
الحلول 
 المستدامة 

للطائرات



نـحــن شـركــة
جـــــــال

ـــة  ـــول المتكامل ـــد للحل  شـــركة جـــال هـــي مـــزود إقليمـــي رائ
لجاهزية الطيران للعمالء العسكريين والمدنيين.

ـــة  ـــركات المصنعـــة وشـــركات الصيان ـــم الشـــ  نعمـــل مـــع أهــ
لمســـاعدة  العالـــم  مســـتوى  علـــى  والعمـــرة  واإلصـــالح 
لألســـاطيل  اســـتثنائية  جاهزيـــة  تحقيـــق  علـــى  عمالئنـــا 
ـــد  ـــلة التوري ـــة وإدارة سلس ـــات الصيان ـــالل خدم ـــن خ ـــة م الجوي

والخدمات الهندسية وخدمات القوى العاملة. 

نحقق الجاهزية



تمتلـــك   .2007 العـــام  فـــي  جـــال  شـــركة  تأسســـت 
ـــي  ـــن ف ـــن الزم ـــد م ـــن عق ـــر م ـــد ألكث ـــرة تمت ـــركة خب الش
تقديـــم الحلـــول المســـتدامة للطيـــران لعمالئنـــا. ومـــن 
ـــودة  ـــا المعه ـــة لكفاءتن ــرة واضاف ـــذه الخبـ ـــالل ه خ
ــى  ــز علـ ــا بالتركيـ ــمح لعمالئنـ ــواًل تسـ ــدم حلـ ــا نقـ فإننـ
ـــدات  ـــأن المع ـــة ب ـــم الثق ـــية وتمنحه ـــم األساس عملياته
ومنصـــات الطائـــرات الخاصـــة بهـــم ســـتكون جاهـــزة 

ألية مهمة وفي أي وقت.

ــاع  ــن قطـ ــزءًا مـ ــد جـ ــترك وتعـ ــروع مشـ ــال هـــي مشـ ــركة جـ شـ
دعـــم المهـــام فـــي مجموعـــة إيـــدج. إن حلولنـــا الفريـــدة مـــن 
ـــد  ـــلة التوري ـــة وإدارة سلس ـــي الصيان ـــا ف ـــن خدماتن ـــزز م ـــا تع نوعه

في مجاالت مثل التخطيط للصيانة الوقائية وإدارة المخزون. 



شـركــة جــال

2007

+500

+5000

+125000

71

  +39

تأسست عام 

طائرة

موظف

ساعة طيران

جنسية

خبرة في منصات 
الطيران

 عن ايدج

ـــذا  ـــا ه ـــي عالمن ـــتقبل ف ـــا أن المس ـــة، كم ـــاق مجهول ـــارع ذي آف ـــم متس ـــي عال ـــش ف نعي
ـــن  ـــدٍ م ـــٍل جدي ـــوء جي ـــز نش ـــا تحف ـــي بدوره ـــة والت ـــا المتقدم ـــى التكنولوجي ـــدٌ عل معتم
ـــك  ـــى تل ـــاك عل ـــدود، وهن ـــي الح ـــاق تختف ـــك اآلف ـــارف تل ـــى مش ـــركات، وعل ـــال والش األعم

المشارف أيضًا تنتظرنا فرص ال متناهية تنتظر من يغتنمها. 

لـــذا، عملنـــا فـــي ايـــدج هـــو االرتقـــاء بأســـلوب حياتنـــا، وضمـــان مســـتقبل آمـــن. وفـــي 
ايـــدج، رســـالتنا بســـيطة، تزويـــد الســـوق بتقنيـــات مبتكـــرة وخدمـــات متطـــورة بســـرعة 

وكفاءة أكبر.

ولـــن نقـــوم بإحـــداث ثـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فقـــط، بـــل ســـنقوم بتغييـــر مبـــادئ 
ـــه  ـــم النظـــر إلي ـــد ضمـــن قطـــاع يت ـــل الجدي ـــذا القطـــاع. فنحـــن طليعـــة الجي العمـــل فـــي ه
بعيـــن مختلفـــة، ونحـــن مـــن يقـــوم بوضـــع التكنلوجيـــا فـــي قمـــة هـــرم أولوياتنـــا فـــي 
ـــرًا  ـــة الشـــاملة. نعمـــل مـــع الجميـــع، كبي ـــًا عـــن الحلـــول العالمي ـــد بحث ـــم ملـــيء بالتعقي عال

كان أم صغيرًا، ناشئًا كان أم قائمًا، ومحليًا كان أم عالميًا.

