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To support long-term skill building, ADASI’s experienced crew 
customise dedicated training programmes for frontline operators 
and maintenance teams, to enable them to gain valuable 
experience around specific missions. Enabling UAV operators 
to also reach the Pilot in Command (PIC) standard more rapidly, 
the company offers foundation courses in aeronautics for entry 
level staff and trainees, and provides ongoing mentoring during 
missions – critical to maintain the high standard of competence 
necessary to operate autonomous systems.

ADASI is the regional leader in autonomous systems and 
services, and is focused on designing, manufacturing, and 
maintaining state-of-the-art, next-generation unmanned 
systems for air, land, and sea.

ADASI’s vision is to be a world leader in autonomous 
systems, to be recognised for responding to the changing 
face of defense technology, and for its efforts in embracing 
advanced technologies that comply with the tactical 
demands of the future. The company’s mission is to partner 
with leading specialists to build a new generation of 
autonomous capabilities, diversify local economies through 
in-house research and development (R&D), and provide 
cutting-edge solutions to advance mission readiness and 
exceed client expectations. 

In addition to providing autonomous systems, ADASI fulfills 
other critical roles, such as systems procurement, to help 
identify operational needs, Concept of Operations (CONOPS) and 
requirements in detail. The company also works with clients to 
provide mission-critical objectives from flight operations and first-
line maintenance support to logistics – employing former military 
fliers, commercial pilots, and pilots from its own technology partners.

Boasting a comprehensive inventory of spare parts and driven by 
carefully cultivated OEM relationships, ADASI’s maintenance and 
logistics division offers fast and efficient maintenance with full 
logistical support, regardless of where the operating environment is 
located. Due to the highly mobile nature of modern processes, ADASI 
ensures maintenance and logistics are undertaken on-site, while 
working alongside its clients in the field. 

Products
Garmoosha.
Aerostat System.
Al SABR S-100.
GCS 300.
SDO 50 V2 VTOL.
QX-1, QX-2, QX-3, QX-4 Loitering 
Munitions.
Scorpio-M & S.
Armed Robotic Vehicle.
RASH 1M & 2M.

Capabilities
Systems procurement.

Development services.

Ground support concept 
development.

Operational support.

Maintenance and logistics.

Pilot training courses.

Industries
Autonomous systems
Special missions systems
Defence
Aerospace

Year of Establishment
2007

www

Contact

تعتبر )أداسي( شركة إقليمية رائدة في مجال األنظمة والخدمات 
الذاتية، وتركز على تصميم وتصنيع وصيانة أحدث األنظمة الذاتية من 

الجيل الجديد لالستخدام الجوي واألرضي والبحري.

وتقوم رؤية )أداسي( على ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في األنظمة 
الذاتية، لتكون مساهمًا بارزًا في االستجابة للتغيرات التي تشهدها 

التكنولوجيا الدفاعية، وتسخر جهودها لتبني التقنيات المتقدمة التي 
تتماشى مع المتطلبات التكتيكية في المستقبل.  وتعتمد رسالة 

)أداسي( على الشراكة مع أبرز الخبراء المتخصصين، البتكار جيل جديد 
من القدرات الذاتية، وتنويع االقتصادات المحلية، عبر جهود األبحاث 

والتطويرالداخلية، وتوفير حلول حديثة ومتطورة لتعزيز جاهزية المهام، 
وتجاوز توقعات العمالء.

وباإلضافة إلى توفير األنظمة الذاتية، تسهم )أداسي( بأداء أدوار حيوية أخرى، 
مثل شراء األنظمة المطلوبة لمساعدة عمالئها في تحديد احتياجاتهم التشغيلية، 

ومفهوم العمليات ومتطلباتها بالتفصيل.  كما تعمل الشركة مع عمالئها على 
وضع أهداف المهام الحيوية، والتي تشمل عمليات الطيران، ودعم الصيانة 

للخطوط األمامية، والخدمات اللوجستية.  وتوظف )أداسي( طيارين عسكريين 
وتجاريين سابقين، باإلضافة إلى طيارين قادمين من شركائها التكنولوجيين.

تحظى )أداسي( بمخزون شامل من قطع الغيار، وتتمتع بعالقات راسخة مع 
صانعي المعدات األصليين، ويقدم قسم الصيانة والخدمات اللوجستية في الشركة 

صيانة سريعة وفعالة، مع دعم لوجستي كامل، بغض النظر عن الموقع أو بيئة 
التشغيل.  ونظرًا إلى الطبيعة المتنقلة المتزايدة لإلجراءات والعمليات في الوقت 

الحاضر، تركز الشركة على أعمال الصيانة والخدمات اللوجستية في الموقع مباشرة، 
بالتعاون مع عمالئها في هذا المضمار.

وفي إطار حرصها على بناء المواهب في المدى البعيد، يقدم طاقم عمل 
)أداسي( ذو الخبرة الواسعة، برامج تدريبية مخصصة للمشغلين على الجبهات 

األمامية وفرق الصيانة، لتمكينهم من اكتساب خبرات قيمة في المهام 
المحددة.  ولتمكين مشغلي الطائرات المسّيرة من تحقيق الجاهزية السريعة 

للطيران، توفر )أداسي( مساقات تعليمية أساسية للموظفين المبتدئين 
والمتدربين في علم الطيران، باإلضافة إلى جلسات التوجيه خالل أداء المهام، 

والتي تعتبر حاسمة للحفاظ على مستوى عاٍل من الكفاءة الالزمة لتشغيل 
األنظمة الذاتية.

المنتجات
قرموشة.

نظام منطاد »إيروستات«.
.S-100 السابر

حاويات محطات التحكم األرضية. 
.GCS 300

مروحية SDO 50 V2 ذات اإلقالع. 
والهبوط العموديين.

الطائرات المسّيرة.
QX-4, QX-3, QX-2, QX-1

سكوربيو – إم  و إس.
آلية النمر المسيرة عن بعد.

.M2 1 وM رش

القدرات
شراء األنظمة.

خدمات التطوير.
تطوير مفهوم الدعم األرضي.

الدعم العملياتي

الصيانة واللوجستيات.
دورات تدريب الطيارين.

الصناعات
األنظمة الذاتية

أنظمة البعثات الخاصة 
الدفاع

الفضاء الجوي

سنة التأسيس
2007

www

تواصل
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Abu Dhabi Ship Building (ADSB) is the regional leader in 
the new build, repair, maintenance, refit and conversion 
of naval and commercial vessels, helping keep the GCC’s 
naval fleet in prime operational condition.  The company 
goes further and provides fabrication, maintenance 
and refurbishment services for rigs and platforms in 
the offshore Oil & Gas sector.  With almost a quarter 
century of service to the UAE and beyond,  Abu Dhabi 
Ship Building (ADSB) has evolved into one of the most 
experienced shipyards in the region, and its shares have 
been traded on the Abu Dhabi Securities Exchange since 
2003. Today it is a subsidiary in the Platforms & Systems 
cluster of EDGE.

With core technical expertise in Marine and Naval project 
management, ADSB offers a one-stop-shop to the UAE’s Navy 
flagship programs for the conversion of ships with enhanced 
combat capabilities, along with specialising in the fabrication of 
commercial vessels over 75m in length. ADSB builds and operates 
three main naval programmes: corvettes, offshore patrol vessels 
and multi-role combat vessels.  The UAE Navy’s Baynunah-class 
corvette is a case in point. In addition to the manufacturing of 
military and non-military vessels, ADSB also provides a full range 
of at- sea and dry dock maintenance, repair and refit, upgrade and 
conversion, and engineering consultancy services, as well as long-
term sustainment capabilities to naval and commercial customers.  

Committed to the highest standards of quality and operational 
excellence, ADSB deploys the latest technologies to maximise fleet 
availability, extend ship lifetimes, and lower overall lifecycle costs. 

شركة أبو ظبي لبناء السفن )ADSB( هي الشركة الرائدة إقليميًا في 
مجالي بناء السفن الحربية والتجارية، وإصالحها، وصيانتها، وتطويرها، 

وتحويلها، لتساهم بذلك في الحفاظ على أعلى المستويات 
العملياتية لألسطول البحري في دول مجلس التعاون الخليجي. 

تذهب الشركة الى ابعد من ذلك لتوفر خدمات التصنيع، والصيانة 
وتجديد منصات الحفر والحفارات البحرية في قطاع النفط والغاز. بعد 

ربع قرن من الخدمات التي وفرتها لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
ودول أخرى، تطورت الشركة لتصبح من أكثر أحواض بناء السفن 
خبرة في المنطقة، كما يتم تداول أسهمها في سوق أبو ظبي 

لألوراق المالية منذ عام 2003 وتشكل اليوم جزءًا من قطاع المنصات 
واألنظمة في مجموعة ايدج.

وبفضل خبرتها التقنية المتخصصة في ٕادارة المشاريع البحرية والمالحية، توفر 
شركة ٔابوظبي لبناء السفن منتجات وخدمات متكاملة للبرامج الرٔييسية للقوات 
البحرية في دولة اإلمارات على صعيد تعديل السفن مع تعزيز القدرات القتالية، 

ٕالى جانب التخصص في صناعة السفن التجارية التي يزيد طولها عن 75 مترًا. كما 
تعمل ٔابوظبي لبناء السفن على ٕانشاء ثالثة برامج بحرية رٔييسية وٕادارتها: الكورفيت 

وسفن خفر السواحل والسفن الحربية متعددة المهام. تعد الكورفيت من طراز 
بينونة في القوات البحرية لدولة اإلمارات من النماذج الشاهدة على تميز الشركة. 
وباإلضافة ٕالى تصنيع السفن العسكرية وغير العسكرية، توفر ٔابوظبي لبناء السفن 

خدمات كاملة تتعلق بالصيانة والتصليح وٕاعادة التجهيز والتحديث والتحويل 
واالستشارات الهندسية في عرض البحر والحوض الجاف، باإلضافة ٕالى تزويد 

العمالء في القطاعين التجاري والبحري بالدعم طويل األجل. 

ملتزمة بأعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي، تستخدم شركة أبو ظبي لبناء 
السفن )ADSB( أحدث التقنيات لزيادة القدرة التشغيلية لألسطول ، وإطالة عمر 
خدمة السفن ، وخفض تكاليف الدورة الحياتية اإلجمالية. وتندمج هذه التقنيات 

مع برامج الصيانة طويلة األمد التي تنفذها شركة ٔابوظبي لبناء السفن بالنيابة 
عن األسطول البحري اإلماراتي وجهاز حماية المنشٓات البحرية والسواحل في 

Products
Corvettes.
Offshore patrol vessels.
Multi-role combatants 
(Ghannatha).
Fast supply boats.
Fast troop carriers.
Assault boats.
Interceptors.
Sea keeper (fast landing craft).
42 Meter landing craft.

Capabilities
Construction, repair, refit and 
upgrade of naval, military and 
commercial vessels.

Industries
Ship building

Year of Establishment
1996

www

Contact

These technologies are integrated with the long-term maintenance 
programmes undertaken by ADSB on behalf of the UAE naval fleet, 
and the UAE Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority. 
ADSB’s extensive facilities management provides a range of logistics 
and workshop support services, where the UAE’s entire naval 
workshop network is operated. Civilian maintenance programmes 
include the refurbishment of rigs and platforms emphasising 
ADSB’s mandate and vision as being a leader in manufacturing and 
maintaining non-military and non-naval assets. 

دولة اإلمارات. وتتيح ٕادارة المرافق الشاملة في ٔابوظبي لبناء السفن مجموعة 
من الخدمات اللوجستية وخدمات دعم المشاغل، حيث تدار الشبكة الكاملة 

للمشاغل البحرية في دولة اإلمارات. وتشمل برامج الصيانة المدنية تجديد 
الحفارات والمنصات- مما ئوكد على رسالة شركة ٔابوظبي لبناء السفن ورٔويتها 
المتمثلة في ٔان تكون رأيدة على صعيد تصنيع وصيانة المعدات غير العسكرية 

وغير البحرية. 

المنتجات
الفرقاطات.

زوارق الدوريات.
السفينة القتالية متعددة المهام )غناضة(.

سفينة اإلمداد السريع.
ناقالت الجنود السريعة.

زوارق االقتحام.
الزوارق االعتراضية.

سفينة اإلنزال السريع )سي كيبر(.
سفينة اإلنزال بطول ٤2م.

القدرات
بناء السفن البحرية والعسكرية والتجارية 

وترميمها وتجديدها وتحديثها. 

الصناعات
بناء السفن 

سنة التأسيس
1996

www

تواصل
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AL JASOOR is the exclusive supplier of the Rabdan 
8x8 Infantry Fighting Vehicle (IFV) that offers unique 
operational advantages on land and can reliably operate 
in water. The Rabdan is a next-generation amphibious, 
modular, multi-wheeled armoured vehicle with superior 
tactical and technical abilities.  AL JASOOR is Part of the 
Platforms & Systems cluster within EDGE.

Supplied as a complete built-up unit with the safety of soldiers 
at its core, the Rabdan comes equipped with a dedicated, 
long-term after-market customer service package of military-
grade integrated logistics support services, courtesy of AL 
JASOOR, including on-site support for client acceptance, 
repair, refurbishment and preventive maintenance. A 20 - year 
commitment to the supply of spare parts, technical support, 
operational and technical training, as well as local retrofitting and 
customisation to meet a range of rapidly changing mission-critical 
objectives is also part of the package.  AL JASOOR prides itself 
on meeting the nation’s various armoured vehicle requirements, 
with a strong vision of manufacturing land platforms aimed at 
the future needs of the UAE and export markets. AL JASOOR is 
committed to harnessing advanced technologies and innovations. 
Its strategic partnership with Otokar Land Systems enables the 
transfer of technology, training and ownership to ensure that the 
Rabdan is designed and manufactured to the highest quality.

Now with defence modernisation programmes accelerating globally, 
and ageing vehicle fleets being replaced, demand for 8x8 armoured 
vehicles is set to grow - namely in emerging markets across Asia 
and the Middle East. With its powerful combination of performance 
and value, opportunities abound for the Rabdan as a flexible vehicle 
platform designed for future multi-terrain combat across the region 
and the wider world.

