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 بوينج في قطر

من أسرع أسواق الطائرات التجارية نموًا في العالم، فضاًل عن االحتياجات الدفاعية لدولها  المنطقة تعداليوم، 
بصورة سريعة. وتدرك بوينج أهمية عالقاتها وشراكاتها في المنطقة، وهي ملتزمة بتعزيز تلك  ىالتي تتنام

 .العالقات من أجل تحقيق منفعة متبادلة في المستقبل

تخدمت اس محليًا واقليميًا حيث قطردولة  في دعم جهودمنتجات بوينج للدفاع والفضاء واألمن  تساهمكما 
لنقل أطنان  IIIجلوبماستر C-17 طائراتها من طراز بوينج 2010في العام القوات الجوية األميرية القطرية 

 الكارثية التي ضربت البلدين.  الزالزلمن المساعدات اإلنسانية إلى هاييتي وتشيلي في أعقاب 

مدينة الدوحة وذلك لها في  مكاتبقطر عندما أنشأت دولة  وجودها في، عززت بوينج 2010وفي ديسمبر 
دمات ختوفير الشركة في مجال الدفاع والفضاء واألمن والطائرات التجارية، باإلضافة إلى  عمليات لدعم

هذه  أتاحتما كمستوى وجودة الخدمة التي تقدمها بوينج لعمالئها في قطر. ببشكل كبير  ارتقتالتي الصيانة 
املة بصورة تنسجم مع استراتيجية بوينج الش ركائها وعمالئها في قطرمع ش هاعالقات توطيد للشركةالخطوة 

 .دعم المجتمعات التي تعمل فيهاو  هالبناء شراكات طويلة األمد مع عمالء

 بوينج للطائرات التجارية 

في مايو نماذج متنوعة ب 777من عائلة طائرة  22شّكل الطلب الذي قدمته الخطوط الجوية القطرية لشراء 
بداية لعالقة جديدة بين بوينج ودولة قطر. وبعد مرور أقل من عام، وقبل أن تتسلم أول طائراتها،  2006

ر الذي غي  دريمالينر  787 طائرة من طراز 30تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلب شراء تاريخي تضمن 
 المشهد السائد للسفر الجوي. 

. وقد دريمالينر 787تتسلم طائرة الشرق األوسط أول شركة طيران في منطقة الخطوط الجوية القطرية وكانت 
، وضعت الخطوط الجوية القطرية اللمسات 2014وفي عام  طراز.هذا المن  30طائرتها رقم اآلن تسّلمت 

  .لتكون أول عميل يستخدم هذا الطراز، إكس 777طائرة من طراز  60األخيرة على طلبية مكونة من 
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طائرة من طراز  30أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن طلبية كبيرة أخرى مكونة من ، 2016وفي أكتوبر 
 وثوقيةملتؤكد من جديد على القيمة العالية وال إي أر، 300-777 طائرات من طراز 10و دريمالينر، 787-9

ضافة لذلك، وقعت الخطوط الجوية القطرية خطاب نوايا  للطائرات عريضة البدنواألداء المتفوق  من بوينج. وا 
  .8ماكس 737 طائرة من طراز 60لشراء 

وأربع طائرات من طراز  8-747بت الخطوط الجوية القطرية طائرتي شحن من طراز ل، ط2017وفي سبتمبر 
 طائرة بوينج. 100، لتضيفها إلى أسطولها الذي يضم حوالي إي أر 777-300

 من طائرات بوينج.  100الًيا، لدى الخطوط القطرية طلبات شراء قيد التسليم تتضمن أكثر من وح

مليار دوالر  770طائرات جديدة تقدر قيمتها بـ  3,310الشرق األوسط إلى منطقة حتاج توتتوقع بوينج أن 
من الطائرات  الطلبياتمن هذه  %45وسيكون . 2035إلى  2016أمريكي خالل العشرين عامًا الممتدة من 

