
 

 

 للصيانة  المعتمد  السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي شركة تختار نيويل  ها

  737 جالمزودة بها طائرات بوين  9-131من طراز وحدات الطاقة المساندة صيانة  ستتولى   نالسعودية لهندسة وصناعة الطيراشركة 
 A320يرباص او

 
)مدرجة ببورصة نسداك بالرمز    شركة هانيويل  أعلنت   –   2021نوفمبر    14اإلمارات العربية المتحدة،    دبي، 

HON)  في    للصيانةلتكون مركزها المعتمد  السعودية لهندسة وصناعة الطيران  شركة    عن اختيارها   اليوم
المساندة  ترخيص عالمي    ومنحها الشرق األوسط،   في    عتمدةالم  9-131من طراز  لصيانة وحدات الطاقة 

 . A320يرباص او  737  جطائرات بوين 
 

بفضل   االعتماد  هذا  الطيران  ريادة  وجاء  وصناعة  لهندسة  السعودية  مجال  شركة  في  الصيانة  العالمية 
الطائرات واإلصالح   السواء  وعمرة  على  والدولي  واإلقليمي  المحلي  الطيران  قطاع  الشركة  في  تعد  إذ   ،

من أكبر جهات الصيانة واإلصالح وإعادة  السعودية  العربية    الجوية   لخطوط للمؤسسة العامة لالمملوكة بالكامل  
 وأكثرها خبرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. البناء  

 
خدمات الفحص  السعودية لهندسة وصناعة الطيران  شركة  ، ستقدم  عشرسنوات ل  تمتد االتفاقية التي    وبموجب 

،  في منشأتها بمدينة جدة  9-131والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز  والعمرة  واإلصالح  
وشمال أفريقيا  في الشرق األوسط   المزودة بهذه الوحدات للطائرات  والمشغلة    الشركات المالكة  ستتمكنحيث  
 . في المنطقة  إصالحها بالكامل  من
 
تعليق له،  و المحيسن  األستاذ قال  في  التنفيذي    ،محمد  وشمال أفريقيا وتركيا  لقطاع الشرق األوسط  الرئيس 

الوسطى   هانيويلب وآسيا  السعودية "  ،شركة  كانت    شركة  الطيران  وصناعة  لنا،  لهندسة  هاماً  شريكاً  دوماً 
للطائرات ذات أول مركز معتمد لدى هانيويل لصيانة وحدات الطاقة المساندة  وستصبح الشركة عما قريب  

 . " وشمال أفريقيا   في منطقة الشرق األوسط البدن الضيق
 

"المحيسن  وتابع   لهندسة وصناعة    السعودية بشركة  نطاق عالقتنا  من المؤكد أن هذه االتفاقية ستوسع  قائالً 
وإصالح  خدمات صيانة  الحصول على  اآلن قادرين على    أصبحوا عمالئنا في المنطقة، الذين  لصالح  الطيران  

المؤسسة العامة للخطوط  استراتيجية    معشراكتنا هذه  وإلى جانب ذلك، تتماشى  .  لمقرات انطالقهمأسرع وأقرب  
 . في المملكة العربية السعودية"  بتوطين التقنيةالتزام هانيويل    يؤكد علىاألمر الذي    ،الجوية العربية السعودية

 
المهندس إبراهيم    معلقاً خطوط الجوية العربية السعودية  المؤسسة العامة للمدير عام  معالي    ومن جهته، قال

في المملكة  وهانيويل لتوفير الخدمة المعتمدة  شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  بين  "التعاون  ،  مرالع  
الشرق األوسط وشمال    ةفي منطق للطائرات  للشركات المالكة والمشغلة  إمكانات الصيانة المتاحة    سيقوم بتطوير 

 . "أفريقيا 
 

شركة السعودية    عتز بدور ن   العربية السعودية خطوط الجوية  المؤسسة العامة للفي    ونحنمر قائالً، "واستطرد الع  
خدمات اإلصالح    بما يوفرلمملكة،  والمعرفة المتطورة باالتقنيات المتقدمة    في توطين لهندسة وصناعة الطيران  

