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اول شركة عراقیة حاصلة على شھادة المستثمر الجوي لتقدیم خدمات طائرات الھلیكوبتر Ÿُ

مكتب عالمي في مدینة بغداد Ÿ

مكتب اوروبي في مدینة لندن Ÿ

نشاطات التشغیل غیر محددة للمطارات المدنیة فقط  Ÿُ

مخولة بالھبوط في أي مكان داخل األراضي العراقیة Ÿ

أسطول الطائرات ومراكز الصیانة معتمدة من قبل الوكالة األوروبیة لسالمة الطیران Ÿُ

شركة (Rotorflug GmbH) األلمانیة لخدمات الھلیكوبتر

البرھان للطیران

تأسست وبدأت بممارسة نشاطاتھا في العام 1972 Ÿ

(AOC #D-313) حاصلة على شھادة المستثمر الجوي Ÿُ

تمتلك مركز صیانة (DE.145.0310) معتمد من قبل الوكالة األوروبیة لسالمة الطیران (EASA) وبحسب البند 145 Ÿُ

(DE.MG.31AOC) منظمة إدارة صالحیة الطائرات للطیران المستمر Ÿُ

(FTO D-2.132) مركز تدریب على الطیران Ÿ

خبرة ألكثر من 25 سنة في اإلسعاف الجوي Ÿ

عملیات طیران على مدار الساعة، وبإستخدام قوانین الطیران البصریة للرحالت اللیلیة Ÿ

(Agusta) مركز صیانة مخول ومختص بطائرات من نوع Ÿُ ُ
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*Actual flight times may vary
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Tikrit

Kirkuk

أسرع طرق النقل في مدى ال 500 كم. Ÿ

ال یوجد حاجة إلى مدرج خاص باإلقالع ألن الطیران عمودي. Ÿ

توفیر كبیر في الوقت والكلفة. Ÿ

أكثر طرق النقل أمانا في العراق.ً Ÿ

بدون تأخیر إجراءات المطارات اإلعتیادیة. Ÿ

ممیزات النقل بطائرة الھلیكوبتر

ُأوقات الرحالت الممیزة

ساعتینالبصرةبغداد

ساعة ونصفأربیلبغداد

1

2

وقت الوصول الوجھة المدینة #

25

30

45

70

85

90

125

 دقیقة

10 دقائق بغداد - التاجي

بغداد - بلد

بغداد - سامراء

بغداد - تكریت

بغداد - كركوك

بغداد - الناصریة (قاعدة طلیل)

بغداد - أربیل

بغداد - البصرة

الناصریة (قاعدة طلیل) - تكریت

 دقیقة

 دقیقة

 دقیقة

 دقیقة

 دقیقة

 دقیقة120

 دقیقة



الطاقم

الطیران إلى المستشفى

ُنقل المریض إلى المستشفى

العمیل یتصل بالعملیات

إشعارات العملیات

ُالمستشفى

مراجعة معلومات العملیات الجویة
(الطقس، مكان الھبوط، إلخ)

تأكید قسم العملیات إلى العمیل

الطیران إلى الموقع

إستقرار المریض في الطائرة

الطیران إلى الوجھة

اإلسعاف الجوي
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*المعدات الطبیة متوفرة عند الطلب
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ُمستشفى سیارات إسعاف أجنبیة                             

ُمسعفون أجانب   ُمسعفون مدربون في الخارج ُ ُأطباء مدربون في الخارج     

مركز العملیات

ُطائرات معتمدة من قبل (EASA)تنسیق اإلسعاف الجوي

ُطیارون معتمدون من قبل
(EASA)

مركز اإلسعاف الجوي
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معلومات الھلیكوبتر

خصائص التشغیل

Agusta A109E Power

2 x Pratt & Whitney PW206C

2 x 640 SHP

2 x 567 SHP

3 Tons

285 kms/hour

650 km

النوع

نوع المحركات

قدرة اإلقالع

قدرة اإلستمرار القصوى

أعلى وزن لإلقالع

السرعة القصوى

أقصى مدى طیران

الطاقم الرئیسي

الطاقم اإلضافي لإلسعاف الجوي

2 x Pilot

1 x Paramedic, 1 x Flight Nurse
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معلومات الھلیكوبتر

