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Ⅶ   ثاني أعلى أرباح سنوية في تاريخ مجموعة طيران اإلمارات

 دبي نموذج للنجاح واالزدهار

لعب الطيران المدني منذ عقود دوراً بارزاً في عملية التنمية االقتصادية 

واالجتماعية بدبي، وكان لرؤية قيادتها الفضل في تطوير البنى التحتية 

الالزمة التي جعلت من دبي مركزاً عالمياً للنقل الجوي بلغة األرقام 

والبيانات العالمية. ودفعت هذه اإلنجازات الكثير من دول العالم إلى تقليد 

تجربة دبي التي باتت نموذجاً للنجاح واالزدهار في هذا القطاع المحوري.

محمد بن راشد: استثمارنا في قطاع الطيران 
برؤية استراتيجية بعيدة المدى 



كفاءة عالية في التمويل

دبي ـــ البيان

كان اإلصدار الناجح لصكوك تمويل الصادرات 
المضمون��ة UKEF بقيم��ة 3.4  البريطاني��ة 
ملي��ارات دره��م لتموي��ل تمل��ك 4 طائرات 
إيرباص A380 سيتم تسلمها خالل عام 2015، 
أب��رز إنج��از لطي��ران االمارات خالل الس��نة 
المالية الماضية على مستوى التمويل. ومّثلت 
ه��ذه الصفق��ة أول تموي��ل صك��وك مدعوم 
بضم��ان تمويل الص��ادرات البريطانية، وأكبر 
طرح في األس��واق المالية في صناعة الطيران 

مدعوم من وكالة دعم الصادرات.
 واختتمت طيران اإلمارات س��نتها المالية 
بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التش��غيلية 
قدره��ا 13.3 ملي��ار دره��م )3.6 ملي��ارات 

دوالر(.
وحافظت العائ��دات المتأتية من المناطق 
الس��ت التي تعمل فيها طيران اإلمارات على 
توازنه��ا، حي��ث لم تزد مس��اهمة أية منطقة 
بمفرده��ا ع��ن 30% م��ن العائ��دات الكلية. 

واحتل��ت أوروب��ا المرك��ز األول حيث بلغت 
العائ��دات المتأتي��ة منه��ا 25.2 مليار درهم 
بارتفاع نسبته 7% عن عائدات السنة السابقة. 
وج��اءت منطقة ش��رق آس��يا وأوقيانوس��يا 
)أستراليا ونيوزيلندا( في المركز الثاني بفارق 
بس��يط وبعائدات بلغت 24.6 مليار درهم ) 

بنم��و 3% ع��ن س��نة 2013/ 2014. وتحققت 
أعلى نس��بة نم��و وبنس��بة 20% على خطوط 
األميركتين، حيث س��جلت العائدات 11 مليار 
درهم. وزادت عائدات منطقة الخليج والشرق 

األوسط  4% إلى 8.6 مليارات درهم .
وفي بقية مناطق العالم، س��جلت عائدات 

طيران اإلم��ارات نمواً قوياً، فبلغت في غرب 
آس��يا والمحيط الهن��دي 9.2 مليارات درهم 
بنم��و 11%. وارتفعت في أفريقيا 5% إلى 8.1 

مليارات درهم.
وواصلت طيران اإلمارات التركيز على رفاه 
وراح��ة عمالئها، وتوفير مزي��د من الخدمات 

المبتك��رة. فقد اس��تثمرت 73 مليون درهم 
)20 مليون دوالر( خالل العام الماضي لتزويد 
أس��طولها بإمكانات االرتباط بخدمة اإلنترنت 
الالس��لكي Wi-Fi. وف��ي 31 م��ارس 2015، 
كانت هذه الخدمة متوفرة على 107 طائرات 
م��ن ط��رازي إيرب��اص A380 وبوين��غ 777. 

كما افتتحت صالت��ي انتظار جديدتين لركاب 
الدرجتين األولى ورجال األعمال في غالسكو 
ولوس أنجليس، ما وصل بعدد صاالتها الخاصة 

في المطارات العالمية إلى 37. 

محطات
وبالنس��بة إلى الس��نة المالية الجارية 2015- 
2016، فق��د أعلن��ت طيران اإلم��ارات حتى 
اآلن ع��ن محطتين جديدتين هما جزيرة بالي 
األندونيس��ية وأورالن��دو في والي��ة فلوريدا 
األميركي��ة، باإلضاف��ة إلى تعزيز الس��عة إلى 
العديد من المحطات القائمة من خالل زيادة 

عدد الرحالت أو استخدام طائرات أكبر.
وسجلت اإلمارات للشحن الجوي أداًء قوياً 
خالل السنة المالية 2014- 2015، حيث بلغت 
عائداتها 12.3 مليار درهم بنمو نسبته 9% عن 

السنة السابقة.
وتواص��ل اإلمارات للش��حن الج��وي، التي 
تس��اهم بنس��بة 15% م��ن إجمال��ي عائدات 
الناقل��ة المتأتي��ة من النقل، لع��ب دور مهم 

ومكمل في نمو عمليات طيران اإلمارات.
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تشغيل

موقع استراتيجي وإنتاجية عالية

تش��ير الكثير من التقاري��ر العالمية إلى أن 
الميزة األبرز التي تتمتع بها طيران اإلمارات 
عن غيره��ا تتمثل في موق��ع دبي الحيوي 
ونش��اطها التجاري واالقتصادي، إضافة إلى 
إنتاجي��ة العام��ل أو الموظ��ف ف��ي طيران 

اإلمارات نفسها.
أما االتهامات التي تس��اق بي��ن حين وآخر  
لطي��ران اإلم��ارات مث��ل تمتعه��ا بتكاليف 
تشغيل منخفضة مقارنة مع شركات الطيران 
األخ��رى، فإن بع��ض ش��ركات الطيران في 
مراكزها التشغيلية  تحصل على أسعار وقود 
ه��ي األقل في العالم، ومنها الس��نغافورية، 

حيث تعد س��نغافورة مرك��زاً عالمياً إلنتاج 
وق��ود الطائرات وس��عر برمي��ل الوقود هو 
األق��ل، وهذه حقيق��ة تجاري��ة، ومع ذلك 
ف��ان طي��ران اإلم��ارات ال مش��كلة لها مع 
السنغافورية، وهي تنافس وفقاً لهذه البيئة. 
أي  عل��ى  تحص��ل  ال  اإلم��ارات  طي��ران 
اس��تثناءات في ما يتعلق بتكلفة التش��غيل 
وهي تدفع كافة النفقات س��واء للصيانة أو 
المراف��ق وغيرها من النفقات المؤسس��ية، 
وهذه النفقات منش��ورة في تقرير الشركة 
السنوي ومحدد فيها كل بند وحجم اإلنفاق 
في��ه. وتضاف اتهامات أخ��رى للناقلة بأنها 

تحصل على عمالة رخيصة من دول مجاورة 
مث��ل الهند. وهذا بعيد ع��ن الحقيقة إذ ان 
العمالة من الس��وق الهندي ال تتعدى %10 
م��ن إجمالي ق��وى العمل ف��ي المجموعة، 
ومن بين 11 ألف موظف وعامل هندي في 
الناقلة، هناك نسبة كبيرة من هؤالء يتلقون 
امتي��ازات وظيفة عالية، وم��ن بينهم أكثر 
م��ن 9000  موظف خدم في الش��ركة أكثر 
من 10 س��نوات، و2100 أكثر من 20 عاماً، 
والش��ركة تتلقى ش��هرياً أكثر من 25 ألف 
طلب توظيف تجذبهم االمتيازات الوظيفية 

التي توفرها الشركة .

