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طيران أبوظبي
ليًغا أسغطو ً مغن تعتبر شركة طيران أبوظبي أكبر مشغلل للطغائرات العموديغة فغي الشغرس األوسغط ل وتمتلغك حا

-DHCوبومبغاردير  EC135وطغائرات يوروكغوبتر 212و412وبيغل  AW139طائرات ليوناردو 
قغغة الشغغرس الشغركة مقغغر رئيسغي فغغي أبغوظبي باإلىغغافة إلغغي موارغع تشغغليل أمغر  عالميغغة فغي منطولغغد   .8

.األوسط وأوروبا وأفريقيا

نحة بموجب مرسوم أميري وبناًء عليه بدأت العمل وإىافت طائرة ذات األج1976تأسست الشركة في عام 

ن افتتحغغت الشغغركة مبنغغي لاغغيانة الطغغائرات ل وتعغغود ملكيغغة طيغغرا1994وفغغي عغغام .  1991الثابتغغة عغغام 

للمسغغايمين مغغن مغغواطني دولغغة اإلمغغارات %( 70)ونسغغبة ( ٪30)أبغغوظبي لحكومغغة إمغغارة أبغغوظبي بنسغغبة 

.موظف1100العربية والمتحدة ومن غير مواطني الدولةل ويعمل لد  طيران أبوظبي حاليًا ما يقرب من 

مغن % 50تستمر مجموعة طيران أبوظبي في توسيع نطاس أعمالها لتشمل أسواس أمر  بما في ذلك امتالك

مغن شغركة ماكسغيموس % 100شركة رويال جت المتمااة في مدمات نقل كبار الشماغيات ل وامغتالك 

علغغي افتتحغغت طيغغران أبغغوظبي مركغغأ طيغغران أبغغوظبي للتغغدريب بنظغغام المحاكغغاة2016للطيغغران ل وفغغي عغغام 

.أحدث الطائرات المروحية

سغيما بغالنظر تجاوأت الشركة مليون ساعة طيران بطائرات الهليغوكبتر بمسغتو  رياسغي لنمغان والسغالمة ل  

.إلي العدد الهائل لمرات اإلرالع والهبوط البحري

دورات لكغل سغاعةل ويتطلغب يغذا المسغتو  مغن النشغاط 7إلغي 6الطائرات البحرية بالشركة متوسغط وتسجل 

.قديرطارم طيران وايانة علي أعلي مستو  من المهنية مدعوًما ببرنامج سالمة وامتثال يستحق الت

وظبي طيران أبوظبي يي شركة مسايمة عامة مسجلة في سوس أبوظبي لغنوراس الماليغةل ومقريغا فغي مطغار أبغ

.ل أبوظبيل اإلمارات العربية المتحدة2723ل اندوس بريد ررم 2الدولي بجوار المبني ررم 

المهمه

ين تقديم حلول مبتكرة عالميًا تتجاوز توقعات المساهمين والمتعامل

.والموظفين

الرؤية

لفائدة فريق واحد يقود طيران أبوظبي نحو المستقبل بسالمة لتحقيق ا

.المتوقعة

القيم

السالمة•

العمل الجماعي•

الجودة•

النزاهة واألخالق•

وضع المتعامل في بؤرة االهتمام•

األهداف

ازل تأتي السالمة على رأس أولويات واهتمام طيران أبوظبي دون تن•

.وال تفريط
رام الوقات نُقدر في طيران أبوظبي الخدمات التي تتسم باالبتكاار واحتا•

أعلى والكفااا ة واالقتصاااد فااي التكاااليف واالعتماديااة مااع االحتفاااظ باا

.معايير الجودة
.املينأبوظبي بتحقيق أعلى مستويات رضا المتعفي طيران نلتزم •
ا، وندعم نُقدر في طيران أبوظبي عطا  فريق العمل لتحقيق رسالتن•

.نافسيةونشجع روح الفريق لالرتقا  بمستوى الكفا ة والخبرة والت
لعمل الثقة والمسؤولية والشفافية وااللتزام والمحاسبة هي ركائز ا•

لدينا
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مجلس اإلدارةسعادة رئيس رسالة 
تو  السياسغي نحن فمورون بما والت إليه اناعة الطيران في دولة اإلمارات العربية المتحدة و بما تحقغق مغن التطغور الىغمم علغي المسغ

ل نمت مجموعة طيران أبوظبي من شركة ذات عميل واحد إلي أكبر مشلل تجغاري لطغائرات 1976وا رتاادي والبنية التحتية؛ فمنذ عام 

.مالهليكوبتر في الشرس األوسط وشمال أفريقيال حيث نقدم مدمات عالية التماص في أكثر البيئات تحديًا حول العال

ي ويو ما سمح لنا بتسجيلالسبب األساسي لنجاحنا يو ا ستثمار المستمر في توظيف والتمسك بالكفاءات المؤيلة التي تتمتع بالمهارة والتفان

.من مليون ساعة طيران لطائرات الهليكوبترل مع الحفاظ علي سجل سالمة مهم ومالحظيقارب ما 

علغي الاغعيدين وسايم في يذا النجاح أيادة مسايمة شركائنا ا سغتراتيجيين فغي اغناعة الغنفط واللغاأل وتأسغيس مشغاريع مشغتركة مسغتقرة

ليميًغا وعالميًغا ومع توسع طيران أبوظبيل   تتورف المجموعة عن السغعي نحغو تقغديم مغدمات طيغران يحتغذ  بمعاييريغا إر. المحلي والدولي

.مستندين إلي حلول طيران تىع ماالح المتعاملين علي رأس أولوياتها

رام علي ثقتهم طيران أبوظبي علي جهوديم وروح العمل الجماعيل كما أتوجه بالشكر لعمالئنا الكشركة موظفيوأغتنم يذه الفراة ألشكر 

لتفوس في السنوات ولمسايمينا علي تفانيهم ودعمهم المستمر للمجموعةل فمسايماتكم كللت جهودنا بالنجاحل وإنّي علي ثقة من أننا سنواال ا

. القادمة بإذن هللا

سعادة نادر أحمد الحمادي

رئيس مجلس اإلدارة
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طيران أبوظبيمجموعة 
سط ل حيث تعتبر شركة طيران أبوظبي أكبر مشلل للطائرات العمودية التجارية في الشرس األو

من نوع 2ل وعدد AW139من نوع اجستا ويستالند 19عدد )طائرة عمودية منها 55تمتلك عدد 

كما أنها ( . 212من نوع  بيل 12ل وعدد 412من نوع بيل 22وعدد AW169اجستا ويستالند 

(.DHC-8)طائرات ذات األجنحة الثابتة 4تمتلك عدد 

ن ومارجه ل تيجيه في تنويع أنشطتها في مجال رطاع الطيرااوتتبع شركة طيران أبوظبي استر
-:وتقوم الشركة بتوفير مدماتها لقطاعات الطيران التالية

