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Business Ties

Who Are We?
We are a military knowledge 
transfer company that delivers a full 
range of products and services for 
air and land forces, as well as 
customized doctrine-based ground 
and aviation training, full-scope 
maintenance, logistics support 
services and military translation 
solutions.

To be the premier company for US military 
standardized training and knowledge 
transfer in the Kingdom of Saudi Arabia.

Vision

To provide industry-leading customized US 
military training, maintenance and logistics 
support services in the Kingdom of Saudi 
Arabia.

Mission We design, resource and deliver US 
doctrine-based ground and aviation training 
to support and develop national capabilities.

Training & Development

We provide warehouse supply operations, 
inventory management services, and 
general administrative, airfield and heliport 
management services.

Logistics Support

We provide full-scope maintenance services 
for a variety of vehicle and aircraft platforms, 
and aviation facilities. 

Ground & Aviation Maintenance

Services

We provide certified military translation and 
interpretation services to support national 
capabilities development.

Translation Services

CompetencesIntegrityAssurance Teamwork

Core Values
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عالقاتنا التجارية

من نحن؟
نحن شركة نقل معرفة عسكرية 

تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات 
للقوات الجوية والبرية السعودية، 

وتدريب جوي وبري قائم على 
العقيدة العسكرية ا�مريكية، 

وخدمات صيانة شاملة، وخدمات 
إسناد لوجستية، وحلول ترجمة 

عسكرية.

أن نكون الشركة الرائدة في مجال التدريب 
ونقل المعرفة العسكرية ا�مريكية  في 

المملكة العربية السعودية.

رؤيتنا

أن نقدم خدمات تدريب وصيانة وإسناد 
لوجستي عسكري رائدة في المملكة العربية 

السعودية.

نصمم ونقدم تدريب بري وجوي قائم على مهمتنا
العقيدة العسكرية ا�مريكية �سناد وتطوير 

الكفاءات الوطنية. 

تدريب وتطوير

نقدم خدمات إدارة عمليات توريد المخازن ، 
وخدمات إدارة المخزون ، وخدمات ا�دارة 

العامة ، وإدارة مهابط الطائرات العسكرية 
والطائرات العمودية.

إسناد لوجستي

نقدم خدمات صيانة شاملة لمرافق الطيران 
وللطائرات والمركبات العسكرية ومنصاتها.

صيانة جوية وبرية

خدماتنا

نقدم خدمات ترجمة عسكرية تحريرية وشفوية 
معتمدة لدعم تطوير الكفاءات الوطنية. 

خدمات ترجمة 

الثقةالنزاهةالكفاءة العمل الجماعي

قيمنا الجوهرية


