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 تقديم “كاتالوج الصناعة
 اإلسبانية للدفاع
”2018-2017





يسعدني أن أقدم لحضراتكم النسخة الثانية من كاتالوج الصناعات 2017-2018 الذي 
أعدته “المديرية العامة لألسلحة والعتاد” والذي من شأنه أن يسهم في التعريف على 

نحو أحسن بالصناعة اإلسبانية للدفاع.
إذ أن وزارة الدفاع تدعم بشكل نشيط العمل الذي تقوم به الصناعة اإلسبانية في 
األسواق الخارجية، فنحن نتحدث عن قطاع صناعي تتجاوز أهميته كثيرا أرقاما 

اقتصادية أو القدرة على االبتكار أو استحداث فرص عمل مؤّهل.
بل أن األمر يتعلق بقطاع صناعي استراتيجي يمثل حجر الزاوية في األمن والسيادة 

الوطنيين فضال عن إسهام اسبانيا في األمن والدفاع المشترك.
إذ أن االلتزام المؤسساتي تجاه هذه الشركات والفاعلين من المستوى التكنولوجي 

والتجديدي الرفيع، يمثل خط عمل رئيسي بالنسبة لوزارة الدولة هذه.
ومن جهة أخرى فإن االستراتيجية الصناعية اإلسبانية للدفاع - وهي اإلطار المرجعي 
من أجل تنمية وتقوية هذا القطاع الصناعي- لها في التعاون الدولي والدعم الخارجي 

أحد المحاور الرئيسية للعمل من أجل دعم صناعتنا للدفاع في السياق الدولي.
كما أن صناعتنا للدفاع تقدم حلوال ناجعة ومجددة لمنازلة التحديات المختلفة والمتغيرة 

في هذا العالم الشامل الذي يواجهه يوما بعد يوم مجتمعنا وحلفاؤنا.
 ويتطلب الحضور الدولي للصناعة اإلسبانية، بالتالي، عمال ترويجيا يعّرف بها أكثر، 

إلى جانب االعتراف بقدراتها التكنولوجية والصناعية التي برهنت عليها من خالل 
مشاركتها الواسعة النطاق في عدة برامج مهمة للتعاون.

وبإيجاز، وكمسؤول عن وزارة الدولة للدفاع، فإنني أرّحب بهذا “الكاتالوج للصناعة 
اإلسبانية للدفاع -2017 2018”، الذي سيساعد على التعريف بقدراتها في المجال 

الدولي والذي تم إصداره ألول مرة باللغة العربية، فضال عن اللغتين اإلسبانية 
واإلنجليزية، األمر الذي نتوخى أن يكون مفيدا بشكل خاص من أجل نشره في مناطق 

جغرافية ما فتئت الصناعة اإلسبانية تنشط فيها بشكل خاص.

أغوستين كوندي باخين
وزير الدولة للدفاع





مقدمة





لقد مضى عام منذ أن سنحت لي الفرصة بتقديم “كاتالوج الصناعة اإلسبانية للدفاع 2016”، حيث جاءت تلك 
النسخة األولى لتلبية الحاجة الماسة إلى توفير كاتالوج رسمي بمثابة أداة رئيسية للتعريف بقدرات صناعتنا 

للدفاع والترويج لها في المجال الدولي. ونظرا للتنافسية المتنامية في سوق الدفاع، كان ضروريا بالتالي تحفيز 
تدويل القطاع بواسطة أداة جديدة لضمان استدامته.

وكانت وزارة الدفاع قبل بضعة أشهر، وتحديدا في ديسمبر/كانون األول 2015، أصدرت وثيقة “االستراتيجية 
الصناعية للدفاع” )EID-2015(، التي تتطرق إلى غايات وأهداف صناعة الدفاع وتعالج عددا من األنشطة 

الموزعة على عدة محاور. وهكذا نجد أن محور التعاون الدولي والدعم الخارجي ينص على أن “الوزارة 
ستواصل العمل بشكل استباقي بواسطة مكتب الدعم الخارجي OFICAEX بشأن التعريف بقدرات قاعدتنا 
التكنولوجية والصناعية للدفاع BTID، لدى العمالء المؤسساتيين من بلدان أخرى”. وبالتالي فإن الكاتالوج 

.OFICAEX يندرج في ذلك الهدف إلى جانب أنشطة أخرى يقوم بها مكتب
وكان كاتالوج 2016 الذي تم إصداره باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية، على الورق ورقميا وأون الين )على 

اإلنترنت(، القى إقباال كبيرا- حيث نفذت النسخة الورقية- وقد حقق أهدافه األصلية بامتياز، سواء لجهة شكله 
الودي وسهولة استعماله أو للمعلومات التوصيفية والمنقحة التي يتضمنها عن كافة شركات قطاع الدفاع، التي 

لم تفرض عليها أية قيود إال ان تكون موجودة في سجل الشركات لدى هذه المديرية العامة وأن تحقق حدا 
أدنى من رقم المعامالت في مجال الدفاع، باإلضافة إلى تقديم منتجات وخدمات خاصة بها، تم إنتاجها في 

إسبانيا.
وقد تم توزيع الكاتالوج بين الملحقين ومستشاري الدفاع اإلسبان لدى البلدان والمنظمات الدولية، عالوة على 

ملحقي الدفاع األجانب المعتمدين في بلدنا. كما تم إيصاله إلى ممثلي وزارات الدفاع والصناعة األجنبية، بمناسبة الزيارات التي يقوم بها مسؤولون كبار أو انعقاد اجتماعات ثنائية مع وفود 
رسمية من بلدان أخرى في مجال العتاد أو صناعة الدفاع، أو خالل تنظيم ندوات صناعية وزيارات لوفود فنية إلى إسبانيا وإلى الخارج، تحت رعاية “المديرية العامة لألسلحة والعتاد”. 

كما تم توزيعه على عدة هيئات من اإلدارة العامة للدولة ووزارة الدفاع والجمعيات الرئيسية للقطاع وطبعا، على كافة الشركات الواردة في الكاتالوج.
وفي هذا السياق، يجب أن نأخذ بعين االعتبار، أنه فضال عن غايته الرئيسية التي تتبلور في الترويج للشركات اإلسبانية في الخارج، فإن الكاتالوج يسلط الضوء أيضا من الداخل على 

الواقع الصناعي للقطاع ويعزز مساعيه في البحث عن شركاء محتملين من أجل نسج تحالفات.
ويشار إلى أن اإلصدار الجديد من “كاتالوج الصناعة اإلسبانية للدفاع 2017-2018”، يحافظ على شكله العام وبنيته الداخلية، لكنه يقدم المستجدات التالية:

فكما يستشف من عنوانه، هناك نية بإصداره من اآلن فصاعدا كل سنتين، بهدف ضمان فائدته واستدامته في الزمن. وأما بالنسبة لمضمونه، فقد سجل عدد الشركات المشاركة نموا بنسبة 8 
%، فضال عن تحديث وتحسين المعلومات المتعلقة بسائر الشركات، فضال عن إدراج الجمعيتين الرئيسيتين للقطاع، وهما TEDAE و AESMIDE بهذا اإلصدار.

وأما بالنسبة للغات الكاتالوج، ففضال عن النسختين باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية، فإن المستجد الرئيسي لهذه النسخة يكمن في النسخة العربية، من أجل توزيعها على البلدان التي تُعتبَر 
العربية لغتها الرسمية. وإلى جانب اإلصدار الورقي، سيتم إعداد قرصين مدمجين أحدهما باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية والثاني باللغتين اإلنجليزية والعربية.

وفي نهاية المطاف، آمل أن تجد الصناعة اإلسبانية للدفاع، في سعيها لالستفادة من فرص جديدة لألعمال والتعاون الدولي، في هذا الكاتالوج ونسخه الموالية، أداة مفيدة لتطوير أنشطتها، إذ 
أن هذه الوسيلة ما برحت  تضع نصب عينيها، في رأينا، تقديم الدعم المؤسساتي الذي تنشد هذه المديرية العامة، من خالله، تدويل صناعتنا للدفاع.

الجنرال خوان مانويل غارثيا مونتانيو
المدير العام لألسلحة والعتاد





مدخل اإلصدار





تلبية للوعد الذي تم اتخاذه بشأن تحديث وتحسين النسخة األولى من “كاتالوج الصناعة اإلسبانية للدفاع- 2016”، يتم في هذه السنة تقديم النسخة الثانية 
من “كاتالوج الصناعة اإلسبانية للدفاع- 2018-2017”.

ويرمي هذا اإلصدار الجديد إلى تعزيز الكاتالوج بوصفه أداة لتعريف األسواق الخارجية على قدرات صناعتنا للدفاع، والترويج لهذه األخيرة، وهي 
.)DGAM(  التابع للمديرية العامة لألسلحة والعتاد )OFICAEX ( المساعي التي يرّكز عليها مكتب الدعم الخارجي

وإننا لنعرب عن امتنانا للحفاوة التي حضيت بها هذه المبادرة من مختلف القطاعات التي وصل إليها اإلصدار، من  وزارات الدفاع األجنبية والهيئات 
الدولية واإلدارة العامة للدولة والصناعة الوطنية.

وقد حافظت هذه النسخة الثانية على معايير االنتقاء والبنية المعتمدة في اإلصدار السابق. فمعايير االلتحاق بالكاتالوج، تشترط أن تكون الشركة المعنية 
مقيّدة في سجل شركات “المديرية العامة لألسلحة والعتاد”، وبحوزتها شهادة سارية الصالحية، إضافة إلى تحقيقها لحد أدنى من المبيعات بشكل مباشر 

أو غير مباشر لقطاع الدفاع، سواء في إسبانيا أو في الخارج، على األقل خالل السنوات الخمس األخيرة، ويكون لها كشركة إسبانية، منتجات أو 
خدمات خاصة بها. 

ومثلما حصل في الكاتالوج السابق فإن النسخة الراهنة تتضمن بطاقة وحيدة لكل شركة، تشمل معطيات عامة ولمحة قصيرة عن نشاطها ومختارات 
من منتجاتها أو قدراتها األكثر تمثيلية بالنسبة للتصدير. وتظهر الشركات مصنّفة في قطاع النشاط الرئيسي الذي سبق وصّرحت به.

ومن أجل تيسير البحث عن الشركات والقدرات، يشمل الكاتالوج جدوال مزدوج المدخل إلى القطاع العام والقطاع الفرعي الخاص، عالوة على فهرس 
في جزئه األخير بأسماء جميع الشركات، بالترتيب األبجدي.

 وقد تم الحصول على المعلومات من طرف الشركات نفسها، قبل 31 ديسمبر/كانون األول 2016. وينبغي اإلشارة إلى أن عدد الشركات المشاركة قد 
.AESMIDE و TEDAE تضاعف بنسبة 8 في المئة، حيث انتقل عددها من 236 إلى 256 شركة، وذلك فضال عن جمعيتي القطاع، أي

وقد تم إدراج األرقام االقتصادية الرئيسية لصناعة الدفاع اإلسبانية، استنادا إلى البيانات األخيرة المتاحة في سجل الشركات التابع لـ”المديرية العامة 
لألسلحة والعتاد”، كما تم تحديث المعلومات المستقاة في نقاط االتصال للملحقيات والمسشاريات اإلسبانية في الخارج.

وتم إصدار الكاتالوج في هذه السنة باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والعربية، على الورق ورقميا، مع إتاحة االطالع على كافة اإلصدارات بواسطة 
الرابط اإللكتروني: 

/https://publicaciones.defensa.gob.es 
ومجددا، كان إسهام “مندوبية المديرية العامة للتفتيش والتنظيم واالستراتيجية الصناعية للدفاع”، حيويا في  إعداد هذا اإلصدار، إلى جانب “مندوبية 

المديرية العامة للنشر والتراث الثقافي”. كما نعرب عن عميق امتناننا هذه السنة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي لوال دعمها الهام لما تحققت 
الترجمة إلى اللغة العربية.





صناعة الدفاع اإلسبانية





تمثل »القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع« ) BITD( أمرا حيويا بالنسبة لألمن والسيادة الوطنيين، حيث أنها تقدم قيمة تمييزية لألنظمة التي تستخدمها قواتنا المسلحة في العمليات، ما يمنحها 
التميز العملياتي في العمل والقدرة الضرورية على الردع. ويتعلق األمر بنشاط استراتيجي، يحقق إنجازه مردودية هائلة للمجتمع كثروة وعمل مؤهل وتجديد تكنولوجي.

وفي السياق ذاته، فإن التحديات الراهنة التي تواجه »القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع« BITD، محكومة بمحدودية الميزانية والتنافس الشرس الذي يمارسه الفاعلون الصناعيون في 
البلدان المخضرمة والنائشة، فضال عما يتعلق بإعادة هيكلة السوق والصناعة األوروبية للدفاع، التي تتلقى تحفيزا متناميا من طرف المؤسسات االتحادية. والدليل على ذلك المصادقة التي تمت 

خالل عام 2016 على »خطة العمل األووبية للدفاع )EDAP(، التي تمثل حجر الزاوية بالنسبة للدفاع األوروبي والتي لها أثر مباشر على »القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع« اإلسبانية.
ومن نافلة القول، أنه يتعيّن على »القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع« اإلسبانية، أن تتكيّف مع ذلك المشهد المعقّد، بواسطة الدعم المؤسساتي المالئم لكي ال تفقد قدراتها التكنولوجية والصناعية 

الرئيسية، والتي تم تحقيقها بقدر كبير، بفضل الجهود االستثمارية لوزارة الدفاع.
وفي هذا السياق، فإن الدعم الذي يمكن لوزارة الدفاع أن تقدمه للقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع، يرتكز إلى دعامتين رئيسيتين، كانت أشارت إليهما السيدة الوزيرة في مداخلتها يوم 20 
ديسسمبر/كانون األول أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب، حيث تطرقت إلى: تطبيق ومتابعة االستراتيجية الصناعية للدفاع )EID (، التي تم إعدادها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى جانب 

تحديد القدرات الصناعية ومجاالت المعرفة التي تطال المصالح األساسية للدفاع واألمن، التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 29 ماي/أيار 2015.
ويشمل كاتالوج وزارة الدفاع 608 شركة مسجلة، من بينها 415 شركة سجلت مبيعات لمنتجات أو خدمات في مجال الدفاع خالل عام 2015، أي السنة األخيرة التي تم فيها الحصول على بيانات 

مضافة من سجل الشركات التابع للمديرية العامة للسالح والعتاد.
ويشار إلى أن حجم المبيعات الذي حققته صناعة الدفاع، مع اعتبار المبيعات المدنية، ارتفع تلك السنة إلى ما مجموعه 82549 مليون يورو، من بينها 7،5 في المئة منها تعتبر مبيعات تمت ضمن 

قطاع الدفاع.
 وتجدر اإلشارة إلى أن رقم المعامالت في قطاع الدفاع الذي حققته تلك الشركات في عام 2015 يناهز 5891 مليون يورو، حيث تتجلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها على صعيد التدويل، حيث 
أن صناعة الدفاع اإلسبانية، سجلت مبيعات إلى الخارج بحدود 83 في المئة من المجموع. ويتضح هذا المجهود عندما نقارن 4914 مليون يورو التي سجلتها المعامالت على الصعيد الخارجي في 

عام 2015 و2349 مليون يورو التي كانت سجلتها صادرات القطاع في عام 2011 عندما لم تكن تتجاوز ما قدره 43 في المئة من إجمالي سوق الدفاع.
ويشار إلى أن الشركات التابعة لقطاع صناعة الدفاع اإلسبانية، تشغّل أكثر 209086 شخص في أنشطة دفاعية ومدنية. وقد أنتجت هذه الشركات في عام 2015 قرابة 21000 وظيفة عمل مباشر 

وزهاء 30000 وظيفة غير مباشرة أو ناجمة عنها بفضل أنشطتها.
ولصناعة الدفاع في كل القطاعات الصناعية شركة أو أكثر، تعتبر كقاطرة تولّد نشاطا هاما بالنسبة لصناعة الدفاع المساعدة، التي تتألف بدورها من شبكة من الشركات الصغرى والمتوسطة ذات 
القدرة التنافسية العالية والتي غالبا ما تتمتع بمستوى تكنولوجي رفيع. وتمثل هذه الشركات الصغرى والمتوسطة التي ال يزيد عدد عمالها 250 عامال، ما ال يقل عن 81 في المئة من مجموع 

شركات صناعة الدفاع في إسبانيا، فيما الباقي من كبريات الشركات.

92,48 % 7,52 %

Ventas Civiles Ventas de Defensa

Distribución
Ventas Totales

Distribución Ventas Totales
(miles de euros)

Distribución Ventas Totales
(miles de euros)

Ventas Civiles Ventas de Defensa Ventas al Ministerio de Defensa Exportaciones de Defensa

90,10 %
53.591 5.891

9,90 %

83,42 %
4.914

977
16,58 % 81,40 %18,60 %

Distribución de pymes y Grandes empresas
en el sector de la Defensa

Grandes empresas pymes

توزيع المبيعات اإلجمالية توزيع المبيعات اإلجمالية/ مبيعات الدفاع توزيع الشركات الصغرى والمتوسطة 
والكبرى في قطاع الدفاع

المبيعات المدنية مبيعات الدفاع مبيعات الدفاع مبيعات لوزارة الدفاع الشركات الكبرى المبيعات المدنيةصادرات الدفاعالشركات الصغرى والمتوسطة





جمعيات شركات القطاع





تشمل جمعية شركات TEDAE في الوقت الراهن 76 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والطيران واألمن والفضاء. يوجد من بينها شركات كبرى 
ومتوسطة ومتعاقدون رئيسيون ومزودو أنظمة إلى جانب شركات أصغر شديدة التخصص، وجميعها تتشاطر نفس االلتزام المتمثل في إنتاج تكنولوجيا متقدمة 

وعمل مؤهل وتأمين النفع االجتماعي لالستثمار.
 وتمثل الشركات المنضوية تحت TEDAE، عامل استقرار ومفعاّل اقتصاديا وحافزا تنمويا، باتجاه البحث + التطوير اإلسباني في التكنولوجيا المتقدمة. وقد نما 
حجم المبيعات لديها في السنوات األخيرة إلى الضعف بشأن إسهامها في الناتج الداخلي اإلجمالي الصناعي ما بين عامي 2007 و2015. ويالحظ أن كل يورو يتم 

استثماره في قطاع الدفاع ينتج 2،5 يورو من النشاط االقتصادي.
ومن بين ما تتميز به شركات جمعية TEDAE ، الجهود التي تبذلها على صعيد االستثمار في البحث + التطوير + االبتكار، حيث أنها تدرك أن ريادتها 

التكنولوجية هي أكبر سمة تنافسية لها. كما يواجهها تحدي المستقبل بمواصلة رهانها بقوة على البحث + التطوير + االبتكار إلى جانب التخصص والتنافسية 
الموجهة إلى الزبون مع أقصى قدر من الفعالية في مسارات التزويد وكسب فرص في األسواق الدولية.

إن االستثمارات والجهود التي تم إنجازها في العقود األخيرة، جعلت بلدنا يتبّوأ مكانة بين قلة في العالم، ضمن شبكة صناعية لها حضورها في كافة مراحل دورة 
المنتجات، أي التطوير والتصنيع واإلدماج والصيانة. وللصناعة اإلسبانية منتجات ممتازة وفرص تكنولوجية تنافسية في جميع القطاعات البرية والبحرية والجوية 
والفضائية. كما أن لشركات TEDAE، فضال عن ذلك، تجربة واسعة النطاق في البرامج الدولية والقدرة على قيادة مشاريع معقدة والتنافس في األسواق العالمية، 

التي حصلت فيها على مكانة هامة.
وتتمثل مهمة جمعية TEDAE في التعاون بشكل نشيط بشأن تعزيز النسيج الصناعي اإلسباني ومنح صوت لشركاتها وتقديم الدعم لها بشكل خاص في مجال 

البحث + التطوير + االبتكار وعلى صعيد تدويل منتجاتها وتشجيع التعاون والتآزر في ما بينها. وفي الوقت ذاته، فإنها تمثل منصة حيث يتم تحديد مواقف مشتركة 
لشركاتها والقطاعات الصناعية التي تمثلها.

 ASD )Aerospace and Defence على تمثيل وترقية شركائها على الصعيد الوطني والدولي وبشكل خاص بواسطة TEDAE كما تعمل جمعية
Industries Association of Europe( التي تحظى باعتراف المفوضية األوروبية كمخاطب رئيسي وممثل للصناعة. وقد أبرمت الجمعية عدة اتفاقات 

وخطوط عمل مع جمعيات وهيئات مماثلة بهدف تشجيع التعاون المشترك وتطوير القطاعات الصناعية.

بيانات االتصال:
.C/ Monte Esquinza, 30, 6º izq. 28010 Madrid

الهاتف: 
www.tedae.org  :الموقع اإللكتروني
 info@tedae.org :البريد اإللكتروني

)الجمعية االسبانية لشركات 
تكنولوجيات الدفاع واألمن 

والطيران والفضاء(

+34 91 700 17 24



بيانات االتصال:
.C/ Monte Velazquez, 11, 2º izq. 28001 Madrid

الهاتف:
www.aesmide.es موقع إلكتروني

internacional@aesmide.es :البريد اإللكتروني

+34 91 578 43 43



تمهيد
تعتبر AESMIDE  جمعية غير ربحية تنضوي تحتها شركات تتعاقد مع وزارة الدفاع وإدارات عمومية أخرى في إسبانيا ودول أخرى. ويتمثل هدفها الرئيسي 

في الترويج للشركات الشريكة من خالل التحفيز والدفاع عن قدراتها في األسواق الداخلية والخارجية.
ويتوجه نشاط الجمعية إلى تقديم الدعم الدائم والقريب لشركاتها، ولإلدارة العمومية التي تقترح عليها حلوال محددة، بصرف النظر عن مستواها أو طبيعتها.

 AESMIDE شركات جمعية 
تختص الشركات المنضوية تحت جمعية AESMIDE  بشكل رئيسي في التزويد بالمنتجات والخدمات.

تشمل هذه الشركات كافة الوظائف اللوجيستية مثل التركيب والصيانة وعمليات التزويد والنقل وعدد من المجاالت المتخصصة من قبيل االتصاالت والبنى التحتية 
وخدمات المخيمات مثل األلبسة والمعدات العسكرية للقواعد والثكنات والمخيمات وخدمات النظافة والصحة وغيرها.

 AESMIDE طريقة عمل 
ومن أجل تحقيق أهدافها، تستخدم جمعية AESMIDE  أساليب عمل مختلفة وفق الهدف المنشود في كل حالة على حدة. ومن بينها بشكل رئيسي ما يلي:

 االجتماعات مع مسؤولي اإلدارات العمومية، والعروض وتشكيل مجموعات عمل وتحديد المشاريع وتقديم المشورات االستراتيجية واالقتصادية أو القانونية إذا 
دعت الضرورة.

 تنظيم المنتديات والندوات والنقاشات بمشاركة السلطات والمختصين من عدة قطاعات بما فيها العمومي والخاص.
 وجبات فطور عمل ولقاءات مع السلطات ذات الصالحية من اإلدارة العمومية، بخصوص مسؤوليات إدارة الميزانيات والمشاريع التي يتم خاللها التعرف على 

مديري الشركات التابعة لجمعية AESMIDE  وخطط العمل واألنشطة المزمع عقدها على المدى القصير، ضمن حوار مفتوح مع هؤالء.
مهمات استكشافية وصناعية بمشاركة مختلف الشركات، حيث يتم تنظيمها بدعم من المؤسسات الرسمية في إسبانيا وبعثاتها في الخارج. ويرمي هذا النوع من 

األنشطة، إلى الترويج للشركات خارج إسبانيا أمام مسؤولي التعاقدات في بلدان ومنظمات أخرى، من خالل التعريف بتلك الشركات في الخارج.
المشاركة في دورات وعروض من كل األصناف )للدفاع وحول الموارد البشرية واالقتصادية واللوجيستية وغيرها(. الترويج لالجتماعات الداخلية من أجل تيسير 

التعاون والتعارف في ما بين الشركاء.
كما تقوم هذه الجمعية بتيسير العالقات بين الشركات نفسها، في مسعى لدمج مختلف المصالح الخاصة، األمر الذي يفضي، عند الحاجة، إلى إقامة تحالفات في ما 

بينها للرد بشكل أحسن على المشاريع المعقدة أو متعددة القطاعات. وأخيرا، وهذا ليس أقل أهمية، العمل على تشجيع الحوار الفعلي والبناء بين كافة المعنيين بتطوير 
مجاالت التعاون العمومي-الخاص واألنشطة التي تمثل جمعية AESMIDE  فيها مرجعا هاما.

بيانات االتصال:
.C/ Monte Velazquez, 11, 2º izq. 28001 Madrid

الهاتف:
www.aesmide.es موقع إلكتروني

internacional@aesmide.es :البريد اإللكتروني

 )جمعية الشركات المتعاقدة مع 
اإلدارة العمومية(

+34 91 578 43 43





فهرس الشركات وفق 
القطاعات



البّري البحري الجو فضائي أسلحة وذخيرة إلكترونيات واتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لوجيستية ومساعدة وخدمات  استشارات 
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X 60 ADELTE TRANSPORTE Y SERVICIOS EFS, S.L.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

 
ّري

الب

X X X X X X 40 ANORTEC, S.L.
X X 60 AUCAR TRAILER, S.L.

X 60 AUSA CENTER, S.L.U.
X X X X X X X X 60 CASLI, S.A.
X X 61 CAUCHOS PUNTES, S.L.

X X X X 61 COMERCIAL E INDUSTRIAL EUROIBÉRICA, S.A.
X X X X X 61 COMERCIAL HERNANDO MORENO, S.L.
X X 61 COMPAÑIA DE RECTIFICADOS DE CORDOBA, S.A.
X X 62 DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A.

X X X X X X X X 42 GDELS-SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A.
X X X X X 44 GRUPO DE INGENIERIA, RECONSTRUCCION Y RECAMBIOS JPG, S.A.
X 62 INDITE 2000, S.L.

X X X 46 IVECO ESPAÑA, S.L.
X 62 MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.U.
X 48 MARZASA - MARTIN ZABALLOS, S.A.
X X X X X X X X 62 PIEDRAFITA SPORT S.L.
X X 50 PROTEC-FIRE, S.A.

X X X X X X 52 PROYTECSA SECURITY, S.L.
X X 63 RALENTIZADORES Y TRANSFORMACIONES, S.A.
X X 63 RENOVA-MOTOR, S.L.
X X X X 54 SAPA OPERACIONES, S.L.
X X 63 STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING SL
X X 63 TALLERES GRUYMA, S.L.
X X X X 56 TECNOVE SECURITY, S.L.
X X 64 TIRUÑA, S.L.
X X X X X 64 TRANSMISEVILLA, S.L.

X X X 64 UP LIFTING VERTICAL, SA
X X 58 URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A.
X X X 64 VT PROYECTOS, S.L.

X X X 65 ZF FRIEDRICHSHAFEN HOLDING ESPAÑA, S.L.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا
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لبح

ا

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68 ABANCE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.

ي:
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ع ا

قطا
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ا

X X X X 90 ABENGOA INNOVACIÓN S.A.
X X X X 90 APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO, S.L.

X 90 ARMANDO CALERO E HIJOS, S.L.
X X 90 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

X X X X X 70 ASTILLEROS GONDÁN, S.A.
X X X X X X X X X 72 CAMAR INDUSTRIAL, S.A.
X X 91 CARPINTERIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, S.L.
X X X X X X X X X X 91 COMPUTERS AND COMMUNICATIONS AEROMARINE, S.A.

X X X X 74 CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A
X X X X X 76 DESARROLLO TECNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.A.
X X 91 DULY ELECTRIC, S. A.
X X X 91 ELECTROCANTERAS, S.L.
X 92 FEJIMA, S.A.
X 92 FELIPE DEL ROSARIO HERNANDEZ, S.L.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 78 FLUIDMECANICA SUR, S.L.
X X X X 92 FOROVE, S.L.
X X 92 FRIZONIA REFRIGERACION Y CLIMATIZACION, S.L.

X X X 93 GABRIEL BALLESTER, S.L.
X X X 93 GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, S.L.

X X X X 93 GAUZON IBERICA, S.L.
X X X X X X X X 93 IKM TESTING SPAIN, S.L.
X 94 INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.
X 94 INDUSTRIAS HIDRÁULICAS ROSPA, S.L.U.
X X 94 INTAF PROMECAN S.L.U.
X X X X X X 80 METALMECÁNICAS HERJIMAR, S.L.
X X X X 94 METALUR TRES CAMINOS, S.L.
X 95 MOTORAZA, S.L.
X X X 95 NACOYAMA, S.L.

X X X X X X X X X X 82 NAVANTIA, S.A.
X X 95 NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA, S.L.
X X 84 PECOFACET IBÉRICA, S.A.
X 95 PINTURAS ANSAPE, S.L.
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 X                                                     60 ADELTE TRANSPORTE Y SERVICIOS EFS, S.L.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

 
ّري

الب

 X  X X                           X            X         X  40 ANORTEC, S.L.
X X                                                     60 AUCAR TRAILER, S.L.
 X                                                     60 AUSA CENTER, S.L.U.
 X X X X     X                                   X    X    X  60 CASLI, S.A.
 X                                               X      61 CAUCHOS PUNTES, S.L.
   X X                                 X                X 61 COMERCIAL E INDUSTRIAL EUROIBÉRICA, S.A.
 X  X                                X             X    X  61 COMERCIAL HERNANDO MORENO, S.L.
 X  X                                                   61 COMPAÑIA DE RECTIFICADOS DE CORDOBA, S.A.
 X                                               X      62 DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A.

X X  X                      X X X    X                   X    42 GDELS-SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A.
 X  X X                                            X    X  44 GRUPO DE INGENIERIA, RECONSTRUCCION Y RECAMBIOS JPG, S.A.
 X                                                     62 INDITE 2000, S.L.

X X  X                                                   46 IVECO ESPAÑA, S.L.
 X                                                     62 MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.U.
 X                                                     48 MARZASA - MARTIN ZABALLOS, S.A.
 X   X                                  X X  X       X    X X 62 PIEDRAFITA SPORT S.L.
 X                                                   X  50 PROTEC-FIRE, S.A.

X X                            X        X X              X  52 PROYTECSA SECURITY, S.L.
 X                                               X      63 RALENTIZADORES Y TRANSFORMACIONES, S.A.
 X  X                                                   63 RENOVA-MOTOR, S.L.
 X        X               X X                             54 SAPA OPERACIONES, S.L.
 X  X                                                   63 STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING SL
 X  X                                                   63 TALLERES GRUYMA, S.L.
 X                                    X      X     X      56 TECNOVE SECURITY, S.L.
 X                                               X      64 TIRUÑA, S.L.
 X  X X     X                          X                   64 TRANSMISEVILLA, S.L.

X X  X                                                   64 UP LIFTING VERTICAL, SA
X   X                                                   58 URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A.
X X  X                                                   64 VT PROYECTOS, S.L.
 X  X                                X                   65 ZF FRIEDRICHSHAFEN HOLDING ESPAÑA, S.L.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

 
ري

لبح
ا

     X X X  X X X X X                 X X X X X X      X X X          X 68 ABANCE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.
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ع ا

قطا
ال

 
ري

لبح
ا

         X          X  X                           X      90 ABENGOA INNOVACIÓN S.A.
   X         X                             X        X     90 APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO, S.L.
         X                                             90 ARMANDO CALERO E HIJOS, S.L.
            X X                                         90 ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
     X  X X X   X                                          70 ASTILLEROS GONDÁN, S.A.
         X X  X        X  X             X  X X   X             72 CAMAR INDUSTRIAL, S.A.
         X                                         X    91 CARPINTERIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, S.L.
         X  X X        X             X  X  X X   X           X  91 COMPUTERS AND COMMUNICATIONS AEROMARINE, S.A.
     X  X X    X                                          74 CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A
         X   X X                                   X    X  76 DESARROLLO TECNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.A.
         X                                  X           91 DULY ELECTRIC, S. A.
         X   X                               X           91 ELECTROCANTERAS, S.L.
         X                                             92 FEJIMA, S.A.
         X                                             92 FELIPE DEL ROSARIO HERNANDEZ, S.L.
 X  X X     X   X X    X        X  X    X X X  X  X X  X  X      X  X    78 FLUIDMECANICA SUR, S.L.
         X                                   X    X    X  92 FOROVE, S.L.
         X                                   X          92 FRIZONIA REFRIGERACION Y CLIMATIZACION, S.L.
 X        X    X                                         93 GABRIEL BALLESTER, S.L.
         X   X X                                         93 GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, S.L.
            X X                                    X   X  93 GAUZON IBERICA, S.L.
         X   X X                        X           X X X  X  93 IKM TESTING SPAIN, S.L.
         X                                             94 INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.
         X                                             94 INDUSTRIAS HIDRÁULICAS ROSPA, S.L.U.
         X                                       X      94 INTAF PROMECAN S.L.U.
         X   X X                              X     X X     80 METALMECÁNICAS HERJIMAR, S.L.
         X   X X                                       X  94 METALUR TRES CAMINOS, S.L.
         X                                             95 MOTORAZA, S.L.
         X    X                                     X    95 NACOYAMA, S.L.
     X X  X X   X             X X       X  X  X                 82 NAVANTIA, S.A.
         X                                  X           95 NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA, S.L.
         X                                        X     84 PECOFACET IBÉRICA, S.A.
         X                                             95 PINTURAS ANSAPE, S.L.
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         X                                         X    96 PINTURAS HEMPEL, S.A.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

 
ري

لبح
ا

            X                                          96 QUIMDUNAVAL, S.L.
         X                                  X     X      96 REFRIGERACION GUILLEN, S.L.
     X  X X                                              86 RODMAN POLYSHIPS. S.A.U.
         X                                             96 RODRITOL, S.L.
          X X  X             X           X                 88 S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA
 X        X X   X    X   X  X   X        X  X   X   X  X     X      97 SÁNCHEZ SUR, S.L.
             X                                        X 97 SEAPLACE, S.L.
         X   X X                                   X      97 TALLERES RENAIN, S.A.L.
  X  X   X  X  X X X                     X X     X   X      X    X 97 TECHNO PRO HISPANIA, S.L.
         X                                             98 TINCASUR SUR, S.L.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

ئي 
ضا

و ف
الج

                 X      X X                              102 ACITURRI COMPOSITES, S.L.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

ئي 
ضا

و ف
الج

                 X      X X                              104 ACITURRI METALLIC PARTS, S.L.U.
                 X      X                               134 AEROSPACE ENGINEERING GROUP, S.L.
              X  X X X X  X X X X          X    X X              X 106 AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.
               X  X X     X X                              108 AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.
    X                    X                 X             134 ASON ELECTRÓNICA AERONÁUTICA, S.A.
                 X      X                  X  X      X    X 110 AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONÁUTICA, S.L.
 X               X X       X         X X X  X                 112 CARBURES AEROSPACE & DEFENSE, S.A.U.
                X X      X                               114 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A.
                 X  X  X X                     X           116 COMPUTADORAS, REDES E INGENIERÍA, S.A.U
                 X                                     134 CONSUR, S.A.
                   X X                     X             118 DEIMOS IMAGING, S.L.U.
 X  X X             X X      X       X X      X                120 EQUIPOS INDUSTRIALES DE MANUTENCION, S.A.
                 X      X  X      X X X X   X X       X       X  134 ETEL 88, S.A.
                        X                   X           135 FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS, S.L.
                X X X      X             X X   X             135 FUNDACIÓN ANDALUZA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL
                 X      X                               135 GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U.
                    X                                  122 HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A.
                 X      X X                              124 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.
                 X       X                              135 INGENIERÍA SEMASA, S.A.
                 X                                     136 INMAPA AERONAÚTICA, S.L.U.
    X                    X                              126 LANGA INDUSTRIAL, S.A.
                 X  X   X  X                             X 136 LATÉCOÈRE SERVICES IBERIA, S.L.
                 X                                     136 METRALTEC, S.L.
                      X  X                            X  136 RAMEM, S.A.
 X        X  X     X X X   X X  X        X   X                  X 128 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA E INFORMÁTICA, S.L.
                X X X     X                               130 SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, S.L.
 X        X        X                                     132 SUMINISTROS, FRESADOS Y GRABADOS, S.L.
                 X      X X                              137 TURBAIR, S.A.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
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أ

                              X                        156 ADAPTIVE SYSTEMS, S.A.
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قطا
ال

يرة 
ذخ

ة و
سلح

أ

                         X X      X                X X     156 ECIA XEMEIN
                 X        X  X     X     X                 140 ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, S.L.
   X X            X       X  X X X X X  X X                  X    142 EXPAL SYSTEMS, S.A.
                                X             X     X    156 FALKEN, S.A.
 X        X       X X        X  X     X               X   X  X  156 HERCULES DE ARMAMENTO S.L
                          X  X X   X X    X X     X X X       X X 157 IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U.
                         X X X X  X X X     X X X    X     X X X  X  144 INSTALAZA, S.A.
                X           X    X                       157 MBDA ESPAÑA, S.L.
 X                        X      X      X X            X    157 MENPRO GESTIONES DOCUMENTARIAS
                          X                        X    146 NAMMO PALENCIA, S.L.

X X         X      X         X X      X X  X  X X   X       X X    X 157 NEW TECHNOLOGIES GLOBAL SYSTEMS, S.L.
                         X      X X     X X       X       X  148 NIGHTVISION LASERS SPAIN, S.L.
 X  X                      X X                            150 OTO MELARA IBERICA, S.A.U.
 X  X              X        X X X  X   X  X X  X X   X             152 PAP TECNOS INNOVACIÓN, S.A.U.
 X        X       X X  X   X X  X  X    X      X X  X   X          X 154 SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
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 X                   X  X           X X   X                 160 ACORDE TECHNOLOGIES, S.A.
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X                                    ال  X   X             192 ACUNTIA, S.A.

                                      X   X             192 ALCORCE TELECOMUNICACIONES, S.L.
                                         X             192 ARGONET COMUNICACIONES, S.L.
                                      X  X X  X           192 ARTEIXO TELECOM, S.A.
 X   X     X        X    X X           X X X X X X  X X  X    X     X X 162 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
                                    X  X   X             193 AUTEK INGENIERÍA, S.L.
                                      X  X X             193 AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.
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         X                                         X    96 PINTURAS HEMPEL, S.A.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

 
ري

لبح
ا

            X                                          96 QUIMDUNAVAL, S.L.
         X                                  X     X      96 REFRIGERACION GUILLEN, S.L.
     X  X X                                              86 RODMAN POLYSHIPS. S.A.U.
         X                                             96 RODRITOL, S.L.
          X X  X             X           X                 88 S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA
 X        X X   X    X   X  X   X        X  X   X   X  X     X      97 SÁNCHEZ SUR, S.L.
             X                                        X 97 SEAPLACE, S.L.
         X   X X                                   X      97 TALLERES RENAIN, S.A.L.
  X  X   X  X  X X X                     X X     X   X      X    X 97 TECHNO PRO HISPANIA, S.L.
         X                                             98 TINCASUR SUR, S.L.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

ئي 
ضا

و ف
الج

                 X      X X                              102 ACITURRI COMPOSITES, S.L.U.

ي:
يس

لرئ
ع ا

قطا
ال

ئي 
ضا

و ف
الج

                 X      X X                              104 ACITURRI METALLIC PARTS, S.L.U.
                 X      X                               134 AEROSPACE ENGINEERING GROUP, S.L.
              X  X X X X  X X X X          X    X X              X 106 AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.
               X  X X     X X                              108 AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.
    X                    X                 X             134 ASON ELECTRÓNICA AERONÁUTICA, S.A.
                 X      X                  X  X      X    X 110 AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONÁUTICA, S.L.
 X               X X       X         X X X  X                 112 CARBURES AEROSPACE & DEFENSE, S.A.U.
                X X      X                               114 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A.
                 X  X  X X                     X           116 COMPUTADORAS, REDES E INGENIERÍA, S.A.U
                 X                                     134 CONSUR, S.A.
                   X X                     X             118 DEIMOS IMAGING, S.L.U.
 X  X X             X X      X       X X      X                120 EQUIPOS INDUSTRIALES DE MANUTENCION, S.A.
                 X      X  X      X X X X   X X       X       X  134 ETEL 88, S.A.
                        X                   X           135 FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS, S.L.
                X X X      X             X X   X             135 FUNDACIÓN ANDALUZA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL
                 X      X                               135 GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U.
                    X                                  122 HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A.
                 X      X X                              124 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.
                 X       X                              135 INGENIERÍA SEMASA, S.A.
                 X                                     136 INMAPA AERONAÚTICA, S.L.U.
    X                    X                              126 LANGA INDUSTRIAL, S.A.
                 X  X   X  X                             X 136 LATÉCOÈRE SERVICES IBERIA, S.L.
                 X                                     136 METRALTEC, S.L.
                      X  X                            X  136 RAMEM, S.A.
 X        X  X     X X X   X X  X        X   X                  X 128 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA E INFORMÁTICA, S.L.
                X X X     X                               130 SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, S.L.
 X        X        X                                     132 SUMINISTROS, FRESADOS Y GRABADOS, S.L.
                 X      X X                              137 TURBAIR, S.A.

ي:
يس
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ع ا

قطا
ال

يرة 
ذخ

ة و
سلح

أ

                              X                        156 ADAPTIVE SYSTEMS, S.A.

ي:
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لرئ
ع ا

قطا
ال
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                 X        X  X     X     X                 140 ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, S.L.
   X X            X       X  X X X X X  X X                  X    142 EXPAL SYSTEMS, S.A.
                                X             X     X    156 FALKEN, S.A.
 X        X       X X        X  X     X               X   X  X  156 HERCULES DE ARMAMENTO S.L
                          X  X X   X X    X X     X X X       X X 157 IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U.
                         X X X X  X X X     X X X    X     X X X  X  144 INSTALAZA, S.A.
                X           X    X                       157 MBDA ESPAÑA, S.L.
 X                        X      X      X X            X    157 MENPRO GESTIONES DOCUMENTARIAS
                          X                        X    146 NAMMO PALENCIA, S.L.

X X         X      X         X X      X X  X  X X   X       X X    X 157 NEW TECHNOLOGIES GLOBAL SYSTEMS, S.L.
                         X      X X     X X       X       X  148 NIGHTVISION LASERS SPAIN, S.L.
 X  X                      X X                            150 OTO MELARA IBERICA, S.A.U.
 X  X              X        X X X  X   X  X X  X X   X             152 PAP TECNOS INNOVACIÓN, S.A.U.
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سي:
رئي

ع ال
قطا

ال
 

جيا 
ولو

وتكن
الت 

صا
 وات

يات
رون

إلكت
الت

صا
االت

ت و
وما

معل
ال

 X                   X  X           X X   X                 160 ACORDE TECHNOLOGIES, S.A.

سي:
رئي

ع ال
قطا

ال
 

جيا 
ولو

وتكن
الت 

صا
 وات

يات
رون

إلكت
الت

صا
االت

ت و
وما

معل
X                                    ال  X   X             192 ACUNTIA, S.A.

                                      X   X             192 ALCORCE TELECOMUNICACIONES, S.L.
                                         X             192 ARGONET COMUNICACIONES, S.L.
                                      X  X X  X           192 ARTEIXO TELECOM, S.A.
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                                    X  X   X             193 AUTEK INGENIERÍA, S.L.
                                      X  X X             193 AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.
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                         X       X    X X X X              X 193 BLANCH INTERNACIONAL & ASOCIADOS, S.L.
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 X                X   X       X      X     X                164 CELESTICA VALENCIA, S.A.
 X   X     X    X                    X  X X X X   X            X 193 CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.
             X    X       X          X X   X   X             166 CENTUM SOLUTIONS, S.L.U
 X        X           X                 X X   X             194 COMPAÑIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.L.
                 X                X   X X X   X  X     X    X  194 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.
                    X  X                X   X            X 194 COTECO INFORMÁTICA INTERNACIONAL, S.L.
         X           X  X           X X X   X  X    X          194 DAS PHOTONICS, S.L.
                                  X       X             168 ELECTROSONI, S.L.
         X       X X                      X  X             195 ELIMCO SISTEMAS, S.L.
                                      X   X             195 EMPRESA MADRILEÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.L
                                    X                  195 EPOCHE & ESPRI, S.L.
                                      X   X             195 EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
                                         X        X    X 196 ESM: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS, S.L.
                    X              X  X  X   X         X   X 196 EXCEM GRUPO 1971, S.A.
  X               X X            X   X      X  X  X       X   X 170 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.L.U.
 X                                        X   X   X X  X   X 196 FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
                                    X     X             196 FUTURE SPACE, S.A.
                 X X  X X         X    X X X X  X  X             172 GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U.
 X   X     X       X X X   X X  X          X X  X X X  X             174 GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.U.
                                    X  X X  X            X 197 I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.
 X X X      X X X X    X X X  X X X X X   X   X X  X X X X X X X  X  X X         X 176 INDRA SISTEMAS, S.A.
 X                   X  X              X  X   X             197 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
                                    X                 X 197 INNOTEC SYSTEM
                                 X   X X X  X   X         X  197 INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A.
         X    X           X X          X   X  X            X  198 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL SUR, S.L.
 X        X        X     X            X   X X   X            X 178 INSTER TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A.
                                         X             198 INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.
                                      X   X           X  198 JOJACAR TELECOMUNICACIONES, S.L.
         X                          X X  X   X             180 KRC ESPAÑOLA, S.A.
         X        X        X  X          X X                182 MALAGA AEROSPACE, DEFENSE AND ELECTRONICS SYSTEMS, S.A.U.
                                      X X  X             198 MILETHOS TECHNOLOGIES, S.L.
                                      X   X             199 NEXTRET, S.L.
 X        X    X    X X  X X X    X X     X X X X X X X  X X  X         X X 184 NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U.
                                    X                  199 SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS, S.A.
                                     X    X           X  199 SIADDE SOLUCIONES, S.A.
                                         X             199 SOFTWARE INGENIEROS, S.L
 X X       X        X    X X  X   X   X   X X X X X X X               186 TECNOBIT, S.L.
                                    X  X   X             200 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
                                     X X   X           X  200 TEDITRONIC, S.L.
                X                   X  X    X  X           200 TELECOMUNICACION, ELECTRONICA Y CONMUTACION, S.A.
                    X X            X        X             188 TELESPAZIO IBÉRICA, S.L.U.
                                     X X   X             200 TELTRONIC, S.A.U.
 X        X       X X      X X          X X   X X  X   X          190 THALES PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A.
                    X                 X X X  X        X    X 201 TICOMSA SISTEMAS, S.L.
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                                             X X    X    204 ALONSO HIPERCAS, S.A.
         X              X                         X      240 ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL SERVICIOS, S.L.U.
                                                 X  X   240 ARIETE SEGURIDAD, S.A.
                                         X        X    X 240 BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.
                                             X         241 CALZADOS PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.
                                             X         241 CALZADOS ROBUSTA, S.L.
                 X                            X         206 CIMSA INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.A.
                                                  X    241 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.
                                      X           X X  X  241 COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
         X                                  X       X    242 CONSTRUCCIONES FRANCISCO ROCA SÁNCHEZ, S.L.
                                          X   X  X       242 DESARROLLO DE EQUIPOS MILITARES, S.L.U.
         X                                       X      242 DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES, S.A.
         X                            X      X     X    X  208 DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A.
                 X                            X       X  242 EASA NAVAL, S.L.
                                          X X X X   X  X  X  210 EL CORTE INGLÉS, S.A.
                                             X         243 EL SIGLO 1870, S.L.
                                           X     X  X  X  243 ELECTRO RUIZ, S.A.
         X                                  X     X      212 ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.L.
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                         X       X    X X X X              X 193 BLANCH INTERNACIONAL & ASOCIADOS, S.L.
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 X                X   X       X      X     X                164 CELESTICA VALENCIA, S.A.
 X   X     X    X                    X  X X X X   X            X 193 CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.
             X    X       X          X X   X   X             166 CENTUM SOLUTIONS, S.L.U
 X        X           X                 X X   X             194 COMPAÑIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.L.
                 X                X   X X X   X  X     X    X  194 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.
                    X  X                X   X            X 194 COTECO INFORMÁTICA INTERNACIONAL, S.L.
         X           X  X           X X X   X  X    X          194 DAS PHOTONICS, S.L.
                                  X       X             168 ELECTROSONI, S.L.
         X       X X                      X  X             195 ELIMCO SISTEMAS, S.L.
                                      X   X             195 EMPRESA MADRILEÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.L
                                    X                  195 EPOCHE & ESPRI, S.L.
                                      X   X             195 EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
                                         X        X    X 196 ESM: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS, S.L.
                    X              X  X  X   X         X   X 196 EXCEM GRUPO 1971, S.A.
  X               X X            X   X      X  X  X       X   X 170 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.L.U.
 X                                        X   X   X X  X   X 196 FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
                                    X     X             196 FUTURE SPACE, S.A.
                 X X  X X         X    X X X X  X  X             172 GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U.
 X   X     X       X X X   X X  X          X X  X X X  X             174 GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.U.
                                    X  X X  X            X 197 I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.
 X X X      X X X X    X X X  X X X X X   X   X X  X X X X X X X  X  X X         X 176 INDRA SISTEMAS, S.A.
 X                   X  X              X  X   X             197 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
                                    X                 X 197 INNOTEC SYSTEM
                                 X   X X X  X   X         X  197 INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A.
         X    X           X X          X   X  X            X  198 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL SUR, S.L.
 X        X        X     X            X   X X   X            X 178 INSTER TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A.
                                         X             198 INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.
                                      X   X           X  198 JOJACAR TELECOMUNICACIONES, S.L.
         X                          X X  X   X             180 KRC ESPAÑOLA, S.A.
         X        X        X  X          X X                182 MALAGA AEROSPACE, DEFENSE AND ELECTRONICS SYSTEMS, S.A.U.
                                      X X  X             198 MILETHOS TECHNOLOGIES, S.L.
                                      X   X             199 NEXTRET, S.L.
 X        X    X    X X  X X X    X X     X X X X X X X  X X  X         X X 184 NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U.
                                    X                  199 SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS, S.A.
                                     X    X           X  199 SIADDE SOLUCIONES, S.A.
                                         X             199 SOFTWARE INGENIEROS, S.L
 X X       X        X    X X  X   X   X   X X X X X X X               186 TECNOBIT, S.L.
                                    X  X   X             200 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
                                     X X   X           X  200 TEDITRONIC, S.L.
                X                   X  X    X  X           200 TELECOMUNICACION, ELECTRONICA Y CONMUTACION, S.A.
                    X X            X        X             188 TELESPAZIO IBÉRICA, S.L.U.
                                     X X   X             200 TELTRONIC, S.A.U.
 X        X       X X      X X          X X   X X  X   X          190 THALES PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A.
                    X                 X X X  X        X    X 201 TICOMSA SISTEMAS, S.L.
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                                             X X    X    204 ALONSO HIPERCAS, S.A.
         X              X                         X      240 ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL SERVICIOS, S.L.U.
                                                 X  X   240 ARIETE SEGURIDAD, S.A.
                                         X        X    X 240 BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.
                                             X         241 CALZADOS PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.
                                             X         241 CALZADOS ROBUSTA, S.L.
                 X                            X         206 CIMSA INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.A.
                                                  X    241 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.
                                      X           X X  X  241 COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
         X                                  X       X    242 CONSTRUCCIONES FRANCISCO ROCA SÁNCHEZ, S.L.
                                          X   X  X       242 DESARROLLO DE EQUIPOS MILITARES, S.L.U.
         X                                       X      242 DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES, S.A.
         X                            X      X     X    X  208 DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A.
                 X                            X       X  242 EASA NAVAL, S.L.
                                          X X X X   X  X  X  210 EL CORTE INGLÉS, S.A.
                                             X         243 EL SIGLO 1870, S.L.
                                           X     X  X  X  243 ELECTRO RUIZ, S.A.
         X                                  X     X      212 ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.L.
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         X                                  X     X      244 FRIMARTE, S.L.
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                                                 X     247 INTEGRA INTERNATIONAL FREIGHT & LOGISTICS NETWORK SPAIN, S.R.L.
         X                                  X     X      247 ISOWAT MADE, S.L.
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                                     X            X  X X  251 SAIMA SEGURIDAD, S.A.
                                                 X  X X  251 SEGUR IBÉRICA, S.A.
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 X        X        X               X      X          X      232 SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES, S.A.
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                                     X            X  X X X 251 TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
                                             X         252 TEXTIL SANTANDERINA, S.A.
                                           X  X         252 TOLDER CA)RPAS( دعب نع ةدايقب ناريط ةمظنأ Y TOLDOS, S.L.
                                          X X         X  234 TOLPIN, S.A
                                     X            X     252 TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY CORPORATION SERVICIOS, S.A.
                                          X X   X        236 UNION CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, UCALSA, S.A.
                                         X        X     238 UTI IBERIA, S.A.U.
                                             X         252 YUMA, S.A.
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                                     X X   X  X     X    X X 264 AUDITEL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.
         X                                        X    X 264 BUQUELAND EMPRESA EUROPEA DE LA INGENIERÍA DE LA CALIDAD, S.L.
 X   X     X   X     X                                    X 260 CT INGENIEROS AAI, S.L.
 X X               X   X             X  X X X X X  X   X         X 264 EVERIS SPAIN, S.L.U.
                                                 X    X 265 GAHN, LOGÍSTICA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.A.
         X    X    X                        X         X   X 262 GHENOVA INGENIERÍA, S.L.
                X                      X   X            X 265 IN-NOVA, PROGRAMA DE INNOVACIÓN INTERNCIONAL, S.L.
   X      X   X      X     X X            X  X          X     X 265 INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL, S.L.U.
 X                X                                    X 265 SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA, S.A.U.
   X         X      X     X                 X X            X 266 SISTEPLANT, S.L.
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                                                 X    X 265 GAHN, LOGÍSTICA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.A.
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البّري  
 أنظمة ومعّدات وصيانة

 )LCS( ودعم دورة الحياة 
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

أسلحة وذخيرة 
 )LCS( صيانة و دعم دورة الحياة
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

بنى تحتية وغيرها 

C/ Mallorca, 41  
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Telf.: 0034 937213810
www.anortec.com

هندسة متعددة 
االختصاصات إلنجاز 
معدات وأدوات تسمح 

بتحسين عمليات 
الصيانة خالل اإلنتاج 

والسالمة. 

ANORTEC, S.L.

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
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آلية حاملة سالح متعددة 
االستعماالت 

آلية حاملة لألسلحة الخفيفة والثقيلة.

أثاث للمدن، أعمدة
 )blendtec( أعمدة ثابتة

للتحرك وسط المدن

استعادة حلقات المركبات 
المصفحة 

آليات الستعادة حلقات زناجير 
المركبات المصفحة. 

أغطية لجسور ربض 
الطائرات 

أغطية وروابيز لجسور ربض 
الطائرات. 
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شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
 PECAL/AQAP 2120

البّري 
مركبات وأنظمة ومعدات وصيانة 

 )LCS( ودعم دورة الحياة
أسلحة وذخيرة 

أسلحة وذخيرة وصواريخ وصيانة 
  )LCS( و دعم دورة الحياة

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
مستهلكات 

Vía de los Poblados, 3, Edif. 7-8 
28033 Madrid
Telf.: 0034 915850110
www.gdels.com

 Santa Bárbara Sistemas“ تعتبر
“ شركة اسبانية، يعمل فيها أكثر من 700 

عامل رفيعي التأهيل، موزعين على أربعة 
مراكز عمل متخصصة في صناعة الدفاع.  

إذ أن الخبرة والبنى التحتية الصناعية 
 Santa Bárbara التي تعتمدها شركة

Sistemas ، تتيح لها قدرات تكنولوجية 
فريدة من نوعها في اسبانيا وتجعلها بمثابة 

مركز أوروبي مرجعي في مجال البحث 
والتطوير واالبتكار واإلنتاجية في ميادين 
التحّرك والحماية والشحن والنمو والقوة 

النارية واندماج األنظمة و ) ILS(. وتتزعم 
هذه الشركة منذ ما يفوق 40 سنة البرامج 
البرية للقوات المسلحة االسبانية ومثيلتها 

من بلدان الحلف األطلسي وغيره بما يخص 
الذخيرة وأنظمة األسلحة والصواريخ 

والمركبات المصفحة سواء بالعجالت أو 
 RG-31 و Pizarro و BMR :بالجنازير

و Leopardo 2E و أنظمة المدفعية 
 .SIAC

 VCR 8X8 
 PIRAÑA 5

 VCR 8x8 PIRAÑA“ تعتبر
5”، مركبة المعارك األحسن تحركا 
على العجالت وحماية وقدرة على 
النمو، في السوق. وتم تصميم كل 

النظام بشكل يمّكن من تحديثه طيلة 
عمره من أجل إدماج التكنولوجيات 

الجديدة الخاصة بالحماية بموازاة 
تطورها أو للرد على تهديدات جديدة. 

GDELS-SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A.
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طلقات 105 مم 
 TPCSDS-T

طلقة بواسطة المدافع 105/52 
 M48 y دبابات( M68 والمدفع
M60(. يشمل قذيفة من الطاقة 

الحركية مستقرة بواسطة مخروط 
ومتتبع. يتم استعماله كذخيرة في 

الجيش. 

مركبات مدرّعة بجنازير 
)ASCOD( )بيثارّو( 

)PIZARRO(O
تعتبر ASCOD من بين أحسن 
مركبات المعارك للمشاة من فئته 

) 31 إلى 42 طنا(. مركبة معارك 
بجنازير مصممة من أجل العمل 
إلى جانب المدرعات الرئيسية. 

ويمثل الطراز اإلسباني من مركبات 
ASCOD ما نسميه بيثاّرو 

)Pizarro(، في حين أن الطراز 
النمساوي هو أوالن واإلنجليزي هو 

أجاكس كما تمت تسميته مؤخرا. 
 ASCOD وقد تم استعمال طراز

 .SV كمحور تطوير البرنامج

رؤوس حربية ومحركات 
قذائف وصواريخ 

سانتا باربارا سيستيماس تصنع 
الرؤوس الحربية ومحركات 
الصواريخ ميتيور وميسترال 

وسبايك. اندماج الصواريخ: تقوم 
سانتا باربارا سيستيماس بإدماج 

صواريخ سبايك. 

 SIAC قطعة مدفعية
 155/52

 Santa Bárbara وتقوم شركة
Sistemas بتصميم وتصنيع 

عددا كبيرا من األسلحة والذخائر في 
منشآتها اإلسبانية. وتعمل في الوقت 

 SIAC(  الحاضر على إنتاج القذيفة
155/52( المقطورة والمطورة من 
أجل مهمات دعم النار وحماية األداء 

الجيد تحت نفقات صيانة وطاقم 
منخفضة والتي يتم استعمالها في 

الجيش اإلسباني وجيوش أخرى في 
العالم. 
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البّري 
 أنظمة ومعّدات وصيانة و

دعم دورة الحياة )LCS( وصناعة 
مساعدة وقطع غيار 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
صناعة مساعدة وآليات وغيرها 

C/ San Norberto, 42
28021 Madrid 
Telf.: 0034 917109082
www.grupojpg.com

التوزيع وخدمة ما بعد البيع لقطع 
الغيار األصلية سانتانا، وقطع 

البدل للعربات العسكرية بالعجالت 
  NISSAN ،والجنازر وال سيما

و IVECO و KYNOS و 
BMR/ و M-60 و PIZARRO
VEC  ومشاريع الهندسة والصيانة 

وإعادة البناء وتحديث العربات 
العسكرية ذات العجالت والجنازر 

واآلليات الخاصة ومنصات االختبار 
  PIZARRO و KYNOS والسيما
 M-60 والعربات الخاصة من أسرة
و NISSAN و IVECO وبما في 

ذلك اختبارات المحركات في منصات 
االختبار إلى غاية 2000 حصان  

والتصاميم والتزويد وصيانة الجسور 
الرافعة وبوليباست وأنظمة الرفع: 

الهندسة والصناعة والتثبيت والصيانة 
وقطع الغيار.

صيانة الدرجة 4 من بيثارو 
الصيانة الكاملة لعربات بيثارو بما 

فيها التجميعات والتجميعات الفرعية 
التي يتكون منها، مثل المحرك وعلب 

التروس وباسوس فيناليس واإلطار 
والنظام الكهربائي والبرج والنظام 

الهيدروليكي وغيرها. 

GRUPO DE INGENIERÍA, RECONSTRUCCIÓN 
Y RECAMBIOS JPG, S.A.
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 BMR/VEC صيانة
الدرجة 3 و4 والتحديث  

صيانة وتحديث وإصالح المركبات 
الكاملة BMR بما فيها عمليات 

التجميع والتجميع الفرعي التي يتكون 
منها، مثل المحرك وعلب التروس 

وعناصر النقل واإلطار والنظام 
الكهربائي.

منصات االختبارات ومعدات 
 ITV

تصميم وصناعة وتركيب منصات 
االختبار. 

صيانة الدرجة 3 و4 في 
العربات الخاصة VLPD و 

 CREC و CZ
صيانة وإصالح العربات الخاصة 

VLPD و CZ و CREC بما فيها 
التجميعات والتجميعات الفرعية التي 

يتكون منها، مثل المحرك وعلب التروس 
وباسوس فيناليس واإلطار والنظام 

الكهربائي والبرج والنظام الهيدروليكي 
وغيرها. 

إعادة بناء وإصالح 
المحركات 

إعادة بناء وإصالح كافة أنواع 
محركات الشاحنات والدبابات 

وغيرها من العربات. 
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البّري 
مركبات وأنظمة ومعدات وصيانة 

 )LCS( ودعم دورة الحياة

Avda. Aragón, 402
28022 Madrid
Telf.: 0034 903252700
www.iveco.es

تقوم إيفيكو بتصميم وبناء 
وتسويق العربات التجارية 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 

وعربات األشغال والحافالت 
الحضرية وللسفر بين المدن 
والعربات الخاصة بأعمال 
خاصة مثل إطفاء الحرائق 

ومهمات أوف رود والعربات 
العسكرية وللدفاع المدني. 

وتعتبر إيفيكو ديفنس فيهايكلز، 
الوحدة التجارية المتخصصة في 
تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات 

المخصصة للقوات المسلحة 
في العالم على غرار العربات 

اللوجيستية والتاكتيكية والمدرعة 
ومتعددة الوظائف مع مستويات 

مختلفة من الحماية. 

العربات الثقيلة 
أسرة عربات مصممة من أجل 

االستجابة لكل أنواع األعمال في 
كل أصناف التضاريس وبأقصى 

درجات السالمة والراحة واإلنتاجية. 
باقة واسعة من التشكيالت: أنواع 
صلبة أو قاطرة بأصناف ذات 2 

إلى 4 محاور، مع قدرة قطر جزئية 
أو كاملة سواء بمقصورة بسيطة 
أو مزدوجة وبقوة تتراوح ما بين 

310 و500 حصان. ومن أجل تلبية 
المتطلبات العسكرية، باإلمكان التزود 

بطقم تصفيح للمقصورة، ما يسمح 
بالعمل حتى في المجاالت شديدة 

التهديد.  

IVECO ESPAÑA, S.L.
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عربات متوسطة 
أسرة عربات صلبة )بقوة قصوى 
إلى غاية 320 حصان( بمحورين 

)مع GVM من 11 إلى 19 
طن(، مع قطر جزئي أو كامل 

وإمكانية تزويدها بمقصورة 
بسيطة أو مزدوجة أو ثالثية. إن 

سعة شحنها الضروري العالية 
)إلى غاية 12 طن، مقارنة مع 
11 طن التي تعود إلى عربات 

TRAKKER من محورين (، 
فضال عن مقاييسها الصغيرة والباقة 
الواسعة من علب التروس )اليدوية 
واألتوماتيكية والمؤتمتة(، ما يجعل 
EUROCARGO بمثابة العربة 
المثالية بالنسبة لألرضيات منخفضة 

التحرك. 

عربات أسترا 
عربات تاكتيكية عسكرية لها قطر 
كامل بتشكيالت 4×4 و 6×6 و 
8×8 بأصناف صلبة أو قاطرة 

وبعلبة تروس يدوية أو أوتوماتيكية، 
حيث أن هذه العربات مصممة بشكل 

يسمح بالقيام بكل أشكال العمليات 
العسكرية. تقدم خدمات كبيرة على 

مستوى التحرك وعبور أماكن 
مغمورة بالمياه إذ بإمكانها تقديم دعم 
تاكتيكي ألي عملية عسكرية في أشد 

الظروف قساوة بفضل تزودها بالجيل 
الجديد من األطقم الجزئية للتصفيح 
المضاد لأللغام والرصاص، والتي 

يمكن تفكيكها بسهولة. 

عربات متعددة األدوار 
عربات بعجالت ذات قدرة حركة 

كبيرة ومستوى عال من الحماية ضد 
الرصاص واأللغام، إذ تم تصميمها 

لمهام حفظ السالم ومهمات القتال:
 LMV )Light Multirole  -
Vehicle(: عربة 4x4 تعمل 

كعربة ربط وإجالء الجرحى 
ومنصة أسلحة وISTAR وكعربة 

دوريات وللقوات الخاصة
 MPV )Medium  -

 :)Protected Vehicle
عربات 4x4 و 6x6 مصممة 
 .TRAKKER انطالقا من

صالحة لنقل الجنود وكعربة إسعاف 
وقاطرة مدافع ومقصورة قيادة. 