خصائص التشغیل

النوع

نوع المحركات

قدرة اإلقالع

أعلى وزن لإلقالع

السرعة القصوى

أقصى مدى طیران

Mi-171

2 x TV3-117VM

2 x 2,400 SHP

13 Tons

260 kms/hour

800 km

الطاقم الرئیسي

الطاقم اإلضافي لإلسعاف الجوي

2 x Pilot + 1 x Engineer

1 x Paramedic, 1 x Flight Nurse
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السالمة

نظام إدارة السالمة

نحن فخورون بأن یكون لدینا نھج استباقي فیما یتعلق بالسالمة وبالتالي نحن ننفذ نظام إدارة السالمة
لكامل الشركة، ونلتزم بإیجاد احدث الطرق لضمان توفیر األمان التام لعملیاتنا الجویة.

إجراءات التشغیل القیاسیة

یقوم مدراء عملیات الطیران والجودة و السالمة بإنشاء وتنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة لتوفیر عملیات 
یومیة آمنة ومتسقة. نحن ننفذ بانتظام مراجعات داخلیة لضمان السالمة من خالل عملیات التدقیق التي 

یجریھا المراجعین الدولیین الذین یقومون بتدقیق عملیاتنا ومعاییر الجودة الخاصة بنا بشكل سنوي.

طاقم الطیران

ُتركز التدریبات واالمتحانات التي یجریھا طیاري الشركة على أعلى مستوى من المھنیة والسالمة واالھتمام 
بالتفاصیل بما یتوافق مع لوائح الوكالة األوروبیة لسالمة الطیران وإجراءات التشغیل القیاسیة للشركة.

اعمال صیانة

تفتخر شركة طیران البرھان بالقیام  بأعمال الصیانة على أعلى مستویات الجودة ووفقا للوائح وكالة سالمة ً
ُالطیران األوروبیة، وتمتلك الشركة فنیین مرخصین ومختصین ذوي خبرة واسعة في مجال ھیاكل الطائرات 

ُومنشئآت الطاقة حیث یتم إجراء تدریب تقني إضافي بشكل مستمر بما في ذلك دورات تدریبیة للمصنع.ّ

الطائرات

تم تجھیز طائراتنا بجھازین رادیو ذو تردد عال جدا (VHF) و جھاز بث الخاص بتحدید 
الموقع في حاالت الطوارئ (ELT) وجھاز تعریف الطائرة مما یتیح تتبع الرحالت عبر 

الرادار. یتم استخدام معدات تحسین الرؤیة للطائرات باإلضافة الى معدات اخرى تتوافق مع 
لوائح وكالة سالمة الطیران األوروبیة بما یخص معدات (IFR) و (VFR) اللیلیة للتغلب 

على الظروف الجویة السیئة.

خطة مراقبة الطیران واالستجابة

یقوم مركز مراقبة العملیات لدینا (OCC) بمراقبة الرحالت الجویة بشكل مستمر عبر 
األقمار الصناعیة (V2TRACK Hybrid Iridium Satellite) والتقنیة الخلویة. 
حیث یتیح النظام إمكانیة إرسال الرسائل ثنائیة االتجاه وإرسال التنبیھات، ویتم االحتفاظ 
بنسخة احتیاطیة منھا بواسطة ھاتف یعمل عبر القمر الصناعي. باإلضافة إلى استجابة 

الطائرات، تتضمن خطة اإلنقاذ الخاصة بنا نشر فریق لألمن األرضي.
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شھادة تخویل التشغیل



تبلغ مساحة مركز صیانة البرھان ٦٠٠ متر مربع، وھو یكفي الستیعاب ٣ مروحیات في 

وقت واحد. ویحتوي على نظام ھوائي متكامل والطاقة كھربائیة في المركز متوفرة على 

مدار الساعة. باإلضافة إلى إحتواءه على منطقة خاصة لحفظ المواد القابلة لالشتعال والمواد 

