
 

االتصال عريض النطاق من    تجربة سفر ممتعة بإطالق شبكةضيوفها  تمنحالخطوط السعودية 
 تكنيكس إنمارسات وجي دي سي 

 
لتقديم خدمة  فاي  -ومنصة ون جوائز عدة على  ةالحائز  أفييشن"جي إكس "  شبكةيختار  السعودي الناقل الوطني  

 " جي دي سي" من الجديد فائق األداء  التوصيل منفذ االتصال للضيوف، إلى جانب 
 

 2021نوفمبر   15دبي، اإلمارت العربية المتحدة، 
 

 شبكة ستعتمد    A321XLRو  A321neo  يرباصامن طائراتها الجديدة من طرازي    35أن  اليوم    "الخطوط السعودية"  الناقل الوطني  أعلن
،  االصطناعيةاألقمار    عبرة عالمياً في أنظمة االتصاالت المتنقلة  د، الشركة الرائإنمارساتالنطاق من  عريض    التصال ل   أفييشن"  جي إكس"

  التقنية وة  يالهندس  الخدمات  الرائدة فيتكنيكس  من شركة جي دي سي    فائق األداء منفذ التوصيل    وستتصل الطائرة بخدمة االتصال المتطورة عبر
 لكترونية. واألنظمة اإل

 
ستكون  لتقديم خدمات االتصال أثناء الرحالت، وهي األولى في الشرق األوسط منذ تفشي جائحة كورونا،    الرئيسية  ومن خالل هذه االتفاقية
 فاي-منصة ون تختار  في العالم وأول شركة طيران ستكونكما جي إكس أفييشن،  شبكةتستخدم  المملكةفي  أول جهة"الخطوط السعودية" هي 

، والذي طورته أفييشن  جي إكس   شبكةمع    منفذ التوصيل خفيف الوزن من الجيل الثانيو  لتقديم خدمات االتصال للضيوف  (CXP)الجديدة  
، ويلبي  ضيوفوهذا المنفذ هو الوحيد من نوعه الذي يقدم حالً لشبكات متعددة، وتم تصميمه ليوفر مرونة أكبر لل . جي دي سي تكنيكسشركة 

 احتياجات أبراج االتصال الحالية والجديدة في المستقبل. 
 
  A321neoاتها من طرازي  لضيوفها على طائر  على مستوى عالميتجربة رقمية    تقديممن    الحلولمن خالل هذه    السعودية"الخطوط  ستتمكن "و
 أثناءم اإلنترنت  استخدا   لتمكين الضيوف من،  2022عام  الأواخر    شبكة جي إكس أفييشنتركيب    يبدأمن المتوقع أن  ، حيث  A321XLRو

األجهزة المحمولة  من خالل  وغير ذلك    ،لكترونياإلتسوق  الو  ،وسائل التواصل االجتماعي  ةتابعمو  ،الفيديوهات  ةشاهدماالستمتاع بو،  الرحلة
 . الخاصة

 
من    عائدات  تحقيق    ساعدها علىتس  ،2021في سبتمبر    اإطالقه  التي تم  ،فاي من إنمارسات -ون  منصة  وأوضحت "الخطوط السعودية" أن
تيح للضيوف على سبيل المثال إمكانية طلب  تواجهة موحدة، كما ستقديم حزمة من الخدمات عبر ، من خالل أنظمة االتصال على متن الطائرة

والمشروبات،   والمجالتأو  الوجبات  والصحف  االلكترونية،  الكتب  قراءة  أو  الحرة،  السوق  من  المنتجات  آخر  ،  شراء  على  الحصول  أو 
   .أثناء الرحلةكل فوري ، وكل هذا بش "الفرسانالمسافر الدائم "برنامج  حسابالدخول إلى إلى جانب ، الرحالت والوجهاتالمستجدات بشأن 

 
التجارب  ، إذ يشهد الطلب على  قطاع الطيران  امر بهي  مرحلة  حرجة  فاي في  -نو  ومنصة  أفييشنجي إكس    لشبكة"السعودية"    اختيارويأتي  
  ، وهو المؤشر 2021مؤشر إنمارسات لثقة المسافرين  . وفي هذا الخصوص، توصلالجائحةارتفاعاً مضطرداً في ظل  أثناء الرحالتالرقمية 
نوعه  العالمي من  التواصلي  التالرقمية    الحلولأن  إلى  الجائحة،    تفشيمنذ    األكبر واألشمل  المسافر من  تفاعله مع    تمكن  المسافرين  وتقلل 

آالف شاركوا في المسح الخاص بالمؤشر،    10من بين    %41. باإلضافة إلى ذلك، أشار  اآلخرين وطاقم الطائرة هي األقدر على تعزيز الثقة
 الجائحة.بعد  أولويةقد أصبح فاي على متن الطائرة  خدمة الواي إلى أن توفر

 
، للمملكة  بصفتها الناقل الوطني"،  كشيالالكابتن إبراهيم  للنقل الجوي  الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية  قال  معلقاً على تلك االتفاقية،  