(تأجير متىمن طارم الطائرة من طيارين ومهندسين وعقود غير متىمنة)عمليات الطيران •

فاء أنشطة النفط واللاأل اإلسعاف الجوي ل المسح الجوي ل التاوير الفوتوغرافي ل إط•

.الشماياتالحرائقل رش المحاايل الأراعية ل رحالت كبار 

.  عمليات ا مالء الطبي•

.عمليات البحث وا نقاذ بالتنسيق مع القوات المسلحة ا ماراتية•
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طيران أبوظبيمجموعة 
الثابتالجناحذاتالطائراتبواسطةالركابنقل•

بالغ مساحته  توفرشركة طيران أبوظبي أحدث تقنيات الدعم الفني والتقني من مالل ينجر الايانة التابع وال
-:متر مربع حيث انها تقوم باألعمال التالية علي سبيل المثال612

(الثابتةاألجنحةذاتوالطائراتالهيلوكبترطائرات)الرئيسيةالايانةعمليات•

اللياررطعوتعميرااالحورشة•

(التبديللالفحصلتعمير ) ايانة المحركات • 

للطائراتا لكترونيةالمعداتايانة•

الطائراتييكلايانةورش•

الطائراتوفراملاطاراتايانة•

الطائراتييكلوطالءلتجديدورش•

الماءفحص وايانة وااالح روارب النجاة واألجهأة المتعلقة بطفو الطائرات علي•

ياتالبطارواستبدالايانةورشة•
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(محدودةمسؤوليةذاتشركة)للتدريبأبوظبيطيرانمركزمن%100أبوظبيطيرانشركةوتمتلك
إليلتالللتوسعةرابلةBaysتسعةعليالمنشأةيذهوتحتويالطيرانلومحاكاةللتدريبمركأويو

:التاليةالمحاكاةأجهأةعليالمركأويحتويالثانيةلالمرحلةفيBaysعشرثمانية

•AW139
•Bell 412
•King Air 350
•Embraer ERJ 145

-:باإلىافة إلي توفير المركأ الدورات التدريبية التالية 

دورات التقييم األولي للطيارين •

للطيارينالدوري التقييمدورات •

دورات تدريب محاكاة الطيران بكافة مراحله شاملة اإلجراءات العادية واللير عادية والطوارئ•

دورات معتمدة من ييئة الطيران المدني اإلماراتي واألوروبي والسعودي•

لد  المركأ فاحاين معتمدين من ييئة الطيران المدني اإلماراتي واألوروبي والسعودي•

دورات علي نظام الرؤية الليلية•

ة دورات علي إدارة موارد رمرة الطائرة ل ا سعافات األولية ل إطفاء الحرائق ل والبىائع المطر•

أراىيارةوإدوتطويرلشراءللعقاراتالعالميةايهديايهشركةبتأسيسأبوظبيطيرانشركةرامت

.ومارجهاالدولةفيالمجموعةومباني

:التاليةالنطاراتللعقاراتالعالميةايهديايهشركةعملويشمل

األاولإدارة•

العقاراتإدارة•

التأجيرمدمات•

مشتركةمشاريع•

األسهموبيعشراء•

المرافقإدارةمدمات•

العقاراتتطويرمدمات•

ا ستثمارات•

الروىة
المنيرة

جميرا جاردن سيتي

طيران أبوظبيمجموعة 
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طيران أبوظبيمجموعة 

األوسطالشرسمنطقةفياألكبربينومنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالجويالشحنلعملياتمشللأكبرلللطيرانماكسيموسشركةمن%100أبوظبيطيرانشركةتمتلك

يوي(محدودةمسؤوليةذاتشركة)الطيرانلمدماتويستالنداجستاشركةوتقدم

بنسبةالطائراتلاناعةوليوناردو(%70)بنسبةأبوظبيطيرانبينمشتركمشروع

:التاليةالمدمات(30%)

اللوجستيةوالمدماتالعموديةالطائراتايانة•

اللياررطعلتوأيعمركأ•

اللياررطعوعمرةإاالح•

الماءعليالطائراتبطفوالمتعلقةواألجهأةالنجاةرواربوإاالحفحص•
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طيران أبوظبيمجموعة 
الرئاسةلطيران%50وبنسبة(ع.م.ش)أبوظبيطيرانلشركة%50بنسبةوالمملوكةالمجموعةشركاتإحد جترويال

:طائرات(8)مناسطولولديها

•(6) Boing Business Jets BBJ
•(2) Global 5000                          

-:وتعتبر أنشطة ومدمات الشركة األساسية كالتالي

نقل كبارالشمايات •

مدمات ا مالء الطبي•

وساطة النقل•

إدارة الطائرات واستشارات ا ستحواذ •

مبني كبار الشمايات في مطار أبوظبي الدولي / العمليات األساسية الثابتة •

.الستشاراتوشركة إيه دي إيه ميلينيوم ل( ريمكو) وتمتلك شركة طيران أبوظبي شركات تابعة أمر  مثل إيه دي إيه إلدارة العقارات والايانة العامة 
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إطار العمل واستراتيجية ا ستدامة

ع الشركة نحو ا ستدامة يي أساس عملنا في طيران أبوظبيل فنحن نسعي جايدين للعمل بمسؤولية وشفافية وفق رؤيتنا كفريق واحدل ودف

.لي النجاح المستدامونلتأم بترك تأثير إيجابي علي مجتمعاتنال مع الحفاظ في نفس الورت ع.  المستقبل بسالمة لتحقيق الفائدة المتورعة

ي بأن إطار العمل وتؤمن طيران أبوظب.  ا رتاادية واإلنسانية وا جتماعية والبيئية: يقوم إطار عمل طيران أبوظبي علي أربع ركائأ أساسية

.  الفعال سيساعد في تحقيق أيدافها ا ستراتيجية

10-أبوظبي لطيران 2021تقرير اإلستدامة 
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19-التعامل مع جائحة كوفيد 

.المناسبالوقتيفمختلفةمبادراتاتخاذخاللمنالتأثيراتتلكحدةمنالتخفيففينجحتأبوظبيطيرانلكنبأكمله،الطيرانقطاععلىكبيرتأثير19–كوفيدلوباءكان

ً و19-كوفيدومخاطرللوائحنظًرا اداتوا عتملتوريعاتاإلكترونياًلالوثائقإدارةنظاملواعتمدتاألوراسمنماليةبيئةطيرانردمتا حتراأيةلباإلجراءاتالتأاما

