
نوّسع آفاق الصيانة
واإلصالح والعمرة



نــــــحـــــــن
آمــــــــــــرك

تعزيز قطاع الطيران في المنطقة

ــدى  ــح إحـ ــيرتها لتصبـ ــرك مسـ ــدأت آمـ ــام 2010، بـ ــذ عـ منـ
الطيـــران فـــي دول  الداعمـــة لقطـــاع  أقـــوى الشـــركات 
ـــزود  ـــد الم ـــم.  وتع ـــتوى العال ـــى مس ـــي وعل ـــاون الخليج التع
ــوات  ــرة للقـ ــاح والعمـ ــة واإلصـ ــات الصيانـ ــي لخدمـ الرئيسـ
ـــدة  ـــة وقاع ـــلحة اإلقليمي ـــوات المس ـــة والق ـــة اإلماراتي الجوي

متوسعة من العماء في مختلف أنحاء العالم.



ــة  ــال الصيانـ ــي مجـ ــدة فـ ــات رائـ ــر خدمـ ــرك لتوفـ ــاء آمـ ــم إنشـ تـ
واإلصـــاح والعمـــرة ولتقـــدم الدعـــم اللوجســـتي المتكامـــل 
لعمـــاء الطيـــران العســـكري والمدنـــي. وتقـــوم آمـــرك بتحقيـــق 
ــتوى،  ــة المسـ ــق عالميـ ــين مرافـ ــال تدشـ ــن خـ ــداف مـ ــك األهـ تلـ
والتميـــز فـــي مجـــال الهندســـة، باإلضافـــة إلـــى قيامهـــا بتعزيـــز 
اســـتراتيجية،  صناعيـــة  شـــراكات  وبنـــاء  المبتكـــرة،  التقنيـــات 
خدمـــات  تقديـــم  تســـتطيع  ماهـــرة  عاملـــة  قـــوة  وتوظيـــف 

متفوقة في هذا المجال.

ـــد  ـــد جدي ـــى عه ـــن إل ـــار العي ـــي مط ـــة ف ـــآتنا الحديث ـــير منش تش
- عهـــد مركـــز حديـــث إلدامـــة الطيـــران مصمـــم لضمـــان 
ـــر الجـــودة. نســـتطيع أن  ـــى معايي ـــة األســـاطيل وفـــق أعل جاهزي
نخـــدم العمـــاء أينمـــا كانـــوا فـــي المنطقـــة وذلـــك بفضـــل 
ـــوب آســـيا والشـــرق  ـــز فـــي منطقـــة جن ـــد والممي ـــا الجدي موقعن
ــن  ــرب مـ ــًا بالقـ ــع أيضـ ــذي يقـ ــا، والـ ــمال أفريقيـ ــط وشـ األوسـ
ـــي  ـــع ف ـــى التوس ـــرك عل ـــي آم ـــرص ف ـــا نح ـــيا.  كم ـــا وآس أوروب
ـــال  ـــي مج ـــن ف ـــا يمك ـــل م ـــدم أفض ـــم لنق ـــكل دائ ـــا بش خدماتن

خدمات الصيانة واإلصاح والعمرة.
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منصة طائراتتأسست في عام

من موظفينا إماراتيون 
ونتطلع للمزيد

جنسية

منشأة عالمية 
المستوى في العين

 عن ايدج

نعيـــش فـــي عالـــم متســـارع ذي آفـــاق مجهولـــة، ومســـتقبل عالمنـــا هـــذا معتمـــدٌ علـــى 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة التـــي تحفـــز نشـــوء جيـــٍل جديـــدٍ مـــن األعمـــال والشـــركات، وعلـــى 

مشارف تلك اآلفاق تختفي الحدود، وتنتظرنا فرص ال متناهية.

ـــدج،  ـــا، وضمـــان مســـتقبل آمـــن. وفـــي اي ـــدج هـــو االرتقـــاء بأســـلوب حياتن ـــا فـــي اي ـــذا، عملن ل
ــرعة  ــورة بسـ ــات متطـ ــرة، وخدمـ ــات مبتكـ ــوق بتقنيـ ــد السـ ــي تزويـ ــيطة وهـ ــالتنا بسـ رسـ

وكفاءة أكبر.