عربات مصفحة 
عربات بعجالت مجوقلة مصفحة 

تضمن البقاء على قيد الحياة للطاقم 
بفضل التصميم المبتكر لإلطار ذي 

الكتلة الواحدة:
 6x6 عربة برمائية :VBTP  -

صالحة للعمليات البحرية في حالة 
البحر 3

SUPER  -
 8x8 عربة برمائية :VBTP  -

صالحة للعمليات البحرية في حالة 
البحر 3

-  CENTAURO: دبابة صالحة 
للعمليات العسكرية البرية : مهام 

قتال ودعم القتال ونقل الجنود )إلى 
غاية 13 شخصا(. 
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شهادات الجودة
ISO 9001
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البّري 
أنظمة ومعدات 

Autovía A-4, km 171
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Telf.: 0034 926610504
www.marzasa.es

صناعة صهاريج المحروقات 
وصهاريج المياه والحاويات 
الصهاريج والوحدات التي 

تزود الطائرات بالمحروقات 
وقاطرات الشحن العام 

وقاطرات صهاريج المياه 
وقاطرات صهاريج 

المحروقات وقاطرات 
البرادات وقاطرات المخازن 

وقاطرات الورشات وقاطرات 
نقل الذخيرة وقاطرات مكافحة 

الحرائق وقاطرات شحن 
اآلليات. أطر خاصة لنقل 
الجنود والمشحونات على 

الباليت وشيلتير. 

مقطورات للشحن العام 
الشحن العام في كل أنواع التضاريس 

من 1500/2000 كلغ، وبجزء 
خلفي قابل للبسط والتفكيك مع سقف 

وهيكل قابلين للتفكيك ودعامة ارتكاز 
قابلة للضبط والبسط وحلقة ربط من 

صنف NATO وفرامل ركنية وإنارة 
من صنف NATO إلى جانب عجلة 

إضافية.

MARZASA - MARTÍN ZABALLOS, S.A.
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صهريج مزود للطائرات 
صهريج لتزويد المحروقات 

للطائرات مع التزويد تحت الجناح 
وفوق الجناح. 

الهيكل الفوقي للشاحنة 
مقاعد قابلة للخفض والتفكيك من 

أجل نقل الجنود، جانبية وخلفية قابلة 
للخفض والتفكيك مع مع سقف وهيكل 

قابل للتفكيك والربط مع شيلتر من 
 ISO 10 ft  و  NATO II صنف

حاوية صهريج للمحروقات 
معدات محرك مضخة مستقلة مدمجة 

في الحاوية مع إمكانية التزويد 
للعربات الخفيفة والثقيلة واإلفراغ 

بواسطة الجاذبية، مصادق عليه 
لنقل البضائع عبر الطرق والسكك 

  ISO 20 الحديدية والبواخر، حاوية
قابلة للرص على ثالث مستويات. 

صهريج محروقات على 
شاحنة 

صهريج نقل وتزويد بالمحروقات 
مزود بعداد لترات وأنبوب وفوهة  

للخدمة، مصنوع من الفوالذ 
بالكربون أو األلومنيوم، مع أنبوب 

إفراغ بواسطة الجاذبية. 
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أنظمة ومعدات 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
أخرى 

C/ Galileo Galilei, 25. Pol. Ind. La Garena 
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Telf.: 0034 663019595
www.iturri.com/es/quienes-somos/grupo-iturri/protec-fire

شركة تابعة لمجموعة 
ITURRI متخصصة في ما 

يلي:
-  تصنيع عربات مكافحة 

الحريق: الحضرية والريفية 
والغابوية والصناعية 
والخاصة بالمطارات

-  تصنيع العربات الخاصة مثل 
النقل الطبي وسيارة اإلسعاف 

للعناية المركزة ومزودات 
الطائرات بالمحروقات
-  هندسة مكافحة الحرائق

-  معدات الطوارئ
-  تصميم وصناعة هياكل 

عربات المطارات
-  منشآت مكافحة الحرائق 

“المفتاح في اليد”. 

PROTEC-FIRE, S.A.
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عربات مكافحة الحرائق 
مكافحة الحرائق 4X4 المخصصة 

لالستعمال في عدة مطارات إسبانية 
والتي تحوي العوامل التالية: الماء 
)5000 لتر( والرغوة )600 لتر( 

والمسحوق الجاف )250 كلغ(. 

منشآت مكافحة الحرائق 
منشآت مكافحة الحرائق لحماية 

صهريج أسطواني لتخزين البوتابين. 
نظام طوفان مع استشعار أوتوماتيكي 

للنار. 

عربات مكافحة الحرائق
مكافحة الحرائق 4X4 قابلة للنقل جوا 

لالستعمال في عدة مطارات إسبانية 
وقابلة للنقل على متن الطائرات. تحوي 

عوامل اإلطفاء التالية: الماء )4000 لتر( 
والرغوة )400 لتر( والمسحوق الجاف 

)150 كلغ(. 
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البّري 
عربات وأنظمة ومعدات 

أسلحة وذخيرة 
CIED

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة وانظمة 
ومعدات 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
بنى تحتية 

P.º de la Castellana, 141 - Edif. Cuzco, plantas 18-20 
28046 Madrid
Telf.: 0034 974431510
www.proytecsa.net/es

برويتيكسا سيكوريتي، شركة اسبانية 
لها توجه دولي، تتخذ مقرها في 
مدريد ويوجد مصنعها الرئيسي 

في مدينة ويسكا. تتمثل مهمتنا في 
تصميم وتطوير وتصنيع وتسويق 

حلول تكنولوجية خاصة تتكيف مع 
االحتياجات الخاصة بزبنائنا سواء 

على الصعيد الوطني والدولي، 
بخصوص مجاالت األمن والدفاع. إن 
التعاون الوثيق الذي يربط برويتيكسا 

سيكوريتي مع قوى وأجهزة األمن 
الحكومية والهيئات المالية وشركات 

سكك الحديد واإلدارات العمومية 
والشركات الخاصة، على مدى ما 

يزيد عن 25 سنة، أتاح لها تبّوأ مكانة 
الصدارة على الصعيد العالمي وجعلها 

ماركة مرجعية في قطاع األمن. 

 CID الذراع الروبوت
يعتبرAunav.CID )وهو ذراع 
تحقق IED( بمثابة ذراع روبوت 
بمفاصل وقابل لالمتداد، حيث أنه 

مزود بتكنولوجيا التحكم والمعالجة 
الذكية التي تتيح القيام بعمليات 

االكتشاف والتعرف وتحريك كل 
أنواع المتفجرات او ما يمثل تهديدا 

تم اكتشافه وال سيما المتفجرات. 
وقد تم تصميمه لتثبيته على عربة 

مصفحة بواسطة نظام تركيب سريع. 
ويعتبر النظام ذاتيا وال يحتاج إال إلى 

ربط كهربائي بالعربة. 

PROYTECSA SECURITY, S.L.
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 AUNAV.VAN
Aunav. تم تصميم وتطوير العربة

VAN من أجل تيسير نقل فرق 
إبطال المتفجرات لكل أنواع المعدات 
الضرورية والعمل بشكل مريح من 

مقصورة العمليات بداخل العربة. 
وتحوي العربة عددا من الدواليب 
والصناديق التي تم تثبيتها داخلها 

من أجل تخزين قطع غيار ومعدات 
EOD الضرورية بما فيها بدالت 

.EOD

AUNAV. روبوت
 NEXT

EOD/ بالنسبة لعمليات ROV
 IED/VBIED )Vehicle

 Born Improvised
 )Explosive Device
أو التهديدات بالمواد النووية 

أو اإلشعاعية أو البيولوجية أو 
الكيماوية )CBRN(. يشمل 

ذراعين بتنسيق زمني، أحدهما ذراع 
إلكتروهيدروليكي بقوة رفع تصل 
إلى 250 كلغ وذراع ثان كهربائي 

 IP65 اختياري. يحظى بشهادة
لضمان دخول الغبار أو الملوثات 

)CBRN( إلى الجهاز، بحيث يتم 
استعماله في أحسن الظروف إلى 

جانب تطهيره بواسطة نفاثات المياه 
بشكل آمن .

AUNAV. روبوت
 EOD

يعتبر Aunav.EOD روبوت 
متطور للغاية ومتوسط الحجم 

مصمم إلبطال مفعول المتفجرات. 
إن قدرته الهائلة على رفع األوزان 

الثقيلة إلى جانب دقته المتناهية، 
تسمحان لخبراء المتفجرات بالرد 

بفعالية على حاالت وجود متفجرات 
 EOD سواء على صعيد عمليات
أو CIED أو السيارات المفخخة 
 VBIED, Vehicle Born(
 Improvised Explosive

Device( أو التهديدات بمواد 
.)CBRN(

 AUNAV.MEGA
لقد تم تصميم وتطوير روبوت 
Aunav.MEGA من أجل 

الحراسة المحيطية والعمليات الخاصة 
EOD و CIED و CBRN في 

البنى التحتية الحساسة مثل المحطات 
البيتروكيماوية والنووية والصناعات 
Aunav. الكبرى.  ويتمتع روبوت
MEGA بانفتاح وبعد كبيرين وقد 
تم تصميمه من أجل إبطال مفعول 

المتفجرات في البنى التحتية الضخمة. 
وقد تم تزويده بذراع هيدروليكي 

بقدرة رفع 225 كلغ ويمكنه العمل 
على ارتفاع 18 مترا.
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أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
صناعة مساعدة وقطع غيار 

أسلحة وذخيرة 
أسلحة 

Carretera N-1, s/n
20140 Andoain (Guipúzcoa)
Telf.: 0034 943751666
www.sapaplacencia.com

العراقة والتكنولوجيا واالبتكار. 
 SAPA راهنت شركة

OPERACIONES في ارتباطها 
بمجال الدفاع، على االبتكار من 

أجل تقديم تكنولوجيا تقترح حلوال 
بأقصى حدود األداء بالنسبة 

للدفاعات الجوية والحركة وإدارة 
وتوليد الطاقة. وبواسطة تحالفها مع 
 ،Rheinmetall Air Defence
فإنها تزّود بأنظمة األنبوب المزدوج

 Oerlikon® GDF 007/009
والفوهات PW1000. أنشأت الشركة 

قاعدة من المعارف والتكنولوجيا 
الميكانيكية واإللكترونية من أجل 

تطوير باقة من آليات نقل الحركة في 
المركبات ذات العجالت والمجنزرة، 

إلى جانب منتجات في مجاالت 
إلكترونيات التحكم وااللكترونيات 

الكهربائية واآلالت الكهربائية 
وكابالت مركبات الطرق الوعرة 

والقطاع البحري واألجواء المتفجرة. 

 CAAA
 OERLIKON 35/90
تصنيع وإعادة تأهيل وتحديث مدافع 

المضادات الجوية

SAPA OPERACIONES, S.L.



المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

55

مولّد 150 كيلوات 

مجموعة من آليتين كهربائيتين من 
75 كيلووات مقترنة بواسطة قابض 

كهرومغناطيسية، جنبا إلى جنب 
مع محول مزدوج تيار متردد/تيار 
مستمر، لكل آلة بشكل يسمح لهما 

العمل معا أو باستقاللية كمحرك أو 
كمولدات كهربائية. 

 SG 850 ناقل الحركة 
ناقل الحركة SG850 آلي ومتعدد 

السرعات، فائق الفعالية الميكانيكية، 
مستمر التغير ودون محّول ثنائي. 

 VCI/C تم تثبيتها في المركبة
Pizarro Fase II. أسرة ناقالت 
الحركة للمركبات المجنزرة المصفحة 

CVT و HP 850. جهاز تحكم 
إلكتروني قابل للبرمجة ومقود درايف 

 .)CVT, 850 HP( باي واير

 SW 600 ناقل الحركة
أسرة ناقلي الحركة اآللية فائقة 

الفعالية ودون محّول ثنائي للمركبات 
الخاصة. HP 800 من أجل تركيبه 

في المدرعة اإلسبانية المستقبلية 
VCR 8x8 .  االنتقال بين 

السرعات بنسبة 16 % يسمح بإنجاع 
المحرك ويخفض من االنبعاثات 
واستهالك المحروقات وتحسين 

اإلسراع. تم تصميم ناقل الحركة 
تحت مفهوم وحدات، الذي يسمح 

بإدماج مولد ومنفذين للطاقة و / أو 
مثبط. مجموع النجاعة: 92-95% 

 وحدة القوة المساعدة
  7،5 كيلوات 

 LEOPARDO 2E
يتم تصنيع وحدات القوة المساعدة 
على المقاس لكل تطبيق على حدة. 

يسمح للعربة بإنجاز مهامها في 
أوضاع ثابتة دون تشغيل المحرك 

الرئيسي. شحن البطاريات. مجموعة 
المنتجات: 7-5 و 17-10-5 كيلوات 

على DC  28 فولت. استهالك 
خاص منخفض. كثافة طاقة عالية. 
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أنظمة ومعدات 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
البنى التحتية والصناعة المساعدة 

واآلالت 

Pol. Ind. C/ Los Jaboneros, 14
13640 Herencia (Ciudad Real)
Telf.: 0034 926574720
www.tsecurity.es

تتمتع TSD بأزيد من 30 سنة 
من التجربة في مجال التصميم 

والتطوير واإلنتاج في إسبانيا، على 
صعيد عربات األمن الخاصة على 

المقاس مثل: المركبات المدرعة 
ونقل األموال والمركبات العسكرية 

والشرطية. يتم استعمال مركباتنا من 
طرف زبنائنا في ما يزيد عن 40 بلدا 

في كل من أوروبا وإفريقيا والشرق 
األوسط وأمريكا، حيث نقدم لهم 

أيضا التأهيل وخدمات ما بعد البيع 
بشكل محلي إلى جانب الحلول التقنية 
المرغوب فيها من طرفهم. ومن بين 

اختصاصاتنا، التطوير والمشاريع 
المعدة على المقاس التي يتم إنجازها 

بتعاون وثيق مع الجيوش وقوات 
وأجهزة األمن. وقد جعلت هذه 

 TSD الفلسفة وطريقة العمل، شركة
بمثابة مرجع على الصعيد العالمي في 

إنتاج المركبات المدرعة والخاصة 
بنقل األموال والهياكل الخارجية 

والمركبات العسكرية. 

الهياكل الخارجية العسكرية 
تقدم شركة TSD مجموعة واسعة 

من الحلول اللوجيستية المكيّفة 
للجيوش في كل أنحاء العالم، بما 

في ذلك نقل الجنود والبضائع 
والذخيرة والمتفجرات والصهاريج 
وورشات العمل وغيرها. وفي كل 
هذه األصناف نؤكد على التكيّف 

مع األجواء والظروف الطقس حيث 
ستعمل المركبات بآليات حماية 

خاصة ومعالجات مضادة لألكسدة. 

TECNOVE SECURITY, S.L.
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معدات سكك الحديد 
أطلقت شركة TSD قبل بضع 

سنوات قطاعا خاصا بالسكك 
الحديدية، بفضل قرب بعض 

المنتجات التي كانت تصنعها تقليديا 
من هذا القطاع إلى جانب رغبتها 

في توسيع أفقها وحجم أعمالها. 
وعلى غرار باقي المنتجات، تعتمد 
هذه المشاريع على يد عاملة مؤهلة 

إلى جانب هندسة تصميم قادرة على 
إطالق مفاهيم جديدة ومعالجتها 

إنتاجيا. 

المركبات المدرعة 
TTES. نقل األموال 

كما أن المركبات المدرعة التي 
تصنعها شركة TSD تكمل مجموعة 

من المركبات األمنية. ومع احترام 
المظهر الخارجي للمركبة والحفاظ 
على صالحيات المركبة األساسية، 

يتم تقديم مستويات من الحماية 
الباليستية عالية إلى جانب درجة 

متقدمة من التخفي. ويتم تزويد هذه 
المركبات بأحدث األنظمة األمنية مثل 
أجهزة التشويش وأجهزة االتصاالت 

وكاميرات الرؤية الليلية وغيرها. 

سيارات ألجهزة األمن 
الحكومية 

تعتبر شركة TSD رائدة في قطاع 
التحويل وتقدم خدماتها لمختلف 

األجهزة األمنية الحكومية. وبناء 
على مجموعة واسعة من الحلول 
التقنية، يتم تصميم المنتج النهائي 

بشكل يتكيف مع االحتياجات الدقيقة 
للزبائن، من قبيل مركبة كبيرة 

لمحاضر حوادث السير والمركبات 
الخاصة بمكافحة الشغب ونقل 

المعتقلين وغيرها. إذ أن المجموعات 
الصغيرة من هذه المركبات، على 

غرار األساطيل الكبرى منها التي يتم 
تسليمها إلى الزبناء، تفي بما يكفي 

بمتطلبات آجال التسليم وأعلى معايير 
الجودة. 

خزائن / حجرات مصفحة 
لدى شركة TSD مجموعة واسعة 

من المنتجات الخاصة بحماية األشياء 
الثمينة والوثائق المهمة واألرشيفات 
اإللكترونية وكل أنواع األمور التي 

تعتبر ذات أهمية سواء بالنسبة 
للشركات أو للخواص. وقد تم تطوير 
هذه المنتجات بمواد مختلفة وبأنواع 
من اإلغالقات واألنظمة األمنية من 
أجل الحفاظ على األشياء الثمينة في 
مأمن من السرقة أو السطو أو أي 
أحداث أخرى غير مرغوب فيها. 

وفي هذا الخط من المنتجات يتم تقديم 
الخزائن. 
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مركبات وصيانة و دعم دورة 

 )LCS( الحياة

Vía Edison, 17. Pol. del Tambre 
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 0034 981580322
www.urovesa.com

 URO, تعتبر شركة
 Vehículos Especiales,
S.A. )UROVESA( شركة 
متخصصة في تصميم وتصنيع 

وتسويق المركبات الخاصة رباعية 
الدفع لالستعمال العسكري و/

أو الصناعي. وتشمل مجموعة 
كاملة من المركبات سواء التكتيكية 

أو الشاحنات رباعية الدفع أو 
المركبات عالية الحركة أو 

المركبات المدرعة وغيرها. كما 
أن العناية الفنية بمركباتنا رباعية 

الدفع )منصة برية(، بما فيها 
أجهزتها و قطع الغيار، تندرج 
أيضا ضمن األنشطة الرئيسية 

لشركتنا. الزبناء: وزارة الدفاع في 
اسبانيا إلى جانب جيوش أخرى 
من 22 بلدا في كل من أوروبا 

وإفريقيا والشرق األوسط وآسيا 
وأمريكا الالتينية. 

URO, VEHÍCULOS ESPECIALES, S.A.
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مركبات عالية الحركة 
 )VAMTAC( التكتيكية

VAMTAC )مركبات عالية 
الحركة التكتيكية (: مركبة رباعية 

الدفع بناء على وحدات ومتعددة 
االستعمال، تم تصميمها من أجل 

تحّمل أسوأ ظروف العمل مع تمتعها 
بقدرة كبيرة على الشحن والحفاظ 

على حركية عالية. 

شاحنة رباعية الدفع 
 :TT URO شاحنة رباعية الدفع

تسمح بشحن المعدات واالنظمة 
والعاملين أو أي نوع من الحمولة 

إلى األماكن األكثر وعورة مع كامل 
الضمانات والسالمة. 

مركبة عالية الحركة خفيفة 
VAMTAC 3.5

-  مركبة خفيفة رباعية الدفع بوزن 
إجمالي ال يتعدى 3،5 طن وقدرة 

شحن بحدود 1 طن. بها نظام 
جر 4x4 دائم واقفال المفرق 

في المحورين.  متوفر في عدة 
إصدارات )الشاسيه-الكابينة، البيك 
اب، مركبة كبيرة( و علبة التروس 

اليدوية أو التلقائية. 
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ADELTE TRANSPORTE Y 
SERVICIOS EFS, S.L.

Pol. Ind. Armentera, parc. 74 
22400 Monzón )Huesca( 

Telf.: 0034 974404619 
www.adelte.com

TRABOSA هي قسم النقل البري التابع لشركة 
 Serviciosو ADELTE Transporte

EFS، إذ أنها تتمتع بتجربة تفوق 50 سنة في تصميم 
وتصنيع وصيانة كل أنواع المقطورات ذات السعة 

الكبيرة للنقل برا للدبابات ومركبات ثقيلة أخرى. 
وتقوم TRABOSA بتصميم وتصنيع المقطورات 

العسكرية الموثوق منها والناجعة وعلى المقاس . 
وتشمل المقطورات هيكال من الفوالذ شديد المقاومة 

إلى جانب نظام كهربائي مدّرع وناقل حركة مدني أو 
ميداني بواسطة 2 إلى 3 محاور. كما أنها تشمل أنظمة 

تعليق هيدروليكي أو هوائي أو ميكانيكي. وتتراوح 
قدرة حمولتها ما بين 20 إلى 100 طن. وباستطاعة 
المجموعة الكاملة من مركبات TRABOSA أن 

تلبّي أشد المتطلبات العسكرية من أجل تحقيق أي 

هدف وفي أي ظروف. 

AUSA CENTER, S.L.U.
Ctra. de Vic, km 2,8 

08243 Manresa )Barcelona( 
Telf.: 0034 938747311 

www.ausa.com

تركز شركة AUSA العائلية وذات النزعة 
التجديدية، على تصميم وتصنيع وتسويق المركبات 

الصناعية المكتلة وال سيما المعدة لمجال البناء 
والبلديات والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات 

األخرى. وقد تم تأسيسها في سنة 1956 ولها في 
الوقت الحاضر فروع في كل من فرنسا والمملكة 

المتحدة وألمانيا والمكسيك والبرازيل والصين. كما 
أنها تسّوق منتجاتها في ما يزيد عن 80 بلدا بواسطة ما 

ال يقل عن 500 موّزع في القارات الخمس. 

AUCAR TRAILER, S.L.
C/ Pintor Pau Roig, 41 

08330 Premiá de Mar )Barcelona( 
Telf.: 0034 937524283 

www.aucartrailer.com

تعتبر AUCAR-TRAILER, S.L. شركة 
إسبانية تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع المركبات 

الخاصة بمدارس تأهيل السائقين والخاصة 
باللوجيستيك بشكل عام. ويقوم فريقنا الفني من مكاتبنا 

الرئيسية في برشلونة بتصميم وتنسيق وتسيير كل 
األعمال بناء على أكثر معايير الجودة صرامة. كما 

أننا نملك معارف واسعة بخصوص القوانين المتصلة 
بالمركبات ولذلك فإن كل مصنوعاتنا تحترم القوانين 

األوروبية بشكل دقيق. والدليل على ذلك مسيرتنا التي 
أنجزناها بفضل أهم الضمانات وخدمتنا الجيدة التي 

نقدمها ما بعد البيع. 

CASLI, S.A.
C/ Antonio Machado, 3 

28035 Madrid 
Telf.: 0034 914561760 

www.casli.es

تعتبر CASLI مجموعة خاصة من الشركات 100 
% إسبانية، تم تأسيسها في عام 1943 وتمثل عددا 

من العالمات التجارية المرموقة على الصعيد الدولي. 
تشمل ما يزيد عن 150 عامال رفيعي التأهيل وأكثر 

من 5000 متر مربع من الورشات و2000 متر 
مربع من المستودعات إلى جانب منصة اختبارات 

وهندسة مبيعات وشبكة خدمات رسمية وقاعات 
للقياس والتدريب. وتعمل في مجال الدفاع بوصفها 

 MTU-DETROIT DIESEL موّزع لمنتجات
و ALLISON TRANSMISSION و 

KARCHER-FUTURETECH كما أنها 
تطور برامج صيانة وتحديث للمركبات TOAS و 
ATP و BMR VEC. كما تقوم بتوزيع معدات 

مخيمات وأنظمة لتحلية المياه والدفاع من أسلحة 
الدمار الشامل وحلول طاقة. 
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CAUCHOS PUNTES, S.L.
Ctra. de Valencia, km 6,100 

50410 Cuarte de Huerva )Zaragoza( 
Telf.: 0034 976463085 

www.cauchospuntes.com

لها 35 سنة من التجربة كممّون قطع لعدة جيوش ما 
يبرهن على جودة منتجاتنا. إذ أننا نعتمد دائما على 

أكثر المعايير صرامة بخصوص التطبيق في المجال 
العسكري، حيث نحرص على إيجاد الحل المالئم لك 
حاجة. 5 تقنيات مختلفة من التحول والقذف والحقن 

والضغط وطالء البكرات والجرن، كلها تخولنا تقديم 
مشورة جيدة لكل حالة على حدة. وأخذا بعين االعتبار 

للمواصفات الخاصة بكل جيش، وبناء على ميزات 
عالية لمكافحة التعرية وااللتصاق ومكافحة التمزق 

 bushingsوبعمر طويل، على غرار الممررات و
وأنظمة التدحرج المركبات المزنجرة: عجالت الشد 

أو الدعم أو التدحرج وحلقات وعناصر حابسة وتنانير 
ميكانيكية وغيرها. 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 
EUROIBÉRICA, S.A.

C/ La Solana, 5 
28850 Torrejón de Ardoz )Madrid( 

Telf.: 0034 916487600 
www.euroiberica.com

تنشط شركة CIESA في المبيعات وتقديم الخدمات، 
إذ أنها تعمل كعميل ومكتب استشارات للشركات 
المصنّعة من أجل بيع منتجاتها. األنشطة الرئيسية:
-  تسويق المنتجات المصنّعة في إسبانيا الخاصة 

بالصناعات الدفاعية والمدنية مثل الدعامات 
الميكانيكية والبطانات الميكانيكية وحلقات جنازر 

الدبابات ومكونات التعليق والميكانيكا الدقيقة 
وقضبان اللي والتيجان و وسالل األبراج إلى جانب 
“المركبات الخاصة عالية الحركة و قطع الغيار “ 
و” الشاحنات الخاصة متعددة الدفع” وآالت الشحن 

والشاحنات القالبة وآالت األشغال العامة متعددة 
الدفع “

-  الصيانة الكاملة للمركبات الموجهة إلى القوات 
المسلحة وأجهزة األمن الحكومية

-  تثبيت وصيانة أنظمة اكتشاف وإطفاء الحرائق في 
المركبات المدرعة. 

COMERCIAL HERNANDO 
MORENO, S.L.U.

C/ Puerto de Navacerrada, 88 
28935 Móstoles )Madrid( 

Telf.: 0034 916165220 
www.cohemo.com

تعتبر COHEMO, S.L.U شركة إسبانية 
متخصصة في صيانة وإصالح وتحديث والتزويد 

بالمجموعات الميكانيكية والفرعية للمركبات المدرعة 
والمصفحة والتاكتيكية العاملة في عدة جيوش في 
Leopard 2 A4/2E, Pizarro/( العالم

ASCOD y BMR/VEC(، كما تعمل في 
مجال التزويد بقطع الغيار الخاصة سواء بالمركبات 

التي ما زال يتم إنتاجها او تلك التي نظرا لعمرها 
الطويل هناك صعوبات لتأمين سلسلة تموين 

Pizarro/ و Leopard 2 A4/2E( قطعها
 BMR/VEC و Centauro و ASCOD
و RG-31 و مجموعات M-113 و M-109 و 

Anibal و منصات مكافحة الحرائق(. كما تقوم 
COHEMO بتموين المجموعات اإللكتروجينية 
FG- فضال عن كونها الموزع الرسمي لمنتجات

 .Wilson

شهادات الجودة
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COMPAÑÍA DE 
RECTIFICADOS DE 
CÓRDOBA, S.A.

C/ Fresadores, parc. 1,  
Avda. de la Torrecilla, s/n 

14013 Córdoba 
Telf.: 0034 957297355 

www.rectificadoscoreco.com

- ضبط وإعادة بناء محركات االحتراق الداخلي في 
المركبات الصناعية والعادية

-  إصالح وتزويد مكّونات المركبات العسكرية 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
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DANIMA INGENIERÍA 
AMBIENTAL, S.A.

Parque Empresarial  
Principado de Asturias, parc. 12. 

33417 Avilés )Asturias( 
Telf.: 0034 985514450 

www.danima.es

تعتبر DANIMA NCAGE  8893B  شركة 
متخصصة في تطوير المشاريع والهندسة والتصنيع 

في مجال المعدات. مصنّعة للمعدات اللوجيستية 
والتكتيكية: VEMPAR والمنصات متعددة 

االستعماالت )الشحن واإلنقاذ( والمقطورات وأنظمة  
SMIC لمعالجة الحاويات ISO  وآليات اإلفراغ 
التلقائي وغيرها إلى جانب كل المعدات المصنفة في

. NOC

INDITE 2000, S.L.
C/ Zaragoza, 5 

28970 Humanes de Madrid 
Telf.: 0034 916855033 

www.indite2000.com

Indite 2000 S.L شركة اسبانية متخصصة 
في تصنيع وصيانة وإصالح وتحديث وتزويد 

األنظمة البصرية للمركبات المدرعة والمصفحة 
والتكتيكية في الخدمة لدى مختلف القوات المسلحة 

Leopard 2 A4/2E, Pizarro/( في العالم
 .)ASCOD, RG-31, M-113, BMR/VEC

MANN+HUMMEL  
IBÉRICA, S.A.U.

C/ Pertusa 8, Pol. Ind. Plaza 
50197 Zaragoza 

Telf.: 0034 976287300 
www.mann-hummel.com

 MANN+HUMMEL قامت شركة
IBERICA بوصفها تنتمي إلى مجموعة 

MANN+HUMMEL على مدى تاريخها بتعزيز 
مكانتها في تصنيع منتجات ذات قيمة قالية في مجال 

الترشيح والمكّونات التقنية البالستيكية للمركبات وكل 
أنواع المحركات. 

PIEDRAFITA SPORT, S.L.
C/ Ramón y Cajal, 4 

28860 Paracuellos de Jarama )Madrid( 
Telf.: 0034 916582100 

www.piedrafita.com

أصبح لشركة بيدرافيتا حضور في الصناعة العسكرية 
منذ ما يزيد عن 20 سنة، إذ تشارك في برامج 

أوروبية وأمريكية مهمة. وتساعد منتجاتها المكملين 
الرئيسيين على تقديم تحسينات على صيعد الحركة 

وتقليص الكلفة العملياتية بواسطة قضبان امتصاص 
دائرية 100 % هيدروليكية ذات قدرة كبيرة وال 
تحتاج إلى الصيانة، وهي التي يتم استعمالها في 

الوقت الراهن في أنظمة التعليق في المنصات 
المجنزرة األهم في الوقت الحاضر. كما تقدم بيدرافيتا 
وحدات توزيع القوة الكهربائية قابلة للتشكيل بناء على 
تكنولوجيا الحالة الصلبة ومعتمدة وفق معايير عسكرية 

)بريطانية وأمريكية(، وهي التي قد توجد سواء 
في المركبات الجديدة أو في ريتروفيتس. ويتكامل 

عرضها مع خدمة اقتناء البيانات على المتن ضمن 
ظروف حقيقية. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 14001

OHSAS 18001
ISO 9001

ISO 16949
شهادات الجودة

ISO 9001
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RALENTIZADORES Y 
TRANSFORMACIONES, S.A.

C/ Cobre, 15 
28850 Torrejón de Ardoz )Madrid( 

Telf.: 0034 916766782 
www.ryt.es

وقد كان النشاط الرئيسي دائما للشركة هو التصميم 
والتحويل وتجهيز المركبات الصناعية، حيث كانت 

تعدى مجالها ما هو وطني إلى ما هو أوروبي، بهدف 
تقديم حل للزبون بالنسبة لمركبته عندما ال يتوفر في 
التصنيع بالسلسلة. ويشار إلى أن هذه المسيرة المهنية 

الواسعة إلى جانب الموظفين المؤهلين والتطور 
المستمر، كل ذلك أتاح لشركة R&T الدخول أيضا 

إلى قطاع القطارات حيث بدأت التسويق المباشر 
لمروحية واسعة من المنتجات التي تعود إلى شركات 

مهمة ومرموقة على الصعيد األوروبي وذات تقليد 
عريق في هذا القطاع. 

RENOVA-MOTOR, S.L.
C/ Marconi, 403 

45600 Talavera de la Reina )Toledo( 
Telf.: 0034 925806602 

www.renovamotor.es

إعادة بناء وإصالح وصيانة المركبات الصناعية 
والعسكرية والمصفحة والمعدات ومركبات المطارات 

بما في ذلك معدات مكافحة الحرائق ومحركات 
والمجموعات والمجموعات الفرعية للمركبات 

المذكورة. بيع قطع الغيار والمكّونات. 

STAR DEFENCE LOGISTICS & 
ENGINEERING, S.L.

Ant. Ctra. de Extremadura, km 20,800 
28935 Móstoles )Madrid( 

Telf.: 0034 914989196 
www.sdle.es

التسويق بالجملة والتجزئة وإصالح المركبات بمحرك. 
التسويق بالجملة بالنسبة آلالت ومعدات وتموينات 
أخرى. إصالح وصيانة معدات الحياة والعمل فوق 

الحاوية:
-  صيانة الحاويات من أجل عدة استعماالت

-  صيانة المركبات
-  صيانة المنتجات الفرعية

-  صيانة آليات األعمال العمومية. 

TALLERES GRUYMA, S.L.
C/ Ballobar, s/n 

22004 Huesca 
Telf.: 0034 974210516 
www.gruyma.com

- إصالح وصيانة آالت األشغال العمومية والرفع
-  إنتاج اآلليات وقطع الغيار

-  بيع آالت األشغال العمومية والرفع وقطع الغيار. 
تم تأسيسها في عام 1973 حيث مر عليها أكثر 

من 42 سنة من العمل وتمتلك منشآت تشغل أكثر 
من 3000 متر مربع مهيأة بشكل كامل ولها أحسن 

األدوات من أجل الصيانة واإلصالح وبيع آالت 
األشغال العمومية والبناء. كما أن لدينا مساحة 

خاصة باالختبارات المسبقة والوسطى والنهائية 
التي ننجزها على اآلالت التي يسلمها لنا زبناؤنا، 

كما أن لدينا فريق عمل من المهنيين الذين يتمتعون 
بتجربة عريضة في كل الميادين التي يشملها عملنا. 
ونشّكل فريقا قادرا على إصالح كل أنواع الماركات 

والطرازات من اآلالت الموجودة في السوق بكل 
الضمانات. 
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UP LIFTING VERTICAL, S.A.
Pol. Ind. Sepes. Rda. Industria, 151 

 22006 Huesca 
Telf.: 0034 974229832 
www.uplifting.es

تعد UP LIFTING, S.A.شركة إسبانية 
متخصصة في تصميم وتصنيع اآلليات الثقيلة الرافعة. 

إنها شركة فتية وحديثة تم إنشاؤها في عام 2011 
لكن بمشاركة موظفين يتمتعون بتجربة عريضة في 

القطاع. ويستند عمل الشركة على 3 محاور رئيسية، 
كالتالي:

-  رهان ثابت على البحث + التطوير + االبتكار
-  استعمال أكثر الوسائل التكنولوجية تقدما في مجال 

اإلنتاج، حيث أن مصنعها يحتل الريادة على الصعيد 
الدولي. 

- تكييف اآلليات على حسب االحتياجات الخاصة 
 UP LIFTING لكل زبون ولكل سوق. وتقوم

بصناعة آليات في المجال المدني والعسكري، حيث 
أنها زودت عدة جيوش قريبة من حلف األطلسي 

باآلليات.  

VT PROYECTOS, S.L.
C/ Sierra de Guadarrama, 36 A 

28830 Madrid 
Telf.: 0034 911252412 

www.vtproyectos.com

لدينا تجربة في عدة اختصاصات متصلة بصيانة 
وإصالح المركبات الخفيفة والثقيلة باإلضافة إلى 

تصميم وتصنيع النماذج األولية. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
شهادات الجودة

ISO 9001

TIRUÑA, S.L.
Pol. Ind. Ampliación Comarca, 1. C/ 2 

31160 Orkoien )Navarra( 
Telf.: 0034 948355111 

www.tiruna.com

تم تأسيس ورشات إيرونيا في عام 1921 من طرف 
نيكاسيو غيبيرت كورشة إلصالح العربات. وتشكلت 
المقاولة كشركة مجهولة اإلسم في عام 1965 بفضل 

انتشارها في سوق القطع الميكانيكية. وتطور ذلك 
التوسع إلى تخصص في صناعة القطع كبيرة الحجم. 
وكنتيجة لمعرفة كبيرة في مجال تصنيع القطع الكبيرة 
إلى جانب وجود دعم قوي من طرف المكتب التقني، 
حيث أن ورشات إيرونيا بدأت في مطلع الثمانينيات 

في تطوير مغازل للتعاريج لصناعة الورق املقّوى 
تحت االسم التجاري تيرونيا، الذي اعتمدته كاسم 
تجاري في عام 2003 بالتزامن مع االنتقال إلى 

المنشآت الجديدة. 

TRANSMISEVILLA, S.L.
Pol. Ind. La Red Sur. C/ La Red 15, 7 

41500 Alcalá de Guadaíra )Sevilla( 
Telf.: 0034 955630486 

www.transmisevilla.com

 .TRANSMISEVILLA, S.L تم إنشاء شركة
اإلشبيلية في عام 1982، وهي متخصصة في إصالح 

علب التروس في المركبات الصناعية والتجارية 
باإلضافة إلى المضخات والمقاود الهيدروليكية فيها. 

كما تقدم هذه الشركة الصيانة التقنية ما بعد البيع 
وبواسطة إعادة الببناء والتبادل والصيانة وبيع قطع 

الغيار األصلية والمجموعات الكاملة وهي وكيل 
رسمي وللخدمة التقنية لما بعد البيع في األندلس 

ومنطقة إكستريمادورا للعالمات التجارية األكثر أهمية 
في تصنيع علب التروس، والتي لديها معها عقود 

نقل التكنولوجيا لجميع المنتجات المصنعة من خالل 
مقراتها وممثليها في إسبانيا. 

شهادات الجودة
ISO 9001
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شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001
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ZF SERVICES ESPAÑA, S.L.U.
Carrer de San Esteve, 29  

08173 Sant Cugat del Vallès )Barcelona( 
Telf.: 0034 936750954 

www.zf.com/es

بيع قطع الغيار وصيانة وإصالح المنتجات من 
مجموعة ZF، مثل علب التروس وآليات اإلرسال 
وآليات التقليص البحرية وتوربينات الرياح وحدات 

التحكم اإللكترونية، فضال عن منتجات السيارات 
من العالمات التجارية SACHS و Boge و 

 .Lemföder
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شهادات الجودة
ISO 9001

البحري 
سفن بحرية وغواصات وسفن شرطية ولإلنقاذ 

وأنظمة ومعدات وأنظمة غاطسة وللمحاكاة 
وللصيانة و دعم دورة الحياة )LCS( والصناعة 

المرافقة وقطع غيار 

أسلحة وذخيرة 
 )LCS( محاكاة وصيانة ودعم دورة الحياة

وصناعة مساعدة وقطع غيار  

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

الرادارات والحرب اإللكترونية و C4ISR و 
تكنولوجيا االتصاالت  

لوجيستيك ومساعدة وخدمات
لوجيستيك الحملة والبنى التحتية  

استشارات وهندسة  
استشارات وهندسة  

C/ Académico Juan Luis Roche, 2, nave 4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Telf.: 0034 956541894
www.abance.es

تعتبر ABANCE شركة عائلية 
تم تأسيسها في عام 1994. ويتمثل 
نشاطها الرئيسي في دعم التصميم 

الوظيفي وتصميم الجزئيات 
وإنتاج السفن الحربية والغواصات 

باإلضافة إلى هندسة تكامل 
األنظمة القتالية وأنظمة التحكم. 

وتتمتع شركة ABANCE بقدرة 
كبيرة على تكييف هندستها مع 
وسائل اإلنتاج في كل مصنع 

سفن، حيث تقدم المساعدة الفنية 
في مراحل التصنيع والتجميع 

واالختبار، بحيث تسعى إلى تحقيق 
النجاعة على صعيد آجال التسليم 

وتقليص كلفة إنتاج المنتوج. 
 ABANCE كما تشارك شركة

كمتعاقد ثانوي في المصانع 
العمومية للسفن ضمن برامج 

وطنية عالوة على برامج خاصة 
بالقوات البحرية األجنبية.

ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

دعم الهندسة الوظيفية
- دعم الهندسة الوظيفية للمشروع

-  الهندسة األساسية للبنى
-  تصميم مخططات األنابيب

-  تصميم المخططات الكهربائية. 

هندسة الجزئيات واإلنتاج
- هندسة الجزئيات واإلنتاج

-  احتساب أعمال كتل الفوالذ
-  تصميم استراتيجية بناء السالح 

البحري
-  تصميم استراتيجية بناء كتل البنى

-  تصميم جزئيات البنى
-  تصميم جزئيات األنابيب

HVAC تصميم جزئيات  -
-  تصميم جزئيات الكهرباء
-  تصميم جزئيات التأهيل

-  تصميم جزئيات اإللكترونيات 
واألدوات

-  المساعدة التقنية وتنسيق هدنسة 
األعمال لمراحل التصنيع والتجميع 

واالختبار. 

هندسة تكامل نظام التحكم 
في السفينة 

كما تتمتع ABANCE بتجربة 
عريضة في تطوير األنظمة المستندة 
إلى PLC المتكررة واختبار العيوب 

لمراقبة السفن بما فيها األنظمة 
الفرعية للتوليد والدفع والقيادة 

واألضرار والمرافقة والطوارئ 
وغيرها. وتشمل أنشطتها كافة 

مراحل المنتوج، ابتداء من تصميمه 
وإلى غاية إدماجه واالختبارات 

الجارية على متنه وضبط المعاييس 
والتدريب ومراقبة التشكيل والصيانة 

على متنه أو عن بعد وغير ذلك. 

هندسة تكامل النظام القتالي 
في السفينة  

-  هندسة تكامل النظام القتالي في 
السفينة

-  تصميم المواصفات الخاصة التقنية 
والهندسة الميكانيكية واالتصاالت 

واإللكترونيات واندماج مختلف 
المنصات البحرية والغواصة
-  هندسة األجهزة والبرمجيات
-  أدوات التصميم من طراز 

 IBM Rational Suite
Management
MIL تطبيق معايير  -

-  تصميم أنظمة البنى التحتية 
والمنصات )رمز واختبار األجهزة 

والبرمجيات(. 
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شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

البحري 
سفن حربية وسفن شرطية ولإلنقاذ 

وسفن أخرى وأنظمة ومعدات 
وصيانة و دعم دورة الحياة 

 .)LCS(

Puerto de Figueras, s/n
33794 Castropol (Asturias)
Telf.: 0034 985636250
www.gondan.com

بوسع حوض السفن 
 ASTILLEROS

GONDÁN أن يصنع 
كل أنواع السفن إلى غاية 
110 مترا من الطول دون 

أي حدود تكنولوجية. كما أن 
الميزة الرئيسية التي يتمتع بها 
حوض السفن هذا، تكمن في 

المرونة الكافية لالستجابة إلى 
كافة احتياجات مالّك السفن. 
وتحت هذا الشعار يتم تحقيق 

نفس التميز والفعالية سواء 
لبناء سفينة خاصة لمالك سفن 
بعينه أو من خالل بناء سفن 

عادية. 

ASTILLEROS GONDÁN, S.A.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

سفن 
يقوم حوض السفن 

 ASTILLEROS GONDÁN
ببناء كل أنواع السفن بواسطة أقصى 

مستويات التكنولوجيا. وتعتبر كل 
سفينة فريدة من نوعها، حيث نعتبر 
التكيّف مع متطلبات كل زبون وكل 

مشروع أمر خاص وأساسي. 
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البحري 
األنظمة والمعدات واألنظمات 

الغائصة والصيانة و دعم دورة 
 .)LCS( الحياة

الجو فضائي 
خدمات األقمار االصطناعية 
واألنظمة والمعدات المتصلة 

باألقمار الصناعية. 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

C4ISR و الحماية والحراسة 
وانظمة ومعدات و تكنولوجيا 

االتصاالت 

Paraje Los Angostos, 44
30395 La Aparecida, Cartagena (Murcia)
Telf.0034 968165122
www.camarsa.es

اإلصالح والصيانة 
البحرية في مجاالت 

االتصاالت والدفع 
والغواصات 
والبصريات 

والميكانيك واألنظمة. 

تثبيت وصيانة أنظمة 
االتصاالت والمالحة  
من بين اختصاصات شركة 
 Camar Industrial

االتصاالت. كما تصميم وصناعة 
وتثبيت وإدماج وصيانة أنظمة 

الراديو واالتصاالت وتشفير السفن 
على السطح والغواصات والمحطات 

البرية مع القدرة على تنفيذ أي مطلب 
سواء كان مدنيا أو عسكريا. تصميم 

وتصنيع وتثبيت المعدات السمعية 
الغواصة. 

CAMAR INDUSTRIAL, S.A.
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تثبيت وصيانة المعدات 
اإللكترونية 

بفضل طاقم فنيي اإللكترونيات لدى 
Camar Industrial ، تستطيع 
هذه األخيرة تصميم وتصنيع وصيانة 

وإصالح أي نوع من المعدات 
اإللكترونيات سواء من مصدر 

صناعي أو عسكري. 

تصميم وتصنيع األلواح 
الكهربائية 

شركة متكاملة تتمتع بالخبرة والبنية 
التحتية واألدوات التقنية والتجربة 

التي تخّولها القيام بأي تصميم 
وهندسة وتصنيع وتثبيت وإصالح 
وصيانة ألي نظام كهربائي. كما 

تمتلك القدرة على إنجاز أي تصميم 
أو تصنيع للمحطات الفرعية واأللواح 

الكهربائية للتحكم والحماية المتعلقة 
بالسفن على السطح و الغواصة 

والصناعة بشكل عام. 

تثبيت وصيانة أنظمة 
مراقبة الدفع 

 Camar Industrial كما تعتبر
من بين الشركات األكثر تقدما على 
صعيد أنظمة المراقبة والدفع. حيث 

أنها بفضل خبرة فنييها، تستطيع 
تصميم وتصنيع وتثبيت وصيانة 

األنظمة المدمجة في مراقبة المنصة 
في سفن السطح والسفن الغواصة 

وأنظمة المراقبة واإلنذارات ووقوف 
الطوارئ بالنسبة للمحركات وأنظمة 

اإلنذارات الدخيلة وغمر المياه 
والحرائق واألدوات ومراقبة أنظمة 
 .Degaussing اكتشاف األلغام

صيانة وإصالح محركات 
الدفع 

 Camar Industrial يعمل في
مجموعة كبيرة من الميكانيكيين من 
ذوي الخبرة الكبيرة في كل أنواع 

محركات الدفع سواء كانت للعربات 
أو الغواصات أو السفن السطحية 

أو محركات كوجينيريشن وغيرها. 
 Camar Industrialكما تقوم

بصيانة وإصالح محركات الدفع 
بدرجة عالية من الفعالية. 
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ISO 14001

SO 9001
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البحري 
سفن حربية وسفن شرطية ولإلنقاذ 
وسفن أخرى وصيانة و دعم دورة 

 .)LCS( الحياة

Avda. Beiramar, 18
36208 Vigo (Pontevedra)
Telf.: 0034 986233000
www.freireshipyard.com

 NES تتخصص شركة
 NAVALES P. FREIRE, S.A

في بناء السفن ذات القيمة المضافة 
العالية. وقد تم تأسيس الشركة في عام 

1895 من طرف عائلة فريري التي 
ما زالت بعد أربعة أجيال تأخذ بمقاليد 

أمور أسهم الشركة وإدارتها. حيث 
بنت الشركة منذ أوائل الستينيات ما 
يفوق 250 سفينة لفائدة أكثر من 20 
بلدا. ويتخصص حوض بناء السفن 

هذا، في الوقت الراهن في بناء 
وإصالح وتحويل السفن الفوالذية 

من كل األنواع إلى غاية طول 155 
مترا. وعملت الشركة منذ عام 2000 

على تعزيز مكانتها على الصعيد 
الدولي كحوض لبناء السفن ذات 

القيمة المضافة العالية مثل سفن سبر 
المحيطات والسفن العلمية وبواخر 

أوفشور. 

CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A
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سفن 
يتخصص حوض السفن فريري في 

الوقت الراهن في السفن التجارية 
والعسكرية ذات القيمة التكنولوجية 
المضافة العالية وذات درجة عالية 

من التقدم والتكيّف مع متطلبات 
الزبائن. ومن بينها سفن يصل طولها 

إلى غاية 155 مترا مثل السفن 
الهيدروغرافية ودوريات أعالي 

البحار والسفن الشراعية التدريبية 
وسفن البحوث وسفن دعم صناعة 

أوفشور وغيرها. 
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شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECA/ AQAP 2110

البحري 
أنظمة ومعّدات وصيانة ودعم 
دورة الحياة )LCS( وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
صناعة مساعدة وآليات وغيرها 

Ctra. Castro-Meiras Tuimil-Sequeiro
15550 Valdoviño (A Coruña)
Telf.: 0034 981494000
www.detegasa.com

 DETEGASA يعود أصل
إلى مجموعة من الشركات 

التي تم إنشاؤها في عام 
1965. وبدأت الشركة عملها 
في عام 1985 من موقعها في 
بلدة بالدوفينيو قرب آكورونيا 

في إسبانيا. وتتخصص 
الشركة في تصميم وتصنيع 
وتسويق المعدات الميكانيكية 
بمختلف أنواعها مع التركيز 
على قطاع البيئة في المجال 

البحري. وعلى عالقة بخبرتها 
في هذا الميدان، فإنها تعنى 
أيضا بصيانة تلك المعدات. 

محارق 
بفضل سياسة التحسين المستمر 
التي تتبناها Detegasa فإن 

محارقها تعتمد على آخر مستجدات 
التكنولوجيا وتؤّمن احترام أكثر 

القوانين السارية صرامة. وقد نالت 
 OMI شهادات الجودة من صنف

MEPC 76 )40( وتعديالتها 
 OMI و )OMI MEPC 93 )45

 .)MEPC 244 )66

DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES  
DE GALICIA, S.A.
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أنظمة المراقبة والسالمة 
تنتج محطات الرغوة محلوال من 

الرغوة في ماء البحر من أجل تغذية 
نظام مكافحة الحرائق وذلك بموجب 
MIL-F-24385C. ويمكن توريد 
محطات الرغوة مبزّود ثابت أو متغّي 

أو متغّي أحادي وذلك وفق احتياجات 
الزبون. وينتج النظام محلوال تحتوي 
على 6 % من رغوة AFFF )هذه 

النسبة المئوية يمكن أن تتكيف مع 
متطلبات أخرى(، و94 % من مياه 

البحر. 

محطات معالجة مياه 
الصرف الصحي 

إن التجربة التي تم تطويرها على 
مدى سنوات عديدة تخّولنا اإلسهام 

بعدة حلول مكيّفة من المتطلبات 
الخاصة لكل مشروع واستعمال 

مختلف التكنولوجيات، سواء على 
صعيد العمليات البيولوجية لألوحال 

النشيطة أو المفاعالت-األحيائية 
لألغشية أو العمليات الفيزيائية-

الكيميائية المصممة على المقاس لكل 
مشروع ومتطلبات خاصة. 

أنظمة معالجة النفايات 
يندرج نظام معالجة النفايات الصلبة 
العضوية ضمن النظام العام لمعالجة 
النفايات في إطار إدارتها الكلية. وقد 
تم تصميم النظام بشكل خاص لكي 

يستطيع معالجة النفايات الناجمة عن 
الطعام وبشكل عام كافة المخلفات 
العضوية المتصلة بمطبخ السفينة. 

فواصل المحروقات 
تم تصميم فواصل المياه الزيتية لدى 

Detegasa من أجل ضمان 
أداء مميز في أقصى الظروف. 
ومن جهة أخرى فإن احتياجات 

الصيانة وقطع الغيار والقطع 
المستهلكة، توجد في حدودها 

الدنيا. وقد جّرب زبناء مرموقون 
 Hyundai و DSME مثل

 Total و Samsung و HI
Offshore القدرات الهندسية التي 

تتمتع بها Detegasa بالنسبة 
لمشاريع أوفشور الخاصة بمتطلبات 

مختلفة في مناطق خطيرة واحتياجات 
لوجييستيكية خاصة. 
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البّري 
 )LCS( أنظمة ومعّدات وصيانة ودعم دورة الحياة

وصناعة مساعدة وقطع غيار 
البحري 

 )LCS( أنظمة ومعّدات وصيانة ودعم دورة الحياة
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وصواريخ وصيانة ودعم دورة الحياة 

)LCS( وصناعة مساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
رادارات و C4ISR و الحماية والحراسة وانظمة 

 )LCS( ومعدات و وصيانة و دعم دورة الحياة
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

لوجيستيك الحملة والصناعة المرافقة واآلليات 
والمواد االستهالكية 

Avda. del Mueble, s/n
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Telf.: 0034 956536592
www.fluidmecanicasur.es

 FLUIDMECANICA تعمل شركة
SUR في الوقت الراهن في القطاعات 

الرئيسية للصناعة الوطنية في مراكز مثل 
ما يلي:

-  أحواض السفن
-  الدفاع

-  مصانع وخطوط التجميع. ويشمل نشاط 
FLUIDMECANICA المجاالت 

التالية:
-  التصميم

-  الزيتي-الهيدروليكي
-  الهوائية واألتمتة
-  اآلليات البحرية

-  آليات الصيد البحري
-  صيانة وإصالح أنظمة السالح واألنظمة 

اإللكترونية
-  تصميم وتصنيع وتثبيت وصيانة معدات 

تحلية المياه وتنقيتها بواسطة التناضح 
العكسي

-  تجميع وتثبيت المعدات البحرية والصناعية 
بصيغة “تسليم المفتاح”

-  صيانة وإصالح و overhaul للعربات 
الخفيفة والثقيلة والخاصة

-  تشغيل األنظمة واختبارها في السفن
-  عمليات التموين. 

  MK-38 صيانة مدافع
مدفع MK-38 Mod. 2. تتمتع 

شركة Fluidmecanica بتجربة 
 overhaul عريضة في صيانة و
المدافع سواء من العيار الخفيف أو 
الثقيل. وقد قمنا بخصوص النموذج 

MK-38 األعمال التالية:
-  تثبيت تجميعات جديدة واختبارات 

على المتن
)Set-to-Work )STW  -

)Initial Light-Off )ILO  -
 Harbor Acceptance  -

)Test )HAT
 Sea Acceptance Test  -

))SAT
-  إصالحات محددة

-  صيانة مبرمجة
 Overhaul إعادة تأهيل  -

FLUIDMECÁNICA SUR, S.L.
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صيانة أنظمة التقاط 
المروحيات على متن 

السفن 
الدعم التقني وللمواد وتدريب عاملينا 

بالنسبة لصيانة أنظمة Rast في 
الفرقاطات F-100 من طراز 
“Álvaro de Bazán” و
 Santa“ من طراز FFG

 .”María

صيانة مركبات هجومية 
برمائية AAV لمشاة 

البحرية  
 Fluidmecanica تقوم شركة
بإنجاز أعمال overhaul وإعادة 

 .AAV7A1 تأهيل المركبات
توصيف أعمال إعادة التأهيل على 

المركبات AAV7A1 التابعة لمشاة 
البحرية

-  التقييم األولي
-  التفكيك

-  إصالح المكّونات
-  اختبارات وسطية

-  تجميع
-  اختبارات نهائية. 

تصميم وتصنيع نظام 
القيادة األوتوماتيكية 

 S-80 للغواصات
الغواصات S-80 / وحدات التحكم 
الهيدروليكي. وحدات التحكم التابعة 
للنظام الهيدروليكي لمقدمة ومؤخرة 
ودفعة الغواصات S-80 كما تعمل 

Fluidmecanica بالتعاون 
 Avio Propulsione مع

Aerospaziale في هذا 
المشروع لتصميم وتطوير وتصنيع 

وتثبيت. إنها 3 وحدات:
-  وحدات التحكم الهيدروليكي 
لمؤخرة السفينة )االنحناء(

-  وحدات التحكم الهيدروليكي لمقدمة 
السفينة )العمق(

-  وحدات التحكم الهيدروليكي في 
الدفة )الوجهة(. 

صيانة مركبات هامر 
HUMMER تابعة لمشاة 

البحرية  
صيانة مبرمجة لمركبات هامر 

Hummer تابعة لمشاة البحرية. 
تخضع األعمال المنجزة على 

مركبات هامر لفحوصات مبرمجة 
بحث أن كل مركبة تخضع لجملة 
من مقتضيات الفحص واإلصالح 

واستبدال العناصر المكّونة للمركبة. 
 Fluidmecanica وقد قامت

Sur ha بإعادة بناء كامل للمركبة 
ابتداء من الهيكل أو إعادة التأهيل 

الكاملة لمحرك المركبة واالختبارات 
التالية في المنصة. 



80

ي  
حر
الب

ع: 
طا
الق

شهادات الجودة
ISO 14001
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البحري 
أنظمة ومعّدات وصيانة ودعم 
دورة الحياة )LCS( وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
البنى التحتية والصناعة المساعدة 

واآلالت والخدمات 

C/ Manganeso, 78-86. Pol. Ind. Los Camachos 
30369 Cartagena (Murcia)
Telf.: 0034 968147528
www.herjimar.com

رأت شركة 
 METALMECANICAS

HERJIMAR, S. L. انطالقا 
من شركة عائلية تقوم منذ ما يزيد 

عن أربعين سنة بأنشطة البناء 
والتصليح والتجميع والصيانة لفائدة 

القطاعات الصناعية والمتصلة بالنقل 
البحري والطرقي وعبر السكك 

الحديدية، بحيث تمثل شركة للخدمات 
المعدنية-الميكانيكية. وقد بنت شركة 

M. HERJIMAR على تقوية 
البحث+التطوير+ االبتكار والجودة 

وخدمة الزبون األمر الذي مّكنها 
من االسـتجابة إلى أي طلب في 

مجال الخدمات المساعدة للصناعة 
والبناء، سواء على الصعيد الوطني 
أو الدولي، حيث أضحت مرجعا في 

القطاع بخصوص المرونة ومستويات 
رعاية الزبون تحت الصيغة األكثر 

مالءمة في كل وقت وحين. 

الغواصات 
شركة مساعدة لشركة نافانتيا 

Navantia في بناء وتجميع 
الغواصات سلسلة 80 للبحرية 

اإلسبانية. شركة مساعدة لحوض 
صناعة السفن DCN في فرنسا 

ولشركة نافانتيا Navantia في 
 Scorpene بناء الغواصات

للبحرية في كل من تشيلي وماليزيا. 
شركة مساعدة لشركة نافانتيا 

Navantia في بناء كاسحات 
األلغام SEGURA للبحرية 
اإلسبانية. بناء وحدات لتوسيع 

الرصيف الطافي لشركة نافانتيا. 

METALMECÁNICAS HERJIMAR, S.L.
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الصيانة الصناعية 
تفكيك ومراجعة وضبط المعدات 
واألنظمة الهوائية والهيدروليكي 
والمحركات ومضخات السوائل 

والضاغطات والمروحيات 
والتوربينات ومنشآت الضخ بشكل 

عام. إصالح وتشغيل األشرطة 
الناقلة والحفارات والرافعات ومشابك 

رافعات الموانئ والقموع العمالقة 
والخزانات. فحص وصيانة الوحدات 
الرئيسية لتقطير السوائل والمحطات 

الحرارية ومنصات تخزين الغاز. 
الخدمات المساعدة للتجميعات 

الكبرى. 

قمع عمالق إيكولوجي 
تصميم وبناء قمع عمالق إيكولوجي 

مقاوم للغبار ومتحرك لفائدة عدة 
موانئ في إسبانيا. بناء آليات بشكل 

عام من أجل الموانئ التجارية 
)مشابك وأشرطة ناقلة ومعدات 

لخدمات الموانئ(. 

منارات 
بناء المنارات والعوامات وعالمات 

التأشير البحرية. 

غالّيات بشكل عام 
- شركة مساعدة لعدة شركات بناء 
وطنية في مشروع التوسيع الجديد 

لمصفاة قرطاجنة )اسبانيا(
-  شركة مساعدة في بناء محطات 

الطاقة الشمسية والتوليد المشترك 
في إسبانيا

-  بناء الخرسانات والقوالب المعدنية 
للعناصر المصنعة قبليا

-  غاليات )خزانات وصهاريج 
ضغط وخزانات معدنية 

ومطمورات وأنابيب وهياكل 
معدنية وغيرها(. -بناء ومكننة 
كل أنواع )المحاور واألحزمة 

والحامالت والتروس وغيرها.(. 
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ISO 14001
 ISO 3834
 ISO 9001

 PECAL/AQAP 2110
 UNE EN 9100

PECAL/AQAP 2210
OHSAS 18001

البحري 
سفن حربية وغواصات وسفن 

أخرى وأنظمة ومعدات وصيانة و 
 .)LCS( دعم دورة الحياة

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وذخيرة 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

رادارات و C4ISR والحماية 
والحراسة 

C/ Velázquez, 132
28006 Madrid 
Telf.: 0034 913358400
www.navantia.es

 Navantia تعتبر نافانتيا
الشركة التي تملكها 100 % 
الشركة الوطنية للمساهمات 

الصناعية )SEPI(، مرجعا 
عالميا في تصميم وبناء وإدماج 

السفن الحربية ذات المستوى 
التكنولوجي الرفيع، فضال 

عن قيامها بعمليات اإلصالح 
والتحديث. كما أن خطوط 

أنشطتها تشمل تصميم وتصنيع 
األنظمة الحربية وأنظمة القيادة 

والمراقبة واألنظمة المدمجة 
لمراقبة المنصة ووجهات 
اإلطالق النار والمحطات 

الدافعة ودعم دورة الحياة لكافة 
منتجاتها. 

سفن السطح والغواصات 
تعتبر Navantia مرجعا عالميا 

في قطاع البناء البحري كشركة تقدم 
لزبنائها حلوال شاملة الحتياجاتهم.  

حامالت طائرات وسفن دوريات 
وسفن برمائية وسفن لوجيستية 

 LCM وسفن قتالية وكاشفة ألغام و
وغواصات وسفن بحوث. 

NAVANTIA, S.A.
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توربينات البخار 
والمكوّنات 

 Navantia يقدم مصنع توربينات
للزبناء كل أنواع المنتجات 

والخدمات، ابتداء من تصنيع 
المكّونات وتزويدها إلى غاية 

المحطات بالمفتاح في اليد: دراسات 
الجدوي والتصميم وتزويد المعدات 
والتجميع والتشغيل وخدمات ما بعد 

البيع التي تشمل اإلصالح و/أو 
الصيانة المحددين إلى غاية اتفاقات 
طويلة األمد تضمن للزبائن العمل 

األمثل للمعدات والمنشآت. 

محركات ديزل ومكوّنات 
 Motores de يقوم مصنع

Navantia بتزويد المحركات 
الدافعة لكل أنواع السفن: الفرقاطات 
والسفن وزوارق الدوريات وكاشفات 
األلغام وسفن الدعم اللوجستي وسفن 

النقل البرمائية والغواصات والعبارات 
وسفن الحاويات،سفن شحن المركبات 

والقاطرات، وما إلى ذلك. 

أسلحة متنوعة 
يعد Sistemas مركزا للتميز 

ضمن نافانتيا، متخصص في إدماج 
أنظمة معقدة من التكنولوجيا المتقدمة. 
وتملك وحدة اإلنتاج هذه خبرة كبيرة 
في تعريف وتطوير وإنتاج وإدماج 

أنظمة قتالية موجهة إلى أي نوع من 
السفن سواء زوارق الدوريات أو 

الفرقاطات أو الغواصات أو حامالت 
الطائرات وغيرها. 

معدات متنوعة لتوجيه 
إطالق النار 

يعد DORNA مفهوما متطورا 
لوجهات إطالق النار، األولوية فيه 

الحتياجات الزبون، حيث يتم تكييف 
الواجهات في كل حالة مع نظام 

القتال ونظام المالحة واألسلحة أو 
أنظمة توزيع الفيديو في السفينة. 
ويشمل قدرت الحرب المضادات 
الجوية وللسطح والساحل عالوة 

على الحراسة والتدريب والصيانة 
وخدمات أخرى ثانوية مثل مساعدة 

المالحة ونار اإلنذار وغيرها. 
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شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 9001
PECAL/AQAP 2110

ISO 14001
ISO 166002

البحري 
أنظمة ومعدات 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
خدمات 

Avda. da Ponte, 16
15142 Arteixo (A Coruña)
Telf.: 0034 981601400
www.pecofacet.com

تحتل PECOFacet التي تنتمي 
.CLARCOR Inc إلى مجموعة

مكانة الريادة عالميا على صعيد 
التصميم والتصنيع وتوزيع خدمات 
ومنتجات الترشيح والفصل.  لدينا 
باقة متنوعة من المنتجات حاضرة 
عند الشركات الرئيسية في أسواق 

توليد الطاقة والبتروكيماويات 
والوقاية من التلوث البيئي والصناعي 

بشكل عام، حيث أننا نحتل مكانة 
الصدارة بدون منازع في قطاعات 
الطيران والمالحة البحرية. يمثل 
التزامنا بتصنيع منتجات بجودة 

قصوى أحسن ضمانة لنا، والدليل 
على ذلك كوننا المصنّع األول 

للمصافي الذي حاز على مصادقة 
 AQAP 0و ISO 9001:2008

211 حيث أننا نعتبر في الوقت 
الحاضر الشركة التي حصلت على 

أكبر عدد من المصادقات الفنية 
والتجارية والعسكرية في العالم. 

مكيّفات الزيوت 
وقد تم تصميم مكيفات زيت التشحيم 

بيكوفاسيت PECOFacet كوحدة 
مدمجة تضمن االمتثال للمواصفات 

التي قدمها مصنعي المحركات 
والتوربينات فيما يتعلق بالماء والمواد 

الصلبة. تتكون هذه المعدات، التي 
تم تطويرها للتركيب في األماكن 

الضيقة، من وحدة ضخ ولوحة تحكم 
ومصفاة ميكروفيلتر بيكوفاسيت، مع 

إمكانيات متعددة للتخصيص. 

PECOFACET IBÉRICA, S.A.
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فيلترات 
تتميز فيلترات بيكوفاسيث بالنسبة 
للسوق البحرية بالتصميم المجدد 
وتكنولوجيا الترشيح األكثر تقدما 

في السوق. وتحظى الجودة 
الرفيعة لمنتجاتنا بمصادقة 

 IMO ”المنظمة البحرية الدولية“
 )International Maritime

Organization( وكبريات 
 US هيئات التسجيل في العالم مثل
 .Coastguard y Lloyd’s

إن الفيلترات السلة والمايكرو فيلترات 
والفيلترات الفاصلة للماء وفيلترات 

المراقبة، كلها تشكل جملة من 
المنتجات التي تم تطويرها خصيصا 

للسوق البحرية. 