.كالمعتادعيطبيبشكلأبوظبيطيرانشركةفيأبوظبياستمرالعملبلسلبيبشكلاإلنتاجيةتتأثرلمالفيديولوبذلكطريقعناجتماعاتوعقداإللكترونية

ل(الموظفينسكنومجمعالطائراتوحظائرالمكاتب)المبانيتعقيمذلكفيبمال19–كوفيدمماطرمنللحدممتلفةإجراءاتالشركةاتمذتالسالمةلبإجراءاتيتعلقفيها

.العملانمكفيإلأاميًاالشمايةالحمايةمعداتاستمداموجعلالموظفينلبينالجسديالتباعدالحراريلالتاويركاميراتوتركيبالطائراتلوتطهيرتعقيم

11-أبوظبي لطيران 2021تقرير اإلستدامة 
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المجتمعات

العمالء

هليكوبترطائرةتحليقخاللمن19-كوفيدبـالوعيلنشرالهليكوبترمنرسائلأبوظبيطيرانأطلقت•

البقاءلىعالمجتمعأفرادتحثواإلنجليزيةالعربيةباللغتينتوعويةرسائللعرضاإلماراتجميعفي

.التجمعاتوتجنباالجتماعيالتباعدعلىوالحفاظالمنزلفي

19-كوفيدلمرضىمنسقةنقلبعثات•

الدخولمنافذجميعفيومعقماتحراريتصويركاميراتتركيب•

الطائراتوتطهيرتعقيم•

.التواصلأشكالكافةباستخداماطالععلىالعمالءإبقاء•

المسايمين
قويةوإحتياطياتنقديبمركزاالحتفاظ•

الماليةاألوراقفياالستثمارمثلأخرىإيراداتمصادرعنأبوظبيطيرانبحثت•

الموظفين
المنزلمنبعدعنللعملالدعمموظفيتوجيه•

الخارجفيالمحجوزينألولئكالدعمتقديم•

الرواتبفيتخفيضاتيوجدال•

اإلمكانقدراالفتراضيةاالجتماعاتتوجيه•

ًًالشخصيةالحمايةمعداتواستخدامالموظفينبينالفصل• العملمكانفيإلزاميا

(الموظفينومجمعالطائراتالمكاتب،)المبانيتطهير•

كورونابفيروسالمصابينللموظفينالصحيالحجرمنشأةتوفير•

المطط
الجيد،األداءلمواصلةوالمشاركةالتحفيزإلىمضى،وقتأيمنأكثرأبوظبيطيرانموظفويحتاج

مكانوثقافة،القويةالقيادةإلظهارالوقتحانلقد.النفسيةصحتهمإلىاالنتباهإلىأيًضابحاجةلكنهم

إعادةإلىادتناقمنالمرحلةهذهتتطلب.الجماعيالتفكيرفينوعيةنقلةإلحداثوالمبتكرةالشاملةالعمل

نفيذوتالنتائج،عنالمساءلةوتحديد،العملخططوتحديثواقعية،وبرامجأهدافوضعفيالنظر

.العملأساليبفيالمستمرةالتغييرات

19-التعامل مع جائحة كوفيد 

12-أبوظبي لطيران 2021تقرير اإلستدامة 
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الشركةحوكمة 
ريل كما يو مبين أدناه في الهيكل دااإلعملت طيران أبوظبي علي تطوير وتنفيذ ييكل تنظيمي كفئ وفعال علي مستو  إدارات وأرسام الشركة الممتلفةل لالرتقاء بالتنسيق والتفاعل 

:التنظيمي المعتمد للشركة من ربل مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة 

أعىغغاء مجلغغس اإلدارة مغغن مغغواطني دولغغة جميغغع 

علغي اإلمارات العربية المتحدة الذين عملوا بنشغاط

ي تحديغد بناء ثقافة حوكمة روية لعبت دوًرا مهًمغا فغ

لشغركة مغن وتنفيذ معايير المسغؤولية لتمكغين ريغادة ا

.ايمينإدارتها علي نحو يحقق أفىل الفوائد للمس
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الشركةحوكمة 
أعضا  لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباإلسم

اللجنةرئيسالظايريسلطانمحمدأحمدالشيخ

عىوالظايريملفانعليأحمد/السيد

عىوالمورياديقعبدهللا/السيد

اإلستثمارأعضاء لجنة 

المنصباإلسم

اللجنةرئيسالموريعبدهللايوسفمليفة/السيد

عىوالظايريمحمدسعيدسيف/السيد

عىوالكنديحمودسيفعبدالمنعم/السيد

الخوريفوالذيخليلمحمد/السيد
عىو

هيكل الملكية

444,787,200المالرأس

2000ديسمبر15الطرحتاريخ

(عمش)عامةمساهمةشركةالشركةنوع

(األوسطالشرق)توشآندديلويتالحساباتمدقق

:يوأع رأس المال المادر علي النحو التالي
لحكومة إمارة أبوظبي%( 30)-

ة عن للمسايمينل و  تتجاوأ ملكية غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحد%( 70)-

.من رأس مال أسهم الشركة% 30
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األداء المالي للمجموعة
31في الفترة المالية المنتهية 

2021ديسمبر 

31في المنتهية المالية الفترة

2020ديسمبر 

نسبة مقدار 

التغيير

%7.93 1,558,504 1,682,082اإليرادات 

%44.13 342,969 494,327األرباح التشغيلية

%22.01%29.39هامش الربح التشغيلي

%98.36 154,686 306,833صافي الربح

%9.93%18.24هامش صافي الربح

%41.52 0.40  0.56لسهم خالل الفترةاالعائد على

2020ديسمبر 31كما في 2021ديسمبر 31كما في 
/  الزيادة

(النقص)

%11.02 4,977,148 5,525,386مجموع الموجودات

%19.92 1,489,447  1,786,071مجموع المطلوبات

الملكية مجموع حقوق

(المساهمين)
3,739,315 3,487,701 7.21%

:األرباحتوزيعات

2019–20%

2020–10%
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التنمية البشرية
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التنمية البشرية
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التنمية البشرية
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المسؤولية اإلجتماعية
دعمعليحرصتنفسهالورتوفي.بهوالنهوضالمجتمعتقدمفيتسايمالتيالكبر الرياىيةاألحداثورعايةدعمماللمنالمؤسسيةا جتماعيةبواجباتهاالقيامعليأبوظبيطيرانتحرص

أبوظبيرؤيةمعيتماشيبمااىيةالريواألنشطةالفعالياتتطويرفيالتعاونإليباإلىافة.رسميكراع  أبوظبيالعاامةتستىيفهاالتيالرياىيةوالفعالياتلننشطةالترويجفيالحكوميةالمؤسسات

2030.

