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Message from the Executive Director

Mubadala consistently delivers on its mandate to develop a diversified group of industries for long-term growth, 
facilitating its role to create a sustainable knowledge-centric international market as outlined in the Abu Dhabi 
Economic Vision 2030. The sectors in which Abu Dhabi is placing its focus are already contending with the global 
market place, and the aerospace industry is no exception. Mubadala Aerospace has formed a diversified and 
competitive group of companies to enact this mandate. By bringing the world’s best to Abu Dhabi, and tapping 
into our local human resource, Mubadala Aerospace exemplifies leadership, sustainability, and responsibility 
towards our community.

Part of our strength as a company is our ability to bring the right expertise together, to develop a strong industry 
with a spectrum of aerospace companies. We have a vision to create a more global aerospace industry built on 
productive partnerships, developing our future leaders with the appropriate education and training, and ensuring 
stakeholder value.

Our team, energy, ambition, and belief in what we do are the key strengths of Mubadala Aerospace, and the core 
drivers of its overall contribution to the economic diversification of Abu Dhabi.

Executive Director, Mubadala Aerospace 
Homaid Al Shemmari 
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United Arab Emirates

The UAE has made significant economical strides, and is internationally renowned as a business hub that caters to 
entrepreneurs as well as established multinational corporations. The guidance and wisdom of HH Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi, has turned the country into a powerhouse in the 
Arab region that exemplifies leading, competitive, and increasingly sustainable environments both economically and 
socially. The government has adopted policies to create a knowledge-centric economy which aids the country in 
managing its rapid development while maintaining the values and cultural traditions that are hallmarks of its heritage. 
Key advantages for the UAE economy are the strategic geographical central location between the East and West,  
the stability of its currency, the oil industry, infrastructure, the strength of its capital city, Abu Dhabi, and its diverse 
human capital.

In 2006 the General Secretariat of the Executive Council, the Abu Dhabi Council for Economic Development, and the 
Department of Planning and Economy created a long-term economic vision for the Emirate of Abu Dhabi from which 
clear directives emerged to ameliorate and diversify the local economy. The central feature of the plan is sustainability 
through long-term economic diversification; the success of which relies upon aggressive implementation both by the 
government as well as the private sector. This plan to deliver Abu Dhabi’s economic vision was formulated under the 
mandate of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the 
Executive Council.

This long-term strategic roadmap for economic progress establishes a common framework aligning policies from both 
the public and private sectors creating a platform for these groups to achieve its collective goals for the Emirate.

Introduction

The aerospace industry relies on top level technological, engineering and scientific knowledge, and resources to 
maintain its competitive edge in the global market. Mubadala Aerospace brings together international industry
leaders creating competitive aerospace companies to drive the United Arab Emirates and Abu Dhabi, in particular, 
towards global market leadership in the aerospace sector. 

A business unit of Mubadala Development Company, Mubadala Aerospace is playing a significant role in fulfilling 
Abu Dhabi’s economic vision to diversify the local economy. The unit is driving market advancement by boosting its 
presence through partnerships, and establishing new aerospace entities. Mubadala Aerospace invests in research 
and development, and provides educational resources such as internships and training programs for its people.

Sustainability 
through long-term 
economic diversification
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Mubadala Development Company

The Mubadala Development Company’s mission is to harness expertise and resources to generate sustainable 
financial returns, build businesses, develop clusters of expertise, and create new industries. The company aims to 
be a catalyst in facilitating Abu Dhabi’s ambitious Economic Vision 2030 to transform the local economy. 

Mubadala was created by the Government of Abu Dhabi in 2002 with a specific mandate and goal: to diversify 
the Emirate’s economy in accordance with the Abu Dhabi Economic Vision 2030. Mubadala develops businesses 
and builds its portfolio by making long-term investments in areas where it has a comparative advantage; forming 
partnerships with the world’s leading and most innovative companies and institutions to build new businesses; and 
taking strategic equity stakes in world-class companies. 

New knowledge-based industries create valuable employment opportunities for the United Arab Emirates by 
encouraging foreign direct investment, and providing access to new global markets. Partnering with world-class 
industry leaders, Mubadala brings the knowledge, the expertise, and the technical skills necessary for Abu Dhabi to 
build a balanced and sustainable economy, and develop a healthy, well-rounded social infrastructure for its people.

To fulfill its mandate, Mubadala has established companies in several industries including energy, finance, ICT, 
healthcare, infrastructure, real estate, hospitality, and aerospace. Each of the assets maintains accountability for 
their social, environmental, and economic performance whilst delivering the financial returns for their shareholders 
and creating the social value for Abu Dhabi. 

Mubadala is a member of the Abu Dhabi Sustainability Group (ADSG), an organization launched by the 
Environment Agency-Abu Dhabi (EAD). Through its participation with ADSG and regular engagement with its key 
stakeholders, Mubadala aspires to be recognized as a regional leader in responsible business practices.
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Mubadala Aerospace 

Mubadala Aerospace is a global network of aerospace businesses that demonstrates world-class performance, 
creates innovative products, and delivers value-added services to its customers. With the highest standards of 
safety, quality, and efficiency, it intelligently invests in a network of international businesses creating mutually 
beneficial partnerships, and capitalizing on market opportunities ensuring sustainable value to its stakeholders, 
growing local talent, and driving opportunity for the aerospace industry.

Mubadala Aerospace has forged collaborative agreements with world-class aerospace and aviation companies 
leveraging the expertise necessary for advanced, end-to-end technologies, and manufacturing bases that offer 
both state-of-the-art facilities as well as a global reach. Creating value by providing its businesses with resources, 
Mubadala Aerospace has developed strategic partnerships with industry leaders including EADS/Airbus, FACC, 
Finmeccanica/Alenia Aeronautica, The Boeing Company, GE, Sikorsky Aerospace Services, and Lockheed Martin 
Corporation to build and maintain a globally competitive advantage. 

Its companies include: Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADAT), Turbine Services & Solutions (TS&S), Advanced 
Military Maintenance, Repair, and Overhaul Centre (AMMROC), SR Technics, Sanad, Strata, Piaggio Aero, Horizon, 
and a JV between Horizon and Abu Dhabi Aviation. Each of these companies has proven expertise in its field and 
performs with a mutual endeavor to be best-in-class. Mubadala Aerospace has recently announced the leadership 
of the Mubadala Aerospace Global MRO network which includes ADAT and SR Technics. Together these 
companies make up a comprehensive independent MRO and technical solutions provider.  

Mubadala Aerospace is developing the Nibras Al Ain Aerospace Park in conjunction with the Abu Dhabi Airports 
Company (ADAC). This multi-faceted development will house the Mubadala Aerospace portfolio companies 
in addition to other international aviation and aerospace companies that establish offices in the Emirate 
of Abu Dhabi. 
 
A strong entrepreneurial spirit allows the aerospace unit to leverage emerging opportunities, creating a unique 
value for customers and partners, while realizing sustainable financial returns. With the resources available to 
invest in the long-term and to forge relationships with market leaders and governments, Mubadala Aerospace’s 
strategic vision is to be a global partner of choice in the aerospace industry.

Integrating 
Abu Dhabi into 
the global economy
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Mubadala Aerospace
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Mubadala Aerospace

United 
Arab Emirates

Economic 
Vision 2030

Visionary 
Leadership

Business Units: 

Aerospace
Capital
Energy
Healthcare
Information 
& Communications 
Technology
Industry
Infrastructure
Real Estate & Hospitality

Partners:

Established and owned 
by the Government of 
Abu Dhabi, Mubadala is a 
catalyst for the economic 
diversification of Abu 
Dhabi. It brings together 
and manages a multi-
billion dollar portfolio of 
investments and operates 
businesses across a wide 
range of industry sectors. 
One of the sectors 
Mubadala invests in is 
Aerospace.
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The UAE exemplifies 
leading, competitive, and 
increasingly sustainable 
environments both 
economically and socially.

Under the mandate of 
HH Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and 
Chairman of the Executive 
Council, a long-term 
economic vision for the 
Emirate of Abu Dhabi 
was created to ameliorate 
and diversify the local 
economy.

Under the guidance and 
wisdom of HH Sheikh 
Khalifa Bin Zayed Al 
Nahyan, President of 
the UAE and Ruler of 
Abu Dhabi, the nation is 
inspired to be at its best in 
every facet.

Our network of leading 
globally integrated 
businesses delivers 
a depth of capability 
across various sectors, 
performance and access 
to markets all over the 
world.

Through our Global MRO network Abu 
Dhabi Aircraft Technologies and
SR Technics, and our financial solutions 
provider, Sanad, we offer international 
partners with turnkey commercial MRO 
services, technical training and financial 
risk and asset management solutions. 
ADAT’s Turbine Services & Solutions 
is the leading provider for industrial 
gas turbines for MENA’s Oil & Gas and 
Energy industries. While AMMROC, 
a Mubadala Aerospace, Sikorsky and 
Lockheed Martin Company, is our 
dedicated military MRO provider, offering 
sustainment solutions for customers in 
the SAMENA region.

Extending our offering is Strata, a 
composite aerostructures manufacturing 
facility, based in Al Ain, UAE, which 
supplies global partners including EADS/ 
Airbus, Finmeccanica / Alenia Aeronautica 
FACC, and The Boeing Company.

Headquartered in Genoa, Italy, our OEM 
provider Piaggio Aero offers multi-
mission aircraft design and production,  
in addition to MRO services for both 
aircraft and aircraft engines.

Adding to our diverse portfolio of 
aerospace companies, Horizon Flight 
Academy, our fully accredited training 
facility in Al Ain, UAE, offers fixed wing 
and helicopter training courses. 

Through a joint venture agreement 
with Abu Dhabi Aviation, an advanced 
flight training organization providing 
full motion simulator training will be 
established in Abu Dhabi servicing a 
global customer base. 

A complementary framework of research 
and development initiatives, we are 
delivering innovative technology solutions 
for our customers and partners.

World-class education and training 
programs, we are developing the industry 
leaders of tomorrow and creating an 
environment in which they can achieve 
their potential.

Setting a global benchmark for the 
industry, the strategically located Nibras 
Al Ain Aerospace Park, will be home to 
a network of international aerospace 
businesses. 

At Mubadala Aerospace, 
we aim to play a key 
role in the continuing 
growth of the global 
aerospace industry. 
Through our investments 
we are driving progress, 
accelerating performance 
and delivering value for 
each of our stakeholders, 
while helping to integrate 
Abu Dhabi into the global 
economy.

Research & Development 
Education & Training

Nibras
Al Ain Aerospace Park

Conclusion



ADAT has signed many significant agreements 
with Etihad Airways, to provide turnkey 
MRO services. It has also secured long-term 
agreements with Turkish Onur Air to maintain 
its General Electric engines installed on the 
Airbus A300 fleet for the next three years and 
its A330's Honeywell auxiliary power units and 
will repair and maintain the Rolls Royce Trent 
700 engines for the next five years. ADAT has 
also extended a long-term agreement with 
Thomson Airways that will include ten heavy 
maintenance checks. 

Regionally, Flydubai, Dubai’s low cost 
airline carrier, has awarded ADAT two fleet 
agreements with a combined value of $54 
million. The primary agreement, for ICS 
(Integrated Component Support), covers the 
Repair Management and Forward Component 
Exchange, and will see ADAT provide Total 
Material Support to Flydubai’s entire fleet. 

ADAT has recently launched its state-of-the-
art Hangar 6 that covers 46,200 square meters 
with special design features and a unique 
design concept. The hangar’s flexible work 
concept design allows ADAT to service a 
wide variety of aircraft, including new generation 

aircraft such as the B787 and the A380 airliner, 
with up to three A380-800 aircraft at any one time.

ADAT has secured a further deal with Etihad 
Airways to carry out heavy maintenance checks 
across most of the Etihad fleet. Through 
Mubadala Aerospace's recent strategic alliance 
with Hamilton Sundstrand, ADAT is servicing 
Hamilton Sundstrand products for the B787. 

Wholly-owned by ADAT and established 
in direct response to its clients’ need for a 
dedicated industrial turbine solutions provider, 
Turbine Services & Solutions (TS&S) is the 
leading service and solution provider for 
industrial gas turbines for MENA's Oil & Gas 
and Energy industries.

A solid MRO network is one of the main facets 
of the aerospace industry that Mubadala 
Aerospace aims to build. In line with its greater 
vision to contribute to the aerospace sector for 
Abu Dhabi, Mubadala Aerospace is creating 
a network of companies that includes a full 
spectrum of aerospace products and services.

