
الدقـة.
اإلتقــان.

األداء.



نـــــــحــــــــــن
هـــــالـــــكـــن

التوجيه الدقيق. والتميز الصناعي.

هالكـــن هـــي شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال التصنيـــع المتكامـــل 
ألنظمـــة التوجيـــه الدقيـــق. ومـــن خـــال إمكانـــات الشـــركة 
الداخليـــة التـــي تغطـــي وتشـــمل جميـــع مراحـــل سلســـلة القيمـــة 
ـــورة  ـــه المتط ـــة التوجي ـــدث أنظم ـــة أح ـــوم بصناع ـــة نق التصنيعي
منخفضـــة التكاليـــف والتـــي توّفـــر الموثوقيـــة والدقـــة التـــي 
العملياتيـــة  أهدافهـــم  لتحقيـــق  عماؤنـــا  يحتاجهـــا 

والتكتيكية.



ــي  ــا فـ ــع مقرهـ ــام 2017 ويقـ ــن عـ ــت هالكـ تأسسـ
ـــوازن الصناعـــي فـــي أبوظبـــي، وهـــي إحـــدى  مجمـــع ت
ــخ  ــاع الصواريـ ــن قطـ ــدج ضمـ ــة ايـ ــركات مجموعـ شـ

واألسلحة.



2017400+0308
مختبرات لألبحاث موظفتأسست عام

والتطوير والفحص
منشآت متخصصة 
للتصنيع والتجميع

عن ايدج

ــتقبل  ــة، ومسـ ــاق مجهولـ ــارع ذي آفـ ــم متسـ ــي عالـ ــش فـ نعيـ
ـــا المتقدمـــة التـــي تحفـــز  ـــا هـــذا معتمـــدٌ علـــى التكنولوجي عالمن
نشـــوء جيـــٍل جديـــدٍ مـــن األعمـــال والشـــركات، وعلـــى مشـــارف 

تلك اآلفاق تختفي الحدود، وتنتظرنا فرص ال متناهية.

ــان  ــا، وضمـ ــلوب حياتنـ ــاء بأسـ ــا فـــي ايـــدج هـــو االرتقـ ــذا، عملنـ لـ
مســـتقبل آمـــن. وفـــي ايـــدج، رســـالتنا بســـيطة وهـــي تزويـــد الســـوق 

بتقنيات مبتكرة، وخدمات متطورة بسرعة وكفاءة أكبر.

ولـــن نكتفـــي بإحـــداث ثـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فحســـب، 
ـــن  ـــاع. فنح ـــذا القط ـــي ه ـــل ف ـــادئ العم ـــر مب ـــنقوم بتغيي ـــل س ب
ــن  ــه بعيـ ــر إليـ ــاع يتـــم النظـ ــن قطـ ــد ضمـ ــل الجديـ ــة الجيـ طليعـ
ــة  ــي قمـ ــا فـ ــع التكنولوجيـ ــوم بوضـ ــن يقـ ــن مـ ــة، ونحـ مختلفـ
ـــول  ـــن الحل ـــًا ع ـــد بحث ـــيء بالتعقي ـــم مل ـــي عال ـــا ف ـــرم أولوياتن ه
ـــرًا،  ـــرًا كان أم صغي ـــع، كبي ـــع الجمي ـــل م ـــاملة. نعم ـــة الش العالمي

ناشئًا كان أم قائمًا، ومحليًا كان أم عالميًا.

نحن ايدج. نحو مستقبل آمن.

هالكن باألرقام



قــدراتـنـا

البحث والتطوير

وحدات األمان 
والتسليح 

وصمامات التفجير

أسلحة السقوط الحرمختبرات الفحص

تصميم الرؤوس 
الحربية وتطويرها

تطوير آلية المشغات

تطوير األنظمة 
الرئيسية والفرعية

تطوير أنظمة أسلحة السقوط 
الحر وأنظمتها الفرعية

التجميع واإلدماج



قيمنا

السالمة

النزاهة

الجودة

الخبرة



غايتنا

تقديم الجيل الجديد من القذائف الموجهة بدقة لمواجهة 
تحديات عالم اليوم وتلبية متطلبات المستقبل.



