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 INTRODUCTION
“High Dam” was established in the year 2000, since then, it began to work on construction 
projects and private residential buildings. After gaining good experiences in managing 
and successfully implementing these projects with many clients over the years, “High 
Dam” succeeded in entering the competition and establishing its position on a higher 
level to undertake construction, operation, and maintenance projects with government 

and commercial sectors and still.
In the field of trade, “High Dam Group” owns three branches for trading and supplies 
of specialized equipment in several fields to serve customers in the sectors (energy 
and aviation - military and civil) supported in this by the distinguished experience of 
founders in these industries and the strong relationships established by the group 
with many well-known manufacturers Globally for GSE “Ground Service Equipment” 
fuel handling and storage equipment, and airport systems (whether for systems inside 
airport halls and buildings or on the air side - runways, aprons, control towers, and 
navigation systems), including spare parts, inspection and maintenance tools, and 

equipment.
And in the year 2018, “High Dam Group” expanded its portfolio through the establishment 
of the company’s branch for security systems to provide security and protection 
systems for government / commercial buildings, airports, railway stations, prisons, 
etc... And it was proudly approved as a provider of this service in this specialized sector 

by the Ministry of Interior - Saudi Arabia.
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مـــقدمة 

أنشــئت الســد الشــامخ فــي عــام 2000 ميــادي وبــدأت بالعمــل فــي مشــاريع مقــاوالت اإلنشــاءات 

والمبانــي الســكنية الخاصــة، ومــن بعــد اكتســاب خبــرات جيــدة فــي إدارة وتنفيــذ هــذه المشــاريع 

بنجــاح مــع العديــد مــن العمــاء علــى مــدى عــدة ســنوات ، نجحــت الســد الشــامخ فــي دخــول 

المنافســة وتثبيــت مكانتهــا علــى مســتوى أكبــر للقيــام بمشــاريع اإلنشــاءات والتشــغيل والصيانــة 

ــت . ــة ومازال ــة والتجاري مــع القطاعــات الحكومي

أمــا فــي مجــال التجــارة تمتلــك مجموعــة الســد الشــامخ ثاثــة أفــرع للتجــارة والتوريــدات للمعــدات 

التخصصيــة فــي عــدد مــن المجــاالت لخدمــة العمــاء فــي قطاعــات (الطاقــة والطيــران – العســكرية 

الصناعــات  المجموعــة فــي هــذه  المتميــزة لمؤسســي  الخبــرة  يدعمهــا فــي ذلــك  والمدنيــة) 

 
ً
وللعاقــات المتينــة التــي أنشــأتها المجموعــة مــع العديــد مــن الشــركات المصنعــة المعروفــة عالميــا

لـــ GSE "معــدات الخدمــات األرضيــة" ، معــدات ونظــم معالجــة ومناولــة الوقــود ، وأنظمــة المطارات 

ــاحات  ــات وس ــران – المدرج ــة الطي ــي جه ــارات أو ف ــي المط ــاالت ومبان ــل ص ــة داخ ــواء لألنظم (س
 قطــع الغيــار وأدوات ومعــدات 

ً
وقــوف الطائــرات وأبــراج المراقبــة واألجهــزة الماحيــة) ، شــاما

ــة . الفحــص والصيان
 

وفــي عــام 2018 ميــادي قامــت مجموعــة الســد الشــامخ بتوســيع محفظتهــا مــن خــال إنشــاء فــرع 

الشــركة لألنظمــة األمنيــة لتوفيــر أنظمــة األمــن والحمايــة للمبانــي الحكوميــة / الخاصــة والمطــارات 

ومحطــات الســكك الحديديــة والســجون .. إلــخ ، وتمــت الموافقــة عليهــا بفخــر كمــزود / مقــدم 

لهــذه الخدمــة فــي هــذا القطــاع التخصصــي مــن وزارة الداخليــة – المملكــة العربيــة الســعودية  .
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Expansion of the 
product portfolio

Persistent efforts to increase 
the company’s market share in chosen markets 

Maintain the trust of existing 
customers and employee’s loyalty

Targeting new specific 
customer segments

Strengthening relationships 
with current vendors/suppliers 
& simultaneously developing 

new vendors/suppliers
STRATEGY

Mission

To provide quality workmanship, 
service and maintain highest 
level of professionalism, honesty 
and fairness in our relationship 
with our employees, customers, 

and partner vendors.  

