في اليوم الختامي لفعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران
دعوات لالستثمار بقطاعي النقل الجوي في المملكة العربية السعودية والهند
 08مارس  ،2016أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :اختتمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" اليوم ،فعاليات
النسخة الثالثة من القمة العالمية لصناعة الطيران ،والتي اقيمت كإحدى فعاليات "أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء" ،الذي
يُنظَّم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
وشهدت جلسات اليوم الختامي للقمة التي تستضيفها شركة المبادلة للتنمية "مبادلة" تأكيد صناع القرار في قطاع النقل الجوي
في المملكة العربية السعودية والهند استعدادهم للتعاون وتشكيل الشراكات مع مشاريع االستثمار األجنبي المباشر ،مشيرين
إلى أن هذا الوقت هو األنسب للتعاون ،نظراً للتحسين الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في بالدهم.
وفي كلمته أمام لحضور اليوم الثاني من القمة أكد صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني ،وهو أول عربي يصعد إلى الفضاء ،على طموحات والتزام المملكة العربية السعودية تجاه
تطوير صناعة الطيران وقطاع الفضاء ،وذلك خالل الكلمة الرئيسي لليوم الثاني للقمة.
وفي كلمته أمام حضور القمة ،قال عبد الرحمن الطيب مستشار المدير العام للخطوط السعودية لشؤون الخصخصة ونائب
الرئيس لشؤون األسطول واالتفاقيات ،أن المشهد العام لقطاع النقل الجوي السعودي والذي يمر حاليا ً بفترة تتسم بالتحرر
والخصخصة والتوسع ،سيشهد تضاعف عدد المسافرين واألسطول خالل السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الطيب أنه يؤمن بأن القطاع سيساهم بحوالي  10إلى  15بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي خالل العقد
والنصف المقبل ،وذلك من مستوياته الحالية التي تبلغ  2بالمائة.
من جانبه ،أشار المهندس عبد المحسن بن عمر عينوسة ،مدير عام المبيعات الفنية والتسويق في الشركة السعودية لهندسة
وصناعة الطيران في معرض حديثه بالقمة عن توقعاته لحال قطاع النقل الجوي السعودي خالل السنوات الـ 15المقبلة ،إلى
أن المملكة ستشهد إكتفا ًء ذاتيا ً في التجميع والصيانة ضمن صناعة قطع الغيار والمكونات خالل هذه السنوات ،قائالً بأن
الوقت الحالي هو الصحيح للمستثمرين الطامحين للدخول إلى سوق المملكة ،ومؤكداً األهمية الكبيرة التي يتم منحهاً للقطاع.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية إلى أن الشراكات عبد الحدود تشكل مستقبل االكتفاء الذاتي الطويل األمد ضمن قطاع
النقل الجوي.
وصرح يحيى بن حمود الغريبي ،الرئيس التنفيذي لشركة السالم للطائرات" :نعمل في الوقت الراهن على تدريب الكوادر
المتخصصة لتجميع قطع غيار الطائرات ،وهي المرحلة األولى من عملية التصنيع .ويتطلب هذا األمر استثماراً وجهوداً
كبيرة لتوفير المهارات وتنميتها بالمستوى المطلوب لقطاع التصنيع ،ونحن نتجه تدريجياً نحو تجميع الطائرات ،كما أننا
ملتزمون بتوفير العمل ذات القيمة المضافة إلى المملكة مع توفير الجودة بأسعار منخفضة".
وكانت شركة تصنيع الطائرات األوكرانية "أنتونوف" قد وقعت اتفاقية الشهر الماضي مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتكنولوجيا إلنتاج إلنتاج طائرات من طراز "إيه.إن "32.في المملكة ،في حين قامت الشركة أيضاً بتوقيع اتفاقية مع شركة
"سيكورسكي" التابعة لشركة "لوكهيد مارتن" إلكتشاف فرص إنتاج طائرات مروحية في المملكة.
وبدوره ،صرح المهندس عبدهللا بن محمد العصيمي ،الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الفضائية السعودية" :عملنا على تشكيل
بعض التحالفات ،حيث وقعنا مذكرات تفاهم مع شركات مثل "لوفتهانزا تكنيك" و"الخطوط الجوية الفرنسية  -كيه إل إم".