المتبقية  %2، وأما نسبة الصغيرة والمتوسطة وكبيرة البدن من الطائراتسيكون  %53، وذات الممر الواحد
 .اإلقليميةالنفاثة فستكون للطائرات 

 بوينج للدفاع والفضاء واألمن

تضمن طائرتين من طراز  من خالل طلب شراء   2008في عام  تعززت عالقة بوينج مع قطر بصورة أكبر
C-17 جلوبماسترIII  وي بطائرات نقل ج في الدولةمع المعدات والخدمات المرتبطة بهما لتزويد القوات الجوية

الشرق األوسط تطلب شراء طائرة  منطقة حديثة ذات قدرات استراتيجية. وقد جعل ذلك من قطر أول دولة في
 النقل الجوي المتطورة. 

في األولى  سليمعملية التومنذ . 2012في عام  IIIجلوبماستر C-17 إضافيتين من طرازوتم تسليم طائرتين 
كوبة في الدول المن مألوفاً  التابعة للقوات الجوية األميرية القطرية مشهداً  C-17، أصبحت طائرات 2009عام 

أضافت دولة و بالكوارث ورمزًا لكرم دولة قطر وشعبها الذي يعبر الحدود والقارات لتقديم المساعدات اإلنسانية. 
في لطائرتين أخريين عن شرائها عندما أعلنت إلى أسطولها  C-17قطر أربع طائرات إضافية من طراز 

 طائراتها من هذا الطراز إلى ثمانية.، ليصل عدد 2015عرض باريس للطيران في يونيو م
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هليكوبتر  ةطائر  24 عن اتفاقية لشراءمرة أخرى  جبوينشركة قطر و دولة  كشفت كل، 2014عام وفي مطلع 
 . AH-64E االباتشي من طراز هجومية

ات موظفي طائر  لتدريبلمدة عامين أخرى أبرمت دولة قطر وشركة بوينج اتفاقية ، 2016وفي شهر سبتمبر 
متخصصة الزية اإلنكلي الطيارين وفنيي الصيانة على اللغةطواقم التابعين للقوات الجوية األميرية من  أباتشي

 .بالتقنيات الفنية للطائرات

من أن تلبي ركة شللمكن يالتي  السبلوتواصل بوينج العمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية في قطر لتحديد 
 المتطلبات العسكرية المستقبلية على أفضل وجه. خاللها

 بوينج كابيتال كوربوريشن

باعتبارها شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة بوينج، تعمل بوينج كابيتال كوربوريشن على إيجاد الحلول للعمالء 
لتمويل شراء طائرات الشركة التجارية ومنتجاتها الدفاعية. وبوصفها مصرفاً استثمارياً تابعاً للشركة، تعمل بشكل 

امل الدعم التمويلي المطلوب تقريبًا من قبل عمالء وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم ك
 325شركة بوينج. كما تدير بوينج كابيتال كوربوريشن محفظة الشركة من الطائرات التجارية التي تضم قرابة 

 التجارية.من الطائرات  مليارات دوالر أمريكي 3.5طائرة تبلغ قيمتها 

تبر تعزيز وجودها في منطقة الشرق األوسط، التي تع وتعمل بوينج كابيتال كوربوريشن بشكل متواصل على
النمو في مجال الطيران التجاري، في ظل الطلب المتزايد فيها على تمويل الطيران. كما أنها  سريعةمنطقة 

، 2006تقوم بشكل منتظم بتنظيم فعاليات تهدف إلى إشراك مجتمع التمويل المحلي في المنطقة. ومنذ عام 
 طيران فيلممولين وشركات التستهدف اسنوية المالي التخطيط الندوات مجموعة من  يتالبوينج كاباستضافت 

إلى حدث  الشركة أطلقتهمؤتمر الشرق األوسط للمستثمرين والممولين الذي تحول كما الشرق األوسط،  منطقة
 سنوي.
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بوينج كابيتال كوربوريشن استكشاف الفرص المتاحة للتمويل اإلسالمي في قطاع الطيران، كما تبحث  وتواصل
في إمكانية تضمين تمويل الطائرات في الصكوك اإلسالمية أو العقود واألسواق التي يمكن ضمنها تأمين 

 ززة".شهادة موثوقية التجهيزات المعمحفظة تمويل الطائرات من خالل أداة تعرف باسم "

 الشراكات االستراتيجية 

أسست بوينج عددًا من الشراكات مع مؤسسات  رائدة على المستوى اإلقليمي خالل وجودها في منطقة الشرق 
 األوسط. 