خراطيش التصفية 
إن ما يزيد عن 75 سنة من البحث 

والتطوير أتاحت لمصنع بيكوفاسيت 
استحداث باقة واسعة من خراطيش 

التصفية الخاصة بالصناعة البحرية. 
وتشمل تلك الباقة خراطيش للتصفية  
وفواصل وموجهات الوقود والطين 
والكربون النشط وما إلى ذلك، مما 
يضمن ترشيحا استثنائيا في جميع 
أنواع الوحدات التي تم تثبيتها في 

البر أو على متن السفينة. 

محطات تحلية المياه 
مردودية كبيرة في فضاء ضيّق. 

بقدرة إنتاج للماء الشروب تتراوح 
ما بين 1،5 و30 متر مكعب في 

اليوم، إذ أن مجموعة مولدات المياه 
الشروبة بيكوفاسيت تغطي كافة 

االحتياجات على متن السفينة. وتملك 
هذه المعدات قدرة كبيرة على التكيّف 

مع كافة أصناف المراكب بفضل 
التصميم المدمج الذي تم إنجازه 

خصيصا للسوق البحرية. 

أجهزة إلكترونية 
يقوم JETGARD وهو نظام 

إدارة جودة المحروقات في 
PECOFacet بمراقبة مستمرة 

لمحتويات الماء والمواد الصلبة 
التزامن مع قياس الضغط التفاضلي 

في الفيلتر الفاصل أو الفيلتر مونايتر؛ 
وفي نفس الوقت يقوم بالتحويالت 

ويتيح للشركة المرتبطة االطالع على 
البيانات التي تم الحصول عليها خالل 
التحليل التلقائي ويمثل كل ذلك على 

شكل رسوم بيانية. 
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شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

البحري 
سفن حربية وسفن شرطية ولإلنقاذ 

وسفن أخرى  

Pol. Ind. de la Borna
36955 Meira-Moaña (Pontevedra)
Telf.: 0034 986811804
www.rodman.es

 Grupo Rodman تعد مجموعة
أقدم شركة في إسبانيا في هذا القطاع. 
حيث أن خبرتها بعد تسليمها لما يزيد 
عن 15000 مركب، تجعلها من بين 

كبار الصناعة البحرية األوروبية. 
وتستند هذه المكانة إلى منتجات تتمتع 

بمعايير رفيعة من الجودة واألمان 
وقابلية المالحة واألكثر تنوعا في 
القطاع. حيث أن أقسامها الثالثة 

التي تشمل سفن الفوالذ والمالحة 
االحترافية والمالحة الترفيهية، 

تجعل منها إحدى الشركات التي لها 
أكبر عرض من السفن على الصعيد 

العالمي: سفن احترافية وللصيد 
والترفيه فضال عن قوارب دوريات 

فائقة السرعة. وفي الوقت الراهن 
فإن باقتها لقوارب الدوريات من عدة 
أصناف يتراوح طولها ما بين 8 و35 

مترا تتمتع بتقدير كبير وباعتراف 
دولي. 

زوارق دوريات 
 RODMAN 101

بدون شك أن Rodman 101 هو 
أحد زوارق الدوريات األكثر تميزا 

وتألقا من بين مصنوعات حوض 
السفن هذا، بفضل مقاييسه وقابليته 

ومالحته الجيدة وإمكاناته. 

RODMAN POLYSHIPS, S.A.U.
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قوارب رياضية 
إنها األناقة المحضة التي تتجسد 
 Rodman Muse 74 في

الذي يمثل أيقونة المجموعة. حيث 
تمثل أحسن عنصر في مجموعة 

Rodman Muse وستتحول في 
المستقبل إلى مرجعية في السوق، 

وذلك بفضل ما يلي: األناقة والتقدم 
والصالبة إلى جانب الطاقة والقدرة 

المالحية. 

زوارق دوريات 
 RODMAN 78

إنها من أحدث الموديالت التي تم 
تطويرها وتصنيعها من طرف 

رودمان. وتم تصميم هذا المركب 
كزورق للتدخل بسرعة فائقة، وطوله 
24 مترا وهو قادر على بلوغ سرعة 

50 عقدة بحرية، بحسب قوة الدفع 
المثبتة عليه. 

زوارق دوريات فائقة 
 RODMAN السرعة

 55
إنها من بين الموديالت التي عليها 

كثير من الطلب من حوض صناعة 
السفن رودمان. حيث أن التصميم 

المتفرد يمنح لزورق الدوريات فائق 
السرعة هذا، أحسن اإلمكانيات 

والقدرة على المناورة حيث تصل 
سرعته إلى 67 عقدة. 

قوارب كتمران 
قارب كتمران بطول 23،76 مترا 

وعرض 9 أمتار. تم تصميمه وبناؤه 
من أجل القيام بمهام االستكشاف 

والبحث في المحيطات ضمن المياه 
الساحلية. 
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شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2210

ISO 9001
PECAL/AQAP 2110

UNE EN 9100

البحري 
أنظمة تحت مائية ومحاكاة 

وصناعة مساعدة وقطع غيار 

أسلحة وذخيرة 
ذخيرة 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة 

Ctra. de la Algameca, s/n
30205 Cartagena (Murcia)
Telf.: 0034 968508214
www.electronica-submarina.com

تتخصص شركة SAES في 
الصوتيات وااللكترونيات تحت الماء، 
وتقدم أنظمة ومعدات متقدمة للسالمة 

تحت الماء والدفاع. نتمتع بما يزيد عن 
25 سنة من الخبرة، ونقدم التكنولوجيا 

العالية والحلول على المقاس في 
القطاعين العسكري والمدني. 

-  سونار وأنظمة محمولة وأنظمة 
ASW للمنصات الجوية أو 

البحرية. 
-  قياس ومراقبة العناصر تحت 

المائية والصوتيات والمغناطيسيات 
والكهرباء واالهتزازية وما يتصل 

بالضغط. 
-  األلغام البحرية متعددة التأثير. أنظمة 

تصنيف والذكاء الصوتي. 
-  الحماية والحراسة البحرية. المحاكاة 

وأنظمة التدريب. 
-  خدمات الهندسة والمساعدة التقنية 

والصيانة والتدريب. 
النجاعة والمردودية والموثوقية ونظام 

الوحدات، كلها من ميزات أنظمتنا. 

األلغام البحرية متعددة 
 MINEA التأثير

تعتبر MINEA وهي فصيل األلغام 
البحرية متعددة التأثير من األكثر 
تقدما في الوقت الحاضر. وتشمل 

عدة أصناف من األلغام )أسطوانية 
ومقلوبة وغيرها( بنسختين، الحربية 
والتدريبية. مزودة بمجسات الكتشاف 

ومعالجة التأثيرات المغناطيسية 
والكهربائية والضغطية والصوتية. 

من الممكن استعمال النسخة التدريبية 
في تمارين MCM وأيضا للحصول 

على المعلومات بواسطة قياس 
وتسجيل اآلثار. 

S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA
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 ONMS مراقبة الضجيج
يقيس ONMS اهتزاز وضجيج 

السفينة باستخدام التسارع 
والهيدروفونات الموزعة استراتيجيا 
لمراقبة مصادر الضوضاء. النظام، 

قابل للتكيف مع أي نوع من 
الغواصات أو السفن السطحية )نسخة 

CRV(، ويوفر اإلنذارات التلقائية 
عندما تتجاوز مستويات الضوضاء 

أو االهتزاز عتبة محددة، عبر توفير 
البيانات واإلشارة من أجل إلغاء 

الضوضاء الخاصة بنا في أجهزة 
 ONMS السونار. تشتغل أجهزة

و CRV متن الغواصات وكاشفات 
األلغام. 

المعالجات الصوتية 
 SONOBUOYS -

 SPAS
يستطيع نظام المعالجات الصوتية 

 Sonobuoys - SPAS
أن يعالج بشكل متزامن إلى غاية 

Sonobuoys 64 من كافة 
األنواع )سلبية ونشيطة سواء 
بالشكل الرقمي أو التناظري(. 

كما تقوم SPAS بكشف وتحديد 
وتصنيف ومتابعة الغواصات وسفن 

السطح مع جهوزيتها لكل أنواع 
المنصات ASW )سفن وطائرات 

ومروحيات(. وتقدم الوظيفية 
 multi-static coherent
plot كما تسمح اندماجها في كل 
أنواع األنظمة التكتيكية للمهمات. 

MIRS - قياس اإلشارات 
تحت المائية 

يسمح نظام قياس اإلشارات متعددة 
التأثير )MIRS( للسفن السطحية 
والغواصات، في وقت واحد قياس 
التأثيرات الصوتية والمغناطيسية 

والكهربائية والضغط واالهتزاز في 
سيناريو حقيقي. كما يمكن استعمال 
نظام MIRS في اختبارات قياس 

أنظمة نزع المغنطة ASG وأنظمة 
 MIRS ويمكن تركيب .MCM

كمحطة قياس ثابتة أو استعماله في 
أي نقطة بفضل سهولة نشره انطالقا 

من أي مركب هوائي. 

 DDS-03 - DIVER
 DETECTION

 SONAR
يعتبر DDS سونار نشيط عالي 

التردد للكشف عن الغواصين 
والمركبات دون المأهولة وغير 

المأهولة تحت الماء، وتوفير الحماية 
والمراقبة في الموانئ والسفن الراسية 

والمرافق الحرجة. وقد تم التحقق 
بنجاح من السونار والمصادقة على 

أدائه في مجموعة واسعة من البيئات 
التشغيلية: السفن الراسية والموانئ 
والكشف عن الغواصين في الدائرة 

المفتوحة والمغلقة والسباحين وتأثير 
المد والجزر، الخ. كما يمكن دمج 

DDS في أي نظام مراقبة. 
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ABENGOA INNOVACIÓN, S.A.
C/ Energía Solar, 1, edif. B, planta baja,  

Campus Palmas Altas 
41014 Sevilla  

Telf.: 0034 945978824 
www.abengoa.com

 ABENGOA )MCE: ABG.B/P SM
NASDAQ/: تقوم ABGB بتطبيق الحلول 
التكنولوجية المبتكرة للتنمية المستدامة في قطاعات 
الطاقة والبيئة وتوليد الكهرباء من الموارد المتجددة 

وتحويل الكتلة الحيوية إلى وقود حيوي أو إنتاج 
 ABENGOA مياه الشرب من مياه البحر. تقوم
INNOVACIÓN بتطوير نشاطها في مجال 

تكنولوجيا الهيدروجين وبطاريات المحروقات. تمتلك 
تكنولوجيا ومنتجات خاصة بها سواء على صعيد إنتاج 
الهيدروجين كما إنتاج الطاقة. يعتبر الهيدروجين غازا 

قابال لالحتراق ويمكنه االحتراق في حضور األوكسجين 
حيث تنتج عنه طاقة حرارية وماء كنفايات وحيدة. 

ويتعلق األمر بالتالي بمحروقات نظيفة ال تبعث ثاني 
أوكسيد الكربون خالل استعمالها. 

APOYO LOGÍSTICO 
INTEGRADO, S.L.

C/ Doctor Castelo, 10, 6.º C 
28009 Madrid  

Telf.: 0034 914319261 
www.alisl.com

الدعم اللوجيستي الشامل على يد شركة تأسست في 
عام 1998 من طرف مهندسين بحريين وبرمجيات 

لهم خبرة واسعة في الدعم اللوجيستي للقوات البحرية 
والمالحة التجارية. ويتمثل هدفنا في تقديم خدمة 

للصناعة في كل مناحي الصيانة. 

ARMANDO CALERO E HIJOS, S.L.
C/ Berlín, parc. H 4 

Pol. Ind. Cabezo Beaza 
30353 Cartagena )Murcia( 

Telf.: 0034 968506478 
www.acalero.es

“نفث” صناعي وبحري. متخصصون في ما يلي: 
-  الطالء 

-  تلبيس األرضيات. 
-  الحماية السلبية ضد الحرائق. 
-  إصالح البوليستير بشكل عام. 

ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Avda. Petrolíferas, s/n 

35008 Las Palmas de Gran Canaria  
Telf.: 0034 928479888 

www.astican.es

حوض سفن متخصص في اإلصالح و/أو التحويل البحري 
ومقره في بويرتو دي لوث. وهو مجهز بنظام وقوف بواسطة 

منصة رافعة تسع قدرتها سفن إلى غاية DWT 36.000. وهذا 
النظام، إلى جانب األرصفة السبعة للوقوف، يعطينا قدرة خطية 
بطول 1360 مترا، األمر الذي يضمن الجهوزية الدائمة تقريبا. 
ويمتلك ما يزيد عن 900 متر خطي من رصيف التحضير 

بعمق ما بين 8 إلى 21 مترا وأكثر، األمر الذي يجعله 
مناسبا للعمليات الطافية. وحصل حوض السفن على 

 ISO 9001,14001, وفق درجات LRQA شهادات
 3834, OSHAS 18001, PECAL/AQAP 2120
 UNE وفق Bureau Veritas باإلضافة إلى شهادات
166002. ويمكنه أن يقوم بأي عملية إصالح بحري سواء 

على صعيد الميكانيك أو تجديد الفوالذ أو األنابيب أو معالجة 
السطوح أو المروحيات عالوة على الكهرباء واإللكترونيات 

والتأهيل والمحركات وأي نوع من األعمال المتخصصة.

شهادات الجودة
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CARPINTERÍA NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES, S.L.

Pol. Río San Pedro. C/ Venezuela, 26 
11519 Puerto Real )Cádiz( 

Telf.: 0034 956478264 
www.nslourdes.es

CARPINTERÍA N.S. تقوم شركة 
LOURDES, S.L. بأعمال هندسة التأثيث 

الداخلي لكل أنواع المراكب، من حيث تصنيع األثاث 
والنجارة وأعمال التثبيت واإلصالح والصيانة 
والتزويد الخاصة بالسفن. أعمال تأهيل بصيغة 

“المفتاح في اليد” والعزل. 

COMPUTERS AND 
COMMUNICATIONS 
AEROMARINE, S.A.

Avda. Pío XII, 10-12, bajo 
28016 Madrid  

Telf.: 0034 902170929 
www.aeromarine.es

شركة متخصصة في إلكترونيات المالحة 
واالتصاالت. ولها أيضا قسم برمجيات معلوماتية 
حيث تقدم حلوال ذات قيمة مضافة وإدارة عمليات 

ضمن القطاعات البحرية والصناعية. كما تملك 
C&C Aeromarine شبكة وطنية خاصة بها 
للخدمات التقنية في مجال اإللكترونيات واالتصاالت 

إلى جانب فريق دعم تقني لألنظمة المعلوماتية 
والشبكات واالتصاالت. 

ELECTROCANTERAS, S.L.
C/ Fósforo, parc. 105 

30369 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968553233 

www.electrocanteras.com

شركة ذات خبرة طويلة في المنشآت الكهربائية 
للتوتر العالي والمنخفض واإللكترونيات ومكافحة 

الحرائق والمكيّفات والماء الساخن والصرف الصحي 
والهواتف وأنظمة الحراسة  والمنشآت من كل األنواع 

على متن السفن الحربية باإلضافة إلى البناء. 

DULY ELECTRIC, S.A.
C/ Berlín, esquina C/ Oslo, parcela B-1, 

Pol. Ind. Cabezo Beaza 
30353 Cartagena )Murcia( 

Telf.: 0034 968324010 
www.dulyelectric.com

تم تأسيس شركة Duly Electric, S. A. في 
عام 1986 وهي متخصصة في أعمال التجميع 

والصيانة والتصميم واإلصالحات الكهربائية للتوتر 
العالي والمنخفص والمعدات اإللكترونية واالتصاالت 

ومعدات التبريد والمكيّفات والتزوير بالمعدات 
واألعمال الميكانيكية المالزمة المطبقة في المنشآت 

الصناعية والبحرية. 

شهادات الجودة
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ISO 14001
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FELIPE DEL ROSARIO 
HERNÁNDEZ, S.L.

C/ Pinillos Izquierdo, s/n 
35008 Las Palmas de Gran Canaria  

Telf.: 0034 928462683 
www.feroher.com

نقوم بأعمال الميكانيك البحرية والصناعية ورصف 
المعدات والخطوط والتجميعات الصناعية والغاليات 

واألنابيب سواء للقطاع البحري أو الصناعي، 
باإلضافة إلى صيانة المعدات الهيدروليكية والهوائية 

وصيانة اآلليات على سطح البواخر وأثاث الفوالذ 
المكافح لألكسدة وأعمال التبطين فضال عن أعمال 

المكننة. 

FOROVE, S.L.
Avda. Gonzalo Navarro, 60 

15573 Narón )A Coruña( 
Telf.: 0034 981328300 

www.forove.es

عمليات التوريد واألعمال المخصصة بشكل رئيسي 
للقوات المسلحة وأحواض السفن والشركات المساعدة 
لبناء وصيانة السفن الحربية وسفن المالحة التجارية. 
تمتلك براءات اختراع وتصنع ما يزيد عن عشرين 

منتجا )مضخة منقولة ضد الحرائق ولضخ الماء 
اآلسن ومعدات التنفس للعوادم ومعالجة المياه اآلسنة، 

إلخ(. 

FRIZONIA REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN, S.L.

Pol. Ind. Fadricas. C/ Ferrocarril, 41 
1100 San Fernando )Cádiz( 

Telf.: 0034 956593243 
www.frizonia.com

تعتبر FRIZONIA شركة متخصصة في أنظمة 
المكيّفات والتبريد. وتسع قدرتنا كال من الهندسة 

والتصميم والتصنيع والتثبيت بالنسبة ألنظمة 
 HVAC )heating, ventilation and

air conditioning( والتبريد للصناعات 
الدفاعية والبناء البحري وأوفشور والصناعة. لها ما 

يزيد عن 25 سنة من الخبرة، كما أنها حاضرة في كل 
من البرازيل وكولومبيا وإسبانيا والمكسيك، فضال عن 

شبكة واسعة من العمالء الدوليين، وبالتالي بإمكاننا 
التأكيد على أن أنظمتنا يتم تصميمها بجودة عالية، 

حيث أن بوسعنا تقديم الحلول المناسبة والمثلى للراحة 
الحرارية ومعالجة المنتجات والمعدات واألدوات 

الموجودة على سطح السفن في أي مكان من أنحاء 
العالم وبأقصى درجات الجودة.

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 9001
ISO 14001

شهادات الجودة
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شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2110
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FEJIMA, S.A.
C/ Ignacio Aznar, 48, La Palma 

30593 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968554014 

www.fejima.com

بدأت FEJIMA نشاطها في عام 1949 حيث اتبعت 
منذئذ سياسة توسع دائم في السوق الوطنية. ولشركة 

FEJIMA في الوقت الراهن فروع في كل من 
قادش وأليكانتي. وتتخصص شركة FEJIMA في 

المجاالت التالية:
-  إصالح وصيانة اآلالت التدويرية

-  إصالح وصيانة اآلالت الثابتة
-  صيانة وتجميع وإصالح المنشآت الكهربائية من 

التوتر العالي والمتوسط والمنخفض في الصناعات 
والموانئ والسفن

-  الصيانة الشاملة للمعدات الكهربائية للقوة. المنشآت 
المركزية في قرطاجنة تشمل 9000 متر مربع 
موزعة على خمس عنابر مجهزة بكل ما هو 

ضروري للعمل الجيد. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
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GABRIEL BALLESTER, S.L.
C/ Londres, 74. Pol. Ind. Cabezo Beaza 

30353 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968527569 
www.gbsolutec.es

 SOLUTEC, Gabriel رأت شركة
Ballester S.L النور في عام 1979 بفضل 

الحماس والخبرة الطويلة التي كانت يتمتع بها 
مؤسسها السيد غابرييل باييستير لوبيث، حيث ما 

زالت على نفس الدرب إلى يومنا الحاضر في اتساع 
تدريجي إلى قطاعات أخرى مثل الصيانة الصناعية 

والتجميع الميكانيكي وتصنيع الغاليات الصناعية 
وتحويل الحاويات البحرية ISO وأعمال مع التسليم 

“المفتاح في اليد” ولكن مع الحفاظ على البنى 
التحتيى المتخصصة في القطاع البحري.  وقد تكيّفت 
شركة SOLUTEC مع متطلبات السوق ووسعت 

من منشآتها وآلياتها وطاقمها البشري إلى مختلف 
القطاعات التي شلمتها. وتتخذ منشآتها في المنطقة 

الصناعية من قرطاجنة )اسبانيا(، وتحديدا في المجمع 
الصناعي. 

GADITANA DE CHORRO Y 
LIMPIEZA, S.L.

Pol. Ind. Tres Caminos, parcs. 1, 2, 3 y 4 
11510 Puerto Real )Cádiz( 

Telf.: 0034 956888193 
www.gaditana.com

إعداد األسطح وتطبيق العالجات المضادة للتآكل 
والدهانات والمعالجة النهائية للخزانات المعدنية 

والهياكل الخارجية للسفن والمنشآت الجديدة وتجميع 
السقاالت لبناء السفن وإصالح السفن وتنظيف السفن 

والغاليات البحرية والمعدنة والحماية السلبية ضد 
الحريق . 

GAUZÓN IBÉRICA, S.L.
Rúa Alonso López, 100, bajo 

15401 Ferrol )A Coruña( 
Telf.: 0034 981356813 

www.gauzoniberica.com

تتخذ شركةGauzón Ibérica مكاتبها الرئيسية 
في مدينة فيرول منذ 1992. لها أكثر من 20 عاما 

من الخبرة في التصنيع والتسويق والتمثيل التجاري 
لمنتجات صناعة بناء السفن العسكرية والمدنية، فضال 

عن تلبية احتياجات قطع الغيار واللوازم وصيانة 
المعدات وإدارة الخدمات اللوجستية للقوات البحرية، 
فضال عن الخدمة البحرية للحرس المدني والمالحة 

المدنية ووكالء الشحن وغير ذلك من شركات 
قطاعات أخرى غير صناعة بناء السفن. 

IKM TESTING SPAIN, S.L.
Pol. Ind. El Trocadero. C/ Holanda, nave 23 

11510 Puerto Real )Cádiz( 
Telf.: 0034 956474741 

www.ikm.com

كما أننا نقوم بأعمال اإلكمال الميكانيكي و
precommisioning. كما نقوم بأعمال التزويد 

واإلعدادات والتعديالت وصيانة األنابيب والخدمات 
واآلليات البحرية والصناعية. كما نعنى بتقديم الدعم 

الفني والهندنسي المتصل باألنشطة المذكورة آنفا. 
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INDUSTRIAS HIDRÁULICAS 
ROSPA, S.L.U.

Pol. Ind. Río San Pedro,  
sector 1A, parc. 2.8 

11510 Puerto Real )Cádiz( 
Telf.: 0034 956478667 
www.ihrospa.com

تصنيع وتثبيت وصيانة وإصالح اآلليات والمعدات 
الميكانيكية والهيدروليكية والهوائية والبحرية 

والصناعية. 

METALUR TRES CAMINOS, S.L.
Pol. Ind. Tres Caminos. C/ Choco, 17 y 18 

11510 Puerto Real )Cádiz( 
Telf.: 0034 956888163 
www.metalur.com

تصنيع وتجميع وإصالح المنتجات المعدنية، البحرية 
والصناعية. تسويق وتثبيب وصيانة أنظمة الحماية 

المكافحة للحرائق في القطاعات البحرية والصناعية. 
إعادة شحن وإعادة االختبار الهيدروليكي لطفايات 

الحريق. 

INTAF PROMECAN, S.L.U.
Ctra. de Cedeira, km 1,5 
15570 Narón )A Coruña( 

Telf.: 0034 981397281 
www.intaf.com

تنتمي شركة CAN إلى مجموعةTAF التي تشمل 
أيضا شركات كل من eodyn وvolventia و

incro Mecánica و Tecman. تقدم خدمات 
متعددة التخصصات في قطاعات صناعية مختلفة، 
وخاصة في مجال المعادن والميكانيك بما في ذلك 

الهندسة وتصنيع المعدات وتصنيع اآلالت والغاليات 
والمعالجة السطحية والتجميع والصيانة واإلصالح 

الصناعي وصيانة آالت نقل الحركة والعتاد الدوارة 
وخدمات التشغيل والصيانة المتكاملة. عالية التخصص 
ومرتبطة بالقطاع البحري سواء المدني أو العسكري، 

إلى جانب نشاطها أيضا في قطاعات أخرى مثل 
الطاقة والموانئ والمعادن واألخشاب. 

شهادات الجودة
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INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.
C/ Cabrales, 12, entlo 
33201 Gijón )Asturias( 

Telf.: 0034 985355478 
www.indasa.com

تعتبر INDASA شركة متخصصة في معالجة 
البنى المعدنية وتطبيق الدهانات منذ 1968. ولدينا 

فريق رفيع التأهيل وآليات وبنى تحتية مالئمة 
لالستجابة الحتياجات زبنائنا بشكل سريع وفعال. 
وتتركز أنشطتنا في القطاع البحري والصناعي. 

ويشار إلى ان شركة INDASA مسجلة لدى وزارة 
الدفاع وتتعاون بشكل اعتيادي مع البحرية األمريكية 
US NAVY. وتشمل INDASA المكاتب التالية 
في إسبانيا: خيخون وفيرول وبيلباو وقادش إلى جانب 
حضور دولي دائم وبارز ألعمالنا في كل من هولندا 

وفرنسا والبرازيل وغيرها. 

شهادات الجودة
OHSAS 18001
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ISO 9001
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MOTORAZA, S.L.
Pol. Ind. Urbisur. C/ Severo Ochoa, 35 
11130 Chiclana de la Frontera )Cádiz( 

Telf.: 0034 956536472 
www.motoraza.com

)Cádiz( الهاتف: 0034 956536472 

الشركة التي أنشئت في عام 1995، تتمتع بخبرة 
طويلة في اإلصالحات البحرية واألعمال المنجزة 

لفائدة كبريات الشركات البحرية في اسبانيا من قبيل 
Navantia أو Acciona. نقوم بإصالحات 
بحرية وبشكل خاص للمحركات وأجهزة الضغط 

والمضخات واألنابيب وغيرها من العناصر 
الهيدروليكية والهوائية. 

NACOYAMA, S.L.
C/ Budapest, parc. 58 

30353 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968313483 

www.nacoyama.com

-  التجميع واإلصالح الصناعي والبحري
-  إصالح وصيانة محركات االحتراق الداخلي 
والمضخات والضواغط والتشغيل الميكانيكي 

والهيدروليكي والهوائي
-  خدمات الحاويات وخدمات االستقبال ونقل النفايات 

غير الخطيرة
-  بيع وإعداد المحركات والمراكب الترفيهية. 

NORINVER MONTAJES E 
INGENIERÍA, S.L.

Pol. Ind. Vilar do Loco. R/ Xestal, 11 
15621 Cabanas )A Coruña( 

Telf.: 0034 981381504 
www.norinver.com

 Norinver Montajes e تتخصص شركة
Ingeniería, S.L. في العمل لفائدة الصناعات 

التي تتطلب أقصى قدر من الموثوقية والجودة بالنسبة 
لتشغيل أنظمتها: 

-  التصميم األساسي والتفصيلي الكهربائي 
واإللكتروني للسفن والصناعة

-  المنشآت الكهربائية واإللكترونية للسفن والصناعة
-  التصميم والبناء وتجميع األجهزة وأنظمة األتمتة 

وألواح التوزيع ومفاتيح التشغيل
-  الصيانة الشاملة للمنشآت البحرية والصناعية
-  التجميع الشامل لحدائق األلواح الكهروشمسية
-  المنشآت الكهربائية لحدائق األلواح الشمسية 
الحرارية. وقد نالت الشركة شهادات اعتماد 

بخصوص إدارة الجودة ISO 9001 و إدارة البيئة 
 ISO 14001 وإدارة الوقاية 

 .OHSAS 18001
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PINTURAS ANSAPE, S.L.
Avda. Bruselas, 147, A-6 

30353 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968085005 
www.ansape.com

PINTURAS ANSAPE, S.L، شركة 
إنجاز الطالء الزخرفي والصناعي والبحري. لديها 

فريق فني حاليا يشمل 10 عاملين منهم 8 تمت 
 NORSOK الموافقة على اعتمادهم في دورة في

M-501 “دورة تأهيل تطبيق الطالء” و 1 فني 
رفيع متخصص في الوقاية من المخاطر المهنية. 

وتعتمد خدمات هذه الشركة على الجودة واالحترام 
والعناية بالبيئة والوقاية من مخاطر العمل أثناء أدائها، 

وأن توجد الحلول ألشد المتطلبات تعقيدا من طرف 
زبائنها. وضمن هذه الرؤية، نسعى إلى تطبيق أكثر 

الحلول مالءمة لكل ظرفية. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
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QUIMDUالبحري , S.L.
C/ Oslo, parc. B-5.  

Pol. Ind. Cabezo Beaza 
30353 Cartagena )Murcia( 

Telf.: 0034 968522753 
www.quimdunaval.com

شركة من مدينة قرطاجنة اإلسبانية لها أكثر من 
34 سنة من الخبرة في التنظيف والصيانة البحرية 
والصناعية والحضرية. اإلدارة والنقل والمعالجة 

المسبقة للنفايات الزيتية. 

REFRIGERACIÓN GUILLÉN, S.L.
C/ Ramón y Cajal, 35 

30205 Cartagena )Murcia( 
Telf.: 0034 968517413 

www.refrigeracionguillen.com

شركة لها أكثر من 25 عاما من الخبرة، مكرسة لبيع 
وتركيب وصيانة معدات تكييف الهواء والتبريد والبرد 

الصناعي على حد سواء البحرية والتجارية. تتخذ 
مقرها في مدينة قرطاجنة اإلسبانية، ولكن لها قدرة 

تنقل كبيرة تسمح لها بإنجاز أعمالها سواء في إسبانيا 
أو في الخارج. وانطالقا من حرصنا على الجودة، 

 ISO 9001:2008 فإننا اعتمدنا منذ 14 سنة لشهادة
كما أنها تطبيق المعايير القانونية بخصوص الحفاظ 
 ISO 14001:2004 على البيئة استنادا إلى شهادة
وذلك منذ 10 سنين والمتطلبات القانونية للقواية من 
 OSHAS 18001 مخاطر العمل بواسطة شهادة

منذ 8 سنوات. 

RODRITOL, S.L.
Avda. de las Petrolíferas, s/n 

35008 Las Palmas de Gran Canaria  
Telf.: 0034 928460090 
www.rodritol.com

-  التركيبات الكهربائية بشكل عام
-  إصالح وصيانة السفن

-  تركيبات التبريد والتدفئة
-  الخدمات الفنية الهندسية

-  إنتاجات طاقوية أخرى: إنتاج الطاقة الكهربائية من 
مصدر حراري عبر األلواح الكهروشمسية. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

PINTURAS HEMPEL, S.A.U.
Ctra. de Sentmenat, 108 

08213 Polinyà )Barcelona( 
Telf.: 0034 937132898 

www.hempel.es

تعتبر Hempel شركة رائدة عالميا في مجال 
الدهانات والطالء لألسواق الصناعية والبحرية 

والحاويات والمالحية والديكور. نحن نراهن على 
ثالثة عوامل رئيسية لمساعدة زبنائنا على حماية 

مرافقهم لفترة أطول: استثمار كبير في البحث 
والتطوير، وتقنيات اإلنتاج المتقدمة والمشورة المهنية 

بخصوص مجال الطالء. 

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001
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SÁNCHEZ SUR, S.L.
Pol. Ind. Tres Caminos, C/ Dorana, 7 

11510 Puerto Real )Cádiz( 
Telf.: 0034 956884160 

www.sanchezsur.es

تعمل شركة Sánchez Sur وتتخصص في 
اإلصالحات وعمليات التزويد البحرية، إضافة إلى 
صيانة األنظمة اإللكترونية واالتصاالت حيث نقدم 

لزبوننا الرئيسي، وهي وزارة الدفاع، أقصى درجات 
الفعالية والنجاعة والجودة في خدماتنا.  

SEAPLACE, S.L.
C/ Bolivia 5, bajo 

28016 Madrid  
Telf.: 0034 914585119 
www.seaplace.es

تم إنشاءSeaplace في عام 1980 كشركة 
هندسة واستشارة لتقديم خدمات في مجال بناء السفن 
والصناعة أوفشور. ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن فإننا 
عملنا بنجاح في عدة مشاريع ضمن الصناعة البحرية 
والمدنية وحصلنا على حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة 

عالية لكل أنواع المشاكل حيث أحرزنا على سمعة 
جيدة على الصعيدين الوطني والدولي. ويعود الفضل 
في ذلك النجاح بشكل رئيسي إلى التأهيل الرفيع الذي 

يتمتع به فريقنا في إدارة وتنسيق المشاريع وخبرته 
الواسعة في التصميم والتطوير، إلى جانب التجربة 
والرهان على البحث+التطوير+االبتكار، مما جعلنا 

نتبّوأ الريادة في الهندسة البحرية. 

TALLERES RENAIN, S.A.L.
C/ Mina Globo, parc. G-9. Pol. Ind. Lo Bolarin 

30360 La Unión )Murcia( 
Telf.: 0034 968527226 

www.talleresrenain.com

ورشة صناعة بشكل عام تحظى بعاملين رفيعي 
التأهيل ومتخصصين. لدينا آالت خرط بقدرة 5 أمتار 
بين النقاط وقطر من 3 أمتار. ولدينا أيضا آالت طحن 

وآالت شحد وآالت تصحيح وفرشاة جسر وثقابات 
وقاطعات وغيرها من اآلالت المساعدة. ونقوم بتصنيع 

القطع من كل الفئات مثل ضبط المحاور وصمامات 
المحركات وإعادة تأهيل المساند بحشو معدني مكافح 
لالحتكاك. معالجة المواد بواسطة التلحيم الكهربائي 

TIG و MIG والقوس الغاطس واألوتوجين. صناعة 
أسطوانات الضاغطات في المحركات وإعادة تأهيل 

المكابس وتصميم القطع األصلية. 

TECHNO PRO HISPANIA, S.L.
C/ Real, 37, Los Barreros. 30310 Cartagena 

)Murcia( 
Telf.: 0034 868065994 

www.tphispania.com

 TECHNO PRO HISPANIA بدأت شركة
وهي تابعة لمجموعة FIVA منذ ما يزيد عن 20 

سنة. وتتألف المجموعة من عدة شركات من مختلف 
القطاعات المتكاملة في ما بينها في مجال الهندسة 
 TECHNO PRO والتصنيع. وتسهم شركة

HISPANIA في صناعة السفن انطالقا من نشاطها 
الرئيسي المتعلق بتصميم السفن في مختلف المراحل. 

خدمات حوض السفن والمكاتب الفنية:
-  مسودات مشاريع السفن: الهندسة المفاهيمية 
والتعاقدية واالستشارات والحسابات والتوثيق
-  هندسة المشروع: الهندسة األساسية وهندسة 

التفاصيل وهندسة اإلنتاج
-  االختبارات والضمانات

-  الدعم اللوجيستي المتكامل
 )LCS( الصيانة ودعم دورة الحياة  -

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
شهادات الجودة

ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

OHSAS 18001
ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001
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TINCASUR SUR, S.L.
Pol. Ind. El Trocadero. C/ Francia, s/n 

11510 Puerto Real )Cádiz( 
Telf.: 0034 956472723 

www.tincasursur.com

منذ نشأتها، وبعد مسيرة طويلة في مجاالت 
اختصاصها في التبريد الصناعي ومحركات االحتراق 
 Tincasur والهيدروليكيات والهوائيات، لم تتوقف
Sur عن توسيع آفاق عملها بهدف تلبية احتياجات 
زبنائها. وقد نجح الرهان على جعل هذه الشركة، 
انطالقا من مجالها في قطاعات الصناعة البحرية 

أوفشور، شركة دينامية. وقد برزت في شعبة التلحيم 
والغاليات الصناعية والميكانيك والهيدروليكيات 

والهوائيات والترصيف بواسطة الليزر والصناعة 
في عين المكان وغيرها، وقدمت خدماتها إلى زبناء 

 Dragados و Navantia كبار من قبيل
 Marina و Acciona و Off Shore

 Endesa Generación و Barcelona 92
وغيرها. مما سمح لها بتقديم خدمات كاملة تستجيب 

إلى احتياجات القطاعات الصناعية والبحرية 
وأوفشور. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
PECAL/AQAP 2120







 القطاع:
الجو فضائي 
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شهادات الجودة
ISO 14001

UNE EN 9100
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

الجو فضائي 
أنظمة ومعّدات جوية وصيانة 

 )LCS( ودعم دورة الحياة
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

C/ Jerónimo Muñoz, 8-17 
47151 Boecillo (Valladolid)
Telf.: 0034 983546633
www.aciturri.com

تعد شركة Aciturri بمثابة 
TIER 1 في مجال الطيران، 

حيث تتخصص في تصميم 
وتصنيع وتجميع الهياكل 
الجوية ذات التكنولوجيا 

المتقدمة ومكّونات المحرك، 
إذ أنها تقد للسوق حلوال 

كاملة من التكنولوجيات فائقة 
المردودية والتصنيعية فضال 
عن التكنولوجيات المشتركة 

والعمليات الخاصة. 

الطالء المعدني لفالبيرون 
 EF-2000 للطائرات

تصنيع قطعتين مجهزتين، أمامية 
وخلفية للحماية مع قذف آيرودينامي 
لجزئية فالبيرون ومزود الشهب في 
الجناح األيمن من الطائرة الحربية 
 .EF-2000 األوروبية يوروفايتر

ACITURRI COMPOSITES, S.L.U.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

دفة القيادة في 
 BOEING 737

التصنيع الكامل لكل القطع التي 
يتألف منها مقود الطائرة التجارية 

بوينغ ب 737 بألياف الكربون 
والزجاج. تجهيزات متوسطة مع 

إدماج العناصر المعدنية والتجميع 
النهائي للمقود الذي يتم تسليمه كامال 

إلى الزبون. 

عامل استقرار عمودي لذيل 
 A350 الطائرة

تصميم واحتساب كل الهيكل 
والعناصر اآليرودينامية واألنظمة 

الشريكة وعامل االستقرار العمودي 
لذيل الطائرة التجارية إيرباص 

A350. تصنيع كافة القطع الرديفة 
من المعدة المركبة مثل جناح الظهر 

وألواح جانب الخروج واألجزاء 
الرئيسية لجانب الهجوم وعدة قطع 

أخرى. استخدام تقنيات القولبة اليدوية 
والقولبة نقال عن الراتنج. 

 NH90 هياكل المروحيات
SPONSON بخصوص 
 VERTICAL TAILL

التصنيع الكامل لكتلتي سبونسون 
sponsons وكل القطاع من 
العناصر المركبة على المستوى 

العمودي للذيل بالنسبة للمروحيات 
العسكرية متعددة االستخدام 

المتوسطة مزدوج NH-90. وفي 
حالة سبونسون، يتم تسليم 6 فصول 

مجهزة بشكل كامل فضال عن 
العناصر المساعدة بالنسبة لجسد 

الطائرة. وبالنسبة للمستوى العمودي 
للذيل يتم صناعة كافة القطاع من 

العناصر المركبة ويتم التجهيز 
األولي. 

 هياكل الطيران 
 VANE A400M

تصميم وضمان وتصنيع وتجميع قطع 
هيكلية. جهاز للشد القوي الثابت فوق 

.flap الفالب
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شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120

الجو فضائي 
أنظمة ومعّدات جوية وصيانة 

 )LCS( ودعم دورة الحياة
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

Pol. Ind. de Bayas. C/ Orón, 4
09200 Burgos
Telf.: 0034 947059000
www.aciturri.com

تعد شركة Aciturri بمثابة 
TIER 1 في مجال الطيران، 

حيث تتخصص في تصميم 
وتصنيع وتجميع الهياكل الجوية 

ذات التكنولوجيا المتقدمة ومكّونات 
المحرك، إذ أنها تقد للسوق حلوال 

كاملة من التكنولوجيات فائقة 
المردودية والتصنيعية فضال عن 

التكنولوجيات المشتركة والعمليات 
الخاصة. تشارك Aciturri في 

الوقت الحالي بوصفها RSP في 
عدة مشاريع للتصمين والتصنيع 

لفائدة منصات مثل A350 و 
KC390 كما في مشاريع تصنيعية 

متصلة بتصميمات طيران مثل 
B787 وعلى صعيد المحركات 

 .CFM و LEAP 1 مثل

الهيكل الخارجي للضاغط 
الهيكل الخارجي للضاغط مراحل 

3.8
trent تطبيق: أسرة  -
Jetethe :معدات  -

-  قطر: 1.100 مم
-  تكنولوجيا: طحن 5 محاور وخرط 

عمودي
-  عمليات خاصة: تفتيش FPI و 

Metco 601 للتلبيس. 

ACITURRI METALLIC PARTS, S.L.U.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

أجزاء بنيوية من التوربين 
تكنولوجيا: طحن وخرط وعمليات 
إفراغ إليكتروستاتيك ونيكل شديد 

المقاومة وكوبالت وسبائك النحاس. 
التطبيق الرئيسي: إثقاب وآليات 

توربو للتطبيقات الحساسة. 

FITTINGS
مواد من التيتان والنيكل والفوالذ 

وسبائك األلومنيوم، الخاصة بالنظام 
الهيدروليكي والمحروقات والزيت. 

قطع بنيوية 
- تطبيق: LEAP و trent و 

GTF و TP400
-  معدات: سبائك من النيكل المعمولة
-  تكنولوجيا: مكننة متعددة المحاور 

EDM
-  عمليات خاصة: معمول بشكل 

مسبق و FPI و صقل. 

البنية العامة 
- تطبيق: LEAP و trent و 

TP400
-  معدات: سبائك النيكل

-  تكنولوجيا: مكننة متعددة المحاور 
EDM

-  عمليات خاصة: معمول بشكل 
مسبق و FPI و صقل. 
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شهادات الجودة
ROD/001

UNE EN 9100
UNE EN 9110

EASA
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

الجو فضائي 
الطائرات وRPAS واألنظمة 

والمعدات الجوية والمحاكاة واألقمار 
الصناعية والخط الميداني وأنظمة 

وأجهزة األقمار االصطناعية 
 )LCS( والصيانة و دعم دورة الحياة

والصناعة المساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات والتواصل 

والحرب اإللكترونية واألنظمة 
والمعدات واالتصاالت 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

Avda. de Aragón, 404 
28022 Madrid 
Telf.: 0034 915857000
www.airbusdefenceandspace.com

 Airbus Defence and تشكل
 Military“ جزءا من خط Space
 Airbus التابع لشركة ”Aircraft

Defense & Space )ADS( التي 
تعد بدورها أحد األقسام الثالثة لمجموعة 
 ADS وتمثل شركة .Airbus Group

الريادة األوروبية في صناعة الطيران 
والدفاع وتحتل المرتبة الثانية عالميا 

في الصناعة الفضائية ومن بين العشر 
األوائل على الصعيد العالمي في مجال 

 Military Aircraft الدفاع. وتقوم
بتصميم وتزويد الطائرات العسكرية 
فضال عن تقديمها الدعم العمالني. 

كما تعتبر الرائدة أوروبيا على صعيد 
الطائرات العسكرية ذات الجناح الثابت 
ومن بين كبريات الشركات عالميا في 

سوق الطائرات الحربية وطائرات النقل 
والطائرات الصهاريج. كما تعد شركة 

ADS فاعال صناعيا من الصف األول 
في تطوير األنظمة الجوية غير المأهولة. 

A400M الطائرة
تعدA400M طائرة جديدة للنقل 

العسكري تم تصميمها من أجل تلبية 
اتياجات كافة القوات المسلحة في 

القرن الحادي والعشرين. وهي قادرة 
على التحليق في علو أكبر وبسرعة 

أكبر والوصول إلى نقاط أبعد 
من سابقاتها، دون أن تفقد قدرتها 
على المناورة وال التحليق بسرعة 

منخفضة في المطارات والمسارات 
القصيرة أو الرخوة أو المعقدة. وهي 
الطائرة المثلى للقيام بمهمات تكتيكية 

أو استراتيجية / لوجيستية. 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.
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 CN-235 الطائرة
تعتبر CN-235 الطائرة األكثر 
اقتصادا في مجال طائرات النقل 
الخفيف والمتوسط من أجل القيام 

بمهمات عسكرية ومدنية مثل 
المساعدات اإلنسانية والدوريات 

البحرية والمراقبة البيئية وغيرها. 
وتقدم هذه الطائرة التكتيكية من 

الحجم المتوسط عدة استخدامات إلى 
جانب المرونة الكافية التي يتطلبها 

نقل األشخاص أو الجنود أو الشحنات 
على الباليت أو غيرها، باإلضافة إلى 
إجالء الجرحى واألعمال اللوجيستية 
والتواصلية أو القدرة المشهودة على 
رمي حموالت أثناء التحليق. وتصل 
قدرة شحنها إلى غاية 6 أطنان من 

الحمولة أو 51 راكبا. 

طائرات التزويد أثناء 
التحليق 

تعتبرA330 MRTT الطائرة 
الصهريج/ للنقل االستراتيجي 

الوحيدة من الجيل الجديد الجاهزة 
التي تعمل في الوقت الحاضر. ويتم 

تقديمA330 MRTT رفقة باقة 
منتقاة من أنظمة التزويد أثناء التحليق 
المجّربة، مثل النظام المتقدم للقضيب 

 Aerial( المغذي أثناء التحليق
 Refuelling Boom

System – ARBS( التابع 
 ، Airbus Military لشركة
وهي عبار عن زوج من الجندول 
تحت األجنحة مع خرطوم وسلة 
أو وحدة للتزود بالوقود في جسم 

الطائرة. 

 C-295 الطائرة
تعتبر C-295 الطائرة األنسب 

للقيام بمهمات عسكرية ومدنية مثل 
المساعدات اإلنسانية والدوريات 

البحرية والمراقبة البيئية وغيرها. 
وتقدم هذه الطائرة التكتيكية من 

الحجم المتوسط عدة استخدامات إلى 
جانب المرونة الكافية التي يتطلبها 

نقل األشخاص أو الجنود أو الشحنات 
على الباليت أو غيرها، باإلضافة إلى 
إجالء الجرحى واألعمال اللوجيستية 
والتواصلية أو القدرة المشهودة على 
رمي حموالت أثناء التحليق. وتصل 
قدرة شحنها إلى غاية 9 أطنان من 

الحمولة أو 71 راكبا. 

 EF 2000 الطائرة
 Eurofighterتعتبر

Typhoon الطائرة الحربية 
متعددة االستخدامات من الجيل 
الجديد األكثر تقدما في السوق. 

وقد قامت ثماني بلدان وهي ألمانيا 
والمملكة المملكة المتحدة وإيطاليا 

وإسبانيا والنمسا والعربية السعودية 
وعمان والكويت بطلب اقتناء طائرة 

اليوروفايتر. وقد وصلت العقود 
بشأن هذه الطائرة 719 عقدا، إلى 

جانب 571 طلبا، ما يجعلها في 
الوقت الحاضر تمثل أكبر برنامج 

عسكري للمشتريات في أوروبا. كما 
أن تكنولوجيتها المتقدمة تعزز من 

مكانة الطيران األوروبي في السوق 
العالمية. 
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شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

UNE EN 9100
UNE EN 9110

الجو فضائي 
مروحيات وأنظمة ومعّدات جوية 

 )LCS( وصيانة ودعم دورة الحياة
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

Ctra. de las Peñas, s/n, km 5,300
02006 Albacete 
Telf.: 0034 967850700
www.airbus.com

 Airbus تشمل
 Helicopters

España في شركة 
إسبانية واحدة كل األنشطة 

المتصلة بالمروحيات، 
ابتداء بتطوير منتجات 

جديدة وانتهاء بدعم 
الطائرات المروحية 

العاملة، مع كامل 
المسؤولية في مجال 

التسويق وإدارة البرامج 
والتصنيع والتجميع بالنسبة 

لهياكل الطيران وبعض 
موديالت المروحيات. 

AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.
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 NH90 مروحيات
مروحية للنقل التكتيكي تم تصميمها 

من أجل الجيوش الثالثة كمنصة 
مشتركة بين جميع بلدان حلف شمال 
األطلسي وبواسطة إدماج تكنولوجيا 

القرن الحادي والعشرين. 

تصميم وتطوير وصيانة 
برمجيات األنظمة 

تصميم وتطوير وصيانة البرمجيات 
الموجودة على متن الطائرة وإدماج 

معدات المهام في المروحيات بما 
 NH90 فيها ريغز لمروحيتي

و Tigre و الطيران التجريبي 
وشهادات االعتماد. 

التدريب 
مركز تدريب الطيارين 

والفنيين بالنسبة لكافة أنواع 
 Airbus مجموعة المروحيات

 .Helicopters

 TIGRE مروحية
مروحية هجومية وللحراسة، تشمل 

أسلحة وأنظمة مهام واتصاالت 
عسكرية، إلى جانب نظام أسلحة 

حديث ومتعدد االستخدامات وصعب 
االكتشاف. 
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شهادات الجودة
EASA

ISO 9001 
ISO 14001 

UNE EN 9100

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات وصيانة ودعم 

  )LCS( دورة الحياة

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
البنى التحتية والخدمات 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

C/ Marie Curie, 2  
Parque Científico Tecnológico La Cartuja
41092 Sevilla 
Telf.: 0034 954467046
www.ayesa.com

 Ayesa Air Control تعتبر
شركة مزودة بهندسة الطيران 

على مدى كل مراحل دورة حياة 
منتجات الطيران بما فيها التصميم 
وهندسة التصنيع والخدمات ما بعد 

البيع. ويشار إلى أن اختصاصنا 
هو A400M فضال عن طائرات 

 Airbus أخرى من تصنيع
D&S. وتتمتع الشركة بامتيازات 

DOA والعمل تحت شهادة 
 .UNE: EN 9100 الجودة

فنحن متخصصون في استخدام 
التكنولوجيا الجديدة وأنظمة 

المعلومات المطبقة على صناعة 
الطيران ولدينا مراجع هامة في 

تطبيق تقنيات lean  في المجال 
الصناعي. 

AYESA AIR CONTROL  
INGENIERÍA AERONÁUTICA, S.L.
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خدمات هندسة الطيران 
خدمات هندسة الطيران التي تغطي 
بواسطة القدرات الخاصة بالشركة 
كل مراحل حياة منتوج الطيران. 

 UNE:21 وJ.428 شهادات الجودة
 A400M خبراء في  .EN 9100

هندسة البرمجيات 
هندسة متخصصة في تكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت وبشكل 
خاص البيانات Big Data وتحليل 
األعمال وتطوير البرمجيات الخاصة 

وإدارة البيانات وCPDs واألمن 
على شبكة اإلنترنت. 

الهندسة المدنية للبنى 
التحتية 

خدمات الهندسة المدنية والمعمارية 
للمنشآت العسكرية بشكل عام 
والقواعد الجوية بشكل خاص. 
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شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 9001
PECAL/AQAP 2110

UNE EN 9100
ISO 14001

PECAL/AQAP 2210

البّري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
RPAS وأنظمة ومعّدات جوية 
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

رادارات والحرب اإللكترونية و 
C4ISR والحماية والحراسة 

C/ Juan Olivert, 24
Parque Tecnológico Aerópolis
41300 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: 0034 954189010
www.mdu-sa.com

 Carbures Aerospace تعد
Defense & شكرة متعددة 

التكنولوجيا تعمل في الحقول التالية:
-  تصميم وتطوير وتصنيع المعدات 
اإللكترونية واألنظمة اإللكترونية

-  تصنيع القطع والمجموعات 
الفرعية من العناصر المرّكبة

-  خدمات هندسة اإلنتاج وتطووير 
البرمجيات واألدوات. وقد 

أتاح لها انتماؤها إلى مجموعة 
Grupo Carbures االستفادة 

من العمل على الصعيد الدولي 
بشكل واسع: في كل من الواليات 

المتحدة األمريكية والصين 
والمكسيك وألمانيا وبولندا وفرنسا 

وإسبانيا. 

CARBURES AEROSPACE & DEFENSE, S.A.U.
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تصميم وتطوير أنظمة 
االتصاالت في الطيران 
- يهدف IVS )النظام المدمج 

للتصديق( إلى التصديق على بيانات 
مهمة يوروفايتر

-  RIG T2 و T3 RIG: تم 
تطويره من أجل التأكد من العمل 

 EPT السليم على صعيد الطيران
)في النسختين T2 وT3 على 

التوالي(
-  COMMS T1 و T2 و 

COMMS COMMS لنقل 
الصوت: ويهدف إلى التأكد من 
العمل السليم ألجهزة الراديو و 

CAMU )وحدة االتصال وإدارة 
الصوت( في T1 و T2 ونسخات 
الصوت للنقل )راديو يوروفايتر 

السعودي(. 

أنظمة االتصاالت في المركبات 
البرية 

 UGVS يتعلق األمر بموكب ذاتي من
يعمل بواسطة التحكم عن بعد ونصف 

ذاتي وذاتي، سواء في الطرق البرية او 
التضاريس غير المهيكلة مع إيقاف العوائق 
وتفاديها واالتصال عبر االقمار الصناعية 

مع المحطة القاعدة. 

هندسة األنظمة:  األجهزة 
 HARDWARE

و البرمجيات 
SOFTWARE و 

اإللكترونيات 
ويمثل هذا الموديم حال مهنيا 

التصاالت األنظمة. يستند إلى 
DVB-S / S2 ويسمح بتكوين 

عدة أنواع من التشكيل . وبالتالي فإنه 
يتكيّف بشكل أحسن مع قناة االتصال 
إلى غاية تشكيل APSK 32. لديه 

اتصال IP وربط عمالني داخلي مع 
أجهزة اتصال موديم أخرى. كما أن 
وجود ULE مغلفة يزيد من فعاليته 
في االتصاالت. يسمح باكتشاف عدة 
أخطاء أثناء االتصاالت بفضل نظام 

الحراسة والمراقبة. 

أنظمة قيادة والمراقبة 
البحرية 

يمثل SCOMBA نظاما قتاليا 
مرنا يقدم الحل المطلوب لمجموعة 
واسعة من السفن الحربية المختلفة.. 
ويتم استخدامه في الوقت الحاضر 
في عدة سفن من قبيل OPV أو 

LHD. إن الجوانب المشتركة 
بين مكّونات الطرازات المختلفة 
لنظام SCOMBA تقدم عددا 

من اإليجابيات المؤكدة من منظور 
التيسير وانخفاض كلفة خدمة دعم 

دورة الحياة، والتي بإمكانها المشاركة 
في مختلف المهمات ولكنها تتشاطر 

جزءا من البرمجيات. 
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RPAS واألنظمة والمعدات الجوية 
والصيانة ودعم دورة الحياة 

 )LCS(

Paseo John Lennon, s/n
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 916240104
www.cesa.aero

 قيادات الطيران
 C-101, C-212,(

 EF2000, HURKUS,
 )S92

وتملك CESA تجربة مشهود 
لها في تطوير وتصنيع قيادات 

الطيران والبرهان على ذلك الفاعل 
“ foreplane” )نظام قيادة 

الطيران األولي( الذي تم تطويره 
وتصنيعه لفائدة يوروفايتر. ويعتبر 

FT4B مشروعا للبحث + التطوير 
 ADS بحيث يتم بالشراكة مع I+D

تطوير قيادات طيران أولية استنادا 
إلى التكنولوجيا fly-by-wire من 

الجيل األخير. ويتألف من فاعالت 
ذاتية شديدة التعقيد. 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS  
AERONÁUTICOS, S.A.

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
UNE EN 9100

تعد CESA شركة أوروبية تعمل 
في قطاع السوائل-الميكانيكية المعززة 

ولها خبرة طويلة بفضل التجربة 
 .EADS-CASA الموروثة من

 Airbus ويعود رأسمالها إلى
 Defence and Space

 UTC Aerospace 60(( وإلى%
Systems )40%(. تشارك في 
برامج مدنية وعسكرية كبيرة وقد 

طورت نظما ومعدات ألجهزة هبوط 
الطائرات ومنحدرات وبوابات الشحن 
وأجهزة التحكم في الطيران وغيرها. 

وتبرز مكانتها في برامج تطوير 
التكنولوجيات الجديدة والفاعالت 
اإللكتروميكانيكية وخاليا الوقود. 
وتشمل أنشطتها كال من التصميم 

والتطوير واإلنتاج والصيانة والخدمة 
ما بعد البيع للمعدات وأنظمة 

السوائل-الميكانيكية لتطبيقات الطيران 
والجوفضاء. 
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ARBS نظام تفعيل 
HOIST و ERA و 

 BRSU
وتقوم CESA بتزويد نظامين 
إليكتروميكانيكيين مهمين لفائدة 

برنامج نظام التزود بالمحروقات 
 ARBS MRTT de ADS
 tail المتعارف عليه تحت تسمية

boom وهما محرك الرفع 
 )ERA( ونظام )HOIST(

المكلف ببسط وشد الدعامة. كما 
أنها مكلفة بتطوير أنظمة العمل 

اإللكتروميكانيكي في عدة برامج 
للبحث + التطوير + االبتكار لعدة 

تطبيقات تحت إشراف مشاريع وطنية 
وأوروبية ممولة بالشراكة إلى جانب 

قيادات الطيران وبوابات اإلفراغ 
وغيرها. 

 NLG & :عدة الهبوط
MLG 

C-101, C-212, CN-(
 235, C-295, EFA,

 )A400M, S92, A350
وتتخصص شركة CESA في العمل 

الهيدروليكي وتطوير وتصنيع المكّونات 
الهيدروليكية واإللكتروميكانيكية في 
القطاع الجوفضائي. وتصنع لفائدة 

 C-212 عدة هبوط الطائرات ADS
و CN-235 و C-295. كما تصنّع 

للمروحيات TIGRE معدات الهبوط 
إلى جانب آلية امتصاص الصدمات على 

مرحلتين. كما قامت CESA بتطير 
 UAV عدة الهبوط الرئيسية ومقدمة
ATLANTE لشركة ADS، إلى 

جانب مصاص الصدمات زيتي-هوائي 
وقضيب من ألياف الكربون الخفيف.  

عدة الهبوط: الفاعالت 
 CN-235, C-295,(
 A400M, EF2000,

 A330/340, A340-600,
 )A380

وتعد CESA خبيرة بشكل خاص في 
أنظمة المنحدرات الخاصة بالتطبيق 

العسكري من خالل تطوير نظام 
 A400M )strut, المنحدر الكامل
 ramp toe, air deflector,
locking latching(. كما تقوم 

بتطوير مكّونات نظام المنحدر في 
الطائرات CN-235 و C-212 و 

C-295 و Sikorsky S92. وفي كل 
هذه الحاالت قامت CESA بتطوير 

فاعالت منحدرات بسيطة من قبيل 
الشكل التيليسكوبي وفاعالت بوابات 
سواء من النوع العسكري أو المدني 

وكتل ووحدات وأقسام تحكم. 

عدة الهبوط ومكوّنات 
 UAV: NLG&MLG
 UAV ATLANTE

 UAV’s وهي مسؤولة في مجال
على تطوير واعتماد شهادات 

التصديق والتصنيع بالنسبة لعدد 
 UAV ATLANTE الهبوط في

لشركة ADS. وتشمل عدة 
 anti- المقدمة مصاص الصدمات

shimmy والفاعل الكهربائي 
للمقود وهيكل العجلة وإطارها 

الهوائي ونظام الفرامل من نوع 
arrestor hook والعدة الرئيسية 

التي تتكّون من ألياف الكربون. 
وتعتبر CESA مؤهلة لتصميم 

وإنتاج وتقييم عدد هبوط الطائرات 
الخفيفة إلى غاية 10 أطنان. 
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أنظمة ومعدات جوية وأقمار 
اصطناعية والخط البري وأنظمة 

ومعدات األقمار االصطناعية 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
بنى تحتية 

P.T.M. C/ Torres Quevedo, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 0034 918068600
www.crisa.es

برمجيات الطريان 

 Helios 2 :مراقبة وترشيد اآلليات
MCM

-  برمجيات MCM )وحدة مراقبة 
اآللية(

-  برمجيات أساسية ولتطبيق المكلف 
بمراقبة مختلف آليات )محركات( 
األقمار االصطناعية مثل مراقبة 

المسار وتصحيح التأرجحات 
وعمليات تغيرات الرؤية والقياسات. 
 Helios تم تطويره ضمن برنامج

 .II/proyecto Spot-5
ع لمراقب  مكتوب بواسطة C ومجّمِ

 .80c32 صغير من طراز

COMPUTADORAS, REDES  
E INGENIERÍA, S.A.U.

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100
ISO 14001

PECAL/AQAP 2110

تعتبر CRISA شركة تابعة 
 Airbus Defence لمجموعة

and Space التي تعد من كبريات 
شركات التزويد باإللكترونيات 

المحمولة للفضاء، سواء من طرف 
الوكاالت الفضائية او المنظمات 

الدولية كمدمجة لألقمار الصناعية 
ومطلقة. وقامت CRISA بتوسيع 
نطاق مهاراتها في مجال الهندسة 

وإدارة المشاريع إلى مشاريع 
أخرى من الخط البري. وتشمل هذه 

المشاريع تصميم معمار شبكات 
االتصاالت المأمونة وتطبيق 

وعمالنية وصيانة مراكز المراقبة 
واألرشيف والكاتالوج والعمليات عن 
بعد. وبفضل ثالثين سنة من الخبرة 

في القطاع إلى جانب ما يزيد عن 
800 وحدة طيران تم وضعها في 

المدار، فإن CRISA تتمتع بخبرة 
مشهود لها في تزويد الحلول ذات 
الموثوقية العليا من أجل زبنائها. 
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معدات متنوعة لالتصاالت 
في القطاع الفضائي 

تمنح مرونة لتحديد القمر الصناعي 
بسبب أثر جيروسكوبي انطالقا من 

الفاعالت ذات القدرة العالية على 
الدوران. يمثل CMG-E الجزء 
اإللكتروني من النظام ويفيد في 

مراقبة الفاعل الجيروسكوبي والتحكم 
فيه. وظائف:

-  التحكم في سرعة العجلة في 
اللحظة

Gimbal التحكم في حركة  -
-  واجهة إدارة البيانات مع القمر 

الصناعي
-  مصدر القوة بالنسبة لالحتياجات 

الداخلية وواجهات المحركات
-  الحمايات

-  فرملة المحركات. 

معدات إلكترونية للقوة 
)PCDU و PCU و 

محوالت( 
يعتبرPCU جهاز إلدارة القوة 

بالنسبة لتطبيقات االتصاالت في 
المدار GEO. بحيث أنه يقوم 

في نمط النهار بمراقبة قوة القمر 
الصناعي المزود باأللواح الشمسية 

وفي نمط الكسوف ببطارية أو 
بطاريتين. ويولّد باس بقوة 50 

فولت منظم بشكل كامل لألقمار 
االصطناعية وبمتطلبات قوة تتراوح 
ما بين 2 كيلواط و6 كيلواط، مالئمة 
للدفع الكهربائي وأنماط العمل ذات 

الوصول المتعدد للحمولة الضرورية. 
وهو تصميم عبر الوحدات يتكيّف مع 

مختلف متطلبات القوة. 

 EGSES األدوات
يقوم EGSE بتنفيذ المقاطع الكاملة 
لالختبار بالنسبة لـــ SE A5 وينتج 

تقرير االختبار بشكل أوتوماتيكي. 
 :racks 2 يتكّون من رّف حمل

- يشمل رف الحمل )راك( 
للتحكم كال من الحاسوب واألدوات 
األوتوماتيكية وباس التيار المستمر 
 MIL-Std.-واملولّد المؤقت و و

1553 باس التيار المستمر. 
- رف الحمل )راك( الحموالت 
يشمل عدد من أنواع الصمامات 

الكهربائية وُمحايك  وتشمل األعمال 
األوتوماتيكية تحليل السلوك خالل 

عمل االنتقال. 

البنية التحتية 
والمعلوماتيات وهوائيات 
القطاع الفضائي. برنامج 

 HELIOS
المساهمة في البنية التحتية للخط 

البري اإلسباني لألقمار الصناعية 
العسكرية هيليوس من أجل 

مراقبة كوكب األرض. ويقوم هذا 
المركز بإدارة طلبات المستخدم 

وينتج ويصنف ويؤرشف الصور. 
المساهمة: تحديد وتصميم البنية 
التحتية واالتصاالت واالندماج 

والتصديق بتضمين IFA ودعم 
العملية وتطوير البرمجيات من أجل 
إدارة الكاتالوج واألرشيف والحفاظ 
على الظروف العملياتية )الجهوزية 

24ساعة/ 7 أيام(. 



118

ي 
ضائ

و ف
لج

: ا
اع

قط
الجو فضائي ال

األقمار الصناعية وخدمات األقمار 
الصناعية 

إلكترونيات واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

P.T. Boecillo, Edif. Galileo, módulo 101
47151 Boecillo (Valladolid)
Telf.: 0034 910289897
www.deimos-imaging.com

DEIMOS IMAGING, S.L.U.

تعتبر Deimos Imaging تابعة 
لشركة UrtheCast Corp. التي 

تعد شركة تجارية اسبانية متخصصة 
في العملية واالستغالل التجاري 

ألنظمة مراقبة األرض وتطوير وخلق 
وتسليم المنتجات والخدمات المتعلقة 

باالكتشاف عن بعد. تملك الشركة وتشغّل 
القمرين الصناعيين DEIMOS-1 و 
DEIMOS-2 وتتحكم في الكاميرتين 
لـ UrtheCast الموجودتين على متن 
ISS: MRC/ المحطة الفضائية الدولية

Theia y HRC/Iris. لها ما يزيد عن 
100 عامل وخبرة طويلة في العمليات 

المتصلة باألقمار الصناعية وفي عرض 
منتجات وخدمات مراقبة كوكب األرض 
سواء للقطاع العمومي أو الخاص، حيث 

أن Deimos Imaging تعتبر أحد 
الفاعلين الرئيسيين لقطاع االكتشاف 
عن بعد في أوروبا. وتوجد منشآت 
Deimos Imaging في ثالث 

أماكن مختلفة، كلها تقع في إسبانيا: 
Puertollano )Ciudad Real( و 

 Tres و )Boecillo )Valladolid
 .)Cantos )Madrid
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صور بوضوح متوسط )22 
 DEIMOS-1 م( من

يعتبر DEIMOS-1 أول قمر صناعي 
اسباني لمراقبة كوكب األرض. ويقوم 

DEIMOS-1 الذي تم إطالقه في عام 
2009 بإرسال صور متعددة األطياف 

بوضوح 22 م/بيكسل، بواسطة 
swath واسع )650 كلم( لمناطق 

كبرى.  وقد تم تصميمه خصيصا 
لتطبيقات الزراعة والغابات والرصد 
وفترات تعدد الزيارة متواترة )كل 3 

أيام في المتوسط لكل منطقة في خطوط 
عرض متوسطة(، ويمنح قيمة مضافة 

لهذه الصناعات. 