كفاءة

قلة التحوط في الوقود عززت أرباح الناقلة

يعد التح��وط في الوقود س��الحاً ذا حدين 
خصوصاً إن األس��عار تمت��از بالتذبذب من 

فترة إلى أخرى. 
ج��ي«  اي��ه  »او  لموق��ع  تحلي��ل  ويش��ير 
المتخصص ان شركات الطيران الكبرى مثل 
طيران اإلمارات ويونايتد واميركان ايرالينز 
س��تكون اكثر المس��تفيدين ألنها شركات ال 

تعتمد عادة على التحوط بشكل كبير. 
طي��ران  ف��ي  اإلضافي��ة  المي��زة  ان  كم��ا 
اإلمارات انها تش��غل أسطواًل حديثاً غالبيته 
م��ن طائ��رات بوين��غ 777 وااليرباص 380 
العمالقة وهي طائرات ذات كفاءة تشغيلية 

عالي��ة واقتصاد اقل للوق��ود. وتتعزز مزايا 
أس��عار الوقود للناقلة  خصوصاً انها تش��غل 
50% م��ن إجمالي مقاعد طائ��رات البوينغ 
777 عالمياً و 32% من مقاعد االيرباص 380 
على مس��توى العالم باعتبارها اكبر مشغل 

لكال الطرازين في العالم. 
ويب��رز التقرير المالي حج��م التوفير الذي 
اضافه تراجع أسعار الوقود، حيث انخفضت 
فاتورة الوقود بنسبة 7% وهذا يعني تراجعاً 
بنح��و 4% في التكلف��ة التش��غيلية مقارنة 

بالسنوات السابقة.

محمد بن راشد: فخورون بالناقلة وملتزمون بالمنافسة وحرية األسواق

34% نمو أربـاح مجموعـة طيران اإلمـارات إلــــــــى 5.5 مليارات درهم
أحمد بن سعيد: نواصل النمو  Ⅶ 

ولن توقفنا حمالت المنافسين

20.2 مليار درهم استثمارات   Ⅶ
العام الماضي

2.6 مليار درهم حصة حكومة   Ⅶ
دبي واإلجمالي 14.6 مليارًا 

العائدات تنمو 7% إلى 88.8 مليارًا   Ⅶ

39.3 مليون مسافر و2.4 مليون   Ⅶ
طن شحن 

»دناتا« تقفز بعائداتها إلى 10.3   Ⅶ
مليارات

دبي ـــ علي الصمادي 

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائ��ب رئي��س الدول��ة، رئيس 
مجل��س الوزراء، حاكم دب��ي، رعاه الله، أن 
مكان��ة اإلمارات كأكثر األس��واق تنافس��ية 
في الش��رق األوسط، وفوزها ضمن المراكز 

العشرة األولى عالمياً لم يأتيا من فراغ.
وقال سموه في كلمة وجهها عبر التقرير 
المالي لطي��ران اإلمارات بمناس��بة إعالنها 
النتائج السنوية إن تحقيق طيران اإلمارات 
أرباحاً بلغت 5.5 مليارات درهم هذا العام 
يعك��س هذه الحقيق��ة، واإلنج��ازات التي 
تحققت تأسيس��اً على ت��راث األمة، والتي 
مه��د لها اآلباء المؤسس��ون، نح��و الطريق 
لتق��دم الدولة ورخائه��ا االقتصادي منذ ما 

يربو على أربعين عاماً. 
وق��ال س��موه: لق��د انتهج��ت اإلمارات 
قواعد المنافس��ة والسوق الحرة منذ قديم 
الزمن، منذ أن كان��ت مجرد قاعدة تجارية 

بسيطة، وحتى يومنا هذا.
وأضاف سموه، إذا شئنا أن نحتضن أفضل 
المواه��ب والكفاءات، وأفضل الش��ركات، 
وأفضل الف��رص لبلدنا، فال مجال للحمائية، 
وال ب��د أن نكون مبتكري��ن ومبدعين. وإذا 
ما أردنا أن تكون لدينا صناعات ناجحة، فال 
بد أن نس��تثمر في البنية التحتية الصحيحة، 

ونبني قراراتنا، على االحتياجات الس��وقية، 
والتمويل التجاري. وفوق كل ش��يء ينبغي 

أن ال نستكين ألمجادنا.
ولق��د بنيت اس��تراتيجية دب��ي للتنمية 
االقتصادية على الدوام مدعمة بتلك األسس 
والقواعد. وفي قطاع الطيران، اس��تحضرت 
سياس��ة األجواء المفتوحة لإلم��ارات، أكثر 
من 120 ش��ركة طي��ران للعم��ل في مطار 
دب��ي الدولي اليوم، رابط��ة مدينتنا ب� 260 
مدينة أخرى حول العالم. وكان على شركة 
طيران اإلمارات، ناقلتنا الوطنية، المنافس��ة 
في س��وق مفتوح��ة مع ش��ركات الطيران 
األخ��رى. ال ط��رق مختص��رة، وال حماية، 
وال مس��اعدات. ويتعين عليها الوقوف على 
قدميها بمفردها، وأن تعمل بجد للبقاء في 

الصدارة التنافسية.
وأكد س��موه أن طي��ران اإلمارات ودناتا 
حققت��ا أرباح��اً لحكومة دب��ي بلغت 14.6 
مليار درهم. حي��ث جرى رفد تلك األرباح 
مرة أخرى في االقتصاد، حيث ساهمت في 
تمويل مش��اريع بنية تحتي��ة ضرورية، من 
بينها مواضع توس��ع مختلفة في مطار دبي 

الدولي ودبي وورلد سنترال.
وفي عام 2013 س��اهم قط��اع الطيران 
ب��� 26.7 ملي��ار دوالر في النات��ج المحلي 

اإلجمالي لدبي، داعماً 416.500 وظيفة.
وبحل��ول 2020، ف��إن م��ن المتوقع أن 
يدعم الطيران أكثر م��ن 750.000 وظيفة، 

ويس��اهم ب��� 53.1 مليار دوالر ف��ي الناتج 
المحلي اإلجمالي.

وه��ذا ليس غريب��اً. فبالرغم من أن دبي 
واإلم��ارات تنعمان بموان��ئ مزدهرة، فإن 
النقل الجوي، في ض��وء الموقع الجغرافي، 
س��يبقى أه��م وس��يلة م��ن وس��ائل نق��ل 
المسافرين الدوليين، فضاًل عن شحن السلع 
الحيوي��ة للمس��تقبل المنظ��ور. وكان هذا 
س��بب اس��تثمارنا في قطاع الطيران برؤية 

اس��تراتيجية بعي��دة المدى، فيم��ا نجاهد 
لجعل كل وجه من أوجه القطاع من الطراز 
العالمي، وفقاً ألفضل الممارسات العالمية.

والنج��اح االقتصادي بالطبع ليس س��وى 
مؤش��ر واح��د، عن��د النظ��ر إل��ى الصورة 
الكامل��ة، واأله��داف بعيدة الم��دى لدبي، 
واإلم��ارات، كما ه��و حال الس��جل المالي 
القياس��ي لمجموعة اإلمارات فهو واحد من 

أوجه النجاح.

المواطني��ن  وس��عادة  رفاهي��ة  إن 
والمقيمين هي جل اهتمامنا، وإنني لفخور 
ب��أن اإلمارات جاءت في المركز العش��رين 
كأكث��ر ش��عوب العال��م س��عادة، وتبوأت 
المرك��ز األول في العال��م العربي، في ثاني 
تقارير السعادة الصادر عن األمم المتحدة، 
ال��ذي غطى 156 دولة. كما أنني فخور بأن 
ش��ركاتنا الوطنية المتنامي��ة مثل مجموعة 
طي��ران اإلمارات، تس��تقطب أكث��ر الناس 
كف��اءة من جميع أنح��اء المعمورة للعيش 
والعم��ل هنا في اإلمارات، مما يجعل بلدنا 
واحداً من أكثر بلدان العالم تنوعاً وتنافسية 
وحيوي��ة. وإن اإلمارات تمت��از ببيئتها التي 
التجاري��ة، وس��نمضي  تش��جع المش��اريع 
قدم��اً في بناء دولة ينع��م فيها المواطنون 
والمقيم��ون باألمن والرخ��اء، ويعمل فيها 
القط��اع العام والخاص مع��اً لتحقيق نتائج 

بناءة للمجتمعات التي نخدمها.