شركة الجسور ھي الموّرد الحصري لمركبة المشاة القتالیة الجدیدة 
ربدان ثمانیة الدفع، والتي تتیح میزات عملّیة فریدة على التضاریس 
البریة، كما یحظى استعمالھا في الماء بدرجة عالیة من الموثوقیة 

ٔایضًا. وتعتبر ربدان الجیل التالي من المركبات المدرعة متعددة 
العجالت القادرة على السیر في البر والماء، وتتكون من وحدات 

نموذجیة، وتمتاز بقدرات تكتیكیة وتقنیة استثنائیة.  وتتبع شركة 
الجسور لقطاع المنصات واألنظمة في )ایدج(.

  تتوافر ربدان كوحدة مرّكبة كاملة ُتعنى بسالمة الجنود ٕالى ٔاقصى حّد، وھي 
مصحوبة بحزمة دعم لوجستي طویل األجل لفترة ما بعد البیع تقّدمھا شركة 

الجسور خدمًة لعمالئھا، منھا خدمات الدعم في الموقع التي تشمل اإلصالح 
والتجدید والصیانة الوقائیة بنا ًء على طلب العمیل. كما تتضمن الحزمة التزامًا 

مدته 20 عامًا بتورید قطع الغیار وٕاتاحة الدعم الفني والتدریب التشغیلي 
والتقني، ٕالى جانب التعدیل والتخصیص المحلي لتلبیة عدد من ٔاھداف المھام 

سریعة التغیر.  تفخر شركة الجسور بتلبیتھا لمختلف متطلبات البالد من المركبات 
المدرعة، وتقوم رٔویتھا على تصنیع منّصات بریة تلبي االحتیاجات المستقبلیة 

لدولة اإلمارات وأسواق التصدير. وتلتزم الجسور باالستفادة من االبتكارات 
والتقنیات المتقدمة. فالشراكة االستراتیجیة للشركة مع »ٔاوتوكار لألنظمة 

البریة« تتيح نقل التكنولوجيا والتدريب والملكية، لضمان أن تكون مركبات ربدان 
مصممة ومصّنعة وفقًا ألعلى معايير الجودة. ومن جھة ٔاخرى، فإن تقنیة 

ربدان المرّكبة تمنحھا بصمة عالمیة بّحق، باإلضافة ٕالى ٕامكانیة تطویر األنظمة 
والتقنیات الھامة في السنوات المقبلة. 

ومع التسارع العالمي لبرامج التحدیث في قطاع الدفاع، مثل استبدال ٔاساطیل 
المركبات القدیمة، فمن المتوقع تزاید الطلب على المركبات المدرعة ثمانیة 
الدفع، ال سیما في األسواق الناشئة آلسیا والشرق األوسط. وبفضل مزجھا 

القوي ما بین األداء والقیمة، تزخر الفرص ٔامام ربدان بوصفھا مركبًة مرنًة ُُصممت 
لخوض معارك المستقبل في میادین متعددة التضاریس في ٔانحاء المنطقة 

والعالم ٔاجمع. 

Products
Rabdan 8x8 armoured fighting 
vehicle.
6X6 IFV.
8X8 IFV with EOS R800S WS.
Rabdan 8X8 recovery vehicle.

Capabilities
Design & manufacture military 
vehicles.

Industries
Military Vehicle Industry

Year of Establishment
2017

www

Contact

المنتجات
مركبة ربدان 8×8 القتالية المدرعة.

آلية المشاة القتالية ربدان 6×6. 
آلية المشاة القتالية ربدان 8×8 مع 

منظومة التسليح.
آلية ربدان 8×8 لإلنقاذ. 

القدرات
تصميم وتصنيع المركبات العسكرية. 

الصناعات
صناعة اآلليات العسكرية

سنة التأسيس
2017

www

تواصل
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With more than 14 years of experience, AL TAIF helps 
clients gain mission readiness by providing essential 
lifecycle support services and technical capability 
development.
Part of the Platforms & Systems cluster within EDGE, an 
advanced technology group for defence and beyond – AL 
TAIF is the leading in-country provider of maintenance, 
repair and overhaul (MRO) services and comprehensive 
lifecycle support for land platforms, heavy utility vehicles 
and ground support machinery. 
 
The company works as a strategic partner with the UAE Armed 
Forces under a contract responsible for the maintenance support 
and technical readiness of all tracked and wheeled vehicles – 
with a vision of becoming the premier centre of excellence for 
comprehensive lifecycle support of defence systems in the region.

AL TAIF leverages its exceptional technical capabilities and 
specialised knowledge to ensure that its customers’ personnel, 
platforms, and systems are mission ready and in optimal condition 
for peak performance. The company’s nine state-of-the-art facilities 
– strategically located for convenience and flexibility – enable it 
to provide complex, extensive and premium-quality maintenance 
services against rigorous timelines to maximise asset availability, 
while ensuring business efficiency and continuity. 

Supported by a growing list of international technical certifications 
such as ISO 9001 and ISO 14001, AL TAIF›s operational model is 
centred around maintaining the highest quality levels. Key offerings 
include engineering and development services such as vehicle and 
component rebuild, refurbishment and upgrades, as well as interior 
and exterior bodywork, painting and welding. AL TAIF’s state-of-the-

تحظى شركة الطيف بخبرة تزيد عن ١٤ عامًا في تقديم المساعدة 
الالزمة لعمالئها، والتي تضمن لهم الجاهزية الفنية الكاملة في ٔاداء 

المهام، عبر توفير الدعم األساسي بالخدمات الفنية عالية الجودة 
لآلليات والمعدات طوال فترة استخدامها، ٕالى جانب تطوير القدرات 

الفنية والتقنية وتحديثها بشكل مستمر. شركة الطيف جزء من قطاع 
المنصات واألنظمة في ايدج، تجمع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع 

الدفاع وغيره من المجاالت، وهي المز ّود الوطني الرائد بخدمات 
الصيانة واإلصالح والعمرة للمعدات العسكرية، والدعم الشامل 
للمعدات المتنوعة من المركبات الثقيلة وٓاليات اإلسناد األرضي 

طوال فترة استخدامها.   

تعمل الطيف كشريك استراتيجي للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بموجب عقد لتقديم خدمات الصيانة الفنية واالصالح لجميع اآلليات، 

ومركبات القتال المدرعة، ودبابات القتال، والمدافع المجنزرة والمدولبة. وتطمح 
الشركة ألن تصبح المركز الرٔييسي المتميز في تقديم خدمات الدعم الشامل 

لألنظمة الدفاعية في المنطقة. 

وتو ّظف شركة الطيف قدراتها الفنية االستثنائية، ومعرفتها المتخصصة، لضمان 
وصول كوادر عمالئها، ومنصاتهم، ؤانظمتهم ٕالى جاهزية تشغيلية واستعداد 

استثنائي يتيح لهم تحقيق األداء المثالي. وتتمركز ورش الطيف الحديثة التسع 
في موقع استراتيجي مميز يوفر للشركة السهولة والمرونة الالزمة لتقديم 

خدمات صيانة فنية شاملة، وذات جودة فائقة، وفق جداول زمنية دقيقة تضمن 
توافر المركبات والمعدات وجاهزيتها ألقصى فترة ممكنة، مع ضمان كفاءتها 

واستمراريتها في العمل.  

ويعتمد نموذج عمل الطيف على قائمة متزايدة من الشهادات الفنية الدولية، 
مثل ISO 900١ و ISO ١٤00١، مع التركيز على ضمان ٔاعلى مستويات الجودة. 
وتشتمل خدمات الشركة الرئيسية على الخدمات الهندسية وخدمات التطوير 

مثل إعادة بناء المكونات والمركبات، والتجديد والتحديث، وأعمال هياكل اآلليات 
الداخلية والخارجية، والصبغ، وأعمال اللحام. والتجميع، والصبغ، ؤاعمال هياكل 

اآلليات الداخلية والخارجية. ٔاما بالنسبة للمعايرة ، فٕان منشٔاة المعايرة المتطورة 

Products
Maintenance, repair and 
overhaul (MRO) vehicles, 
equipment and components.
Stores, distribution and 
warehousing management.
Maintenance training 
management.
Engineering.

Capabilities
Maintenance support.

Technical readiness.

Equipment upgrade. 

Industries
Defense
Vehicle & Machines Maintenance

Year of Establishment
2006

www

Contact

المنتجات
صيانة وإصالح وتطوير المركبات والمعدات 

والعناصر. 
إدارة المستودعات والتوزيع والتخزين. 

إدارة التدريب على أعمال الصيانة.
الهندسة.

القدرات
دعم الصيانة.

الجاهزية الفنية.

تحديث المعدات .

الصناعات
الدفاع

صيانة المركبات واآلليات

سنة التأسيس
2006

www

تواصل
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art calibration facility supports the UAE Armed Forces in assuring and 
maintaining the quality of its monitoring and measuring equipment. 

تدعم القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضمان جودة معدات 
المراقبة والقياس والحفاظ عليها. 
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AL TARIQ is the first UAE-based manufacturer of 
precision-guided systems for conventional air munitions. 
Established in 2012, the company has rapidly positioned 
itself as a regional leader in aerial weaponry, matching the 
quality of global manufacturers. As an entity of EDGE in 
its Missiles & Weapons cluster, AL TARIQ offers local and 
regional air forces access to advanced technologies with a 
focus on precision-guided munitions.  

The company manufactures the combat-proven AL TARIQ range of 
bomb kit systems, used on the MK 81 and MK 82 aerial bombs to 
convert unguided air-launched weapons into high-precision, longer-
range-focused munitions using a range of guidance and propulsion 
technologies. The modular design and programming flexibility of 
the systems allows them to adapt to new requirements as missions 
evolve. Delivered in easy-to-handle-and-deploy packages, the state-
of-the-art kits achieve high precision targeting through a choice of 
dual-mode seekers, including GNSS/INS (Global Navigation Satellite 
System / Inertial Navigation System), imaging infrared with automatic 
target recognition (ATR) capabilities, and semi-active laser seekers 
against high-priority fixed, off-axis, moving and re-locatable targets. 

AL TARIQ has multiple measures in place to guarantee the reliability 
and performance of every kit it produces and these include ISO 
9001:2015 and AS 9100 certifications, compliance with all applicable 
UAE and international military standards, and multiple levels of 
rigorous testing as part of the company’s manufacturing protocol. AL 
TARIQ has built up its production capacity and engineering function 
to consistently deliver new products and process improvements over 
the past few years. 

الطارق، ھي ٔاول شركة تتخذ من اإلمارات مقرًا لھا، تقوم بتصنیع 
األنظمة الموجھة فائقة الدقة للذخائر الجویة التقلیدیة. تأسست 

الشركة في عام 20١2 ونجحت في تعزیز مكانتھا بسرعة كمٔوسسة 
ٕاقلیمیة رائدة في األسلحة الجویة، حیث استطاعت تحقیق الجودة 

التي یتمیز بھا المصّنعون العالمیون. وتتبع شركة الطارق لقطاع 
الصواریخ واألسلحة في )ايدج(، وتتیح للقوات الجویة المحلیة 

واإلقلیمیة ٕامكانیة الوصول ٕالى التقنیات المتقدمة، مع التركیز على 
الذخائر ذات التوجيه الدقیق.  

تقوم الشركة بتصنیع مجموعة ٔانظمة قنابل الطارق التي ٔاثبتت قدرتھا في 
المعارك، والتي تستخدم في قنابل MK 8١ وMK 82 الجویة، لتحویل األسلحة 

الجویة غیر الموجھة ٕالى ذخائر عالیة الدقة ذات مدى ٔابعد، باستخدام مجموعة 
من تقنیات التوجيه والدفع. ویتیح التصمیم النموذجي لھذه األنظمة، ومرونتھا 

البرمجیة، التكیف مع المتطلبات الجدیدة التي یفرضھا توسع المھام. ویتم تسلیم 
ھذه األنظمة المتطورة ضمن باقات سھلة االستخدام، وتحقق ھذه المجموعات 
الحدیثة معدل استھداف عالي الدقة، عبر خیار ٔاجھزة البحث الثنائي، بما في ذلك 
نظام المالحة العالمي عبر األقمار االصطناعیة )GNSS(، ونظام المالحة بالقصور 
 )ATR(  فضاًل عن توفر قدرات التعرف األوتوماتیكي على الھدف ، )INS( الذاتي
باستخدام التصویر باألشعة تحت الحمراء، ؤاجھزة البحث باللیزر شبه النشط ضد 

األھداف الثابتة والمتحركة ذات األولویة العالیة.  

تطبق شركة الطارق العدید من اإلجراءات لضمان األداء العالي والموثوقیة في 
استخدام كل مجموعة. ویشمل ذلك اعتماد معاییر ٓایزو 20١5:ISO 900١ و 9١00 

AS ، كما تمتثل لجمیع المعاییر العسكریة اإلماراتیة والدولیة ذات الصلة، فضاًل عن 
ٕاجرائھا اختبارات صارمة في ٕاطار بروتوكول التصنیع الخاص بھا. عملت الشركة على 
بناء منشأة اإلنتاج وقسم الھندسة، بھدف تقدیم منتجات جدیدة بشكل مستمر، 

وٕاجراء تحسینات على العملیات خالل األعوام القلیلة الماضیة. 

Products
AL TARIQ - S.
AL TARIQ - LR.

Capabilities
Developing precision guided 
systems. 

In-house manufacture, assembly 
and intergration of precision-
guided systems. 

Industries
Defence
Armament

Year of Establishment
2012

www

Contact

Brochure

المنتجات
.S - الطارق

.LR - الطارق

القدرات
تطوير أنظمة التوجيه القابلة للتركيب على 

القنابل. 

تصنيع أنظمة التوجيه الدقيق وتجميعها 
ودمجها داخليًا في مرافق الشركة. 

الصناعات
الدفاع

األسلحة 

سنة التأسيس
2012

www

تواصل

كتيب
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AMMROC provides industry-leading maintenance, repair 
and overhaul (MRO) services, engineering upgrades and 
integrated logistics support for rotary- and fixed-wing 
aircraft across the military and civil aviation sector. 
Boasting industry leadership, engineering excellence, 
innovative technology and a highly skilled workforce, the 
company offers unrivalled aircraft readiness, superior 
fleet deployability and unparalleled safety for customers.

Part of the Mission Support cluster within EDGE, AMMROC’s 
extensive overhaul capability draws on its strategic relationships 
with major original equipment manufacturers (OEMs), including 
Lockheed Martin, Airbus, BAE Systems, Boeing, Raytheon 
Technologies, Dassault Aviation, GE Aviation, Honeywell, Leonardo, 
Safran, Rolls-Royce, Thales, and others. This enables the company to 
reduce maintenance costs, increase aircraft availability, guarantee 
compliance with international standards and offer optimised supply 
chain benefits. 