 صور بوضوح شديد
)75 سم( من 

 DEIMOS-2
ويعتبر DEIMOS-2 قمرا صناعيا خاصا 

لرصد كوكب األرض بوضوح شديد، 
 Deimos Imaging تعود ملكيته إلى
التي تشغّله. تم إطالق DEIMOS-2 في 
يونيو/حزيران 2014، الذي يرسل صور 

متعددة األطياف )R,G,B,NIR( و
PAN و pansharpened من 75 

سم وفترات عودة الزيارة كل يومين 2 في 
كل أنحاء العالم. ويمكن للقمر الصناعي 

DEIMOS-2 إرسال صور في أقل من 
ساعة واحدة بعد اقتنائها في خدمة على 
مدار 24 ساعة طيلة األيام 7 لألسبوع 
واأليام 365 للسنة. كما أن هذا القمر 

DEIMOS-2 يقدم قيمة مضافة هائلة 
لخدمات الطوارئ مثل الحماية المدنية التي 

تتحرك لمواجهة الحرائق أو الفيضانات 
فضال عن تقديمه خدمات للدفاع واألمن 

مثل خفر السواحل والحدود باإلضافة إلى 
تطبيقات البترول والغاز. 
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البّري 
أنظمة ومعّدات وصيانة ودعم 
دورة الحياة )LCS( وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
أنظمة ومعّدات جوية وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

أسلحة وذخيرة 
 )LCS( صيانة ودعم دورة الحياة

وصناعة مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

أنظمة ومعدات 

Ctra. M-300, km 29
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Telf.: 0034 918809000
www.einsa.es

 البغل الميكانيكي 
 MM-1A

يعرف البغل الميكانيكي، من طراز 
MM-1 ، على أنه مركبة خفيفة 

متعددة االستخادامات ومتعددة الدفع 
وذات قدرة كبيرة على الحركة، حيث 

تم تصميمها من أجل االستجابة إلى 
االحتياجات التكتيكية واللوجيستية 
الحاية للمختلف الجيوش. ويسمح 

تصميمه باستخدامه كمنصة ألنظمة 
أكثر تخصصا مثل مركبة اتصاالت 
أو مضادة للدبابات أو لالستكشاف 

التكتيكي أو كنقطة إطالق نار 
متحركة أو إلجالء الجرحى أو 

لمكافحة الحرائق أو نقل الجنود أو 
الجر وغير ذلك. 

EQUIPOS INDUSTRIALES DE MANUTENCIÓN, 
S.A.

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
UNE EN 9100

تعتبر EINSA شركة برأسمال 
إسباني تم تأسيسها في عام 1979، 
وبالتالي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 

سنة في مجال صناعة الطيران. 
وتمكنت خالل هذه الفترة من احتالل 

مكانة الصدارة في التصميم والتطوير 
والتصنيع والتركيب وخدمة ما بعد 

البيع، بشأن أكثر معدات الدعم تقدما 
في البر للطائرات سواء المدنية 

أو العسكرية. ومنذ نشأتها حافظت 
EINSA على سياسة التحسن 
المستمر استنادا إلى خبرتها في 
الهندسة ومعارفها وكفاءاتها في 

مجاالت مثل الميكانيكا والهيدروليك 
واإللكترونيك وحماية األجواء 

االنفجارية )EMC/EMI( وغيرها. 
ويتجلى كل ذلك في تصميم وتطوير 

ما يزيد عن 230 مركبة ومعدات 
مدنية وعسكرية. 
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المشغالت الهوائية 
لمحركات الطائرات، 

 VANE
إن مركبة التشغيل المدفوعة ذاتيا، 

الهوائية الكهربائية، من طراز 
VANE، تمثل آلية متعددة 

االستخدامات للتشغيل المدفوع ذاتيا 
حيث تم تصميمها بشكل خاص من 
أجل تغطية احتياجات القوة الهوائية 
والكهربائية لمجموعة متنوعة من 
الطائرات، إذ أنها تقدم أكبر قدر 

من المرونة والعملياتية والموثوقية 
والصيانة، كما تتطلب ذلك كل 

اآلليات التي تعمل ضمن تطبيقات 
عسكرية أو مدنية. 

جرار لقطر الطائرات 
 TA-5 تعد الجرارات من طرازي
و TA-6 مركبات متكتلة وعتيدة، 
تم تصميمها بشكل خاص للجر / 
الدفع وإرساء معدات مساعدة في 
المطارات واألرصفة والمحطات 

الصناعية باإلضافة إلى الطائرات في 
القواعد الجوية أو في المطارات. 

المجموعة الكهربائية 
المدفوع ذاتيا / مقطور 
يمثل طراز GPU مدفوع ذاتيا 

متكتال تم تصميمه من أجل التزويد 
بالطاقة الكهربائية كل أنواع 

الطائرات والمروحيات. 

منصات رافعة مدفوعة 
ذاتيا / مقطورة 

 EINSA تم تصميم منصات شحن
من أجل رفع الشحنات ونقلها إلى 

الطائرات أو المروحيات. 
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خدمات أقمار صناعية 

Paseo de la Castellana, 149, Edif. Gorbe
28046 Madrid 
Telf.: 0034 914490149
www.hisdesat.es

HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A.

شهادات الجودة
ISO 9001

رأت النور في عام 2001 كفاعل 
في مجال الخدمات الحكومية 

عبر األقمار االصطناعية وللعمل 
بشكل أساسي في حقول الدفاع 
واألمن والمخابرات والشؤون 

الخارجية. تقدم خدمات اتصاالت 
مأمونة عبر األقمار الصناعية 

إلى هيئات حكومية في عدة بلدان 
وفي الوقت الحاضر لها مجمعات 

جديدة لألقمار الصناعية لرصد 
كوكب األرض ومعلومات حركة 

المرور البحري عبر األقمار 
الصناعية )AIS(. وتبرز لكونها 
شركة ذات قيمة استراتيجية عالية 

بالنسبة للحكومة االسبانية. وقد 
انعكس نشاطها الكثيف وبرامجها 

المتقدمة في السنوات األخيرة 
على عدد فوائد صناعية هامة في 

المجال الوطني للفضاء. ويشار 
إلى أن المساهمين فيها هي جهات 

حكومية. 
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اتصاالت عبر األقمار 
الصناعية 

اتصاالت حكومية عبر 
SpainSat و Xtar-Eur على 
الموجات X و Ka. إلى جانب نظام 

المعلومات AIS لحركة المرور 
البحري عبر األقمار الصناعية التي 

تتلقى إشارات AIS من السفن 
المزودة بهذا النظام ما يتيح الحصول 

على معلومات توجه للسلطات 
الحكومية والبحرية المينائية. 

رصد كوكب األرض 
PAZ- يعمل القمران الصناعيان

 Ingenio-óptico و radar
مجال رصد كوكب األرض عبر 

تطبيقات متنوعة من قبيل المخابرات 
ومراقبة البيئة وحماية الموارد 
الطبيعية والعمليات العسكرية 

والتحقق من المعاهدات الدولية 
ومراقبة سطح األرض والخرائط 

شديدة الدقة وغيرها. 
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أنظمة ومعّدات جوية وصيانة 
 )LCS( ودعم دورة الحياة

وصناعة مساعدة وقطع غيار 

Parque Tecnológico de Zamudio, edif. 300
48170 Zamudio (Vizcaya)
Telf.: 0034 944662100
www.itp.es

الهيكل الخارجي للتوربين 
تقوم ITP بتصنيع الهياكل الخارجية 
للتوربينات والضاغطات، ابتداء من 

األحجام الصغيرة وإلى غاية األحجام 
الكبيرة LPT الخاصة بمحركات 

الطائرات مزدوجة الممر. وتستعمل 
هذه الشركة تكنولوجيا تصنيع فائقة 
السرعة ومتميزة من أجل الحصول 

في الوقت نفسه على المستوى 
المطلب من السحب المكثف للمعدات 

ومقاومة التصميم، من خالل عدة 
مواد مثل سبائك النيكل أو سبائك 

التيتان أو الصلب. 

INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2120

ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
UNE EN 9100
UNE EN 9110

EASA

تعتبر ITP شركة رائدة في مجالها 
في سوق محركات الطيران على 
الصعيد العالمي، حيث أنها تحتل 

في الوقت الحاضر المرتبة التاسعة 
على نطاق محركات ومكّونات 

الطيران من حيث المبيعات 
العالمية. وقد تطورت الشركة 

على مدى تاريخها، حيث انتقلت 
من برنامج وحيد للدفاع )محرك 

EJ200 خاص بالطائرات الحربية 
يوروفايتر( إلى 19 برنامج طيران 
تجاري ودفاعي. وتشمل ITP من 

بين أنشطتها التصميم والبحوث 
والتطوير والتصنيع والصهر 

والتجميع واالختبار والصيانة، 
بالنسبة لمحركات الطيران 

والتوربينات الصناعية. 
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توربينات ومحركات 
الطائرات 

بوسع شركة ITP تقديم خدمات 
هندسة التوربينات منخفضة الضغ 

وتوربينات الدفع القادرة على تحقيق 
توازن الفعالية والوزن ومستويات 

الضجيج والكلفة والحياة العملية 
للمنتوج. ويسمح الحجم الكبير من 

 ITP القدرات التي تتمتع بها شركة
بتمكينها من تقديم مجموعة متنوعة 
من األنشطة في مجال التوربينات 

سواء على صعيد التصميم أو التحليل 
أو الدعم بل والتطوير والدعم 

الهندسي. 

مكوّنات متنوعة توربين / 
محركات طائرات 

 ITP ريش التوربينات: تقوم شركة -
تصنيع ريشات التوربين )وخطوط 
الريش( للمحركات النفاثة للقطاع 

المدني والعسكري، وأيضا توربينات 
الغاز الصناعية

-  ضاغط الدوارات تخصصت شركة 
ITP في مجموعة واسعة من 

ضواغط الدوارات المعقدة
-  أسطوانات ومحاور التوربينات: 

تقوم شركة ITP بإنتاج أسطوانات 
التوربين لعدة تطبيقات مدنية 

وعسكرية
-  هياكل مصنعة معقدة: تقدم شركة 

ITP مجموعة واسعة من الهياكل 
المصنعة المعقدة. 

فوهة منفذ التوربين 
فوهة المتجهات ثالثية األبعاد التي 
تنتجها شركة ITP هي عبارة عن 

فوهة من النوع المتقارب / المتباعد 
على أساس مفهوم يحظى ببراءة 

اختراع بحوزة ITP ، ويتألف من 
ثالث حلقات تسمح في الوقت نفسه 
بنقل الغازات والسيطرة على الحلق 

والمناطق الخارجية للفوهة. 

مجاري خارجية للمحرك 
تصنّع شركة ITP عددا كبيرا من 

األنابيب القاسية من أجل أنظمة 
الزيت والمحروقات واألنظمة 

الهيدروليكية سواء بالنسبة لجسد 
الطائرة أو المحرك. ومن بين المواد 

المستعملة هناك سبائك التيتان 
والنيكل والفوالذ واأللومنيوم. كما 

تقوم الشركة بتصنيع تطبيقات خاصة 
باألنابيب المرنة ومجاري الهواء مع 

وصالت مرنة. 



126

ي 
ضائ

و ف
لج

: ا
اع

قط
البّري ال

صناعة مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
صناعة مساعدة وقطع غيار 

C/ Dehesa de Mari Martín, 31
carnero (Madrid) البحري 28600
Telf.: 0034 918101030
www.langaindustrial.es

LANGA INDUSTRIAL, S.A.

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2110

ISO 9001

 LANGA تحولت
INDUSTRIAL الشركة 

التي تم تأسيسها في عام 
1970، إلى مرجعية عالمية 

في تصميم وتصنيع المعدات 
البرية للدعم الجوي للقطاع 

المدني والعسكري وذلك 
بمجموعة واسعة من 

المعدات سواء للصيانة أو 
هاندلينغ لمعظم الطائرات 

الحالية. 
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معدات A.G.E. للطيران 
 LANGA وتعتبر

INDUSTRIAL من بين الرواد 
عالميا على صعيد تصميم وتصنيع 
المعدات البرية للدعم الجوي، حيث 
تقوم بتصنيع مجموعة واسعة منها 

لفائدة معظم الطائرات والمروحيات 
الموجودة. ويبرز منها ما يلي: 

الرافعات الهيدروليكية والمنصات 
والساللم وقضبان السحب ومركبات 

النقل/اإلمداد واألنظمة الثقيلة 
ولذوبان الجليد وغيرها، باإلضافة 

إلى األدوات بشكل عام والتطويرات 
على المقاس لتغطية احتياجات خاصة 

لدى الزبائن. 

 BMR / قطع الغيار
 TOA VCZ

 LANGA تقوم شركة
INDUSTRIAL بتصميم 

وتصنيع انظمة وتطبيقات هيدروليكية 
لفائدة المركبات العسكرية المصفحة 

مثل باالت الدفع واأللواح المثبِّتة 
واألسطوانات الهيدروليكية بشكل 

عام. كما تصنّع أنظمة الرفع من أجل 
صيانة تلك المركبات. 
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البّري 
أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعدات ومحاكاة 

الجو فضائي 
RPAS واألنظمة والمعدات الجوية 

والمحاكاة والخط الميداني وأنظمة وأجهزة 
األقمار االصطناعية والصناعة المساعدة 

وقطع غيار 
أسلحة وذخيرة 

صناعة مساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
C4ISR

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

C/ Rita Levi Montalcini, 14
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 917241775
www.sertec.net

تعد SERTEC شركة إسبانيا 
بخبرة تزيد عن 20 سنة. وتتركز 

أنشطتها الرئيسية في مجال الهندسة 
واالختبارات واستعمال الهياكل 

والمواد المرّكبة واألدوات وأنظمة 
المراقبة باإلضافة إلى األتمتة 

وأنظمة )UAV’s و الهوائيات(. 
وتتركز أنشطة SERTEC على 

مشاريع )المفتاح في اليد( التي 
تشمل خدمات الهندسة مثل التحليل 

والتصميم والتطوير واإلدارة ومراقبة 
تصنيع األنظمة والمعدات واألدوات 
والبنيات المعقدة القابلة للتطبيق في 

صناعة الطيران والفضا والدفاع 
والمحاكاة والقطارات والمالحة 

البحرية والسيارات والطاقة النووية. 
وقامت SERTEC تطوير وإدماج 
تصاميم وأنظمة لشركات كبرى من 

 AIRBUS, BOEING, قبيل
 IAI, INDRA, NAVANTIA,

 TALGO, CAF, CERN,
 .ITER, ESA

خدمات الهندسة  
 SERTEC تقوم شركة

بتغطية كاملة للهندسة الميكانيكية 
واإللكترومغناطيسية ومدنية سواء 
في منشآتها أو منشآت إيربوس و

CERN )جنيف(. وابتداء بالتصميم 
المفهومي إلى غاية تقديم الخدما 

النهائية، مرورا عبر التصميم وتحليل 
البنيات واألنظمة، بحيث يتم تغطية 

كل الخدمات. 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA  
E INFORMÁTICA, S.L.
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 UAV
وقامت شركة SERTEC بتطوير 

أنظمة غير مأهولة من عدة أصناف، 
حيث تتم التغطية من الخط األرضي 
إلى الجوي بواسطة أنظمة متنوعة 

مثل ما يلي:
-  UGV-LIRON الكتشاف 
تهديدات أسلحة الدمار الشامل

-  UAV-ALUA الذي يعتمد على 
االستدارة الذاتية مع حمولة تفوق 

200 كلغ
-  UAV-SX8، وهي مركبة غير 
مأهولة بجناح ثابت )2 متر من 

العرض(، بكلفة بخسة وحمولة من 
2،5 كلغ. 

تحديث الطائرات المخصصة 
للمهام الخاصة 

Customización según  -
-  التخصيص وفقا لطلبات العمالء

-  دراسة الجدوى والهندسة والتغطية 
خالل التصنيع

-  تركيب األطقم )كيتز(
-  شهادات الجودة واالعتماد المدنية 

والعسكرية
-  مشاريع المفتاح في اليد بالنسبة لـ 

 .POD’s
- معدات واختبارات
-  تطوير مواد مرّكبة

-  شهادة الجودة 9100.

أنظمة متابعة 
أنظمة متابعة سلبية. حلول متعددة 

Pan & Tilt. أنظمة متابعة المفتاح 
في اليد:

-  أنظمة هوائيات متعددة الموجات 
بمواد مرّكبة

-  تبادل سريع بين x و ku ومغذيات 
Ka موجة

-  النشر التلقائي والتخزين. 

تجارب 
تطوير منصات تجارب لشهادات 
القطع مع مراقبة مراحل التعريف 

والتصميم والتصنيع واإلكمال 
والتركيب في منشآت الزبون

 A350 Landing Gear  -
 Door & Spoiler Full

Scale Test
 A400M HTP Full Scale  -

Test
 A380 Landing Gear  -

 .Doors Full Scale Test
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RPAS واألنظمة والمعدات الجوية 
والصيانة ودعم دورة الحياة 

 )LCS(

C/ Isla de la Palma, 36, naves 8 y 9
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 0034 916518227
www.scrtargets.es

مجموعة األهداف الجوية 
 SCRAB

مجموعة األهداف الجوية التي تشمل 
باقة واسعة من السرعات ومسافات 
العمليات. مدفوعة بمحركات نفاثة 
تستعمل المحروقات االعتيادية في 
الطيران )Jet A-1 و JP5 و 

)JP8
-  انطالق من منجنيق المطاط 

الصناعي
-  تحليق مستقل منذ االنطالق وإلى 

غاية االستعادة بواسطة المظلة
-  مجموعة متنوعة من الشحنات 

المفيدة المدمجة
-  إن بساطة العمليات تجعلها مناسبة 
لالستعمال في كل أنواع االنتقال 

بما في ذلك السفن في أعالي 
البحار. 

SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, S.L.

شهادات الجودة
ISO 9001

 Sistemas de Controlتعتبر
Remoto, S.L. )SCR( شركة 

تم تأسيسها في عام 1994. وتحتل 
الريادة في إسبانيا في التصميم 

والتصنيع والخدمة وتسويق الطائرات 
غير المأهولة. لها ما يزيد عن 650 

طائرة مبيعة. وأكثر من 2000 
رحلة طيران منجزة. إنها الشركة 

اإلسبانية الوحيدة التي تصنع بالسلسلة 
األهداف الجوية و UAV’s. كما 

تصنّع النماذج األولى ومجموعات 
محدودة من المواد المرّكبة والقطع 

المعدنية بما فيها األدوات، مع 
احترام كامل لمعايير الجودة األكثر 

صرامة. ولها كاتالوج متنوع من 
المنتجات والخدمات المتكاملة على 

الصعيد الدولي. كما لها خبرة كبيرة 
في مشاريع البحوث + التطوير، 

إلى جانب تطويرها للمنتجات حسب 
المقاس وفق متطلبات واحتياجات 

الزبناء حيث أنها تعاين المنتوج على 
مدى كل مراحل حياته النافعة. 
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مجموعة أهداف بحرية 
على السطح 

أنظمة تشتغل بشكل ذاتي بواسطة 
قيادة تلقائية تسمح بالمالحة بشكل 
أوتوماتيكي وفق طريق مالحة يتم 

تحديده عبر جهاز جي بي إس. قادرة 
على جر هدف ثانوي يسمح بالحفاظ 
على مكان آمن للمركبة الرئيسية في 
حال تمرينات إطالق النار. تركيب 
مجموعة كبيرة من حموالت الدفع 

من أجل القيام بعدد متنوع من المهام. 

طائرة هدف جوي 
 ALBA

تعد ALBA طائرة هداف مكّونة 
من وحدات وصغيرة الحجم، وقد 
تطورت بشكل مستمر على مدى 

عقدين. وقد سمح تصميمها الناجح 
عملية تكيّفها المستمر مع التكنولوجيا 
الحديثة بحيث تم تحديها بشكل دائم. 

وقد تم تصميمها وبناؤها بالتعاون مع 
شركة INTA ومما يعكس نجاحها 
وجود ما يزيد عن 350 وحدة منها 
في الخدمة في الوقت الراهن. كما 
أنها مكيّفة بشكل خاص من أجل 

القيام بمناورات بمدافع 90-35 مم 
وصواريخ ميسترال أو ما شابهها. 

 UAVS مجموعة
ويشار إلى أن SCR ضمن برنامجه 

للبحوث + التطوير، طّور مجموعة 
كبيرة من UAV ذات الجناح الثابت 

والدوارة التي تقوم بعدة وظائف 
موثوقة ومأمونة ومرنة

-  تم تصميمها وتصنيعها وفق أكثر 
المعايير صرامة مع اعتبار كل 

مراحل حياة المنتوج
-  أنظمة بإقالع سريع وتشغيل 

وصيانة بسيطين
-  تشمل مجسات ومعدات من أجل 

التنفيذ متنوعة المهام، حيث تصلح 
ألعمال المخابرات والمراقبة 

واالكتشاف والطوارئ واألمن. 

 ATL طائرة هدف جوي
تمثل ATL هدفا جويا خفيفا أثبت 
نجاحه على مدى عدة سنوات. وتم 

تحديثه مؤخرا بتجهيزه بنظام للقيادة 
التلقائية يمنحه قدرات إقالع ومالحة 

وهبوط، كلها بشكل تلقائي. ونظرا 
لحجمه وكلفته فإنه يعتبر مالئما 

لالستعمال في كل أنواع تمرينات 
المدافع والصواريخ قصيرة المدى 

التي يمكن فيها تدمير الطائرة 
بالضرب المباشر. 
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أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات 

C/ Wilbur y Orville Wright, 25
41309 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: 0034 954676236
www.grabysur.es

SUMINISTROS, FRESADOS Y GRABADOS, S.L.

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100

تعتبر GRABYSUR شركة 
أندلسية متخصصة في صناعة 

األلواح المضيئة ومعدات الرؤية 
الليلية )NVIS( لتركيبها على 

مقصورات الطائرات والمروحيات 
وبشكل رئيسي في مجال الدفاع 

والقطاع البحري. وبفضل ما 
يزيد عن 25 سنة من التجربة في 

المجال الصناعي وتصنيع القوالب 
لعدة قطاعات والسيما الرهان 

على البحوث+التطوير+االبتكار 
والتخصص والتميز بشأن منتجات 

ذات قيمة مضافة عليا، فإن هذه 
الشركة أصبحت تتصدر مثيالتها 

على الصعيد األوروبي وتعد الوحيدة 
من نوعها في إسبانيا في هذا النوع 

من التكنولوجيا. ونعمل حاليا مع 
كبريات الصانعين وشركات قطاع 

الطيران والدفاع في اسبانيا وأوروبا 
 Airbus Defense & ومن بينها

Space )مجموعة إيرباص( في 
فئة Tier One )مزود من المستوى 

األول(. 
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 NVIS األلواح المضيئة
 GRABYSUR تتمتع شركة

بالقدرة على تصميم األلواح المضيئة 
المخصصة لمقصورات الطائرات 

والمروحيات بموافقة المستخدم 
النهائي وفق معيار الجودة الدولي
SAE AS7788 )الذي يحدد 

المتطلبات العامة لمعلومات األلواح 
المضيئة المتكاملة(. ويحدد معيار 
AS7788 عدة أنواع من األلواح، 

وفق اعتبارات مختلفة للتصميم وهي 
كالتالي:

-  النوع 5. ألواح من صفائح دورات 
مطبوعة

-  النوع 4. ألواح كهروعاكسة
-  النوع 7. ألواح على ديودات مرسلة 
لضوء )ليد(. إننا نقدم خدمة عالية 
الجودة وبدرجة كبيرة من المرونة. 
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AEROSPACE ENGINEERING 
GROUP, S.L.

Pol. Ind. El Campillo, bloque 1D 
)Abanto Zierbena )Vizcaya 48500 

Telf.: 0034 946363711 
www.aerospacengineeringroup.aero

 Aerospace Engineeringتم تأسيس
Group في عام 2000. ومنذ تلك الفترة، اتبعت الشركة 

عملية مستمرة لالستثمار والتوسع حيث تحولت إلى أحد 
الشركاء األساسيين للمزودين MRO tier 1. وتقوم 

Aerospace Engineering Group بتأمين 
 FAR جزء 145 و EASA صيانة المكّونات تحت

جزء 145 بالنسبة للطائرات والمروحيات المدنية وتحت 
AQAP / PECAL 2120 بالنسبة للعسكرية. وتتمتع 

الشركة بخبرة كبيرة في تصليح ومراجعة عدد كبير من 
مكّونات الطائرات والمروحيات المدنية والعسكرية مثل 

معدات توليد الطاقة والهيدروليك والطيران وعدة الهبوط 
والمحروقات وغيرها. 

ASON ELECTRÓNICA 
AERONÁUTICA, S.A.

Ctra. de Loeches, 92 
)Torrejón de Ardoz )Madrid 28850 

Telf.: 0034 913295717 
www.asonea.com

 ASON Electrónica تعتبر
Aeronáutica S.A. شركة متخصصة في 
تصميم وتطوير وتحديث وتصنيع منصات اختبار 

المحركات ومعدات وأنظمة االختبار سواء في الورشة 
أو في خط الطيران، للمكونات واللوازم المستخدمة 

 ASON في صناعة الطيران والدفاع. وتعتبر
شركة متخصصة في إيجاد حلول على المقاس لتغطية 

احتياجات زبائننا. وقد انضمت ASON في عام 
2014 إلى مجموعة COBRA. هذه المجموعة 
التي تشغل ما يزيد عن 28000 عامل في ما يزيد 

عن 45 بلدا. 

CONSUR, S.A.
Parque Sevilla Industrial. C/ Parsi, 6 

 Sevilla 41016 
Telf.: 0034 954999042 
www.airgrup.com

مصنع رائد ألجزاء أساسية ومجموعات بالنسبة 
لصناعة الطيران والدفاع حيث يتم تغطية مجموعة 

كمبيرة من المواد المعدنية واألنظمة:
-  أنابيب معقدة

-  مجموعات تلحيم
-  تصنيح أحجام كبيرة من األلومنيوم والتيتان

-  مجموعات هيكلية
-  معالجات سطحية

-  هندسة. 

ETEL 88, S.A.
Ctra. del Barrio de la Fortuna, 10, hangar 1, 1.º 

 Madrid 28054 
Telf.: 0034 911440520 
www.etel88.com

تعد ETEL88 شركة اسبانية للخدمات، تم إنشاؤها 
في عام 1988، وتتمتع بخبرة كبيرة في تسويق 
وتوزيع وتقديم االستشارات التجارية والتمثيلية 

لمنتجات قطاعات الطيران والدفاع واألمن. وتتمثل 
وظيفة ETEL88 في تقديم تكنولوجيات مجددة 
للسوق اإلسبانية وإنجاع التواصل بين المزودين 

والزبائن، بهدف الحصول على رضى الطرفين من 
خالل تقديم خدمات متميزة الجودة. نتميز عن اآلخرين 
لكوننا نقدم للزبائن حلول تخصيصية بناء على تحليل 
احتياجاتهم. ويبرهن على ذلك الثقة التي يضعها فينا 

زبناؤنا في اسبانيا والنتائح التي تم تحقيقها على صعيد 
الشركات الدولية الكبرى التي تعاقدت معنا. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
UNE EN 9100
UNE EN 9110

EASA
UNE EN 9120

شهادات الجودة
UNE EN 9100

ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
UNE EN 9100

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2130
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FLAVIA AERONÁUTICA  
Y SISTEMAS, S.L.

Avda. Gregorio Peces Barba, 1 
 Parque Científico de Leganés 

)Tecnológico )LEGATEC 
)Leganés )Madrid 28918 

Telf.: 0034 916940528 
www.flaviaaero.com

 FLAVIA Aeronáutica يتركز نشاط
y Sistemas )FLAVIA( على المعدات 

الضرورية من أجل تجميع واختبار وصيانة 
أنظمة الطيران والدفاع وبشكل رئيسي ما يتعلق 
 Ground Support بمنصات االختبار و

 Equipment )GSE( / Aerospace
Ground Equipment )AGE( واألدوات. 

وتستند تلك المعدات على التكنولوجيات التالية: 
الهيدروليكية )الزيوت والمحروقات وغيرها( 

والهوائية )الهواء المضغوط والغازات الفراغ( 
واإللكتروميكانيك والتبريد. وتتمثل قدرات الشركة في 
هذا المجال في ما يلي: التصميم والتصنيع والتركيب 

والتشغيل وشهادة االعتماد/إطار المجموعة األوروبية 
والصيانة والمساعدة الفنية. وتشمل المنتجات ما يلي: 

Marca FLAVIA و Built-to-print و 
للشركات الممثلة . 

FUNDACIÓN ANDALUZA PARA EL 
DESARROLLO AEROESPACIAL  

C/ Wilbur y Orville Wright, 17 
)La Rinconada )Sevilla 41309 

Telf.: 0034 954179000 
www.catec.aero

تعتبر مؤسسة FADA منظمة خاصة غير 
ربحية تهدف إلى بحث وتطوير واستغالل معارف 
وتكنولوجيات جديدة متصلة بعالم الفضاء.  ويعمل 
مركزها التكنولوجي CATEC على القطاعات 
االستراتيجية التالية: مواد مرّكبة جديدة وعمليات 
إنتاجها ودورة الحياة والتدوير واألتمتة والتنجميع 
والتفتيش واالختبارات واألنظمة الجديدة للطائرات 
واألنظمة الفرعية والتقنيات الجديدة إلدارة حركة 
المرور الجوي بما فيها إدارة المطارات ومرافقها 

واألنظمة الجوية غير المأهولة وتطوير تقنيات 
المحاكاة وتطوير تقنيات ومكّونات وأنظمة فرعية 
وأنظمة للتطبيقات على المقاس. كما تملك مطار 

ATLAS خاص باختبارات الطيران لألنظمة الجوية 
غير المأهولة )RPAS(، يمكن استعماله لكافة أنواع 

العمليات المتصلة بأنظمة الطيران غير المأهولة 
الخفيفة. 

GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U.
Antigua zona industrial de Iberia 

edif. 107, 1.ª planta 
 Madrid 28042 

Telf.: 0034 913123140 
www.gestair.com

تمثل شركة Gestair Maintenance التي 
 Corjet Maintenance كانت تسمى سابقا
الشركة االسبانية الوحيدة التي تقدم خدمة متكاملة 

للطيران التنفيذي بتغطية عالمية تشمل الصيانة في 
القاعدة وعلى الخط وصيانة المكّونات. 

شهادات الجودة
ISO 14001

ISO 166002
ISO 9001

OHSAS 18001
UNE EN 9100

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
EASA

INGENIERÍA SEMASA, S.A.
C/ Ámsterdam, 81 

)Torres de la Alameda )Madrid 28813 
Telf.: 0034 918868500 

www.ingenieriasemasa.com

شركة متخصصة في صيانة مكونات الطيران المدني 
والعسكري واالختبارات غير التدميرية وقياس 

المعدات. تنجز أنشطتها في ثالث مجاالت أساسية:
-  صيانة المكونات: جودة عالية وخدمة سريعة، إنها 

ميزة ما نقدمه في مجال إصالح العجالت والفرامل 
وعدة الهبوط والطفايات وأجهزة الضبط وقناني 

وأقنعة األوكسجين واالختبارات الهيدروليكية 
وإعادة شحن أوعية الضغط ومنحدرات الطوارئ 
والزوارق المطاطية وصدريات النجاة والعناصر 

الطافية للمروحيات والبطاريات
-  اختبارات غير تدميرية: نحن خبراء محنكون في 

NDT تقنيات
-  مختبر القياس، حيث يقوم بقياسات دقيقة معتمدة من 

 .ENAC 123/LC10.090 طرف هيئة

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 17025
EASA
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INMAPA AERONÁUTICA, 
S.L.U.

Ctra. Palencia Magaz, km 2,5 
)Villamuriel de Cerrato )Palencia 34190 

Telf.: 0034 979165968 
www.inmapa.com

 INMAPA ظهرت شركة
AERONÁUTICA في عام 2002 كرهان 
لمجموعة GRUPO INMAPA على قطاع 

الطيران. قسم متخصص في تصنيع المكونات المعدنية 
والمجموعات الصغيرة لصناعة الطيران. التصنيع 

والتلحيم والدهان والمعالجات الكيماوية لقطع الطيران. 

LATÉCOÈRE SERVICES 
IBERIA, S.L.
 C/ Hispano Aviación, 11, planta 8, oficinas

6 a 9. Parque Tecnológico Aeropolis 
)La Rinconada )Sevilla 41300 

Telf.: 0034 954475570 
/http://www.latecoere-services.com/es

تعتبر Latécoère Services Iberia شركة 
إسبانيا تابعة لمجموعة Latécoère  المتخصصة 

في خدمات الهندسة الموجهة لقطاعات الطيران والضاء 
والدفاع والصناعة والنقل والطاقة والنووي. وتركز 

الشركة حقيبة خدماتها على البحث زائد التطوير إلى 
جانب التصميم والتصور والتحليل واالحتساب وهندسة 
التصنيع واألدوات والنماذح األولية ومنتجات السالسل 

الصغيرة وأنظمة القياس. ويمثل مجال الطيران ما 
يزيد عن 75 في المئة من معامالتها السنوية، حيث 

أنها شاركت في معظم المشاريع الدولية لهذا القطاع. 
وتمثل في الوقت الحاضر أحد المزودين الـ 15 الكبار 
من الصف األول في خدمات الهندسة لفائدة مجموعة 

إيرباص. كما أنها عملت في عدة برامج متنوعة 
 .Bombardier و Embraer لشركتي

RAMEM, S.A.
C/ Verano, 9 

)Torrejón de Ardoz )Madrid 28850 
Telf.0034 914044575 

www.ramem.com

حصلت شركة RAMEM التي تم تأسيسها في 
1958 على االعتراف بكونها إحدى الشركات 

الصغرى الخمس األكثر تجديدا في إقليم مدريد 
وحازت على جوائز وشهادات اعتماد لنجاح أعمالها. 

تدعمنا في ذلك الخبرة والتكنولوجيا المكتسبة على 
ما يزيد من 55 سنة من النشاط في مجال تصميم 

وتصنيع المعدات الميكانيكية واإللكترو-ميكانيكية حيث 
صنعنا ما يزيد عن 20000 منتجا مختلفا. ونحن نقوم 
بتصميم وتصنيع وإدارة إنتاجنا بواسطة نظام جودة 

 UNE-EN 9100 & UNE-EN يحترم معايير
 AEND و CESOL بشهادات من ISO 9001

و ROLLS-ROYCE و ITP و AIRBUS و 
OTAN و غيرها. كما تشاركRAMEM في عدة 

برامج أوروبية للبحوث+التطوير ولها براءات اختراع 
وإسهامات منشورة خاصة بها بواسطة الماركة 

 .www.ioner.eu و IONER

METRALTEC, S.L.
C/ Éibar, 13 

)Vitoria-Gasteiz )Álava 01013 
Telf.: 0034 945277788 

www.metraltec.com

تعنى شركة METRALTEC التي تم تأسيسها 
في عام 1994 بقطاع الطيران بشكل رئيسي. وقد 

ركزت منذ انطالقها بشكل رئيسي على تصنيع 
المجموعات الميكانيكية ومكوناتها لقطاع الطيران. 

ويتراوح عدد العاملين في الوقت الحاضر في شركة 
METRALTEC حوالي 45 عامال منخرطين 

في عدة عمليات تصنيعية )المكننة والمعالجات 
الحرارية وعمليات ضبط الصفائح والمعالجات 
السطحية والدهان وتجميع المكّونات(. وتهدف 
METRALTEC بشكل رئيسي إلى تعزيز 

مكانتها كشركة قادرة على تصنيع وتجميع مجموعات 
جوفضائية بأعلى درجات الجودة والمتطلبات األمنية 

والموثوقية واستجابة الحتياجات الزبون. 

شهادات الجودة
UNE EN 9100

ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100
ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
UNE EN 9100
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TURBAIR, S.A.
C/ Brújula, 13, nave 1 

)Torrejón de Ardoz )Madrid 28850 
Telf.: 0034 916750818 

www.turbair.es

تهدف شركة TURBAIR إلى تصنيع أدوات 
الطيران ومنصات االختبار، فضال عن صيانة 
وإصالح وتنقيح مكونات الطيران ومحركات 

التوربينات لقطاع الدفاع. كما أنها تملك القدرة على 
تطوير الهندسة من أجل الحصول على المراحل 

الضرورية لكافة أنواع التصاميم المتصلة بصناعة 
الطيران. وتقوم شكرة TURBAIR منذ عام 
 ALLISON 250 1988 بمراجعة محركات
ومكّونات المروحيات UH-1H و AB212 و 

 FOKKER 27 ومكّونات CHINOOK
و BEECHCRAFT BONANZA و 

CASA C-101 و PILLAN. كما تقوم منذ 
2010 بمراجعة الطفايات المنقولة وبمحرك إلى جانب 

قناني وضابطات األوكسيجين.

شهادات الجودة
ISO 9001

EASA
PECAL/AQAP 2120





 القطاع:
أسلحة وذخيرة 
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الجو فضائي
أنظمة ومعدات جوية 

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وصواريخ وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة 

 REMOTE
 WEAPON
 STATION

 GUARDIAN
 Remote محطة GUARDIAN يمثل نظام

Weapon Station )RWS(خفيفة 
وصغيرة الحجم لعيارات 12,7 مم و 7,62 مم و 
5,56مم . إنه نظام مستقر بوسعه العمل بالنهار 

والليل. وتشمل الوظائف العملياتية المراقبة 
وتحديد األهداف والمتابعة. ويقوم الحاسوب 

المركزي باالحتسابات الباليستية، ما يسمح بدقة 
أحسن على صعيد إطالق النار. ويقدم نظام 

GUARDIAN القدرة الدفاعية على المسافات 
القصيرة والمتوسطة بدقة عالية للنار ويمثل 

حال ناجعا بالنسبة للدفاع ضد التهديدات غير 
المتوازية. 

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2120

PRI-NAPCAD
ISO 9001

UNE EN 9100

 ESCRIBANO تتميز شركة
بدرجة تخصصها العالي في المتجات 

التي تصنعها وبسياستها المستمرة 
والحديثة والمجددة القتناء معدات 
أحدث التكنولوجيات. كما لدينا في 

أقسام صناعة اإلنتاج والهندسة 
عاملين رفيعي التأهيل، متخصصين 

ويتمتعون بخبرة كبيرة، متفرغين 
البتكار المنتجات التي يبحث عنها 

 ESCRIBANO الزبناء. كما أن
تتبنى استراتيجية التمييز اإليجابي 

مقارنة مع منافسيها حيث أنها 
تستثمر بشكل مستمر في المعدات 

والموارد والتأهيل المتقدم للعاملين، 
ما يجعلها تحتل مكانة مميزة في 

عالم التزويد. إذ أن هذه المبادرات 
جعلت ESCRIBANO تنال خبرة 
أكبر عن المنتجات ومتطلباتها التقنية 

وبالتالي أن تضمن رضى زبنائها. 

Avd. Punto Es, 10 
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Telf.: 0034 911898293
www.mecaes.com

ESCRIBANO  
MECHANICAL & ENGINEERING, S.L.
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 MECHANICAL
 COMPONENTS

 AND LENSES
ومن منتجاتنا تصنيع المكونات 

الميكانيكية الدقيقة والعدسات والتجميعات 
الصغيرة. لدينا تجربة كبيرة في 

التصنيع وعمليات اإلنتاج والتجميعات 
الصغيرة وبرمجة CNC مع أنظمة 

CAD / CAM. نعمل مع شركات 
كبرى في اسبانيا وفي العالم حيث ننتج 
ونسلم قطع ممكننة بمختلف المواد من 
ألومنيوم وسبائك خاصة أخرى. تقوم 
Escribano بتسليم قطع تتوفر 

فيها المتطلبات والمواصفات وشهادات 
االعتماد إلى الزبائن. نقوم بإعداد 

شهادات االعتماد الضرورية من أجل 
اإلنتاج في قطاعات صناعة الطيران 

والجوفضاء والدفاع. 

 REMOTE
 WEAPON
 STATION

 SENTINEL 20
 SENTINEL ،تمثل المحطة عن بعد
20، منصة بحرية مثبة قابلة لالستعمال 
بالنهار والليل، مصممة من أجل العمل 

من CIC أو الجسر ، مع حماية 
مطلق النار سواء من نيران العدو أو 
من قساوة المناخ فضال عن تيسيرها 

دقة أكبر إلطالق النار حيث يتم القيام 
باحتسابات باليستية بشكل شفاف للعامل. 
 Oerlikon 204ويشمل النظام مدافع
GK 20/85 و TG 20/120 5 التي 

تستعملها في الوقت الحاضر البحرية 
اإلسبانية، وإن كان مصمما إلدماج 
مدافع 20 مم من صانعين آخرين. 

 ADVANCED
 OBSERVATION

 MULTI ROLE
 SYSTEM AORMS

يعتبر نظام AOMRS بمثابة منصة استدارة 
مثبتة بمحورين )السمت واالرتفاع( المصممة 

خصيصا الستخدامها في تطبيقات مختلفة 
ليال ونهارا وفي الظروف الجوية السيئة.  

ويمكن تركيب نظام AOMRS بشكل سهل 
في أنواع مختلفة من المركبات سواء البرية 
أو الزوارق السريعة و UAVS وغيرها. 
ويتكّون النظام من نظامين فرعيين من فئة 
 ICU )interface وهما )LRU’s(

control unit( والمنصة اإللكتروبصرية 
 SEOP لالستدارة المثبتة التي تسمى

 )stabilized electro-optical
payload(. وتسمح الكتلة اإللكتروبصرية 

للمستخدم بالحصول على صور من موجة 
 .MWIR من الطيف تحت األحمر

 IR CAMERAS
 SPARROW

تقوم مجموعة الكاميرات الحرارية 
Sparrow بتغطية موجتين من 

الطيف تحت األحمر. إنها كاميرات 
من الجيل األخير، تم تصميمها بشكل 
خاص لعدة تطبيقات، حيث باإلمكان 
استعمالها سواء ألعمال المراقبة أو 
لكي يتم إدماجها في وجهات إطالق 

 Sparrow النار. وتتألف أسرة
من أربع كاميرات IR تشمل مسافات 

اكتشاف تتراوح ما بين 3 كلم و14 
كلم. 
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البّري 
 )LCS( صيانة ودعم دورة الحياة

وصناعة مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
RPAS وصيانة و دعم دورة 

 )LCS( الحياة

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وذخيرة وصواريخ ونزع 

عسكرة وCIED وصيانة ودعم 
دورة الحياة )LCS( وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
مستهلكات 

قنابل الطيران 
تقوم شركة EXPAL بتطوير 

وتصنيع مجموعة واسعة من قنابل 
الطيران، سواء تعلق األمر بالقنابل 

التقليدية )مثل مجموعة القنابل 
األمريكية من طراز MK في سلسلة 

80( أو قنابل التدريب من نوع 
BDU و MK-22 )قنابل عامة 

بتسمية بريطانية(، إلى غاية قنابل 
االختراق BPG-2000 بنظام توجيه 

مدمج. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2120

تقوم شركة EXPAL بتطوير 
وتصنيع وإدماج وصيانة باقة 
كاملة من المنتجات واألنظمة 

والخدمات لقطاعات الدفاع 
واألمن. ويشار إلى أن زبنائنا هم 
وزارات الدفاع والجيوش في كل 
أنحاء العالم عالوة على الهيئات 
الدولية وشركات أخرى تتصدر 
قطاع الدفاع. وتوجد في القوت 

الراهن منتجات EXPAL في ما 
يزيد عن 60 بلدا. كما تضع شركة 

EXPAL رهن إشارة الجيوش، 
باقة واسعة من الحلول الخاصة 

بدعم وتحسين قدراتها العمالنية. 
كما تقوم EXPAL انطالقا من 

انسجام مهماتها، بتقديم تطويرات 
تكنولوجية للدفاع وحماية الجنود. 

Avda. del Partenón, 16 
28042 Madrid
Telf.: 0034 917220235
www.maxam.net/es/expal

EXPAL SYSTEMS, S.A.
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أنظمة قذائف الهاون 
يشمل إنتاج شركة EXPAL العيارات 

60 و81 و120 مم التي تقدم توازن 
ممتاز بين الوزن واستعمال المنصة 
والوضع السريع والعمالنية العالية 

وسوهولة االستخدام والصيانة. وقامت 
شركة EXPAL بتطوير الهاون 

المدمج الخاص بها EIMOS بهدف 
منح الجنود حلوال لمتطلباتهم العملياتية 

الجديدة وتزويدها بآخر التطورات 
التكنولوجية من أجل الدفاع والحماية. 

 SIMOX نظام EXPALكما طّورت
وهو نظام محاكاة تكتيكي للدعم غير 
 SIMOX المباشر للنيران. ويقوم

بتدريب وتقييم فريق هاون كامل في 
ساحات عمليات حقيقية. 

ذخيرة من عيار متوسط 
تتمتع شركة EXPAL بتجربة 

واسعة في تطوير وتصنيع الذخيرة 
من العيار المتوسط لألسلحة 

األوتوماتيكية ابتداء من 12،70 مم 
وإلى غاية 40 مم، بنتائج ممتازة. 

ذخيرة المدفعية والبحرية  
تصنّع EXPAL بمختلف األصناف، 
مجموعة كاملة من الذخيرة الخاصة 
بالمدفعية التقليدية من عيارات 105 
 EXPAL و155 مم. وقد طورت
مجموعتها الخاصة بها من ذخيرة 

المدفعية ذات المواصفات العليا 
 base استنادا إلى تكنولوجيا ER

 .bleed

ذخيرة من عيار صغير 
هناك أكثر من 300 سنة من التقليد 

الصناعي التي تزكي قدرات 
وتكنولوجيات وعمليات التي 

تستخدمها EXPAL في تصنيع 
ذخيرة األسلحة الخفيفة ما يجعلها 

تحتل الصدارة في هذا النشاط. 
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أسلحة وذخيرة 
أسلحة وذخيرة وصواريخ ونزع 
عسكرة والمحاكاة وصيانة ودعم 

دورة الحياة )LCS( وصناعة 
مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة وانظمة ومعدات 
والمحاكاة 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات  
البنى التحتية والصناعة المساعدة 

واآلالت والخدمات و والمستهلكات 
وغيرها 

نظام 
 ALCOTAN-AT 

)M2((
تعتبر ALCOTAN-100 كمجموعة 
من أنظمة النار من الكتف، عيار 100 
ملم ومسافة استهداف دقيقة تصل إلى 

600 متر واستهداف مناطق يفوق 
1000 متر، مع جهاز قياس المسافات 
والرؤية الليلية في اتجاه إطالق النار 
يسمى VOSEL ومجموعة واسعة 

من الذخيرة: مضادة للدبابات ومضادة 
للمخابئ وذات الغرض المزدوج 

ومتعددة األغراض )مع إيربورست(، 
الخ. حيث أن لديها محرك يساعد على 

الحفاظ على سرعة ثابتة والتعويض عن 
آثار الرياح. إنه األقوى إلى غاية 750 
ملم لخرق المدرعات المحمية بواسطة 
ERA ويمثل أحسن عالقة بين الكلفة 

والفعالية في فئته. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تعتبر INSTALAZA شركة 
تحتل الطليعة بحيث تعتمد على 
آخر التكنولوجيات في تصميم 

وتطوير وتصنيع معدات الدفاع 
من أجل تقديم الحلول األكثر 
فعالية للمشاة. تم إنشاؤها في 
عام 1943 وتحظى خبرتها 

المهنية باعتراف واسع النطاق 
كمزود للقوات المسلحة اإلسبانية 

وما يزيد عن 30 بلدا في كل 
أنحاء العالم. وتقدم منتجاتها 

أعلى المواصفات وقد خضعت 
ألكثر االختبارات صرامة، 

حيث أثتبتت مستواها المميز 
على صعيد السالمة والموثوقية 
والفعالية تحت أسوأ الظروف. 

C/ Monreal, 27
50002 Zaragoza 
Telf.: 0034 976293423
www.instalaza.es

INSTALAZA, S.A.
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VN-MF
يمثل VN-MF جهاز رؤية ليلي 
مكثف للصورة ومتعدد الوظائف 

 HK حيث يصلح للبندقية الهجومية
 C90 ومجموعة أنظمة G-36E
وأيضا للمراقبة المستقلة. ويسهم 

بثالث استخدامات مختلفة في نفس 
الجهاز المغذى ببطاريتين تجاريتين 
من فئة AAA. وال يتجاوز وزن 

الجهاز الكامل مع مختلف المكيّفات، 
750 غم. 

نظام  
C90-CR-RB )M3(
تمثل C90 مجموعة من األنظمة 
القابلة لإلطالق من على الكتف، 
بعيار 90 مم بمسافات مستهدفة 
مختلفة إلى غاية 750 متر وهي 

 VN38-C مزودة بالرؤية الليلية
ومجموعة واسعة من الذخائر: 

المضادة للدبابات والمضادة للمخابئ 
ومزدوجة الغرض، مدخن-محرق 
وغيرها. يزن 5 كلغ حيث يعتبر 

األخف في فئته مع قدرة كبيرة على 
االختراق المضاد للصفائح األكثر 
من نصف متر من الفوالذ. وتوجد 

نفس األصناف من الذخيرة في طراز 
C90-CS confined space-

recinto cerrado والنسخة 
القابلة إلعادة االستخدام. 

رمانات البنادق 
تعتبر FTV قنبلة يدوية مع فخاخ 
وفعالة وموثوقة وسهلة االستخدام 

وبدون الحاجة إلضافة قاذفة أخرى 
إلى البندقية الهجومية. ويمزج 

رأسها الحربي آثار الشحنة الفارغة 
واالختراق من 110 ملم في فوالذ 

التصفيح RHA وانشطار بقطر قاتل 
بحدود 6،5 أمتار حيث تتفوق بشكل 

كبير على آثار القنابل اليدوية من فئة 
40 ملم. تبرهن أكثر من 2،2 مليون 

وحدة مبيعة من كل نسخها على مدى 
التاريخ، على القدرة اإلنتاجية لشركة 

 .INSTALAZA

 GRM ALHAMBRA
D/O

تعتبر ALHAMBRA مجموعة 
من الرمانات اليدوية الدفاعية 

والهجومية ولالستخدام المزدوج 
حيث لها مشبك ميكانيكي-إلكتروني، 

فريد من نوعه في العالم يسمح 
بالتحقق 100 % وتأخير إلكتروني 

شديد الدقة والموثوقية. وتعد موثوقيته 
األعلى المسجلة بالنسبة للرمانات 

اليدوية حيث تتجاوز نسبة 99،9 % 
بأكثر من 3500 إطالق في ظروف 

قصوى وبدون أي فشل. تولّد 
طاقة كهربائية بعد اإلطالق وتظل 
بدون شحنة خالل النقل والتخزين 

والمعالجة. 
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أسلحة وذخيرة 
ذخيرة 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
مستهلكات 

الذخيرة 12,7 على 99 ملم  
مجموعة كبيرة من الذخيرة 

االعتيادية لحلف شمال األطلسي 
الخاصة بالرشاشات وبنادق القنص. 

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2120

ISO 9001

تقوم هذه الشركة 
بتصنيع وإنتاج 

وتسويق كل أنواع 
ذخيرة األسلحة 

واألنشطة المساعدة 
لهذه األخيرة عالوة 

على تخزينها ونقلها. 

Pza. Rabi Sem Tob, s/n 
34004 Palencia 
Telf.: 0034 979165570
www.nammo.com

NAMMO PALENCIA, S.L.
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الذخيرة 5,56 على 45 ملم 
و الذخيرة 7،62 على 51 

ملم 
ذخيرة اعتيادية لحلف شمال 

األطلسي للبنادق نصف أوتوماتيكية 
والرشاشات. 

الذخيرة 30 على 173 ملم 
مجموعة كبيرة من الذخيرة االعتيادية 

لحلف شمال األطلسي بجودة عالية 
وأغشية من الفوالذ القابلة لالستخدام 

 Bushmaster II في أسلحة
 .Máuser MK30 و MK44

الذخيرة 35 على 228 ملم 
ذخيرة عالية المردودية جيدة لألسلحة 
Oerlikon 35/90 KDB طراز 

 GDF 005 & و GDF-001
 .Bushmaster IIIو GDF-007

الذخيرة 40 على 53 ملم 
قنابل يدوية اعتيادية لحلف شمال 

األطلسي لالستخدام ضد األشخاص/
المعدات بواسطة قاذفات أوتوماتيكية 
 MK19, MK47, LAG من قبيل

 .H&K 40 و
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أسلحة وذخيرة 
أسلحة وصيانة ودعم دورة الحياة 

)LCS( وصناعة مساعدة وقطع 
غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلوماتواالتصاالت 

الحماية والحراسة وانظمة 
ومعدات  

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
مخادع لباس ومعدات وغيرها 

AM-NVM: منظار 
أحادي للرؤية الليلية 

AM-NVM: منظار أحادي للرؤية 
الليلية متعدد الوظائف مدعم وخفيف 
جدا، بتكنولوجيا من 18 م ومنصنوع 
من سبائك معدنية خفيفة. الوزن أقل 

من 300 غم. بصريات من الجيل 
األخير مع طيف موّسع. متعدد 

الوظائف:
-  مرّكب على هيكل بشكل منظار 
أحادي أو مزدوج خاص بالقيادة

-  مرّكب على قناع وجه بشكل منظار 
أحادي أو مزدوج خاص بالقيادة

-  مرّكب على سالح على هيئة تانديم 
مع محددات بنقطة حمراء

-  قابل للغطس إلى 30 م بصيغة 
التشغيل. 

شهادات الجودة 
ISO 9001

تعتبر NVLS شركة اسبانية خاصة 
تعنى بتصميم وإنتاج وبيع المعدات 

البصرية المنقولة من الدرجة الممتازة. 
تعد رائدة في السوق اإلسبانية وبمثابة 

المصدر الرئيسي للرؤية الليلية، كما أنها 
تنتج أنظمة مناظير أحادية ومزدوجة 
للرؤية الليلية ومناظير ليلية للرصد 

والقنص ونظارات ومناظير حرارية 
وأنظمة ليزر المدمجة. مجموعة 

المنتجات:
-  مناظير أحادية الرؤية الليلية متعددة 
الوظائف مدعمة وخفيفة جدا بقياس 

18 ملم
-  منظار جديد صغير الحجم من 16 ملم 

MINIMUS)أقل من 170 غم(
-  نظارات ANVIS للربان، خفيفة جدا

-  مناظير حرارية
-  مناظير مزدوجة متعددة المجسات 

للرصد بالنهار والليل
-  جهاز قياس مسافات ليزر صغير 

الحجم ومتعدد الوظائف
-  محددات / مضيئات ليزر IR عالية 

القوة. 

Gta. Pérez Cidón, 4 
28027 Madrid 
Telf.: 0034 913810600

NIGHTVISION LASERS SPAIN, S.L.
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جهاز قياس مسافات ليزر 
صغير الحجم ومتعدد 

الوظائف 
جهاز قياس مسافات ليزر صغير 

الحجم ومتعدد الوظائف. مصنّع من 
سبائك معدنية خفيفة جدا. وزن أقل من 
200 غم. يمكن تركيبه على أي سالح 
ناري. تركيب على منظار أحادي أو 
مزدوج للرؤية الليلية. تركيب على 

مناظير الرماية، الليلة أو النهارية أو 
الحرارية. 

MINIMUS منظار 
أحادي للرؤية الليلية 

MINIMUS: منظار للرؤية الليلية 
متعدد الوظائف مدعم وخفيف جدا من 
تكنولوجيا 16 ملم. مصنّع من سبائك 

معدنية خفيفة جدا. الوزن أقل من 170 
غم. بصريات من الجيل األخير مع 

طيف موّسع. متعدد الوظائف:
-  مرّكب على هيكل بشكل منظار 
أحادي أو مزدوج خاص بالقيادة

-  مرّكب على قناع وجه بشكل منظار 
أحادي أو مزدوج خاص بالقيادة

-  مرّكب على سالح على هيئة تانديم 
مع محددات بنقطة حمراء

-  قابل للغطس إلى 30 م بصيغة 
التشغيل. 

كاميرات حرارية 
مناظير حرارية للرماية غير مربّدة 

ومصنعة من سبائك معدنية خفيفة جدا 
ونماذج للمسافات القصيرة والمتوسطة 

 .AMP والطويلة، في صيغة

نظارات للرؤية الليلية 
لطياري المروحيات 

وطائرات النقل 
نظارات ANVIS خفيفة جدا 

للطياري المروحيات أو الطائرات 
النفاثة. مصنّعة من سبائك معدنية 

خفيفة جدا. الوزن أقل من 500 غم. 
بصريات من الجيل األخير مع طيف 
موّسع. مصافي قاطعة على المقاس 
للمقصورات الموائمة. حقل بصري 

موّسع من 43 درجة مئوية. 
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البّري 
أنظمة ومعدات وصيانة ودعم 

 )LCS( دورة الحياة

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وذخيرة 

أبراج HITROLE من 
12,7 لتر 

 HITROLE® Lightيعتبر برج
أحد األنظمة المسلحة للمراقبة البعيدة 

 RWS, Remote( الخفيفة
Weapon Station( األكثر 

تقدما إلنجاز القدرات متعددة 
الوظائف مثل المراقبة والدوريات 

داخل المدن واألمن في الحدود 
ومكافحة القناصة والحرب غير 

المتوازية. ونظرا لوزنه المنخفض 
وتصميمه المجدد فإن هذا البرج 

يمكن تركيبه بسرعة في كل 
أنواع المركبات. وال يحتاج برج 

HITROLE® Light للولوج إلى 
الفضاء الداخلي. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120

 OTO MELARAتأسست شركة
IBÉRICA )OMI( في نوفمبر/

 Oto تشرين الثاني 2003 كفرع لشركة
Melara S.p.A. التي تعود بدورها 
لمجموعة Finmeccanica. ويوجد 

مقرها الرئيسي في بلدة لوريغيا في 
بلنسية بإسبانيا. ويتمثل هدفها الرئيسي 

في تطوير منتجاتها وخدماتها ضمن 
القطاعات المختلفة للجيش اإلسباني. 

ومن بين هذه المنتجات والخدمات يبرز 
برج Torre Centauro من 105 
ملم الذي يستخدمه في الوقت الراهن 

الجيش اإلسباني واألبراج صغيرة 
ومتوسطة الحجم: HITFIST® من 

30-25 ملم، و OWS®من 30 ملم و 
HITROLE®من الخفيفة 12,7 ملم 
و HITROLE®من 12,7 ملم في 

نسخاتها األساسية والبحرية فضال عن 
مراجعة وفحص أنظمة أخرى مثل قذيفة 
105/14 من OTO Melara. وتشهد 
OMI في الوقت الحاضر عملية توّسع 

خارج الحدود اإلسبانية. 

Pol. Ind. Masía del Conde 
C/ En Proyecto, 4, Parc. M1-3 
46393 Loriguilla (Valencia)
Telf.: 0034 961520602
www.otomelaraiberica.es

OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U.
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تجميع القذيفة 105 
القذيفة Mod 105/14. يمثل 56 

أحد األنظمة السالحية المدفعية بعيار 
105 ملم، األكثر تجريبا في العالم. 
وذلك نظرا لوزنه الخفيف وسهولة 

تفكيكه وجره أو نقله بواسطة مركبات 
خفيفة ومراكب صغيرة أو حيوانات 

جر ومروحيات صغيرة أو رميه 
 OTO بواسطة مظالت. تقوم شركة

Melara Ibérica بإنتاج هذا 
النظام في الوقت الراهن ولها التجربة 

الضرورية إلنجاز فحوصات كاملة 
للنظام أثناء الخدمة. 

 HITROLE 12,7 أبراج
 N

يعتبر HITROLE®- N نظاما 
بحريا حديثا للمراقبة عن بعد ويمكن 

تجهيزه بمختلف أنواع األسلحة. 
وقد تم إعداده لعمليات الدوريات 

والتهديد غير المتوازي. وله قدرة 
كبيرة على تخزين الذخيرة )400 
قذيفة من عيار 12،7 ملم( فضال 
عن استيعاب صناديق إضافية من 
الذخيرة موضوعة تحت التركيبة 
بحيث تضمن العملياتية والمرونة 

واالستقاللية الضرورية. يمكن 
تجهيزه بمدفع 12،7 ملم و7،62 ملم 

 .AGL و5،56 ملم أو 40 ملم

HITFIST OWS من 
30 ملم 

 HITFIST® OWS تمثل
محطة سالح تعمل بالتحكم عن بعد 

وتضمل أحدث التكنولوجيا في مجال 
اإللكترونيات والحماية والواجهة 

بشر آلة )MMI(، كما يمكن تركيب 
HITFIST® OWS على أي 

مركبة سواء بعجالت أو جنازير، 
حيث أنه ليس من الضروري الدخول 

إلى الهيكل وبالتالي تكون جاهزة 
بدون أي نوع من التحضير. والسالح 
الرئيسي هو مدفع من عيار 25 مم أو 

30 مم. وكخيار آخر، يمكل للسالح 
الرئيسي أن يشمل قاذفتي صواريخ 

مضادة للدبابات. 

أبراج HITFIST من 25 
ملم 

يعتبر HITFIST® برجا كهربائيا 
يشغله عامالن ويستخدم أحدث 

التكنولوجيا في مجال اإللكترونيات 
 .)MMI( وحماية الواجهة بشر آلة

وقد تم بناء البرج بسبائك من 
األلومنيوم البالستي وخرسانات الفوالذ 

ومواد مرّكبة بهدف الوصول إلى 
مستوى الحماية المطلوب. والسالح 
الرئيسي هو مدفع أوتوماتيكي من 
عيار 25 مم أو 30 مم. وكخيار 

آخر، يمكل للسالح الرئيسي أن يشمل 
قاذفتي صواريخ مضادة للدبابات. 
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البّري 
أنظمة ومعدات وصيانة ودعم دورة 

 )LCS( الحياة

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

أسلحة وذخيرة 
 CIED أسلحة وذخيرة وصواريخ و

وصناعة مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحرب اإللكترونية وC4ISR و 
الحماية والحراسة وانظمة ومعدات 

و تكنولوجيا االتصاالت 

RCWS. أنظمة التحكم 
في األسلحة 

إن محطات األسلحة هذه للتحكم عن 
بعد بالنسبة للمركبات البرية، تمنح 
دقة محسنة، كما تنجع في الوقت 

نفسه حماية الطاقم من النيران العدوة. 
وقد تم تصميمها لتحقيق مردودية 
عالية وقدرة على البقاء، بحث تم 

تكييفها مع عدد كبير من المركبات 
المدرعة بالجنازير والعجالت، وتأتي 

ضمن ستة تشكيالت تحتمل تركيب 
أسلحة متنوعة بما فيها 5,56 / 7,62 
/ 12,7 / 30 مم و40 مم AGL و 

 .ATGM

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120

تعد PAP TECNOS شركة 
اسبانية تعمل في تصنيع وتزويد 

مجموعة واسعة من المعدات 
واألنظمة من الجيل األخير 

الستخدامها في سوق الدفاع واألمن. 
وتتمثل مهمتنا في التزويد بالمعدات 
واألنظمة بأحسن عالقة بين الجودة 
والسعر وأن يتم اعتبار خدماتنا في 

أحسن مرتبة من طرف زبنائنا. كما 
تقوم الشركة فضال عن التصنيع 
واإلدماج واالختبارات النهائية 

لمعداتها، بتقديم خدمات الصيانة 
واإلصالحات والدعم التقني خالل 
 PAP دورة حياة المنتوج. وتزّود

TECNOS في الوقت الراهن 
وزارة الدفاع اإلسبانية بمعدات 

وأنظمة ذات قيمة تكنولوجية 
واستراتيجية عالية والسيما في مجال 

أنظمة التحكم في األسلحة. 

C/ San José Artesano, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf.: 0034 916623236
www.paptecnos.net/

PAP TECNOS INNOVACIÓN, S.A.U.
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 IED الكاشف
يسمح نظام لجهاز EOD الكشف 
السريع لــ IED بدقة كبيرة. ويتم 

الحصول على هذا دون الحاجة إلى 
خط رؤية مباشر بالنسبة للهدف 

ودون تعريض الفريق للمخاطر التي 
قد تهدد حياتهم. 

محطات التحكم عن بعد في 
األسلحة البحرية 

-  مجموعة محطات لألسلحة البحرية 
مع التثبيت والتشغيل بواسطة التحكم 
عن بعد لألسحة لمجموعة كبيرة من 

األسلحة بما فيها ما يلي:
-  البنادق الصغيرة والمتوسطة بعيار إلى 

غاية 30 مم
-  رشاشات

-  صواريخ أرض-جو
-  قذائف Chaff والشراك المصائد. 

المواصفات الرئيسية:
-  مجرب ميدانيا

-  دقة عالية في العمليات في النهار/الليل
-  وزن خفيف

-  ال يتطلب اإلدخال في الهيكل الخارجي
-  استخدام بسيط وموثوقية عالية

-  اقتصادي
-  مصمم بواسطة وحدات. 

