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I N D E X

عن مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية 
لمحة عن قطاع الدفاع واألمن بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

مجمع توازن الصناعي
إير ديناميكس للتجارة

العسبر لصناعة المركبات ش.ذ.م.م
مجموعة الدرمكي

مؤسسة الحمراء التجارية
مؤسسة الرميثي

الساهر انترناشونال لألنظمة االلكترونية
أطلس لالتصاالت
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كالدس
كايبل كورب للصناعات العامة ذ.م.م
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اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع
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 J6  لتقنيات األنظمة   
مراكب للتقنيات

ميليكتريا ميدل إيست للكابالت
مؤسسة ميليبول العالمية 
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ستراتا للتصنيع

تسليح
هيئة اإلمارات للتصنيف

تروس سيز الهندسية
الياه سات للخدمات الحكومية
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Mandate
The Emirates Defense Companies Council (EDCC) is 
mandated to be an integeated communication platform 
for defense and security industry players both local 
and international, as well as strategic government 
stakeholders.The council aims to facilitate effective 
networking & partnership development and promotion of 
UAE businesses abroad through the UAE Defense Pavilion.

Year of establishment
2014

Vision
A UAE defense industry that is 
transparent, communicative, and 
mutually supportive.

Mission
To support the internal 
and external communication needs 
of EDCC members.

Strategic Stakeholders
UAE Ministry of Defense 
UAE Armed Forces
Tawazun Economic Council

It also seeks to enable dialogue between the industry and various 
stakeholders, including: 
• UAE Ministry of Defense.
• UAE Armed Forces. 
• Tawazun Economic Council Ministries and 
    other government bodies.
• Infrastructure sector. 
• Academia.
• Foreign companies.
• International organization representing 
    defense sector. 
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مهمتنا
يمثل مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية منصة تواصل متكاملة للصناعات 
الدفاعية واألمنية بين مكونات القطاع بالدولة بما فيها الشركات المحلية 

واألجنبية الممثلة بمكاتب بالدولة والجهات الحكومية االستراتيجية المعنية 
بأنشطة القطاع. ويهدف مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية إلى تسهيل 

التواصل الفعال وتطوير الشراكات والترويج لقطاعات األعمال اإلماراتية 
بالخارج، وذلك من خالل جناح الدولة في المحافل الدولية.

A B O U T  E D C C

سنة التأسيس
2014

الرؤية 
إيجاد بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل 
تفاعلية بين مكونات قطاع الصناعات 

الدفاعية واألمنية لتمكينه من 
المساهمة بالنهضة االقتصادية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الرسالة 
أن نكون منصة فعالة في تعزيز 

التواصل بين مكونات قطاع الصناعات 
الدفاعية واألمنية في الدولة بشكل 

يضمن تحقيق المصالح لكافة 
األطراف.

الشركاء االستراتيجيين 
وزارة الدفاع لدولة اإلمارات العربية المتحدة

القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مجلس التوازن االقتصادي

كما يسعى المجلس إلقامة حوارات هادفة لرعاية نقاشات بناءة بين مكونات 
قطاع الصناعات الدفاعية من:

• وزارة الدفاع لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
• القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

• مجلس التوازن االقتصادي.
• الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. 

• الجهات المعنية بالبنية التحتية. 
• المؤسسات األكاديمية والعلمية.

• الشركات األجنبية. 
• الهيئات والمنظمات الدولية الممثلة للقطاع 

   الدفاعي في مختلف الدول.

UAE Defense Companies Guideدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية
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Enabling Dialogue Among Key Industry Players
Create networking opportunities between Defense contractors 
(local and foreign)
Facilitate development and sharing of new business ideas
Connect EDCC members to members of similar 
international associations

Promoting UAE Defense & Security Industry 
through the UAE Pavilion
Improve international visibility for UAE companies through 
common representation
Promote EDCC Members through UAE Defense Companies Guide
Competitive Participation through UAE Pavilion

Creating one voice for the UAE Defense 
& Security Industry
Facilitate dialogue between industry and various Stakeholders.
Capture and consolidate common industry concerns and needs, 
and communicate “Voice of Industry”

Exchange information and expertise
Support information exchange among various stakeholders 
(e.g. regarding regulations, new government projects, industry 
studies, etc.)
Create awareness about UAE industry

Productive Discussion On Industry Topics
Facilitate industry working groups on important topics 
(e.g. Cyber security)
Bring external experts to share industry perspective
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إقامة شراكات وعالقات وثيقة 
توفير فرص للتواصل بين الشركات الدفاعية 

(المحلية والعالمية)
تسهيل إقامة المشاريع المشتركة وتبادل أفكار 

المشاريع الجديدة 
تعريف وربط أعضاء مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية 

بأعضاء المجالس العالمية المشابهة

الترويج لقطاعات األعمال بالدولة في المحافل الدولية من 
خالل جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة 

التعريف بالشركات اإلماراتية في المحافل الدولية من خالل 
التمثيل المشترك

الترويج لمجلس اإلمارات للشركات الدفاعية من خالل دليل 
الشركات الدفاعية اإلماراتية 

تعزيز التنافسية عبر المشاركة

طرح المواضيع المرتبطة بالقطاع 
تسهيل الحوار بين قطاع الصناعات الدفاعية والجهات 

المرتبطة بهذا القطاع 
التعرف على، وحصر المواضيع التي تهم القطاع وايصال 

”صوت القطاع“

تبادل المعلومات والخبرات
دعم تبادل المعلومات بين مختلف مكونات القطاع (مثال: 

المعلومات ذات العالقة باألنظمة واللوائح والمشاريع 
الحكومية الجديدة والدراسات، الخ)

التعريف بالقطاع الصناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

النقاش الهادف والبناء حول المواضيع ذات الصلة بالقطاع 
تسهيل عمل المجموعات الصناعية على القضايا الهامة 

(مثال: األمن اإللكتروني) 
اإلستعانة بخبراء من خارج المجلس للمساهمة بآرائهم 

حول القطاع

تتنوع المجاالت التي يشغلها أعضاء المجلس من الشركات المحلية 
لتغطي مختلف التخصصات بحيث تشمل:

الطيران والصناعات الجوية 
أنظمة التدريع 

أنظمة المدفعية والمدافع 
أنظمة الحرب الكيميائية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 
أنظمة القيادة، التحكم، االتصاالت، 
الحواسيب، االستخبارات، المراقبة 

واالستطالع، اإللكترونيات، 
وتكنولوجيا معلومات الطيران

األمن أاللكتروني

الدعم اللوجستي 
الذخائر والصواريخ 

المركبات العسكرية 
السفن البحرية 

الفضاء والفضائيات 
التدريب والمحاكاة 

مقدمي الخدمة 
مؤسسات البحث والتطوير 

مؤسسات أخرى في 
مجال الدفاع

EDCC members operate in various fields, 
including:
Aviation & Aerospace
Armoring systems
Artillery systems
CBRNs
C4, ISR, EW, AVIT
Cyber security
Logistical support

Munitions and missiles
Military vehicles
Naval vessels
Space and satellites
Training and simulators
Service providers
R&D

A B O U T  E D C C



THE UAE DEFENSE & 
SECURITY INDUSTRY 
AT A GLANCE

The UAE had succeeded in implementing a 
well-crafted defense industry strategy, which has 
resulted today in a well-established defense industry. 
At present, investors in the UAE defense industry 
have access to a sustainable eco-system with strong 
infrastructure and capabilities. These platforms offer 
the local and international defense companies, real 
opportunities for investment and growth in the UAE 
emerging defense industry.
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This success was a result of integrated strategies developed 
by the Ministry of Defense and implemented by active 
stakeholders as well as a strong mission aiming at ensuring 
strategically prioritized development and utilization of 
national capabilities, all in collaboration with other national 
entities and international allies.

As an illustration, the “Tawazun Economic Program” 
continues to be a strong enabler and generates high 
economic value by attracting local and foreign capital, 
promoting long-term partnerships in identified strategic 
sectors. The program is stimulating technology and 
innovation, expanding human capabilities and 
accelerating eco-system growth.

Among the achievements of the UAE defense industry 
is the success to build a specialized industrial parks and 
infrastructures for defense contractors such as the 
“Tawazun Industrial Park”. The UAE has also built several 
defense industrial clusters such as weapons and ordonnance, 
munition, artilleries, land systems & armored vehicles, 
unmanned systems, MRO, precision industries, space, 
simulation, training and radars.  
 
Following the successful development of the foundations 
for defense industry, the UAE Ministry of Defense has a 
mandate to focus on developing strategic technologies in the 
UAE. For example, “Tawazun Economic Program” has 
recently initiated the “Strategic Development Fund” with a 
vision to support SMEs in the private sector, assist in R&D 
activities, technologies and Intellectual Property 
acquisitions and promoting innovation and industrial 
capabilities which offer significant opportunities for 
defense and technology-based companies.

Another initiative in promoting technologies and innovation 
through the implementation of several programs by “EDGE” 
whose mission is to bring innovative technologies and services 
to market with greater speed and efficiency. “Tawazun 
Technology & Innovation (TTI)” and other defense related 
organizations in the UAE are also very active in developing 
other technology programs. Another intiative is the “Aerospace 
Research and Innovation Center (ARIC)” developed by 
“Mubadala Investment Company” and “Khalifa University” 
with the focus on advanced manufacturing and robotics, 
to help develop innovative techniques for manufacturing 
through automation. 

To materialize these initiatives, the UAE armed forces 
continue to allocate significant budget for its defense 
procurement. This growing defense spending represent strong 
opportunities for local and international defense companies. In 
fact, the UAE defense spending is expected to increase and 
reach an average of more than $22 billion per year during the 
coming  four years period 2021 to 2024 (Source: Janes’ 
“United Arab Emirates Market Report”, 16 Nov. 2020). 

To tap these opportunities, the Emirates Defense 
Companies Council (EDCC) will continue to play a pivotal 
role in alignement with the UAE defense strategy and 
to be the primary communication platform between 
industry players both local and international. 

During the Covid-19 pandemic, the UAE has 
successfully managed the crisis and has demonstrated 
efficient and high readiness level due to the agility in UAE 
Government’s strategy in facing the unexpected pandemic. 
Covid-19 has also helped validating the UAE defense industry 
strategy, which was focusing on building advanced 
technologies such as Artificial Intelligence and Unmanned 
Systems. Such strategy can empower the local defense 
companies and programs and enable them to apply their 
capabilities in a wider range of dual usage applications. 

On the other hand, the Covid-19 pandemic has heavily affected 
the global commercial aerospace sector. However, the defense 
industry is anticipated to remain stable in 2021. In fact, many 
countries are maintaining their defense spending in 2021. 

However, Covid-19 has disrupted the global supply chain. This 
could result in 2021 in delays for some defense programs as 
well as potential increase in programs cost and budget. Small 
size suppliers with high-exposure to commercial aerospace 
companies could face serious challenges then other companies, 
due to the slowing demand in commercial aircrafts and 
sub-systems. During the 2021-2023 period, these companies 
could go through transformation and cost reductions.

The outlook for the UAE defense industry remains 
promising and will continue to provide stakeholders with 
more opportunities in the coming years, while EDCC is 
well-positioned to play a crucial role in facilitating 
effective networking and partnership development.

The UAE average defense spending per year

22
$

BILLION

2021 to 2024
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لمحة عن قطاع الدفاع 
واألمن بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة

نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة في تطوير 
استراتيجية صناعة دفاعية متينة وتنفيذها، مما أسفر 

عن صناعة دفاعية راسخة في الدولة يتمتع 
المستثمرون فيها بإمكانية االستفادة من منظومة 

مستدامة ذات بنية تحتية وإمكانات قوية، تتيح 
لشركات الدفاع المحلية والدولية فرصًا حقيقية 

لالستثمار والنمو في هذه الصناعة الوطنية الناشئة.

إن هذا النجاح هو ثمرة مجموعة من االستراتيجيات المتكاملة التي 
وضعتها وزارة الدفاع اإلماراتية وحرصت الجهات المعنية على 

تطبيقها، وذلك باإلضافة إلى رؤية قوية تهدف إلى ضمان األولوية 
االستراتيجية لتنمية اإلمكانات الوطنية واالستفادة منها بالتعاون مع 

الكيانات الوطنية األخرى والحلفاء الدوليين.

وكمثال على ذلك يواصل برنامج التوازن االقتصادي دوره كعامل 
تمكين قوي ويوّلد قيمة اقتصادية مرتفعة من خالل جذب رؤوس 

األموال المحلية والعالمية وتعزيز الشراكات طويلة األمد في قطاعات 
استراتيجية محددة، ويعمل أيضًا على تحفيز التكنولوجيا واالبتكار 

وتوسيع القدرات البشرية وتسريع نمو النظام البيئي.

وتشمل إنجازات القطاعات الدفاعية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المجمعات الصناعية والبنى التحتية المخصصة للشركات 

الدفاعية مثل مجّمع توازن الصناعي، باإلضافة إلى القطاعات الصناعية 
الدفاعية الكثيرة التي بنتها الدولة والتي تتمحور حول األسلحة

ولكن الجائحة أيضًا عطلت سلسلة التوريد العالمية وقد يؤدي ذلك في 
العام 2021 إلى تأخر بعض برامج الدفاع وزيادة محتملة في تكلفتها 

وميزانياتها، وقد يواجه الموردون صغار الحجم الذين يتعاملون مع 
شركات الطيران التجارية تحديات خطيرة مقارنة بالشركات األخرى بسبب 

تباطؤ الطلب على الطائرات التجارية واألنظمة الفرعية، وقد تتعرض 
هذه الشركات في الفترة ما بين 2021 و2023 إلى تحول وانخفاض 

في التكاليف. 

وتبقى النظرة المستقبلية لصناعة الدفاع اإلماراتية واعدة... 
وستستمر في تزويد أصحاب المصالح بالمزيد من الفرص في السنوات 
القادمة، بينما سيظل مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية يلعب دورًا 

أساسيًا في تسهيل بناء العالقات والشراكات الفّعالة. 

والذخائر والمدفعية واألنظمة األرضية والمركبات المدّرعة 
واألنظمة غير المأهولة والصيانة واإلصالحات والتشغيل 

والصناعات الدقيقة والفضاء والمحاكاة والتدريب والرادارات. 

وبعد النجاح الذي حققته في تطوير أسس الصناعة الدفاعية 
تسعى وزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 

تطوير التقنيات االستراتيجية في الدولة، فعلى سبيل المثال 
أطلق برنامج التوازن االقتصادي مؤخرًا صندوق تنمية 

القطاعات االستراتيجية، والذي يهدف إلى دعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص ومساعدة أنشطة 

البحث والتطوير والتقنيات واكتساب الملكيات الفكرية 
وتعزيز االبتكار واإلمكانات الصناعية التي توّفر فرصًا كبيرة 

لشركات الدفاع والتكنولوجيا.

ومن المبادرات األخرى التي تهدف لتعزيز التقنيات واالبتكار 
البرامج التي عملت على تنفيذها مجموعة "إيدج" 

للتكنولوجيا المتقدمة بهدف طرح التقنيات والخدمات 

المبتكرة في السوق بسرعة وكفاءة أكبر... كما أن توازن 
للتكنولوجيا واالبتكار وغيرها من المؤسسات الدفاعية في اإلمارات 

العربية المتحدة تقوم بدور نشط في تطوير غيرها من البرامج 
التقنية. ومن المبادرات أيضًا مركز أبحاث وابتكار الطيران الذي 

تعاونت في تأسيسه شركة مبادلة لالستثمار وجامعة خليفة للتركيز 
على التصنيع المتقدم والروبوتات بهدف المساهمة في تطوير 

تقنيات مبتكرة للتصنيع المؤتمت. 

وعملت القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية بغية تجسيد هذه 
المبادرات على تخصيص ميزانية كبيرة للتوريد الدفاعي، ويمّثل هذا 

اإلنفاق المتزايد فرصًا مميزة لشركات الدفاع المحلية والدولية، 
والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزداد إنفاق دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على قطاع الدفاع إلى أكثر من 22 مليار دوالر سنويًا في 
فترة السنوات األربعة القادمة بين 2021 و 2024 (المصدر: جينز ، 

"تقرير سوق اإلمارات العربية المتحدة" ، 16 نوفمبر 2020).

وفي سبيل االستفادة من هذه الفرص سيستمر مجلس اإلمارات 
للشركات الدفاعية في لعب دور محوري في التوافق مع 

استراتيجية الدفاع اإلماراتية وفي البقاء منصة أساسية لالتصال بين 
أصحاب المصالح على الصعيدين المحلي والدولي.

 
وقد نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل جائحة فيروس 
كورونا في إدارة األزمة وبرهنت على مستوى عال من الكفاءة 
والجهوزية بفضل سرعة الحكومة في مواجهة هذا الحدث غير 

المتوقع، علمًا بأن هذه الجائحة أثبتت أيضًا صحة استراتيجية الدفاع 
التي تتبعها الدولة والتي كانت تركز على تطوير تقنيات متطورة 

مثل الذكاء االصطناعي واألنظمة غير المأهولة، إذ أنه يمكن لمثل 
هذه االستراتيجية تمكين شركات وبرامج الدفاع المحلية من تطبيق 

إمكانياتها عبر مجموعة واسعة من االستخدامات المزدوجة.

من ناحية أخرى أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على قطاع 
الطيران التجاري العالمي، ولكن على الرغم من ذلك من المتوقع أن 

تبقى صناعة الدفاع مستقرة في العام 2021، والكثير من الدول 
حافظت على إنفاقها الدفاعي في هذا العام أيضًا. 
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EDCC STRATEGIC PARTNERSشركاء مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية اإلستراتيجيين



Tawazun Industrial Park (TIP) is a unique, 
self-contained world class industrial zone playing host 
to very strategic industries in the UAE. 

TIP enjoys an impressive infrastructure designed 
primarily for the establishment of companies that serve 
the defense, security and aerospace industry in both 
Abu Dhabi and Al Ain Free Zone. 

TIP effectively contributes towards the growing industrial 
backbone of the UAE while offering an unprecedented 
opportunity for transfer of international know-how and 
skills to local talent to create a solid manufacturing base 
that benefits the economy of the UAE. 

Offering comprehensive world class infrastructure 
in an enhanced secure and safe area, TIP is strategically 
located off the Abu Dhabi-Dubai highway with easy sea, air 
and land accessibility from and to not only all emirates 
but the region and the world.  

Creating comprehensive integrated clusters is key to 
Tawazun Industrial Park’s strategy to support its 
primary focus on the defense, security and aerospace 
sector. In order to create complete clusters around 
the defense, security and aerospace industries, 
covering downstream and upstream industry, TIP 
attracts various industries from other related core 
sectors as well. Furthermore, TIP endeavours to 
create entire sectors around defense, security and 
aerospace industries, encompassing of preliminary 
and final phases of manufacturing, through attracting 
industries from other related core sectors. 

Established in 2012, Tawazun Industrial Park is 
already home to several manufacturing entities.  
Some of its current clients are BARIJ Munitions, 
NIMR automotive, Tawazun Precision Industries, 
BARIJ Dynamics, Caracal International, IGG, 
Raytheon, HARRIS, Qinetic, INKAS, SAAB, Thales, 
Milkor, Rockford, Halcon Systems, Advanced 
Pyrotechnic, National Centre of Meteorology and 
Seismology, Remaya, Al Hosn, ProofHouse, Emirates 
Training Technologies, Technology Innovation 
Institute, M4 Trading, and ADASI.

TIP’s core principle is to provide its tenants with 
supportive and nurturing environment.