AMMROC provides comprehensive aircraft MRO services that 
range from O- and I-level maintenance to depot-level repair and 
overhaul for engines, components and airframes, including painting, 
engineering and parts supply, in addition to tailored modification 
and upgrade services. 

Spanning one square kilometre, AMMROC’s state-of-the-art facility 
in Al Ain has the capability to service an extensive array of aircraft 
platform types. 

AMMROC leverages knowledge exchange as well as science, 
technology, engineering and mathematics (STEM) initiatives to build 
a highly skilled local workforce.

ٔامرك، شركة رائدة ٕاقلیمیًا، تتمثل مھمتھا الرئیسیة في تقدیم 
خدمات الصیانة واإلصالح والَعمرة، والتحدیثات الھندسیة، والدعم 

اللوجستي المتكامل لطائرات الجناح الثابت والمروحیات في قطاعي 
الطیران العسكري والمدني. وباالعتماد على ريادتها وتميزها 

الهندسي والتكنولوجيا المبتكرة والموظفين ذوي المهارات العالية، 
تقدم الشركة خدمات ال تضاهى في مجال تعزيز جهوزية الطائرات، 

واالنتشار الفائق لألساطيل، وتوفير أمان ال مثيل له للعمالء.  

تتبع ٔامرك لقطاع المّنصات واألنظمة في )ایدج(. وتعتمد قدرات الشركة في 
الصیانة واإلصالح والَعمرة على عالقات الشركة المتمیزة مع صانعي المعدات 

األصلیة مثل )لوكهيد مارتن(، و)إيرباص(، و)بي إيه إي سيستمز(، و)بوينغ(، و)ريثيون 
تكنولوجيز(، و)داسو أفييشن(، و)جي إي أفييشن(، و)هانيويل(، و)ليوناردو(، 

و)سافران(، و)رولز رويس(، و)ثاليس( وغيرهم. وتساعد ھذه العالقات شركة ٔامرك 
على خفض تكالیف الصیانة، وتعزیز جاھزیة الطائرات وتوافرھا، وضمان االمتثال 

للمعاییر الدولیة، وتحسین منافع سلسلة التورید. 

تقدم ٔامرك خدمات الصیانة واإلصالح والَعمرة الشاملة للطائرات، والتي تشمل 
الصیانة ضمن مستویات »ٔاو« و »ٓاي«، ٕالى خدمات اإلصالح والَعمرة على مستوى 

العنابر للمحركات وھیاكل الطائرات ومكوناتھا األساسیة، بما في ذلك خدمات 
الطالء، والخدمات الھندسیة وتورید القطع، فضاًل عن خدمات التعدیل والتحسین .

تمتد منشأة ٔامرك الحدیثة في مدینة العین، على مساحة كیلومتر مربع واحد، 
وھي قادرة على خدمة مجموعة واسعة من ٔانواع منّصات الطائرات. 

تحرص ٔامرك على االستفادة من تبادل الخبرات والمعارف، وٕاطالق المبادرات 
المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات، وذلك بھدف بناء قوة عاملة 

وطنیة عالیة المھارات. 

المنتجات
خدمات الطيران.

دعم العمليات األساسية.
دعم عمليات قواعد سالح الجو.

صيانة معدات الدعم األرضية.
مستوى الصيانة للمشغلين، والصيانة 

المتوسطة، والصيانة في العنابر.
صيانة المكونات.

خدمات المحركات.
خدمات سلسلة اإلمداد. 

الخدمات الميدانية.
التدريب والخدمات الهندسية. 

القدرات
تنفيذ الخدمات اللوجستية للقوات 

الجوية استنادًا إلى األداء. 

تقديم خدمات صيانة وإصالح وتجديد 
الطائرات، بما في ذلك الصيانة في 

المستودعات وتجديد المحركات 
والعناصر والهياكل. 

توفير تعديالت وتحديثات للطائرات.

الصناعات
خدمات الصيانة واإلصالح والَعمرة 

للطائرات

سنة التأسيس
2010

www

تواصل

كتيب

Products
Airframe services.
Base operations support.
Air Force operations support.
Ground support equipment 
maintenance.
Organizational, intermediate and 
depot maintenance.
Component services.
Engine services.
SCM services.
Field support service.
Training and engineering 
services.

Capabilities
Executing air force fleet-wide 
performance-based logistics.

Provides aircraft maintenance, 
repair and overhaul services, 
including depot-level repair 
and overhauls for engines, 
components and airframes. 

Provides aircraft modifications 
and upgrades. 

Industries
Aircraft MRO

Year of Establishment
2010

www

Contact

Brochure
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As the leading regional manufacturer of Non-Lethal 
Technologies, APT has been producing high-performance 
pyrotechnics and non-lethal ammunition in its advanced 
manufacturing facility in Tawazun Industrial Park (TIP) in 
Abu Dhabi since 2016. The company has adopted German 
technology and military standards and specifications in 
accordance with international regulations.

APT gives law enforcement agencies and armed forces capabilities 
they can depend on for the successful accomplishment of critical 
missions.  Flagship products include a range of non-lethal hand 
grenades and cartridges that are designed for use by military, 
special forces, law enforcement and rescue teams. These products 
feature high intensity sound and/or light to serve as a distraction or 
give directions, coloured smoke for signalling  and/or marking, and 
irritants, rubbers and/or smoke for crowd control. 

The range of APT’s products is fully customisable, including the 
density of emissions, sound and light intensity, emission time 
and more.  All of these vital tactical assets are produced with the 
highest standards of quality and health & safety at the core, with 
APT’s certified engineers and chemists ensuring that every product 
not only meets customer specifications but also complies with 
international standards.

تنتج شركة »ٕایه بي تي« اإلقلیمیة الرائدة في التصنیع، منذ تأسیسھا 
عام 20١6، تقنیات ناریة غیر فتاكة عالیة األداء، وحلواًل للذخائر 

منخفضة السرعة، في منشأتھا الصناعیة المتقدمة في مجمع توازن 
الصناعي بأبوظبي، وفقًا ألعلى المعاییر العسكریة، ومواصفات 

التكنولوجیا األلمانیة، وبما یتوافق مع األنظمة والمعاییر الدولیة.    

تتیح التقنیات التي توفرھا »ٕایه بي تي« للقوات المسلحة وقوات األمن وحفظ 
النظام حلواًل مرنة یمكن استخدامھا إلنجاز المھام الحساسة بفاعلیة ونجاح 

وتشمل منتجات »ٕایه بي تي« الرئیسیة مجموعات القنابل الیدویة والخراطیش 
غیر الفتاكة، الستخدامھا من قبل فرق اإلنقاذ والجیش والقوات الخاصة وقوات 
حفظ النظام. تتمیزهذه المنتجات بقدراتھا الصوتیة والضوئیة العالیة، وتستخدم 

الدخان الملون لتشتیت االنتباه والتوجیھ، والمواد المھیجة والطلقات المطاطیة 
للسیطرة على الحشود.  

كما تتمیز منتجات »ٕایه بي تي« بقابلیتھا التامة للتخصیص والتحكم والتعدیل 
ویشمل ذلك ضبط كثافة االنبعاثات ومدتھا، وشدة الصوت والضوء. یتم ٕانتاج ھذه 
األدوات التكتیكیة الھامة وفقًا ألعلى معاییر الجودة والصحة والسالمة حيث یعمل 

المھندسون والخبراء الكیمیائیون المعتمدون في »ٕایھ بي تي« على ضمان تطابق كل 
منتج مع المواصفات المطلوبة للعمالء، باإلضافة ٕالى توافقھا مع المعاییر الدولیة.

Products
Hand grenades - coloured smoke.
Hand grenades - screening 
smoke.
Signal cartridges & illuminating 
devices.
Stun grenades.
38mm & 40mm ammunition.
Training devices.

Capabilities
Designing and manufacturing 
of high-performance non-
lethal and less-than-lethal 
pyrotechnics and low-velocity 
ammunition solutions for 
armed forces, security forces 
and law enforcement.

المنتجات
القنابل اليدوية - الدخان الملون.
القنابل اليدوية - الدخان الساتر.

خرطوش اإلشارة وأدوات اإلنارة.
القنابل الصاعقة.

ذخائر عيار 38 ملم و40 ملم.
أدوات التدريب.

القدرات
تصميم وتصنيع التقنيات الغير فتاكة عالية 

األداء وحلول الذخائر المنخفضة السرعة 
للقوات المسلحة وقوات األمن وتطبيق 

القانون.

الصناعة وفق المواصفات المرغوبة.
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Customised production 
capabilities. 

Industries
Defence
Security

Year of Establishment
2016

www

Contact

الصناعات
الدفاع
األمن

سنة التأسيس
2016
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تأسست شركة إير ديناميكس للتجارة 
بهدف خدمة صناعة الطيران، لكنها 

سرعان ما توّسعت في نطاق أنشطتها 
وقدراتها لتغطي جميع مجاالت الدفاع 
الثالثية الخدمة، واآلن باتت تقدم دعمًا 
بمستوى عالمي من خالل أكثر من 150 

عامًا من الخبرة التجارية التي جمعتها 
عبر قطاعات مختلفة. 

المنتجات
حلول سالسل التوريد. 

توريد البترول والنفط وزيوت التشحيم. 
المحركات. 

إلكترونيات الطيران. 
أجزاء هيكل الطائرة. 

وحدات الطاقة اإلضافية. 
محركات الديزل. 

المحركات التوربينية الغازية. 
معدات الدعم األرضي .

أدوات ومعدات االختبار 
والمعايرة.

الصناعات
الطيران التجاري والدفاعي 

القوات األرضية 
الدفاع البحري

سنة التأسيس
2017

القدرات
توريد قطع غيار المصّنعين 

األصليين للمعدات.
 

إدارة اإلصالح والترميم.
 

توريد قطع الغيار للمعدات 
الحالية والقديمة. 

اإلصالح والترقية والتجديد.
 

إقامة الشراكات مع 
الكيانات الدولية الراغبة في 

التوسع وتقديم خدماتها 
في المنطقة.

وتسعى الشركة باستمرار إلى تطوير قدراتها بدافع 
التزامها بتقديم أقصى درجات التميز لعمالئها وضمان 

فعالية التكلفة دون التأثير على الجودة، وتعمل إير 
ديناميكس أيضًا على تقوية شراكاتها الوطنية والدولية 

لتعزيز الدعم الذي تتلقاه من خالل شبتكها التي تضم 
مصّنعي المعدات األصليين ومراكز اإلصالح والموّردين. 

إن هذه الشركة اإلماراتية تخدم كل من السوق التجاري 
والدفاعي في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على 

القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، كما 
أنها تنتسب إلى عضوية عدد من البرامج الوطنية بما في 

ذلك مجلس اإلمارات لشركات الدفاع وصندوق خليفة 
والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة وبرنامج الوطني. 

Air Dynamics Trading is constantly upgrading and 
evolving its capabilities, driven by its commitment 
to deliver excellence to its clients and ensure cost 
effectiveness without compromising quality. It 
also strives to strengthen its national and 
international partnerships and therefore enhance 
the support it receives through its network of 
OEMS, repair centres and suppliers.

This Emirati-owned company serves the 
commercial and defense market in the country, 
with a special focus on the UAE's Armed Forces. It 
is also a proud member of several national 
programs, including the Emirates Defense 
Companies Council, the Khalifa Fund, the National 
Program for Small and Medium Enterprises and 
Projects and Al-Watani Programme. 

Though Air Dynamics Trading was 
established with a focus on serving the 
aviation industry, it quickly expanded its 
scope of activities and capabilities to cover 
all tri-service defense areas, and now 
provides world-class support through more 
than 150 years of accumulated business 
acumen from various fields. 

Products
Supply Chain Solutions.
Petroleum, Oil and Lubricants Supply.
Engines.
Avionics.
Airframe Parts.
Auxiliary Power Unit (APU). 
Diesel Engines.
Gas Turbine Engines.
Ground Support Equipment.
Testing and Calibration Equipment 
and Tools. 

Capabilities
Supply of OEM parts.

Repair and overhaul 
management.

Spare parts supply for both 
current and legacy equipment.

Repair, Upgrade, and 
Refurbishment.

Partnering with 
international entities 
wishing to provide and 
expand their services 
in the region.

Industries
Commercial and Defense Aviation 
Land Forces
Naval Defense

Year of Establishment
2017

www
airdynamics.ae

Contact
info@airdynamics.ae

www
airdynamics.ae

تواصل
info@airdynamics.ae
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BEACON RED is a United Arab Emirates-based defence 
company that tackles complex national security threats.   
The company innovates and disrupts conventional ways 
of thinking, helping national security leaders develop 
the people, processes, and technologies that ensure 
preparedness for future challenges.   The company’s core 
philosophy is to drive client strategy, constantly re-
examining and disrupting the national security landscape 
by challenging the status quo in critical infrastructure 
environments.  

BEACON RED has developed and implemented sector-leading 
training, education, and assessment platforms to educate and 
equip the next generation of national security and intelligence 
professionals.   By employing more than 200 professionals from 25 
countries, who have experience from some of the world’s most elite 
agencies and industries, BEACON RED is able to offer three core 
service sets: Capability enhancement services, training solutions, 
and personnel selection and assessments.   With an overarching 
purpose of finding unconventional solutions to the world’s most 
complex national security challenges, BEACON RED recognises 
that threats materialise in the most unlikely of spaces, at the most 
inconvenient times.   That is why they deliver the highest quality 
threat assessments, risk mitigations, and safety innovations across 
any project domain, regardless of the complexity. 

BEACON RED’s security, intelligence, cyber, and language training 
solutions are scenario-driven, practical, and reflect the current 
challenges dominating the field today – regardless of location and 
complexity.  As a pioneer in personnel selection and assessments, 
BEACON RED also combines leading-edge analytical testing 

بيكن رد هي شركة دفاعية مقرها اإلمارات العربية المتحدة تتعامل 
مع التهديدات المعقدة لألمن القومي. تبتكر الشركة طرق التفكير 

التقليدية وتتحداها، مما يساعد قادة األمن القومي على تطوير 
األفراد والعمليات والتقنيات التي تضمن االستعداد لمواجهة 

التحديات المستقبلية.   تتمثل الفلسفة األساسية للشركة في دفع 
إستراتيجية العميل ، وإعادة فحص مشهد األمن القومي باستمرار 

من خالل تحدي الوضع الراهن في بيئات البنية التحتية الحيوية.  