أسلحة جوية فعالة تعزز من الكفاءة العملياتية والمادية

تصمـــم هالكـــن أنظمـــة توجيـــه قنابـــل الســـقوط الحـــر 
وتصنعهـــا وتجمعهـــا وتدمجهـــا. كمـــا أننـــا نعتمـــد علـــى 
ـــا  ـــول إليه ـــي نتص ـــا الت ـــورة ونتائجن ـــة المتط ـــا الصناعي مرافقن
مـــن البحـــث والتطويـــر فـــي انتـــاج أنظمـــة توجيـــه ذات جـــودة 

عالية وبتكلفة معقولة.

البحث والتطوير 
لضمان نجاح 

المهام



ــة  ــة بتكلفـ ــودة عاليـ ــات ذات جـ ــا منتجـ ــن لعمائنـ نضمـ
مناســـبة جـــدًا لهـــم، وذلـــك بفضـــل خبراتنـــا مـــن داخـــل 
جديـــدة  توجيـــه  أنظمـــة  تصميـــم  المؤسســـةفي 
وتطويرهـــا باإلضافـــة إلـــى قدراتنـــا االســـتثنائية فـــي 

تصنيع أنظمة التوجيه وتجميعها واختبارها.



مختبرات الفحص

تطـــوّر هالكـــن أحـــد أكثـــر مختبـــرات البحـــث والتطويـــر 
ــر  ــذا المختبـ ــز هـ ــم تجهيـ ــث تـ ــة، حيـ ــي المنطقـ ــًا فـ تقدمـ
ـــم  ـــات تصمي بمرافـــق مخصصـــة تغطـــي كافـــة أوجـــه ومتطلب

وتصنيع واختبار أداء القذائف الموجهة بدقة وتقنياتها.



ــكار  ــة بابتـ ــرات الحديثـ ــذه المختبـ ــي هـ ــوم فـ ــا نقـ كمـ
ملكيـــات فكريـــة جديـــدة لتصميـــم منتجـــات متقدمـــة، 
باإلضافـــة إلـــى تحســـين عمليـــات وأنظمـــة التصنيـــع 
ـــات  ـــر المنتج ـــا تطوي ـــح مختبراتن ـــة. وتتي ـــع القائم والتجمي
بســـرعة ومرونـــة أكبـــر، مـــن خـــال تجنـــب الحاجـــة إلرســـال 

المنتجات إلى الخارج لفحصها.



مبادرة الـ 400

فيمـــا توســـع هالكـــن قدراتهـــا المحليـــة فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى تصميـــم 
وتصنيـــع أنظمـــة توجيـــه القنابـــل والتقنيـــات التـــي 
تدعمهـــا، ترتفـــع حاجتنـــا لمهندســـي التطويـــر 

وتستمر في النمو.

ومـــع أننـــا نســـتقطب أفضـــل المواهـــب مـــن جميـــع 
ـــف  ـــادرة 400 هـــو توظي ـــا بمب ـــم، إال أن هدفن أرجـــاء العال
400 مهنـــدس إماراتـــي علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر 
القادمـــة. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف نعمـــل علـــى التواصـــل 
الدولـــة  فـــي  والجامعـــات  الثانويـــة  المـــدارس  مـــع 
ــم  ــل معهـ ــن والتفاعـ ــباب اإلماراتييـ ــع الشـ ــل مـ للتواصـ
ـــارج  ـــي الخ ـــة ف ـــات الجامعي ـــوّل الدراس ـــا نم ـــرًا. كم مبك
لإلماراتييـــن الموهوبيـــن والمتحمســـين، ونعمـــل مـــع 
جهـــات تنميـــة رأس المـــال البشـــري فـــي الدولـــة أيضـــًا 
ــباب اإلماراتـــي بالمجـــاالت  لرفـــع معـــدالت التحـــاق الشـ

والوظائف الهندسية في شركات مثل هالكن.