(2021نوفمبر26)أبوظبيطيرانفيألدنوكا ستراتيجيوالشريكأدنوكلماراثونالرسميالراعي•

(2021نوفمبر30)الشهيدذكر إحياءفيالمشاركة•

(2021ديسمبر2)المتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالممسينالوطنياليومورعايةمشاركة•

تاميممنالطائراتلعجالتمااةبماداتالمؤسسةتأويدماللمنالهممأاحاببتمكينيتعلقفيماالجانبينبينالتعاونلتعأيأالهممألاحابالعلياأايدمؤسسةمعتفايممذكرةتوريع•

فعاليتهاوأثبتتالدوليةالسالمةلمعاييرمىعتوالتيالطائراتلعجالتماداتمنرطعة40وامتبرتبالفعلأبوظبيطيراناستلمت..الهممألاحابالعلياأايدمؤسسةموظفيوتطوير

(2021ديسمبر21)وكفاءتها



20-أبوظبي لطيران 2021تقرير اإلستدامة 

المسؤولية اإلجتماعية
(2021فبراير 25إلى 21)2021وناديكسآيدكس

ً يشكلوالذيالوطنيةلالدفاعيةالاناعاترطاعوتطويردعمبهدف2021وناديكسآيدكسلمعرىيالرسميالراعيييأبوظبيطيران ً رطاعا العربيةاإلماراتدولةفيا رتااديةالتنميةعجلةلدفعمهما

.المتحدة

جناح طيران أبوظبي

المدير التجاري والمدير المالي يرحبان بالأائرين
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اإلجتماعيةالمسؤولية 
(2021فبراير 27إلى 21)2021جولة اإلمارات العربية المتحدة 

فيالمشاركةعنيتوانولموالرياىيينالرياىةدعمعينيهنابأبوظبيطيرانوىعلقد.2021اإلماراتجولةفيالمشاركةيسعدنا":أبوظبيطيرانإدارةمجلسرئيسالحماديلأحمدنادرسعادةارح

الشيخالعهدوليمووسنهيانآلأايدبنمليفةالشيخالسموااحبلتوجيهاتترجمةيأتيذلكأنمؤكداالدوليةلالبطو تفينوعيةنقلةتشهدأبوظبيأنإليالحماديوأشار".لسنواتالفعالياتيذهمثل

.هللاحفظهمانهيانآلأايدبنمحمد

ً تأتي2021اإلماراتجولةفيأبوظبيطيرانمشاركةأنوأىاف بماالرياىيةطةواألنشلننشطةالتنمويةالرؤيةفيالتعاونإليباإلىافة.العاامةتستىيفهاالتيالرياىيةوالفعالياتلننشطةدعما

.بهوالنهوضالمجتمعتقدمفيتسايمالتيالكبر الرياىيةاألحداثورعايةدعمماللمنالمؤسسيةا جتماعيةبواجباتهاالقيامعليأبوظبيطيرانتحرصكما.2030أبوظبيرؤيةمعيتماشي

.والسياحيةوالتاريميةةالتراثياإلماراتمعالمأيًىااورتوالتيبأكملهالالجولةلتاويروعالميةمحليةتلفأيونيةلقنواتعموديتينطائرتينأبوظبيطيرانوفرتومبراتهالوردراتهاأسطولهاماللمن

.الرحلةمراحلجميعفيالمنافسينأبوظبيطيرانطائراتورافقت

فيكبيرأثرلهاكانالتيةالعالميالرياىيةاألحداثأبرأاستىافةفينهيانآلأايدبننهيانالشيخسموبرئاسةالرياىيأبوظبيمجلسبهيقومالذيالكبيربالدورأبوظبيطيرانإدارةمجلسرئيسوأشاد

.وسعادةاحةأكثرمجتمعإليللواولالرياىةلممارسةالشبابومااةاألفرادوإلهامالرياىةثقافةنشر
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اإلجتماعيةالمسؤولية 
(2021نوفمبر 6-5)2021للترايثلونبطولة أبوظبي 

.الاحيللتأمينالوطنيةالشركةبرعايةالرياىيلأبوظبيمجلسيستىيفهاالتيلللترايثلونالعالميةأبوظبيلبطولةرعايتهاأبوظبيطيرانأعلنت

يليكوبتررتيبطائبأكملهاالجولةتاويرماللمنالحدثيذاإنجاحفيالمسايمةيعرضومبراتهلوردراتهبأسطولهأبوظبيلطيرانأنأبوظبيلطيرانإدارةمجلسرئيسالحماديلأحمدنادرسعادةارح

Bellطراأمن إليباإلىافة.لإلماراتيةوالسياحوالتاريميةالتراثيةالمعالمعليالىوءماللهامنستسلطوالتيأسطولنافيالماورةاللقطاتعليوالعالميةالمحليةالتلفأيونيةالقنواتوستعتمد.412

مكانةيؤكدمماالمحترفينلمنالنمبةفئةمنالكبيراإلربالبسببالعالميةالرياىيةاألحداثتقويمفيعاليةمكانةتحتلالبطولةأنمااةالعالميلالسباسمراحلجميعفيالمشاركينأسطولناسيرافقذلكل

."العالمفيالرياىيةاألحداثأيمتستقطبوجهةكعالميةالعاامة

ً البطولةيذهفيأبوظبيطيرانمشاركةتأتي":وأىاف يتماشيبماالرياىيةواألنشطةلياتللفعاالتنمويةالرؤيةفيالتعاونإليباإلىافةأبوظبيلالعاامةتستىيفهاالتيالرياىيةوالفعالياتلننشطةدعما

.العلياالقيادةلتوجيهاتترجمةتأتيوالتيتستىيفهالالتيالعالمبطو تفينوعيةنقلةتشهدأبوظبيأنمؤكداً ."2030أبوظبيرؤيةمع

.لةوالدوواإلمارةالمجتمعفيتسايموالتيللشركةالمهمةا جتماعيةالمسؤوليةإستراتيجيةىمنتندرجالرياىيةاألحداثورعايةدعمفيالمسايمةأنأبوظبيطيرانإدارةمجلسرئيسأكد

مكانةتحتلأناعتاستطالدولةأنوأىافالكبيرلاألثرذاتالدوليةالرياىيةاألحداثأبرأفيوالمشاركةاستىافتهماللمنالرياىيأبوظبيمجلسبهيقومالذيالكبيربالدورالحماديسعادةوأشاد

..أنواعهاامتالفعليالرياىةعالمفيمرمورة
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اإلجتماعيةالمسؤولية 
2021تحدي أبوظبي الصحراوي 

