subscription to the Company’s shares, invite the 
shareholders to attend the first General Assembly at the 
place and the time specified in the invitation.  The 
shareholders shall discuss at that General Assembly the 
formation formalities, ascertain that they were properly 
performed in accordance with the Law, approve the 
valuation of the shares in kind (if any) and appoint the 
auditors and determine their remuneration and declare 
the formation of the Company. 

ثالثين  يوماً من تاريخ إغـالق بـاب          )٣٠(يدعو المؤسسون خالل     
االكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقـد جمعيـة عموميـة            
تأسيسية وذلك في المكان والزمان المعينين في إعالن الدعوة لبحث          

 من صـحتها وموافقتهـا للقـانون        جميع إجراءات التحويل والتثبت   
والمصادقة على تقويم الحصص العينية أن وجدت  وتعيين مـدققي           

  .الحسابات وتحديد أتعابهم واإلعالن عن تحويل الشركة نهائياً

    
Article (46)   ٤٦(مادة(  

    
The Board of Directors may convene an Ordinary 
General Assembly whenever it deems necessary.  In 
any event, the General Assembly must convene at least 
once a year upon an invitation by the Board of 
Directors within the(4)  four months following the end 
of the financial year at the place and the time specified 
in the invitation to the meeting. 

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك،           
وتنعقد مرة على األقل في السنة بناء علـى دعـوة مجلـس اإلدارة              

األربعة  أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في المكان          ) ٤(خالل
  .والزمان المعينين في إعالن الدعوة لالجتماع

  

    
The General Assembly shall particularly meet to review 
the report of the Board of Directors on the activities of 
the Company and its financial position during the year, 
or the auditors’ report, approve the balance sheet of the 
following financial year, the profit and loss account, 
approve the rules for the distribution of dividends, to 
elect members of Board of Directors when necessary, 
appoint the auditors and determine their remuneration 
and absolve members of the Board of Directors and the 
auditors of all liabilities or decide to initiate 
proceedings against them, as the case may be. 

وتجتمع الجمعية العمومية على األخص لسماع تقرير مجلس اإلدارة          
عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل الـسنة أو تقريـر مـدقق             
الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وحـساب األربـاح          

الموافقة على قواعد توزيع األرباح والنتخـاب أعـضاء      والخسائر و 
مجلس اإلدارة عند االقتضاء وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم         
وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات من المسئولية أو          

  .تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب األحوال

    
Article (47)   ٤٧(مادة(  

    
The Board of Directors shall convene an Ordinary 
General Assembly when requested to do so by the 
auditor or by at least ten (10) shareholders holding a 
minimum of (30%) thirty percent of the share capital in 
the Company.  In both cases, the invitation to convene 
must be issued within(15)  fifteen days from the date of 
presenting the request. 

على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالجتماع متـى           
طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من المساهمين على األقـل            

ـ          %)٣٠(يملكون   ب ثالثين بالمائة  من رأس المال كحد أدنى، ويج
ــالل  ــالتين خ ــي الح ــدعوة ف ــه ال ــشر ) ١٥( توجي ــسة ع  خم

  . يوماً من تاريخ تقديم الطلب
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Article (48)   ٤٨(مادة(  
    
An Extraordinary General Assembly shall convene 
pursuant to an invitation by the Board of Directors.  
The Board must convene an Extraordinary meeting of 
the General Assembly if requested to do so by 
shareholders holding at least (40%) forty percent of the 
share capital in the Company.  In this case, the Board 
must send out the invitations to the shareholders within 
(15) fifteen days from the date of presenting the 
request. 

تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة،           
وعلى المجلس دعوتها لالجتماع إذا طلـب منـه ذلـك مـساهمون             

أربعين بالمائة  من رأس المال على األقل وفي %) ٤٠(حائزون على
 )١٥(هذه الحالة يجب على المجلس توجيه الدعوة لالجتماع خـالل         

  .خمسة عشر  يوماً من تاريخ تقديم الطلب

    
Article (49)   ٤٩(مادة(  

    
Subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 
1984 concerning Commercial Companies and the Laws 
amending it, the Extraordinary General Assembly may 
amend the Articles of Association of the Company in 
any respect; whether to increase or decrease the share 
capital of the Company, to extend or shorten its 
duration, its merger with another Company or 
liquidating it or to sell or otherwise dispose of the 
business of the Company, provided always that the 
contemplated amendment had been detailed in the 
invitation to the meeting.  As an exception to the above, 
the Extraordinary General Assembly meeting may not 
increase the liabilities of the shareholders, change the 
main objects of the Company or move its head office to 
a foreign country . 