ايدج، نحو تمكين مستقبل آمن.



الصيانة الجوية

 تعزيز القوى البشرية

الهندسة  والترقية

خدمات الدفاع الجوي

 إدارة سلسلة اإلمداد

قــدراتــنــا

التدريب و المشبهات



رســـالـتنـا

تقديـــم خدمـــات الصيانـــة واإلصـــالح والعمـــرة والخدمـــات الهندســـية الفعالـــة ذات 
ــداد،  ــلة اإلمـــ ــرة لسلسـ ــة المبتكـ ــول المتخصصـ ــززة بالحلـ ــي، معـ ــتوى العالمـ المسـ

لضمان أعلى مستويات جاهزية الطائرات. 







شركاؤنا هم من  الشركات المصنعة وشركات 
الصيانة واإلصالح والعمرة ذات الشهرة العالمية :

شركة أيه أيه آر

إيرباص هيليكوبترز

بيل هيليكوبترز

بوينغ

جنرال إلكتريك 

هانيويل

ليونادردو

لوكهيد مارتن / سيكورسكي

برات آند ويتني

داسو للطيران

بومباردييه

بيالتوس للطائرات

تيكسترون

سيسنا

ساب للطائرات

فايكينج 

أيوماكس

تاليس

بي أيه إي سيستمز

بياجيو



 تقـــدم شـــركة جـــال خدمـــات طيـــران شـــاملة وفقـــًا للعقـــود 
المحـــددة والمألوفـــة، أو وفقـــًا للترتيبـــات الجديـــدة القائمـــة 
علـــى األداء. ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك خدمـــات صيانـــة الخـــط 
األول والثانـــي والثالـــث، باإلضافـــة إلـــى عقـــود الجاهزيـــة 
ــى  ــالوًة علـ ــرات. عـ ــطول الطائـ ــتوى أسـ ــى مسـ ــاملة علـ الشـ

ذلك نقوم بتقديم الخدمات الهندسية والتدريبية. 

 مهمتنا ضمان جاهزيتكم للتحليق

إبقاء تركيز
عمالئنا على 
مهامهم  ــ 



الطائرات  منصات  على  الواسعة  العملية  خبرتنا  من  انطالقا 
المروحية والطائرات ذات األجنحة الثابتة يمكننا التأكيد بأن 
لدينا قدرات فريدة على مستوى المنطقة  في مجال دعم 

العمالء لتسهيل عمليات الصيانة وتعزيز الجاهزية.

كانوا  سواًء  المتنوعة،  متطلباتهم  بتلبية  عمالئنا  نساعد 
يبحثون عن توفير قطع الغيار البسيطة أو كادر الصيانة في 

الورش وتشغيلها، أو الحلول الشاملة لضمان الجاهزية. 

إبقاء تركيز
عمالئنا على 
مهامهم  ــ 



حصلـــت شـــركة جـــال علـــى االعتمـــاد الدولـــي بمـــا فـــي ذلـــك اآليـــزو 9001 
إلدارة الجـــودة، واآليـــزو 14001 إلدارة البيئـــة، واآليـــزو 45001 إلدارة الصحـــة 
والســـالمة المهنيـــة واآليـــزو 27001 إلدارة أمـــن المعلومـــات، األمـــر الـــذي 

يعكس التزامنا بالتميز الذي نثبته يوميًا لعمالئنا.





خـــــــبــراتــــنــــا
عــلــى األرض

أداؤكـــــم فــــي
الــجــــــو



خـــــــبــراتــــنــــا
عــلــى األرض

أداؤكـــــم فــــي
الــجــــــو

 دعـــم شـــامــل للطــيـران

ـــول دعـــم شـــاملة فـــي مجـــال  توفرشـــركة جـــال حل
ـــمل  ـــن. تش ـــكريين والمدنيي ـــالء العس ـــران للعم الطي
ـــداد  ـــة واإلم ـــل للصيان ـــف الكام ـــول الطي ـــذه الحل ه

باإلضافة إلى الحلول الهندسية.