.2021نوفمبر11إلي5منالفترةفيتقامالتيوالمااةالحكوميةالشركاتجانبإليالعالميلالرياىيالحدثدعمفيا ستراتيجيالشريكالاحراويلأبوظبيلراليالراعيييأبوظبيطيران

الذينالمنافسينلمساعدةائمالدا ستعدادوىعفيالطبيةلنطقمللحياةالمنقذةالجويةواإلنقاذالبحثمدماتأبوظبيلطيرانالتابعةالهليكوبترطائراتردمتالمذيلةلالظفرةكثبانعبرالمسيرةارترابمع

.مشاكليواجهون

للحدثجويالالدعمتوفيرماللمنالعاملهذاالاحراويأبوظبيتحديإلنجاحواألمانالقوةعناارلتأمينأبوظبيطيرانيسعي“:أبوظبيطيرانإدارةمجلسرئيسالحماديلأحمدنادرسعادةارح

Bellمتطورةعموديةطائراتثالثفيالمشاركةماللمنالعالمي 412 and ةمشاركيجعلويذا.واإلنقاذالبحثعملياتإليباإلىافةالجويلواإلسعافاللوجستيالدعمألغراضتستمدمالتي((212

راليأنمااةلاإلماراتءاحراتمثلهاالتيالقاسيةالبيئيةللظروفنظراالرالينجاحفيأساسياعناراوجودنايعتبر.باألمانشعوراً والمراربينالمتسابقينإعطاءفيحيويةأبوظبيطيرانطائرات

عاًما47عنتأيديالتمبرتنانقدم.لسنواتالحدثيذافيالمشاركةفيتفشلولموالرياىيينالرياىةدعمأعينهانابالشركةوىعت.األوسطالشرسفياحراويراليأطوليوالاحراويأبوظبي

."العاليةالمبرةذويوالمهندسينوالطيارينالحديثةطائراتناماللمنلالكبيرالعالميالرياىيالحدثيذاإلنجاح
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اإلجتماعيةالمسؤولية 
2021معرض دبي للطيران 

.2021نوفمبر18إلي14منالفترةفيأريمالذي2021للطيراندبيمعرضفيأبوظبيطيرانشاركت

والفامرةجاريةالتالهليكوبترطائراتفيالنمودفعإليتهدف.الطيرانرطاعفيالرائدةوالدوليةالمحليةللمنشآتتقدمهاالتيالطيرانمدماتمنواسعةمجموعةالمعرضماللأبوظبيطيرانعرىت

.والايانةوالشحن

اربالأوو ا عالم يرحبون كبار المسؤولين التنفيذيين في التسويق التجاري 

.محادثة تجارية مع المدير المالي
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التنمية البيئية
المقدمة. 1
حيثمنفعالةقةوطريبكفاءةالنفاياتبإدارةتجاريةمنشأةبصفتهاأبوظبيطيرانتلتزم

النفاياتإدارةحةوالئالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاالتحاديالبيئةلقانونوفقًاالتكلفة

ارةإدتجعلالتيالمستدامةالممارساتمنالعديدالشركةتطبق.أبوظبيإمارةفي

بها،لالمعموالتشريعاتمعومتوافقةاالقتصادية،الناحيةمنسالمةأكثرالنفايات

.للبيئةوأفضل

.المحليةتالسلطاخاللمنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالنفاياتإدارةتنسيقيتم

عنمسؤولوهو.2008عامفي(تدوير)النفاياتإدارةمركزأبوظبيحكومةأنشأت

.اإلمارةاءأنحجميعفيالنفاياتإلدارةالتعاقديةواألنظمةواالستراتيجياتالسياسات

للمدنلواحداللفردالضارالبيئياألثرتقليلإلىالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةتهدف

وإدارةالعامةواالهتماماتالهواء،لجودةخاصاهتمامإيالءخاللمنوالصناعات،

.األخرىالنفايات

رللقراالتنفيذيةالالئحةبشأن(39)رقمالوزراءمجلسقراراإلماراتدولةأصدرت

نظيمتإلىيسعىالذيللنفاياتالمتكاملةاإلدارةبشأن2018لسنة(12)رقماالتحادي

معيتماشىبماالنفاياتمنالسليمالتخلصوطرقآلياتوتوحيدالنفاياتإدارةعملية

.اإلنسانصحةعلىالمخاطروتقليلالبيئةحمايةبهدفالممارساتأفضل

:ذلكفيبماالنفايات،منمختلفةأنواًعاأبوظبيطيرانينتجالعملية،الناحيةمن

غيرنفاياتال)الطائراترحالتمنوالنفاياتوالحطام،والبناءالعامة،الصلبةالنفايات

ونفاياتناعية،والصالخطرةوالنفاياتسماد،إلىللتحويلالقابلةوالنفايات،(المتساقطة

.الحمامات

عالجةوموتخزينلجمعالشركةتنفذهاالتياإلدارةممارساتعلىالتقريرهذايركز

تصنف.الطائراتطالءوتنظيفتجريدأنشطةعنالناتجةالعادمةالمياهمنوالتخلص

.خطرةصناعيةصرفمياهأنهاعلىاألنشطةهذهعنالناتجةالصرفمياه
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التنمية البيئية
أبوظبيلطيرانالنفاياتإدارةسياسةبيان

فيالمةوالسوالصحةالبيئةإدارةنظاممنجزًءاهذهالنفاياتإدارةسياسةتشكل

السياسةدفته.الشركةفيوالسالمةوالصحةالبيئةسياسةوتدعمأبوظبيطيران

وضمانالنفاياتباتمكنفاياتوتقليللنفاياتنا،السلبيةالبيئيةاآلثارتقليلإلى

.بيئيًامسؤولةبطريقةالنفاياتمنالتخلص

المتطلباتجميعزيتجاوأويلبيالنفاياتإلدارةفعالبرنامجبتنفيذالشركةتلتزم

المتحدةبيةالعراإلماراتلدولةاالتحاديالقانونسيماوالوالتنظيمية،التشريعية

فيالمهنيةوالسالمةالصحةإدارةنظامعملوإطار(21)أبوظبيوقانون(24)

:األولويةيذالتاليالعملترتيبإلىهذهالنفاياتإدارةسياسةتستند.أبوظبي

إنشاؤهامسيتالتيالنفاياتمنالحدعلىالتوعية،خاللومنالتشغيلي،النشاطيعملالشراء،سياسةخاللمن:منالحد

.منهاللتخلص

ينطبقملوإذاالشركة،داخلاألولالمقامفياالستخدامإلعادةإجراءاتاتخاذاألصناف،عناالستغناءقبل:االستخدامإعادة

عنهاستغناءاالقبلاألصنافاستخدامإلعادةفرصةكلاستكشافويجب.المعينينالخارجيينوالمقاولينالمنظماتمعذلك،

