
  

 

 

الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع    المجموعة، وهي من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطيران والدفاع واألمن، وهي  المتقدمةفي مجال التكنولوجيا    ةشركة عالمي  هي ؛  ليوناردو

مريكية، حيث تعمل  واليات المتحدة األليوناردو، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وال

آر إس"   "ليوناردو دي  لها، مثل  تابعة  آر"    Leonardo DRSأيضاً من خالل شركات  المشتركة والشراكات )"إيه تي  الدفاعية، والمشاريع  اإللكترونيات  المتخصصة في مجال 

ATR  "و"إم بي دي أيه ،MBDA  "و"تيليسبازيو ،Telespazio  "و"تاليس ألينيا سبيس ،Thales Alenia Space  "و"أفيو ،Avio  ومن خالل تحقيق االستفادة القصوى من .)

من السيبراني، والفضاء، تعد ليوناردو من  خبرتها وريادتها في مجاالت التكنولوجية والمنتجات، مثل طائرات الهليكوبتر، والطائرات، وأجزاء هياكل الطائرات، واإللكترونيات، واأل

مليار يورو، وقامت    13.4( إيرادات موحدة بلغت  LDO، سجلت الشركة المدرجة في بورصة ميالنو لألوراق المالية )2020ة. وفي العام  أبرز المنافسين في أهم األسواق الدولي

، اختيرت ليوناردو  2020العام    وفي. 2010عام  ال( منذ  DJSIمليار يورو في مجال البحث والتطوير. كما كانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز لالستدامة )  1.6باستثمار  

 ضمن الشركات رائدة في قطاع الطيران والفضاء ضمن المؤشر للعام الثاني على التوالي. 

  
 

 

" التجارية التي تمثل ذروة التطور التكنولوجي لطائرات الهليكوبتر  أغستاليوناردو تطلق عالمة " 
 المخصصة لنقل كبار الشخصيات 

 
• " اسم  حضور  من  األداء  أغستا مستفيدًة  حيث  من  متميزة  مقدرات  من  تملكه  وما  العالمية،  العمودية  الطائرات  صناعة  مجال  في   "

مزيدًا من الخدمات والحلول التي توفر للمشّغلين تجربة طيران أكثر تعزيزًا  والتخصيص، ستقّدم شركة ليوناردو    التصميمو والتكنولوجيا  
 وتميزاً 

ا  • العالمة  عن  اإلعالن  الكبير  تم  االفتتاح  الشخصيات خالل  لكبار  الجديدة  دبي،    بنىلملتجارية  مدينة  في  المبتكرة  العمودية  الطائرات 
التنقل من وإلى موقع معرض إكسبو     تسمية ، وتم  2020بالتعاون مع شركة فالكون لخدمات الطيران والتي ستقوم بتسهيل عمليات 

 "  أغستا"كاسا  المبنى
في دبي، من خالل أول عرض رسمي له في المنطقة، رؤيًة جديدًة للنقل الجوي الحديث الذي    ةالمتطور   AW609  طائرةيشّكل وجود   •

 " إلى حقبٍة جديدٍة من التطور أغستا ينتقل بقيم "
 

الهليكوبتر لكبار الشخصيات  عن إطالق مبادرة جديدة لتعزيز مكانتها في سوق طائرات  أعلنت شركة ليوناردو    –  2021أكتوبر    04،  دبي
" اليوم العالمة أغستا . وأصبحت "الطائرات العمودية قطاع والشركات عالميًا، كونها رائدًة في حلول النقل الجوي الجديدة والمتقدمة والمستدامة في

 .للشركة في مجال النقل التنفيذي بالطائرات العموديةالتجارية التي تعكس فلسفة وقيم التصميم والتكنولوجيا والخدمة المميزة 
 

" مزيجًا أغستامستفيدًة من اسمها ومن تراثها اإلبداعي ضمن قطاع طائرات الهليكوبتر، وتماشيًا مع التزامها بالتواجد في طليعة االبتكار، ُتعد "
. كما أن ليوناردو ملتزمة بتوفير حلول جديدة ُمصممة خصيصًا لمشغلي الراقي   اإليطالي  الذوق و وبين وسائل الراحة  رائعًا يجمع بين أفضل أداء  