27 عامًا 
وأعلنت مجموعة اإلمارات أمس استمرارها 
ف��ي تحقي��ق األرب��اح للس��نة ال���27 على 
التوالي، واستمرار النمو في مختلف أنشطة 
المجموعة، التي أنهت السنة المالية بأوضاع 
قوية عل��ى الرغم من اس��تمرار التحديات 

العالمية والتشغيلية.
 وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 
مارس 2015 تس��جيل المجموعة مس��توى 

قياس��ياً من السعة لكل من طيران اإلمارات 
ودناتا، ف��ي الوقت الذي تواصل المجموعة 
توسيع حضورها عالمياً في جميع المجاالت، 
وتحقيق نمو قوي في أعمالها واستثماراتها 

االستراتيجية.
وأظهر التقرير المالي السنوي للمجموعة 
أن أرباحه��ا الصافي��ة ع��ن الس��نة المالية 
2014/ 2015 بلغ��ت 5.5 ملي��ارات درهم 
بنمو نس��بته 34% عن أرباح السنة الماضية. 
كما بلغت عائ��دات المجموعة 96.5 مليار 
درهم بنمو نس��بته 10% عن عائدات السنة 
الس��ابقة. وحافظ��ت المجموعة على وضع 
قوي ألرصدتها النقدية عند 20 مليار درهم 

)5.5 مليارات دوالر(.
وقال س��مو الش��يخ أحمد بن سعيد آل 
مكت��وم، الرئيس األعلى الرئي��س التنفيذي 
لطي��ران اإلم��ارات والمجموعة: »ش��هدت 
المالي��ة  الس��نة  الطي��ران خ��الل  صناع��ة 
وعاصفة.  مضطرب��ة  أوضاع��اً   2015/2014
وعل��ى الرغم من أن هبوط أس��عار النفط 
خ��الل النصف الثان��ي حق��ق انخفاضاً في 
التكلف��ة، إال أن ذل��ك لم ينعك��س بصورة 
قوي��ة عل��ى أرباحن��ا، وال عل��ى العائدات 
الت��ي تأث��رت بالتغيرات التش��غيلية نتيجة 
المسلحة  لتفش��ي وباء اإليبوال، والنزاعات 
ف��ي العديد من المناط��ق، وأعمال الصيانة 
وأعمال تطوي��ر مدرجي مطار دبي الدولي 
التي استمرت 80 يوماً. وما تحقيقنا األرباح 

البيان أسطول	حديث	بكفاءة	عالية	

س��جلت	عائ��دات	دناتا	لخدمات	الس��فر	ارتفاعًا	
حادًا	بنس��بة	278%	لتصل	إلى	2.7	مليار	درهم،	
حيث	أصبحت	تش��كل	أكبر	مس��اهم	في	عائدات	
دنات��ا.	ويع��ود	ه��ذا	النم��و	ف��ي	جان��ب	كبي��ر	من��ه	
إل��ى	ازده��ار	األعمال	ف��ي	المملك��ة	المتحدة	من	
خالل	أول	س��نة	تش��غيلية	كامل��ة	لمجموعة	غولد	
مي��دال	ترافيل	منذ	مارس	وتمّلك	س��تيال	ترافيل	
ف��ي	أكتوب��ر	2014.	وزاد	إجمالي	قيم��ة	المبيعات	

بنسبة	66%	إلى	9.8	مليارات	درهم.
زادت	 	،2015 	/2014 المالي��ة	 الس��نة	 وخ��الل	
تكاليف	دناتا	التش��غيلية	إلى	9.3	مليارات	درهم،	
وج��اءت	ه��ذه	الزي��ادة	نتيجة	إلدخال	الش��ركات	

الجدي��دة	الت��ي	ت��م	تملكه��ا	ف��ي	مج��ال	خدمات	
المطار	والتموين	والسفر.

وسجلت	األرصدة	النقدية	في	دناتا	أعلى	معدل	
ف��ي	تاريخه��ا،	حي��ث	ارتفع��ت	إل��ى	3.1	ملي��ارات	
األرص��دة	 م��ن	 دره��م	 ملي��ار	 	1.1 وج��اء	 دره��م.	
النقدي��ة	من	العمليات	التش��غيلية	خالل	2014/	

.2015
وزاد	عدد	العاملين	في	دناتا	إلى	27	ألفًا	بنس��بة	
19%،	وش��مل	ذل��ك	موظفي	الش��ركات	الجديدة	
الت��ي	تم	تملكه��ا.	وم��ع	التوس��عات	العالمية،	فقد	
انخفضت	نس��بة	موظفي	دنات��ا	العاملين	داخل	

دولة	اإلمارات	إلى	%50.

خدمات السفر 

من	المصدر طيران	االمارات	تحلق	عاليًا	في	مختلف	المجاالت		
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والء المسافرين واستثمار متواصل في الخدمات
 رحالت

60% من حركة مطار دبي لطيران اإلمارات

تستحوذ طيران اإلمارات على أكثر من %60 
م��ن حركة مطار دبي وه��ي أكبر ناقلة في 

المطار تليها فالي دبي.
وم��ع نم��و طيران اإلم��ارات نم��ت أعداد 
المس��افرين عبر المطار الذي يتجه الى أن 
يك��ون األكبر ف��ي العالم م��ن حيث أعداد 
المسافرين حيث يحتل حالياً مطار جاكسون 
فيل��د في أتالنتا المرك��ز االول ب�93 مليون 

مسافر.
ويع��د هذا اإلنجاز، الذي ب��ات قريباً، بداية 
خصوصا أن العمل اليزال في بدايته  لتطوير 
اكبر مطارات العالم بطاقة اس��تيعابية تصل 

إلى 200 مليون مسافر.   
ويق��ول الرئي��س التنفيذي لمط��ارات دبي 
بول غريفي��ث إننا في المنطقة لس��نا مثل 
مط��ارات نيويورك مث��ال تتنافس فيما بينها 
ألن غالبية المس��افرين عبر دبي هم ركاب 
ترانزي��ت قادمون من مناطق مختلفة حول 
العال��م ويتجهون إلى دول أخ��رى أي إننا 
وس��طاء في رحالتهم الدولية وبالتالي فإننا 
نعتمد في نم��و المطار على هؤالء الركاب 
ولذلك تح��ول مطار دبي الي��وم إلى مركز 

عالمي للنقل الجوي.

راهنت ش��ركة طيران اإلم��ارات دوماً على 
والء المس��افرين له��ا، ولذل��ك فه��ي ل��م 
تتوقف عن االس��تثمار في تطوير الخدمات 
والمنتجات سواء على األرض أو في األجواء.
ويش��ير تقري��ر وول س��تريت جورنال إلى 
أن طي��ران اإلم��ارات تع��د خي��اراً مفضاًل 
للكثير من المس��افرين ولديها معجبون في 
كل أنح��اء العالم بس��بب الخدمات العالية 
الت��ي تقدمها للركاب مقارن��ة مع نظيراتها 

األميركية واألوروبية.
وتس��تخدم طيران اإلم��ارات طائرات هي 
األحدث في العال��م وال يتوقف األمر على 

حداثة األس��طول بل تزويد هذه الطائرات 
بخدمات مبتكرة عالي��ة في جميع رحالتها  
واأله��م م��ن ذل��ك أن أس��عارها أقل من 

نظيراتها األميركية.
وأش��ارت إل��ى أن طي��ران اإلم��ارات التي 
تأسس��ت قبل 30 عاماً هي األضخم س��عة 
على مس��توى العالم، وتوف��ر خدمات غير 

مسبوقة على درجات السفر المختلفة.
ونقلت الصحيفة عن شيال هوغ التي تعيش 
م��ع زوجها في بانك��وك ويعمل زوجها في 
صناع��ة النفط أنها تس��افر مرتين في العام 
إلى عائلتها في تكس��اس وعادة تسافر على 

درج��ة األعمال ومؤخراً تخلت عن ش��ركة 
يونايتد إلى طيران اإلمارات. وتقول ش��يال 
إننا كنا مترددين في البداية ألننا أميركيون 
ونح��ب أميري��كا لكنن��ا واجهن��ا مؤخ��راً 
الكثي��ر من الفضاضة ف��ي التعامل وال أريد 
الخوص في تفاصيل ما يجري مع الشركات 
األميركي��ة. ويذك��ر أن الناق��الت الخليجية 
الثالث تفوز س��نوياً بعدة جوائز من سكاي 
تراك��س المتخصص ف��ي تقيي��م الخدمات 
على شركات الطيران حول العالم في حين 
احتلت شركة دلتا األميركية المركز 49 من 

بين 100 شركة .

