كن حذر على االرض و في السماء

شركة التحالف الحديث لتموين الطائرات بالوقود املحدودة

نبذة عن الشركة


شركة التحالف الحديث لتموين الطائرات بالوقود املحدودة تأسست برأس مال مشترك بين الشركة العربية
لتجارة املواد البترولية (أبسكو) وشركة الشمس الوطنية العاملية للطاقة ،عرفت سابقاً بأسم شركة البكرى
الدولية للطاقة املحدودة ( بيكو) ،شركة التحالف هي أول منشأه خاصة في اململكة العربية السعودية،
تقوم بإدارة عمليات التشغيل والصيانة ملرافق تخزين الوقود بطاقة استيعابية  36مليون لتر باالضافة الى
شبكة التغذية االرضية ،وكذلك ادارة محطة تموين الطائرات بالوقود من نوع  Jet A-1في مطار امللك فهد
الدولي بالدمام ،وفق اعلى املعايير الدولية ذات الصلة برقابة الجودة النوعية والسالمة وإجراءات التشغيل
والصيانة في مجال نقل وتخزين وتموين الطائرات بالوقود واملعتمدة من قبل مجموعة التفتيش املشترك
( )JIGالجهة املعتمدة دوليا في هذا املجال.



تعمل شركة التحالف ايضا بالتعاون مع شركة البترول الكويتية الدولية للطيران املحدودة )، (Q8 Aviation
وهي عضو ضامن باالتحاد العاملي ) )JIGللحصول على الدعم الفني الالزم لكامل عملياتها التشغلية،
وذلك بواسطة خبراء دوليين في مجال تموين الطائرات بالوقود ،ويتولى هؤالء الخبراء الدوليين بالحضور في
زيارات دورية للمعاينة والكشف والتحقق من عمليات التشغيل بشكل دوري ومتكرر كل سنة بما يضمن
الحفاظ على أعلى املعايير الدولية .تقوم شركة  Q8حاليا بإدارة وتشغيل العديد من مرافق تخزين الوقود
ومحطات تزويد الطائرات بالوقود ملجموعة من أهم املطارات الرئيسة في كل من أوروبا  ،آسيا ،أستراليا ،و
أفريقيا .



تعتمد شركة التحالف الحديث في عملياتها على طاقم هندسي و فني وإداري سعوديون وأجانب ذو خبرات
عاملية ممتازة في هذا املجال و تعتمد كذلك على شركائها في عمليات التفتيش والفحص املستمر
ملراقبة اجراءات السالمة والصيانة والتشغيل ومدى مطابقتها مع املتطلبات العاملية .
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رؤيتنا ,رسالتنا و أهدافنا
رؤيتنا
االستمرار في التطور للوصول للريادة كواحدة من أفضل الشركات العاملة في مجال تموين
الطائرات بالوقود في اإلقليم.

رسالتنا
تقديم خدمات ممتازة بنمط ثابت وتكون جديرة بالثقة
تتوفر فيها أفضل معايير التشغيل والسالمة والجودة إلى
عمالئنا وشركائنا في العمل ،بواسطة موظفين محترفين
مؤهلين تأهيال عاليا يتمتعون بخبرة دولية ممتازة.

أهدافنا



تحقيق أهداف ضمان الجودة .



تقديم خدمات تموين الطائرات بالوقود بشكل
يلبي احتياجات العمالء ،ويفوق تطلعاتهم و
توقعاتهم ومستوى رضاهم.



تقديم الخدمة في الوقت املحدد وبأعلى معايير
السالمة واألمان.

صفحة  3من 8

األمن و السالمة

السالمة دائما تأتي في املقام األول وهي جزءّ ال يتجزأ من
جميع سياسات وتوجهات وقرارات شركة التحالف الحديث
لتموين الطائرات بالوقود املحدودة ،والتي تؤمن بأن جميع
الحوادث يمكن تالفيها والوقاية منها.
تهدف شركة التحالف لحماية وسالمة وأمن وصحة موظفيها
واملتعاقدين معها ،وتقليل التأثير البيئي املرتبط بأعمالها،
وضمان سالمة عملياتها التشغيلية ومعداتها ومرافقها
بإتباع نهج استباقي مناسب يعتمد على مراقبة وتحسين
شروط الصحة والسالمة.
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خدماتنا وعمالئنا


تشمل خدمات شركة التحالف الحديث لتموين الطائرات بالوقود املحدودة استالم الوقود والتخزين والتوزيع
وتزويد الطائرات بالوقود من خالل فريق ذو خبرات عاملية في مجال تموين الطائرات وبأحدث املعدات والتقنيات
دون املساس بمعايير السالمة ومراقبة الجودة النوعية .



