
نوّسع آفاق الصيانة
واإلصالح والعمرة



نصون الطيران في    
المنطقة 

مهندسون ومنشآت عالمية المستوى
كما ندعم العديد من أنواع الطائرات سواء كانت ذات 

جناح دوار أو ثابت، حيث نوّفر:

خدمات هياكل الطائرات

صيانة المحركات

الخدمات الهندسية

صيانة مكونات الطائرات

التدريب الفني

خدمات إدارة سلسلة التوريد

حلول الدعم اللوجستي المتكامل

خدمات الدعم الميداني

طالء الطائرات

التعديالت والترقية

تقـــدّم آمـــرك خدمـــات رياديـــة فـــي مجـــال الصيانـــة واإلصـــاح 
ـــا  ـــة - مم ـــات المدني ـــكرية والعملي ـــرات العس ـــة الطائ ـــرة إلدام والعم
يجعـــل مـــن آمـــرك مركـــزًا إقليميـــًا هامـــًا ومـــوردًا للعالـــم بأســـره. 
حيـــث نقـــدّم خدمـــات شـــاملة لصيانـــة وإصـــاح وعمـــرة الطائـــرات 
ــر،  ــي العنابـ ــن الفحـــص فـ ــة مـ ــي بدايـ ــا، والتـ ــا وترقيتهـ وتعديلهـ
وتصليـــح وعَمـــرة المحـــركات والمكونـــات وهيـــاكل الطائـــرات، 
وصـــواًل إلـــى تقديـــم الحلـــول الهندســـية واللوجســـتية وتوريـــد 

قطع الغيار.

ــي  ــة فـ ــأة حديثـ ــال منشـ ــن خـ ــة مـ ــاملة مدعومـ ــا الشـ إن قدراتنـ
مدينـــة العيـــن، تشـــتمل علـــى أربعـــة مـــآوي طائـــرات متعـــددة 
ـــى  ـــة، ومبن ـــية متخصص ـــة هندس ـــن 30 ورش ـــر م ـــتخدامات، وأكث االس

مضبوط الحرارة مخصص للطاء.



خدمات هياكل 
الطائرات

قدرات العمل على الهياكل من مقدمة الطائرة إلى ذيلها 

ــرة  ــاح وعَمـ ــة وإصـ ــي صيانـ ــة فـ ــات متكاملـ ــدّم خدمـ نقـ
هيـــاكل الطائـــرات لمجموعـــة كبيـــرة مـــن منصـــات طائـــرات 
الجنـــاح الثابـــت والجنـــاح الـــدوّار. ونتميـــز بكوننـــا مركـــز 
ــط  ــرق األوسـ ــي الشـ ــد فـ ــي130-/إل100- الوحيـ ــة سـ صيانـ

وشمال إفريقيا الحائز على اعتماد لوكهيد مارتن.



ــطة  ــية والمتوسـ ــة األساسـ ــي الصيانـ ــا فـ ــدم خدماتنـ ــا نقـ كمـ
ألكثر من 53 نوعاً من الطائرات

الصيانـــة فـــي العنابـــر )جميـــع مســـتويات الفحـــص( والصيانـــة 
ـــي-130،  ـــل س ـــرات مث ـــن الطائ ـــواع م ـــدّة أن ـــة لع ـــاملة المكثف الش
ســـي إن-235، إيـــه-330، إم آر تـــي تـــي، إف-16، ميـــراج 2000، يـــو 

إتش-60، وطائرات إيرباص العمودية.

طـــالء طـــاء جميـــع أنـــواع الطائـــرات التـــي يصـــل بـــاع جناحيهـــا 
إلى 08 م في مأوى طائرات مخصص للطاء. 

مجموعة كاملة من خدمات الدعم من الورش المتخصصة

تنفيـــذ مشـــاريع خاصـــة وألغـــراض متعـــددة فـــي مركـــز صيانـــة 
على مستوى أمني عال.

مآوي الصيانة واإلصالح والعمرة )×5(

ــر  ــي توفيـ ــا فـ ــن قدراتنـ ــض مـ ــي بعـ ــا يلـ فيمـ
خدمات هياكل الطائرات:

المشاريع الخاصة

الصيانة المكثفة

الطالء

0 1

0 3

0 5

0 2

0 4

3,978م2

2 12,255م

2 4,478 م

14,52م

19,41م

1 م 9 , 4 1

14,52م

1 م 9 , 4 1

3,812م2

2 م  1 2 , 1 4 7

صيانة جميع ما يتعلق بهياكل الطائرات

اإلصاحات الرئيسية والبسيطة على هياكل الطائرات

اإلصاحات الرئيسية والثانوية لنظام التحكم بالطيران وتبديل قطعه

إزالة الدهان عن هياكل الطائرات وتجديد طائها

إصاح األجنحة وأطرافها وتبديل أجزائها والتعديل عليها

إصاح األضرار الناتجة عن المعارك والتحّطم

نقل الطائرات المتضررة

فرق جاهزة للعمل في الميدان

 آمرك هي مركز الصيانة الوحيد في الشرق األوسط وشمال
 إفريقيا المعتمد من قبل لوكهيد مارتن حاليًا لصيانة

طائرات سي -130/إل-100



كمـــا تتنـــوع قدراتنـــا مـــن تبديـــل الوحـــدات والقيـــام بالتعديـــات 
وإصاحهـــا  المكونـــات  لقطـــع  الكامـــل  التفكيـــك  إلـــى 
واســـتبدالها وعمرتهـــا وإعـــادة تجميعهـــا وفحصهـــا وحـــّل 

مشاكلها.

ـــات  وتلبـــي ورشـــة إصـــاح المحـــركات فـــي آمـــرك جميـــع متطلب
ـــًا  ـــدة وفق ـــي معتم ـــة، وه ـــدات األصلي ـــي المع ـــر مصنع ومعايي

ألعلى المعايير في مجال الطيران.

نوّفـــر فـــي آمـــرك  خبـــرات مثبتـــة فـــي تنفيـــذ جميـــع 
ـــن  ـــراوح م ـــي تت ـــركات، والت ـــى المح ـــة عل ـــال المطلوب األعم
العمـــل علـــى المـــراوح التوربينيـــة والمـــراوح النفاثـــة 
وأعمـــدة الـــدوران التوربينيـــة إلـــى محـــركات الطائـــرات 
المقاتلـــة النفاثـــة ووحـــدة الطاقـــة المســـاعدة، والتبديـــل 
ـــة  ـــات وملحقـــات المحـــركات ألغـــراض الصيان الســـريع لمكون

والفحص والعمرة واإلصاح.

