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 بوينج في دولة اإلمارات العربية المتحدة

"طيران ن كّل معد مقرًا ل، التي تدولة اإلمارات العربية المتحدةمع طويلة األمد  تهاعالقبشركة بوينج  تفخر
 .، و"فالي دبي"و"االتحاد للطيران" ،اإلمارات"

لتي اإلمارات لتحقيق التطلعات اات المدنية والعسكرية في دولة يئالهعدد من بشكل وثيق مع الشركة  عملت
ر تقدّ و  .تسعى إليها الدولة من خالل تقديم الطائرات وخدمات دعم الطيران وأنظمة الدفاع واألقمار الصناعية

 ل.ي المستقبة فبادلالمتبما يحقق المنفعة تلك العالقات بتعزيز لتزم تفي المنطقة، و  هاعالقاتها وشراكاتبوينج 

الذي  اتيجيونهجها االستر  كمركز عالمي للنقل الجوي بفضل موقعها الجغرافي المتميز قد برزت دولة اإلماراتو 
أثيرًا ت ات الطيران في اإلمارات خالل السنوات القليلة الماضيةهدف إلى تنمية قطاع الطيران. وقد حققت شركي

وأخرى رين و لمسافنقل اأكبر وقدرة انتشار أوسع، حيث تعمل في الوقت الراهن على تشغيل رحالت مخصصة ل
 قارات. ستفي  وجهة 140أكثر من نقل البضائع إلى ل

قامت بوينج للدفاع والفضاء واألمن، التي كانت تدعى "أنظمة الدفاع المتكاملة"، بافتتاح ، 1999في عام 
. ومنذ ذلك الحين، عززت بوينج من تواجدها في دولة اإلمارات، حيث 1999مكتب لها في أبوظبي عام 

 .2005ألعمالها في الشرق األوسط في دبي عام رئيسًا أسست مقرًا 

تعيين برنارد دان رئيسًا لشركة بوينج الشرق األوسط وشمال إفريقيا تم  ، تم2015في شهر مايو من عام و 
 مدينة دبي.ومقره  وتركيا

 بوينج للطائرات التجارية

بما  ،1977طائرة منذ عام  600أكثر من دولة اإلمارات لطائرات بوينج إلى ل طلبات الشراء وصل إجمالي 
ارات"، "طيران اإلم كاًل منوتشمل قائمة عمالء بوينج في الدولة . في ذلك عمليات الشراء المباشرة والتأجير

  ."دبي لصناعات الطيران"طائرات الباإلضافة الى شركات تأجير و"االتحاد للطيران"، و"فالي دبي"، 

 160، مع أكثر من في العالم حالياً  777 دبي أضخم مشغل لطائرات ومقرهاتعتبر شركة "طيران اإلمارات" 
، احتفلت "طيران اإلمارات" بالذكرى السنوية العشرين على 2016طائرة من هذا الطراز. وفي شهر ديسمبر 

التي  إكس 777طائرة  شركة طيران تتسلم. وتعتبر الشركة أيضًا أول 777استالمها أول طائرة من طراز 
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لبية واحدة للطائرات في ، في صفقة حطمت الرقم القياسي ألكبر ط2013طلبتها خالل معرض دبي للطيران 
، باإلضافة إلى 8-777 طائرة من طراز 35و 9-777 طائرة من طراز 115العالم. وتضمنت هذه الطلبية 

 إكس 777وستكون طيران اإلمارات أول شركة تتسلم طائرة طائرة إضافية.  50حقوق شراء 

، والتي 10-787طائرة من طراز  40، طلبت طيران اإلمارات 2017وخالل معرض دبي الدولي للطيران 
 ستكون أول طائرات متوسطة الحجم ضمن أسطولها.

 71شراء ل طلباتإجمالي مع  ،والعالم في المنطقة 787طائرات  أكبر عمالءتعتبر "االتحاد للطيران" من  اكم
كما كانت "االتحاد  .2013عام في  10-787 طائرة من طراز 30بينها من  ،دريمالينر من طرازطائرة 

طائرة من هذا  25في منطقة الشرق األوسط، حيث قامت بطلب شراء  777Xطائرة  عمالءللطيران" أول 
 الطراز. 

