
 في خدمة زبائننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
منذ أكثر من 35 سنة

شركة رائدة في عالم التكنولوجيا

للشركة ستة مواقع في منطقة الشرق األوسط بإمكانات واسعة في مجاالت المبيعات والهندسة والتدريب 
ودعم الزبائن.  

تقوم L3Harris بتصمم أجهزة ذات تقنيات متقدمة تعمل 
على إلتقاط البيانات المناخية وتحليلها من كل االرتفاعات، 

وتقدم تصور لتحسين فهم الطقس والمناخ، وتعزيز المراقبة 
 L3Harris األرضية. األنظمة الكهروبصرية المقدمة من شركة

موجودة على أنظمة إستشعارالطقس من الجيل التالي. 
وأنظمتنا WESCAM MX الكهروبصرية تعتبر من القدرات 

اإلستراتيجية للقوات المسلحة اإلماراتية، وذلك بسبب إمكانياتها 
في المراقبة واالستطالع وأإلستخبارات. وتوفير قدرات توجيه 

الصواريخ المحمولة جوا 

لدى L3Harris شراكات مع رواد مزودي الخدمة أنشئ 
بموجبها مراكز خدمة وصيانة معتمدة )WASCs( خاصة 
بصيانة انظمة WESCAM ME حول العالم، بما في ذلك 

مركز صيانة المتقدم في أبوظبي. توفر هذه المراكز خدمات 
الدعم وصيانة للعمالء وتعمل على زيادة االعتمادية المحافظة 

على معدل تشغيل مرتفع والحفاظ عليه. 

L3Harris الشركة األكثر خبرة وتفوقًا من الناحية التكنولوجية 
في مجال أسلوب النقل الالتزامني ATM في العالم, والتي تربط 

بين األنظمة والعمليات عبر المناطق المختلفة، وذلك لتوفير 
إمكانية النمو للحركة الجوية اآلمنة، وقابلية التوسع للعمالء مثل 

شركة مطار أبوظبي. 

التزام الشركة القوي تجاه منطقة الشرق االوسط يعزز لشراكات 
 L3Harris Atlas Systems, LLC طويلة األمد. شركة
 L3Harris هي شركة إماراتية نشأت من شراكة بين شركة
مع شركة Atlas Telecom. وهي شركة رائدة في مجال 

التكنولوجيا مقرها اإلمارات العربية المتحدة – وتعتبر في 
طليعة الشركات التي تقدم القدرات و الحلول المبتكرة في مجال 

االستخبارات.

شركة L3HARRIS تقدم الحلول المناسبة لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة

دفاع 	

	 C4I نظام قيادة وتحكم وإتصاالت وإستخبارات رقمي

أنظمة إتصاالت متطورة لخدمة أجهزة السالمة العامة  	

حلول متأقلمة مع الجغرافية المكانية 	

أنظمة إدارة وتحكم بالحركة الجوية  	

أنظمة حلول للطاقة 	

مستشعرات بيئية للطقس  	

المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة

L3Harris شركة عالمية رائدة في أنظمة القيادة والتحكم، و 
األنظمة المدمجة إلدارة ساحة المعركة و أنظمة االتصاالت 

التكتيكية. أنظمة توفير إمكانية التعاون اآلني عبر جميع 
المستويات. توفر الشركة منصات متطورة تعمل على مدار 
الساعة لتوفير الوعي التفاعلي لتوفير المعلومات بالظروف 

المحيطة وإدارة األركان. 

شراكة قائمة منذ لثالثين عاما بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وشركة L3Harris لتحديث أنظمة اإلتصاالت العاملة 

بالدولة. أجهزة L3Harris لإلتصاالت التكتيكية تعمل على 
تقديم إتصاالت موثوقة وآمنة. وشكلت هذه األجهزة عالية األداء 

األساس لشبكة االتصاالت لساحة المعركة. 

أجهزة الرؤية الليلية والرؤية الحرارية المقدمة من الشركة يمكن 
دمجها مع أجهزة الراديو وشبكات اإلتصاالت التكتيكية، مما 

يسمح للجنود بتلقي النصوص والتنبيهات والفيديو مباشرة على 
شاشات أجهزتهم.

توفر L3Harris شبكات متقدمة للصوت وبيانات االنترنت؛ 
وحلوال آمنة من الجيل الرابع LTE للسالمة العامة ، توفر بيانات 
صوتية وفيديو. كذلك توفر الشركة أجهزة إتصاالت رائدة تتمتاز 

بنطاق ترددات ووسائط متعددة. 

 L3Harris بصفتها رائدة في العلوم الخاصة بالتصوير، توفر
إمكانيات إجراء التحليالت واإلحصاءات واإلجابات المستنده 

على الجغرافيا المكانية وذلك باستخدام أنظمة مؤتمتة تستوعب 
بيانات الجغرافية المكانية الضخمة. توفر الشركة برنامج 
®ENVI للتحليل والذي أثبت فعاليته في تحويل الصور 

الجغرافيا المكانية إلى معلومات. 
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ق الموثوق بها في مجال صناعات الفضاء والدفاع العالمية. يقدم موظفونا البالغ عددهم  تُعد شركة L3Harris Technologies إحدى شركات االبتكار الخالَّ
46,000 موظف حلوالً تقنية شاملة تربط بين مجاالت الصناعات الفضائية والجوية والبرية والبحرية والسيبرانية بما يضمن دائًما تلبية كافة احتياجات العمالء 

الضرورية للمهام.

حلول متقدمة للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

دفاع 

	  )ESM( تدابير الدعم اإللكتروني

إدارة الحركة الجوية ونظم توجيه الطائرات الرادارية 	

أنظمة اإلستخبارات والمراقبة واالستطالع 	

أنظمة االتصاالت التكتيكية اآلمنة )البرية والجوية والبحرية( 	

	 )MUM-T( دمج االنظمة المأهولة والغير مأهولة

األنظمة الكهروبصرية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء،  	
واألنظمة الحرارية المدمجة

	 )USV( تكنولوجيا السفن المسيرة ذاتيا

حلول الجغرافية المكانية

إمكانيات رسم الخرائط على الصعيد الوطني  	

تحليالت الجغرافية المكانية 	

حلول برمجية مخصصة للجغرافية المكانية  	

أنظمة إتصاالت ألجهزة السالمة العامة و أنظمة االتصاالت 
اإلحترافية

أجهزة الراديو وأنظمة اإلرسال / وحدات التحكم 	

أنظمة تبديل الشبكات وإدارتها 	

أنظمة إستشعار الطقس والبيئية

مجسات وحموالت مخصصة للمركبات الفضائية 	

معالجة وتوزيع البيانات من األنظمة األرضية  	

أنظمة أرضية لمراقبة مستويات الغازات الدفيئة  	

تحليل بيانات الطقس 	

إدارة الحركة الجوية

البنية التحتية ألنظمة اإلتصاالت 	

أنظمة االتصاالت الصوتية 	

أنظمة إدارة المعلومات الكلي 	

الموقع في اإلمارات  أنظمة إدارة عمليات المطارات والخطوط الجوية 	

 أبوظبي،  	

ص.ب 63309
مكاتب A24-A26 مارينا بارك

أبوظبي، االمارات العربية المتحدة
هاتف: 7000 616 2 971+
الفاكس 0184 639 2 971+