  2021خالل عام   قدماتصنيف أكثر الشركات تعلى  مؤخراً    وقد حصلت الشركة،  بشكل مبتكر  دعم خطط النموتسعى "الخطوط السعودية" إلى  
 ، وهي المرة الثانية التي تحصل فيها الشركة على هذا التصنيف في السنوات األخيرة."من سكاي تراكس

 
الكابتن   قائالً الوتابع  ب"إننا    ، كشي  اهتمام ضيوفنا  تماماً  النطاق على متن طائراتناخدمات  توفر  ندرك  تجربة ،  االتصال عريض  لهم  ونوفر 

فاي من  -ون  ومنصة  أفييشن  جي أكس  شبكة. وهذا الجمع ما بين  أثناء سفرهم معناستمتاع  اال تصال واالقاء على  على الب  تساعدهم  وخدمات
إمكانية اتصال  سيتصال جي دي سي من جهة أخرى  االإنمارسات من جهة ومنفذ   على كافة   رحالتهمخالل  لضيوفنا    بمستوى عالميوفر 

 ." A321XLRو  A321neoت إيرباص اطائر
 

في مجال االتصال    المعيار الذهبي  أفييشنجي إكس  أصبحت شبكة "، السيد راجيف سوري  أفييشنإلنمارسات    الرئيس التنفيذي من جهته، قال  
السعودية كشركة طيران رائدة   تعزز مكانة الخطوط. وهذه االتفاقية  لدينا ، ويسرنا أن نستقبل الخطوط السعودية كأحدث عميل  على متن الطائرة

خدمة النطاق العريض من الجيل القادم على طائراتها فحسب، بل ألنها أول  ، ليس لكونها أول شركة طيران في المملكة تقدم  المياً عومبتكرة  
إلطالق الخدمة السعودية    للعمل مع الخطوطإننا نتطلع  معاً.  تكنيكس  سي  جي دي  فاي ومنفذ االتصال الجديد  -يختار منصة ونناقل في العالم  

 ."دون انقطاع على متن الطائرةيستمتع الضيوف بخدمة واي فاي سريعة لكي أوالً  A321XLRو  A321neoإيرباصطائرات على 
 

. وبعد  من إنتاج ثينكوم  قويهوائي مسطح  إلى جانب  وتركيبه من قبل جي دي سي تكنيكس، أفييشن  من منفذ جي إكس  التاليإنتاج الجيل    وسيتم
قوة تحمله العالية وقدرته على تأمين االتصال على متن الطائرة بأعلى  ، أثبت المنفذ الجديد عديدة أثناء الرحالتتقنية واختبارات  عمليات تقييم

 والموثوقية حتى في أكثر المجاالت الجوية ازدحاماً. مستويات الجودة 

https://www.inmarsat.com/en/news/latest-news/aviation/2021/inmarsat-launches-onefi-game-changing-new-customer-experience.html
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للتحول الرقمي في تجربة شركات  إن "  األستاذ مصطفى القدومي تكنيكس  جي دي سب  الرئيس للمبيعاتنائب  وقال   إلى جانب كوننا ممكناً 

قطاع ، في الوقت الذي يتعافى فيه  ثقة المسافر  لتعزيزهو األساس  على متن الطائرة    التالمس توفير تجربة رقمية خالية من  الطيران، سيكون  
وسريع قدرات المنفذ فائق األداء  من  على االستفادة بشكل مثالي  قادرة    أفييشنجي إكس    شبكةو.  من آثار الجائحة  في المنطقة والعالم  الطيران
التي تلبي تطلعات  على متن الطائرة، و  نطاقالسعودية من توفير النمط المثالي لالتصاالت عريضة ال  الخطوط  مكن يس، األمر الذي  االستجابة
 ألجيال قادمة." المسافرين

 
رفع   ، وبالتالي(GXجلوبال إكسبرس )  االصطناعيةأقمارها  شبكة    تحسينات  ملحوظة من خالل تطوير  "إنمارسات"  نتظر أن تشهد خدمات وي

التجارية، األمر الذي  وأحدث شبكة من األقمار تدخل الخدمة  أكثر أقمار إنمارسات تقدماً حتى اآلن    5عد جي إكس  ت . وأداء منفذ جي دي سي
والتي تشكل أكثر الممرات الجوية ازدحاماً    ،وتعدداً في الشبكات في أجواء الشرق األوسط وأوروبا  متنوعة  للخطوط السعودية قدراتسيوفر  
-، بدءاً بأسطول أقمار إنمارسات2024عام    بحلولجديدة   اصطناعيةار  إنمارسات إطالق سبعة أقم  خارطة طريق تقنيات  وستشهد.  في العالم

6 (6 F1-I) ًويعتمد ذلك على إطالق   .2021المقرر إطالقه في الحادي والعشرين من ديسمبر  ، وهو قمر االتصاالت التجارية األكثر تطورا
والمدار األرضي الجديد والشبكات األرضية،    Global Xpress، والذي سيعمل إلى جانب أقمار  Lفي النطاق    ELERAقدرات جديدة عبر  
 .أوركسترا إنمارساتإلطالق منظومة 

