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نبذة عن طيران أبوظبي
تعتبر شركة طيران أبوظبي أكبر مشغل للطائرات العمودية في الشرق األوسطط  ،وتمتلط حاليًطا أسططوالً مطن ططائرات
ليوناردو  AW139وبيطل  412و 212وططائرات يوروكطوبتر  EC135وبومبطاردير  .DHC-8ولطد الشطركة
مقر رئيسي في أبوظبي باإلضافة إلى مواقع تشغيل أخر عالمية في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا.
تأسست الشركة في عام  1976بموجب مرسوم أميري وبنا ًء عليه بدأت العمل وإضافت ططائرة ذات األجنحطة الثابتطة
عام  .1991وفي عطام  1994افتتحطت الشطركة مبنطى لنطيانة الططائرات  ،وتعطود ملكيطة طيطران أبطوظبي لحكومطة
إمارة أبوظبي بنسبة ( )٪30ونسبة ( )%70للمساهمين من مطواطنى دولطة اإلمطارات العربيطة والمتحطدة ومطن يطر
مواطني الدولة ،ويعمل لد طيران أبوظبي حاليًا ما يقرب من  1100موظف.
تستمر مجموعة طيران أبوظبي في توسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواق أخر بما في ذل امطتك  %50مطن شطركة
رويال جت المتخننة في خدمات نقل كبار الشخنيات  ،وامتك  %100من شركة ماكسيموس للطيران  ،وفطي
عام  2016افتتحت طيران أبوظبي مركز طيران أبوظبي للتدريب بنظام المحاكاة على أحدث الطائرات المروحية.
تجاوزت الشركة مليون ساعة طيران بطائرات الهليوكبتر بمستو قياسي لألمان والسكمة  ،السيما بالنظر إلطى العطدد
الهائل لمرات اإلقكع والهبوط البحري.
 وتسجل الطائرات البحرية بالشركة متوسط  6إلى  7دورات لكطل سطاعة ،ويتطلطب هطذا المسطتو مطن النشطاط ططاقمطيران ونيانة على أعلى مستو من المهنية مدعو ًما ببرنامج سكمة وامتثال يستحق التقدير.
طيران أبوظبي هي شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق أبوظبي لطألوراق الماليطة ،ومقرهطا فطي مططار أبطوظبي الطدولي
بجوار المبنى رقم  ،2نندوق بريد رقم  ،2723أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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المهمه
تقديم حلول مبتكرة عالميًا تتجاوز توقعات المساهمين والمتعاملين
والموظفين.
الرؤية
فريق واحد يقود طيران أبوظبي نحو المستقبل بسالمة لتحقيق
الفائدة المتوقعة.
القيم
• السالمة
• العمل الجماعي
• الجودة
• النزاهة واألخالق
• وضع المتعامل في بؤرة االهتمام
األهداف
• تأتي السالمة على رأس أولويات واهتمام طيران أبوظبي دون
تنازل وال تفريط.
• نُقدر في طيران أبوظبي الخددمات التدي تتسدم باالبتكدار واحتدرام
الوقددددت والكفدددداصة واالقتصدددداد فددددي التكدددداليف واالعتماديددددة مددددع
االحتفاظ بأعلى معايير الجودة.
• نلتزم في طيران أبوظبي بتحقيق أعلى مستويات رضا
المتعاملين.
• نُقدر في طيران أبوظبي عطاص فريق العمل لتحقيق رسالتنا،
وندعم ونشجع روح الفريق لالرتقاص بمستوى الكفاصة والخبرة
والتنافسية.
• الثقة والمسؤولية والشفافية وااللتزام والمحاسبة هي ركائز
العمل لدينا.