Products
The product portfolio offered 
by TIP includes: 

• Highly specialized manufacturing/assembly 
 and storage facilities for defense, security and   
 aerospace related products (arms &         
 ammunitions)
• Industrial land 
• Built-to-lease facilities
• Factories/workshops
• Warehouses
• Light industrial Units
• Incubators
• Offices  
• On-site staff accommodation

Capabilities
Furthermore, TIP’s incomparable all-inclusive 
one-stop-shop with on-site building regulatory 
authority, on-site availability & provision of utilities 
and on-site services such as project construction 
management, facility maintenance, 
telecommunications etc, along with on-site 
representation of government & regulatory 
services, access to shared services such as 
procurement & logistics, support staff and support 
services (HR, Finance) and visitor/delegation 
management provide an enriched commercial and 
sustainable community environment to our tenants..

Industries
• Manufacturing (arms, ammunition, 
 services,  support, equipment)
• Security & Surveillance 
 (equipment, services, systems)
• Aviation
• Basic Metal Industries
• Precision manufacturing
• Aerospace
• Oil & gas support and service Industry

Year of Establishment
2012

www
tip.ae

Contact
customerservice@tip.ae
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مجّمع توازن الصناعي هو منطقة صناعية عالمية 
فريدة قائمة بذاتها، ويستضيف صناعات استراتيجية 

للغاية في اإلمارات العربية المتحدة. 

ويتمتع المجمع ببنية تحتية مميزة ومتطورة مصممة 
في األساس لتأسيس شركات تخدم مصالح قطاعات 

الدفاع واألمن وصناعة الفضاء الجوي في كل من 
إماره أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة العين.

ويساهم المجمع بشكل فّعال في تعزيز العماد 
الصناعي المتنامي في اإلمارات العربية المتحدة 

ويوّفر فرصة رائدة لنقل المعرفة والمهارة العالمية 
للكوادر المحلية لخلق قاعدة صناعية متينة 

إلقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يوفر المجّمع بنية تحتية شاملة بمستويات عالمية 
في منطقة آمنة ومحسنة، ويتمتع بموقع استراتيجي 
مجاور للطريق السريع بين أبوظبي ودبي  مع سهولة 

الوصول إليه برًا وبحرًا وجوًا من جميع اإلمارات 
والدول المجاورة والعالم.

ويشكل إنشاء قطاعات متكاملة شاملة عنصرًا أساسيًا في 
استراتيجية  مجّمع توازن الصناعي لدعم تركيزه األساسي على 

قطاعات الدفاع واألمن والفضاء الجوي، ويعمل على جذب 
صناعات مختلفة من القطاعات األساسية األخرى بهدف 

إنشاء تجمعات كاملة تتمحور حول الدفاع واألمن والفضاء. 
ومن أجل خلق قطاعات كاملة حول صناعات الدفاع واألمن 

والفضاء الجوي ، شاملة  المراحل النهائية و المراحل التمهيدية 
للصناعة، يجتذب المجمع  الصناعات من القطاعات األساسية 

األخرى ذات الصلة أيضًا.

وعلى الرغم من أن وقتًا طويًال لم يمر على تأسيس مجّمع 
توازن الصناعي في العام 2012، إال أنه قد أصبح مقرًا للكثير 

من منشآت التصنيع ومنها: بارج للذخائر وشركة نمر للمركبات 
وتوازن للصناعات الدقيقة وبارج داينامكس وشركة كراكال 

الدولية والمجموعة الذهبية الدولية ورايثيون وهاريس 
وكينيتك وشركة إنكاس وشركة ساب للطائرات ومجموعة 

ثايلز وشركة ميلكور وشركة روكفورد وهالكون لألنظمة 
والمتقدمة بايروتكنيكس والمركز الوطني لألرصاد الجوية 
وعلم الزالزل وشركة رماية وشركة الحصن وبروف هاوس 

وشركة اإلمارات لتقنيات التدريب ومعهد االبتكار التكنولوجي 
وشركة  إم 4 للتجارة و شركة أبوظبي االستثمارية لألنظمة 

الذاتية "أداسي".

وتنطلق أعمال مجّمع توازن الصناعي من مبدأ أساسي يتمثل 
بتزويد شركاتها ببيئة داعمة وراعية.

الحلول العقارية الشاملة في موقع واحد 
تشمل مجموعات المنتجات التي يقدمها 

المجّمع التالي:
 

• مرافق التصنيع/التجميع والتخزين المتخصصة 
   للغاية ألغراض الدفاع واألمن والمنتجات ذات الصلة

   بالفضاء الجوي (األسلحة والذخائر).
• األراضي الصناعية. 

• المنشآت الجاهزة لإليجار: 
• المصانع/ورش العمل 

• المستودعات 
• الوحدات الصناعية الخفيفة 

•  الحاضنات الصناعية 
• المكاتب 

• سكن للموظفين في الموقع 

القدرات
وباإلضافة إلى ذلك، يلبي مجّمع توازن الصناعي جميع 
متطلبات األعمال من خالل سلطة تنظيم المباني في 

الموقع والمرافق والخدمات المتوّفرة في الموقع، 
ويوّفر المجّمع أيضًا عددًا من الخدمات مثل إدارة البناء 

وصيانة المرافق واالتصاالت، باإلضافة إلى تمثيل 
الجهات الحكومية والتنظيمية في الموقع والوصول 

إلى عدد من الخدمات مثل التوريد والخدمات 
اللوجستية وفرق الدعم وخدمات الدعم (الموارد 

البشرية والشؤون المالية) وإدارة الزوار والوفود، وذلك 
لتوفير بيئة مجتمعية تجارية ومستدامة لجميع 

المنشآت والشركات في الموقع.

الصناعات
• الصناعات الدفاعية (األسلحة والذخيرة

   والخدمات والدعم والمعدات) 
• األمن والمراقبة (المعدات 

   والخدمات واألنظمة)
• الطيران

• الصناعات المعدنية األساسية 
• الصناعات الدقيقة 

• الفضاء الجوي
• خدمات ودعم صناعة النفط والغا

سنة التأسيس
2012

www
tip.ae

تواصل
customerservice@tip.ae
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EDCC MEMBERSأعضاء مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية



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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تم اختيار العسبر (النمر العربي المرقط) ليكون شعارًا للشركة إلرتباط هذا 
االسم  بالسرعة والدقة، وهذا نهج الشركة حيث الدقة في التصميم  

والسرعة في اإلنجاز، ولديها الحلول المتطورة لتلبي احتياجات الوحدات 
المقاتلة المختلفة، وداللة على اعتزازها بخفة وقوة مركباتها التي يقوم 
على صناعتها فريق من المتخصصين في مجال تطوير اآلليات العسكرية 

بهدف تجاوز جميع التحديات والصعوبات اإلنتاجية. 

المنتجات 
ناقالت األفراد المدرعة لسعة 

تصل إلى 10 أشخاص. 
عيادات متنقلة. 

غرف الحراسة المدرعة ونقاط 
التفتيش األمنية 

سيارات دورية مدرعة. 
األبراج ومنصات األسلحة 

المختلفة.

القدرات 
تصنيع مركبات مدرعة للجهات 

الحكومية والعسكرية 
والمنظمات غير الحكومية 

وكبار الشخصيات. 
 

تصنيع المركبات لالستخدام 
التجاري. 

 
إجراء تعديالت حديثة على 

المركبات حسب الطلب. 
 

العمل على مشاريع تصنيع 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

الصناعات
المركبات المدرعة 

ان شركة العسبر لصناعة السيارات، هى من الشركات الوطنية اإلماراتية المتخصصة في مجال 
تطوير وتعديل اآلليات العسكرية لتتناسب مع ظروف التشغيل الصحراوية الشاقة، وأيضا تعمل 

الشركة في تصفيح السيارات المدنية بكل أنواعها الستخدامات قيادات الشرطة والجيش 
وسيارات كبار الشخصيات ومركبات المرافق الرسمية، وتقوم أيضا بتصنيع وتطوير سيارات 

اإلسعاف المصفحة والعادية لمنظمات حفظ السالم الدولية. كما تقوم شركة العسبر بتطبيق 
أحدث نظم الجودة على كافة خطوط اإلنتاج والمنتجات ألكثر من 18 عاما لقد أصبح اسم العسبر 

محًال للثقة الكبيرة من الجهات الحكومية منها المحلية والدولية، والغير حكومية. 

ولديها الخبرة والريادة في توفير سيارات مدرعة عالية الجودة وقادرة على مواجهة الظروف 
المناخية الصعبة. وتعمل شركة العسبر مع عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتركيب 

مجموعة واسعة من االليات والمعدات المتخصصة والعسكرية والمدنية وغير ذلك من 
الملحقات التي تزيد من مستوى الحماية واالمن لالفراد واالليات.

انطالقًا من رؤيتها الهادفة إلى توفير اقصى دراجات الحماية لمسخدمي االليات وذلك  
من خالل تصاميمها اآلمنة والمبتكرة، قامت شركة العسبر بتأسيس قسم للبحث والتطوير 

وتكريسه للعمل على تحسين التقنيات القائمة واختيار أحدث المنتجات التي تلبي 
متطلبات المستخدم النهائي لالليات. 

Al Asbar Auto Industries is a national company specialized in the development 
and modification of military vehicles capable of operating in difficult desert 
conditions. It provides armouring solutions for all civilian vehicles serving militaries, 
police forces, heads of state and VIPs, in addition to manufacturing and developing 
normal and armoured ambulances for international peacekeeping organizations. For 
over 18 years, it has adhered to the highest standards of quality in all its 
production and business lines. Al Asbar has become a trusted among national and 
international government and non-government authorities. 

It has attained leadership and experience providing high-grade armoured 
automotive products that can overcome all harsh environmental conditions. 
The company works with a number of specialized companies in manufacturing and 
fitting an extensive range of specialty, military and civilian equipment, 
mechanisms, and other accessories to increase the level of and safety protection 
provided for both individuals and vehicles.

With a vision to provide the highest levels of safety for vehicle users through 
its innovative and secure designs, Al-Asbar has established a Research and 
Development department dedicated to constantly improving existing techniques 
and selecting cutting-edge products that meet the requirements of the end user. 

The Asbar (Arabian spotted leopard) was aptly chosen as the company’s 
logo to convey both agility and accuracy. The company is renowned for its 
precise designs and speedy turnovers, and its advanced solutions that meet 
the needs of various fighter units. It takes great pride in the swiftness, 
speed and strength of its vehicles, expertly created by a team of military 
vehicle specialists to overcome all production challenges and difficulties.  

Products
Armored Personnel Carriers for 
up to 10 occupants.
Mobile Clinics.
Armored Guard Houses and 
Security Checkpoints.
Armored Patrol Vehicles.
Turrets and weapon stations.

Capabilities
Manufacturing armoured 
vehicles for 
military/government 
departments, NGOs and VIPs. 

Manufacturing vehicles for 
commercial use.

Performing high-end 
modifications on demand. 

Conducting small, medium and 
large machining projects.

Industries
Armoured Automotive

Year of Establishment
2000

www
alasbar.com 

Contact
info@alasbar.com 

تواصل
info@alasbar.com

www
alasbar.com

سنة التأسيس

2000
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The Darmaki Group is a national proprietorship firm, operating as 
a multidivisional entity with a myriad of activities including 
general trading, civil construction and sponsorship of foreign 
companies seeking investment opportunities in the UAE.  Its 
professional management team seeks to deliver leading 
knowledge, market expertise and extensive business networks. It 
is a member of the Emirati Defense Companies Council, and has a 
number of sister companies including Al-Darmaki General 
Trading Establishment, Atlas Travel, Tourism and Transport, 
Al-Darmaki General Transport Est., Al-Darmaki Building & 
Contracting Est. and recently, TurboCast.

In 2011, following a collaboration of almost two decades 
between Al-Darmaki and the Fiat gas turbine division, TurboCare 
Emirates was established to directly and independently address 
the requirements for services and parts in the key regional 
markets. Its direct markets include Libya, Sri Lanka, Iraq,
Algeria, Oman, Italy and Belgium.

As part of the natural growth strategy of TurboCare, 
TurboCast was established in 2020 as the first precision 
casting foundry in the MENA and Southeast Asia region, thus 
enabling its integration as the region’s premier facility with the 
capability to produce finished critical parts from A to Z for gas 
turbines and aerospace engines.  These capabilities will also 
equip TurboCast to broaden its scope to include medical, 
oil and gas parts as well as others.

In the early seventies, the late HE Saeed Sultan 
Al-Darmaki – previous Advisor to HH Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan – established the Darmaki 
Trading & Cont. Est. & Darmaki Est. for Representing 
Companies, which later grew to the Darmaki Group of 
Companies as a result of business growth and 
newfound market interests. 

Al Darmaki Group

تأسست الدرمكي للتجارة والمقاوالت والدرمكي 
لتمثيل الشركات في أوائل السبعينيات على يد المرحوم 
سعادة السيد سعيد سلطان الدرمكي، وهو المستشار 

السابق لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 
الله. وقد تطورت هذه المؤسسة ونمت على مر 

السنين بفضل زيادة األعمال واالهتمامات التجارية، إلى 
أن أصبحت تعرف باسم مجموعة شركات الدرمكي.

وتعد مجموعة الدرمكي شركة ملكية وطنية متعددة القطاعات 
وتتنوع اختصاصاتها بين التجارة العامة والبناء المدني ورعاية 

الشركات األجنبية التي تبحث عن فرص االستثمار في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. ويسعى فريق اإلدارة في الدرمكي لتقديم 

المعارف والخبرات وشبكات األعمال الواسعة، علمًا بأن المجموعة 
عضو في مجلس شركات الدفاع اإلماراتي ولديها عدد من الشركات 

الشقيقة بما في ذلك مؤسسة الدرمكي للتجارة العامة وشركة 
أطلس للسياحة والسفر والنقل ومؤسسة الدرمكي للنقل العام 

ومؤسسة الدرمكي للبناء والمقاوالت، ومؤخرًا شركة توربو كاست.

وبعد تعاون دام عقدين بين الدرمكي وقسم التوربينات الغازية 
لشركة فيات، تم في العام 2011 تأسيس شركة توربو كير اإلمارات 

لكي تتولى وبشكل مباشر ومستقل تلبية متطلبات األسواق 
المحلية الرئيسة من خدمات وقطع غيار، وأهمها ليبيا وسريالنكا 

والعراق والجزائر وسلطنة عمان وإيطاليا وبلجيكا. 

21

مجموعة الدرمكي
وقامت شركة توربو كير بدورها بإنشاء شركة توربو كاست في العام 2020 

كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ولتكون الشركة الجديدة أول من 
يتخصص بعملية الصب الدقيق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وجنوب شرق آسيا، وقد دعمت دمجها في المنطقة بصفتها المنشأة 
األولى في المنطقة التي تتمتع بالقدرة على إنتاج القطع األساسية من 

الصفر لكل من التوربينات الغازية والمحركات الفضائية، علمًا بأن هذه القدرات 
ستمكن توربو كاست أيضًا من توسيع نطاق عملها ليشمل قطعًا مخصصة 

للصناعات الطبية والنفطية والغازية على سبيل المثال.

المنتجات 
توليد الطاقة: صناعة وتوريد قطع غيار لمحطات الطاقة 

والمشاريع المعنية بالطاقة. 
الطيران: تعاونت مع مختبرات شوايتزر الهندسية األلمانية إلنجاز نظام 

االتصال والتحكم بالحركة الجوية في مطار العين الدولي. 
االتصاالت: تعاونت مع شركات مثل الكاتيل ومكي لالتصاالت 
وموتوروال وغير ذلك من الشركات لبناء أنظمتها في اإلمارات.

القدرات 
إدارة العمليات التجارية والعمارة المدنية والميكانيكية وكفالة الشركات. 

إصالح شامل لتوربينات الغاز وتجديدها وإمداد المحركات بقطع الغيار 
وترميمها وصيانتها. 

رعاية الكيانات األجنبية الراغبة في توسيع عملياتها إلى اإلمارات.

عملية الصب الدقيق.

الصناعات
المقاوالت العامة

الطاقة
الطيران

االتصاالت
التجارة العامة

التصنيع عالي التقنية

تواصل
darest@emirates.net.ae

سنة التأسيس
1971

Capabilities
Running operations in trading, 
civil and mechanical construction, 
and company sponsorship.

Complete gas turbine overhaul, 
refurbishment, engine frame 

spare parts, repairs and services.

Sponsoring foreign entities 
wishing to expand operations 
to the UAE. 

Precision Casting.

Industries
General Contracting 
Power 
Aviation 
Telecommunication 
General trading
High Tech Manufacturing 

Year of Establishment
1971

Contact
darest@emirates.net.ae 

Products
Power Generation: Manufacture and supply of spare parts 
to power stations and power projects.
Aviation:  Worked with the German SEL for Al Ain International 
Airport Air Traffic Communication and Control System.
Telecommunication:  Worked with Alcatel, Makki 
Communication, Motorola and several other companies in 
building the System here in the UAE.
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انطالقًا من رغبتها في تأمين مستقبل أفضل للمنطقة، 
عملت مؤسسة الحمراء التجارية وطوال 35 سنة على تنمية 
خبرتها في مجاالت الدفاع واألمن واالستخبارات ومكافحة 

التجسس لتقديم حلول مخصصة لعمالئها في القطاعين العام 
والخاص، بدعم من فريق من الخبراء من ذوي الكفاءات العالية. 

تركز  مؤسسة الحمراء التجارية  بشكل رئيسي على توريد المعدات والحلول والخدمات 
العسكرية واألمنية والتواصلية لمجموعة من العمالء المميزين مثل القوات المسلحة 

اإلماراتية ووزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون والدفاع المدني والجمارك. وقد 
اكتسبت  مؤسسة الحمراء التجارية الريادة وثقة العمالء على مستوى العالم في 

مجال تصميم ودمج وتصنيع واختبار وتطوير ودعم المرافق العالمية المجهزة بالكامل. 
كما تقدم مؤسسة الحمراء التجارية لعمالئها مجموعة من المركبات القابلة 
للتخصيص والقدرة على استئجار معدات األمن بحسب متطلباتهم المتغيرة.

وتجمع  مؤسسة الحمراء التجارية  بين خبراتها وتقنياتها المتطورة وفهمها لتحديات 
التدريب لتحويل المتطلبات إلى حلول ومناهج تدريبية مصممة لبناء قدرات استجابة 

فعالة إلى جانب تقديم التعليمات الالزمة حول استخدام معدات الحماية.

Al Hamra Trading Establishment focuses mainly on the supply of military and 
security equipment, solutions and services. Its prestigious client list includes the 
UAE's Armed Forces, the Ministry of Interior, and agencies of law enforcement, civil 
defense and customs. It is an internationally renowned and trusted leader in the 
design, integration, manufacturing, testing, development and support of world-class, 
fully equipped facilities. It also offers to its client a wide variety of customizable 
vehicles, and the ability to rent security equipment as per their evolving requirements.

Moreover, Al Hamra Trading Establishment combines its experience, cutting edge 
technology and understanding of training challenges to transform requirements into 
training solutions and curricula designed towards building real-world response 
capabilities in addition to providing instructions on the usage of protective equipment.

Driven by a view to secure a better future for the region, 
Al Hamra Trading Establishment has accumulated over 35 years 
of experience providing tailormade solutions to customers in the 
private and public sectors, focusing on areas such as defense, 
security, intelligence and counterintelligence, with the support 
of a team of highly qualified professionals.

Products
Security and Defense Products and Solutions.
Critical Infrastructure Solutions.
Perimeter Security Solutions. 
Border Control.
Law Enforcement & Military.
Civil Defense & Hazmat.
Integrated Solutions.
Technical Solutions. 

