Al-Bayan Center for Planning and Studies

مقرتح لتطوير اخلطوط اجلوية العراقية
التجربة الرتكية �أمنوذج ًا
أحمد حسن علي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقترح لتطوير الخطوط
الجوية العراقية
التجربة التركية أنموذج ًا

2018

حقوق النشر محفوظة

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ نْ
ّ ّ

مقرتح لتطوير اخلطوط اجلوية العراقية

مقرتح لتطوير اخلطوط اجلوية العراقية
التجربة الرتكية �أمنوذج ًا
أحمد حسن علي *
تتعرض شركة اخلطوط اجلوية العراقية النتقادات كثرية بسبب اإلمهال وسوء اإلدارة ،واستمرار
ّ
الرتاجع يف جودة األداء واخلدمات .وابتت السمة املعروفة عنها أهنا ال تلتزم ابملوعد ،وتتأخر دائماً
أو تلغي رحالهتا دون سابق إنذار؛ مما يسبّب ضرراً مبصاحل املسافرين؛ وهذه األمور وغريها دعت
الوكالة األوروبية لسالمة الطريان إىل فرض حظر على دخول الطائرات العراقية يف اجملال اجلوي
األورويب؛ لعدم توافر معايري سالمة املالحة اجلوية؛ لذا فإن عودة “األجنحة اخلضراء” إىل مكانتها
املرموقة حيتاج إىل معرفة ما حصل ملثيالهتا يف الدول األخرى وكيف تغلبت على مشكالهتا،
التطور.
وحققت تطوراً كبرياً ،وستأخذ هذه الورقة التجربة الرتكية كمثال هلذا ّ
من يتابع الكيفية اليت تطورت من خالهلا اخلطوط اجلوية الرتكية اليت حققت جناحات متتالية
يف السنوات االثنيت عشرة املاضية ،عليه أن يعرف كيف عانت من الفشل وسوء اإلدارة يف السابق.
ويف حني كانت اخلطوط اجلوية الرتكية متتلك  ٦٥طائرة يف عام  ،٢٠٠٣منها  ١١طائرة غري صاحلة
للطريان ،فقد بلغ عددها  ٣٢٨طائرة هناية عام  ٢٠١٧برحالت منظمة إىل ( )٣٠٢وجهة.

وكما هو شأن اخلطوط اجلوية العراقية حالياً ،كان تنظيم رحالت الطريان الرتكية يقتصر
على الدول اجملاورة والقريبة من تركيا فقط؛ لعدم توافر اإلمكاانت املادية والتقنية اليت تسمح بتنظيم
رحالت إىل بعض العواصم العاملية الكبرية اليت تبعد مسافات شاسعة عن تركيا.
كيف تطورت اخلطوط اجلوية الرتكية؟
مع هناية عام  ،٢٠٠٣أقدمت احلكومة الرتكية على تغيري طاقم اإلدارة الذي كثرت عليها
الشكاوى بطاقم جديد ،وبعد عام من العمل ال ّدؤوب اشرتت الشركة  ٦١طائرة جديدة ،بعد أن
كانت متتلك آنذاك  ٥٤طائرة تعمل فعلياً ،ومع هناية عام  ٢٠١٥بلغ عدد الطائرات املوجودة يف
حيازة الشركة  ٢٩٩طائرة تنظّم رحالت إىل  ٢٨٤مدينة حول العامل.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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وحبسب أرقام موقع الشركة ،فقد كان دخلها مليار دوالر أمريكي تقريباً عام  ،٢٠٠٣وارتفع
إىل عشرة مليارات دوالر مع حلول عام  .٢٠١٥وقد ازداد عدد املسافرين الذين كانوا يستخدمون
طائرات اخلطوط اجلوية الرتكية عام  ٢٠٠٣من عشرة ماليني مسافر إىل ما يقارب  ٦١مليون
مسافر يف عام  ٢٠١٥يف اخلطوط الداخلية واخلارجية .وارتفع عدد العاملني يف اخلطوط اجلوية
الرتكية عام  ٢٠٠٣من  ١٠آالف عامل إىل ما يقارب  ٤٤ألف عامل يف خمتلف اجملاالت مع
هناية عام .٢٠١٥
لقد أتسست اخلطوط اجلوية الرتكية يف عام  ١٩٣٣كشركة مملوكة للدولة وبتمويل كلي من
احلكومة ،ولكن بعد بدء برانمج خصخصة القطاع العام يف الثمانينيات ،خ ِ
صخصت اخلطوط
ُ
اجلوية الرتكية يف التسعينيات وصارت حصة احلكومة بعد عدة سنوات من خصخصة الشركة ٪٤٩
فيما طرحت بقية األسهم للقطاع اخلاص.
