


We, Qatar Development and Trading Company (LLC), established in December 2006 having 100% Qatari owned 
shareholders. We are actively involved in a sales and service . QDT represents more than 20 international companies 
specialises in military products and services that provides the highest quality and standards in the industry.

MILITARY PRODUCT & SERVICES 

▶ Military Logistics, Transportation 
& Power Supply Units

 Military Field & Mobile Power Generators
 Military Trailers
 Military Water Bowsers

▶ Military Shelters, HVAC systems
 Military Field Shelters
 Field Catering Equipments
 Field & Mobile HAVAC Systems
 Military beds

▶ Military Weapon Storage Solution
 Advanced Weapon storage
 Weapon Storage Cases
 Field and containerised weapon storage solutions

▶ Military Optical & Night Vision Equipments
 Night Vision and Military Optical Equipments
 Laser Targeting Systems
 Thermal Imaging
 Optical devices

▶ Military Personal Protection Equipments
 Eye Protective wear
 Military Harness and Ropes
 Military Body Armours 
 Military ballistic Helmets
 Ear Muffs and noise protection equipments

▶ Military Breaching Equipment  & Special Tools
 Military Metal spikes
 Manual and Hydraulic Breaching Equipment
 Manual and Hydraulic Bolt Cu�ers
 Manual and Hydraulic Wire Cu�ers

▶ Military Medical Products 
 Field Medical Ki�s
 Field Stretchers

▶ Military Uniform
 Military Boots
 Fire Resistance Fabric
 Military Clothing
 Tactical Gloves
 Tactical Holsters 
 Winter Jackets
 Military Uniforms
 Military bags
 
▶ Military Armoured Vehicle
 Armoured Military Vehicles
 Armoured  Convoy Vehicles
 Armoured Ambulances

▶ Military Targets & Shooting Ranges
 Preparation of Indoor and outdoor shooting ranges
 Mobile targets
 Robotic Targets
 Retrievable Targets



تأسست شركة قطر للتطوير والتجارة (ذ.م.م) في ديسمبر من عام ٢٠٠٦، وقد اعتمدت في تأسيسها على حملة أسهم قطريين ١٠٠٪. 
ونعمل في مجال التمثيل التجاري .  شركتنا تمثل أكثر من ٢٠ شركة دولية رائدة في تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عاليه طبقا 

للمواصفات العالمية في مجال المستلزمات  العسكرية بجميع انواعها.

الخدمات والمنتجات العسكرية 

الخدمات اللوجستية العسكرية،   ◀
وحدات التزويد بالطاقة والنقل

وحدات توليد الطاقة المتحركة والخاصة بالمجال العسكري   
مقطورات عسكرية   

مقطورات مياه  

مستزمات المهاجع العسكريه  ◀
مهاجع وخيم عسكرية  

أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف   
المطابخ ومعدات حفظ االغذية الميدانيه  

االسرة العسكرية  

حلول تخزين السالح العسكري  ◀
مخازن اسلحه حديثه    

صناديق تخزين ا¯سلحه  
مخازن اسلحه ميدانية و متحركه  

المناظير العسكرية، معدات الرؤية الليلية   ◀
مناظير الرؤيه الليليه لجميع انواع االسلحه  

أنظمة استهداف بالليزر  
مناظير مكبرة  

مناظير تصوير حراري  

معدات الحماية العسكرية الشخصية  ◀
واقي العيون   

حبال وأحزمة عسكرية   
صدريات واقية ضد الرصاص   

خوذ مضاده للرصاص  
واقيات أذن لالستخدام العسكري و الميداني   

واقيات لمختلف اجزاء الجسم   

معدات اقتحام عسكرية و تكتيكية  ◀
اشواك حديديه اليقاف السيارات   

ادوات يدويه وهيدروليكيه  كسر و خلع كافة انواع ا¯بواب   
مقصات يدويه وهيدروليكيه  لقطع االسالك   

ملزمات (كماشه) لقطع المعادن    

المعدات الطبيه العسكرية الميدانيه  ◀
الحقائب الطبية الخاصة لعالج االصابات الميدانيه   

ناقالت جرحى طبيه ميدانيه  

اللباس العسكري  ◀
أحذيه عسكريه بجميع انواعها   

أقمشة مقاومة للنار   
المالبس العسكريه  

قفازات تكتيكية والعسكرية  
حافظات (فراغ) للمسدسات و جميع انواع االسلحه  

معاطف شتوية عسكريه  
الحقائب العسكريه بمختلف انواعها و استخداماتها  

المصفحات العسكرية   ◀
المركبات العسكريه المصفحه  

المركبات الطبيه المصفحة  
مركبات المرافقه المصفحه  

االهداف العسكرية و ميداين الرمايه   ◀
تجهيز ميادين رماية داخليه و خارجيه  

اهداف رماية محموله - متنقله  
اهداف رماية الية   

اهداف الكترونيه متحركه  •



TRADE BEYOND TRUST

Hearing communication and  

Soldier Protection Solutions



HEARING COMMUNICATION 
AND SOLDIER PROTECTION 
SOLUTIONS  

• Hearing Protection & Communication

• Ballistic Helmet & Body Armour 

• Ballistic Eye Wear Solutions

3M is fundamentally a science-based company that 
produces thousands of innovative products and is a leader 
in a number of markets – from healthcare and highway 
safety to office supplies, abrasives, adhesives and military 
products.

3M Peltor 

A renowned world leader in the manufacture of products 
which include communication equipment as well as 
hearing protection for noisy and hazardous environments.

3M Ceradyne  

one of the strongest companies in the world in defence 
industrial market  providing Combat helmets which 
meet the military’s rigorous ballistic and fragmentation 
requirements and at significantly lower weights. And body 
armour of multiple designs, ballistic Performance and 
weight levels.