رسالة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
نحن فخورون بما ونلت إليه نناعة الطيران في دولطة اإلمطارات العربيطة المتحطدة و بمطا تحقطق مطن التططور الضطخم
على المستو السياسي واالقتنطادي والبنيطة التحتيطةم فمنطذ عطام  ،1976نمطت مجموعطة طيطران أبطوظبي مطن شطركة
ذات عميل واحد إلى أكبر مشغل تجاري لطائرات الهليكوبتر في الشطرق األوسطط وشطمال أفريقيطا ،حيطث نقطدم خطدمات
عالية التخنص في أكثر البيئات تحديًا حول العالم.
السبب األساسي لنجاحنا هو االستثمار المستمر في توظيف والتمس بالكفاءات المؤهلطة التطي تتمتطع بالمهطارة والتفطاني
وهو ما سمح لنا بتسجيل ما يقرب من مليون سطاعة طيطران لططائرات الهليكطوبتر ،مطع الحفطاظ علطى سطجل سطكمة مهطم
ومكحظ.
وساهم فطي هطذا النجطاي زيطادة مسطاهمة شطركائنا االسطتراتيجيين فطي نطناعة الطنفط والغطاز ،وتأسطيس مشطاريع مشطتركة
مستقرة علطى النطعيدين المحلطي والطدولي .ومطع توسطع طيطران أبطوظبي ،ال تتوقطف المجموعطة عطن السطعي نحطو تقطديم
خططدمات طيططران يحتططذ بمعاييرهططا إقليميًططا وعالميًططا مسططتندين إلططى حلططول طيططران تضططع منططالح المتعططاملين علططى رأس
أولوياتها.

وأ تنم هذه الفرنة ألشكر موظفين شركة طيران أبوظبي على جهطودهم وروي العمطل الجمطاعي ،كمطا أتوجطه بالشطكر
لعمكئنا الكرام على ثقتهم ولمساهمينا على تفطانيهم ودعمهطم المسطتمر للمجموعطة ،فمسطاهماتكم كللطت جهودنطا بالنجطاي،
وإنّي على ثقة من أننا سنوانل التفوق في السنوات القادمة بإذن هللا.

سعادة نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس اإلدارة
 4تقرير االستدامة لشركة طيران أبوظبي 2020

مجموعة طيران أبوظبي
تمتل طيران أبوظبي  %100من قيمة مركز طيران أبوظبي للتدريب ( شركة ذات مسؤولية
محدودة ) وهو مركز للتدريب ومحاكاة الطيران  ،ويحتوي هذا المركز على تسعة مساحات للتدريب
قابلة للتوسعة لتنل ثمانية عشر مساحة للتدريب في المرحلة الثانية،
ويحتوي المركز على أجهزة المحاكاة التالية:

•AW139
•Bell 412
•King Air 350
•Embraer ERJ 145
ضا الدورات التدريبية التالية:
يقدم المركز أي ً
•دورات التقييم األولي للطيارين
•دورات للتقييم الدوري للطيارين
•دورات تدريب محاكاة الطيران بكافة مراحله شاملة اإلجراءات العادية والغير عادية والطوارئ
• دورات معتمدة من هيئة الطيران المدني اإلماراتي واألوروبي والسعودي
• لد المركز فاحنين معتمدين من هيئة الطيران المدني اإلماراتي واألوروبي والسعودي
•دورات على نظام الرؤية الليلية
• دورات على إدارة موارد قمرة الطائرة  ،اإلسعافات األولية  ،إطفاء الحرائق  ،والبضائع الخطرة
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قامطت شطركة طيطران أبطوظبي بتأسطيس شطركة ايطه دي ايطه العالميطة للعقطارات ذ.م.م .إلدارة أراضططي
وعقارات المجموعة داخل الدولة وخارجها.
يشمل نطاق عمل شركة ايه دي ايه العالمية:
•إدارة األنول
•إدارة العقارات
•خدمات التأجير
•المشاريع المشتركة
•الملكية الخانة
•خدمات إدارة المرافق
•خدمات إدارة التطوير
•االستثمارات
شططركة أو سططتا ويسططت النططد لخططدمات الطيططران ذ.م.م .وهططي مشططروع مشططتر بططين
طيران أبوظبي بنسطبة ( )%70وليونطاردو لنطناعة الططائرات بنسطبة ()%30
لتقديم الخدمات التالية :
•نيانة الطائرات العمودية والخدمات اللوجستية
•مركز لتوزيع قطع الغيار
•إنكي وعمرة قطع الغيار
•فحص وإنكي قوارب النجاة واألجهزة المتعلقة بطفو الطائرات على الماء

مجموعة طيران أبوظبي
تمتل شركة طيران أبوظبي  %100من شركة ماكسيموس للطيران  ،أكبر مشغل لعمليات الشحن الجوي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومن بين األكبر في منطقة الشرق األوسط ،لد ماكسيموس للطيران اسطول مكون من الطائرة نوع انتونوف ( )AN-124-100ومن نوع
اليوشن ( ، )IL76TDحيث تقوم بعمليات شحن ونقل للشحنات الضخمة بما فيها البضائع الخطرة  ،الفروسية والحيوانات الحية.

