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�إن ال�شركه املتطورة العاملية للأجهزة الإلكرتونية ذ.م.م
( )AIEEوم�ق��ره��ا يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط ه��ي �شريكة مع
م��وت��وروال ال�ع��امل�ي��ة ،حيث ت�ت��واف��ر لديها �إم�ك��ان�ي��ات لتقدمي كافة
اخلدمات فـي دولتي الكويت والعراق.
هدفها الرئي�سي هو الرتكيز على تقدمي �أف�ضل احللول لإ�ستخدام
االت �� �ص��االت امل�ت�ط��ورة وتقـــــــدمي الإ� �س �ن��اد الفــــــني واخلــــدمات
الالزمـــــــة لدعم �شريحة وا�سعة ومتنوعة من عمالئها الكرام يف
املنطقة.
كـــــما ت�سمـــــح اتفـــــاقــــــــــية العملـــــــيات امل�شتــــركــــــة ل�شـــــــــركاء
موتــــــــوروال الدُّ وليـني تقديــــــم كــــــــــافـــــة خدمـــاتهم ومنتجــــاتهم
حملـــــــــــــياً.
يتكون ف��ري��ق ال�ع�م��ل بال�شركة امل��ت��ط��ورة العاملية للأجهزة
الإلكرتونية ذ.م.م ( )AIEEمن مائة و�أرب�ع��ون ( )140موظفاً
من املهند�سني والفنيني الأكفاء وامل�ؤهلني ت�أهيال عاليا واملتواجدين
يف جميع �أنحاء املنطقة لتقدمي الدعم ال�لازم للعمــــــالء على مدار
ال�ســــــــاعة .24/7
ك�م��ا �أن ( )AIEEل��دي�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن امل���س�ت��ودع��ات لقطع الغيار
والور�ش املجهزة ب�أحدث الأجهزة لإ�صالح �أنظمة االت�صاالت على
نطاق وا�سع مما ي�سمح لل�شركة ا�ستالم كافة املعدات و�إ�صالحها
ومن ثم �إعادتها بالوقــــت املنا�سب.

Advanced International Electronic Equipment
Company W.L.L (AIEE) is a Motorola joint
venture company based in the Middle East with
facilities in Kuwait and Iraq.
Its main objective and business focus is to deliver
advanced communication solutions and support
services to its large and diverse customer base in
the region.
The structure of the joint venture allows the
international partner Motorola to deliver all its
products and services on a local basis.
Advanced International Electronic Equipment
Company W.L.L (AIEE) has 140 highly qualified
engineers and staff based throughout the region
delivering and supporting its customers 24/7.
AIEE has also several extensively equipped
depot level repair facilities which enable the
company to receive, repair and return all
equipment in a timely manner.

وت�سعـــــــى

AIEE is an ISO 9001:2015 company which seeks

با�ستمرار لتقدمي �أف�ضـــــــل املنتجــــــــات واخلدمات ذات اجلــــــودة العالية

to continually improve its business practices and

حــــــازت �شركة

()AIEE

على �شهـــــــــــــــادة

ISO 9001:2015

deliver high quality products and services to its many

لكافة عمالئها.

customers.

كما توفر �شركة ( )AIEEاملعدات الالزمة وتقدم اخلدمات املختلفة بناء
على طلب العمالء باملنطقة والتي ت�شمل الكويت والعراق والإمارات العربية
املتحدة وقطر و�أفغان�ستان وال�سعودية والبحرين .

AIEE provides equipment and services to the region
including Kuwait, Iraq, UAE, Qatar, Afghanistan,
Saudi Arabia and Bahrain.

وقد قامت ال�شركة على مدى �سنوات عديده بت�أهيل عدد كبريمن املهند�سني
وامل��وظ�ف�ين املتميزين مب �ه��ارات هند�سية عالية ق ��ادرة على ت�ق��دمي �أف�ضل

The company has built up over many years a skilled

التقنيات وجتهيز �أح��دث ال�شبكات واخل��دم��ات الفنية يف �أي بيئة مبا فيها

engineering staff that is capable of delivering the

املناطق ذات القيود الأمنية ال�صارمة والظروف البيئية القا�سية.

latest technology and networks in any environment,
including those with severe security restrictions and

�إن �شركة ( )AIEEمتخ�ص�صة يف تنفيذ م�شاريع وطنية ك�برى خا�صة

harsh environmental conditions.

ب�أنظمة الإت �� �ص��االت وال�شبكات امل�ت�ع��ددة النظم لنقل ال���ص��وت و�أنظمة
البيانات (الديجيتال) لتغطي كافة �أنحاء البالد  .كما متتلك ال�شركة

The company specializes in implementing country

خ�ب�رات وا��س�ع��ة ورائ ��دة يف جم�ـ��ال �أن�ظ�م��ة الإت �� �ص��االت ذات التكنولوجيا

wide multi-cluster national voice and data systems.