Vision

To secure a foremost position 
among all companies in our 
chosen markets, sought after by 
potential customers for our track 

record in reliable execution, 
cost effectiveness, and 
world class technical 

sophistication.
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الرؤية  الرسالة

والخدمــة  الصناعــة  جــودة  توفيــر 

والحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن 

فــي  والنزاهــة  والصــدق  االحتــراف 

وعمائنــا  موظفينــا  مــع  عاقتنــا 

المورديــن.   وشــركائنا 

الشــركات  ضمــن  متصــدر  مركــز  لضمــان 

وأن   ، المختــارة  األســواق  فــي  العاملــة 

يســعى إلينــا العمــاء المحتملــون لســجلنا 

الحافــل فــي التنفيــذ الموثــوق ، والفعاليــة 

مــن حيــث التكلفــة ، والتطــور 

التقني بمستوى عالمي.

 إلى العمل على زيادة
ً
السعي دوما

 الحصة السوقية في األسواق المختارة

استهداف شرائح

جديدة من العماء

ــارات  ــي خي ــع ف ــتمرار التوس اس

مجموعــة المنتجــات التخصصيــة 

التــي نتعامــل بهــا 

تقوية العاقة مع الموردين 

الحالين والسعي للوصول الى 

موردين جدد 

الحفاظ على ثقة

العماء ووالء الموظفين 

اإلستراتيجة
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Creating a sustainable and effective work environment 
is usually one of the biggest public expenditures facing 
government or commercial entities, as after the stage of 
construction and processing comes the stage of continuous 
support and site service to maintain the provision of services 
and objectives for which it is created is an expensive business 
and usually represents the largest financial expenses after 
payroll.

Facility Management (FM) is a multifaceted discipline 
to ensure the functionality of the built environment by 
integrating people, place, process, and technology. High 
Dam is a leader in FM and we have more than 18 years of 
experience in this area.

With the globally increasing demands for Facility 
Management, High Dam convinced that our ability to deliver 
all or most of the service offerings through our own people 
is critical for securing both the quality and efficiency of the 
solution. By managing our own staff, we are in a much better 
position to control, govern, and manage each and every part 
of the services carried out.

Our aim is to provide our clients with a facility-management-
service to improve the daily running of their workplace and 
to reflect the image they want to create.

                FACILITY MANAGEMENT
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إدارة المرافق

ــر   يكــون أحــد أكب
ً
ــة هوعــادة ــة عمــل مســتدامة وفعال إنشــاء بيئ

النفقــات العامــة التــي تواجــه الجهــات الحكوميــة أو التجاريــة 

، حيــث أن بعــد مرحلــة اإلنشــاء والتجهيــز تأتــي مرحلــة الدعــم 

الخدمــات  تقديــم  علــى  للحفــاظ  الموقــع  وخدمــة  المســتمر 

واألهــداف التــي أنشــيء مــن أجلهــا هــو عمــل باهــظ الثمــن 

وعــادة مــا يمثــل أكبــر المصروفــات الماليــة بعــد كشــوف المرتبات.