رويال جت إحد شركات المجموعة والمملوكة بنسبة  %50لشركة طيران أبوظبي ( ش.م.ع) وبنسبة  %50لهيئة طيران الرئاسة.
يضم أسطولها ثمانية طائرات هي:
•عدد  6طائرات من نوع بوينغ بيزنس جت
•عدد  2طائرة من نوع جلوبال 5000
وتعتبر أنشطة وخدمات الشركة األساسية كالتالي:
•نقل كبار الشخنيات
•خدمات اإلخكء الطبي
•وساطة النقل
•إدارة الطائرات واستشارات واالستحواذ
•العمليات األساسية الثابتة  /مبنى كبار الشخنيات في مطار أبوظبي الدولي ودولة سيشيل

وتمتل شركة طيران أبوظبي شركات تابعة أخر مثل ايه دي ايه إلدارة العقارات والنيانة العامة ( ريمكو ) وشركة ايه دي ايه ميلينيوم لكستشارات
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إطار العمل واستراتيجية االستدامة
االستدامة هي أساس عملنا في طيران أبوظبي ،فنحن نسطعى جاهطدين للعمطل بمسطؤولية وشطفافية وفطق رؤيتنطا كفريطق واحطد ،ودفطع الشطركة نحطو المسطتقبل بسطكمة
لتحقيق الفائدة المتوقعة .ونلتزم بتر تأثير إيجابي على مجتمعاتنا ،مع الحفاظ في نفس الوقت على النجاي المستدام.
يقوم إطار عمل طيران أبوظبي على أربع ركائز أساسية :االقتنادية واإلنسانية واالجتماعية والبيئية .وتؤمن طيران أبوظبي بأن إطار العمطل الفعطال سيسطاعد
في تحقيق أهدافها االستراتيجية.
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التعامل مع جائحة كورونا
كان لتفشي جائحة كورونا  COVID-19وانخفاض أسعار النفط خكل الفترة الحالية تأثيرا ً سلبيا ً على المجموعة  ،كما هو الحال بالنسبة لغالبية الشركات على
مستو العالم  ،ولكن بفضل تنوع أنشطة المجموعة  ،تمكنت شركة طيران أبوظبي من الحفاظ على ربحيتها.
من بين شركات المجموعة  ،تعتبر شركتي رويال جت ( )RJومركز طيران أبوظبي للتدريب ( )ADATCاألكثر تأثرا ً بالظروف الراهنة ،وقد اتخذت الشركتين
حزمة من اإلجراءات لتقليل التكاليف بما فيها خفض الرواتب .وتستمر المجموعة بالمراقبة عن كثب لتأثير وتداعيات تفشي  ،COVID-19وسيتم اتخاذ المزيد من
اإلجراءات اإلضافية إذا لزم األمر.