لـــن نكتفـــي بإحـــداث ثـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فحســـب، بـــل ســـنقوم بتغييـــر مبـــادئ 
العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع، فنحـــن طليعـــة الجيـــل الجديـــد فـــي قطـــاع يُنظـــر إليـــه بعيـــن 
ـــًا عـــن  مختلفـــة، نضـــع التكنولوجيـــا فـــي قمـــة هـــرم أولوياتنـــا فـــي عالـــم ملـــيء بالتعقيـــد بحث
ـــًا،  ـــرًا، ناشـــئًا كان أم قائم ـــرًا كان أم صغي ـــع، كبي ـــة الشـــاملة. نعمـــل مـــع الجمي ـــول العالمي الحل

ومحليًا كان أم عالميًا.

نحن ايدج. نحو مستقبل آمن.

آمرك باألرقام



قــدراتــنــــا

خدمات هياكل الطائرات 

صيانة مكونات الطائرات 

خدمات الدعم الميداني 

طاء الطائرات

التعديات والترقيات 

التدريب الفني 

صيانة المحركات 

الخدمات الهندسية 

خدمات إدارة سلسلة التوريد 
وحلول الدعم اللوجستي المدمج



غايتنا

أن نكـــون مركـــز تميّـــز فـــي المنطقـــة وعلـــى مســـتوى العالـــم 
ــرة  ــاح والعمـ ــة واإلصـ ــال الصيانـ ــي مجـ ــول فـ ــر الحلـ ــر توفيـ عبـ

والترقية، لضمان استدامة الطائرات العسكرية.

فـــي موقعهـــا فـــي طليعـــة مجـــال تقديـــم خدمـــات مـــا بعـــد 
ـــة  ـــوات الجوي ـــتعداد الق ـــى اس ـــرك عل ـــظ آم ـــرات، تحاف ـــع للطائ البي
اإلماراتيـــة واإلقليميـــة األخـــرى وصاحيـــة طائراتهـــا للطيـــران، 
ــا تضمـــن أعلـــى مســـتويات الســـامة ألنـــواع مختلفـــة مـــن  كمـ

منصات طائرات الجناح الثابت والدوار.



نحـــن المـــزود الخارجـــي الوحيـــد علـــى مســـتوى العالـــم 
لخدمـــات الصيانـــة واإلصـــالح والعمـــرة الـــذي يطبـــق برامـــج 
اللوجســـتيات القائمـــة علـــى األداء علـــى مســـتوى ســـالح 

الجو الوطني بأكمله.

تــمــكــيــــن
الــمــهــــام

السرعة في اإلنجاز
لضمان الجاهزية

تقـــدمّ آمـــرك خدمـــات شـــاملة لصيانـــة وإصـــاح وعمـــرة الطائـــرات، 
ـــص  ـــتويين O و I، والفح ـــى المس ـــة عل ـــات صيان ـــر خدم ـــن نوف فنح
ـــاكل  ـــات وهي ـــح وعمـــرة المحـــركات والمكون ـــر، وتصلي فـــي العناب
ــد  ــية وتوريـ ــول الهندسـ ــاء، والحلـ ــمل الطـ ــا يشـ ــرات بمـ الطائـ
ـــب  ـــة حس ـــل والترقي ـــات التعدي ـــى خدم ـــة إل ـــار، باإلضاف ـــع الغي قط

الطلب.
ــة  ــن الجاهزيـ ــة، ونضمـ ــة الصارمـ ــودة الدوليـ ــر الجـ ــي معاييـ نلبـ
ــاذج التعاقـــد المرنـــة ومـــدة  المثلـــى لألســـطول مـــن خـــال نمـ
اإلنجـــاز االســـتثنائية، والحـــد مـــن فتـــرة بقـــاء الطائـــرة علـــى األرض، 

وخفض تكاليف تكرار العمل.



ـــي  ـــع ف ـــورات تق ـــدث التط ـــب أح ـــي تواك ـــدة الت ـــآتنا الجدي إن منش
ــا  ــرد مقرنـ ــن مجـ ــر مـ ــي أكثـ ــي، وهـ ــارة أبوظبـ ــي إمـ ــن فـ العيـ
الجديـــد وأكاديميتنـــا للتدريـــب فهـــي مجمـــع إلحـــدى أكثـــر 
العمليـــات تقدمـــًا فـــي العالـــم لخدمـــات الصيانـــة واإلصـــاح 
ـــران،  ـــة للطي ـــر الدولي ـــق المعايي ـــة وف ـــا مبني ـــا أنه ـــرة.  كم والعم
ومصممـــة علـــى شـــكل وحـــدات بحيـــث تســـمح بالتوســـع فـــي 
المســـتقبل، وتحـــوي حاليـــًا أربعـــة مـــآوي طائـــرات متعـــددة 
30 ورشـــة هندســـية متخصصـــة،  االســـتخدامات، وأكثـــر مـــن 

ومبنى مخصص للطاء مضبوط الحرارة.