19

ADAT has recently launched its state-of-the-art 
Hangar 6 that covers 46,200 square meters with 
special design features and a unique concept. 

Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADAT)

A significant part of Mubadala Aerospace's growing MRO network, ADAT is recognized as the Middle 
East's leading independent aviation technical solutions provider and has a comprehensive set of 
airframe, engine and component MRO capabilities.
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SR Technics

SR Technics brings 80 years of experience to Mubadala Aerospace. As an integral part of the global 
MRO network, which is being developed by Mubadala Aerospace, SR Technics is a full-service provider 
of MRO for aircraft, component, and engine services. This is coupled with extensive engineering 
know-how, broad technical training offerings, and VIP completion services. The Zurich-based 
company is one of the largest independent providers of technical aircraft services in the world. Its main
maintenance facilities in Zurich and Malta are further supported through a large European network of 
line stations as well as logistics centers at London Heathrow and Zurich.

Working closely with its diversified global 
customer base of flagship and low cost 
carriers, leasing companies, and OEMs,  
SR Technics develops innovative maintenance 
solutions that reduce ground time and 
maintenance costs. This is demonstrated 
through the development of an equalized 
maintenance concept for the Airbus 
A32fam, reducing ground time from 20 to 
14 days, and the reduction of CFM56 engine 
turnaround times from 60 to 45 days. As 
part of the company’s strategy to secure 
OEM partnerships to support customer 
business, SR Technics has signed a contract 
with GE, to become the fulfillment center in 
Europe, Middle East and Africa for CFM56-
5C engines. As further support, on the B787, 
Hamilton Sundstrand has recently authorized 
Mubadala Aerospace to service its products 
and provide MRO services on  
the Dreamliner. 

SR Technics is constantly expanding its offering 
with new products and services. To support the 
financial position of an airline, SR Technics is 
able to combine MRO services with financing 
solutions through its partnership with Sanad 
Aero Solutions, in the form of sale and leaseback 
agreements and through the provision  
of spare parts.

In a move to expand outside of the commercial 
MRO sector, SR Technics also opened its VIP 
Completion Center in Zurich, in 2011. The first 
contract for VIP interior completion was signed 
in May the same year, encompassing design 
and engineering including handmade interiors, 
in addition to providing maintenance services. 
The VIP Airbus conversion contract entails the 
reconfiguration from a conventional airliner 
set-up into a modern aircraft interior with tailor-
made elements. 

With its vast experience and a large worldwide 
client base, SR Technics is a vital part  
of the MRO network established by  
Mubadala Aerospace.
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One of the largest independent providers of technical 
aircraft services in the world, SR Technics has expanded 
its offering to include VIP completion services.



Sanad

The aviation industry is poised for record growth throughout the globe. In response to an increasing 
industry need for liquidity to support this growth, Mubadala launched Sanad in early 2010 as a strong 
new source of capital and as a differentiator to its global MRO product offering. Since its inception, 
Sanad has expanded quickly with a growing list of customers already in Europe, the Middle East, 
and Asia.

With a focus on spare engines and rotable 
components, the company has entered into a 
number of asset leasing transactions including 
long term dedicated component support 
programs with Etihad Airways, Virgin
Australia, FlyDubai, Onur Air, Maximus Air 
Cargo, and Garuda and indirect support 
with a number of other carriers accessing 
the company’s expanding pools of spare 
component inventories. Sanad is also 
entering into long term spare engine support 
programs including the company’s launch 
transaction with German carrier Air Berlin 
that included the long term sale and lease 
back of the airline’s spare engines. Each of 
these programs feature integrated services 
across Mubadala Aerospace’s MRO network 

including ADAT and SR Technics comprising 
component exchange, repair, engineering 
and logistics and component management 
services.

Operating in close partnership with 
Mubadala Aerospace's network of global 
aerospace companies, Sanad works 
diligently to develop pragmatic risk and 
asset management solutions that enhance 
commercial performance and increase 
operating flexibility. Its contribution to the 
larger Mubadala Aerospace agenda is realized 
by the company's core objective to grow 
its aerospace customer's businesses with its 
financial solutions.

2322

Sanad focuses on spare engines and rotable 
components; the company has entered into  
a number of asset leasing transactions.



Advanced Military Maintenance, 
Repair & Overhaul Center (AMMROC)

Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center (AMMROC) is a dedicated  
military aviation MRO center.

Established in 2010, as a joint venture 
between Sikorsky, Lockheed Martin, and 
Mubadala Aerospace, AMMROC adds a 
burgeoning capability within the aerospace 
network. The combined expertise from each 
of the partners brings together an extensive 
repertoire of services including aerospace 
engineering, material support, logistics, 
maintenance, component repair, overhaul, 
and training. This positive result has enabled 
AMMROC to provide innovative platform 
solutions for all fixed and rotary-wing aircraft 
to guarantee aircraft readiness, deployability, 
improved safety and self-reliance. AMMROC 
is positioned to become a leading provider of 
military aviation MRO services for the United 
Arab Emirates (UAE) Armed Forces and other 
operators of military aircraft throughout South 
Asia, the Middle East, and North Africa. 
AMMROC will maintain an on-site presence 
at existing military bases to guarantee 
ongoing support of existing contracts. It will 
also continue efforts for the development 
of a highly-skilled workforce and integration 
across the full supply chain, improving process 
management capabilities.

AMMROC has an agreement with Boeing 
Defense, Space, & Security to ensure support 
infrastructure is in place for the sustainment 
of Boeing-built UAE Armed Forces aircraft, 
including Apaches, Chinooks, and C-17s.
The military MRO provider has also recently 
entered into an AED 1.15 billion agreement 
to provide maintenance services for fixed and 
rotary aircraft for the General Headquarters 
(GHQ) of the UAE Armed Forces. 

AMMROC is expected to create more than 
1,000 new jobs in the UAE during its first 
five years of operation, focusing on the 
development of UAE Nationals. Fostering 
strong partnerships by bringing industry 
leaders into Abu Dhabi and the United 
Arab Emirates to augment the local market, 
developing the foundation to take this refined 
expertise to a global market, and growing 
local talent are the main pillars of Mubadala 
Aerospace's mandate; AMMROC represents 
a significant part of Mubadala Aerospace's 
progressive movement towards achieving this 
economic sustainability.
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AMMROC is positioned to become a leading provider of military 
aviation MRO services for the UAE Armed Forces and other 
operators of military aircraft throughout the region.



Strata

Strata is developing a market leading composite aerostructures manufacturing facility based in 
Al Ain. Designed to meet the demands of the 21st century aerospace industry by forming partnerships 
with aircraft manufacturers, Strata aims to become a Tier 1 supplier designing, developing, and 
manufacturing major aircraft units, such as wings and empennages for the next generation of 
commercial aircraft. Strata is supporting the development of the Al Ain Aerospace Park (Nibras).

Wholly-owned by Mubadala, Strata 
commenced operations of its first 21,600 
square meter plant in the fourth quarter of 
2010, and delivered its first shipsets of the 
A330/340 flap track fairing in November of 
the same year. Currently the sole supplier of 
the A330/340 flap track fairing, its product 
portfolio has increased in 2011 with the 
addition of the A330/340 aileron panels 
and the A380 flap track fairing. The first 
consignment of advanced carbon fiber 
composite aileron panels was delivered to 
Airbus representing a turning point for Strata 
as it aims to become a Tier 1 supplier. 

Over the course of 2012, Strata will be 
delivering the first shipset of the vertical fin 
of the ATR 72. The horizontal stabilizer and 
the rudder will also be manufactured by the 
end of the year, making Strata the supplier of 
the entire empennage section of the aircraft. 
Work packages including the spoilers of the 
A330/340 and the aileron assembly for the 
same platform will also be produced by the 
company. 

Strata has signed an agreement with Boeing 
Commercial Airplanes whereby through 
performance and competitiveness, Strata 
stands to become a major Tier 1 supplier to 
Boeing.

Committed to ensuring that young nationals 
from the United Arab Emirates are developing 
the skills and expertise required to play 
an important role in the development of 
the aerospace sector in the Emirate, Strata 
will provide career opportunities ranging 
from technical roles to engineering and 
managerial roles with the aim of having a 
50% Emiratization ratio by 2015. Strata has 
developed two major programs to attract 
UAE nationals to join the company.

The professional program spans across 
36 months of theoretical training, on-the-
job training, and an international work 
experience assignment. Alternatively, the 
technicians program covers 22 months in 
which candidates initially start with theoretical 
training for 10 months, followed by an on-
job training for 12 months. Both programs 
have been a success, and currently there are 
over 100 UAE nationals undergoing training 
programs at Strata.
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Strata aims to become a tier-one supplier; designing, 
developing, and manufacturing major aircraft assemblies 
for the wing and empennage for the next generation of 
commercial aircraft.



Horizon Flight Academy

Horizon is a world-class flight training organization providing innovative, tailor-made training solutions 
to commercial and military customers across South Asia, the Middle East, and North Africa. The aviation 
industry is experiencing rapid growth creating an unprecedented demand for qualified pilots worldwide. 
Industry experts predict that almost half a million new pilots will be required over the next two decades 
to meet this growing demand. High growth regions include Asia and the Middle East with the UAE 
seen as one of the fastest growing aviation markets in the world. As an integral part of the Mubadala 
Aerospace portfolio, Horizon is mandated to capitalize on this opportunity by supporting the training 
and qualification of pilots to meet local and regional needs.

Horizon provides training courses to 
individuals and institutions across the entire 
breadth of flight crew licensing, from Private 
Pilot License to Airline Transport Pilot License, 
and Flight Instructor Ratings. The flight 
academy is the institution of choice for Etihad 
Airways’ commercial pilot training program, 
and also provides training for defense and 
police sectors. The training courses for both 
fixed wing and rotary wing carry the UAE
General Civil Aviation Authority (GCAA) 
approval, and in addition the fixed wing 
training courses are approved by EASA. The 
academy has accumulated over 80,000 flying 
hours with more than 500 pilots and instructor 
graduates.

Horizon has finalized a joint venture 
agreement with Abu Dhabi Aviation, to 
establish an advanced flight training facility 
in Abu Dhabi dedicated to serving global 
commercial and defense customers. The 
expansion into full motion simulator training 
furthers Horizon’s mission to be on the 
cutting edge of flight training technology and 
innovative learning while offering flexible, 
cost-effective, tailor-made solutions to its 
customers maintaining the highest standards 
of safety, quality, and efficiency. 

As part of the full spectrum of aerospace 
companies developed by Mubadala 
Aerospace to create this competitive 
industry in Abu Dhabi, Horizon satisfies a 
significant need for pilots. As this growing 
demand continues to be met by this premier 
organization, Mubadala Aerospace continues 
to deliver on its mandate to diversify
Abu Dhabi's economy, and build local talent 
for the Emirate's sustainable future.
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A fully accredited flight academy, Horizon is 
uniquely positioned to train pilots throughout 
the wider Middle East and Asian regions.



Piaggio Aero

Specializing in turboprop multi-mission aircraft design and production, manufacturing and MRO, Piaggio 
Aero is the manufacturer of the P180 Avanti II. Located in Genoa, Italy, the company is unique in its 
combination of these activities for both aircraft and aircraft engines.

Piaggio Aero's customer base includes 
private, government, and corporate clients 
across the world. The company is fully 
committed to advanced technology and 
research, and this has propelled Piaggio 
Aero’s growth in the aviation engine sector. 
The company’s engine manufacturing 
capabilities include assembly and testing, 
as well as parts manufacturing and MRO. 
The Piaggio Aero P180 Avanti II is the 
world's fastest and most advanced twin 
engine turboprop aircraft with a capability of 
carrying up to nine passengers, and flying at a 
maximum speed of 402 kts, 745 km / h.
It has a range of more than 2,700 kilometers 
and can fly up to a cruising altitude of 41,000 
feet. The interior of the aircraft offers a full 
stand-up cabin, and is the most spacious, 
comfortable, and the quietest in its class.

Owned by three main shareholders- the 
Ferrari and Di Mase families, Mubadala 
Aerospace, a business unit of the Abu Dhabi 
based Mubadala Development Company, 
and Tata Limited, a British company in the 
Tata Group, Piaggio Aero is aggressively 
expanding its brand into high growth regions 

for the aviation industry, including South 
America, the Middle East, and Asia. Its 
recent participation in the 8th Annual Latin 
American Business Aviation Conference 
and Exhibition (LABACE 2011) is part of the 
company's strategic plan to expand into 
Central and South America. Piaggio Aero 
also recently delivered its first aircraft in Brazil 
and announced that The Algar Group's, Algar 
Aviation has become its distributor for the 
sales and service of its aircraft in Brazil.