تـصـنـيـع متطـور.
إلنـتـاج أنـظـمــة 

مـتـقـدمـــة 
ُصنعت في اإلمارات العربية المتحدة، 

لتوفير الدقة في كل مكان.



يبـــدأ عملنـــا علـــى أنظمـــة القذائـــف الموجهـــة بدّقـــة بالبحـــث 
العميـــل  واحتياجـــات  متطلبـــات  علـــى  القائميـــن  والتطويـــر 
وتوجهـــات الســـوق. ويدعمنـــا فـــي ذلـــك قدراتنـــا الداخليـــة 
المتطـــورة فـــي التصنيـــع، والتـــي تتيـــح أمامنـــا إنتـــاج مكونـــات 
ـــل  ـــن أفض ـــا يضم ـــل، مم ـــة والتحم ـــديدة الدق ـــة ش ـــة فرعي وأنظم
أداء وموثوقيـــة وأمـــان فـــي جميـــع أنظمتنـــا. كمـــا نوّفـــر 

خدمات خطوط تجميع كاملة لهذه األنظمة.

ـــع األنظمـــة وتقديمهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع  ـــار جمي ـــم اختب ويت
الســـامة واألداء  الرائـــدة لضمـــان  العســـكرية  المعاييـــر 
 MIL-STD-810 المعاييـــر  تلـــك  وتشـــمل  والتوافـــق. 
لتصميـــم المـــواد، وMIL-STD-461 لضمـــان عـــدم التشـــويش 
ــم  ــامة تصميـ ــي، وMIL-STD-1316 لسـ الكهرومغناطيسـ

.NATO STANAG 3531 الصاعق، باإلضافة إلى





المنشـــأة الوحيـــدة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الكهربائـــي  الترســـيب  تقنيـــة  باســـتخدام  للطـــالء 

.)CED( الكاثودي

ــام  ــف األحجـ ــع، وبمختلـ ــع القطـ ــة لتصنيـ ــدرات كاملـ قـ
ـــرات  ـــة ملليمت ـــا ثالث ـــغ حجمه ـــي يبل ـــك الت ـــن تل ـــة م بداي
ــل  ــي يصـ ــع التـ ــى القطـ ــوالً إلـ ــم( ووصـ ــة )3 ملـ مكعبـ

طولها إلى نصف متر

خبرة في تصنيع المكونات الكهربائية والميكانيكية

قدرات استثنائية



أنظمة األسلحة الموجهة

تنتـــج هالكـــن منظومتـــي توجيـــه دقيـــق للقذائـــف 
االنزالقيـــة والتـــي توظـــف نظـــام ذيـــل التوجيـــه والتحكـــم 
جميـــع  فـــي  جـــو-أرض  قذائـــف  لتوجيـــه  الهوائـــي 
ـــه  ـــدر قـــدرات التوجي االتجاهـــات. حيـــث توفـــر منظومـــة ثن
 MK81 نـــوع  مـــن  الحربيـــة   NATO STD لـــرؤوس 
ــتينج  ــة دزرت سـ ــر منظومـ ــا توفـ MK82 ،MK84، فيمـ
ـــن 5  ـــا م ـــراوح وزنه ـــي يت ـــة الت ـــرؤوس الحربي ـــه لل التوجي

كغم إلى 35 كغم.



منظومة ثندر

المتطـــورة  المنظومـــة  هـــذه  هالكـــن  صممـــت 
 ،MK81 (P31) لتوجيـــه القذائـــف الجويـــة القياســـية
 MK84 (P4) ،MK82  (P32)، ويعتبـــر ثنـــدر بأنـــه 
ـــرة  ـــة قصي ـــف الموجه ـــة للقذائ ـــر مكلف ـــة غي منظوم
ـــاس بالقصـــور  ـــن وحـــدة قي ـــا بي ـــث يجمـــع م المـــدى، حي
ـــار  ـــي باألقم ـــة العالم ـــام الماح ـــات نظ ـــي وقياس الذات
الصناعيـــة لتوجيـــه القذائـــف إلـــى إحداثيـــات الهـــدف 
ـــبه  ـــزر ش ـــط لي ـــة الق ـــن إضاف ـــبقًا. ويمك ـــة مس المبرمج

نشـــط بشـــكل اختيـــاري لزيـــادة الدقـــة.

