
 سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتومحضور تحت رعاية وب

 تفتتح مقرها اإلقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي كي أل أم" -"إير فرانس 

مقرها  كي أل أم" -: افتتحت مجموعة "إير فرانس ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة2020++ أكتوبر 

حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل تحت رعاية وباإلقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك 

مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة الدكتور 

فيذي لشؤون المبيعات التجارية ، وهنري دي بيرولنج نائب الرئيس التندافزامحمد الزرعوني مدير عام 

وويلمر بلوم نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والهند في 

 وقد تم االفتتاح وفقاً لإلجراءات واالشتراطات الصحية الالزمة. المجموعة. 

للمجموعة في قلب منظومة قطاع الطيران وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن افتتاح المقر الجديد 

الرائدة على مستوى العالم، يعتبر تأكيداً على المكانة االستراتيجية التي تتمتع بها إمارة دبي، وقدرتها العالية 

على مواصلة مسيرة النمو وتجاوز التحديات من خالل استقطاب الالعبين الرئيسين على مستوى القطاع 

 العالمي.

كي أل أم" في المنطقة الحرة بمطار دبي هي إضافة نوعية لنخبة  -افتتاح "إير فرانس  وقال سموه: "إن

العالمات التجارية العالمية لكبرى الشركات التي تتخذ من دافزا مقراً لها. ويأتي ذلك في خضم الجهود 

 ارية االعمالوالحزم التحفيزية التي قدمتها اإلمارة بمواجهة جائحة كورونا بمرونة عالية لضمان استمر

ونموها، وذلك لتسريع عملية انتعاشها للمرحلة القادمة وخاصة قطاع الطيران الذي تأثر بسبب القيود 

واالجراءات العالمية التي طبقت في بداية الجائحة. و تواصل دافزا مع هذا االفتتاح مسيرة تطوير األعمال 

ة م من الرؤية االستشرافية لقيادتنا الرشيدواستقطاب شركاء عالميين جدد يضعون ثقتهم بإمارة دبي بدع

 التي رسمت مالمح المستقبل لنحصد ثمارها اليوم".

من جهته، رحب سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" بافتتاح 

اصل واالرتباط لها مستويات التو تعزز منكي أل أم" مقرها اإلقليمي، في خطوة  -مجموعة "إير فرانس 

 بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وقال الزرعوني: "إن اختيار المجموعة لـ"دافزا" يعتبر خطوة مهمة ستعود بنتائج إيجابية مشتركة على 

وتعزيز عملياتها في المنطقة وخارجها، فيما تواصل المنطقة الحرة بمطار  هاالجانبين ما يسهم في نمو أعمال

لى تقديم خدمات مبتكرة لتطوير قاعدة عمليات تخدم التوسعات المستقبلية لجميع الشركات دبي العمل ع

 واألعمال نحو بناء قاعدة انطالق جديدة تلبي طموحاتها".

دول مجلس التعاون كيه أل أم" في منطقة  –ياشوانت باوار، المدير العام لمجموعة "إير فرانس  وعلق

مقرنا الجديد اح افتتوإيران والباكستان: "تشرفنا بحضور سّمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم حفل الخليجي 

المنطقة الحرة بمطار دبي، حيث نهدف من خالله إلى تغطية مختلف األنشطة بقطاع الطيران  قلبفي 

ولة دالحكومية في نشيد بالدعم المستمر التي تقدمه لنا مختلف الجهات . وواألعمال لمختلف دول المنطقة

 نموذج عالمي يحتذى به لمواجهة األزمة الحالية". أصبح بمثابةالذي وإمارة دبي، اإلمارات و

ال يوفر مقرنا الجديد راحة ومرونة عالية للموظفين فحسب، بل يدعم أهدافنا األوسع على صعيد وأضاف: "

، LEED – صميمات الطاقة والبيئةيادة في تالرنظام الشهادة والتصنيف الذهبي حسب االستدامة بفضل 



ثر على البيئة. ونسعى من خالل المقر الجديد إلى دعم المجتمع والقطاع والدولة، ما يُساعد في تخفيف األ

"، ويومياً من إير فرانسوقمنا مؤخراً باستكمال الرحالت إلى دبي بمعدل ست مرات أسبوعياً من خالل "

 تنظيم وإطالق الفعاليات" مع اتخاذ كافة إجراءات التعقيم لضمان سالمة المسافرين. ومع كي أل أم" خالل

، سيكون هنالك المزيد من األسباب لزيارة إمارة دبي ودولة 2021في العام بالدولة والمناسبات الرئيسية 

 اإلمارات". 

إلى المقر الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي الذي ُصمم لدعم  قد انتقل فريق عمل المجموعة وكان

يضم الفريق اإلقليمي بالكامل، بما و، الجاريمستهدفات االستدامة للمجموعة في األول من شهر نوفمبر 

في ذلك مسؤولي اإلدارة والموارد البشرية والمالية والشؤون التجارية، إلى جانب فريق اإلدارة في دولة 

ق دعم المبيعات اإلقليمي، فضالً عن فريقي إدارة وعمل "إير فرانس إندستريز" الذين يت وفراإلمارا

 ينتقالن من مجمع الشعلة بمنطقة ديرة.  

، عمل الثابتةالمحطات والمكاتب أقل من  عدداً  تضمالعمل المرن" الجديد بيئة أعمال مريحة  مقرويوفر "

الوقت الذي تشهد فيه الشركة العودة التدريجية لموظفيها إلى في  خاصة ،الموظفينبما يسمح بسهولة حركة 

 . معايير السالمةب ضمان االلتزامالعمل من المكاتب مع 

كيه أل أم" من خالل المكتب الجديد إلى دعم برنامج االستدامة الذي يتصدر  –وتسعى مجموعة "إير فرانس 

خفيض ت، فضالً عن المجتمعية التي تتبناها المجموعةالمسؤولية  أنشطةرافد لمختلف الو، العالمية أجندتها

ستدامة الالرامية  مستهدفاتهاتحقيق ب المجموعةالتزام من  اً الجديد جزء المقرالبصمة الكربونية. كما يعد 

 في حماية البيئة. هاقيم بما يعكسالقطاع، 

ية فرنسية والخطوط الجووكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق عن استئناف رحالت الخطوط الجوية ال

مان مع فرض إجراءات صحية إضافية لضمان سالمة الملكية الهولندية إلى دبي والكويت وسلطنة عُ 

. وفي إطار التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا، نظّمت المجموعة رحالت إجالء المسافرين

 من.آللمواطنين المتأثرين بشكل 

 -انتهى-

 

 