Capabilities
Security Equipment Rental 

Vehicle Customization 

Cargo Screening 

Maintenance, Training and Consulting 

Intelligence Collection

Industries
Security 
Defense

Year of Establishment
1982

www
alhamragroup.com

Contact
Info@alhamragroup.com

المنتجات 
منتجات وحلول األمن والدفاع.

حلول البنية التحتية الحرجة. 
حلول المحيط األمني. 

مراقبة الحدود. 
الجيش وسلطات إنفاذ القانون. 

الدفاع المدني والتعامل مع المواد الخطرة.
الحلول المدمجة. 

الحلول الفنية. 

القدرات 
استئجار المعدات األمنية. 

تخصيص المركبات بحسب متطلبات العميل. 

تفتيش الشحنات. 

الصيانة والتدريب واالستشارات. 

جمع االستخبارات.

الصناعات
األمن 
الدفاع

سنة التأسيس
1982

www
alhamragroup.com

تواصل
Info@alhamragroup.com
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تأسست في أوائل السبعينيات على يد الدكتور محمد خميس 
الرميثي لتكون بمثابة الذراع التجارية لمجموعة الرميثي 

لالستثمار، وكانت أنشطتها في بادئ األمر تتركز في مجال 
الطيران، ولكنها خالل العقود األربعة الماضية توسعت لتشمل 

األدوات الصناعية والنفط والغاز ومعدات الدعم األرضي 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحلول الطاقة الشمسية.

وقد سارت مؤسسة الرميثي على خطى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بما حققته من تطور ورخاء، حيث سعت جاهدة لتحقيق التميز 

فيما تزوده لعمالئها في دولة اإلمارات والخارج من تكنولوجيا 
معلومات رفيعة المستوى وحلول تقنية وخدمات طيران. لها الكثير 

من المرافق والمستودعات والمكاتب في جميع أنحاء الدولة، ويديرها 
طاقم من ذوي الخبرة والمهارة، ولها أيضًا عالقات ممتازة مع عدد من 
الوكاالت الحكومية وشركات النفط والغاز المحلية والخارجية وشركات 

في القطاع الخاص. والجدير بالذكر أن مجموعة الرميثي قد توسعت 
خارج المنطقة وتحولت إلى سلسلة عالمية تقدم مجموعة هائلة 

من الخدمات المتنوعة.

وتؤمن مؤسسة الرميثي بأن العمل الجماعي والشفافية وتقاسم 
األرباح والمخاطر تشكل معًا أسس النجاح، مقترنة بااللتزام التام تجاه 
جميع العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي تلعب دورًا في 

جميع عملياتها. وقد اعتمدت في سبيل ذلك المعايير الدولية للمشاركة 
الضمنية، مما أهلها للحصول على شهادة المنظمة الدولية للمعايير 

واعتماد من منظمة "ترايس" الرائدة في مكافحة الرشوة.

Following in the footsteps of its home country in terms of 
prosperity and dynamic development, Al Rumaithy has strived to 
attain excellence in providing its clients in the UAE and abroad 
with world-class technology and outstanding technical and 
aviation services. Its facilities, warehouses and offices around 
the UAE are operated by experienced personnel, and it maintains 
excellent relationships with a number of government agencies, 
local and offshore oil and gas companies and companies in the 
private sector. Furthermore,  the wider group umbrella under 
which it operates have expanded beyond the region and 
transformed to a global chain of unlimited services.

Al Rumaithy strongly believes that teamwork, transparency 
and profit/risk sharing are the foundations of success, paired 
with a commitment towards all economic, environmental and 
social factors in all its operations. To that end, it has adopted the 
International Standards on Assurance Engagement, and 
consequently obtained the ISO 9001 certification and 
TRACE accreditation.

Al Rumaithy Establishment was founded in the early 
seventies by Dr. Mohammed Khamis Al Rumaithy to be the 
commercial arm of Al Rumaithy Investment Group (RIG). Its 
sole focus once the aeronautic industry, over the last 40 
years its repertoire has expanded to include industrial 
tools, oil and gas, ground support equipment, information 
and communication technology, and solar energy solutions.

Products
Defense general tools and ground 
support equipment. 
Aviation tools. 
Machining, production and power tools. 
Oil and gas valves, pipes, drills and saws.
Solar power generators and appliances.

Capabilities
Supplying companies within its 
operational industries with spare parts 
and equipment. 

Providing maintenance work. 

Providing industrial products to 
government, semi-government and 
private establishments located in the 
MENA region. 

Importing and exporting, general 
trading and commercial agencies.

المنتجات 
أدوات عامة ومعدات الدعم األرضي في 

مجال الدفاع. 
معدات الطيران. 

معدات التصنيع واإلنتاج وأدوات 
التشغيل.

صمامات النفط والغاز واألنابيب وأدوات 
الحفر والمناشير. 

مولدات وأجهزة الطاقة الشمسية.

القدرات
إمداد الشركات في القطاعات التي 

تخدمها بقطع الغيار والمعدات. 

توفير أعمال الصيانة. 

توفير منتجات صناعية للمؤسسات 
الحكومية وشبة الحكومية والخاصة في 

منطقة الشرق األوسط. 

االستيراد والتصدير والتجارة العامة 
والوكاالت التجارية.

الصناعات
الدفاع 

الطيران المدني 
اآلالت والمعدات 

النفط والغاز 
الطاقة الشمسية

سنة التأسيس
1972

Industries
Defense
Civil Aviation
Machines and Tools
Oil & Gas
Solar

Year of Establishment
1972

www
alrumaithyest.com

Contact
rumaithy@emirates.net.ae

www
alrumaithyest.com

تواصل
rumaithy@emirates.net.ae
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الساهر إنترناشونال لألنظمة االلكترونية من إحدى أكبر 
مزودي خدمات األنظمة األمنية في منطقة الخليج 

العربي، وقد حازت على شركة أطلس دايناميك لألنظمة 
االكترونية بهدف التوسع في قطاعات األمن والسالمة 

الحرجة للمهام، وقد قامت وقتها بتغيير اسمها إلى 
الساهر إنترناشونال لألنظمة اإللكترونية بهدف تحسين 

موقع الشركة في قطاعات األمن والسالمة الحرجة 
للمهام. وتؤمن الشركة أنه ومن خالل تغيير عالمتها 

التجارية ستتمكن من تقديم أفضل المنتجات والخدمات 
في السوق الدولية لعمالئها، والجدير بالذكر أن هذا 

التغيير دخل حيز التنفيذ بتاريخ 10 يناير 2019.

The company currently enjoys the privilege of providing its security 
services to several prestigious organizations which includes 
governments, the police, the military, banks, industrial and private 
sectors, factories, and retail centres. It is confident in its ability to 
provide its clients with the highest level of service and meet all 
requirements for security systems and services.

ALSAHER International Electronic System LLC enjoys a strong 
presence and long experience in the Middle East, particularly in the 
UAE, which enables it to successfully implement projects utilizing 
state-of-the-art technologies and its ability to manage multi-vendor 
and multi-system-based services to deploy systems and 
products in a timely manner.  

ALSAHER International Electronic System LLC one of the 
largest providers of security services in GCC. It has acquired 
“ATLAS Dynamic” to expand in the market of mission critical 
security and safety verticals, and since then the company has 
changed the business name from ATLAS Dynamic Electronic 
Systems to ALSAHER International Electronic Systems. The 
name change was intended to position the company better on 
the market of mission critical security and safety verticals. By 
rebranding as ALSAHER International, the company believes 
that it is providing its customers with the best selection of 
products and services available in the international market. 
The change came into effect starting January 10, 2019.

Products
RG PTZ cameras 
VisionPass.
MorphoWave Compact
RG 8.
RG 99.
RG 100.
RG 105.
RG 106.

Capabilities
Smart Cities, Security & 
Building Management.

Physical security 
information management 
(PSIM).

Intercom & 
Communication. 

Access Control. 

Time Attendance.

Perimeter Security.

CCTV Solutions.

Intelligent Video Analytic 
Solutions.

Building Management 
System.

Lighting Control System.

Rugged Computers & 
Switches.

Customized Security 
Solutions.

Monitoring/Management 
Solutions.

Professional & Control 
Room Furniture Solutions.

Fire Alarm System.

Fire Fighting (AEROSOL).

Industries
Security System

Year of Establishment
2006

www
alsaher.com

Contact
info@alsaher.com

وتقدم الشركة خدماتها األمنية لعدد من المنظمات الرفيعة التي 
تتضمن الجهات الحكومية والشرطة والجيش والبنوك والقطاعين 

الصناعي والخاص والمصانع والمراكز التجارية، وهي على ثقة بقدرتها 
على تقديم أعلى مستويات الخدمة لكافة عمالئها وتلبية كافة 

متطلباتهم من حيث األنظمة والخدمات األمنية. 

تتمتع شركة الساهر بمركز مهم وسنوات طويلة من الخبرة في منطقة 
الشرق األوسط وباألخص في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مما 

يمكنها من إنجاز المشاريع بنجاح من خالل استخدام أحدث التقنيات 
واستغالل قدرتها على إدارة الخدمات التي تعتمد على الباعة المتعددين 

واألنظمة المتعددة إلطالق األنظمة والمنتجات في وقت قياسي.

المنتجات 
أر جي كاميرات متحركة.

أجهزة التعرف على الوجه 
. VisonPass من

.MorphoWave قارئ بصمة اليد من
أر جي 8.

أر جي 99.
أر جي 100.
أر جي 105.
أر جي 106.

القدرات 
المدن الذكية وأنظمة أمنية 

وإدارة المباني.
 

نظام إدارة أمن 
.(PSIM) المعلومات

 
االتصال الداخلي.

 
أجهزة الدخول والخروج.

 
أجهزة الحضور واالنصراف.

 
المدى األمني.

 
الدوائر التلفزيونية المغلقة.

 
أنظمة تحليل ملفات الفيديو.

 
نظام إدارة المباني.

 
أنظمة التحكم في االضاءة.

 
أجهزة الكمبيوتر والمفاتيح 

المخصصة. 
 

حلول أمنية مخصصة.
 

حلول اإلدارة/المراقبة.
 

أثاث للمكاتب وغرف التحكم.

أنظمة إنذار الحريق.
 

أنظمة مكافحة الحرائق 
(أيروسول).

الصناعات 
أنظمة األمن

سنة التأسيس
2006

www
alsaher.com

تواصل
info@alsaher.com
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Atlas Telecom caters to critical organizations 
that depend on its cutting-edge technologies for 
their evolving business needs and sustainable 
growth, such as the Ministries of Interior in the 
UAE and Bahrain, ADNOC Group, Abu Dhabi 
Police, and the UAE Armed Forces. With over 
200 employees, Atlas Telecom operates 
primarily in the GCC, though it enjoys a strong 
presence in Morocco, Lebanon, Seychelles, and 
India, among others, giving it regional breadth 
and local expertise in primary markets. 

The company is part of the greater Atlas Group, 
which also includes Atlas Security, Atlas 
Contracting, Atlas Hospitality and Atlas 
Aerospace. Atlas was the Silver Recipient of the 
Sheikh Khalifa Excellence Award in the United 
Arab Emirates. 

Over the last three decades, Atlas Telecom has built a solid reputation in the region as a 
leading company in the field of telecommunications, transport, and security, delivering 
reliable, robust and highly scalable solutions capable of meeting the highest of demands. 

Products
Public Safety Networks – TETRA, LTE and 5G.
Radar and Long-Range Surveillance Cameras.
Coastal Protection Solutions. 
Crisis Management Solutions.
 
Capabilities
Critical Communications

Mobility

Surveillance and Security

Monitoring and Tracking

Data Centers and Fiber Optics

Command and Control

Crisis Management

المنتجات 
شبكات األمن العامة مثل شبكة تيترا (TETRA) وشبكات 
.(5G) وشبكات الجيل الخامس (LTE) التطور طويل األمد

الرادارات وكاميرات المراقبة البعيدة المدى.
حلول الحماية الساحلية.

حلول إدارة األزمات.

القدرات 
االتصاالت الحيوية.

 
الحركة.

 
اإلشراف واألمن. 

 
التتبع والمراقبة.

 
مراكز البيانات واأللياف البصرية.

 
القيادة والتحكم.

 

Industries
Defense 
Public Safety 
Oil and Gas

الصناعات
النظم األرضية 

الطيران 
النظم البحرية 

Year of Establishment
1983

www
atlastelecom.ae

Contact
info@atlastelecom.ae

سنة التأسيس
1983

www
atlastelecom.ae

تواصل
info@atlastelecom.ae

نجحت شركة أطلس لالتصاالت خالل العقود الثالثة الماضية في بناء سمعة ممتازة في 
المنطقة بصفتها شركة رائدة في مجال االتصاالت والنقل واألمن من خالل تقديم حلول موثوقة 

ومكينة وقابلة للتطوير بدرجة عالية قادرة على تلبية كافة المتطلبات مهما كثرت وصعبت.

تقدم شركة أطلس لالتصاالت خدماتها لعدد من 
المؤسسات الهامة التي تعتمد على تقنياتها 

المتطورة لتلبية احتياجات األعمال المتزايدة ودعم 
النمو المستدام، ومنها وزارتي الداخلية في اإلمارات 
العربية المتحدة والبحرين، فضًال عن مجموعة أدنوك 
وشرطة أبوظبي والقوات المسلحة اإلماراتية. وتضم 
الشركة أكثر من 200 موظف يعملون بشكل أساسي 

في منطقة الخليج العربي، علمًا بأن أطلس تتمتع 
أيضًا بحضور قوي في بعض الدول األخرى مثل 

المغرب ولبنان وسيشل والهند، مما يمنحها امتدادًا 
إقليميًا وخبرة محلية في األسواق األولية.

كما أن الشركة جزء من مجموعة أطلس التي تضم 
أيضًا أطلس لألمن وأطلس للمقاوالت وأطلس 

للضيافة وأطلس للفضاء الجوي، وقد حازت الشركة 
على جائزة الشيخ خليفة الفّضية للتميز في اإلمارات 

العربية المتحدة.
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Emirati-owned BHE has long been active in the defense sector, and 
enjoys access to cutting-edge technologies and products and leading 
global partnerships, enabling it to support its customers in areas of 
defense, security design and consulting, critical asset protection and 
general military support. On the other hand, AMS has successfully 
and over the course of two decades delivered integrated solutions in 
support of governments, aid agencies and commercial organizations 
across Asia, Africa and the Middle East, while remaining a committed 
party to the UN Sustainable Development Goals and an active 
participant in the UN Global Compact.

With its innovative solutions, supply chain facilities, industry-leading 
partnerships and qualified workforce, AMS-BHE is a leading 
provider of excellent services, innovative solutions and speciality 
programs tailored to meet and exceed the expectations of its 
clients, regardless of their requirements. 

AMS-BHE Mission Sustainment General Trading LLC was 
born out of the collective global expertise of AMS and Bin 
Hilal Enterprises (BHE) in the fields of defense and 
sustainable development. By leveraging their extensive 
capabilities, sophisticated networks and talented workforce, 
the two establishments sought to provide world-class 
products and industry practices in support of the UAE Armed 
Forces and other government and aid agencies across MENA.

نشأت شركة AMS-BHE لالستدامة والتجارة العامة 
 AMS ذ.م.م. من الخبرة العالمية الجماعية لشركة

ومؤسسة بن هالل (BHE) في مجاالت الدفاع والتنمية 
المستدامة، سعيًا منهما لتقديم منتجات وممارسات 
صناعية على مستوى عالمي لدعم القوات المسلحة 

اإلماراتية وغيرها من األجهزة الحكومية ووكاالت 
اإلغاثة في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وذلك من خالل تفعيل إمكانياتهما الواسعة 
وشبكاتهما المتطورة وقواهما العاملة الموهوبة.

لطالما كانت مؤسسة بن هالل اإلماراتية منخرطة في قطاع الدفاع بما في 
متناولها من أحدث التقنيات والمنتجات وبما يربطها من شراكات عالمية 

رائدة، مما مكّنها من دعم عمالئها في مجاالت الدفاع والتصميم األمني 
واالستشارات وحماية األصول والدعم العسكري العام. أما شركة AMS فقد 

نجحت عبر عقدين من الزمن في تقديم حلول مدمجة لدعم الحكومات 
ووكاالت اإلغاثة والمنظمات التجارية في كل من آسيا وأفريقيا والشرق 

األوسط، في ظل التزامها التام بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
ومشاركتها المستمرة في الميثاق العالمي لألمم المتحدة.

ومن خالل حلولها المبتكرة وسالسل التوريد الخاصة بها وشراكاتها الصناعية 
الرائدة وقواها العاملة المؤهلة، تعد شركة AMS-BHE من المزودين الرائدين 

للخدمات الممتازة والحلول المبتكرة والبرامج المتخصصة التي يتم تصميمها 
على نحو يفوق توقعات العمالء بغض النظر عن متطلباتهم.
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المنتجات 
مبيعات أنظمة األرض ودمجها 

واستدامتها. 
تشغيل المشاريع ودعمها

سالسل التوريد والمشتريات.
دعم الحياة.

حلول البرمجيات والبيانات.

القدرات 
دعم المركبات األرضية.

 
إدارة األساطيل والمشاريع. 

 
إمكانيات إعادة الضبط والموازنة. 

 
التدريب والتعليم. 

 
تشغيل المشاريع ودعمها. 

 
توريد المواد وتقديم الخدمات 

اللوجستية المتعلقة بها. 
 

 

Capabilities
Ground Vehicle Support. 

Fleet and Project Management.

Reset and Offset Capabilities.

Training and Mentorship.

Project Operations and Support.

Material Supply and Logistics.

OEM Technical Support.

Industries
Government and Defense
Private and Commercial
Aid and Humanitarian

Year of Establishment
2001

Contact
ams.global
amsbinhilal.ae
bhe.ae

Products
Land System Sales, Integration 
and Sustainment.
Project Operations and Support.
Supply Chain and Procurement.
Life Support.
Software and Data Solutions.

الصناعات
الحكومة والدفاع 

الخاص والتجاري
اإلغاثة والمساعدات 

اإلنسانية

تواصل
ams.global

amsbinhilal.ae
bhe.ae

سنة التأسيس
2001

الدعم الفني للشركات 
الصانعة األصلية للمعدات.
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Milipol
Premier Composite Technologies
Raytheon Emirates Ltd.
RockFord Xellerix
Safe City Group
Strata Manufacturing 
Tasleeh
Tasneef 
Trooss Technical 
Yahsat - Al Yah Satellite Communications 
Company PJSC  

01
05
11
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

UAE Defense Companies Guideدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية



تختص شركة كالدس في تطوير وتصنيع تكنولوجيا الدفاع، وتقوم 
بتوفير حلول متطورة وموجهة وغير مكلفة للتقنيات الجوية والبرية، 

عالوًة على تقديم الحلول المبتكرة والبرمجيات المتطورة، التي 
تشكل معًا الخدمات األبرز التي تقدمها لعمالئها.

تطّوع شركة كالدس أحدث التقنيات في جميع عملياتها من هندسة 
وتصميم وتصنيع، وتهدف إلى تحقيق الريادة في المنطقة من خالل 

تأسيس شراكات مع أكثر الشركات ابتكارًا في مجالي الطيران 
وتكنولوجيا اآلليات البرية، فضًال عن توظيف خبراء في مجال الطيران 

وصناعة الطائرات. لدى شركة كالدس شبكة واسعة من موردي 
تقنيات الطائرات واآلليات البرية مما يزيد من قدرتها التنافسية، 

إضافة إلى سعيها الدائم لتطوير إمكانياتها الهندسية الداخلية، ابتداًء 
من التحليل ووصوًال إلى إدارة المهام ككل.