Piaggio Aero has delivered the first P180 
Avanti II aircraft to Russian-owned Flight 
Inspection & Systems, JSC in November 2011.  
Both aviation companies have also jointly 
announced the signing of new contract for 
five more P180 Avanti II aircraft.

As part of the Mubadala Aerospace network 
of aerospace companies, Piaggio Aero's 
current product line and expansion plans 
open a new avenue of development and 
cooperation designed to meet mutual global 
aerospace aspirations.
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Piaggio Aero is fully committed to advanced technology 
and research, and specializes in turboprop multi-mission 
aircraft design and production.



Nibras Al Ain Aerospace Park

Nibras Al Ain Aerospace Park in Abu Dhabi’s city of Al Ain is being jointly created by Mubadala Aerospace 
and Abu Dhabi Airports Company (ADAC). This multi-faceted development will support the establishment 
of a sustainable aerospace industry in the Emirate with a vision to become a global benchmark in the aerospace 
industry recognized for knowledge driven innovation, respected for its dynamism, and renowned for its passion 
to nurture integrated partnerships across the supply chain. These two organizations are working together in 
alignment with the Abu Dhabi Economic Vision 2030 delivering on their respective mandates to diversify the 
local economy and develop and operate the Emirate’s air gateways.

Al Ain has its own 2030 Plan in place to establish a technologically advanced industry and provide employment 
to the highly qualified workforce. Al Ain is in strategic proximity to three ports, has the longest runway in the UAE, 
and is home to leading educational institutions. The city is positioned to contribute AED 6.3 billion to the annual 
GDP of Abu Dhabi by 2030, in addition to creating over 10,000 new job opportunities of which at least 50% will 
be aimed at the UAE National workforce, enhancing business competitiveness, and attracting a self-sustaining 
supply chain.

Mubadala Aerospace has already developed an asset portfolio encompassing growing global MRO providers, 
a manufacturing base focused on aerostructures and original equipment manufacturers (OEM) capabilities, and 
an integrated pilot training academy. Nibras Al Ain Aerospace Park’s strategy is based on leveraging Mubadala 
Aerospace’s existing assets, as well as opening its doors to other international aerospace organizations and key 
industry leaders outside of the Mubadala Aerospace network, and developing opportunities that are knowledge 
and energy-intensive with education and training, and research and development major focal points to its global 
endeavors.

Nibras Al Ain Aerospace Park spans 25 square kilometers and will consist of industrial projects, business, and office 
facilities, and mixed-use residential zones complemented with world-class community services and amenities, with 
five square kilometers specifically allocated to the aerospace industry. 

Aiming to deliver leading edge, turnkey solutions that reinforce sustainability and competitiveness of aerospace 
businesses, Nibras Al Ain Aerospace Park will provide a synergistic network in a cosmopolitan community, 
strategically located at the center of the world.
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Education & Training

Encompassing a broad range of highly skilled jobs, a diverse set of competencies is necessary to be part of the 
Aerospace industry. Mubadala Aerospace is committed to the development of its people. An adequate supply of 
local-grown talent versed into math and science is essential to develop and sustain a qualified workforce to man 
the requirements of an evolving Aerospace industry. 

Ensuring the required infrastructure is in place to deliver world-class technical and administrative level training 
programs in line with local market deliverables, Mubadala Aerospace is facilitating the development of customized 
training programs that fit the engineering requirements of the asset portfolio. Providing a growing number of 
high-tech opportunities and establishing an impressive cadre of educational platforms and training initiatives, the 
aerospace unit offers world-class scholarships and internships with high profile companies such as Airbus, providing 
UAE nationals with access to the best international programs.

In collaboration with Abu Dhabi Education Council (ADEC) and local universities including United Arab Emirates 
University (UAEU), Khalifa University of Science, Technology and Research (KUSTAR), and MASDAR Institute in 
addition to various internationally renowned universities abroad, Mubadala Aerospace develops educational 
programs and curricula in the field of aerospace engineering. The aerospace unit also organizes awareness 
campaigns and activities in schools and universities to build the next generation of leaders to develop and sustain 
the local aerospace industry.

By investing in its most compelling resource - its people, Mubadala Aerospace is developing industry leaders of 
tomorrow and creating an environment in which they can achieve their potential. Creating opportunities for the 
nation’s youth enables a sustainable future with global leadership. In-line with Abu Dhabi’s Economic Vision 2030, 
a talented local work force and leadership in the future will help ensure the sustainability and retention of talent 
and expertise gained from the industry. Through education and training initiatives, Mubadala Aerospace is securing 
long-term prosperity and creating a legacy for future generations.

Research & Development

Mubadala Aerospace is investing in research and development, creating knowledge capital, and fostering 
a homegrown base of information that can be used to advance the global aerospace industry and maintain 
a competitive edge. Aiming to be recognized as a dynamic and innovative leader in aerospace research and 
development, the aerospace unit is providing leading edge solutions ready for use within the local, regional, 
and global aerospace market.

Continued efforts to develop technological capabilities are underway through academic partnerships with 
United Arab Emirates University and Khalifa University of Science Technology and Research revealing a tangible 
opportunity to augment internal research and development, and lab facilities in the aerostructures, maintenance, 
repair, and overhaul (MRO), and unmanned aerial vehicle (UAV) fields. Opportunities also exist for Mubadala 
Aerospace to establish research and development centers in Abu Dhabi to address technological needs for all 
aerospace assets starting with aerostructures.

Creating value in the region by providing its businesses with the resources, innovative thought, and strategic 
partnerships needed to deliver differentiated technologies and leading-edge performance, the customers and 
partners are the real beneficiaries of these investments. Mubadala Aerospace plays a key role in the diversification 
of Abu Dhabi’s economy, and its integration into the global economy by enabling the Emirate to generate 
sustainable financial returns and fulfill its potential.

Creating 
opportunities to 
develop tomorrow’s 
aerospace pioneers
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Partners

EADS / Airbus 

In 2008, Mubadala Aerospace 
signed a collaboration agreement 
with the European Aeronautic 
Defense and Space Company 
(EADS), a group that includes 
Airbus, the leading manufacturer 
of commercial aircraft. The 
partnership is a key enabler 
to manufacturing composite 
aerostructures under Strata 
and development of the global 
aerospace hub in the city of Al 
Ain in Abu Dhabi. 

FACC

A partnership and supplier 
agreement emerged in 2008 
with FACC AG of Austria, one of 
the world’s leading companies 
in the design, development, 
and production of advanced 
composite components and 
systems for the aviation industry. 
FACC AG supported Mubadala 
Aerospace in the planning, 
construction and qualification of 
Strata’s composite aerostructures 
manufacturing plant in Al Ain. 
Furthermore, FACC is extending 
its supply chain by subcontracting 
major work packages for its 
leading OEM customers to Strata. 

GE

Mubadala GE Capital PJSC, a 
US$ 8 billion commercial finance 
joint venture, will capitalize on 
investment opportunities through 
GE Capital’s existing global 
infrastructure encompassing 
a broad range of business 
initiatives. These include 
commercial finance, industry and 
corporate learning, clean energy 
research and development, 
expansion of local aviation, and 
maintenance, repair, and overhaul 
(MRO) services to support the 
large number of GE aircraft 
engines in service throughout the 
Middle East.

Sikorsky Aerospace 
Services 

Sikorsky Aircraft Corp., based in 
Stratford, Connecticut, USA, is a 
world leader in helicopter design, 
manufacture and service. Its 
Sikorsky Aerospace Services (SAS) 
business provides comprehensive 
support for rotary and fixed- wing 
aircraft. 

Sikorsky Aerospace Services and 
Abu Dhabi Aircraft Technologies 
(ADAT) are the two founding joint 
venture partners, who in July of 
2010 were responsible for the 
formation of AMMROC.

Lockheed Martin 
Corporation 

Lockheed Martin Aeronautics, 
headquartered in Fort Worth, 
Texas, is engaged in the design, 
research and development, 
systems integration, production, 
sustainment, support and 
upgrade of advanced military 
aircraft, including combat air 
vehicles and related technologies. 

In December of 2010, the 
Lockheed Martin Corporation 
acquired an equity stake in 
AMMROC. 

Finmeccanica /  
Alenia Aeronautica  

A high-tech industrial partnership 
was signed in 2008 with Alenia 
Aeronautica, a subsidiary of 
Finmeccanica, the leading Italian 
aerospace company. Through the 
partnership, Alenia Aeronautica 
provides technology, technical 
assistance, and specialized 
training as well as transfer 
composite aerostructures 
manufacturing work to Strata in Al 
Ain. Strata will be manufacturing 
the empennage section for the 
ATR platform which consists 
of the vertical fin, horizontal 
stabilizer, and rudder.
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The Boeing Company

Boeing is the leading 
manufacturer of commercial 
jetliners and defense, space and 
security systems. Following the 
2009 framework agreement, 
Boeing and Mubadala Aerospace 
announced Strata as the 
direct supplier of composite 
aerostructures for Boeing 
Commercial Airplanes. AMMROC 
and Boeing Defense, Security, 
and Safety announced a strategic 
agreement to support UAE 
military aviation platforms. Both 
deals were announced in 2011. 



تتطلع وحدة مبادلة لصناعة الطيران إلى القيام بدور رئيسي في مواصلة 
تطوير صناعة الطيران العالمية، وهي تعمل على تنمية الموارد البشرية 
والتقنيات والشراكات لكي تصبح قوة دافعة في هذا القطاع الذي يتمتع 

بتنافسية كبيرة وذلك من خالل تشجيعها النمو المستدام عبر 
البرامج القائمة على المعرفة بهدف تطوير قادة المستقبل. 

تقود مبادلة من خالل استثماراتها االستراتيجية والنجاح المتواصل لكل 
من أصولها وشركاتها، عملية التقدم هذه، وتساهم في تسريع اaداء، 
وتقّدم قيمة حقيقية إلى جميع اaطراف المعنية. كما تساعد مبادلة 

عبر تسريع القدرة التنافسية لهذه الصناعة في السوق الدولية في 
ضمان دمج أبوظبي في عجلة االقتصاد العالمي.

خاتمة
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Conclusion

Mubadala Aerospace aims to play a key role in the 
continuing growth of the global aerospace industry. 
Encouraging sustainable growth through knowledge-
driven programs to develop tomorrow’s aerospace 
leaders, Mubadala Aerospace is developing the human 
resources, technology, and partnerships to become an 
enduring force in this competitive industry.  

Through its strategic investments and ongoing 
success of each of its asset companies, the aerospace 
unit is driving progress, accelerating performance, 
and delivering value for each of its stakeholders. By 
escalating the industry’s competitive edge in the 
international market, Mubadala Aerospace is securing 
Abu Dhabi’s integration into the global economy.
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شركة الفضاء والدفاع الجوي 
ا8وروبية (EADS)/ إيرباص  

قامت وحدة مبادلة لصناعة الطيران 
في عام 2008 بتوقيع اتفاق تعاون مع 

شركة الفضاء والدفاع الجوي اaوروبية 
(EADS) التي تضم تحت مظلتها 

رائدة تصنيع الطائرات التجارية إيرباص، 
حيث تعتبر هذه الشراكة بين الجانبين 

أداة تمكين رئيسية في مجال تصنيع 
مرّكبات مكونات الهياكل الميكانيكية 

للطائرات ضمن ستراتا، كما تساهم 
في تطوير مركز عالمي لصناعة 

الطائرات في مدينة العين في إمارة 
أبوظبي.

الشركاء

FACC

توصلت وحدة مبادلة لصناعة الطيران 
في عام 2008 إلى اتفاق شراكة وتزويد 

مع شركة (FACC) النمساوية التي 
تعتبر إحدى الشركات الرائدة في 

مجاالت تصميم وتطوير وإنتاج مكونات 
المرّكبات وأنظمة صناعة الطيران.