للطائرة،  الداخلي  التصميم  ونماذج  المخصصة،  الجديدة  والتشغيل  العمالء  ومعلومات  خدمات  جميع  ذلك  شاماًل  ومستقباًل،  حاضرًا  الطائرات 
 .كبار الشخصياتالمخصصة لقطاع نقل الخدمات و 

 
" سيحظى  أغستا : "مع إطالق "جيان بييرو كوتيلو، المدير اإلداري لقطاع طائرات الهليكوبتر لدى شركة ليوناردووفي تعليقه عن الحدث قال  

التعامل معها والتعرف عليها، كونها تجسد رغبتهم في التميز والجودة بلمسة شخصية، بما في ذلك مشغلو الطائرات بعالمة تجارية قوية يسهل  
م. تجربة الطيران. من المهم أن يظل هؤالء على طبيعتهم قبل اإلقالع وأثناء الرحلة وعند وصولهم إلى وجهتهم، وأن يكونوا متميزين عن غيره

 .ال يزاالن يشكالن حضورًا مؤثرًا في سوق هذا القطاع تحديداً  " التجارية أغستاإن قوة وإرث عالمة "
 

طائرة   وصول  المشّغلين،   A109منذ  من  المتكررة  لإلفادات  واضحين  مثالين  واألناقة"  "السرعة  كانت  عامًا،  خمسين  قبل  والُمبتكرة  الشهيرة 
و  قوية  هليكوبتر  طائرة  تطبيقات تقدإلظهار  جميع  عبر  الناجحة  الحلول  مجموعة  شهدته  الذي  والتطور  الكبير  النمو  أن  كما  مثيرة.  تجربة  م 

" مرادفًا لخصائص األداء المتميز والديناميكا الهوائية والتكنولوجيا المتقدمة أغستالى مدى العقود الماضية جعلت اسم "الخدمة المدنية والعامة ع
 ومستويات التخصيص العالية، وهي حقائق ماثلة ومستمرة في لعب أدوار هامة في عمليات نقل الركاب.



 

 

 

 

 
" التجارية خالل االفتتاح الكبير لمحطة الطائرات العمودية الجديدة من ِقَبل شركتي ليوناردو وفالكون لخدمات  أغستاجاء اإلعالن عن عالمة "

تحديدًا. وستبدأ المحطة في تقديم خدمات التنقل من وإلى معرض   (منزل أغستا" )ستاكاسا أغ"  اسم  الطيران في دبي، حيث وقع االختيار على
ولفت   2021إكسبو   وسيتم  لمقصورة  بدبي.  كامل  نموذج  عرض  محدودة  والشركات  ل AW609 طائرةرة  الشخصيات   AW609 وكبار 

TiltRotor غستا". ويشّكل الظهور األول لطائرةمن "كاسا أ بالقرب AW609 TiltRotor  بمنطقة الشرق األوسط من خالل عرضها الرسمي في
 .دبي، اإلطالق التجاري العالمي لهذه الطائرة المتطورة والمتعددة المهام، وهي تقترب من حيازة شهادة الترخيص المدني

 
واحد للطائرات العمودية    مبنى" إلى نهج جديد كليًا يجمع بين مهبط للطائرات العمودية، وصالة، ومناطق جلوس في  أغستايستند تصميم "كاسا  

في المدينة. وسيدعم نهج المحطة تطوير شبكة من االتصاالت من نقطة إلى أخرى، لكل من عمليات النقل الحضرية واالتصاالت بين المدن،  
الوصول إلى المناطق الحضرية. كما سيتم تزويد مستخدمي ، فضاًل عن زيادة  والحديث  المستدام  لطيران العموديلالطلبات المتزايدة    تلبيةمع  

وركاب خدمات كبار الشخصيات وخدمات الطائرات المستأجرة بمستويات من مرافق الخدمة المتوفرة عادًة في مطار خاص وأوسع حجمًا، بعيدًا 
تصميم معياري من خالل استخدام المواد المعاد غستا" بتصميم قوي صديق للبيئة، وهو  عن وسط المدينة والمناطق الحضرية. تتميز "كاسا أ 