نبني للمستقبل
في العين 



نركـــز باهتمـــام علـــى المســـتقبل، فمنشـــأتنا الجديـــدة فـــي 
مدينـــة العيـــن تعـــد واحـــدة مـــن أكبـــر المنشـــآت اإلقليميـــة 
ـــة  ـــات عالي ـــة خدم ـــكرية والتجاري ـــرات العس ـــر للطائ ـــي توف الت
الجـــودة فـــي مجـــال اإلصـــاح والصيانـــة والعمـــرة، وتتفـــرد 
منشـــأتنا بكونهـــا مخصصـــة لصيانـــة وإصـــاح وعمـــرة طائـــرات 
ــع  ــل، مـ ــى الذيـ ــة إلـ ــن المقدمـ ــة مـ ــوك المروحيـ ــاك هـ بـ
وحـــدات قابلـــة لاســـتبدال تتضمـــن الشـــفرات والنواقـــل، 

والمحركات، واألنظمة الفرعية لتلك الطائرات.



منشأة العين - باألرقام

140,000 م2 

140,000 م2 

1,000

36,500م2 05

1كم2

30

400

إجمالي مساحة األرضية

 F مربض طائرات بتصنيف

موظف صيانة وإصالح وعمرة في نوبة 
العمل الواحدة

وتشمل ورشة طالءمأوى للطائرات

تبلغ مساحتها 

مساحة الموقع

ورشة متخصصة

سعة مبنى المقر الرئيسي



مركز صيانة معتمد من قبل لوكهيد مارتن 

 AS9110/9001 نظام إدارة جودة يلبي معيار أيزو

نظام إلدارة البيئة والصحة والسالمة معتمد من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية 

معتمدون من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مجموعة من االعتمادات والتراخيص من مصنعي المعدات األصلية

اعتماداتنا



لـتحـقـيـق 
الـمـهـــام

خدمات متكاملة تصون الطيران 
في المنطقة 

توفـــر آمـــرك خدمـــات متكاملـــة فـــي صيانـــة وإصـــاح وعمـــرة 
الطائـــرات العســـكرية مـــن موقعهـــا فـــي مدينـــة العيـــن، حيـــث تعـــد 

مركزًا متكامًا إلدامة األساطيل في المنطقة.

خدمات هياكل الطائرات
ــرة  ــاح وعَمـ ــة وإصـ ــي صيانـ ــا فـ ــل لهـ ــات ال مثيـ ــدّم خدمـ نقـ
هيـــاكل الطائـــرات لمجموعـــة كبيـــرة مـــن منصـــات طائـــرات 
ـــة  ـــز صيان ـــا مرك ـــز بكونن ـــدوّار. ونتمي ـــاح ال ـــت والجن ـــاح الثاب الجن
طائـــرات ســـي130-/إل100- الوحيـــد فـــي الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا المعتمد من قبل لوكهيد مارتن.

صيانة المحركات
ــراوح  ــق بالمـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــرات عميقـ ــر خبـ ــرك، نوّفـ ــي أمـ فـ
ـــى  ـــة إل ـــدوران باإلضاف ـــدة ال ـــة وأعم ـــراوح النفاث ـــة والم التوربيني
الطاقـــة  ووحـــدة  النفاثـــة  المقاتلـــة  الطائـــرات  محـــركات 
ـــات وملحقـــات المحـــركات.  المســـاعدة، والتبديـــل الســـريع لمكون
وتشـــتمل قدراتنـــا علـــى تبديـــل الوحـــدات والقيـــام بالتعديـــات 
ـــتبدالها  ـــا واس ـــات وإصاحه ـــع المكون ـــل لقط ـــك الكام والتفكي

وعمرتها وإعادة تجميعها وفحصها وحّل مشاكلها.