وتشتهر شركة كالدس بطائرة (بدر 250) والتي تم عرضها ألول مرة 
في معرض دبي للطيران 2017، وهي تتميز بمواصفات عالية األداء 

 (8x8) وتكاليف تشغيلية منخفضة، إضافًة إلى اآللية ثمانية الدفع
ناقلة الجنود القتالية (َوَحش) والتي تم عرضها ألول مرة في معرض 

آيدكس 2019 والتي تتمتع بتكلفة فعالة، وقدرة على تأدية مهام 
متعددة في ظل ظروف صعبة من خالل قدراتها البرية والبرمائية. 

كما صنعت شركة كالدس اآللية متعددة المهام القتالية 
(MCAV – 20) رباعية الدفع (4x4) وآلية االستطالع 

.(4x4) رباعية الدفع (LRV – 20) الخفيفة

Engineering, designing or manufacturing; Calidus conducts each 
process using the latest technologies. It establishes partnerships 
with some of the most innovative companies in the aerospace 
field and land vehicles technologies and employs experts in 
aerospace design and manufacturing to attain leadership in the 
industry. A wide network of suppliers and market leaders in the 
aerospace field and land vehicle technologies gives Calidus a 
competitive edge; in addition to its in-house system engineering 
capabilities including system design and integration ranging from 
analysis up to whole mission management.

Calidus is best known for its B-250 aircraft, which was showcased 
at the Dubai Air Show 2017, which features high performance 
specifications and low operational cost. In addition, Calidus 
revealed its (8x8) Infantry Fighting Vehicle (Wahash) during IDEX 
2019 which is a new-generation, state-of-the-art platform 
developed to push the boundaries of mobility and protection for 
both land operations and amphibious capability with low 
operational cost. In addition, Calidus has also developed the (4x4) 
Multi role Combat Armored Vehicle (MCAV – 20) and the (4x4) 
Light Reconnaissance Vehicle (LRV – 20).

Calidus LLC is a Defense Technology Development and Manufacturing company, 
providing cutting-edge, mission-oriented and cost-effective solutions. Aerospace, land 
systems technologies innovation and software development being at the 
forefront of the services offered to its clients. 

Products
B-250 aircraft.
Wahash (8x8).
MCAV – 20 (4x4).
LRV – 20 (4x4).

Capabilities
Aerospace Engineering 
and Manufacturing.

Land Systems Engineering 
and Manufacturing.

Mission Systems Development 
and Integration.

Industries
Aerospace
Land Systems

Year of Establishment
2015

www
calidus.ae

Contact
info@calidus.ae

المنتجات 
طائرة بدر 250.

.(8x8) اآللية َوَحش ثمانية الدفع
.(4x4) رباعية الدفع MCAV – 20 اآللية

.(4x4) رباعية الدفع LRV – 20 اآللية

القدرات 
هندسة الطيران 

وصناعة الطائرات.
 

هندسة تصنيع 
اآلليات البرية.

 
تطوير ومواءمة 

األنظمة الدفاعية.  

الصناعات
الطائرات

اآلليات البرية

سنة التأسيس
2015

www
calidus.ae

تواصل
info@calidus.ae
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لطالما سعت شركة كايبل كورب للصناعات العامة 
ذ.م.م. إلى تقديم حلول كابالت متقنة الصنع وضمان 

الجودة المستمرة لعمالئها من خالل اعتماد أعلى 
مستويات التكنولوجيا واالبتكار.

وتتخصص هذه الشركة القائمة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في تصميم وبناء حلول ذات مستوى عالمي من حيث 

الكابالت والحلول التكتيكية لجدليات الكابالت التي تتسم بدرجة 
عالية من األمان والموثوقية والقوة. كما يتيح لها موقعها تطوير 

حلول تكتيكية واسعة النطاق ومتعددة التخصصات من خالل 
استغالل خبرتها المتعمقة لتلبية المتطلبات المتعددة، باإلضافة 
إلى تقديم خيارات تخصيص وتكييف فريدة تحقق وظائفًا محددة.

إن شركة كايبل كورب أيضًا عضو في مجلس اإلمارات لشركات 
الدفاع، وهدفها الدائم هو تعزيز القدرات التصنيعية في الدولة 

بغية خدمة قطاع الدفاع فيها.

This UAE-based company specializes in designing and 
building world-class cable and tactical harness solutions 
that are highly secure, reliable and robust. Its positioning 
allows it to deliver large-scale, multi-disciplined tactical 
solutions by leveraging its in-depth expertise to cater to 
various requirements, while also offering unique 
customization options for specific functions.

Cablecorp is also a member of the Emirates Defense 
Companies Council, and it aims to strengthen the 
country’s manufacturing capabilities towards the 
service of the defense sector. 

Cablecorp General Industries LLC has always 
sought to deliver impeccably crafted cable solutions 
and consistent value to its clients through the highest 
levels of technology and innovation.
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Products
Defense, Satellite and Space Harnesses.
Oil, Gas and Nuclear Plant Cables.
Electromechanical Assemblies.
Electronic Panels.
UAV Tactical Harnesses.
Armoured Vehicle Tactical Harnesses.
Navy-Ship Harnesses.
Tactical Communication Cables.

Capabilities
Manufacturing.

Customization 
of various cable solutions.

Unit integration and assemblies.

EMC Qualification.

Industries
Defense 
Energy

المنتجات  
جدليات الكابالت لقطاعات الدفاع واألقمار الصناعية والفضاء.

كابالت لقطاعات النفط والغاز والطاقة النويية.  
التركيبات الكهروميكانيكية.  

اللوحات اإللكترونية.  
جدليات الكابالت التكتيكية للمركبات الجوية غير المأهولة. 

جدليات الكابالت التكتيكية للمركبات المدّرعة. 
جدليات الكابالت لسفن البحرية.  

كابالت االتصاالت التكتيكية. 

القدرات 
التصنيع. 

 
تخصيص حلول الكابالت المختلفة.

 
دمج وتركيب الوحدات. 

 
مؤهالت في 

التوافق الكهرومغناطيسي .

Year of 
Establishment
2019

www
cablecorp.ae

Contact
info@ccorp.ae 

الصناعات
الدفاع
الطاقة

سنة 
التأسيس

2019

www
cablecorp.ae

تواصل
info@ccorp.ae 
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تزاول شركة درويش بن احمد واوالده ش.ذ.م.م نشاطها في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على مدار أكثر من 50 عامًا. وهي شركة محلية مقرها أبوظبي وتملكها إحدى 

عائالت أبوظبي. وتتسم الشركة بأنها شركة متخصصة ومتفانية لمجال نشاطها 
ولموظفيها وتهدف إلى إقامة أعمال مستدامة من خالل إرساء القيم العائلية. 

DBA, a well-diversified group, is one of United Arab Emirates 
major business houses. 

DIRECTION: Started in 1964, DBA Group then re-engineered its vision and 
mission in the mid-nineties to increase its role on the global economy by 
expanding its sphere of influence and exploring international emerging markets 
from conventional operations in traditional markets. In the process, the Group 
also retained the trust it has built up over the years among its traditional 
customers. 

PRESENT : The Group has seen a year-on-year growth of more than 50% both 
domestic and international businesses. Today, DBA's International operations 
have a network of distribution channel partners in more than 65 countries and 
overseas offices in Moscow, Kiev, Almaty, Tashkent & Bangalore.

Driving Factor
Management’s early Vision of “Technology” being a key driving factor 
for the ongoing growth paid off. A sound IT Infrastructure of several million US 
Dollars built on a world-class ERP solution, business intelligence and planning 
tools facilitate Group-wide integration of core corporate activities i.e. material 
planning, finance and treasury operations, human resources, logistics & IT 
to support independent business units. 

Darwish Bin Ahmed & Sons Co. LLC has been operating in UAE for 
over 50 years. A local Abu Dhabi company owned by an Abu Dhabi family, 
dedicated & committed to the business and its workforce and focused in 
building a sustainable business by incorporating family values

مجموعة درويش بن احمد واوالده هي إحدى المجموعات الكبرى المتنوعة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

االتجاه: بدأت مجموعة درويش بن احمد واوالده نشاطها عام 1964 ثم أعادت صياغة رؤيتها 
ورسالتها خالل منتصف التسعينات رغبة في تعزيز دورها في االقتصاد العالمي وذلك بتوسيع 

نطاق نفوذها واستكشاف األسواق العالمية الناشئة من خالل إجراء العمليات التقليدية 
في األسواق المعتادة. وفي طور ذلك احتفظت المجموعة بالثقة التي اكتسبتها 

على مدار السنين بين عمالءها التقليدين. 

الوقت الحاضر: شهدت المجموعة نموًا عامًا بعد آخر بنسبة تزيد عن %50 على الصعيدين المحلي 
والدولي. واآلن تضم أنشطة المجموعة على الصعيد الدولي شبكة من خالل الشركاء في أكثر من 65 

دولة والمكاتب الخارجية في موسكو وكييف وآلماتي وطشقند وبنغالور

العامل المحفز
تتمسك اإلدارة منذ زمن بعيد برؤية التقنية كونها عامًال أساسيًا للنمو المستمر في اإلنتاج. وقد 

استثمرت المجموعة ماليين الدوالرات األمريكية إلنشاء بنية تحتية قوية في تقنية المعلومات 
لتقديم حلول عالمية إلدارة موارد الشركات والبيانات اإلدارية وأدوات التخطيط تيسيرًا ألنشطة 

الشركة الرئيسية المتكاملة على صعيد المجموعة وهي تخطيط وادارة المواد والتمويل والخزينة 
والموارد البشرية واللوجستيات وتقنية المعلومات بغية دعم مختلف إدارات الشركة. 

Products
Supply of commercial and military trucks with 
various configurations for the application of: 
Cargo Bodies.
Fire Fighting Units.
Mobile Command Post Shelters.
Mobile Workshop Shelters.
Fuel & Water Tankers.
Recoveries.
Semi-Trailers. 

Military Camps.

Capabilities
Specialized Vehicles.

Maintenance Services.

Spare Parts.

Camp Solution.

Industries
Commercial and Military Vehicles 
with Various Superstructures and 
Fire Fighting Vehicles

Year of Establishment
1981

www
dbasons.com

Contact
ashri@dbasons.com

المنتجات 
توريد المركبات التجارية والعسكرية 

الستخدامات  مختلفة : 
سيارات الشحن. 
سيارات اإلطفاء.

غرفة العمليات المتنقلة. 
الورشات المتنقلة.

صهاريج الوقود والمياه.
سيارات اإلنقاذ. 

المقطورات.

معسكرات الجيش.

القدرات 
مركبات مخصصة.

خدمات الصيانة. 

قطع الغيار.

حلول المعسكرات.

الصناعات 
المركبات التجارية والعسكرية 

مع جميع  أنواع الهياكل المعدنية 
وسيارات اإلطفاء

سنة التأسيس
1981

www
dbasons.com

تواصل
ashri@dbasons.com
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تقدم شركة اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع القائمة في 
أبوظبي حلوًال عسكرية ودفاعية مميزة لعمالئها في 

اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
وباقي دول العالم، وتعمل على توفير أحدث التقنيات 
وأساليب التنمية وتقاسم المعارف وتحسين المنتجات 

والعمليات من خالل إقامة شراكات مع مجموعات 
الدفاع العالمية األفضل في مجالها.

لقد كانت الشركة لمدة 40 عامًا وما زالت المورد الرئيسي 
للذخائر والدروع الثقيلة وأنظمة األسلحة للقوات المسلحة 
اإلماراتية، كما تعاونت معهم لتنفيذ العديد من برامج دمج 

األنظمة وخاصة الميكانيكية والكهربائية والمتخصصة منها. إن 
الحلول المتطورة التي تقدمها الشركة تجمع في جوانبها بين 

البحث والتطوير وتصميم المركبات وإنتاج النماذج األولية 
والمرافق والمختبرات المخصصة لألعيرة النارية والمتفجرات 

والقدرات التصنيعية، علمًا بأنها جميعها تتسم باالبتكار 
والكفاءة واالنخفاض في التكلفة. 

 
وتركز الشركة على توفير التصاميم االستثنائية والتميز 

الهندسي واألنظمة المتكاملة وخدمات التصنيع والتطوير، 
وتعمل على تسهيل عملية توريد المنتجات والخدمات 
العسكرية إلى دولة اإلمارات من خالل تكريس قدراتها 

وخدماتها االستشارية للشركات األجنبية ومساعدتها على 
التأسيس الفعلي لمشاريعها الخارجية..

For more than 40 years, EDT has been a key supplier of 
ammunition, heavy armour and weapons systems to the 
UAE Armed Forces. It has also been working with them on 
numerous system integration programs particularly in 
the areas of mechanical, electrical and platform-specific 
compatibility. Its cutting-edge solutions combine 
research and development, vehicle styling, prototyping, 
ballistic and blast facilities and laboratories, and 
manufacturing capabilities, and are noted for their 
cost-effectiveness, innovation and practicality.

EDT focuses on bringing exceptional designs, engineering 
excellence, system integration, manufacturing and 
development. In order to facilitate the process of 
supplying military products and services to the UAE, it 
offers its capabilities and consulting services to foreign 
companies and translates their offset aspirations into 
successful projects.

From its headquarters in Abu Dhabi, Emirates Defense 
Technology (EDT) extends its premium military and 
defense solutions to the United Arab Emirates, the GCC 
and the world. It also establishes partnerships with 
international defense groups so as to provide the latest 
technologies and development integration knowledge 
sharing, product optimization and process improvement.

Products
Light, medium and heavy tanks and 
self-propelled artillery.
Multipurpose military vehicles.
Small  and medium calibre 
ammunition.
Multi-functional weapon systems.
Anti-riot equipment.
Tactical combat equipment.
Radar systems.
Security solutions.
Light weapon simulation. 
Indoor and outdoor shooting ranges.

Capabilities
Manufacturing armoured solutions. 

Building customized solutions 
and products. 

Providing consultation and 
partnership opportunities to 
foreign companies.

Prototyping across all stages 
of product development. 

Designing and manufacturing 
mobile shooting ranges.

Providing technical support 
and maintenance services. 

المنتجات 
الدبابات الخفيفة والمتوسطة 

والثقيلة والمدافع ذاتية الدفع. 
المركبات العسكرية متعددة األغراض. 

ذخائر من العيار الصغير والمتوسط. 
أنظمة األسلحة متعددة الوظائف. 

معدات مكافحة الشغب. 
معدات قتالية تكتيكية. 

نظم الرادار. 
حلول أمنية. 

أنظمة المحاكاة المبسطة لألسلحة. 
ميادين الرماية الداخلية والخارجية.

القدرات 
تصنيع الحلول المدرعة. 

 
بناء حلول ومنتجات 

مخصصة.
 

توفير االستشارات 
وفرص الشراكة للشركات 

األجنبية.

إنتاج النماذج األولية في جميع 
مراحل تطوير المنتجات.

 
تصميم وتصنيع ميادين الرماية 

المتنقلة.
 

تقديم خدمات الدعم 
الفني والصيانة.

Industries
Ammunition 
Armored Vehicles
Simulation

Year of Establishment
1996

www
emiratesdefense.com

Contact
inquiries@edtgroup.com

الصناعات
الذخائر 

المركبات المدرعة 
أنظمة المحاكاة

سنة التأسيس
1996

www
emiratesdefense.com

تواصل
inquiries@edtgroup.com
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إن شركة  إي أو إيس أدفانسيد تكنولوجيز 
ومقرها اإلمارات العربية المتحدة، من الشركات 

التابعة لشركة األنظمة الكهربائية البصرية األسترالية 
(إي أو إيس) الرائدة في أسواق الفضاء والدفاع 
واتصاالت األقمار الصناعية. وهي جزء من شبكة 

عالمية تمتد عبر الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا. 

 تعد إي أو إيس أدفانسيد تكنولوجيز من الشركات الرائدة في مجال تطوير 
وإنتاج أنظمة األسلحة اآللية أو التي يتم التحكم بها عن بعد والمنتجات 

التابعة لها، والتي يتم تصنيعها بحيث تتوافق مع األسلحة التي يستخدمها 
العمالء. وترتكز أعمالها الدفاعية على تطوير المنتجات التي تقوم بدمج 
تطبيقات إلكترونية كهروضوئية متقدمة تعتمد على التقنيات األساسية 

للشركة في مجاالت البرمجيات والليزر والكهربائيات والكهروضوئيات 
والدعامات والتلسكوبات وأجهزة توجيه األشعة واآلليات الدقيقة.  إن 
الشركة أيضًا رائدة في مجال تصميم وصناعة وتسليم وتشغيل أجهزة 

االستشعار واألنظمة الخاصة بمراقبة الفضاء والتحكم فيه، وكذلك تتخصص 
في تطوير منتجات وأنظمة وخدمات اتصاالت األقمار الصناعية العالمية 
التي تقدم سرعة عالية واتصاًال ثابتًا ومضمونًا لإلستخدامات الحساسة. 

تدير إي أو إيس أدفانسيد تكنولوجيز مركزين لألبحاث في أستراليا ولديها 
منشآت إنتاج كبيرة في كل من أستراليا والواليات المتحدة، كما تمتلك 
مستودعات لدعم اإلنتاج في سنغافورة وأبوظبي ومكاتب في أالباما 
وأريزونا وألمانيا. وتقوم الشركة بتنفيذ عملياتها في سوق الدفاع إما 

مباشرة أو كمقاول فرعي وبالشراكة مع مؤسسات أخرى في المجال ذاته. 

EOS is a leader in the development and production of robotics or 
remotely-controlled weapon systems and ancillary products, tailored 
to mount customer weapon inventories.  Its defense business 
develops products that incorporate advanced electro-optic 
applications based on EOS core technologies in software, laser, 
electronics, optronics, gimbals, telescopes, beam directors, and 
precision mechanisms. EOS is also a global leader in the design, 
manufacture, delivery and operation of sensors and systems for 
space domain awareness (SDA) and space control, and it further 
specializes in the development of global satellite communications 
products, systems and services that deliver high speed, resilient and 
assured connectivity for the most critical applications. 

EOS operates two research centres in Australia and has significant 
production facilities in both Australia and the United States. The 
company also has a production support depot in Singapore and Abu 
Dhabi, and offices in Alabama, Arizona and Germany. The defense 
market is accessed by EOS as either a prime or subcontractor and in 
partnership with other market entities.

EOS Advanced Technologies (EOSAT) is the UAE-based 
subsidiary of Electro Optic Systems Pty Ltd (EOS), a 
leading Australian technology company operating in the 
space, defense and satellite communications markets. It 
is part of a global network spanning, in addition to the 
home country, the United States, Europe and Asia.

Products
Remotely Operated Weapon Systems.
Dual Weapon Systems.
Multi-mission Systems.
Electro Optic Systems.
Optical Communications.
Space Debris Management.
Missile Defense.
Space Domain Awareness.
Ground Communications.
Space Communications. 
Free Space Optics.

Capabilities
Designing and integrating weapon systems on 
various vehicle platforms. 

Developing systems for astrodynamics analysis 
and ground-to-space tracking of orbiting bodies.

Developing infrastructure. 

Developing optical, microwave and 
on-the-move radio and satellite communications

Industries
Defense 
Space 
Communications

Year of Establishment
(EOSAT) 2018 
(EOS) 1985

www
eos-aus.com

المنتجات 
أنظمة األسلحة التي تعمل عن بعد.

أنظمة األسلحة المزدوجة.
أنظمة للمهام المتعددة.

األنظمة الكهربائية البصرية. 
االتصاالت البصرية.

إدارة الحطام الفضائي.
الدفاع الصاروخي.

مراقبة الفضاء.  
االتصاالت األرضية. 

االتصاالت الفضائية. 
بصريات الفضاء الحر.

القدرات 
تصميم أنظمة األسلحة ودمجها مع 

مختلف منصات المركبات. 
 