34% نمو أربـاح مجموعـة طيران اإلمـارات إلــــــــى 5.5 مليارات درهم

البيان تصوير-	محمد	الزرعونيأسطول	حديث	بكفاءة	عالية	 أحمد	بن	سعيد	خالل	إعالن	النتائج	المالية	لطيران	اإلمارات	

للس��نة ال�27 عل��ى التوالي، الت��ي تعد من 
أفضل المس��تويات حتى اليوم، سوى شاهد 
عل��ى قوة عالمتنا التجارية وركائز وأس��س 
أعمالن��ا، باإلضافة إلى مه��ارات وإبداعات 

موظفينا وإخالصهم في أداء أعمالهم«.
الق��وي للدوالر  الصع��ود  تأثير  ويق��در 
األميركي تجاه العمالت في األس��واق التي 
تنش��ط فيها طي��ران اإلم��ارات ودناتا على 
عائ��دات مجموع��ة اإلم��ارات بنح��و 1.5 
ملي��ار درهم )412 مليون دوالر(، في حين 
يق��در تأثير أعم��ال صيان��ة مدرجي مطار 
دب��ي الدولي التي اس��تمرت 80 يوماً بنحو 
1.7 مليار دره��م )467 مليون دوالر( على 

عائدات المجموعة.
وأضاف س��موه: »كل س��نة تجلب معها 
تحديات جديدة، ونح��ن ننتهج في تعاملنا 
م��ع مختل��ف التحديات م��ا تملي��ه علينا 
اهتمام��ات عمالئنا، واضعي��ن نصب أعيننا 
أهدافن��ا على المدى البعيد، ومركزين على 
أساس��يات أعمالنا، لكنن��ا ال نضيع البوصلة 
أب��داً وال نتردد عند الحاجة إلى االس��تثمار 
ف��ي تطوير أعمالنا وأدائن��ا من أجل توفير 
مزيد م��ن العناية بعمالئنا. فقد اس��تثمرنا 
كمجموع��ة خ��الل الس��نة المالي��ة 2014/ 
2015 م��ا مجموعه 20.2 مليار درهم )5.5 
مليارات دوالر( لش��راء طائ��رات ومعدات 
جديدة، وإنش��اء مرافق جدي��دة وتحديث 
المراف��ق القائمة، وجل��ب أحدث التقنيات 

وتوظي��ف المزيد من الكفاءات البش��رية. 
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى الستثمارات 
مجموعة اإلمارات في سنة مالية واحدة بعد 
المستوى القياس��ي الذي بلغته استثماراتنا 

في السنة السابقة«.

استثمارات 
واستمرت مجموعة اإلمارات في االستثمار 
في زيادة وتنمية كوادرها البش��رية، حيث 

ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 11% ليصل 
إلى 84 أل��ف موظف ينتمون إلى أكثر من 
160 جنس��ية، ويعمل��ون ف��ي أكثر من 80 

شركة ضمن المجموعة.
وقال س��مو الش��يخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم: »نمضى في س��نتنا المالية الجديدة 
بمزيد من الثقة وعلى أسس قوية لمواصلة 
تحقيق األرباح، وفي مس��ار ثابت وراس��خ 
ومحفظ��ة عالمي��ة متنوع��ة وحش��د م��ن 

اإلمكانات والمواهب العالمية. وعلى الرغم 
من استمرار التحديات المتمثلة في تذبذب 
أسعار صرف العديد من العمالت واألسواق 
العالمية، باإلضافة إلى التهديدات المتمثلة 
في بروز سياس��ات حمائي��ة من قبل بعض 
الدول، فإننا سوف نواصل النمو على مسارنا 

الثابت لتلبية وتجاوز تطلعات عمالئنا«.
وأعلن��ت مجموعة اإلم��ارات عن تقديم 
مبلغ 2.6 مليار درهم )700 مليون دوالر(، 
حص��ة المالكين من األرباح، إلى هيئة دبي 

لالستثمار.

أداء طيران اإلمارات
خالل الس��نة المالي��ة 2014/ 2015 زادت 
طي��ران اإلمارات الس��عة، التي تقاس بعدد 
 ATKM المتاح��ة الكيلومتري��ة  األطن��ان 
بمقدار 4 ملي��ارات طن كيلومتري. وللمرة 
األول��ى في تاري��خ الناقلة تتج��اوز الطاقة 
المتاح��ة لنقل الركاب والش��حن مس��توى 
الخمس��ين ملياراً، حيث س��جلت في نهاية 
السنة المالية إلى 50.8 مليار طن كيلومتري 
متاح، م��ا يعزز مكانتها كأكب��ر ناقلة جوية 

عالمية.
وتس��لمت طي��ران اإلم��ارات 24 طائرة 
جديدة خالل السنة المالية، منها 12 طائرة 
 300ER-777 و10 بوين��غ A380 إيرب��اص
وطائرت��ا بوينغ 777F للش��حن، ليصل عدد 
أس��طولها إل��ى 231 طائرة. وخالل الس��نة 

المالي��ة أيض��اً، خرج��ت 10 طائ��رات من 
الخدم��ة، وبلغ معدل عمر أس��طول طيران 
اإلمارات 75 شهراً، أي نحو نصف المستوى 
العالم��ي للصناع��ة البالغ 140 ش��هراً. كما 
حافظت الناقلة على مكانتها كأكبر مش��غل 
 ،A380 لطائ��رات البوين��غ 777 واإليرباص
وهما من أح��دث الطائرات وأعالها كفاءة 

في استهالك الوقود.
ومع تس��لم الطائرات الجديدة، أطلقت 
طي��ران اإلم��ارات خ��الل الس��نة المالي��ة 
الماضي��ة خدم��ات جدي��دة إل��ى خم��س 
محطات ركاب جديدة هي: أبوغا وأوس��لو 
وإلى  وش��يكاغو،  وبودابس��ت  وبروكس��ل 
أربع محطات ش��حن جدي��دة هي: أطالنطا 
وبازل ومكس��يكو س��يتي وواغادوغو. كما 
أضافت رحالت ووس��عت الس��عة المتاحة 
إلى 34 مدينة عبر ش��بكة محطاتها القائمة 
في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق األوسط 
وأميركا الشمالية، ما وفر للعمالء مزيداً من 

الخدمات وخيارات السفر.
وأدى عم��ل مطار دب��ي الدولي بمدرج 
واحد إلجراء الصيانة على مدى 80 يوماً إلى 
إبقاء 19 طائرة على األرض، وتخفيض طاقة 
طي��ران اإلمارات بنس��بة 9%، وخفض عدد 
الرحالت إلى 41 وجه��ة خالل تلك الفترة. 
ويقدر تأثير هذا اإلرباك على عائدات الناقلة 
بنحو 1.6 مليار درهم . وأدى انتش��ار وباء 
اإليب��وال في بع��ض دول أفريقيا إلى وقف 

العمل على بعض الخطوط واتخاذ إجراءات 
لفحص الركاب ف��ي العديد من المحطات. 
كم��ا أدت الصراعات اإلقليمي��ة إلى وقف 
عدد من الخدمات وتحويل مسارات العديد 
من الرحالت لتجن��ب الطيران فوق مناطق 

النزاعات المسلحة.
وعل��ى الرغم من ه��ذه التحديات، فقد 
س��جلت عائدات طيران اإلمارات مس��توى 
قياس��ياً جدي��داً حي��ث بلغ��ت 88.8 مليار 
درهم. ووف��ر تراجع أس��عار الوقود خالل 
النص��ف الثان��ي م��ن الس��نة المالية بعض 
الدع��م لطي��ران اإلمارات، فق��د انخفضت 
قيمة فاتورة الوقود بنس��بة 7% عن الس��نة 
المالية الس��ابقة لتبل��غ 28.7 مليار درهم . 
وأصبح الوقود يشكل اآلن 35% من إجمالي 
التكلفة التش��غيلية منخفضاً 4 نقاط مئوية 
مقارنة بالسنة السابقة. إال أن الوقود يبقى 
محتفظ��اً بأكبر حصة في تكالي��ف الناقلة. 
وزاد إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة %6 
مقابل نمو بنس��بة 7% في العائدات مقارنة 

بالسنة المالية 2013/ 2014.
ونجحت طي��ران اإلمارات ف��ي التعامل 
مع ضغوط المنافس��ة في جميع األس��واق 
لتس��جل أرباحاً صافية قدرها 4.6 مليارات 
درهم في السنة المالية 2014/ 2015، بنمو 
40% عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش 
ربحي جيد نس��بته 5.1%، وهو أعلى هامش 

ربحي منذ السنة المالية 2011/2010.