ــدى جــــــال مـــا يزيـــد عـــن خمـــس آالف )5000(  لـ
ــركة  ــي للشـ ــي المقرالرئيسـ ــون فـ ــف يعملـ موظـ
لخدمـــة  المختلفـــة  العمـــالء  مواقـــع  وفـــي 

المتطلبات المتنوعة لعمالئنا.



الصيانة الجوية

ــة   ــات الصيانـ ــن خدمـ ــعًا مـ ــًا واسـ ــال نطاقـ ــركة جـ ــدم شـ  تقـ
فـــي مجـــال الطيـــران، بـــدءًا مـــن عمليـــات الفحـــص الروتينيـــة 
إلـــى اإلصـــالح حســـب الطلـــب وأعمـــال العمـــرة الخاصـــة 
ــي  ــة التـ ــتدامة المتكاملـ ــول المسـ ــرات والحلـ ــة الطائـ بأنظمـ

تضمن جاهزية الطائرات بشكل دائم.

نوظـــف المهندســـين األكفـــاء علـــى المســـتويين المحلـــي 
ــم  ــان أهليتهـ ــى ضمـ ــتمرار علـ ــز باسـ ــي، ونركـ والعالمـ
للعمـــل علـــى عـــدد كبيـــر ومتنـــوع مـــن الطائـــرات 
ــم  ــن ثـ ــت، ومـ ــاح الثابـ ــرات ذات الجنـ ــة والطائـ المروحيـ
يمكننـــا التأكيـــد بـــأن اختصاصيـــي الصيانـــة لدينـــا هـــم 
مـــن الخبـــراء. وننفـــذ أي إجـــراء صيانـــة، ســـواء كان 
بســـيطًا أم معقـــدًا، تصحيحيـــًا أم وقائيـــًا، وفقـــًا ألعلـــى 

معايير الجودة والسالمة.



تحســـين القـــدرات والمرافـــق، بمـــا فـــي ذلـــك تصميـــم وتنفيـــذ ورش 
الصيانة المتوسطة.

التكامـــل فيمـــا يتصـــل بتخطيـــط المـــوارد المؤسســـية لتحســـين وتنظيـــم 
نقـــل معلومـــات الصيانـــة والخدمـــات اللوجســـتية بيـــن األنظمـــة 

الحاسوبية.

 توفـــر شـــركة جـــال أيضـــًا لعمالئهـــا الخدمـــات 
التالية المتعلقة بالطيران:

الهندسة والترقية

ـــي  ـــي وفني ـــإن مهندس ـــرة، ف ـــة والعم ـــال الصيان ـــى أعم ـــة إل  باإلضاف
ــل  ــة لتعديـ ــات متنوعـ ــن ألداء خدمـ ــن ومؤهليـ ــال مدربيـ ــركة جـ شـ

وتطوير وترقية الطائرات.

ــى  ــاج إلـ ــا تحتـ ــادم، أو أنهـ ــه التقـ ــرات تواجـ ــت الطائـ ــا إذا كانـ ومـ
ــات  ــام أو المتطلبـ ــة فـــي المهـ ــينات المطلوبـ ــة لتلبـــي التحسـ ترقيـ
التنظيميـــة الجديـــدة، فـــإن فرقنـــا تعمـــل مـــع العمـــالء ومصنعـــي 
ــل  ــول للعمـ ــركاء الحلـ ــة وشـ ــزودي األنظمـ ــة ومـ ــدات األصليـ المعـ
علـــى تصميـــم وتنفيـــذ واعتمـــاد الطائـــرات المعدّلـــة التـــي تقـــدم 

األداء األفضل.



خدمات الدفاع 
الجوي 



خدمات الدفاع الجوي

عمليات تشغيل وإدارة المستودعات
 

تجديد القطع الرئيسية / تخطيط عمليات العَمرة )الترميم( 
وتنفيذها

التدريب أثناء العمل لجنود سالح الجو، ولدفاع الجوي على 
تنفيذ متطلبات الصيانة، واإلصالح، والتجديد، وتقديم الدعم 

اللوجستي ألنظمة باتريوت وثاد للدفاع الجوي.