إدارة المرافــق (FM) هــي مجــال متعــدد األوجــه لضمــان أقصــى 

ــك مــن خــال دمــج وتفاعــل  إســتفادة مــن الموقــع المبنــي وذل

ــات. األشــخاص والمــكان واإلجــراءات والتقني

مجموعــة الســد الشــامخ هــي شــركة رائــدة فــي مشــاريع إدارة 

ــا مــن الخبــرة فــي هــذا المجــال، 
ً
المرافــق ولدينــا أكثــر مــن 18 عام

مــع التركيــز علــى أن قدرتنــا علــى تقديــم تلــك الخدمــات مــن 

خــال موظفينــا المباشــرين هوأمــر بالــغ األهميــة لضمــان جــودة 

وكفــاءة الحلــول . حيــث أن مــن خــال إدارة ومراقبــة موظفينــا 

نحــن فــي وضــع أفضــل بكثيــر للســيطرة علــى وإدارة كل جــزء مــن 

الخدمــات المنفــذة للعمــاء.

المرافــق  إدارة  بخدمــة  عمائنــا  تزويــد  هــو  الرئيســي  هدفنــا 

لتحســين التشــغيل اليومــي لمــكان عملهــم وتنفيــذ البيئــة التــي 

يرغبــون فــي إنشــائها لمســاعدتهم فــي إنجــاز أعمالهــم.
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 OPERATION & MAINTENANCE
Through the services, competencies, processes, and tools that the «High 
Dam Group» possesses, our clients assured that their built environment 
fulfills the functions for which the facility designed and built.

Maintenance and operation work usually include the daily activities 
required for the buildin’s  structure, systems, equipment, visitors and 
users to perform their intended functions. 

The groups operation and maintenance services extend to many sectors, 
ranging from commercial, government and military fields to energy and 
industry and in some of the most difficult and challenging locations, 
whether sites that operate 24/7 with high traffic density (customs ports) 
or in remote and security-sensitive sites ( Military sites in the Empty 
Quarter desert).
Whatever your needs, we can develop a custom solution to suit you.
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التشغيل والصيانة        

تمتلكهــا  التــي  واألدوات  والعمليــات  والكفــاءات  الخدمــات  خــال  مــن 

مجموعــة الســد الشــامخ ، يتــم التأكيــد لعمائنــا أن بيئتهــم المبنيــة ســتؤدي 

الوظائــف التــي تــم تصميــم وبنــاء المنشــأة مــن أجلهــا. 

الازمــة  اليوميــة  األنشــطة  عــادة  والتشــغيل  الصيانــة  عمليــات  وتتضمــن 

لهيــكل المبنــى / المبنــى وأنظمتــه ومعداتــه والزائريــن / المســتخدمين ألداء 

المقصــودة. وظائفهــم 

تمتــد خدمــات التشــغيل والصيانة لــدى المجموعة إلى العديد مــن القطاعات ، 

ا مــن المجــاالت التجاريــة والحكومية والعســكرية وحتى الطاقــة والصناعة 
ً
بــدء

ــا ســواء المواقــع التــي تعمــل علــى 
ً
وفــي بعــض أكثــر المواقــع صعوبــة وتحدي

مــدار اليــوم دون إنقطــاع وبكثافــة حركــة عاليــة ( المنافــذ الجمركيــة ) أو فــي 

المواقــع النائيــة وذات الحساســية األمنيــة ( مواقــع عســكرية فــي صحــراء 

الربــع الخالــي ). مهمــا كانــت احتياجاتــك ، يمكننــا تطويــر حــل مخصص يناســبك. 
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Our experts can take care of everything from:

Project 
management

Operations and 
maintenance 
computerized 

program

Civil &
structural 

repairs 
services

Preventive,
Routine

 & Emergency 
maintenance 

services

Mechanical 
systems & 

equipment’s

HVAC 
systems

Overhead 
doors

Electrical 
systems

Utilities 
and energy 

management 

Roads and 
grounds keeping

conservation

Pest 
control

Fleet 
management 

and 
maintenance 

and much more...
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ويمكن لخبرائنا االهتمام بكل شيء من:

ادارة

 المشروع

 برامج التشغيل 

والصيانة 

المحوسبة

خدمات التصليح 

المدنية

 والهيكلية

خدمات الصيانة 

الوقائية والروتينية 

والطوارئ

األنظمة 

الميكانيكية 

والمعدات

 أنظمة

 التكييف

األبواب

العلوية

األنظمة

 الكهربائية

المرافق وإدارة 

الطاقة

الطرق وحفظ 

األراضي

مكافحة 

اآلفات

إدارة وصيانة 

األسطول

وأكثر بكثير...
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CLEANING SERVICES
High Dam Group is proud to have a (men/women) service 
team with a high level of expertise and competence to 
provide hygiene services for government / commercial 
buildings and facilities, which helps clients in maintaining 
the cleanliness and sustainability of their buildings/
facilities.
The group is also honored to have provided cleaning services 
to several hospitals with a high level of performance, 
maintaining sterilization levels and safety procedures, 
especially at the most critical times during the (Corona 
- Covid 19) pandemic which has hit around the world.

The group also provides comprehensive cleaning solutions 
for retail stores, office workplaces, hospitality businesses, 
educational institutes, medical units, factories, and 
industries.

Through hard and meticulous work on all details, the 
group’s cleaning teams at contracted facilities provides a 
positive experience and memory for guests, clients, 
employees, patients, students, and all beneficiaries of 
cleaning services.
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خدمات التنظيف                                                               

تفخــر مجموعــة الســد الشــامخ بأنهــا تمتلــك فريــق خدمــات 

( رجالــي / نســائي ) علــى مســتوى عالــي مــن الخبــرات والكفــاءة 
لتوفيــر خدمــات النظافــة للمبانــي والمرافق الحكوميــة / التجارية،

وإســتدامة  نظافــة  علــى  الحفــاظ  فــي  العمــاء  يســاعد  ممــا 

ومرافقهــم.   مبانيهــم/ 

ــات  ــدم خدم ــت تق ــت ومازال ــا قام ــة بانه ــرف المجموع ــا تتش كم

النظافــة لعــدد مــن المستشــفيات بمســتوى عالــي مــن األداء 

والحفــاظ علــى مســتويات التعقيــم وإجــراءات الســامة الســيما 

 خــال جائحــة ( كورونــا – كوفيــد 19) 
ً
فــي أكثــر األوقــات حرجــا

التــي ضربــت مختلــف أنحــاء العالــم
 

البيــع  لمحــات  تنظيــف شــاملة  المجموعــة حلــول  تقــدم  كمــا 

بالتجزئــة ، وأماكــن عمــل المكاتــب ، وأعمــال الضيافــة ، والمعاهــد 

التعليميــة ، والوحــدات الطبيــة ، والمصانــع ، والصناعــات.

مــن خــال العمــل الجــاد والدقيــق لجميــع التفاصيــل ، يقــدم فريــق 

التنظيــف الخــاص بالمجموعــة فــي المنشــآت المتعاقــد معهــا 

تجربــة وذكــرى إيجابيــة للضيوف والعمــاء والموظفيــن والمرضى 

والطــاب وكافــة المســتفيدين مــن خدمــات النظافــة .
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 GROUND/AIR SUPPORT
   EQUIPMENT FOR AVIATION

«High Dam» has strong partnerships with many 
manufacturers of ground and air services equipment 
and systems for aviation across Europe, America, and 
Australia, and these relationships were built several 
years ago on a solid foundation to apply all international 
standards of customer service in the Kingdom of Saudi 
Arabia with the latest technologies and in line with their 

operational and commercial requirements

GROUND SUPPORT
 EQUIPMENT GSE

Aircraft Ground Power 
Units (GPU)

 Liquid Coolant System 
(LCS)

 - for AWACS aircraft

Air Condition Unit 
(ACU) 

Tow Tugs & Bobtails 
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معدات الخدمات