صــيــانـــــــة
الـمـحـركــات 

أحدث وأرقى إجراءات الفحص واإلصالح



)F-16( 110-132جنرال إلكتريك إف

جنرال إلكتريك سي تي9-7سي3 )سي إن-235(

جنرال إلكتريك تي701-700، 701 سي-دي توربيني 

ترقية )إيه إتش-64، يو إتش-60(

رولز رويس أدور 861 و871 )هوك( 

سافران M53-P2 )ميراج 2000(

مشغل محرك إف-16 باستخدام الوقود

مشغل محرك ميراج 2000 التوربيني

ومـــن خـــالل وحـــدة فحـــص المحـــركات التـــي تـــم 
تركيبها حديثًا نستطيع تنفيذ الفحوصات على:

نطاق وحدة الفحص:

السرعة
 2,000-21,000 دورة/دقيقة

القدرة
1,000-5,000 حصان

آمـــرك هـــي أول منشـــأة صيانـــة وإصـــاح وعمـــرة توّظـــف برنامـــج 
الســـامة الهيكليـــة )ENSIP( لمحـــركات جنـــرال إلكتريـــك إف-

110 وتملـــك قـــدرة فعالـــة علـــى فحـــص وتصليـــح وعمـــرة أنـــواع 
المحركات التالية ومكوناتها:

التطويرالمحرك

متاحسي تي7-9بي

متاحسي تي7-9سي3

متاحتي700-701سي

متاحتي700-701دي

قابل للتكييفتي55-إل-712 /714

قابل للتكييفبي تي6إيه-66بي

قابل للتكييفبي تي6إيه-68بي

قابل للتكييفإم-250

قابل للتكييفأريل-2

قابل للتكييفماكيا 1إيه



ـــي نمتلكهـــا فـــي  ـــات الشـــاملة الت ـــف اإلمكان مـــن خـــال توظي
ـــات، نســـتثمر شـــراكاتنا االســـتراتيجية  عمـــرة القطـــع والمكون
ـــا  ـــمح لن ـــا يس ـــاع، مم ـــال الدف ـــي مج ـــن ف ـــار المصنعي ـــع كب م
بخفـــض مـــدة التنفيـــذ ومـــدة االنتظـــار. وباإلضافـــة إلـــى 
ـــن  ـــوك م ـــاك ه ـــات ب ـــع مكون ـــي جمي ـــة ف ـــا المتخصص قدراتن
مقدمتهـــا إلـــى ذيلهـــا، تـــم تجهيـــز مشـــاغلنا بأحـــدث 
األنظمـــة  تغطـــي  التـــي  المعياريـــة  االختبـــار  معـــدات 
الوقـــود  وأنظمـــة  والكهروميكانيكيـــة،  الهيدروليكيـــة 

والهواء المضغوط، لعدة أنواع من الطائرات.

صــيــانــــــة
الـمـكـونـات

الهندسة المتقدمة
الشراكات االستراتيجية



القابلـــة  الوحـــدات  مـــن  مجموعـــة  وعمـــرة  وتصليـــح  فحـــص 
لاســـتبدال فـــي طائـــرات يـــو إتـــش- 60 العموديـــة: المـــراوح، 
مـــراوح عمـــود الـــدوران الرئيســـي ومـــراوح الذيـــل، وعمـــود 
المتـــراوح،  القـــرص  ومجموعـــة   - الســـرعة  وناقـــل  الـــدوران 
ــة  ــطي/الذيل/الملحق، مجموعـ ــرعة الوسـ ــل السـ ــة ناقـ ومجموعـ
وحـــدة اإلدخال/الرئيســـية، مجموعـــة المحـــور، المجموعـــة الثنائيـــة، 
ـــات  ـــدوران، ومكون مجموعـــة المغـــزل، مروحـــة مجموعـــة عمـــود ال
اخـــرى - والعديـــد مـــن األنظمـــة الهيدروليكيـــة والكهروميكانيكيـــة 

وأنظمة الطيران.

فحـــص وتصليـــح وعمـــرة نظـــام الســـيطرة البيئيـــة فـــي إف16- - 
مبـــادالت الحـــرارة، والصمامـــات الهوائيـــة، وتوربينـــات التبريـــد، 

والمشغات الهوائية، وصمامات التصريف.

القابلـــة  الوحـــدات  مـــن  وتصليـــح وعمـــرة مجموعـــة  فحـــص 
ـــة  ـــة، أنظم ـــة الهيدروليكي ـــراج2000- - األنظم ـــي مي ـــتبدال ف لاس
والكهروميكانيكيـــة،  الكهربائيـــة  األنظمـــة  األوكســـجين، 

والعجات والمكابح.

تـــم تجهيـــز ورش إصـــاح المكونـــات بمنصـــات فحـــص عامـــة 
ـــود  ـــة الوق ـــة، وأنظم ـــة، والهيدروليكي ـــة الكهروميكانيكي لألنظم
ـــت  ـــاح الثاب ـــرات الجن ـــن طائ ـــواع م ـــدة أن ـــة - ولع ـــة الهوائي واألنظم

والجناح الدوّار.

ـــة  ـــدات القابل ـــن الوح ـــة م ـــة متنوع ـــاح لمجموع ـــلة اإلص إدارة سلس
ـــر مـــن 35 نوعـــًا مـــن المنصـــات، بفضـــل سلســـلة  لاســـتبدال فـــي أكث

توريدنا العالمية المتكاملة.

الملحقات الكهربائية وأنظمة الطيران - مجموعة متنوعة من الطائرات

العجات والمكابح

أنظمة ضخ األوكسجين

البطارية



الـتـعـديــــالت
والـتـرقــــــية

هندسة الحلول المتقدمة

نقـــوم فـــي آمـــرك بتنفيـــذ التعديـــات والترقيـــات الرئيســـية 
ــت  ــاح الثابـ ــرات الجنـ ــن طائـ ــة مـ ــة متنوعـ ــيطة لمجموعـ والبسـ
والجنـــاح الـــدوّار، وذلـــك حســـب متطلبـــات عمائنـــا العملياتيـــة، 

ووفقًا ألعلى المعايير في مجال الطيران.



إجـــراء التحديثـــات والتعديـــات المتطـــورة، كبرنامـــج تســـليح طائـــرات 
باك هوك

V إلى UH-60L ترقية

ـــة فـــي  ـــة األمـــد مـــع مصنعـــي المعـــدات األصلي اســـتثمار شـــراكاتنا طويل
تصميم وإدماج متطلبات عمائنا والتعديات التي يرغبون بها.

التعديات البسيطة على التصاميم

تركيب األطقم المستقلة

ـــة  ـــعارات الصيان ـــة إش ـــن لتلبي ـــول المعتمدي ـــزودي الحل ـــع م ـــراكات م الش
وإشعارات الصاحية للطيران

ــات  ــاد والبرمجيـ ــة العتـ ــران، ترقيـ ــة الطيـ ــث أنظمـ ــج تحديـ برامـ
وتركيبها.