قامت  (FACC) بدعم وحدة مبادلة 
لصناعة الطيران في مجاالت تخطيط 
وبناء وتأهيل منشأة ستراتا لتصنيع 

مرّكبات مكونات الهياكل الميكانيكية 
للطائرات في العين، كما تساعد في 
الجهود الرامية إلى توسيع سلسلة 
اzمداد الخاصة بها عبر التعاقد من 
الباطن مع ستراتا في حزم اaعمال 

الرئيسية لعمالئها من مصنعي القطع 
.(OEMs) صليةaا

 (GE) جنرال إلكتريك

ستستفيد جي إي كابيتال ش.م.ع، 
التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران 
والتي تعتبر مشروعًا مشتركًا قيمته 

ثمان مليارات دوالر أمريكي، من فرص 
االستثمار عبر البنى التحتية العالمية 

الخاصة بها، والتي تتضمن نطاقًا واسعًا 
من مبادرات أعمال تشمل: التمويل 

التجاري، والتعليم الصناعي والمؤسسي، 
والبحوث والتطوير المتعلقة بالطاقة 

النظيفة، وتوسيع الطيران المحلي، 
وخدمات الصيانة واzصالح والعمرة، 

وذلك بهدف دعم اaعداد الكبيرة 
لمحركات جنرال إلكتريك الموجودة 
في الخدمة في كامل منطقة الشرق 

اaوسط. 

فينميكانيكا/ألينيا إيرونوتيكا

تم في عام 2008 توقيع اتفاقية 
شراكة صناعية عالية التقنية مع 

ألينيا إيرونوتيكا، التي تعتبر شركة 
صناعة الطائرات اzيطالية الرائدة 

والتابعة لمجموعة فينميكانيكا. 
وستقدم ألينيا إيرونوتيكا من خالل 

هذه الشراكة أحدث التقنيات والبرامج 
التدريبية المتخصصة والمساعدة 

التقنية، إضافة إلى قيامها بنقل أعمال 
تصنيع مرّكبات مكونات الهياكل 

الميكانيكية للطائرات إلى ستراتا، حيث 
ستقوم ستراتا وفقًا لذلك بتصنيع 

 (ATR) أجزاء مجموعة الذيل لطائرات
من الجنيح العمودي، والمثّبث اaفقي، 

والدفة. 

سيكورسكي لخدمات الطيران 

تتخذ  سيكورسكي للطائرات من 
ستراتفورد بوالية كونيكتيكت في 

الواليات المتحدة اaمريكية مقراً رئيسيًا 
لها، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال 

تصميم الطائرات وتصنيع وتخديم 
الطائرات المروحية، وتقدم شركتها 

الفرعية سيكورسكي لخدمات الطيران 
دعمًا شامًال للطائرات ذات اaجنحة 

الثابتة والدّوارة (المروحيات). تعتبر 
سيكورسكي لخدمات الطيران وأبوظبي 
لتقنيات الطائرات الشريكان المؤسسان 

لمشروع المركز العسكري المتطور 
للصيانة واzصالح والعمرة (أمرك) خالل 

شهر يوليو 2010. 

وقد حقق المركز خالل فترة وجيزة 
نجاحًا فريداً، حيث أصبح في الوقت 

الراهن المزود الرائد والمبتكر للحلول 
الخاصة بالطائرات ذات اaجنحة الثابتة 

والدّوارة (المروحيات). 

شركة لوكهيد مارتن 

تختص لوكهيد مارتن في أعمال 
التصميم، والبحوث والتطوير، ودمج 

اaنظمة، واzنتاج، واالستدامة، والدعم، 
والتحديث الخاص بالطائرات العسكرية، 
ومن بينها الطائرات المقاتلة والتقنيات 

ذات الصلة.

استحوذت لوكهيد مارتن التي تتخذ من 
فورت وورث بوالية تكساس اaمريكية 

مقراً رئيسيًا لها في عام 2010 على 
حصة في المركز العسكري المتطور 

للصيانة واzصالح والعمرة (أمرك).

شركة بوينج 

تعتبر شركة بوينج المصّنع الرئيسي 
للطائرات التجارية، وaنظمة الدفاع 

والفضاء واaمن. وأعلنت كل من 
شركة بوينج ووحدة مبادلة لصناعة 

الطيران عقب االتفاق اzطاري في 
عام 2009 أن ستراتا ستصبح المزود 
المباشر لمرّكبات مكونات الهياكل 

الميكانيكية للطائرات التجارية التي 
تنتجها بوينج. كما أعلن كل من 

المركز العسكري المتطور للصيانة 
واzصالح والعمرة (أمرك) وشركة بوينج 

للدفاع والفضاء واaمن عن إبرامهما 
التفاق استراتيجي لدعم منصات 

الطيران لدى الجيش اzماراتي، هذا وتم 
اzعالن عن االتفاقين في عام 2011. 
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خلق الفرص لرّواد 
الغد في قطاع صناعة 

الطيران

البحوث والتطوير 

يعتبر استثمار مبادلة لصناعة الطيران في البحوث والتطوير أحد أهم أدواتها الهادفة إلى خلق رأس مال معرفي وبناء قاعدة محلية من 
المعلومات يمكن استخدامها لتطوير قطاع صناعة الطيران العالمي، والمحافظة على القدرة التنافسية. وهي تقّدم في إطار سعيها 
لتحقيق دور ريادي حيوي وإبداعي في مجال أبحاث وتطوير صناعة الطيران، حلوًال رائدة جاهزة لالستخدام ضمن سوق الطيران المحلية 

واzقليمية والعالمية.

وتواصل هذه الوحدة الرائدة عملها على تطوير القدرات التقنية عبر شراكات أكاديمية مع جامعة اzمارات العربية المتحدة، وجامعة 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، اaمر الذي يقدم فرصة ملموسة لرفع مستويات البحوث والتطوير الداخلي والمنشآت المخبرية 

في مجاالت الهياكل الميكانيكية للطائرات، وصيانة وإصالح وعمرة الطائرات، والطائرات بدون طيار، كما تمتلك الفرصة zقامة مراكز 
للبحوث والتطوير في أبوظبي بهدف تلبية متطلبات جميع أصول شركات صناعة الطيران بدءاً من الهياكل الميكانيكية للطائرات. 

تؤدي مبادلة لصناعة الطيران دوراً رئيسيًا في تنويع اقتصاد أبوظبي ودمجه في االقتصاد العالمي من خالل تمكين اzمارة من تقديم 
عائدات مالية مستدامة وإثبات إمكاناتها. كما تساهم في خلق قيمة حقيقية في المنطقة عن طريق توفير الموارد وبناء الفكر 

اzبداعي وإقامة الشراكات االستراتيجية التي تحتاجها شركاتها zنتاج تقنيات متميزة وتقديم أداء ريادي، حيث يعتبر العمالء والشركاء 
المستفيدون الحقيقيون من هذه االستثمارات.

التعليم والتدريب

يشكل توافر نطاق واسع من الكفاءات والوظائف التي تتطلب مهارات عالية في مجال صناعة الطيران عامًال مهمًا لكي تكون أي شركة 
جزءاً من هذه الصناعة. 

تسعى مبادلة لصناعة الطيران باستمرار إلى تأمين الكوادر الوطنية الموهوبة في مجاالت العلوم والرياضيات، والذي يعد أمراً أساسيًا 
لتطوير وتوفير القوة العاملة المؤهلة لتلبية المتطلبات الالزمة لبناء صناعة طيران مزدهرة.

وبهدف ضمان تأمين البنى التحتية الالزمة لتقديم برامج تدريب تقنية وإدارية ذات مستوى عالمي وتنسجم مع النتائج المحققة على 
صعيد السوق المحلي، فإن مبادلة لصناعة الطيران تساعد في تسهيل وضع برامج تدريبية متخصصة تلبي المتطلبات الهندسية 

للشركات التابعة لها، وانطالقًا من هذا المسعى تعمل مبادلة لصناعة الطيران على تصميم وإطالق برامج تدريبية وتعليمية ذات 
مستوى متميز تتضمن منحًا دراسية دولية وبعثات في شركات عالمية مثل إيرباص، بهدف توفير أفضل البرامج التدريبية الدولية 

للمواطنين اzماراتيين.

إن وحدة مبادلة لصناعة الطيران الرائدة في القطاع وعبر استثمارها في تأهيل مواطني دولة اzمارات الذين يشكلون أهم ثروة تمتلكها، 
ستكون قادرة على تزويد الشباب اzماراتي بفرص متزايدة في مجاالت التقنية العالية، وهي في هذا اzطار تتعاون مع مجلس أبوظبي 
للتعليم (ADEC)، ومع عدد من الجامعات المحلية ومن ضمنها جامعة اzمارات العربية المتحدة (UAEU) وجامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا والبحوث (KUSTAR)، ومعهد مصدر، إلى جانب عدد من الجامعات العالمية المرموقة، حيث يشتمل التعاون على تأسيس 
البرامج التعليمية والمناهج المتطورة المتعلقة بهندسة صناعة الطيران.

كما تقوم وحدة صناعة الطيران بتنظيم حمالت توعية وأنشطة في المدارس والجامعات ترمي إلى بناء جيل قادة المستقبل بهدف 
تطوير وتحقيق استدامة صناعة الطيران المحلية.  

ويساعد خلق الفرص للشباب اzماراتي في ضمان االستمرارية في المستقبل، إلى جانب تحقيق الريادة على المستوى العالمي، وستؤدي 
القوة العاملة المحلية والمدربة دوراً مركزيًا في المستقبل يتوافق مع الرؤية االقتصادية z 2030مارة أبوظبي في ضمان االستدامة 

والحفاظ على المهارات والخبرات المكتسبة من هذا القطاع. كما تعمل مبادلة لصناعة الطيران من خالل مبادراتها التعليمية والتدريبية 
على ضمان االزدهار طويل اaجل، وعلى خلق إرث يمكن ل�جيال المقبلة االستفادة منه.



نبراس مجّمع العين لصناعة الطيران

يتم إنشاء نبراس مجّمع العين لصناعة الطيران في مدينة العين بإمارة أبوظبي بالشراكة بين مبادلة لصناعة الطيران وشركة أبوظبي 
للمطارات، حيث تعمل هاتان الشركتان معًا لدعم الخطة االقتصادية z 2030مارة أبوظبي، وهما ملتزمتان بالمهام الموكلة إلى كل 

منهما، والهادفة إلى تنويع االقتصاد المحلي، وتطوير وتشغيل البوابات الجوية ل�مارة. 

ويهدف هذا المشروع متعدد المستويات إلى تأسيس قطاع صناعة طيران مستدام في اzمارة برؤية تتمّثل في أن يصبح مرجعًا 
عالميًا يتمّيز باالبتكار القائم على المعرفة والحيوية والديناميكية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات المتكاملة على امتداد سالسل التوريد. 

يمتد نبراس مجّمع العين لصناعة الطيران على مساحة 25 كيلومتر مربع سيتم تخصيص نحو خمسة كيلومترات مربعة منها 
لقطاع صناعة الطيران، وسيشمل مشروعات صناعية، ومنشآت، وشركات، ومكاتب، ومناطق صناعية متعددة االستخدامات، كما 
سيتم تزويده بخدمات مجتمعية ووسائل راحة وترفيه من الدرجة اaولى. وسيوفر المجّمع شبكة متكاملة ومتناغمة في مجتمع 

عالمي يتميز بموقع استراتيجي في مركز العالم، ويقدم حلول متكاملة ومبتكرة تعزز االستدامة والتنافسية aعمال صناعة الطيران. 

وتقوم استراتيجية المجّمع على االستفادة من اaصول القائمة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران، وفتح الباب أمام شركات صناعة 
الطيران العالمية وقيادات القطاع خارج شبكة مبادلة لصناعة الطيران، وتطوير فرص تتطلب معارف وطاقات مكثفة، مع التركيز 
على التعليم والتدريب والبحوث والتطوير كنقاط أساسية في إطار التوجه العالمي للمجمع. كما سيضم المجّمع لدى استكماله 

مشروعات صناعية وأعمال ومرافق مكتبية، إلى جانب مناطق سكنية متعددة االستخدامات مدّعمة بخدمات ومرافق مجتمعية 
عالمية المستوى في العين. 

تمتاز مدينة العين بموقع استراتيجي على مقربة من ثالثة موانئ، وفيها أطول مدرج في دولة اzمارات العربية المتحدة، وهي موطن 
لعدد من المؤسسات التعليمية الرائدة، ولقد وضعت لنفسها رؤيتها الخاصة لعام 2030 بغية إنشاء قطاعات متطورة من الناحية 
التقنية، وتوفير فرص عمل للكوادر البشرية الماهرة، وال سيما النسائية منها، حيث من المخطط أن تساهم بنحو 6.3 مليار درهم 

إماراتي من إجمالي الناتج المحلي zمارة أبوظبي بحلول عام 2030، إلى جانب توفيرها ما يزيد عن 10 آالف فرصة عمل جديدة، 50 بالمائة 
منها على اaقل ستكون من نصيب مواطنين إماراتيين، مما سيعزز التنافسية ويجذب سلسلة توريد مستدامة ذات اكتفاء ذاتي. 

