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 لقطع غيار  الدفـــــاع والطيـــــران
 



 تزويد قطع الغيار و األنظمــه الكامله

٢ 

 التي  Spitfire MK XIIنوع المقاتله 

 بواسطة الالزمه بالقطع تزويدها تم

 من االربعينات في ريبيركرافت شركة

 .الماضي القرن

 1940 عام ريبيركرافت شركة تأسست

 و القتاليه التجهيزات إصالح بهدف

 االختبار معدات و الملحقه المكونات

  و  Spitfire  نوع من للمقاتالت

Hurricane  و   Landcaster . 

 

 بشركة التوريدات قسم بدأ 1964 عام في

 توفير أجل من خصيصا   العمل ريبيركرافت

 الصله ذات الخدمات تزويد و الغيار قطع

 للحكومات و البريطانيه الدفاع وزارة إلى

 مختلف من  الموردين أيضا   و االجنبيه

 .العالم أنحاء

 

 و القطع بتوريد حاليا   ريبيركرافت تقوم

 الفضاء و الدفاع معدات إلى األنظمه

 .طراز أو نوع أي من االوروبيه

 

 قطع كانت سواء المكونات تزويد يمكن

 . جديده منتجات بناء في لإلستخدام أو غيار

 عديده حاالت في تستطيع ريبيركرافت إن

 الخدمه من خرجت لمعدات غيار قطع توفير

 .زمن منذ إنتاجها توقف التي تلك أو

 

   خدمة بتوفير أيضا ريبيركرافت شركة تقوم

 تتولي الحاله هذه في  . «المشتريات إدارة»

 تزويد مع المشتريات مسئولية ريبيركرافت

 مع بعينه لمشروع المتكامله للحلول توريد و

 خالل من التكلفه عنصر اإلعتبار في االخذ

 من القطع لمختلف االحتياجات توفير كفاءة

 .وحيد مصدر

 

 العمل فريق بين الدمج بفضل فإنه ، بإيجاز

 و الخبره ذوي الباحثين و التدريب العالي

 مفتشي و المشتريات و الفنيين المهندسين

 متكامله و معقده منظومه جانب إلى الجوده

 شركة تستطيع ، االداره نظام و للحاسوب

 .الكامل الدعم توفير من ريبيركرافت



 الخـبـــره واإلمكانيات التقنيه

٣ 

 قواعد من واحده ريبيركرافت تمتلك 

 مستوى على وتعقيدا   شموال االكثر البيانات

 .كافه أوروبـــــــــا

 

 مليون 20 من أكثر لتشمل ُمبوبه البيانات

 معلومات ريبيركرافت تمتلك و مختلف بند

 .1915 عام في تصنيعها تم بمعدات تتعلق

 

 في زميله شركات ريبركرافت لدى ، اآلن

 مثيل ال قدره يوفر مما العالم أنحاء مختلف

 والمواد القطع توفير و تأمين على لها

 نوع أو كان مصدر أي من لمعدات الالزمه

 .صناعه أي و

 

 إنتاجها توقف التي المعدات إلى بالنسبه

 عدم من وتعاني الماضي من وأصبحت

 ريبيركرافت فإن ، الغيار قطع مصادر توفر

 لتتبع الكترونيه مراقبه منظومة توفير يمكنها

 تحديد و االهميه بالغة القطع كل توفر مدى

 .توفرها مكان

 

 التي تلك او متوفره الغير للقطع بالنسبه

 لدى الفني القسم فإن تصنيعها توقف

 تصنيع و تصميم يستطيع ريبيركرافت

 االصليه المعده تصميم إعادة أو البديل

 .الحديثه الُنظم مع لتتوائم

 