 في شـأن    ١٩٨٤لسنة  ) ٨(مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم        
الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وفيما عدا زيادة التزامـات          
المساهمين أو تعديل الغرض األساسي للـشركة أو نقـل المركـز            

، يجوز للجمعيـة العموميـة غيـر         بيالرئيسي للشركة إلى بلد أجن    
العادية أن تعدل النظام األساسي للشركة أياً كانت أحكامه بما في ذلك 
زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة أو تقصير مـدة الـشركة أو              
إدماج الشركة في شركة أخرى أو حلها أو بيع المشروع الذي قامت            

ط أن يكـون    به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخـر، ويـشتر          
  . موضوع التعديل قد فصل في إعالن الدعوة

    
Article (50)   ٥٠(مادة(  

    
Taking into consideration the provisions of Article 
(129) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning 
Commercial Companies and its amendments, the 
General Assembly may not deliberate on any matters 
other than those included in the agenda attached to the 
invitation to attend the meeting.  However, they may 
discuss serious matters that are revealed at the meeting.  
If any of the public joint stock shareholders or a 
number of the shareholders representing one tenth of 
the share capital of the Company request adding certain 
matters to the agenda of the of the General Assembly, 
the Board of Directors must do so failing which the 
General Assembly may decide to discuss these matters 
at the General Assembly. 

 مـن القـانون االتحـادي رقـم        ) ١٢٩(مع مراعاة حكـم المـادة        
 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، ال ١٩٨٤لسنة ) ٨(

يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الـواردة فـي            
ومع ذلك يجـوز للجمعيـة      . جدول األعمال المرفق بإعالن الدعوة    

. مومية مناقشة بعض األمور الهامة التي تتضح خالل اإلجتمـاع         الع
وإذا طلب أحد األشخاص العامة المساهمة أو عدد من المـساهمين           
يمثل عشر رأسمال الشركة على األقل، إدراج مسائل معينـة فـي            
جدول األعمال وجب على مجلس اإلدارة إجابة الطلب وإال كان من           

  .المسائلحق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه 

    
Article (51)   ٥١(مادة(  

    
Resolutions of the General Assembly adopted in 
accordance with the provisions of Federal Law No. (8) 
of 1984 and the Laws amending it and these Articles 
shall be binding on all shareholders including those 
who were absent or had a dissenting opinion. 

قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً ألحكام القانون االتحـادي          
 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلـة  ١٩٨٤لسنة ) ٨(رقم  

له وهذا النظام ملزمة لجميـع المـساهمين بمـن فـيهم الغـائبون              
  .والمخالفون في الرأي
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Part Six 
The Auditors 

  الباب السادس 
  مدقق الحسابات

    
Article (52)   ٥٢(مادة(  

    
The Company shall have one or more auditors 
appointed for a renewable period of one year by the 
General Assembly which shall also determine his/their 
remuneration.  The auditor should audit the accounts 
for the financial year for which he was appointed. 

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمـدة            
سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة الماليـة           

  .التي عين لها

    
As an exception to the aforementioned, the founder 
members have appointed Messrs. Deloitte & Touche as 
the first auditor of the Company who shall assume his 
responsibilities until the first General Assembly is 
convened. 

ي   مـدقق  ديلويت أند توشواستثناء مما تقدم عين المؤسسون السادة       
ت للشركة بحيث يتولى مهمته إلى حين انعقاد أول جمعية          أول حسابا 
  .عمومية

    
Article (53)   ٥٣(مادة(  

    
The auditor shall have the authority and the obligations 
provided for in the Federal Law No. (8) of 1984 
concerning Commercial Companies and its 
amendments.  He must particularly have the right to 
review all the Company books, records, instruments 
and other documents at any time.  He may also request 
clarifications as he deems necessary for the 
performance of his duties and he may investigate the 
assets and liabilities of the Company.  If the auditor is 
unable to perform these authorities, he may confirm 
this in writing in his response to the Board of Directors.  
If the Board of Directors fail to enable the auditor to 
perform his duties, the auditor must send a copy of his 
report to the Ministry of Economy and the relevant 
authority and present it to the General Assembly. 

تكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه االلتزامـات المنـصوص          
 في شأن الـشركات     ١٩٨٤لسنة) ٨(عليها في القانون االتحادي رقم      

بوجه خاص الحق في اإلطالع في      التجارية والقوانين المعدلة له وله      
كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك          
من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمتـه            
وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن           

 يقـدم إلـى     من استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير        
مجلس اإلدارة فإذا لم يقم المجلس بتمكين مدقق الحسابات مـن أداء            
مهمته وجب على مدقق الحسابات أن يرسل صورة من التقرير إلى           
وزارة االقتصاد والسلطة المختصة وأن يعرضـه علـى الجمعيـة           

  .العمومية

    
Article (54)   ٥٤(مادة(  

    
The auditor must also receive a notice to attend the 
General Assembly similar to that sent to the 
shareholders and he must submit to the General 
Assembly a report which includes all the particulars 
stipulated in Article (150) of the Federal Law No (8) of 
1984 concerning Commercial Companies and the Laws 
amending it.  The auditor must attend the General 
Assembly to present his opinion concerning all matters 
related to his duties, particularly the Company’s 
balance sheet. 

ترسل دعوة لمدقق الحسابات مماثلة للدعوات المرسلة للمـساهمين          
اعات الجمعية العمومية الذي يتوجب عليه حـضورها        لحضور اجتم 

ويقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يـشتمل          
مـن القـانون    ) ١٥٠(على البيانات المنصوص عليها فـي المـادة         

 في شأن الشركات التجارية والقوانين      ١٩٨٤لسنة  ) ٨(االتحادي رقم   
الجمعية العمومية وأن يدلى في     المعدلة له، وعليه أن يحضر اجتماع       

االجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص فـي ميزانيـة             
  .الشركة

  

    
The auditor, who acts in the capacity of an attorney of 
the Shareholders, shall be responsible for the accuracy 
of the particulars mentioned in his report.  Each 
shareholder may discuss the auditors’ report and 
request clarifications on matters included therein during 
the General Assembly meeting.  

ويكون مدقق الحسابات مسؤوالً عن صحة البيانـات الـواردة فـي             
ناء تقريره بوصفه وكيالً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم في أث         

عقد الجمعية العمومية أن ينـاقش تقريـر مـدقق الحـسابات وأن             
  .يستوضحه عما ورد فيه

  

    
The auditor shall also be entitled to receive all notices 
and correspondence relating to General Assembly 
meetings which shareholders will be entitled to receive. 

دقق الحسابات استالم كافة اإلشعارات والمراسالت األخرى ويحق لم 
  .المتعلقة بأية جمعية عمومية والتي يحق لكل مساهم استالمها
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Part Seven 
Company Finance 

  الباب السابع 
  مالية الشركة

    
Article (55)   ٥٥(مادة(  

    
The Board of Directors shall maintain duly organized 
accounting books which reflect the accurate and fair 
picture of the Company’s financial status in accordance 
with generally acceptable accounting principles 
internationally applied.  No shareholder will be entitled 
to inspect those books unless a specific authorization to 
this effect is obtained from the Board of Directors. 

على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول  
إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير 
تعامالتها وتحفظ هذه الدفاتر طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

بقة دولياً، وال يحق ألي مساهم في الشركة فحص دفاتر والمط
الحسابات تلك إال بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس 

  .اإلدارة
  

    
With the exception of the first financial year of the 
Company which will commence from the date of the 
Company’s registration in the Commercial Register and 
end on 31st December of the same year, the financial 
year of the Company shall commence on 1st January 
and end on 31st December of the next year. 

 ديسمبر مـن  ٣١تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في   
 المالية األولى للشركة فتبـدأ مـن        كل سنة ويستثنى من ذلك السنة     

 ديسمبر من الـسنة     ٣١تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في        
  .التالية

Article (56)   ٥٦(مادة(  
    
The Board of Directors must prepare a balance sheet 
and profit and loss account for each financial year at 
least one (1) month before the Annual General 
Assembly.  The Board must also prepare a report on the 
Company’s activities during the financial year, its 
financial position at the end of that year and the 
proposed method for the distribution of the net profits.  
A copy of the balance sheet, profit and loss account and 
the report of the Board of Directors shall be sent to the 
shareholders as attachments to the agenda of the 
Annual General Assembly. 