 
 ىانته

 
 لالستفسارات اإلعالمية: 

 السعودية  العربية الجوية للخطوط الرئيسي المقر
 السعودية العربية المملكة،  21231 جدة
mmedrelns@saudia.co 
 
 

 جوناثان سينات/ماثيو نولز
 االتصال المؤسسي 

Tel: +44 (0)20 7728 1518/1355 
  press@inmarsat.com 

 حاج روبيل 
 رئيس االتصال المؤسسي، إنمارسات ألنظمة الطيران

+44 (0)20 7728 1352 
robeel.haq@inmarsat.com 

 
 ستيفن رايس 

 للتكنولوجيا المتقدمةنائب الرئيس، مكتب جي دي سي تكنيكس 
 1171-394-949-1+هاتف: 

steve.rice@gdctechnis.com 
 
 

 عن الخطوط الجوية العربية السعودية

م، وتعد  1945تأّسست عام  العربية السعودية،    للمملكةالناقل الوطني  هي    )الخطوط السعودية(  الخطوط الجوية العربية السعودية

 إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق األوسط. 

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

 م.2012شركة طيران عالمية منذ العام  19الذي يضم 

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

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

 . SIMPLIFLYINGالماسي لشركات الطيران األكثر أماناً صحياً المدعوم من 

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

 
 عن إنمارسات

الش  إنمارسات عالمياً  الركة  هي  األقمار  رائدة  مجال  المتنقلة.  االصطناعيةفي  لالتصاالت  الشركة    المخصصة  شبكات  تمتلك  أكثر  وتشغل 
وكا جيجا هيرتز(    4-2وإس )(  زجيجا هيرت   2-1إل )  اتنظام عالمي متعدد المستويات يغطي نطاق  وتدير  االتصاالت المتنقلة تنوعاً في العالم

 في الحلول التي توفرها. ، مما يعطيها سعة وتنوعاً ال نظير لهمالكهرومغناطيسيمن الطيف ا (زجيجا هيرت 26.5-40)
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، األمر الذي يضمن  قوية خاصة بها للبيع المباشر  وكذلك قدرات على شركاء قنوات عالميين،  شبكة توزيع إنمارسات العالمية العريقة  تشتمل  
واستدامة    العالمية  االصطناعيةفي موثوقية تشغيل شبكات األقمار  عاماً    40على مدى  تتمتع الشركة بسجل ال يضاهى    خدمة العميل الشاملة.

للتطور التقني في مجال االتصاالت الفضائية المتنقلة، . كما أن الشركة محرك أساسي  األعمال وتطبيقات السالمة والتشغيل الضرورية للمهمات 
 ء التصنيع. باستثمارات كبيرة وشبكة قديرة من التقنيات وشركااظ على ريادتها مكنها من الحفاألمر الذي 

 
بمكانة رائدة في مجال  وتتمتع بالموارد المالية التي تمكنها من تمويل استراتيجيتها العملية، كما أنها تتمتع    تتواجد إنمارسات في قطاعات متنوعة

ذوي جودة عالية لتقديم خدماتها  عمالقة، حيث تعمل مع شركاء موثوقين ومرنين ولتجارية الاالتصاالت الفضائية البحرية والجوية والحكومية وا
 لعمالئها حول العالم. 

 
 .إنستاغرام  |يوتيوب  |فيسبوك  |لينكدإن  |تويتر زيد من المعلومات تابعونا على لم
 

  
 ومكتب جي دي سي للتكنولوجيا المتقدمة  عن جي دي سي تكنيكس

الصيانة واإلصالح وعمرة  وتتمتع بخبرة واسعة في خدمات  ،في مجال تعديل الطائرات وتقنياتهاتعمل هي شركة عالمية  جي دي سي تكنيكس
الجيل التالي من   جي دي سي بتطويرلتكنولوجيا المتقدمة التابع لشركة  مكتب ايقوم  والتعديالت والخدمات الفنية واإللكترونيات.    الطائرات،

 وتطبيقات التنقل األخرى. لصناعة الطيرانحلول االتصال عبر األقمار الصناعية 
 

وأوروبا وآسيا  تكساس ولها مواقع متعددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية  ب  في فورت وورث   جي دي سي تكنيكسيقع المقر الرئيسي لشركة  
 وأفريقيا.

 
لمكتب   الرئيسي  المقر  دييقع  المعلومات،  سي    جي  من  لمزيد  كاليفورنيا.  كليمنتي،  سان  في  المتقدمة  الموقع: للتكنولوجيا  زيارة    يرجى 

www.gdctechnics.com . 

https://twitter.com/InmarsatGlobal
https://www.linkedin.com/company/inmarsat
https://www.facebook.com/InmarsatGlobal
https://www.youtube.com/inmarsatglobal
https://www.instagram.com/inmarsatglobal/?hl=en