RECCE DAY/
-NIGHT ELECTRO 
OPTICAL RECON-
NAISSANCE POD

تعتبر Reccelite حمولة إلكترو-
بصرية نهار/ليل للتعرف للمهمات 

على 24 ساعة في اليوم من أجل 
التزويد في الوقت الحقيقي لجمع 

البيانات وصور النقل بواسطة روابط 
بيانات

-  رأس مثبتة
-  IR وقنوات بصرية للتجميع 

المتزامن
-  تجميع الصور من كافة االتجاهات
-  التواصل في الوقت الحقيقي مع 
رابط البيانات في المحطة البرية
-  مشاطرة litening التصويب 

 .ILS البنية التحتية POD

 LITENING
 AIRBORNE
 DAY/NIGHT

 NAVIGATION &
 TARGETING POD

وتقدم هذه المعدات القدرة على 
الهجوم الدقيق بالنسبة لكافة الطائرات 

الحربية
-  تقليص عبء العمل على الطيار 

خالل صيد وتتبع األهداف
-  دقة عالية وموثوقية وانخفاض كلفة 

دورة حياة المنتج
-  يتكيّف مع معظم الطائرات

-  اكتشاف وتحديد وتعريف وتعيين 
ليزر جو-سطح واألهداف البحرية

-  اكتشاف وتتبع في عين المكان 
بالليزر. 
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أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
RPAS واألنظمة والمعدات الجوية واألقمار 

الصناعية والمعدات المتصلة بها والصيانة 
 )LCS( ودعم دورة الحياة

أسلحة وذخيرة 
أسلحة وصواريخ وصيانة و دعم دورة الحياة 

 )LCS(
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
الحماية والحراسة وانظمة ومعدات و وصيانة 

 )LCS( و دعم دورة الحياة
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

بنى تحتية 
استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

أنظمة ميكانيترونية فضائية 
تطوير وإدماج وفحص أنظمة 

إلكتروميكانيكية وأنظمة تلقائية بما 
فيها المعدات اإللكترونية للتحكم 

فيها. حيث تتبّوأ SENER الصدارة 
في سياق وكالة الفضاء األوروبية 

)ESA( بخصوص األنظمة 
الميكانيكية لإلقالع والتصويب 

والمسح والتموقع بالنسبة لألقمار 
الصناعية العلمية والمسابر الفضائية 

 MTG, Flip( وأقمار الرصد
 .)Mirror شهادات الجودة

IISO 13485
ISO 14001

ISO 166002
ISO 9001

OHSAS 18001
PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

UNE EN 9100
UNE EN 9110

ROD/001

تعد SENER مجموعة هندسة 
وتكنولوجيا تأسست في عام 1956 تتميز 

 SENER بحلولها المجددة. وتعتبر
في مجال الدفاع، المزود باألنظمة 

اإللكتروميكانيكية والبصرية وأنظمة 
الغواصات وخدمات تحديث المروحيات. 

وتتمتع SENER بالقدرة على 
تقديم خدمة شاملة من تصميم وإنتاج 

وإنتاج مجموعات وإدماج وصيانة 
المنتجات على مدى كل دورة حياتها. 

وتعالج SENER مشاريع متعددة 
التخصصات، األمر الذي يسمح بريادة 

برامج تشمل أنظمة مدمجة والتعاون 
بشأنها. وتملك شركة SENER قرابة 
خمسة عقود من الحضور في الصناعة 

الجوية الفضائية، حيث ما فتئت تنمو 
على صعيد المسؤولية حتى أصبحت 

بمثابة المزود الرئيسي للبرامج الكاملة. 

Avda. de Zugazarte, 56
48930 Getxo (Vizcaya)
Telf.: 0034 944817500
www.sener.es

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
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آليات وأنظمة ميكانيكية 
وتقوم SENER بتصنيع فاعالت 

دوارة وخطية وأنظمة إقالع 
)للرادارات والهياكل الكبيرة و 
boom(، وأنظمة التصويت 

والمسح وأليات األدوات البصرية 
وآليات التيليسكوبات واألنظمة 

الفرعية للهوائيات من أجل األقمار 
الصناعية والمعدات اإللكترونية 

للمراقبة وآليات التطبيقات الخاصة 
)المساعدات على التموقع الدقيق 

وأجهزة السكانير وعجالت المصافي 
  flip-flop والفتحات وآليات

وللقياس( إضافة إلى معدات الدعم 
البري. 

  CAS صواريخ
تطوير وإدماج وفحص أنظمة 

العمل والمراقبة. كمركز أوروبي 
للتميز في تصميم وتطوير أنظمة 

العمل والمراقبة من أجل الصناعة 
الفضائية والعسكرية، حيث أن 

SENER تقوم بتطوير وإنتاج 
حلول من أجل المراقبة على السطوح 

الهوائية-الدينامية وآليات اإلقالع 
والحبس والصواريخ )IRIS-T و 

 .)METEOR

أنظمة مدمجة 
إدارة دورة الحياة بالنسبة لألنظمة 

المعقدة. وكمثل على ذلك فإن 
SENER قدمت دعمها للقوات 

الجوية اإلسبانية خالل إدماج نظام 
IRIS-T في الطائرة الحربية 

EF18 كما أنها تعد المزود الرئيسي 
 Taurus KEPD 350بالنسبة لـ

حيث أنها قدمت المساعدة خالل 
عملية دمج الصاروخ في الطائرة 
الحربية EF18. وأسندت البحرية 
اإلسبانية في عام 20111 لشركة 

SENER برنامج تمديد حياة سبع 
 Augusta مروحيات من طراز

 .Bell AB-212

إلكترونيات / برمجيات 
ومعدات االختبار 

تطوير وإدماج وتأهيل أنظمة رقمية 
بصالحيات رفيعة لتطبيقات ذكية 

للتواصل وإدارة المجسات. فمثال تقوم 
SENER بتطوير معدات إلكترونية 

 podsلمعالجة الصور بالنسبة لـ
 reccelite و  litening و
المستخدمة في الطائرات الحربية 

 ،)IPU-EF( يوروفايتر وتورنادو
حيث يتم أيضا تزويدها بوظاف 
 data link التواصل بواسطة
)رابط بيانات عبر الراديو( و 

 IPU-DL
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ADAPTIVE SYSTEMS, S.A.
C/ Laurín, 39 
Madrid 28043 

Telf.: 0034 913889834 
www.adaptive.es

ترتاد شركة Adaptive Systems مجال 
أنظمة المحاكاة لمعدات قاذفات الصواريخ. ولها 

خبرة طويلة منذ عام 2002 في بناء أجهزة المحاكاة 
 Adaptive Systems للصواريخ حيث تقوم

بتطوير أجهزة محاكاة لكافة أنواع الصواريخ 
وبتشكيالت متنوعة: سطح-سطح وسطح-جوي 

وجو-جو وجو-سطح بناء على مكّونات عادية زهيدة 
الكلفة. إذ أن شركة Adaptive Systems تملك 

الخبرة والمعرفة واألدوات والنماذج والتكنولوجيا 
الكفيلة ببناء أجهزة محاكاة في آجال قصيرة وبتصنيع 
في إسبانيا وفق المتطلبات المحددة من طرف الجيش 
اإلسباني وبتحديث مستمر للمتطلبات التي تتلقاها منه. 

ECIA XEMEIN
Avda. Xemein, 12 

)Markina-Xemein )Vizcaya 48270 
Telf.: 0034 946167616 

www.eciaxemein.com

الشركة تصنّع األجزاء المعدنية من السالح. وتم 
تأسيس الشركة في بلدة ماركينا )فيثكايا( )شمال 

إسبانيا( من طرف مجموعة من 20 عامال أتوا من 
 Esperanza y أقسام مختلفة من المصنع السابق
Cía لقذائف الهاون والقنابل اليدوية ، باإلضافة إلى 
أشخاص آخرين دعموا المبادرة كشركاء أو عاملين 

أيضا. وكانت بدأت أنشطتها في المنشآت السابقة 
للمصنع المذكور، بتوجه توسيع نطاق معارفها في 

صهر الحديد والتصنيع. وتقدم اآلالت والمنشآت 
التابعة للشركة مجموعة كبيرة من إنتاج قطع المعدنية 

من الفوالذ وسبائك النحاس واأللومنيوم واأللومنيوم 
لوحده، عالوة على منتجات أخرى تحتاج إلى 

بعض آليات الصهر والتصنيع والمعالجات السطحية 
والحرارية والدهان. 

FALKEN, S.A.
C/ Diamante, 7 

 Madrid 28021 
Telf.: 0034 917981418

منتجات نارية غير قاتلة للقوات المسلحة وأجهزة األمن. 
تعتبر FALKEN, S.A.  وبريدها اإللكتروني 

)info@falken.es( ، شركة متخصصة في المنتجات 
النارية غير القاتلة ومنتجات الطاقة العالية. وقد قامت 
FALKEN  بتصميم وتطوير وتصنيع عدة منتجات 

نارية متخصصة للتطبيقات العسكرية والشرطية 
والتجارية مثل قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل “ستان” 

STUN  المضيئة والصوتية وخراطيش الغاز والصوتية 
والمضيئة والبخاخات المسيلة للدموع وإلخ. وتشمل 

المنتجات االعتيادية لشركة FALKEN معدات دخانية 
ومسيلة للدموع ولإلضاءة والتأشير والتخفي باإلضافة 

إلى اإلجراءات المضادة واإلشارات الصوتية ومستلزمات 
التدريب والطاقة العليا وإلخ. 

HÉRCULES DE ARMAMENTO, S.L.
C/ Pedralonga, 32. Lugar de Palavea 

A Coruña 15009 
Telf.: 0034 981175590 

www.herculesdearmamento.com

بدأت شركة Hércules لألسلحة نشاطها في عام 
2013، بهدف إعادة إطالق مصنع األسلحة المرموق 

 Fábrica de )في مدينة كورونيا )شمال
Armas de A Coruña وتم إنشاء شركتنا 
على العنوان القديم حيث ورثت الخبرة العميقة في 
آالت الجيل األخير واليد العاملة الرفيعة التي تعود 
 Fábrica de Armas de A إلى مصنع

Coruña. وعلى الرغم من أن هذا المصنع كان 
متخصصا في صناعة األسلحة، فإن قدراتنا تسمح 

لنا بالعمل في عدة أسواق مدنية أيضا مثل المركبات 
والطب والطيران والنووي. 

شهادات الجودة
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001



157

IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U.
C/ Doña Juana I de Castilla, 50, 1.º D 

Madrid 28027 
Telf.: 0034 913759465 

www.ibaconsultores.es

-  تعد IBATECH شركة هندسة، تقوم بتطوير 
نشاطها في مجاالت الدفاع المتصل بأسلحة الدمار 

الشامل وEOD والمتفجرات واألحوال الجوية 
واالتصاالت واإلدماج والتزويد والبحوث+التطوير 

والصيانة، كما يلي:
-  اكتشاف وتعريف وتطهير عوامل أسلحة الدمار 

الشامل )النووي، البيولوجي، الكيماوي واإلشعاعي(
-  اكتشاف وتعريف المتفجرات. نزع األسلحة

-  ضمان وجود وإنتاج الماء وإزالة التلوث
-  توليد الكهرباء بالتكنولوجيا المتقدمة

-  البحث وتطوير التكنولوجيات والمعدات والحلول 
المتصلة بأسلحة الدمار الشامل وEOD واألحوال 

الجوية والطاقة والماء والهواء والنفايات
-  مكتب استشارة وتدريب بخصوص أسلحة الدمار 
الشامل. وتشارك IBATECH في عدة برامج 

وطنية ودولية في مجال البحوث+التطوير في 
 CBRN )MoD, مجال أسلحة الدمار الشامل

 HORIZON 2020, EDA, CBRN-CoE,
NSPA, وغيرها.(. 

MBDA ESPAÑA, S.L.
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 

Madrid 28020 
Telf.: 0034 917693805 

www.mbda-systems.com

تحتل MBDA الريادة عالميا في أنظمة الصواريخ، 
حيث أنها تمثل مجموعة متعددة الجنسيات وأول 

شركة مدمجة بشكل كامل على صعيد الدفاع 
األوروبي. وتقوم MBDA بتصميم وإنتاج أنظمة 

الصواريخ القادرة على تلبية احتياجات عملياتية 
راهنة ومستقبلية للقوات المسلحة، حيث لها في 

الوقت الحاضر 45 منتجا في الخدمة و15 آخرين 
قيد التطوير. وقد برهنت MBDA على قدرتها 
على تعزيز التكنولوجيات األوروبية في المجال 

الفني بخصوص قطاع الصواريخ األمر الذي جعلها 
تحتل مكانة الصدارة في العديد من البرامج متعددة 

 Meteor الجنسيات االستراتيجية ومن بينها برنامج
6( بلدان( ومجموعة أنظمة الدفاع المستندة إلى 
صاروخ ASTER. عالوة على أنظمة أخرى 
مرموقة مثل EXOCET و TAURUS و 

 .MISTRAL

MENPRO GESTIONES 
DOCUMENTARIAS

C/ Marie Curie, 5-7, edif. Alfa, 7.ª planta 
)Rivas-Vaciamadrid )Madrid 28521 

Telf.: 0034 915522161 
www.menpro.es

تتخصص MENPRO في تمثيل الشركات 
األجنبية بمنتجات و/أو تكنولوجيات رائدة في حقل 
الدفاع إلى جانب اإلدماج والدعم الفني لها بواسطة 

قسمنا الهندسي. منذ عام 1995 لم تتوقف الشركة في 
تطورها بشأن تزويد القوات المسلحة واألجهزة األمنية 
منتجات ذات كفاءة عالية وقيمة إضافية رفيعة وجودة 

متميزة، إلى جانب الدعم الفني الضروري من أجل 
الحصول على أكمل أداء وضمان عملياتية المنتجات 
في اآلجال والكلفة المقبولة. وبالنسبة لمزودينا، فإن 
شركة MENPRO تقدم منصة ممتازة مع خبرة 
واسعة في القطاع ابتداء من تسويق منتجاتها و/أو 

تكنولوجيتها. 

شهادات الجودة
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100
شهادات الجودة

ISO 9001

NEW TECHNOLOGIES 
GLOBAL SYSTEMS, S.L.

C/ Anastasio Nieto, 3 
)Collado Villalba )Madrid 28400 

Telf.: 0034 917105489 
www.ntgs.es

تقوم شركة NTGS بتصميم أنظمة أسلحة وأنظمة 
أمنية ومركبت خاصة حيث تمزج خبرة مهندسيها في 
األسلحة بالتكنولوج يا الحديثة وتدمج مكّونات تجارية 

من الجيل األخير مع آجال تطوير وكلفة مقلصة. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001





 القطاع:
إلكترونيات واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت
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أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات أقمار صناعية 

وخدمات أقمار صناعية 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

رادارات والحرب اإللكترونية 
والحماية والحراسة 

BUC ACTX-KA 
MEDIUM POWER 
SERIES 8, 10,  
20 W
تم تصميم BUCs ACTX-Ka من 
 .Ka أجل أنظمة االتصاالت في موجة

ويتعلق األمر بوحدات تدمج مصدر 
الطاقة ومحول التردد ومؤرجح الطور 
ومكثف القوة في حجم ووزن صغير. 

وقد تم اختبار وقياس هذه المعدات 
في درجات حرارة تتراوح ما بين 20 
درجة مئوية تحت الصفر و55 درجة 
فوق الصفر، حيث برهنت على أداء 

مميز في كل درجات الحرارة المذكورة. 
وتشمل حماية من درجات الحرارة 
المرتفعة لحماية معدات التكبير من 
األضرار. اتصاالت اعتيادية ابتداء 

من منافذ المجموعة ومن خالل منافذ 
Ethernet و SNMP كخيار.

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تعتبر ACORDE شركة شاملة 
للتكنولوجيا المتقدمة في مجال 

االتصاالت الالسلكية، حيث 
تتخصص في تصميم وصناعة 
معدات الراديو وبشكل خاص 

االتصاالت عبر األقمار الصناعيةمن 
أجل الدفاع والفضاء واإلذاعة. 

وتتميز معدات ACORDE بحجمها 
الصغير وموثوقيتها ومقاومتها مع 
رصيد كبير من العمليات الميدانية 
في محيط عدواني، إذ أن لنا زبناء 

ومستخدمين دوليين من الصف 
األول. وتتخصص الشركة في إيجاد 
حلول على المقاس بالنسبة لموجات 

 S, C, X, Ku,( عرض خاصة مثل
Ka, Q, V, إلخ.( وفي ظروف 

جوية سيئة للغاية )القطب والصحراء 
والمنطقة االستوائية( أو في بيئات 

محدودة )الغواصات والطائرات غير 
المأهولة وغيرها(. 

C/ Albert Einstein, 6
39011 Santander (Cantabria)
Telf.: 0034 942764400
www.acorde.com

ACORDE TECHNOLOGIES, S.A.
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BUC ACMB-X 
LOW POWER 
SERIES 10, 20,  
40 W
تعتبر مجموعة ACMB-X بمثابة محوالت 
قوة BUC بالنسبة ألنظمة االتصاالت عبر 

األقمار الصناعية في موجة عرض X . وكل 
منتجات هذه المجموعة تم اختبارها وقياسها 
في درجات حرارة ما بين 20 درجية مئوية 
تحت الصفر و60 فوق الصفر، مع إحراز 

استقرار كبير عند ارتفاع الحرارة. كما تشمل 
ACMB-X اكتشاف داخلي للخروج وإنذار 

الحرارة وإيقاف مكبر القوة من أجل حماية 
الجهاز من األضرار الدائمة في درجات حرارة 
مرتفعة. ويمكل تشكيل ACMB-X بمصدر 

طاقة AC أو DC سهل التغيير ميدانيا وبدون 
أدوات. يسمح بالتواصل عبر منافذ المجموعة 

 TCP / IP :خيارات .)RS232 / RS48(
 .y SNMP

LNB KA 
)ESTÁNDAR, 
PREMIUM, DUAL, 
WIDEBAND(

ACLNBP- تم تصميم المجموعة
Ka من أجل االستجابة لمواصفات أكثر 

محدودية في أنظمة االتصاالت على 
موجة Ka. ويعمل الجهاز في ظرف 
60 ديسيبل مع نسبة ضجيج منخفض 

بحدود 1،3 ديسيبل )القيمة االعتيادية(، 
بوزن وحجم صغير. كما أن مجموعة 

ACLNBP-Ka بريميوم تم 
اختبارها ما بين 20 درجة مئوية 

تحت الصفر و60 درجة فوق الصفر 
حيث برهنت على استقرار مع ارتفاع 
الحرارة، بشكل جيد. مصمم للتطبيقات 

على الهواء. 

TRANSCEIVER 
ACMTR-X 
MEDIUM POWER 
SERIES 80,  
100 W

تعتبر مجموعة ACMTR-X بمثابة 
مرسالت مستقبالت مدمجة ومصممة ألنظمة 
االتصاالت عبر األقمار الصناعية في موجة 

عرض X . وكل منتجات هذه المجموعة 
تم اختبارها وقياسها في درجات حرارة ما 

بين 20 درجية مئوية تحت الصفر و60 فوق 
الصفر، مع إحراز استقرار كبير عند ارتفاع 

الحرارة. كما تشمل ACMTR-X اإنذار 
الحرارة وإيقاف مكبر القوة من أجل حماية 

الجهاز من األضرار الدائمة في درجات 
 ACMB-X حرارة مرتفعة. ويمكل تشكيل

بمصدر طاقة AC أو DC سهل التغيير 
ميدانيا وبدون أدوات. يسمح بالتواصل عبر 
 .)RS232 / RS485( منافذ المجموعة

 .TCP / IP y SNMP :خيارات

BUC ACMB-X 
MEDIUM POWER 
SERIES 80,  
100 W
تعتبر مجموعة ACMB-X بمثابة محوالت 
قوة BUC بالنسبة ألنظمة االتصاالت عبر 

 . X األقمار الصناعية في موجة عرض
وكل منتجات هذه المجموعة تم اختبارها 

وقياسها في درجات حرارة ما بين 20 
درجية مئوية تحت الصفر و60 فوق 

الصفر، مع إحراز استقرار كبير عند ارتفاع 
الحرارة. كما تشمل ACMB-X اكتشاف 

داخلي للخروج وإنذار الحرارة وإيقاف مكبر 
القوة من أجل حماية الجهاز من األضرار 
الدائمة في درجات حرارة مرتفعة. ويمكل 
 AC بمصدر طاقة ACMB-X تشكيل

أو DC سهل التغيير ميدانيا وبدون أدوات. 
يسمح بالتواصل عبر منافذ المجموعة 

 TCP / :خيارات .)RS232 / RS48(
 .IP y SNMP
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البّري 
أنظمة ومعّدات وصناعة مساعدة وقطع غيار 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية والخط البري وأنظمة 

ومعدات األقمار االصطناعية 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
 C4ISR رادارات وحرب إلكترونية و

ومواجهة الهجمات عبر اإلنترنت، والحماية 
والحراسة وانظمة ومعدات و وصيانة و دعم 
دورة الحياة )LCS( وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت. 
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

بنى تحتية وطب وصحة وغيرها 
استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

مراكز قيادة ومراقبة 
تقوم Atos بتصنيع مراكز قيادة 

ثابتة ومتحركة مع إدراج حلول 
برمجية خاصة بها )Vigia و 
 )Gemma و Centinela
ضمن األجهزة الضرورية سواء 

 x86 الخاصة بها )بنية تحتية
 )HPC bullx و bullion

 PC وأخرى مثل مشاريع
BON للقوات المسلحة البرية 

 SIVE Rio Segura وسفينة
 CAOC Torrejón و

 tranceptor AT20 و
 .Frontex

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

ISO 27001
PECAL/AQAP 2110

تعد ATOS IT فرعا لمجموعة 
Atos SE الدولية للخدمات 

التكنولوجية لإلعالم والتي يعمل لديها 
93.000 عامل في 72 بلدا. وتقدم 

خدمات التكنولوجيا المتقدمة وخدمات 
االستشارة والتكنولوجيا وإدماج 

األنظمة وإدارة الخدمات. وبفضل 
تجربتها العميقة في التكنولوجيا 

ومعرفة عدة قطاعات فإنها تعمل مع 
زبائن حاضرين في األسواق التالية: 

 retail و Manufacturing
والخدمات، عالوة على القطاع 

العاموالصحة والنقل والخدمات المالية 
واالتصاالت الالسليكية والتكنولوجيا 

والطاقة وتموين الهيئات العمومية. 
وتتخصص Atos في التكنولوجيا 

المطبقة على التجارة التي تحفز التقدم 
ومساعدة المنظمات بشأن مستقبلها. 

Ronda de Europa, 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 0034 914569803
www.es.atos.net/es-es/sectores/defensa-y-seguridad/default.htm

ATOS IT SOLUTIONS  
AND SERVICES IBERIA, S.L.
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حلول مخابرات ومواجهة 
هجمات أنترنت 

تقوم Atos بتطوير حلول التقاط 
ومراقبة االتصاالت وتحليل وتوليد 

المعلومات المخابراتية واألمن 
في األنترنت )إدارة الهويات 

والدخول والهواتف المشفرة وإدماج 
 SOC تكنولوجات آخرين و

 [Security Operations
Centers] وإدارة نقاط الضعف 
و, APTs وحماية البياناتة وتفادي 
تسربات المعلومات و HSMs و 

 Elint, .)المشفرة USB األقراص
 Commint, Jamming,
Optint. خدمات المخابرات 

والمعلومات. 

حلول االتصاالت 
وتقوم Atos بتسليم مشاريع المفتاح 
في اليد الستخدام االتصاالت في كل 

الموجات والتكنولوجيات )شبكات 
 HF, VHF, البيانات واالتصاالت
UHF, GSM واألقمار الصناعية 

 end-to-end والهواتف المشفرة
وغيرها.( من أجل تبني حلول 

أرض(جو في القوات الجوية والبنية 
التحتية CIS في EMAD وحلف 

 link 11 األطلسي واالتصاالت
بالنسبة للقوات الجوية واالتصاالت 

عبر األقمار الصناعية بالنسبة 
للحرس المدني، إلخ. 

حماية البنى التحتية 
الحساسة 

تقدم Atos حلوال على صعيد األمن 
ومراقبة المنافذ والحراسة عبر الفيديو 
واإلنذار المبكر والتعرف على الوجه، 

عالوة على تركيب معدات مرتبطة 
بهذا وأنظمة إدارة ومراقبة المعلومات 

المتصلة والتي تهدف إلى إعداد 
إنذارات ووضع بروتوكوالت عمل 

عندما تحصل انتهاكات لمحيط ما أو 
 SIAM .منطقة محمية أو مراقبة
للحرس المدني و SIVE للحرس 
 Torrejón و CAOC المدني

 .OTAN

حلول قابلة للنقل والنشر 
تقوم Atos بتطوير حلول 

االتصاالت والقيادة والمراقبة، 
قابلة للنقل و/أو محمولة. مركبات 
مدرعة لمركز قيادة الفيلق ومراكز 

قيادة متنقلة إلدارة األزمات في 
الوحدة العسكرية للطوارئ )وحدات 

مايوركا ومينوركا وسيمانكاس(، 
ومحطات كوينكا للرؤية من شبكة 

حلف األطلسي سواء السرية 
أو غيرها باإلضافة إلى تصميم 

وتطوير وتشغيل والدعم اللوجيستي 
للمستشفيات المتنقلة القابلة للنشر، 

لدىن القوات البرية. 
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أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية وخدمات 

أقمار صناعية 

أسلحة وذخيرة 
صواريخ 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

شهادات الجودةرادارات وأنظمة ومعدات 
ISO 13485

 EMAS CERTIFICACIÓN EUROPEA
ISO 14001

UNE EN 9100
UNE EN 9110
OHSAS 18001

ISO 9001
.PRI-NAPCAD

 Celestica يتخصص مركز
Valencia في تصنيع وتجميع 

الدورات اإللكترونية من األحجام 
الصغيرة والمتوسطة وعالية 

التعقيد. نعمل في قطاعات الدفاع 
والطيران واالتصاالت والطب 
والصناعة. ونمثل مركز التميز 

على الصعيد األوروبي في مجال 
الفضاء والدفاع والطب. نقدم 

خدمات التصميم والنماذج األولية 
والهندسة والتصنيع وخدمات 
ما بعد البيع للزبائن الدوليين 

والمحليين حيث نقدم الدعم طيلة 
دورة حياة المنتوج. ونحن تابعون 

للشركة المتعددة الجنسيات، الكندية 
Celestica Inc في اسبانيا. 

Ctra. Valencia-Ademuz, km 17,6
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Telf.: 0034 962754321
www.celestica.com

CELESTICA VALENCIA, S.A.U.
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خدمات تصنيع بطاقات 
دورات مدمجة في أنظمة 

كاملة 
- حلول متكاملة ابتداء من تجميع 

الدورات / تجميع األنظمة إلى غاية 
خدمات ما بعد البيع

-  تجارب تتجلى في الحاسوب 
وشاشات المقصورات واالتصاالت 
واإللكترونيات وأنظمة توزيع القوة 

واإلنارة
-  الدورة القصيرة لتقييم النماذج 

األولية: معد 5 نماذج أولوية في 
األسبوع

-  خبرة في تجميع اإللكتروميكانيكيات 
للهندسة والعمليات

 IPC تعزيز القدرة العملية  -
class3

hass المصادقة واختبار كاميرا  -
-  تركيب الكابالت. 
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صناعة مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
أنظمة ومعّدات جوية وصناعة 

مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

 C4ISRالحرب اإللكترونية و
وانظمة ومعدات و تكنولوجيا 

االتصاالت 

تخصيص وتصميم وإدماج 
أنظمة متصلة بمجال 

الطيران. 
تقدم CENTUM خدمات كاملة 

إلدماج األنظمة، التي تشمل 
ابتداء من التحليل وتصميم الحلول 

الضرورية وإلى غاية عمليات اختبار 
التأهيل، مرورا عبر تنفيذ التغييرات 

الضرورية والتقييم/االعتماد 
بخصوص النظام المدمج. 

شهادات الجودة
ISO 27001
ISO 9001

UNE EN 9100

 CENTUM تعتبر
شركة دولية حاضرة في 
كل من إسبانيا والبرازيل 

وألمانيا وهي رائدة 
في التجديد في تطوير 

منتجات وخدمات الهندسة 
المتخصصة في مجال 
االتصاالت والمراقبة 
ومخابرات اإلشارات 

بتوجه واضح نحو 
مياديل الطيران والدفاع 
واالتصاالت الالسلكية 

والطوارئ واألمن.  

Avda. Rita Levi Montalcini, 3
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 911840396
www.centum.com

CENTUM SOLUTIONS, S.L.U.
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 LIFESEEKER
يعد LifeSeeker نظام 

COMINT مجدد، يعتمد على 
تكنولوجيا sBTS التي طورتها 

CENTUM. محطة هاتف جوال 
تحت المعايير المتصلة بالطيران 
بحيث تستطيع استخدام الهواتف 

تحت مجال تغطيتها كعالمات راديو 
وتسمح باكتشافها وتعريفها وتحديد 

مكانها والتواصل معها. وتتخصص 
LifeSeeker في تصميم مهمات 

البحث واإلنقاذ حيث أنها تسمح 
بتحديد مكان األشخاص المفقودين 

بواسطة هواتفهم النقالة بما في ذلك 
المناطق التي ليست فيها تغطية شبكة 

الهاتف النقال التجاري، وبصرف 
النظر عن األحوال الجوية ودون 

حاجة إلى تعاونهم.

أنظمة االتصاالت 
وكتكملة ألعمال االتخصيص، تملك 

CENTUM فرق متخصصة 
في مجال V&V والتقييم/

االعتماد بخصوص األنظمة التي 
تعمل باستقاللية كاملة عن فرق 
التخصيص والتصميم من أجل 
ضمان أحسن تطبيق للقوانين 

السارية. 

برمجيات أنظمة محمولة 

تسهم شركة CENTUM بخبرتها 
الهامة في كل مراحل دورة حياة 

هندسة برمجيات المعلوماتيات 
الخاصة باألنظمة المعقدة والقابلة 

للتفاعل عمليانيا في ما بينها. 

NOFLYZRONE
يعتبر NFZRONE© نظام دفاع 
نشيط وقادر على اكتشاف التهديدات 
وإيجاد درع من اإلجراءات المضادة 

اإللكترونية مع تفادي تدخل الطائرات 
بدون طيرا في مناطق محمية مع 

إحالتها إلى مناطق لاللتقاط بسهولة. 
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إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا و

المعلومات واالتصاالت 
الحرب اإللكترونية وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

شهادات الجودة
ISO 9001

تأسست شركة 
Electrosoni في عام 

1980 وهي تعنى في 
الوقت الراهن بتصميم 

وتصنيع وتقديم الدعم الفني 
وصيانة المعدات كمضادات 
لإلجراءات اإللكترونية من 

أجل االستخدام الحصري 
لقوات وأجهزة األمن 

ووزارة الدفاع. كما أنها 
تشمل مجموعة متخصصة 

في الدعم التقني ألنظمة 
االلتقاط/ التنصت القانوني 
ألجهزة األمن الحكومية. 

Avda. de Monelos, 107, entreplanta 
15009 A Coruña
Telf.: 0034 981177935

ELECTROSONI, S.L.
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 PAGM املشّوش

 PAGM تعتبر أجهزة التشويش
من المعدات التي تعتمد على وحدات 
تشمل مجموعة واسعة من الترددات 
ابتداء من 25 إلى 2500 ميغاهيرتز 

ودرجة من القوة الكهربائية من 5 
إلى 20 واط، حسب الوحدة المرّكبة. 
ويسمح كل رف PAGM رص إلى 

غاية 5 وحدات PAGM ، حيث 
باإلمكان استعماله سواء ألغراض 

مدنية أو عسكرية، كما يمكن تركيبه 
على المركبات وفي محطات ثابتة 
بل حتى بشكل محمول. وبالنسبة 

للمجاالت العسكرية الصرفة، لدينا 
 PAGM-MIL تطور فني يسمى
MIL STD- وتتوفر فيه شروط

 .810F

صيانة أنظمة االلتقاط/
التنصت القانونية 

اتفاق خدمات بخصوص المشروع 
SITEL التابع لوزارة الداخلية 

 BAE Systems y اإلسبانية و
 .Electrosoni S.L
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المحاكاة 
الجو فضائي 

أنظمة ومعدات جوية ومحاكاة 
أسلحة وذخيرة 

المحاكاة 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
رادارات ومحاكاة وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

بنى تحتية ومواد قابلة لالستهالك 
استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

أنظمة تخطيط مهام جوية 
تسمح بتخطيط مهام ثنائية األبعاد 
وثالثية األبعاد على نحو تعاوني، 

من أجل مجموعة واسعة من 
الطائرات والمروحيات والتفكير 

في جميع جوانب البعثة )المهمة، 
والسيناريو التكتيكي، وتكوين 

السالح، والهجوم، وعملية النداءات 
الموحدة، والتزود بالوقود، واإلقالع 

والهبوط، واالتصاالت، وما إلى 
ذلك( واحتساب الهجوم والطرق 

األمثل. كما تسمح بتحميل وإفراغ 
بيانات المهمة في/ من الطائرة 

وتقدم دعم بريفينغ المهمة. حاالت 
 Eurofighter, EF-18, :نجاح

 .C-130, P-3, AV-8B

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

UNE EN 9100
ISO 27001

تحتل شركة FCC الصدارة 
في مجال البناء الصناعي حيث 
تتمتع بما يزيد عن 30 سنة من 

الخبرة. وقد شملت تسع شركات 
بهدف االستفادة من االنسجامات 

وتقديم خدمة أحسن للعمالء. 
إنها شركات من الصف األول 

في قطاعات الصيانة والكهرباء 
والطاقة. قادرة على إنجاز مشاريع 

متكاملة وتجهيز منشآت كبرى 
في كل أنحاء العالم. ويتخصص 

قسما الخاص باألنظمة في 
هندسة وتثبيت أنظمة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بحث 
يقوم بالتصميم والهندسة والتطوير 

والصيانة وعمليات الحلول 
المتكاملة المكيّفة مع احتياجات 

الزبناء سواء داخل أو خارج 
البالد. 

C/ Federico Salmón, 13 
28016 Madrid
Telf.: 0034 913918143
www.fccindustrial.com

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS  
ENERGÉTICAS, S.L.U.
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لوجيستيك المحروقات 
)البنى التحتية( 

تعتبر FCC Industrial رائدة 
في بناء البنى التحتية الخاصة بتخزين 

 FCC ونقل المحروقات. إذ أن
Industrial تخصصت في بناء 
حدائق تخزين المحروقات وقنوات 
نقل المحروقات on shore و 
off shore. وتتجلى تجربتها 

في القطاع من خالل المشاريع التي 
أنجزتها لفائدة الشركات الكبرى 
 REPSOL, في القطاع مثل
 ENAGAS, CLH, Gas

Natural Fenosa و 
 .PetroGalp

هندسة المعلوماتيات 
تتألف من عدة أدوات على شكل 

برمجيات تسمح بتقديم دعم لتخطيط 
وإطالق العمليات العسكرية. من 

شأنها تحسين تبادل وجهوزية 
البيانات وعملية اتخاذ القرارات 
بشكل تعاوني وموزع. وتشمل 

مجموعة األدوات مراحل تحليل 
بيانات المخابرات وتخطيط العمليات 

 ORBAT وتقييم الحملة وإدارة
وتوليد القوى. 

تركيبات كهربائية 
وإلكتروميكانيكية والصيانة 

الكهربائية 
تحتل FCC Industrial مكانة 
الصدارة في تطوير مشاريع التوتر 

المنخفض والمتوسط، ومشاريع 
الهندسة والتجميع الميكانيكي 
 FCC والتشغيل. كما تقدم

Industrial مجموعة واسعة من 
خدمات العمليات والصيانة وإدارة 
الفعالية الطاقوية ابتداء من الدعم 

الفني الوقائي وإلى غاية الحل الشامل 
للعمليات واستغالل وإنجاع استهالك 

البنايات والمنشآت الصناعية.

أجهزة محاكاة 
تستخدم نسخ قيادة التحكم في أنظمة 

األسلحة بخصوص المركبات 
 USB-HID المدرعة، مواصفات

وبإمكانها التواصل مع أي تطبيق 
للحاسوب. وتعتبر نسخ القيادة عملية 
بشكل كامل وتستنسخ بشكل واقعي 
سلوكياتها، فضال عن قدرتها على 

مراقبة عدة مداخل ومنافذ. وقد 
تم تزويد القوات البرية اإلسبانية، 

بنسخ عملياتية بشكل كامل من 
نظام األسلحة على المركبات 

Centauro و Pizarro و 
 .RG-31
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أنظمة ومعدات جوية ومحاكاة 
وخدمات أقمار صناعية وخط 

الميدان 

أسلحة وذخيرة 
المحاكاة 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

 C4ISRالحرب اإللكترونية و
ومكافحة هجمات اإلنترنت، و 

الحماية والحراسة والمحاكاة وانظمة 
ومعدات و تكنولوجيا االتصاالت 

مراكز قيادة ومراقبة 
يعتبر eForce TALOS نظاما 

للتخطيط وتنسيق دعم النيران، 
تم تصميمه لالستجابة الحتياجات 

NEC للقوات البرية. كما باستطاعة
eForce TALOS أن يتكشل 
على عدة مستويات )فرقة، كتيبة، 
لواء، إلخ( بواسطة أتمتة عمليات 

ميدان المعركة. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تعد GMV مجموعة تكنولوجية 
برأسمال خاص وبحضور دولي، 

وقد تم تأسيسها في عام 1984. 
وتقدم GMV حلوال وخدمات 

ومنتجات في عدة قطاعات من 
قبيل الطيران والمصارف والمال 
والفضاء والدفاع والصحة واألمن 

والنقل واالتصاالت الالسلكية 
وتكنولوجيا المعلومات، المتصلة 
باإلدارات العمومية والشركات 
الكبرى. وتعتمد مكانة الصدارة 

 GMV التي وصلت إليها شركة
في القطاعات المذكورة على 

خبرتها العميقة باحتياجات زبنائها 
األمر الذي يسمح لها بتقديم 

حلول مكيّفة على المقاس مع 
 GMV احتياجات فريدة. وتقدم

لزبنائها أحسن الحلول المكيفة مع 
متطلباتهم، فضال عن الدعم الذي 
يحتاجونه للحصول على النتائج 

المثلى وبسعر مناسب. 

C/ Isaac Newton, 11 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 0034 918072100
www.gmv.es

GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U.
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أنظمة الدعم للحرب 
اإللكترونية 

ويقدم eForce SIGINT لمحللي 
SIGINT أدوات من أجل استقبال 

 COMINT y وتخزين االلتقاطات
ELINT وربط ودمج االلتقاطات مع 
المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات 

والحصول على معلومات مخابراتية 
من أجل الحفاظ على تحديث نظام 

 .)OBE( المعركة اإللكتروني

 SISTEMAS DE
أنظمة المخابرات 

 )ISTAR(
تتألف مجموعة منتجات JISR من

GMV مما يلي:
-  IRM&CM Tool: يقدم الدعم 

للتخطيط والجمع واالستغالل 
المخابراتي

-  SEISMO: تجميع بيانات من 
مصادر مختلفة للمعلومات في 

عدة أشكال وتزويد المحللين 
المخابراتيين باألدوات المطلوبة 

إلعداد منتجات مخابراتية
-  CSD: برمجيات متعددة 

االستخدام تقدم تخزين مقاوم ونشر 
منتجات مخابراتية. 

أنظمة الطيران 
يمثل جهاز FCC  أحد العناصر 
 ATLANTE األكثر حساسية لـ
لكونه هو المسؤول عن المالحة 
والترشيد والتحكم والقدرة على 
إجهاض المهمة. ويشار إلى أن 
تطوير هذا النظام شمل التطوير 
اإللكتروني للبطاقات والتصميم 

الحراري والهيكلي للنظام وإنجاز 
االختبارات الطويلة على المحيط  و 

EMI، فضال عن تطوير أنظمة 
معقدة الختبار األجهزة والنظام. 

أنظمة التحكم في المداخل 
تقدم GMV نظاما متكامال لمراقبة 

 )SCA( المداخل والحضور واألمن
الموجه إلى مراقبة ومعاينة المداخل 

إلى مختلف المناطق من المراكز 
المتعددة وذلك للسماح بمراقبة يوم 
عمل العامل وإدارة األمن المتكامل 

للمنشآت. 
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أنظمة ومعّدات وصناعة مساعدة وقطع 
غيار 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
RPAS واألنظمة والمعدات الجوية 

والمحاكاة والخط الميداني وأنظمة 
وأجهزة األقمار االصطناعية والصناعة 

المساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
الحرب اإللكترونية وC4ISR و الحماية 

والحراسة وانظمة ومعدات والمحاكاة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مجموعات إلكترو-بصرية 
أنظمة ISTAR متقدمة: البرمجيات 

المرنة، وحدة تحكم المشغل عالية 
األداء، نظام تحديد المواقع / 
GPS/ INU/CD، محطة 

الطقس، تتبع الهدف، كاميرا األشعة 
 ،LTTV / تحت الحمراء، تلفزيون

مقياس ومحدد بالليزر ومحدد 
مواضع مستقر. اتصاالت بصرية: 

فضاء مفتوح و LED NIR وربط 
بالصوت والبيانات. مالئم للحاالت 
 .RF التي ال يمكن فيها استعمال

أنظمة اكتشاف قناصة: مقياس ليزر 
فئة 1 يعّرف بصرية إلى غاية 2 

كلم، حيث يحدد المسافة ومعلومات 
 .GPS

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110, PECAL/AQAP 2210
UNE EN 9100, CMMI

تم تأسيس شركة GTD في عام 1987 
وهي متخصصة في األنظمة الحساسة 

من أجل الفضاء والدفاع واألمن. وأكبر 
رأسمالها، موهبة وخبرة مهندسيها الذين 

يزيد عددهم عن 200 مهندس والذين 
يشاركون في برامج تحتل الطليعة 

وتعتمد تكنولوجيات حديثة جدا. وتقدم 
في مجالي الدفاع واألمن باقة متنوعة من 
المنتجات والحلول، ابتداء من البرمجيات 
الحساسة وإلى غاية إدماج حلول من أجل 

األمن ومراقبة الحدود والتي يبرز من 
بينها ما يلي:

-  اكتشاف البصريات
-  اتصاالت بصرية دون أسالك

-  أنظمة EO للمراقبة والتصويب
DO-178 / 254 شهادة الجودة  -

-  برمجيات محمولة
-  UGVs للحراسة في محيط عدواني

-  Software لمعدات المحاكاة و 
CBTs

-  اختبارات الطيران
 .IMINT و COMINT و C4I  -

Paseo García Faria, 17 
08005 Barcelona
Telf.: 0034 934939300
www.gtd.es

GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.U.



175

المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

مراكز قيادة ومراقبة 
تقوم GTD بإنشاء مراكز مراقبة 

وحلول متصلة بما يلي:
-  أنظمة وتطبيقات برمجيات

-  تصميم وتنفيذ مراكز مراقبة كاملة
-  تحديث وتحسين مراكر مراقبة 

موجودة
-  إضافة وظائف جديدة: دعم القرار. 

كما تتمتع بخبرة واسعة في عدة 
مجاالت مما يلي:

-  منفذ فضائي وخط ميدان األقمار 
الصناعية

-  C4ISR لألمن والدفاع
-  منشآت علمية )مسّرعات 

جزيئات(. 

أجهزة محاكاة 
تطوير نماذج أو أنظمة كاملة من 

أجل ما يلي:
)FFS( أجهزة محاكاة الطيران  -

)CBT( أجهزة تدريب  -
-  قوى مولّدة بواسطة الحاسوب 

)CGF(
)MPS( أنظمة تخطيط المهمة  -

-  مقصورات طيران
 .)HLA/DIS( معايير  -

اختبارات الطيران 
تقدم GTD الدعم إلى شركات 

اختبارات الطيران بواسطة ما يلي:
-  استخدام أدوات الطائرة

-  تطوير أدوات برمجيات من أجل 
الرؤية في الوقت الحقيقي للبيانات 

وإنجاز تحليل ما بعد الطيران
-  تشكيل وإدارة وتشغيل معدات قياس 
المسافة والتسجيل )المحمولة وعلى 

األرض(
-  إدارة وأرشفة وتوزيع كافة الوثائق 

المتصلة باالختبارات
-  اإلسهام بمهندسين الختبارات 

اختبارات الطيران. 

مجال الطائرات 
DO- تطوير برمجيات حساسة

178 محمولة من أجل أنظمة 
الطيران ومهمات. دعم شهادة 

 .DO-254 و DO-178 الجودة
 IFF )A400M(, MMC :مراجع
 )A400M(, MIDS )A400M,

MRTT, FSTA, MP, EF-
 2000, NH-90, TIGGER(,
 AMS )A400M(, CAMU

 )EF-2000(, AC )EF-2000(,
 DAC )EF-2000(, WC

 )TIGGER(, Tail BOOM
MRTT(, FITS(، إلخ. 
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البّري 
أنظمة ومعدات ومحاكاة وصيانة ودعم دورة الحياة 

 )LCS(
البحري 

األنظمة والمعدات واألنظمات الغائصة والمحاكاة والصيانة و 
 .)LCS( دعم دورة الحياة

الجو فضائي 
RPAS واألنظمة والمعدات الجوية والمحاكاة واألقمار 

الصناعية والخط الميداني وأنظمة وخدمات األقمار 
 )LCS( االصطناعية والصيانة و دعم دورة الحياة

والصناعة المساعدة وقطع غيار 
أسلحة وذخيرة 

 )LCS( صواريخ ومحاكاة وصيانة و دعم دورة الحياة
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

رادارات وحرب إلكترونية و C4ISR ومواجهة 
الهجمات عبر اإلنترنت، والحماية والحراسة وانظمة 

ومعدات ومحاكاة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
لوجيستيك ومساعدة وخدمات 

 CBRN بنى تحتية وأسلحة دمار شامل
استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

منصات غير مأهولة 
تملك Indra حلوال مدمجة تتمثل 

في أنظمة UAVs متعددة المنصات 
ومتعددة المجسات خاصة بتغطية 

مختلف االحتياجات وتعزيز األمن 
في مهام المخابرات والحراسة وصيد 
األهداف والتعرف ISTAR لعمليات 

تكتيكية للمدى القصير والمتوسط 
في النهار واليل، األمر الذي يتطلب 

انتشارا سريعا وحركة وقابلية 
 Indra للنقل كبيرتين. كما تقوم

 mini-UAV MANTIS بإنتاج
 .UAV Pelícano والمروحية

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

ISO 14001
ISO 20000
ISO 27001
ISO 9001

UNE EN 9100

تعد Indra مرجعا في قطاع 
الدفاع واألمن بفضل امتالكها 
لتكنولوجيا خاصة بها ومجربة 

بشكل كبير. إذ أن الخبرة العميقة 
وااللتزام القوي حيال خدمة 

الزبون، إلى جانب حضورها 
الدولي، كل ذلك يمثل عوامل 

رئيسية تنم عن قدرتها التنافسية. 
وتطبّق Indra في المشاريع 

التي تنجزها، قدرات تشمل كافة 
مراحل دورة حياة أنظمتها. مكتب 

استشارات في تحليل المتطلبات 
وتحديد الحلول وتصميم وتطوير 

وتصنيع منتجات على المقاس 
الحتياجات الزبون وإدماج األنظمة 

الحساسة في الوقت الحقيقي 
وأوتسورسينغ صيانة أنظمة 

األسلحة وأجهزة التأهيل والتدريب 
ودعما دورة حياة األنظمة. 

Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf.: 0034 914805000
www.indra.es

INDRA SISTEMAS, S.A.
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أنظمة الحرب اإللكترونية 
واإلجراءات المضادة 
تملك Indra حلوال للدفاع 

اإللكتروني من أجل االستغالل 
الفعال للطيف اإللكترومغناطيسي 

والحصول على الفوقية على الخصم 
في مجال العمليات )بر وبحر وجو(، 

من خالل ثالث أعمال: االعتراض 
والتحليل والتعريف والمتابعة وتحديد 

مراكز البث وواستعمال تقنيات 
الطاقة الموجهة من أجل الحيلولة 
دون استعمال الطيف من طرف 
القوات المناوئة وحماية عمليات 

البث الخاصة بنا حيال أي هجمات 
إلكترونية محتملة من الخصوم. 

رادارات الدفاع الجوي 
تنتج Indra أنظمة دفاع جوي 

مدمجة وكاملة حيث أنها انطالقا من 
المعلومات التي تصل من الرادارات 

تسمح بواسطة قيادة وتحكم في 
التخطيط وتسيير أعمال وسائل شبكة 
الفاعالت المرتبطة من خالل شبكة 

االتصاالت. كما تقوم بمعالجة مراقبة 
حركة المرور الجوي العسكري 
في القواعد الجوية حيث تندمج 

رادارات ثنائية األبعاد وأنظمة مراقبة 
االقتراب وإدارة االتصاالت وراديو 

المساعدات. 

أنظمة االتصاالت عبر 
األقمار الصناعية 

تتمثل حلول SATCOM في كل 
تلك الشبكات وأجهزة االتصاالت 

المدنية والعسكرية التي تسمح 
باستعمال األقمار الصناعية 

لالتصاالت لمختلف التطبيقات. وفي 
هذا السياق تقدم Indra حلوال 

SATCOM حيث ال توجد بنية 
تحتية أرضية لالتصاالت. وتقدم 
Indra أجهزة تعمل على موجة 
عرض X وهي موجة الترددات 

الخاصة باالستعمال العسكري 
وموجات C و Ku المخصصتين 
لالستخدام المدني، باإلضافة إلى 
موجة Ka في السنوات األخيرة. 

أجهزة محاكاة 
كما تزود Indra بأجهزة محاكاة 
لتدريب الطيارين وعاملي الصيانة 

والمراقبين بمختلف أنواعهم وغيره، 
وهذه األجهزة تتمتع بموثوقية كبيرة 
الستنساخ سلوكيات المنصة موضع 

المحاكاة. وتقوم Indra بتطوير 
أجهزة المحاكاة لما يلي:

-  طائرات حربية وللنقل طائرات 
مسيرة و تجارية ومروحيات

-  مركبات برية ودبابات وأنظمة 
قطارات

-  غواصات
-  إطالق النار من األسلحة قصيرة 
وطويلة. كما تقدم Indra خدمة 

التدريب على أجهزة محاكاة خاصة 
بها. 
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أنظمة ومعدات 
البحري 

أنظمة ومعدات 
الجو فضائي 

أنظمة ومعدات جوية وأنظمة ومعدات 
األقمار االصطناعية 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحرب اإللكترونية و الحماية 
والحراسة وانظمة ومعدات و 

تكنولوجيا االتصاالت 
استشارات وهندسة 
شهادات الجودةاستشارات وهندسة 

OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

أنشئت شركة INSTER في 
عام 1985. إنها شركة برأسمال 

إسباني 100 %. تقوم شركة 
 INSTER TECNOLOGÍA
 Y COMUNICACIONES

بنشاطاتها في قطاعات المالحة 
الجوية والمطارات واالتصاالت 

الالسلكية )أنظمة المهمة 
الحساسة( واالتصاالت بواسطة 

األقمار والدفاع )المراقبة 
واالتصاالت وإدماج األنظمة( 
وقطاع البحر والموانئ واألمن 

والحماية المدنية والهندسة 
والبحوث+التطوير+االبتكار. إننا 

شركة هندسة أنظمة تكنولوجية 
متقدمة ونقترح حلوال متكاملة، 

إلى جانب أننا مصنعون لمعدات 
تتكيف مع احتياجات زبنائنا. 

Avda. Rita Levi Montalcini, 2 
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 913802022
www.inster.es

INSTER TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A.
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أنظمة االتصاالت للمهمة 
الحساسة 

محطة Guepardo على المركبة 
RG 31، وتركيب قبلي ألنظمة 

االتصال والتشويش على مركبات أو 
منصات عسكرية أخرى. 

وحدات جوالة ونقالة 
وقابلة للنشر 

إدماج محطات قيادة ومراقبة وأنظمة 
اتصاالت المركبات العسكرية و

shelters ومنصات أخرى بما 
فيها أنظمة تحديد المكان والتموقع 

وراديان واالتصال الهاتفي الداخلي. 

مراكز قيادة ومراقبة 
واتصاالت 

تركيب وتضبيط وتدقيق ألنظمة 
االتصاالت والمساعدة بالراديو. 

 UHF معدات اتصاالت أرض/جو
و VHF TELERAD. مشاريع 

المفتاح في اليد لأللياف البصرية 
وروابط الراديو. 
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أنظمة ومعدات 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

C4ISR وانظمة ومعدات و 
تكنولوجيا االتصاالت 

خادم بمردودية متوسطة-
عليا-قصوى 

خادم بمردودية متوسطة، عليا أو 
قصوى للعمل في البيئات الحرجة 

والصدئة والظروف القصوى. نصنع 
معدات على المقاس وفق متطلبات 

الزبون. يعمل ضمن أنظمة التشغيل 
Windows و Linux و 

 .Solaris

شهادات الجودة
ISO 20000
ISO 27001

OHSAS 18001
ISO 9001

ISO 14001

متخصصون في حلول 
الهندسة المعلوماتيات 

واالتصاالت الالسلكية. 
تصميم المعدات 

المعلوماتية عالية 
المستوى والتزويد 
بها. أعمال صيانة 

متخصصة وخبراء 
في أنظمة المراسالت 

العسكرية واالستشارات 
التكنولوجية واألمن في 

أنترنت. 

C/ Barbastro, 5 
28022 Madrid
Telf.: 0034 913930396
www.krc.es

KRC ESPAÑOLA, S.A.
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 WORKSTATION
فائقة األداء 

محطات عمل لبيئات محاكاة وأتمتة. 
قابل للتشكيل على المقاس وفق 

احتياجات المستخدم النهائي. يعمل 
مع أنظمة التشغيل Windows و 

 .Linux

خادم االفتراضية 
 cloud خادم االفتراضية و

computing. قابل للتشكيل 
وفق متطلبات المستخدم النهائي. 

يعمل تحت أنظمة التشغيل التالية: 
Windows و Linux و 

Solaris و برمجيات االفتراضية 
 .cloud و

حاسوب متنقل نصف 
مقوّى بقدرة خادم متنقل 

 IP حاسب متنقل نصف مقّوى
MIL-STD-810G/53. يمكن 

تخصيصه حسب الشخص وقد يعمل 
 Windows في أنظمة التشغيل

 Solaris و Unix و Linux و
وبوسعه العمل كحاسوب مائدة أو 

خادم متنقل. 

لوحة بيومترية أندرويد 
لوحة بيومترة بقارئ بصمة رقمي 

وقارئ رمز خطي وتكنولوجيا 
االتصاالت NFC وجهاز استقبال 
البطاقة الذكية بدورة مدمجة وقارئ 

بطاقة هوية وقارئ جواز السفر 
 .GPS وجهاز تحديد المكان MRZ

يعمل بنظام التشغيل أندرويد. يتمتع 
 IP65 بدرجة حماية
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أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

أسلحة وذخيرة 
سالح وصواريخ 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة وانظمة 
ومعدات 

شهادات الجودة
ISO 16949
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
UNE EN 9100

PRI-NAPCAD

 MADES تقدم شركة
خدمات تطوير وتصنيع 
وتجميع واختبار وإدماج 

األنظمة اإللكترونية المعقدة، 
ألوروبا وأمريكا الشمالية. 

لها ما يزيد عن 20 سنة 
من التجربة بشأن التزويد 

بالتكنولوجيا المتقدمة لبرامج 
هامة للطيران والدفاع كما 

تطبيقات ذات موثوقية 
عالية في أسواق أخرى، 

حيث يتم تقديم خدمات 
كاملة بخصوص كامل 

سلسلة التزويد ودورة حياة 
المنتجات واألنظمة لزبنائنا. 

Avda. Juan López de Peñalver, 12
29590 Málaga 
Telf.: 0034 952249200
www.mades.es

MÁLAGA AEROSPACE, DEFENSE  
AND ELECTRONICS SYSTEMS, S.A.U.
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أنظمة إلكترونية للدفاع 
كما تقدم MADES تطوير معدات 

اختبار وظيفية لألنظمة كاملة، بما 
فيها االختبارات البيئية بصورة أن 
اإلدماج النهائي لهذه األنظمة مع 
أقصى درجات الضمانة لزبنائنا. 

وتشمل خبرتنا أنظمة المساعدة على 
المالحة واالتصاالت وصيد األهداف 
ودعم مختلف المنصات والتطبيقات 

الجوية الفضائية وللدفاع. 

أنظمة إلكترونية مدنية 
وكامتداد لتصنيع البطاقات، فّضل 
زبناؤنا الحل الكامل لمنتجاتهم بما 

يشمل االختبارات الوظيفية وإدماج 
األنظمة ودائما بشكل شديد التنافسية. 

إن تجربتنا تشمل أنظمة مالحة 
السيارات وإدارة األساطيل وأجهزة 

ترددات الراديو RF والمعدات 
الطبية وإلخ. 

بطاقات إلكترونية مدنية 
وتقدم MADES لزبنائها قدرة 
إنتاجية عالية ومرنة وتنافسية، 

وذلك بفضل تصميم العمليات من 
أجل الحصول على فعالية مثلى. 

وتشمل تجربتنا أنظمة االختبارات 
واالتصاالت بالراديو ومعدات 
العمليات البينية وأنظمة الرؤية 

والمعدات الطبية وإلخ. 

بطاقات إلكترونية للدفاع 
وتضع شركة MADES رهن 

إشارة زبنائها أحد أحسن المصانع 
اإلنتاجية في قطاعها، مع التأكيد على 
الوقاية من العيوب ومراقبة العمليات. 

كما تجدر اإلشارة إلى التجربة في 
عمليات تلميع البطاقات ومفتاح هذه 
التطبيقات. وتشمل تجربتنا بطاقات 

لقياس المسافات وأنظمة العمل 
للصواريخ واالتصاالت والقاذفات 

وأنظمة الرؤية وصيد األهداف 
والحراسة وإلخ. 
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البّري 
أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعّدات وصناعة مساعدة وقطع غيار 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية وخدمة األقمار اصطناعية 

والخط البري وأنظمة ومعدات األقمار االصطناعية 
أسلحة وذخيرة 

ذخيرة وصواريخ وصناعة مساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 
رادارات وحرب إلكترونية و C4ISR ومواجهة 

الهجمات عبر اإلنترنت، والحماية والحراسة وانظمة 
 )LCS( ومعدات و وصيانة و دعم دورة الحياة

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
بنى تحتية وغيرها 
استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

مراكز قيادة ومراقبة 
واتصاالت 

تتمتع شركة DF Núcleo بتجربة 
مشهود لها وقدرة على تصميم وتنفيذ 

بصيغة المفتاح باليد، بخصوص 
أنظمة القيادة والمراقبة واالتصاالت، 

تحت المتطلبات العسكرية التالية: 
مراكز قيادة ومراقبة واتصاالت- 

C3
)CECOM( مراكز االتصاالت  -

-  محطات وروابط وشبكات 
اتصاالت ثابتة ومحمولة

-  اتصاالت بر/جو وبر/بر وبر/
بحر

-  اتصاالت عبر األقمار الصناعية
VHF و UHF و HF اتصاالت  -

IP شبكات  -
-  أنظمة إدارة االتصاالت

 .)MHS( المراسالت العسكرية  -

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 166002
PECAL/AQAP 2110

ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001

UNE EN 9100

تعتبر DF Núcleo شركة دولية 
 Intelligent تابعة لخط عمل

 .DF من مجموعة Systems
وتقوم بإنجاز نشاطها في مجال 

الهندسة وتقديم حلول المفتاح باليد 
ألنظمة االتصاالت والمراقبة، إلى 

جانب منتجات خاصة لصناعة 
الطيران والمالحة البحرية والقطارات 

والطاقة والبيئة واألمن والدفاع. 
وتعتبر هذه الشركة رائدة في مجال 
األمن والدفاع، في تصنيع وإدماج 
أنظمة االتصاالت والمراقبة، حيث 

أن لديها تجربة مشهود بها في حلول 
التكنولوجيا الخاصة بها ألنظمة القيادة 
والمراقبة واالتصاالت ومراقبة حركة 

المالحة الجوية والبحرية وصناعة 
الطيران والفيترونيك والمراسالت 
العسكرية وأنظمة الهواتف النقالة/

المحمولة. 

C/ Vía de los Poblados, 7
28033 Madrid 
Telf.: 0034 913826600
www.nucleocc.com

NÚCLEO DE COMUNICACIONES  
Y CONTROL, S.L.U.
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وحدات نقالة قابلة للنقل 
 DF Núcleo تتمتع شركة

بتجربة واسعة وقدرة على إنجاز 
أنظمة متحركة وقابلة للنقل، بصيغة 
المفتاح في اليد، ضمن مجال أنشطة 

أنظمة االتصاالت والمراقبة:
-  مراكز قيادة

-  محطات اتصاالت قابلة للنقل 
T/A/T

-  روابط راديو متحركة من فئة 
MW

-  شبكات تكتيكية لالتصاالت
-  مساعدات الراديو

-  وحدات التدابير الراديوكهربائية
-  أبراج مراقبة متحركة للمالحة 

الجوية
 UAV´s محطات أرضية لمراقبة  -

).)G.C.S
-  أجهزة توليد الكهرباء. 

أنظمة مراقبة المالحة 
الجوية والبحرية 

يسمح ULISES V 5000i بإدارة 
موارد صوتية وبيانات لنظام مراقبة 

المالحة الجوية والبحرية بالتطبيق 
في المطارات والموانئ والقواعد 

الجوية والمروحيات ومراكز قيادة. 
التكنولوجيا األساسية VoIP وفق 

 Working Group مواصفات
WG67 بما يمثل نظام رقمي إلدارة 

 ULISES االتصاالت. كما أن
V5000i وضمن تصميمها 

 DFNúcleo وتصنيعها، تسهم
في إدماج معدات الراديو ومساعدات 

الراديو والرادارات والمساعدات 
البصرية، إلخ. 

مراقبة االتصاالت / 
التشويش 

يسمح SIGNUM J100 بالتشويش 
على إشارات الراديو للهواتف النقالة 

)3G-4G( وأجهزة بث الراديو 
و WLAN و WiMAX و 

bluetooth و إلخ، بحيث بوسعه 
حماية البنايات والمركبات واألشخاص 

بشكل فعال. يستخدم تقنيات الراديو 
 ،SDR المعّرفة بواسطة برمجيات
بحيث يدرج عناصر قابلة للبرمجة 

ويحتمل أصنافا تمزج التدابير المضادة 
لإلجراء سواء بشكل إيجابي أو سلبي. 
ويسمح SIGNUM J100 باكتشاف 

وتصنيف وتوليد إشارات من عدة 
 MHz/500 20 :فئات من الترددات

 MHz, 700 MHz/2,7 GHz 3,5
 .GHz/5,9 GHz

تطوير أنظمة إلكترونية 
عسكرية )للطائرات 

والفيترونيك( 
 DF Núcleo تتمتع شركة  -
بتجربة مشهود لها وقدرة على 

تصميم وتصنيع معدات للطائرات 
والفيترونيك بموجب المتطلبات 

العسكرية، حيث أنجزت نظام توليد 
ومراقبة للقوة بالنسبة لليوروفايتر 
Eurofighter Typhoon
-  مراقبة قوة الطائرات والمروحيات
-  إليكترونيكيات المراقبة للمنصات 
الجوية )سواء كانت مأهولة أم ال(

-  أنظمة المراقبة/ االتصاالت في 
المركبات البرية

-  إليكترونيات المركبات
-  إليكترونيات القوة المحمولة

-  أنظمة اإلشراف على المعدات. 
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أنظمة ومعدات ومحاكاة 
البحري 

أنظمة ومعدات 
الجو فضائي 

األنظمة والمعدات الجوية والخط الميداني 
وأنظمة وأجهزة األقمار االصطناعية 

والصناعة المساعدة وقطع غيار 
أسلحة وذخيرة 

صورايخ ومحاكاة 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
 C4ISR رادارات وحرب إلكترونية و

ومواجهة الهجمات عبر اإلنترنت، 
والحماية والحراسة وانظمة ومعدات 

ومحاكاة. 

أنظمة إدارة الصوتيات 
يعد AMS نظام إلدارة الصوتيات 

الرقمية للمنصات الجوية ويسمح 
باإلدارة المتزامنة للصوت الواضح 

والصوت المأمون. يركز الظام 
كافة أجهزة الصوت ويدير الفونيات 

البينية بين مختلف مراكز الطاقم. 
جميع الواجهات بين المعدات هي من 

األلياف البصرية من أجل تقليص 
 EMI/EMC و crosstalk

وعمليات البث TEMPEST. كما 
يسمح بتركيب التشكيالت المختلفة 
دون القيام بتغييرات في المعدات. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

UNE EN 9110
UNE EN 9100

تعد TECNOBIT بمثابة قسم 
الهندسة المتقدمة لمجموعة , 
Oesía Networks وهي 

متخصصة في اإللكترونيات بالنسبة 
لقطاعي الدفاع واألمن. وتتمثل أبرز 
ميادين عملها في ما يتعلق بالطيران 

والبصريات والقيادة والمراقبة 
واالتصاالت التكتيكية واالتصاالت 

المأمونة والمحاكاة. وبفضل 
قدرتها على التجديد ورهانها على 
التكنولوجيات الرئيسية، فإنها ما 
فتئت تعزز يوما عن يوم مكانتها 

في السوق الوطنية والدولية، حيث 
وطدة من ريادتها كمزود بالمنتجات 
التي طورتها بنفسها. ويشار إلى أن 
نشاطها الرئيسي في الوقت الراهن 
يتمثل في تصميم وتطوير وتصنيع 

وانتاج وصيانة معدات وأنظمة تقدم 
حلول أكثر ابتكارا لتبلبية المتطلبات 

الدقيقة للزبائن. 

