
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تأسست وسجلت في أبو ظبي، اإلمارات العربية خدمات الطيران القارية هي شركة دولية 

خدمات أصبحت وقد  مع سنوات عديدة من الخبرة والكفاءة، 1994المتحدة منذ عام 

مبتكرة الحلول التوفير تقوم بالرائدة في مجال الدفاع والمعدات التجارية، والطيران القارية 

 .وتكامل النظم لعمالئنا

نحن ف ومن خالل موقعين لنا )اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية(

ويتم إنجاز ذلك من خالل  ن لمتطلبات مهام عمالئنا المهمة  لضمان رضاهم التام.ومخصص

الوصول إلى و ،الخاصة بنا واسعة من الشركاء التجاريينالشبكة ال، الخاصةقدرات ال

المنتجات والخدمات التي تغطي الطيران والمركبات البرية العسكرية ومختلف معدات 

 .الدعم

من ألومن خالل خبرتنا الطويلة، قمنا ببناء قوتنا ومواصلة نمونا كعنصر دعم مخصص في ا

 .الحكومي في منطقة مجلس التعاون الخليجي

ما نراه ضروري في األعمال  والجماعي ه العمل السريع، والعملواالبتكار، واإلبداع، إن 

.التجارية لتلبية وتجاوز توقعات عمالئنا الموارد لالستجابة خدمات الطيران القارية تطور  

تلبية متطلبات العمالء المتنوعة في لللتغيرات التي تحدث في جميع أنحاء العالم و السريعة

 .المنطقة

مارات العربية المتحدة والواليات المتحدة في كل من اإل خدمات الطيران القاريةفريق إن 

وحيوي في جميع جوانب األعمال اليومية ذو رؤيةو، حماسياألمريكية،  . نحن نولي أهمية  

 .خاصة لقيم مثل الثقة والمسؤولية والممارسات التجارية األخالقية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدات التكتيكية •

 البصريات وأنظمة األسلحة •

 ةريات واألسلحاألنظمة البص •

 ( والعمرة صيانة واإلصالحالصيانة والعمرة )ال •

 للمركبات ذات العجالت والمقطورة 1س ال ا /

 االستشعار ومعدات االتصاالت •

 روابط البيانات التكتيكية •

 دعم الذخيرة واألسلحة •

                       دعم البحرية

 نصف متحرك: مستشفى ميداني  •

 ))حاوية وخيام

 الحلول الميدانية الطبية •

 متحرك، غير مدرع •

 األطباء عن بعد •

         المحاكاة والتدريب

 الحلول الهندسية •

 تصنيع •

 التعديالت، ترقيات الهندسة •

 تطوير الدليل التقني •

 برامج الخدمات اللوجستية على أساس األداء •

 معدات الدعم األرضي برامج تطوير األدوات •

                               حلول المراقبة

 أمن الحدود •

 اس ار 41سي  •

 حماية االنترنت •

 معسكرات العسكريةحماية ال •

المباني االستراتيجية وحماية  •

 المناطق

برامج تدريبية   -         
 

 خدمات الطيران القارية

 

 حلول عسكرية

 

 حلول طبية

 

(عسكري وتجاري) الطيران والهندسة  

 

 حماية البنية التحتية الحيوية

 



Juergen Fiebig – CEO 

CAS UAE 

Suite 1201 Opal House, Al Nahyan Camp 

Abu Dhabi 

Tel: +971 1 441 9113 

Fax: +971 1 441 0463 

CAS USA 

8209 Market Street, Unit A 

Wilmington, NC 28405, USA 

 

 

 

 

 

 

• Manufacturing 

• Modifications, 

Engineering  Upgrades 

• Technical Manual 
Development 

• Repairs 

• Performance based 

logistics  programs 

• Ground Support 
Equipment 

and Tooling Programs 
• Surveillance Solutions 

• C41SR 

• Cybersecu rity 

• Military Camp 
Protection 

• Strategic Buildings 

and Area  Protection 

• Training Programs 

 مركز لوجستيات التميز ✓

 قدرات سلسلة التوريد ✓

 الثقة والتفاني والمسؤولية ✓

 تكامل النظام، والصيانة والتشغيل ✓

 موفر الحلول ✓

 شبكة الشركاء والتصنيع ✓

 استراتيجيات التسويق ✓

 ة المشاريعإدار  ✓

 