وبفضل حافز تشجيع اإلنتاجية وزايدة رأس املال ،نظمت احلكومة طرحاً أولياً عاماً يف عام
 ١٩٩٠مع عرض  ٪١,٨٣من أسهم الشركة للقطاع اخلاص؛ إال أن مسعة اخلطوط اجلوية الرتكية
بقيت سيئة للغاية قبل التسعينيات وبعدها ،وعانت من مشكالت كثرية ،مثل :سوء اإلدارة،
والتأخري املستمر يف الرحالت ،وسوء اخلدمات ،وتعرضها لعمليات اخلطف ،وسوء الصيانة اليت
تسببت يف سقوط بعض الطائرات.
ويف عام  ،٢٠٠٣جاءت حكومة حزب العدالة والتنمية إىل السلطة وبدأت بسياسة توسيع
اخلصخصة يف اخلطوط اجلوية الرتكية .ومت عرض عقدين عامني حيث اخنفضت حصة احلكومة إىل
حتولت
ما دون  ٪٧٥يف عام  ،٢٠٠٤و ٪٤٩يف عام ٢٠٠٦؛ ونتيجة لعملية اخلصخصة هذهٍّ ،
الشركة من كوهنا مؤسسة حكومية إىل شركة قطاع خاص حبلول أاير  ٢٠٠٦مما دفع إىل مزيد من
الكفاءة واإلنتاجية.
وابشرت احلكومة الرتكية بتنفيذ سلسلة من اإلصالحات “القاسية” يف اخلطوط اجلوية
منذ عام ٢٠٠٣؛ هبدف توسيع شركة الطريان الرتكية ،مثل :حترير السوق احمللية ،وحتسني القدرة
التنافسية الدولية للخطوط اجلوية الرتكية.
وابلتزامن مع جميء حكومة العدالة والتنمية يف عام  ،٢٠٠٣أ ِ
ُنش َئ جملس تنفيذي جديد
للخطوط اجلوية الرتكية يف نفس العام ،اليت اختذت خطوات رئيسة لفتح طرق جديدة وحتسني
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الشبكة ،وجتديد طائرات األسطول القدمية مع طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
ومن اجلدير ابلذكر أن عدد اتفاقيات الطريان املدين الدويل املوقعة بني تركيا واحلكومات
األجنبية قد ارتفع من  ٨١اتفاقاً يف عام  ٢٠٠٣إىل  ١٤٣اتفاقاً حبلول عام ٢٠١٢؛ مما ساعد
اخلطوط اجلوية الرتكية على توسيع شبكتها الدولية.
لقد أنشأت اخلطوط اجلوية الرتكية شركات فرعية ،وأسست شراكات مع خمتلف أصحاب
املصلحة لدعم عملياهتا ،وتشمل الشركات الفرعية التابعة هلا مراكز الصيانة والتصليح ،ومراكز
اخلدمات التقنية ،ومراكز احملركات ،ومراكز الوقود ،وشركات األطعمة ،ومراكز اخلدمات األرضية
للمسافرين وتنظيم الطائرات؛ وقد ساعدت هذه الشركات على حتسني جودة اخلدمة من خالل
ختصص كل منها.
وفضالً عن ذلك ،متكنت اخلطوط اجلوية الرتكية من جعل هذه الشركات الفرعية فعالة
ومنخفضة التكلفة ،حبيث تشكل تكاليف الوقود والعمالة النسبة األكرب من تكاليف تشغيل
شركات الطريان.