طبقت شركة طيران أبوظبي نظام العمل عن بعد لموظفيها التزاما ً باإلجراءات االحترازية،وقد استطاعت الشركة أن تتحول لبيئة خالية من األوراق في فترة وجيزة
نجحت خكلها بدعم موظفيها بكافة الوسائل الممكنة للعمل إلكترونيا ً بسكلة ومهنية بما فيها إدارة الوثائق إلكترونيا ً  ،التوقيعات واالعتمادات اإللكترونية وعقد
اجتماعات عن طريق الفيديو،وبذل لم تتأثر اإلنتاجية بشكل سلبي بل استمرالعمل في شركة طيران أبوظبي بشكل طبيعي كالمعتاد.
فيها يتعلق بإجراءات السكمة ،اتخذت الشركة إجراءات مختلفة للحد من مخاطر ، COVID-19بما في ذل تعقيم المباني (المكاتب وحظائر الطائرات ومجمع
سكن الموظفين) ،تعقيم وتطهير الطائرات ،وتركيب كاميرات التنوير الحراري ،التباعد الجسدي بين الموظفين ،وجعل استخدام معدات الحماية الشخنية إلزاميًا في
مكان العمل.
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حوكمة الشركة
عملططت طيططران أبططوظبي علططى تطططوير وتنفيططذ هيكططل تنظيمططي كفططو وفعططال علططى مسططتو إدارات
وأقسام الشركة المختلفة ،لكرتقطاء بالتنسطيق والتفاعطل اإلداري ،كمطا هطو مبطين أدنطاه فطي الهيكطل
التنظيمي المعتمد للشركة من قبل مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة
جميع أعضاء مجلطس اإلدارة مطن مطواطني دولطة اإلمطارات العربيطة المتحطدة الطذين
دورا مه ًمططا فططي تحديططد وتنفيططذ
عملططوا بنشططاط علططى بنططاء ثقافططة حوكمططة قويططة لعبططت ً
معايير المسؤولية لتمكين قيادة الشركة من إدارتها على نحطو يحقطق أفضطل الفوائطد
للمساهمين.

سعادة  /نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /عبدهللا نديق محمد حسين الخوري
عضو مجلس إدارة
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السيد /سيف سعيد محمد الظاهري
عضو مجلس إدارة

الشيخ  /أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /أحمد علي خلفان المطوع الظاهري
عضو مجلس إدارة

السيد /عبدالمنعم سيف حمود الكندي
عضو مجلس إدارة

سعادة  /حميد عبدهللا علي محمد الشمري
عضو مجلس إدارة

السيد /خليفة يوسف عبدهللا حسين الخوري
عضو مجلس إدارة

السيد /محمد خليل محمد شريف الفوالذي
عضو مجلس إدارة

حوكمة الشركة
أعضاص لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت
المنصب
االسم
رئيس اللجنة
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضوا
السيد /أحمد علي خلفان الظاهري
ً
عضوا
السيد /عبدهللا نديق الخوري
ً
أعضاص لجنة االستثمار
االسم
السيد /خليفة يوسف عبدهللا الخوري
السيد /سيف سعيد محمد الظاهري
السيد /عبدالمنعم سيف حمود الكندي
السيد /محمد خليل فوالذي الخوري
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المنصب
رئيس اللجنة
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً

حنص رأس المال
تاريخ الطري
نوع الشركة
ال ُمدقق

هيكل الملكية
444,787,200
 15ديسمبر 2000
شركة مساهمة عامة
ديلويت اند توش – الشرق الوسط

يوزع رأس المال المندر على النحو التالي:
 ( )%30لحكومة إمارة أبوظبي ( )%70للمساهمين ،وال تتجاوز ملكية ير مواطني دولة اإلماراتالعربية المتحدة عن  %30من رأس مال أسهم الشركة.

األداص المالي
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019

نسبة مقدار
التغيير

1,558,504

2,081,716

()%25

األرباح التشغيلية

342,969

519,906

()%34

هامش الربح التشغيلي

%22.01

%24.97

صافي الربح

154,686

301,205

%9.93

%14.47

0.40

0.55

()%27

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

نسبة مقدار
التغيير

مجموع الموجودات

4,977,147

4,980,248

()%0

مجموع المطلوبات

1,489,446

1,559,466

()%4

مجموع حقوق الملكية
(المساهمين)

3,487,701

3,420,782

%2

اإليرادات

هامش صافي الربح
العائد على السهم خالل الفترة
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()%49

حققت شركة طيران ابوظبي وشطركاتها التابعطة بمطا فطي ذلط ( الشطركة
األم  ،شركة ريمكو  ،مركز طيطران أبطوظبي للتطدريب  ،شطركة إيطه دي
إيطططه العالميطططة للعقطططارات وشطططركة إيطططه دي إيطططه ميلنيطططوم ل ستشطططارات )
للفتططططرة الماليططططة المنتهيططططة فططططي  31ديسططططمبر  2020إيططططرادات بلغططططت
 636,19مليططططون درهططططم مقارنططططة مططططع إيططططرادات محققططططه مقططططدارها
 663,05مليطون درهطم لطنفس الفتطرة مطن عطام  ( 2019بإنخفططاض
مقداره ( 4.05%