ترقيـــة مجموعـــة أنظمـــة طيـــران ســـي-130 وتركيـــب قمـــرة 
القيـــادة الرقميـــة المصممـــة إلطالـــة مـــدة خدمـــة الطائـــرة، حيـــث 
ـــن  ـــد مارت ـــل لوكهي ـــة معتمـــد مـــن قب أن آمـــرك هـــي مركـــز صيان

لطائرة سي-130 هيركوليز

التعديـــات والتحديثـــات الروتينيـــة حســـب إشـــعارات الصيانـــة 
واألوامر الفنية المُلزمة بمدة

فرق مهندسين مخصصة لتطوير حلول تركز على العماء

ـــة  ـــة المنتظم ـــذ الصيان ـــاء تنفي ـــة أثن ـــاج الترقي ـــى إدم ـــدرة عل الق
في العنابر



تـسـلـــيح
بــــــــالك
هـــــــوك

قادرة على تنفيذ المهام. 
جاهزة للمعارك.

عبر شراكتنا مع سيكورسكي )شركة تملكها لوكهيد مارتن(، 
وبالتعاون عن قرب مع عمائنا، أصبحنا خبراء اإلدماج الوحيدين 
خبرات  نمتلك  فنحن  باك هوك.  لتسليح  العالم  في  المرخصين 
متقدمة في تعديل باك هوك لتصبح مروحية قتالية متعددة 

األدوار جاهزة بالكامل للمهام.

وعالـــي  الـــوزن  خفيـــف  رشـــاش  مدفـــع  يو-19/بـــي:  إيـــه  جـــي 
ـــي  ـــة ف ـــاق 1,300 طلق ـــه اط ـــم يمكن ـــار 12.7مل ـــن عي ـــة م االعتمادي
ـــد  ـــة وض ـــة لمنطق ـــران الغطائي ـــر الني ـــي توفي ـــدًا ف ـــال ج ـــة، فع الدقيق

أهداف محددة، في مهام جو-جو / جو-أرض على السواء.

عيـــار  مـــن  ســـبطانات  ســـت  ذو  دوّار  رشـــاش  إم134دي:  ديلـــون 
7.62ملم يمكنه إطاق 3,000 طلقة في الدقيقة

صـــاروخ هيلفايـــر: ســـاح موجـــه بدّقـــة يوّفـــر المرونـــة فـــي اختيـــار 
األهداف، والقدرة على اإلقفال على الهدف قبل وبعد اإلطاق.

ــم  ــزر: تدعـ ــة بالليـ ــخ الموجهـ ــة والصواريـ ــر الموجهـ ــخ غيـ الصواريـ
ـــة  ـــا 19 قذيف ـــع كل منه ـــوالت تتس ـــم، 7 كبس ـــدرا 70 مل ـــخ هي صواري
ــة  ــر واجهـ ــًا، وتوّفـ ــى 76 صاروخـ ــوى إلـ ــعة القصـ ــل السـ ــث تصـ بحيـ

MIL-STD-1760 المرونة لحمل عدّة صواريخ موجهة بالليزر.

جاهزة للمعارك



يسمح نظام إدارة األسلحة بالتالي:

التحكم بأسلحة متنوعة وإطاقها

مراقبة وإدارة مخزون األسلحة أثناء الطيران

تحميل إعدادات معدّة مسبقًا لألسلحة

تحديد األهداف وتخزينها

إجراء الحسابات البالستية لألسلحة

تشمل الخصائص البصرية ما يلي:

أحـــدث البصريـــات المســـتخدمة فـــي مهـــام تتـــراوح مـــن المراقبـــة 
إلى االستطاع/المسلح

التصويـــر الحـــراري مـــع عـــرض بيانـــات األســـلحة، وحســـاب المســـافة 
إلى الهدف، والتحديد بواسطة الليزر

الجاهزية للمهام

قوة نارية ذات تشكيات مرنة للتعامل
مع أي شكل من نيران العدو 

القدرة على نقل المركبات المسلحة
)4,082 كغم أو 9,000رطل(، وإدخال / وإخاء الفرق

توفر الحماية عند التحطم وتستحمل تلقي
الطلقات البالستية

المرونة



الخدمات 
الهندسية 

توظيف التقنيات المتقدمة في الصيانة واإلصالح والعمرة

مكتب التصميم الهندسي

نوفر الدعم لعمائنا في عدة مجاالت تتعلق بالتصميم؛ بدءًا من 
اإلصاح  تعقيدًا في عمليات  األكثر  األجزاء  إلى  البسيطة  األجزاء 

المتطورة للطائرات،

حيث يتميز القسم الهندسي في آمرك بخبرته في تطوير األساليب 
وتقييم  الطائرات،  ألجزاء  اإلنشائي  كالتحليل  الخاصة؛  والعمليات 
الموجودة،  التصدعات  حجم  اتساع  وتوقع  فيها  اإلجهادات 
بالمعايير  االلتزام  من  والتحقق  انحرافاتها،  تقييم  إلى  باإلضافة 
من قبل جهة مستقلة. ويعمل المكتب الهندسي في آمرك حاليًا 

على الحصول على اعتماد كمؤسسة للتصميم.

كما يتقن فريق التصميم استخدام أدوات تصميم كاتيا، وأوتوكاد، 
وأنسيس، وناسجرو، ويونيجرافيكس، وكريافورم، وثيودوليت.

الخدمات الهندسية الفنية

تحت قيادة خبراء متخصصين في مجال الطيران، يستطيع مهندسو 
المتطلبات  كافة  مع  التعامل  الميدانية  الخدمات  لدعم  آمرك 
واسعة  خبرة  مهندسونا  يمتلك  كما  بالطائرة،  المتعلقة  الفنية 
مثل  الرئيسية  األجزاء  المطلوبة على جميع  العمليات  تنفيذ  في 
والمراوح،  الطائرات،  وأنظمة  الطاقة،  ومحطات  الطيران،  أنظمة 

وأعمدة الدوران، ونواقل السرعة، والهياكل.

المعدات  مصنعي  أهم  تربط  فني  دعم  اتفاقيات  آمرك  وقعت 
مباشر  تواصل  على  يجعلنا  مما  فيها،  الهندسة  بقسم  األصلية 

معهم كي نقدم أفضل خدمة دعم فني ممكنة.



هندسة االستمرارية واالعتمادية

تطبّق آمرك أفضل الممارسات التي تتعلق بخدمات االستمرارية واالعتمادية، 
التي  المثبتة  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  الشركة  اعتمدت  كما 
تتوافق مع معايير منظمة إدارة الحفاظ على الصاحية للطيران، وتضاهي 

أعلى القواعد الدولية في هذا المجال.