صيانة مكونات الطائرات
ــرة  ــي عمـ ــا فـ ــي نمتلكهـ ــاملة التـ ــات الشـ ــف اإلمكانـ نوظـ
ـــع  ـــتراتيجية م ـــراكاتنا االس ـــتثمر ش ـــات، ونس ـــع والمكون القط
ــن  ــا مـ ــا يمكننـ ــاع، ممـ ــال الدفـ ــي مجـ ــن فـ ــار المصنعيـ كبـ
خفـــض مـــدة التنفيـــذ ومـــدة إنجـــاز العمـــل. باإلضافـــة إلـــى 
ـــن  ـــوك م ـــاك ه ـــات ب ـــع مكون ـــي جمي ـــة ف ـــا المتخصص قدراتن
مقدمتهـــا إلـــى ذيلهـــا، فـــإن مشـــاغلنا مجهـــزة بمعـــدات 
الهيدروليكيـــة  األنظمـــة  تغطـــي  معياريـــة  اختبـــار 
والكهروميكانيكيـــة، وأنظمـــة الوقـــود والهـــواء المضغـــوط 

لعدة أنواع من الطائرات.

التعديالت والترقية
نقـــوم فـــي آمـــرك بتنفيـــذ التعديـــات والترقيـــات الرئيســـية 
ـــت  ـــاح الثاب ـــرات الجن ـــن طائ ـــة م ـــة متنوع ـــيطة لمجموع والبس
والجنـــاح الـــدوّار بمـــا يتناســـب مـــع المتطلبـــات العملياتيـــة 

لعمائنا، ووفقًا ألعلى المعايير في مجال الطيران.

إدماج أنظمة مروحيات بالك هوك
بصفتنـــا الشـــركة الوحيـــد المعتمـــدة فـــي العالـــم فـــي 
ـــرات بـــاك هـــوك ، نتعـــاون عـــن قـــرب مـــع شـــركة  تســـليح طائ
ـــد  ـــل لوكهي ـــن قب ـــة م ـــركة مملوك ـــي ش ـــكي )وه سيكورس
مارتـــن( وعمائنـــا لتقديـــم خبراتنـــا المتقدمـــة فـــي تعديـــل 
بـــاك هـــوك لتصبـــح طائـــرة قتاليـــة متعـــددة األدوار قـــادرة 

على أداء المهام بشكل كامل.

الخدمات الهندسية
ندعـــم عماءنـــا فـــي أوجـــه التصميـــم المتعـــددة التـــي 
اإلصاحـــات  وتطويـــر  البســـيط  األدوات  تصميـــم  تشـــمل 
المعقـــدة للطائـــرات وخدمـــات الصيانـــة والموثوقيـــة. كمـــا 
يســـتطيع مهندســـو الصيانـــة الميدانيـــة لدينـــا معالجـــة 

مشكات الطائرات في أي وقت وأي مكان.

خدمات الدعم الفني
نحـــرص علـــى تطويـــر قدراتنـــا باســـتمرار ونوّفـــر مجموعـــة 
متكاملـــة مـــن خدمـــات الدعـــم الفنـــي المتقدمـــة، فـــي 
ـــد،  ـــة، وإدارة سلســـلة التوري ـــة الميداني مجـــاالت تشـــمل الصيان

والتدريب الفني، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة البرامج.
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ــا أو  هـــذه المـــادة ألغـــراض إعاميـــة فقـــط وال تحـــوي أي معلومـــات محظـــورة أو يمنـــع تصديرهـ
تندرج تحت لوائح االتجار الدولي لألسلحة. 

ـــة والعمـــرة العســـكري المتقـــدم( ومنتســـبوها ال يقدمـــون أي  شـــركة أمـــرك )مركـــز اإلصـــاح والصيان
ــك  ــتخدام تلـ ــج اسـ ــة، أو لنتائـ ــذه الوثيقـ ــي هـ ــواردة فـ ــات الـ ــة المعلومـ ــة بصحـ ــة أو ضمانـ كفالـ

المعلومات أو االعتماد عليها. 

ـــة  ـــة دون موافق ـــائط إعامي ـــي أي وس ـــتخدامها ف ـــات أو اس ـــذه المعلوم ـــن ه ـــف ع ـــمح بالكش ال يس
خطية مسبقة من آمرك ذ.م.م.