 األرضية والجوية  للطيران 

تمتلــك مجموعــة الســد الشــامخ عاقــات شــراكة قويــة مــع 

ــة   ــات األرضي ــة الخدم ــدات وأنظم ــي مع ــن مصنع ــد م العدي

وأمريــكا  أوروبــا  أنحــاء  مختلــف  فــي  للطيــران  والجويــة 

وأســتراليا ، وبنيــت هــذه العاقــات منــذ عــدة ســنوات علــى 

لخدمــة  الدوليــة  المعاييــر  جميــع  لتطبيــق  متيــن  أســاس 

العمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بأحــدث التقنيــات 

وبمايتناســب مــع متطلباتهــم العملياتيــة والتجاريــة .

معدات الخدمات 

   GSE األرضية

وحدات الطاقة الكهربائية 

    ( GPU) للطائرات

وحدات التبريد

    ( ACU)  للطائرات 

  (LCS) وحدات سائل تبريد

- لطائرات األواكس 
عربات السحب / قاطرات 

للطائرات   
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OTHER GSE :
Passenger Stairs  11

Belt loaders (gasoline,
diesel & electric)  

22

Refuelers     33

Lavatory Service 
Carts & Vehicles   44

Potable Water 
Carts & Vehicles         55

Catering Trucks   66

Cargo Loaders   77

Dolleys    88

Towbars1010

Trolleys        99

Aircraft Lighting1111
Aviation Tool
Kits Axle Jacks1212

Baggage & Cargo 
Handling1313

Bypass & Downlock 
Pins1414

Cleaning Service1515

Fluid Service1616

Fuel Service1717

Headsets & Intercom 
Systems1818

Hydraulic Fluid Service1919

Maintenance Equipment 2020

Manuals 2121

Nitrogen Service2222

Oxygen Service 2323

Parts, Spares and 
Supplies

2424

Safety Equipment2525
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11

22

33

44

55

66

77

88

1010

99

سالم الركاب     

معدات شحن األمتعة

 (حزام ناقل)(البنزين 

والديزل والكهرباء)

معدات تزويد الوقود

عربات ومعدات

خدمات المرحاض

عربات ومعدات

خدمات مياه الشرب

شاحنات التموين

رافعات البضائع

سطحات نقل العفش 

عربات يدوية

عمود السحب

إضاءة الطائرات

أطقم أدوات الطيران ،

رافعات محورية

مناولة األمتعة والبضائع

مسامير تثبيت وعامات

خدمة التنظيف

خدمة السوائل

خدمة الوقود

السماعات وأنظمة 

االتصال الداخلي

خدمة السوائل 

الهيدروليكية

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

معدات الصيانة2020

2121

2222

2323

2424

2525

الكتيبات

خدمة النيتروجين

خدمة األكسجين

قطع الغيار واللوازم

معدات السامة 

معدات الخدمات األرضية األخرى : 
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AIR SIDE SYSTEMS 

Wireless communication 
systems

Weather monitoring 
systems

Navigation Systems  Air control towers 
systems

 Drones and unmanned 
aerial vehicles (UAV)
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أنظمة الخدمات الجوية   

أنظمة اإلتصاالت

 الاسلكية 

أنظمة مراقبة

 الطقس 

انظمة أبراج المراقبةاألجهزة الماحية 

 الجوية 

الدرونز والطائرات بدون

 (UAV) طيار 
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SECURITY SYSTEMS
In 2018, High Dam Group inaugurated the Security Systems Branch by representing the 
Brazilian company (VMI) specialized in X-ray inspection which cover various customer 
requirements from checking mail and small parcels, luggage, to checking 
trucks and containers. 

Through strategic engagment with the American company for metal detectors (Garrett), which 
provides metal detection gates and hand tools - we are proud to be the only ones able to 
link metal detection gates with  X-Ray systems through a unified system that facilitates the 
operation and control of checkpoints. 
Mobile X-ray systems are also available on trucks/transport vehicles to provide service in 
various locations as needed by customers.

