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مجلس إدارة الشركة يقترح توزيع أرباح نقدية  ومليون مسافر  8.4  نقلت ما يزيد عن
 فلس للسهم الواحد 7بقيمة 

 

بلغ  2016عام صافي ارباح قوي للالعربية للطيران تحقق 
 مليون درهم 509

  
 

 طيران شركة وأكبر ولأ، أعلنت العربية للطيران :2017فبراير  9الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
، والتي عكست 2016لعام لعن نتائجها المالية  اليوم ،فريقياإ وشمال األوسط الشرق منطقة في اقتصادي

التحديات وذلك على الرغم من ، من الربحية قوية مستوياتتسجيل و  تحقيق النمو مواصلة الناقلة في
 االقتصادية الصعبة.

مليون  509 الى 2016ديسمبر  31صافي أرباح العربية للطيران عن السنة المالية المنتهية في  ووصل
إيرادات  جاءتو  مليون درهم. 531والتي بلغت  2015عن أرباح عام  %4 تقل بنسبةوذلك درهم، 
ونقلت الشركة على متن . درهم مليار 3.8 حيث بلغت 2015عام لا متوازية اليرادات 2016عام لالشركة 

 .2015العام بمقارنة % 12 قدرها، أي بزيادة 2016مليون مسافر خالل عام  8.4طائراتها ما يزيد عن 
 2016خالل عام  –أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتوفرة  -واستقّر معدل إشغال المقاعد 

 .%79مرتفعة بلغت  مستوياتعند 

، أوصى مجلس إدارة العربية للطيران 2016في عام  القوية التي حققتها الشركةاالرباح وفي أعقاب 
هذه  تقديمتم و  .س لكل سهمفل 7أي بمقدار  ،رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين بالمئة من 7بتوزيع 

سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل حيث  العربية للطيران مجلس إدارة اجتماع مقترح بعدال
 سنوية المقبل.المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية ال

من مراكز انطالقًا  2016في  شبكة وجهاتها العالميةخطوط جديدة إلى  9وكانت الناقلة قد أضافت 
طائرات جديدة ليصل  7وتسلمت الشركة أيضًا  .، واألردنومصر ،في دولة اإلمارات، والمغرب هاعمليات

وجهة  124أكثر من  إلى ، وتسير رحالتها"A320 طراز "إيرباصطائرة من  46حجم أسطولها إلى 
 فريقيا وآسيا وأوروبا.ا  في أنحاء الشرق األوسط و  عالمية

مليئًا  2016"لقد كان العام  :العربية للطيرانرئيس مجلس إدارة  ،وقال الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني
ها من وما لة سياسيجيو وال ةاالقتصادي التحديات بالتحديات لسوق الطيران العالمي، وذلك في ظل استمرار



 

ة يالعالمالمالية  الترقب التي تهيمن على األسواق ثرت حالةأ كيف شهدنا . لقدالقطاع ككلتأثير على 
على الرغم من و على أداء شركات الطيران. في بعض الدول العمالت وانعدام االستقرار السياسي ضعف و 

كفاءة و  مدفوعة بالنمو، على مدار العام، قويةنتائج  في تسجيل العربية للطيران تفقد نجح كل التحديات،
 ".التشغيلية كلفةال وحسن ادارةالعمليات 

 مليون درهم 33بلغت خسارة في ارباحها سجلت العربية للطيران  ،2016وفي الربع األخير من عام 
الشركة   إيرادات ووصلت %.80بلغ  إشغال المقاعدمرتفع في نسبة معدل الشركة  تحقيقالرغم من بوذلك 

 بـمقارنة  %15اقل بنسبة ، مليون درهم 814 الى 2016ديسمبر  31ألشهر الثالثة المنتهية بتاريخ ل
مليون مسافر  2.1ونقلت الشركة على متن طائراتها  .2015مليون درهم عن نفس الفترة من العام  956

 .2015مقارنة بنفس الفترة من  %6 قدرها، أي بزيادة 2016من العام  خيرألفي الربع ا

 ألرباحهوامش ا الكبير الذي شهدته بالتراجع 2016من عام  األخيرالربع  تأثرقد : "لآل ثانيوأضاف 
 لقد حققت العربية للطيران .األوسط على وجه الخصوصمنطقة الشرق و  بشكل عامالطيران  لقطاع

آداء الشركة  ولكن تأثر ،االخيرالربع  خاللمقاعد نسبة عالية في اشغال الو  ثابتة نمومقاييس 
في  المتوفرة الزائدةالعرض سعة لنتيجة الذي يشهده القطاع  األرباح وامشنخفاض المستمر في هالاب

 ".المراكز االقتصادية الكبرى النمو البطيء فيانعكاسات و السوق 

الها من أعم عجلة دفع في العربية للطيران تعمل، التحديات االقتصادية الحاليةمع استمرار : "وختم قائالً 
. يةالتشغيل ادارة الكلفة للحد منتدعمها تدابير قوية  ، والتيألعمالخالل استراتيجية واضحة لنمو ا

من  ، والتيلعمالئنا ذات قيمة إضافية مبتكرة على تقديم خدمات اً نصبماهتمامنا االول  يبقى وبالطبع،
 ".لسفر إلى أماكن أكثرشأنها أن تمنحهم المزيد من الفرص ل

في عام  شركة طيران عالمية 50المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل العربية للطيران قد احتلت  توكان
أفضل . كما أحرزت الناقلة أيضًا لقب "نس جورنالإير فاينا"، وذلك وفقًا للدراسة التي أجرتها مجلة 2016

شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق األوسط" ضمن حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافيلر ميدل إيست 
 معرض "ترافيل ترايد فير بونا" في الهند.األفضل قيمة" في  السفر"منتج ، باإلضافة إلى جائزة "2016
حصد لقب "رئيس تنفيذي العام" لشركات الطيران  قد العربية للطيرانالرئيس التنفيذي لمجموعة وكان 

 االجتماعيةوكان برنامج المسؤولية  .ةالمرموق خالل حفل جوائز مجلة "سي إي أو" الشرق األوسط
 ."مبادرة العام" بجائزة 2016قد توج مرة أخرى في عام  "سحاب الخير" للشركة

 -انتهى-
 



 

 
 نبذة عن "العربية للطيران":

العربية للطيران" )شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي( هي شركة الطيران االقتصادي األولى والرائدة في منطقة الشرق األوسط 
" A320طائرة حديثة من طراز "إيرباص  46، من 2003وشمال أفريقيا. ويتكون األسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحالتها الجوية في أكتوبر 

وتهدف "العربية  .، واألردنومصر ،في دولة اإلمارات، والمغرب الخمسوجهة عالمية انطالقًا من مراكز عمليات الشركة  124تخدم أكثر من 
مزيد من المعلومات، يرجى لللطيران"، الحائزة على العديد من الجوائز مرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة. ل

 .www.airarabia.comيارة الموقع اإللكتروني: ز 
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