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل االجتماع السنوي             
ادية بشهر على األقل ميزانية الشركة وحـساب   للجمعية العمومية الع  

األرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريراً عـن نـشاط        
الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها           
والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وترسل صورة مـن         

تقريـر مجلـس اإلدارة إلـى      الميزانية وحساب األرباح والخسائر و    
  .فق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنويةرالمساهمين 

    
Article (57)   ٥٧(مادة(  

    
A percentage of the annual gross profit to be 
determined by the Board of Directors shall be deducted 
for the depreciation of the Company’s assets or for 
compensation for the depletion in their value.  These 
amounts shall be disposed of in accordance with the 
resolution of the Board of Directors and may not be 
distributed to the shareholders. 

لس اإلدارة  يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مج         
الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتهـا، ويـتم          
التصرف في هذه األموال بناء على قرار مـن مجلـس اإلدارة وال             

  .يجوز توزيعها على المساهمين

    
Article (58)   ٥٨(مادة(  

    
The annual net profits of the Company shall be 
distributed as follows after deducting all expenses and 
other costs: 

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات          
  :العمومية والتكاليف األخرى كما يلي

  
    
1. Ten percent (10%) shall be deducted and 

allocated to the statutory reserve. The 
General Association may decide to cease the 
deduction. when the amount of the reserve 
reaches the equivalent of at least fifty 
percent (50%) of the paid up capital of the 
Company.  If the statutory reserve falls 
below the legal requirement at any time, 
deductions from net profits must resume. 

 عشرة بالمائة  تخصص لحـساب        % ) ١٠ ( تقتطع 
  ويجوز للجمعية العمومية وقـف     االحتياطي القانوني   

هذا االقتطاع متى بلغ مجمـوع االحتيـاطي قـدراً          
 خمــــسين بالمائــــة  %) ٥٠(يــــوازي

 على األقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص         
 .قتطاع تعين العودة إلى اال عن هذا الحداالحتياطي

١-   
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2. A further ten percent (10%) of the annual 
net profits shall be deducted and allocated to 
an general reserve.  Deductions for the 
general reserve shall stop by resolution of 
an Ordinary General Assembly upon 
recommendation by the Board of Directors 
or when this reserve reaches 50% of the 
paid up capital of the Company.  This 
reserve shall be utilized for the purposes 
determined by the General Assembly at an 
ordinary meeting upon recommendation by 
the Board of Directors. 

 بالمائة  أخـرى تخـصص        عشرة  % )١٠ ( تقتطع 
ويجوز بقـرار للجمعيـة     لحساب االحتياطي النظامي    

 االقتطاع بناء على اقتراح مجلس      العمومية وقف هذا  
مـن رأس مـال الـشركة       %  ٥٠اإلدارة أو إذا بلغ     

ويستخدم هذا االحتياطي في األغراض التي      .  المدفوع
تقررها الجمعية العمومية العادية بناء علـى اقتـراح         

 .دارةمجلس اإل

٢-   

       
3. The remaining amount of the profits, after 

deducting the aforementioned, shall be 
distributed among the shareholders as 
additional dividends, or shall be carried 
forward to the following year upon a 
recommendation by the Board of Directors 
or shall be allocated to an special reserve 
which shall be created upon a 
recommendation by the Board of Directors. 

يوزع الباقي من صافي األربـاح بعـد ذلـك علـى             
المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء        
على اقتراح مجلس اإلدارة إلـى الـسنة المقبلـة أو           

نشاء مال احتياطي غير عادي وفقـاً لمـا     يخصص إل 
يقترحه مجلـس  اإلدارة وتوافـق عليـه الجمعيـة           

  .العمومية

٣-   

    
Article (59)   ٥٩(مادة(  

    
The statutory reserve shall be utilized as shall be 
decided by the Board of directors to realize the best 
interests of the Company and may not be distributed as 
dividends among the Shareholders.  Nevertheless, any 
money in the statutory reserve in excess of fifty percent 
(50%) of the paid up capital may be utilized to 
distribute dividends among the Shareholders   in years 
where the net profits of the Company would not be 
sufficient to distribute this percentage as dividends. The 
general reserve may not be utilized for purposes other 
than those specified therefor unless an ordinary 
resolution by the General Assembly is passed. 

