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 جبوينمن الخطوط السعودية تعزز أسطولها بحزمة خدمات  
 
 

السعودية" صفقة مع بوينج لتزويدها بأدوات تحليل رقمية متقدمة بهدف تحسين عمليات الصيانة واألداء في  الخطوط "وقعت  -
 777ودريمالينر  787الوقت المحدد ألسطول طائراتها 

 777 جالخطوط السعودية من طراز بوين خدمات التعديل الداخلي ألسطول طائرات جبوينستوفر بموجب الصفقة،  -
 
 
 

توفير  ل       ج شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة بوين  أبرمتم:  2021نوفمبر    15دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
، وذلك باالستفادة  777دريمالينر و    787رفع الكفاءة التشغيلية ألسطولها من طرازي    تهدف إلىحزمٍة من الخدمات  

 . 777التحليالت الرقمية، باإلضافة إلى تعديل المقصورة الداخلية لطائراتها من طراز  من
 
بوين  الصفقة حول  و مع  للنقل  ا  ، صرح جالجديدة  السعودية  الخطوط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الكشي،  إبراهيم  لكابتن 

،  الكفاءة التشغيلية، واالستخدام األمثل لألسطول  ى تواصل الخطوط السعودية تركيزها على رفع مستو،  الجوي، قائالا 
مع بوينج إلى جانب هذه الخدمات األساسية، ممكناا سيساعدنا   تعد الشراكة االستراتيجية . ووالتوسع في شبكة المحطات 

 على المضي قدماا نحو تحقيق هذه الرؤية." 
 

(، والذي OMPللصيانة )  جمن برنامج بوين  المطورةستعتمد الخطوط السعودية النسخة    ،الصفقة الجديدة  وبموجب
  جودة إلدارة    ةرقمي  أنظمةيتضمن  ، تقدمةتفصيلية لعمليات الصيانة الم   معلوماتٍ   لتوفيرتحليل البيانات المتقدمة ب  قومي

( بوينAHMالطائرات  من  والذي  ج(  التنبؤية  يوظف،  الصيانة  ا  ،تحليالت  تحسين  وأدوات  في  للمساعدة  لتشخيص 
الالجودة   األداء   وبالتالي الصيانة،  ب  المتعلقة  قرارات وتسهيل  األ   العام، وتنفيذ المهام   تحسين  ومن    . ةت المحدداوقفي 

أن الخدمات    استخداميتم    المقرر  االستعانة هذه  جانب  بوينخبرب  إلى  تصنيع    جات  مجال  في  واالستشارية  الهندسية 
 األصلية. المعدات 

 
االستشارية   فرقنا "تتمتع  العالمية    للخدماتتيد كول برت الرئيس والمدير العام التنفيذي بشركة بوينج    قال من جهته،  

بشراكةا وثيقةا مع الخطوط السعودية على مر السنين، ولطالما عملنا على استكشاف الفرص الممكنة لخفض التكاليف،  
.  من خالل حلولنا الرقمية المتقدمة  اليوم   المشتركة  المسيرة سعداء بمواصلة هذه  وتعزيز كفاءة عمليات الصيانة، ونحن  

من    777طائرات  على وبالمثل، ستتمكن الخطوط السعودية من االعتماد على خبراتنا الهندسية في التصميم الداخلي  
 ". خططهم الخاصة بإعادة تهيئة طائرات أسطولهم خالل
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بهدف بحث واعتماد   جالداخلي في بوين  تعديل التصميمعلى صعيٍد آخر، ستعمل الخطوط السعودية عن كثٍب مع فريق  
، بما في ذلك التصميم، واالعتمادية، وتوريد القطع 777كافة الجوانب التي تحتاج إلى تعديٍل في طائراتها من طراز 

 . المقررة  لوبة إلنجاز أعمال التعديلالمط 
 

 - انتهى  -
 

للصيانة المحسنة، وبرنامج إدارة جودة الطائرات، وتنفيذ التصاميم الداخلية، وغيرها من خدمات    جلمزيٍد من المعلومات حول برنامج بوين
 .https://services.boeing.comما بعد البيع، فضالا زيارة الموقع 

 
 

 جعن بوين

ا في صناعات الطيران، و  وأنظمة األمن والفضاء ،والعسكرية الطائرات التجارية وصيانةع ير وتصن  يتطوبتقوم بوينج شركة رائدة عالميا
تعزيز الكوادر البشرية  في    بوينج  تساهموباعتبارها أكبر المصد رين في الواليات المتحدة األمريكية،    دولة حول العالم.   150في أكثر من  

، واالستدامة، ودعم المجتمعات التي تعمل معها. ويلتزم  التنمية االقتصادية  إثراء فرص بهدف    حول العالم   جالذين يعملون لدى موردي بوين
باالبتكار من أجل المستقبل، وبقيم الشركة األساسية المتمثلة في السالمة والجودة والنزاهة. لمعرفة المزيد،  متنوع الثقافات    جفريق بوين

 www.boeing.comتفضل بزيارة الموقع 

 

 الخطوط الجوية العربية السعودية  نبذة عن 

م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران  1945تأس ست عام الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية هي 

 في منطقة الشرق األوسط. 

 

واالتحاد العربي للنقل الجوي )آكو(، وعضٌو في تحالف سكاي تيم الذي إياتا(  الخطوط السعودية عضٌو في االتحاد الدولي للنقل الجوي )

 م.2012شركة طيران عالمية منذ العام  19يضم 

 

على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها  

الماسي لشركات    APEX، وعلى تصنيف  Airline Passenger Experience Association (APEX)الطيران العالمية من  

ا المدعوم من   . SIMPLIFLYINGالطيران األكثر أماناا صحيا

 

 /https://www.saudia.com :لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 
 

 جللتواصل مع بوين
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 خالل معرض دبي للطيران 
 نايت هولنغز 

 جشؤون االتصال في بوين
 4119-233-425 1+جوال: 

nathan.a.hulings@boeing.com 
 

 الواليات المتحدة األميركية 
 رافائيل غونزاليس 

 7052-709-314 1+جوال: 
rafael.d.gonzalez2@boeing.com 

 
 :المكتب اإلعالمي

 المقر الرئيسي للخطوط الجوية العربية السعودية

 ، المملكة العربية السعودية 21231جدة 

 medrelns@saudia.comالبريد اإللكتروني: 
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