
 

 

Company General Use 

 

أسطول طائرات   لدعمالسعودية لهندسة وصناعة الطيران وليوناردو توقعان اتفاقية  ةالشرك
AW139  خدمات الصيانة  ب المتنامي في المملكة 

 

السعودية لهندسة وصناعة الطيران تطلق عملية التأهيل لتصبح مركز خدمة ليوناردو معتمد للصيانة األساسية لطائرات   •
AW139 في المملكة 

 مستقبالً. AW609 TiltRotorوطائرة  AW169االتفاقية تشمل إضافة مروحية  •

• AW139   دولة   70عميالً في  290حدة ألكثر من و 1200في العالم في فئتها وتم بيع  الهليكوبترتعد أنجح طائرات
 وتستخدم في قطاعٍ واسعٍ من المهام 

 
 

لخطوط الجوية العربية  المؤسسة العامة ل، إحدى شركات  الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  م:2021نوفمبر    14دبي،  
الذي تملكه المملكة    ألسطوللوشركة ليوناردو اليوم توقيع اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال خدمات الصيانة    ،السعودية

إلى   14الذي يعقد من  2021، وذلك خالل معرض دبي للطيران المتنامي الهليكوبتر مزدوجة المحركات AW139طائرات  من
 نوفمبر الجاري.   18
 

مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة ليوناردو معتمد  الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  ستباشر وبموجب االتفاقية الجديدة، 

، وتشمل االتفاقية كذلك إضافة طائرة واحدة من طراز  في المملكةبر األكثر مبيعاً  تالذي يع  AW139  لطراز للصيانة األساسية  

AW169  وأخرى منAW609 TiltRotor  .ًمستقبال 

نحن نعتز بالتقدير المتزايد  قائالً "،  لخطوط الجوية العربية السعودية العامة ل   المؤسسة معالي مدير عام  وبهذه المناسبة، أوضح  

  وتميزها تها العالية،  تنافسي  ، وذلك بفضلمن قبل رواد صناعة الطيران  لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيرانا  الذي تحظى به

شركة   جهود  تحفيز   فياالتفاقية مع ليوناردو    وكلنا ثقة بأن تسهممن الطائرات.  لعدد  كبير   واسعة النطاق    في تقديم خدمات صيانة  

تطوير الكفاءات المحلية   بشكل  عام بهدف  السعوديةالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية و هندسة وصناعة الطيران خصوصاً،

رؤية   وفق مستهدفاتوخلق فرص العمل في المملكة    ،بما يتماشى مع أهداف التوطين  ؛والصناعات المرتبطة به  ،نالطيرا  قطاعفي  

 . الطموحة" 2030

أنا واثق من أن قدراتنا الرائدة "  س التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيرانيالكابتن فهد سندي، الرئمن جهته، قال  

إلى خدمات    ملكهامختلف المجاالت التي نفي   من حيث    ، خاصةلة  عوفا  موثوقة    ستوفر لمالكي الطائرات ومشغليها وصوالً سهالً 

المستغرقو  ،التكلفة مستوىً الزمن  تحقيق  من  يمكنهم  مما  توفير   ،  مع  والكفاءة  السالمة  من    كبيرة   وراحة  ،اتصال    ميزات  أعلى 

 ". للركاب

نحن فخورون بشراكتنا مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة  جيان بيرو كوتيلو، مدير عام ليوناردو هليكوبترز، فصرح قائالً " أما  

، والتي  التي يستحقها مشغلوها  عالية الجودة   دمةبالخ  AW139المتنامي من طائرات الهليكوبتر    المملكة  الطيران لتزويد أسطول 

فئتها على مستوىالطائرات  التي توفرها هذه  مزايا  ال  تعزيز  تمكنهم من تعد األفضل في  القيم  اش بت  عتز نكذلك،  العالم.    التي  رك 

في خدمات صيانة الشركة    تملكهاالتي  الفريدة    راتبخالمهارات وال  وما من شك  أن  الطيران.وكفاءة  سالمة    في مجالواألهداف  

وفي الوقت    ، عل  ا ف  بشكل    التي تعمل فيها  مجتمعات الخدمة  بما يساعدها على    AW139الطائرة  للغاية لعمليات    مهمةالطائرات م

 ". المناسب

المنطقة  الجديدة على  االتفاقيةوتؤكد   تجاه  المدى  ليوناردو طويل  والتزام  تركيز ،  مع  دعم  تقديم  على    هاتتماشى  .  أفضل  خدمات 