.كنفايات

منحدأدنىإلىلتقليللوتنفيذهاالنفاياتتدويرإعادةتشجيعيجباللوائح،تنطبقوحيثالفرصتتوفرحيثما:التدويرإعادة

.النفاياتمدافنإلىالموجهةالنفاياتكميات

التدويرعادةإقبلالخطرةالخصائصمنتقللأوآمنةالخطرةالخصائصلجعلللمعالجةالنفاياتإرساليتمعندما:المعالجة

.التشريعاتمعتتوافقوالمعالجةوالنقلوالمناولةوالتخزينالفصلعملياتأنمنالتأكدالشركةعلىيجب،منهاالتخلصأو

والمناولةنوالتخزيالفصلعملياتأنمنالتأكدالشركةعلىيجبمنه،مفرالأمًراالنفاياتإنتاجيكونعندما:التخلص

.التشريعاتمعتتوافقوالتخلصوالنقل

النفاياتمععاملالتيضمنواأنويجبالسياسةهذهعلىسلوكهمبهايؤثرالتيالطريقةعنالمسؤوليةالشركةموظفيجميعيتحمل

الجديدةوالفرصوالتشريعاتائحاللوفيبالتغييراتيتعلقفيماسنويًاالسياسةهذهمراجعةتتم.السياسةلهذهوفقًافيهايتسببونالتي

.للشركةنفسهاتقدمالتي

المزروعيإبراهيممحمد

العامالمدير
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التنمية البيئية

قد.والسامةوالتفاعلوالتآكللالشتعالالقابلة:التاليةالخصائصخاللمنالخطرةالموادتحديديتم

تلوثأويةالجوفالمياهتلوثأوللبلدية،الصحيالصرفمياهمعالجةعمليةمعالخطرةالموادتتداخل

.السطحيةالمياه

الصناعيةاياتالنفبعضفيالموجودةاالشتعالشديدةواألبخرةالسوائلتعتبر.لالشتعالالقابلة

أوالمجاريفيبحريةتصريفهاعندخاصةواالنفجارات،الحرائقمخاطرمنبالمطارات

والزيوتقودوالوالمتطايرةالمذيباتمناألبخرةتنتقلقد.األرضأوالطبيعيةالمائيةالمسطحات

خفضةمنأماكنفيمتفجرةمركزاتوتشكلالتربةأنواعوبعضالمجاريفيكبيرةمسافات

أثناءالنفجارلقابلةغازاتتشكلرواسبتسببقدالعاليالصلبالمحتوىذاتالنفايات.ومغلقة

.التحلل

إلنساناجلدتحرقأواألخرىوالموادالمعادنتذوبأنللتآكلالمسببةللنفاياتيمكن.التآكل.

حمضاياتنفوكذلكالقلوي،أوالحمضيوالتنظيفالصدأإزالةأثناءالمتولدةالنفاياتتعتبر

.متآكلةنفاياتوالكادميوم،النيكلوبطارياتوالليثيومالرصاص

خصائص مياه الصرف الصناعي الخطرة. 2

كيميائيللتفاعتخضعأومستقرةغيرالمتفاعلةالنفاياتتكون.التفاعل

نمالمتولدةالنفاياتتعتبر.األخرىالموادأوالماءمععنيفأوسريع

مثلسدة،مؤكعواملعلىتشتملالتيالعملياتومنبالسيانيدالطالءعمليات

.تفاعليةنفاياتالتبييض،مواد

والماشيةللبشرسامةنفاياتهيللطيرانالصناعيةالنفاياتبعض.السامة

تلوثطريقعنأوالمباشراالتصالطريقعنإماالمائية،واألحياء

السيانيدلمثالمعادن،تشطيبنفاياتتحتويهاالتيوالملوثات.المياهإمدادات

دةشديالشحوم،إزالةمذيباتمثلالعضوية،المركباتوبعضوالكروم،

تلطةالمخالمحاليلتكونأنويمكن.الماءفيمنخفضةبتركيزاتالسمية

المقابلتركيزالذاتالبسيطةالمحاليلمنبكثيرسميةأكثرالمعدنيةللنفايات

اياتنفبواسطةالتدفقاتفيالرواسبتكوينيؤديأنيمكن.األعلىأو

مينللمستخدمحتملةصحيةمخاطرحدوثإلىالمطاراتفيمعينةصناعية

إزالةوأالترفيهيةلألغراضاستخدامهاحظرأووتقييدللتيارالمحتملين

.الزراعيةالشحوم
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التنمية البيئية
إدارةًالنفايات-معلوماتًالمشروعً

2018ديسمبرً

مطارًأبوًظبيًالدوليً،ًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة

كجم172,000ً

إجمالي مياه الصرف الصحي التي تم جمعها 

2020:
كجم159,153ً

إجمالي مياه الصرف الصحي التي تم جمعها 

2021:
(2021منًينايرًإلىًسبتمبرً)كجم114,880ً

وإدارةًالنفاياتشركةًريمكوً:الصيانة والمراقبة

:بداية البناء

:تاريخ العملية

:الموقع

:العنوان

إجمالي مياه الصرف الصحي التي تم جمعها 

2019:

2019مارسً

مرفقًصيانةًطيرانًأبوظبي

بإجراءًالتفتيشأبوظبيًفيًطيرانًيقومًمشرفًإدارةًالنفاياتً
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التنمية البيئية

مرفقًتجريدًوتنظيفًالدهان توليدًالمياهًالعادمةًالخطرةًوتخزينهاًوجمعها-سيرًعملًالعمليةً
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التنمية البيئية

للبلديةالصحيالصرفمياهتشغيلأوالمائيةالمجاريتنقيةعمليةفيالتدخل.