دبي ـــ البيان

شكلت 2014/ 2015 الس��نة المالية األكثر 
نجاحاً لدناتا منذ بدء عملياتها قبل 56 عاماً، 
وذلك في استمرار للنمو القوي الذي حققته 
خ��الل العام الماضي. فقد تجاوزت عائدات 
دناتا مستوى العشرة مليارات درهم للمرة 
األولى، حيث بلغ��ت 10.3 مليارات درهم 
للش��ركة  الخارجية  العملي��ات  وس��اهمت 
خالل الس��نة المالية المنقضية بنسبة %60 
من إجمالي عائداته��ا. وتحقق النمو الكبير 
بنس��بة 36% في العائدات من النمو الذاتي، 
وتع��زز بفض��ل أول س��نة تش��غيلية كاملة 
لعملي��ات »غلوب��ال ميدال ترافي��ل« التي 
تملكته��ا دناتا ف��ي مارس 2014، وش��ركة 
»س��تيال ترافيل« التي تملكته��ا في أكتوبر 
2014، وش��راء ال�50% المتبقي��ة من »تول 
دناتا أستراليا« في مارس 2015. كما اكتمل 
بيع شركة تكنولوجيا المعلومات »مركاتور« 

خالل السنة المالية 2014/ 2015.
وواصلت دناتا تعزيز آفاقها المستقبلية، 

فاس��تثمرت 513 مليون دره��م في تنمية 
السنة  أعمالها. وشملت اس��تثماراتها خالل 
المالي��ة إنش��اء مرك��ز اتصال يتس��ع 700 
موظف في الفلبي��ن، وصالة خاصة في كل 
من مطار مانيال ومطار دبي، ومطبخ إلعداد 
الوجبات الحالل في إيطاليا، ومرافق شحن 
جدي��دة في أس��تراليا والعراق وباكس��تان 
اإلمارات  ودول��ة  وسويس��را  وس��نغافورة 
المتحدة، ومكتب س��فريات في  والمملكة 

أربيل. 

عائدات
وبلغ��ت عائ��دات دنات��ا لخدم��ات المطار 
المتأتي��ة من مناولة الركاب والش��حن 2.5 
ملي��ار درهم، بزي��ادة طفيفة نس��بتها %5 
متأث��رة بأعمال صيان��ة مدرجي مطار دبي 
الدول��ي ط��وال 80 يوم��اً، حي��ث خفضت 
الش��ركات العاملة أعداد رحالتها خالل تلك 
الفت��رة أو ش��غلت طائرات أصغ��ر. ويقدر 
تأثير إغالق المدرج على عائدات دناتا بنحو 
113 ملي��ون درهم وارتف��ع عدد الطائرات 
التي تمت مناولتها بنسبة 2% إلى 189 ألف 

طائرة، في حين انخفضت كميات الش��حن 
الت��ي قامت دناتا بمناولتها بنس��بة 7% إلى 
734 أل��ف طن، اس��تأثر مط��ار آل مكتوم 
الدولي بنسبة 36% منها. وارتفعت عائدات 
قس��م عمليات المطارات الدولية في دناتا 
بنس��بة 16% إل��ى 1.6 ملي��ار درهم وذلك 
نتيجة لنم��و حجم العمليات ف��ي المملكة 
المتح��دة. وزاد عدد الطائ��رات التي تمت 
مناولته��ا 5% إل��ى 110 آالف طائ��رة، كما 
ارتفعت كميات الشحن التي تمت مناولتها 
بنسبة 15% إلى 937 ألف طن. وتجسد هذه 
النتائ��ج الفوائد المترتبة على اس��تثمارات 
الس��نة الس��ابقة في مرافق عالمية لمناولة 

الشحن، وخاصة في المملكة المتحدة.

نمو
وبلغ��ت عائ��دات دنات��ا للتموي��ن ملياري 
دره��م بارتفاع نس��بته 7%، حي��ث قامت 
بتحميل 46 مليون وجبة طعام خالل السنة 
المالية مس��جلة ارتفاعاً بنسبة 13%، وذلك 
بفضل إدماج عملياتها ف��ي إيطاليا ونموها 

في المملكة المتحدة.

أكثر سنوات »دناتا« نجاحًا منذ 56 عامًا 

راك��ب،	 ملي��ون	 	49.3 اإلم��ارات	 طي��ران	 نقل��ت	
بزي��ادة	11%،	وحافظ��ت	عل��ى	إش��غال	المقاع��د	
عند	79.6%،	بتحسن	عن	مستوى	العام	الماضي	
)79.4(،	وذل��ك	عل��ى	الرغ��م	م��ن	زي��ادة	الس��عة	
التي	تق��اس	بعدد	األطن��ان	الكيلومترية	المتاحة	
ATKM	بنس��بة	9%،	م��ا	يؤك��د	اإلقب��ال	الكبير	من	
العم��الء	على	الس��فر	على	متن	طائ��رات	اإلمارات	

الحديثة.
ونتيج��ة	للضغ��وط	الناجمة	عن	ضع��ف	العمالت	
انخف��ض	 األميرك��ي،	 ال��دوالر	 مقاب��ل	 الرئيس��ة	
العائ��د	عل��ى	الراك��ب	ل��كل	كيلومت��ر	RPKM	عن	
مس��تواه	في	السنة	السابقة	إلى	29.7	فلسًا	)8.1	

سنتات	أميركية(.	
الت��ي	 االقتصادي��ة	 األوض��اع	 م��ن	 الرغ��م	 وعل��ى	
تس��ود	العال��م	والمنافس��ة	القوي��ة	ف��ي	كثي��ر	م��ن	
األس��واق،	إال	أن	طيران	اإلمارات	شهدت	ارتفاعًا	
األول��ى	 الدرجتي��ن	 ف��ي	 المقاع��د	 إش��غال	 ف��ي	
ورجال	األعمال.	وس��جل	اإلشغال	على	طائرات	
اإليرب��اص	العمالق��ة	A380	مس��تويات	أعلى	عبر	
الش��بكة	ما	يؤكد	اس��تمرار	قوة	الطلب	عليها	من	
المس��افرين.	وف��ي	31	م��ارس	2015	بل��غ	ع��دد	
طائ��رات	اإليرباص	A380	ضمن	األس��طول	59	
طائرة،	تعمل	على	نحو	ربع	عدد	ش��بكة	محطات	

الناقلة	عبر	العالم.

مسافرون 

دناتا	تواصل	مسيرة	االنجازات



دبي- علي الصمادي 

كش��ف عادل الرضا النائ��ب التنفيذي لرئيس 
طيران اإلمارات والرئيس التنفيذي للعمليات 
أن احتياجات التمويل لطيران اإلمارات خالل 
العام الجاري س��تصل إلى 25.7 مليار درهم، 
لتمويل 28 طائرة جديدة تتسلمها الناقلة من 

طرازي إيرباص أيه 380 وبوينغ 777.
وقال الرضا إن حجم اإلنفاق على محركات 
الطائ��رات بلغت 7.6 ملي��ارات درهم خالل 
الس��نة المالي��ة 2014/ 2015 والمنتهي��ة في 
ش��هر م��ارس الماض��ي«. وتوق��ع أن »يصل 
حجم اإلنفاق على مح��ركات الطائرات خالل 
الع��ام الجاري إل��ى 10 ملي��ارات درهم في 
ظل الطلبي��ات الجديدة التي ستتس��لمها من 
الطائ��رات، موضح��اً أن قيم��ة قط��ع الغي��ار 
المتواف��رة لدى الناقلة تصل إلى 9.4 مليارات 
دره��م منه��ا 5.5 ملي��ارات دره��م تخ��ص 

المحركات.
وأشار إلى أن الناقلة تستهدف تحقيق نمو 
يت��راوح بين 12 و15% في أعداد المس��افرين 
خالل الس��نة المالية الجاريًة، الفتاً إلى وجود 
خطط الفتتاح المزيد من الوجهات في السوق 

األميركية وغيرها من األسواق.
وأضاف أن الناقلة تقيم في الوقت الراهن 
وجه��ات عدة تت��وزع بين مختلف األس��واق 
العالمية«، الفتاً إلى أن »الناقلة ستتس��لم 16 
طائ��رة إيرباص أيه 380 خالل الس��نة المالية 
الجارية، منها طائرات بنظام الدرجتين لرجال 
األعمال والدرج��ة االقتصادية توفر نحو 615 

مقعداً على الرحلة الواحدة.
وذكر أن من المتوق��ع أن توفر الناقلة 11 
ألف فرصة عمل جديدة خالل الس��نة المالية 
الجارية، مش��يراً إلى التوس��عات الجارية في 

مركز اإلمارات الهندسي لصيانة الطائرات.
وبين أن المركز يلبي حالياً حاجة األسطول 
وم��ن المتوقع اإلعالن عن توس��عات جديدة 
خالل الفترة المقبلة حس��ب الحاجة، موضحاً 
أن الناقلة س��تحيل 9 طائ��رات للتقاعد خالل 
السنة المالية الجارية حيث أحالت خالل العام 
الماضي 10 طائرات وه��ي من طراز ايرباص 

330 و340.
من جانب آخر لم تتوقف طيران اإلمارات 
عن س��عيها لتنويع مص��ادر التمويل، التي لم 
تواجه فيه أي مش��كالت حتى خالل س��نوات 

األزمة االقتصادية العالمية.
وكانت المؤسسات المالية تتسابق لتمويل 
طي��ران اإلمارات وبق��روض غير مضمونة من 

الحكومة، ما يعكس سمعة الناقلة العالمية.
ووفقاً لتقرير الشركة المالي تنوعت مصادر 
التمويل حيث استحوذ التمويل التأجيري نسبة 
بلغت 49% تاله ضمانات القروض بنسبة %21، 
ثم التمويل التجاري بنس��بة 17% ثم السندات 
بنسبة 11% التمويل اإلسالمي الذي شكل %2.