قامت بيكن رد بتطوير وتنفيذ منصات تدريب وتعليم وتقييم رائدة في 
القطاعات المختلفة لتثقيف وتجهيز الجيل القادم من موظفي األمن القومي 

واالستخبارات. من خالل توظيف أكثر من 200 متخصص من 25 دولة ، ممن 
لديهم خبرة من أكثر الوكاالت والقطاعات ريادة في العالم ، فإن بيكن رد قادرة 

على تقديم ثالث مجموعات من الخدمات األساسية: خدمات تعزيز القدرات ، 
وحلول التدريب ، واختيار وتقييم الموظفين.   بهدف شامل يتمثل في إيجاد حلول 

غير تقليدية لتحديات األمن القومي األكثر تعقيًدا في العالم ، تدرك بيكن رد 
أن التهديدات تتجسد في األماكن األقل احتمالية، في األوقات األقل مالئمة.   
لهذا السبب تقدم الشركة تقييمات عالية الجودة للتهديدات، ولتحييد المخاطر، 
والبتكارات السالمة ألي مشروع وفي أي مجال، بغض النظر عن درجة التعقيد.

حلول بيكن رد للتدريب األمني، واالستخباراتي، والسيبراني، واللغوي عملية 
ومبنية على السيناريوهات وتعكس التحديات الراهنة التي تهيمن على الحاضر - 

بغض النظر عن الموقع والتعقيد.  كشركة رائدة في اختيار الموظفين وتقييمهم، 
تجمع بيكن رد أيًضا بين االختبارات التحليلية المتطورة للقياسات النفسية 

والحيوية والتي يديرها فريق من العلماء واإلحصائيين وعلماء النفس التطبيقي 
المؤهلين تأهياًل عاليًا.   تستفيد هذه العملية من رسم الخرائط اللحظية لسمات 

Products
ROW (Range on Wheels).
LOW (Lab on Wheels) .
iThreat. 

Capabilities
People analytics.

Knowledge management.

Project delivery.

Language support services.

Group security. 

Industries
Defence
Intelligence

Year of Establishment
2018

www

Contact

المنتجات
.ROW )نطاق على عجالت(
.LOW )مختبر على عجالت(

.iThreat

القدرات
تحليل األفراد والشخصيات.

تطوير المناهج والمعرفة.

تنفيذ المشاريع.

خدمات الدعم اللغوي.

أمن المجموعات.

الصناعات
الدفاع

االستخبارات

سنة التأسيس
2018

www

تواصل

with psychometric and biometric measurements – directed by 
a team of highly-qualified scientists, statisticians, and applied 
psychologists.  This process leverages the real-time mapping of 
personality traits and data science to determine the best candidates 
a national security organisation will need to optimise talent, human 
performance, and mental resilience.

الشخصية وعلم البيانات لتحديد أفضل المرشحين الذين قد تحتاجهم منظمة أمن 

قومي لتحسين المواهب واألداء البشري والمرونة العقلية.
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Established in Abu Dhabi in 2007, CARACAL is today 
part of the Missiles & Weapons cluster of EDGE and is 
a regional leader in high-performance small arms. The 
company designs, manufactures, tests and assembles 
small arms from 9mm to 12.7mm calibre, including 
combat pistols, submachine guns, tactical rifles and sniper 
rifles. 

To ensure flawless performance under any circumstances, 
irrespective of weather or mission conditions, each weapon 
the company produces is manufactured and tested to the high 
international standards specified by NATO and CIP.  To provide 
those on the front lines with the firepower they require, CARACAL’s 
in-house team of engineers and designers continue to routinely 
enhance and update the company’s products using some of 
the world’s best CNC machines, QC equipment, and moulding 
technologies.

CARACAL incorporates advanced technology innovations in the 
manufacturing of small arms. Additive manufacturing, combined 
with the use of CAD/CAM software during design and prototyping, 
allows the company to quickly and accurately refine the ergonomics 
of each weapon component to surpass its stringent performance 
requirements.  CARACAL also leverages additive manufacturing in 
the production of weapon accessories.  As the efficiency and safety 
of 3D printing of metals and composites evolve, the company is 
exploring the use of this technology in manufacturing metal parts 
for lighter, more customisable weapons.

المنتجات
المسدسات. 

الرشاشات.
البنادق الهجومية. 

البنادق القناصة.

القدرات
تصميم و تصنيع األسلحة الخفيفة. 

صيانة أنظمة األسلحة وإصالحها.

توفير التدريب على الرماية للمبتدئين 
والمستخدمين المتقدمين.

المشاريع الخاصة والبحوث والتطوير.

الصناعات
الدفاع 

األسلحة

سنة التأسيس
2007

www

تواصل

كتيب

Products
Pistols. 
Submachine guns.
Assault rifles.
Sniper rifles.

Capabilities
Design and manufacture small 
arms.

Maintenance and repair of 
weapons systems.

Providing basic and advanced 
tactical shooting training.

Special projects and research 
and development.

Industries
Defence 
Arms

تعد كراكال، التي تٔاسست في ٔابوظبي عام 2007، اليوم جزءًا من 
قطاع الصواريخ واألسلحة في ايدج وهي شركة ٕاقليمية رائدة في 
صناعة األسلحة الخفيفة فائقة األداء. فالشركة تعمل على تصميم 

األسلحة النارية الخفيفة بعيارات تتراوح من 9 ملم إلى ١2.7 ملم 
وتصنيعها واختبارها وتجميعها، بما في ذلك المسدسات والمدافع 

الرشاشة وبنادق الهجوم وبنادق القناصة. 

ولضمان الحصول على ٔاداء مثالي تحت ٔاي ظروف، بغض النظر عن حالة الطقس 
ٔاو طبيعة المهمة، يخضع كل سالح تنتجه الشركة ٕالى الفحص والتصنيع وفق 

المعايير الدولية العليا التي يحددها الناتو واللجنة الدولية لألسلحة والذخأير. 
ولتزويد العاملين في الخطوط األمامية بالقوة النارية التي يحتاجونها، يواصل 

فريق كراكال الداخلي من مهندسين ومصممين تحسين منتجات الشركة 
وتحديثها بشكل منتظم، وذلك باستخدام آالت التحكم الرقمي بالكمبيوتر، 

ومعدات ضبط الجودة، وتقنيات الصب.  

وتحرص كراكال على توظيف ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة في صناعة األسلحة 
الخفيفة. ٕاذ ٕان التصنيع التجميعي، ٕالى جانب استعمال برمجيات التصنيع 

بمساعدة الحاسوب خالل عملية التصميم والنمذجة، يسمح للشركة بتعديل 
جوانب الهندسة البشرية لكل مكون من مكونات السالح بسرعة ودقة لكي 

يتخطى متطلباته الصارمة على صعيد األداء. كما تسّخر كراكال تقنية التصنيع 
التجميعي في ٕانتاج ملحقات األسلحة. فمع ازدياد مستوى الكفاءة واألمان 

لمركبات ومعادن الطباعة ثالثية األبعاد، تستكشف الشركة ٔاوجه استعمال هذه 
التقنية في تصنيع القطع المعدنية ألسلحة ٔاخف وزنًا ؤاكثر تخصصًا. 
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EPI manufactures high-quality complex engineering 
components for the defence, aerospace, and oil & 
gas (O&G) sectors. The company is the engineering 
backbone of the UAE’s aerospace and defence industry, 
and a vital supporter of its O&G sector. With advanced 
manufacturing facilities in Abu Dhabi, EPI is fully equipped 
with capabilities including manufacturing engineering, 
machining, surface treatment, coating, repairing, 
cutting tools and assemblies. Each of its solutions are 
also calibrated to industry-specific standards and 
international benchmarks

Founded in 2007, EPI has evolved into one of the GCC’s premier 
precision engineering facilities, and invests in people and technology 
to provide expertise in every aspect of the production process. From 
initial designs to finished components, including build to print, the 
company is a specialist in technical services and goes beyond the 
precise art of machining components through the provision of design 
enhancements and modifications. EPI is committed to incorporating 
advanced technologies into its engineering solutions, and has grown 
from its initial four machines to be able to offer an integrated suite 
of around 100 of the latest hi-tech machine tool systems, including 
state-of-the-art computer numerical control (CNC) technology.

Focused on providing a competitive world-class precision 
manufacturing capability, EPI also conducts a diverse range of 
special processes within its dedicated surface treatment facility to 
offer NDT capability, anodising, Alodine 1200 and print application.   
Through leveraging precision engineering to ensure compliance 
with the highest international standards, EPI holds the distinction 
of being the first company in the region to receive a premier Quality 
Management System certification in specialised fields.

تصنع شركة )ٕاي بي ٓاي( مكّونات ھندسیة عالیة الجودة والتعقید، 
الستخدامات قطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز. وتعّد الشركة 

العمود الفقري ألعمال الھندسة في قطاع الطیران والفضاء، وداعمًا 
حیویًا لقطاع النفط والغاز في اإلمارات العربیة المتحدة. ومن خالل 

منشآتھا الصناعیة المتقدمة في ٔابوظبي، تم تزوید )ٕاي بي آي( 
بقدرات  شاملة في الھندسة الصناعیة، والمعالجة اآللیة، ومعالجة 

األسطح والمعالجة الحراریة، والطالء، والتصلیح، وتصنیع ٔادوات 
الَقطع والتجمیع، ویتم ضبط حلول )ٕاي بي ٓاي( بأكملھا وفقًا للمعاییر 

الصناعیة المعتمدة والدولیة المحددة. 

تأسست شركة )ٕاي بي ٓاي( في عام 2007، وتطورت لتصبح واحدة من ٔافضل 
منشآت الھندسة الدقیقة في دول مجلس التعاون الخلیجي، واستثمرت في 

المواھب والتكنولوجیا لتعزیز خبراتھا في كل جانب من جوانب عملیة اإلنتاج. وابتدا 
ًء من التصامیم األولیة، وحتى المكونات النھائیة، وبما یشمل التصمیم من ٔاجل 

الطباعة ٔایضًا، تخصصت )ٕاي بي ٓاي( في الخدمات التقنیة بما یتجاوز الھندسة الفنیة 
الدقیقة للمكونات اآللیة، عبر توفیر التحسینات على التصمیم والتعدیالت.  وتلتزم 

)ٕاي بي ٓاي( باالستفادة من ابتكارات التكنولوجیا المتقدمة، وحلولھا الھندسیة. 
وبدءًا من ٔاربع ٓاالت، تطورت قدرات الشركة ٕالى مجموعة متكاملة تضم حوالي ١00 

من ٔاحدث ٔانظمة اآلالت عالیة التقنیة، والتي تعمل باستخدام تكنولوجیا التحكم 
الرقمي الحدیثة، ویشمل ذلك ٔاجھزة الكمبیوتر الحدیثة للتحكم الرقمي. 

وانطالقًا من تركيزها على توفير قدرات تنافسية وعالمية المستوى للتصنيع 
الدقيق، تقوم )إي بي آي( بإجراء مجموعة متنوعة من العملیات الخاصة داخل 
منشأة المعالجة السطحیة المخصصة لتوفیر القدرة على ٕاجراء االختبارات غیر 
االتالفیة، وعملیات األنودة، وتطبیق التخمیل ١200 والطباعة. تستفید شركة 
)ٕاي بي ٓاي( من ٕامكانات الھندسة الدقیقة في ضمان االمتثال ألعلى المعاییر 

الدولیة، وھي ٔاول شركة في المنطقة تحصل على ٔاول اعتماد لنظام ٕادارة 
الجودة في المجاالت المتخصصة. 
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Products
Manufacturing engineering.
Machining.
Surface and heat treatment.
PVD coating.
Repairing oil and gas equipment 
and components.
Cutting tools.
Assembly equipping and small 
assembly.

Capabilities
Manufacturing parts and 
components for aerospace, 
defence and oil and gas 
industries. 

Heat treatments, including 
plasma nitriding, carburizing, 
tempering, annealing and 
polishing. 

Surface treatments, including 
passivation, phosphating and 
anodizing.  

Industries
Aerospace
Defence
Oil and Gas

Year of Establishment
2007

www

Contact

Brochure

المنتجات
هندسة التصنيع.
المعالجة اآللية.

معالجة األسطح والمعالجة الحرارية.
الطالء عن طريق الترسيب الفيزيائي للبخار.

إصالح معدات النفط والغاز ومكوناتها.
أدوات الَقطع.

معدات التجميع وتجميع األجزاء الصغيرة.

القدرات
تصنيع قطع الغيار والعناصر الالزمة في 

مجاالت الفضاء الجوي والدفاع والنفط والغاز.

المعالجة الحرارية بما في ذلك نترجة، 
المعادن باستخدام البالزما والكربنة 

والمراجعة )التقسية( والتلدين والصقل.

المعالجة السطحية بما في ذلك التخميد 
والتغطية بالفوسفات واألنودة.

الصناعات
الفضاء الجوي

الدفاع
النفط والغاز

سنة التأسيس
2007

www

تواصل

كتيب
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ERS offers world-class fire protection and emergency 
response at a time when urbanisation is rapidly redefining 
our cities, and our security and civil defence services 
become increasingly stretched. The company is a reliable 
provider of fire and rescue services to the UAE Air Force 
and Air Defence, Presidential Guard and Joint Aviation 
Command, and also serves other clients within the 
government, military, aviation and commercial sectors. 

As a regional leader in its field, ERS offers complete, integrated 
turnkey fire and rescue solutions to provide specialised equipment 
and vehicles, facilities management, training and procurement 
– all to the most rigorous international standards – to save lives 
and protect assets. ERS’ established operations, substantial 
on-the-ground presence, in-depth expertise and global reach 
enable the company to access a pool of multinational experts in 
the field. It consistently applies industry best practices – to build 
resilience, protect property and save lives. ERS aims to become 
an international centre of excellence for the provision of fire and 
rescue services, setting the benchmark for the industry in the 
region. The company’s services range from complete management 
oversight to high-level consultancy, to the development and 24/7 
operation of fire stations, firefighter recruitment and training, 
emergency planning, and the installation of fire detection and 
suppression systems. 