C/ Marie Curie, 19 
28521 Madrid 
Telf.: 0034 916617161
www.tecnobit.es

TECNOBIT, S.L.
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TITANIUM
يمثل مشّوش الترددات 

TITANIUM، نظاما صغير 
الحجم للتشويش على إشارات 

ترددات الراديو وإيقاف الوصول 
إلى االتصاالت في عدد كبير من 

الموجات. وهو مقوّى ومكيّف مع 
القانون العسكري لالهتزاز والحرارة 

والصدمات وإلخ. كما يسمح 
بالتشويش على إشارات الهواتف 

الجوالة ويمكن برمجته على مقاطع 
 GSM خاصة بالنسبة لكل من
و CDMA و UMTS سواء 

 .uplink أو downlink في
كما يسمح بمزج عدة موجات 
وتكنولوجيات مختلفة للهواتف 

الجوالة. 

 ARGOS
يعتبر ARGOS نظام أوبتروني 
بصالحيات عالية ويعنى بالمالحة 

والرصد والحراسة للمنشآت الثابتة 
والسفن والمروحيات وإلخ. ويتألف 

من كاميرا صورة حرارية ذات 
صالحيات عالية وكاميرا ظاهرة 
وليزر من أجل قياس المسافات 

ELRF. كما يستطيع النظام القيام 
بتتبع أوتوماتيكي على صورة 

الكاميرتين المذكورتين. نظام متعدد 
المجسات إلكترو-بصري مركب على 
منصة دوارة ثابتة من أربع محاور. 

TMSDEF
يمثل TMSDEF )هاتف نقال 

مأمون للدفاع( نظام اتصاالت 
متحركة، يسمح بالصوت املشّفر 

والبريد واستخدام األنترنت 
والتطبيقات في نفس الهاتف. وتم 

 SCIP تطبيقه على بروتوكول األمن
حيث يقدم تشفير من األقصى إلى 

األقصى لالتصاالت بواسطة شبكات 
IP: GPRS/EGDE/3G/4G/

WIFI/INMARSAT. يتم 
استخدامه منذ عام 2009 من طرف 
وزارة الدفاع اإلسبانية. له تصنيف 
أمني للنشر المحدود، حيث يعادل 

تصنيف حلف شمال األطلسي 
 .NATO restricted

 LINPRO
يعتبرLINPRO بمثابة معالج 
multi link اعتيادي للبحرية 
اإلسبانية، إلى جانب استخدامه 
من طرف بحريات أخرى، وقد 

تم تطويره بشكل كامل من طرف 
TECNOBIT. ويعد في الوقت 

الحاضر، المعالج الوحيد لالتصاالت 
التكتيكية اقادر على العمل بشكل 
 L11 متساو وبشكل مستمر على

A/B, L16, L22 و JRE كما 
يسمح بإعادة إرسال البيانات من 

تشكيالت مختلفة، عالوة على امتالكه 
لمقدرات VMF. كما تبرز تعددية 

حلوله ومردوديتها، مقارنة مع اندماج 
أنظمة أخرى. 
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خدمات أقمار صناعية وخط 
ميداني 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

رادارات وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت 

خدمات االتصاالت عبر 
األقمار الصناعية 

تصميم ونشر وإدارة شبكات 
االتصاالت التي تندمج فيها بنى 
تحتية فضائية وأرضية. ويشمل 

ذلك خدمات IP للنطاق العريض و 
 trunking y backhauling

و خدمات broadcast والربط 
النقال بالقمر الصناعي. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

تحتل Telespazio الريادة في 
مجال الهندسة الجيومترية وتهدف 

إلى تطوير الحلول التكنولوجية 
المبتكرة مع مستويات جودة بفضل 

فريقها رفيع التخصص. وتقدم 
شركة Telespazio مجموعة 

واسعة من الحلول التي تركز على 
تطوير وتطبيق أنظمة المعلومات 
الميدانية والتي بدورها تستند إلى 

تقاطع تكنولوجيات مثل التالية 
LBS )location- و SIG

 )based systems
وتقنيات االكتشاف عن بعد 

والخرائطية االساسية والخرائطية 
الموضوعاتية. إذ أن الحلول 

التكنولوجية المعتمدة على عدة 
أشكال من المنصات، المندمجة 

بشكل كامل بفضل التجربة الطويلة 
المكتسبة بشأن معالجة بيانات 

األقمار الصناعية وإنتاج الخرائط. 

C/ Rosa Sensat, 9-11, 6.ª planta 
08005 Barcelona 
Telf.: 0034 935830200
www.telespazio.es

TELESPAZIO IBÉRICA, S.L.U.
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إنشاء نماذج رقمية للرفع 
والصور أورتو 

الصورة أورتو: إنها نتيجة معالجة 
الصورة الجوية أو عبر األقمار 

الصناعية بواسطة تصحيح أورتو. 
ويشار إلى أن تلك العملية هي 
معالجة جيومترية للجيوموقعية 

وتصحيح العيوب المتصلة 
بالتضاريس، والتي تسمح بإنجاز 

مقاييس على الصورة كما لو كانت 
خريطة. 

VSAT. تقديم خدمات 
إلى VSAT على 

 GLOBAL- مستوى
 TELECOMS

خدمات ربط ثنائية االتجاه للنطاق 
العريض بواسطة األقمار الصناعية. 
وتستخدم هذه الخدمات أجهزة ثابتة 

أو متحركة مدعومة باتصاالت جوالة 
ومتغيرة وتقدم ربط مع النطاق 

العريض في المناطق التي ال توجد 
فيها بنى تحتية أرضية. 

إعداد خرائط بسلم 
1:10.000 و 1:50.000 

بواسطة صور القمر 
الصناعي الرادار. 

خرائط: تساعدنا الخرائطية على 
رؤية األرض بواسطة الخرائط 

الجغرافية التي تحتوي على طبقات 
أو مصادر معلومات عن عناصر 
األرض. ويمكن لتلك الخرائط أن 
تصاغ انطالقا من الصور بحيث 

نحصل على خرائط ثنائية أو ثالثية 
األبعاد، عندما تضاف إليها معلومات 

عن ارتفاع كل عنصر أو طبقة. 

الخرائطية الرقمية 1:100 
 Y 1:500

تساعدنا الخرائطية على رؤية 
األرض بواسطة الخرائط الجغرافية 
التي تحتوي على طبقات أو مصادر 

معلومات عن عناصر األرض. 
ويمكن لتلك الخرائط أن تصاغ 

انطالقا من الصور بحيث نحصل 
على خرائط ثنائية أو ثالثية األبعاد، 

عندما تضاف إليها معلومات عن 
ارتفاع كل عنصر أو طبقة. إلى 

جانب تحليالت جغرافية انطالقا من 
تكنولوجيا األقمار الصناعية بواسطة 
عدة أقمار ودرجات ترددات إلنتاج 

الخرائط. 
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البّري 
أنظمة ومعدات 

البحري 
أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
RPAS وأنظمة ومعّدات جوية 

 )LCS( وصيانة ودعم دورة الحياة
وصناعة مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحرب اإللكترونية وC4ISR وانظمة 
ومعدات والمحاكاة وتكنولوجيا 

االتصاالت 

لوجيستيك ومساعدة وخدمات 
 CBRN أسلحة الدمار الشامل

 NE.ON
ADVANCE

 C4ISR مجموعة كاملة من أنظمة
القادرة على تزويد رؤية مشتركة 
لساحة المعركة في كل مستويات 

القيادة والمراقبة وفي كل المجاالت 
الوظيفية من أجل تلبية احتياجات 

المعلومات وإدماج نظام توجيه 
األسلحة WDS وربط المجسات 
وإنجاز التمارين التدريبية المستندة 
إلى المحاكاة واالندماج مع األنظمة 

الفرعية لالتصاالت. بموجب 
 OTAN مواصفات حلف األطلسي
وMIP، الجاهز للعمليات المزدوجة 

)المدنية والعسكرية(. 

شهادات الجودة
UNE EN 9100

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2210

ISO 14001
ISO 9001

تعد Thales Programas تابعة 
لمجموعة Thales المتخصصة في 
أنظمة القيادة والمراقبة واالتصاالت 

التكتيكية وحلول الموديالت والمحاكاة 
في مجاالت الدفاع واألمن. حيث 
 Thales Programas تعتبر

 CIS رائدة في إسبانيا بشأن أنظمة
التكتيكية التي تغطي كامل دورة حياة 
منتوج، ابتداء من التصميم وإلى غاية 
 Thales خدمة ما بعد البيع. وتقوم

Programas بتشغيل ما يزيد 
على 100 شخص رفيعي التخصص 

ومعظمهم من المهندسين. ومن 
أنشطة Thales Programas ما 
يلي: أنظمة C4ISR )أنظمة القيادة 

والمراقبة واتصاالت ومخابرات 
وحراسة والتعّرف(، واالتصاالت 
العسكرية ومساعدات الراديو من 

أجل المالحة الجوية وأنظمة الحراسة 
وقوات الحماية وصناعة الطيران. 

Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 914532400
www.thalesprogramas.es

THALES PROGRAMAS DE ELECTRÓNICA  
Y COMUNICACIONES, S.A.
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FULMAR
يمثل UAS FULMAR نظام 

شديد المرونة قادر على إنجاز 
عدة مهمات متنوعة مثل البحث 

واإلنقاذ في الجبال ومراقبة المالحة 
غير القانونية ودعم القوات البرية 

ومهمات المخابرات وغيرها. إذ أن 
UAS FULMAR يمثل عنصرا 

 ISR حيويا من أجل رفع قدرة
للقوات المسلحة، بواسطة استخدام 
المجسات المتقدمة من بعيد ومن 
قريب لمجال المصلحة. من جهة 

أخرى، فإن الموثوقية العليا وسهولة 
FULMAR ، تضيف قيمة مضافة 

إلى العمليات المشتركة. 

SERVCOM
روتر تكتيكي حول وسائل البت 

تمرير  من  يمّكن  التكتيكية. 
االتصاالت HF و VHF و 

 LOS (line of و satélite
sight) بصيغة unicast و 
بمراقبة  multicast. يسمح 

الوصول ACL إلى جانب إدارة 
جودة الخدمات )QoS) و 

 policy based routing“
و PBR” بواسطة نظام إدارة 

الهواتف  يدمج  وحدسي.  غرافيكي 
وخدمات TACOMS وإدماج 

 .(CNRI( الراديو

GECKO
ويمثل GECKO-M حال 
أوبتروني للمسافة البعيدة من 

Thales España للمركبات 
العسكرية. ويمكن استخدام هذا 

الحل في كثير من التطبيقات مثل 
تنظيف الطرق وحراسة السواحل 

وغيرها. حيث أن الرأس األوبتروني 
GECKO-M جاهز لتركيبه 

في األعمدة القابلة لإلطالة. يشمل 
كاميرتين، واحدة للنهار واألخرى 

حرارية إلى جانب مصّوبين 2 
بالليزر، واحد باألشعة تحت حمراء 
واآلخر مرئي، باإلضافة إلى إدماج 

جهاز قياس المسافات الطويلة. 

W@TCHER
للراديو الالسلكي  التحكم  واجهة 

 HF و )VHF )PR4G
 .Thales من ))TRC3700

ويتألف من وحدة مراقبة السلكية 
 wireless control unit(
و WCU( يحملها الجندي على 
 Bluetooth ذراعه مع مكيّف
التحكم  سيتم  التي  بالراديو  مرتبط 

وسيلة بسيطة  يقدم  فيها. حيث 
الرئيسية  الوظائف  إلى  للوصول 
صغير  الراديو.  أنواع  لمختلف 

الحجم وخفيف ومصمم من أجل 
العمل تحت ظروف قاسية. 
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ACUNTIA, S.A.
C/ Valle de la Fuenfría, 3 

 Madrid 28034 
Telf.: 0034 914560008 

www.acuntia.es

تعد Acuntia شركة تقدم حلوال وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )TIC(. نحن نعنى بتغطية 

احتياجات الشركات والهيئات العمومية كمزّود 
للحلول والخدمات في شبكات التقارب IP واألنظمة 
والتطبيقات المأمونة مدعومة من خدمات االستشارة 
واإلدماج واإلدارة والتعاقد مع شركات أخرى. لدينا 
20 سنة من التجربة في السوق اإلسبانية في مجال 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ونراهن على 
التخصص والتجربة من أجل تغطية البنى التحتية 

لالتصاالت الحديثة خالل كامل دورة الحياة. 

ALCORCE 
TELECOMUNICACIONES, S.L.

Avda. General Fanjul, 2 B, oficinas 4-8 
 Madrid 28044 

Telf.: 0034 917106310 
www.alcorce.es

شركة اسبانية لها أكثر من 15 سنة في السوق
-  نقدم حلول وخدمات في قطاع التكنولوجيات 

والمعلومات واالتصاالت
-  المحيط الوطني والدولي وعلى الطلب في هذا 

األخير
-  نساعد عالم األعمال على خلق ودعم خدمات 

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
-  شهادات اعتماد للصانعين الرئيسيين التالين: 
Cisco و Huawei و Juniper و 

 .Extreme Networks

ARGONET 
COMUNICACIONES, S.L.

Rúa Casares Quiroga, 2 
)Oleiros )A Coruña 15179 

Telf.: 0034 981638934 
www.argonet.es

تعتبر ArgoNet شركة رائدة في مجال 
تكنولوجيات المعلومات، إذ أن مهمتها تتمثل في 

التعاون مع عالم األعمال من أجل إدماج التكنولوجيات 
الناشئة في إدارته، بشكل يسمح بالحصول على ميزات 
تنافسية. وتم تأسيس ArgoNet في عام 1995 بناء 
على رأسمال اسباني 100 %، يندرج في إطار قطاع 
الخدمات والبيع واعتماد الحلول في مجال تكنولوجيا 

المعلومات. ويشار إلى أن أهم رأسمال تتمتع به 
ArgoNet هو الذين يتعاونون معها، انطالقا 

من قاعدتها الفنية-األكاديمية، وعلى تجربتها المهنية 
واستمراريتها، وأيضا بفضل خطط التأهيل الخاصة 
بالشركات وهي التي تقدم ضمانات نجاح كاملة ألي 
مشروع تكنولوجي. وتتخصص ArgoNet في 

تطوير أنظمة المعلومات المستقلة عن المحيط. 

ARTEIXO TELECOM, S.A.
Pol. Ind. de Penapurreira, parcs. B1-B2 

As Pontes de García 15320 
)Rodríguez )A Coruña 

Telf.: 0034 981455025 
www.arteixotelecom.com

تطرح هذه الشركة مشاريع بصيغة المفتاح في اليد، 
ابتداء من التصميم والتصنيع والتركيب وخدمة ما بعد 
البيع لمعدات االتصاالت، بحيث تلتزم بأقصى درجات 
المعايير ومواصفات التميز. نقدم خدمات على الطلب 

تالئم احتياجات زبنائنا. 

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 20000
SO 27001
ISO 9001

ISO 14001
PECAL/AQAP 2110

شهادات الجودة
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 20000
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
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AUTEK INGENIERÍA, S.L.
Avda. de Burgos 9, oficina 1 

 Madrid 28036 
 Telf.: 0034 915974629 

www.autek.es

تعتبر Autek شركة اسبانية تعنى باألمن السايبيري 
في األنترنت. ونقوم منذ عام 1998 بتطوير مشاريع 

وحلول على المقاس في مجال أمن المعلومات 
لمنظمات القطاع العام والدفاع والبنى التحتية 

الحساسة. ونحن متخصصون في التبادل المأمون 
للمعلومات بين مجاالت األمن. حيث نقوم بتصميم 

وتطوير وإدماج خطنا الخاص من المنتجات وجسور 
PSTgateways التي تسمح بتبادل متحكم فيه 

للمعلومات بين شبكات من مستويات تصنيف مختلفة، 
وشبكات بسلطات عملياتية مختلفة إلى جانب شبكات 

بدون تصنيف لكن معزولة لدواع أمنية. ونعمل بتعاون 
وثيق مع زبنائنا في تطوير حلول جديدة لمشاكلهم 

المتصلة بالربط البيني. 

AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.
C/ Cercedilla, 7 

)Alcorcón )Madrid 28925 
Telf.: 0034 902228484 

www.avansis.es

تعد Avansis شركة متخصصة في تقديم حلول 
شاملة في مجال تكنولوجيات المعلومات لزبنائها. 

وتعطي أولوية رئيسية لمواءمة حلول التكنولوجية مع 
احتياجات الزبناء. 

BLANCH INTERNACIONAL & 
ASOCIADOS, S.L.

C/ Almanzora, 18 C 
 Madrid 28023 

Telf.: 0034 917400056 
www.blanch-internacional.com

 Blanch Internacional y تعد
Asociados )BIA( شركة اسبانية توجد 

مكاتبها في كل من اسبانيا والبرتغال ولها مسيرة تفوق 
20 سنة، وهي تتخصص في البحوث + التطوير+ 
االبتكار وتزويد أنظمة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع و 
FFSS بدعم لوجيستي متكامل. تعتبر BIA أحد 

كبار المزودين بالمعدات اإللكترو-بصرية والكاميرات 
الحرارية ومعيني الليزر والرؤية الليلية من أجل 

وزارة الدفاع ويتم استخدام حلولنا من طرف الجيوش 
الثالثة. إذ أن القدرة على إدماج األنظمة إلى جانب 

القدرة على الصيانة والمختبر اإللكترو-بصري، كلها 
تمثل حجر الزاوية لتأمين دورة حياة أنظمتنا ورضى 

الزبون. 

CENTRO REGIONAL DE 
SERVICIOS AVANZADOS, S.A.

C/ López Bravo, 1 
 Burgos 09001 

Telf.: 0034 947256250 
www.csa.es

تأسست شركة CSA في عام 1996 وهي تقوم 
منذ ذلك الحين، بنشاطها بتزويد الخدمات والحلول 
المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصاالت. ويشمل 

نشاطنا المجاالت األفقية التالية:
-  الهندسة واالستشارة

BPO  -
-  دعم وصيانة الحلول. كما تقدم خدمات في المجاالت 

التكنولوجية التالية:
-  االتصاالت

-  األمن
-  األنظمة

-  التطوير. كما تركز أنشطتنا التجارية على القطاعات 
التالية:

-  الصناعة
-  اإلدارة العمومية

-  المصارف والبورصة
شهادات الجودة-  الصحة والخدمات االجتماعية. 
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COTECO INFORMÁTICA 
INTERNACIONAL, S.L.

C/ Cristóbal Bordiú, 35; oficinas 406-408 
 Madrid 28003 

Telf.: 0034 915347982 
www.cotecoint.com

متخصصون في االستشارة التكنولوجية وإدارة 
المواهب والبث التلفزيوني وعبر الفيديو 

broadcast واألقمار الصناعية. خدمات إنتاج 
للفيديو واألخبار. متخصصون في المجاالت الدولية 

والدفاع واألمن. 

DAS PHOTONICS, S.L.
Camino de Vera, s/n, edif. 8F, 2.ª planta 

 Valencia 46022 
Telf.: 0034 963556150 

www.dasphotonics.com

تعتبر DAS Photonics شركة تكنولوجية تم 
تأسيسها في عام 2005. ويرمي هدفنا إلى تطوير 

منتجات مبتكرة بناء على التكنولوجيا الفوتونية ذات 
األداء العالي والموجهة إلى القطاعات التي تعكسها 
تسميتها: الدفاع وصناعة الطيران والفضاء. وتشمل 
أنشطة DAS Photonics التصميم والتطوير 

والتصنيع للمنتجات المبتكرة المستندة إلى التكنولوجية 
الفوتونية المالكة، إلى غاية التسويق وتصريح 

التكنولوجيا. 

COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.

C/ Julián Camarillo, 6.º A, planta 2.ª, C-D 
 Madrid 28037 

Tel.: 0034 913532120 
www.comsa.com

تعد COMSA INDUSTRIAL مكتب هندسة 
متخصص في ما يلي: مساعدات الراديو واالتصاالت 

وأنظمة المراقبة وإدارة المالحة الجوية وتجهيزات 
TWR و ATC وأبراج المراقبة المتحركة وأنظمة 
األحوال الجوية وأنظمة المساعدات المرئية وأنظمة 
التحكم وإدارة المالحة البحرية )VTS( ومجسات 

الرادارات والراديوغونيومتري و AIS وأنظمة 
التسجيل والمحطات الكهربائية الفرعية ومراكز 

التحويل MT و BT والحماية من الحرائق ومكافحة 
 .CCTVاالختراق و

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2110
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شهادات الجودة
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COMPAÑÍA DE 
INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL, S.L.
C/ San José Artesano, 1, portal 2, 1.º izda 

)Alcobendas )Madrid 28108 
Telf.: 0034 914595490 

www.cic-systems.com

التصميم والتصنيع والتسويق واإلصالح والصيانة 
والتركيب، لمعدات وأنظمة االتصاالت البحرية 

بالنسبة للسفن التجارية والحربية وأنظمة التحكم في 
الخدمات واالستغالالت والتموقع وقياس المسافات 

والتعريف واالتصاالت الالسلكية والمعدات 
اإللكترونية ومعدات التواصل عبر الراديو واألسالك 

واألقمار الصناعية وغيرها. 

Certificaciones
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
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ELIMCO SISTEMAS, S.L.
C/ Hispano Aviación, 7-9. P.T. Aerópolis 

)La Rinconada )Sevilla 41300 
Telf.: 0034 954432660 
www.elimco.com

تتخذ شركة ELIMCO SISTEMAS مقرها 
في اسبانيا وتعنى أنشطتها بشكل رئيسي بخدمات 
االستشارة والتصميم والتطوير والبناء والتطبيق 

والصيانة، بخصوص أنظمة المعلومات في المجاالت 
التالية:

-  تكنولوجيات المعلومات
-  هندسة األنظمة والمحاكاة )أنظمة التحكم واإلشراف 

والمراقبة وأجهزة المحاكاة ومنصات االختبار(
 .) F105 و SCOMBA أنظمة بحرية )برامج  -

EMPRESA MADRILEÑA DE 
TELECOMUNICACIONES, S.L.

Avda. Real de Pinto, 87, M.2, nave K 
 Madrid 28021 

Telf.: 0034 917988865 
www.ematelsl.es

تأسست EMATEL SL في عام 1995 بسوق 
ذات طابع تكنولوجي متخصصة حيث تقدم مجموعة 
كبيرة من المنتجات والخدمات. وتشمل مجموعة من 

المهنيين الذين يتلقون التأهيل بشكل مستمر والذين 
يتمتعون بتجربة عريضة وكفاءة عالية. ويتجلى ذلك 

في المسيرة الطويلة التي تستند إلى ثقة ووفاء زبنائنا. 
وتهتم EMATEL منذ زمن طويل بجودة منتجاتها، 
والسيما في الوقت الحاضر حيث المتطلبات أعلى، ما 

 .ISO جعلها تنخرط في شهادة الجودة

EPOCHE & ESPRI, S.L. 
Avda. de los Pirineos, 7, nave 9.ª 

)San Sebastián de los Reyes )Madrid 28703 
Telf.: 0034 916588314 

www.epoche.es

تمثل Epoche & Espri مرجعا تقنيا رئيسيا في 
تقييم األمن وتكنولوجيات اإلعالم في بالدنا: بوصفه 
مختبر “Common Criteria”، يقوم بتحليل 

وتقييم سالمة المنتجات واألنظمة، بناء على المتطلبات 
 .”Common Criteria“ المعتمدة في معيار

وكمختبر “FIPS 140-2” األول من نوعه في 
اسبانيا الذي يقوم بتحليل والتصديق على وحدات 
 FIPS“ وخوارزميات تشفيرية حسب المعايير

2-140” والمتصلة بها، التي تنص على المتطلبات 
الضرورية من أجل الخصوصية والتماسك والتصديق 

والحماية املشّفرة للمعلومات. 

EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.A.

C/ Emilio Muñoz, 35, 4.ª planta 
 Madrid 28037 

Telf.: 0034 915949500 
www.ti.eptisa.com

تنتمي Eptisa إلى مجموعة Eptisa متعددة 
الجنسيات المتخصصة في الهندسة وتكنولوجيا 
المعلومات حيث تحرص على خدمة الزبناء. 

نطبق المعرفة الفنية واالبتكار والتجديد وأحدث 
التكنولوجيات من أجل التقدم نحو التنمية المستدامة 
للمجتمع وينعكس ذلك على رفاه األشخاص. نسهم 

بحلول مجددة في عدة قطاعات )عمومية ودفاع 
واتصاالت السلكية وخدمات عمومية ومصارف 
وتأمين وصناعة ونقل(، من خالل اعتماد أنظمة 

معلومات تحّسن اإلنتاجية والتنافسية لدى المنظمات. 
نقدم حلول شاملة لمختلف مجاالت األنشطة )أنظمة 
المعلومات الجغرافية وبحوث األعمال واألجهزة من 

 .)GISأجل إعداد الخرائط و

شهادات الجودة
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ESM: INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
SEGURIDAD Y FACTORES 
HUMANOS, S.L.

C/ José M.ª Martínez Cachero, 12 bajo 
)Oviedo )Asturias 33013 

 Telf.: 0034 985235854 
www.esm.es

تم تأسيس ESM كمعهد للبحوث في األمن والعوامل 
البشرية، في عام 1988، بهدف البحث عن حلول 

لتقليص مخاطر الصناعة والنقل )في المجال المدني 
والعسكري(. وتشمل أنشطته بشكل رئيسي البحث 
في تطبيق مناهج جديدة من أجل تحليل المخاطر 

وإيجاد أنظمة مبتكرة للتحكم والمراقبة وإعداد 
أدوات تكنولوجية وتطوير محيطات افتراضية 

للتعلم والمحاكاة من أجل تدريب الفنيين في الحاالت 
الحرجة. ويشارك معهد ESM أيضا في أنشطة 

بحوث في المجال األوروبي، حيث يتخصص ضمن 
تلك المشاريع في الجوانب البشرية من األنظمة 

)HMI( مثل المناجم والتعدين والنقل والكيماويات 
والدفاع. 

EXCEM GRUPO 1971, S.A.
Paseo de la Castellana, 93, 9.ª planta 

 Madrid 28046 
Telf.: 0034 914174620 
www.excem.com

منذ تأسيسها في إسبانيا عام 1971 من طرف السيد 
ماوريثيو هاتشويل توليدانو، تطورت مجموعة 
Excem بنجاح كبير، حيث انتقلت من كونها 

شركة اسبانية من مجال تريدينغ إلى مجموعة دولية 
متشعبة، تشمل أنشطتها اإلسمنت واالتصاالت واألمن 

الوطني والدفاع، إلى جانب االستشارات وترشيد 
الشركات الكبرى. إن خلقنا للقيمة يستند إلى خبرتنا 
الواسعة لطبيعة األعمال الدولية ومرونتنا وصوغنا 

لتحالفات مالئمة في األسواق المحلية. إن التزامنا مع 
األسواق الكبرى الناشئة مثل الصين، جعل المجموعة 
تشارك في النمو الكبير الذي ستعرفه تلك المناطق في 

السنوات المقبلة. 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION

C/ Mikeletegi Pasalekua, 2 
)Donostia/San Sebastián )Guipúzcoa 20009 

Telf.: 0034 902760000 
www.tecnalia.com

 TECNALIA Research & يعد
Innovation أول مركز خاص بالبحث التطبيقي 
في اسبانيا وأحد أهم المراكز في أورووبا. يعمل فيه 
أزيد من 1400 شخص رفيعي التأهيل، فضال عن 
فوترة تناهز 110 مليون يورو وحقيبة تفوق 4000 

زبون، ما جعل TECNALIA تقرر تغيير طريقة 
عملها مع الشركات لكي تسهم في تقوية تحول 

المعرفة إلى ثروة. ما هو عمل TECNALIA إن 
TECNALIA حاضرة في العديد من القطاعات في 
مجتمعنا وبالتالي فإنها موجودة في العديد من المشاريع 
والمبادرات. إن أنشطة TECNALIA على المدى 
القصير والمتوسط، على اتصال بالتحديات التي تواجه 

مجتمعنا على المدى المتوسط والطويل. 

FUTURE SPACE, S.A.
Avda. Tenerife, 2 

)San Sebastián de los Reyes )Madrid 28703 
Telf.: 0034 916586609 

www.futurespace.es

تعتبر Future Space شركة اسبانية لهندسة 
البرمجيات المتخصصة في تطوير حلول مبتكرة في 

مجاالت أنظمة المعلومات، حيث يتم تطبيق أحدث 
التكنولوجيات في مجاالت االتصاالت والدفاع واألمن 
على تطوير حلول ومنتجات خاصة باألنظمة الحساسة 

مع توجيهها إلى عالم األعمال أو قطاعات أخرى. 
نمتلك حلوال خاصة بنا في المخابراتية المتصلة 
 big بما يشمل OSINT بالمصادر المفتوحة

data و analytics وكل ذلك موجه إلى قطاع 
الدفاع. كما أننا نطور أنظمة معلومات شرطية وقابلة 

للتطبيق على دورة المخابرات. إذ أن تجربتنا على 
مدى 15 سنة، على الصعيد الوطني والدولي، سمحت 

لنا بأن نكون شركاء مرجعيين من خالل قتراحنا 
إلضافة القيمة. 
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I.C.A. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 
AVANZADAS, S.L.

C/ La Rábida, 27 
 Madrid 28039 

Telf.: 0034 913119844 
www.grupoica.com

تم تأسيس المجموعة في عام 1983 برأسمال 100 % 
اسباني، وهي تشمل 450 مهنيا، وتركز نشاطها على 
مشاريع هندسة الشبكات واالستشارة وأمن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وعمليات التجارة واألعمال 

واألسالك الهيكلية و CPDs وتطوير برمجيات 
على المقاس. وتقوم مجموعة ICA بإدماج الشبكات 
واالتصاالت واألمن واألنظمة وهي شريك عدد من 

رواد التكنولوجيا، فضال عن كونها تطّور منتجات أمنية 
 CuadICA و )LogICA )SIEM :خاصة بها
 BoxICAتنفيذ( و( PublICAو )لوحة القيادة(
IDS-IPS(( و StratgICA )أعمال تجارية( 
و Atalaya )سكانير نقاط ضعف(. كما تطرح 

ICA خدمات مدارة انطالقا من مركز عملياتها لألمن 
والشبكة SNOC أو من السحابة )كالود(. 

INFORMÁTICA EL CORTE 
INGLÉS, S.A.

Travesía Costa Brava, 4 
 Madrid 28034 

Telf.: 0034 913874700 
www.iecisa.com

 El Corte تشمل األنشطة المعلوماتية لشركة
Inglés في قطاع الدفاع، ثالث محاور هي التالية:
-  أنظمة C4ISR للقيادة والمراقبة، من أجل نشر 
القوات في العمليات الميدانية، حيث يتم تنسيق 

أعمال القيادة واالتصاالت بين الوحدات والحصول 
على المعلومات المخابراتية ومعرفة المنطقة

-  أنظمة الحصول وعالقة البيانات المتأتية من عدة 
مصادرن بحث يتم توليد معلومات مخابراتية 

ضرورية من أجل تخطيط عمليات القوات المنتشرة
 SIGINT أنظمة المخابرات اإللكترونية لإلشارات  -

من أجل اعتراض وتحديد ومعالجة اإلشارات 
مع التجربة الطويلة في معالجة اتصاالت الراديو 

.COMINT

INNOTEC SYSTEM
C/ Orense, 70 
Madrid 28020 

 Telf.: 0034 917281504 
www.innotecsystem.com

تعتبر InnoTec شركة تعمل على الصعيد الدولي 
وهي متخصصة في األمن السايبيري والمخابراتية 

والوقاية من المخاطر وإدارتها. 

INNOVACIÓN GLOBAL DE 
SEGURIDAD, S.A.

C/ Pierre Curie, 17 
)Alcalá de Henares )Madrid 28806 

Telf.: 0034 918774101 
www.inglobaseguridad.com

التصميم والهندسة والتركيب وصيانة أنظمة األمن 
والحماية ضد الحرائق. ويتمثل النشاط الرئيسي 

في تركيب وصيانة أنظمة األمن في البنى التحتية 
العسكرية الكبيرة )القواعد الجوية والثكنات وغيرها(، 

مثل المطارات ومخازن األسلحة والسجون ومنشآت 
المالحة الجوية والمتاحف والبنايات اإلدارية الهامة 

مثل برلمان جزر الكاناري أو منطقة بلنسية. ومن بين 
المشاريع البارزة التي أنجزناها لوزارة الدفاع، فوز 
 MESETA بمشروع يسمى Ingloba شركتا

يتمثل في نظام اكتشاف االختراقات للنشر في عمليات 
الجيش، ويشمل نظامين اثنين من الرادار للمسافات 

المتوسطة إلى جانب نظام أوتروني )كاميرات 
حرارية ومرئية( وكاشفات وبرمجيات قيادة ومراقبة. 
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INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.
C/ Gobelas, 47 

 Madrid 28023 
Telf.: 0034 917088800 

www.ingr.com

شركة هندسة وبرمجيات جيو فضائية تسمح بإبراز 
البيانات المعقدة. وقد وضعت شركات وحكومات من 
أكثر من 60 بلدا ثقتها في حلولنا من أجل الصناعة أو 
تنيم الكميات الضخمة من البيانات على شكل تمثالت 

بصرية مفهومة ومن أجل تكييف القرارات األكثر ذكاء. 
وتسمح حلولنا وخدماتنا ببناء وإدارة أكثر فعالية بالنسبة 
للمصانع والسفن وإعداد الخرائط الذكية وحماية البنى 
التحتية الحساسة وماليين األشخاص في العالم. وتعتبر 

Intergraph فرعا من Hexagon، الذي 
يعد املزّود العالمي الرائد بخصوص التصميم والقياس 

وتكنولوجيات اإلبراز التي تسمح لزبنائنا بتصميم 
وقياس وموقعة األشياء ومعالجة وعرض البيانات. 

INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL DEL SUR, S.L.

C/ Manantial 13, nave 4 
)El Puerto de Santa María )Cádiz 11500 

Telf.: 0034 956833700 
www.surcontrol.com

شركة متخصصة في هندسة األتمتة والمراقبة 
واإلشراف على األنظمة والخاليا الروبوتية 

والدوموتيك واالستشارات ومساعدة الشركات في 
أعمال الهندسة والتكوين الفني المتقدم. 

JOJACAR 
TELECOMUNICACIONES, S.L.

C/ Lérida, 9, local 1 
 Madrid 28020 

Telf.: 0034 915722927 
www.jojacar.com

تتألف شركة JOJACAR لالتصاالت من 
مجموعة من مهنيي الهندسة والخبراء في المجال 
االقتصادي والعارفين بمتطلبات القطاع الكهربائي 
واإللكتروني وبشكل خاص ما يتعلق باالتصاالت 
الالسلكية. ولذلك فإننا نعتبر أخصائيين في مجال 

االتصاالت وتحديدا التركيب وصيانة روابط الراديو 
والهوائيات HF والبنى التحتية والمعدات اإللكترونية 

المتصلة بذلك. كما أننا متخصصون في شبكات 
البيانات الذكية والتركيب والتصديق، إلى جانب 

الكابالت المهيكلة وروابط األلياف البصرية من الجيل 
األخير واألدوات الضرورية لذلك. 
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MILETHOS TECHNOLOGIES, S.L.
C/ Manantial, 13, oficina 138 

)El Puerto de Santa María )Cádiz 11500 
Telf.: 0034 956053061 

www.milethos.com

نقدم في شركة Milethos حلوال تكنولوجية لزبنائنا 
في مجال الدفاع والمركبات وإلكترونيات االستهالك 
وإدارة المالحة الجوية. وبفضل التزامنا تجاه الجودة 

وخبرتنا، فإننا متخصصون في أنظمة المعلومات 
الحساسة ونغطي دورة حياة منتجات زبنائنا بشكل 

كامل. 
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SAFELAYER SECURE 
COMMUNICATIONS, S.A.

)Edif. World Trade Center )S4 
 Barcelona 08039 

Telf.: 0034 935088090 
www.safelayer.com

 Safelayer Secure تعد شركة
Communications مصنّعة لبرمجيات 

أمنية من أجل حلول متصلة بالبنى التحتية للمفاتيح 
العمومية)PKI( وأنظمة التصديق متعدد العامل 
والتوقيع اإللكتروني والتشفير والعمليات المالية 

المأمونة. وتستعمل تكنولوجيتها في مشاريع التعريف 
اإللكتروني لألشخاص )في مجال المجموعات 
أو المواطنين( واإلجراءات المتصلة )األجهزة 
والبرمجيات( وتعميم خدمات الثقة في الشبكات 

الموضوعاتية مثل اإلنترنت والهواتف النقالة. تتعامل 
الشركة مع 20 شركة شريكة وهي حاضرة في 

EMEA و LATAM. ويرى زبناؤنا ومحللونا 
الدوليون أن منتجاتنا تتمتع بأقصى درجات الجودة وتقد 

 CC األكثر كماال مع شهادات الجودة PKI حلول
 .EAL4+

NEXTRET, S.L.
Rambla Catalunya, 33 

 Barcelona 08007 
Telf.: 0034 932541530 
www.nextret.net

تعتبر NexTReT شركة خدمات تكنولوجيا 
المعلومات IT وإنجاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت TIC لدى زبنائها من خالل الخدمات 
التي تتم إدارتها ومشاريع البنى التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت TIC والتطبيقات والحلول 
الجيدة للخدمة. وقد قامت منذ عام 1993 بإنجاز أكثر 

من 5000 مشروع ناجح بفضل عمل ما يزيد عن 
300 مهني لديها. وقد صودق على مناهج عملها 
 ISO 9001,( :بواسطة شهادات الجودة التالية

 )ISO 14001, ISO 20000-1 e ISO 27001
باإلضافة إلى أكثر من 200 شهادة جودة برفقة 

 Citrix, Huawei,( شركائها االستراتيجيين مثل
 ,Microsoft, Oracle, VMware

وغيرها.(، ما يدل على أن مشاريعنا وخدماتنا تحظى 
بالحلول األكثر ابتكارا واألحسن دعما.

SIADDE SOLUCIONES, S.A.
C/ Antonio López, 249, 3.º F 

 Madrid 28041 
Telf.: 0034 915003829 

www.siadde.es

شريك عالمي ومجدد، يقدم حلول وخدمات 
تكنولوجيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى 
الشركات الخاصة والهيئات الحكومية. نحن نتميز 

بتطوير وتثبيت مشاريع المفتاح في اليد وتقديم أكثر 
التقنيات تقدما في مجال ادماج المشاريع والخدمات 

ونراهن على التجديد والتحسين المستمر في 
اإلجراءات، مما يعود بالفعالية والمردودية. نصمم 
ونطبق أنظمة في عدة حقول من مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت مع معالجة دورة الحياة كاملة 
للمشروع مع تقديم القيمة المضافة إلى القدرة على 

إدماج األنظمة مع الهندسة الشاملة وتطوير البرمجيات 
والتطبيق والتركيب والتشغيل والصيانة والتوثيق. 

SOFTWARE INGENIEROS, S.L.
C/ Marie Curie, 5, bloque 7 

)Rivas-Vaciamadrid )Madrid 28521 
Telf.: 0034 914994623 

www.softwareingenieros.com

تعتبر Software Ingenieros شركة فتية 
ودينامية، تم تأسيسها في عام 1988 وهدفها الرئيسي 

هو تطوير أنظمة معلومات. يتجه نشاطنا إلى 
تقديم خدمات بشكل رئيسي إلى الحسابات الكبيرة 

والمتوسطة للقطاعات الخاصة والحكومية، حيث نقدم 
لزبنائنا آخر الحلول والتطويرات التكنولوجية في عالم 
المعلوماتيات. حيث أننا متخصصون في أنظمة التدبير 

االقتصادي التابع لإلدارة. 

شهادات الجودة
ISO 166002

ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 20000
ISO 27001
ISO 9001

شهادات الجودة 
ISO 14001
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 27001
ISO 9001
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TELTRONIC, S.A.U.
Pol. Malpica, c/ F-Oeste 

 Zaragoza 50057 
Telf.: 0034 976465656 
www.teltronic.es

بفضل تجربتها على مدى 40 سنة، تعد 
TELTRONIC رائدة عاليما في مجال تصميم 
وتصنيع معدات وأنظمة االتصاالت عبر الراديو 

خالل المهمات الحساسة. وبناء على التجديد وأقصى 
درجات الجودة، تقوم TELTRONIC بتقديم 

حلول شاملة لالتصاالت الالسلكية إلى قطاعات هامة 
مثل األمن العام والنقل الكثيف للركاب والقطاعات 

الصناعية مثل الطاقة والمناجم والتعدين والنفط 
والغاز وغيرها. وتشمل TELTRONIC مجموعة 

كاملة من المنتجات وحلول االتصاالت الحساسة، 
بما فيها البنى التحتية لالتصاالت ضمن تكنولوجيات 

TETRA و LTE والمحطات المثبتة في المركبات 
أو الجوالة ومراكز المراقبة ومكاتب الطوارئ وحلول 

الحراسة عبر الفيديو.  

TELECOMUNICACIÓN, 
ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN, S.A.

C/ Ronda de Europa, 5 
)Tres Cantos )Madrid 28760 

Telf.: 0034 915147500 
www.tecosa.es

تعتبر TECOSA )االتصاالت الالسلكية 
واإللكترونيات والربط(، شركة تعنى بالدورة الكاملة 

المتخصصة في تطوير الحلول المجددة لإلدماج 
األنظمة األمنية، دائما ضمن تقديم أقصى درجات 

األمن الشامل. وتتخصص شركتنا في التزويد 
والتركيب والصيانة للمنشآت الكهربائية واالتصاالت 

الالسلكية بشكل عام، إضافة إلى األنظمة األمنية بشكل 
خاص. وقد احتفلت TECOSA في عام 2016 

بذكرى إنشائها الخمسين 50. وانطالقا من هذا التاريخ 
الطويل والمثمر، فإن رصيد TECOSA في مجال 
الدفاع واألمن يشمل مشاريع تحديث االتصاالت لدى 

HQ الجوية والبنى التحتية لالتصاالت لدى شبكة 
النطاق العريض  عالوة على الوحدات المتحركة 

لدى SIVE ومراكز المراقبة.  مستشفى متنقل وأمن 
المحطة الرابعة T4 في مطار مدريد، واألمن في 

 .Oil&Gas الوحدة العسكرية للطوارئ  و

TEDITRONIC, S.L.
C/ Soldado Rosique, 5 bajo 

)Cartagena )Murcia 30205 
Telf.: 0034 968529214 

http://teditronic2.wordpress.com

تتمتع الشركة اإلسبانية TEDITRONIC بما 
يزيد عن 26 سنة من التجربة، وهي تتخصص 
في الوقت الراهن على تقديم خدمات إلكترونية 

وذات صلة باالتصاالت والكهرباء. وانطالقا من 
العالقات الوثيقة التي تربطنا بالزبون، فإنن نراهن 

في شركة TEDITRONIC على الرعاية الفردية 
والتخصيصية لتبلبية احتياجاته. وتشمل باقة حلولنا، 

التركيب والصيانة واإلصالح لما يلي:
-  محطات الهواتف

-  أنظمة مكبرات الصوت
-  شبكات االتصاالت وااللياف البصرية والكابالت 

وواي فاي واألقمار الصناعية
-  إتصاالت الراديو، HF و VHF و UHF و 

TETRA
-  أنظمة المراقبة والدورة الكاملة للتلفزيون

-  أنظمة مكافحة الحرائق واكتشافها وإطفائها
-  إصالحات المعدات اإللكترونية

-  الطاقات المتجددة. وانطالقا من التحديث، تقوم 
TEDITRONIC بتعزيز مكانتها ضمن السوق 
الوطنية وفي الوقت ذاته تجرب ميولها القوية نحو 

التدويل. 
شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

TECNOCOM ESPAÑA 
SOLUTIONS, S.L.

C/ Miguel Yuste, 45 
 Madrid 28037 

Telf.: 0034 913533170 
www.tecnocom.es

تعد Tecnocom شركة إسبانية متعددة الجنسيات، 
منخرطة في بورصة مدريد منذ 1987. وبدأت 

Tecnocom في عام 2006 عملية توسع بهدف 
الوصول إلى الريادة على صعيد تكنولوجيات 

 Tecnocom المعلومات في اسبانيا. وتعتبر
من بين أكبر ثالث شركات في قطاع تكنولوجيات 
المعلومات في إسبانيا )قرابة 400 مليون يورو من 

اإليرادات( مع تجربة واسعة في العمليات ذات 
المستوى التكنولوجي المرتفع، مثل وسائل الدفع 

المصرفية أو أنظمة األتمتة. 

شهادات الجودة
ISO 20000
ISO 27001
ISO 9001

ISO 14001
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TICOMSA SISTEMAS, S.L.
C/ Budapest, 108 

Pol. Ind. Cabezo Beaza. Aptdo. 2.100 
)Cartagena )Murcia 30353 

Telf.: 0034 968324228 
www.ticomsa.com

هندسة متخصصة في اإلدماج الشامل ألنظمة 
االتصاالت والتي تركز نشاطها على تصميم 

وتركيب وصيانة الحلول المتقاربة ضمن الحقول 
التالية:

-  بنى تحتية لالتصاالت )النحاس واأللياف 
CPDsوالراديو(، و

-  الصوت والبيانات
-  األمن ومراقبة المنافذ والطوارئ. -السمعي 

البصري
-  االتصاالت عبر األقمار الصناعية

-  المنشآت الخاصة. إن البحث وتطوير منتجات 
جديدة واإلدماج الشامل لألنظمة على مقاس 
زبنائنا، فضال عن وجود فريق من المهنيين 

على درجة كبيرة من الكفاءة والمرونة، كل ذلك 
يسمح لشركة Ticomsa بإنجاز إدماج أنظمة 

االتصاالت بجودة عالية لفائدة زبنائها. 

شهادات الجودة 
ISO 9001

ISO 14001





 القطاع:
لوجيستية ومساعدة وخدمات 
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لوجيستية ومساعدة وخدمات ال
مالبس ومعدات وأغذية ومواد 

استهالكية 

وجبات فردية 
وجبات للمعارك والحمالت وجبة 
فردية. تشمل كل ما هو ضروري 

الستهالكها وتسخينها والنظافة 
المتصلة بها قبل وبعد األكل، فضال 

عن تحلية الماء ومكمالت غذائية 
أخرى. وجبات مصممة من أجل 
تنقل الجنود إلى مسارح العمليات 

واللوجيستية والبنى التحتية والخدمات 
الضرورية للمراكز المتقدمة.

-  فطور
-  طعام أ

-  طعام ب
-  دعم

-  وجبة طوارئ
-  خبز. 

شهادات الجودة
ISO 9001

 ALONSO تم تأسيس شركة
HIPERCAS في عام 1982 

وتعنى بما يلي: شراء وبيع 
وتزويد وتخزين وتعبئة وتوزيع 

والتسويق بالجملة بالتجزئة، 
واالستيراد والتصدير لكافة 
أنواع المنتجات االستهالكية 
والمنتجات الغذائية ووجبات 

المعارك أو السلم للبقاء على قيد 
الحياة وتعبئة وتلفيف األغذية 

ومنتجات النظافة من أجل 
المساعدات اإلنسانية وهدايا 

أعياد الميالد والمنتجات بكل 
أصنافها للمعدات العسكرية من 

بدالت وطواقي وأحذية عالية 
وخيام ومركبات ومعدات سالمة 

إلنجاز أنشطة الدفاع الوطني 
أو في الخارج أو للمنظمات 

الدولية. 

Avda. San Martín de Valdeiglesias, 2 
28922 Alcorcón (Madrid)
Telf.: 0034 916427042
www.grupoalonso.com

ALONSO HIPERCAS, S.A.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

منتجات غذائية 
HIPERCAS: مخزن بالجملة 

بسعة 5000 متر مربع. متخصص 
 .HORECA في البيع بالجملة

وجبات جماعية 
وجبات للمعارك والحمالت. وجبات 
جماعية 10 مقاعد. تشمل طبق أول 
وطبق ثان ضمن 19 وجبة مختلفة، 

يتم أكلها ساخنة و باردة وحالل، 
إلخ. ويمكن تكملتها بواسطة الحلوى 

واألفضل بالفاكهة الطازجة. 

أطقم هدايا غذائية 
وبمناسبة أعياد الميالد 
مجموعات وسلل أعياد الميالد. 

وجبات كاترينغ أثناء 
الطيران 

وجبات كاترينغ للطيران الخاص 
بالطواقم، ويمكن استهالكها باردة. 
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أنظمة ومعدات جوية 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
مالبس ومعدات  

 C400 مظالت للجنود
يعتبر C400 نظام المظالت األكثر 

تقدما حيث يتم استعماله في المنصات 
الجوية الكبرى بارتماء شديد 

السرعة مثل C-130 و C-17 أو 
A400M. ويمكن لجرسه الرئيسي 
متعدد الرؤوس بقطر 45 قدما، ما 

يسمح باستعماله إلى غاية 150 عقدة، 
بمعدل هبوط 4،92 متر في كل 

ثانية بوزن معلّق من 185 كلغ. كما 
أن االحتياطي يشمل تركيب مسبق 
ألحدث نظام للتفعيل األوتوماتيكي 

 AAD SLS CYPRES2
الخاص بالمظالت التي لها شريط 

ثابت. 

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100
PECAL/AQAP 2110

تصميم وتطوير وإنتاج 
وصيانة وتسويق 

هياكل النسيج وأنظمة 
اإلبطاء واالستقرار 

والشد والطفو واألمن 
واالتصاالت وتحديد 

المكان واإلرشاد. 
تسويق المالبس التقنية 

ومكّونات ولوازم 
المظالت العسكرية. 

Paseo de la Castellana, 115, 3.º izq. 
28046 Madrid 
Telf.: 0034 915631744
www.cimsa.com

CIMSA INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.A.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

النظام التكتيكي متعدد 
 JANUS-300 الوظائف
 JANUS-300 إن النظام التكتيكي

هو عبارة عن مجموعة متعددة 
الوظائف للقفز الفردي والجماعي 

 ram-air بواسطة مظالت
متعددة الوظائف بالنسبة لكل أنواع 

عمليات االختراق الجوي عبر 
 Ft 33.000 المظالت انطالقا من

MSL. ويسمح النظام التكتيكي 
JANUS-300 المزج بين أجراس 

تكتيكية بالس، حديثة وموثوقة من فئة 
ram-air من 7 و9 و/أو -11خلية 

 JANUS-300 مع قفل/حاوية
حسب المهمة الخاصة التي يجب 

القيام بها. 

TP- المجموعة الرئيسية
 2Z

 TP-2Z إن المظلة الجديدة للجنود
تمثل أحدث تطوير للجيل الجديد 

من المظالت الدائرية التي تستجيب 
للميول الجديدة )القفز الجماعي 

والهبوط الدقيق لفرق القوات الخاصة 
وغيرها(، لقوات المظليين في البلدان 

األكثر تقدما. 

 EF-2000
 AIRCRAFT

 BRAKE
PARACHUTE

تقوم CIMSA بتصنيع وصيانة 
النظام الكامل وقطع غياره بالنسبة 

لمظلة كبح الطائرات الحربية 
يوروفايتر. 

النظام التكتيكي متعدد 
 JANUS-400 الوظائف
 JANUS-400 إن المظلة التكتيكية
تمثل نظاما متعدد الوظائف من أجل 

القفز الجماعي والفردي بواسطة 
مظلة من صنف ram-air متعددة 

الوظائف والمصممة لعمليات المظليي 
لالختراق الجوي من ارتفاع 25.000 

ft MSL. حيث أن المجموعة 
 JANUS-400 الكاملة من المظلة
تمزج بين األجراس التكتيكية بالس، 

من صنف ram-air من 9 
و11 خلية ما بين 400 و450 قدما 
مربعا من المساحة مع قفل/حاوية 
JANUS-400 التي تشمل كافة 
التشكيالت التكتيكية إلى غاية 260 

كلغ من الوزن العملياتي. 
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أنظمة ومعدات 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الحماية والحراسة 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
البنى التحتية والصناعة المساعدة 

واآلالت وغيرها 

التجميع الميكانيكي للمعدات 
واآلالت واألنابيب 

- التجميع الميكانيكي للمعدات 
واآلالت: معدات المتطلبات العالية 

)توربينات وطواحين وسخانات 
وغيرها( والسيما في قاعات إنتاج 

السوائل أو الغازات والمعدات 
الكبرى للمعامل

-  تركيب األنابيب: التزويد والتصنيع 
والتركيب لكل أنواع قنوات 

السوائل وبشكل خاص األنابيب 
بكل أنواع موادها. وتعتبر 

DITECSA شركة معتمدة 
لدى صناعات السفن والمصافي 

البترولية والدورات المتكاملة. 
وتتمتع بخبرة واسعة في تصنيع 
وتجميع المعدات وأنابيب السفن 

)حجرة المحرك والسطح(. 

شهادات الجودة
ISO 3834
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

تعد DITECSA شركة من قطاع 
التركيب الميكانيكي والكهربائي 
ولألدوات وأنظمة المراقبة لكل 

أنواع المعامل الصناعية، باإلضافة 
إلى الصيانة الصناعية الشاملة 
وتقوم بإنجاز األنشطة التالية:

-  هندسة التطوير والمنتوج
-  التنفيذ الشامل للمشاريع واألعمال 

الصناعية
EPC  -

-  المنشآت الميكانيكية -الكهرباء 
واألدوات والمراقبة

-  التصنيع الشامل واللوجيستية
-  المعالجيات السطحية

-  الصيانة الصناعية
-  محطات معالجة المياه والنفايات 

قطاعات التطبيق: صناعة الطاقة 
البيتروكيماويات والمصافي 

والمناجم ومعامل اإلسمنت والسفن 
والتعدين واألغذية. 

Avda. de la Buhaira, 28 
41018 Sevilla 
Telf.: 0034 954680909
www.grupoditecsa.com

DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A.
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تصنيع وتركيب أنابيب 
صلبة 

تزويد وتصنيع وتركيب ومعالجة 
سطحية كاملة ألي نوع من أنظمة 

األنابيب لسوائل متنوعة
-  مواد: فوالذ بالكربون وفوالذ غير 
قابل لألكسدة وسبائك وبوليتيلينيوم 
وبوليبروبيلينيوم. أنواع وتطبيقات: 

بخارن ماء، زيت، غاز، هواء 
مضغوط، مكافحة حرائق، سوائل 
غذائية. قطاعات: صناعة السفن 

والطاقة والبيتروكيماويات ومصافي 
البترول ومعامل اإلسمنت والمناجم 

والتعدين والمصانع واألغ1ية 
والمياه والنفايات وصناعة 

المركبات. 

الصيانة الصناعية 
الميكانيكية 

األوجه:
-  الصيانة التصحيحية

-  الصيانة الوقائية
-  الصيانة االستباقية

-  الصيانة التغييرية )التحسينية(
-  الصيانة القانونية. األبعاد:

-  الميكانيكي: معدات المتطلبات العليا 
)توربينات وطواحين وسخانات 

وغيرها(، وأنظمة السوائل 
)أنابيب(

-  النظافة الصناعية. 

تصنيع وتركيب سخانات 
بشكل عام 

مواد: فوالذ بالكربون وفوالذ غير 
قابل لألكسدة وسبائك. أنواع:

-  صهاريج تحت الضغط
-  صهاريج للتخزين واالحتواء 

والترشيح
-  خاليا للطفو من أجل معالجة 

المعادن
-  أقماع صناعية. 

الصيانة الصناعية 
الكهربائية 

األوجه:
-  الصيانة التصحيحية

-  الصيانة الوقائية
-  الصيانة االستباقية

-  الصيانة التغييرية )التحسينية(
-  الصيانة القانونية. األبعاد:

-  محطات رئيسية
-  محطات فرعية

 MT و BT خطوط وشبكات توزيع  -
AT و

-  شبكات أرضية
-  إنارة

-  التزويد والخدمات التكميلية )لوحات 
وكابالت ومقصورات وغيرها(

-  أدوات ومراقبة: معدات وأدوات 
وأنظمة

-  أنظمة أدوات تحليل. 
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لوجيستية ومساعدة وخدمات ال
لوجيستية الحملة والبنى التحتية 

 CBRN وأسلحة دمار شامل
والمالبس والمعدات والصناعة 

المساعدة واآلالت والمواد 
االستهالكية وغيرها. 

االنسجامية العكسرية 
واللوازم 

تغطية احتياجات الحماية واألمن 
والراحة والعملياتية للمستخدمين ونقل 

الصورة المالئمة
-  أحادية الصورة

-  مالبس العمل
-  أحادية المجموعات
-  األحذية والمكّمالت

-  معدات الحماية الفردية. مراحل 
العملية:

-  التواصل مع الزبون
-  تصميم وتطوير األحادية

-  إدارة العملية
-  معلومات العملية واللوجيستية. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

 El Corte Inglés يتخصص
قسم الشركات، في تقديم حلول 

للشركات والهيئات الحكومية، ألننا 
نتشاطر مع زبنائنا االنطباع بتوقع 

أن أمرا مهما سيتم إنجازه. لدينا 
ما يزيد عن 50 سنة من العمل 

مع مهنيين من مختلف القطاعات، 
األمر الذي منحنا الخبرة الكافية 

إلنجاز كل أنواع المشاريع بجودة 
 El Corte وضمانات. إذ نعمل في

Inglés قسم الشركات، من أجل 
إنجاز مشروعكم وتحقيق النتائج 

المنشودة. سواء كان الزبون 
محال تجاريا أو فندقا أو مدرسة 

أو مستشفى، فإن األمور ستجري 
 ،El Corte Inglés بسهولة مع

ألن زبناءنا يضعون ثقتهم فينا 
ويعرفون أنه في أيد تراهن على 
التجديد والتخصص، على صعيد 

فرق المهنيين. 

C/ Hermosilla, 112
28009 Madrid 
Telf.: 0034 914000700
www.elcorteingles.es

EL CORTE INGLÉS, S.A.
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المطابخ الصناعية 
مشروع وتركيب المعدات الضرورية 

لتجهيز المطبخ وفق احتياجات 
كل نشاط: المطاعم والفنادق 

والمجموعات البشرية واإلقامات 
والمدارس. وعند تجهيز مطبخ أو 

مغسلة صناعية، من األهمية بمكان 
أن نأخذ بعين االعتبار تدفق العمل 

وحركات األغذية والقوانين السارية 
والتكنولوجيات الجديدة والميول. 

إن فرق مهنيينا المتخصصين، تقدم 
المشورة والخدمة من البداية وإلى 

غاية التسليم النهائي للمشروع. 

األثاث 
تقديم مشورات بخصوص التجهيزات 
األنسب مع تخصيص أحسن الحلول 

من أجل تحقيق أقصى درجات 
المردودية

- انسجامية العام
-  خاص بالفندقة

- انسجامية صحي
-  خاص بالتعليم. 
-  خاص بالمكاتب

-  سريري وخاص بالمختبرات. 

المكيّفات 
نعتبر مزّودين شاملين بحلول 
HVAC )التدفئة والمراوح 

ومكيفات الهواء( والتدفئة وإنتاج 
 ،)ACS( الماء الساخن الصحي

ابتداء من التزويد وتركيب المعدات 
المنزلية إلى غاية األنظمة الضخمة 

المركزية، فضال عن الطاقة الشمسية 
والجيوحرارية ومعدات الدقة. 

السمعي البصري 
تزويد الزبون بكل المستجدات في 

سوق اإللكترونيات والسمعيات 
البصريات أو مواد وتجهيزات 

المكاتب ألماكن العمل. 
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أنظمة ومعدات 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
البنى التحتية والصناعة المساعدة 

واآلالت 

شهادات الجودة
OHSAS 18001

PECAL/AQAP 2120
ISO 14001
ISO 9001

ISO 166002

رأت شركة Elinco النور 
يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 

1999، وإن كانت تجربتها 
تمتد على مدى أكثر من 35 

سنة. وقد تأسست بهدف تقديم 
منتوج يتكيّف مع احتياجات 

وخصوصيات كل عمل على 
حدة يتم إنجازه، في أي قطاع 

كان: الصناعة والطاقات 
المتجددة وصناعة السفن. 
وكان من نتائج هذا الهدف 

تنوعا كبيرا لنشاطنا ولزبائننا، 
حيث أنهم أعربوا دائما عن 

رضاهم لجودة منتجاتنا 
وخدماتنا. 

Ctra. de Cedeira, km 2 
15578 Narón (A Coruña)
Telf.: 0034 981381900
www.elinco.es

ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.L.
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منشآت التوتر العالي/
المنخفض 

- منشآت للتردد العالي والمنخفض 
إلى غاية 30 كيلوفولت

-  منشآت وشهادات تصديق لأللياف 
البصرية

-  منشآت وشهادات تصديق للكابات 
المهيكلة

-  تركيب وتحديد المسارات 
الكهربائية

-  تركيب الرافعات وأجهزة الرفع
-  تركيب أنظمة أدواتية

-  تركيب أنظمة مكبرات الصوت 
واتصاالت

-  تركيب أنظمة اكتشاف ومكافحة 
الحرائق

-  إنارة الطرقات. 

التركيبات الكهربائية بشكل 
عام 

- هندسة وتصميم منتجات على 
المقاس وفق متطلبات زبنائنا

-  تصنيع لوحات كهربائية ومعدات 
مراقبة

-  إعداد روابط لأللياف البصرية 
وكابالت الشبكات بما فيها 

الرابطات العسكرية. مصابيح 
احتفالية ولإلنارة المؤقة )ببراءة 

اختراع خاصة بها(
-  معدات الختبار شحن المولدات 

الكهربائية
-  معدات محمولة

-  هياكل معدنية من أجل حماية 
اللوحات الكهربائية. 

صيانة التركيبات الكهربائية 
بشكل عام 

إصالحات المنشآت الكهربائية على 
متن السفن وإصالحات المحركات 

الكهربائية وإصالحات اللوحات 
الكهربائية وصيانة الرافعات ومعدات 

الرفع والصيانة الصناعية وصيانة 
حدائق طاقة الرياح. 

منشآت كهربائية على متن 
السفن 

منشآت ذات صلة بالسفن. أعمال 
متنوعة من األعمال على متن السفن 
سواء عسكرية أو مدنية، فضال عن 

منصات أوفشور: كابالت وربط 
كهربائي وتجميع معدات وتركيب 

أنظمة مشابك كهرباء وإناة ومالحة 
واتصاالت. 
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أنظمة ومعدات 

أسلحة وذخيرة 
صناعة مساعدة وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

أنظمة ومعدات 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
لوجيستية متنقلة والبنى التحتية 

 CBRN وأسلحة دمار شامل
والمالبس والمعدات والطب والصحة 

والصناعة المساعدة واآلالت. 

مطبخ متنقل على حاوية 
بحجم 20 دواليب

مطبخ متنقل على حاويتين بقدرة 
250/600 شخص. تشتغل بالكهرباء 
أو الديزل. تشمل إحدى الحاويتين كل 

العناصر الضرورية من أجل إعداد 
الطعام فيما تشمل الثانية فرق الطهي 

والتوزيع. كما تشمل خيمة مسنودة 
إلى الحاوية من أجل تفعيل منطقة 

لتوزيع الطعام. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
PECAL/AQAP 2130

تقوم EMC ARPA بتصميم 
وتصنيع وتسويق حلول لوجيستية 

متصلة بكل أنواع المنصات 
المتحركة )حاويات ومقطورات 

وهندسة الوحدات والخيام(، 
حيث توجد حلوال مجددة بالنسبة 
للوجيستية العسكرية والمتصلة 

بالمستشفيات المتنقلة والمخيمات، 
حيث أنها تقدم اللوجيسيتة 

الشاملة بما فيها المطابخ والخيام 
وحاويات الذخيرة والمقطورات 

اللوجيستية والمستودعات والبنى 
التحتية الطبية. وقد تم نشر حلول 

ARPA في عدة مهمات دولية 
لحفظ السالم، حيث أنها شاركت 
في لوجيستية العديد من الجيوش 

والمنظمات الدولية. وقدمت 
مشاريع شاملة كاملة التجهيز 

وجاهزة لالستخدام منذ استالمها 
)مشاريع المفتاح في اليد(. 

Pol. Centrovía. C/ La Habana, 25 
50198 La Muela (Zaragoza)
Telf.: 0034 902200480
www.arpaemc.com

EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA  
ARPA, S.A.U.
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حاوية ثالّجة 
حاوية ثالّجة )ISO 20’ أو 10’( 

مصممة من أجل نقل وتخزين 
األغذية. مجهزة بآلية إنتاج البرودة 

تعمل على تنظيم درجة البرودة داخل 
الحاوية إلى غاية الدرجات المطلوبة 

وتحافظ عليها بشكل ثابت ومستقل 
عن درجة الحرارة في الخارج. 
الداخل موزع على غرفة للتبريد 

وأخرى للتجميد. المعدات من الفوالذ 
غير القابل للتأكسد. 

مقطورات من عدة أنواع 
مقطورات لوجيستية خفيفة جاهزة 

لالستخدام العسكري والمدني من أجل 
تلبية أية احتياجات للدعم اللوجيستي 

)من التغذية وإلى النقل العام، مرورا 
بالنظافة والطاقة(. 

مركز حماية البيانات 
يمثل مركز حماية البيانات بنية تحتية 

تتجمع فيها منشآت خاصة تحتضن 
السيرفرز )الخوادم( المعلوماتية في 

بيئة تشغيل مراقبة بشكل كامل بهدف 
أن ال تتوقف عن الشغل. 

مستودعات 
تقوم ARPA بتصميم وتصنيع 

المستودعات الوحداتية على المقاس. 
وتطّور ARPA مشاريع جاهزة 

لالستخدام عند االستالم، يمكنها 
أن تشمل كل المكّمالت واللوازم 

الضرورية مثل اإلنارة والمكيفات 
والتزويد بالطاقة والرافعة الجسر 

وغيرها. 
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لوجيستية ومساعدة وخدمات ال
أسلحة الدمار الشامل والمالبس 

والمعدات 
خوذ قتالية  

خوذة قتالية للحماية الباليستية: 
- الوزن األقصى من 1350 غم. 

 .V50 = > 650 mm/s -
- 9 مم بارابيلوم 425 +/- 15 م/

ثانية. 
- الصدمة = < 20 مم. 