ولقد أسست مبادلة لصناعة الطيران محفظة أصول شبكة عالمية متنامية من مزّودي خدمات الصيانة واzصالح والعمرة، وقاعدة 
تصنيع ترّكز على مكونات الهياكل الميكانيكية للطائرات ومصّنعي المعدات اaصلية (OEMs) وأكاديمية متكاملة لتدريب الطيارين.
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تعتبر بياجيو آيرو التي تتخذ من جنوا بإيطاليا مقراً 
رئيسيًا لها جزءاً من شبكة الشركات التابعة لوحدة 

مبادلة لصناعة الطيران، وانطالقًا من هذه الحقيقة 
فإن سوق طائرات بياجيو آيرو وخطط توسعها 
المستقبلية تفتح ا�فاق واسعًة أمام التطوير 

والتعاون الهادفين إلى تحقيق تطلعات االنتشار 
العالمي في قطاع صناعة الطيران.

تضم محفظة بياجيو آيرو عمالء من القطاعات 
الحكومية والخاصة والمؤسسية في جميع أنحاء 

العالم، وقد ساعد التزامها بأحدث التقنيات التي تم 
التوصل إليها عالميًا على تحقيق النمو في مجال 

المحركات، حيث تشتمل قدرات تصنيع المحركات 
التي تتمتع بها حاليًا على التجميع واالختبار وتصنيع 

وصيانة وإصالح وعمرة القطع. 

بياجيو آيرو هي شركة مملوكة من قبل ثالثة 
مساهمين رئيسيين هم: - 1 عائلتي فيراري 

وديماسي، - 2 مبادلة لصناعة الطيران، - 3 شركة تاتا 
المحدودة البريطانية التابعة لمجموعة تاتا. 

وتواصل بياجيو آيرو تعزيز حضور عالمتها التجارية في 
المناطق التي تشهد نمواً ملحوظًا في قطاع الطيران 

بياجيو آيرو 

بياجيو آيرو هي شركة رائدة متخصصة في تصميم وإنتاج وتصنيع الطائرات ذات محركات المراوح التوربينية متعددة المهام 
حيث تجمع بين اaنشطة المتعلقة بالطائرات والمحركات معًا إلى جانب عملها كمزود لخدمات الصيانة واzصالح والعمرة.

من بينها شمال أفريقيا والشرق اaوسط وآسيا، 
حيث تعد مشاركتها اaخيرة في المؤتمر والمعرض 

السنوي الثامن لطيران اaعمال في أمريكا الالتينية 
(LABACE 2011) جزءاً من خطتها االستراتيجية 

الرامية إلى التوسع في أمريكا الوسطى والجنوبية. كما 
أعلنت الشركة مؤخراً أن شركة الغار للطيران التابعة 

لمجموعة الغار جروب قد أصبحت الموزع الحصري 
لخدمات ومبيعات طائراتها في البرازيل. 

أما أيقونة إنتاج بياجيو آيرو فهي طائرة
(P180 Avanti II) اaسرع واaكثر تقدمًا في العالم 

ضمن فئة الطائرات ثنائية المحركات ذات المراوح 
التوربينية، وهي تتمتع بأداء متميز حيث تبلغ سرعة 

الطيران القصوى لهذه الطائرة التي تتسع لتسعة 
أشخاص نحو 402 عقدة، 745 كيلومتر في الساعة، 

فيما يبلغ مدى الطيران نحو 2700 كيلومتر ويمكنها 
التحليق على ارتفاع ٤١ ألف قدم، كما تتصف مقصورتها 

المستقلة تمامًا بأنها اaكثر رحابًة وراحًة وهدوءاً في 
فئتها، مما يجعلها الخيار اaمثل للعمالء.

هذا وقامت بياجيو آيرو بتسليم أول طائرة 
(P180 Avanti II) إلى شركة فاليت إنسبيكشن آند 

سيستيمز (JSC) الروسية خالل شهر نوفمبر 2011، 
كما أعلنت الشركتان الرائدتان كذلك عن توقيعهما 

 لعقد جديد لشراء خمس طائرات إضافية من 
نفس الطراز.  

بياجيو آيرو ملتزمة بالكامل بالتقنيات والبحوث 
المتطورة، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع الطائرات 

متعددة المهام وبمحركات ذات مراوح توربينية
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هورايزن

تعد هورايزن أكاديمية ذات مستوى عالمي في مجال التدريب على الطيران تقّدم حلول تدريب مبتكرة ومخصصة إلى عمالء 
من القطاعات التجارية والعسكرية على امتداد مناطق جنوب آسيا والشرق اaوسط وشمال أفريقيا. وقد جاء تأسيسها 

استجابًة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل الجوي والذي يؤدي بدوره إلى خلق طلب غير مسبوق على الطيارين 
المؤهلين في جميع أنحاء العالم، حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ الطلب على الطيارين نحو نصف مليون طيار على مدى العقدين 

المقبلين لتلبية متطلبات القطاع. هذا وتشتمل المناطق ذات النمو المرتفع كًال من آسيا والشرق اaوسط، حيث يُنظر إلى 
دولة اzمارات العربية المتحدة كأحد أسرع اaسواق نمواً في العالم في مجال سوق النقل الجوي، وعليه فإن أكاديمية هورايزن 

وكونها جزءاً أساسيًا في شبكة مبادلة لصناعة الطيران، فهي تسعى لالستفادة من هذه الفرصة عبر دعمها للتدريب 
ولمؤهالت الطيارين بهدف تلبية المتطلبات اzقليمية. 

تقدم أكاديمية هورايزن للطيران البرامج التدريبية إلى 
اaفراد والمؤسسات على حد سواء في مجال شهادات 

طواقم الطيران للطيارين الخاصين ومدربي الطيران، 
كما أصبحت مقراً لبرنامج االتحاد للطيران لتدريب 

الطيارين التجاريين. وعلى الصعيد العسكري، يشمل 
النطاق الذي تغطيه اaكاديمية تقديم التدريب لعمالء 

من القطاعات العسكرية ومن أفراد قوات الشرطة 
كذلك.

تتمتع البرامج التدريبية aكاديمية هورايزن بتمّيز 
كبير وتحظى باعتراف واسع االنتشار على اaصعدة 

المحلية واzقليمية والعالمية كافة، فقد حازت 
برامجها في فئة الطائرات ذات اaجنحة الثابتة والدّوارة 

(المروحيات) على موافقة الهيئة العامة للطيران 
المدني بدولة اzمارات(GCAA)، كما حصلت برامج 
التدريب الخاصة بالطائرات ذات اaجنحة الثابتة على 
 .(EASA) وروبية لسالمة الطيرانaموافقة الوكالة ا

وتجدر اzشارة إلى أن اaكاديمية سّجلت حتى ا�ن أكثر 
من 80 ألف ساعة طيران، وتجاوز عدد خريجيها 500 

طيار ومدرب.

قامت أكاديمية هورايزن بالتوقيع على اتفاق إطالق 
مشروع مشترك مع شركة طيران أبوظبي ينص على 

تأسيس منشأة تدريب متطورة في أبوظبي مخصصة 
لخدمة العمالء العالميين من القطاعات التجارية 
والعسكرية. يسهم توسع أكاديمية هورايزن في 
مجال التدريب القائم على برامج المحاكاة كاملة 

الحركة في إعطاء دفعة كبيرة لحصول اaكاديمية 
على أحدث تقنيات التدريب وأفضل أساليب التعلم 

المبتكرة، وفي ذات الوقت تقديمها لحلول مرنة 
ومجدية اقتصاديًا ومخصصة إلى عمالئها مع حرصها 

على الحفاظ على أعلى معايير السالمة والجودة 
والكفاءة. 

وتعمل هورايزن، بوصفها جزءاً ال يتجزأ من النطاق 
الكامل لشركات صناعة الطيران التي أنشأتها 

مبادلة لصناعة الطيران بهدف تطوير هذه الصناعة 
التنافسية في أبوظبي، على تلبية االحتياجات الحيوية 

المتنامية للقطاع من الطيارين، ومع قيامها بذلك، 
فهي تقدم دفعة قوية إلى مبادلة لصناعة الطيران في 

إطار تحقيق أهدافها في تنويع اقتصاد أبوظبي وبناء 
الكفاءات المحلية للوصول إلى المستقبل المستدام 

المنشود ل�مارة على وجه الخصوص ودولة اzمارات 
العربية المتحدة عمومًا.

نظراً لكونها أكاديمية طيران ُمعتمدة بالكامل فإن 
هورايزن تحتل موقعًا متميزاً يؤهلها aن تقوم بتدريب 

الطيارين على امتداد منطقة الشرق اaوسط وآسيا.
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ستراتا

تم تأسيس ستراتا من قبل مبادلة لتكون منشأة رائدة في مدينة العين في مجال مكونات الهياكل الميكانيكية للطائرات 
تهدف إلى تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين في قطاع صناعة الطيران من خالل شراكاتها مع مصنعي الطائرات 

الرئيسيين، حيث تقوم استراتيجيتها طويلة اaمد على هدف جعل هذه المنشأة المتطورة مزوداً من الدرجة اaولى للطائرات 
التجارية من الجيل المقبل وذلك في مجاالت تصميم وتطوير وتصنيع اaجزاء الرئيسية مثل اaجنحة والذيل. هذا وتعمل 

ستراتا على إقامة منشأة متطورة ورائدة لتصنيع مرّكبات مكونات الهياكل الميكانيكية للطائرات في مدينة العين، كما 
تقدم الدعم الالزم لتطوير نبراس مجمع العين لصناعة الطيران. 

بدأت ستراتا التي تتخذ من العين في إمارة أبوظبي 
مقّراً رئيسيًا لها عملياتها في منشأتها التي تمتد 

على مساحة 21,600 متر مربع خالل الربع اaخير من 
عام 2010، وأنتجت أول شحنة من اaسطح الخارجية 

لرفارف اaجنحة الخاصة بطائرات إيرباص من الطرازين 
(A 330) و(A 340) خالل شهر نوفمبر من العام 

نفسه، وتعتبر حاليًا المزود الوحيد ل�سطح الخارجية 
لرفارف اaجنحة الخاصة بهذين الطرازين من طائرات 

إيرباص.

شهد عام 2011 توسعًا ملموسًا لمحفظة منتجات 
ستراتا لتشمل اaسطح الخارجية لرفارف اaجنحة 

لطائرات إيرباص (A 380) ولوحات الجنيحات لطائرات 
إيرباص (A 330) و(A 340) وتم تسليم أول شحنة من 

هذه اللوحات المتطورة المصنعة من ألياف الكربون 
إلى إيرباص اaمر الذي شكل نقطة تحول في مسيرة 

ستراتا على طريق تحقيق هدفها المنشود في أن 
تكون مزود رائد في هذا المجال. 

كما تقرر أن تقوم ستراتا خالل عام 2012 بإنتاج أول 
دفعة من الجنيحات العمودية باzضافة إلى تصنيع 

المثبت اaفقي لطائرات (ATR 72) ودفة توجيه 
الجنيح الخلفي بحلول أواخر العام لتصبح ستراتا بذلك 

مزوداً رائداً لكامل مكونات الذيل، وسيشمل هذا 
التوسع الجديد في محفظة الشركة مثبطات الرفع 

في طائرات إيرباص (A 330) و(A 340) ومجموعة 
الجنيحات لنفس المنصة. 

قامت ستراتا بالتوقيع على اتفاق مع شركة بوينج 
للطائرات التجارية سيمّكن ستراتا عبر أدائها المتميز 

وقدرتها التنافسية القوية من أن تصبح مزوداً من 
الدرجة اaولى لشركة بوينج.   

أما على صعيد التزامها االجتماعي والمهني تجاه 
مواطني دولة اzمارات العربية المتحدة، فإن ستراتا 

تحرص على ضمان بناء قدرات الشباب في الدولة 
وتنمية مهاراتهم وخبراتهم الضرورية بهدف القيام 
بدور أساسي وحيوي في تطوير قطاع صناعة الطيران 

في اzمارة، حيث تسعى لتأمين فرص عمل لهم تتراوح 
بين الوظائف التقنية الميدانية والمناصب اzدارية العليا، 

وذلك في إطار سعيها لتحقيق هدفها بتوطين 50 
بالمائة من إجمالي الوظائف بحلول عام 2015، وهي 

في سبيل تحقيق هدفها هذا قامت بوضع برنامجين 
رئيسيين يهدفان إلى جذب المواطنين اzماراتيين 

لالنضمام إلى الشركة. 