وذات السياق ،أوضح العصيمي أن شركة التقنية الفضائية كانت قد وقعت اتفاقيات مع شركة "لوكهيد مارتن" ومدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية تهدف إلى تصميم وتصنيع وتسويق مجموعة من األقمار الصناعية الصغيرة المخصصة لالستطالع
بالتصوير الفضائي في المملكة.
وفي الكلم ة التي القاها أمام الخبراء المشاركين في القمة ،قال اس .بي شوكال" ،رئيس القطاع الدفاعي في شركة "ماهيندرا"
الهندية ،أن بالد التي تعتبر حاليا ً أكبر مستورد للتجهيزات الدفاعية ،ستكون ثالث أكبر سوق لصناعة الطيران بحلول العام
 .2020وحدد "شوكال" مجاالت أساسية لالستثمار في التصميم وتصنيع المكونات وتجميع الطائرات والصيانة .وأضاف
شوكال أن سياسات قطاع النقل الجوي الهندي ستتشكل في وقت قريب ،كما أن شركة "ماهيندرا" إلى تأسيس عملياتها في
أبوظبي في المستقبل القريب.
يشار إلى أن "ماهيندرا" هي الشركة الهندية الوحيدة التي تنتج الطائرت ،والتي تبيعها في  30دولة حول العالم من بينها
الواليات المتحدة وأجزاء من إفريقيا وآسيا.
يشار إلى أنه قد شارك في القمة أكثر من  1,000مسؤول تنفيذي عالمي وخبير ومتخصص في قطاعات صناعة الطيران
والنقل الجوي والفضاء والطيران من  59دولة ،وممثلين عن عدد من الهيئات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.
انتهى
قنوات التواصل االجتماعي
تويتر@AerospaceGlobal :
فيسبوكhttps://www.facebook.com/pages/Global-Aerospace-Summit/192303964187145 :
لينكدإنGlobal Aerospace Summit :
حول القمة العالمية لصناعة الطيران
تعد القمة العالمية لصناعة الطيران حدثا حصريا يتم حضوره عبر الدعوات الموجهة فقط وهي تشكل منتدى دوليا يجمع المسؤولين التنفيذيين العالميين
واإلقليميين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين على امتداد قطاع صناعة الطيران ،والفضاء والدفاع .وجذبت القمة في العام  2014أكثر من
 1250من كبار المسؤولين في قطاع صناعة الطيران في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي ،لمناقشة مستقبل القطاع والتحديات التي
تواجهه وتطوير مبادرات للنمو الطبيعي للقطاع.
وجذبت القمة عدد من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة الطيران لمناقشة ووضع وتقديم االستراتيجيات المستقبلية التي ستحدد نمو هذه الصناعة
في المستقبل.
للمزيد من المعلومات حول هذا القمة
http://www.aerospacesummit.com
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نبذة عن شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع
تعد شركة مبادلة من الشركات الحكومية الرئيسية المساهمة في عملية بناء وتنويع االقتصاد في إمارة أبوظبي .وتقوم استراتيجية الشركة على خلق
الشراكات والقيام باستثمارات طويلة األجل من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية وفوائد اجتماعية ملموسة إلمارة أبوظبي على المدى البعيد.
وتمتلك مبادلة وتدير محفظة استثمارية تتضمن استثمارات محلية وإقليمية ودولية ،كما تقوم مبادلة بخلق شراكات مع نخبة من الشركات العالمية
الرائدة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في مجاالت متعددة تشمل صناعة الطيران ،وأشباه الموصالت ،والمعادن والتعدين ،والنفط والغاز ،والطاقة
المتجددة ،و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والرعاية الصحية ،والعقارات والبنية التحتية والخدمات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة اإللكتروني http://www.mubadala.ae

نبذة عن مجموعة ستريمالين للتسويق
تعتبر مجموعة ستريمالين للتسويق الحائزة على جوائز عده وكالة متخصصة في تقديم االستشارات المتعلقة في األحداث والفعاليات المتخصصة
والمبتكرة التي تمتاز بالصبغة العالمية من حيث طبيعتها ومستوى انتشارها.
وإن نجاحنا منذ التأسيس في عام  ،1997يكمن في حقيقة قدرتنا على العمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركاء التجاريين
لتنظيم أحداث من الطراز العالمي تركز على المحتوى بصفة أساسية وتتمتع بكونها ابتكارية وذات قيمة عليا .وللحصول على المزيد من المعلومات،
يرجى زيارة الموقع.www.smg-online.com :