إدارة مخازن المهن المساندة

خدمات إدارة الجودة واإلنتاج

خدمات التوريد وتوفير قطع الغيار من خالل شركات تصنيع 
القطع األصلي، وموردي الطرف الثالث

خدمات توريد المستلزمات اللوجستية، ودعم المستودعات

منشورات الدعم الفني

خدمات المشتريات وحيازة البرامج

خدمات اإلصالح واإلعادة

والمعدات  واألنظمة  الجوي،  الدفاع  تقنيات  لتشمل  والطائرات  الطيران،  قطاع  في  خبراتنا  تمتد 
لهذه  الشامل  اإلمداد  الصيانة وسلسلة  لتوفير دعم  مثاليًا  يجعلنا شريكًا  ما  المتخصصة،  الجوية 

األنظمة أيضًا. كما نوفر لعمالئنا دعمًا شاماًل ومتخصصًا في المجاالت التالية:



الدعم اللوجستي وسلسلة اإلمداد

ــلة   ــات سلسـ ــتية وخدمـ ــات اللوجسـ ــن الخدمـ ــة مـ ــا مجموعـ ــدم لعمالئنـ نقـ
ـــول  ـــن حل ـــزء م ـــا أو كج ـــة بذاته ـــة قائم ـــة أو كخدم ـــة مضاف ـــد كقيم التوري
ــة ذات  ــود المألوفـ ــق العقـ ــك وفـ ــواء كان ذلـ ــة، سـ ــاة المتكاملـ دورة الحيـ
الشـــروط  الثابتـــة ، أو وفـــق الهيـــاكل البديلـــة مثـــل عقـــود الجاهزيـــة 

القائمة على األداء.

ـــة  ـــات الصيان ـــزودي خدم ـــة وم ـــركات المصنع ـــع الش ـــة م ـــا القوي إن عالقاتن
ـــن  ـــر م ـــم أكث ـــن لدع ـــن اإلقليميي ـــن والموردي ـــرة الخارجيي ـــالح والعم واإلص
اثنتـــي عشـــرة منصـــة طائـــرات مروحيـــة والطائـــرات ذات الجنـــاح الثابـــت 
ــة  ــدة ضخمـ ــتخدام قاعـ ــة اسـ ــا إمكانيـ ــدًا يمنحانـ ــل جيـ ــا المؤهـ وكادرنـ
ــعة  ــرات واسـ ــدة وخبـ ــدات وأدوات عديـ ــية   ومعـ ــات الهندسـ ــن البيانـ مـ
ـــه لتقديـــم  ـــر ل ـــا مؤهليـــن علـــى نحـــو ال نظي ـــك، فإنن ومتنوعـــة. ونتيجـــة لذل

خدمات ودعم فني استثنائيين لمالكي الطائرات ومشغليها. 



ـــي  ـــرة ف ـــك خب ـــل ويمتل ـــداد مؤه ـــلة اإلم ـــي سلس ـــا ف إن فريقن
تتســـم  وبفضلـــه  والتجـــاري،  العســـكري  اإلمـــداد  مـــن  كل 

عملياتنا بسرعة االستجابة لتلبية احتياجات العمالء. 
ـــا  ـــي نقدمه ـــة الت ـــداد المتخصص ـــلة اإلمــ ـــات سلس ـــمل خدم تش

ما يلي:

حلول مالئمة إلدارة سلسلة اإلمـــداد

إدارة المستودعات وتحليل جرد المخزون الخاص بالطائرات

الدعم اللوجستي المتكامل

إدارة المخزون

التخلص من الطائرات وإعادة بيعها

إدارة المخاطر والفرص

اتفاقيات التوريد االستراتيجية

إدارة تقادم المخزون



زيادة المتخصصين

نرفـــد عمالئنـــا بالخبـــراء لمســـاعدتهم علـــى تنفيـــذ خدمـــات 
إدارة أســـطول الطائـــرات والممتلـــكات والمعـــدات المرتبطـــة 

بها بأفضل طريقة فعالة ممكنة.

ـــا تتيـــح الدعـــم الفنـــي المتقـــدم وخدمـــات استشـــارات   إن حلولن
القيـــادة  والتدريـــب المتخصـــص ويشـــمل ذلـــك الصيانـــة الشـــاملة 
لـــكل المكونـــات )الميكانيكيـــة، والهيدروليكيـــة واإللكترونيـــة( 
ــة إدارة  ــارية  ألنظمـ ــج االستشـ ــة والبرامـ ــارات الصيانـ واستشـ

الرحالت الجوية والمساعدة الفنية.