فرق و  ،المشغلينلدى    ينالعامل سالمة  يرفع مستوى  و  ،أسطول طائرات الهليكوبتر كفاءة    مضاعفةستساهم الخدمات المحّسنة في  و

لتزم ليوناردو  تدولة،    40في أكثر من    موزعة   مركز خدمة  90أكثر من    ومن خالل.  التي تخدمها هذه الطائراتوالمجتمعات    العمل،

 ،والتكلفة  والكفاءة،  ،والجودة  ،للمشغلين من حيث السالمة  غير مسبوقة    بهدف توفير ميزات    وشاملة    رائدة    وتدريب    بتقديم خدمات دعم  

 .Be Tomorrow 2030 االستراتيجيةليوناردو في خطة  ، والتي تعد عناصر أساسية  واالستدامة

، كما أنه  2004عام  رخصة اإلنتاجبرامج طائرات هليكوبتر في العالم منذ حصوله على   برز أ  AW139ويعد برنامج الهليكوبتر 

عمياًل في أكثر من    290أكثر من    وحدة  منها لصالح  1200كثر من  طلبات  أل  حيث تم استقبالاألكثر مبيعًا في فئته،    الطراز يعد  

أنحاء  مختلفوحدة في  150أكثر من  تبيع الشرق األوسط حيث منطقة في كبير  طراز بشكل  هذا ال وقد نجحدولة حتى اآلن.  70

القانون، إنفاذ  والطبية الطارئة، والبحث واإلنقاذ،    والرعايةلشركات،  لنقل  عمليات ال  ؛من المهام بما في ذلك  واسع  تنفيذ نطاق   المنطقة ل

 . األخرى الحكوميةعن المهام  إلى جانب العديدوالنقل البحري، 

 -انتهى  -
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 عن الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران 

الشرق األوسط  والمملكة العربية السعودية   على مستوىلطيران  با   الخاصة  تعتبر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران اليوم المزود الرائد للحلول التقنية
عالية التأهيل والتدريب. وتتميز الشركة بحصولها    مهنيةيضم كوادر    4200  فريق عمل  يتجاوزو  ،من الخبرة  عاماً   60وشمال إفريقيا مدعومة بأكثر من  

اإلقليمية   المنظماتوالعديد من    EASA  ووكالة سالمة الطيران األوروبية،  FAAوإدارة الطيران الفيدرالية    ،على اعتمادات الهيئة العامة للطيران المدني
 والدولية األخرى.

 
)  اً واسعالشركة نطاقاً  تقدم   الصيانة واإلصالح والعمرة  المدنية والعسكرية ومشغليها، محلياً ألساطيل  المتكاملة  (  MROمن خدمات  . وخارجياً   الطائرات 
 والخدمات اللوجستية. ، والتصنيع وسلسلة التوريد  ،صيانةخطوط الو تصميمباإلضافة إلى  ،الطائرات والمحركات وصيانة المكونات الشركةتشمل خدمات و
 

 . www.saei.aero، يرجى زيارة الموقع لمزيد  من المعلومات حول الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
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 نبذة عن شركة ليوناردو
الدفاع واألمن، وهي  تُعد "ليوناردو" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العالية، وهي من ضمن أبرز عشرة شركات على مستوى العالم في مجال الطيران و 

شهد الصناعي في كل من إيطاليا  الشركة الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع "ليوناردو"، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في الم
المتخصصة    Leonardo DRSوالمملكة المتحدة وبولندا والواليات المتحدة األمريكية، حيث تعمل أيضاً من خالل شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس"  

، و"تاليس  Telespazio، و"تيليسبازيو"  MBDAي أيه"  ، و"إم بي د ATRفي مجال اإللكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات )"إيه تي آر"  
(. ومن خالل تحقيق االستفادة القصوى من خبرتها وريادتها في مجاالت التكنولوجية والمنتجات، مثل  Avio، و"أفيو"  Thales Alenia Spaceألينيا سبيس"  

ات، واألمن السيبراني، والفضاء، تعد "ليوناردو" من أبرز المنافسين في أهم األسواق  طائرات الهليكوبتر، والطائرات النفاثة، وأجزاء هياكل الطائرات، واإللكتروني
 1.6مليار يورو، وقامت باستثمار  13,4( إيرادات موحدة بلغت LDO، سجلت الشركة المدرجة في بورصة ميالنو لألوراق المالية )2020الدولية. وفي العام 

، وأصبحت مؤسسة رائدة في قطاع 2010عام ال( منذ DJSIكانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز لالستدامة )مليار يورو في مجال البحث والتطوير. كما 
 . 2020الطيران والفضاء ضمن المؤشر في العام 
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