كمططا حققططت شططركة رويططال جططت بنهايططة الفتططرة الماليططة المنتهيططة ف طي 31
ديسططمبر  2020إيططرادات بلغططت  320.09مليططون درهططم مقارنططة مططع
إيططرادات محققططة مقططدارها  661مليططون درهططم لططنفس الفتططرة مططن عططام
 ( 2019بانخفاض مقداره  . )51.58%ويعطزي هطذا اإلنخفطاض
إلى تأثير .covid 19
أمططا عططن شططركة ماكسططيموس للطيططران فقططد حققططت بنهايططة الفتططرة الماليططة
المنتهيطة فطي  31ديسطمبر  2020إيطرادات بلغطت  602,23درهطم
مقارنة مع إيطرادات محققطة عطن نفطس الفتطرة مطن عطام  2019مقطدارها
757,66مليون درهم ( بإنخفاض مقداره (  .20.52%ويعطز
هذا االنخفاض إلى انخفاض مبيعات الخدمات اللوجستية والتأجير.
توزيع األرباح:
%20 – 2019
%10 – 2020

التنمية البشرية
الموظفين حسب الجنس

الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم حسب الجنس

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

الموظفين حسب العمر

الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم حسب العمر

سنة
سنة
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التنمية االجتماعية
فريق الوثبة للدرجات الهوائية المجتمعي برعاية طيران أبوظبي
نطا بنشطر الططوعي الرياضطي بططين
تطؤمن طيطران أبططوظبي بالطدور المهططم للرياضطة فطي المجتمططع وتطولي اهتما ًمططا خا ً
األفراد.
والتزا ًمطا بمسططؤوليتها االجتماعيططة ،ترعططى مجموعطة طيططران أبططوظبي فريططق الوثبطة للططدراجات الهوائيططة المجتمعططي
بهططدف المسططاهمة فططي تحقيططق التنميططة وخلططق مجتمططع نططحي ونشططط لططه تططأثير إيجططابي مسططتدام فططي تط طوير األداء
المجتمعي.
مؤخرا السباق الثكثي لركوب الدراجات ضمن نشاطاته.
يشتهر فريق الوثبة بالتطور المستمر حيث أضاف
ً
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التنمية االجتماعية
سباق العين المجتمعي للدراجات الهوائية برعاية طيران أبوظبي
رعت طيران أبوظبي الرعاية سباق العين للدراجات بمشاركة أكثر من  150متسابقًا في
سباق من وادي المغامرات لجبل حفيت في العين.

شاركت طيران أبوظبي في رالي أبوظبي الصحراوي
ضا التراث فهي ال تنسى جذورها
تواكب طيران أبوظبي التطور التكنولوجي والثقافي ،وتدعم أي ً
أبدًا.
تتواجد الشركة دائ ًما في األحداث التي تُعبر عن تراث اإلمارات وثقافتها مثل رالي أبوظبي
النحراوي.
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التنمية االجتماعية
أطلقددت طيددران أبددوظبي رسددائل مددن مروحياتهددا لنشددر الددوعي بفيددروس كوفيددد  19مططن
خططكل تحليططق طططائرة هليكطططوبتر فططي جميططع اإلمططارات لعطططرض رسططائل بططاللغتين العربيطططة
واإلنجليزية تحث أفطراد المجتمطع علطى البقطاء فطي المنطازل والحفطاظ علطى مسطافات التباعطد
االجتماعي وتجنب التجمعات.
أتت هذه المبادرة ضمن جهود طيران أبوظبي لدعم إجطراءات الدولطة فطي مكافحطة كوفيطد
 19والحفاظ على سكمة الناس وحمايتهم واالنضمام إلى الجهود العالمية في منع انتشطار
كوفيد 19
وتستهدف هذه المبادرة كافة فئات المجتمع وتحثهم علطى اتخطاذ االحتياططات الكزمطة لمنطع
انتشار المرض.

 15تقرير االستدامة لشركة طيران أبوظبي 2020

تقطدم طيططران أبططوظبي خدمططة هامطة أخططر هططي اإلسططعاف الجطوي بالتعططاون مططع شططريكنا
االستراتيجي  -اإلسعاف الوطني ،لنقل حاالت كوفيد –  19اإليجابية من البحطر إلطى
البر.