ـــم  ـــة لتقدي ـــا اإلمكاني ـــإن لدين ـــات، ف ـــركاء والعالق ـــن الش ـــبكة م ـــود ش وبوج
االستشارة والدعم  لعدد كبير من التخصصات والتي تشمل:

مستشارو القيادة

أختصاصيو العمليات المشتركة

مدراء إدارات ومدراء برامج

مدربون وطيارو اختبارات

مهندسو طيران وفنيون، متخصصون في مجال تقنية المعلومات

متخصصون في مجال اإلمداد وسلسلة التوريد

اختصاصيون في مجال العقود واالمتثال للقوانين



التدريب و 
المشبهات

المشبهات

إدارة البرامج واإلشراف عليها

دراسة الجدوى

اختبارات القبول

العمليات واإلجراءات

خدمات الدعم الفني

فنيو الصيانة

مشغلون مدربون

نوفر التدريب الفردي والجماعي وتدريب أفراد الطاقم على أجهزة المحاكاة



التدريب

على المستوى المؤسسي

الصفية  الغرف  داخل  التعليم  على  المبني  الفني  وغير  الفني  التدريب 
)SAT( باستخدام نظام التدريب المنهجي

تدريب على الصيانة الفنية

الصفية  الغرف  داخل  التعليم  على  المبني  الفني  وغير  الفني  التدريب 
)SAT( باستخدام نظام التدريب المنهجي

تطوير المهارات المهنية القيادية

التدريب غير الفني

تدريب أساسي ومتقدم على الطيران

تدريب مكثف للطيارين ومدربي الطيارين

على مستوى الوحدة

)SGA( تحليل فجوة المهارات

)TNA( تقييم االحتياجات التدريبية

)OJT( التدريب على رأس العمل

التدريب الفني الدوري



تـوزيـــع
قـطـــع الـغـيـــار



مركز توزيع في الشرق األوسط وأفريقيا
ـــة  ـــة الصيني ـــركة الوطني ـــع الش ـــترك م ـــروع مش ـــالل مش ـــن خ ـــال – م ـــر ج تدي
الســـتيراد وتصديـــر تكنولوجيـــا الطيـــران )كاتيـــك(- مســـتودعا جمركيـــا 
ــريع  ــرض تسـ ــا، بغـ ــا مربعـ ــاحته 1440 قدمـ ــغ مسـ ــه تبلـ ــن نوعـ ــدا مـ فريـ
وتبســـيط عمليـــة توزيـــع قطـــع الغيـــار واألدوات والمعـــدات والمـــواد األخـــرى 

الخاصة بالطائرات على مستوى منطقة أفريقيا والشرق األوسط.

يعـــزز هـــذا المســـتودع الجمركـــي قـــدرات جـــال فـــي مجـــال الصيانـــة 
واإلصـــالح والعمـــرة مـــن خـــالل تخزيـــن وتوريـــد قطـــع غيـــار حيويـــة 
ـــة والتـــي  ـــران الصيني لمجموعـــة مـــن المنصـــات، تنتجهـــا شـــركة صناعـــة الطي
ـــات هـــذا  ـــن . وستســـهم عملي ـــي الدفـــاع فـــي الصي ـــر مقاول تعـــد إحـــدى أكب
ــة  ــي منطقـ ــار فـ ــع الغيـ ــر قطـ ــتوى توفـ ــاء بمسـ ــي االرتقـ ــتودع فـ المسـ
الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا وبالتالـــي خفـــض وقـــت اإلصـــالح مـــن أشـــهر إلـــى 

أسابيع وتحسين جاهزية أساطيل عمالء جال.

ـــتهان بهـــا جـــراء  ـــرات ال يس ـــك، ســـيحقق عمـــالء جـــال توفي ـــى ذل عـــالوة عل
انخفـــاض التكاليـــف وذلـــك النتفـــاء حاجتهـــم إلـــى تخصيـــص ميزانيـــات 
ـــحن  ـــف الش ـــم لتكالي ـــدم تكبده ـــار وع ـــع الغي ـــن قط ـــم م ـــة مخزونه لصيان

المرتفعة على قطع الغيار المرسلة من الصين
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