قادم طراز الجيل ال عمالءأكبر  ،في اإلمارات األسرع نمًواإحدى شركات الطيران ، "فالي دبي" أصبحتبينما 
في  طرازهذا الطائرة بوينج من  50 شراءالشركة في المنطقة، عندما طلبت  800-737 بوينجمن طائرات 

ويتكون أسطولها كاماًل  ماكس،  737من طراز طائرة  75، 2013عام شركة في ال طلبت. كما 2008عام 
 .8ماكس 737، طلبت "فالي دبي" أول طائرة من طراز 2017من طائرات بوينج. وفي شهر يوليو 

طائرة  225وخالل معرض دبي الدولي للطيران، وقعت "فالي دبي" اتفاًقا آخر مع بوينج لتسليم ما يصل إلى 
من طائرات الممر الواحد على اإلطالق لشركة طيران من منطقة طلب شراء في أكبر  ماكس،  737من طراز 

قد تم إطالق مركز خدمة صيانة بوينج في هذا و من حيث عدد الطائرات والقيمة اإلجمالية.  –الشرق األوسط 
توى العالم، على مس لدى بوينجثمانية فروع لتوزيع قطع الغيار  واحدًا مندولة اإلمارات بمقره في دبي ليكون 

ألف  26مليون دوالر أميركي تقريبًا، ومخزونًا يتألف من أكثر من  25حيث يضم المركز قطع الغيار بقيمة 
أنحاء المنطقة لخدمة شركات الطيران. وفضاًل عن ذلك، فإن وجود مسؤول  تلفإلى مخقطعة يجري شحنها 

انة لصيجراء عمليات اخدمة ميدانية وستة مكاتب خدمات ميدانية في المنطقة يضيف ميزة مهمة للغاية إل
ائرات لطا من ممثلي خدمة بوينج الميدانيين على تقديم المساندة لعمالء وحدة 15مرحلة ما بعد البيع. كما يعمل ل

 التجارية.

مليار دوالر  730تقّدر قيمتها بنحو جديدة  اتطائر  3,350تحتاج منطقة الشرق األوسط إلى تتوقع بوينج أن 
من هذه الطلبيات من الطائرات  %45نسبة كون توس .2035ولغاية  2016عامًا من  20أمريكي على مدار 
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 %2، أما نسبة العريض البدنذات كبيرة التوسطة و لطائرات الصغيرة والمل %53مقابل ذات الممر الواحد، 
 .اإلقليميةالمتبقية فستكون للطائرات 

 لدفاع والفضاء واألمنا

العسكرية،  الطائراتتقوم بوينج للدفاع والفضاء واألمن، إحدى وحدات األعمال التابعة لشركة بوينج، بتقديم 
يع أنحاء للعمالء في جم، والخدمات والدعم للمنصات التابعة وغير التابعة لبوينج، أنظمة الشبكات والفضاءو 

، عندما قامت 1999عام الإلى في دولة اإلمارات بوينج للدفاع والفضاء واألمن شركة تواجد تاريخ العالم. ويعود 
 أبوظبي.مدينة مكتب لها في  بافتتاح

ت والنظم والخدمات والحلول لعمالئها وشركائها، بما في ذلك فريدًة من المنتجا مجموعةاليوم  الشركةتقدم 
 الخدمات العالمية".أنظمة الشبكات والفضاء" و"منتجات وحدات "بوينج للطائرات العسكرية" و"

 ياإلمارات طائرات مروحية من طراز  دولةإلى  تشمل المنتجات التي تقدمها بوينج للدفاع والفضاء واألمن
تقوم "شركة الثريا ذلك، باإلضافة إلى مأهولة. و الغير ال الطائراتوأنظمة  ،47شينوك الو  64باتشي األ

كما تشّغل دولة اإلمارات . 702بوينج من طراز أقمار صناعية ثالثة  بتشغيلاإلماراتية لالتصاالت الفضائية" 
 جلوبماستر. C-17 من طرازللنقل ثماني طائرات 

 لشركاتاعدد من مع المتاحة للدفاع والفضاء واألمن الدخول في شراكات والبحث عن الفرص  بوينجتواصل 
هذه الشراكات يز بتعز . وتلتزم بوينج مستقبل الطيران في المنطقة بناءفي  للمساهمةالشرق األوسط منطقة في 