التنمية البيئية
برنامج إدارة النفايات
تُنفذ طيران أبوظبي برنام ًجا ثابتًا إلدارة النفايات يتوافق مطع القواعطد التنظيميطة الخانطة
بالدولططة وإمططارة أبططوظبي ،وبشططكل خططاص القططانون االتحططادي رقططم  ،24وقططانون إمططارة
أبوظبي رقم  21ومركز أبوظبي للسكمة والنحة المهنية ،وقطد تطم اعتمطاد خططة إدارة
النفايات الخانة بالشطركة مطن جانطب مركطز أبطوظبي إلدارة النفايطات (تطدوير) .وتعمطل
سياسة إدارة النفايات الخانة بطيران أبوظبي حسب األولويات التالية:
الحد من النفايات :من خكل سياسة الشراء وإجراءات العمل ورفع الوعي.
إعادة االستخدام :قبل التخلص من أي شيء ،يطتم اتخطاذ مطا يلطزم إلعطادة اسطتخدامه أوالً
داخل الشركة وإذا لم يكطن ذلط ممكنًطا يطتم اللجطوء إلطى الجهطات الخارجيطة أو المتعاقطدين
المعينين للتعامل معه.
التدددوير :أينمططا كانططت هنططا فرنططة وسططمحت اللططوائح ،يططتم التشططجيع علططى إعططادة تططدوير
النفايات وااللتزام بذل للتقليل من حجم النفايات المفترض نقلها للمدافن النحية.
المعالجة :عنطد إرسطال النفايطات للمعالجطة للسطيطرة األمنطة علطى الخنطائص الخططرة أو
تقليلها قبل إعادة التدوير أو التخلص منها ،تضمن الشركة أن عمليات الفنل والتخطزين
والمناولة والنقل والمعالجة تتوافق مع القواعد والتشريعات ذات النلة.
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التخلص من النفايات :حيث ال يوجد مفر من إنتاج المخلفات والنفايات ،تتأكد الشركة من
إجراءات فنل النفايات وتخزينها والتعامل معها ونقلها قبل التخلص منها بما يتوافق مع
التشريعات المتعلقة بذل .

التنمية البيئية
حصلت طيران أبوظبي على تقييم المستوى الثالث وفقًا للمعيار الدولي لعمليات الطائرات ( )IS-BAOالمعتمدد
من المجلس العالمي لطيران األعمال (.)IBAC
فططي أكتططوبر  ،2020حنططلت طيططران أبططوظبي علططى أعلططى تنططنيف للعمليططات اعمنططة وفقًططا للمعيططار الططدولي لعمليططات
الطائرات  ،IS-BAOكما حنلت على شهادة المستو الثالث من المجلس العالمي لطيران األعمطال (،)IBAC
ويؤكد هذا االلتزام المستمر وأسلوب القيادة القوية التي تتبناها طيطران أبطوظبي للحفطاظ علطى أعلطى المعطايير الدوليطة
للسكمة والتميز التشغيلي والكفاءة والمهنية في مجال الطيران بل تتجاوزها لمستويات جديدة.
المعيطار الططدولي لعمليططات الططائرات عبططارة عططن كططود للمقطاييس وأفضططل الممارسططات المنطممة التططي تسططاعد شططركات
الطيران وتستخدم فطي تقييمهطا عالميًطا .وحنطلت طيطران أبطوظبي علطى شطهادة المسطتو الثالطث بعطد حنطولها علطى
شطهادة المسطتو األول عطام  2016ثطم شطهادة المسطتو الثطاني عطام  ،2018التطي تُثبطت تحقيطق معطايير السطكمة،
وتعتبر طيران أبوظبي هي شركة الطيران الوحيطدة المشطغلة لططائرات الهليكطوبتر التطي تتمتطع بهطذا التميطز المرمطوق
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يؤكد هذا التقييم على مكانطة طيطران أبطوظبي بطين نخبطة شطركات الطيطران ،لطيس فقطط فطي الشطرق األوسطط ولكطن فطي
العالم ،ويبعث هذا األمر االطمئنان في قلوب المساهمين الذين وضعوا ثقتهم في شركتنا بسبب معايير السكمة التطي
نعتمدها لحماية أرواي الركاب وممتلكاتهم سوا ًء في البحطر أو مطن خطكل اإلسطعاف الجطوي أو خطدمات طيطران كبطار
الشخنيات أو لدعم النيانة.
الحنططول علططى هططذه الشططهادات يتطلططب تططدقيقًا شططامكً وتقيي ًمططا نططار ًما للعمليططات التشططغيلية وأنظمططة اإلدارة المتعلقططة
بالسكمة ،بما في ذل نظام إدارة السكمة للشركة وتدريب الموظفين ومراقبة االمتثطال والسطجكت الموثقطة لعمليطات
الطيران ونكحية الطيران.
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سعادة محمد المزروعي المدير العام مع كابتن مايكل ثيرولت المدير التنفيذي للبيئة
والنحة والسكمة والمدير كاميرون ديل روساريو (قائد برنامج المعيار الدولي
لعمليات الطائرات ()IS-BAO