يمتد البرنامج اaول للموظفين المهنيين على فترة 
36 شهراً من التدريب النظري والعملي في بيئة عمل 

حقيقية، إلى جانب برنامج ابتعاث خارجي الكتساب 
خبرة دولية. أما البرنامج الثاني فيشمل تدريب موظفي 

المهام اليدوية ويمتد على فترة 22 شهراً، يخضع خالله 
المرشحون إلى تدريب نظري لفترة عشرة أشهر، يتبعها 

تدريب عملي في بيئة عمل حقيقية لمدة 12 شهراً. 
هذا وتشير النتائج إلى تحقيق البرنامجين نجاحًا ملحوظًا 

حيث يشارك فيهما حاليًا 100 مواطن إماراتي.

تطمح ستراتا aن تصبح مزوداً من الدرجة اaولى في 
مجال تصميم وتطوير وتصنيع اaجزاء الرئيسية 

ل�جنحة والذيل للجيل الجديد من الطائرات التجارية
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المركز العسكري المتطور للصيانة
واzصالح والعمرة (أمرك) 

تم إنشاء المركز العسكري المتطور للصيانة واzصالح والعمرة (أمرك) في عام 2010 كمشروع مشترك بين كل من 
سيكورسكي ولوكهيد مارتن ومبادلة لصناعة الطيران، وهو يقدم إضافة قّيمة إلى قدرات قطاع صناعة الطيران، كما يعتبر 
مكونًا هامًا في توجه مبادلة لصناعة الطيران الهادف إلى تحقيق االستدامة االقتصادية عبر تعزيز الشراكات، وجذب قادة هذا 

القطاع إلى أبوظبي ودولة اzمارات العربية المتحدة بهدف توسيع السوق المحلية، وتطوير أسس االرتقاء بخبرات المركز 
لتصل إلى اaسواق العالمية، وتنمية مهارات المواطنين اzماراتيين، حيث تشكل هذه اaمور مجتمعة اaركان اaساسية 

لمهمة وحدة مبادلة لصناعة الطيران.

تم تأسيس المركز العسكري المتطور للصيانة 
واzصالح والعمرة بصفته مشروعًا مشتركًا بين كل 

من سيكورسكي ولوكهيد مارتن ومبادلة لصناعة 
الطيران. ويجمع المركز خبرات كل من الشركاء فيه 

ليقدم إلى عمالئه نطاقًا واسعًا من الخدمات تتضمن 
هندسة صناعة الطيران والدعم المادي والخدمات 

اللوجستية وصيانة وإصالح وعمرة مكونات الطائرات، 
والتدريب، اaمر الذي يؤدي بدوره إلى تقديم حلول 

مبتكرة لجميع الطائرات ذات اaجنحة الثابتة والدّوارة 
(المروحيات) بما يحقق جاهزية هذه الطائرات 

وإمكانية نشرها، وتأمين السالمة واالعتماد الذاتي. 

يتمتع مركز (أمرك) بقدرات وإمكانات تؤهله ليكون 
مزوداً رائداً لخدمات الصيانة واzصالح والعمرة للقوات 
المسلحة اzماراتية وغيرها من القوات المسلحة في 

كامل منطقة جنوب آسيا والشرق اaوسط وشمال 
أفريقيا، وسيكون له حضور ميداني متواصل في 

القواعد العسكرية بهدف ضمان تنفيذ العقود الحالية، 
كما سيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قوة عاملة 

عالية المهارات وتحقيق التكامل في كافة مراحل 
سالسل اzمداد، وتحسين قدرات إدارة العمليات. 

قام مركز (أمرك) بالتوقيع على اتفاق مع شركة بوينج 
للدفاع والفضاء واaمن بهدف ضمان تقديم الدعم 

الالزم للبنى التحتية لتحقيق الجاهزية المتواصلة 
لطائرات القوات المسلحة اzماراتية المصنعة من 

قبل شركة بوينج ومن ضمنها حّوامات أباتشي 
.(C-17)وشينوك و

كما وّقع مزّود خدمات الصيانة واzصالح والعمرة 
مؤخراً على اتفاق بقيمة 1.15 مليار درهم إماراتي مع 

المقرات العامة للقوات المسلحة اzماراتية ينص 
على تقديم الخدمات إلى الطائرات ذات اaجنحة الثابتة 

والدّوارة التابعة لها. 

ومن المتوقع أن يسهم المركز العسكري المتطور 
للصيانة واzصالح والعمرة (أمرك)، في توفير أكثر 

من ألف فرصة عمل جديدة في دولة اzمارات خالل 
اaعوام الخمسة اaولى من انطالقته، مع التركيز على 

تطوير مهارات الكوادر المحلية. إن دعم الشراكات 
عبر استقطاب قادة القطاع إلى أبوظبي ودولة اzمارات 

بهدف تعزيز السوق المحلية ووضع اaسس الصحيحة 
لالرتقاء بهذه الخبرات إلى اaسواق العالمية، إلى جانب 
تنمية المواهب المحلية، يعتبر من اaركان الرئيسية 

للمهمة اaساسية لوحدة مبادلة لصناعة الطيران. 
هذا ويمثل مركز (أمرك) مكونًا هامًا في إطار سعي 
مبادلة لصناعة الطيران نحو تحقيق هذه االستدامة 

االقتصادية.هذا ويمثل مركز (أمرك) مكونًا هامًا في 
إطار سعي مبادلة لصناعة الطيران نحو تحقيق هذه 

االستدامة االقتصادية.

يحتل (أمرك) مكانة تخوله من أن يصبح مزوداً رائداً لخدمات 
الصيانة واzصالح والعمرة الجوية للقوات المسلحة اzماراتية 

وغيرها من القوات الجوية اaخرى في المنطقة.



لقد حققت شركة سند على الرغم من حداثة عمرها 
توسعا سريعًا، وتمكنت من بناء قاعدة عمالء 

تغطي مناطق متعددة في كل من أوروبا والشرق 
االوسط وآسيا، لتبرهن بذلك على صحة رؤية قيادة 

مبادلة لصناعة الطيران في هذا السياق، وعلى جدوى 
اتخاذ مثل هذا القرار القاضي بإنشاء جهة تمويلية 

لقطاع مقبل على ازدهار منقطع النظير. 

تتجسد المهمة الموكلة إلى شركة سند في 
العمل بصورة حثيثة ودؤوبة على تطوير حلول zدارة 

اaصول والمخاطر الفعلية، اaمر الذي يساعد على 
تحسين اaداء التجاري وزيادة المرونة التشغيلية 

للعاملين اaساسيين في القطاع، وهي تقوم بذلك 
من خالل عملها بصورة وثيقة مع شبكة الشركات 

التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران، حيث 
تقدم مساهمات كبيرة في جدول أعمال الجهة 

سة لها على طريق تحقيق الهدفا لرئيسي  المؤسِّ
المتمثل في توسيع أعمال عمالئها من خالل 

الحلول المالية التي تقدمها. 

ينصب تركيز شركة سند على مجال المحركات 
االحتياطية والمكونات الخاصة القابلة ل�صالح، 

حيث أبرمت الشركة في هذا اzطار عدداً من عقود 
تأجير اaصول مع شركات مثل االتحاد للطيران، 

وفيرجن أستراليا، وفالي دبي، وشركة الطيران 
التركية أونورإير، وشركة الشحن الرائدة التابعة zمارة 

أبوظبي ماكسيموسير للشحن، والخطوط الجوية 
اzندونيسية جارودا، إلى جانب تقديمها للدعم غير 

المباشر نتيجة النضمام مزيد من الشركات إلى 
محفظتها في فئات قطع الغيار التي تشهد توسعًا 

ملحوظًا كذلك. 

كما تشارك شركة سند في برامج دعم قطع غيار 
المحركات ومن ضمنها إبرام صفقة مع شركة 

طيران برلين اaلمانية شملت مبيعات طويلة اaجل 
وإعادة استئجار قطع غيارالطائرات، وتغطي هذه 

البرامج الخدمات المتكاملة من تبديل المكونات 
واzصالح والهندسة والخدمات اللوجيستية وخدمات 

إدارة المكونات في كامل شبكة الصيانة واzصالح 
والعمرة التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران والتي 

 تضم كًال من أبوظبي لتقنيات الطائرات 
وإس آر تكنيكس.

تركز سند على المحركات االحتياطية والمكونات 
القابلة ل�صالح، وفي هذا السياق فقد دخلت في 

عدد من صفقات تأجير اaصول.

سند

تأسست شركة سند في مطلع عام 2010 في استجابة من مبادلة لصناعة الطيران لتوجه القطاع نحو تحقيق معدالت 
نمو مرتفعة في جميع أنحاء العالم، وإدراكًا منها لحاجة هذا القطاع الماّسة إلى السيولة لدعم النمو المتوقع، حيث شكل 

تأسيس الشركة عالمة فارقة بكل المعايير ساهمت في تعزيز تميز خدمات الصيانة واzصالح والعمرة التي تقدمها الوحدة. 
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إس آر تكنيكس 

تشكل إس آر تكنيكس عنصراً أساسيًا في شبكة الصيانة واzصالح والعمرة التي تعمل وحدة مبادلة لصناعة الطيران على 
إنشائها، وذلك باالستفادة من خبرتها الطويلة وقاعدة عمالئها الواسعة المنتشرة في جميع أنحاء العالم. كما تعتبر 

الشركة من أبرز مزّودي الحلول المتكاملة لخدمات صيانة وإصالح وعمرة الطائرات والمكونات والمحركات.

تتخذ إس آر تكنيكس من زيورخ بسويسرا مقراً رئيسيًا لها، وتعتبر أحد أكبر المزودين المستقلين لخدمات الطائرات في 
العالم، حيث يتم دعم منشآت الصيانة الرئيسية التابعة لها في كل من زيوريخ ومالطا عبر شبكة أوروبية من محطات 

الصيانة ومراكز الخدمات اللوجيستية المتواجدة في كل من هيثرو بلندن وزيوريخ بسويسرا.

تتمتع هذه الشركة الرائدة بخبرة تزيد عن 80 عامًا في خدمات الصيانة واzصالح والعمرة والتدريب، وتتضمن قدراتها 
المتميزة المعارف الهندسية العملية، وبرامج التدريب التقنية الواسعة، والخدمات المتعلقة بتصاميم طائرات كبار 

.(VIP) الشخصيات

تقدم إس آر تكنيكس عبر عملها مع قاعدة عمالئها 
المتنوعة من شركات الطيران الرائدة وشركات 

الطيران منخفضة التكلفة وشركات التأجير ومصنعي 
المعدات اaصلية (OEMs)، حلول صيانة مبتكرة تقلل 

من الوقت الالزم zنجاز العمل وتخّفض من نفقات 
الصيانة. ويتجسد هذا اaمر في تبنيها لمبدأ متعلق 

 بصيانة جميع طرازات طائرات إيرباص 
(A 320)، اaمر الذي يقلل من فترات توقف الطائرات 

من 20 إلى 14 يومًا، إلى جانب التقليل من الوقت الالزم 
zنجاز العمل على محركات (CFM56) من 60 إلى 45 

يومًا.

كما قامت الشركة في سياق استراتيجيتها الهادفة 
إلى إبرام شراكات مع مصنعي المعدات اaصلية 

 (GE) بالتوقيع على اتفاق مع جنرال إلكتريك (OEMs)
أصبحت بموجبه جهة تزويد جميع الخدمات المتعلقة 

بمحركات (CFM56) في كل من أوروبا والشرق 
اaوسط وأفريقيا. وأصبحت إس آر تكنيكس مخولة 

كذلك بصيانة طائرات بوينج 787 من طراز دريم الينر 
بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً فّوضت فيه 

هاميلتون سندستراند وحدة مبادلة لصناعة الطيران 

بتقديم الخدمات المتعلقة بمنتجات وخدمات 
الصيانة واzصالح والعمرة لهذا النوع من الطائرات. 

كما تتمتع إس آر تكنيكس بالقدرة على دعم الوضع 
المالي لشركات الطيران عبر شراكتها مع شركة سند 

لحلول الطيران وذلك من خالل الجمع ما بين خدمات 
الصيانة واzصالح والعمرة من جهة، وحلول التمويل 

من جهة أخرى في اتفاقيات مبيعات وإعادة تأجير 
وتخصيص قطع الغيار كذلك.

