
 

 
 مليار درهم  1.11% لتتعدى 125مليون درهم وااليرادات ترتفع بنسبة  160صافي أرباح الربع الثاني تصل الى 

مليون درهم خالل   451العربية للطيران تسجل أرباحًا صافية قدرها 
 2022النصف األول 

 

أعلنت العربية للطيران )ش.م.ع(، أول وأكبر شركة  :  2022أغسطس    10الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة،  
 31المنتهي في  األول    النصفطيران اقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائج  

مع استمرار تعافي الطلب على السفر    حيث واصلت الشركة تسجيل نتائج تجارية وتشغيلية قوية،  2022  يونيو 
 الجوي.  

 
  يونيو  31المنتهي في    النصف االول  خالل  مليون درهم   451للطيران" أرباحًا صافية بلغت    وسجلت "العربية

. وخالل الفترة نفسها، بلغت  2021االول من العام    النصف مليون درهم تم تسجيلها في    44مقارنة مع    2022
  .من العام الماضي   االول  النصف % مقارنة بإيرادات  110مليار درهم، بارتفاع نسبته    2.24إيرادات الشركة  

انطالقًا    2022في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو  مليون مسافر    5.2الكثر من  خدماتها    الشركة  وقدمت
معدل  . وسجل  % مقارنة مع النصف االول من العام الماضي131بارتفاع نسبته    ،من مراكز عملياتها الخمسة

خالل األشهر الستة  %  11بنسبة    ارتفاع   –نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة    – إشغال المقاعد  
  %.79 بمعدلالحالي  عام الاألولى من  

 
 160صججججججافية بلغت    اً ، سجججججججلت "العربية للطيران" أرباح2022يونيو   30وخالل الربع الثاني المنتهي بتاريخ  

في نفس الفترة من العام السجججججابر. وارتفعت إيرادات  الشجججججركة سججججججلتها    مليون درهم   10مع  مليون درهم، مقارنة  
 496مع مقارنة   درهم   مليار 1.11  بلغتحيث  %  125بنسججججبة    2022الشججججركة خالل الربع الثاني من العام  

  مليون   2.7مليون درهم خالل ذات الفترة من العجام السجججججججججججججججابر. وقجدمجت "العربيجة للطيران" خجدمجاتهجا ألكثر من  
%  195بارتفاع نسجججججبته  انطالقًا من مراكز عملياتها الخمسجججججة،    2022يونيو  و مارس   نبيمسجججججافر خالل الفترة  

 .  %13بارتفاع نسبته    %79  الى  معدل إشغال المقاعد وصلو مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي  
 
 
 



 

  ": وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشججججيخ عبد  بن محمد ال ،اني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران 
ى خالل النصجججججف االول من العام الحالي مد  "العربية للطيران"يعكس اآلداء المالي والتشجججججغيلي اللي سججججججلته  "

أسججججججتمر  وذج االعمال اللي تتبعه الشججججججركة ودودة خدمات القيمة الملججججججافة التي تقدمها لعمالءها. ولقد  مقوة ن
حيث داء مدعومًا بارتفاع طلب العمالء خالل الربع الثاني  العام الحالي    بداية معاآلداء القوي اللي شججججججهدنا   

 ضافة إلى تدابير ضبط التكاليف التي أعتمدتها ادارة الشركة".على السفر الجوي،  باإل
 

 ضجمنالطائرات    زيادة عدد  وأضجا  قائاًل: " لقد واصجلنا اسجتراتيجية التوسجع في الربع الثاني من هلا العام عبر
باالضجججججججججافة الى  ،  دميع مراكز عملياتنا    منإضجججججججججافة ودهات دديدة وزيادة عدد الرحالت  اسجججججججججطول الشجججججججججركة و 

العربية  ". وتواصجججل  اسجججتكمال التحلجججيرات اسجججتعدادا إلطالق العمليات لمشجججاريعنا الجديدة في أرمينيا وباكسجججتان
انتهاج اسججتراتيجية التوسججع التي تعتمد على تنويع اعمالها واالسججتثمار في الخدمات المبتكرة باالضججافة   "للطيران

 ة".الى اعتماد المزيد من التدابير للحد من التكاليف التشغيلي
 

تواده تحديات ديوسجججياسجججية،  العالمية  واختتم الشجججيخ عبد  بن محمد ال ،اني قائاًل: "ال تزال صجججناعة الطيران  
ارتفاع أسجججججججججججججعار النفط، وعدم اليقين تجا  التعافي االقتصجججججججججججججادي الكامل. وبالر م من هل  التحديات  تداعيات  و 

، إال أننا على ،قة كاملة بنموذج العمل اللي نتبعه ومدى فَعاليته باالضجافة الى قوة صجناعة الطيران    المسجتمرة 
 ودورها المحوري في دعم التعافي االقتصادي اإلقليمي والعالمي."

 
نجحت  طائرات دديدة الى اسججججطولها و   6  "العربية للطيران"أضججججاقت  ، 2022وخالل النصججججف األول من العام  

مصجر.  المغرب و من مراكز عملياتها في دولة اإلمارات و ودهة دديدة   16ة ودهاتها عبر إطالق  بتوسجيع شجبك
عن العالمات التجارية لشجججججركتي "فالي ارنا" و"فالي دناح"، المشجججججروعين    "العربية للطيران"وكشجججججفت مجموعة 

وحصججججدت "فالي ارنا" على شججججهادة المشججججغل  ،    المشججججتركين التي اطلقتهما الشججججركة م خرًا في أرمينيا وباكسججججتان
ي وتالها اطالق عمليات الشججججججركة في شججججججهر يوليو مع بدء رحالتها المباشججججججرة  جار الجوي في يونيو من العام ال

خدمات  خالل النصف االول الشركة   واستأنفتوشرم الشيخ في مصر.    وهر ادة يارفان  العاصمة االرمنية  ينب
وحصجججدت على دائزة "ناقلة العام" خالل حفل توزيع دولة االمارات  عبر    إنهاء إدراءات السجججفر ضجججمن المدينة

أ،ينا، وفي مارس تم تصجججججججججججنيف العربية  اللي انعقد في العاصجججججججججججمة اليونانية   2022دوائز "اير ترانسجججججججججججبورت"  
من قبل دمعية تجربة المسجججججافرين    2022للطيران كافلجججججل شجججججركة طيران اقتصجججججادي من فاة أربع نجوم لعام  

 .)إيبيكس( واللي يعد أول برنامج في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناًء على اراء المسافرين
 

 -انتهى-
 

 



 

 
 

 "للطيرانالعربية "حول  
العربية للطيران" )شجركة مسجاهمة عامة مدردة في سجوق دبي المالي( شجركة الطيران االقتصجادي األولى واألكبر في منطقة الشجرق األوسجط  "تعد  

طائرة حديثة من طراز "إيرباص   64، من 2003وشجججججججمال أفريقيا. ويتكون األسجججججججطول الحالي للشجججججججركة، التي بدأت رحالتها الجوية في أكتوبر  
A320" و A321  ودهة عالمية انطالقًا من مراكز عمليات الشجججججججركة الخمسجججججججة في دولة اإلمارات العربية المتحدة )الشجججججججارقة   190تخدم أكثر

وتهد  الشجججججركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سجججججفر دوي مريحة،   .وأبوظبي ورأس الخيمة( والمغرب ومصجججججر
 . www.airarabia.comويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني:    .لتكلفةومو،وقة، ومنخفلة ا
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