وعلى مدى اخلمس عشرة سنة املاضية ،أصبحت تكلفة الوقود جزءاً مهماً بنحو خاص من
التكاليف التشغيلية ،وقد ارتفع سعر الكريوسني النفاث من  ٥٠دوالراً للربميل يف عام  ٢٠٠٤إىل
 ١٢٦دوالراً للربميل يف عام  ،٢٠١٣واخنفضت إىل  ٨٣دوالراً هناية  ،٢٠١٧وأصبح استخدام
الطائرات الفعالة شعاراً اعتمدته اخلطوط اجلوية الرتكية يف سعيها خلفض تكاليف الوقود .ويف حني
كان متوسطعمر الطائرة  ٩سنوات عام  ،٢٠٠٤اخنفض إىل  ٦.٧سنوات حبلول عام ،٢٠١٣
وحوايل  ٥سنوات يف عام .٢٠١٧
ويف عام  ،٢٠٠٦أخرجت الشركة عن اخلدمة مجيع طائراهتا األقل كفاءة لتحل حملها طائرات
( )A319-100األكثر كفاءة يف استهالك الوقود؛ ونتيجة هلذه اإلجراءات اخنفض متوسط
استهالك الوقود بنسبة  ٪١٠تقريباً من  ٢٠٠٥إىل  .٢٠١٠وأطلقت الشركة مشروعاً مشرتكاً مع
شركة (أوبيت) النفطية الرائدة يف تركيا؛ لتوفري الوقود وختزين إعادة التزود ابلوقود.
ويرى بعضهم أن هناك حاجة ملحة وضرورية خلصخصة اخلطوط اجلوية العراقية بطريقة
مشاهبة للطريقة الرتكية ،فالطريان املدين العراقي حباجة إىل بعض اإلجراءات “الصارمة” ،تتمثل يف
طرحه للقطاع اخلاص ،وأتسيس إدارة جديدة تتوىل رسم سياسات انجحة وتنفيذها وتكون قائمة
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على الربح واخلسارة.
ومل تنجح وزارات النقل املتعاقبة يف تويل شؤون اخلطوط اجلوية العراقية ،على الرغم مما
أنفقت من أموال ووضعت من برامج وسياسات بسبب التداخل يف السياسات والصالحيات يف
احلكومات االئتالفية املتتالية ،وستبقى جودة خدمات اخلطوط اجلوية العراقية لألسف غري مرضية،
ما مل تتحول إىل قطاع خاص خارج االئتالفات احلكومية املتعارضة.
املوقع االسرتاتيجي للعراق
وابلعودة إىل األمنوذج الرتكي ،جتدر اإلشارة إىل أن معظم رحالت الطريان الرتكي ال تتجاوز
األربع ساعات ما بني تركيا وأورواب ،أو تركيا والشرق األوسط ومشال أفريقيا ،أو تركيا وأواسط آسيا؛
وابلتايل تستطيع شركة الطريان ابستخدامها موقع إسطنبول اجلغرايف يف حتقيق رحالت كثرية مع
تكلفة وقود مناسبة.
وجلأت احلكومة الرتكية إىل اتّباع سياسة انجحة يف تنشيط السياحة مستفيدة من اإلرث
التأرخيي ملدينة إسطنبول ،فضالً عن إنشاء منتجعات سياحية كبرية على املدن الساحلية ،وسهلت
وزارة السياحة للقطاع اخلاص تسويق فكرة قضاء العطالت يف تركيا مستفيدة من العروض منخفضة
التكلفة للخطوط اجلوية الرتكية.
وهنا ال َّ
بد من اإلشارة إىل األرث التأرخيي للعراق سواء من الناحية اإلسالمية أو ما قبل
اإلسالم ،وأيضاً ميكن االستفادة من موقع العراق اجلغرايف -كما هو الشأن يف إسطنبول -يف حتويل
مطار بغداد إىل أحد أكرب املطارات يف الشرق األوسط ملرور الطائرات بني الشرق والغرب.
وألجل حتويل مطار بغداد إىل مطار عاملي رابط بني القارات ،يفرتض إنشاء جممع وقود يف
املطار يعمل على توفري الوقود النفاث ملختلف شركات الطريان ،ولن تنجح هذه العملية ما مل َّ
تتول
شركة معروفة دولياً برصانتها تصميم جممع الوقود يف مطار بغداد وإدارته.
