
 
  

 

 

 

  تاليس مجموعة    اتفاقية مع مذكرة  توقع  شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران  

 الطائرات وإصالحها لصيانة  

 

معالي المهندس إبراهيم العمر مدير جرت في اليوم األول من معرض دبي للطيران بحضور  مراسم التوقيع   •

 تاليس. لمجموعة  باتريس كين الرئيس التنفيذي    والسيد  عام الخطوط السعودية 

الصيانة    انستعززالشركتان   • أنشطة  في  أجزاء    الدورية تعاونهما  ي ،  الطائرات وإصالح  شركة منح  ما 

  والعمرة األفضلية في مجال الصيانة واإلصالح الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران 

 

 

 

 صورة من مراسم التوقيع  

 

 

اتفاقية مع مذكرة  اليوم  شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران  وقعت    -  2021نوفمبر    14دبي،  

تقديم خدمات الصيانة  يتم من خاللها إلطالق شراكة المتخصصة في أنظمة الطيران  الفرنسية مجموعة تاليس 

ية العربية السعودية   ووقع االتفاقية   للطائرات. المتقدمة   ِّ معالي المهندس إبراهيم العمر مدير عام الخطوط الجو 

التي جرت خالل اليوم األول ، وذلك خالل مراسم التوقيع  والسيد باتريس كين الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس 

 .2021من معرض دبي للطيران  

 

تعزز من التعاون بين الشركتين أن    والعمرة خدمات الصيانة واإلصالح  في مجال  الشاملة    هذه االتفاقية ومن شأن  

إلصالح أجزاء الطائرات من شراكة على مستوى القطاع    من جهة، وفي تطوير   الدورية الصيانة    أنشطة   في 

يتمتع  اللتانمن الدعم والخبرة  السعودية لهندسة وصناعة الطيران شركة الخطوط ، حيث ستستفيد أخرى جهة 

لشركة الخطوط معايير ألفضل الممارسات التي تضمن أفضلية  تاليس المتخصص، والذي سيضع  بهما فريق  

 وعمرة الطائرات.لهندسة وصناعة الطيران في مجال الصيانة واإلصالح  السعودية  

 



 
  

 

 

الطموح غير المحدود داللة واضحة على  هذه االتفاقية  تشكل  "   معلقاً، المهندس العمر    وعقب مراسم التوقيع، قال

 شركات ، وألجل هذا نتعاون مع  وعمرة الطائرات الريادة عالمياً في قطاع الصيانة واإلصالح   نحو الذي يدفعنا  

 على الصعيدين الصناعي والتقني."  تطورنا لتسريع وتيرة  ذات باع طويل في هذا المجال  

 

 ، العالقة بين الشركتين سعادته بتوقيع هذه االتفاقية التي تشكل عالمة فارقة في عن السيد كين   ومن جهته، عبر 

الثقة المميزة، ونحن نعتز ب فخورون بدعم مسيرتكم  ننا  إ "   ، معقباً على تصريح معالي المهندس العمر بالقول وقال  

العالقة بين الشركتين، عمق على    هي داللة االتفاقية هذه  ، ومن المؤكد أن التي وضعتموها في مجموعة تاليس 

 ." 2030بدعم مستهدفات رؤية المملكة  عن التزامنا    ، فضاًل من جودة عالية   منتجاتنا وخدماتنا  ما تتميز بهوعلى  

 

 
 
 
 
 