قطر. ولة دكما قدمت بوينج أيضًا الدعم إلى العديد من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية المختلفة في 
قطاع ادة قالطالب و من لجيل القادم لنظمتها بوينج تومن األمثلة على ذلك سلسلة المحاضرات والندوات التي 

 بوينجركة شمن قبل كبار المسؤولين في المحاضرات والندوات  سلسلة منيتم تقديم حيث . الطيران المحلي
 الذين يزورون الدولة بشكل مستمر.

مع معهد قطر لبحوث الحوسبة لدراسة لألبحاث بالتعاون عن مشروع مشترك  ، أعلنت بوينج2013في عام و 
ن خالل يتم استخالصها مسبل التعرف على األنماط والعالقات المتبادلة والحاالت الشاذة في البيانات التي 

ًا يركز يبوينج ومعهد قطر لبحوث الحوسبة مؤتمرًا سنو تنظم شركة ، وفي إطار هذه االتفاقية .الرحالت الجوية.
 لمختصيناالمؤتمر نخبة من كبار الباحثين والمهنيين الممارسين ويحضر على تحليل البيانات والتعلم اآللي. 

لحاسوب اإدارة سرع المجاالت نموًا في علوم أمن يعتبران اللذان التعلم اآللي وتحليل البيانات،  مجاليفي 
 والبيانات.

 لفضاء"ا معسكر"الهيئة العامة للطيران المدني في برنامجها أحد منتسبي  2011في العام بوينج كما استضافت 
ى كيفية معسكر الفضاء المدربين علأطلع  ، حيثهانسفيل بوالية أالبامامدينة في مركز الفضاء األمريكي في 

 دمج الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم، وجعل التعلم تجربة ممتعة.

ل في سيات إحدى المبادرات التي جمعت بين مؤسسة قطر ومتحف الطيران ، دعمت بوينج2011عام الوفي 
يم األطفال تعلحيث تّم  ،قطاع الطيران حولتعليمية النشطة مجموعة من األستضافة من خالل ابوالية واشنطن، 
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أول أنشطة تعليمية في الستضافة مرة أخرى متحف الطيران تمت دعوة ، 2012. وفي يناير ات الطيرانأساسي
 تهدفالخور، باإلضافة إلى تنظيم فعالية أخرى في مطار  Fly-Inة فعالي ضمنقطاع الطيران للشباب المحلي 

 إلى تعليم األطفال الصناعات الروبوتية البسيطة.   

عام  يكاغوفي ش المرأةكما قدمت بوينج رعايتها لمواطنتين قطريتين للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية 
. وكانت إحدى المشاركتين موظفة في الخطوط الجوية القطرية في مجال صيانة الطائرات، واألخرى 2011

 في قطر. طالبة هندسة في السنوات الدراسية األخيرة في جامعة "تكساس إيه أند أم"

 لحاسبعلوم انشر ل هابرنامجإطار دعم جامعة كارنيجي ميلون في على  ج، وافقت شركة بوين2016في يناير و 
 حاسب اآللي.دراسة علوم العلى ورش العمل تشجع الشباب القطري  ويقدم البرنامج اآللي.

