
                                                                                         

                                                                                 

 

 

ي إطار وبدعم من برنامج التوازن اإلقتصادي
 
 . ف

ان ن ومركز تدريب تواز  )طير ي امهم  بتعزيز مستقبل  وليوناردو)ATCADأبوظب  يؤكدون الي  

ي الدولة. 
 
ان ف  قطاع الطير

 ___________________________________________________ 

ي اطار اإل AW169 سيتم تسليم محاكي *
 
ي من قبل ليوناردو ف

تفاقات مع المجلس االقتصادي توازن والب 

ف  ADATC تديرها     . بهكمركز تدريب معي 

 .  AW169 اتعميل حول العالم يستخدم طائر 200أكير من * 

ان  ي للطير امها المستمر بدفع العجلة اإلقتصادي ) توازن( و كجزء من  التوازن  وقع المجلس: 2019نوفمي   20معرض دب  ز الي 

كة االيطاليه متعددة الجنسيات االقتصادية و جذب االستثمارات االجنبيه والمحلية لدولة اإلمارات، وليوناردو  الشر

ي الفضاء والدفاع واألمن
ي  ،ومركز تدريب المتخصصة فز ان أبوظب  ق األوسط للتدريب   ((ADATC  طير ي الشر

المركز الوحيد فز

اكة تعاون،عىل الطائرات العمودية  ان . إتفاقية شر  (وتضمن التوقيع عىل اتفاقية مع  ليوناردو ليتم تزويد مركز تدريب الطير

ADATC ي المنطقة  (ليضم ألول مرة
نامج ) AW169الطائرات من نوع    محاكي فز  AW139(لمحاكي softwareوترقية لي 

ي يوفرها ليونار  .المستخدم حاليا 
و لقاعده عمالئه المتنامية تماشيا مع الخطة دوهو ما يعزز مستوي قدرات الخدمة والقرب الب 

 الصناعية للدولة. 

ي وقال مطر الر 
ي مجلس ال ميب 

ي  : ". نتوقعاإلقتصادي  توازنالرئيس التنفيذي للتطوير اإلقتصادي فز
أن تسهم هذه اإلتفاقيات فز

ي بدورها ستعود بالنفع عىل اإلقتصاد والقطاع العسكري والصناعي ،كما أننا فخورون بأن دفع نمو 
القطاع بشكل أكي  ، والب 

ي المنطقة لإلرتقاء بقطاع الدفاع والقوات 
ان فز امج المستقبل الختبار الطير ي وضع األساس لي 

هذا المرفق سيلعب دورا محوريا فز

 . "العسكرية والجوية

ي   ةيوقد وقع االتفاق
ي مجلس التوازن اإلقتصادي ) توازن(كل من مطر عىلي الرميب 

 الرئيس التنفيذي للتطوير اإلقتصادي فز

ي ،وسعادة نادر أحمد الح ان أبوظب  ي ممثل, مادي رئيس مجلس إدارة طير
والسيد أحمد  ليوناردو  والسيد جيانفرانكو سوتتوتب 

ل خوري المدير التنفيذي لمر 
ّ
ي اسماعيل ا ان أبوظب   . ( ADATC )كز تدريب طير

ي :  القدرات الجديدة ، قال عليقا عىلوت ان أبوظب  ي " نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طير ان أبوظب  مه بتقديم  طير ز ملي 

ي المنطقة بأحدث 
ي المنطقة. ونحن فخورون اآلن بان نكون مركزا ومرفقا رائدا للتدريب فز

امج التدريبية الرائدة فز أفضل الي 



ي 
ي سنقوم بها فز

ا عىل المركز  التقنيات. مع القدرات الجديدة الب  ا مباشر ي ذلك إدخال المحاكيات الجديدة ، نتوقع تاثير
 ، بما فز

ين المتوقعةاالقتصاد اإل  ي من خالل التدريبات التجريبية االقليميه العشر
ز وهذا من شانه أ .ماراب  ن يعزز مكانتنا كمساهمير

ي المنطقة
ز القدرات المحلية وتدريب القطاع العسكري والدفاعي فز ي دوله االمارات من خالل زيادة تمكير

ي الصناعة فز
ز فز  رئيسيير

".  