االحتياجات؛ كتحديد  تلبي جميع  نوفر خدمات دعم هندسي متكامل  كما 
نطاق العمل، ودراسات الجدوى، ودراسات الموافقة على الطائرات، وإدارة 
الطائرات،  صيانة  برامج  وإعداد  المطلوبة،  المواد  قائمة  وتحضير  التهيئة، 

.)Dو Iو O وإعداد بطاقات المهام )من المستويات

أساطيل  عمل  استمرارية  في  الكفاءة  من  مستوى  أعلى  آمرك  وتضمن 
الجذري،  السبب  وتحليل  االعتمادية،  تحليل  في  نهجها  خال  من  عمائها 
وإدارة التقادم واألعطال المتكررة )المراقبة والمعالجة(، ودراسات التوقع، 

وإدارة السجات الفنية.



خدمات
الدعم

الفني ـــ
خدمات دعم على مدار الساعة وبرؤية شاملة

ـــاح  ـــة واإلص ـــة الصيان ـــي هندس ـــزًا ف ـــًا متمي ـــزًا دولي ـــا مرك بصفتن
ــات  ــن خدمـ ــة مـ ــة متكاملـ ــر مجموعـ ــران، نوّفـ ــرة للطيـ والعمـ

الدعم الفني المتقدمة، ونواصل تطوير قدراتنا المستقبلية.

الخدمات الميدانية

ـــاعدة  ـــرك المس ـــدى آم ـــة ل ـــات الميداني ـــدّم فريـــق الخدم يق
أفضـــل  وفـــق  العمـــاء  لطائـــرات  والصيانـــة  الهندســـية 
المعاييـــر العالميـــة، وذلـــك عنـــد تنفيـــذ الصيانـــة المجدولـــة 

وغير المجدولة باإلضافة إلى خدمات استرداد الحطام.

ـــة ماهـــرة  ـــة قـــوة عامل ونوفـــر مـــن خـــال الخدمـــات الميداني
ـــاطات  ـــذ نش ـــط لتنفي ـــات التخطي ـــى خدم ـــة إل ـــرة، باإلضاف وخبي
ـــي  ـــل أو ف ـــع العمي ـــي موق ـــاح ف ـــة واإلص ـــش والصيان التفتي

منشأة صيانة من اختياره.

حلول إدارة سلسلة التوريد 

ـــد خليطـــًا مـــن القـــوى  ـــول آمـــرك لسلســـلة التوري توّظـــف حل
العاملـــة الخبيـــرة واالتفاقيـــات العالميـــة مـــع شـــبكة 
الشـــركاء والتقنيـــات المتقدمـــة لتســـهيل توفيـــر جميـــع 
ـــي  ـــد الت ـــل. فشـــبكة التوري ـــد العمي ـــات سلســـلة توري متطلب
ـــدار بالشـــكل األمثـــل تقلـــل مـــن حجـــم وكلفـــة المخـــزون  تُ
ــات  ــار والمكونـ ــع الغيـ ــر قطـ ــد توّفـ ــل وتزيـ ــدى العميـ لـ
ووضـــوح كل تعامـــات سلســـلة التوريـــد، وتقلـــل مـــن 

بصمة سلسلة التوريد.

توّقـــع الطلـــب علـــى قطـــع الغيـــار والتخطيـــط 
للصيانـــة واإلصـــاح والعمـــرة علـــى مســـتوى خـــط 

اإلصاح ومركز الصيانة.

ترشيد المشتريات بالشكل األمثل

حلول النقل واللوجستيات والمخازن



مرافـــق أكاديميـــة مخصصـــة للتدريـــب علـــى الحركـــة الجويـــة، 
وبقدرة استيعابية تتجاوز 300 متدرب.

التدريـــب أثنـــاء العمـــل، التدريـــب فـــي القاعـــة الدراســـية بقيـــادة 
ـــه  ـــم تطبيق ـــا يت ـــوب وبم ـــر الحاس ـــاكاة عب ـــتخدام المح ـــدرّب وباس م

بشكل متوازن في البيئة الصناعية لدى آمرك.

يتـــم تخصيـــص البرامـــج التدريبيـــة لعمائنـــا لتغطـــي مجـــااًل واســـعًا 
من التخصصات في مجال الطيران.

خدمات التدريب الفني

مكتـــب مخصـــص إلدارة برامـــج العميـــل يتميـــز بحوكمـــة 
مهيكلة للمشاريع واالتصاالت

خبـــرة فـــي تنفيـــذ برامـــج اللوجســـتيات القائمـــة علـــى األداء 
علـــى مســـتوى أســـطول ســـاح الجـــو وباســـتخدام مؤشـــرات 

دقيقة لقياس األداء.

ـــيجما  ـــن 6 س ـــق لي ـــال تطبي ـــن خ ـــل م ـــين المتواص ـــج التحس برام
وغيرهـــا مـــن األدوات المعاصـــرة، لضمـــان تحقيـــق أفضـــل 

الممارسات في إدارة المشاريع.

خدمات إدارة البرامج

خدمات تكنولوجيا المعلومات

 قـــدرات فـــي إدمـــاج األنظمـــة التـــي تتعلـــق بالحلـــول المعقـــدة 
ـــا  ـــد عمائن ـــا، وتزوي ـــرة وترقيته ـــاح والعم ـــة واإلص ـــي الصيان ف
ببرنامـــج تخطيـــط المـــوارد فـــي مؤسســـاتهم، وتطبيقـــات 
ـــا  ـــة تكنولوجي ـــداد بني ـــى إع ـــة إل ـــم، باإلضاف ـــة له ـــة خاص برمجي
المعلومـــات التـــي تتناســـب مـــع متطلباتهـــم مـــن خـــال عـــدة 

منتجات تكنولوجيا معلومات متقدمة.



موقـــع  فـــي  والعصريـــة  الحديثـــة  المنشـــأة  هـــذه  تقـــع 
اســـتراتيجي تبلـــغ مســـاحته -1 كـــم2 داخـــل مجمـــع نبـــراس 
ــي  ــي فـ ــن الدولـ ــار العيـ ــة مطـ ــن منطقـ ــرب مـ ــران بالقـ للطيـ

إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

يبلغ إجمالي مساحة أرضية المنشأة 140,000 م2

ـــى  ـــى شـــكل وحـــدات ليشـــجع عل ـــم عل ـــز الموقـــع بتصمي ويتمي
التوســـع فـــي المســـتقبل، وهـــو يشـــمل حاليـــًا أربعـــة مـــآوي 
30 ورشـــة  مـــن  االســـتخدامات، وأكثـــر  طائـــرات متعـــددة 

متخصصة، ومبنى مضبوط الحرارة مخصص للطاء.