ويأتي هذا النج��اح في التمويل على مدار 
الس��نوات الماضية م��ع قدرة الش��ركة على 

الوفاء بكافة التزاماتها المالية.
وتوضح البيانات المالي��ة للناقلة أن ديون 
الش��ركة ارتفعت خالل الع��ام الماضي لتصل 
إل��ى 47.8 ملي��ار درهم بنس��بة زيادة بلغت 
13% عن العام الذي س��بقه وه��ذا يعود إلى 
توالي تس��لم الطائ��رات الجدي��دة ومنها 15 

طائرة تم تمويلها بنظام التأجير التشغيلي.
الماضية نجحت  العش��ر  السنوات  وخالل 
الناقل��ة ف��ي جمع م��ا يزيد ع��ن 137 مليار 
دره��م لتموي��ل طلبي��ات طائراته��ا ووفق 
آلي��ات وكفاءة تمويل عالية تدعمها س��معة 
عالمي��ة لواحدة من انجح الناقالت في توفير 

االلتزامات ولعل صفقتها  التمويل وتس��ديد 
األخي��رة التي وفرت لها الوكال��ة البريطانية 
الئتمان الصادرات ضمانات مالية تبرهن على 
قدرة الش��ركة في توفي��ر التمويل وتنويعه، 
بما يتالءم م��ع احتياجات الناقل��ة وقدراتها 

ومرونتها.

العمالت 
وتش��ير بيان��ات طي��ران اإلم��ارات المالي��ة 
إلى أن��ه ومع اس��تمرار تس��لمها للمزيد من 
الطائ��رات الجدي��دة فإنه��ا تعم��ل وفق آلية 
فاعلة للتحوط ضد تقلب العمالت فهي تمتلك 
محفظة متنوعة تضمن له��ا إدارة موجوداتها 
ض��د مخاطر التقلب. وتش��مل هذه المحفظة 
فائضاً في اليورو والجنيه االس��ترليني واليوان 
وال��دوالر  السويس��ري   والفرن��ك  الصين��ي 
األسترالي  والراند الجنوب أفريقي إضافة إلى 

الين الياباني.

شراكات استراتيجية
مضت طيران اإلمارات في تعزيز ش��راكاتها 
االس��تراتيجية وأتمت خ��الل العام الماضي 
الس��نة الثاني��ة م��ن اتفاقيته��ا مع ش��ركة 
كانتاس األسترالية التي وفرت خيارات عدة 
للمس��افرين وعززت م��ن فاعلية الرحالت 

الدولية لكلتا الناقلتين.
وخ��الل الع��ام الماض��ي وس��عت طيران 
اإلم��ارات م��ن اتفاقي��ات المش��اركة بالرمز 
وبرامج والء المسافرين وهي تمتلك اليوم 25 
اتفاقي��ة بالرمز مع عدد من ش��ركات الطيران 

في العالم، ويمكن لمسافري طيران اإلمارات 
اليوم االس��تفادة من هذه المكافآت في أكثر 

من 30 وجهة في آسيا والهادئ. 
األفريق��ي  حضوره��ا  الش��ركة  وع��ززت 
ووقعت خالل العام الماضي اتفاقية مع شركة 
اري��ك اير إحدى  ش��ركات الطي��ران الرائدة 
في القارة الس��مراء، كما دخل��ت في اتفاقية 
ش��راكة استراتيجية مع جمهورية أنغوال لمدة 

10 سنوات. 
وتمنح هذه االتفاقية طيران اإلمارات تعيين 
رئيس تنفيذي جديدة للناقلة األنغولية إضافة 
إل��ى 4 مديري��ن تنفيذيين من ش��ركة طيران 
اإلم��ارات للعمل مع الناقلة األنغولية وتقديم 
الخبرة في ما يتعلق بمراجعة عمليات الشركة 
التش��غيلية والوجهات واألس��طول إضافة إلى 
امكانية االس��تفادة من خبرات وخدمات دناتا 
في الس��فريات والمناول��ة األرضية ووجبات 

الرحالت والتدريب.
وتحتل طيران اإلمارات منذ سنوات الناقلة 
األكب��ر عالمي��اً من حيث ع��دد الكيلو مترات 
المقطوع��ة وه��ي تزي��د بأكثر م��ن 50% عن 

مالحقتها شركة لوفتهانزا األلمانية.
وه��ذه المي��زة تعن��ي أن الناقل��ة تتمتع 
بتواجد قوي في معظم األسواق العالمية، لكن 
ش��راكتها األخيرة مع »ت��اج« األنغولية ورغم 
أنها أصغر من اتفاقية كوانتاس إال أنها ستعطي 
الشركة دوراً كبيراً في الناقلة األنغولية وربما 
السوق األفريقي ككل بمعدالت نموه العالية 
رغم أن الناقلة الوطنية لن تحوز أي حصة في 

الشركة األنغولية. 
ووفقاً لمصادر فإن االتفاقية تش��مل بندين 

التجارية  العملي��ات  رئيس��ين هم��ا تطوي��ر 
والتش��غيلية للش��ركة االنغولية والتعاون في 
مجال التدريب وخدمات المسافرين والشحن 
الجوي وبرامج والء المس��افرين وثانياً تطوير 
ه��ذه االتفاقية لتصب��ح اتفاقية اس��تراتيجية 

شاملة.

توقعات
وتش��ير توقع��ات وتقارير غير مؤك��دة  إلى 
أن االتفاقية ربما تش��مل أيضاً اس��تخدام دبي 
مركزاً لعمليات ورحالت الناقلة األنغولية إلى 
آسيا والشرق األوس��ط، فيما تستخدم طيران 
اإلمارات مطار لواندا ليكون مركز لها لرحالت 
أمي��ركا الالتينية وربما يش��مل االتفاق تأجير 
طائ��رات للش��ركة األنغولية م��ن قبل طيران 

اإلمارات.  
ووفق��اً لإلع��الن ال��ذي صدر ع��ن طيران 
اإلم��ارات ف��إن االتفاقية مدتها 10 س��نوات 
وتخضع لموافقة الطرفين ولن تش��مل ش��راء 
أي حصص. وسيكون لطيران اإلمارات صالحية 
تعيي��ن  4 مديري��ن تنفيذيي��ن يعمل��ون مع  
الش��ركة األنغولية. وس��تقوم طيران اإلمارات 
بتطوير خطط عمل جديدة للش��ركة تش��مل 

األس��طول والوجهات مع استمرار التعاون في 
م��ا يتعل��ق باتفاقية الرمز المش��ترك وبرامج 
والء المسافرين وتدريب الكوادر في الشركة 
األنغولي��ة، كم��ا س��تقوم الش��ركة االنغولية 
باستش��راف مجاالت تع��اون اضافية مع دناتا 
تتعلق بمناولة الش��حن وخدمات المسافرين 

ووجبات الرحالت وخدمات السفر. 
وكانت طيران اإلمارات قد بدأت عملياتها 
في أنغوالفي العام 2009 وخالل العام الحالي 
رفع��ت رحالتها لتصبح يومي��ة إلى العاصمة 

لواندا. 