التنمية البيئية
تقييم الفعالية الخاص بنظام إدارة السالمة للشركة الخداص بهيئدة الطيدران المددني
لعام 2020

بعطد فتطرة إعططداد دقيقطة قبططل التطدقيق (أبريططل  -يونيطو) وتقيططيم نطارم مطن قبطل الهيئططة
العامة للطيطران المطدني لمطدة أربعطة أسطابيع (خطكل شطهر يوليطو) ،قطام مفتشطو الهيئطة
العامة للطيران المدني بتقييم نظطام إدارة السطكمة للشطركة (لطوائح الطيطران المطدني)
على أنه "فعال" .نظام إدارة السكمة الفعال يعني أن إجراءات السكمة المتبعطة فطي
الشركة ليست موثقة في مسطتندات فقطط بطل هطي متوافقطة ومناسطبة لمختلطف العمليطات
التي تُنفذها الشطركة  -فقطد تطم تقيطيم إجطراءات هطذا النظطام علطى أنهطا ناضطجة وتحقطق
النتائج المرجوة ولها تأثير إيجابي على أعمالنا.
بسبب هذا التقييم من هيئطة الطيطران المطدني (وبسطبب الثقطة التطي منحهطا لنطا التقيطيم)،
سططوف يططتم إعفططاء طيططران أبططوظبي مططن تططدقيق الهيئططة الخططاص بنظططام إدارة الس طكمة
السططنوي .بنططا ًء علططى ذل ط  ،سططوف يططتم إجططراء هططذا التقيططيم كططل سططنتين (وس طوف يططتم
إجراء التدقيق القادم في نيف .)2022
للحفططاظ علططى هططذه الحالططة اإليجابيططة ،تلتططزم الشططركة بتنفيططذ بططرامج الرقابططة الداخليططة
الروتينية مثل عمليات تدقيق االمتثال والتحقيق في الحطدوث وبرنطامج ثقافطة السطكمة
واإلبططكع عططن الحططوادث ومؤشططرات وأهططداف أداء السططكمة وتحليططل البيانططات وإدارة
المخاطر وإدارة التغيير و يرها من إجراءات نظام إدارة السكمة األخر .
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تقيديم دائددرة البلدديات والنقددل ومركدز أبددوظبي للسدالمة والصددحة المهنيدة (أوشدداد)
2020
أكملططت دائططرة النقططل (بنططفتها الجهططة المسططؤولة عططن تنظططيم قطططاع الطيططران) بنجططاي
تدقيق اإلمتثال في اكتوبر كجزء من توجه لكحتفاظ بشطهادة مركطز أبطوظبي للسطكمة
والنحة المهنية (أوشاد) .وأوردت دائرة البلديات بعض المكحظات اإليجابيطة فطي
تقريرها ،تضمنت:
•
•
•
•

•

سططجل مخططاطر معتمططد ،لكططل األنشطططة التططي وردت فططي تقيططيم المخططاطر .التعططرف
على خطر كوفيد  19مع تحديد إجراءات المواجهة.
إدارة خطة االستجابة للمخاطر وقائمة تحقق من األدوار.
جزء النحة والسكمة المهنية للتدريب المتكرر كل سنتين.
استخدام األداة اإللكترونية الداخلية للتعامل مع الحوادث ومراقبة االمتثال لنظطام
إدارة السكمة.
ططاورا للجهطططات المنظمطططة للقططططاع
ططتمرا وتشط ً
أبطططدت طيطططران أبطططوظبي التزا ًمطططا مسط ً
والمتعاملين.