ســـتوفر المنشـــأة طاقـــة اســـتيعابية ال تُضاهـــى فـــي المنطقـــة 
الطائـــرات،  لمـــآوي  مـــن 36,500 م مخصصـــة  أكثـــر  تبلـــغ 
وبالتالـــي توّفـــر أكبـــر مـــآوي الطائـــرات العســـكرية والمدنيـــة 

سعة في المنطقة.

نوّسع آفاق الصيانة 
واإلصالح والَعمرة

مركز آمرك في العين

ـــي  ـــرة ف ـــاح والعم ـــة واإلص ـــدة للصيان ـــأتنا الجدي ـــد منش تع
العيـــن بأنهـــا مركـــز شـــامل الســـتدامة القـــدرة علـــى 
الصيانـــة  لضمـــان خدمـــات  الطيـــران. وهـــي مكرّســـة 
واإلصـــاح والعمـــرة علـــى مســـتوى العنابـــر وفـــق أعلـــى 

معايير الجودة.



المنشـــأة الوحيـــدة فـــي المنطقـــة المجهـــزة بقـــدرة الفحـــص 
الديناميكـــي لمـــراوح الطائـــرات العموديـــة، ونقـــاط مخصصـــة 
ـــاح  ـــرات الجن ـــراوح طائ ـــم م ـــك لدع ـــة، وذل ـــل الحرك ـــار نواق الختب

الدوّار، وأعمدة الدوران، وإصاحها وعمرتها.

وتتضمـــن المنشـــأة ورش دعـــم متخصصـــة لتقديـــم خدمـــات 
شاملة في الصيانة واإلصاح والعَمرة.

كمـــا يوجـــد فـــي جميـــع مراكـــز الصيانـــة واإلصـــاح لدينـــا منصـــات 
ـــة  ـــة وأنظم ـــة والهيدروليكي ـــة الكهروميكانيكي ـــص األنظم لفح
ضـــخ الوقـــود واألنظمـــة الهوائيـــة لعـــدة أنـــواع مـــن طائـــرات 

الجناح الثابت وطائرات الجناح الدوار.

تمتلـــك آمـــرك موقعـــًا مميـــزًا كمجمـــع خدمـــات متكاملـــة يدعـــم 
أكثـــر مـــن 35 منصـــة طائـــرات ألســـواق اإلمـــارات العربيـــة 

المتحدة والمنطقة.

وســـتمكننا هـــذه القـــدرات الفريـــدة مـــن الفصـــل بيـــن 
ـــة،  ـــن آمن ـــي أماك ـــا ف ـــن ووضعه ـــرات العمـــاء المختلفي طائ
وااللتـــزام باللوائـــح الدوليـــة لاتجـــار باألســـلحة وضوابـــط 

الصادرات الخاصة بكل دولة ضمن مآوي آمنة.

نمـــارس عملنـــا بمرونـــة قصـــوى فـــي منشـــأتنا للصيانـــة 
واإلصـــاح والعمـــرة، مـــن خـــال موظفينـــا الذيـــن يصـــل 
ـــة الواحـــدة،  ـــرة المناوب ـــى 1000 موظـــف فـــي فت عددهـــم إل
وقـــدرة المنشـــأة علـــى اســـتيعاب أكثـــر مـــن 100 ميغـــاواط 

من األحمال الكهربائية.

مـــن القـــدرات اإلضافيـــة التـــي تتميـــز بهـــا هـــذه المنشـــأة 
الجديـــدة هـــي وجـــود عنبـــر مخصـــص لخدمـــة بـــاك هـــوك 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم ـــى ذيله ـــا إل ـــن مقدمته ـــل )م ـــكل كام بش
الوحـــدات القابلـــة لاســـتبدال ســـواء كانـــت مـــراوح أو نواقـــل 

حركة أو محركات أو من األنظمة الفرعية في الطائرة(.



ـــات ورشــــــة مــكــونــــ
الصيانة واإلصالح والعمرة 

فـــــــــي الــعــــــيـن 
الفحوصات الشاملة بواسطة التكنولوجيا الحديثة

تشـــتمل منشـــأتنا الرئيســـية آلمـــرك المخصصـــة للصيانـــة 
ــات  ــع ورشـ ــى أربـ ــن علـ ــي العيـ ــرة فـ ــاح والعمـ واإلصـ
رئيســـية - متخصصـــة فـــي الهيدروليكيـــات، الوقـــود، 
مجهـــزة   - المضغـــوط  والهـــواء  الكهروميكانيـــك، 
ـــى  ـــا القـــدرة عل بعـــدة منصـــات فحـــص عامـــة، ممـــا يمنحن
اختبـــار الوحـــدات القابلـــة لاســـتبدال لمجموعـــة مـــن 
ـــدوّار تشـــمل: إف-16،  ـــاح ال ـــاح الثابـــت والجن ـــرات الجن طائ
ســـي إن-235، ســـي-130، ســـي-17، هـــوك 61/102، إم 
بـــي-339، إم 2000، إيـــه 330، إم أر تـــي تـــي، كينـــغ إيـــر 
ـــش- ـــو إت ـــي-7، ي ـــي س ـــي-21، ب ـــي س ـــي-90، ب 350/س

ــو-139،  ــه دبليـ ــي إتـــش-47، إيـ ــه إتـــش-64، سـ 60، إيـ
ـــف  ـــى التكي ـــة مـــع القـــدرة عل ـــاص العمودي ـــرات إيرب وطائ

مع العديد من غيرها.



ورشة الهيدروليكيات

تـــم تجهيـــز ورشـــة الهيدروليكيـــات بخمســـة منصـــات فحـــص 
عامة وبالمعدات الازمة لمجموعات المكونات التالية:

ورشة الكهروميكانيك

ـــص  ـــات فح ـــة منص ـــك بخمس ـــة الكهروميكاني ـــز ورش ـــم تجهي ت
عامة وبالمعدات المذكورة أدناه:

01 منصة فحص عامة للمولّدات

02 منصة فحص عامة دائرية وخطية

ورشة الوقود

تـــم تجهيـــز ورشـــة الوقـــود بخمســـة منصـــات 
ــات  ــة لمجموعـ ــدات الازمـ ــة وبالمعـ ــص عامـ فحـ

المكونات التالية:

المضخات التي تعمل بقوة المحرك 

المضخات الهيدروليكية الرئيسية 

وحدات نقل الطاقة 

المحركات

الصمامات

المجمعات

المرشحات/الفاتر
المنصهرات

المشغات
الخزانات

المحركات المؤازرة

وحدة التحكم بالوقود

الوحدة الرئيسية للتحكم بالمحرك

الوحدة الهيدروميكانيكية

صمامات الضغط والطرح

المُعزز/ شعب الحارق الاحق

مضخة الوقود الرئيسية

مضخة الوقود المركبة على المحرك

)مع  المحرك  بقوة  تعمل  التي  المضخة  مجموعة 

وحدة التحكم بالوقود(

الضغط

لغاية السرعةالضغط
30,000 دورة/دقيقة

القدرة

منصة فحص عامة دائرية

منصة اختبار عامة لمضخات الوقود

منصة فحص عامة خطية

 السرعة العالية

حركة لغاية 30 إنشالسرعة
بعزم 6,000 رطل/إنش

 3000 دورة/دقيقة بعزم 
336 رطل/إنش

 لغاية 300 دورة/دقيقة 
بعزم 3750 رطل/إنش

السرعة المنخفضة

 500 حصان

 لغاية 2,000 رطل/
بوصة2

 لغاية 5,000 رطل/
بوصة2

التدفق

التدفق

 160,000 
رطل/ساعة

90 جالون/دقيقة

ناقل تثبيت السرعة 

الموّلدات المدمجة بناقل السرعة 

موّلدات التيار المتردد

موّلدات التيار المباشر

الموّلدات متغيرة التردد

األقفال

الفتحات/الحجرات

عجات الهبوط

أنظمة التحكم بالطيران

منتجات تم فحصها:

منتجات تم فحصها:

منصة اختبار عامة للمحرك المؤازر الهيدروليكي



منظم، الضغط، الهواء الدافع

صمام، الغلق، القاذف

صمام غلق الهواء المتدفق

صمام، غلق، حجرة محرك الرفارف

صمام غلق هواء تبريد الحجرة الظهرية الخلفية

مجموعة صمام غلق هواء التبريد

صمام الملف لغلق غاز الهالون

صمام التحكم بالحرارة

صمام، الهواء الدافع - وحدة الطوارئ للطاقة

صمام، تنظيم ضغط الهواء وغلقه

مضخات الجمع
مفاتيح الضغط

مرشحات الزيوت والسوائل

مجموعة صمام غلق هواء التبريد

فاصل المياه

صمام التنظيم، المقصورة

صمامات التفريغ والطرح، المقصورة

صمام الضبط

صمام، األولوية

صمام ضبط تبريد المعدات

مجموعة التحكم بحرارة الهواء الساخن

صمام، القاذف

آلة دورة الهواء

صمام، غلق المنظم - وحدة الطوارئ للطاقة
صمام، الضبط - فاصل المياه، التحكم بمقاومة التجمد

صمام، تدفق نظام القصور الذاتي

صمام، ضغط خزان الوقود والتحكم بتنفيسه
صمام، تنظيم ضغط الهواء المتغير وغلقه

منظم، الضغط المتغير

منصة فحص آلة دورة الهواء وتوربين التبريد

الضغط

 لغاية 620  رطل/بوصة2

التدفق

 120 رطل/دقيقة

الضغط

 لغاية 1,000 رطل/بوصة2

التدفق

الحمولة الدنيا

الحمولة القصوى

 30 رطل

لغاية 75,000 رطل

 20 جالون/ساعة

03 منصات فحص ونشات ورافعات

04 منصات فحص ملحقات الزيوت

الونشـــات والرافعـــات ذات محـــركات التيـــار 
المتردد/المباشر

منتجات تم فحصها:

منتجات تم فحصها:

ورشة الهواء المضغوط

مجموعـــة  الحاليـــة  الفحـــص  امكانيـــات  تشـــمل 
المنتجات التالية:



ورشـة صـيانــة 
وإصالح وعمرة 
الـمـراوح فــي 

الـــعـــيــــن
حلول ديناميكية مميزة لفحص وإصالح المراوح



قدرة مخصصة لتصليح المراوح

ــرك  ــة الـــدوّارة فـــي آمـ ــراوح المركبـ ــة المـ تـــم تصميـــم ورشـ
فـــي العيـــن وتجهيزهـــا بأحـــدث التكنولوجيـــا إلصـــاح وعمـــرة 
ـــوك  ـــاك ه ـــل لب ـــة الذي ـــي ومروح ـــدوران الرئيس ـــود ال ـــراوح عم م
ـــى 10  ـــة إل ـــو إتـــش-60. كمـــا قســـمت هـــذه الورشـــة المتكامل ي
ـــة  ـــتخدامات الخاص ـــدات لاس ـــدة أدوات ومع ـــزة بع ـــق مجه مناط
ـــة، محطـــة طـــرق المعـــادن، ومحطـــات  ـــل، فـــرن معالجـــة حراري مث
أشـــعة ســـينية وتصويـــر الجزيئـــات المغناطيســـي، باإلضافـــة 
لمعـــدات التنظيـــف، والكســـو، والطـــاء والفحـــص. يمكـــن تكييـــف 
ـــل  ـــواع أخـــرى منهـــا مث االجـــراءات الشـــائعة إلصـــاح المـــراوح ألن
ــرات  ــو-139، وطائـ ــه دبليـ ــش-74، إيـ ــي إتـ ــش-64، سـ ــه إتـ إيـ

إيرباص العمودية.

لمـــراوح  الديناميكـــي  الفحـــص  وحـــدة 
الطائرات العمودية

ــة  ــرات العموديـ ــراوح الطائـ ــي لمـ ــدة فحـــص ديناميكـ وحـ
حديثـــة ومميـــزة علـــى مســـتوى منطقـــة جنـــوب آســـيا 
والشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. كمـــا يمكـــن إعـــداد 
مجمـــع رأس عمـــود الـــدوران الـــذي تـــم توفيـــره ليتوافـــق 
مـــع جميـــع أنـــواع طائـــرات سيكورســـكي العموديـــة. 
ـــن  ـــرى م ـــواع اخ ـــن أن ـــية م ـــراوح الرئيس ـــف الم ـــن تكيي ويمك
ـــر اســـتخدام مجمـــع متوافـــق فـــي  ـــة عب ـــرات العمودي الطائ
رأس عمـــود الـــدوران أعلـــى وحـــدة فحـــص مـــراوح الطائـــرات 

العمودية.

مفرق غاف المراوح

وحدة عامة لفحص مراوح الطائرات العمودية

السرعة
لغاية 4000 دورة/دقيقة

القدرة
5,800 حصان

طول المروحة
لغاية 35 قدم



تشـــمل قـــدرة آمـــرك علـــى إصـــاح وعمـــرة أنظمـــة ناقـــل 
ـــر ورشـــة للمـــراوح ونواقـــل الســـرعة مجهـــزة  الســـرعة توفي
بمنصـــات للتفكيـــك والتجميـــع، وأدوات خاصـــة، ومنصـــات 
لفحـــص نواقـــل الســـرعة الرئيســـية والوســـطى وفـــي الذيـــل. 
ويتـــم إصـــاح أو عمـــرة نواقـــل الســـرعة ومكوناتهـــا فـــي 
ـــا ورش  ـــي تدعمه ـــرعة، والت ـــل الس ـــية لنواق ـــة الرئيس الورش
ــص  ــة فحـ ــي ورشـ ــا فـ ــك فحصهـ ــي ذلـ ــم يلـ ــة، ثـ متخصصـ

نواقل السرعة.