تطوير أنظمة لتحليل ديناميكيات الفضاء 
وتتبع األجسام الفضائية من األرض. 

 
تطوير البنى التحتية. 

 
تطوير االتصاالت البصرية والميكرويف 

والراديو المتحرك واتصاالت األقمار الصناعية.  

الصناعات
الدفاع 
الفضاء 

االتصاالت

سنة التأسيس
 2018 (EOSAT) 

 1985 (EOS)

www
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تضم شركة اعتماد القابضة مجموعة من 
الشركات الرائدة ذات الكفاءات المتنوعة التي 

تقوم معًا بإنجاز جميع نماذج األمن القومي 
وإدارتها وضمان جودتها.

وانطالقًا من رغبتها بتوفير حلول جاهزة كفيلة بتعزيز أمن 
الدولة، تقوم اعتماد القابضة بتطوير مهاراتها األساسية لتوفير 

نماذج تحليل وتصميم متكاملة وما تنطوي عليها من أعمال 
مدنية وأجهزة استشعار متعددة وشبكات اإلنترنت وأجهزة 

اإلنذار واالتصاالت والتركيب والصيانة والعمليات. وتدرك 
الشركة أهمية الحلول التقنية والتكتيكية، وعليه تركز على 

مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع المخصصة وتراقب مدى 
االلتزام بها في جميع مراحل المشروع مهما كان نوعه.

وتعتمد الشركة استراتيجية تمكين تعنى بتطبيق أفضل 
الممارسات والمقاييس ومراقبة العمليات وأطر إدارة المخاطر 
في جميع شركاتها، وتسعى لدمج وظائف مشتركة في جميع 

الشركات بهدف توفير مزايا ومنافع فّعالة وغير مكلفة للعمالء 
من خالل نماذج ألنظمة تكاملية وخدمات قابلة على التكيف 

مع متطلباتهم. 

Driven by a mission to provide turn-key solutions that 
bolster the security of the country, it structures its core 
skills to provide an integrated delivery of paradigms of 
analysis and design, related civil works, multi sensors, 
networking, signalling, communications, installation, 
commissioning, maintenance and operations. Recognizing 
the need for tactical and technical solutions, it also focuses 
on tailor-made project KPIs and conformance monitoring 
throughout all the phases of any given projects.

Etimad Holding adopts an enablement strategy dedicated 
to applying the best practices, standards, operations 
governance and risk management frameworks across all its 
companies. It incorporates common functions across the 
group to provide efficient and economic benefits to 
customers with adaptive system integration and service 
delivery models.

Etimad Holding governs a group of leading companies 
with various competencies to provide end-to-end 
fulfilment, control and assurance services for any type 
of national security model.

Products
Fulfilment Management. 
Homeland Security Solutions and Services.
Homeland Security Communications and 
Networking Solutions and Services.
Homeland Security Power Solutions and Services.
Civil Works and Engineering for Critical Security Infrastructure.
Certified Skill-Solutions and Contracting Services.

Industries
Information Technology 
Security 

Year of Establishment
2013

www
etimad.ae

Contact
info@etimad.ae

المنتجات 
إدارة االلتزام 

حلول وخدمات األمن الداخلي. 
حلول وخدمات االتصال بشبكة األمن الداخلي. 

حلول وخدمات إمداد الطاقة لألمن الداخلي. 
األعمال المدنية والهندسية للبنى التحتية 

األمنية الحرجة.  
المقاوالت والخدمات المهنية المعتمدة. 

 
القدرات 

تحليل وتصميم أجهزة 
االستشعار الفيزيائية 

وتقنيات مراقبة األحداث. 
 

تطوير شبكات األلياف 
والبنى التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات وأمن 
المعلومات 

واالستخبارات. 
 

تطوير حلول تتكيف مع 
البيئة المحيطة وحلول 

تكتيكية إلمداد الطاقة 
وحلول الصحة والسالمة. 

 
إنجاز مشاريع 

البناء والبنى التحتية 
المدنية. 

الصناعات
تكنولوجيا المعلومات 

األمن 

سنة التأسيس
2013

www
etimad.ae

تواصل
info@etimad.ae

Capabilities
Physical-Sensors and 
Event-Monitoring 
Technology Analysis and 
Design.

Developing Fibre 
Networks, IT 
Infrastructure, Information 
Security and Intelligence.  

Providing 
Environment-adaptive 
solutions, Tactical Power 
Solutions, and Health and 
Safety Solutions.  

Delivery of 
Construction and Civil 
Infrastructures
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Products
Encrypted Communications.
Wireless Communications. 
Surveillance Solutions.
High-Performance Computing.
Cyber Security Solutions.
Artificial Intelligence R&D.

Capabilities
System Design and 
Implementation.

On-site support & training.

Supporting on-shore & 
off-shore installations. 

Strategic stockpiling for 
immediate delivery.

Industries
National Government Defense
Oil and Gas

Year of Establishment
2001

www
hscsystem.com

Contact
sales@hscsystem.com

HSCS has multiple branches and departments handling 
different products such as communications & security, 
networking & IT, as well as a branch for artificial intelligence 
& cyber security. It also offers several solutions in data 
encryption, and state-of-the-art authentication and identity 
provider solutions to ensure authorized access to an entity’s 
assets while maintaining the integrity of sensitive data.

Through its partnership with Motorola Solutions, HSCS 
offers several secure communications technologies such as 
P25, TETRA, & DMR allowing them to shape the solution 
according to the client’s vision. For tactical deployments 
requiring the wireless linking of two sites, HSCS has 
partnered with Cambium Networks to provide PTP and 
PTMP tactical links to ensure secure and reliable data 
transmission from one end to the other.

Established in 2001, Hader Security & Communication 
Systems is a turnkey solutions provider based in Abu 
Dhabi, UAE. HSCS today is among the largest system 
integrators in the UAE, serving governmental clients in the 
security and communications sector and has built strong 
partnerships with vendors from around the world, 
allowing it to consistently introduce the latest 
cutting-edge technologies in the field.

المنتجات 
االتصاالت المشفرة. 

االتصاالت الالسلكية. 
حلول المراقبة. 

الحوسبة عالية األداء.
حلول األمن السيبراني. 

البحث والتطوير في مجال 
الذكاء االصطناعي.

القدرات 
تصميم األنظمة وتطبيقها. 

 
التدريب في موقع العميل.

 
دعم التركيبات الداخلية 

والخارجية. 
 

التخزين االستراتيجي بهدف 
التسليم الفوري.

www
hscsystem.com

تواصل
sales@hscsystem.com

لصناعات
الدفاع الحكومي

النفط والغاز

سنة التأسيس

2001

تأسست شركة حاضر ألنظمة األمن واالتصاالت في عام 
2001 في إمارة أبوظبي. تزود الشركة  عمالئها بأحدث 
التقنيات ومجموعة متكاملة من خدمات إبتكار الحلول 
التقنية، التدريب والتركيب. تعد شركة HSCS اليوم من 
أكبر شركات إدماج األنظمة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وتقوم بخدمة الجهات الحكومية في قطاعي 
األمن واالتصاالت، كما أنها أقامت لنفسها شراكات 

قوية مع  موردين من جميع أنحاء العالم مما أتاح لها توفير 
أحدث التقنيات المتطورة في مجالها وبشكل دائم ومستمر.

 وتضم HSCS عددًا من الفروع واألقسام التي تتكفل بمنتجات مختلفة 
مثل االتصاالت ,األمن, الشبكات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك 

الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني.  كما تقدم شركة حاضر ألنظمة 
األمن و االتصاالت العديد من الحلول في مجال تشفير البيانات، وحلول 

المصادقة المزود بهوية على أحدث طراز لضمان الوصول المصرح به إلى 
الجهة المعنية مع الحفاظ على سالمة البيانات الحساسة.

ومن خالل شراكتها مع موتوروال سليوشنز تقوم  HSCS بتقديم عدد 
من تقنيات االتصاالت اآلمنة مثل P25 وتيترا وأجهزة االتصاالت 

الالسلكية المحمولة والرقمية (DMR)، مما يمكنها من تصميم الحلول 
وفقًا لرغبات العميل. أما في مجال أنظمة ميكروويف واسعة النطاق 

التكتيكية التي تتطلب ربط المواقع السلكيًا، أبرمت HSCS  شراكة 
استراتيجية مع "كامبيوم نتوركس" لتوفير روابط PTP وPTMP تكتيكية 

لضمان النقل اآلمن المشفر للبيانات.

45
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شركة هاريس أطلس سيستمز (ذ.م.م) هي 
مشروع مشترك بين شركة هاريس وشركة أطلس 
لالتصاالت التي تعد في طليعة الشركات الرائدة 
في مجال التكنولوجيا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وتعمل الشركة على توفير القدرات 
المتقدمة لالتصاالت المبتكرة واألنظمة المتكاملة.

المنتجات
القيادة والسيطرة.

أنظمة االستخبارات والمراقبة واالستطالع. 
أجهزة الراديو العامة والتكتيكية. 

برنامج IDL / ENVI لمعالجة الصور الجغرافية المكانية.
.Flitescene خرائط الطيران الرقمي

 .Helios نظام التنبؤ بالطقس للتحذيرات المرورية
أنظمة المراقبة بالكاميرات ومراكز القيادة.

برمجيات االستخبارات.
برامج االستخبارات الجغرافية المكانية.

الصناعات
الدفاع

الطيران المدني
السالمة العامة واألمن الداخلي

الطاقة والبيئة

القدرات
التصميم الهندسي لشبكات 

اتصاالت المهام الحرجة 
وتوزيعها.

 
إدماج نظام القيادة والسيطرة 

واالتصاالت واالستخبارات 
والمراقبة واالستطالع 

.(C4ISR)
 

حلول الطيران. 
 

أنظمة المالحة وتحديد المواقع 
الجغرافي.

 

حلول إدارة وتجميع البيانات 
الجغرافية المكانية.

 
حلول الطاقة.

 
الطقس واالستشعار البيئي.

 
هوائيات األقمار الصناعية والـ 

.Payloads
 

حلول تصّور وتعاون المعلومات. 
 

تطبيق الذكاء اإلصطناعي.

وتشمل قدرات الشركة الواسعة في المنطقة على تقديم المبيعات 
والمهندسين والتدريب ودعم العمالء وتطبيق أحدث التقنيات في 

مجاالت الذكاء الجغرافي المكاني وأنظمة الصور المتقدمة واألتمتة 
المتقدمة لسير العمل في تحليل البيانات.  ويعد تطبيق تقنيات 

التعلم اآللي والذكاء االصطناعي لحل المهام المعقدة وواجبات 
العمالة المكثفة  للمحللين أحد مجاالت التركيز الرئيسية للشركة في 

المنطقة، ويعتبر عامل تمييز تنافسي رئيسي.

وتضم الشركة طاقمًا من الموظفين المتخصصين والمدّربين على 
فهم احتياجات العمالء في منطقة الشرق األوسط، وتعزز الشراكات 

طويلة األمد التزام الشركة بالمنطقة.

The company's broad-based capabilities set in the region 
include sales, engineering, training, and customer support 
and applying the latest technologies in the areas of 
geospatial intelligence, advanced imaging systems, and 
advanced workflow automation for data analytics. The 
application of machine learning and artificial intelligence 
techniques to solve complex and labor-intensive tasks for 
analysts is one of the key focus areas for the company in 
the region, and forms a key competitive discriminator.

Our highly trained and dedicated employees 
understand the needs of customers in the region. 
Longstanding partnerships reinforce the company’s 
commitment to the region.

Harris Atlas Systems, LLC – a joint venture between 
Harris Corp. and Atlas Telecom, a UAE-based 
technology leader – is at the forefront of delivering 
advanced capabilities for innovative communications 
and systems integration.

Products
Command and Control.
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR).
Tactical & Public Safety Radios.
IDL/ENVI Geospatial Image Processing Software.
Flitescene digital aviation maps. 
Helios Weather Prediction & Alerting System.
Camera Surveillance Systems and Command Centers.
Intelligence software. 
Specialized geospatial intelligence.

Capabilities
Mission Critical 
Communications Networks. 

Architecture Design and 
Deployment.

Large Scale C4ISR Systems 
Integration. 

Aviation solutions.

Navigation and Geolocation 
Systems.

Geospatial Data Management 
and Collection Solutions.

Energy Solutions.

Weather and Environmental 
Sensing.

Satellite Antennas and 
Payloads.

Information Visualization and 
Collaboration.

Applying Artificial Intelligence.

Industries
Defense
Civil Aviation
Public Safety & Law Enforcement
Energy & Environment

Year of Establishment
2010

www
harrisatlas.ae

Contact
info@harrisatlas.ae

سنة التأسيس
2010

www
harrisatlas.ae

تواصل
info@harrisatlas.ae
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Products
Access Control.
Perimetral Security.
Intrusion Detection.
Visitor Management Systems.
Control Rooms.

Capabilities
Integrated Physical Security 
Systems & Products. 

PSIM Integration and 
Customisation. 

Digital Video Analytics. 

Maintenance and 
Commissioning Services.

Industries
Consultancy 
Retail 
Security 

Year of Establishment
2010

www
hirschme.com

Contact
ncaletti@hirschme.com

Banking on its GLOCAL (Think Global, Act Local) approach, 
Hirsch Electronics seeks to serve the UAE market through a 
constant stream of cutting-edge technologies bound to improve 
user experience and enable them to support local economy 
growth by developing the business ecosystem. Hirsch 
Electronics operates as a value-added reseller, developing its 
products and offering them as complete turn-key solutions 
fortified by state-of-the-art accessories and ancillaries, rather 
than simply buying and reselling to its customers.

Hirsch employs a team of specialists to provide its customers 
with comprehensive services, from specification review, 
operational design, to pre and post sale services. Furthermore, it 
provides high-level security and management consultancy 
services, either independently or through premier specialized 
firms. Its solutions and products are used by a variety of 
organizations such as Siemens, ADNOC, the UAE Armed Forces 
and the UAE Ministry of Interior.

Hirsch Electronic is an Emirati company providing unique consultancy 
services, products and systems in the UAE and GCC markets. It is the 
exclusive dealer for Identiv USA and holds distribution rights from Sepura 
(Hytera Group) for Tetra Network infrastructure products, used by the UAE 
Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority.

المنتجات 
التحكم في الوصول.  

األمن المحيطي.  
أجهزة كشف التسلل. 

أنظمة إدارة الزوار.  
غرف التحكم. 

القدرات 
أنظمة ومنتجات األمن 

المادي المتكاملة. 

دمج وتخصيص برنامج 
محاكاة الدارات اإللكترونية. 

تحليالت الفيديو الرقمية.

خدمات الصيانة والتكليف.

www
hirschme.com

تواصل
ncaletti@hirschme.com

لصناعات
االستشارات 

البيع بالتجزئة 
األمن 

سنة التأسيس
2010

هيرش لإللكترونيات شركة إماراتية تقدم خدمات استشارية ومنتجات وأنظمة 
فريدة من نوعها في أسواق دول مجلس التعاون، وبخاصة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وهي الوكيل الحصري لشركة آيدنتف األمريكية وتحتفظ 

بحقوق توزيع منتجات تيترا للبنى التحتية من شركة سيبورا (مجموعة هيتيرا)، 
والتي تستخدمها سلطة البنية التحتية الحرجة والحماية الساحلية في اإلمارات.

تعمل شركة هيرش وفقًا لنهج "اعتناق الفكر العالمي والتصرف بالفكر 
المحلي"، وتسعى لخدمة سوق اإلمارات من خالل إمداده وباستمرار 

بأحدث التقنيات التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم وتمكينه من 
دعم نمو االقتصاد المحلي من خالل تطوير نظام األعمال في الدولة. وال 

تكتفي هيرش لإللكترونيات بشراء المنتجات وإعادة بيعها لعمالئها، بل 
تقوم بصفتها موزعًا ذي قيمة مضافة بتطوير المنتجات وتقديمها كحلول 

كاملة وجاهزة مدعمة بأحدث الملحقات والتقنيات.

وتستعين هيرش في عملياتها بفريق من المتخصصين الذين يتفانون في 
تقديم خدمات شاملة للعمالء تنطوي على مراجعة المواصفات والتصميم 
التشغيلي وخدمات ما قبل وبعد البيع. كما تقدم خدمات استشارية عالية 
المستوى في مجال األمن واإلدارة، إما داخليًا أو من خالل أهم الشركات 
المتخصصة. والجدير بالذكر أن منتجات هيرش مستخدمة من قبل الكثير 
من المنظمات الهامة مثل سيمنز وأدنوك والقوات المسلحة اإلماراتية 

ووزارة الداخلية اإلماراتية.
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الحبارى شركة مشتركة تأسست على يد كل من شركة كنيتيك العمومية المحدودة ومؤسسة الشرق 
األوسط للمشاريع العامة، وهي من الشركات الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة في مجال تزويد ودمج 

األنظمة والحلول غير المأهولة ألهداف التدريب واالختبار والتقييم العسكري.

الحبارى شركة تتخصص في تطوير حلول مدمجة لمعالجة 
التحديات الحالية والمستقبلية في مجال الدفاع، فهي تجمع ما 

بين خبرة كنيتيك العالمية في مجال العلوم والهندسية وبين 
المنتجات التي أثبتت كفاءتها في المعارك لتقديم ميزة تشغيلية 

فعلية إلى القوات المسّلحة في اإلمارات العربية المتحدة.

ومن خالل منشآتها الهندسية في مجّمع توازن الصناعي، 
تسعى الحبارى إلى التوّسع في قدراتها في قطاع الدفاع 

اإلماراتي من خالل االستثمار والتعاون مع شركائها في 
الدولة في مجاالت التدريب والمحاكاة والبحث والتطوير 

المختص في مجاالت الدفاع وبرامج تجارب األنظمة 
المستقلة، وذلك لتمهيد الطريق إلى بناء قدرات الجيل التالي.

Houbara is a mission-led company specializing in the 
development of integrated solutions for current and 
future defense and security challenges.  It combines 
QinetiQ’s world-renowned science and engineering 
expertise with combat proven products to deliver true 
operational advantage to the UAE Armed Forces.

From its engineering facilities at Tawazun Industrial 
Park, Houbara is expanding its capabilities in the UAE’s 
defense sector through investment and collaboration 
with UAE partners in areas such as training and 
simulation, defense specific research and development 
and autonomous systems experimentation programs, to 
pave the way for next-generation capabilities.

Products
Unmanned Target Systems: 
Banshee™ Family of unmanned aerial 
targets and naval surface targets.
Survivability Solutions: Q-Net® RPG 
Protective Netting, Lightweight 
Armour and EARS/SWATS Gunshot 
Detection System.
Remote Systems: Squad Packable 
Utility Robot (SPUR), TALON V Counter 
IED Robot and Dragon Runner.
   
Capabilities
Modern threat representation across 
air, land and sea.

Manned & Unmanned Systems 
integration and agile experimentation.

Mission Training and Rehearsal services 
and synthetic environment simulation.

Through QinetiQ, access to over 6,000 
engineers, scientists and subject matter 
experts for technical advisory services.

A Middle East General Enterprises and QinetiQ Joint Venture, 
Houbara is a leading UAE provider and integrator of unmanned systems 
and solutions for military training, test and evaluation.

المنتجات 
أنظمة االستهداف غير المأهولة: مجموعة 

Banshee™  لألهداف الجوية واألهداف 
البحرية السطحية. 

حلول قابلية الحياة: شبكة "كيو نت" للحماية 
من اآلر بي جي، والدروع خفيفة الوزن، 

ونظام EARS/SWATS للكشف عن 
الطلقات النارية.  

األنظمة البعيدة: روبوت االستخدامات 
المتعددة المحمول (SPUR) وروبوت 

TALON V المضاد للعبوات الناسفة 
.Dragon Runner  وروبوت

القدرات 
نمذجة األخطار الجوية والبرية والبحرية. 