التنمية البيئية
منهجية ُمنسقة محورها اإلجراصات تقوم على مواجهة مخاطر جائحة كوفيد 19
التخطيط القائم على مواجهة المخاطر والحد منها
تعتمططد منهجيططة اإلدارة التططي وضططعتها مجموعططة طيططران أبططوظبي علططى نمططط نظططام إدارة
السططكمة الخططاص بهيئططة الطيططران المططدني اإلماراتيططة باسططتخدام أدوات الشططركة لتقيططيم
المخاطر وإدارة التغييطر ،وتطم تعيطين إجطراءات خانطة للحطد مطن المخطاطر والخططوات
التنحيحية لتناسب كل موقف واحتياجات كل متعامل وفي هذا السياق ،ال وجطود لحطل
"واحد لكل الظروف".
إجراصات وتدابير خاصة بكل عملية
يُحدد المسؤولون عطن اإلجطراءات والعمليطات مخطاطر التشطغيل الخانطة بهطم ،ويتولطون
إدارة التغيير المناسبة إذا اقتضى األمر.
تم تطوير خطط استمرارية األعمال لضمان اسطتمرار تقطديم خطدمات الطيطران .ونعمطل
علططى تنفيططذ إجططراءات تنططحيحية خططكل المراحططل المختلفططة للوبططاء بمططا يناس طب أنشطططة
تشغيلية ومجاالت عمل محددة داخل الشركة.

استجابة تراعي التنسيق وتأخذ في االعتبار أحدث التطورات
تططتم مراجعططة كططل اإلجططراءات التططي تتخططذها الشططركة للتأكططد مططن تطابقهططا مططع توجيهططات
الحكومطططة وتلبيتهطططا الحتياجطططات المتعطططاملين ،كمطططا أن خططططة اإلدارة تخضطططع للمراجعطططة
المستمرة والتحديث للتأكد من أنها تُناسب الظروف واالحتياجات المتغيرة باستمرار.
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مقدمة للخطة االستراتيجية للسالمة
"برنامج الوعي بمعايير السالمة " 2022 - 2020
تماشيًا مع دور منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وهيئة الطيران المدني اإلماراتية نحطو
تططوفير خريطططة طريططق لهططذه النططناعة تُسططتخدم كمرجططع للحططد مططن مخططاطر الحططوادث ،طططورت
مجموعة طيران أبوظبي برنامج الوعي بمعايير السكمة للتأكد مطن توافطق جهطود الشطركة مطع
مبادرات السكمة التي تشهدها النناعة بشكل عام.
تططم تقططديم برنططامج الططوعي بمعططايير السططكمة ل ط دارة العليططا فططي طيططران أبططوظبي خططكل اجتمططاع
مجلس اإلدارة المنعقد لمراجعة السكمة في يوليو من عطام  .2019وأنطبح برنطامج الطوعي
بمعايير السكمة  2022-2020هطو خارططة الطريطق التطي وضطعتها الشطركة كخططة عمطل
استراتيجية لتحقيق أهدافها من خكل إططار عمطل مطنظم ومشطتر لط دارة والمطوظفين وجميطع
المعنيين بالشركة ،ويمثل هذا البرنامج توج ًها اسطتراتيجيًا إلدارة سطكمة الطيطران لمطدة محطددة
تم إعداده بما يتوافق مطع األهطداف الدوليطة والوطنيطة أخطذًا فطي االعتبطار فئطات الحطوادث عاليطة
المخاطر ،وهو عبارة عن نموذج لكستراتيجية التطي تطدعم تعيطين األولويطات والتحسطين الطدائم
لنظام إدارة السكمة بالشركة وفقًا لمتطلبات القسم العاشر من لوائح الطيران المطدني الخانطة
بالهيئة العامة للطيران المدني .CAR Part X
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