وحني املقارنة مع مطار ديب يف اإلمارات العربية املتحدة ،وهي من أكثر املطارات ازدحاماً يف
العامل من حيث الرحالت الدولية ،جند أهنا تتعامل مع طلبيات شركات الطريان وتوافِر الوقود بكمية
تتجاوز ملياري غالون سنوايً -على وفق بياانت شركة النفط اإلماراتية-؛ ولتوفري تلك الكميات
قدمت احلكومة اإلماراتية تسهيالت تزويد الوقود عرب مصفاة جبل علي.
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وستؤدي خصخصة اخلطوط اجلوية العراقية ابلنتيجة إىل تقدمي تسهيالت كربى للمسافرين،
بدءاً من خدمات املواصالت العامة وسيارات األجرة ،ومكاتب االستعالمات والدعم ،واخلدمات
املالية كتسهيالت مكاتب الصرافة وماكينات الصراف اآليل يف مباين املطار ،واملطاعم ،ومنتجات
السوق احلرة ،ومركز طيب ،والتسوق .وهناك تسهيالت أخرى مطلوبة مثل صيدلية تعمل على مدار
الساعة ،وعيادة لإلسعافات األولية ،وغرف لعناية األطفال ولعبهم ،وصالوانت حالقة ،وخدمة
وكاالت السفر ،فضالً عن حاجته إىل فنادق من الدرجة األوىل.
العاملون يف اخلطوط اجلوية العراقية

ُّ
تعد العمالة اثين أكرب بند لتكاليف التشغيل ابلنسبة للعديد من اخلطوط اجلوية ،وقد
سجلت شركات الطريان الرتكية تكلفة تشغيل للموظفني بنسبة  ٪١٧من إمجايل النفقات يف عام
 ،٢٠١٣اليت هي تكلفة منخفضة مقارنة مع جمموعة اخلدمات اجلوية اليت تقدمها غالبية شركات
الطريان العاملية.
وإذا ما قورنت مع طريان اإلمارات فإن موظفيها يتمتعون أيضاً مبيزة اخنفاض تكاليف اليد
العاملة؛ بسبب استخدامهم أسواق العمل الرخيصة مثل اهلند وابكستان وسريالنكا وبنغالديش؛
لتنفيذ مهام مثل :اخلدمات يف املطارات ،والصيانة ،ومراكز االتصال .يف حني أن شركات الطريان
األوروبية تعمل على وفق قوانني االحتاد األورويب اليت تتطلب رواتب عالية بدعم من نقاابت قوية،
وهذا التفاوت الكبري بني تكاليف العمالة مع موقع مدينة إسطنبول االسرتاتيجي ،جعل شركة
الطريان الرتكية حتقق إرابحاً كبرية.
ُّ
وتعد إسطنبول -وهي القاعدة الرئيسة للخطوط اجلوية الرتكية ذات النسبة السكانية اهلائلة-
مصدر العمالة املنخفضة التكلفة ،ومبماثلة كلفة املعيشة فيها مع معظم املدن األوروبية ،وعدم وجود
نقابة قويّة للمطالبة حبقوق العاملني ،أضافت ميزة رحبية للطريان الرتكي.
ولن تنجح اخلطوط اجلوية العراقية ما مل تتبع احلكومة سياسات جديدة انجعة ،فاحلكومة
أوالً وقبل كل شيء -حباجة إىل خصخصة الشركة وتغيري اإلدارة بكادر إداري متخصص بعيدعن السياسة ،ومن مث إنشاء شركات فرعية مساندة للطريان العراقي تتولىّ تقدمي اخلدمات املطلوبة،
وتستخدم عمالة منخفضة التكلفة.
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salons, travel agencies, as well as first-class hotels.
Labour at Iraqi Airways
Labour is the second biggest operating cost item for many airlines.
Turkish airlines recorded 17% of total operating costs in 2013, which is
low compared to the range of aviation services provided by the majority
of international airlines.