 )MotoTRBOديجيتال ونظام

The company has extensive experience in MotoTRBO

تيرتا ( )TETRAونظام �أ�سرتو( )ASTROونظام �أبكو)APCO P25( 25-

DMR, TETRA, ASTRO & APCO P25 and Public

و�أنظمة  LTEاحلديثة ،كما قامت ال�شركة برتكيب العديد من تلك

Safety LTE technology products and has

الأنظمة وال�شبكات ال�ضخمة بنجاح فائق.

successfully installed many large networks.

احلديثه وامل�ت�ط��ورة مثل نظام

(DMR

كما قامت ال�شركة �أي�ضا برتكيب وتزويد �شبكات ات�صاالت �أ�صغر حجماً
للكثري من ال�شركات يف القطاع اخلا�ص لتتنا�سب مع طبيعة عملها,
حيث �أن معظم تلك ال�شركات تبد�أ ب�إن�شاء حمطة ال�سلكية �صغرية ثم
تتو�سع تدريجيا الى جمموعات من �أنظمة متعددة تتنا�سب مع زيادة
تو�سعها اجلغرافـي لعملياتها الت�شغيلية.
كما حتر�ص ال�شركة على تلبية كافة متطلبات العمالء وتقدمي
الرعاية ال�شاملة لهم بنف�س اجلودة  .حيث تقوم الفرق الهند�سية
املتخ�ص�صة بالأعمال امليدانية لرتكيب جميع �أنظمة الإت�صاالت
وال�شبكات على �أ��س��ا���س ت�سليم امل���ش��روع متكام ً
ال .وي�شمل ذلك
تطوير املواقع وت�شييد الأبراج وال�صواري وربط الأنظمة اجلديدة
ب�شبكة الإت�صاالت الرئي�سية عرب البنية التحتية بالإ�ضافة �إلى
الأع�م��ال املدنية وتركيب �أنظمة الطاقة الكهربائية ،والأنظمة
الأمنية.
كما تعترب �شركة ( )AIEEمن �أوائ��ل ال�شركات باملنطقة القادرة
على ت�صدير خدماتها الفنية مبهارة فائقة للخارج ،نظراً خلربتها
وح�صولها على �شهادة الـ (.)ISO

The company has also provided numerous
private companies and businesses with smaller
networks ranging from a single RF site to multicluster configurations.
All customers’ requirements are met and
delivered with the same care and quality. Our
field engineering team install all of the systems
and networks on a turnkey basis including
developing sites with masts/towers, backbone
connectivity, civil works, power, and security
applications.
AIEE is one of the first companies in the region
to be able to export technical services due to
its ISO certification and experience.

AIEE has many Arabic speaking staff which helps
to interface effectively with its many customers.
A core objective of the company is to ensure the
customer base stays loyal and committed through
regular meetings and discussions with the clients to
ensure they have the latest technology working for
them.
AIEE has undertaken many complicated upgrade
programs which have resulted in the customers
maintaining strategic amounts of legacy equipment
which can be incorporated into new networks thus
saving the customer significant costs.
AIEE employ specialists who run an effective
logistics and support group including provisioning
of spares, warehousing, repair and return and
transportation. The AIEE team coordinates all
customs and clearance procedures on behalf of the
client thus completing a comprehensive service.

) ع��دد كبري م��ن املوظفني الناطقني باللغةAIEE( ل��دى �شركة
العربية واالجنليزية مما ي�شكل عامل م�ؤثر وم�ساعد للتفاعل مع
.العمالء الكرام لفهم وتلبية طلباتهم
وم��ن الأه ��داف الأ�سا�سية لل�شركة �ضمان املحافظة على قاعدة
العمالء وتعزيز التزاماتنا معهم وتنظيم زي��ارات دوري��ة مكثفة
واالجتماع معهم لغر�ض تزويدهم واطالعهم على �أحدث التقنيات
.والت�أكد من ح�صولهم عليها
) امل�س�ؤولية على عاتقها القيام بتطوير الربامجAIEE( تبنت �شركة
 لتنعك�س نتائجها على ا�سرتاتيجية،الت�شغيلية ل��دى عمالئها
ا�ستخدام تلك الأجهزة التي لديها وامكانية دجمها �ضمن ال�شبكات
.اجلديدة مما يوفر على العمالء الكثري من التكاليف
) جمموعة من الأخ�صائيني القادرينAIEE( متتلك �شركة
على ت�شغيل اخل��دم��ات اللوج�ستية وتقدمي الإ�سناد والإم��داد
ال�لازم�ين لتوفري كافة قطع الغيار وو��س��ائ��ل النقل ال�ستالم
.وت�سليم الأجهزة بعد �إ�صالحها
) بتن�سيق جميع اجراءاتAIEE( كما يقوم ذلك الفريق ل�شركة
التخلي�ص اجلمركي نياب ًة عن عمالئها الكرام ل�ضمان تقدمي
.خدمة كاملة و�شاملة