The company offers body X-ray scanning systems for use in airports, prisons, or sensitive 
security areas to detect prohibited or potentially dangerous items (weapons, drugs, 
explosives, etc.), which can be hidden in cloth and/or natural cavities of the human body.
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 األنظمة األمنية
إفتتحــت مجموعــة الســد الشــامخ فــي عــام 2018 م فــرع األنظمــة األمنيــة مــن خــال تمثيــل شــركة (VMI) البرازيلية 

 مــن فحــص 
ً
المتخصصــة فــي أجهــزة الفحــص باألشــعة الســينية والتــي تغطــي مختلــف متطلبــات العمــاء إبتــداء

ــاحنات  ــص الش ــى فح ــع وحت ــة والبضائ ــص األمتع ــش ، فح ــاط التفتي ــزة نق  بأجه
ً
ــرورا ــرة م ــرود الصغي ــد والط البري

والحاويــات .

ومــن خــال اإلرتبــاط اإلســتراتيجي مــع الشــركة األمريكيــة لكاشــفات المعــادن (Garrett) والتــي تقــدم بوابــات 

كشــف المعــادن واألجهــزة اليدويــة لكشــف المعــادن – نفخــر بأننــا الوحيــدون القــادرون علــى ربــط بوابــات كشــف 

المعــادن مــع اجهــزة تفتيــش الطــرود والحقائــب واألمتعــة مــن خــال نظــام موحد يســهل أعمــال تشــغيل ومراقبة 

نقــاط التفتيــش .

كمــا يتوفــر كذلــك أنظمــة فحــص باألشــعة الســينية متنقلــة علــى شــاحنات / ســيارات نقــل لتأميــن الخدمــة فــي 

مختلــف المواقــع حســب حاجــة العمــاء .

 تقــدم الشــركة أنظمــة فحــص أشــعة ســينية للجســم (Body Scan) لإلســتخدام فــي المطــارات / الســجون أو 

ــلحة  ــرة (األس ــون خط ــل أن تك ــي يحتم ــورة أو الت ــياء المحظ ــاف األش ــل اكتش ــن أج ــة م ــة الحساس ــق األمني المناط

والمخــدرات والمتفجــرات ، ومــا إلــى ذلــك) ، والتــي يمكــن إخفاؤهــا فــي المابــس و / أو التجاويــف الطبيعيــة ل 

جســم االنســان.
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ONE STEP AHEAD :
Forensic Examination Services 

(Flat Scan (DF-80 SV / DV))

This device has been designed and developed 
with technology designed exclusively for 
medical examiners, hospitals, and forensic 
to help prepare an autopsy report anywhere 
and with minimal costs, it can be said that 
«FLATSCAN» reduces investigation time for 
the cause of an individual’s death with more 
precision without the need for a radiologist or 

a special operating room
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خطوة إضافية متقدمة:

)جهــاز  الشــرعي  الطــب  فحــص  خدمــات 

 Flat Scan ( DF-80 SV / DV الفحــص 

بتكنولوجيــا  الجهــاز  هــذا  وتطويــر  تصميــم  تــم 

مصممــة حصــرا للفاحصيــن الطبييــن والمستشــفيات 

والطــب الشــرعي/ الجنائــي للمســاعدة فــي إعــداد 

تقريــر تشــريح الجثــة فــي أي مــكان وبأقــل التكاليــف 

FLATSCAN تقلــل مــن وقــت  ، يمكــن القــول إن 

التحقيــق لســبب وفــاة الفــرد بمزيــد مــن الدقــة دون 

الحاجــة إلــى فنــي األشــعة أو غرفــة خاصة للتشــغيل
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In the interest of High Dam to 
meet all the requirements of 
its customers, it was expanded 
in 2020 to include the available 

security systems as well:

Explosives and narcotics 
detection systems

CT baggage and parcel 
inspection systems

Tracking and detection systems 
for eavesdropping devices

Military and war protection
 tools and equipment



حرصــا مــن الســد الشــامخ لتلبيــة 

كافــة متطلبــات عمائهــا تــم 

2020م  عــام  فــي  التوســع 

األمنيــة  األنظمــة  لتشــمل 

 : كذلــك  المتوفــرة 

أنظمة كشف المتفجرات

والمخدرات 

أنظمة فحص األمتعة والطرود 

بالتصوير المقطعي 

أنظمة تتبع وكشف أجهزة 

التصنت 

أدوات ومعدات الحماية 

العسكرية والحربية  
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FUEL HANDLING SYSTEMS
High Dam is an authorized agent of (AMA) «a well-known Italian company for storage and 
refueling systems for diesel, gasoline and jet fuel.» High Dam provides a range of products from 
fuel storage facilities for use for rapid deployment to semi-permanent and permanent solutions, 
including metal tanks, collapsible storage tanks, and/or storage systems manufactured within 
a mobile or fixed container.

Aviation Fuel Handling Solutions (Civil / Military)
It is an integrated system designed by AMA to handle aviation turbine fuel in this field. With its 
sturdy compact body and reliable components, it is an excellent solution for easy handling of jet 
fuel in remote locations around the world. AMA›s aviation products range from bulk fuel storage 
facilities for rapid deployment to permanent and temporary solutions for JET A1- and AVGAS.

Solutions are also available for collapsible tanks, airborne containers, underground and above 
ground, and slide platforms for storing and transporting fuel and refueling aircraft. AMA systems 
integrate with first-quality COTS products that meet established international standards.
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معدات مناولة الوقود                           

الســد الشــامخ هــو وكيــل معتمــد لشــركة (AMA) "شــركة إيطاليــة معروفــة ألنظمــة التخزيــن والتــزود بالوقــود 

ا مــن منشــآت تخزين 
ً
الخاصــة بالديــزل والبنزيــن ووقــود الطائــرات". توفــر الســد الشــامخ مجموعــة مــن المنتجــات بــدء

ــة  ــات المعدني ــك الخزان الوقــود لإلســتخدام للنشــر الســريع وحتــى الحلــول شــبه الدائمــة والدائمــة ، بمــا فــي ذل

وخزانــات التخزيــن القابلــة للطــي و / أو أنظمــة التخزيــن المصنعــة داخــل حاويــة متنقلــة أو ثابتــة.

حلول مناولة وقود الطائرات ( مدني / عسكري )                                                                                                                   

هــو نظــام متكامــل مصمــم مــن شــركة AMA للتعامــل مــع وقــود توربينــات الطيــران فــي هــذا المجــال . وبفضــل 

ــرات  ا لســهولة التعامــل مــع وقــود الطائ
ً
ــاز  ممت

ً
ــه يمثــل حــا ــه الموثوقــة ، فإن ــر المتيــن ومكونات هيكلهــا الصغي

ــن  ــآت تخزي ــن منش ــة بـــ AMA بي ــران الخاص ــات الطي ــراوح منتج ــم.  تت ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــع النائي ــي المواق ف

.  .AVGAS 1 و-JET A الوقــود بالجملــة للنشــر الســريع وحتــى الحلــول الدائمــة والمؤقتــة  لـــ

 وتحــت األرض وفــوق ســطح األرض 
ً
 خاصــة بخزانــات قابلــة للطــي وللحاويــات المحمولــة جــوا

ً
كذلــك تتوفــر حلــوال

 COTS مــع منتجــات AMA ومنصــات انزالقيــة لتخزيــن الوقــود ونقلــه وتزويــد الطائــرات بالوقــود.  تتكامــل أنظمــة

ذات الجــودة األولــى التــي تلبــي المعاييــر الدوليــة المحــددة.
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OUR MAIN CLIENTSأهم عمائنا



www.high-dam.com 37

OUR MAIN PARTNERSأهم شركائنا
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