 . "وحدات الطاقة المساندة بشكل أسهل وأسرع في المنطقة وعمرة 
 

  سعداء للغاية "،  السعودية لهندسة وصناعة الطيرانلشركة  الرئيس التنفيذي  فهد سندي  ، قال الكابتن  وبدوره
في الشرق    9-131مركز دولي معتمد لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز  العتماد هانيويل لنا كأول  

 " هانيويل. ونعتز كثيراً بتوطيد عالقتنا مع  ، وشمال أفريقيا األوسط 



 
 

خدمات    والمشغلين لشركات الطيران  ستؤمن  في القطاع    المتميزة قدراتنا  بأن  "إنني على يقين    سندي،   وأضاف 
تقديم    عالوة على،  أكبروكفاءة    أعلى، مما يمكنهم من تحقيق مستويات سالمة  بتكلفة مناسبةموثوقة وسريعة  

 . " أكبر للضيوفوسهولة خدمات اتصال أفضل  
 

ليزالسيد   األوسط    ،رايان  والشرق  البيع ألوروبا  بعد  ما  هانيويل  رئيس خدمات  لدى  والهند  يقول  وأفريقيا 
والتطور الذي يحدث  ،  2013عام    في شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  تعاوننا مع  بدأ  "موضحاً،  

لعمالئنا نظراً للمكانة التي تتمتع بها    اليوم سيعزز العالقة بين الطرفين. وأرى أن هذا االعتماد سيكون مفيداً 
وأكثرها    وعمرة الطائرات الصيانة واإلصالح    شركات بصفتها أكبر  شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  

إمكانية إصالح وحدات الطاقة المساندة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ سيستفيد عمالؤنا من    منطقة   خبرة في 
فضالً عن  ما يترتب على ذلك من تكاليف مالية ووقت طويل،  إلى جهة بعيدة و  سالهاإر  تكبد عناءمحلياً دون  

 " .اختصار فترات التعطل للطائرات والخسارة الناتجة عنها
 

في سياق استراتيجية    2013وهانيويل قد بدأ عام  شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  وكان التعاون بين  
للالتي طبقتها    2020التحول   العامة  السعودية المؤسسة  العربية  الجوية  وحدات    قدرات آنذاك لرفع    خطوط 

ئة  ا. ومع استكمال إصالح أكثر من م 2020األعمال في الشركة إلى مصاف المؤسسات المتقدمة بحلول عام  
بما يتفق  متطلبات أعمالها وحولت تركيزها نحو تحقيق طموحات التوطين كة الشر حققت وحدة طاقة مساندة، 
 . 2030مع مستهدفات رؤية 

 
ذلك    منذ ، لتنتج الشركة  1950عام    بدأت التحليق في هانيويل قد    تنتجها للطاقة المساندة  وكانت أول وحدة  

  150في أكثر من    ألف وحدة في الخدمة الفعلية اليوم   36حتى اليوم، منها    أكثر من مئة ألف وحدة  الحين 
 الذات الجناح الثابت. الطائرات تنفيذياً على متن الطائرات المروحية وتطبيقاً إقليمياً وتجارياً و

 
وجناح شركة    خطوط الجوية العربية السعودية المؤسسة العامة للجناح  يرجى زيارة  لمزيد من المعلومات،  

 . 2021معرض دبي للطيران هانيويل في 
 

### 
 

 تاريخ هانيويل في المملكة العربية السعودية

، من التصنيع محلياً لطالما كانت شركة هانيويل من الداعمين للصناعات في المملكة العربية السعودية على مدى ستة عقود خلت
 أنحاء المملكة.إلى تطوير التقنيات والعمليات التجارية في 

التي ترسم معالم    2030الهادف إلى توطين المحتوى ورؤية المملكة  لمستهدفات برنامج "اكتفاء"  توفر هانيويل كامل الدعم  
 اتخاذ المملكة لمكانتها كمركز للصناعة والخدمات اللوجستية.الطريق نحو 

تدير هانيويل سلسلة من برامج التدريب التي  التطوير المشترك للتقنيات المتقدمة مع الشركات المحلية المبتكرة،  وفضالً عن  
وجامعة  ، بما يشمله ذلك من عالقات عريقة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  تعين تحول البالد نحو االقتصاد المعرفي

المقبلين على مسيراتهم العملية في مجال  تطور المهني الداعمة للخريجين السعوديين  للمبادرات "تيكبرو"  وهانيويل التابعة لها  
 الهندسة والتقنية.