 استكشاف فرص جديدة.ومواصلة  الصناعية

 بوينج كابيتال كوربوريشن

الذين للعمالء مويل الت، تعمل بوينج كابيتال كوربوريشن على إيجاد حلول فرعية مملوكة بالكاملبارها شركة باعت
طائرات الشركة التجارية ومنتجاتها الدفاعية. وبوصفها مصرفًا استثماريًا تابعًا للشركة، تعمل بشكل يشترون 

 لمطلوب تقريبًا من قبل عمالءوثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي ا
 3.5بلغ قيمتها ت من الطائرات التجارية التيشركة بوينج. كما تدير بوينج كابيتال كوربوريشن محفظة الشركة 

 .مليارات دوالر أمريكي
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الل العمل من خ ، وذلكالمنطقةفي  الشركات المصنعة للطائراتمكانة تميزت بها عن باقي بوينج وقد حققت 
تضاعف دعم المنطقة لعمليات تسليم طائرات ، لذلكالشرق األوسط. ونتيجة  الجهات الممولة فيوثيق مع ال

كٍل منتظم بتنظيم تقوم بوينج بشبوينج بشكل كبير خالل العامين الماضيين على خلفية توفير مصادر التمويل. و 
، استضافت 2006عام فعاليات في المنطقة تهدف إلى إشراك مجتمع التمويل المحلي في المنطقة. ومنذ 

شركات الطيران والممولين في دولة اإلمارات ودول أخرى في المالي تستهدف تخطيط للسنوية الشركة مؤتمرات 
 حدثًا سنويًا. أطلقتهالشرق األوسط، وأصبح مؤتمر الشرق األوسط للمستثمرين والممولين الذي 

أول اتفاقية عمل مشترك في المنطقة لتمويل وتأجير  ، وقعت بوينج مع بنك أبوظبي الوطني2012في عام 
الطائرات. ومن خالل هذا التعاون، عقدت في نفس العام أول نسخة من قمة مسؤولي إدارة مخاطر قطاع 

 .ن، والتي القت نجاحًا كبيراً في المنطقة لشركات الطيران والمستثمريالطيران 

 يةوالصناع األكاديميةعالقات الشراكة في المجاالت 

كشركة ذات تأثير عالمي، ترى بوينج أن هنالك تطلعات متنامية لتعزيز الكفاءات والتقدم التكنولوجي في جميع 
كل من ع م ويعكس التعاون الصناعي. على ذلك اً حيّ مثااًل دولة اإلمارات العربية المتحدة تشّكل و أنحاء العالم، 

دعم بوينج (، EDICوشركة اإلمارات للصناعات الدفاعية )، وتوازن للصناعات الدقيقة، شركة مبادلة للتنمية
هذه  وتؤكد ،الرامية لتنويع اقتصاداتها وزيادة فرص العمل لمواطنيها دولة اإلمارات العربية المتحدةلطموحات 

 ، واستقطاب كفاءات أعلى إلى الشركة.منطقة الشرق األوسطرغبة بوينج بتنمية أعمالها في  الشركات

على المدى  استراتيجيين اءكشرك، وتوازن، وشركة اإلمارات للصناعات الدفاعية، بوينج إلى مبادلةتنظر شركة 
 في مجال الطيران والدفاع.الطويل، وتلتزم بدعم طموحاتهم لتطوير قدرات متقدمة 

في تطوير مبادرات  ،2009عام  تطويرهاالتي تم  مع مبادلة ةبوينج االستراتيجي ياتيتمثل الهدف من اتفاق
مفيدة للطرفين في المجاالت التي يتواجد فيها توافق استراتيجي بين الشركتين، ويشمل ذلك تصنيع المرّكبات، 
والهندسة، واألبحاث والتطوير، والصيانة التجارية، واإلصالح والتجديد، والصيانة واالستدامة العسكرية، وتدريب 

 الطيارين والتنمية البشرية.

