
 
 

 

ان أديل  ال  CFM56-5B من طراز   محركاتال لصيانة وقع اتفاقية تطير مع جير
يك ان  إلكير  للطير

 
المتحدة   العربية  اإلمارات   ، ي أديل  أعلن   -  2021نوفمي     14  -دب  ان  االقتصاديطير ان  الطير التكلفة  ،  المملوك و   منخفض 

ان،سبع سنوات  مدتها    اتفاقيةعن توقيع  بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية،   يك للطير ال إلكير كة جير لتوفير   مع شر
ي تشغل  CFM56-5Bمحركات    لصيانة   TrueChoice ™ Overhaul  حلول

التر الذي يضم  *  طائرة من طراز    11أسطولها 
االتفاقية خاللو   . A320-200إيرباص   توقيع  ي    جاء  دب  معرض  فعاليات  ي 

فر كات  السعودية وشر الخطوط  مشاركة مجموعة 
ان  ر لصيانة محركات ، حيث 2021للطير ان أديل.  CFM56-5Bستوفر االتفاقية الوقت والمواد المطلوبير  ضمن أسطول طير

 
كة  ي القول راسل ستوكس، الرئيس التنفيذي لشر  عىل االتفاقية، "إ  جير

ً
ان معلقا يك للطير ي لكير

ف فر ان    نتشر يك للطير ال إلكير جير
ق األوسط ي الشر

ان أديل فر ستتيح لنا تقديم  ، فهذه االتفاقية  بتقديم خدمات ومواد الصيانة واإلصالح والعمرة لدعم نمو طير
ي أسطول الطائرات   CFM56-5B لضمان استمرار محركات عالية   هذه الخدمات بجودة

ي  فر
ان أديل فر كة طير العمل التابع لشر

 ب." عىل النحو المطلو 
 

المحركات  إدارة  االتفاقية حل  ان ضمن هذه  يك للطير إلكير ال  المحركات مع    وتقدم جير أديل، ودمج خدمات صيانة  ان  لطير
هالخدمات اللوجستية الخاصة ب ي السابق، كانت التكلفة واللوجستيات الخاصة  وعقود إيجاره.  ، إىل جانب  إزالة المحرك وتغيير

فر
ان أو العميل المؤجر ونقله واستالمه  بإزالة المحرك   كة الطير كة    تطبقهتسليم مفتاح الذي  ، أما أسلوب  من مسؤولية شر الشر

ر عن تقديم هذه الخدمات."  يك ومورديها سيكونون مسؤولير ال إلكير ي أن جير
 فيعتر
 

ان أديل،   ان    التعاون"يسعدنا  ومن جانبه، قال مايك هويت، مدير العمليات بطير يك للطير ال إلكير تطوير أول برنامج  لمع جير
ي   ان أديل    احتياجات متكامل لخدمات المحركات الجاهزة والذي يلت   إىل اتفاقية الطير

ً
ر    المنفرد بائع  بالكامل استنادا ر بير كتير ، الشر

ان أديل قيادة االبتكار والتحول من خالل التعاون  وهي اتفاقية تؤكد عىل   ان منخفض التكلفة مثل طير كة طير أن بمقدور شر
ان أديل. الوثيق مع ا كة طير ر المستعدين للتكيف مع االحتياجات التشغيلية المحددة لشر كاء الرئيسيير  "لشر

 
كة ان خدمات اإلصالح الشامل وتغيير المحرك من   وتوفر شر يك للطير ال إلكير كة    جير ان أديل من خالل شر ،  Caerdavخالل طير

ي هالطائرات،  وعمرةوهي مزود مستقل لصيانة وإصالح 
يك فر ال إلكير  ذه االتفاقية. وهي إحدى موردي جير

 
التنفيذي لمجموعة   الرئيس  يواكيم جونز،  ، "  Caerdavقال 

ً
الفكرة تعد  موضحا يك  طريقة جديدة    هذه  إلكير ال  كة جير لشر

من . و لممارسة األعمال التجارية، ونحن فخورون بأن نكون أحد موردي خدمات الصيانة واإلصالح والصيانة الموثوق بهم 
يك، ستكون  التعاون الوثيق معنا خالل   ال إلكير قادرة عىل تزويد عمالئها بطريقة أكير بساطة وفعالية من حيث التكلفة    جير