على سة هندال طالبجامعة قطر لمساعدة في مع كلية الهندسة  عزمها العمل جوبعد بضعة أشهر، أعلنت بوين
 ء.الهوا جودة لمراقبةيمكن استخدامها ( UAV) بناء طائرة بدون طيار

ويسمح  .برنامج التدريب المهني الدوليكما تتطلع بوينج لضم طالب الجامعات والخريجين الجدد من قطر إلى 
رينتون مدينة في  لطائرات التجاريةبوينج لالبرنامج للمتدربين بقضاء ستة أشهر في الواليات المتحدة في مصنع 

 .واشنطنوالية ب

 الشركة في المجتمع نشاطات

نشاطات الشركة في المجتمع على إشراك بوينج في المجتمع المحلي من خالل مجموعة من األعمال تساعد 
وتعمل بوينج مع شركاء من مؤسسات غير ربحية من أجل تلبية احتياجات دولة  الخيرية واالستثمارات والدعم.

 قطر.

مهارات مجال بناء اللسّد الفجوة في " قطر "إنجاز مؤسسة مع 2009عام البشكل سنوي منذ بوينج  عملت حيث
وخالل األعوام األربعة الماضية، واصلت بوينج االستثمار الشخصية التي تواجه الكثير من الشباب العرب. 

تزويد الطالب بأفكار تجارية مميزة ليصبحوا ، الذي يساعد على "Start-upبرنامج الشركات الناشئة "في 
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، قامت بوينج برعاية النسخة التاسعة من برنامج "إنجاز 2016في عام و  .في المستقبل رواد أعمال ناجحين
دارة عملهم الخاص بمساعدة مشرفين.  قطر" السنوي، وهي مسابقة يقوم فيها شباب قطريون بإعداد وتطوير وا 

ية ادعمت الشركة برنامج "البداية المبكرة" لتدريب اآلباء واألمهات والمعلمين ومقدمي الرع ،2010عام الومنذ 
لة التعليم ل دخولهم مرحعلى التعامل مع األطفال الصغار لتنمية أدائهم وقدرات التعلم لديهم في سن مبكرة قب

 األساسي.

 مؤسسة تطوير مشاريع الشباب العربي بالتعاون مع للمعلمينأطلقت بوينج دورة تدريبية  ،2012في عام 
لرياضيات والعلوم باستخدام مناهج لممتعة  يةتعليم طرقعلى اعتماد  القطريين من المعلمين 75لمساعدة 
 (.ناسا) اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاءمن تعليمية 

، لتلبية احتياجات الّتوظيف في "صلتك"خلت بوينج في شراكة مع مؤّسسة د، 2015و 2013وبين عامي 
 العالم العربي.العراق. وصلتك هي مؤسسة مقّرها قطر تعمل على توفير فرص العمل في 

 ارهماختمين مجموعة من المعلّ  بتدريب في سياتل، واشنطن من متحف الطيران فريققام ، 2015في مايو و 
مبادئ الطيران ن م الدراسية، ابتداءً  همصفوفلتقديمها في علوم الطيران على دروس حول المجلس األعلى للتعليم 

ار هذه الطيران الختب تجهيزاتمتنوعة من  بناء مجموعة   فرصةب وحظي المعّلمونخصائص الهواء. ب وانتهاءً 
 .المبادئ

سبوع التي امتّدت أل التعليميةسلسلة الفعاليات  منض جوانبالطيران إحدى الو علم الالمبادرة حول  وشّكلت
وض للمشاركة في أنشطة العر  المتحف أيضاً  موّظفين من استضافة وتمّ . نيرابوينج ومتحف الطّ ونّظمتها 

يمية قطر. وأكاد القطريالنادي العلمي في  يالتدريب العملإلى جانب  ،البالطيران للطّ  التوضيحية في مجال
 تايديناميكاستكشاف الو  اتطائر الدورة تصميم  تضّمنت: ة برامجمن الطالب القطريين في عدّ  وشارك عدد كبير

كائنات في الصغيرة لحماية الالفضائية  ةبزّ الالفضاء لبناء واختبار مة ءوتحّدي مالالهوائية لتصميم الجناح، 
 .الروبوتات حولالهندسية األساسية  المفاهيمم يلتعل "Robot Garageمؤسسة "، وبرنامج الحجرة الفراغية

# # # 
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 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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