رف في المال االحتياطي بناء على قرار مجلس اإلدارة في          يتم التص  
األوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجـوز توزيـع االحتيـاطي            
القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال مـا زاد منـه علـى             
نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح على المساهمين   في 

النسبة، كما ال يجـوز اسـتخدام       السنوات التي ال تسمح بتوزيع هذه       
االحتياطي النظامي في غير األغراض المخصص لها إال بقرار من          

  .الجمعية العمومية العادية

    
Article (60)   ٦٠(مادة(  

    
Without prejudice to provisions of Article (194) of the 
Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial 
Companies and the Laws amending it, dividends shall 
be paid to the shareholders in the place and at the time 
determined by the Board of Directors and approved by 
General Assembly . 

) ٨(من القانون االتحادي رقم     ) ١٩٤(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة       
 الشركات التجارية والقوانين المعدلة له تـدفع         في شأن  ١٩٨٤لسنة  

حصص األرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحـددها          
  . وتقرها الجمعية العمومية مجلس اإلدارة

    
Part Eight 

Dispute 
  الباب الثامن 

  في المنازعات
    

Article (61)   ٦١(مادة(  
    
Civil liability against members of the Board of 
Directors arising out of those members’ performance of 
their duties may not be waived by a resolution by the 
General Assembly.  If the action giving rise to the 
liability was presented to the General Assembly in a 
report by the Board of Directors or by its auditor and 
was ratified by the General Assembly, civil claims shall 
be time barred by the expiry of one year from the date 

ال يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعـوى             
المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تقع 

لية منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤو        
قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق           
الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط، بمضي سـنة          

ومع ذلك إذا كان الفعل المنـسوب إلـي         . من تاريخ انعقاد الجمعية   
أعضاء مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائيـة فـال تـسقط دعـوى             

  .لعموميةالمسؤولية إال بسقوط الدعوى ا



 

 ٨٣

of convening that General Assembly. However, if the 
alleged action constitutes a criminal offence, the 
proceedings for liability shall not be time barred except 
by the waiver of the public case. 
    

Article (62)   ٦٢(مادة(  
    
The Company shall, within the value of its assets, 
indemnify any Board member or any Director or 
manager in the Company for any liability he incurs 
(save for criminal liability) as a result of or in relation 
to his carrying out of his duties provided that such 
Director or Manager has acted in good faith and was 
under reasonably belief that his acts were for the best 
interest of the Company or at least not in contradiction 
therewith.  However, such person shall not be entitled 
to indemnity for a claim or matter for which he was 
found liable by a decision of a competent court. 

تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو  
في مجلس اإلدارة، وأي مدير في الشركة عن أية مسئولية يتحملها 

نتيجة لـ أو متصلة أو لها عالقة ) باستثناء المسؤولية الجنائية(
بالقيام بواجباته، شريطة أن يكون ذلك الشخص قد قام بذلك بحسن 
نية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما قام به إنما هو لصالح أو على 

مع مراعاة أن ذلك الشخص . األقل ال يتعارض مع مصالح الشركة
 مسئوليته ال يستحق أي تعويض بخصوص أية مطالبة أو مسألة ثبتت
  .عنها تجاه الشركة بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

  

    
The Company shall be responsible for indemnifying 
such person for any costs, fees and expenses incurred  
in relation to any claim or action or legal proceedings 
or otherwise for which he was liable and is entitled to 
indemnity as aforementioned including, without 
limitation liabilities arising from criminal actions in 
which he was proved innocent or discharged.  

تقوم الشركة بدفع وتكون مسؤولة عن تعويض كافة المصاريف  
دها ذلك الشخص والمتعلقة بأي مطالبة واألتعاب والتكاليف التي يتكب

أو دعوى أو إجراءات قضائية أو خالف ذلك، والتي تأكد التزامه بها 
بما في ذلك على سبيل المثال (ويستحق تعويضاً عنها طبقاً لما تقدم 

ال الحصر تلك الناشئة عن الدعاوى الجنائية التي تنتهي ببراءته منها 
  ).أو إسقاط التهمة عنه

  
    

Part Nine 
Dissolution and Liquidation of the Company 

  الباب التاسع 
  في حل الشركة وتصفيتها

    
Article (63)   ٦٣(مادة(  

    
The Company shall be dissolved for one of the 
following reasons: 