 اتهم." إلدارة متطلبات محرك
 

يكالخاصة بعروض صيانة المحرك مجموعة من    TrueChoice  حزمة  وتشمل ال إلكير عي    وعمليات التخصيص قدرات جير
لنظام  والتشخيص عن ُبعد    الرصد   أداة   من خالل  TrueChoiceيتم دعم كل عرض من عروض    ، حيثدورة حياة المحرك

يك   ال إلكير ي تقليل أعباء الصيانة   ،طوال أيام األسبوعو عىل مدار الساعة  دعم األسطول الذي تقدمه جير
 وتوقفللمساعدة فر

 الخدمة للعمالء. 
 

™TrueChoice  .يك ال إلكير  هي عالمة تجارية مسجلة لجير
 *CFM56  كة يك وسافران لمحركات الطائرات.  CFMمحركات تنتجها شر ال الكير ر جير اكة بير  العالمية، وهي شر
 

### 
 
 



 
 

 

 
ان أديل   عن طير

المتزايد على السفر الجوي بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية والشرق  هو طيران منخفض التكلفة تأسس لتلبية الطلب طيران أديل 

مجموعة  التي تطبقها    SV2020استراتيجية التحول  ، وتم تأسيسها ضمن  مملوكة لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية  والشركةاألوسط.  

 . 2017سبتمبر  23، وبدأت عملياتها في السعوديةالخطوط الجوية 
 
الترفيه واألعمال،    للمسافرين من أجلخدمة الوجهات المحلية والدولية    بهدفإطالق طيران أديل كأحدث خطوط طيران في المملكة    جاءو

 والحجاج والمعتمرين، باإلضافة إلى زيادة عدد السياح إلى المملكة العربية السعودية.
 

وجهة داخلية،  18تعمل على  A320 NEOو   A320 CEOرة من طراز طائ 15من يتكون أسطوًلا في الوقت الراهن طيران أديل  ويشغل

طائرة    50ع شركة إيرباص لشراء  طيران أديل اتفاقية شراء مخطين دوليين بين الرياض ودبي وبين الرياض والكويت. أبرمت  إلى جانب  

 . 2025طائرة بحلول عام  50تشغيل أن تقوم بومن المتوقع  ،A320neoمن طراز 

 
ان عن  يك للطير ال إلكير  جير

ان   يك للطير ال إلكير يك )  هي جير ال إلكير كة جير ي بورصة نيويورك  مدرجةوحدة تشغيل تابعة لشر
  GEبالرمز    فر

ً
(، وتعد المزود الرائد عالميا

كةتمتلك ، كما  بالمحركات النفاثة وأجزاء وأنظمة الطائرات التجارية والعسكرية شبكة خدمات عالمية لدعم هذه العروض. لمزيد من   الشر
 . Twitter ،YouTube ، LinkedIn  ،Instagramتابعنا عىل . www.GEAviation.comزيارتنا عىل يرج  المعلومات، 

 
 CAERDAVعن 

Caerdav    كة تدريب ي مجال الصيانة واإلصالح وعمرة الطائرات، هي شر
ي سانت أثان بمنطقة  ومقرها  ،  طيارينالوتدريب    معتمدة فر

فر
وسبايس  ي كارديف إإيربورت غير

برايز زون فر ي المملكة المتحدة. نير
 بجنوب ويلز فر

 
 تعمل  

ً
كة انطالقا ي مجهزة بمدرج بطول  الشر

يطابر ما يصل  يستوعب قدم وموقف    6000من قاعدة صيانة سابقة لسالح الجو الملكي الي 
كة متخصصةطائرة ضيقة البدن،    20إىل   ي أعمال    والشر

، وتوفر تدريًبا  737s  بوينج  و   320s  إيرباص  لطائراتصيانة وإصالح وعمرة افر
 
ا
 ة. المقصور  وأفراد لطياري الخطوط الجوية  متكامل

 

 
 لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع: 

 ديب كايس، جنرال إلكتريك للطيران

513.418.1644  
deborah.case@ge.com 

 

 
 

 Caredavغراي بيكر أو مايك كيلر، 
+44 (0)20 8647 4467  

 gary.baker@garnettkeeler.com 
mike.keeler@garnettkeeler.com 
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