 
دمج األنظمة المأهولة وغير المأهولة وإجراء 

العمليات التجريبية السريعة. 
 

التدريب على المهام وخدمات التدريب 
ومحاكاة البيئة االصطناعية. 

 
الوصول من خالل كنيتيك إلى أكثر 

من 6000 مهندس وعالم وخبير في مجال 
الخدمات االستشارية التقنية. 

الصناعات
األمن

الدفاع

سنة التأسيس
2018

www
houbara.me

تواصل
Harry Rose

Regional Business 
Development Manager

Mob: +971 56 9955 665
Email: Harry.Rose@Houbara.me

Year of Establishment
2018

www
houbara.me

Contact
Harry Rose
Regional Business 
Development Manager
Mob: +971 56 9955 665
Email: Harry.Rose@Houbara.me

Industries
Security 
Defense
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IGG has established itself as both the leading 
and spearheading service provider in the area of 
integrated platforms; weaponry; ammunition system 
solutions; advanced technology sub-system 
development solutions; industrial capability 
development; upgrade programs and even training 
programs.  It is also renowned for its eclecticism in 
terms of the alliances and partnerships it builds with 
local and international companies, and its ability 
to fulfil broad military objectives for the 
UAE marketplace.

With twelve subsidiary companies operating 
under its umbrella and integrating into its vision and 
core values, the Group continues to provide 
unsurpassed levels of services to its growing 
customer base through its highly dedicated and 
experienced personnel, with the aim of progressing 
towards complex system integrations, 
assembly and manufacturing.

Established  in 2002 on a foundation of integrity, innovation, commitment and 
partnership, IGG is a prominent player in the development of the UAE’s defense industry, 
providing high-end, technology-driven solutions to major organizations such as the 
Armed Forces, the Ministry of Interior and the Presidential National Guard. 

Products
Military Supplies (ammunition, battle 
tanks, radars, shooting ranges, 
communications systems, etc.). 
Service Solutions (consultancy services, 
vehicle maintenance, security training, 
protection and security services, etc.) . 
 
Capabilities
Developing state-of-the-art 
technologies and equipment for manned 
and unmanned vehicular platforms.

Manufacturing remote and 
crew-served turreted 
weapons systems.

Providing counter terrorism and 
emergency response solutions. 

Industries
Land Systems
Aviation
Maritime

Year of Establishment
2002

www
iggroup.ae

Contact
igg@iggroup.ae

المنتجات 
اللوازم العسكرية (الذخيرة، دبابات القتال، 

الرادارات، ميادين الرماية، أنظمة 
االتصاالت، إلخ).  

حلول الخدمات (الخدمات االستشارية، 
صيانة المركبات، التدريب األمني، خدمات 

الحماية واألمن، إلخ). 

القدرات 
تطوير تقنيات ومعدات 

حديثة لمنصات المركبات المأهولة 
وغير المأهولة. 

 
تصنيع أنظمة األسلحة البرجية 

التي يتم التحكم بها عن بعد أو 
بواسطة طاقم متخصص. 

 
تقديم حلول خاصة بمكافحة 

اإلرهاب واالستجابة في 
الحاالت الطارئة. 

الصناعات
النظم األرضية 

الطيران 
النظم البحرية 

سنة التأسيس
2002

www
iggroup.ae

تواصل
igg@iggroup.ae

نشأت  إنترناشيونال جولدن جروب في العام 2002 على مبادئ أساسية تتمثل بالنزاهة وااللتزام 
واالبتكار والشراكة، ومنذ ذلك الحين وهي تلعب دورًا بارزًا في تطوير المجال الدفاعي في اإلمارات 

العربية المتحدة، من خالل تقديم حلول تقنية راقية إلى عدد من الجهات الهامة في الدولة مثل 
القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني الرئاسي وغيرها. 

لقد أسست المجموعة لنفسها سمعة كمزود 
الخدمات األول والرائد في مجال المنصات المتكاملة 
واألسلحة وحلول أنظمة الذخيرة وحلول تطوير النظم 
الفرعية للتقنيات المتقدمة وتنمية القدرات الصناعية 

والبرامج التدريبية ذات الصلة، وهي تشتهر أيضًا 
باالنتقائية فيما يتعلق بالتحالفات والشراكات التي 

تبنيها مع الشركات المحلية والدولية، فضًال عن قدرتها 
على تحقيق األهداف العسكرية الواسعة للسوق في 

اإلمارات العربية المتحدة.
 

وتواصل  إنترناشيونال جولدن جروب تقديم 
مستويات غير مسبوقة من الخدمات لعمالئها من 

خالل طاقم من الموظفين المتفانيين وذوي الخبرة و
12 شركة فرعية تعمل تحت مظلتها وبموجب رؤيتها 

وقيمها األساسية، وذلك بهدف إحراز المزيد من التقدم 
واكتساب المزيد من الخبرات في مجاالت النظم 

المتطورة والتجميع والتصنيع.

UAE Defense Companies Guideدليل الشركات الدفاعية اإلماراتية



Based in UAE, J6 Systems Technologies specializes in 
facilitating and catering to the defense needs of companies in the 
country, supplying its products and services mainly to the UAE 
Armed Forces. It also coordinates with multiple vendors to 
provide defense technologies and solutions of the highest calibre.

Furthermore, J6 Systems Technologies provides a wide range of 
consultancy services to its clients, utilizing its expert know-how 
on various programs, from communications, to offset regulations 
and even Emiratisation plans.  

Despite its young age and small team, J6 Systems 
Technologies prides itself on the impeccable expertise it 
has accumulated in the UAE defense sector and the 
extensive expertise enjoyed by its members in their 
respective fields. 

Products
Offset Programs.
Land Communication Programs.
Airborne Programs.
Navy and Coast Guard Programs.
Defense Consultancy Programs.
Outsourcing Programs.

Capabilities
Software Developments.

Electronics Customizations. 

Workshop Design.

Industries
Defense

Year of Establishment
2019

www
j6technologies.ae

Contact
info@j6.ae

المنتجات 
برامج الموازنة.

برامج االتصاالت البرية.
البرامج الجوية. 

البرامج البحرية وبرامج خفر السواحل.
برامج االستشارات الدفاعية. 

برامج االستعانة بالمصادر الخارجية.

القدرات 
تطوير البرمجيات. 

 
تخصيص اإللكترونيات. 

 
تصميم ورشات العمل.

www
j6technologies.ae

تواصل
info@j6.ae

لصناعات
الدفاع 

سنة التأسيس
2019

على الرغم من أن وقتًا طويًال لم يمض على تأسيسها 
وبغض النظر عن فريقها الصغير، تفتخر شركة J6 لتقنيات 
األنظمة بخبرتها المميزة التي جمعتها في قطاع الدفاع 
في اإلمارات العربية المتحدة، فضًال عن الخبرة الواسعة 

التي يتمتع بها أعضاؤها في مجاالت اختصاصهم.

تتخذ الشركة من اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتتخصص 
في تسهيل وتلبية االحتياجات الدفاعية للشركات في الدولة، وتقوم 

بتزويد خدماتها ومنتجاتها بشكل أساسي إلى القوات المسلحة 
اإلماراتية، كما أنها تقوم بالتنسيق مع البائعين لتوفير التقنيات 

والحلول الدفاعية ذات الجودة العالية. 

كما تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات االستشارية 
لعمالئها مستغلة في ذلك خبرتها في مختلف البرامج سواء كانت 

االتصاالت أو أنظمة الموازنة وكذلك خطط التوطين.

55
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تأسست شركة مراكب للتقنيات في اإلمارات 
العربية المتحدة في العام 2007، وهي من 
الشركات الرائدة في مجال تقديم التقنيات 

وتصميم وصناعة الحلول المستقلة المتطورة، 
فضًال عن محطات التحكم األرضي لكافة 

التطبيقات الجوية واألرضية والبحرية.

تركز شركة مراكب جهودها على تقديم حلول ال مثيل 
لها من خالل تطوير وتنمية شراكتها الدولية واإلقليمية 

مع مقاولي الدفاع ومصّنعي المركبات الرائدين 
والمؤسسات البحثية ذات المستويات العالمية 

والموردين ومقدمي الخدمات.  وباإلضافة إلى تقنية 
"ماب برو" المستقلة الحاصلة على براءة اختراع، تنبع قوة 
الشراكات التي ترتبط بها مراكب من قدرتها الدائمة على 

تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة في إطار زمني 
أقصر بكثير مقارنة بغيرها من الشركات في المجال ذاته.

ولقد عملت مراكب على تحويل أكثر من 75 
منصة مأهولة بترتيبات مأهولة وغير مأهولة إلى حلول 

مستقلة بالكامل وذلك بحسب المهام الخاصة بكل 
عميل عبر الصناعات العسكرية والبيئية والنفطية 

والغازية والصحية وكذلك الدفاع المدني 
والنقل والسالمة

Marakeb focuses its efforts on delivering 
unparalleled solutions by developing and growing its 
partnerships with regional and global defense 
contractors, leading vehicle manufacturers, 
world-class research institutions, international 
suppliers, and service providers. Beyond its 
patented MAP Pro autonomous technology, the 
strength of Marakeb’s partnerships stems from its 
ability to consistently deliver cost-effective 
solutions in a much shorter time frame relative to 
the rest of the industry.

Marakeb has converted over 75 distinct 
manned platforms ranging from manned/unmanned 
configurations to fully autonomous solutions 
depending on client-specific missions across the 
military, civil defense, environmental, oil and gas, 
transportation, and health and safety industries.

Established in 2007 in the United Arab 
Emirates, Marakeb Technologies is a leading 
technology provider that designs and 
manufactures cutting-edge autonomous 
solutions and ground control stations for all 
aerial, ground, and marine applications. 

Products
Unmanned Surface Vessels.
Unmanned Ground Vehicles.
Unmanned Aerial Vehicles. 
C2 Command & Control Stations.
MAP Pro Autonomous Conversion System.

Capabilities
Converting all types of vessels to USVs using the 
MAP Pro system.

Converting all types of ground and aerial vehicles to 
UGVs and UAVs, respectively, using the MAP Pro system.

Integration of third-party equipment for 
autonomous operations.

Integration of redundant communications – 4G, Radio, 
and SATCOM – for video and feedback control.

Access to technical and design expertise for 
innovative projects.

المنتجات 
المركبات السطحية غير المأهولة. 

المركبات األرضية غير المأهولة.  
المركبات الجوية غير المأهولة.  

 .C2 نظام القيادة والتحكم - السلسلة
نظام ماب برو للتحويل إلى التحكم الذاتي.

القدرات 
تحويل جميع أنواع المركبات إلى مركبات خدمة غير مأهولة 

باستخدام نظام "ماب برو". 
 

تحويل جميع المركبات األرضية والجوية إلى مركبات خدمة 
أرضية وجوية غير مأهولة باستخدام نظام "ماب برو". 

 
دمج معدات األطراف اآلخرين 

للعمليات المستقلة. 
 

دمج االتصاالت البديلة – الجيل الرابع (4G) والراديو 
وساتكوم – للتحكم بالفيديو والتغذية العكسية. 

 
إمكانية الوصول إلى خبرات فنية وتصميمية 

لتطوير المشاريع المبتكرة.

Industries
Military and Defense
Oil & Gas
Civil Defense
Environment
Transportation
Health & Safety
Commercial Applications

Year of Establishment
2007

www
marakeb.tech

Contact
info@marakeb.tech

الصناعات
الجيش والدفاع 

النفط والغاز 
الدفاع المدني 

البيئة 
النقل 

الصحة والسالمة 
االستخدامات التجارية 

www
marakeb.tech

تواصل
info@marakeb.tech

سنة التأسيس
2007
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تقوم شركة ميليكتريا ميدل إيست للكابالت التابعة لشركة ميليكتريا 
الفنلندية بتصنيع منتجات متطورة في مقرها الرئيسي في أبوظبي 

وتقديمها إلى شركائها في دولة مجلس التعاون الخليجي.

MMEC can work individually or as 
a local partner to international 
original equipment manufacturers 
(OEMs) wishing to introduce 
services and products to the UAE 
market. Its services include 
assembly and integration of 
electro-mechanical components, 
wires and cable harnesses, and 
complete machines and 
equipment, in addition to repair 
and maintenance services.

MMEC has already commenced 
its first Offset project, working in 
line with the Tawazun Economic 
Council's Offset Guidelines. In 
addition to UAE, Milectria has 
production facilities in Finland 
and Estonia.

A subsidiary of Finland-based Milectria, Milectria Middle East Cables LLC (MMEC) 
manufactures cutting edge products through its Abu Dhabi headquarters and 
delivers them to partners in the GCC countries.

وتعمل الشركة إما بشكل مستقل أو كشريك 
محلي للمصّنعين الدوليين للمعدات األصلية 
الراغبين في طرح خدماتهم ومنتجاتهم في 

سوق اإلمارات العربية المتحدة. وتشمل خدمات 
الشركة تجميع ودمج المكونات 

الكهروميكانيكية واألسالك وجدليات الكابالت 
واألجهزة والمعدات الكاملة، باإلضافة إلى 

تقديم خدمات اإلصالح والصيانة.

ولقد شرعت ميليكتريا بمشروعها الخارجي األول 
مع االلتزام بالدليل اإلرشادي للشركات الخارجية 

لمجلس توازن االقتصادي. والجدير بالذكر أن 
الشركة لديها منشآت إنتاج في فنلندا وإستونيا 

إلى جانب منشأتها في اإلمارات. 

المنتجات 
جدليات الكابالت العسكرية. 
التركيبات الكهروميكانيكية. 

أنظمة االتصال الداخلي للمركبات. 
أنظمة كاميرات مجّهزة بالكامل 

للمركبات. 
أنظمة الحماية من الحرائق.

أنظمة القوة اإلضافية وتكييف الهواء 
للمركبات العسكرية.

مولدات كهرباء هجينة. 
األنظمة الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية المدمجة 

للمركبات وأنظمة المراقبة. 
مالجئ متنقلة للطائرات.

القدرات 
خدمات تركيب وتصليح 

الكابالت العسكرية. 
 

التعاقد من الباطن لتنفيذ األعمال 
الكهروميكانيكية. 

 
أعمال الصيانة والتركيب في مواقع 

العمالء.
 

دعم المبيعات والتسويق. 
 

خدمات الشراء.

الصناعات
العسكرية

سنة التأسيس
2004

www
milectria.fi

تواصل
mmec.sales@milectria.fi

Products
Military Cable Harnesses.
Electro-Mechanical Assemblies.
Vehicle Intercom Systems.
Complete Vehicle Camera Systems.
Fire Protection Systems.
Auxiliary Power & Air-Conditioning for 
Military Vehicles.
Hybrid Electric Power Generators.
CBRN Vehicle Integrations & 
Monitoring Systems.
Mobile Shelters for Aircrafts.

Capabilities
Assembly and repair services 
of military cables.

Subcontracting of 
Electro-Mechanical Assemblies.

On-site installation and 
maintenance works. 

Sales and Marketing Support.

Purchasing Services.

Industries
Military

Year of Establishment
2004

www
milectria.fi

Contact
mmec.sales@milectria.fi
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تأسست شركة ميليبول في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في العام 
1993 بهدف المساهمة في تطوير 

األمن واالستقرار في الدولة من خالل 
توفير أحدث التقنيات في مجال الدفاع 

واألمن والخدمات اللوجستية.

وتسعى الشركة في سبيل تحقيقها ألهدافها 
إلى بناء شراكات مع أفضل الموردين الدوليين 
والمؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الدفاع 

واألمن، وذك في خطوة استراتيجية لتنويع الموارد 
بما يتوافق مع تطلعات الدولة. كما أنها تساهم 

بشكل إيجابي في االقتصاد الوطني ونقل الخبرات 
والمعلومات الحديثة من خالل تمثيلها لعدد من 

المصنعين في مجال الدفاع واألمن العسكري. 

وتتمتع شركة ميليبول بإمكانية نقل الذخائر 
والمعدات وبيعها في اإلمارات العربية المتحدة 
بصفتها موردًا رسميًا مسجًال لدى وزارة الدفاع 

اإلماراتية فضًال عن كونها شركة مسجلة 
في وزارة الدفاع األمريكية. 

To the end of achieving its objectives, Milipol 
endeavours to build partnerships with the best 
international suppliers and world leaders in 
defense and security in a strategic move to 
diversify resources in line with the country’s 
aspirations. Furthermore, it positively 
contributes to both the national economy and 
modern technology transfer via its 
representation of several defense and 
security military manufacturers.

As a registered company in the US Department 
of Defense and as an official supplier registered 
with the UAE Ministry of Defense, Milipol is 
capable of transferring and selling ammunition 
and equipment in the country. 

Milipol was established in the United Arab 
Emirates in the year 1993 with aim of 
contributing to the development of security 
and stability in the country through the 
provision of cutting-edge technologies in the 
fields of defense, security and logistics.

Products
Weapons and ammunition of various calibers.
Anti-riot and homeland security ammunition.
Grenades, fuses, trip flares and mines. 
Military vehicles.
Laser range finders.
Land, naval and air monitoring radars and artillery radars.
Binoculars.
Military and Police Uniform and Accessories.
Ropes and harnesses.
Safety products.
Traffic products.
Multi rocket launchers.
Explosives, hazardous materials and handmade drugs detectors.
Unmanned underwater vehicles for imaging and detection.

Capabilities
Repair and maintenance of weapons. 

Representation of companies. 

Wholesale trading of military equipment. 

Wholesale trading of machinery spare parts. 

Wholesale trading of ammunition and weapons.

Personnel inspection.

Industries
Defense 
Security

Year of Establishment
1993

Contact
Milipol@eim.ae

المنتجات 
مختلف أنواع األسلحة والذخائر.  

ذخائر لمكافحة الشغب واألمن الداخلي. 
القنابل اليدوية والفتائل ومشاعل اإلطالق واأللغام. 

المركبات العسكرية.
أجهزة تحديد المدى باستخدام أشعة الليزر.

رادارات المراقبة البرية والبحرية والجوية ورادارات المدفعية. 
المناظير. 

الزي الرسمي العسكري والشرطي وملحقاته. 
الحبال والحّماالت. 
منتجات السالمة. 

منتجات المرور. 
قاذفات صواريخ متعددة. 

أجهزة الكشف عن المتفجرات والمواد الخطرة والمخدرات المصنوعة يدويًا.
مركبات بحرية غير مأهولة للتصوير والكشف. 

القدرات 
إصالح األسلحة وصيانتها.

 
تمثيل الشركات. 

 
تجارة المعدات العسكرية بالجملة.

 
تجارة قطع غيار اآلالت بالجملة.

 
تجارة الذخائر واألسلحة بالجملة. 

 
تفتيش العاملين.

الصناعات
الدفاع 

األمن

سنة التأسيس
1993

Contact
Milipol@eim.ae

About EDCC
The UAE Defense & Security Industry at a Glance
TIP
Air Dynamics Trading
Al Asbar Auto Industries
Al Darmaki Group
Al Hamra Trading Establishment
Al Rumaithi Establishment
Alsaher international electronic system
Atlas Telecommunication
Bin Hilal Enterprises
Calidus
CableCorp
Darwish Bin Ahmed & Sons Co. LLC
Emirates Defense Technology
EOS Advanced Technologies LLC
Etimad Holding     
Hader Security & Communication Systems
Harris Atlas Systems - LLC
Hirsch Electronics
Houbara
International Golden Group 
J6 Systems Technologies
Marakeb
Milectria Middle East Cables
Milipol
Premier Composite Technologies
Raytheon Emirates Ltd.
RockFord Xellerix
Safe City Group
Strata Manufacturing 
Tasleeh
Tasneef 
Trooss Technical 
Yahsat - Al Yah Satellite Communications 
Company PJSC  
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نشأت شركة بريميير كومبوسايت تكنولوجيز 
(PCT) بالرؤية الجماعية لمؤسسيها ذوي الخبرة 
العالية ، وتقدم اليوم خبرة ال مثيل لها في بناء 
هياكل ألياف المركبات خفيفة الوزن والمتطورة 

والتي تمكن بريميير بأن تزود عمالئها بحلول تقنية 
فريدة تتناسب مع احتياجاتهم عالية الدقة.

