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صـيـانـــة مـتـطـــورة
لـالرتـقـــاء بجاهـزيـــة

األصـــول 
انطالقـــا من خبرتنا الواســـعة في تقديم حلـــول الصيانة 
واإلمداد للطائرات المروحيـــة وذات الجناح الثابت، إضافة 
إلى خدمات القوى البشرية ذات العالقة، نقوم -في جال- 
بمســـاعدة عمالئنا العســـكريين والمدنييـــن على تطوير 

عملية الصيانة لالرتقاء بجاهزية األصول.

ومـــن خالل هذه الخبـــرة وعالقاتنا القوية مع الشـــركات 
المصنعة ومزودي خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة على 
مســـتوى العالم، واعتمادا على حوالي 5000 موظفًا من 
71  جنســـية مختلفـــة يعملون في مقرنا الرئيســـي وفي 
العديـــد من مواقع عمالئنا، نســـاعد العمالء على تحقيق 

مستويات استثنائية من جاهزية األساطيل.



الصيانة الجوية
تقدم شـــركة جال نطاقًا واسعًا من خدمات الصيانة الجوية، 
بدءًا مـــن عمليات التفتيش والفحـــص الروتينية، وصوال إلى 
اإلصالح حســـب الطلب وعمـــرة أنظمة الطائـــرات، والحلول 
المســـتدامة المتكاملـــة التـــي تضمن توافريـــة وجاهزية 
الطائرات. كما توفر جال خدمات تحسين القدرات والمرافق، 
بما في ذلـــك تصميم وتنفيـــذ ورش الصيانة المتوســـطة، 
باإلضافة إلـــى حلول التكامل فيما يتصـــل بتخطيط الموارد 

المؤسسية.

سلسلة اإلمداد
نحن نقدم لعمالئنا مجموعة من خدمات اإلمداد وسلســـلة  
التوريـــد، على نحو يتســـم بســـرعة االســـتجابة والكفاءة 
العالية، كخدمـــة قائمة بذاتها أو كجـــزء من حلول دورة 
الحياة المتكاملة، حيث وفر لنا عملنا مع الشركات المصنعة 
ومـــزودي خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة على مســـتوى 
العالـــم، والموردين اإلقليميين القائمين على دعم أكثر من 
اثنتي عشـــرة منصة طائرات مروحية وذات جناح ثابت، وفر 
إمكانية اســـتخدام قاعدة بيانات هندسية ضخمة ومعدات 
وأدوات عديدة وخبرات واســـعة ومتنوعـــة. ونتيجة لذلك، 
فإننا مؤهلـــون على نحو ال ُيجارى لتقديـــم خدمات ودعم 

فني استثنائيين لمالكي الطائرات ومشغليها . 

الهندسة والترقيات
باإلضافة إلى أعمال الصيانة والعمرة، فإن مهندسي وفنيي 
شـــركة جال مدربون ومؤهلون ألداء خدمات متنوعة فيما 

يتصل بتعديل وترقية الطائرات.  

وســـواء كانت الطائرات تواجه التقادم، أو أنها تحتاج إلى 
ترقية لتلبية التحسينات المطلوبة في المهام أو المتطلبات 
التنظيمية الجديدة، فإن فرقنا تعمل مع العمالء والشركات 
المصنعـــة ومزودي األنظمة وشـــركاء الحلول، للعمل على 
تصميم وتنفيذ واعتماد الطائرات المعّدلة التي تقدم أفضل 

أداء ممكن.

خدمات الدفاع الجوي 
نحن نقوم بتوفير خدمات دعم شاملة لصيانة معدات الدفاع 
الجوي، وأنظمته وحلوال لسلسلة اإلمداد الخاصة به، ويشمل 
ذلك ضبط الجودة ومراقبة اإلنتاج، وتخطيط اإلمداد وخدمات 
التوريد والمســـتودعات وخدمات المشتريات، والحصول على 

البرامج باإلضافة إلى خدمات اإلصالح واإلعادة.

تعزيز القوى العاملة
نحن نرفد عمالئنا بالخبراء لمســـاعدتهم على تنفيذ خدمات 
إدارة اســـطول الطيران واألصول المرتبطة به بأفضل طريقة 

فعالة ممكنة.

توفر حلولنـــا الدعم الفنـــي المتطور، وخدمات استشـــارات 
القيادة والتدريب المتخصص، واستشـــارات الصيانة والبرامج 
االستشارية ألنظمة إدارة الرحالت الجوية والمساعدة الفنية.

مركز توزيع في الشرق األوسط وأفريقيا
تدير جال – من خالل مشروع مشـــترك مع الشركة الوطنية 
الصينية الســـتيراد وتصديـــر تكنولوجيا الطيـــران (كاتيك)- 
مستودعا جمركيا فريدا من نوعه تبلغ مساحته 1440 قدما 
مربعا، بغرض تســـريع وتبســـيط عملية توزيـــع قطع الغيار 
واألدوات والمعدات والمواد األخرى الخاصة بالطائرات على 

مستوى منطقة أفريقيا والشرق األوسط.

يعـــزز هذا المســـتودع الجمركـــي قدرات جـــال في مجال 
الصيانة واإلصالح والعمرة من خالل تخزين وتوريد قطع غيار 
حيويـــة لمجموعـــة من المنصـــات، تنتجها شـــركة صناعة 
الطيـــران الصينية والتي تعد إحدى أكبر مقاولي الدفاع في 
الصين . وستســـهم عمليات هذا المســـتودع في االرتقاء 
بمســـتوى توفر قطع الغيار في منطقة الشـــرق األوســـط 
وأفريقيا وبالتالي خفض وقت اإلصالح من أشهر إلى أسابيع 

وتحسين جاهزية أساطيل عمالء جال.

عالوة على ذلك، ســـيحقق عمالء جال توفيرات ال يســـتهان 
بهـــا جراء انخفـــاض التكاليف وذلك النتفـــاء حاجتهم إلى 
تخصيص ميزانيـــات لصيانة مخزونهم من قطع الغيار وعدم 
تكبدهـــم لتكاليـــف الشـــحن المرتفعة على قطـــع الغيار 

المرسلة من الصين.