  :تحل الشركة ألحد األسباب اآلتية 
  

    
1. Expiry of the term specified for the 

Company unless it is renewed in accordance 
with the provisions stipulated in these 
Articles of Association; 

انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعـد           
  .الواردة بهذا النظام

١-   

       
2. Fulfillment of the objects for which the 

Company was established; 
   -٢ .انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله 

       
3. By an extraordinary resolution of the 

General Assembly to dissolve the Company. 
صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء         

 .مدة الشركة
٣-   

       
4. Merger of the Company with another 

Company. 
   -٤  .اندماج الشركة في شركة أخرى 

    
Article (64)   ٦٤(مادة(  

    
If the Company incurs losses at least equal to fifty 
percent of its share capital, the Board of Directors must 
convene an Extraordinary General Assembly to 
consider whether the Company should continue or be 
dissolved.  A decision to dissolve the Company before 
the expiry of its duration provided in Article (4) hereof 
shall not be valid unless approved by the majority 
required pursuant to Article (141) of Federal Law 
No.(8) of 1984 Concerning Commercial Companies 

إذا بلغت خسائر الشركة على األقل نصف رأس المال وجب على  
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في 

وال يصح أي قرار بحل الشركة قبل المدة . استمرار الشركة أو حلها
اسي إال إذا صدر بأغلبية من هذا النظام األس) ٤(المحددة في المادة 

من القانون ) ١٤١( المساهمين الالزمة المنصوص عليها في المادة
 في شأن الشركات التجارية والقوانين ١٩٨٤لسنة ) ٨(االتحادي رقم 

  .المعدلة له
  



 

 ٨٤

and its amendments.  
 
 
 

   

Article (65)   ٦٥(مادة(  
    
At the end of the term of the Company or in case of its 
dissolution before the expiry of such term, the General 
Assembly shall, upon recommendation by the Board of 
Directors, determine the method of liquidation, appoint 
one or more liquidators and shall specify their duties. 
The authorities of the Board of Directors shall 
terminate with the appointment of the liquidator(s). 

عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل األجل المحـدد تعـين               
الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس اإلدارة طريقـة التـصفية           
وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم وتنتهي وكالة مجلـس اإلدارة           

  .  بتعيين المصفين

    
The authorities of the General Assembly shall remain in 
force for the duration of the liquidation process and 
shall last until the liquidators are absolved of their 
obligations. 

أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلـى أن             
  .المصفينيتم إخالء ذمة 

    
Part Ten 

Final Provisions 
  الباب العاشر 

  أحكام ختامية
    

Article (66)   ٦٦(مادة(  
    
The provisions of the Federal Law No. (8) of 1984 
concerning Commercial Companies and the Laws 
amending it shall apply to any matter that has not been 
covered by the Company’s Memorandum of 
Association or these Articles. 

 فـي شـأن     ١٩٨٤لـسنة   ) ٨(تطبق أحكام القانون االتحادي رقـم        
الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما لم يرد في شأنه نـص             

  .خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام

    
Article (67)   ٦٧(مادة(  

    
The expenses and other charges paid for the formation 
of the Company shall be deducted from the account of 
the general expenses. 

تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة في سبيل تحويل الشركة مـن          
  .حساب المصروفات العمومية

    
Article (68)   ٦٨(مادة(  

    
In case of any conflict between the Arabic text and the 
English text of these Articles of Association, the Arabic 
text will prevail. 

في حال وجود أي تعارض بين النص العربي والـنص اإلنجليـزي             
  .لهذا النظام فيطبق النص العربي

    
Article (69)   ٦٩(مادة(  

    
These Articles shall be lodged and published in 
accordance with the Law. 

  .يودع هذا النظام و ينشر طبقا للقانون 

    
Article (70)   ٧٠(مادة(  

    
Unless the context otherwise requires, the enforcement 
of any of the provisions of these Articles of Association 
shall not be restricted to the provision of other Articles 
or any conclusions drawn therefrom.  In the event that 
any of these Articles or part thereof is found unlawful 
or unenforceable, the provisions of the other Articles 
will remain valid.  

 ال يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا ما لم يقض السياق خالف ذلك، 
النظام األساسي محدداً أو مقيداً باإلحالة على أو االستنتاج من أي 

وفي حالة اعتبار أي مادة أو أي جزء منها غير قانونية . مادة أخرى
  .أو غير نافذة، فإن ذلك ال يمس من سالمة بقية المواد
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