Compared with Emirates, which also enjoys the advantage of low
labour costs due to their proximity and access to cheap labour markets
such as India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh to perform tasks such
as ground handling services, maintenance and call centres. Meanwhile,
European airlines operate according to European Union regulations
which demand high salaries and are backed by strong unions. The
conjunction of low labour costs and Istanbul’s strategic location, has
enabled Turkish Airlines to realise large profits.
Istanbul, Turkish Airlines’ main base with a huge population, is the
source of low-cost labour; and with a lower cost of living compared to
most European cities, and the lack of a strong union to protect workers’
rights, has made it possible for Turkish Airlines to make huge profits.
Iraqi Airways will not succeed unless the government follows
new successful policies. First and foremost, the government needs to
privatise the airline and appoint professional management, free from
political interference, and then establish subsidiaries to support Iraqi
Airways with its operations, making reliance on low-cost labour.
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of Tourism has facilitated the commercialization of holiday destinations
in Turkey, benefiting from the low cost offers of Turkish Airlines.
Here, it is necessary to mention Iraq’s historical legacy both in Islamic
and pre-Islamic terms. In ways similar to Istanbul, it is also possible to
take advantage of Iraq’s geographical location, to turn Baghdad Airport
into one of the largest aviation hubs in the Middle East for flights
between East and West.
In order to transform Baghdad airport into a global intercontinental
hub, a fuel complex at the airport is needed to provide jet fuel for the
various airlines. This operation will not succeed unless an internationally
renowned company takes charge of the design and management of the
fuel complex at Baghdad airport.
When compared to Dubai airport in the United Arab Emirates, one
of the busiest airports in the world in terms of international flights, we
find that it meets demand and handles a capacity in excess of two billion
gallons per annum - according to data from the Emirates National Oil
Company. In order to meet this demand, the Emirates government has
facilitated supplies through the Jebel Ali Refinery.
The privatisation of Iraqi Airways will result in the provision of
far better facilities for travellers, from public transport services, taxis,
information and help desks; to financial services such as foreign exchange
desks and ATMs in airport buildings; restaurants, duty free, a medical
centre and a shopping mall. Other facilities will also be needed, such as
a 24-hour pharmacy, first-aid clinic, spaces for child care and toys, hair
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10% from 2005 to 2010. The company launched a joint venture with
Turkey’s leading oil company, OPET, to provide storage and refuelling
services.
Some believe that there is an urgent need to privatise Iraqi Airways
in a way similar to the Turkish one. Iraqi civil aviation needs some
“tough” measures, represented by privatisation; and the creation of a
new administration to preside over and implement successful policies
based on profit and loss.
Successive transport ministries have failed to take proper control of
Iraqi Airways, despite significant expenditure and the implementation
of various programmes and policies. This is due in large part to the
overlapping policies and conflict of interests of successive coalition
governments. Unfortunately, this also means that the quality of Iraqi
Airways’ services will remain unsatisfactory, unless it is privatised and
placed beyond the reach of warring coalition Governments.
Iraq’s strategic location
Returning to the Turkish model, it is worth mentioning that most
Turkish flights do not exceed four hours between Turkey and Europe;
or Turkey and the Middle East and North Africa; or Turkey and Central
Asia, enabling the Airline to exploit Istanbul’s geographical location to
achieve high volumes of trips against reasonable fuel costs
The Turkish government has pursued a successful policy of
revitalizing tourism, drawing on Istanbul’s historical heritage, as well as
the establishment of large tourist resorts on coastal cities. The Ministry
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more efficient aircraft.
It is worthwhile mentioning that the number of international civil
aviation agreements signed between Turkey and foreign governments
rose from 81 in 2003 to 143 by 2012, helping Turkey expand its
international network.
Turkish Airlines established subsidiary companies and formed
partnerships with various stakeholders to support its operations. Its
subsidiaries include maintenance and overhaul centres; technical service
centres, engine centres, fuel centres, catering companies, passenger and
ground services centres and aircraft taxiing. These subsidiaries have
helped the airline enhance the quality of service through specialisation.
Furthermore, Turkish Airlines has managed to make these subsidiaries
viable and cost-effective, with fuel and labour costs accounting for the
bulk of operating costs of airlines.
