
 

 2003الرئيس التنفيذي، و عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  - عادل عبدهللا علي

Adel Abdullah Ali - Chief Executive Officer & Air Arabia Board Member since 2003 
 

 

، 2009، 2008، 2007حاز السيد عادل علي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران إقتصادي لألعوام 

، و جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة 2014و جائزة االنجاز الشخصي العظيم في  2012، 2011، و 2010

وذلك تقديرا لجهوده في تأسيس أول شركة طيران إقتصادي في الشرق األوسط وشمال ، 2016م طيران في عا

 أفريقيا.

لمام بالسياحة و ، و اإلعاما في عالم الطيران و التخطيط االستراتيجي 30يتمتع السيد عادل بخبرة تتجاوز الـ 

 .2003ء العمليات في عام العمليات التجارية و هو ما تم عكسه في شركة العربية للطيران منذ بد

نائب الرئيس للخدمات التجارية والعمالء في طيران الخليج حيث لعب دوراً شغل السيد عادل علي سابقاً منصب و

عاما مع الخطوط الجوية البريطانية،  20كما أمضى فترة تجاوزت الـرئيسياً في إعادة هيكلة الشركة وانتعاشها. 

اإلدارية الرئيسية من بينها المدير العام لمنطقة الشرق األوسط  وأفريقيا. السيد سلم العديد من المناصب حيث ت

 عادل حاصل على شهادتي الباكالوريوس و الماجستير في إدارة األعمال.

 

 

Mr. Adel Ali received an award for the best CEO of low-cost carrier in the world for the years 2007, 

2008, 2009, 2010 & 2011 in recognition of his efforts in founding the first low-cost carrier in the 

Middle East and North Africa. He is also selected as the best businessman for the year 2011, and 

the best Airline CEO during 2016.  

Ali has more than 30 years in aviation world & strategic planning, his deep knowledge in tourism 

and commercial operations are well reflected in Air Arabia’s performance since 2003. 

Before Air Arabia, Mr. Ali served in various aviation positions; he served as vice president of the 

commercial & customer services in Gulf Air where he played a key role in restructuring the 

company. He also served for more than 20 years in different management positions with British 

Airways last of which was General Manager of the Middle east and Africa. Mr. Adel holds both a 

bachelor’s and master’s degree in Business Administration.  

 

 

 

 

 