ERS’ teams are trusted to consult, train, equip or provide full 
outsourced front-line firefighting services for some of the 
region’s most sensitive and high-profile projects. Its training team 
provides comprehensive training and development for new and 
existing operational firefighters, working to the latest ICAO/NFPA 
standards. Designing, developing and delivering in-depth fire and 

تقدم شركة اإلمارات لخدمات االستجابة ERS خدمات إطفاء وإنقاذ 
علي مستوى عالمي  ينما تتزايد البيئة العصرية في عالم اليوم 
تعقيدا وقدرة على الترابط. تعد الشركة مزوًدا موثوًقا لخدمات 

اإلطفاء واإلنقاذ للقوات الجوية اإلماراتية والدفاع الجوي والحرس 
الرئاسي وقيادة الطيران المشتركة ، كما تخدم عمالء آخرين في 

القطاعات الحكومية والعسكرية والطيران والتجارية.   

كشركة رائدة إقليميا، تقدم شركة اإلمارات لخدمات االستجابة ERS حلواًل 
شاملة ومدمجة ومتكاملة، فتوفر المعدات واآلليات المتخصصة، وخدمات إدارة 

المرافق، والقوى البشرية، والتدريب والمشتريات – كل ذلك وفق معايير دولية 
صارمة. وبفضل شبكتها العالمية التي تمكنها من الوصول إلى مجموعة من 

الخبراء المختصين متعددي الجنسيات، تعمل على المساعدة في تعزيز القدرة 
على التكّيف وإنقاذ األرواح. وبما أنها تجعل من جاهزية وسالمة وأمن نظام 
مكافحة الحرائق أولويتها، يمكن وبكل ثقة تعهيد خدمات اإلطفاء واإلنقاذ 

العملياتية بالكامل لفرقها المختصة.  تهدف ERS إلى أن تصبح مركًزا متميزًا 
دولًيا في تقديم خدمات اإلطفاء واإلنقاذ ، ووضع معيار للقطاع في المنطقة. 

تتراوح خدمات الشركة من اإلشراف اإلداري المتكامل إلى االستشارات عالية 
المستوى ، إلى تطوير وتشغيل محطات اإلطفاء على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع ، وتوظيف وتدريب رجال اإلطفاء ، والتخطيط للطوارئ ، وتركيب أنظمة 
الكشف عن الحرائق وإخمادها.

تتمتع فرق شركة اإلمارات لخدمات االستجابةERS   بالثقة في االستشارة أو 
التدريب أو التجهيز أو تقديم خدمات مكافحة الحرائق في الخطوط األمامية 
لبعض المشاريع األكثر حساسية واألكثر أهمية في المنطقة.   ويوفر فريق 
تدريب الشركة تدريًبا شاماًل وتطويًرا لرجال اإلطفاء الحاليين والجدد، الذين 

يعملون وفًقا ألحدث معايير ICAO / NFPA.   ومن خالل تصميم وتطوير وتقديم 
برامج تدريب متعمقة على الحرائق واإلنقاذ ، تعمل ERS في جميع التخصصات 

الرئيسية في مركز تدريبي على مستوي عال من التجهيز.   اما بالنسبة لفريق 
السالمة من الحرائق ، يتم إجراء جميع خدمات السالمة من الحرائق وفًقا لقانون 

Products
Training.
Technical & maintenance.
Fire safety services.

Capabilities
Firefighter training. 

24/7 Fire & rescue capability. 

Firefighter recruitment & 
manpower supply.  

Industries
Firefighting
Safety

Year of Establishment
2009

www

Contact

rescue training programmes, ERS works across all major disciplines 
at its state-of-the-art training centre. 

As for its fire safety team, all fire safety services are conducted 
in line with the UAE Fire and Life Safety Code and internationally 
recognised benchmarks. ERS’ team apply their direct experience of 
leading international organisations and standards such as NFPA, ICC 
and NEBOSH.

اإلمارات العربية المتحدة للسالمة من الحرائق والمعايير المعترف بها دولًيا. 
يطبق فريق ERS خبرتهم المباشرة في المنظمات والمعايير الدولية الرائدة مثل 

.NEBOSH و ICC و NFPA
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المنتجات
التدريب.

الخدمات الفنية والصيانة.
خدمات السالمة من الحرائق.

القدرات
تدريب رجال األطفاء.

خدمات اإلطفاء واإلنقاذ على مدار الساعة.

توظيف رجال األطفاء وتوفير القوى 
البشرية.

الصناعات
إطفاء الحرائق

السالمة

سنة التأسيس
2009

www

تواصل

Brochure كتيب
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GAL is a leading regional provider of integrated aircraft 
sustainment solutions for military and civilian customers. 
Working with the world’s largest original equipment 
manufacturers (OEMs) and maintenance, repair and 
overhaul (MRO) partners, the company helps its 
customers achieve exceptional fleet readiness through 
maintenance, supply chain, engineering and manpower 
augmentation services. 

With a focus on mechanical safety and excellence, GAL combines 
expert professionalism with specialized aerospace products to 
provide air traffic control operations and management, technical 
system support, tactical pilot training and an integrated range of 
workshops for aviation assets. It also invests in a team of highly-
skilled aviation maintenance personnel certified to operate on 
various aviation platforms, performing a wide range of activities 
from routine inspections to structural repairs with the highest 
degrees of quality and safety, thus enabling it to fulfil its obligations 
under its maintenance and integrated logistics services contracts

It is a premier supplier for airframe parts in the Middle East, 
leveraging on its strategic partnerships to access engineering data, 
tooling and expertise and thereby provide world-class services 
and support to both aircraft owners and operators. Its long-term 
growth strategy incorporates training solutions as an essential 
element, and it regularly conducts flight, operations management 
and maintenance training. In 2013, its efforts in competitive 
career opportunities for UAE nationals were recognized in 2013 
with the GCC Labour Ministers Council Award for excellence in 
nationalization.

شـركة جـال هـي مـزود إقليمـي رائـد للحلـول المتكاملـة لجاهزية 
الطيران للعمالء العسكريين والمدنيين. تعمـل جال مـع أهـــم 

الشـــركات المصنعـة وشـركات الصيانـة واإلصـــالح والَعمرة علـــى 
مســـتوى العالـــم لمســـاعدة عمالئنـــا علـــى تحقيـــق جاهزيـــة 

اســـتثنائية لألســـاطيل الجويــة مــن خــالل خدمــات الصيانــة وإدارة 
سلســلة التوريــد والخدمات الهندسية وخدمات القوى العاملة.

تركز جال على السالمة اآللية والتميز في كافة عملياتها، وتجمع ما بين خبراتها 
المهنية ومنتجات الطيران المتخصصة لتوفير عمليات مراقبة الحركة الجوية 

وإدارتها ودعم النظم التقنية والتدريب التكتيكي للطيارين ومجموعة من ورش 
العمل المخصصة لعناصر الطيران. وتعمل الشركة دائمًا على االستعانة بخبرات 

موظفي صيانة من ذوي المؤهالت المميزة في مجال الطيران التي تخولهم 
العمل على مختلف المنصات الجوية، وتشمل المهام الموكلة إليهم عمليات 

التفتيش الروتيني واإلصالحات الهيكلة، حيث يتم أداؤها مع االلتزام بأعلى درجات 
الجودة والسالمة، مما يمكن الشركة من الوفاء بواجباتها بموجب عقود الصيانة 

والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تبرمها. 

وتعد جال من الموردين الرئيسيين لقطع غيار الطائرات في الشرق األوسط، 
حيث تستغل شراكاتها اإلستراتيجية لالستفادة من البيانات واألدوات والخبرات 

الهندسية لتقديم خدمات بجودة عالمية ودعم كل من مالكي الطائرات 
ومشغليها. وتنطوي استراتيجية النمو الطويلة المدى التي تعتمدها الشركة 

على حلول تدريبية على الطيران وإدارة العمليات والصيانة، وقد حصلت في العام 
20١3 على جائزة التوطين من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية في دول 
مجلس التعاون الخليجي لما تبذله من جهود في توفير فرص األعمال التنافسية 

لمواطني دولة اإلمارات. 

المنتجات
الصيانة الجوية.

الخدمات اللوجستية.
الدفاع الجوي.

خدمات استشارية.
التدريب والمنح الدراسية.

القدرات
دعم العمليات مثل خدمات القوى العاملة أو 

قطع الغيار واإلصالحات.

الدعم على أساس الخدمة مثل الخدمات 
اللوجستية والصيانة القائمة على األداء..

الحلول والخدمات الجاهزة.

الصناعات
الطيران

الفضاء الجوي

سنة التأسيس
2007

www

تواصل

Products
Aviation maintenance.
Logistics services.
Air defence.
Consultancy services.
Training & scholarship.

Capabilities
Transactional support such as 
manpower services or spares 
and repairs.

Service-based support 
such as performance-based 
maintenance and logistics 
services.

Turnkey solutions and services.

Industries
Aviation
Aerospace 

Year of Establishment
2007

www

Contact
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HALCON is a regional leader in the end-to-end 
manufacturing of precision-guided munitions.  Established 
in 2017 and part of the Missiles & Weapons cluster within 
EDGE, the company relies on its strong in-house research 
and development capabilities to offer next-generation 
weapons systems to meet the challenges of a rapidly 
changing world.
  
With 500+ employees, three laboratories and eight manufacturing 
facilities, HALCON counts the UAE Armed Forces among its 
key clients. Commencing with detailed research into customer 
requirements and an in-depth look at market trends, the company’s 
teams ensure that its systems are tested and delivered in 
compliance with leading military standards to ensure safety, 
performance and compatibility.   HALCON’s work is complemented 
by in-house advanced manufacturing capabilities that deliver 
high-tolerance, high-precision components and sub-systems, 
finished through its full assembly line services. The company also 
designs, manufactures, assembles and integrates components for 
precision-guided munitions that can be customised to meet client 
requirements. Through leveraging emerging technologies, world-
class intellectual property assets and its expertise at all points of 
the manufacturing value chain, HALCON’s systems are known for 
their reliability. 

HALCON also provides advisory, design and procurement services 
to help customers solve complex challenges. By redefining the art 
of machining, the company’s Special Manufacturing division serves 
clients with advanced capabilities to include CNC machining, coating 
and surface treatment, cable harnesses, and printed circuit boards.

هالكن شركة ٕاقلیمیة رائدة في اإلنتاج والتورید المتكامل ألنظمة 
األسلحة ذات التوجیه الدقیق في الشرق األوسط وشمال ٕافریقیا.  

تأسست ھالكن عام 20١7، وھي اآلن جزء من قطاع الصواریخ 
واألسلحة في )ایدج(، وترتكز ٔاعمالھا على قدراتھا القویة والذاتیة 

في التطویر واألبحاث، لتوفير أنظمة تسلح من الجيل التالي لمواجهة 
التحديات الناشئة عن عالم سريع التغير.    

ومع وجود أكثر 500 موظفًا، وثالثة مختبرات، وثمانیة منشآت للتصنیع لدى 
ھالكن، تعتبر القوات المسلحة اإلماراتیة من ٔاھم عمالء الشركة. وابتدا ًء من 
ٕاجراء البحوث المف ّصلة لتحدید متطلبات العمالء، وٕالقاء نظرة معمقة على 

توجھات السوق، یّتبع فریق الشركة عملیة امتثال واختبار دقیقة تلتزم بالمعاییر 
العسكریة الدولیة الرائدة، لضمان األمان والتوافق. وتوفر مرافق اإلنتاج لدى 

ھالكن مك ّونات ؤانظمة ثانویة عالیة التّحمل والدّقة، یتم ٕانجازھا عبر خدمات 
خط التجمیع الكامل.  تتولى ھالكن مھام التصمیم، والتصنیع، والتجمیع، 

والتكامل لمكّونات ٔانظمة األسلحة المو ّجھة التي یمكن تخصیصھا بصورة تالئم 
احتیاجات العمالء. وتستعین الشركة بالتكنولوجیا الناشئة، وملكیاتھا الفكریة، 

وخبراتھا عالمیة المستوى، ضمن كافة مراحل سلسلة القیمة الخاصة بالتصنیع، 
إلنتاج أنظمة تشتهر بمتانتها. 

كما تقدم ھالكن خدمات االستشارة، والتصمیم والشراء كما تقدم ھالكن خدمات 
االستشارة، والتصمیم والشراء لمساعدة العمالء في التغلب على التحديات الصعبة 

من خالل إعادة تعريف فن التصنيع اآللي ، يخدم قسم التصنيع الخاص بالشركة 
العمالء بقدرات متقدمة لتشمل التصنيع باستخدام الحاسب اآللي ، والطالء ومعالجة 

األسطح ، والكابالت ، ولوحات الدوائر األلكترونية.

Products
Thunder System:
 Thunder P31
 Thunder P32
 Thunder P4
Desert Sting System:
 Desert Sting – 5
 Desert Sting – 8
 Desert Sting – 16
 Desert Sting - 35

Capabilities
Research & development.

Warhead design & development.

Gravity-released weapon system 
& Sub-system development.

Assembly & integration.

Testing labs.

Industries
Defence
Armament

Year of Establishment
2017

www

Contact

Brochure

المنتجات
نظام ثاندر:

ثاندر بي 31   
ثاندر بي 32   

ثاندر بي 4   
نظام ديزرت ستينج:

ديزرت ستينغ – 5   
ديزرت ستينغ – 8  

ديزرت ستينغ – 16  
ديزرت ستينغ – 35  

القدرات

األبحاث والتطوير.

تصميم الرؤوس الحربية وتطويرها.

التجميع واإلدماج.

تطوير أنظمة ذخائر السقوط الحر واألنظمة 
الفرعية.

مختبرات الفحص.

الصناعات
الدفاع 

األسلحة 

سنة التأسيس
2017

www

تواصل

كتيب
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HORIZON is the Middle East’s largest independent 
helicopter flight training academy. For over 15 years, 
the company has trained and upskilled rotary wing pilots 
locally and internationally, playing a fundamental role 
in the development of aviation capability globally, while 
setting the benchmark for quality across the MENA 
region.  Operating out of its base in Al Ain, HORIZON 
offers international-standard and bespoke rotary wing 
training to a wide range of leading civil, commercial, and 
military operators from across the South Asia, Middle 
East and North Africa (SAMENA) region.

As part of the Mission Support cluster within EDGE, HORIZON 
constantly seeks new and innovative training technologies and 
world-class partnerships to build pilot skills and enhance customers’ 
operational flexibility. Ranked amongst the top 10 of flight 
training providers globally, the company aims to consolidate its 
position as the leading flight training organisation in the Middle 
East, to support the growth of the regional aviation industry and to 
establish an international footprint in rotary-wing flight training. 
HORIZON’s mission is to deliver innovative, best-in-class training 
solutions and continually expand and customise its portfolio.  The 
company’s advanced, industry-standard programmes train over 100 
rotary wing pilots every year across a comprehensive selection of 
international-standard flight training courses, and is also the only 
UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) approved provider in 
the region. 