تواصل إس آر تكنيكس توسيع عروضها لتشمل 
منتجات وخدمات جديدة، وفي مسعاها هذا قامت 

في خطوة تهدف إلى التوسع خارج قطاع الصيانة 
واzصالح والعمرة، بافتتاح مركز استكمال اaعمال 

على طائرات كبار الشخصيات في عام 2011، حيث تم 
خالل شهر مايو التوقيع على أول عقد من هذا النوع 

يشمل التصميم والهندسة والتصاميم اليدوية 
الداخلية، باzضافة إلى خدمات الصيانة. وينص عقد 

تحويل طائرات إيرباص على إعادة تصميم الطائرات 
العادية لتحويلها إلى طائرات حديثة ذات مقصورات 

داخلية متطورة وفاخرة، مع احتوائها على عناصر 
مصنعة خصيصًا بحسب متطلبات العميل لتالئم 

الشخصيات المهمة.

كونها أحد المزودين المستقلين لخدمات الطائرات 
في العالم، فقد وّسعت إس آر تكنيكس حافظة 

خدماتها لتشمل خدمات التصميم الخاصة بكبار 
(VIP) الشخصيات
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قامت أبوظبي لتقنيات الطائرات بتوقيع عدد من 
االتفاقات المهمة مع االتحاد للطيران، حيث ستقدم 

بموجبها خدمات صيانة وإصالح وعمرة مكثفة 
ونهائية. كما أبرمت اتفاقيات طويلة اaمد مع شركة 

الطيران التركية أونور إير تنص على صيانة محركات 
جنرال إلكتريك المثّبتة على سرب طائرات إيرباص من 
طراز (A 300) التابعة للشركة على مدى اaعوام الثالثة 

المقبلة، ووحدات الطاقة الثانوية من طراز هنيويل 
في طائرات إيرباص (A 330) وإصالح وصيانة محركات 

رولزرويس ترنت 700 على مدى اaعوام الخمسة 
المقبلة، إضافة إلى توقيعها على اتفاق طويل اaمد مع 

شركة طيران تومسون ينص على إجراء 10 فحوص 
صيانة ثقيلة لطائرات الشركة.

وعلى الصعيد اzقليمي، وّقعت شركة الطيران 
منخفضة التكلفة فالي دبي مع أبوظبي لتقنيات 

الطائرات على اتفاقين متعلقين بأسطولها بلغت 
قيمتهما اzجمالية نحو 54 مليون دوالر أمريكي، 

ويغطي االتفاق الرئيسي منها والخاص بالدعم 
المتكامل للمكونات خدمات إدارة اzصالح والتسليم 
المستقبلي للمكونات حيث ستقوم أبوظبي لتقنيات 

الطائرات بموجبه بتقديم الدعم الكلي لكامل 
أسطول فالي دبي.   

كما افتتحت أبو ظبي لتقنيات الطائرات مؤخراً الهنجر 
السادس المتطور والذي يمتد على مساحة 46,200 

متر مربع، وأبرمت اتفاقًا آخر مع االتحاد للطيران ينص 
على تنفيذ مهام الصيانة الثقيلة لجميع طائرات 

أسطول االتحاد. وتتمتع المنشأة الجديدة بخصائص 
متميزة ومبدأ مرن خاص تم اتباعه في التصميم 

تمّكن الشركة من صيانة أنواع متعددة من الطائرات 
ومن ضمنها الجيل الجديد من طائرات بوينج 787 

وإيرباص (A 380)، حيث تتيح لشركة أبوظبي لتقنيات 
 (A 380-800) الطائرات صيانة ثالث طائرات من طراز

الضخمة في وقت واحد.

ومن الخطوات اaخرى بالغة اaهمية على طريق 
تحقيق رؤيتها االستراتيجية طويلة اaمد، قامت 

مبادلة لصناعة الطيران مؤخراً بعقد تحالف استراتيجي 
مع هاملتون سند ستراند التي تعتبر من أهم 

الشركات العالمية في تصنيع مكونات الطائرات، حيث 
ستقوم مبادلة لصناعة الطيران من خالل شركة 

أبوظبي لتقنيات الطائرات بصيانة منتجات هاملتون 
سندستراند الموجودة في طائرات بوينج 787.

وانطالقًا من سعيها لتلبية حاجة العمالء إلى مزود 
رائد للحلول التوربينية، فقد قامت أبوظبي لتقنيات 

الطائرات بتأسيس شركة الخدمات والحلول 
التوربينية التي تعتبر المزود الرائد للخدمات والحلول 

لتوربينات الغاز الصناعية لقطاعات صناعة النفط 
 والغاز والطاقة في منطقة الشرق اaوسط 

وشمال أفريقيا. 

تسعى مبادلة لصناعة الطيران إلى بناء شبكة متينة 
للصيانة واzصالح والعمرة تساعدها في أن تصبح 

إحدى الوجهات الرئيسية لصناعة الطيران في العالم، 
وهي تقوم بإنشاء شبكة من الشركات التي تغطي 
نطاقًا كامًال من منتجات وخدمات صناعة الطيران.

أطلقت أبوظبي لتقنيات الطائرات مؤخراً الهنجر رقم 6 
المتطور والذي يمتد على مساحة 46,200 متر مربع ويتمتع 

بمبدأ فريد وخصائص متميزة في التصميم

18

أبوظبي لتقنيات الطائرات 

تعد شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات مكونًا هامًا في شبكة الصيانة واzصالح والعمرة التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران، 
وهي المزّود الرائد المستقل في الشرق اaوسط للحلول التقنية في مجال الطيران. وتمتلك مجموعة متكاملة من الكفاءات 

المختصة في مجال صيانة وإصالح وعمرة المحركات والمكونات والهياكل الميكانيكية للطائرات.



وحدات ا%عمال

صناعة الطيران
رأس المال

الطاقة
الرعاية الصحية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الصناعة

البنى التحتية
العقارات والفندقة

الشركاءالشركاء

خاتمة الرؤية االقتصادية 2030 
9مارة أبوظبي

قيادة حكيمة دولة ا9مارات العربية 
المتحدة

إننا نقدم عبر شبكتنا العالمية للصيانة واLصالح 
والعمرة التي تضم كًال من أبوظبي لتقنيات الطائرات 

وإس آر تكنيكس وشركة سند (مزودة الحلول 
المالية)، إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم خدمات 
تجارية رائدة ومتطورة في مجاالت الصيانة واLصالح 

والعمرة والتدريب التقني وحلول إدارة ا%صول 
والمخاطر المالية. هذا وتعتبر شركة الخدمات 
والحلول التوربينية الفرعية من شركة أبوظبي 

لتقنيات الطائرات المزود الرائد للخدمات والحلول 
لتوربينات الغاز الصناعية لقطاعات صناعة النفط 

والغاز والطاقة في منطقة الشرق ا%وسط وشمال 
أفريقيا، فيما يعد المركز العسكري المتطور 

لخدمات الصيانة واLصالح والعمرة (أمرك) الذي 
يعتبر مشروعًا مشتركًا بين وحدة مبادلة لصناعة 

الطيران وسيكورسكي ولوكهيد مارتن، المركز 
المخصص التابع لنا والمزود لخدمات الصيانة 

واLصالح والعمرة، حيث يقّدم إلى عمالئنا في مناطق 
جنوب آسيا والشرق ا%وسط وشمال أفريقيا حلوًال 

مستدامة تضمن لهم الجاهزية الدائمة.

نقدم حلول تقنية مبتكرة إلى عمالئنا وشركائنا 
من خالل إطار عمل متمم لمبادرات البحوث 

والتطوير.

كما نقدم برامج تعليم وتدريب عالمية 
المستوى، ونطّور مهارات وخبرات قادة 

المستقبل لهذا القطاع، ونخلق مناخًا يمّكنهم 
من االستفادة من إمكاناتهم.

يتمتع نبراس مجّمع العين لصناعة الطيران 
بموقع استراتيجي يجعل منه موطنًا لشبكة 

من الشركات الدولية العاملة في صناعة 
الطيران، كما سيتم من خالل هذا المجّمع الرائد 

وضع معايير عالمية لقطاع صناعة الطيران.

تسهم منشأة التصنيع الرائدة لمرّكبات 
مكونات الهياكل الميكانيكية للطائرات 

(ستراتا) التي تتخذ من العين في دولة اLمارات 
العربية المتحدة مقراً رئيسيًا لها في توسيع 
نطاق الخدمات التي نقدمها في هذا المجال، 
حيث تقوم بتزويد شركائنا العالميين ومن 

بينهم شركة الفضاء والدفاع الجوي ا%وروربية 
(EADS)/إيرباص، وفينميكانيكا/ألينيا آيرونوتيكا، 

و(FACC)، وشركة بوينج بالخدمات عالمية 
المستوى في هذا القطاع.

تقّدم بياجيو آيرو مصّنعة المعدات ا%صلية 
(OEM) والتي تتخذ من جنوا بإيطاليا مقراً رئيسيًا 

لها، خدمات تصميم الطائرات متعددة المهام 
وتصنيعها، باLضافة إلى تمّيزها في تقديم 

خدمات الصيانة واLصالح والعمرة لكل من 
الطائرات والمحركات على حد سواء.

تضفي أكاديمية هورايزن للطيران المعتمدة 
في مجال التدريب والتي تتخذ من العين في 

دولة اLمارات العربية المتحدة مقراً لها تنوعًا 
إلى محفظة شركاتنا العاملة في مجال صناعة 

الطيران، حيث تقّدم دورات تدريبية في المجاالت 
التجارية والعسكرية على الطائرات ذات ا%جنحة 

الثابتة والدّوارة (الحوامات). وسيتم بموجب 
االتفاق حول مشروع مشترك مع شركة طيران 

أبوظبي، تأسيس منشأة للتدريب على الطيران 
في أبوظبي تقدم التدريب مع محاكاة كاملة 

للحركة، حيث ستغطي خدمات هذه المنشأة 
قاعدة عمالء عالميين. 

عمًال بتوجيهات سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 

ا� ورعاه، ولي عهد إمارة أبوظبي 
رئيس المجلس التنفيذي، تم 

وضع رؤية اقتصادية طويلة ا%مد 
ل�مارة تهدف إلى تحسين وتنويع 

االقتصاد المحلي.

لقد استلهمت دولة اLمارات 
العربية المتحدة من التوجيهات 

الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، حفظه ا� ورعاه، رئيس 

الدولة حاكم إمارة أبوظبي، 
سعيها الدؤوب لالرتقاء إلى أعلى 
المستويات على جميع ا%صعدة.

تجسد دولة اLمارات العربية 
المتحدة معنى الريادة 

والتنافسية واالستدامة 
االقتصادية واالجتماعية.

مبادلة لصناعة الطيران

البحوث والتطويرالتدريب على الطيران
التعليم والتدريب 

نبراس
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تقدم مجموعة شركاتنا الرائدة 
عالميًا قدرات متميزة في عدد 
من القطاعات المتنوعة، وأداًء 

فريداً، وتواجداً في ا%سواق في 
جميع أنحاء العالم. 

تم تأسيسها عام 2002 وهي 
مملوكة من قبل حكومة 

أبوظبي، وتشكل محفزاً للتنويع 
االقتصادي Lمارة أبوظبي. تجمع 

مبادلة للتنمية وتدير محفظة 
استثمارات تقدر قيمتها 

بمليارات الدوالرات، كما تقوم 
بتشغيل شركات تجارية تغطي 

نطاقًا واسعًا من القطاعات 
الصناعية ومنها قطاع صناعة 

الطيران.

نحن في وحدة مبادلة لصناعة 
الطيران نتطلع إلى تأدية دور 

رئيسي في مواصلة تطوير 
صناعة الطيران العالمية، حيث 

نقود من خالل استثماراتنا 
عملية التقدم وتسريع 

ا%داءوتقديم خدمات ذات 
قيمة إضافية إلى كل ا%طراف 
المشتركين في نفس الهدف، 

كما نساعد في الوقت ذاته على 
دمج أبوظبي في عجلة االقتصاد 

العالمي.

الصيانة وا9صالح والعمرةمبادلة لصناعة الطيرانشركة مبادلة للتنمية
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مبادلة لصناعة الطيران 

تضم وحدة مبادلة لصناعة الطيران مجموعة شركات عالمية تعمل في قطاع صناعة الطيران، وتتميز بمستوى أداء عالمي حيث 
تبتكر منتجات جديدة وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة إلى عمالئها، وهي تقوم عبر التزامها بأعلى مستويات السالمة والجودة 

والكفاءة، باالستثمار الذكي في شبكة من الشركات العالمية بهدف إقامة شراكات تعود بالنفع على جميع اaطراف، مستفيدًة خالل 
ذلك من الفرص المتاحة في السوق، مع تحقيقها في الوقت نفسه لقيمة مستدامة لجميع اaطراف المعنية، وبناء الخبرات اzماراتية 

الوطنية، وتسريع عجلة تقدم قطاع صناعة الطيران.