ً االستھالكیة وكما یوفر أیضا مكان لإلقامة اللیلیة واإلستراحة فضال عن المكاتب الالزمة ً

للتعامل مع وثائق الصیانة ومراقبة نشاطاتھا.
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مركز صیانة معتمد - الكوت
تعتبر المراقبة الفنیة وصیانة المروحیات من أھم أنشطة مركز الصیانة التابع لطیران البرھان و المعتمد من 
قبل ھیئة الطیران المدني العراقیة. یستطیع المركز تقدیم جمیع أنواع خدمات الصیانة حیث یحظى بموظفین 

ذي خبرات و مھارات عالیة وبمخزون دائم لقطع الغیار.

إن موظفینا لیسوا فقط معتمدین من قبل ھیئة الطیران المدني العراقیة وإنما یحظون أیضا بتدریب عالي ً
المستوي بما یلبي إحتیاجات و متطلبات القطاع.

یمتلك مركز صیانة البرھان دلیل فني متكامل حیث تقوم الشركة بتجدیده على نحو مستمر و كذلك مستودع 
.(A 109 E) لقطع الغیار، وكالھما ضروري إلجراءات الصیانة الشاملة لطائرات األغوستا

ً لدینا مھندسین صیانة وفنیین مؤھلین تأھیال كامال وقادرین على أداء مھام الصیانة والفحص والتصلیح ً
والكشف عن األخطاء في المروحیات.

یوفر مركز صیانة البرھان للمروحیات الخدمات التالیة:

الفحص الیومي Ÿ

الفحص األسبوعي Ÿ

فحص ما قبل الطیران Ÿ

تنظیف المحركات Ÿ

الفحص بالمنظار Ÿ

الدعم و اإلصالح الكامل للھیكل (أعمال الصفائح المعدنیة) Ÿ

خدمات الھیدرولیكیة Ÿ

خدمات النیتروجین Ÿ

خدمات زیوت المحركات Ÿ

دعم ومساعدة فنیة للطائرات المعطلة  Ÿ

خدمة على مدار الساعة Ÿ



 شھادة التصریح لمؤسسة صیانة الطائرات
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(AMO) 
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اسطول البرھان
یتكون اسطول شركة البرھان للطیران من طائرتان ھلیكوبتر من نوع أغوستا (A109 E) حیث أن رمز نداء الطائرة األولى ھو (YI-BAA) و رمز نداء الطائرة الثانیة (YI-BAO) وتعتبر األخیرة اإلضافة 

األحدث ألسطول طیران البرھان وذلك لزیادة نطاق الخدمات لعمالؤنا الكرام واتساع العمل لیشمل آفاق جدیدة.



ّیعتبر طیران البرھان حالیا المزود الوحید لخدمات المروحیات المدنیة و یمتلك أول مركز صیانة معتمد في العراق. یقع مقر الشركة في مطار بغداد الدولي، ویقع مركز الصیانة في مدینة الكوت. ً

تقدم شركة طیران البرھان خدمات اإلیجار ونقل رجال األعمال و الشخصیات المھمة و كذلك اإلخالء الطبي في جمیع أرجاء العراق. نحن نفختر بكفاءة النقل لدینا و التكنلوجیا المستعملة داخل طائراتنا، و كذلك 

بقدرتنا على تحدید احتیاجات عمالؤنا ومتطلباتھم و تقدیم الحلول المناسبة لھم.

یوفر طیران البرھان خدمة نقل الھلیكوبتر حسب الطلب على أعلى المستویات، مما یتیح وسیلة فعالة من حیث التكلفة و الوقت للعمالء للتنقل في جمیع أنحاء العراق.

تم اعتماد مركز صیانة البرھان # ٠٠٢ (شركة صیانة معتمدة) المتواجد في الكوت وفقا لقوانین اإلیكار (رقم ١٨) و اإلیكاو (رقم ١٤٨) لسنة ١٩٧٤.

Al-Burhan Airways

12

ببساطة، طیران البرھان





معلومات اإلتصال

enquiries@alburhanairways.com

+964 (0) 780 883 7777

+964 (0) 781 302 6666 

alburhanairways.com

المدیر التجاري
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