As part of its roster, HORIZON conducts helicopter pilot training 
for private and commercial pilot licensing, flight instructor courses 
(FI), and qualified military pilot bridge courses (QMP) among many 

هورايـــزن هـــي أكبـــر أكاديميـــة فـــي المنطقـــة للتدريـــب علــى الطيــران 
بالمروحيـات. وقــد مضــى أكثـر مـن ١5 عامـًا والشركة تـــدرب طيـــاري 

المروحيـــات محليـــًا ودوليـــًا وتصقـــل مهاراتهــم، فهي تلعــب دورًا 
رياديــًا فــي تطويــر قــدرات الطيران على مستوى عالمي،  مع تحديد 

معايير الجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  أمـــا 
اليـــوم، فمـــن مقرها فـــي مدينـــة العيـــن مـــن إمـــارة أبوظبــي، توفــر 

هورايزن تدريبــًا قياســيًا ومخصصــًا علــى المروحيــات لمجموعـــة 
واســـعة مـــن المشـــغلين المدنييـــن والتجارييـــن والعسكريين في أنحاء 

منطقة جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وبصفتها جزءًا من قطاع دعم المهام في ايدج، تســـعى هورايزن باســـتمرار إلـــى 
الحصـــول علـــى تقنيـــات جديـــدة ومبتكـــرة للتدريـــب، والتعـــاون مـــع شـــركاء 

علـــى مســـتوى عالمـــي ليتســـنى لهـــا بنـــاء مهـــارات الطيارين وتعزيـــز مرونتهم 
التشغيلية . مصنفة من بين أفضل ١0 شركات التدريب على الطيران على 

مستوى العالم،  تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كمنظمة رائدة للتدريب 
على الطيران في الشرق األوسط ، لدعم نمو صناعة الطيران اإلقليمية وإرساء 

بصمة دولية في تدريب الطيران المروحي.  تتمثل مهمة هورايزن في تقديم 
حلول تدريب مبتكرة واألفضل في فئتها وتوسيع برامجها وتخصيصها باستمرار.  
تســـتخدم هورايـــزن برامجهـــا التدريبيـــة التـــي تلبـــي معاييـــر القطـاع لتدريـب أكثـر 

مـن ١00 طيـار كل عـام عبر مجموعة شاملة من دورات التدريب على الطيران 
ذات المستوى الدولي، وهي المزود الوحيد الحاصل على اعتماد الهيئة العامة 

للطيران المدني GCAA بدولة اإلمارات على مستوى المنطقة. 

كجزء من قائمتها ، تجري هورايزن تدريبات لطائرات الهليكوبتر للحصول على 
تراخيص طيار خاص وتجاري ، ودورات تدريبية لمدربي الطيران )FI( ، ودورات 

تدريبية على جسر الطيارين العسكريين المؤهلين )QMP( وغيرها.  باإلضافة إلى 
التدريبات على طائرات الهليكوبتر أحادية وثنائية المحرك ، التي يتم إجراؤها على 
أحدث أسطول من شركة Bell ، توفر هورايزن أيًضا مجموعة شاملة من دورات 

الطيران المتعمقة والتي تقدم مزيًجا من الخبرة العملية والنظرية.  تشمل 
برامجها الحالية دورات حول سالمة الطيران ، والسالمة األرضية ، والتحقيق 
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في حوادث الطائرات وإدارتها ، وإدارة الطيران ، وإدارة موارد الطاقم، وإدارة 
سالمة الطيران والتحقيق في الحوادث.

الخدمات
التدريب على طيران الهليكوبتر التأسيسي 
والمتقدم على طائرات الهليكوبتر أحادية 

وثنائية المحرك.
تراخيص الطيارين.

مجموعـة متنوعـة مـن دورات الطيـران 
العامـة والمكثفـة.

القدرات
تنفيذ البرامج والدورات التدريبية وفقًا 

لمعايير السالمة والجودة والكفاءة العالية.

تدريب متخصص على الطيران.

التدريب على اللغة اإلنجليزية المستخدمة 
في الطيران.

اختبار كفاءة الطيارين باللغة اإلنجليزي.

الصناعات
المجال الجّوي

سنة التأسيس
2003

www

تواصل

كتيب

Services
Basic and advanced helicopter 
flight training on single and twin-
engine helicopters.
Pilots licensing.
Diverse in-depth aviation 
courses.

Capabilities
Implement programs and 
training courses are carried 
out in accordance with 
uncompromising safety, quality 
and efficiency standards.

Specialised aviation training.

Aviation english training.

English proficiency pilot testing.

Industries
Aerospace

Year of Establishment
2003

www

Contact

Brochure

others. In addition to single and twin-engine helicopter training, 
conducted on the latest Bell fleet, HORIZON also provides a holistic 
array of in-depth aviation courses - offering a mix of practical and 
theoretical experience. Its current offerings include courses on 
flight safety, ground safety, aircraft accident investigation and 
management, aviation management, crew resource management, and 
management of flight safety and accident investigation.
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Industries
Security
Defense

Year of Establishment
2018

www

الصناعات
األمن

الدفاع

سنة التأسيس
2018
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Established in 2012, JAHEZIYA is a leading regional 
provider in technical, vocational and professional training 
for emergency, crisis and disaster management. The 
company also provides integrated firefighting and 
emergency response solutions within high-risk facilities, 
such as airports, seaports, nuclear and other power plants, 
oil and gas, defence, aviation, industry, as well as the 
maritime and municipal sectors. 

Jaheziya believes that emergency training and firefighting services 
are of national importance – and that government entities and 
companies should view it as a collective responsibility.   The company 
seeks to help build, sustain and strengthen the national capabilities 
of the UAE – and those of nations and organisations across the GCC 
region – to protect communities, assets and infrastructure through 
harmonising requirements, enhancing readiness, developing skills, 
and stimulating teamwork and participation.  JAHEZIYA operates 5 
emergency response project locations and follows a fully integrated 
approach in its services.  With 3 Mobile Training Units (MTUs) – 
Jaheziya keeps its services flexible enabling them to take specialist 
training and emergency response services expertise directly to 
remote areas and other premises.

JAHEZIYA’s training portfolio comprises 65+ courses and modules, 
ranging from international theory to practical certifications across 
the professional firefighting, offshore and maritime, health and 
safety domains.   JAHEZIYA’s 75,000 sq m facility in Abu Dhabi 
is a recognised regional centre of excellence and is among the 
most comprehensive in the MENA region.   With the capacity to 
accommodate 600 trainees, the facility complex features a 60-
room dormitory, 14 purpose-built classrooms, a 12-seat mobile 

تأسست جاهزية في عام 20١2، وهي مزود إقليمي رائد في التدريب 
الفني والمهني إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. كما توفر 

الشركة حلواًل متكاملة لمكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ داخل 
المنشآت عالية الخطورة ، مثل المطارات والموانئ ومحطات الطاقة 
النووية وغيرها من محطات الطاقة والنفط والغاز والدفاع والطيران 

والصناعة ، فضاًل عن القطاعات البحرية والبلدية.   

تؤمن جاهزية بأن التدريب للطوارئ وخدمات مكافحة الحرائق ذات أهمية وطنية 
- وأن الهيئات والشركات الحكومية يجب أن تنظر إليها على أنها مسؤولية 

جماعية.   تسعى الشركة إلى المساعدة في بناء واستدامة وتعزيز القدرات 
الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة - وتلك الخاصة بالدول والمنظمات 

في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي - لحماية المجتمعات واألصول 
والبنية التحتية من خالل مواءمة المتطلبات وتعزيز الجاهزية وتطوير المهارات 

وتحفيز العمل الجماعي والمشاركة.   تدير جاهزية 5 مواقع لمشاريع االستجابة 
للطوارئ وتتبع نهًجا متكاماًل في خدماتها.   مع 3 وحدات تدريب متنقلة، تحافظ 

جاهزية على مرونة خدماتها وتمكينها من نقل تدريب متخصص وخبرة خدمات 
االستجابة للطوارئ مباشرة إلى المناطق النائية والمباني األخرى.  

تتكون محفظة تدريب جاهزية من أكثر من 65 دورة وبرنامج ، تتراوح من النظرية 
الدولية إلى الشهادات العملية عبر مجاالت مكافحة الحرائق والبحرية والصحية 

والسالمة.   تبلغ مساحة منشأة جاهزية 75000 متر مربع في أبو ظبي وهي مركز 
إقليمي معترف به ومن بين أكثر المراكز شمواًل في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.   مع القدرة على استيعاب 600 متدرب ، يضم مجمع المنشأة 
صالة نوم مشتركة من 60 غرفة ، و ١٤ فصاًل دراسًيا مخصًصا ، و ١2 مقعًدا 
، ومجموعة متنوعة من مرافق التدريب المتخصصة.   باإلضافة إلى منشأة 

التدريب ذات المعايير الدولية ، فإن مدينة الكوارث التابعة لجاهزية، والتي هي 

Products
Emergency preparedness.
Crisis/disaster management.
Handling of dangerous goods 
and hazardous materials.
First aid.
Rescue and survival at sea.
Health, safety, and environment.
Offshore and onshore safety.
Firefighting and emergency 
services.
Maritime training.

Capabilities
Training. 

Fire & emergency services. 

Training facilities. 

Industries

Firefighting

Safety

Year of Establishment
2012

www

Contact

المنتجات
الجاهزية للطوارئ.

إدارة األزمات والكوارث.
التعامل مع البضائع والمواد الخطرة.

اإلسعافات األولية.
اإلنقاذ والنجاة في البحر.
الصحة والسالمة والبيئة.
السالمة البحرية والبرية.

خدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق.
التدريب البحري.

القدرات
التدريب.

خدمات اإلطفاء والطوارئ.

منشآت التدريب.

الصناعات
إطفاء الحرائق

السالمة

سنة التأسيس
2012

www

تواصل

classroom and a variety of environment-specialised training 
facilities.  In addition to its international-standard training facility, 
JAHEZIYA’s upcoming Disaster City Project, currently at the 
planning stage, will feature a range of specialist disaster zones 
spanning one sq km.  JAHEZIYA has trained approximately 300,000+ 
emergency responders from military and civilian organisations 
across the region to date.

حالًيا في مرحلة التخطيط ، ستضم مجموعة من مناطق الكوارث المتخصصة 
على مساحة كيلومتر مربع واحد.   دربت جاهزية ما يقرب من 300000 مستجيب 
للطوارئ من المنظمات العسكرية والمدنية في جميع أنحاء المنطقة حتى اآلن.
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KNOWLEDGE POINT is the region’s leading provider 
of discreet, nuanced and comprehensive solutions for 
tailored projects in military, government, medical and 
security training - both individual and collective. Part 
of the Mission Support cluster of EDGE, the company 
has a decade of experience in assisting clients with 
organising and developing armed forces to maintain a 
decisive qualitative advantage in defending the nation. 
KNOWLEDGE POINT’s core competencies include 
capability-based assessments, professional military 
education and training spanning all domains, cyber 
awareness and cyber security.
 
The company’s comprehensive solutions enhance the readiness of 
defence and security organisations, and help prepare the region’s next 
generation of leaders to counter tomorrow’s threats.  KNOWLEDGE 
POINT’s conceptual and technical expertise across all segments 
of the defence and security sector offers the company a unique 
vantage point that transcends industry specifics and integrates 
multiple disciplines to deliver exceptional value. Its knowledge and 
training portfolio includes professional defence and security courses, 
education management, integrated vulnerability assessments of 
critical infrastructure, and overall capabilities development.   

KNOWLEDGE POINT’s highly experienced team comprises best-in-
class national and international talent that is well-suited to meet 
the detailed and rigorous demands of clients in sensitive and highly 
specialised fields. Through global experience across industries 
and business functions, the company has sharpened and refined 
its methods and practices to guarantee optimal results on the 

تعد »نوليج بوينت« المزود الرأيد في المنطقة للحلول الشاملة 
للمشاريع المخصصة لتدريب الجيوش والهئيات الحكومية والطبية 
واألمنية على الصعيدين الفردي والجماعي. تندرج »نوليج بوينت« 

ضمن قطاع دعم المهام التابع لـ«ٕايدج«، وتتمتع الشركة بخبرة تمتد 
لعقد من الزمن في دعم عمالٔيها في مجال تنظيم القوات المسلحة 

وتطويرها للحفاظ على ميزة حاسمة في الدفاع عن البالد. وتشمل 
الخدمات التي تقدمها الشركة عمليات التقييم المبنية على القدرات، 

والتعليم والتدريب العسكري المحترف في جميع الميادين، ونشر 
الوعي السيبراني وتعزيز األمن السيبراني.

وتسهم الحلول الشاملة التي تقدمها الشركة في تعزيز جهوزية المٔوسسات 
الدفاعية واألمنية والمساعدة في تٔاهيل الجيل القادم من القادة لمجابهة 

ٔاي تهديدات مستقبلية.  تسهم الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الشركة في 
المجاالت الفنية ووضع المفاهيم ضمن جميع القطاعات الدفاعية واألمنية، 

في منحها ميزة خاصة تم ّكنها من دمج العديد من التخصصات لتقديم قيمة 
استثنأيية. وتشمل محفظة الشركة المعرفية والتدريبية مساقات تعليمية 

احترافية في الدفاع واألمن، وٕادارة التعليم، وتقييم مكامن الضعف في البنى 
التحتية الحساسة، وتطوير القدرات بشكل عام. 

يضم فريق عمل »نوليج بوينت« مجموعة كبيرة من الخبراء والمواهب المحلية 
والدولية المٔوهلة تمامًا لتلبية متطلبات العمالء الصارمة في المجاالت الحساسة 

عالية التخصص. وبفضل خبراتها العالمية في العديد من قطاعات األعمال، 
نجحت الشركة في تعزيز ممارساتها لضمان تحقيق ٔافضل النتأيج على الصعد 

Products
Education.
Consultancy.
Training.

Capabilities
Capability-based assessment. 

Concept development.

Individual and collective training.

Synthetic training environments.

Modelling and simulation.

Digital content.

Industries
Defence
Security
Healthcare

Year of Establishment
2009

www

Contact

المنتجات
الخدمات التعليمية.

الخدمات االستشارية.
التدريب.