تعتبـــر منصـــات فحـــص نواقـــل الســـرعة الرئيســـية، والوســـطى 
وفـــي الذيـــل بأنهـــا مـــن أحـــدث المعـــدات التـــي يتـــم 
توصيلهـــا وإجـــراء الفحـــص بهـــا مباشـــرة، ممـــا يتيـــح 
التحميـــل والتفريـــغ المؤتمـــت آللـــة الفحـــص. كمـــا تـــم 
ـــو  ـــرات سيكورســـكي ي إعـــداد منصـــات الفحـــص لبرنامـــج طائ
ـــش-60 بـــاك هـــوك العموديـــة إال أنـــه يمكـــن تعديلهـــا  إت
لتتوافـــق مـــع نواقـــل ســـرعة منصـــات اخـــرى مثـــل إيـــه 

إتش-64، إيه دبليو-139، وطائرات إيرباص العمودية.

ورشـــــــة
الـمـــــــــراوح 

ونـواقـل السرعة 
خدمات شاملة لصيانة وإصالح وعمرة

طائرات الجناح الدّوار

وتشمل هذه القدرات أنظمة متعددة مثل:
:

الملحق،  السرعة  ناقل  مجموعة  الوسطي،  السرعة  ناقل  مجموعة 
ومجموعة ناقل سرعة الذيل.

مجموعة المحور، والمجموعة الثنائية، ومجموعة المغزل.

مجموعة وحدة اإلدخال ومجموعة الوحدة الرئيسية

مجموعة عمود التدوير وعمود المراوح ومجموعة قرص الدوران



ناقل السرعة أحادي 
وثنائي المدخات

لغاية 4,000 حصان

العزم األقصى
1,000 رطل/قدم

فحص ناقل السرعة
لغاية 400 كيلوواط

العزم األقصى
2,000 رطل/قدم

 منصة فحص ناقل السرعة الوسطي 
وفي الذيل

منصة فحص ناقل السرعة الرئيسي

السرعة العالية
21,000 دورة/دقيقة

السرعة المنخفضة
1,400 دورة/دقيقة

القدرة
750 حصان

السرعة
4,300 دورة/دقيقة



خبـــرات هندسيـــة هامـــة

ورش دعم
 الــصـــــــيانـــة

واإلصالح والعمـرة
فــي الـعــيــن



أقصى وزن للعمل
500 كغم

السرعة
1,500 دورة/دقيقة، 

7.5 كيلوواط

القدرة
225 كيلوفولت

أقصى طاقة للعمل
434 كغم/وزن

األبعاد الكلية
61 بوصة × 25 بوصة × 42 بوصة

حجم الباب
6 أقدام × 6 أقدام 
)العرض × االرتفاع(

حجم الحجرة
12 قدم × 12 قدم 

× 12 قدم

قطر الطاولة
500 ملم

أقصى حجم للعمل
950 ملم × 650 ملم 

)القطر × االرتفاع(

آلة تفريز بخمسة محاور داخلية
نظام حجرة األشعة السينية

معدات الهياكل المقصوصة باآلالت

مرافق المعالجة الحرارية في حجرة مفرغة

ورشة أعمال المعادن

تـــم تصميـــم ورشـــة المعـــادن وتجهيزهـــا للتعامـــل مـــع 
ـــى  ـــة عل ـــد الورش ـــد. تمت ـــيط والمعق ـــح البس ـــات التصلي متطلب
والتفريـــز  الخراطـــة  قـــدرات  وتوّفـــر  1,734م2  مســـاحة 
ـــة الحـــواف الزائـــدة،  والحفـــر وتوســـعة الحفـــر والتجليـــخ وإزال
ــاور.  ــدة محـ ــى عـ ــت علـ ــل والحـ ــم والصقـ ــص والتنعيـ والقـ
وباســـتطاعة الورشـــة تلبيـــة متطلبـــات مثـــل معالجـــة الحوامـــل 
والتوربيـــن.  الضاغـــط  مـــراوح  وتجليـــخ  الحجـــم  كبيـــرة 
التحكـــم بهـــا  يتـــم  إزالـــة المعـــادن  ومعظـــم معـــدات 
بواســـطة الحاســـوب، حيـــث لـــدى الورشـــة مرافـــق متقدمـــة 
للتصميـــم والتصنيـــع باســـتخدام الحاســـوب للتعامـــل مـــع 

سيناريوهات التصنيع.

ورشة الفحص غير اإلتالفي

ـــد  ـــث تمت ـــي. حي ـــر اإلتاف ـــص غي ـــذ الفح ـــي تنفي ـــرك ف ـــص أم تتخص
ورشـــة الفحـــص غيـــر اإلتافـــي فـــي منشـــأة الصيانـــة واإلصـــاح 
والعمـــرة فـــي العيـــن علـــى مســـاحة 384م2 وتوّفـــر جميـــع 

القدرات الرئيسية للفحص غير اإلتافي، بما فيها:

ورشة الهياكل

تغطـــي ورشـــة إصـــاح الهيـــاكل مســـاحة 592م2 وهـــي 
الضروريـــة  والمعـــدات  األدوات  مـــن  بمجموعـــة  مجهـــزة 
والتلميـــع،  )القـــص،  المعدنيـــة  الصفائـــح  إصـــاح  ألعمـــال 
والحفـــر، والطـــرق، واللحـــام والتوصيـــل، والكبـــس، والقطـــع 
بنفـــث المـــاء، والنشـــر، والســـحب، والتشـــكيل، والثنـــي(. وهـــذه 
الورشـــة مؤهلـــة للتعامـــل مـــع متطلبـــات اإلصاحـــات الهيكليـــة 

المعقدة، بما فيها:

أقصى طاقة للقص وفق مواصفات المعادن - 1.6 ملم
ــاوم  ــوالذ المقـ ــات الفـ ــة للقـــص وفـــق مواصفـ أقصـــى طاقـ