 مليون طن 
ل��م تتوقف ابت��كارات طيران اإلم��ارات عند 
جانب واحد بل شمل مختلف عمليات الشركة 
ومنها الش��حن الجوي، الذي تع��د فيه الناقلة 
الي��وم أكبر ش��ركة ف��ي الش��حن الدولي بل 
تعدت ش��ركات عمالقة مثل فيديكس ويو بي 

اس وغيرها.
وتخط��ط الناقلة اليوم لتوس��يع منش��آت 
الش��حن في مطار آل مكتوم لتصل إلى مليون 
طن من الشحن الجوي خالل السنوات المقبلة 
نظراً لتس��ارع عمليات الش��ركة التي س��يصل 
أع��داد أس��طولها اليوم إلى 15 طائرة ش��حن 
جوي. ولتس��ريع عمليات الش��حن بين مطار 
دبي الدولي ومط��ار آل مكتوم تمتلك الناقلة 
اليوم 47 شاحنة لتأمين الشحنات في طائرات 

المسافرين ونقلها إلى مطار آل مكتوم. 
وتنهج طيران اإلمارات منذ سنوات تقنيات 
حدي��ث أبرزها الش��حن اإللكتروني من دون 
أوراق وكانت من أوائ��ل الناقالت في العالم 
الت��ي تحولت إل��ى الش��حن اإللكتروني وفقاً 

لتعليمات إياتا.
ع��ززت طي��ران اإلم��ارات وم��ن خ��الل 
»اإلم��ارات للش��حن الجوي« ريادته��ا عالمياً 
لتصب��ح ثاني اكبر ناقلة في العالم اس��تخداماً 

لوثائق الشحن اإللكتروني.

26 مليار درهم لشراء 28 طائرة في 2015
137 مليار درهم

حجم التمويل
في 10 سنوات

47.8 مليار درهم 
التزامات الناقلة المالية 

العام الجاري

11 ألف موظف جديد
في 2015

رفع طاقة الشحن
إلى مليون طن

في »آل مكتوم«

استمرار التنويع في مصادر التمويل

11 ألف موظف جديد في 2015                                        من المصدر

السوق المحلي
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كش��ف غ��اري تش��ابمان رئي��س دنات��ا وخدم��ات 
مجموعة اإلمارات أن دناتا تتفاوض لشراء حصة 
تبل��غ 51% ف��ي إحدى ش��ركات الس��ياحة البحرية 

السويدية.
إن  صحافي��ة  تصريح��ات  ف��ي  تش��ابمان  وق��ال 
دناتا وضمن خططها الهادفة إلى توسيع وتنويع 
عملياته��ا تتطل��ع دوما إلى الف��رص التي توفر لها 
عائدات جيدة. إضافة إلى  التواجد في األس��واق 

العالمي موضحًا أن الشركة السويدية التي تسير 
رحالت في الس��فن الس��ياحية تس��تقطب سنويًا 
أكثر من 30 ألف سائح، ما يعني وجود إقبال كبير 

على خدماتها.
ف��ي  عملياته��ا  تنوي��ع  عل��ى  دنات��ا  ح��رص  وأك��د 
مختلف األنشطة التي تمارسها سواء في المناولة 
األرضي��ة أو الش��حن أو خدمات الس��فر أو تموين 

الرحالت.

توسع دناتا

عادل الرضا:
خطط الفتتاح المزيد 

من الوجهات في السوق 
األميركية وغيرها 

غاري تشابمان:  دناتا 
تتفاوض لشراء  %51 

في شركة سويدية 
للسياحة البحرية 

شحن جوي من دون أوراق 

نجح��ت طي��ران اإلم��ارات ومنذ س��نوات 
في تنفي��ذ تعليمات االتح��اد الدولي للنقل 
الج��وي »إياتا« ف��ي تحويل وثائق الش��حن 
إل��ى اإللكترون��ي وباتت اليوم ف��ي صدارة 
الش��ركات العالمية في هذا المجال علماً أن 
مرافق الش��ركة وتقنياته��ا  مؤهلة بالكامل 
للخدم��ات اإللكترونية التي تتطلب جاهزية 

من الشركاء والعمالء أيضاً.
وم��ن جهة أخرى احتل��ت دولة اإلمارات 
المركز الثاني عالمياً في مجال الشحن الجوي 
اإللكتروني بعد هونج كونج وبنس��بة انتشار 
زادت عن 75% فيما عزز مطار دبي أيضاً من 
موقعه في هذا المجال واحتل المركز  الثاني 
بعد مطار هونج كونج وبنسبة انتشار بلغت  
84.4 % لك��ن دب��ي الدولي يع��د اليوم اكبر 

وجهة في العالم للشحن الجوي اإللكتروني. 
وكانت طي��ران اإلم��ارات أول ناقلة في 
العالم اعتمدت البدء  تطبيق بوليصة الشحن 
الج��وي اإللكتروني��ة »  ا e-AWB  الت��ي 
صادقت عليها صناعة الشحن الجوي العالمية 

وهي مبادرة أطلقتها إياتا قبل سنوات. 
وبذل��ت اإلمارات للش��حن الجوي جهوداً 
كبي��رة العتماد حلول الش��حن اإللكترونية، 
مؤك��دة ف��ي الوقت نفس��ه عل��ى ضرورة 
أن تك��ون جمي��ع اإلج��راءات المرتبطة بها 
معتمدة من قبل صناعة الشحن الجوي، وأن 
يك��ون عمالؤها قادرين عل��ى التعامل معها 

بشكل متكامل.
وبدأت الناقلة سنوات، بتطبيق أكثر من 
120 اتفاقي��ة خاص��ة بالش��حن اإللكتروني 
بهدف ضمان االنتقال السلس من معامالت 
الورقية )AWB( واالستعاضة عنها  الشحن 

بصي��غ خاص��ة بالس��جل اإللكتروني،والتي 
تعرف في أوس��اط الصناعة باس��م »بيانات 
اإللكتروني��ة  الج��وي  الش��حن  بوليص��ة 

.»)FWB(
وتواصل اإلمارات للش��حن الجوي العمل 
مع موظفي ش��ركات الطي��ران وغيرهم من 
العم��الء به��دف أن تك��ون كاف��ة تطبيقات 
الش��حن الجوي إلكترونية 100% بحلول عام 
2015. كم��ا تعمل الناقلة على مواصلة دمج 
بقية العم��الء المرتبطي��ن بالصناعة بعملية 
اعتماد بوليصة الش��حن الج��وي اإللكترونية 
بم��ن ف��ي ذلك الجم��ارك، ووكالء الش��حن 

والجهات الحكومية ذات الصلة . 
كما أصبحت الناقل��ة خالل العام الماضي 
اكبر ناقلة في سوق الشحن الدولي بإجمالي 
2 مليون طن من الشحن   متقدمة حتى على 
شركات الشحن الجوي مثل فيدرال اكسبرس  

ويو بي اس.
واحتلت الش��ركة  المرك��ز الثالث عالمياً 
في مجال الش��حن س��واء الشحن المحلي أو 
الدولي لكنها تأتي أواًل في الشحن الدولي. 

وخالف��اً التج��اه صناعة الش��حن الجوي 
ف��ي العالم فإن اإلم��ارات للش��حن الجوي 
تحقق نمواً س��نوياً في العائدات   وارتفعت 
الكميات التي نقلتها اإلمارات للشحن الجوي 
بنس��بة  لتصل إلى 2.4 مليون طن في وقت 
تش��هد أسواق الش��حن تراجعاً وانكماشاً، ما 
يظه��ر قدرتها عل��ى تنمية العائ��دات رغم 

الظروف السائدة.  
وتلعب عائدات اإلمارات للشحن الجوي، 
الت��ي أس��همت بنس��بة 15% م��ن إجمال��ي 
عائ��دات الناقل��ة المتأتية م��ن النقل خالل 
السنة المالية، دوراً مهماً في تنمية عمليات 

طيران اإلمارات. 
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نمو

12.3 مليارًا عائدات الشحن الجوي

سجلت اإلمارات للش��حن الجوي أداًء قوياً 
خالل الس��نة المالي��ة 2014- 2015، حيث 
بلغ��ت عائداته��ا 12.3 ملي��ار درهم  بنمو 

نسبته 9% عن السنة السابقة.
وتواص��ل اإلمارات للش��حن الج��وي، التي 
تس��اهم بنس��بة 15% من إجمالي عائدات 
الناقل��ة المتأتية م��ن النقل، لعب دور مهم 

ومكمل في نمو عمليات طيران اإلمارات.
فق��د ارتفعت الكميات التي نقلتها بنس��بة 
15% إل��ى 2.4 مليون طن في وقت تش��هد 
أسواق الشحن الجوي ظروفاً غير مواتية، ما 
يظهر قدرتها على تنمية العائدات ومعاكسة 

اتجاهات السوق. وانخفضت حصيلة الشحن 
هذا الع��ام لكل طن كيلومتري بنس��بة %1 
متأث��رة بضع��ف العمالت الرئيس��ة مقابل 

الدوالر األميركي.
وفي األول من مايو  2014، عبرت اإلمارات 
للش��حن الج��وي محط��ة تاريخي��ة بانتقال 
رح��الت طائراته��ا إل��ى مركزه��ا الجديد 
للش��حن في مطار آل مكتوم الدولي، الذي 
يمكنه مناولة 700 ألف طن سنوياً والمزود 
بأح��دث التجهي��زات والتقني��ات، والقابل 
للتوس��ع م��ن أجل مناولة أكث��ر من مليون 

طن سنوياً.