القدرات
التقييم المبني على القدرات.

تطوير المفاهيم.

التدريب االنفرادي والجماعي.

بيئات التدريب االصطناعية التي تحاكي 
الواقع.

النماذج الهيكلية والمحاكاة.

المحتوى الرقمي.

الصناعات
الدفاع
األمن

الصحة

سنة التأسيس
2009

www

تواصل
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strategic, operational and tactical fronts. This makes KNOWLEDGE 
POINT the ideal candidate and trusted partner for critical tasks 
aligned with national security.   
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االستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية، ما يجعل منها مرشحًا مثاليًا وشريكًا موثوقًا 
ألداء المهام بما يتماشى مع متطلبات األمن الوطني. 
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LAHAB DEFENCE SYSTEMS is the UAE’s only munitions 
manufacturer, putting over 25 years of expertise and 
experience to work for leading defence and security 
organisations across the MENA region and beyond.  

Operating at the heart of the defence and security supply network, 
the company designs, develops, manufactures, and tests a range 
of state-of-the-art medium and large calibre munitions – from 
grenades to artillery shells – working to the highest safety and 
environmental standards. LAHAB DEFENCE SYSTEMS plays a 
vital role in innovating and developing the capabilities of the armed 
forces and the wider defence sector.

LAHAB DEFENCE SYSTEMS has one of the region’s most diverse 
and efficient manufacturing and assembly capabilities. Meeting 
stringent international standards, the company responds flexibly to 
special requests for mission-specific customisation.

لهب لألنظمة الدفاعية هي الشركة الوحيدة المصنعة للذخائر في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 25 عاًما 
من الخبرة في العمل مع المؤسسات الدفاعية واألمنية الرائدة في 

جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

تعمل الشركة في قلب شبكة اإلمدادات الدفاعية واألمنية، وتقوم بتصميم 
وتطوير وتصنيع واختبار مجموعة من أحدث الذخائر من العيارين المتوسط والكبير 

- من القنابل اليدوية إلى قذائف المدفعية - التي تعمل بأعلى درجات سالمة 
وأمان المعايير البيئية.   تلعب لهب لألنظمة الدفاعية دوًرا حيوًيا في ابتكار 

وتطوير قدرات القوات المسلحة والقطاع الدفاعي. 

تتمتع لهب لألنظمة الدفاعية بواحدة من أكثر قدرات التصنيع والتجميع تنوًعا 
وكفاءة في المنطقة. وتلبي الشركة متطلبات التخصيص للعمليات المختلفة 

للعمالء بمرونة بما يتوافق مع المعايير العالمية الصارمة. 

Products
Shot shells.
Grenades.
Mortars.
Artillery.

Capabilities
Ammunition  manufacturing.

Ammunition  testing.

Ballistic testing.

Chemical lab.

Industries
Defence

Year of Establishment
1994

www

Contact

Brochure

المنتجات
قذائف اإلطالق.

القنابل.
قذائف الهاون.

قذائف المدفعية.

القدرات
تصنيع الذخيرة.

اختبار الذخيرة.

االختبار البالستي.

المختبر الكيميائي.

الصناعات
الدفاع 

سنة التأسيس
1994

www

تواصل

كتيب

UAE DEFENSE  GUIDEدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية

89



91

LAHAB LIGHT AMMUNITION designs, develops, 
manufactures and tests a range of state-of-the-art 
small calibre ammunition to serve defence and security 
supply networks. The company also caters to the global 
competitive shooting, hunting and personal protection 
industry. 

Working to the highest safety and environmental standards, LAHAB 
LIGHT AMMUNITION’s manufacturing and assembly capability is 
among the world’s most diverse and efficient, with the flexibility to 
respond to a wide variety of special requests for customisation. 

Its recently renovated facility has been upgraded with state-of-
the-art machine tools, capable of high output and superior quality 
across its full product portfolio. Through its innovation, precision 
machinery and advanced processes, the company consistently 
produces high-performing products that meet US-MIL SPEC, NATO 
and CIP specifications.

تقوم لهب للذخائر الخفيفة بتصميم وتطوير وتصنيع واختبار مجموعة 
واسعة من أحدث الذخائر ذات العيار الصغير لتلبية متطلبات خطوط 
اإلمداد الدفاعية واألمنية.  كما تخدم الشركة متطلبات منافسات 

الرماية الدولية وقطاعات الصيد والحماية الشخصية.

تعمل الشركة وفًقا ألعلى معايير السالمة والمعايير البيئية، وتعد قدرتها على 
التصنيع والتجميع من بين أكثر القدرات تنوًعا وكفاءة في العالم، مع المرونة في 

االستجابة لمجموعة واسعة من المتطلبات المتخصصة.  

كما قامت الشركة مؤخرًا بتحديث منشأتها لتضم أحدث األدوات واآلالت 
المتوفرة، وذلك لرفع قدراتها اإلنتاجية ورفد عمالئها بمنتجات فائقة الجودة. 

وتتفوق الشركة بابتكاراتها الرائدة ودقة أنظمتها الميكانيكية وعملياتها اإلنتاجية 
المتقدمة، مما يمكنها من توفير منتجات متميزة تلبي معايير الناتو والجيش 

 .CIPاألمريكي و

Products
Pistol ammunition.
Rifle ammunition.

Capabilities
Light ammunition manufacturing.

Light ammunition testing.

Industries
Defence

Year of Establishment
1994

www

Contact

Brochure

المنتجات
ذخائر المسدسات.

ذخائر البنادق.

القدرات
تصنيع الذخائر الخفيفة.

اختبار الذخائر الخفيفة.

الصناعات
الدفاع

سنة التأسيس
1994

www

تواصل

كتيب
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LAHAB MILITARY SERVICES goes beyond munitions 
and is transforming the entire munitions value chain. As 
the UAE’s only munitions manufacturer, the company 
puts over 25 years of expertise and experience to work 
for leading defence and security organisations, law 
enforcement agencies, and sports clients.

LAHAB MIITARY SERVICES is dedicated to supporting clients after 
they have acquired munitions. This new division is designed to bring 
together a host of essential support services – from training to 
engineering – all in one place.

Expert support through the munitions life-cycle is offered - from 
assembly to decommissioning and beyond – achieved through 
harnessing the latest technologies and advanced manufacturing 
capabilities.

تصبو لهب للخدمات العسكرية الى ما وراء تصنيع الذخائر وتهدف الى 
تطوير سلسلة القيمة الكاملة لهذا القطاع.  بصفتها الشركة الوحيدة 

المصنعة للذخائر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تضع الشركة 
أكثر من 25 عاًما من الخبرة في العمل مع المؤسسات الدفاعية 

واألمنية الرائدة ووكاالت إنفاذ القانون والعمالء في القطاع 
الرياضي. 

كرست لهب للخدمات العسكرية جهودها لدعم العمالء بعد شرائهم للذخائر. 
وقد تم إنشاء هذا القسم الجديد ليقدم خدمات الدعم األساسية كالتدريب 

والهندسة وغيرها، من مكان واحد.    

يتم تقديم الدعم عبر دورة حياة الذخيرة - من التجميع إلى اإلتالف وغير ذلك - 
من خالل االستفادة من أحدث التقنيات وقدرات التصنيع المتطورة.

Products
Training.
Testing.
Service life surveillance.
Engineering services.
Situational simulation.
Demilitarisation & disposal.

Capabilities
Support through munition 
life-cycle.

Essential munition 
acquisition support 
services.

Industries
Defence

Year of Establishment
1994

www

Contact

المنتجات
التدريب.

فحص الذخائر.
مراقبة عمر الخدمة والصالحية.

خدمات الهندسة.
محاكاة الظروف المختلفة.

نزع وإتالف السالح.

القدرات
الدعم عبر دورة حياة الذخيرة.

دعم وخدمات ما بعد اقتناء 
الذخائر.

الصناعات
الدفاع 

سنة التأسيس
1994

www

تواصل
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UAE-based Milanion is an integrated technology company 
that designs and manufactures advanced systems 
engineered to provide sophisticated autonomous and 
robotic capability solutions to the defense and security 
sectors.

Based out of Tawazun Industrial Park (TIP) in Abu 
Dhabi, the company has leveraged the latest artificial 
intelligence (AI) technologies to create autonomous 
solutions that are platform agnostic, affordable, simple to 
operate, provide interoperability with a range of systems, 
and can be easily configured to mission requirements.

Designed to augment and transform team and mission capabilities, 
Milanion’s product portfolio includes effective, efficient, battle-ready 
unmanned autonomous platforms with intelligent communication and 
control systems for land, maritime and air use.

Milanion’s flagship AGEMA unmanned ground vehicle (UGV) can be 
configured to customer requirements and has been tested and trialed 
to perform in extreme and hostile environments, generating interest 
from Defense and Military sectors around the globe. The autonomous 
system can be easily configured to convert most land and maritime 
manned platforms to unmanned.

Leveraging on the development of its defense technologies and 
products, Milanion is expanding into public and commercial sectors 
in markets around the world. Current and potential applications and 
markets include roads and infrastructure, oil and gas, petrochemicals, 
power and utilities, security, fire and rescue. 

شركة ميالنيون والتي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، 
هي شركة تكنولوجيا متكاملة تصمم وتصنع أنظمة متقدمة لتوفير 
حلول القدرات الذاتية والروبوتية المتقدمة لقطاعي الدفاع واألمن.

انطالقًا من مجمع توازن الصناعي في أبو ظبي، استفادت الشركة 
من أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي إلنشاء حلول مستقلة ال تعتمد 
على منصات برمجية معينة وهي اقتصادية وسهلة التشغيل وتوفر 

إمكانية التشغيل بين مع مجموعة مختلفة من األنظمة، ويمكن 
تهيئتها بسهولة لمتطلبات المهام المختلفة.

ُصممت مجموعة منتجات ميالنيون لمحاكاة وتحويل قدرات الفرق والمهام، 
وتشمل منصات مستقلة غير مأهولة فعالة وذات كفاءة وجاهزية للمعارك مع 

أنظمة اتصاالت وتحكم ذكية لالستخدامات البرية والبحرية والجوية.

يمكن تكوين مركبة AGEMA األرضية غير المأهولة )UGV( الرائدة من ميالنيون 
وفًقا لمتطلبات العمالء وقد تم اختبارها وتجربتها للعمل في البيئات القاسية 
والعدائية، مما يجذب اهتمام القطاعات الدفاعية والعسكرية في جميع أنحاء 

العالم. ويمكن تركيب وبرمجة النظام المستقل بسهولة لتحويل المنصات 
المأهولة البرية والبحرية إلى منصات غير مأهولة.  

تتوسع ميالنيون، مستفيدة من تطوير تقنياتها ومنتجاتها الدفاعية، في 
القطاعات العامة والتجارية في األسواق حول العالم.  تشمل التطبيقات 

واألسواق الحالية والمستقبلية الطرق والبنى التحتية والنفط والغاز 
والبتروكيماويات والطاقة والمرافق واألمن والحرائق واإلنقاذ.

من خالل مبادئنا المتمثلة في البساطة والسرعة والدعم، يمكن لـميالنيون 
االستجابة والتنفيذ والتعديل بسرعة؛ وذلك لتطوير وتقديم حلول قدرات غير 
مأهولة موثوقة على مستوى عالمي، في حدود ميزانيات والجداول الزمنية 

المتغيرة للعمالء.

Products
Unmanned Ground Vehicles.
Unmanned Surface Vessels.
Unmanned Ariel Vehicles.
Loitering Munitions.
Mobile Mortar Systems.
Remote Weapon Stations (RWS).
Command & Control Stations.
Autonomous Conversion System.

Capabilities
Manned-to-unmanned platform 
conversion projects of land and 
maritime use.

Third-party payload integration 
for autonomous operation.

Industries
Military and Defense
Security
Civil Defense
Oil and Gas 

Year of Establishment
2020

www

Contact

المنتجات
المركبات األرضية غير المأهولة.
السفن السطحية غير المأهولة.

مركبات بدون طيار.

الذخيرة المتسكعة.
أنظمة الهاون المتنقلة.

.)RWS( محطات األسلحة البعيدة
محطات القيادة والتحكم.

نظام التحويل الذاتي.

القدرات
مشاريع تحويل المنصات المأهولة إلى غير 

المأهولة لالستخدامات البرية والبحرية

دمج ذخائر الطرف الثالث للتشغيل 
المستقل.

الصناعات
القطاع العسكري والدفاعي

األمن
الدفاع المدني

النفط والغاز

سنة التأسيس
2020

www

تواصل
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Through our guiding principles of simplicity, speed, and support 
Milanion can respond, execute and adjust at speed; to develop and 
deliver robust world-class unmanned capability solutions, within 
budget and on time to meet changing customer needs.
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NIMR is a leading manufacturer of combat-proven, 
high-performance light and medium-weight wheeled 
military vehicles with complete in-house design and 
production capabilities for a wide range of platforms to 
meet a diverse scope of mission requirements.  NIMR 
offers complete end-to-end solutions including system 
integration and through-life support for both armoured 
and soft-skinned vehicle platforms.

Established in 2000, and now part of the Platform & Systems 
cluster of EDGE, NIMR brings two decades of experience delivering 
battle-proven platforms to its trusted partners, whilst adhering to 
the most demanding design, performance and system integration 
requirements. Having established a reputation for exceptional 
performance in the harshest regional conditions, NIMR vehicles 
provide the tactical mobility required to meet the highly dynamic 
operational demands of the modern battlefield.  

Based on a unique, modular 4x4 and 6x6 chassis and monocoque 
hull design, NIMR vehicles are designed for use in a wide range 
of specialist military roles, offering high levels of survivability, 
mobility, and firepower. In addition, the modular design of NIMR 
vehicle platforms ensures that a variety of weapon and mission 
systems can be easily integrated providing end-users with a true 
multirole capability. NIMR’s on-site design, R&D, and engineering 
capabilities allow for the seamless incorporation of the latest 
technologies into vehicles and platforms - even mid production – to 
meet evolving customer operational requirements.

تعّد شركة نمر رائدة في تصنیع اآللیات العسكریة المدولبة، الخفیفة 
والمتوسطة، ذات األداء العالي، بكفاءتھا المیدانیة المثبتة، والتي 

یتم تصمیمھا داخل الشركة بشكل كامل، كما تقوم نمر ٔایضًا بتصمیم 
وتصنیع مجموعة متنوعة من المن ّصات، لتلبیة طیف واسع من 

احتیاجات المستخدمین، وتقدیم حلول متكاملة وشاملة تتضمن دمج 
ٔانظمة المھام المتنوعة، ودعم دورة التشغیل الكاملة لمن ّصات 

اآللیات المدرعة وغیر المدرعة.    

