
 

 

 

 64خبر صحفي رقم: 

 المالية والرقمية لالتحاد الدولي للنقل الجوي العمالء والخدمات خدماتل التنفيذيالبكري نائب الرئيس 

  البكري   عالء الدين علي بن محمد محمد    السيد   أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تعيين   –  2020أغسطس    4جنيف،  

خدمات  ل التنفيذينائب الرئيس  منصب على أفريقيا والشرق األوسط،  القليم رئيس االتحاد الدولي للنقل الجوي ل الحالي نائب ال

ش  تللسيد أليكس بوبوفي ا خلف، 2021مارس  1في مقر االتحاد في جنيف وذلك اعتباراً من  المالية والرقميةوالخدمات العمالء 

 . التاريخ  لكفي ذ  يتقاعد يشغل هذ المنصب حالياً وسوف  الذي 

على مدى السنوات الـ  تحاد الدولي للنقل الجوي: "جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لإل ديبهذه المناسبة، قال ألكساندر و

 ،ككل قطاع الطيران تحاد واإلوالتي كان لها دور كبير في تطوير لجوهريةا والمشاريع  لمهام األيكس بعض  الماضية، قاد  16

إضافة إلى   . 2019في  القطاع مليار دوالر من أموال  457 معالجة المسؤولة عن المالية تسوية لل "إياتا"  منتجات بما في ذلك 

التي من شأنها   الة الخدمة الذاتية الفع  برامج ، كطرح في القطاع المستمر تطور لل المواكبة  المهمةبرامج ال مجموعة من تنفيذ 

،  (NDC)  تطبيق قدرات أياتا القياسية المعتمدة للتوزيع، وتمكين تجارة التجزئة لشركات الطيران من خالل  تبسيط األعمال

 (". ONE Orderمن خالل نظام الطلب الموحد )القديمة   االجراءات وتبسيط 

والذي   ،تقديم أفضل خدمة للعمالء ل توجه واضح  يمتلك إلى أن أليكس سيترك وراءه فريق عمل متميز  جونياك دي وأشار 

 البكري".  قيادة مزيد من اإلنجازات تحت السيواصل تحقيق 

الخطوط  في  السابقة  في قيادة الفرق المختلفة خالل فترة عمله    واسعةحامالً معه خبرة    2017في يناير  "إياتا"  وانضم البكري إلى  

ومساعد المدير   ، عام التنفيذي للمالية مساعد المدير المنصب  منها:  السعودية، حيث شغل عدة مناصب قيادية العربية الجوية 

في االتحاد الدولي للنقل الجوي   واتسم عمله .ومنصب مساعد المدير العام التنفيذي للتحول ،  العام لقطاع تقنية المعلومات 

  شركات الطيران والقطاع متطلبات  لمواكبةأفريقيا والشرق األوسط  قليمإ، حيث قام بإعادة هيكلة فريق مرةالمستبالتطويرات 

 التابع لالتحاد.  المجلس االستشاري للتحول الرقمي عمل تعزيزه ل  ، باإلضافة الى في المنطقة

التجارية  للخدمات  الالزم تطويرالوقيادة   لتوجيه  الكاملة  بالقدرات  يتمتع بأن البكري   كبيرة : "نحن على ثقة جونياك دي وأضاف 

أكثر  وحساسة بالنسبة لنا، ويعد دوره هامة  األوقات العاديةخالل المهام ، إذ تعد هذه الرقمي والتحول المالية وخدمات التسوية

 في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن".  أهمية 

 - انتهى -

 


