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 تحاد الدولي للنقل الجوياال إلى ..السعودية الخطوط من البكري

 اإلتحاد نائباً لرئيس محمد علي بن محمد عالءالدين البكرياالتحاد الدولي للنقل الجوي يعّين 

 إلقليم أفريقيا والشرق األوسط

( عن تعيين السيد محمد علي البكري في منصب نائب أياتاي )أعلن االتحاد الدولي للنقل الجو   )جنيف(: 2016نوفمبر  22

مكتب ـ، وسوف يعمل البكري انطالقاً من الم2017يناير  1منطقة أفريقيا والشرق األوسط اعتباراً من ـالرئيس اإلقليمي ل

 ان.ــم  ي في العاصمة األردنية ع  اإلقليمي لالتحاد الدولي للنقل الجو  

ينضم السيد محمد )مدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: ـ، ال أليكساندر دو جونياك قال ،  مناسبةـوبهذه ال

عتبر منطقة أفريقيا والشرق األوسط من ت  حيث علي البكري إلى فريقنا ليشغل منصباً محورياً في االتحاد الدولي للنقل الجوي 

أن إذ  ،  برى بالرغم من إمكاناتها الهائلةيات ك  تحد  ، إال أنها تواجه   النقل الجوي صناعة في مجالبين األسواق األسرع نمواً 

ية واقتصادية تعزز مواءمة البنية التحتية والقوانين التنظيمية وأنظمة الضرائب من أجل توفير منافع اجتماعـهناك حاجة ماسة ل

بأن الخبرة الواسعة للسيد البكري في مجال الطيران ستمث ل قيمة كبيرة بالنسبة للشركات  بشكٍل عام واثقيننجاح قطاع الطيران 

 .(األعضاء في االتحاد وقطاع الطيران بشكل عام ضمن منطقة أفريقيا والشرق األوسط

 البكري منذ بداية هذا العاميشغل متع بخبرٍة كبيرة في قطاع الطيران. وي شار إلى أن السيد البكري، سعودي الجنسية، ويت

وأشرف من ، ‘ية العربية السعوديةفي شركة الخطوط الجو   ( لنائب الرئيس التنفيذي للمشاريع االستراتيجية والتحو  )منصب 

ة مبادرات في إطار ا الـمنصبهذا توليه مهام ومسئوليات خالل  التي أطلقتها  الشاملة للتحولتيجية ستراإلعلى تطبيق عد 

البكري في نقل  بإشراف. ونجحت الشركة م2020الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية ومضاعفة حجم عملياتها بحلول عام 

اتها الداخلية عمليات ثاني أكبر ملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض خالل شهر ـ( في مطار ال5الجديدة رقم ) الصالةإلى  محط 

 ي جدة والقاهرة.. كما ي شرف البكري على نقل عمليات الشركة إلى مرافق جديدة في مدينت  م2016مايو 

 تقنية قطاعوواصل صعوده السلم الوظيفي ضمن  ، عاماً  26ويعمل البكري لدى الخطوط الجوية العربية السعودية منذ نحو 

ن مع (، وذلك بالتزام  م2106م ــــ 2009معلومات )ـال لتقنيةنائب الرئيس  مطاف إلى منصبـمعلومات، ليصل في نهاية الـال

مناصب ـ(. وساهم البكري من خالل هذه الم2016-م2012)نائب الرئيس التنفيذي للـمالية  منصب تكليفه بـمهام ومسئوليات 

 مالية.ـللشركة وتحديث عملياتها وممارساتها ال التقنيةفي تعزيز البنية التحتية 

منصب ـمنصب الجديد، قال السيد محمد علي البكري: "أشعر بحماسٍة كبيرة لشغل هذا الـيينه في الوبمعرض التعليق على تع

ى ي الكبيرة في تطوير قطاع الطيران حول العالم. ويتجل  مساهمة االتحاد الدولي للنقل الجو  ـالذي يتطلب جهوداً كبيرة، نظراً ل

مست بشكل مباشر التأثير ـ. ولبوتيرة متسارعةرات شهد فيها القطاع تغي  ذلك واضحاً في منطقة أفريقيا والشرق األوسط التي ي

اإليجابي الكبير للمعايير الدولية التي التزم بها االتحاد، وخاصة في مجال السفر السريع، والشحن اإللكتروني وإمكانيات 

وكسب رضا العمالء لدى مختلف الشركات.  التوزيع الجديدة. ولعبت تلك اإلسهامات دوراً رئيسياً في تعزيز القدرة التنافسية



مسيرة نجاح قطاع الطيران بمنطقة ـويسعدني اإلشراف على مجموعة كاملة من أنشطة االتحاد، وأن أصبح مسانداً فاعالً ل

 أفريقيا والشرق األوسط".

 

سط التي يتواجد فيها فريق عمل وسيقود البكري أنشطة االتحاد الدولي للنقل الجوي في جميع أنحاء منطقة أفريقيا والشرق األو

منطقة ـبلداً في هذه ال (68)موظفاً يساهمون في تمكين شركات الطيران من مزاولة أعمالها بمرونة ضمن  (124)يضم 

سريعة النمو. ويشمل ذلك اإلشراف على أنظمة التسوية الخاصة باالتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تعالج وبكل كفاءة مختلف 

شركة  (58)منطقة ـ. وتحتضن هذه ال( دولةً 38في ) مليار دوالر سنوياً  (23)مالية للقطاع بقيمٍة تصل إلى نحو ـال سائلـمـال

شركة، كما أنها تمثل نسبة  (265) في االتحاد، والبالغ عددها األعضاء ميةـالعال شركات الطيران طيران من أصل جميع

ي على الـمستوى العالـمي15ر5الركاب و) من إجمالي حركة %(11ر6) . وساهم قطاع %( من إجمالي حركة الشحن الجو 

محلي اإلجمالي في أفريقيا ـمليار دوالر من الناتج ال (130ساهم بحوالي ) اماليين فرصة عمل، كم (9)حوالي  بتوفيرالطيران 

 والشرق األوسط.

منطقة منذ عام ـي في الالجو  للنقل  الدوليدباس الذي قاد عمليات االتحاد وسيتولى البكري منصبه الجديد خلفاً للسيد حسين ال

م الدباس مساهمات عديدة خالل فترة عمله لدى االتحادم2016يونيو  وحتى م2012 نجاحه بدمج أنشطة االتحاد شملت  . وقد 

 في الشرق األوسط وأفريقيا ضمن منطقة واحدة.

 – اياتا -

 االتصال بـ:للمزيد من المعلومات، يرجى 

 العالقات العامة

 7702967 22 41+هاتف: 

   corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 

 مالحظات للمحررين:

 "ملو النقلل الجلوي 83شلركة ييلراو والتلي تمثلل بلدورها نحلو  265يمثلل  االتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا %
 العالمي.
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