وقد أبرمت مبادلة لصناعة الطيران اتفاقات تعاون مع شركات عالمية المستوى في هذا القطاع، حيث نجحت في جمع واستقطاب 
الخبرات الالزمة المتالك التقنيات المتطورة المتكاملة، واالستفادة من قواعد التصنيع المتطورة التي تضم منشآت حديثة وتتمتع 

بالقدرة على الوصول إلى جميع أنحاء العالم.

تقوم مبادلة لصناعة الطيران بخلق القيمة عن طريق تزويد شركاتها بالموارد الالزمة، وقد أبرمت شراكات استراتيجية مع القادة 
العالميين للقطاع ومن ضمنهم شركة الفضاء والدفاع الجوي اaوروبية (EADS)/إيرباص، و(FACC)، وفينميكانيكا/ألينيا آيرونوتيكا، 

وشركة بوينج، وجنرال إلكتريك (GE)، وسيكورسكي لخدمات الطيران، وشركة لوكهيد مارتن، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق 
هدفها في بناء وتأسيس موقع تنافسي متقدم على مستوى العالم.

تشمل محفظة مبادلة لصناعة الطيران شركات تمتلك تخصصات وخبرات ُمثبتة وتطمح aن تكون اaفضل في ميدان عملها. 
وتشمل قائمة هذه الشركات كًال من: أبوظبي لتقنيات الطائرات (ADAT)، وشركة الخدمات والحلول التوربينية (TS&S)، والمركز 
 ،(Strata) وستراتا ،(Sanad) وسند ،(SR Technics) وإس آر تكنيكس ،(AMMROC) صالح والعمرةzالعسكري المتطور للصيانة وا

.(Horizon) وأكاديمية هورايزن للطيران ،(Piaggio Aero) وبياجيو آيرو

لقد أعلنت مبادلة لصناعة الطيران مؤخراً عن قيادة شبكة الصيانة واzصالح والعمرة التابعة لها، حيث ضمت هذه القيادة كًال من 
أبوظبي لتقنيات الطائرات وإس آر تكنيكس اللتين تشكالن معًا مزوداً مستقًال لخدمات الصيانة واzصالح والعمرة والحلول التقنية 

المتعلقة بها. 

كما تقوم وحدة مبادلة بإنشاء نبراس مجّمع العين لصناعة الطيران بالتعاون مع شركة أبوظبي للمطارات (ADAC) حيث سيستضيف 
هذا المجّمع متعدد االستخدامات والوظائف شركات محفظة مبادلة إضافة إلى شركات النقل الجوي وصناعة الطيران اaخرى التي 

ستؤسس مكاتب لها في إمارة أبوظبي. 
 

هذا وتتيح الروح الريادية التي تتمتع بها مبادلة لصناعة الطيران االستفادة من الفرص الناشئة، وخلق قيمة فريدة لعمالئها وشركائها، 
مع تحقيقها في ذات الوقت لعائدات مالية مستدامة، فرؤيتها تتجسد في أن تصبح الشريك العالمي المفضل في قطاع صناعة الطيران 

انطالقًا من الموارد التي تمتلكها والالزمة لالستثمار على المدى الطويل، ومن قدرتها على بناء عالقات مع قادة اaسواق والحكومات.

دمج أبوظبي في 
االقتصاد العالمي



شركة مبادلة للتنمية 

تتجسد مهمة شركة مبادلة للتنمية في تسخير الخبرات والموارد بهدف خلق عائدات مالية مستدامة، وبناء اaعمال، وإقامة 
مجّمعات صناعية متعددة التخصصات، وتطوير قطاعات جديدة، وذلك في إطار سعيها لتكون عامًال محّفزاً على طريق تحقيق خطة 

أبوظبي 2030 الطموحة لتحويل االقتصاد الوطني لدولة اzمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة مبادلة للتنمية من قبل حكومة أبوظبي في عام 2002 بهدف محدد يتمثل في تنويع االقتصاد بما يتوافق مع الرؤية 
االقتصادية z 2030مارة أبوظبي، وهي تقوم ببناء محفظة أصولها من خالل االستثمارات طويلة اaجل في المجاالت التي تتمتع فيها 
بميزات وقدرات تنافسية عالية، إلى جانب إبرامها لشراكات مع الجهات والمؤسسات الرائدة والمبتكرة، باzضافة إلى االستحواذ على 

حصص استراتيجية في شركات عالمية المستوى.

إن الصناعات الجديدة القائمة على المعرفة التي تسعى هذه الشركة الرائدة إلى تأسيسها في دولة اzمارات العربية المتحدة ستخلق 
فرص توظيف قيِّمة في الدولة عن طريق تشجيع االستثمار اaجنبي المباشر، وتمكين الوصول إلى اaسواق العالمية. كما تحرص مبادلة 

للتنمية عبرشراكاتها مع مختلف قادة اaعمال من ذوي المستوى العالمي، على توفير المعارف والخبرات والمهارات الفنية الالزمة 
ر بنى تحتية متكاملة لمواطنيها. aبوظبي لكي تبني اقتصاداً مستدامًا، وتطوِّ

وفي إطار سعيها لتنفيذ المهمة الموكلة إليها، قامت مبادلة بتأسيس شركات في عدة مجاالت منها الطاقة، والخدمات المالية، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والرعاية الصحية، والبنى التحتية، والتطوير العقاري، والضيافة، والمشاريع الخدمية، وصناعة الطيران. 
ويلتزم  كل من أصولها بروح المسؤولية تجاه أداءها االجتماعي والبيئي واالقتصادي، مع تقديمها في ذات الوقت لعائدات مالية مجزية 

إلى مساهميها، وتحقيق فوائد اجتماعية ملموسة zمارة أبوظبي.

شركة مبادلة للتنمية هي عضو في مجموعة أبوظبي لالستدامة، التي تم إطالقها من قبل هيئة البيئة-أبوظبي، وهي تطمح من 
خالل مشاركتها في مجموعة أبوظبي لالستدامة وتعاونها المنتظم مع الجهات اaخرى التي تشاركها نفس الهدف، إلى تعزيز مكانتها 

كشركة رائدة إقليميًا في مجال الممارسات المهنية المسؤولة.
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0607

مقدمة

تعّد وحدة مبادلة لصناعة الطيران ملتقًى يجمع الرّواد الدوليين في هذا القطاع بهدف إقامة شركات صناعة طيران تتمتع بقدرات 
تنافسية تدفع بدولة اzمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، نحو مواقع متقدمة في هذا القطاع على الساحة 

العالمية.

وتؤدي مبادلة لصناعة الطيران، وحدة اaعمال التابعة لشركة مبادلة للتنمية، دوراً حيويًا في تنفيذ الرؤية االقتصادية z 2030مارة أبوظبي 
الهادفة إلى تنويع االقتصاد المحلي، وهي تقود عملية تطوير السوق من خالل الشراكات، وتأسيس كيانات جديدة لصناعة الطيران. 

ونظراً العتماد قطاع صناعة الطيران على مستويات عالية من المعارف والموارد التقنية والهندسية والعلمية بهدف الحفاظ على القدرة 
التنافسية في السوق العالمية، فإن هذه الوحدة الديناميكية المتميزة تحرص على االستثمار في مجاالت البحوث والتطوير، كما تقّدم 

الموارد التعليمية مثل برامج التدريب العملي ودورات تدريب المواهب المحلية.

دولة اzمارات العربية المتحدة

لقد حّولت حكمة وبصيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه ا¡ ورعاه، رئيس دولة اzمارات العربية المتحدة، حاكم 
أبوظبي، البالد إلى قوة فاعلة ومصدر تأثير كبير في المنطقة العربية يُقتدى به للقطاعات الرائدة والتنافسية والمستدامة على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي. ونتيجة لذلك َخَطت دولة اzمارات العربية المتحدة خطوات اقتصادية واسعة وبارزة، وأصبحت معروفة عالميًا 
كمركز ل�عمال يهتم بالرواد الجدد وبالشركات العريقة متعددة الجنسيات.

لقد تبنت الحكومة في اzمارات سياسات تهدف إلى إنشاء اقتصاد معرفي يساعد الدولة على إدارة التطور السريع الذي تشهده البالد، مع 
المحافظة واzبقاء على القيم والتقاليد الثقافية التي تعد نقاطًا فارقًة تمّيز إرثها الوطني.

ومن أهم ما يميز االقتصاد اzماراتي الموقع الجغرافي االستراتيجي المركزي بين الشرق والغرب، إلى جانب قطاع النفط، والبنى التحتية التي 
تم تأسيسها، ورأس المال البشري المتنوع الذي يتمتع به.

في عام 2006، وبأمر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه ا¡، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، قامت كل من 
اaمانة العامة للمجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتنمية االقتصادية ودائرة التخطيط واالقتصاد بوضع رؤية اقتصادية طويلة اaمد 

zمارة أبوظبي انبثقت عنها توجيهات واضحة تهدف إلى تحسين وتنويع االقتصاد المحلي. وكانت السمة المميزة لهذه الخطة هي 
تركيزها على االستدامة عبر تحقيق التنوع االقتصادي طويل اaمد. 

يعتمد نجاح المسعى على التنفيذ المكثف والدؤوب من قبل الحكومة والقطاع الخاص كذلك، حيث تشكل خارطة الطريق االستراتيجية 
ن هذه  طويلة اaمد للتقدم االقتصادي إطاراً مشتركًا يجمع ما بين السياسات في القطاعين العام والخاص بهدف خلق منصة تمكِّ

المجموعات من تحقيق اaهداف المشتركة ل�مارة.

تحقيق االستدامة 
عبر تنوع اقتصادي 

طويل اaجل
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كلمة المدير التنفيذي

تواصل مبادلة لصناعة الطيران العمل على مهمتها المتمثلة بإقامة مجموعة متنوعة من الصناعات الهادفة إلى تحقيق نمو طويل 
اaجل، وتسهيل دورها في خلق سوق دولية مستدامة قائمة على المعرفة بما يتوافق مع الرؤية االقتصادية z 2030مارة أبوظبي. إن 

القطاعات التي تستهدفها أبوظبي في هذا السياق هي قطاعات تشهد حاليًا تنافسًا قويًا في اaسواق العالمية، وال شك بأن صناعة 
الطيران ليست مستثناة منها. لقد قامت مبادلة لصناعة الطيران بإنشاء مجموعة متنوعة ومناِفَسة من الشركات بهدف تنفيذ 

المهمة التي تضطلع بها، فمبادلة لصناعة الطيران تجسد أرقى أمثلة القيادة واالستدامة والمسؤولية تجاه المجتمع من خالل 
استقطابها aفضل اzمكانيات إلى أبوظبي، ومن خالل عملها على تحسين الموارد البشرية المحلية كذلك.

ولعل أحد أهم نقاط القوة التي نتميز بها كشركة هي قدرتنا على جمع الخبرات المناسبة بهدف تأسيس صناعة طيران قوية. كما 
نمتلك في مبادلة الرؤية التي تهدف إلى خلق صناعة طيران عالمية قائمة على الشراكات الُمثمرة والبّناءة، وتطوير قادة المستقبل من 

مواطنينا عبر توفير التعليم والتدريب المالئمين لهم، وضمان القيمة المحّققة لجميع اaطراف التي يجمعها هدف مشترك.

وتتمثل العناصر اaساسية لنجاحنا في فريق عملنا وطاقاتنا وطموحنا وإيماننا بأهمية ما نقوم به، حيث تعتبر هذه العناصر المحركات 
الرئيسية التي تستفيد منها مبادلة لصناعة الطيران خالل إسهامها في تحقيق التنوع االقتصادي zمارة أبوظبي.

ُحميدالشّمري
المديرالتنفيذي

مبادلة لصناعة الطيران
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كلمة المدير التنفيذي

دولة اZمارات العربية المتحدة

مقدمة

شركة مبادلة للتنمية

مبادلة لصناعة الطيران

أبوظبي لتقنيات الطائرات

إس آر تكنيكس

سند

المركز العسكري المتطور للصيانة واZصالح والعمرة (أمرك)

ستراتا

أكاديمية هورايزن للطيران

بياجيو آيرو

نبراس مجمع العين لصناعة الطيران

البحوث والتطوير

التعليم والتدريب

الشركاء

خاتمة




