
 

 أخبار
  XX رقم

 لشركات الطيران لنظام قدرات التوزيع جديدة اإلعالن عن تجارب

 برامج ثالثةعن إطالق ( إياتا) الجوي للنقل الدولي االتحاد أعلن - (قطر - الدوحة) - 2102 يونيو 2
 شركاتيمثلون  وفود المشاركين بين منكان و . توزيعال لقدرات جديدال النظام الختبار جديدة تجريبية

 .(JRT)شركة "جي آر تكنولوجيز" و  القطرية الجوية الخطوطو  "لينغوس إيرو " "يروفلوت"أ

يطيب لي اإلعراب عن بالغ ": القطرية الجوية الخطوطلشركة  التنفيذي الرئيس الباكر، أكبر السيد وقال
لقدرات التجريبي برنامج ال إلطالق األوسط الشرقعلى مستوى منطقة  طيران شركة أول نكون أنسعادتي 
 سوف الكاملة، تقدم الخدمات رائدةطيران  كشركة مكانتنال نظرا   أنه نعتقدكما أننا . NDCالجديدة التوزيع 

، النظامالخصائص التي يوفرها هذا  من كبير بشكل االستفادة على قادرة القطرية الجوية الخطوط تكون
 ."لعمالئناوفرها ن التي لمنتجاتل قيمة أفضلالسيما وأنه سيساعدنا على تقديم 

. "جي آر تكنولوجيز" ة الذي طورته شركةالجديدالتوزيع قدرات لنظام ة الثانيالنسخة التجريبية  وتعتبر هذه
"أمريكان أيرالينز" كل من الشركة ذاتها في اختبارات تجريبية مع  تشارك ،3102الماضي  عامال فيو 

تقوم شركة "جي آر تكنولوجيز" بإجراء تطبيق تجريبي  سوف المرة، هذهوفي . النيوزيلندية الجوية والخطوط
إلى  الكندية، الجوية والخطوطوستنضم إلى هذه التجارب كال  من "أمريكان أيرالينز" . البرنامج منصةل حي

 .أخرىجانب شركات طيران 

 جميعإننا نتطلع إلى تقديم الدعم والمساندة إلى ": شركة "جي آر تكنولوجيز" رئيس اهلل، خير جورج وقال
. من خالل االستخدام الموحد لبرنامج توزيع القدرات الطيرانفي قطاع  لتوزيعل القيمة سلسلة في الالعبين

 بالنفع على جميع األطراف". العملية هذهتعود  أن نأملو 



 المبدئية تهاوافقعن م المتحدة الواليات في النقل وزارةأعلنت  ،3102الجاري  عاممن ال مايو 30 يوموفي 
حيثيات  فيوجاء . الجديدة"التوزيع التأسيسية لبرنامج "قدرات  الوثيقةيعتبر بمثابة  الذي( 787) القرارعلى 

أن يساعد على إتاحة  مشتركة تقنية معايير استخدام من شأن" األمريكية: النقل وزارةالصادر عن  قرارال
لعب دورا  في تسهيل ت أن شأنها من التي والقنوات التوزيع ممارساتحيث  من السوق تطويرالمجال أمام 

العديد  عبر الثانوية والمنتجات المتنافسة الطيران شركات أسعار لمقارنة لمستهلكينبعض الجوانب المتعلقة با
تاحة الفرصة أمام  أكثر،مريحة  شراءعملية ال وجعل توزيع،ال قنواتمن  قديم خدماتها وفق لت الطيران شركاتوا 

 ."والمنافسة والكفاءة الشفافية وزيادة الراحة، أسباب توفيرو المتطلبات الخاصة التي يطلبها العمالء، 

"أير  بمشاركة نرحبإننا ": (إياتا) الجوي للنقل الدولي التحادل التنفيذي والرئيس العام المدير تايلر توني وقال
ونتوقع أن تساعد . "تكنولوجيزإضافة إلى شركة "جيه آر  القطرية الجوية والخطوط "يروفلوتو "أ ينغوسل

 المنتجات عرضمن خاللها  يتم التي الطريقة لتحديث النظامهذا  مستوى تطوير دعمالتجارب الجديدة في 
 الكفاءة تعزيزأيضا  في  تساعد ونتوقع لهذه الجهود أن ،السفر وكالءعبر منافذ  الطيرانالتي توفرها شركات 

 ."واالبتكار

 - أياتا -
 

  
 

 مالحظات للمحررين:

 لنقل الجوي الدولية لحركة المن   %44شركة طيران تغطي نحو  042االتحاد الدولي للنقل الجوي نحو  يمثل 

  يمكن متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر للحصول على أخر االخبار التي تهم اإلعالم

http://twitter.com/iata2press كما يمكن متابعة الوسم الخاص بالجمعية العمومية ،#IATAAGM 

 فات الفيديو حول الجمعية العمومية السنوية على الرابط التالي تتوفر المزيد من المعلومات والمواد االعالمية بما في ذلك مل

www.iata.org/agm-news 
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