للصدأ - 1.0 ملم

ورشة األعمال الخاصة

ــة  ــز القـــدرات الداخليـــة، وللحـــد مـــن الحاجـ ــًا فـــي تعزيـ هدفـ
ـــال  ـــذ أعم ـــدرات تنفي ـــر بق ـــق األم ـــا يتعل ـــة عندم ـــات خارجي لخدم
ــت  ــة، قامـ ــة الحراريـ ــل المعالجـ ــات، مثـ ــة المتطلبـ ــة عاليـ خاصـ
ـــاحتها 538م2  ـــغ مس ـــة تبل ـــال خاص ـــة أعم ـــيس ورش ـــرك بتأس أم
ـــث  ـــن. حي ـــي العي ـــرة ف ـــاح والعم ـــة واإلص ـــأة الصيان ـــن منش ضم
ــذف  ــة، والقـ ــة الحراريـ ــران المعالجـ ــة أفـ ــذه الورشـ ــر هـ توّفـ
بالحبيبـــات الخشـــنة، والطـــاء بالبازمـــا، والطـــاء الحـــراري، 
والقطـــع بنفـــث المـــاء، وفصـــل المـــواد بالبخـــار، والعـــزل 

والطرق.
ــال  ــة أعمـ ــغيل خمسـ ــام: تشـ ــددة المهـ ــاملة متعـ ــدرات شـ قـ
ـــة  ـــد أو ثاث ـــوب واح ـــطة أنب ـــا بواس ـــًا )بالبازم ـــي آن مع ـــاء ف ط
أنابيـــب لألشـــعة المهبطيـــة، الطـــاء بالمشـــعل األوكســـجيني 
ـــك  ـــراق( وذل ـــحوق االحت ـــاك أو مس ـــائل، أس ـــاز أو الس ـــوة الغ بق

بواسطة مضخة بي سي سي-120.

ـــت  ـــراوح مـــن 50 كيلوفول األشـــعة الســـينية: بنطـــاق يت
إلى 200 كيلوفولت

الفحـــص بالطـــاء المضـــيء: بدقـــة مـــن المســـتوى 3 
والمستوى 4، للتشققات السطحية فقط

ـــات المغناطيســـية: مـــواد مغناطيســـية  الفحـــص بالجزيئ
ــر أو  ــي مباشـ ــار كهربائـ ــق تيـ ــطح، وتطبيـ ــى السـ علـ
متـــردد أســـفله بنطـــاق يتـــراوح مـــن 2,000 أمبيـــر 

لغاية 10,000 أمبير

ـــاء  ـــة للكهرب ـــادة الموصل ـــاق الم ـــي: نط ـــار الدوام التي
ـــة  ـــدوي( لغاي ـــح الي ـــز )المس ـــن 500 كيلوهرت ـــراوح م يت

2 ميغاهيرتز )المسح المؤتمت(

الفحـــص بالموجـــات فـــوق الصوتيـــة: بنطـــاق تـــرددات 
من 2.5 ميغاهيرتز إلى 25 ميغاهيرتز



آلة قياس اإلحداثيات

القذف بالمواد - حجيرة القذف اليدوي الرطب

أقصى طاقة للعمل
10,000 كغم

األبعاد الكلية
س = 2,100 ملم
ص = 4,400 ملم

ز = 1,600 ملم

آلة قياس اإلحداثيات

توجـــد فـــي منشـــأة الصيانـــة واإلصـــاح والعمـــرة فـــي 
العيـــن آلـــة كبيـــرة مخصصـــة لقيـــاس اإلحداثيـــات ويمكـــن 
ــة  ــة برمجيـ ــذه اآللـ ــتخدم هـ ــلكيًا. تسـ ــا السـ ــم بهـ التحكـ
كاليبســـو وهـــي محملـــة ببرمجيـــات مـــراوح وتـــروس 
ـــيمنز إن  ـــة س ـــة برمجي ـــًا بواجه ـــز أيض ـــا تتمي ـــات. كم التوربين

إكس لبيئة التصنيع. 

ورشة التنظيف

ــة  ــات الصيانـ ــة لعمليـ ــدرات الهامـ ــن القـ ــف مـ ــر التنظيـ يعتبـ
واإلصـــاح والعمـــرة. وتتكـــون قـــدرات منشـــأة الصيانـــة 
ــن  ــع مـ ــال واسـ ــن مجـ ــن مـ ــي العيـ ــرة فـ ــاح والعمـ واإلصـ
التنظيـــف، مثـــل التنظيـــف بالقلويـــات، وبالموجـــات فـــوق 
الصوتيـــة، وبالبخـــار، وإزالـــة الشـــحوم بالبخـــار، وإزالـــة الطـــاء، 
وغيرهـــا الكثيـــر. يتـــم التنظيـــف أيضـــًا بواســـطة عمليـــة 
ــاحة  ــى مسـ ــف علـ ــة التنظيـ ــد ورشـ ــواد. وتمتـ ــذف بالمـ القـ
194م2 وفيهـــا خّطـــان للتنظيـــف، وحجـــرات كبيـــرة للغســـل، 
بالمـــواد  قـــذف  وخـــط  االحتـــواء،  ألنظمـــة  ومقصـــورات 

وغيرها من المعدات.

ورشة المعايرة

ـــذ  ـــث تنف ـــرة. حي ـــى المعاي ـــرة عل ـــدرة معاص ـــرك ق ـــت آم أسس
ورشـــة المعايـــرة العديـــد مـــن خدمـــات المعايـــرة - معايـــرة 
عـــزم الـــدوران، واألبعـــاد، والقـــوة، والكتلـــة، والضغـــط، 
وعـــدد الـــدورات فـــي الدقيقـــة، والحـــرارة، والـــوزن، والتدفـــق، 
ــر  ـــن المعاييـ ـــد م ــرة العدي ــازات، ومعايـ ــق الغـ ـــد تدفـ ورص
التـــي تنـــدرج تحـــت مســـتوى المعايـــرة 4، وبالتالـــي فهـــي 

تلبي أغلب حاجات عمائنا داخليًا.



آمرك
منطقة مطار العين

 ص.ب. 93443
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

فاكس: 8989 761 3 971+

ammroc.ae

العسكري  والعمرة  والصيانة  اإلصاح  )مركز  ذ.م.م  آمرك  تقدم  وال  فقط،  تعريفية  ألغراض  المواد  هذه  توفير  تم 
المتقدم( والمرتبطون بها أي ضمانات أو كفاالت بشأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو لنتائج استخدام تلك 

المعلومات أو االعتماد عليها. 

أو استخدامها في أي وسائط إعامية دون موافقة خطية مسبقة من آمرك  المعلومات  بالكشف عن هذه  ال يسمح 
ذ.م.م )مركز اإلصاح والصيانة والعمرة العسكري المتقدم(. سيتم تحديث صفحة القدرات وفق التطوير المستمر لقدرات 
حلول آمرك وبناًء على توفر البيانات الفنية، والتعديات الهندسية لفحص المعدات، واألدوات الخاصة، واالعتمادات، إلخ.