المنتجات
مكونات ألياف المركبات وصناعة هياكل الطائرات.

الهياكل المعمارية والواجهات.
يخوت السباقات عالية األداء والقوارب عالية السرعة.
مكونات المركبات الداخلية والخارجية وأنظمة صناعة 

القطارات.
مكونات السيارات.

حلول الطاقة المتجددة.
المركبات الهندسية في مجال اإلصالحات. 

 

من خالل تسعة مصانع تمتد على مساحة إنتاج إجمالية 
تصل إلى 64،250 متر مربع ومقر يضم مهندسين معماريين 
عالميين، ومهندسي تصميم، ومديري مشاريع ، وموظفي 

إنتاج ، قامت بريميير ببناء قدراتها التي أدت إلى تصنيفها 
كواحدة من أهم مصّنعي األلياف المركبة المتقدمة في 
جميع أنحاء العالم. ومن أجل تعزيز خطتها للنمو القوي، 

تواصل بريميير استثماراتها في أحدث التقنيات والمعدات ، 
سواء لخط اإلنتاج أو البحث والتطوير.

في عام 2016، أصبحت بريميير واحدة من شركتين فقط 
 AS في دولة اإلمارات العربية المتحدة حاصله على شهادة

EN 9100 / 9100 إلنتاج ألياف المركبات، وهو المعيار 
اإللزامي لنظام إدارة الجودة الدولية المطلوب لتسيير 
األعمال في مجال صناعة الطيران. باإلضافة إلى هذه 

المعايير الصارمة في مجال صناعة الطيران، فإن بريميير 
 TS 22163 و ISO 9001 معتمده أيًضا وفًقا لمعياري

(معيار جودة صناعة القطارات الدولية).

With nine manufacturing sites spanning a total production 
area of up to 64,250m² and a headquarters that houses 
world class architects, design engineers, project managers 
and production personnel, PCT has built the capability 
which has led it to being ranked as one of the foremost 
manufactures of advanced components around the world. In 
order to advance its aggressive growth plan, PCT continues 
to invest in state of the art technology and equipment, both 
for production and research and development.

In 2016 PCT became one of only two companies 
within the UAE to achieve certification to AS 9100/ EN 
9100 for composite production, the obligatory 
international quality management system standard 
required to conduct business within the aerospace industry. 
In addition to this exacting aerospace industry standard 
PCT are also certified to ISO 9001 and TS 22163 (the 
international railway industry quality standard).

Premier Composite Technologies (PCT) was 
born out of the collective vision of its highly 
experienced founders and today offers unparalleled 
expertise in the construction of lightweight, 
advanced composite structures which enables PCT 
to provide its customers with unique technical 
solutions tailored to their exacting needs.

Products
Composites components and structures for the 
aerospace industry.
Architectural structures and facades.
High performance racing yachts and power boats.
Interior and exterior composite components and 
systems for the rail industry.
Automotive components.
Renewable energy solutions.
Engineered composite repairs.

القدرات
الهندسة والتصميم اإلنشائي للُمركبات. 

تصميم وتصنيع القوالب.

إنتاج األلياف المركبة والنماذج األولية 
والتجميع والتركيب.

التصنيع باستخدام الصناعة اآللية.

Industries
Aerospace
Architecture
Marine
Rail
Automotive
Renewable Energy
 
Year of Establishment
2006

www
pct.ae

Contact
corpcomm@pct.ae

Capabilities
Composite structural 
engineering and design.

Tooling design and manufacture.

Composite production, 
prototyping, assembly and 
installation.

CNC machining.

الصناعات
صناعة الطيران

الهندسة المعمارية
الصناعة البحرية

القطارات
السيارات

الطاقة متجددة

سنة التأسيس
2006

www
pct.ae

تواصل
corpcomm@pct.ae
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إن شركة ريثيون اإلمارات شركة فرعية مملوكة بالكامل 
لشركة ريثيون تكنولوجيز ومقرها في أبوظبي في اإلمارات 
العربية المتحدة، وتوّفر قدرات دفاعية متقدمة ومتعددة 
الطبقات في مجاالت الدفاع الجوي والصاروخي والهيمنة 

الجوية واألمن السيبراني وأنظمة الطائرات غير المأهولة 
واألنظمة المضادة لها وأنظمة الليزر عالية الدقة 

ومهداف بندقيات ELCAN ودعم مهام الفضاء

وتتمتع شركة ريثيون اإلمارات بأعلى مستويات الموثوقية في مجال 
الدفاع في اإلمارات العربية المتحدة، فهي تقدم حلوًال مبتكرة عالية 

القيمة مع تطوير المهارات القائمة على المعارف اإلماراتية بهدف 
المساهمة في بناء القدرات الصناعية.

وتقوم عالقة الشركة القوية مع دولة اإلمارات التي تمتد على مدى 
34 عامًا على عدد من المبادئ المشتركة التي تتمثل بالثقة واالحترام 

والتعاون واالبتكار والمساءلة وتدعم جهودها نحو تطوير المواهب 
وتشغيل األعمال وتنميتها والمشاركة في المجتمع المحلي. وتلتزم 
شركة ريثيون اإلمارات بتوسيع هذه العالقة من خالل تطوير قدرات 

صناعة الدفاع الوطنية التي ستسهم في تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز 
تطوير التكنولوجيا الوطنية وتنمية المواهب المهنية اإلماراتية.

Raytheon Emirates is the most trusted UAE defense partner, 
providing high-value innovative solutions while also developing 
Emirati knowledge-based talent to contribute to a sovereign 
industrial capability.

Raytheon Technologies’ 34-year strong relationship with the UAE 
is built on shared values of trust, respect, collaboration, innovation 
and accountability, which underpin everything Raytheon Emirates 
does to develop talent, operate and grow business, and participate 
in the community. The company is expanding that relationship with 
its values-driven development of a local defense industry that will 
help diversify the UAE economy, foster indigenous technology 
development and grow Emirati professional talent.

Raytheon Emirates, a wholly owned subsidiary of Raytheon 
Technologies headquartered in Abu Dhabi, provides advanced 
layered defense capabilities in air and missile defense, air 
dominance, cybersecurity, unmanned aircraft systems and 
counter-unmanned aircraft systems, high-energy laser systems, 
ELCAN rifle sights, and space mission support. 

Industries
Aerospace 
Defense  

Year of Establishment
2017

www
https://www.raytheon.com/uae

Contact
https://www.linkedin.com/company
/raytheonemirates

القدرات  
توفير خدمة دمج الكهربائيات وأنظمة المهام. 

تطوير الرادارات وأجهزة االستشعار وحلول التصوير.

تقديم الخدمات اإللكترونية لحماية األجهزة الحكومية 
والشركات على حد سواء.

تطوير الصواريخ واألنظمة الدفاعية ذات الصلة.

توفير خدمات التدريب وبرامج التعلم المصممة 
بحسب متطلبات العمالء.  

الصناعات
الفضاء 
الدفاع

سنة التأسيس
2017

www
https://www.raytheon.com/uae

تواصل
https://www.linkedin.com/company

/raytheonemirates

Capabilities
Provides electronics and mission 
systems integration. 

Develops radars, sensors and imaging solutions. 

Delivers cyber services for the protection of 
governments and businesses alike. 

Develops missiles and related defense systems. 

Provides training services and tailored 
learning programs.
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تعد روكفورد إكسيليريكس أول وأكبر مزود مستقل لألسالك 
والتوصيالت وحلول األنظمة، وتقوم من خالل موقعها 

اإلستراتيجي في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي في اإلمارات 
العربية المتحدة بتصميم وتصنيع منتجات عالية الكفاءة 

لالستخدامات الفضائية والجوية واألرضية والبحرية، تشمل الكابالت 
المركبة والمناول السلكية ولوحات التحكم واألنظمة الفرعية 

الكهربائية والميكانيكية المركبة واألنظمة الجاهزة 

تعتمد روكفورد إكسيليريكس نهجًا هندسيًا فريدًا من نوعه، تقدم من خالله حلوًال 
عالية الجودة من حيث التكلفة للعمالء في جميع أنحاء العالم، مستعينة بقدراتها 

الواسعة والتقنيات المتقدمة والقوى العاملة لديها وسلسلة التزويد التي تتعامل 
معها والمعارف التي اكتسبتها منذ تأسيسها. وتدرك الشركة أهمية المشاريع 

الخارجية العالية القيمة في مجاالت الفضاء الجوي والدفاع والبحرية، وتفي 
بجميع التزامات عمالئها في المنطقة من خالل تخفيض معالجة الصادرات وتسريع 

أوقات التصنيع ونقل التكنولوجيا بنجاح. وتوفر الشركة خدمة كاملة، ابتداًء من تحديد 
االحتياجات والتصميم واإلنتاج السريع للنماذج األولية ووصوًال إلى التركيب في 

الموقع واإلنتاج والخدمات اللوجستية وقطع الغيار وإدارة التقادم.

وتتمتع  روكفورد إكسيليريكس بسجل حافل من األداء الناجح من حيث 
التصاميم المميزة والحلول الفعالة من حيث التكلفة والتسليم السريع ألنظمة 
الكابالت المركبة والنظم الفرعية اإللكترونية للمنصات الجوية والبرية والبحرية. 

وسواء كان المنتج المطلوب أنظمة متينة بسيطة أو تزويد كامل بنى أنظمة 
المركبات اإللكترونية، تقوم الشركة ببناء عالقة عمل وثيقة مع عمالئها لهندسة 

وتجميع وتصنيع المنتجات وفقًا للمواصفات التي يرغبون بها.

With a unique engineering-driven approach, Rockford Xellerix delivers 
cost-effective, high-quality solutions solutions to customers around the 
world by building on its extensive capabilities, technology, manpower, 
supply chain and knowledge. It recognizes the significance of offsets in 
high-value aerospace, defense and marine programs, and successfully 
meets its customers’ obligations in the region through reduced export 
processing, faster manufacturing times and successful technology 
transfer execution. Providing an end-to-end service, Rockford Xellerix’s 
lifecycle management offers requirements capture, design, fast 
prototyping, on-site-installation, production, logistics, spares and 
obsolescence management.

Rockford Xellerix has a proven track record of successful performance in 
terms of superior designs, cost-effective solutions and on-time delivery 
of cable harnesses and electronic sub-systems for space, air, land and sea 
platforms.  From simple rugged systems to complete vehicle electronics 
architecture including systems retrofit, Rockford Xellerix works closely 
with its customers to engineer, assemble and manufacture products 
according to the required specifications.

Products
Connectors & Components.
Cable Harnesses. 
Wire Looms.
Panel Assemblies.
Mechatronic Assemblies.
Electronic Systems 
(Hardware and Software). 
Full Turn-Key Systems.

Capabilities
Rapid Prototyping.

Design Engineering.

Reverse Engineering.

Systems Integration.

Installation Services.

Repair Services.

Lifecycle Management.

Technical Training.

Offset Management.

Project Management.

Industries
Aerospace
Defense
Marine
Cyber
Industrial
Energy

Year of Establishment
2012

www
rockford-xellerix.com

Contact
sales@rockford-xellerix.com

Rockford Xellerix is the United Arab Emirates first and largest 
independent provider of reliable wiring, interconnect & system 
solutions.  Strategically located in Tawazun Industrial Park (TIP) 
Abu Dhabi UAE, Rockford Xellerix designs and manufactures 
highly-reliable cable assemblies, harnesses, wire looms, control 
panels, electro-mechanical sub-assemblies and full turnkey 
systems for space, air, land and sea applications.  

المنتجات 
قطع التوصيل واألجزاء األخرى. 

أنظمة الكابالت المركبة.
المناول السلكية. 
تركيب األنظمة. 

تركيب اإللكترونيات الميكانيكية.
األنظمة اإللكترونية (األجهزة 

والبرامج).
أنظمة كاملة جاهزة.

القدرات 
اإلنتاج السريع للنماذج األولية.

 
التصميم الهندسي.

 
الهندسة العكسية. 

 
دمج األنظمة. 

 
خدمات التنصيب. 

 
خدمات الترميم واإلصالح.

 
إدارة دورة الحياة. 

 
التدريب الفني. 

 
إدارة الشركات الخارجية. 

 
إدارة المشاريع. 

الصناعات
الفضاء الجوي 

الدفاع
البحري

اإلنترنت
الصناعة 

الطاقة

سنة  التأسيس
2012

www
rockford-xellerix.com

تواصل
sales@rockford-xellerix.com
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تضم مجموعة المدينة اآلمنة عددًا من 
الشركات المتخصصة في مجال األمن 

والسالمة.  و تعمل معًا لتوفير حلول متطورة 
ومميزة لمختلف مشاريع المدن الذكية 

واآلمنة، بدءًا من مرحلة التصميم إلى التصنيع 
والتنفيذ والتشغيل والصيانة. 

The Group does not simply only rely on its latest smart 
city solutions, but also employs a team of highly 
specialized expertise capable of learning all-new 
technology and smart solutions. Its achievements include 
the successful execution and delivery of innovative 
projects it has implemented for Government and private 
sectors. As well, the launch of the first police vehicle 
called Ghiath Patrol specially crafted and integrated with 
police specification based on artificial intelligence 
solutions that are the first of its kind in the world with 
local Emirati innovation.

The Group has exclusive partnerships with some of the 
world’s leading IT vendors and manufactures.

The Safe City Group includes a number of companies 
specializing in the field of public safety and  security.  
Working together to provide advanced and 
distinctive solutions for different smart and safe city 
projects, from conceptual design, manufacturing, 
Implementation, operation and maintenance.

Products
Security  and communication 
solutions (Turnkey Solutions).

Command and control centres.
Data centre. 
Smart police patrol.
Clouds services.
Physical security.
Speed radars   and Red light. 
enforcement system.
Call centres.
BI solutions and big data solutions. 
Data centre 
• Emerging technology.
IOT.
Robotics.

• Applications. 
Enterprise solutions. 
Law enforcement solutions. 

Capabilities
Developing smart solutions for 
commercial and government use. 

Provide all services with local 
capabilities and competencies.

Ability to implement various 
projects in a standard time period.

Immediate provision of spare 
parts of any delivered solutions 
locally.

Industries
Public Safety and Security 

Year of Establishment
2016

www
safecity.com

Contact
info@safecity.com

وال تعتمد المجموعة على حلول المدينة الذكية 
فحسب، بل تستعين بفريق يتمتع بخبرات تخصصية 

عالية قادر على تعلم كل جديد في مجال التكنولوجيا 
والحلول الذكية. وتشمل إنجازاتها مشاريعًا مبتكرة 
قامت بتنفيذها لجهات حكومية و القطاع الخاص، 

فضًال عن إطالق أول مركبة صنعت خصيصًا بمواصفات 
شرطية متكاملة تعتمد على حلول الذكاء االصطناعي 

والتي تعتبر األولى من نوعها في العالم كابتكار 
إماراتي محلي ، وتدعى دورية غياث.

وترتبط المجموعة بشراكات حصرية مع بعض من 
الشركات والمصانع العالمية الرائدة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 

المنتجات 
االتصاالت والحلول األمنية (حلول 

متكاملة - تسليم مفتاح).
 

مراكز التحكم والسيطرة.
مراكز البيانات.

الدوريات الشرطية الذكية.
خدمات السحابة االلكترونية. 
أنظمة المراقبة واالستشعار. 

رادارات ضبط السرعة و اإلشارة. 
الحمراء.

مراكز االتصال.
حلول ذكاء األعمال والبيانات الكبيرة. 

• حلول التكنلوجيا الناشئة 
والمستجدة.  

انترنيت األشياء.  
الروبوتات. 

• التطبيقات. 
الحلول المؤسسية.  

الحلول األمنية.  

القدرات 
تطوير الحلول الذكية لالستخدامات 

التجارية والحكومية. 
 

تقديم كافة الخدمات بقدرات 
وكفاءات محلية.

القدرة على تنفيذ مختلف المشاريع 
في مدة زمنية قياسية.

 
توفر لحظي لقطع الغيار لكافة 

الحلول المقدمة محليًا. 

الصناعات
السالمة العامة والمجال األمني

سنة التأسيس
2016

www
safecity.com

تواصل
info@safecity.com
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تعد "ستراتا للتصنيع" شركة مساهمة 
خاصة إلنتاج أجزاء هياكل الطائرات من 

المواد المركبة، وتتخذ من مجمع 
العين لصناعة الطيران (نبراس) في 

مدينة العين باإلمارات العربية 
المتحدة مقرًا لها، وقد تأسست 
"ستراتا" في العام 2009 وبدأت 

عملياتها التشغيلية في العام 2010.

ُتعد شركة "ستراتا" المملوكة بالكامل لشركة 
"مبادلة لالستثمار" (مبادلة) في أبوظبي جزءًا من 
قطاع "االستثمارات في اإلمارات" في "مبادلة"، 
وهو القطاع المسؤول عن ترسيخ مكانة أبوظبي 

كمركز عالمي متكامل لصناعة الطيران.

وأبرمت "ستراتا" عقود شراكة مع شركات رائدة 
في مجال تصنيع معدات الطائرات األصلية على 

مستوى العالم من بينها "بوينج"، و"إيرباص"، 
و"ليوناردو – فينميكانيكا لصناعة هياكل 

الطائرات"، وهي أيضًا من أقسام وموردي شركة 
بيالتوس المحدودة للطائرات و"سابكا" لصناعة 

الطيران و "ساب" لصناعة الطائرات.

Strata is wholly owned by Mubadala 
Investment Company (Mubadala), the Abu 
Dhabi-based investment and development 
company, and is part of the UAE Investments 
platform that aims to advance the development 
of a leading aerospace hub in Abu Dhabi.

Strata has partnerships with the world’s 
leading aircraft manufacturers such as Airbus, 
Boeing, and Leonardo-Finmeccanica 
Aero-structures, and acts as a division and a 
supplier to Pilatus, SABCA and SAAB. 

Strata Manufacturing PJSC (STRATA) 
is a composite aero-structures 
manufacturing facility based in the 
heart of Nibras Al Ain Aerospace in the 
city of Al Ain in the United Arab 
Emirates. The company was 
established in 2009, with production 
beginning in 2010.

Products
Airbus A330 family
Flap Track Fairings.
Airbus A330 family Ailerons.
Airbus A330 family Spoilers.
Airbus A350 – 900 family. 
Flap Support Fairings
Airbus A350 – 1000 family 
Flap Support Fairings
Airbus A350 – 900 family Inboard Flaps.
Airbus A380 family Flap Track Fairings. 
ATR 42/72 Rudder. 
ATR 42/72 Vertical Fin.  
Boeing 777 Empennage Ribs.
Boeing 777X Empennage Ribs.
Boeing 787 Vertical Fin Ribs.
Boeing 787 Vertical Fin. 
Pilatus Aircraft PC-24 Composite. 
Belly Fairings; and
Pilatus Aircraft PC-24 Composite. 
Flap Track Fairings.

Industries
Aerospace

Year of Establishment
2009

www
strata.ae

Contact
info@strata.ae

Capabilities
Manufacturing advanced 
aerostructures. 

Developing advanced manufacturing 
technologies.

القدرات 
صناعة أجزاء هياكل الطائرات 

من المواد المركبة.
 