Over the past 15 years, the cost of fuel has become a particularly
important part of operational costs. The price of jet kerosene has risen
from $50 per barrel in 2004 to $126 per barrel in 2013; dropping down
to $83 by the end of 2017. The use of efficient aircraft has symbolised
the efforts by Turkish Airlines in its bid to reduce fuel costs. While the
average age of an aircraft was 9 years in 2004, it dropped to 6.7 years by
2013 and to about 5 years in 2017.
In 2006, the company removed from its fleet all its less efficient
aircraft to be replaced by the more fuel-efficient Airbus A319-100s.
As a result, the average fuel consumption decreased by approximately
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remaining shares being offered to the private sector.
Thanks to the incentives to boost productivity and increase capital,
the government organised an IPO (initial public offering) in 1990 with
1.83% of the company’s shares being offered to the public. However,
the reputation of Turkish Airlines remained very poor before and after
the 1990s. The company also suffered from numerous problems, such as
mismanagement, persistent delays in flights, poor services, kidnappings
and poor maintenance which resulted in a number of fatal incidents.
In 2003, the AKP (the Justice and Development Party) government
came to power and accelerated the privatisation of Turkish Airlines.
Subsequently, two SPOs (Secondary Public Offerings) were held in
2004 and 2006, with the share of the government’s ownership in
Turkish Airlines falling below 75% and 50% respectively. As a result of
this privatisation process, the company ceased to be a state enterprise
by May 2006 with further pushes for efficiency and productivity being
among the main drivers for change.
Since 2003, the Turkish government has embarked on a series of
“tough” aviation reforms, with the aim of expanding Turkish Airlines,
including the deregulation of the domestic market and improving
Turkish Airlines’ international competitiveness.
Coinciding with the arrival of the Justice and Development
government in 2003, a new executive board of Turkish Airlines was
created in the same year, which took major steps to open up new routes
and improve the network, renew the outdated fleet with newer and

16

As with Iraqi Airways, Turkish flights were limited to close
neighbouring countries as a result of the lack of financial and technical
means to commission long-haul flights to some of the major international
capitals.
How did Turkish Airlines evolve?
Coinciding with government change in 2003, a new executive board
of Turkish Airlines was created in the same year, partly in response to
the numerous complaints made against the old one. Following a year
of concerted effort, the company purchased 61 new aircraft, to add
to its existing fleet of 54 operational aircraft. By the end of 2015, the
company’s fleet had grown to 299 aircraft with scheduled flights to 284
destinations worldwide.
According to the company’s website, its income was about $1 billion
in 2003, rising to $10 billion by 2015. The total number of passengers
Turkish Airlines carried, on both domestic and international routes,
increased from 10 million passengers in 2003 to approximately 61
million passengers in 2015. Correspondingly, the number of Turkish
Airlines employees increased from 10,000 in 2003 to 44,000 by the
end of 2015.
Turkish Airlines was founded in 1933 as a wholly state-owned and
funded company. However, after the government embarked on its
privatisation programme of the public sector in the 1980s, Turkish
Airlines was privatised in the 1990s. Several years after privatization,
the government’s share in the company amounted to 49%, with the
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Proposals for the development of Iraqi Airways
based on the Turkish Airlines experience
Ahmed Hassan Ali*
Iraqi Airways is often criticised for neglect and mismanagement,
and for the continued decline in its performance and services. It has
become synonymous with failure to meet deadlines and constant delays
and the cancellation of flights without warning, all to the detriment
of its passengers. These and other matters prompted a call by the
European Commission for Aviation Safety for a ban on the entry of
Iraqi aircraft into European airspace because of fears over navigational
safety standards. Hence, the return of the “green wings” to their
erstwhile prestigious position requires us to explore what happened
to their counterparts in other countries and how they overcame their
problems, and in the process achieving significant improvements. This
article will consider the Turkish Airlines experience as an example of
this improvement.
Anyone who has been following the trends in the success of Turkish
Airlines over the past 12 years, must know how the airline suffered
from failure and mismanagement in the past. While Turkish Airlines
owned 65 aircraft in 2003, of which 11 were unfit for aviation, the
number of aircraft reached 328 by the end of 2017,s with scheduled
flights to 302 destinations.
* Researcher at Al-Bayan Center for Studies and Planning
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