ركة لشستراتا، ا تقوم أعوام عشرة مدته اً اتفاق إبرامهما عن ومبادلة بوينج من كل ، أعلنت2012ل في أبري
 ،بادلةوالمملوكة بالكامل لشركة م في العين المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المرّكبة

 وتقوم ستراتا حاليًا بتصنيع. المركبة المواد نمدريمالينر  787و 777 طائرات هياكل مكونات بتصنيع بموجبه
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، 2014وفي عام  .787 بوينج لطائرات العمودي المثبت أضالعو  777 بوينج لطائرات الذيل أضالع مجموعة
التي تم تسليمها إلى من تصنيع "ستراتا" إي أر  300-777 طائرةفي فقية األتوازن التم تركيب أول أضالع 

 .طيران اإلمارات

لطائرة  تصنيع ستراتا من 787 تركيب أول دفعة من أضالع المثبت العمودي لطائراتتم ، 2015في عام 
، معرض فارنبورو الدولي للطيرانخالل ، 2016وفي عام . "االتحاد للطيران" شركةلتي تم تسليمها لـا 787-9

 لمثبت العموديابوينج لتصبح مزودًا ألضالع  مع شراكتها بتعزيزأعلنت الشركتان بأن شركة ستراتا ستقوم 
افقت و وفضاًل عن ذلك، برامج طائرات بوينج تطورًا. أكثر ضمن أحد المواد المركبة الرئيسية ، 787 لطائرات

مشروع مشترك جديد في  منالجديدة إكس  777المركبة لطائرة األولية  المكونات الحصول علىبوينج على 
 بوينج أول عميل لهذا المشروع المشترك.، لتكون اإلمارات من تأسيس شركتي "مبادلة" و"سولفاي"

قطاع لضمان التنمية المستدامة ل كما تدعم بوينج األهداف التنموية والبحثية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ا تقوم من خاللهعن توقيع اتفاقية  ومبادلةأعلنت بوينج أيضًا،  2016عام في فالطيران المزدهر في الدولة. 

 .جامعة خليفة ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا تجريهاالبحثية الثنائية التي بوينج بدعم المشاريع 

، "وقعت بوينج اتفاقية مع شركة "توازن للصناعات الدقيقة، 2013خالل معرض دبي للطيران من جانب آخر، و 
ي فاألسطح المعدنية للطائرات إلنشاء مصنع جديد لمعالجة ، التابعة لشركة اإلمارات للصناعات العسكرية

 بوينجشركة  الحلصتجميع المكونات المعدنية المعقدة  "توازن للصناعات الدقيقة"ويتيح المشروع لشركة أبوظبي. 
أعلنت شركة "توازن ، 2015معرض دبي للطيران  وخالل ولمزوديها ومصنِّعي الطائرات اآلخرين حول العالم.

التكتيكية،  لطائرات بوينج قطع الغيار اآللية المعدنية المعقدةتوريد ل عقدعن أول وبوينج للصناعات الدقيقة" 
 ليتم بناؤها في منشأة شركة توزان الجديدة.

" UOP و"هانيويل "االتحاد للطيران"بوينج أيضًا مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وشركة تعاونت كما 
، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وقود حيوي (SBRCأبحاث الطاقة الحيوية المستدامة ) ائتالف لتأسيس

قت بوينج وحق مستدام في دولة اإلمارات في إطار جهود بوينج الرامية إلى خفض األثر البيئي لقطاع الطيران
 في مجال مؤخرًا إنجازًا مبتكراً  "تكرير"،، ومن بينهم شركة أبوظبي لتكرير النفط وشركاؤها في مجال األبحاث

مياه البحر  تتغذى علىأن النباتات الصحراوية التي  حيث اكتشفتطيران، للالمستدام تطوير الوقود الحيوي 
، 2017 وفي شهر مارس المعروفة. الخاممن المواد  أكثر مقارنة بغيرهاكفاءة بالوقود الحيوي  قادرة على إنتاج

ة في في أول منشأة بحثية إلنتاج الطاقة الحيويمركز أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة باختبار هذه النتائج  بدأ
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فدادين ضمن مدينة مصدر، المشروع الحضري المستدام منخفض الكربون  5العالم، والتي تمتد على مساحة 
 في أبوظبي.  

يمية في الدولة، دخلت بوينج في شراكة مع جامعة باعتبارها من الجهات الناشطة في دعم المبادرات األكاد
خليفة، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا للتعاون في عدة برامج تعليمية. وتقدم شركة 

ومنح دراسية وأنشطة بحثية رئيسية، فضاًل عن تنظيم بوينج الدعم لبرامجها الهندسية من خالل مشاريع 
 .محاضرات قّيمة

برامج ي فالذين تم اختيارهم بعناية للمشاركة   عدد من المهنين اإلماراتيين البارزين شاركإضافة إلى ذلك، 
 في مركز بوينج للقيادات في سانت لويس بوالية ميسوري. اتقيادلتطوير ال