تقوم الشركة باستالم وتخزين ما يقارب ( )1,200,000مليون ومئتين الف لتر وقود من نوع  Jet A-1من شركة
ارامكو يوميا بواسطة متعهدي النقل لدينا ،كما تقوم بتموين عدد ( )100مائة طائرة يومياً مع التقيد الصارم
بإجراءات مراقبة جودة واجراءات السالمة .



لدى شركة التحالف قاعدة عمالء تزيد عن( )40شركة طيران وعمالء بما فيهم :
 شركة الخطوط السعودية و بعض الشركات املحلية مثل فالي ناس،
فالي اديل ،والسعودية الخليجية ،والعديد من الشركات االجنبية مثل
االمارتية ،التركية ،االتحاد ،االملانية ،وغيرها.

 شركات الطيران الخاص.


شركات الشحن الجوي .

 القوات البرية امللكية السعودية وتشمل بعض التمارين واملهام
العسكرية التي شهدتها اململكة مؤخر ًا مثل تمرين درع الخليج
املشترك  1ودرع الجزيرة .10
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االعتمادات و الشهادات

عضوية الشراكة االستراتيجية
مع االتحاد الدولي للنقل الجوي
)(IATA

حاصل على شهادة إدارة الجودة
العاملية ) (ISO 9001: 2015في
نظام إدارة الجودة األمر الذي
يثبت مدى اهلية الشركة لدى
املنظمات الدولية وإتباعها
اعلي املعايير في السالمة
والصيانة والتشغيل.

عضوية االتحاد العاملي )(JIG
املتخصصة في تطوير معايير تزويد
الطائرات بالوقود .
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قوتنا تكمُن في...


فريق من املهندسين السعوديين واالجانب املؤهلين ذوي الخبرة واملهارة في مجال ادارة و تشغيل مرافق
وقود الطائرات.



الشركة االولى والوحيدة في اململكة العربية السعودية التي تقوم بادارة وتشغيل وصيانة مرافق تخزين
الوقود (محطة التخزين وشبكة التغذية االرضية) في املطار دولي ،باالضافة الى تشغيل عمليات محطة
تزويد الطائرات بالوقود.



عضو في املنظمات الدولية ،مجموعة التفتيش املشتركة ( ،)JIGاالتحاد الدولي للنقل الجوي (،)IATA
وحاصلة على شهادة .ISO 9001:2015



اول شركة وقود طائرات في اململكة العربية السعودية تعمل في مطار دولي تحصل على تصنيف (جيد) وهو
أعلى تصنيف في منظمة التفتيش الدولي (.)JIG



تعمل بالتعاون مع شركائها ذو الخبرات املحلية والدولية في مجال صناعة الطيران شركة ابسكو و شركة
الشمس للطاقة ،باالضافة لشركة ال  Q8الدولية.


شركة التحالف لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق مطار امللك
فهد الدولي على املركز الثاني بين مطارات العالم الفئة
املتوسطة في دقة مواعيد الرحالت لعام  ،2018وذلك من
خالل تقديم وتوفير الخدمة الكثر من  35الف رحلة في
الوقت املحدد ،حيث أنها الشركة الوحيدة املزودة للوقود
في مطار.

صفحة  7من 8

تواصل معنا
شركة التحالف الحديث لتموين الطائرات بالوقود املحدودة

+966 (013 ) 883 0252

مطار امللك فهد الدولي

+966 (013 ) 883 0256

صندوق بريد  ،4353الدمام 31491
اململكة العربية السعودية

للمبيعات و العقود واالقتراحات:

 supportservices@mcra.com.sa
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