
 
 

 

 لتأمين أعلى مستويات السالمة والتشغيل العالمية  سيمذكرة تفاهٍم مع إل ثري هارإلى جانب 
 

اتفاقياٍت إضافية في ثاني أيام معرض دبي للطيران   أربعمجموعة السعودية توقع 
2021 

 

الخطوط السعودية  الرتقاء بتجربة الضيوف على متن طائرات إلى ا االتفاقيات الجديدة تهدف •
   وتحديثها بأفضل الخدمات وتقنيات االتصاالت

 
 2021نوفمبر  15دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

 

للطيران    ، السعوديةاختتمت مجموعة   دبي  أيام معرض  اتفاقياٍت    2021ثاني  أربع  أنظمة  لتحسين  بتوقيع 
من الطائرات، الذي يعد    الضيوف على متن أسطولهااالرتقاء بتجربة  االتصاالت، ورفع الكفاءة التشغيلية، و

والعالم المنطقة  مستوى  على  األحدث  بين  الضيوف،  من  تطلعات  لمواكبة  المجموعة  جهود  وذلك ضمن   ،
 أحدث التقنيات في قطاع الطيران من أجل توفير أفضل الخدمات لهم.   خدامواست

 
نوفمبر الجاري، توقيع المجموعة اتفاقية    18وشهد اليوم الثاني للمعرض العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى  

جي  وشركة    ،مع إنمارسات، الشركة الرائدة عالمياً في أنظمة االتصاالت المتنقلة عبر األقمار االصطناعية
من    35بهدف تزويد    شركة الرائدة في الخدمات الهندسية والتقنية واألنظمة اإللكترونية.ال  ، دي سي تكنيكس

إيرباص   من طرازي  الجديدة  لالتصال  ب  A321XLRو  A321neoطائراتها  أفييشن"  إكس  "جي  شبكة 
   . األداءخدمة االتصال المتطورة عبر منفذ التوصيل فائق  الذي يوفر  عريض النطاق

 
أصبحتالجديدة  االتفاقية ومن خالل   إكس    ،  شبكة جي  تستخدم  المملكة  في  جهة  أول  السعودية"  "الخطوط 

في تبني   ، واألولى في الشرق األوسط منذ بداية جائحة كورونالتأمين خدمات االتصال أثناء الرحالت أفييشن 
لتقديم خدمات االتصال للضيوف   (CXP)الجديدة    فاي-منصة ونكما ستكون وأول شركة طيران في العالم تختار .  هذه التقنية الحديثة

الثانيو الجيل  الوزن من  التوصيل خفيف  تكنيكس  منفذ  أفييشن، والذي طورته شركة جي دي سي  المنفذ    ، وهومع شبكة جي إكس 
يقدم حالً لشبكات متعددة، وتم تصميمه ليوفر مرونة أكبر للعمالء، ويلبي احتياجات  الوحيد من نوعه الذي  

 أبراج االتصال الحالية والجديدة في المستقبل.  
 

أبرمت شركة الخطوط  ، 777دريمالينر و  787ألسطولها من طرازي  ة وفي مسعى لرفع الكفاءات التشغيلي
حيث ستعتمد  التحليالت الرقمية،    إلى  ة ستندم الالسعودية صفقة مع شركة بوينج لتوفير حزمٍة من الخدمات  
( الذي يوظف تحليالت البيانات المتقدمة  OMPالخطوط السعودية النسخة المطورة من برنامج بوينج للصيانة )

( من  AHMة، ويتضمن أداة رقمية إلدارة جودة الطائرات )لتوفير معلوماٍت تفصيلية لعمليات الصيانة المحسن
من طراز    "السعودية"   المقصورة الداخلية لطائرات  ٍت علىتعديال  إجراءبوينج. كما ستتيح الصفقة للشركة  

 ، بما في ذلك التصميم، واالعتمادية، وتوريد القطع المطلوبة إلنجاز أعمال التعديل المقررة.777
 

وقعتوفي خطوةٍ   لضيوفها،  والمسموع  المرئي  المحتوى  المشاهدة  تجارب  أرقى  توفير  نحو  شركة    فريدةٍ 
نظام  بشركة باناسونيك أفيونيكس، يتم بموجبها تزويد الناقل الوطني السعودي    الخطوط السعودية اتفاقية مع
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NEXT IFE    4أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة بدرجة وضوح  الترفيهي، الذي يعدK    مزودةٍ بخاصية

في أسطول الخطوط  طائرة جديدة    20على متن  النظام الجديد  وسيتم تركيب   .االتصال بلوتوث قريب المدى
 . A321neoXLRطائرة من طراز إيرباص   15إلى جانب  A321neoمن طراز السعودية 

 
،  "شركة "إل ثري هاريس  األمير سلطان لعلوم الطيران، التابعة للمجموعة، و  من جهة أخرى، وقعت أكاديمية 

ة  محاكا أجهزة  تركيب وتقييم  تتعاونان بموجبها ل  تفاهمٍ   مذكرة  أحد أكبر مصنعي الطيران والدفاع في العالم، 
األرضية.با  الخاصة   AIRSIDESIMالطيران المناولة  على  التفاهم    لتدريب  مذكرة  ستكون وبموجب 

التقنية    تعتمد أول مؤسسة تدريبية في المنطقة    األكاديمية،  رفع مستوى  و  ، التدريببرامج  تعزيز    بهدفهذه 
 اقم المناولة األرضية.  وطفي بيئة عمل  سالمة ال
 

كثر من  ، الذي يعد أكبر فعالية طيران دولية بعد جائحة كورونا،  2021ويشارك في معرض دبي للطيران  
من أكثر    وعسكريةٍ   مدنيةٍ   وفودٍ   ، إلى جانبللمرة األولى  شركة تشارك  370  امن بينه  ةعارضشركة    1200

 . دولة 140من 
 - انتهى  -

 
 
 

 الخطوط الجوية العربية السعودية  نبذة عن 

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

 الطيران في منطقة الشرق األوسط. 

ي  واالتحاد العربي للنقل الجوي )آكو(، وعضٌو في تحالف سكاإياتا( الخطوط السعودية عضٌو في االتحاد الدولي للنقل الجوي )

 م.2012شركة طيران عالمية منذ العام  19تيم الذي 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  

 . SIMPLIFLYINGاسي لشركات الطيران األكثر أماناً صحياً المدعوم من الم

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