ل خور 
ّ
ي ل نفيذي الت مدير ال يوأضاف السيد أحمد ا ان أبوظب  "مع المحاكيات الجديدة ، ستعتي  (ADATC) مركز تدريب طير

ي  ان أبوظب  ي تقدم ا األوىلطير
ي المنطقة الب 

ي واإلبفز
اضز لمعزز ألغراض التدريب تكار األكي  تقدما مع تكنولوجيا الواقع االفي 

يد من مكانه دولةاإل  ن دمج تقنياتنا والتعليم. إ ز ي سير ي أبو ظب 
ي طليعة تطوير القدرات داخل المنطقةعلها ويج مارات فز

كما   فز

ي دولهدعم وتطوير الص يؤدي إىل 
ي مختلف ’ناعات الدفاعية واالمنيه فز

نامج إىل خلق فرص جديده فز االمارات ، يسىع الي 

اتيجية  ("القطاعات االسي 

 

يكنا  " انوأشار السيد جيانفرانكو من ليونالردو "من خالل هذه المحاكاة المتقدمة ، سيكون بمقدور شر ي  القديم طير
ي فز أبو ظب 

ي 
اضز ة باستخدام أحدث تقنيات الواقع االفي  ز وسيكون أول العب إقليمي مع تدريب محاكاة لكل  .تقديم خدمات تدريبية متمير

ي ، األكي  مبيع   AW169 و AW139 من
. وأضافئا فا فز ي طائرات الهليكوبي 

: "نحن سعداء بالمزيد من  .تهم المتخصصة فز

ان ي مجال الطير
ي نمو قدرة اإلمارات فز

 ."المساهمة فز

اير من هذا العام ، إىل دعم التنوع االقتصادي  ي في 
نامج االقتصادي توازن ، الذي أطلق مؤخرا سياسته الجديدة فز وي  هدف الي 

ي دوله االمارات العربي
اتيجية تنوع ال ة االماراتفز ي اسي  ان أبوظب  دخل ومن أهمها إنشاء مركز وتماشيا مع هذه الرؤية اتبعت طير

ي  ان أبوظب  اكات طويلة األجل.  ممايؤدي ذلك  ((ADATC تدريب طير  لتعزيز الشر

  حول المجلس االقتصادي توازن

ي 
ي دولة  يهدف برنامج التوازن اإلقتصادي الذي أطلقت سياسته الجديدة مؤخرا فز

ي إىل دعم التنوع اإلقتصادي فز
اير الماضز في 

ي دولة 
اكات طويلة األجل لدعم وتطوير قطاع قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية فز نامج لتعزيز الشر اإلمارات . وصمم الي 

اتيجية ي مختلف القطاعات اإلسي 
 . اإلمارات ،ويسىع إىل خلق فرص جديدة فز

كة عن معلومات ان شر ي  طير    )ADA (أبوظب 

ان ي  طير كة أبوظب  ي  العمودية للطائرات مشغل أكي    وهي  مساهمة وطنية شر
ق فز ي  تأسست ،، أفريقيا وشمال األوسط الشر

 فز
 . الثابت الجناح ذات طائرات 4و هليكوبي    مروحية طائرة51منها من الطائرات من أسطوال55 تمتلك 1976  عام
كة تدير كما ان شر ي  طير  .مختلفة لجهات طائرات أبوظب 

ي  عالمية جوائز عىل حاصلة
ان فز من الطير

ّ
ان ساعة  مليون  1000000 أنهت فقد اال  .بأمان طير

 
كة نشاط ان شر ي  طير  أبوظب 

 
كات خدمات  :النفط لشر

 
كة توفر ان شر ي  طير ها البحرية النفط لحقول المالحي  الدعم خدمات أبوظب  ي  الخدمات من وغير