- من 68 درجة مئوية إلى ناقص 40 
درجة مئوية. 

- الغوص في الماء المالح خالل 12 
ساعة. 

- دورات قدم فرنسي وإشعاع 
شمسي. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تنتمي شركة FECSA إلى 
قطاع النسيج وقد تم تأسيسها 
في عام 1934و في العاصمة 

اإلسبانية، ولديها 146 عامال كما 
أنها حازت شهادات جودة عالمية 
مشهود لها. ويوجد زبناؤنا بشكل 
رئيسي في قطاع الدفاع وقوات 
األمن )70 %( باإلضافة إلى 

قطاع الصورة )30 %(، سواء 
على الصعيد الوطني أو الدولي، 

بما في ذلك المنظمات الدولية. 
وتركز تكنولوجيتنا على عدة 

أمور من بينها المالبس المقاومة 
للنار والحماية الباليستية ومن 

األسلحة البيضاء والخوذات القتالية 
ومكافحة أسلحة الدمار الشامل 

والحماية من البرد والماء والتمويه 
ومضادات البكتيريا ومضادات 

الكهرباء الساكنة ومضادات 
البعوض وغيرها. 

C/ Acacias, 3 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 0034 916523400
www.fecsa.net

FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
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أكياس للنوم 
مجموعة من أكياس النوم، مصنعة 
لتمويهات متنوعة بما فيها أكياس 
سميكة وخفيفة وشراشف أكياس 
وأكياس ضاغطة وأسقف للهواء 

وحصائر وأغشية فيفاك. المقاومة 
الحرارية < 36- درجة مئوية. 

صدريات واقية من 
الرصاص لالستخدام 
الداخلي والخارجي 

صدرية قتالية واقية من الشظايا 
والرصاص مع حماية من األسلحة 

القصيرة و/أو الطويلة، وفق 
إجراءات NiJ وحماية من مجاالت 

مختلفة، فضال عن وزن محدود 
وسمك قليل وتحسن في التهوية 

 .molle ونظام المشابك من صنف

بدلة وسترة مضادة 
للحرائق للطيران 

بدلة الطيارين مكافحة للحرائق مكّونة 
من سترة قابلة للباس على الوجهين 
وبدلة أو زي. وتشمل السترة نسيجا 

خارجا مع تمويه ونسيج داخلي شديد 
المرئية. 

بدالت شرطية متنوعة: 
صدريات وسترات وسراويل 

وقمصان وغيرها. .
تشكيلة واسعة من أزياء الشرطة 

من القمصان والسترات والسراويل 
والقبعات والصدريت قمصان بولو 

وغيرها. 
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أنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية وأنظمة 
ومعدات األقمار االصطناعية 

أسلحة وذخيرة 
CIED

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
صناعة مساعدة وآليات  

 BMR أسطوانة ضغط
أسطوانة ضغط زيتي-هوائي 

للمركبات العسكرية BMR، مصنعة 
ومعّدلة تحت براءة اختراع خاصة 

بها. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
UNE EN 9100

تصنيع آالت دقة 
وتجميعات ذات قيمة 

تكنولوجية عالية. 
 Gutmar تخصصت
منذ 1951 في ميكانيك 

الدقة وتجميع أجزاء 
المحركات ذات المستوى 

التكنولوجي العالي، 
والموجهة بشكل رئيسي 

إلى قطاعات الطيران 
والفضاء والروبوت 

والبيو-طبي. 

C/ Metalurgia, 53-55 
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telf.: 0034 932234823
www.gutmar.com

GUTMAR, S.A.
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قطع مصنعة وأجزاء 
محركات ميكانيكية 

تجميعات ميكانيكية وكهربائية 
وهيدروليكية لقطاعات الدفاع 

والصناعة. 

 A400M عدة الهبوط
 A400M معدات فاعلة هيدروليكية

للطائرات مخصصة لعدد الهبوط 
 )MLG Retraction( الرئيسية

ومعدات منحدرات وعدة الهبوط 
 .)NLG Door( األمامية

HPP PIZARRO
محطة هيدروليكية من أجل فتح 

البوابة الخلفية للمركبة العسكرية 
بيثارو. 

عناصر ميكانيكية 
قطع معقدة ومصنعة في 5 محاور، 
من مواد نادرة )تيتانيوم وإينفار(، 

من أجل قطاع الفضاء. 
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أنظمة ومعدات 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
لوجيستية الحملة والبنى التحتية 

 CBRN وأسلحة دمار شامل
والمالبس والمعدات والطب 

والصحة والصناعة المساعدة 
معدات خاصة واآلالت. 

منشآت shelters خاصة 
ومقطورات مكيفة حسب طلب 

الزبون وحلول متعددة الوظائف. 

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

 HISPANO VEMA تعتبر
شركة اسبانية، مقرها في سرقسطة 

)إسبانيا(، لها خبرة واسعة في 
إيجاد حلول مشخصة وبواسطة 

منتجات موثوقة وذات تكنولوجيا 
متقدمة. وفي مجال الدفاع واألمن 
فإن خدماتنا تتركز على التصميم 

والتطوير وتصنيع المعدات 
واألنظمة المدمجة في ما يلي:

-  التطهير والحماية الجماعية من 
CBRN أسلحة الدمار الشامل
-  لوجيستية ومستشفيات متنقلة 

وتصنيع shelters والحاويات 
من أجل عدة تطبيقات، فضال عن 

الخيام والمنشآت شبه الدائمة
-  محطات لتصفية المياه / لتحلية 

مياه الشرب
-  مستشفيات متنقلة )مزيج بين 
الخيام والحاويات المنتشرة(

-  لوازم التحرك في المخيمات 
والمستشفيات. 

Pol. Empresarium. Albardín, 9, nave C-06 
50720 Zaragoza 
Telf.: 0034 976454418
www.hispanovema.es

HISPANO VEMA, S.L.
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خيام 
خيام متعددة الوظائف من أجل 

المخيمات العسكريةك نصف دائمة 
ومهيكلة وخيام قابلة للنفخ. تشكيالت 

وأحجام مختلفة. 

معدات تطهير من مواد 
الدمار الشامل  

أنظمة تطهير من مواد نووية 
وبيولوجية وكيماوية ولتطهير 

األشخاص والمركبات واألرض 
واألسطح والمعدات الحساسة ودمج 

 sheltersالمقطورات والمحالت و
 .ISO وحاويات

 SHELTERS مقصورة
لالتصاالت الالسلكية )الهيكل 

الخارجي( 
مقصورات shelters مصنّعة 
من األلومنيوم إليداع تجهيزات 

تكنولوجية ولالتصاالت الالسلكية. 

معدات وأنظمة لوجيستية 
متنقلة 

لوجيستية التنقل للمخيمات العسكرية 
واألعمال اإلنسانية مثل الخيام و

shelters والمغاسل والمطابخ 
وأماكن الوضوء والمستشفيات 

ومراكز القيادة وغيرها. 
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المعلومات واالتصاالت 
الحماية والحراسة 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
لوجيستية الحملة وأسلحة دمار 

شامل CBRN والمالبس والمعدات 
والطب والصحة  

شهادات الجودة
ISO 14001

PECAL/AQAP 2120
ISO 9001

يعمل في شركة I-4S منذ عام 
2000 مهنيون يتمتعون بزهاء 

20 عاما من التجربة في السوق 
العسكرية وللطوارئ من أجل تصميم 
وتصنيع المعدات اللوجيستية المتنقلة 
ومكافحة المواد النووية والبيولوجية 

والكيماوية. ولدينا عدة مراجع في 
بلدان حلف شمال األطلسي. ويشمل 
النشاط تصنيع وصيانة خيام بهيكل 

خارجي سريع التركيب ولوازم 
لوجيستية للتنقل ومنتجات للدفاع من 

مواد الدمار الشامل. وكل ذلك من 
أجل تطبيقات مخيمات ومراكز القيادة 
ومستشفيات متنقلة ومحطات للتطهير 
 )CBRN( من مواد الدمار الشامل
ومجموعات COLPRO والحماية 

الفردية CBRN.  ولدى الشركة 
مذكرة تفاهم من صنف eCat1 مع 
NSPA رقم LB-IFS-01 بالنسبة 

لعناصر الخيام. 

Camino Robledo de Chavela, 9B 
28210 Valdemorillo (Madrid)
Telf.: 0034 918990990
www.i-4s.com

INNOVATION FOR SHELTER, S.L.



223

المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

مخيمات، لوجيستية 
المنشآت المتنقلة 

تعتبر TV خيمة النظام الجديد 
من الخيام ذات الهيكل الخارجي 
السريع والسهل تركيبه/تفكيكه، 
دون الحاجة إلى أدوات. جدران 
عمودية إلتاحة مزيد من الفضاء 
الداخلي. استخدام كافة التطبيقات: 

مراكز قيادة ومخيمات ومستشفيات 
وCOLPRO. متوائم مع باقي 

األصناف لكي يندمج معها. خدمات 
لوجيستية أحسن: تقليص الوزن 

والحجم والنقل والتخزين. أصناف: 
 T18V )3x6 m(, T36V )6x6

 m(, T54V 
 .)9x6 m(
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عربات وأنظمة ومعدات 

الجو فضائي 
 )LCS( صيانة و دعم دورة الحياة

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
 CBRN أسلحة دمار شامل

والمالبس والمعدات والصناعة 
المساعدة واآلالت وغيرها. 

 4X4 مركبات
 TGS و نموذج VIM 4x4مركبة
BB )4x4 18.400( و مع محرك 

يورو 5. قوة 400 حصان )294 
kW( على 1.900 لفة في الدقيقة. 

زوج أقصى Nm 1.900 على 
1.400-1.000 لفة في الدقيقة. نظام 

نقل Astronic وعلبة تروس 
 Tipmatic ZF أوتوماتيكية
 ZF 12. مقود هيدروليكي AS

servo-assisted.  فرامل طبل 
Barkematic ونظام مضاد 
لالنقفال ABS. التعليق األمامي 
والخلفي. خزان وقود 220 لتر. 

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

 ITURRI تراهن مجموعة
على التخصص وتقدم حلوال 

ذات قيمة مضافة من أجل 
التحسن المستمر للمنتجات 

والخدمات. بحيث أننا نرّكز 
على مساعدة زبنائنا في مجال 

األمن وحماية األشخاص 
والعمليات والممتلكات والبيئة. 

ونراهن على تصنيع مالبس 
تقنية وأحذية عسكرية ومكبات 

مكافحة الحرائق لها مكّون 
تقني ومجدد عال، فضال 

عن خدمة متكاملة للمعدات 
والحلول، مع الحرص دائما 

على استفادة زبنائنا. 

Avda. Roberto Osborne, 5 
41007 Sevilla 
Telf.: 0034 670990979
www.iturri.com

ITURRI, S.A.
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معدات السالمة الشخصية 
قفازات قتالية مقاومة للنار وخفيفة 
وقصيرة، بقدرة كبيرة على التكيّف 

مع اليد وأقصى سالسة )مستوى 5( 
ظهرها وما بيع أصابعها من نسيج 

Nomex® مع دعم بالجلد في 
رؤوس األصابع. دعم للحماية من 

الصدمات. حماية صلبة عند مفاصل 
األصابع. شريط الزق لحزم المعصم. 

دعم على مستوى اإلبهام لرفع قدرة 
التشبث. راحة اليد من الجلد مع 
دعم بجلد على مستوى األصابع 

لرفع قدرة التشبث والمرونة. نسيج 
مصنوع بالسيراميك له قدرة عالية 

على مقاومة االحتراق. 

أحذية محقونة 
أحذية عسكرية عملياتية من أجل 
االستخدام في المعارك والهجوم. 

صالح لكل أنواع األرضيات. حذاء 
نصف عال بنظام إغالق بأقفال. 
مصنّعة بواسطة حقن مباشر عند 

القص. 

معدات مكافحة الحرائق 
لباس حماية المهنيين من النار. 

معتمدة بوصفها من معدات الحماية 
 EN ISO قواعد :EPI الفردية
11612:2008 )لباس حماية من 

UNE- الحرارة واللهب( و
EN 15614:2007 )لباس حماية 
رجال المطافئ الغابويين(. الثوب 

الرئيسي هو ripstop ذو المقاومة 
الميكانيكية العالية. الساق السفلى: 
حماية النسيج الخاصة ضد المواد 

المتوهجة. شريط اإلنقاذ المانع 
للحريق مخفي في الجزء الخلفي 

العلوي. أشرطة عاكسة ذاتية للضوء 
ومطفئة ذاتية، على الصدر والظهر 

واألكمام والساقين. 

مالبس 
بدلة مكافحة الماء خفيفة: لباس واسع 

وخفيف. حماية من سوء األحوال 
الجوية مع راحة المستخدم بفضل 

خفتها وتهويتها. سلسلة إغالق وسطى 
طاردة للماء. بطانة قطبية بداخل 
العنق من أجل مزيد من الراحة. 

تضبيط بواسطة حبل مطاط وتانكا 
وتكييف مطاطي في المعصمين. 

 UNE-EN( مقاومة لبخار الماء
31092(. عدم تسرب السوائل 

)UNE-EN 20811(. شهادة 
 OEKOTEX standard جودة

 .100
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مالبس ومعدات وأغذية 

شهادات الجودة
ISO 22000
ISO 9001

ISO 14001

تعتبر Jomipsa رائدة 
منذ 30 سنة في تصنيع 
وجبات الغذاء والتزويد 

بلوازم المساعدة في 
حاالت الطوارئ في 

القطاع العام والمنظمات 
اإلنسانية في أي مكان 
في العالم. يتميز فريقنا 
البشري المحنّك، برّد 
سريع أمام الطوارئ 

ورعاية مخصصة 
لزبنائنا، إلى جانب تنظيم 

مرن. 

C/ Molí Nou, s/n. Pol. Ind. Riodel 
03110 Mutxamel (Alicante)
Telf.: 0034 965657135
www.jomipsa.es

JOSÉ MIGUEL POVEDA, S.A.
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وجبة فردية غذائية 
معداتنا المتنقلة تشمل أربع آالت 

لتعبئة وجبات فردية. إذ أن منتجات 
مثل القهوة السريعة أو الكاكاو 
المسحوق أو الحليب كمسحوق 

واألشربة والمشروبات اإليزوتونية، 
كلها يتم تعبئتها بشكل مباشر من 
طرفنا. كما أن أكيسانا من وجبة 

واحدة يتم تعبئتها بشكل أوتوماتيكي 
بواسطة أحدث وأوثق التكنولوجيات 
في غرف مستقلة ومعزولة من أجل 

ضمان الحماية المطلقة لمنتجاتنا، 
وفق كل حالة. 

وجبات فردية وجماعية 
وجبات للمعارك والحمالت المتنقلة 

التي تشمل كافة العناصر الضرورية 
من أجل االستهالك والتدفئة والنظافة 
والمكمالت الغذائية والشراب. وتقوم 
Jomipsa بتوزيع وجبات بشكل 

مخصص للجهات التالية:
-  أجهزة وقوات األمن

-  متطوعو المنظمات غير الحكومية
-  خدمات المستعجالت

-  خدمات اإلنقاذ. وتم إعداد وجبات 
Jomipsa بطريقة تستجيب 
الحتياجات زبنائها بخصوص 

المكّونات والتعبئة وتاريخ انتهاء 
الصالحية والجودة الميكروبيولوجية 
والقيمة الغذائية والشهادات المعتمدة 

التقنية )حالل والهندوسية(، إلى 
جانب القوانين المنظمة للسالمة 

الغذائية. 

FORESTIA
تعتبر Forestia ماركة غذائية 
متخصصة في outdoor وقد 
استفادت من تراكم التجربة لدى 

Jomipsa على ما يزيد عن 30 
سنة. تقدم Forestia مجموعة 
واسعة من األطباق الجاهزة من 

أجل تناولها في كل الظروف. 
وتعتبر أطباق Forestia طبيعية 
100 % بدون أية مواد مضافة أو 

حافظة أو ملونة. إنه طعام 100 
% لالستمتاع به في الطبيعة ودون 
الحاجة إلى إضافة الماء إليه. كما 

أن Forestia تقدم نظام للتسخين 
الذاتي لألطباق دون الحاجة إلى النار 
أو ضرورة االعتماد على األفران أو 
غيرها من المعدات الثقيلة والكبيرة. 

طقم المساعدة اإلنسانية 
تقوم Jomipsa بإعداد عدة أطقم 

للمساعدة اإلنسانية والعمل االجتماعي. 
وتم إعداد األطقم المذكورة من أجل 

تغطية االحتياجات األساسية في مجاالت 
مختلفة كما يلي:

-  النظافة: أطقم نظافة )لألطفال الرضع 
واألطفال الصغار والرجال/النساء 

واألسر واإلسعافات األولية(، وأطقم 
dignity المطبخ وأطقم

-  التعليم: أطقم فضاءات األطفال، و
school in a box واألطقم 

التعليمية وأطقم األلعاب
-  الغذاء: أطقم غذائية على شكل وجبات 

)لألطفال والكبار واألسر(، وأغذية 
بشكل عام إلى جانب متطلبات خاصة. 

معدات معالجة مياه وبراميل ماء
-  مالجئ: أطقم مالجئ ومعاطف وخيام 

 .tarpaulinsو
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أنظمة ومعدات جوية 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
مالبس ومعدات 

مظالت لألشخاص 
تقوم PARAFLY بإنتاج مجموعة 

واسعة من المظالت من أجل 
التدريب ومعارك الجنود المظليين. 

وباإلضافة إلى أمور أخرى، فإن لدينا 
تصاميمنا الخاصة بنا للمظالت سواء 

للتدريب أو المعارك، إلى جانب 
معداتها االحتياطية. ومن بين أنشطة 

الشركة يتم إبراز أحد تصاميمنا 
التي تم انتقاؤها من طرف وزارة 

الدفاع األمريكية من أجل المشاركة 
 FCT، )Foreing في برنامج
)Comparative Testing

 .ATPS ضمن مشروع

شهادات الجودة
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

 PARAFLY تم تأسيس شركة
ورأسمالها إسباني في عام 1986 

وهي متخصصة في التصميم 
والتطوير وتصنيع مختلف المعدات 
المصنوعة من النسيج، والموجهة 

للتطبيقات العسكرية، إلى جانب 
مختلف األنظمة الميكانيكية والنارية 

واإللكترونية المكملة. وتعتبر 
PARAFLY ضمن هذا القطاع، 
من بين الشركات العشر العالمية 

التي لها أكبر قدرة تكنولوجية 
وتجديدية، حيث شاركة سواء بشكل 
فردي أو كشركة ثانوية التعاقد، في 
مشاريع كبرى على الصعيد الوطني 

والدولي. ومثال على ذلك، اختيار 
وزارة الدفاع األمريكية لها كشركة 

ذات أهمية علمية وتكنولوجية أو 
مشاركتها كمتعاقد معها رسميا في 

برنامج يوروفايتر. 

C/ Isaac Newton, 3 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 0034 918039699
www.parafly.com

PARAFLY, S.A.
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 BME-330 مظالت
وتعد PARAFLY رائدة على 

المستوى الوطني ولها خبرة واسعة 
في تطوير وإنتاج وإدماج وصيانة 
أنظمة معقدة للمظالت والمثبتات 
ومكمالتها بالنسبة ألنواع مختلفة 
من أسلحة الطيران والفرامل أو 
الفرامل الخارقة ومن أجل أنواع 

مختلفة من الذخيرة المضيئة. وتتمتع 
PARAFLY بالقدرة الكافية 

على تغطية االحتياجات الراهنة في 
مختلف صناعات السالح ضمن هذا 

القطاع. 

مظالت للحمولة 
وقد بدأت PARAFLY منذ عام 
1998 تصنيع مجموعة المظالت 

األكبر التي تسمى G-11. وقد سمح 
هذا األمر أن تشمل هندستنا إنتاج 

عمليات أكثر تعقيدا من أجل تصنيع 
هذه المظالت العمالقة، بحيث تصبح 

لدينا المجموعة كاملة من أصغر 
االحجام إلى أكبرها. ونقوم في 

الوقت الحاضر بتصنيع مجموعة 
كاملة من مظالت الحموالت حيث 

NSPA- أننها مزودون لمنظمة
 .OTAN

 SIVA نظام استعادة
وبالنسبة لما يتصل بأنظمة استعادة 

 PARAFLY فقد شاركت UAV
في عدة مشاريع إسبانية هامة. نظام 

استعادة SIVA. نظام استعادة 
 .ALBA نظام استعادة .ALO
نظام استعادة SCRAB. تحقق 

PARAFLY بفضل هذه المشاريع 
هدفا آخر من خالل تحضيرها أنظمة 

استعادة UAV األكثر تقدما في 
العالم، بوزن وحجم مقلّص بشكل 

ملموس، بالمقارنة مع أنظمة من نفس 
الطبيعة. 

حمايات باليستية شخصية 
قامت الشركة منذ 1990 ببذلك 

جهود متنوعة من أجل التقدم في 
هذا المجال، حيث نجحت في 1993 

بإطالق منتوج ثوري في السوق. 
أحرزت PARAFLY بواسطة 

تكنولوجيا STRATUM ، مكانة 
الصدارة حيث نجحت بفضل مزج 

مواد مختلفة، بتقليص وزن صدرية 
الوقاية بحدود 40 % من أجل نفس 
مستوى الحماية التي يؤمنها تصفيح 
تقليدي. وقد واصلنا تطورنا بواسطة 

هذا النوع من التكنولوجيا في هذا 
الخط، حيث أحرزنا مجموعة واسعة 

من المنتجات. 
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أنظمة ومعدات 
البحري 

أنظمة ومعدات 
الجو فضائي 

أنظمة ومعدات جوية 
أسلحة وذخيرة 

صناعة مساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
أنظمة ومعدات 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
شهادات الجودةصناعة مساعدة وآليات 

UNE EN 9100
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تم تأسيس SINTERSA )لألنظمة 
الترابطية( في عام 1987 ويعمل فيها 

في الوقت الحاضر أكثر من 160 
عامال وهي شركة تعاقدات أولية في 

مجال الترابطات الكهربائية لمجموعة 
إيرباص دفنس أند سبيس وبوينغ في 

إسبانيا. وتقوم SINTERSA بتصميم 
وتصنيع وتركيب الكابالت والمعدات 
العسكرية والمتصلة بالمالحة الجوية 

في مدريد في معمل يشغل 3500 متر 
مربع وفي إشبيلية في معمل آخر مساحته 

1500 متر مربع. وفي حوزتها أهم 
شهادات الجودة العسكرية وهي حاضرة 

في أكبر مشاريع صناعات الطيران 
والعسكرية الدولية )إيرباص وبوينغ 

وجي دي ونابانتيا وسينير وتيكنوبيت 
وثيسا وأوتو ميالرا وغيرها(. ولشركة 

SINTERSA قدرة هندسة اإلنتاج 
وتجميع صناعة الطيران وتكنولوجيا 

الشبكات EMI /RFI للكابالت ووسم 
األسالك الكهربائية بواسطة الليزر 

والتأكد من استمرارية وعزل األنظمة 
الكاملة وقياس العيار وإصالح مالقط 

الضغط. 

C/ Marqués de Monteagudo, 24 
28028 Madrid 
Telf.: 0034 913610041
www.sintersa.es

SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN, S.A.
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الكابالت والمجموعات 
الفرعية للربط 

الكابالت الكهربائية والمجموعات 
الفرعية الخاصة بالعربات العسكرية 
والحرب اإللكترونية والرادار ثالثي 
األبعاد ورفوف االتصاالت وكابالت 
القوة الكهربائية واإلشارات واأللياف 
البصرية التكتيكية. تصنيع الكابالت 

ذات القدرات العالية من أجل متطلبات 
قوية )بحيرات ودرجات حرارة تتراوح 

ما بين 50 درجة مئوية تحت الصفر 
و200 درجة مئوية فوق الصفر ومقاومة 

السوائل الهيدروليكية واالهتزازات و
EMI/RFI( وكابالت االنتشار 

 SINTERSA التكتيكي. كما تقوم
بتأمين مستوى رفيع من الجودة ومن 

القدرة اإلنتاجية. 

أدوات بناء الظفيرة 
الكهربائية 

- مالقط ضغط لكل أنواع الوصالت من 
أجل تأمين الربط.  أدوات مصنّعة تحت 

)M22520( المعيار العسكري
-  أطقم أدوات

-  آالت لالختبارات الكهربائية من أجل 
االستمرارية والعزل. تصميم وتصنيع 
نظائر الظفائر الكهربائية واالختبارات 

الكهربائية
-  مقشرات خاصة بالكابالت العسكرية 

المسطحة
-  آالت Band-IT وإقفال 
backshells المسطحة

-  أدوات الختبار التوتر الكهربائي بملقاط 
الضغط

-  أدوات القياس يمر / ال يمر. تملك 
SINTERSA أدوات وكتيبات خاصة 

بعمليات الكابالت العسكرية. 

روابط كهربائية 
- روابط دائرية تحت المعيار العسكري 

للتغذية الكهربائية واإلشارات: MIL-5015 و 
MIL-DTL-38999 و MIL-C-26482
-  روابط خاصة بالشبكات التكتيكية واأللياف 

)RJFIELD( البصرية
-  تصنيع 48-24 ساعة

-  تصميم روابط على المقاس، خاصة بمقاومة 
درجات الحرارة المرتفعة واالهتزازات 

والضغط
-  روابط كهربائية من األلومنيوم والفوالذ المقاوم 
للصدأ والبرونز. معالجات بواسطة الكادميوم 

والنيكل وتحت مواصفات RoHS في 
Black Zinc Nickel

-  روابط مستطيلة من طراز Arinc أو 
M24308

-  لوازم خاصة بالروابط: من قبيل 
backshell و األغطية ووصالت اإلشباع 

EMI وأحذية مقاومة للحرارة ووصالت 
 quadrax y األلياف الكهربائية ووصالت

twinax وأحزمة دقيقة وغيرها. 
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أنظمة ومعدات 
البحري 

أنظمة ومعدات 
الجو فضائي 

أنظمة ومعدات جوية 
أسلحة وذخيرة 

صناعة مساعدة وقطع غيار 
إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
أنظمة ومعدات 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
شهادات الجودةصناعة مساعدة وآليات 

UNE EN 9100
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110

تحتل S.C.P )تموين الروابط 
االحترافية(، منذ العام 1985 الصدارة 
في تصنيع الروابط الدائرية العسكرية 

في إسبانيا. لديها خزين بحدود 
4،1 ماليين دوالر من مواد الربط 

البيني من أجل تموين كل أنواع 
الروابط والكابالت العكسرية على 
المقاس )خاصة ومقننة(، ومالقط 

لالستخدام العسكري وللطيران وآالت 
االختبارات الكهربائية وأنظمة تحديد 

الكابالت ومعدات حرارية جرارة 
ولوازم ربط وعناصر قيادة ومراقبة 
بالنسبة لألسواق العسكرية والمتصلة 

بالطيران. حيث أن المعارف الفنية 
بخصوص SCP في الربط البيني 
وعناصر وتطبيقات تقدم دعم فعال 

في الهندسة والنظام. لديها مكاتب في 
مدريد وبرشلونة وإشبيلية ولشبونة إلى 

جانب حضورها في أكبر المشاريع 
العسكرية والمتصلة بالمالحة الجوية 

األوروبية. 

C/ Marqués de Monteagudo, 24 
28028 Madrid 
Telf.: 0034 913556006
www.scp-sa.es

SUMINISTROS DE CONECTORES  
PROFESIONALES, S.A.
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روابط كهربائية 
وتصنّع SCP في إسبانيا روابط 

دائرية عسكرية وللطيران وفق 
 MIL-DTL-38999 القواعد
مجموعة III )SCPTV( و

 Rosca روابط MIL-C-5015
 Bayoneta و –SCP/MS
SCPB( VG95234(. آجال 

التسليم في غضون أسبوعين 
وخدمات التسليم العاجل في فترة 

 SCP 24/48 ساعة. وتتمتع
بالخبرة الفنية باإلضافة إلى احتياطي 

من جميع أنواع الموصالت 
الكهربائية وملحقاتها. موصالت 
دائرية ومستطيلة للقوة واإلشارة 

واأللياف البصرية من أجل 
االتصاالت التكتيكية أو للمعدات 

المنقولة.

أدوات للربط 
تقوم شركة S.C.P. بتسويق 

وتصميم مخصص ألطقم التوصيالت 
المؤلفة من مالقط ضغط )كريمبرز( 

مصنعة تحت مواصفات عسكرية 
فضال عن لوازم إدراج وإخراج 

الوصالت وآالت الحزم ومكونات 
الربط للموصوالت الكهربائية 
العسكرية أو ثنائية المحور و

safe-T-cable وغيرها وأطقمنا 
لألدوات من صنفDMC التي 

تستخدمها كافة صناعات الطيران 
والقطاع العسكري في كل أنحاء 

العالم. وتقدم S.C.P. خدما إصالح 
DMC – da- سوقيا للمصنّع
 niels manufacturing

 .corporation
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لوجيستية منتقلة وبنى تحتية 
وغيرها. 

خيام 
- خيمة من وحدات، ذات هيكل 

 TMP و TMP 36 m2 خارجي
 ،PVC 54مصنوعة من نسيج m2

هيكلها ومفاصلها من األلومنيوم. 
لديها أربع نوافذ، اثنتان على الجانبين 

وإثنتان في الواجهة. تركيب في 3 
 TMP دقائق وتسع 4 أشخاص

36m2 تركيب في 3 دقائق وتسع 4 
   TMP 54 m2 أشخاص

 TMP خيمة للجمع بين أربع خيام  -
m2 18. ويستخدم هذا النوع في 
الخيام للجميع بين أربع خيام من 

 TMP 54 و TMP 36 m2نوع
m2 على شكل عالمة زائد، حيث 

يتم بهذه الطريقة تشكيل مركز قيادة 
لواء بناء على هذه الخيام. 

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001
PECAL/AQAP 2120

تعتبر TOLPIN متخصصة في 
إنتاج وتسويق منتجات النسيج منذ 
قرابة 40 سنة وذلك سواء بالجملة 
أو التقسيط. وتركز نشاطاتها في 
تصنيع لوازم من النسيج الخفيف 

والثقيل إلى جانب تحضير وتحويل 
وتصنيع أنسجة ملبسة بالبالستيك. 

لدينا آالت للخياطة عالية الدقة 
وآالت للعمل بمادة PVC بواسطة 

اللحام عالي التردد. ونعمل على 
إعداد لوازم صناعية كما يلي: 

• صهاريج ذات قدرات مختلفة 
لتخزين المياه ومظالت ثابتة 

وأغطية قماش لمركبات الجيش 
ومعدات التخييم مثل خزائن وأسّرة 

بطوابق وخيام بهيكل خارجي 
من األلومنيوم، يمكن إقامتها في 

دقيقتين و30 ثانية. 

C/ Fernández de la Hoz, 46, 3.º B 
28010 Madrid 
Telf.: 0034 915710125
www.tolpinsa.com

TOLPIN, S.A.
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دوالبة 
دوالبة مزدوجة متنقلة تفتح بالساحب 
وبتوزيع داخلي، مع رف. هيكل من 

الفوالذ المطلي بالزنك. 

مظالت ثابتة 
- مظالت ثابتة للمركبات العسكرية
-  مظالت ثابتة لعلب ومقصورات 

المركبات العسكرية، وهي 
مصنوعة على شكل غطاء بلون 
ترابي وفق معايير وزارة الدفاع
-  مظلة ثابتة للمقطورة العسكرية

-  مظلة ثابتة للمقطورة العسكرية، 
مصنوعة من قماش ممّوه

-  يمكن تصنيع مظالت ثابتة من 
مقاييس علو مختلفة. 

صهاريج مرنة 
- صهريج مرن مستطيل: صهريج 
مرن مستطيل لتخزين الماء بقدرة 
تتراوح ما بين 500 لتر و25000 

 PVC لتر. مصنوع من نسيج
ومعالج باألشعة تحت الحمراء IR و 

ADB
-  صهريج دائري: صهريج دائري 

بسعة 10000 و15000 أو 20000 
 PVC لتر. مصنوع من نسيج

 IR ومعالج باألشعة تحت الحمراء
 .ADB و

أرسّة من طوابق 

- أرسّة من طوابق
-  أرسّة مزدوجة

-  أرسّة مزدوجة تنقلية بهيكل من 
الفوالذ المطلي بالزنك

-  مصنوعة من نسيج بوليستير 
والقطن

-  أرسّة ثالثية تنقلية
-  أرسّة ثالثية تنقلية مصنوعة من 

نسيج البوليستير والقطن وهيكل من 
الفوالذ المطلي بالزنك. 
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لوجيستية منتقلة وبنى تحتية 
وتغذية. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 22000
ISO 9001

OHSAS 18001

تعتبر UCALSA شركة 
خدمات لإلدارة الشاملة، تعمل في 
المجال الوطني والدولي، إذ أنها 
تتمتع بخبرة كبيرة في المناطق 

الصعبة أو النزاعية. ونحن نعنى 
بالخدمات )التموين والكاترينغ 

ونوعية المعيش وسحب النفايات 
والنقل(، باإلضافة إلى البنى التحتية 
الخدماتية )التصميم والهندسة والبناء 

والتشغيل والصيانة بشأن ذلك(. 
وتعد UCALSA شركة مرنة، لها 
خبرة في المشاريع الكبرى وأوضاع 

األزمات )الحروب والكوارث 
الطبيعية وانعدام االستقرار(، 

بحيث أنها تدرج المخاطر في خطة 
 UCALSA عملها. وتتمثل مهمة
في تقديم الخدمات الضرورية لكي 

يستطيع الزبون التركيز على نشاطه 
الرئيسي. 

C/ Oquendo, 23, 4.ª planta
28006 Madrid 
Telf.: 0034 917813780
www.ucalsa.com

UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, 
UCALSA, S.A.
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وجبات متنقلة وللطوارئ 
تعتبر UCALSA رائدة في 

مجال جودة وبيع وتوزيع الوجبات 
المتنقلة لحاالت الطوارئ والكوارث 

اإلنسانية:
-  وجبات فردية وحيدة يومية

-  وجبات عائلية
-  وجبات متعددة. علب على المقاس 

وفق المجموعة البشرية/الزمن. 
كما تقوم UCALSA بتحضير 

وجبات متنقلة متأقلمة مع الظروف 
الثقافية المتنوعة للمستخدمين: 
الغربيين والهندوس والنباتيين 

والحالل )للمسلمين(. 

خدمات الطعام للمساعدات 
المقدمة في البيوت في 

المجال االجتماعي الصحي 
وتحظى شركة UCALSA بفريق 
فني من المهنيين الخبراء في تصميم 

وتخطيط وإدارة مروحية واسعة 
من الخدمات، سواء ذات الطابع 
االجتماعي أو الصحي. وتتوجه 

برامجها إلى مجموعات هشة و/أو 
في تعاني من مخاطر اجتماعية مثل 
األشخاص كبار السن والذين يعانون 
من عجز يجعلهم مرتبطين بآخرين 

والمهاجرين ومرضى الزهايمر 
وذوي االحتياجات الخاصة واألطفال 
 UCALSA وغيرهم. وتقوم شركة

للخدمات االجتماعية الصحية، في 
الوقت الراهن، بتقديم ما يزيد عن 
4000 وجبة طعام لألشخاص في 

اليوم. 

صيانة التنظيف وخدمات 
جودة المعيش 

تتمثل مهمتنا الرئيسية في تزويد 
عمالئنا بالخدمات الضرورية لكي 
يتمكنوا من التركيز على نشاطهم 

الرئيسي، ومما نقوم به ما يلي:
-  النظافة

-  صيانة المعدات
-  خدمات جودة المعيش: الرياضة 

والسينما ومحالت اإلنترنت 
والمكتبات وغيرها. 

خدمات الكاترينغ 
وتعد UCALSA شركة رائدة في 

قطاع المطاعم الجماعية التي تقدم 
حلوال على الطلب لتلبية احتياجات 

بعينها، إذ أنها متخصصة في اإلدارة 
الشاملة لخدمات الطعام سواء على 

األراضي اإلسبانية أو بلد آخر. 
وتأخذ خدمات المطاعم الجماعية 

باالعتبار الميزات الخاصة، الثقافية 
واالجتماعية والمحلية للمجموعة 

البشرية الموجهة إليها. 
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إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا ال

المعلومات واالتصاالت 
TIC

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
خدمات 

شهادات الجودة
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
PECAL/AQAP 2110

ISO 28000

يعتبر UTi فاعال لوجيستيا شامال، 
حيث يقدم إدارة متكاملة لسلسلة 
التزويد بواسطة تقديم خدمات 

على صعيد النقل الدولي )الجوي 
والبحري والبري( والجمارك 

والتخزين والتوزيع المحلي 
واألنشطة ذات القيمة المضافة 

وتقديم المشورات وتطوير أنظمة 
المعلومات المخصصة. نحن فاعلون 
لوجيستيون شاملون، ويميزنا مكّون 

الخدمة والتجديد والتفاني. ولهذا 
فإننا نراهن على الثقة والعالقات 

على المدى البعيد إلى جانب االلتزام 
“بتقديم تميز تنافسي لسالسل التزويد 

لكل عميل على حدة من عمالئنا”. 
وكل ذلك باإلضافة إلى أنظمة جودة 

وعمليات قابلة للقياس، تتيح لنا 
التحسن المستمر، عالوة على تحقيق 

رضى العميل. 

C/ del Tesoro, 3, 5, 7, Sector P-5 
19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Telf.: 0034 949329602
www.go2uti.es

UTI IBERIA, S.A.U.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

الخدمة اللوجيستية 
نقوم بتصميم وتنفيذ حلول من شأنها 

تحسين الحضور وتقليص الكلفة 
العامة لسالسل التزويد لعمالئنا، حيث 

نقدم الدعم اللوجيستي لكافة سلسلة 
التزويد من خالل مجموعة واسعة 
من المنتجات والخدمات، كما يلي: 

النقل الدولي الجوي والبحري والبري 
وإدارة المستودعات والجمارك 

والتجارة الخارجية والتوزيع وإدارة 
النقل والتحليل واالستشارات حول 

سلسلة التزويد. 

خدمات التخزين 
وعالوة على الخدمات االعتيادية 

للتخزين فإننا نقدم مجموعة متنوعة 
من الحلول كما يلي: األتمتة والتعزيز 

وكروس دوكينغ ونزع التعزيز 
وخدمات إفراغ الحاويات والفولمنت 
إلكتروني والكيتينغ والتجميع ودعم 

التصنيع والتحضير والترميم 
والتصنيف وخدمات القيمة المضافة 

وإدارة جرد الممونين. 

خدمة تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت 

إننا نفهم داخل UTi التقدم التكنولوجي 
كمفتاح للنجاح في الحاضر والمستقبل. 

ولهذا ومن خالل التحالفات مع 
شركات تكنولوجية مرموقة على 

الصعيد الدولي، تخصصنا في 
تصميم أنظمة المعلومات واالندماج 
لتكنولوجيات مختلفة، مع استغالل 

آخر التطورات التكنولوجية المتعلقة 
باإلنترنت. 

نقل البضائع 
نقدم حلول تشمل كافة مراحلة عملية 

التوزيع والنقل، حيث نولي أهمية 
بالغة لعمالئنا من خالل إدارة شاملة 

للنقل وخدمات إنجاع الطرق. ويسمح 
لنا التوازن الذي تحظى به حقيبة 

خدماتنا للنقل )التوزيع والنقل الدولي
-  الجوي والبحري والبري وخدمات 
متخصصة أخرى(، بإعداد حلول 

على المقاس بهدف تلبية احتياجات 
عمالئنا. 
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AIR-RAIL, S.L.
C/ Alsasua, 16 
 Madrid 28023 

Telf.: 0034 902202628 
www.air-rail.org

تعتبر Air Rail شركة متخصصة في استيراد آالت 
المطارات والقطارات والموانئ والصناعة. ونحن 

نمثل أحسن الصانعين في كل قطاع، ولدينا من 1700 
آلة تشتغل لدى ما يزيد عن 200 زبون في 7 بلدان. 
وبفضل ثقة صانعينا، فإننا نحتل مركز الصدارة على 

صعيد معدات المطارات وصيانة الطائرات والرافعات 
الهيدروليكية للموانئ وآالت العمل في مجال السكك 
الحديدية. إن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها آالتنا، 
فضال عن التأهيل الرفيع الذي يحظى به فريقنا من 
المهنيين وجودة خدمتنا ما بعد البيع، كل ذلك جعلنا 
بمثابة مرجع في القطاع ومزّود مفّضل من طرف 

العديد من العمالء. 

ARIES INDUSTRIAL Y البحري  
SERVICIOS, S.L.U.

C/ Guzmán el Bueno, 133 
 Madrid 28003 

Telf.: 0034 915339200 
com. البحريwww.aries

 Aries Industrial y Naval رأت شركة
Servicios النور من أجل تلبية احتياجات الخدمات 

في القطاع البحري، وبعد ذلك توسعت أنشطتها 
لتشمل قطاعات صناعية متنوعة. وقد استطعنا 

البقاء لمدة طويلة نتيجة خبرتنا وارتياح عمالئنا، 
فضال عن الثقة والموثوقية التي نقدمها إلى عمالئنا. 

بيع المعدات ومكتب استشارة فنية وهندسة بحرية 
وعمليات صيانة وقياس وليزر تراكير. مجال العمل. 

المجال البحري: المدني والعسكري. الطاقات المتجددة: 
الحرارية الشمسية والريحية أوفشور. الطيران. تدوير 
النفايات. بيع المعدات والتجميع وقطع الغيار والصيانة 

والمساعدة الفنية. 

ARIETE SEGURIDAD, S.A.
C/ Industrias, 51. Pol. Ind. Urtinsa II 

)Alcorcón )Madrid 28923 
Telf.: 0034 916431214 

www.arieteseguridad.com

شركة تنتمي إلى القطاع األمني وتقدم مجموعة كبيرة 
من الخدمات المتعلقة بالمراقبة وحماية الممتلكات 

والمرافق والحفالت والمسابقات أو المؤتمرات مع 
التركيز دائما على حماية األشخاص. ويتم إنجاز 

العمل على صعيد كل األراضي الوطنية، سواء لفائدة 
الشركات العامة أو الخاصة وفي عدد من القطاعات 

مثل الصناعة والتجارة والمطارات واإلقامات 
والصحة والدفاع والثقافة واللوجيستية والمكاتب 

والفعاليات. وتتركز خدماتنا على المراقبة النشيطة 
ذات الطابع الثابت )نقاط أمنية حرجة( أو الدينامي 

)القيام بطواف(، والمراقبة بواسطة الدوريات وإدارة 
مراكز المراقبة وخدمات المطارات ومراقبة المداخل 

بواسطة أجهزة السكانير، وغيرها. 

BEYOND SOLUCIONES Y 
SERVICIOS, S.L.

C/ Oquendo 23, esc. 3.ª, 4.ª planta 
 Madrid 28006 

Telf.: 0034 918286673 
www.beyondss.com

نقدم خدمات على صعيد سلسلة التزويد لعمالئنا 
وشركائنا وأنظمتها المعلوماتية، بحث نخلق قيمة أعلى 
بشكل مدمج وبدون تصدع. يعتبر BeSS مشروعا، 
انطلق بناء على قناعة قوية لدى مجموعة من مهنيي 
اللوجيستية وأنظمة المعلومات، من أجل خلق طريقة 
جديدة للعمل، تربط وتدمج بشكل أكثر انسجاما كافة 
قطاعات سلسلة التزويد وتحسن من نوعية الخدمة 

 ،4partlogistics أبعد” مما يعرف تحت مسمى“
من خالل إحداث عالقة “شراكة شديدة الوفاء 
واالنخراط” وتحقيق مفهوم اللوجيستية الشاملة 

المتكاملة للحلول المعقدة. 
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CALZADOS ROBUSTA, S.L.
Ctra. de Prejano, 72 

)Arnedo )Logroño 26580 
Telf.: 0034 941385411 

www.robusta.es

تعتبر شركة Calzados Robusta مصنّعا 
لألحذية األمنية ولالستعمال المهني منذ عام 2000. 
إذ أنها شركة فتية من منطقة ريوخا، لم تتوقف عن 
التطور حتى أصبحت مرجعا على الصعيد الوطني 

والدولي، حيث يشمل كاتالوجها أكثر من 300 
نموذجا، لقطاع الصناعة واألغذية والغابات واألجهزة 
األمنية والصحة والفندقة والدفاع. وتحقق ذلك التطور 
بفضل توّحد عمالئنا مع فلسفتنا في العمل التي تستند 

إلى شغف تقديم الخدمة بشكل دائم، ضمن خطة 
صارمة لجودة اإلنتاج والمنتج وإيجاد حلول على 
المقاس وبناء على احتياجات كل عميل على حدة. 

CALZADOS PLÁSTICOS 
ESPAÑOLES, S.A.

.C/ Barrio San José, s/n 
)Callosa de Segura )Alicante 03360 

Telf.: 0034 965310004 
www.panter.es

مصنّع أحذية لقطاع األمن والبدالت، حيث تعد 
منتجاته مصنّعة 100 % في اسبانيا، ويحظى بما 

يزيد عن 3 عقود من التجربة في طليعة القطاع، مع 
اعتماده على التجديد وأحدث التكنولوجيا وتصاميم 
األحذية. لدينا كاتالوج أحذية يشمل أكثر من 800 
نموذج، كفيل بتغطية احتياجات أي قطاع مهني: 

الجيوش والشرطة والمطافئ وغيرها. كما أننا 
نتكيّف مع مطالب واحتياجات عمالئنا، ونقدم حلوال 

مخصصة. وتملك شركتنا PANTER منشأة 
صناعية خاصة بها، تشغل مساحة 50000 متر مربع، 

بقدرة إنتاجية بحدود 14.000 زوج أحذية في اليوم 
ومنصة لوجيستية من أجل التصدير إلى القارات 
الخمس، بما يجعلها تمثل إحدى أهم شركات هذا 

القطاع. 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
PETRÓLEOS, S.A.U.

Paseo de la Castellana, 259 A, Torre CEPSA 
 Madrid 28046 

Telf.: 0034 913376000 
www.cepsa.com

تعتبر CEPSA )الشركة اإلسبانية للبترول(، شركة 
طاقوية شاملة، حاضرة في كل مراحل سلسلة قيمة 

البترول، ويعمل فيها ما يزيد عن 10000 مهني. 
وتقوم بأنشطة استكشاف وإنتاج البترول والتصفية 

والتوزيع والتسويق لمشتقات البترول والبتروكيماويات 
والغاز والكهرباء. وتعتبر CEPSA رابع مجموعة 

صناعية إسبانية من حيث حجم المبيعات، ولها ما 
يزيد عن 80 سنة من الحضور في السوق. وبفضل 

 CEPSA مرونتها وقدرتها على التأقلم، فإن شركة
نجحت في أن تتحّول إلى إحدى الشركات المرجعية 
في قطاع البترول في إسبانيا. كما أنها حاضرة في 

كل من الجزائر والمغرب والبرازيل وكندا وكولومبيا 
وبانما وبيرو وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة 

وإيطاليا والبرتغال. 

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE 
HIDROCARBUROS CLH, S.A.

C/ Titán, 13 
 Madrid 28045 

Telf.: 0034 917746000 
www.clh.es

تعد مجموعة CLH األكبر على صعيد تخزين 
ونقل المنتجات البترولية في إسبانيا، كما أنها من 

بين كبريات الشركات الخاصة ضمن قطاعها، 
 CLH على الصعيد الدولي. وتشمل مجموعة
في إسبانيا كال من CLH وCLH للطيران و

TERQUIMSA )للمحطات الكيماوية ش. م.( 
 CLH كما أن لها حضور دولي من من خالل

 .Pipeline System )CLH-PS( Ltd
 Orpic Logistics في المملكة المتحدة و

Company L.L.C. فضال عن )OLC( التي 
تقوم بنشاطها في ُعَمن. وتقوم مجموعة CLH بدور 
هام في تأمين وصول المجتمع بشكل ميّس وموثوق 
إلى المنتجات البترولية وتبني إدارتها على معايير 
االلتزام باالستدامية واألمن والفعالية والتعاون مع 

المجتمع. 
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DESARROLLO DE EQUIPOS 
MILITARES, S.L.U.

C/ Los Herreros, 8-12 
Pol. Ind. Prado Bajo, sector 1 

)Camarena )Toledo 45180 
Telf.: 0034 918170922 

www.demsl.es

شركة لها ما يزيد عن 50 سنة من التجربة في 
قطاع الدفاع. تعتبر رائدة في تصنيع وإعداد وبيع 
معدات المخيمات )األحزمة وملحقاتها، ومقّومات 

السكن ومعدات الغابات والخيام والمظالت الثابتة 
ومقاعد المركبات، وحقائب الظهر والسترات واألرسّة 

ومستلزمات اإلسعافات األولية، وما إلى ذلك( لقطاع 
الدفاع وغيرها من الشركات ذات الصلة. ويتم تصنيع 

كل ذلك بواسطة مواد رفيعة الجودة، حيث لديها ما 
يفوق 200 منتج مصنّف من طرف وزارة الدفاع. 

DESOXIDADOS Y PINTURAS 
INDUSTRIALES, S.A.

 Avda. Las Américas, edif. 3 
)Coslada )Madrid 28820 

Telf.: 0034 916601425 
www.depisa.com

تتخصص DEPISA منذ تأسيسها في عام 1969 
في خدمة مكافحة التآكل في قطاع الصناعة وتقدم 

مجموعة واسعة من الحلول:
-  هندسة مكافحة التآكل

-  التنظيف التقني وإعداد السطوح
-  الدهان

-  الطالء بواسطة األلياف البصرية
-  التدبيب

-  األرصفة الصناعية
-  آليات مكافحة الحرائق. لدينا تكنولوجيات 

ومتخصصون رفيعو التأهيل من أجل تحسين 
عمالئنا الستغالل أنشطتهم أو منشآتهم. وننجز كل 
العمليات بناء على النزاهة والجدية التامة. ونحن 
نفي دائما باتفاقاتنا والتزاماتنا مع جميع عمالئنا 

ونحترم األشخاص والبيئة. 

EASA البحري , S.L.
C/ Oso, 7 

)Jerez de la Frontera )Cádiz 11405 
Telf.: 0034 956307450 

com. البحري-www.easa

تتمتع EASA NAVAL بمسيرة طويلة في 
تزويد وإصالح وصيانة معدات النجاة والبقاء على 
قيد الحياة. نقوم بصيانة شاملة لزوارق وصدريات 

النجاة ومعدات التنفس الذاتي سواء للسطح أو األعمال 
الغائصة تحت الماء وبدالت مقاومة البرد للطيارين 
وأطقم الطيران والبدالت الجافة لوحدات الضفادع 
البشرية وغيرها. ويتمثل هدفنا في أن نقدم لزبنائنا 

إمكانية الحصول على معدات النجاة والبقاء على قيد 
الحياة تكون دائما جاهزة لالستخدام، وبكلفة معقولة 

ومعايير جودة عالية. 
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CONSTRUCCIONES FRANCISCO 
ROCA SÁNCHEZ, S.L.

C/ Huerto, 1 
)La Unión )Murcia 30369 

Telf.: 0034 968548557 
www.construccionesfranciscoroca.com

 Construcciones تأسست شركة
Francisco Roca Sánchez في روش-

الأونيون في عام 1972. وتندرج أنشطتها في قطاع 
البناء، حيث أن لديها المهنيين والمعدات المناسبة لتنفيذ 

كل المواصفات الفنية التي يطلبها عمالؤنا . وتتجه 
الخدمات التي نقدمها، بشكل رئيسي إلى شركات 

القطاع البحري، فضال عن باقي اإلدارات العمومية 
وشركات البناء والزبناء من الخواص. وتشمل 

األنشطة التي نقوم بها المجاالت التالية:
-  تهيئة السفن أو المراكب

-  تهيئة البنايات
-  تركيب المعدات وآليات البناء. 

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001
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EL SIGLO 1870, S.L.
Pol. Ind. Puente de Hierro 

)San Fernando )Cádiz 11100 
Telf.: 0034 956881416 

www.el-siglo.es

نشأت شركة Siglo في عام 1870، حيث استمرت 
في نشاطها منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا بدون 
انقطاع، في تصنيع البدالت والمستلزمات الخاصة 
بالقوات المسلحة اإلسبانية. وتحظى الشركة بشهادة 

الجودة Pecal 2120 الخاص بتصنيع وتزويد 
البدالت والصدريات واألغطية والمستلزمات النسيج 

لالستعمال العسكري، فضال عن عناصر الحماية 
الباليستية والمعدات البصرية لالكتشاف ولوازم 

االستخدام العسكري. 

ELECTRO RUIZ, S.A.
C/ Electricidad, 19 

)Leganés )Madrid 28918 
Telf.: 0034 916191204 

www.electroruiz.com

بدأت ELECTRO RUIZ نشاطها في عام 1985 
كشركة للمنشآت الكهربائية الموجهة إلى القطاع 

الصناعي والتجاري. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف 
عن التطور الدائم، حيث تأقلمت مع التكنولوجيات 

الجديدة ووسعت من نطاق أنشطتها. ونركز في الوقت 
الحاضر نشاطنا على تصميم وتنفيذ وصيانة المنشآت 
الكهربائية من التوتر المنخفض-المتوسط، والحماية 

من الحرائق، فضال عن االتصاالت الالسلكية. ونسعى 
إلى أن نكون شركة تلبي احتياجات وتطلعات زبنائها 

وتفي دائما بالمتطلبات القانونية في مجال البيئة وما له 
عالقة بنشاطها. 

EULEN SEGURIDAD, S.A.
C/ Gobelas, 25-27 

 Madrid 28023 
Telf.: 0034 916310800 

www.eulen.com

بوصفنا نمثل شركة مخضرمة في القطاع على 
مدى أكثر من 40 سنة من خدمة زبنائنا، فإننا أيضا 
مجددون ونتمتع بالمرونة والسالسة لكي نتأقلم مع 
المخاطر الجديدة ونلتزم بالتميز في تقديم خدماتنا. 

ونقوم بإنجاز أعمالنا انطالقا من ضمان األمن 
للمنظمات تحت شعار التقارب األمني. ويتم تقديم 

هذه الخدمات تحت مفهوم االندماج مع اعتبار األمن 
كعملية هامة. الخدمات: استشارات أمنية وحراسة 

وأنظمة أمنية ومخابرات وأمن على شبكة األنترنت 
ومركز مراقبة لألمن الشامل وحماية البنى التحتية 
الحساسة وأمن المطارات واألمن البحري والمتنقل 

والحراسة بالفيديو عن بعد. 

EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U.
Ctra. Nacional II, km 41,8 

)Azuqueca de Henares )Guadalajara 19200 
Telf.: 0034 949360007 

www.exide.com

تعتبر Exide Technologies، المنتج الرئيسي 
على الصعيد العالمي لبطاريات تشغيل المركبات 
والبطاريات الصناعية الثابتة وللجر وللغواصات. 
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FEDUR, S.A.
C/ Brazal Almontilla, 4 

)Cuarte de Huerva )Zaragoza 50410 
Telf.: 0034 976505556 

www.fedur.com

تصنيع معدات الدفاع الشخصي: صدريات مضادة 
للرصاص ومضادة للشظايا ومضادة للسكاكين 

ولمكافحة الشغب وصدريات للشرطة وللجنود وخوذ 
ودروع ودفاعات ولوحات باليستية. 

FRIMARTE, S.L.
.Pol. Ind. Espíritu Santo 

C/ Daimler, 30 
)Cambre )A Coruña 15650 

Telf.: 0034 981649800 
www.frimarte.com

تتخصص شركة Frimarte في منشآت التبريد 
والمكيفات البحرية والصناعية. وقد طّورت منذ انطالقها 

مشاريع تأقلمت فيها مع احتياجات زبنائها وأضافت 
إلى منشآتهم حلوال للتبريد عالية الجودة والتجديد، 
وذلك بفضل فريقها المهني المتخصص والذي ال 

يتوقف عن تحديث معارفه من خالل دورات تدريبية 
والمشاركة في المعارض الخاصة بالقطاع. وتهدف 
Frimarte إلى تقديم حلول على المقاس لزبنائها 

لتلبية احتياجاتهم، التي تشمل المشورة الفنية الهندسية 
والتزويد والتجميع واالختبار والتشغيل والصيانة، 

بشأن كل أنواع منشآت التبريد. 
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FACET BOX, S.L.
C/ Santiago Estévez, 27 

 Madrid 28019 
Telf.: 0034 914727114 

www.facetbox.com

تعد FACET BOX شركة رأسمالها اسباني 100 
% وهي تعنى بتصميم وتصنيع flightcases منذ 
عام 1992. ويتم اعتبارنا في الوقت الحاضر من بين 
الشركات اإلسبانية الرئيسية في ذلك القطاع، حيث أن 
من بين عمالئنا عدد من الهيئات التابعة لوزارة الدفاع 
باإلضافة إلى كبريات شركات االتصاالت والسمعي-

البصري والطيران واألسلحة، في إسبانيا. 

FAL CALZADOS DE 
SEGURIDAD, S.A.

Avda. de Logroño, 21 bis 
)Arnedo )Logroño 26580 

Telf.: 0034 941380800 
www.falseguridad.es

مصنّع أحذية لالستخدام االحترافي: الجيوش وأجهزة 
األمن والمطافئ وكمعدات حماية شخصية. مصنوع 

Gore- 100 % في إسبانيا. مزودون بمنتجات
Tex®, Vibram®, Boa®, 3M®وغيرها. لدينا 

كاتالوج عام ولكننا أيضا نكيّف أنظمتنا التصنيعية 
ومعاييرنا للجودة مع احتياجات زبوننا، حيث أننا نسهم 

بخبرتنا ومعاملنا للبحوث زائد التطوير. ونقوم في 
الوقت الحاضر بتزويد العديد من الجيوش وأجهزة 

الشرطة ورجال المطافئ في كل أنحاء العالم )أمريكا 
وأوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق األوسط(، ومن بينها 

القوات المسلحة البرية والقوات الجوية اإلسبانية. 
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FRÍO CLIMA VALENTÍN, S.L.
C/ Banderas, 6 

)Puerto Real )Cádiz 11510 
Telf.: 0034 956883426 

www.frioclimavalentin.com

شركة تعنى بالتزويد والتجميع والصيانة واإلصالح، 
بخصوص آالت الفندقة ومكيفات الهواء والتبريد 

والتجميد الصناعي والبحري. ونقوم بالتزويد بالمعدات 
الكهربائية وتركيب وصيانة وإصالح المنشآت 

الكهربائية للتوتر المنخفض. وتوجد منشآتنا في منطقة 
قادش )إسبانيا(. 

GAPTEC 2011, S.L.
C/ Balmes, 226, pral. 2.º 

 Barcelona 08006 
 Telf.: 0034 972445072 

www.gaptek.es

تعتبر GAPTEK شركة متخصصة في تشييد 
بنايات األلومنيوم سريعة اإلقامة، مثل المستودعات 

والهياكل الخاصة باإلنارات الكبرى والبنايات المؤلفة 
من وحدات. لدينا عدة مجموعات من المنتجات 

المالئمة لمختلف األوساط واالحتياجات. نتمتع بخبرة 
واسعة في التصميم والتجميع والبناء، وذلك دائما 

بهدف تقليص الكلفة والمدة الزمنية. وقد عملنا مع عدة 
جيوش تابعة لحلف شمال األطلسي ووكاالت حكومية 
ومنظمات غير حكومية وشركات من القطاع الخاص، 
ومن أمثلة ذلك، وزارة الدفاع اإلسبانية ووزارة الدفاع 
في اإلمارات العربية المتحدة وشركة إيرباص دفنس 
أند سبيس وأطباء بال حدود. وتوجد منتجاتنا في ما 

يزيد عن 20 بلدا في القارات الست، بما فيها األنترتيد. 

GLR SERVICIOS Y SISTEMAS 
CONTRA INCENDIOS, S.L.

C/ Almacén de Hierros, parc. 61 
)Sagunto )Valencia 46520 

Telf.: 0034 962699015 
www.glrservices.es

تعتبر GLR SERVICES شركة رئيسية في 
السوق اإلسباني وهدفها خدمة زبنائها من خالل حلول 

إدارة تمكنهم من تحقيق غاياتهم. لديها فريق مهني 
متعدد االختصاصات، متفرغ لخدمة الزبائن بعرض 

شامل من المنتجات والخدمات لمختلف المجاالت، 
كما يلي:

-  السفن )البحر(
-  النار والسالمة

-  إدارة البيئة
 .)Linde( توزيع الغازات التقنية الصناعية  -

GUARNICIONERÍA ROAL, S.A.
C/ Arganzuela, 10 

 Madrid 28005 
Telf.: 0034 913669611 

www.roal.com

تصنيع مواد التكملة من الجلد والقماش والمعدات 
العسكرية واالحترافية والشرطية. وتسويق لوازم 
التكملة بالجلد والقماش واألسلحة وسترات العمل 
واالكسسوارات والرمزية والخردوات،ومعدات 

الحماية الشخصية، والمعدات الرياضية والدباغة 
واألحذية. 
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IBER PRECIS, S.L.
Pol. Pignatelli, 17 

)Cuarte de Huerva )Zaragoza 50410 
Telf.: 0034 976503727 

www.iberprecis.com

IBERPRECIS: اآلالت الرفيعة. نقوم بإبرام عقود 
ثانوية والتجميع والتحقق والتصديق، وذلك بهدف إنتاج 
أجزاء ومجموعات ألحسن المعدات الصناعية. الدفاع:

-  تصنيع أجزاء مكتملة من المركبات
-  تصنيع أجزاء من الذخيرة. الطيران:

-  قطع للطيران. الصعود:
-  أطقم السالمة. صناعة األغذية:

-  أجزاء ومجموعات من آالت الحشو وملزقات البطاقات. 
:IBERPRECIS قدرات

-  تصنيع اآلالت. أكبر قطعة وزنها 50 كغ وطولها 650 مم 
وقطرها 250 مم

-  تجميع. حد أقصى من 250 كغ وطول 2 أمتار
-  األرصاد الجوية )مختبر خاص(

-  قسم التعاقدات الثانوية )عمليات ومعالجات(
-  قسم اشتراء المادة األولية والصهر )نصف تحويل(. 

IMPRIMACIONES MAJANO, S.L.
C/ Polvoranca, 17 

)Leganés )Madrid 28914 
Telf.: 0034 916943451 

www.imprimajano.com

فنون الطباعة ونسخ المساند المنقوشة. متخصصون 
في األوسام والمساند المنقوشة للقوات المسلحة وقوات 

األمن. 

INDUSTRIAL MATRICERA 
PALENTINA, S.L.U.

Ctra. Palencia Magaz, km 2,5 
)Villamuriel de Cerrato )Palencia 34190 

Telf.: 0034 979165048 
www.inmapa.com

تصميم وتصنيع وتجميع وضبط ومرافقة فنية للمشاريع 
بصيغة المفتاح في اليد للمعدات واألدوات والمنشآت 
الصناعية واآلالت الخاصة والنماذج األولية. البنى 
الميكانيكية-الملحومة الكبرى واآلالت بشكل عام. 

القطاعات التي نعمل فيها: الطيران والسيارات وتصنيع 
العجالت المطاطية والقطاع ابحري والسكك الحديدية 

والدفاع والطاقة وغيرها. لحم عربات وأجزاء القطارات 
وفق معايير EN 15085-2. مفتشون معتمدون للمستوى 

الثاني بالنسبة للجزيئات المغناطيسية والسوائل الوالجة 
 .UNE-EN 473 والفحص بالعين المجرة وفق معايير

مفتشو الطالءات بمعايير NACE المستوى 1. 

INDUSTRIAL SEDÓ, S.L.
Carrer de Calaf, 24 

Barcelona 08090 
Telf.: 0034 932003366 

www.industrialsedo.com

نصنع األنسجة التقنية العسكرية وشبكات التمويه 
والخيام. أقمشة لتغطية للشاحنات وأقمشة للمقاعد ولحماية 
 gamma-2 caqui :المعدات. ومراجعنا هي التالية
IR ومظالت ثابتة من القماش للشاحنات 824 وأقمشة 

للخيام 884 وأقمشة للمقاعد 826 ومقعد للخيام من 
فئة gamma-0 خضراء وفق معايير حلف شمال 

 .IR األطلسي
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INSTALACIONES INABENSA, S.A.
.Ctra. de la Esclusa, s/n 

Pol. Ind. Torrecuellar 
 Sevilla 41011 

Telf.: 0034 954983500 
www.inabensa.com

تقوم ABGB بتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة 
للتنمية المستدامة في قطاعات الطاقة والبيئة وتوليد 

الكهرباء من الموارد المتجددة وتحويل الكتلة الحيوية 
إلى وقود حيوي أو إنتاج مياه الشرب من مياه البحر. 
تقوم شركة Inabensa Abengoa بتصميم 
وتصنيع لوحات التحكم والسيطرة ومرابط الوصل 

البيني، وصناديق التحكم والواجهات ومنصات االختبار 
وEGSE واإللكترونيات المحمولة، باإلضافة إلى 

الغرف الكهربائية ومعدات الوحدات إلى جانب دمج 
ووصل جميع أنواع المعدات: لوحات التوتر المنخفض 

ومراكز التحكم في المحركات وخزانات التوتر المتوسط 
ومراكز الطاقة الكهربائية ومعدات الكمبيوتر والبطاريات 

والمحوالت، الخ. 

INTEGRA INTERNATIONAL 
FREIGHT & LOGISTICS 
NETWORK SPAIN, S.R.L.

C/ Tierra de Barros, 2 
)Coslada )Madrid 28220 

Telf.: 0034 911888898 
www.integra-international.es

تتبّوأ INTEGRA INTERNATIONAL مكانة 

الصدارة لجهة أعلى معايير االقتدار وتندرج ضمن دفع 
التعاون الصناعي الذي يستجيب لالحتياجات اللوجيستية 

التوزيعية الشاملة التي تطرح لدى القوات المسلحة 
والصناعة الدفاعية، في إطار برامج إدارة التوريد 

والتعاقدات الخارجية للخدمات وصيغ المفتاح في اليد أو 
المساعدات للطوارئ. 