وفيـــــما يلي قائمـة متثل قــــاعدة عمـــــالئنا:
• الوزارات احلكومية
• القطاع النفطي
• القطاع الأمني
• قطاع الطريان املدين
• قطاع الفنادق واملوالت التجارية
• قطاع البنوك
جماالت التخ�ص�ص:
• ت�صميم وتقدمي احللول املنا�سبة ل�شبكات ات�صاالت ال�سلكية خا�صة
بالعمالء لنقل ال�صوت وبيانات الديجيتال و�شبكات الأمن.
• ت�صميم الدوائر التلفزيونية املغلقة و�أنظمة الأمن.
• ت�سليم امل�شاريع كاملة التجهيز وت�شمل الت�صميم والتوريد والرتكيب
بالإ�ضافة الى ال�صيانة وتزويد قطع الغيار.
• �إدارة امل�شاريع.
• دعم �إتفاقيات امل�شاريع اخلا�صة وفقاً ملتطلبات وم�ستلزمات العمالء.
تخطيط اجلودة.
• تزويد �شبكات الربط الرئي�سي مثل �أنظمة االت�صال عرب امليكروويف،
و�أجهزة الكانوبي والألياف ال�ضوئية.
• تقدمي اخلدمات الإ�ست�شارية وتخطيط وت�صميم ال�شبكات وتوريد �أجهزة
الال�سلكي و�أنظمة االت�صاالت الرئي�سية ،وامل��ول��دات ،و�أب��راج الإت�صاالت
�إل��ى ارتفاع 120م�تر ،وغ��رف الإت�صاالت املجهزة ،وال�برام��ج الت�شغيلية،
والكامريات الأمنية ،وقطع الغيار و�صيانة و�إ�صالح الأجهزة بالور�ش ،
بالإ�ضافة �إلى تقدمي الإ�سناد الهند�سي والدعم الفني امليداين.
• تدريب �شامل للعمالء.

The below list is representative of our customer base:
• Government Ministries
• Oil Sector
• Security Sector
• Aviation Sector
• Hotels and Shopping Malls
• Banking Sector

Areas of Specialization:
• Designing specific customer communication solutions
for voice, data and security networks.
• Designing CCTV and security systems.
• Turnkey projects involving design, installation,
commissioning, maintenance, spares and logistics.
• Project management.
• Tailor made support packages.

Quality Planning:
• Provisioning of backbone carrier networks such as
Commercial Microwave , Canopy and Fiber.
• Consultancy services for network planning supply of
radios, infrastructure, generators, towers up to 120m,
shelters, software, cameras, microwave, fiber, spares,
support, field engineering and depot level repair.
• Comprehensive customer training.

ASTRO - APCO P25

PUBLIC SAFETY LTE

E Radio Products (Wireless)
AIEE is able to offer a complete range of professional
Public Safety Communication Systems & Radios which
are highly Robust & Intrinsically Safe, for K-Sector,
Government, Private Sector and Personal use.

:) منتجــــــات الراديو (الال�سلكيE

)AIEE( توفر ال�شركة املتطورة العاملية للأجهزة االلكرتونية

جميع �أنظمة و�أجهزة االت�صاالت الال�سلكية التي ت�ستخدم من قبل
القطاعات احلكومية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة والأفراد وكذلك
.الأجهزة املثبتة �ضد احلريق والك�سر

Since 1928, Motorola has been committed to innovation in communications and electronics. Our company has achieved many
milestones in its 80-plus year history. We pioneered mobile communications in the 1930s with car radios and public safety networks.
We made the equipment that carried the first words from the moon in 1969. In 1983 we led the communications revolution with the
first commercial handheld cellular phone and system and introduced a handheld scanner which set the standard for the industry.
Today, as a global industry leader, excellence in innovation continues to shape the future of the Motorola brand.

WORK SAFER
WORK SMARTER
WORK ANYWHERE

ATEX Series

DP4801Ex

MTP8550Ex

MotoTRBO Portfolio
Kuwait
Kuwait Free Trade Zone
Tel.: + 965 22251700 - Fax: + 965 22251725
Motorola Customer Care:
Tel.:+ 965 22251740
P.O.Box: 3166 Safat, 13032 Kuwait

Iraq - Baghdad
House 38, Street 31,
Mahalla 915, Jadriyah,
Baghdad - Iraq
Tel.: + 964 780 917 4828
+ 964 780 917 4829

Iraq – Basra,
Al-Baradiah,
Syeed Ameen Street,
Near Al-Hadara Private School,
Basrah City, Iraq
Tel. : + 964 7903 154343

sales@aiee.com - info@aiee.com - www.aiee.com

