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االتحاد للطيران والعربية للطيران تتعاونان إلطالق أول شركة طيران 
 في أبوظبي اقتصادي

 

العربية  "مجموعة و ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،"مجموعة االتحاد للطيران"اليوم أعلنت 
  اتفاقية إلطالق   إبرام   عن  الشرق األوسط وشمال أفريقيا،أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة  ،  "للطيران

 أبوظبي. العاصمة  مقرها منخفض التكلفةاقتصادي أول شركة طيران "العربية للطيران أبوظبي" 

  اً رئيسي اً مقرًا ومركز  مطار أبوظبي الدولي تتخذ من، مستقل  روع مشتركمش "العربية للطيران أبوظبي" كون ستو 
  بدورها   وستلبي  ،تحاد للطيراناالالتي تقدمها  خدمات  الو الوجهات  شبكة    دعموستقوم الشراكة الجديدة ب  .تهاالعملي

 المتنامي في المنطقة. و  التكلفة منخفض احتياجات قطاع السفر 

رؤية اقتصادية   ذوطيران: "أبوظبي مركز ثقافي مزدهر  االتحاد لل  مجموعةلرئيس التنفيذي لوقال توني دوجالس، ا
  قطاع  والضيافة في اإلمارة، يلعب  الجذب السياحي معالم  وفرة ومع .عيضحة مبنية على االستدامة والتنو وا

 اإلمارات العربية المتحدة، وبدورنا النمو االقتصادي للعاصمة ولدولة مسيرة دوًرا حيوًيا في  والسفر السياحة
اقتصادي أول شركة طيران  من خالل هذه الشراكة مع العربية للطيران بإطالقهذه الرؤية  ةخدمنسعى ل

 ."أبوظبي مقرها العاصمةمنخفض التكلفة 

من  منخفض التكلفة للسفرخيارات وستوفر لضيوفنا  خطتنا في برنامح التحول وأضاف: "تدعم هذه الشراكة
إطالق شركة الطيران  إلى قدمًا . ونتطلع االتحاد للطيرانشركة التي تقدمها  خدمات ال معززة وإلى أبوظبي،
  ".وشيكوقت الجديدة في 



                                  

ول ألموطن  دولة اإلمارات العربية المتحدة  مجموعة العربية للطيران: "تعد  ، الرئيس التنفيذي لوقال عادل العلي
نا يسر و . والسفر للسياحةرائًدا عالميًا  مركزاً و في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  اقتصاديشركة طيران 
 المتزايد الطلب  بدورها  التي ستخدم  و   "العربية للطيران أبوظبي"سيس  االتحاد للطيران بتأ  مجموعة  أن نتشارك مع
العربية للطيران  كل من  خبرة  والمبني على  ،  وإقليمياً   محلياً   منخفض التكلفة  االقتصادي  قطاع السفرعلى خدمات  

 واالتحاد للطيران ". 

  المستقبلية   اإلمارات العربية المتحدة وتخدم الرؤيةدولة  قوة قطاع الطيران في  على  هذه الخطوة   تؤكد وأضاف: "
  ".الشركة الجديدة في المستقبل القريب طالق إو إلى شراكة ناجحة قدمًا . ونحن نتطلع ا القطاعلهذ 
 
، الذي دارتهاإمجلس  سيتولىكما  ،التكلفة منخفض االقتصادي  طيرانالنموذج على الجديدة  تمد الشركةستعو 
   . أعمالها  وتطوير مستقلة  الالشركة  توجيه استراتيجية  مسؤولية    ،الشركتين  قبل من    يتم ترشيحهمأعضاء  من    فيتأل

 
من الناتج المحلي اإلجمالي   %13.3المتحدة بأكثر من  مارات العربية  في دولة اإل  السفرو   يساهم قطاع السياحةو 
 .ةالخدمات المتطور و ضل البنية التحتية الحديثة ، وذلك بفعالمي للطيرانز كمركمكانة بارزة ويتمتع ب لدولةل

في منطقة الشرق ألول مرة طرحه ان تم  نمًوا سريًعا منذ  منخفض التكلفة لقد شهد قطاع الطيران االقتصاديو 
تتمتع منطقة الشرق  اليوم، و  .اإلمارات العربية المتحدةدولة  انطالقًا من 2003عام  األوسط وشمال إفريقيا

  شركات الطيران استحوذت حيث  قليميًا، إسوق الطيران االقتصادي في  على معدل نموأ بثالث  وسطاأل
، 2018من وإلى الشرق األوسط في عام  المتوفرة ٪ من سعة المقاعد 17على  منخفضة التكاليف االقتصادي

 .2009٪ في عام 8بنسبة  مقارنةً 

 . معلومات حول المشروع المشترك الجديد في المستقبل القريب ال فصاح عن المزيد مناإلسيتم و 

 
 – انتهى   -

 
 



                                  
 

 "للطيران االتحاد مجموعة"حول 
 للطيراننبذة عن مجموعة االتحاد 

طاع الطيران  "مجموعة االتحاد للطيران" هي مجموعة طيران وسففففر عالمية متنو عة األنشفففطة، وتحاى بمكانة مرموقة كأحد العالمات التجارية الرائدة في ق
وسفرعان ما  2003مجموعة، عام على مسفتو  العالم. تأسفسفت االتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وإحد  الشفركات التابعة لل

طائرة من طراز    108وجهة معتمدة على أسطول يضم  80أصبحت واحدًة من أبرز شركات الطيران في العالم. تتولى االتحاد للطيران خدمة ما يزيد عن 
العديد من الجوائز تقديرًا لخدماتها  . وخالل السفففففففففففنوات األخيرة، حصفففففففففففلت الشفففففففففففركة على 2018خالل عام مليون مسفففففففففففافر  17.8نغ، لنقل إيرباص وبوي

 ومنتجاتها الفاخرة، وخدمات الشحن، وبرنامج الوالء، وتدريبات الطيران، وخدمات الصيانة واإلصالح والَعمرة. 
 

 "العربية للطيرانمجموعة "حول 
االقتصفففادي األولى واألكبر في منطقة الشفففرق األوسفففط وشفففمال  العربية للطيران" )شفففركة مسفففاهمة عامة مدرجة في سفففوق دبي الماليط شفففركة الطيران "تعد 

 A321 و "A320طائرة حديثة من طراز "إيرباص  54، من 2003أفريقيا. ويتكون األسفففففففففطول الحالي للشفففففففففركة، التي بدأت رحالتها الجوية في أكتوبر 
 .مارات العربية المتحدة )الشففففففارقة ورأس الخيمةط والمصرب ومصففففففروجهة عالمية انطالقًا من مراكز عمليات الشففففففركة األربعة في دولة اإل 170تخدم أكثر 

ويتوافر مزيد من المعلومات   .وتهدف الشركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة
 . www.airarabia.comعلى الموقع اإللكتروني: 
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