تأسست شركة نمر عام 2000 ؤاصبحت الیوم جزءًا من قطاع المن ّصات واألنظمة 
في (ایدج)، وتحظى بما یقارب عقدین من الخبرة في ٕانتاج المن ّصات ذات 

الكفاءة المثبتة في االستخدامات المیدانیة لعمالئھا، مع التزامھا بتلبیة ٔاعلى 
معاییر التصمیم واألداء وتكامل األنظمة. واكتسبت ٓالیات نمر مكانة استثنائیة 

بفضل ٔادائھا العالي في ٔاقسى الظروف اإلقلیمیة، حیث تزود مستخدمیھا 
بقدرات التحرك التكتیكیة الالزمة لتلبیة مجموعة واسعة من المتطلبات 

التشغیلیة في ساحات المعارك الحدیثة.  

تقدم شركة نمر منصات ٓالیات عسكریة رباعیة الدفع  ٤ x  ٤  وسداسیة الدفع 6 
x  6 بتصمیم یعتمد على الوحدات النموذجیة المستقلة، مع بناء المركبات على 
ھیكل ذي دفع رباعي ٔاو سداسي ٔاو ھیكل موحد، بما يوفر مستويات عالية من 
الحفاظ على الحياة والقدرة على التنقل والقوة النارية. عالوة على ذلك، تضمن 

منصات آليات نمر ذات التصمیم النموذجي، سھولة في دمج ٔانظمة التسلیح 
والمھام المتنوعة، لتزود المستخدم النھائي بقدرة حقیقية على ٔاداء المھام 

متعددة األغراض. كما أن إمكانات نمر، فيما يتعلق بالتصميم في الموقع والبحوث 
والتطوير والهندسة، تتيح إضافة أحدث التقنيات بسالسة إلى اآلليات والمنصات- 

حتى أثناء اإلنتاج- لتلبية المتطلبات التشغيلية المتغيرة للعمالء.

UAE DEFENSE  GUIDEدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية
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Products
All-Terrain Multipurpose 
Vehicles:
Ajban 4 x 4 range.
Hafeet 6 x 6 range.
Jais range.
specialised role vehicles.

Capabilities
Military vehicles integration. 

Military vehicles manufacturing. 

Military vehicles assembly.

Military vehicles design.

Military vehicles development. 

Industries
Military vehicle industry

Year of Establishment
2000

www

Contact

Brochure

المنتجات
اآلليات المتعددة األغراض 

والمناسبة لكافة التضاريس:
.٤ x فئة عجبان ٤
.6 x 6 فئة حفيت

فئة جيس.
آليات متخصصة األدوار.

القدرات
دمج اآلليات العسكرية.

تصنيع اآلليات العسكرية.

تجميع اآلليات العسكرية.

تصميم اآلليات العسكرية.

تطوير اآلليات العسكرية.

الصناعات
صناعة اآلليات العسكرية

سنة التأسيس
2000

www

تواصل

كتيب



105105

Contact Brochurewww تواصل wwwكتيب



107

REMAYA designs, builds, operates, and maintains 
world-class military grade shooting ranges.

Part of the Missiles & Weapons cluster of EDGE, REMAYA 
is a leader in ensuring the highest levels of survivability for 
military and security personnel – whether on the battlefield 
or on a mission. Since its establishment in 2009, the company 
has been entrusted with protecting interests and advising 
clients, having designed, built, operated and maintained 
cutting edge live-fire shooting ranges.  

تقوم رماية بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة ميادين الرماية 
العسكرية ذات المستوى العالمي.. 

تتبع رمایة لقطاع الصواريخ واألسلحة في )ایدج(، وهي رائدة في ضمان 
ٔاعلى معاییر الحفاظ على حیاة األفراد العسكریین واألمنیین داخل میادین 

المواجهة، ٔاو خالل تنفیذ المهام. ومنذ ٕانشائها في عام 2009، تتولى 
الشركة حمایة مصالح العمالء وتقدیم المشورة لهم، بما في ذلك تصميم 

وبناء وتشغيل وصيانة ميادين متطورة للرماية بالذخيرة الحية.
Products
Military shooting ranges.

Capabilities
Supplying and integrating target 
systems and robotics.

Building military grade shooting 
ranges.

Managing, operating and 
maintaining military facilities.

Industries
Defence

Year of Establishment
2009

www

Contact

Brochure

المنتجات
ميادين الرماية العسكرية.

القدرات
توفير وإدماج أنظمة االستهداف والتقنيات 

الروبوتية.

بناء ميادين رماية على المستوى العسكري.

أدارة وتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.

 
الصناعات

الدفاع 

سنة التأسيس
2009

www

تواصل

كتيب
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Within today’s increasingly digitalised defence landscape, 
success in the mission environment requires securing 
the electromagnetic (EM) spectrum, whether that be for 
active defence or operational awareness purposes.  Based 
in Abu Dhabi, SIGN4L is the leading provider of electronic 
warfare and intelligence (EW&I) solutions in the UAE and 
is recognised as one of the few companies offering such 
specialised solutions in the region.   SIGN4L enables end 
users to gain the necessary tactical advantage, achieve 
exceptional situational awareness, and ensure *EM 
spectrum superiority across military and intelligence 
operations. 

The company develops, acquires, and supplies lifecycle support 
for defence and security forces in three focal areas, including 
integrated electronic warfare; aircraft electronic survival systems; 
and intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance 
(ISTAR) sensors that maintain battle-space awareness.  Through 
leveraging its cutting-edge research capabilities and exceptional 
relationships with leading global technology providers, SIGN4L 
accesses and deploys the most advanced technologies and solutions 
in the market, to ensure that its clients can communicate in critical 
situations.  Equipped with proactive defensive support, the company 
is also able to protect adversaries from conducting EM attacks via 
the hardening of offensive target acquisition and incoming warning 
systems, to prevent jamming of radars or other sensors.

In this context, SIGN4L has implemented a rigorous cycle of threat 
analysis, and carries out R&D to specifically monitor and mitigate 
any emerging risks, providing customers with advanced and resilient 
solutions to ensure continuous communication with team members 

مع التطور التقني المتسارع الذي نعيشه في أيامنا هذه، أصبح 
النجاح في أي بيئة عملياتية يعتمد بشكل جوهري على تأمين 
وحماية الطيف الكهرومغناطيسي وعبر تأمين منظومة دفاع 

نشطة باإلضافة إلى تحقيق الوعي الكافي بأهميته في المهام 
الدفاعية والعملياتية يعد امتالك الحماية الكافية في هذا المجال 

مفتاح النجاح العملياتي. شركة سيجنال مقرها أبو ظبي وهي المزود 
الرائد لحلول الحرب اإللكترونية واالستخبارات في اإلمارات العربية 

المتحدة وهي معترف بها كواحدة من الشركات القليلة التي تقدم 
مثل هذه الحلول المتخصصة في المنطقة.  تمّكن سيجنال العمالء 

من اكتساب الميزات التكتيكية الضرورية، وتحقيق وعي استثنائي، 
وضمان تفوق طيف الحرب اإللكترونية في العمليات العسكرية 

واالستخباراتية.  

تقوم الشركة بتطوير واستحواذ وتزويد الدعم لقوات الدفاع واألمن في 
ثالثة مجاالت محورية، بما فيها الحرب اإللكترونية المتكاملة؛ أنظمة الحماية 

اإللكترونية الطائرات؛ وأجهزة استشعار االستخبارات والمراقبة وتحديد األهداف 
واالستطالع )ISTAR( التي تحافظ على الوعي المكاني أثناء المعركة.   من 

خالل االستفادة من قدراتها البحثية المتطورة وعالقاتها االستثنائية مع أفضل 
مزودي التكنولوجيا الدوليين، تسبر وتنشر سيجنال أكثر التقنيات والحلول تقدًما 

في السوق، لضمان قدرة عمالئها على التواصل في المواقف الحرجة.    الشركة 
مجهزة بدعم دفاعي استباقي مما يمكنها من الحماية ضد شن هجمات 

كهرومغناطيسية من قبل العدو ويشتمل ذلك على تحليل التهديد واالستجابة 
له، باإلضافة إلى التدابير المضادة مثل التشويش على اإلشارات، وتزييفها، والليزر، 

وأسلحة الموجات الراديوية، ومزيج من الحلول المذكورة أعاله لتحييد التهديد.

في هذا السياق ، تنفذ سيجنال دورات صارمة في تحليل التهديدات، وتجري 
عمليات بحث وتطوير لرصد أي مخاطر ناشئة للتخفيف منها، وتزود العمالء بحلول 

متقدمة ومرنة لضمان التواصل المستمر بين أعضاء الفرق في بيئة قتالية.  في 
الوقت نفسه ، تقوم فرق الهندسة والتطوير التابعة للشركة بتصميم تقنيات 

Products
Electronic attack.
V-PROTECT.
Electronic protection.
NAVCONTROL-G.
Electronic support.
Intelligence.

Capabilities
Electronic warfare deception 
and concealment.

Electronic warfare protection.

Electronic and communication 
intelligence.

Electronic warfare support 
measures.

Intelligence, surveillance, target 
acquisition and reconnaissance 
(ISTAR) sensors.

Industries
Intelligence.
Electronic warfare.

Year of Establishment
2019

www

المنتجات
الدفاع النشط.
.V-PROTECT

القدرات الدفاعية.
.NAVCONTROL-G

الدعم.
االستخبارات.

القدرات
أساليب الخداع واإلخفاء في الحرب 

اإللكترونية.

الحماية من تهديدات الحرب اإللكترونية.

االستخبارات اإللكترونية واستخبارات 
االتصاالت.

تدابير دعم الحرب اإللكترونية.

أجهزة استشعار لمهام االستخبارات 
والمراقبة واالستهداف. 

.)ISTAR( واالستطالع
 

الصناعات
االستخبارات

الحروب االلكترونية 

سنة التأسيس
2019

www

in a combat environment.  Simultaneously, its engineering and 
development teams design new technologies and architectures that 
enhance clients’ security and expand their operating effectiveness, 
working in the fields of radio frequency (RF) sensors, RF signal 
frequency processing, RF propagation, as well as threat sensing and 
warning.

ومخططات جديدة تعزز أمن العمالء وتوسع من فعاليتهم التشغيلية ، وتعمل في 
مجاالت مستشعرات التردد الالسلكي )RF( ، ومعالجة إشارات الترددات الراديوية ، 

وانتشار الترددات الراديوية، فضاًل عن استشعار التهديدات والتحذير منها.

UAE DEFENSE  GUIDEدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية
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Contact

Ali Al-Katheeri
(050-6684833)
Othman Bahloul
(050-5114410)

Ali Al-Katheeri
(050-6684833)
Othman Bahloul
(050-5114410)

تواصل

Brochure كتيب
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Trooss Technical is a UAE based company which delivers 
competitive and high quality mechanical solutions in 
various fields with true international reach.   The company 
was founded in 2016 based on the realization that there 
was a gap between industry needs and what suppliers and 
service providers were offering in the market.

Since then, The company have been growing in both size and 
reputation at an astonishing rate. They focus highly on customer care 
and satisfaction, and provide the very best of service levels.  Trooss 
Technical is a 100% Emirati company with a well-equipped workshop 
located in industrial area Mussafah with proximity to the sea shore, 
which is what makes it a perfect solution for re-equipping and re-
engineering mechanical devices. The overall area of the workshop 
is around 500 m2 which are organized by sectors of work: hydraulic 
section, engine test benches, spareparts warehouse, etc. 

تروس التقنية شركة مقرها اإلمارات العربية المتحدة تقدم حلواًل 
ميكانيكية تنافسية وعالية الجودة في مختلف المجاالت على 

مستوى عالمي.  تأسست الشركة في عام 20١6 بناًء على إدراك 
وجود فجوة بين احتياجات الصناعة وما يقدمه الموردون ومقدمو 

الخدمات في السوق. 

منذ ذلك الحين ، نمت الشركة من حيث الحجم والسمعة بسرعة كبيرة. تركز 
الشركة بشكل كبير على رعاية العمالء ورضاهم ، وتقدم لهم أفضل مستويات 

الخدمة.  تروس التقنية هي شركة إماراتية ١00٪ ولديها ورشة عمل مجهزة 
تجهيًزا جيًدا تقع في منطقة المصفح الصناعية بالقرب من البحر، وهو ما يجعلها 

حاًل مثالًيا إلعادة تجهيز وإعادة هندسة األجهزة الميكانيكية.  تبلغ المساحة 
اإلجمالية للورشة حوالي 500 متر مربع والتي يتم تنظيمها حسب قطاعات 

العمل: القسم الهيدروليكي ، ومقاعد اختبار المحرك ، ومستودع قطع الغيار ، 
إلخ.

Services
Repair and maintanance 
(Engines, transmissions, 
hydraulic).
Sales of spareparts drafting 
(Large assortment in stock).
Engeneering remanufacturing 
(For specialized fields)

Capabilities

Quality – Exceptional quality for 
each executed project.

Service – We have a client first 
philosophy finding the best 
solution to develop customer 
loyalty.

Peak performance – Before 
schedule completions and 
meeting clients’ goals are our 
priorities.

Innovation – Driving force of our 

long term growth and continuous 
expansion.

Intelligence, surveillance, target 
acquisition and reconnaissance 
(ISTAR) sensors.

Industries
Oil & Gas
Industrial
Maritime

Year of Establishment
2016

www

الخدمات
اإلصالح والصيانة )المحركات ، ناقل الحركة ، 

الهيدروليكي(

مبيعات قطع غيار السيارات )تشكيلة كبيرة 
في المخزون(

هندسة إعادة التصنيع )للقطاعات 
المتخصصة(

القدرات
الجودة - جودة استثنائية لكل مشروع يتم 

تنفيذه.

الخدمة - فلسفة العميل أواًل إليجاد الحل 
األفضل لتطوير والء العمالء.

ذروة األداء - قبل استكمال الجدول الزمني 
وتحقيق أهداف العمالء هي أولوية 

الشركة.

االبتكار - القوة الدافعة للنمو على المدى 
الطويل والتوسع المستمر..

 

الصناعات
لنفط والغاز

الصناعات
المالحة البحرية 

سنة التأسيس
2016

www
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