 العالم، أنحاء جميع فز
كات والسيما ي  والغاز النفط إنتاج لشر

ي  إمارة فز ي  الخدمات أهم ومن . وخارجها .أبوظب 
كة تقدمها الب  ان شر ي  طير  خدمة أبوظب 

ي  واإلخالء الجوي اإلسعاف  مع يتناسب بما حديث طائرات أسطول باعتمادها خدماتها من وطورت متعددة لجهات الطب 
اتيجية العمل حاجات  .المتبعة السالمة واسي 

 
 
 



ي إنشاء  ان أبوظب   . ADATC مركز تدريب طير
 

ان أنشأت ي  طير ي  بها الخاصة المحاكاة وحدة أبوظب 
ي  عمالئها لجميع التدريبية حتياجاتاإل  ستغطي  الب 

 ومنطقة اإلمارات دولة فز
ق ي  العمالء بمقدور وسيكون .أفريقيا وشمال األوسط الشر

ق فز   هذه التدريب منشأة استخدام األوسط الشر
ا
 الذهاب من بدال

ي  التوسع وألغراض .األوروبية المنشآت إىل
ان قامت المجال، هذا فز ي  طير  عمل لتسهيل منفصل متطور مببز  ببناء  أبوظب 

ي  يساعد أن هذا شأن .المروحية الطائرات قيادة عىل للتدريب الدولية المراكز أحد لتصبح تتطور وسوف المحاكاة وحدة
 فز

كات ومساعدة الطائرات، من مختلفة أنواع قيادة عىل الطيارين واعتماد مختلفة، منصة بناء ي  التصنيع شر
 احتياجات تلبية فز

 عمالئها.  مختلف
 

 :الصيانة عمليات
 

 :إضافية خدمات
 
ي  دعم*

طة متعدد لوجستبز  .والجيش للشر
 
كة تقدم كما* ي  والدعم الجوي، والبناء المحاصيل، ورش ، الشخصيات كبار نقل خدمات الشر

 ومكافحة الزالزل، حاالت فز
ي  الحرائق
ي  الدولة فز

 .أوروبا وفز
  

 عن ليوناردو

 

كة ان والدفاع وهي  ليوناردو تعد شر ي مجال الطير
ز فز ز عالميير ة العبير ز أفضل عشر كة عالمية ذات تكنولوجيا عالية ، من بير شر

ي تنقسم لخمسة أقسام 
ي إيطاليا. تتمتع ليوناردو ، والب 

كة الصناعية الرئيسية فز رئيسية ، بحضور صناعي كبير واألمن. وهي الشر

كاتها تابعة مثل ا من خالل شر
 
ي إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والواليات المتحدة األمريكية ، حيث تعمل أيض

 Leonardo فز

DRS اكات كة والشر ونيات الدفاعية( والمشاري    ع المشي   Telespazio  ،Thales Alenia Space و MBDA و ATR :)اإللكي 

& Avio . 

ي أهم األسواق الدولية من خالل االستفادة من مجاالت ريادتها التكنولوجية والمنتجات )طائرات الهليكوبي  ل
يوناردو تتنافس فز

ي بورصة ميالنو لألوراق المالية
ي والفضاء(. أدرجت ليوناردو فز

ابز ونيات واألمن السيي   (LDO) والطائرات والهياكل الجوية واإللكي 

ي عام 
ي البحث والتطوير. مجموعة ليوناردو  1.4مليار يورو واستثمر  12.2ت إيراداتها موحدة حيث بلغ 2018، فز

مليار يورو فز

ا من مؤشر داو جونز لالستدامة كة 2010منذ عام  (DJSI)   جزء  ي شر
ان والفضاء فز ي مجال صناعة الطير

 ، وأصبحت رائدة فز

DJSI  ي عام
 .2019فز

 

 

 