تطوير تقنيات 
تصنيع حديثة.  

الصناعات
قطاع صناعة الطيران

سنة التأسيس
2009

www
strata.ae

تواصل
info@strata.ae

A Mubadala Company A Mubadala Company

المنتجات   
 .A330 األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص

 A330 جنيحات طائرات إيرباص
 .A330 أجزاء تخفيف الرفع في طائرات إيرباص

األسطح الخارجية الداعمة لرفارف 
 .A350 – 900 طائرات إيرباص

األسطح الخارجية الداعمة لرفارف 
 .A350 – 1000 طائرات إيرباص

 .A350 – 900 الرفارف الداخلية ألجنحة طائرات إيرباص
  .A380 األسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص

دفات طائرات أيه تي آر.  
المثبت العمودي لطائرات إيه تي آر. 

أضالع المثبت العمودي واألفقي لذيل طائرة بوينج 777. 
أضالع المثبت العمودي واألفقي لذيل 

طائرة بوينج 777 أكس. 
أضالع المثبت العمودي لذيل طائرة بوينج 787. 

المثبت العمودي لذيل طائرة بوينج 787. 
األسطح الخارجية المصنعة من المواد المركبة 

لبطن طائرة بيالتوس بي سي 24. 
األسطح الخارجية المصنعة من المواد المركبة 

لرفارف أجنحة طائرة بيالتوس بي سي 24.

About EDCC
The UAE Defense & Security Industry at a Glance
TIP
Air Dynamics Trading
Al Asbar Auto Industries
Al Darmaki Group
Al Hamra Trading Establishment
Al Rumaithi Establishment
Alsaher international electronic system
Atlas Telecommunication
Bin Hilal Enterprises
Calidus
CableCorp
Darwish Bin Ahmed & Sons Co. LLC
Emirates Defense Technology
EOS Advanced Technologies LLC
Etimad Holding     
Hader Security & Communication Systems
Harris Atlas Systems - LLC
Hirsch Electronics
Houbara
International Golden Group 
J6 Systems Technologies
Marakeb
Milectria Middle East Cables
Milipol
Premier Composite Technologies
Raytheon Emirates Ltd.
RockFord Xellerix
Safe City Group
Strata Manufacturing 
Tasleeh
Tasneef 
Trooss Technical 
Yahsat - Al Yah Satellite Communications 
Company PJSC  
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تأسست تسليح في أوائل العام 2014 على يد 
السيد سالم المطروشي لتقديم الخدمات االستشارية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولكنها سرعان 
ما قامت بتوسيع نطاق أعمالها واهتماماتها لتشمل 

عددًا من الشركات الفرعية مثل: تسليح للرماية ، 
وتسليح لميادين الرماية ، وتسليح لالستشارات، 

وكذلك تسليح لألسلحة الرياضية والذخائر.

وترقى شركة تسليح إلى معنى االسم التي تأسست عليه، فتقوم 
بتسليح عمالئها وتجهزيهم بالمعارف والمنتجات األساسية التي 

تمهد لهم سبل النجاح. وتعمل الشركة كحلقة وصل بين الشركات 
العالمية وتلك القائمة في دولة اإلمارات لتأسيس شبكة من 

العالقات الهامة في قطاع الدفاع وبين الجهات الحكومية، 
وتطوع في سبيل ذلك خبرتها في حركة السوق وتوجهاته 

لمساعدة عمالئها على اغتنام الفرص في السوق المحلية وإحراز 
مستويات مميزة من التقدم في جميع أعمالهم.

 
وتسعى شركة تسليح إلى تقديم تقنيات جديدة لتعزيز قوات 
الجيش وإنفاذ القانون ' القوات الشرطية ' في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، باإلضافة إلى تعزيز مستوى التنمية المستدامة 
والنمو االقتصادي لعمالئها. وهي من خالل التركيز على الشفافية 

والتواصل الفّعال تستطيع فهم جميع متطلبات العميل 
وتقديم حلول مصممة خصيصًا له.

Tasleeh lives up to the Arabic meaning behind its name, 
“equipping” and “arming” its clients and partners with both the 
essential knowledge and products that pave the way to 
success. By acting as a liaison between global corporations 
and UAE-based companies to initiate and create contacts in 
the defense sector, including government entities, and 
offering its insights on market trends and sensibilities, it helps 
its clients seize opportunities in the dynamic national market 
and assists them in propelling their business forward.

Tasleeh aims to bring new technologies for the 
enhancement of military and law enforcement in the UAE, 
while also nurturing sustainable development and economic 
growth for its clients. By focusing on transparency and 
practical communication, it is able to understand fully the 
requirements of any client and offer them bespoke products 
that meet any and all expectations.

Founded in early 2014 by Salem Al Matroushi, 
Tasleeh had its humble beginnings as a consultancy firm 
before expanding to various business activities and 
subsidiaries, including Tasleeh Shooting, Tasleeh Ranges 
Works , Tasleeh Sport Firearms and Ammunition   
and Tasleeh Consultancy.

Products
Military and law enforcement 
equipment. 
Simulation training systems. 
Building Shooting ranges. 
Consultancy services. 

Capabilities
Providing military gears 
and equipment.

Designing and equipping all 
types of shooting ranges.

Establishing business networks 
with international corporations.

Industries
Military 
Law Enforcement

Year of Establishment
2014

www
tasleeh.ae

Contact
info@tasleeh.ae

المنتجات 
المعدات العسكرية والخاصة بإنفاذ 

القانون' القوات الشرطية'.  
أنظمة التدريب االفتراضي المحاكاة.  

تجهيز ميادين الرماية.  
الخدمات االستشارية. 

القدرات 
توفير األدوات والمعدات 

العسكرية.
 

تصميم وتجهيز جميع أنواع 
ميادين الرماية.

 
إنشاء شبكة من العالقات مع 

الشركات الدولية. 

الصناعات
الجيش 

إنفاذ القانون'القوات 
الشرطية'

سنة التأسيس
2014

www
tasleeh.ae

تواصل
info@tasleeh.ae
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تعد هيئة اإلمارات للتصنيف أول هيئة للتصنيف في 
اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وقد تم تأسيسها 

بهدف خدمة مصالح الحكومة االتحادية وعمالئها وذلك 
من خالل تعزيز أمن وسالمة األرواح والممتلكات فضًال عن 

حماية البيئة الطبيعية.

وتقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات التابعة لها وهي  "تصنيف ماريتايم" 
و"تصنيف-رينا لضمان األعمال" و"تصنيف لسالمة األصول" بالعمل على كل من 

المستوى الوطني والدولي لتوفير خدمات التصنيف البحري والخارجي، مع التركيز 
على المعايير الدولية المتعلقة بالسالمة وأعلى مستويات الراحة وحماية البيئة. كما 

تقوم بتوفير الشهادات والدورات التدريبية والخدمات االستشارية وخدمات 
التدقيق من خالل إقامة شراكات مع مؤسسات تصنيف مرموقة وقيادات ذات 

خبرة واسعة واعتماد أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا.

كما أقامت تصنيف مع الشركات التابعة لها 
عالقات تجارية مع القوات المسلحة وعدد من 

أصحاب السفن وشركات اإلنشاءات الرئيسية 
في اإلمارات والعديد من السلطات الحكومية 

والمستشفيات في جميع أنحاء الدولة، وقد 
حصلت على تقدير من العديد من هيئات 
االعتماد الدولي، بما في ذلك المنظمة 

البحرية الدولية.

Together with its three subsidiaries, TASNEEF Maritime, TASNEEF-RINA 
Business Assurance and TASNEEF Asset Integrity, the Society operates on a 
national and international level to provide marine and offshore classification 
services, focusing on international standards such as safety, comfort of life and 
environment protection. It also provides certification, training, consultancy 
support and auditing services through established partnerships with prestigious 
classification societies and experienced leaderships and adopted 
cutting-edge technologies.

Furthermore, TASNEEF and its 
subsidiaries have established business 
relationships with the Armed Forces, ship 
owners, all major construction firms in the 
UAE, several government authorities, and 
hospitals around the country. It has 
received recognition from several 
international accreditation bodies, 
including the International Maritime 
Organization.

The first classification society in both the United Arab Emirates 
and the Arab world, the Emirates Classification Society (Tasneef) works 
towards serving the best interests of the nation and its clients by 
promoting the security and safety of life and property, as well as the 
protection of the natural environment.

Products
Maritime Classification.
Certification (Management 
Systems, Product & Personnel).
Assets Integrity and Training.
Inspection and Auditing Services.

Capabilities
Issuing rules for maritime 
classifications. 

Providing internationally 
accredited certifications. 

Ensuring safety of activities of 
various industries.

Industries
Maritime Classification
Business Assurance
Asset Integrity

Year of Establishment
2012

www
tasneef.ae

Contact
info@tasneef.ae

المنتجات 
التصنيف البحري.  

تقديم الشهادات (نظم اإلدارة 
والمنتجات والموارد البشرية).  

التحقق من سالمة األصول والتدريب 
على ذلك.  

خدمات الفحص والتدقيق.

القدرات 
إصدار القواعد التي يخضع لها 

التصنيف البحري. 
 

تقديم شهادات معتمدة دوليًا. 
 

ضمان سالمة األنشطة في الصناعات 
والقطاعات المختلفة.

الصناعات
التصنيف البحري

ضمان االعمال
سالمة االصول 

سنة التأسيس
2012

www
tasneef.ae

تواصل
info@tasneef.ae
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 تروس سيز الهندسية شركة تأسست في اإلمارات العربية
 المتحدة في العام 2020، وهي تتبع لشركة

Société de l’Eau Aérienne Suisse (SEAS-SA)
الواقعة في لوغانو في سويسرا، وهي تخدم منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا بأكملها من مكتبها في أبوظبي.

إن تروس سيز الهندسية شركة تحّرك أهدافها التكنولوجيا وينصب تركيزها 
على اآلالت واألنظمة والمصانع المتخصصة في إنتاج مياه عالية الجودة، 
وبشكل خاص المياه المعدنية الصالحة للشرب، والمياه المنزوعة المعادن 

لالستخدام الصناعي، والمياه ألغراض الزراعة واالستخدامات األخرى. وهي 
تقوم في سبيل ذلك باستخدام أنظمة وتقنيات إنتاج المياه التي طورتها 
SEAS بعد سنوات من البحث والتطوير، والجدير بالذكر أن لهذه األنظمة 

منتجًا ثانويًا هو الطاقة الحرارية التي يمكن إعادة استخدامها للتدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء وإزالة الرطوبة. 

وقد تم تصميم أنظمة تكنولوجيا SEAS على نحو يستهلك الطاقة بكفاءة، 
وال يؤثر على البيئة إال بنسبة ضئيلة أو معدومة، وعلى عكس تقنيات 

معالجة المياه التقليدية (تحلية المياه وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف 
الصحي وما إلى ذلك) ال ترجع أي ملوثات إلى النظم البيئية المحلية وعليه 

تحافظ على نقاء المياه. كما يمكن تشغيل األنظمة بواسطة مولدات 
تستخدم الطاقة الشمسية والنفايات وتوربينات الرياح ومصادر أخرى للطاقة 

المتجددة، مما يقلل من انبعاثات الكربون، أو بتعبير آخر انبعاث الغازات 
المؤّثرة على المناخ في الغالف الجوي. 

As a technology driven company, TSE focuses on machines, 
systems and plants for the production of high-quality, specifically 
mineralized water for human consumption, demineralized water 
for industrial use, and water for agriculture and other common 
applications. To that end, it utilizes the water production systems 
and technologies developed and manufactured by SEAS following 
years of research and development. A by-product of these 
systems is thermal energy which can be repurposed for heating, 
ventilation, air conditioning and dehumidification. 

SEAS technology systems are designed to consume energy 
efficiently, with little to no negative impact on the environment. 
Unlike common water treatment technologies (desalination, water 
purification, sewage treatment etc.), SEAS water production 
systems do not return any impurities to the local ecosystems and, 
therefore, do not pollute water. Nevertheless, SEAS systems can 
be powered by generators using solar energy, waste, wind 
turbines, and other renewable energy sources, further reducing 
the carbon footprint, i.e., the emission of climate-altering 
gases into the atmosphere.

TROOSS SEAS ENGINEERING (TSE) is a UAE-based 
company established in 2020; it is a subsidiary of Société 
de l’Eau Aérienne Suisse (SEAS-SA), a company 
headquartered in Lugano, Switzerland. Its Abu Dhabi 
office serves the entirety of the MENA region. 

Products
Air to Water Technology System. 
Urban Farming and Vertical Farming Solutions.
Cooling and Humidity Control Solutions.
TROOSSMIL3® - a hot-melt asphaltic compound 
cavity lining product used for coating inner walls of 
metal cases used for explosives. 
TROOSSMIL4® - a compound product used for 
coating the interiors of ammunition. 

Capabilities
Installation and start-up. 

After sales assistance. 

Research and development.

Regular system maintenance.

Industries
Armed Forces
Government 
Semi-government 
Private

Year of Establishment
2020

www
seas-sa.com

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

المنتجات 
نظام تكنولوجيا الهواء إلى الماء.

حلول الزراعة الحضرية والزراعة العمودية.
حلول التبريد والتحكم في الرطوبة.  

TROOSSMIL3® - مركب إسفلتي ذائب 
ساخن يستخدم كبطانة أو طالء للجدران الداخلية 

لألغلفة المعدنية المستخدمة في المتفجرات.  
TROOSSMIL4® - منتج مركب يستخدم 

لطالء األجزاء الداخلية للذخيرة. 

القدرات 
التثبيت والتشغيل. 

 
خدمة ما بعد البيع. 

 
البحث والتطوير. 

 
الصيانة المستمرة لألنظمة.

الصناعات
القوات المسلحة 
القطاع الحكومي

القطاع شبه الحكومي 
القطاع الخاص

سنة التأسيس
2020

www
seas-sa.com

تواصل
Ali Al-Katheeri 

(050-6684833)
Othman Bahloul 
(050-5114410)
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 (YGS) الياه سات للخدمات الحكومية
هي ذراع الياه سات المخصصة لتقديم 

حلول اتصاالت فضائية ُمدارة وآمنة. 
الياه سات هي ثامن أكبر مشغل 

لألقمار الصناعية في العالم يقدم 
خدمات األقمار الصناعية الثابتة 

والمتنقلة ألكثر من 150 دولة في 
جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا. 

Headquartered in Abu Dhabi, UAE, 
Yahsat is wholly owned by Mubadala 
Investment Company. Yahsat 
Government Solutions provides 
government customers a wide range of C, 
Ku, Ka, and L-band solutions on land, 
maritime and aero platforms. 

This is achieved through access to 
Yahsat, Thuraya and other partner 
satellite operators coverage. YGS has 
access to its own secured facility 
gateway in Abu Dhabi with other backup 
locations in the UAE, as well as access to 
other partner teleports.

Yahsat Government Solutions (YGS) 
is the government services arm of the 
Al Yah Satellite Communications 
Company (Yahsat). Yahsat is the 
world's 8th largest satellite operator 
offering fixed and mobile satellite 
services to over 150 countries across 
Europe, the Middle East, Africa, South 
America, Asia and Australasia. 

يقع مقر الياه سات في إمارة أبوظبي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة بالكامل 

لشركة مبادلة لالستثمار. توفر الياه سات للخدمات 
الحكومية مجموعة واسعة من حلول اإلنترنت 

للقطاعات الحكومية باستخدام النطاقات الترددية 
C و Ku و Ka و L عبر المنصات البرية والبحرية 

والجوية. يتم ذلك من خالل أقمار الياه سات 
والثريا أو غيرها من أقمار شركائها من مشغلي 

األقمار الصناعية. تتمتع الياه سات للخدمات 
الحكومية بإمكانية الوصول إلى البوابة اإللكترونية 

داخل منشأتها اآلمنة في أبوظبي مع مواقع 
النسخ االحتياطي األخرى في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، باإلضافة إلى الوصول إلى 

وسائل النقل الفضائي الشريكة األخرى.

الحلول والتطبيقات 
االتصاالت أثناء التنقل  CoTM (المركبات والمحطات المحمولة بحرًا والطائرات والطائرات بدون طيار). 

االتصاالت عند التوقف CoTP (المركبات والمنصات القابلة للنقل).
االتصاالت الثابتة (خدمات هندسة المحطات الرئيسية لألقمار الصناعية وخدمات التوصيل واإلنترنت 

الفضائي عبر النطاق الترددي Ka التصاالت رعاية القوات).
االتصاالت اثناء التوقف CoTH (نطاق عريض قوي ، ونقطة اتصالWi-Fi ، ومحطات Ka المحمولة 

باليد لالستخدامات العسكرية).
 .(LTS)  للتتبع L-Band خدمة

.(C2SA) القيادة والسيطرة والوعي بالظروف
.TTAC - راديو تكتيكي عبر األقمار الصناعية

االتصاالت الصوتية (محطات L-Band الطرفية الصوتية المحمولة اآلمنة).
.(MTO)  المكتب التكتيكي المتنقل

 .VoIP  اتصاالت الفيديو وحلول
.L-Band عبر GSM تمديد شبكة

حلول وأجهزة التشفير.
حلول التطبيب عن بعد بواسطة األقمار الصناعية.

حلول أمن ومراقبة الحدود الرقمية التي تدعمها األقمار الصناعية.

الصناعات
األقمار الصناعية

سنة التأسيس
2007

www
yahsat.ae

تواصل
BDYahService@yahsat.ae

79

Solutions & Applications
Comms-on-the Move (Vehicular, Seaborne, Aircrafts & UAVs).
Comms-on-the-Pause (Vehicular & Transportable Hubs).  
Fixed Comms (Quick-Deploy Flyaways, Satellite Anchor Station Engineering and Delivery 
Services & Broadband Satellite over Ka-Band for Troop Welfare).
Comms-on-the-Halt (Ruggedized Broadband, Wi-Fi Hotspot & Mil-Ka Portable Manpacks). 
L-Band Tracking Service (LTS).
Command and Control and Situational Awareness (C2SA). 
Tactical Radio over Satellite – TTAC.
Voice (L-Band Secure Mobile Voice Handheld Terminals).
Mobile Tactical Office (MTO).
Ruggedized Video Conferencing & VoIP Solutions.
GSM Bubble Network Extension over L-Band.
Encryption Solutions & Devices. 
Satellite-Enabled Telemedicine Solutions. 
Satellite-Enabled Digital Border Security Solutions.

YGS plays the role of a turnkey solution 
provider and system integrator

YGS is manufacturer agnostic 
working with all leading satellite 

network and solution vendors

Operational 
in extreme conditions

Offered with a 
flexible geographical 

coverage

Powered with the latest 
advanced technologies 

Highly secure, reliable 
and robust

YGS leverages its extensive experience and capabilities to 
provide secure satellite communications services and solutions  

for defense, government and mission-critical applications

Industries
Satellites

Year of Establishment
2007

www
yahsat.ae

Contact
BDYahService@yahsat.ae 

مدعومة بأحدث التقنيات 
المتقدمة

موثوقة وقوية 
وآمنة للغاية

تعمل في 
الظروف القاسية

تلعب الياه سات للخدمات الحكومية دور مزود 
الحلول واألنظمة المتكاملة

تستفيد الياه سات للخدمات الحكومية من قدراتها وخبرتها 
الواسعة لتوفير خدمات وحلول اتصاالت فضائية آمنة لتطبيقات 

القطاعات الحكومية والدفاع والتطبيقات ذات المهام الحرجة

الياه سات للخدمات الحكومية هي شركة 
محايدة تعمل مع جميع المزودين الرائدين في 

حلول وشبكات األقمار الصناعية

تتميز بتغطية 
جغرافية مرنة
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