 
 عن هانيويل 

الطيران   ً تتواجد منتجات وخدمات هانيويل ألنظمة  تقريبا أعمال  في كل طائرة تجارية وحربية ومركبة فضائية  . فهي وحدة 
والمكونات الميكانيكية، وغيرها  قمرات القيادة وأنظمة االتصاالت الالسلكية  هانيويل التي تبني محركات الطائرات وإلكترونيات  

والدقة في مواعيد اإلقالع والوصول  من المعدات والبرمجيات من االقتصاد في استهالك الطائرات للوقود كثير. وتعزز حلولها 



 
www.honeywell.com ي األجواء وعلى أراضي المطارات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة  واألمان ف

  Honeywell_Aero@.أو متابعتنا على الوسم 

لقطاعات عديدة تشمل  حلوالً مخصصة  "  100شن  المئة األعلى قيمة "فورتالتقنية  إلى قائمة الشركات  المنتمية  هانيويل    توفر
وتساعد تقنياتها  والمواد عالية األداء على مستوى العالم.  منتجات وخدمات الطيران وتقنيات التحكم والسيطرة للمباني والمصانع  

والعاملين على البقاء على تواصل من أجل عالم أكثر ذكاء وأماناً واستدامة. الطائرات والمباني والمصانع وسالسل التوريد  
 www.honeywell.com/newsroom.من األخبار والمعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع  لمزيد 

 
  السعودية لهندسة وصناعة الطيرانشركة  عن

الداعمة لقطاع الطيران ليس في المملكة العربية تعد الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران المزود الرائد بالحلول التقنية 
السعودية فحسب، بل في كامل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بخبرتها التي تمتد ألكثر من ستين عاماً وكوادرها الفنية 

يص من الهيئة  فنياً بأعلى مستويات التدريب والتأهيل، وهي ميزات استحقت الشركة معها بجدارة تراخ 4,200البالغ عددها 
العامة للطيران المدني بالمملكة، وإدارة الطيران الفيدرالية األميركية ووكالة سالمة الطيران األوروبية، فضالً عن وكاالت  

  .إقليمية ودولية أخرى كثيرة

والعسكرية في المملكة  تقدم الشركة حزمة واسعة من خدمات الصيانة واإلصالح وعمرة الطائرات لمشغلي الطائرات المدنية 
وخارجها، وتشمل خدماتها صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجزائها، باإلضافة إلى الخدمات الهندسية والصيانة الدورية  

  .والتصنيع والتوريد والدعم اللوجستي

 www.saei.aeroلمزيد من المعلومات عن السعودية لهندسة وصناعة الطيران، يرجى زيارة الموقع  
 

 لالستفسارات اإلعالمية لدى هانيويل: 
 أجاي راي 

+44 7880 251083  
ahjay.rai@honeywell.com 

 
 المكتب اإلعالمي 

 مقر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران 

 ، المملكة العربية السعودية21231جدة  102الرمز  620ص. ب. 

 هاني عرب

 arab.h@saei.aeroالبريد اإللكتروني: 

 hharab@saudia.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.honeywell.com&data=02%7C01%7Cmwitte%40we-worldwide.com%7Ca8063be6825544475c1f08d7620e0e08%7C3ed60ab455674971a5341a5f0f7cc7f5%7C0%7C1%7C637085684817798847&sdata=3Ph5aRiXgxVCE6Q6ee2pqcidZTkeQS%2FJRck%2FuBPvMZ0%3D&reserved=0
https://twitter.com/Honeywell_Aero
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.honeywell.com%2Fnewsroom&data=02%7C01%7Cmwitte%40we-worldwide.com%7Ca8063be6825544475c1f08d7620e0e08%7C3ed60ab455674971a5341a5f0f7cc7f5%7C0%7C1%7C637085684817798847&sdata=1pX4RTYcdaNUzJgpr1Ppq0V9820krhWHh9iAaWAfFwI%3D&reserved=0
http://www.saei.aero/
mailto:ahjay.rai@honeywell.com
mailto:arab.h@saei.aero
mailto:hharab@saudia.com