إذا دعا األمر لذلك. ستقوم شركة فالكون لخدمات الطيران الرائدة باستغالل هذه المحطة لتقديم أفضل خدمات النقل   المبنىتدويرها، يمكن نقل  
 .بطائرات الهليكوبتر ضمن فئتها

 
" قبل كل عملية إقالع أو هبوط، ومن هنا طورت ليوناردو قاعدة أرضية مثالية ستاأغمن المهم أن توفر هذه التجربة إحساسًا بحضور عالمة "

حديثة   عمودية  طائرات  محطة  توفير  مع  رحلة،  كل  ونهاية  بداية  في عند  المتطورة  واالتجاهات  المتطلبات  بجميع  تفي  ومصقولة  ومستدامة 
 طائرة و خدمات النقل الجوي مع مساحة قابلة للتكيف، ومناطق لالستمتاع بالعمل أو االسترخاء. ومن خالل الجمع بين البنية التحتية المذهلة  

AW609  فإن ما تقوم به شركة ليوناردو اليوم في دبي يجسد تمامًا رؤية حيةتتميز بجمعها بين أداء الطائرة التقليدية والمرو التي    ،الحديثة ،
 الشركة لمستقبل غير بعيد في مجال النقل الجوي الحديث.

 
النقل جديدة من    باتجاه أنماط  ،"تتطور صناعة الطيران في األلفية الثالثة بسرعة:  أليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردوقال  

تعزيز  هو  األهم من ذلك،    بلفقط بناء جسور جديدة لتبادل السلع والخدمات،    ليس الهدف هنا  الحداثة واألمن واالستدامة. في الواقع،  مقصدها
األشخاص   ا  الجديدة  والرؤى حركة  للنمو  أساسية  تعتبر  والثقافي.  التي  أن    تريدالقتصادي  التحول،    محّركاً   تكون ليوناردو  من   مستفيدةً لهذا 

إن ما يتم اإلعالن عنه وعرضه اليوم يندرج تحت المساهمة القوية في .  الناسالتقنيات المتطورة، والمهنية، والتركيز على  مقدراتها التي تميزها ك
 . "دعم تطور صناعة النقل

 
، وهي تملك ٪40  تتجاوزحصة    ، حيث تملكليوناردو رائدة بال منازع في سوق طائرات الهليكوبتر متعددة المحركات لكبار الشخصيات  عدتُ و 

من    أوسع مجموعة  اآلخرينوالقدرات    الطرازاتوأحدث  بالمصّنعين  معايير  ،وتفي،  مقارنًة  أكثر  وتتجاوز  صرامةً و التشغيل    بل  من   ،السالمة 
 . والسالمة وتجربة المقصورة والمهماتمالحة في مجالت ال المتطورةمن التقنيات  مجموعة   خالل

 
 الطيران  لخدمات  فالكون  حول

عام   في  الطيران  لخدمات  فالكون  شركة  الدكتور  2006تأسست  الشيخ  السمو  صاحب  من  بمبادرة  نهيان ،  آل  زايد  بن  خليفة  بن  ، سلطان 
بأبو ظبي ومطار آل مكتوم الدولي في مطار البطين للطيران الخاص  تقع شركة فالكون للطيران في   .مستشار صاحب السمو رئيس الدولة

، والصيانة واإلصالح الطيران التابع ألعمال النفط والغازمن خدمات الدعم التشغيلي والطيران التي تشمل دعم    دبي، وتقدم مجموعة واسعة
( المخصصة  MROوالعمرة  األعمال  رجال  طائرات  تأجير  وخدمات  المعالم  و (،  مشاهدة  ثابتة ب جوالت  قاعدة  ومشغل  الهليكوبتر،  طائرات 

(FBO  وخدمات إدارة الطائرات ،)( وإدارة الجدارة الجوية المستمرةCAMO وإدارة مهبط طائرات الهليكوبتر و ،)من بين أمور أخرى الفحص ، . 
في   رائد  كمشغل  بقوة  مكانتها  للطيران  فالكون  عام   قطاعرسخت  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الطيران 

 . اللتزامها بالجودة والسالمة والتميز