ظبي وكلية مدينة أبو كليات التقنية العليا في  من للطالباتوهذا هو العام السابع الذي تقدم فيه بوينج اإلرشاد 
. الخاص القطاع واكتساب خبرة عملية فيتطوير المهارات القيادية ويركز البرنامج على . خليفة للطالبات

  .الطالباتتوسيع نشاطه ليشمل أعدادًا أكبر من البرنامج الناجح  وسيواصل

العنصر  رتطويلبرامج تأسيس في الشرق األوسط من خالل  ومستدامةإقامة شراكات قوية  جتواصل بوينكما س
تحقيق بهدف  التعزيز شراكاته المتاحة الفرصاستكشاف الشركة  وتواصلونقل المعرفة والتكنولوجيا.  البشري
 تعزيز قطاع الطيران في المنطقة.على المدى الطويل و المتبادلة  المنفعة

 الشركة في المجتمع نشاطات

لمحلية واحتياجات ا اتالحكوممع تطلعات في المجتمع لتنسجم  العالميةج استراتيجية نشاطاتها بوينتطّور شركة 
ضايا التنمية قلمعالجة  والتمويل من الرعاة والتبرعات العينية المساهمات الخيرية تستخدم بوينجالسوق. لذلك، 

 .قةمنطفي ال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتوتلبية احتياجات تعليم  ،والبطالةالبشرية، 

اهمة في للمسوالهيئات ذات النفع العام من الشركات  خالل السنوات الماضية الدعم للعديدوينج فقد قدمت ب
غرف ذكية في  إلنشاءفي تعاون ندماج"، ا"دولة. ومن بين هذه الشركات: الفي  دعم األنشطة المجتمعية

ل الطف تطوير مهاراتكيفية على الرعاية  مزوديلتدريب "أكشن كير"، المدارس الموجودة بالمناطق الريفية، و
حول مهارات الشركات ورواد األعمال، و"بالنيت فاينانس"  "إنجاز اإلمارات"بعمر مبكر، و إلى أقصى حدّ 

للتمويل الصغير لرواد األعمال من خالل صندوق خليفة، ومع مؤسسة اإلمارات لمساعدة النساء ليصبحن 
 .مساعداتمعلمات 
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وفرص برامج فير و تعلى الشرق األوسط، وتعمل تركز شركة بوينج على التعليم وتوفير فرص العمل في منطقة 
 .والشباب العربيختصين بالتعليم جودة للمعالية ال

ح يتي، إدارة األعمال الدوليةداخلي في مجال اللتدريب سنوي لبرنامج  ت الشركةأطلق، 2012في ديسمبر 
تجارية في للطائرات ال جبوين مصانع شركةستة أشهر في الواليات المتحدة في مدة ل العملالتدريب و للطالب 

 واشنطن.  بوالية رينتون

من  10برنامجًا مشتركًا يوفر لنحو  مجلس أبوظبي للتعليمبوينج ومبادلة و كل من  ت، أطلق2015عام في و 
ليتمكنوا  ،أسبوعاً  18لمدة فرصة التدرب في الواليات المتحدة األمريكية اإلمارات دولة ة في الب الهندسطأفضل 

 .الطيران أعمق لعالم هندسة فهم من تطوير

من أجل  الربحيةاألمريكية غير  Iridescent ومنظمةتعمل بوينج مع "مبادلة" ومجلس أبوظبي للتعليم حاليًا، 
 هندسي. التدريب العملي على تحديات التصميم ال خاللمن  مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتتعليم 

مساعدة  خالللتقديم برنامج معّد لبناء الموارد البشرية واالجتماعية من  "أكشن كير" كما تعاونت بوينج مع
تطبيقها لتحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني واالجتماعي. يمكنهم  اراتالشباب على اكتساب مه

علم ت التّ ة لمشكالالفعّ من أجل المعالجة ال في دولة اإلمارات رنامج لعمليات تطوير مكثفةوقد خضع الب
ة مدارس خيرية في دبي والشارقوالتحديات المحددة التي يواجهها الطالب المهاجرون الذين يتم إدراجهم في 

 وعجمان.

 -انتهى-

 لالستفسارات:
 دانا سّلوم

 العالقات العامة واإلتصال المؤسسي
 بوينج الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

+971-4-2134747 
dana.i.salloum@boeing.com 
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