تقرير مجلـــــس اإلدارة عن
السنة المنتهية في
 1034/31/13م
السادة  /المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتـــه ،،،،،،،،
يسعدنــــــس باسمس وباســـم السادء معلا مدلر اأدارء م متقــــــدم ـليكــــــم
بتقرير مدلر اأدارء ع السنة المنتهية فس  1034/31/13م.
باألصــــالة ع نوســــس وع ـضوانس معلــــا مدلر اأدارء وبالنيابة عنكم
يشرفنس م مرفع مسمى آيات الشكر والعرفا ـلى مقـــــــــــــــام صاح السمو
الشيــــ / /ضليوــــــــة ب ايــــد ب سلــيا آ نهيــــا  -رئير الدولــــة
حوظه هللا وـلس الوريق مو ســمو الشــيــــــــــ / /محمد ب ايــــــــــــــــــــد ب
ســــــــــــــــــــــــليا آ نهيــــــا ولس العهـــد نائ القائد األعلى للقوات المسلحة
رئير المدلر التنويـذي  -على توديهاتهمـا الكريمـة ودعمهمـا المستمـر ،
حققت الشركة ما كانت تصبو ـليه م نتائج وـندا ات .
يســـــــعدنا فس بداية تقريرنا م نرح باألضوء المســـــــاامي م ضال اذا
االدتماع الســــنوي لنســــتعرم معا ا مســــيرء الشــــركة ضال الســــنة المالية
الما لية مؤكدي ال سعس الدائم لتحقيق م ستوى عالس م الربحية م ضال
تيبيق مقصــى دردات االحترافية فس العم مع مراعاء االحتواظ بالمســتوى
العالمس المتمي الذي حققته الشــــركة فيما يتعلق بمعدالت األم والســــالمة
العـاليــــــــــة.
لقد شهدت مدموعة ييرا مبوظبس العديد م التيورات حيث تتكو
مدموعة ييرا مبوظبس م شركة ييرا ابوظبس ( الشركة األم ) وشركة
رويا ديت وشركة ماكسيمر للييرا حيث بلغ ـدمالس ـيرادات المدموعة
ما يعاد ( )3،13مليار درام كمــا استياعت المدموعة تحقيق صـــــافس
مرباحــــها بلغ ( ) 144.16مليو درام .ومثمر السعس الدؤو ـلــــى
اكتسا المدموعة السمعة الونية العالمية ـذ يدعم اذه السمعة مسيو مـــ

اليائرات المضتلوة حيث يتكو مسيو يائرات شركـــــة ييرا ابوظبس
( الشركة األم ) م  51يائرء عمودية وثالث يائرات م ذات الدناح
الثابت وشركة رويا ديت يتكو مسيو يائراتها حاليا م  33يائرء
تدارية مما ع شركة ماكسيمور للييرا يتكو مسيو يائراتها م ثالث
يائرات للشح الدوي.
ـ شركة ييرا ابوظبس ( الشركة األم ) مصبحت مكبر مشغ تداري
لليائرات العمودية فس الشرق األوسي وتعم حاليا على توسيع حظائر
اليائرات لت يد الياقة االستيعابية لها .ونتيدة لليل المت ايد على اليائرات
الحديثة تقوم الشركة ب يادء مسيو يائراتها م ضال اتواقية شرا موقعة
ليائرتي م نوع  ،Dash-8 Q400وتوقيع مذكرء تواام لشرا  30يائرات
اليكوبتر  ، Bell 525 fly-by-wireفلال ع احتما شرا يائرات مضرى
وفقا لإلدرا ات واالحتيادات.
وم المشروعات العمالقة التس نصبو م تنق شركتكم نقلة نوعية اس مرك
ييرا مبوظبس لتدري اليياري حيث تم استالم مو دها محاكاء لتدري
اليياري لليائرات م نوع  AW139وتم تركيبه وتشغيله مؤقتا فس مبنى
ييرا االتحاد لحي االنتها م تشييد البنا الضاص بمرك ييرا ابوظبس
للتدري والذي سيكو بناؤه على مرحلتي وعند االكتما يكو لدينا 31
 8( Baysفس المرحلة األولى و  6فس المرحلة الثانية ) ..كما وقعت الشركة
مذكرء تواام لمشروع مشترك مع شركة  Flight Safetyواس تعتبر مكبر
مصنع ألده ء المحاكاء والتدري فس العالم  ،وذلك أدارء وتشغي مده ء
محاكاء الييرا وتوفير التدري التقنس على الييرا فس اذا المرك  .كما
تم بد العم الوعلس بالمرك االقليمس لمنتدات شركة موغستا ويستالند
 AWASحيث م اذا المرك يضدم منيقة الشرق األوسي ويضتص بتو يع
قيع الغيار وصيانة اليائرات كما منه مرك تدري تقنس .كما تعم شركة
 AWASعلى ـلافة قدرات وـمكانيات تقنية دديدء لعمالئها.
والددير بالذكر م شركتكم تتوادد فس كثير م األسواق الضاردية حيث
ترتبي بعقود عم فس ك م البرا ي ومسبانيا والهند والسعودية ومفغانستا
والشرق األوسي بصوة عامـة.
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مما فيما يضص شركة رويا دت فقد استياعت كس ثقة عمالئها حيث
استحوذت على نسبة ال بأر بها م حدم سوق الييرا الضاص فس المنيقة
رغم المنافسة الشديدء م قب الشركات األضرى التس تعم فس نور المدا .
ومؤضرا تم نق ملكية ضمسة يائرات م ييرا الرئاسة ـلى شركة رويا
دت كما تقوم الشركة بعمليات استبدا ألسيو الشركة م اليائرات حيث
قامت بالتعاقد على شرا ضمسة يائرات استلمت منهم ثالثة يائرات.
مما ع شركة ماكسيمور للييرا فكما تعلمو م سوق الشح الدوي
انضوم كثيرا مما مثر نسبيا على نتائج ماكسيمور ع العام المالس ولكنها
بدمت تعود ـلى الربحية اذا العام بعد تعدي نموذج عملها واس اآل توسعت
فس عملها لتشم الوساية والسمسرء للقياعات التدارية والحكومية
بااللافة ـلى عمليات الشح  ،وعلى تع ي اأيرادات النادمة م تشغي
اليائرء م نوع منتونوف الوريدء م نوعها م حيث سعتها وقدرتها
االستيعابية العالية للشح الدوي.
كما ترك شركات المدموعة حاليا فس البحث ع فرص عم عبر التحالف
مع شركا لتباد الضبرات و االستوادء المشتركة وكذلك البحث ع المنايق
التس ت ا بحادة لنوعية معما الشركة .كما ا مرونة ـدارء الشركات
تعيس لشركتكم األفللية دائما ,ـذ تقدم الشركة ضدماتها وفقا الحتيادات ك
عمي سوا كانت يائرات مو يياريي مو صيانة لليائرات.
وبي ميديكم اآل تقرير الحوكمة السادر لشركة ييرا مبوظبس والبيانات
المالية المدققة والذي تم ـصداره م قب مدلر اأدارء.
الســــــادء المســــــاامي  ،ـننا دميعا ,مدلر اداره و مديري وموظوي  ,نعم
دائما على م تكو شركتكم سباقة فس دميع الميادي .
ضـــتامـــا ا ،نسأ المولى ع ود م يوفقنـــا لتحقيـــق دميـــع األاـــداف التس
نصبـو ـليـهـا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلـــــــس اإلدارة
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