شبكةىإلأوالسطحيةالمياهفيالصناعيةالمطاراتنفاياتلتصريفيكونقد

الحاالتةلمعالجوإجراءاتتدابيرهناك.السلبيةالعواقبمنالعديدالبلديةصرف

هذهفيللمطارةالصناعيالنفاياتتصريفبسببسلبيةعواقبفيهاتكونقدالتي

ادةالمضوالتدابيراالنسكابمنعخططمراجعةذلكيشملقد.المرافقأوالمياه

.المحتملةبالمشاكلالمنشأةسلطاتوإخطار

كبيرحدإلىةالمائيللممراتالذاتيةالتنقيةتعتمد.المائيللمجرىالذاتيةالتنقية

ئيةالماوالكائناتاألسماكونشاطحياةلدعماألوكسجينمنالكافياإلمدادعلى

مناألوكسجينإعادةتعيقوبقعحصائروالشحومالزيوتتشكل.األخرى

استهالكإلىللتحللالقابلةالثقيلةالعضويةالنفاياتتؤدي.المائيةالمجاري

التنقيةعملياتمعتتداخلأنيمكنالتيالرواسبتشكلوقدالمذاب،األوكسجين

.للتيارالذاتية

اآلثار البيئية لمياه الارف الاحي المطرة. 3

نظامفيويالعضالحملفيالزياداتتتسببقد.للبلديةالصحيالصرفمياهتشغيل

التقليل،اليوبالت؛التحميلعلىلقدرتهااإلجماليةالحمولةتجاوزفيالبلديالصرف

لمستحلباناوالشحومالزيتيؤثرقد.التصريفتصريحمخالفةأوالمصنعكفاءةمن

معالسامةيةالعضووالمركباتالسامةالمعادنتتداخلقد.المستقبلةالمياهعلىسلبًا

ماضاألحتتسببقد.الرواسبمنالتخلصعمليةتعقدوقدالبيولوجيالنشاط

رسيبالتمعتتداخلوقدالمعالجةووحداتوالمضخاتاألنابيبتآكلفيوالقلويات

إلىتؤديوقدقحرائنشوبفيلالشتعالالقابلةالموادتتسببقد.البيولوجيوالنشاط

.انفجاراتحدوث

عنالمطاراتفيالصناعيةالنفاياتمنالتخلصتقييديتمقد.الجوفيةالمياهتلوث

للوائحونيكقد.الجوفيةالمياهلتلوثاحتماليوجدحيثاألرضيةالتطبيقاتطريق

طاراتبالمالجليدإزالةعملياتعلىتأثيرالمستقبليةالصارمةالجوفيةالمياه

تستخدمالتيالمناطقفيعامبشكلمقبولةغيرالممارساتهذه.الصناعيةوالنفايات

.الشربلمياهكمصدرالمتأثرةالجوفيةالمياهفيها
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التنمية البيئية
الكيماويات المستمدمة في تقشير وتنظيف الديان. 4

:االحتياطات البيئية
.  حيالمياهًالسطحيةًأوًنظامًالصرفًالصالًتسكبًفيً

.تجنبًاختراقًالتربة

والفينوالتالعضويةالمذيبات

تملقأناتلالطائروتنظيفوإأالتهالطالءتطبيقأثناءتتولدالتيالنفاياتللهذهيمكن

.شربالمياهوتلوثالاحيلالارفمياهمعالجةمعوتتداملوالسميةلا نفجارمماطر

والفينو تلاتالمذيبتنتج.الرواسبيىمفيالبكتيريالنشاطمعأيًىاالمذيباتتتدامل

.المياهإمداداتفيكريهةوروائحأذوارًاالماوصلوجهعلي

يولسميةامناإلنساناحةلحمايةالمحيطةالمياهجودةمعاييرفيالمحددالفينولتركيأ

معاييريفالمحددةالشائعةلالاناعيةالمذيباتمنالعديدتركيأات.المليونفيجأء3.5

المليونفيجأء0.00019ييلالسرطانمناإلنساناحةلحمايةالمحيطةالمياهجودة

0.0027واإليثانلكلوروثنائي2ل1لـالمليونفيجأء0.00094والميثيلينللكلوريد

.إيثيلينكلورولثالثيالمليونفيجأء

مذيبات التنظيف األخرى 

:المستخدمة

C28 / 15 ،CN13-GPRO ،ً،منظفًقلوي

Bondrite A-AK 5948-DPM ،C-IC 33

المعلوماتًالكيميائية

2526أردروكس:منتج ازالة الطالء

متجردًالطالء:بهالموصىاالستخدام 

:التصنيف
،ً( 3)مسرطنةًمضرة،ًمادةًسامة،ًمسببةًللتآكل،ً

(3)مسببةًللطفراتً

خليطًمنًالمذيباتًالعضوية:الوصف
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التنمية البيئية

المتعلقةتاليةالوالسالمةالبيئةمعاييربتنفيذأبوظبيطيرانتقوم.الخزاناتتجميعنظام

:الخزاناتبأنظمة

غبارأوضبابأوأبخرةأوحريقأوانفجاراتأوشديدةحرارةأيالتجميعمنشأةتحققال(أ

منلشكبأيالبيئةأواإلنسانصحةتهددأوللخزانالهيكليةبالسالمةتضرأوغازاتأو

األشكال؛

الهيكليفشلالأوالتدهورأوالتآكلتسببقدالتيالخطرةالكواشفأوالنفاياتجمعيتمال(ب

الخزان؛في

الحجم؛سعةإجماليمن٪10احتواءعلىالقدرةلديهاالحتواءنظام(ج

؛لنفاياتالتغذيةتجاوزأوقطعنظامعلىباستمرارتغذيتهايتمالتيالخزاناتتحتوي(د

.انالخزفيالمتوافقةغيرأوالمتفاعلةأولالشتعالالقابلةالنفاياتجمعيتمال(هـ

ومعالجةجمععنالمسؤوليةمعهالمتعاقدالبيئيةالخدمةمزوديحمل.البيئيةالخدمةمزود

العربيةاراتاإلمفيالمختصةالسلطاتمنالمفعولساريةوتجاريةبيئيةتصاريحوالتخلص

.المتحدة

نظام التحايلمعاييرومتطلبات . 5

شغيلتيومكلاألقلعلىواحدةمرةالتجميعخزانفحصيتم.التفتيشجداول.

أوآكلالتعالماتعنبحثًاالخزانبنظامالمحيطةوالمنطقةالبناءموادفحصيتم

ًًالمرئيةالتسرب .األقلعلىأسبوعيا

الموظفون.الموظفينوعي(موظفيذلكفيبماESP))النشاطفيالمشاركين

الصلةذاتالطوارئوإجراءاتالنفاياتمعالصحيحبالتعاملتامةدرايةعلى

.الطوارئوحاالتالعاديةالمنشأةعملياتأثناءبمسؤولياتهم

هوكماطوارئ،خطةأبوظبيطيرانلدى.الطوارئوإجراءاتالطوارئخطة

حالةفيطرالمخالتقليلتصميمهاتموالتيالمؤسسات،مواردتخطيطدليلفيمبين

.مماثلةطوارئحالةأوانفجار،أوحريق،أومفاجئ،غيرأومفاجئإطالقحدوث

نعالمسؤولالمؤسساتمواردلتخطيطالمعينالمنسقهوالنفاياتإدارةمشرف

.الموقعفيالطوارئلحالةاالستجابة
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التنمية البيئية
عملية الجمع والمعالجة والتملص. 6

المقبولةالمعايير(أ)