 )P31( ــي ــدادات هـ ــة إعـ ــدر بثاثـ ــام ثنـ ــر نظـ ويتوفـ
.(P4)و  )P32(و



P31 ثندر

الدقة
القط  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )3م( 
الليزر شبه النشط + نظام الماحة بالقصور الذاتي 

المدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي

نظام  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )10م( 
تحديد  بنظام  المدعوم  الذاتي  بالقصور  الماحة 

المواقع العالمي دون الاقط

الوزن
الوزن اإلجمالي   140 كغم

المدى

27 كلم

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط





P32 ثندر

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط

الدقة
القط  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )3م( 
الليزر شبه النشط + نظام الماحة بالقصور الذاتي 

المدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي

نظام  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )10م( 
تحديد  بنظام  المدعوم  الذاتي  بالقصور  الماحة 

المواقع العالمي دون الاقط

الوزن
الوزن اإلجمالي   240 كغم

المدى

24 كلم





P4 ثندر

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط

الدقة
القط  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )3م( 
الليزر شبه النشط + نظام الماحة بالقصور الذاتي 

المدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي

نظام  باستخدام  المحتمل  الدائري  الخطأ  )10م( 
تحديد  بنظام  المدعوم  الذاتي  بالقصور  الماحة 

المواقع العالمي دون الاقط

الوزن
الوزن اإلجمالي   1150 كغم

المدى

16 كلم







دزرت ستينغ - 5

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط

الدقة
باســـتخدام  المحتمـــل  الدائـــري  الخطـــأ  )3م( 
ــة  ــام الماحـ ــط + نظـ ــبه النشـ ــزر شـ ــط الليـ القـ
بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم بنظـــام تحديـــد 

المواقع العالمي

باســـتخدام  المحتمـــل  الدائـــري  الخطـــأ  )10م( 
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

بنظام تحديد المواقع العالمي دون الاقط

الوزن

الوزن اإلجمالي 10 كغم

الرأس الحربي 5 كغم

المدى

16 كلم



ديزرت ستينغ - 16 )8(

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط

الدقة
باســـتخدام  المحتمـــل  الدائـــري  الخطـــأ  )3م( 
القـــط الليـــزر شـــبه النشـــط + نظـــام الماحـــة 
بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم بنظـــام تحديـــد 

المواقع العالمي

باســـتخدام  المحتمـــل  الدائـــري  الخطـــأ  )10م( 
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

بنظام تحديد المواقع العالمي دون الاقط

الوزن

الوزن اإلجمالي 23 كغم )15 كغم(

الرأس الحربي 15 كغم )7 كغم(

المدى

16 كلم







دزرت ستينغ - 35

التوجيه
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

)GAINS( بنظام تحديد المواقع العالمي

)SAL( القط ليزر شبه نشط

الدقة
ـــري المحتمـــل باســـتخدام القـــط  )3م( الخطـــأ الدائ
ـــور  ـــة بالقص ـــام الماح ـــط + نظ ـــبه النش ـــزر ش اللي
الذاتـــي المدعـــوم بنظـــام تحديـــد المواقـــع 

العالمي

باســـتخدام  المحتمـــل  الدائـــري  الخطـــأ  )10م( 
نظـــام الماحـــة بالقصـــور الذاتـــي المدعـــوم 

بنظام تحديد المواقع العالمي دون الاقط

الوزن

الوزن اإلجمالي 50 كغم

الرأس الحربي 35 كغم

المدى

16 كلم



هالكن
مجمع توازن الصناعي
ص.ب: 146466
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
+ 971 2 885 9595
info@halconsystems.ae

halcon.ae