 أيضا يوفر ريبيركرافت في الفني القسم إن

  التأهيل إعادة خدمات من واسع مدى

   .واالصالح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البـــــري.… 

٤ 

 قطع كافة بتوفير ريبركرافت شركة تقوم

 و أنواعها بمختلف القتاليه للمركبات الغيار

 المتنقله الكباري معدات و الصواريخ قاذفات

 المركبات و الشاحنات و الناقالت و

 التزويد صهاريج و االلغام ضد المدرعه

 معدات و الكهرباء ومولدات و ، بالوقود

           .الخ .. المراقبه معدات  و االتصال

 مجموعة صيانه وإصـــالح للهاوتزر 

. مللي 155عيار   

الدبابه الخفيفه نوع 

 سكوربيو

جزء من مجموعة قطع غيار النظمة 

رابيرصواريخ نوع   .رابيراطالق صاروخ نوع  

 .بيومامللي أثناء نقله بواسطة هليكوبتر نوع  155مدفع خفيف عيار 



...البحريـه   

٥ 

 ، الزيت ضغط بواسطة الصدمات ماصات

 المكونات و المحوالت مثل الكهربائيه القطع

  الرادار صيانة بمشاريع الخاصه األخرى

 .البحري

 23فرقاطه موديل 

لوحات الكترونيه خاصه بنظام تسجيل 

. البيانات 209موديل غواصه   

    45البحريه الملكيه البريطانيه ، المدمره دايموند  موديل 

 و القطع بتوريد تقوم ريبيركرافت شركة إن

 و السفن أنواع بكافة الخاصه االنظمه

 الحراسه زوارق و الحوامات و الغواصات

 و البحريه االلغام و الطوربيدات و

 و الرادار و الحربيه السفن و الصواريخ

 القطع و الغوص معدات و السونار

   .المختلفه المكيانيكيه



 ... الجويـــه 

٦ 

 االصباغ بتوفير ريبركرافت شركة تقوم

 و التسرب منع سوائل كذلك و الخاصه

                   .االحتكاك ضد السوائل و الالصقه المواد

 هليكوتبر نوع لينكس مسلحه بالصواريخ.

مجموعه مختاره من مكونات تم تطويرها 

 بواسطة ريبيركرافت

 مقاتالت هوك تابعه لسالح الجو الملكي البريطاني.

 االجزاء كافة بتوفير ريبركرافت شركة تقوم

 الطائرات من المختلفه للطرازات واالنظمه

 و والمدرعات الصورايخ و والهليكوبتر

 معدات و المراقبه ومعدات المالحه اجهزة

 التدريب اجهزة و االرضي الدعم

                      .الخ ..بالمحاكاه

  مقاتالت تايفون تابعه لسالح الجو الملكي البريطاني.   
 



ضمـــــان الجـــــــــــوده

۷

شركة ریبیركرافت تمتلك العدید من
:شھادات االعتماد و تشمل

U.K. MINISTRY OF DEFENCE
CONTRACTOR CODE 68086
NATO VENDOR CODE K5138

NATO AQAP 2110

BM TRADA CERTIFICATION
REGISTRATION NUMBER 001558

ISO 9001:2015

خدمــات إضـافیــــھ

خدمات إدارة المشتریات
كلما تطلب االمر سواء مع EDIتوفیر خدمات إدارة المشتریات من خالل تقنیة تبادل البیانات الكترونیا 

.الجھات الحكومیھ أو مع المصنعین من أجل توفیر المصادر المختلفھ لتورید قطع الغیار

©خدمات مراقبة التقادم 
من ثم إنذار من خالل مراقبة المكونات المختلفھ تتم متابعة تلك التي تتعرض لإلستبعاد من اإلنتاج و

.العمالء عن دخول تلك المكونات او القطع مرحلة التقادم

تسویق المخزون من القطع
لمشاركھ القیام نیابة عن الحكومات أو المصنعین بخدمة تسویق المخزون الزائد عن الحاجھ على أساس ا

.في الربح

خدمات التوزیع و إدارة المخزون من القطع
.قطع للغیرتقوم شركة ریبیركرافت بتوفیر الخدمات سواء لتوزیع قطع الغیار أو المخزون من تلك ال

االستحواذ على ترخیص انتاج قطع الغیار
ھا القیام باإلستحواذ على خطوط إنتاج القطع القدیمھ و الثانویھ التي ال یرغب المصنعین في االنشغال ب

ولكن الزالت محل طلب.

خدمات التمثیل التجاري 
تمثیل الشركات االجنبیھ العاملھ في صناعات الدفاع والفضاء لدى المملكھ المتحده إلى جانب تمثیل 

الشركات البریطانیھ في الخارج

بیاتتوفیرعلىعالوه عقططل
غیار ل لتوریدقسمفإنا فيا
ًاأیضیقومریبیركرافتشركة  
لخدماتتلكبتوفیر :ا



The  Common,  Cranleigh,  Surrey,  GU6 8LU,  United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1483 273536                  Fax: + 44 (0) 1483 278078
Web:  www.repaircraft.com   E-mail:  hq@repaircraft.co.uk

DEFENCE AND AEROSPACE PARTS AND SYSTEMS SUPPLY, OVERHAUL AND REPAIR

Repaircraft PLC
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