المرسبيتطلب،ESPالمياهمعالجةمحطةإلىأبوظبيطيرانمرفقمنالملوثةالعادمةالمياهنقلقبل

محطةمواصفاتمعيتوافقمعالجتهالمرادالعادمةالمياهتيارتكوينأنمنللتأكدمعمليةتحليالتالكهروستاتيكي

الملوثةلصرفامياهتجميعالكهروستاتيكيالمرسبيرفضفقدالمواصفات،التركيزاتتجاوزتإذا.المياهمعالجة

ةسعناقلةباستخدامالكهروستاتيكيالمرساببواسطةأبوظبيطيرانمنشأةمنالعادمةالمياهجمعيتم.ومعالجتها

.جالون4500

العالجعملية(ب)

:خاللمن،الصناعيةالعملياتمنسلسلةعبرالملوثةالعادمةالمياهمجاريلمعالجةالمياهمعالجةمحطةتصميمتم

السائلةاتالنفايومعالجةالمرشح؛وضغطالرواسبوزيادةالتعويمخاللمنالملوثةالرواسبزيتنفاياتفصل

الصرفأنابيبلىإتصريفهاقبلالمؤقتوالتخزينالفائقوالترشيحوالتصفيةالتهويةعملياتخاللمنالنهائية

.الصحيالصرفلخدماتأبوظبيشركةتديرهاالتيللبلديةالصحي

الئحةإلىدالحدوتستند.المعالجةمرفققبلمنالمسبقالقبولمنتحدالكيميائيةالتركيزات.1الجدول

.2010لعامظبيأبوفياإلحصاءمكتبعنالصادرةالتجاريةالسائلةالنفاياتمراقبة

التركيزالمكون

pH2-13

Total Suspended Solids0-10.000 mgl-1

Total Dissolved Solids0-7.500 mgl-1

COD0.60.000 mgl-1

Biological Oxygen Demand0-30.000 mgl-1

Oil0 -50.000 mgl-1

Ammonia≤ 100 mgl-1

Sulphate≤ 1000 mgl-1

Aluminium≤ 500 mgl-1

Chloride≤ 2000 mgl-1

Cadmium≤ 20 mgl-1

Chromium≤ 20 mgl-1

Copper≤ 400 mgl-1

Phosphor≤ 50 mgl-1

Lead≤ 60 mgl-1

Manganese≤ 50 mgl-1

Mercury≤ 0.01 mgl-1

Nickel≤ 150 mgl-1

Iron≤ 200 mgl-1

Zinc≤ 500 mgl-1
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التنمية البيئية
الزيوتنفايات(ج)

مزود،األرضفوقتخزينخزانداخلمؤقتًاالزيتفصلعمليةخاللمنالمتولدالمهدرالزيتتخزينيتم

الزيوتياتنفاتحويلذلكبعديتم.الخزانتعطلحالةفيالمبنىداخلانسكابأيلمنعمناسبثانويبنظام

.تدويرقبلمنبالعمللهاالمرخصالتدويرإعادةمنشأةإلىونقلها

المعالجةالسائلةالنفايات(د)

لخدماتيأبوظبشركةتديرهاالتيالصحيالصرفأنابيبداخلالمعالجةالسائلةالنفاياتتصريفقبل

مشرفوليةمسؤتحتمعتمدمختبرقبلمنالمختبريةالتحليالتمنكاملةمجموعةإجراءيتمالصحي،الصرف

التيلحدوداضمنالمعالجةالسائلةالنفاياتتكوينضمانأجلمنالكهروستاتيكيالمرسبفيالمعالجةمحطة

أبوظبيةشركتفرضهاالتيالحدودالمقابلالجدوليوضح.الصحيالصرفلخدماتأبوظبيشركةتفرضها

.الصحيالصرفأنابيبداخلللتصريفالصحيالصرفلخدمات

الرواسب(هـ)

فيؤقتًاموالضغطوالتكثيفالتعويمعملياتخاللمنالمياهمعالجةمحطةعنالناتجةالرواسبتخزينيتم

.الهندسيالظفرةمكبإلىتحويلهاقبلمفتوحةحاوية

تستند.حيالصالصرفنظامفيالمسبقالنهائيالتخلصالكيميائيةالتركيزاتتحدد.2الجدول

لعامظبيوأبفياإلحصاءمكتبعنالصادرةالتجاريةالسائلةالنفاياتمراقبةالئحةإلىالحدود

2010.

التركيزالمكون

pH 6-9 

Total Suspended Solids ≤ 500 mgl-1 

Total Dissolved Solids ≤ 3000 mgl-1 

COD ≤ 3000 mgl-1 

Biological Oxygen Demand -≤ 1000 mgl-1 

Oil ≤ 50 mgl-1 

Ammonia ≤ 40 mgl-1 

Sulphate ≤ 1000 mgl-1 

Aluminium ≤ 5 mgl-1 

Chloride ≤ 500 mgl-1 

Cadmium ≤ 0.2 mgl-1 

Chromium ≤ 1 mgl-1 

Copper ≤ 1 mgl-1 

Phosphor ≤ 50 mgl-1 

Lead ≤ 1 mgl-1 

Manganese ≤ 1 mgl-1 

Mercury ≤ 1 mgl-1 

Nickel ≤ 150 mgl-1 

Iron ≤ 2 mgl-1 

Zinc ≤ 2 mgl-1 



35-أبوظبي لطيران 2021تقرير اإلستدامة 

التنمية البيئية
السجالتوحفظالنفاياتبيان(و)

مصدرقبلمنبالنسخواالحتفاظ،CWMطلبعلىبناءًًالنفاياتبيانإنشاءيتم

:التاليةتالمعلوماالتخلصومرفقالمخصصالكهروستاتيكيالمرسبيحدد.النفايات

يحتفظ.لنفاياتاوكميةالنفايات،طبيعةالنهائي،التخلصالنفايات،ناقلالنفايات،مصدر

للجمعسجلعلىوالحفاظتتبعلغرضبسجلأبوظبيطيرانفيالنفاياتإدارةقسم

رونياإللكتنظامهمخاللمنتدويرإلىالنفاياتبيانسجلتقديميتم.والتخلص

.(بوليساتي)

األداءومراقبةالمستمراالمتثال(ز)

تقاريرتقديمميت.النفاياتإدارةمشرفقبلمناألداءومراقبةالداخليةالرقابةتنفيذيتم

تنفيذيتم.والسالمةوالصحةالبيئةوقسماإلدارةإلىوالفصليةالشهريةالنفاياتإدارة

.الشركةسالمةعناإلبالغنظامخاللمنوالمخاطرالحوادثعناإلبالغ

فيًمرفقًصيانةًًطيرانًأبوظبي ESPشاحنةًجمعًمياهًالصرفًالصحيً
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