ISOWAT MADE, S.L.
Avda. de Finisterre, 309 

 A Coruña 5008 
Telf.: 0034 981252700 

www.invertaresa.com

تنتمي شركة Isowat التي تم تأسيسها في 
عام 1964 إلى مجموعة الشركات اإلسبانية 

Invertaresa، التي يقدم قسمها للطاقة، سواء 
على الصعيد الوطني أو الدولي، حلوال خاصة 

بالمحطات الفرعية للطاقة الكهربائية وشبكات التوزيع 
والنقل بواسطة مجموعة واسعة من المنتجات رفيعة 

الجودة التي تم تصميمها وتصنيعها في مختلف 
الوحدات اإلنتاجية، عالوة على الخدمات التكميلية 
ذات القيمة المضافة العالية. وتعتبر Isowat في 

الوقت الحاضر من بين الشركات ذات المرجعية في 
الصناعة الكهربائية، حيث أنها من بين الشركات 

الكبرى الثالثة التي تعمل على اإلدماج في إسبانيا، 
في هذا القطاع. ويتركز النشاط الرئيسي لشركة 
Isowat في تصميم وتصنيع منتجات ومعدات 

كهروميكانيكية للقطاعات الكهربائية والصناعية فضال 
عن قطاعي البناء والبنى التحتية. 
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LEEWARD ESPAÑA, S.L.
C/ Isla de la Palma, 38 

)San Sebastián de los Reyes )Madrid 28703 
Telf.: 0034 916527193 

www.leeward.es

تعد LEEWARD شركة الشحن اإلسبانية األكثر 
انتشارا دوليا. ولديها مكاتب خاصة بها في كل من: 

إسبانيا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية والصين 
وكازاخستان وبيرو والمكسيك والبرازيل، إضافة 

إلى شبكة عالمية متشعبة من الممثلين. وتتخصص 
LEEWARD في المشاريع بصيغة المفتاح في 

اليد مع قدرة مشهودة لنقل أي قطعة، بصرف النظر 
عن وزنها أو حجمها، حيث أنها تؤمن طريقة النقل 
األنسب لذلك سواء برا او بحرا أو جوا. كما تشمل 
خدماتنا أيضا عمليات استئجار وشحن السفن والنقل 
الخاص للبضائع الثقيلة وخارقة المقاييس مع معداتنا 
الخاصة، فضال عن هندسة النقل وإجراءات وكالة 

الجمارك والتخزين مع ZAR مأذون به من طرف 
وزارة الدفاع االسبانية. 
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LINDE MATERIAL HANDLING 
IBÉRICA, S.A.

Avda. Prat de la Riba, 181 
)Pallejá )Barcelona 08780 

Telf.: 0034 936633232 
www.linde-mh.es

تحظى عربات Linde بإعجاب مستخدميها نظرا 
لتجديدها وتكنولوجيتها الصناعية، األمر الذي يتحول 
إلى ميزات بالنسبة للزبناء الذين يثقون في ماركتنا. 

من خالل شبكتنا التي تشمل 17 تاجرا مرخصا 
حصريا وموزعا واحدا وممثليات Linde منتشرة 

في شبه الجزيرة اإليبيرية والجزر، نضمن قدرة 
اإلدارة والتفاعل. 

M. TORRES, DISEÑOS 
INDUSTRIALES, S.A.U.

Ctra. Huesca, km 9 
 Noáin )Valle de Elorz(/Noáin 31119

))Elortzibar( )Navarra 
Telf.: 0034 948317811 

www.mtorres.es

تعتبر MTorres مجموعة صناعية مقتدرة في عالم 
التكنولوجيات المتقدة من أجل تطوير حلول مجددة 
بخصوص أتمتة العمليات الصناعية شديدة التعقيد 

لقطاعات الطيران وكونفيرتينغ. ويتخصص قسم الطيران 
في تصميم وتصنيع وتثبيت آالت وأدوات خاصة لصناعة 

مكّونات الطيران وأدوات وأنظمة تجميعها. وتشمل فئة 
المنتجات كافة العملية اإلنتاجية ابتدا من تصنيع المكونات 

المنفصلة وإلى غاية تجميع المنتج النهائي من المعدن 
والمواد المرّكبة. وتوجد منتجات MTorres في مايزيد 

عن 70 بلدا وأكثر من 620 زبونا. لدينا ما يفوق 700 
عامل في مجال البحوث + التطوير+التجديد في مراكز 

تقع في كل من ناباّرا ومورسية ومدريد والواليات المتحدة 
األمريكية وألمانيا والبرازيل، حيث يتم إعادة استثمار 10 

% في البحث+التطوير من حجم المعامالت. 

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS TECMAN, S.L.

Ctra. de Cedeira, km 1,5 
)Narón )A Coruña 15570 

Telf.: 0034 981397283 
www.tecman.com.es

تعد TECMAN شركة متخصصة في صيانة 
المعدات والمنشآت واإلصالح والتجميع والتزويد 
الصناعي. نبرز التأهيل الرفيع لمواردنا البشرية 
وامتالكنا للموارد التقنية الحديثة من أجل تطوير 

نشاط موثوق وفعال باإلضافة إلى سياسة موجهة إلى 
إرضاء الزبون. وتقدم TECMAN عدة خدمات 

متخصصة في قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات 
المتجددة )التشغيل وصيانة حدائق طواحين الرياح(، 
إلى جانب خبرة كبيرة في قطاع السفن سواء المدني 

أو العسكري بما في ذلك التصنيع والتجميع والصيانة. 
وقد نفذت TECMAN نظاما شامال للتدبير يستند 

 UNE-EN 9001, UNE-EN ISO إلى معايير
 .14001 and OHSAS180

MANUFACTURAS AURA, S.A.
C/ Electricistas, 12 

)Villaviciosa de Odón )Madrid 28670 
Telf.: 0034 916165878 

www.manufacturasaura.com

تعتبر Manufacturas Aura شركة خدمات، 
راسمالها إسباني 100 %. لدينا أكثر من 20 سنة من 

التجربة والحضور في عدة أسواق، حيث نعرض 
منتجات وخدمات تلبي احتياجات زبنائنا في القطاعين 

العام والخاص. ويتمثل نشاطنا الرئيسي في تصنيع 
وتوزيع المظالت الثابتة للمركبات العسكرية، إضافة 

إلى الخيام والمخازن العسكرية وتوحيد األشكال 
بشكل عام إلى جانب األكسيسوارات. كما نشمل كل 

المجاالت المتعلقة بالصحة والحماية المدنية والوحدات 
المتنقلة والمعدات الرياضية والمالبس والحماية 

الشخصية ومعدات التسلق ومعدات الطوارئ. كما 
لدينا خطا آخر يتمثل في المجال الخاص المتصل 

بالمحالت التجارية الكبرى. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001 

UNE EN 9100

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001

شهادات الجودة
PECAL/AQAP 2120

ISO 14001
ISO 9001
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MECÁNICA DE PRECISIÓN 
TEJEDOR, S.A.

Pol. Ind. La Estación 
C/ Milanos, 11 

)Pinto )Madrid 28320 
Telf.: 0034 916913000 

www.mptejedor.com

 MECÁNICA DE PRECISIÓN تقوم  -
TEJEDOR بتصنيع المجموعات الميكانيكية 

الملحمة وتجميعها للصناعة العسكرية. 
- منصات أرضية: مختلف عناصر البرج ومعدات 

الرؤية الليلية وأنظمة الرفع للدبابات ومركبات أخرى. 
- الذخيرة: تشارك في مختلف برامج الصواريخ 

وتنجز عناصر القنابل والقذائف والرمانات من مختلف 
العيارات. 

- القوات البحرية: تصنيع أجزاء ميكانيكية 
للبيريسكوب )برنامج بيركوسوب(. 

- الطيران: تشارك في تصنيع عدة عناصر للطائرات 
غير المأهولة. 

MECÁNICAS BOLEA, S.A.
Pol. Ind. Cabezo Beaza 

Avda. Bruselas, s/n 
)Cartagena )Murcia 30353 

Telf.: 0034 968324220 
www.mecanicasbolea.com

 MECÁNICAS BOLEA وتشمل شركة
التي تتمتع بما يزيد عن 30 سنة من الخبرة في 

أعمال اإلصالح والصيانة وتصنيع المعدات، من بين 
زبنائها االعتياديين، وزارة الدفاع اإلسبانية، بأعمال 
لمستودعات الذخيرة العسكرية في قرطاخنة، وفي 

سفن القوات البحرية اإلسبانية وألسطول حلف الشمال 
 S-70 األطلسي، حيث تقوم بتصنيع وتجميع معدات
و S-80 مع نابانتيا وفي غواصات سكوربين لنابانتيا 

وDCN. كما أنها تعمل لحساب القاعدة الجوية 
في ألباسيتي، حيث تصنّع قطع وأدوات إيرباص 

هيليكوبتر وف18-. ومن أجل ذلك، تمتلك الشركة 
 PECAL 2310, شهادات االعتماد والجودة من قبيل

 ISO 14001, ISO 9100, ISO 9001, ISO
 3834-2, OHSAS 18001, SELLOS U y

R, MÓDULO H1 في حاويات الضغط وغيرها. 

شهادات الجودة 
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120

شهادات الجودة
 OHSAS 18001

ISO 3834
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2110
UNE EN 9100

MECANIZADOS, S.A.
Pol. Ind. Juan Carlos I 

C/ La Granja, 28 
 Valencia 46440 

Telf.: 0034 961767200 
www.mecaniza.com

تصميم وتصنيع وإصالح وتجميع المعدات الخاصة 
والضرورية. تصنيع معدات اكتشاف األلغام ومكّونات 

أخرى بمناظير للطيف والتحليل في الوقت الحقيقي 
وتطوير محطات المياه الشروبة المنقولة جوا وعبر 

وحدات. 

PANARCOS  
INTERNACIONAL, S.L.U.

Avda. Toscana, 50 
)Galapagar )Madrid 28420 

Telf.:0034 918591736 
www.panarcos.com

وكالة للنقل الدولي ولالستيراد 
والتصدير.  

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

UNE EN 9100
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SAGRES, S.L.
Segunda Travesía Padre Crespo, 5 

)Redondela )Pontevedra 36800 
Telf.: 0034 986400558 

www.partenon.net

تعمل شركة Partenon التي تم تأسيسها في 1958 
في مجال إنتاج المالبس التقنية الموجهة إلى أجهزة 

وقوات األمن. وبفضل استعمال أحدث التكنولوجيات 
فإن مالبس Partenon تتميز بأعلى المواصفات 
سواء بالنسبة للمعايير التقنية أو ما يتعلق بالتصميم 
والراحة. وكل ذلك، إلى جانب مروحية واسعة من 

 Partenon الخدمات التي تجعل من مالبس
ضمانة جودة. وترتكز ميزتنا التنافسية على ثقافتنا 

في القرب من الزبون والتزامنا تجاهه، عالوة على 
التجديد واالبتكار. مدعومة بعقيدة الشركة التي تركز 
على التوجه نحو الزبون واعتماد التجديد واالبتكار 
والعمل ضمن الفريق والتوكل على الثقة والشفافية 

والخدمة والجودة. 

PYC SEGURIDAD CATALUÑA, S.A.
C/ Padilla, 228 

 Barcelona 08013 
Telf.: 0034 932310412 

www.pycseca.com

شركة أمنية مصادق عليها من طرف وزارة الداخلية 
لألنشطة التالية:

-  تخطيط وترشيد األنشطة األمنية
-  تركيب وصيانة األنظمة األمنية

-  مركز استقبال اإلنذارات
-  حماية األشخاص

-  الحراسة. العمل في كل األراضي 
اإلسبانية.  

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 27001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PINE INSTALACIONES Y 
MONTAJES, S.A.

Astintze Kalea, 6 A, 3.ª planta 
edif. Astintze, dpto. 308 

)Derio )Vizcaya 48160 
Telf.: 0034 944544792 

www.ingeteam.com

 Pine Instalaciones y تنتمي شركة
Montajes غلى قسم الخدمات في مجموعة 
Ingeteam التي لها أكثر من 45 سنة من 

الخبرة. وهي متخصصة في خدمات الهندسة واإلدارة 
واإلشراف والتزويد والتجميع والصيانة وتقنين 
المشاريع والمساعدة التقنية لكل أنواع المنشآت 

الكهربائية سواء كانت للتوتر المنخفض أو العالي، 
فضال عن األدواتية أو االتصاالت الالسلكية. ويتم 
تقديم هذه الخدمات في قطاعات الطاقة والصناعة 
والسفن والقطارات واالتصاالت الالسلكية وأنظمة 
األمن والبنى التحتية المدنية. ونظرا للخبرة الكبيرة 

 Pine والمعارف العملية التي اكتسبتها، فإن شركة
Instalaciones y Montajes أيضا تقوم 

بإدارة العقود الكهربائية حيث أنها أنجزت العديد من 
المشاريع من هذه الفئة. 

PAPÍ TRÁNSITOS, S.L.
Pol. Ind. Atalayas 

C/ Rublo 
Alicante 03114 

Telf.: 0034 965207144 
www.papitransitos.com

لشركة الشحن Papí Tránsitos ، أكثر من 45 
سنة من الخبرة في نقل البضائع IMO والعسكرية 
مع إعطاء الحلول اللوجيستية الشاملة كما لها شهادة 
الجودة ISO 9001. وهي مقيّدة في سجل “اإلدارة 
العامة لألسلحة والمعدات” DGAM التابع لوزارة 
الدفاع، وتقدم خدمات النقل البري والبحري والجوي 

لكل أنواع البضائع مع تنسيق كل مكّونات السلسلة 
اللوجيستية منذ االستالم إلى التسليم في الوجهة مع 
ضمان احترام القوانين السارية بخصوص الحراسة 
وتراخيص العبور واألمن في الموانئ وغير ذلك. 

كما أن لدينا مستشارون أمنيون خاصون بنا، يقومون 
بتحليل حيثيات كل أرسالية لنقلها بالشكل األكثر 
فعالية وكفاءة ممكنة. وتتخصص شبكة عمالئنا 

الموجودة في كل أنحاء العالم، في هذا النوع من 
البضائع األمر الذي يتيح لنا التمتع بالموثوقية الكاملة 

لضمان وصول البضائع إلى وجهتها. 

شهادات الجودة
ISO 9001

OHSAS 18001
ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 9001
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SAIMA SEGURIDAD, S.A.
Avda. Valgrande, 12, naves 16-17 

)Alcobendas )Madrid 28108 
Telf.: 0034 916616892 

www.saimaseguridad.com

 SAIMA تتخصص الشركة اإلسبانية
SEGURIDAD في تقديم حلول شاملة متقدمة 
التكنولوجيا، من أجل حماية األشخاص والممتلكات 
وفق احتياجات السوق. إذ أن نشاطها المتخصص 
والحصري داخل قطاع األمن يتمير بالتركيز على 

التكنولوجيا اإللكترونية، ما يضفي على جهودها 
مزيدا من الفعالية. تتمتع بخبرة لما يزيد عن 25 سنة 
في مختلف القطاعات مثل المصارف والبنى التحتية 

الحرجة والدفاع وغيرها. ونقدم حلوال ومعارف 
تكنولوجية لزبنائنا من أجل تغطية كل احتياجاتهم 

والحصول هكذا على النتائج المنشودة. حلول شاملة 
من أجل تبني أنظمة جديدة مثل صيانة األنظمة 

الموجودة سابقا. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

SEGUR IBÉRICA, S.A.
C/ Juan de Mariana, 15 

 Madrid 28045 
Telf.: 0034 915065265 

www.gruposegur.com

تعتبر Segur Ibérica شركة مزودة بالخدمات 
الشاملة على صعيد األمن الخاص، حيث تشمل فريقا 
من المهنيين رفيعي التأهيل، يقومون بتصميم الحلول 
المبتكرة والفعالة لتلبية متطلبات حماية زبنائها. ولها 
استراتيجية عمل تستند إلى تأقلم كبير مع احتياجات 

الزبون واالستعمال المتنامي للتأهيل والتكنولوجيا 
كعناصر مميزة، كما أن الشركة عززت من وضعها 

الرائد في خطوط النشاط الذي تنجزه في إسبانيا. 

TALLERES MATEU 
SUCESORES, S.L.

Avgda. Comarques del País Valencià, 43 
)Quart de Poblet )Valencia 46930 

Telf.: 0034 961548541 
www.talleresmateu.com

 TALLERES MATEU تعتبر
SUCESORES شركة عائلية تأسست في عا 

1962، حيث قامت بتعزيز مكانتها منذئذ في السوق 
وطرحت حلوال للهندسة والتجديد لتأمين خدمات 
لكافة قطاعات الصناعة. وهي شركة تنتمي إلى 

القطاع المعدني الميكانيكي، متخصصة في تصنيع 
السخانات الصناعية من كل أنواع الفوالذ والسبائك 

)مع تخصص إضافي في مجال أنواع الفوالذ المضاد 
للصدأ االنشطاري(، واألبنية الميكانيكية والتصنيع 

والهندسة والتصميم والتطوير. 

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

شهادات الجودة
ISO 9001

TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
C/ Barbadillo, 7 

 Madrid 28042 
Telf.: 0034 913127777 

www.techcosecurity.com

تهدف الشركة إلى تقديم وتطوير الخدمات واألنشطة 
التالية:

-  حراسة وحماية الممتلكات والمنشآت
-  تركيب وصيانة األجهزة واألنظومات وأنظمة األمن
-  استغالل محطات لالستقبال والتحقق ونقل إشارات 

اإلنذار وتواصلها مع قوات وأجهزة األمن
-  تخطيط وتقديم المشورة بخصوص األنشطة األمنية 

التي ينص عليها قانون 23/1992 بتاريخ 30 
يوليو/تموز، لألمن الخاص و/أو القوانين الالحقة 

التي عدلت أو ألغت القانون السابق
-  تركيب وصيانة أنظمة الحماية ضد الحرائق. 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001
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TEXTIL SANTANDERINA, S.A.
.Avda. Textil Santanderina, s/n 

)Cabezón de la Sal )Cantabria 39500 
Telf.: 0034 942700125 

www.textilsantanderina.com

تم تأسيسها في عام 1923 وهي شركة نسيج تشمل 
كافة جوانب نظام التصنيع، ابتداء من المادة األولية 
إلى غاية األلبسة النهائية، من خيط ونسج وصباغة 
وطبع وإكمال وخياطة للمالبس. وتتوجه منتجاتها 
إلى عدة قطاعات مثل المودا والسيارات واألنسجة 

التقنية )كمعدات الحماية الفردية(، إلى جانب الحماية 
المخصصة للقوات الخاصة مثل الجيش والشرطة. 

وتحظى الشركة بقدرة إنتاجية كبيرة عالوة على 
امتالكها لمختبرات وتنوع األلياف التي تستعملها في 

مواسمها ما يجعل منها مرجعية عالمية في مجال 
صناعة النسيج. وبحوزة الشركة مجموعة من شهادات 
الجودة المعتمدة على صعيد إدارة الشركة والمنتجات، 
األمر الذي يؤمن أقصى درجات الجودة والخدمة في 

كل إنجازاتها. وهي حاضرة في كل أنحاء العالم وتقدم 
حلوال مبتكرة لكل أصناف المستخدمين.

TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S.L.
Avda. de la Constitución, 258 

)Torrejón de Ardoz )Madrid 28850 
Telf.: 0034 916749490 

www.tolderonline.es

 Tolder Carpas y Toldos تمتلك شركة
تجربة تمتد إلى ما يزيد عن 60 عاما، حيث نمثل 

مرجعا في هندسة النسيج لألغطية الكبيرة لالستخدامات 
المختلفة مثل الخدمات اللوجستية والرياضة واألحداث، 

وما إلى ذلك. كما نقوم ببيع وتجميع مظالت الطي 
لألسطح الكبيرة، وذلك إلى جانب تصنيع وبيع 

المستودعات، المجال نعد فيه مرجعا، إذ أننا مزودون 
لمنتج NAMSA وهو عبارة عن خيام متعددة 

االستخدام وقابلة للتفكيك، عالوة على كل أنواع األقمشة 
من أجل تغطية األسطح والمركبات والبضائع والخيام 

الضخمة من مختلف المقاييس والمرائب والشموع 
المشدودة وواجهات القماش والشمسيات والظالالت، 
مع التركيز دائما على أحسن الحلول الفنية والتصاميم 

 Tolder Shelter لزبنائنا. ومن جهة أخرى نبرز
وهي خيام لجوء للطوارئ في حالة الكوارث 

اإلنسانية وبنى البقاء على قيد الحياة المؤقتة والمخازن 
والمستشفيات المتنقلة وخيام الغاز األحيائي. 

TYCO INTEGRATED FIRE AND 
SECURITY CORPORATION 
SERVICIOS, S.A.

Ctra. de la Coruña, km 23,5 
Las Rozas de Madrid 28290 

Telf.: 0034 902011055 
www.tyco.es

 Tyco Integrated Fire and تقوم شركة
Security بتصميم وتركيب وصيانة أنظمة 

مكافحة الحرائق وأنظمة أمنية إلكترونية للزبناء في 
اإلقامات السكنية واألعمال والمنشآت الحكومية. 
 Tyco Integrated Fire وتشمل أنشطة

and Security أجهزة إنذار لمكافحة االختراق 
والحراسة بواسطة الفيديو ومراقبة المداخل والحماية 

اإللكترونية للوازم وتحديد الهوية عبر ذبذبات الراديو 
واستكشاف الحرائق والحلول الشاملة والمراقبة. 

 Tyco Integrated Fire ويتم استخدام حلول
and Security من أجل المساعدة على حماية 

األشخاص والممتلكات. 

YUMA, S.A.
Pol. Ind. Malpica. C/ D 

 Zaragoza 50016 
Telf.: 0034 976330000 

www.altus.es

تصميم وتصنيع وتوزيع لوازم الجبال والمخيمات 
)حقائب الظهر وأكياس النوم والخيام واأللبسة 
واألحذية وأكسيسوارات أخرى لوقت الفراغ(، 

للرياضيين والمهنيين )وزارة الدفاع واإلطفائيين 
واألجهزة األمنية وهيئات أخرى(.  

شهادات الجودة
ISO 14001

PECAL/AQAP 2110
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001

ISO 14001

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 9001
ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

PECAL/AQAP 2120
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سفن شرطية ولإلنقاذ وأنظمة 
ومعدات  

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

C4ISR وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
خدمات 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

 RCM خدمات استشارات
 METHODOLOGY

وقد أدخلت ALTEN عدة تحسينات 
في منهجية RCM من أجل التأقلم 

األمثل مع أنظمة شديدة األمان. 
وتساعد هذه التحسينات على تحديد 
فترات دورية ألعمال الصيانة التي 

تحقق الموثوقية التي يحتاجها النظام، 
إضافة إلى السيطرة على مخاطر 

النظام، ما يؤّمن سالمته وأداءه 
لوظيفته. ويتم إجراء هذه التحسين 

 RCM بهدف إنجاع تطبيق منهجية
على متطلبات السالمة لألنظمة 

والمنصة. 

شهادات الجودة
OHSAS 18001
UNE EN 9100

ISO 14001
ISO 15504
ISO 20000
ISO 27001
ISO 9001

شركة أوروبية متعددة الجنسيات رائدة 
في مجال االستشارات وتكنولوجيات 

المعلومات والهندسة ولها حضور 
دولي حيث يتجاوز رقم معامالتها1،3 

مليار يورو ويعمل فيها أكثر من 
18.400 عامل، وهي تقدم خدماتها 
إلى الشركات الرئيسية في السوق 
اإلسبانية بفضل مقراتها ومكاتبها 

التقنية الموجودة في كل من مدريد 
وبرشلونة وبامبلونا وبايادوليد وقادش 

وإشبيلية وبيلباو. وتستند مروحية 
خدمات ALTEN إلى اعتبار أساسي 
يتمثل في قدرتها على تلبية المتطلبات 

العملياتية بواسطة التكنولوجيا األنسب. 
وتساعد قدرتها على التطور والتأقلم 
مع متطلبات السوق، حضورها في 

عدة قطاعات من االقتصاد والصناعة 
وتقديم خدمات حلول لفائدة األعمال 

بواسطة التكنولوجيا. 

Vía de los Poblados, 3, edif. 5 
28033 Madrid 
Telf.: 0034 917910000
www.alten.es

ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS,  
AUDITORÍA E INGENIERÍA, S.A.
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المنتجات و/أو الخدمات الرئيسية 

خدمات هندسة البرمجيات 
لالتصاالت التكتيكية 

مراجعة تقفي األثر لتحليالت وثائق 
التصميم ومتطلبات المعدات. تحليل 
وثائق قوانين الدفاع من أجل قوانين 

تنظيم المعدات. تعديل وإعادة تصميم 
أجهزة خاصة بما فيها كل دورة 

حياة تصميم األجهزة. المشاركة في 
تطوير firmware من خالل 
استعمال كودات برمجة خاصة. 

مكتب استشارات لهندسة 
الطيران 

تقوم ALTEN بتعاون وثيق مع 
AIRBUS DS مشاريع هندسة 

لطراز A400M. ومن بين األنشطة 
التي تنجزها ما يلي:

-  أنشطة مكتب تصاميم
 ATAs: 11.31/ 25.10/ تصاميم  -

31.19/ 33.10
-  دعم حل اإلشكاالت المرتبطة 

بالتصميم
-  إدارة المعدات وإعادة التصميم
-  إدارة املزّودين للمعدات األربعة

-  مسؤولية توثيق المعدات. 

استشارات في هندسة 
البحوث والتطوير 

هيليكوبترات 
تطوير وتعديل برمجيات معدات 
المروحية NH90 في أكثر من 

20 متغيرا. إدماج أنشطة اختبار 
بصيغة “المضيف” ومسرح أحداث 
موضوعي. تنسيق وإضفاء انسجام 
وتتبع لألعمال التي تطال األقسام 

والشركاء والمزودين المنخرطين في 
المشروع، عالوة على جمع وتوزيع 

المعلومات والوثائق المتصلة بها. 

تطوير برمجيات معلوماتية 
وإدماج نظام التحكم في 

الطيران 
دعم تطوير جوانب في الوقت 
الحقيقي وتصميم البرمجيات 

المعلوماتية. تعريف نظام التحكم 
في التوزيع بالنسبة لهندسة األنظمة 
المحمولة للطائرات غير المأهولة. 

تطوير رموز تتولد أوتوماتيكيا. 
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األنظمة والمعدات الجوية والمحاكاة 
واألقمار الصناعية والخط 

الميداني وأنظمة وأجهزة األقمار 
االصطناعية والصناعة المساعدة 

وقطع غيار 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

الرادارات والحماية والحراسة 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

 Altran España تنتمي شركة
إلى مجموعة Altran التي تحتل 

الصدارة في التجديد واالستشارات 
التكنولوجية. وهي حاضرة منذ 

1992 وتتعاون مع أبرز 150 شركة 
من القطاعات الرئيسية. وتتخصص 

في قطاع الدفاع: وتركز شركة 
ALTRAN على قطاع االستشارات 

وهندسة الدفاع ومن بين مجاالت 
نشاطها ما يلي:

-  تصميم المكونات واألنظمة
-  التحليالت الهيكلية الثابتة والدينامية 

واالهتزاز الصوتي
ILS / دعم دورة الحياة  -

-  هندسة اإلنتاج
-  أنظمة إلكترونية محمولة

-  منصات اختبار
-  تكنولوجيات مواد مرّكبة

-  التأهيل وشهادات الجودة واالعتماد 
لالختبارات. 

P.E. Las Mercedes 
C/ Campezo, 1, Edif. 1 
28022 Madrid 
Telf.: 0034 915504100
www.altran.es

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
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الهندسة واالستشارات 
الصناعية والتكنولوجية 

وللطيران 
 Intelligent تطلق تسمية

Systems على الجيل 
الجديد من النظم المتكاملة وفي 
الوقت الحقيقي مع القدرة على 

المعالجة الضخمة. وتتغذى شركة 
Altran من ست ممارسات وهي 
 systems engineering,(
 software engineering,

 electronics, safety,
 .(security y connectivity

إدارة المعرفة والتغيير 
وتعمل Altran حول خمس 

ممارسات شاملية وهي كما يلي: 
إدارة التجديد وتصميم المنتجات 

وهندسة األنظمة وإدارة اإلمدادات 
والتصنيع والتوزيع والدعم، إلى 

جانب إدارة دورة حياة المنتجات. 

مكتب استشارات لإلدارات 
العمومية 

يتجلى التزام شركة Altran مع 
اإلدارة العمومية في تطوير عدة 

مشاريع وخدمات موجهة إلى تحسين 
الفعالية واإلسهام في تحديث إدارتنا. 
كما تشارك Altran في مشاريع 
تشمل في مجملها وبعض جوانبها 

دورة سياسة عمومية بعينها، ابتداء 
من التعريف االستراتيجي والتطوير 

وصيانة أنظمة معلومات الدعم 
من أجل تيسير اعتماد اإلجراءات 
والتغييرات القانونية، حتى يتسنى 

أيضا التحسين المستمر وتحقيق جودة 
الخدمة عبر تتبعها وتقييمها. 

تطوير الربمجيات  

تشمل حلولنا عددا كبيرا من 
القطاعات بما فيها العربات والبنا 

واآلالت المعقدة بشكل عام، إضافة 
إلى النقل. 
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أنظمة ومعّدات وصناعة مساعدة 

وقطع غيار 

البحري 
أنظمة ومعدات وصيانة ودعم 

 )LCS( دورة الحياة

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

خدمات الهندسة 
تغطي قدراتنا التكنولوجية كافة 
مراحل دورة حياة المنتج. نقوم 

بتصميم الهياكل األولوية والثانوية 
والهندسة األساسية وللجزئيات 

وإدماج النظم الميكانيكية 
والهيدروليكية والكهربائية وهندسة 

التصنيع والحساب وفيزياء الطيران 
والتطوير ودعم اإلنتاج، إضافة 

إلى دعم اإلنتاج والدعم اللوجيستي 
وتحرير كتيبات التعليمات التقنية 

ونشرات الخدمة وشهادة المصادقة 
على اإلنتاج وMRO. نعمل على 

أهم المشاريع التابعة ألكبر الشركات 
الدولية في قطاع طيران الدفاع مثل 
إيرباص دفنس أند سبيس وإيرباص 

 .Dassault هليكوبترز و

شهادات الجودة
OHSAS 18001 

ISO 14001 
ISO 27001
ISO 9001

UNE EN 9100

تقدم CT Ingenieros خدمات 
الهندسة لقطاعات الطيران والسفن. 

وتشمل حقيبة الخدمات كل دورة 
حياة المنتج، من التصميم وهندسة 

المنتج وهندسة التصنيع وإلى هندسة 
 CT الدعم في ما بعد البيع. تعتبر

Ingenieros مزّودا مفضال 
 )E2S( لخدمات هندسة منتج
وتصنيع )ME3S( لمجموعة 
إيرباص في العالم. وفي مجال 

 CT Ingenieros السفن، تعد
مزّودا مرجعيا لكافة معامل نابانتيا 
Navantia. وتتمتع بما يزيد عن 

25 سنة من الخبرة والنمو، ما يعكس 
الكفاءات التقنية التي يتحلى بها فريقها 

البشري الذي يتأقلم مع كل متطلبات 
العميل بل يتجاوزها. وتنتمي شركة 
CT Ingenieros إلى المجموعة 

 The CT Engineering الدولية
 .Group

Avda. Leonardo da Vinci, 22
28906 Getafe (Madrid)
Telf.: 0034 916832030
www.ctingenieros.es

CT INGENIEROS AAI, S.L.
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مشاريع هندسة السفن  
البحري 

لدينا أكثر من خمسة ماليين ساعة من 
الهندسة التي تبرهن على جدوى حلول 
الهندسة التي قدمناها للمشاريع الكبرى 

في مجال السفن. وقد قمنا بتطوير 
الهندسة األساسية وهندسة الجزئيات 

ودورة الحياة لبعض أهم مشاريع الدفاع 
التي تم إنجازها في إسبانيا، ابتداء من 
الفرقاطات )جملة F-100 اإلسبانية و 

 AWD النرويجية أو مدمرات F-310
األسترالية(، للسفن الهجومية البرمائية 

الكبيرة )خوان كارلوس 1 التابعة 
للبحرية اإلسبانية أو ALHD التابعة 

للبحرية الملكية األسترالية(، وإلى غاية 
 )S-80الغواصات )برامج سكوربين و

 BAC( أو سفن الدعم اللوجيستي
 .) Cantabria

البرامج 
نشارك في البرامج الرئيسية للدفاع 
لشركة إيرباص دفنس أند سبيس: 

 A400M, C295, CN235, C212,
EFA, NH90, TIGRE, EC-

 725 COUGAR, CARACAL
y A330 MRTT. ونقوم منذ 

2006 بإنجاز خدمات الهندسة لحساب 
A400M في مجال التعريف بعمليات 
تجميع عدة محطات وهندسة التصنيع 
لمحطات FAL وحساب المكّونات 

الهيكلية وتطوير نشرات الخدمة وكل 
دعم MRO. كما أننا نشارك في 

A330 MRTT على كل مراحل 
تصميم كامل أشكاله ولدينا في الوقت 

الراهن مسؤوليات في عمليات التجميع 
 cockpit على صعيد FAL ودعم

واألجنحة. 

خدمات هندسة السفن 
 ،Dinain قمنا بواسطة اشتراء
تقوية وتوسيع خدماتنا في هندسة 
السفن. نقوم بتطوير مشاريع منذ 
بدايتها األولى )مسّودة المشروع 

والهندسة األساسية( إلى غاية 
التطوير الكامل لمختلف مجاالت 

هندسة السفن )الهيكل والسالح ونظم 
السوائل وهندسة دورة الحياة( من 
كل أنواع السفن سواء عسكرية أو 
مدنية ووحدات أوفشور. وتتحلى 

فرقنا من المهندسين والفنيين بالكفاءة 
التي تؤّهلهم لتطوير هذه المجاالت 
سواء على صعيد مطابقتها للقوانين 

)SSCC والمعايير العسكرية 
والمدنية والقوانين الوطنية والدولية( 

وأدوات البرمجيات )Foran و
 )Aveva

مزيد من مشاريع الهندسة 
بالنسبة لمنتجات C295 و 

CN235 وC212 نقدم الدعم 
لهندسة لعمليات تحديث الطيران 

واألنظمة. كما أننا نشارك في كافة 
عمليات تحسين التصميم بالنسبة 
لمكّونات winglets وهندسة 

تطوير مختلف أشكال المنتج مثل 
waterbomber. كما نقوم في 

 TIGRE و NH90 الطرازات
و EC-725 COUGAR و 
CARACAL بإنجاز أعمال 

الهندسة بالنسبة للتغييرات الهيكلية 
وتحسين cockpit والتقوية 

البنيوية أو حربية المنصات. كما 
أننا شاركنا في نهاية المطاف في 
EFA في الحسابات غير الخطية 

ألجزاء حساسة من الطائرة )األجنحة 
ومعدات الصعود(. 
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أنظمة ومعّدات وصناعة مساعدة 

وقطع غيار 

الجو فضائي 
أنظمة ومعدات جوية 

إلكترونيات وتواصل وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لوجيستية ومساعدة وخدمات 
مستهلكات 

استشارات وهندسة 
استشارات وهندسة 

شهادات الجودة
UNE EN 9100 
OHSAS 18001 

ISO 14001 
ISO 9001

 GHENOVA تعتبر
شركة دولية للهندسة متعددة 

االختصاصات ومكتب 
استشارة، تعمل في القطاعات 

التي تستدعي حلوال شاملة. 
ويقوم فريقها بتطوير مشاريع 
كبرى للهندسة شديدة التعقيد 

التكنولوجي لصالح بعض 
كبريات الشركات العالمية 
في قطاعات الدفاع واألمن 
والسفن وأوفشور والطيران 

والصناعة والطاقة والبنى 
التحتية. 

Ctra. de la Esclusa, s/n 
Edif. Galia Puerta, 2.ª planta
41012 Sevilla 
Telf.: 0034 954990200
www.ghenova.com

GHENOVA INGENIERÍA, S.L.
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الهندسة 
وتشمل قدرات GHENOVA في 

مجال الدفاع واألمن كل المراحل 
ابتداء من الهندسة )هندسة التصميم 
والتحويالت والتحديث واألنظمة( 

وإلى غاية مراقبة الجودة، إلى جانب 
اللوجيستية واإلنتاج والعمليات. وتقدم 

خدماتها ألحواض السفن الرئيسية 
والصانعين وأرباب السفن والفاعلين 

األوروبيين، حيث يوجد من بين 
عمالئها نابانتيا وإيرباص دفنس أند 

سبيس. وقد شارك فريقها في مشاريع 
عسكرية مرموقة ومتنوعة في عدة 

بلدان. 

هندسة اللوجيستية 
تخطيط االختبارات والتقييم 

 )LSA( وتحليل الدعم اللوجيستي
ودعم المعدات وهندسة الموثوقية 

واالستقرار )RMT( واإلصدارات 
التقنية والتدريب. 

الهندسة األساسية 
للجزئيات 

هندسة التصميم: الهندسة التصورية 
واألساسية والتفاصيلية واإلنتاجية 

وهندسة التحويل والتحديث وهندسة 
األنظمة وإدارة ومراقبة التشكيلة 

 .)T&E( واالختبار والتقييم
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EVERIS SPAIN, S.L.U.
Avda. de Manoteras, 52 

 Madrid 28050 
Telf.: 0034 917490000 

www.everis.com

 NTT إلى مجموعة Everisتنتمي شركة
DATA وهي عبارة عن مكتب استشارات دولي 

يقدم حلوال لألعمال واالستراتيجية وتطوير وصيانة 
التطبيقات التكنولوجية و outsourcing. وحققت 
الشركة، التي تطور نشاطها في قطاعات االتصاالت 

والمؤسسات المالية والصناعة والمرافق والطاقة 
واإلدارة العامة والصحة، مبيعات بلغت 591 مليون 

يورو في السنة المالية الماضية. ولديها في الوقت 
الراهن 10600 مهني يعمل لحسابها موزعين على 
مكاتبها ومراكزها عالية األداء في 13 بلدا. ينتمي 

مكتب االستشارات إلى مجموعة NTT DATA التي 
تعتبر السادسة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات 
ويعمل لديها 70000 مهني ولها حضور في كل من 

آسيا-الهادئ والشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الالتينية 
وأمريكا الشمالية. 

ÁLAVA INGENIEROS, S.A.
C/ Albasanz, 16 

Madrid 28037 
Telf.: 0034 915679700 

www.alavaingenieros.com

تحتل شركة Álava Ingenieros الصدارة في 
الحلول عالية التكنولوجيا وقد تأسست في عام 1973. 
وتشمل الشركة 6 مجاالت رئيسية لنشاطها وهي كما 

يلي: االدوات واالختبارات والسالمة واالتصاالت 
والصورة وفوتونيك ونانو تكنولوجيا وتكنولوجيات 
البحر والبر والبيئة. ما يشمل خدمات توزيع للقيمة 

المضافة والمشورة الفنية واإلطالق والتدريب والدعم. 

AUDITEL INGENIERÍA  
Y SERVICIOS, S.L.

Avda. del Partenón, 10 
Madrid 28042 

Telf.: 0034 917211848 
www.auditel.es

نمثل شركة شاملة للتكنولوجيا والهندسة والتجديد ونقدم 
حلوال للمنشأت وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، ولدينا 

ما يزيد عن 200 مهني. نقوم بإدماج األنظمة. ونقوم 
بابتكار حلول انطالقا من المزج بين الطاقة واالتصاالت 
واإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تطبيقها على 

البنى التحتية والصناعة والبناء غير االعتيادي، حيث 
نلبي احتياجات عمالئنا من أجل تحسين األداء وضمان 

االستدامة على المدى البعيد. حيث أن تجربتنا على مدى 
20 سنة والمعرفة التي يتمتع بها مهنيونا، كل ذلك سمح 
لنا بتطوير حلول مجددة وفعالة لصالح زبنائنا في مجال 

صناعة الطيران والبنى التحتية الرياضية الكبرى والقطاع 
الصحي ومجال الطاقة واألنظمة السمعية البصرية. 

BUQUELAND EMPRESA EU-
ROPEA DE LA INGENIERÍA DE 
LA CALIDAD, S.L.

 Recinto Interior Zona Franca 
Edif. Melkart, of. 24 

Cádiz 11011 
Telf.: 0034 956564742 

www.buqueland.com

نشأت شركة BUQUELAND بهدف تقديم رد 
متكامل لوظيفة محددة جدا في السوق وهي ضمان 
جودة الهياكل المعدنية، مع الوفاء لاللتزاماتنا نحو 

البيئة والوقاية من مخاطر العمل
 .END مراقبة الجودة  -

-  قياس السّمك
-  مراقبة المقاييس

-  فحص الدهان والطالء
-  التصوير اإلشعاعي الصناعي

-  طاقة الرياح والسفن والصناعة
-  جودة أوفشور. 

شهادات الجودة
ISO 27001
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 9001 

ISO 14001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001 

OHSAS 18001

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

OHSAS 18001
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GAHN, LOGÍSTICA, GESTIÓN 
Y CONSULTORÍA, S.A.

.C/ Velázquez, 11, 6.º dcha 
 Madrid 28001 

Telf.: 0034 915764266 
www.gahn.es

تتخصص شركة Gahn في اإلدارة المتكاملة 
للشركات التي تنشأ من أجل تطوير مشاريع 

بصيغة المفتاح في اليد والتي تتطلب مشاركة عدة 
شركات تتكّون ضمن صيغة اتحادات مؤقتة  أو 

كونسورتيومات.  وتقدم خدماتها المتكاملة أثنا كافة 
مراحل إنجاز العقد. وتشمل تلك الخدمات ما يلي: 
التخطيط والمراقبة والتتبع الفني وإعداد إجراءات 

اإلدارة والتحكم ومراقبة الجودة والتدبير االقتصادي 
والمالي والتسيير اإلداري والمشورة القانونية والمالية 
واللوجيستية. وتشمل خدماتنا مراحل إعداد العرض 
 UTEs وانطالق النشاط وتنفيذ المشروع وتصفية

، كما تشارك شركتنا في اإلدارة وتنسيق مختلف 
 .FF. AA المشاريع لحساب

IN-NOVA, PROGRAMA 
DE INNOVACIÓN 
INTERNACIONAL, S.L.

C/ Río Jarama, 132, edif. 4.03, bajo C 
 Toledo 45007 

Telf.: 0034 925245970 
www.in-nova.org

تمت تسميتها “حاضنة المشاريع”، لكونها هي التي 
تقوم بتشجيع تطوير األنشطة منذ بدايتها وإلى غاية 
إنجاز النموذج األولي أو العينة األولى. وخالل كافة 
مراحل العملية يتم إنجاز أنشطة أفقية لنقل المعرفة 

In- ولمرافقة عمليات التغيير. وذلك فإن حصيلة
Nova تتمثل في استحداث ومشاطرة النتائج المطبقة 
للنماذج األولى والعينات األولى والتكنولوجيات وعبر 

خطوط البحث الخاصة بها والتطور التكنولوجي 
واالبتكار )البحث+التطوير+االبتكار(، والتي انطالقا 
منها يتم إنشاء نقل أو امتالك أو استغالل مشترك لما 
سبق، بحيث يكون لها أثر ملموس على سوق ما أو 

مجتمع أو نسيج صناعي ما. 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 
EMPRESARIAL, S.L.U.

Avda. Leonardo da Vinci, 8 
)Getafe )Madrid 28670 

Telf.: 0034 914916505 
www.ite-es.com

 INTEGRACIÓN تم إنشاء
 TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
كشركة مساعدة في قطاع الدفاع، تشمل فريقا من 

المهنيين يتمتعون بما يزيد عن 15 عاما من التجربة. 
ومنذ نشأتها، توجهت ITE إلى تصّدر المشاريع 

والخدمات الشاملة بصيغة المفتاح في اليد، بما فيها 
التصميم وتصنيع المعدات على المقاس حسب احتياجات 

الزبون، بواسطة استخدام تقنيات إدارة من أجل تأمين 
حصول عمالئنا على تجربة مريحة على صعيد المعاملة 
وتتبع مشاريعهم، حيث أننا نتأقلم مع احتياجات العميل. 

الخدمات:
ILS/الهندسة  -

-  التدريب
-  المساعدة التقنية

-  الصيانة والتحديث واإلصالحات
-  إدارة قطع الغيار

-  الكابالت
-  مكتب استشارات استراتيجية

-  بحث +تطوير +ابتكار 

SEGULA TECNOLOGÍAS 
ESPAÑA, S.A.U.

Avda. Bruselas, 8, oficinas 16-20 
)Vitoria-Gasteiz )Álava 01003 

Telf.: 0034 945012700 
www.segula.es

تعتبر SEGULA مجموعة استشارات لها حضور 
شامل، حيث تساعد على رفع القدرة التنافسية 

في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل العربات 
والطيران والطارقة والقطارات والسفن والصيدلة 
والبيتروكيماويات. وهي حاضرة في 23 بلدا ولها 

80 مكتبا على الصعيد العالمي، حيث تقوم المجموعة 
بتبني عالقة قرب مع عمالئها بفضل حنكة عامليها 
البالغ عددهم 10000 موظف. وانطالقا من هندسة 

رائدة متخصصة، تجعل التجديد في قلب استراتيجيتها، 
تقوم SEGULA بإنجاز مشاريع ضخمة على 

مختلف المراحل ابتداء من الدراسة وإلى التصنيع 
واإلنتاج. لمزي من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا 

 www.segula.es

شهادات الجودة
OHSAS 18001

ISO 14001
ISO 27001
ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 166002

ISO 9001

شهادات الجودة
ISO 14001, PECAL/AQAP 2110

ISO 9001, UNE EN 9100

شهادات الجودة
ISO 9001

UNE EN 9100
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SISTEPLANT, S.L.
Parque Tecnológico, edif. 607 

)Derio )Vizcaya 48160 
Telf.: 0034 946021200 

www.sisteplant.com

تصميم وتطوير وتركيب )تكييف ومودلة( 
وخدمات ما بعد البيع لبرمجيات الدعم من أجل 

التقاط المعلومات وتدبير محطة العمليات اإلنتاجية 
وبرمجيات دعم تدبير الصيانة. تعريف وإنجاع 

واعتماد عمليات التصنيع.

شهادات الجودة
ISO 14001
ISO 9001

UNE EN 9100
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A
ABANCE INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 68
ABENGOA INNOVACIÓN, S.A. 90
ACITURRI COMPOSITES, S.L.U. 102
ACITURRI METALLIC PARTS, S.L.U. 104
ACORDE TECHNOLOGIES, S.A. 160
ACUNTIA, S.A. 192
ADAPTIVE SYSTEMS, S.A. 156
ADELTE TRANSPORTE Y SERVICIOS EFS, S.L. 60
AEROSPACE ENGINEERING GROUP, S.L. 134
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. 106
AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A. 108
AIR-RAIL, S.L. 240
ÁLAVA INGENIEROS, S.A. 264
ALCORCE TELECOMUNICACIONES, S.L. 192
ALONSO HIPERCAS, S.A. 204
ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORÍA E INGENIERÍA, S.A. 256
ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 258
ANORTEC, S.L. 40
APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO, S.L. 90
ARGONET COMUNICACIONES, S.L. 192
ARIES INDUSTRIAL Y يرحبلا  SERVICIOS, S.L.U. 240
ARIETE SEGURIDAD, S.A. 240
ARMANDO CALERO E HIJOS, S.L. 90
ARTEIXO TELECOM, S.A. 192
ASON ELECTRÓNICA AERONÁUTICA, S.A. 134
ASTILLEROS CANARIOS, S.A. 90
ASTILLEROS GONDÁN, S.A. 70
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. 162
AUCAR TRAILER, S.L. 60

AUDITEL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 264
AUSA CENTER, S.L.U. 60
AUTEK INGENIERÍA, S.L. 193
AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L. 193
AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONÁUTICA, S.L. 110

B
BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L. 240
BLANCH INTERNACIONAL & ASOCIADOS, S.L. 193
BUQUELAND EMPRESA EUROPEA DE LA INGENIERÍA DE LA CALIDAD, S.L. 264

C
CALZADOS PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A. 241
CALZADOS ROBUSTA, S.L. 241
CAMAR INDUSTRIAL, S.A. 72
CARBURES AEROSPACE & DEFENSE, S.A.U. 112
CARPINTERÍA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, S.L. 91
CASLI, S.A. 60
CAUCHOS PUNTES, S.L. 61
CELESTICA VALENCIA, S.A.U. 164
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. 193
CENTUM SOLUTIONS, S.L.U. 166
CIMSA INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.A. 206
COMERCIAL E INDUSTRIAL EUROIBÉRICA, S.A. 61
COMERCIAL HERNANDO MORENO, S.L.U. 61
COMPAÑÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L. 194
COMPAÑÍA DE RECTIFICADOS DE CÓRDOBA, S.A. 61
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. 241
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A. 114
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. 241



271

 فهرس الشركات بالترتيب األبجدي الالتيني

COMPUTADORAS, REDES E INGENIERÍA, S.A.U. 116
COMPUTERS AND COMMUNICATIONS AEROMARINE, S.A. 91
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U. 194
CONSTRUCCIONES FRANCISCO ROCA SÁNCHEZ, S.L. 242
CONSTRUCCIONES يرحبلا ES P. FREIRE, S.A. 74
CONSUR, S.A. 134
COTECO INFORMÁTICA INTERNACIONAL, S.L. 194
CT INGENIEROS AAI, S.L. 260

D
DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. 62
DAS PHOTONICS, S.L. 194
DEIMOS IMAGING, S.L.U. 118
DESARROLLO DE EQUIPOS MILITARES, S.L.U. 242
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.A. 76
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. 242
DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A. 208
DULY ELECTRIC, S.A. 91

E
EASA يرحبلا , S.L. 242
ECIA XEMEIN 156
EL CORTE INGLÉS, S.A. 210
ELECTROCANTERAS, S.L. 91
ELECTRO RUIZ, S.A. 243
ELECTROSONI, S.L. 168
ELIMCO SISTEMAS, S.L. 195
ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.L. 212
EL SIGLO 1870, S.L. 243

EMPRESA MADRILEÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.L. 195
EPOCHE & ESPRI, S.L. 195
EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. 195
EQUIPOS INDUSTRIALES DE MANUTENCIÓN, S.A. 120
EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA, S.A.U. 214
ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, S.L. 140
ESM: INST. DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS, S.L. 196
ETEL 88, S.A. 134
EULEN SEGURIDAD, S.A. 243
EVERIS SPAIN, S.L.U. 264
EXCEM GRUPO 1971, S.A. 196
EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. 243
EXPAL SYSTEMS, S.A. 142

F
FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A. 216
FACET BOX, S.L. 244
FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A. 244
FALKEN, S.A. 156
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.L.U. 170
FEDUR, S.A. 244
FEJIMA, S.A. 92
FELIPE DEL ROSARIO HERNÁNDEZ, S.L. 92
FLAVIA AERONÁUTICA Y SISTEMAS, S.L. 135
FLUIDMECÁNICA SUR, S.L.  78
FOROVE, S.L. 92
FRIMARTE, S.L. 244
FRÍO CLIMA VALENTÍN, S.L. 245
FRIZONIA REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, S.L. 92
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FUNDACIÓN ANDALUZA PARA EL DESARROLLO 135 يئاضف وجلا
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 196
FUTURE SPACE, S.A. 196

G
GABRIEL BALLESTER, S.L. 93
GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, S.L. 93
GAHN, LOGÍSTICA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. 265
GAPTEC 2011, S.L. 245
GAUZÓN IBÉRICA, S.L. 93
GDELS-SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. 42
GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U. 135
GHENOVA INGENIERÍA, S.L. 262
GLR SERVICIOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L. 245
GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U. 172
GRUPO DE INGENIERÍA, RECONSTRUCCIÓN Y RECAMBIOS JPG, S.A. 44
GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.U. 174
GUARNICIONERÍA ROAL, S.A. 245
GUTMAR, S.A. 218

H
HÉRCULES DE ARMAMENTO, S.L. 156
HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. 122
HISPANO VEMA, S.L. 220

I
IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.U. 157
IBER PRECIS, S.L. 246
I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. 197
IKM TESTING SPAIN, S.L. 93

IMPRIMACIONES MAJANO, S.L. 246
INDITE 2000, S.L. 62
INDRA SISTEMAS, S.A. 176
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. 124
INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. 94
INDUSTRIAL MATRICERA PALENTINA, S.L.U. 246
INDUSTRIAL SEDÓ, S.L. 246
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS ROSPA, S.L.U. 94
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. 197
INGENIERÍA SEMASA, S.A. 135
INMAPA AERONÁUTICA, S.L.U. 136
INNOTEC SYSTEM 197
INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 197
IN-NOVA, PROGRAMA DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL, S.L. 265
INNOVATION FOR SHELTER, S.L. 222
INSTALACIONES INABENSA, S.A. 247
INSTALAZA, S.A. 144
INSTER TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A. 178
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL SUR, S.L. 198
INTAF PROMECAN, S.L.U. 94
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL, S.L.U. 265
INTEGRA INTERNATIONAL FREIGHT & LOGISTICS NETWORK SPAIN, S.R.L. 247
INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. 198
ISOWAT MADE, S.L. 247
ITURRI, S.A. 224
IVECO ESPAÑA, S.L. 46

J
JOJACAR TELECOMUNICACIONES, S.L. 198
JOSÉ MIGUEL POVEDA, S.A. 226
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K
KRC ESPAÑOLA, S.A. 180

L
LANGA INDUSTRIAL, S.A. 126
LATÉCOÈRE SERVICES IBERIA, S.L. 136
LEEWARD ESPAÑA, S.L. 247
LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A. 248

M
MÁLAGA AEROSPACE, DEFENSE AND ELECTRONICS SYSTEMS, S.A.U. 182
MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.U. 62
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECMAN, S.L. 248
MANUFACTURAS AURA, S.A. 248
MARZASA - MARTÍN ZABALLOS, S.A. 48
MBDA ESPAÑA, S.L. 157
MECÁNICA DE PRECISIÓN TEJEDOR, S.A. 249
MECÁNICAS BOLEA, S.A. 249
MECANIZADOS, S.A. 249
MENPRO GESTIONES DOCUMENTARIAS 157
METALMECÁNICAS HERJIMAR, S.L. 80
METALUR TRES CAMINOS, S.L. 94
METRALTEC, S.L 136
MILETHOS TECHNOLOGIES, S.L. 198
MOTORAZA, S.L. 95
M. TORRES, DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U. 248

N
NACOYAMA, S.L. 95

NAMMO PALENCIA, S.L. 146
NAVANTIA, S.A. 82
NEW TECHNOLOGIES GLOBAL SYSTEMS, S.L. 157
NEXTRET, S.L. 199
NIGHTVISION LASERS SPAIN, S.L. 148
NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA, S.L. 95
NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U. 184

O
OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U. 150

P
PANARCOS INTERNACIONAL, S.L.U. 249
PAPÍ TRÁNSITOS, S.L. 250
PAP TECNOS INNOVACIÓN, S.A.U. 152
PARAFLY, S.A. 228
PECOFACET IBÉRICA, S.A. 84
PIEDRAFITA SPORT, S.L. 62
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A. 250
PINTURAS ANSAPE, S.L. 95
PINTURAS HEMPEL, S.A.U. 96
PROTEC-FIRE, S.A. 50
PROYTECSA SECURITY, S.L. 52
PYC SEGURIDAD CATALUÑA, S.A. 250

Q
QUIMDUيرحبلا , S.L. 96

R
RALENTIZADORES Y TRANSFORMACIONES, S.A. 63
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RAMEM, S.A. 136
REFRIGERACIÓN GUILLÉN, S.L. 96
RENOVA-MOTOR, S.L. 63
RODMAN POLYSHIPS, S.A.U. 86
RODRITOL, S.L. 96

S
S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA 88
SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS, S.A. 199
SAGRES, S.L. 250
SAIMA SEGURIDAD, S.A. 251
SÁNCHEZ SUR, S.L. 97
SAPA OPERACIONES, S.L. 54
SEAPLACE, S.L. 97
SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA, S.A.U. 265
SEGUR IBÉRICA, S.A. 251
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 154
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA E INFORMÁTICA, S.L. 128
SIADDE SOLUCIONES, S.A. 199
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, S.L. 130
SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN, S.A. 230
SISTEPLANT, S.L. 266
SOFTWARE INGENIEROS, S.L. 199
STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, S.L. 63
SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES, S.A. 232
SUMINISTROS, FRESADOS Y GRABADOS, S.L. 132

T
TALLERES GRUYMA, S.L. 63
TALLERES MATEU SUCESORES, S.L. 251
TALLERES RENAIN, S.A.L. 97
TECHCO SEGURIDAD, S.L.U. 251
TECHNO PRO HISPANIA, S.L. 97

TECNOBIT, S.L. 186
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L. 200
TECNOVE SECURITY, S.L. 56
TEDITRONIC, S.L. 200
TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN, S.A. 200
TELESPAZIO IBÉRICA, S.L.U. 188
TELTRONIC, S.A.U. 200
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. 252
THALES PROGRAMAS DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.A. 190
TICOMSA SISTEMAS, S.L. 201
TINCASUR SUR, S.L. 98
TIRUÑA, S.L. 64
TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S.L. 252
TOLPIN, S.A. 234
TRANSMISEVILLA, S.L. 64
TURBAIR, S.A. 137
TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY CORPORATION SERVICIOS, S.A. 252

U
UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, UCALSA, S.A. 236
UP LIFTING VERTICAL, S.A. 64
URO, VEHÍCULOS ESPECIALES, S.A. 58
UTI IBERIA, S.A.U. 238

V
VT PROYECTOS, S.L. 64

Y
YUMA, S.A. 252

Z
ZF SERVICES ESPAÑA, S.L.U. 65







نقاط االتصال



278

“المديرية العامة لألسلحة والعتاد”
مندوبية المديرية العامة للعالقات الدولية
)OFICAEX( مكتب الدعم الخارجي

 البريد اإللكتروني الرسمي:
dgam.rein.apoyoext@oc.mde.es 

الهاتف: 917743632
فاكس: 913955182

Paseo de la Castellana, 109, 3.ª planta,  
28046 MADRID

أفغانستان
)أفغانستان وباكستان(

الهاتف: 00 38 774 91 34+
agredkabul@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

ألمانيا
)ألمانيا والنمسا وسويسرا(

الهاتف: 17 38 774 91 34+; 301 007 254 30 49+
فاكس: +49 30 254007703

agredber@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
)العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت(

الهاتف: 21 39 774 91 34+; 1809 1480 966+
فاكس: 4880644 1 966+

agredriad@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

الجزائر
الهاتف: 89 12 68 21 213+
فاكس: 07 13 68 21 213+

agredarg@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

األرجنتين
)األرجنتين والباراغواي واألوروغواي(

الهاتف: 77 38 774 91 34+; 1001 4803 / 0218 4802 11 54+
فاكس: 8118 4803 11 54+

agredair@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

أستراليا
)أستراليا ونيوزيلندا(

الهاتف: 61262735009+
فاكس: 61262732009+

agredcan@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

الملحقات العسكرية وزارة الدفاع
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البرازيل
الهاتف: 25 39 774 91 34+; 32428120 61 55+

فاكس: 34434873 61 55+
agredbra@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

تشيلي
)بوليفيا وتشيلي(

الهاتف: 29 39 774 91 34+; 2630750 2 56+; 26320748 2 56+
فاكس: 56226320752+

agredchil@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

الصين 
الهاتف: 53 39 774 91 34+; 65325547 10 86+

فاكس: 65321150 10 86+
agredpek@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

كولومبيا
)كولومبيا وإيكوادور(

الهاتف: 5716353678-34917743889+
فاكس: 76 22 635 1 57+

agredbog@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

كوريا الجنوبية
)كوريا الجنوبية واليابان(

الهاتف: 8227923722-34917743957+
فاكس: 8227945761+

agredseu@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

كوبا
)كوبا وجمهورية الدومينيك(

الهاتف: 41 39 774 91 34+; 2938 866 7 53+
فاكس: 2937 866 7 53+

agredhab@mde.es :البريد اإللكتروني

مصر
)مصر واألردن(

الهاتف: 61 38 774 91 34+; 7354389 22 20+; 7361683 22 20+
فاكس: 9521 735 22 20+

agredcai@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة
)اإلمارات العربية المتحدة وُعَمان واليمن(

الهاتف: 06 10 39 26 971+
فاكس: 48 24 627 971+

agregabud@gmail.com; agredabu@mde.es :البريد اإللكتروني

الواليات المتحدة األمريكية
)كندا والواليات المتحدة األمريكية(

الهاتف: 33 38 774 91 34+; 0093 244 202 1+
فاكس: 3623993 202 1+

agredwas@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

الفلبين 
الهاتف: 4028 757 2 63+; +1781 843 2 63+

فاكس: 4028 757 2 63+
agredmanila@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

فرنسا
)بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا(

الهاتف: 01 38 774 91 34+; 83 / 81 / 144431880 33+
فاكس: 47205305 331+

agredpar@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

اليونان
)البوسنة والهرسك وكرواتيا واليونان وصربيا(

الهاتف: 3897 774 91 34+; 7220336 210 30+
فاكس: 2923 722 210 30+

agredate@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

هنغاريا 
)سلوفاكيا وهنغاريا وجمهورية التشيك ورومانيا(

الهاتف: 45 39 774 91 34+; 4015 326 1 36+
فاكس: 3264034 361+

agredbud@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

الهند
الهاتف: 1147586501 )91+(
فاكس: 1147586504 )91+(

agredndelhi@oc.mde.es :البريد اإللكتروني
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إندونيسيا
+62 21 314 23 55 Ext 217 ;+62 21 392 3937 :الهاتف

فاكس: +62 21 319 35 134
agredyak@mde.es :البريد اإللكتروني

إسرائيل
)قبرص وإسرائيل(

الهاتف: 69 39 774 91 34+; 6950573 3 972+
فاكس: 6910813 3 972+

agredtel@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

إيطاليا
)سلوفينيا وإيطاليا ومالطا(

الهاتف: 53 38 774 91 34+; 3204690 06 39+
فاكس: 3220465 06 39+

agredroma@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

ماليزيا
الهاتف: 93 39 774 91 34+; 60321810753+

فاكس: 53 27 64 21 603+; 16 24 63 21 603+
agredkua@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

المغرب
الهاتف: 25 38 774 91 34+; 633939 537 212+

فاكس: 759122 537 212+
agredrab@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

موريتانيا
)الرأس األخضر ومالي وموريتانيا والسينغال(

الهاتف: 62 35 774 91 34+; 3668 4524 222+
فاكس: 2137 4525 222+; 4088 4525 222+

agrednouak@oc.mde.es; agrednouak@gmail.com :البريد اإللكتروني

المكسيك
الهاتف: 33 39 774 91 34+; 52821685 55 52+

فاكس: +52 55 52801375
agredmex@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

نيكاراغوا
)السالفادور وغواتيماال وهوندوراس ونيكاراغوا(

الهاتف: 37 39 774 91 34+; 26 27 / 22 12 / 26 08 76 22 505+
فاكس: 82 21 76 22 505+

agredman@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

النرويج
)الدانمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد(

الهاتف: 6684 2292 47+
فاكس: 0452 2255 47+

agredosl@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

البيرو
+5112125155 ext. 235 ;+5116374040 :الهاتف

فاكس: 5116374041+
agredlim@mde.es :البريد اإللكتروني

بولندا
)إيستونيا وليتونيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا(

الهاتف: 17 39 774 91 34+; 6251182 22 48+
فاكس: 6251196 22 48+

agredvar@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

البرتغال
الهاتف: 69 38 774 91 34+; 6 / 213224600 351+

فاكس: 213224602 351+
agredlis@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

المملكة المتحدة
)إيرلندا والمملكة المتحدة(

الهاتف: 09 38 774 91 34+; 9078 313 207 44+
الفاكس: 457 792 207 44+

agredlon@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

روسيا
)بيلوروسيا وكازاخستان وروسيا وطاجكستان وتركمنستان وأوزباكستان(

الهاتف: 05 39 774 91 34+; 9566345 495 7+
فاكس: 9563380 495 7+

agredmos@oc.mde.es :البريد اإللكتروني
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نقاط االتصال

األمم المتحدة )نيويورك(
الهاتف: 74 39 774 91 34+; 8232 317 212 1+

فاكس: 9229049 212 1+
condefonu@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

OSCE  منظمة األمن والتعاون في أوروبا )فيينا(
الهاتف: 383 5058600 1 43 +

فاكس: 388 5058600 1 43+
condefosce@mde.es :البريد اإللكتروني

حلف شمال األطلسي )بروكسيل(
الهاتف: 6550 707 2 32+
فاكس: 6537 707 2 32+

condefotan@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

االتحاد األوروبي )بروكسيل(
الهاتف: 9 39 774 91+; 57 88 509 2 32+

فاكس: 75 89 502 2 32+
condefue@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

جنوب إفريقيا
)أنغوال وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا(

الهاتف: 66 24 460 12 27+
فاكس: 6684 346 12 27+

agredpre@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

تايلند
)سنغافورة وتايلند وفيتنام(

الهاتف: 87 35 774 91 34+; 72 / 71 96 661 2 66+
فاكس: 74 96 661 2 66+

agredban@mde.es :البريد اإللكتروني

تونس
)ليبيا وتونس(

الهاتف: 01 39 774 91 34+; 166 232 71 216+
فاكس: 615 / 301 232 71 216+

agredtunez@et.mde.es :البريد اإللكتروني

تركيا
)ألبانيا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وتركيا(

الهاتف: 3893 774 91 34+; / 0648 312441 90+ 
فاكس: 2810 439 312 90+

agredank@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

فنزويال
الهاتف: 3913 774 91 34+; 2656526 212 58+

فاكس: 2632280 212 58+
agredcaracas@oc.mde.es :البريد اإللكتروني

مستشاريات الدفاع في الهيئات الدولية