وفي نهاية الس��نة المالية، زاد عدد أسطول 
اإلم��ارات للش��حن الجوي إل��ى 14 طائرة، 
منها 12 طائرة بوينج 777F، وطائرتا بوينج 

.400F-747
الس��نة  اإلم��ارات، خالل  وحققت فن��ادق 
المالي��ة 2014/ 2015 عائ��دات بلغت 693 
مليون دره��م )189 ملي��ون دوالر(، بنمو 
كبير نس��بته 23% مقارنة بالس��نة السابقة. 
وجاء هذا التطور اإليجابي مدعوماً بافتتاح 
الب��رج الثاني لفندق "جي��ه دبليو ماريوت 
مارك��ي" ف��ي دبي، الذي يع��د أعلى فندق 

في العالم.
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أع��رب س��مو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل 
مكت��وم، الرئيس األعلى الرئي��س التنفيذي 
لطيران اإلم��ارات والمجموعة، خالل كلمة 
موج��زة أمام ع��دد كبير م��ن العاملين في 
المقر الرئيس للمجموعة، عن سعادته بأداء 
المجموعة والتحدي��ات التي واجهتها خالل 
الس��نة الماضية واآلفاق المستقبلية للنمو، 
عن تقديره لجهود وإخالص العاملين، معلناً 

مكافأة لهم قدرها راتب تسعة أسابيع. 
ويبلغ إجمالي المكافآت التي س��تقدمها 
مجموعة اإلم��ارات لموظفيها ف��ي الدولة 
والخ��ارج بموجب برنامج "المش��اركة في 

األرباح" مليار درهم . 
جاء ذلك بعد إعالن سمو الشيخ أحمد بن 
س��عيد آل مكتوم نتائج مجموعة اإلمارات 
عن السنة المالية 2014/ 2015 المنتهية في 
31 م��ارس 2015.  كما أكد ثقته باس��تمرار 
نمو عملي��ات طيران اإلم��ارات ودناتا عبر 
العالم، وقال نحن كما دولة اإلمارات، نعمل 
لنكون في المرك��ز األول، وأن نحافظ على 

الصدارة دائماً.

برنامج
ووفق��ا لتقارير عالمية فان طيران االمارات 
تعد اليوم في طليعة ش��ركات الطيران في 
العالم م��ن انتاجية الموظ��ف  وهي ميزة 

عالية تسهم في خفض النفقات .
وتتوقع طيران االمارات تشغيل أكثر من 
11 ألف  موظف جديد خالل العام الجاري 
مع توالي توس��عها ونموها ف��ي الوجهات 

الجديدة واستالم الطائرات التي تصل تباعاً 
بمع��دل  طائرتين أو ثالث ش��هرياً وتحتاج 
كل طائ��رة ال��ى أطق��م ضياف��ة وعدد من 
الطيارين والفنيين. وتستثمر الناقلة بكثافة 
ف��ي مواردها البش��رية وخاصة في تدريب 
وتأهيل الطيارين والفنيين المواطنين حيث 
تق��در تكلفة تدريب كل مواطن نحو مليون 

درهم على مدار سنوات التدريب .
ويش��ير تقرير الناقلة السنوي  أن كوادر 
الناقلة البش��رية تعد األص��ول األكثر قيمة 

بالنسبة لشركة عالمية مثل طيران اإلمارات 
حي��ث ترتك��ز الناقل��ة على تنوي��ع جذب 
المختلف��ة من دول  الك��وادر والمواه��ب 
العال��م ومن ثم تق��وم بتدريبهم وتأهيلهم 
كل حس��ب وظيفته وعمله وهذا هو السر 
الذي مكن الناقلة من توظيف 8600  ما بين 
طيار وفني وإداري وأطقم طائرات وغيرها. 
م��ن بين ه��ؤالء هناك 350 م��ن الطيارين 
ومس��اعدي  الطياري��ن و4600 م��ن أطقم 
الضياف��ة للطائرات اضافة الى 560 مهندس 

لدعم استدامة ونمو االسطول.

تدريب 
كما اس��تمرت الش��ركة في تزوي��د هؤالء 
التدري��ب  أن��واع  بمختل��ف  الموظفي��ن 
والمعرفة والخبرات العملية والعلمية التي 
تمكنه��م م��ن أداء مهامهم بأعل��ى معايير 
الجودة التي امتازت به��ا طيران اإلمارات. 
وم��ن األمثلة على ذل��ك  تزويد 2400  من 
موظف��ي خدم��ات المط��ار بتدريبات على 

استخدام تطبيقات األجهزة المحمولة والتي 
تمكنه��م من التعامل م��ع العمالء وتحديد 
حالة الرحالت وأوقات المغادرة وتغييرات 

في بوابات الصعود وغيرها.
ولم توقف طيران اإلم��ارات عن تزويد 
موظفيها وطائراته��ا أيضا بأحدث التقنيات 
الحديث��ة التي تواكب العص��ر وتعمل على 
تعزيز فاعلية  العمل فقط اس��تثمرت أكثر 
من 100 مليون درهم لدعم تعليم وتطوير 
احتياجات األفراد في كل من الناقلة ودناتا 

وت��م تدري��ب أكث��ر من 41 أل��ف موظف 
خ��الل العام الماض��ي  في كلي��ة الطيران. 
كما نف��ذت الناقلة برام��ج وورش تدريب 
للموظفين في كل م��ن ملبورن  ونيوزلندا  
وفي هيوس��تن بالواليات المتحدة وش��مل 
التدريب محاض��رات حول القيادة  وخدمة 
العم��الء ومه��ارات أساس��ية مح��ددة في 
األعمال التشغيلية والمطار كما نفذت أيضا 
برام��ج تعليم الكترون��ي حازت خالله على 

عدة جوائز عالمية.

طيران اإلمارات تمنح موظفيها مكافأة راتب 9 أسابيع
بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم

فرحة كبيرة باإلنجازات القياسية لطيران اإلمارات          من المصدر

من احتفال طيران اإلماراتاحتفال الناقلة بالنتائج القياسية

أحمد بن سعيد وتيم كالرك وغاري تشابمان خالل االحتفال في المقر الرئيس لمجموعة طيران اإلمارات في دبي 

اس��تثمرت طيران اإلم��ارات 73 ملي��ون درهم 
ف��ي تدريب أطقم الطائ��رات الجديدة والذي 
ش��مل 4000 موظ��ف وموظفة كم��ا تم تنفيذ 
برام��ج تدريبي��ة إضافي��ة للموظفي��ن القدامى 
.وف��ي الع��ام الماض��ي أيض��ا  تلق��ت طي��ران 
االم��ارات 400 ألف طلب توظيف عبر موقعها 
م��ن 227 دول��ة وكان��ت احتياج��ات الناقلة ل 
2000 وظيف��ة االم��ر ال��ذي يعك��س الطل��ب 
طي��ران  م��ع  العم��ل  عل��ى  والح��رص  الق��وي  
اإلم��ارات. وتس��تقبل مواق��ع طي��ران اإلمارات 
وحس��اباتها ف��ي المواق��ع االجتماعي��ة ماليي��ن 
 12600 هن��اك  والي��وم   . اليومي��ة  الزي��ارات 
موظ��ف في المجموعة موجودون منذ أكثر من 
10 س��نوات وهن��اك 3 آالف موظ��ف من��ذ أكث��ر 

من 20 عامًا .

أطقم
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