3M Eyewear  

This premium range of safety spectacles offers the 
highest class of optical provision. A broad selection of 
eyewear products includes durable anti-scratch and 
practical anti-fog coatings.

All eyewear products are specially made for the military 
and police and are tested according to military standards.

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



أجـهـزة إتـصـال سـمـعـيـة 
ووسـائـل حـمـايـة لـلـجـنـدي

•    أجهزة حماية سمعّية ووسائل اتصال

•    الخوذة البالستية والدروع

•    النظارات البالستية المضادة للشظايا

ثـري إم )3M( هـي شـركة عالميـة تنتـج اآلالف مـن المنتجـات 
المبتكـرة، فتحتـل المؤسسـة مكانـة رائـدة فـي عـدد مـن 
األسـواق وخاصـة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة واألمـان علـى 

الطرقـات السـريعة والمـواد والمنتجـات العسـكرّية.

ثري إم بيلتور  

شـركة عالميـة رائـدة، تشـتهر بصناعـة العديـد مـن المنتجـات، 
بمـا فيهـا معـّدات اإلّتصال وكذلـك وسـائل الحماية السـمعية 

فـي البيئـات ذات الضوضـاء العاليـة أوالخطـرة.

ثري إم سيرادين 

تعتبـر مـن أقـوى الشـركات العالميـة فـي سـوق الصناعـات 
الدفاعّيـة، وهـي تنتـج الخـوذات القتاليـة التـي تلبـي المتطلبات 
العسـكرية الصارمـة للصالبـة ومقاومـة التهشـم وبأقـل 
وزن ممكـن للخـوذة، كمـا تنتـج الـدروع بتصميمـات متعـددة 

ودرجـات مقاومـة بالسـتية مختلفـة وبـأوزان متعـددة.

ثري إم آي وير  

إن هـذه المجموعـة الفريـدة مـن نظـارات الحمايـة تقـدم 
أرقـى أنـواع المعـدات البصريـة، ومجموعـة واسـعة مـن أنـواع 

النظـارات عاليـة التحمـل والمقاومـة للخـدش والضبـاب. 

إن جميـع منتجـات الشـركة مـن النظـارات مصّنعـة خصيصـً 
للجيـش وقـوات الشـرطة وتـم اختبارهـا وفقـا للمعاييـر 

العسـكرية.

وكـيـل مـعـتـمـد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

أجـهـزة إتـصـال سـمـعـيـة و 
وسـائـل   حـمـايـة لـلـجـنـدي



TRADE BEYOND TRUST

trailers manufacturer



TRAILERS INTO THE FUTURE

DIFFERENT DESIGNS FOR THE TRAILER 
PLATFORM ACCORDING TO NEEDS AND 
DIFFERENT PURPOSES 
TRAILERS FEATURE LIFT AND TILT 
MILITARY TRAILERS TO TRANSPORT 
LUGGAGE AND WEAPONS 
TRAILERS TO TRANSPORT MILITARY 
GENERATORS 
TRAILERS FOR CARS AND MOTORCYCLES 
LIVESTOCK TRAILERS 
TRAILERS FOR SMALL RIGS AND EQUIPMENT. 
TRAILERS FOR TRANSPORTING SPECIAL 
SMALL VEHICLES SUCH AS BOATS, WATER 
SCOOTER AND OTHERS.

The company offers a variety of trailers of braked and un-
braked trailers with high specifications and quality infinitely 
tolerant to harsh environments for various military uses, such 
as luggage transfer, generators, weapons and ammunition, 
food and others.

Advantage of Military Trailers

•  All metal parts are hot-galvanized (zinc-coated) or galvanized 

•  Robust completely welded or mounted chassis for high 
level trailer resistance

•  Aluminium profiles and parts are surface-treated by 
anodizing

•  Usage of water-resistant multilayer glued foliated plywood 
with anti-slip surface on floors

•  Reliable and maintaining free axles with own high attenuation

• Established ISO 9001 standards including development

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

مقطورات للمستقبل 
االحتياجات  حسب  المقطوره  لمنصة  مختلفة  تصاميم 

واألغراض المختلفة

مقطورات بخاصية الرفع و اإلمالة

مقطورات عسكريه لنقل األمتعة واألسلحة

مقطورات عسكرية لنقل المولدات

مقطورات لنقل السيارات والدراجات النارية 

مقطورات لنقل الحيوانات 

مقطورات لنقل الحفارات الصغيرة والمعدات

مقطورات لنقل العربات الخاصة كالقوارب والسكوتر المائي

توفر الشركة مجموعة متنّوعة من المقطورات المفرملة وغير 
المفرملة ذات مواصفات عالية وجودة متناهية التي تتحمل 
البيئات القاسية لالستخدامات العسكرية المختلفة مثل نقل 
األمتعة، المولدات، األسلحة والذخيرة، المواد الغذائية وغيرها.

ممّيزات المقطورات العسكرية

•  جميع القطر المعدنّية مغلفنة أو مغّطاة بمادة الزنك 
بواسطة الغلفنة ّمما يجعلها مقاومة للصدأ

•  هيـكل المقطـورة ملحومـة أو مرّكبة يوّفر لهـا درجة عالية 
مـن المقاومـة والمتانة

•  طبقات خارجية وقطع مصّنعة من األلمنيوم ومحمّية 
بسطح معالج بالطريقة األنودية

•  استخدام ألواح خشب معاكس لألرضّية متمّيز بكونه عالي 
الجودة، متعّدد الطبقات، مقاوم للمياه مع سطح مقاوم 

للتزحلق

•  محاور موثوقة وليست بحاجة للصيانة مع توهين ذاتي 
عالي

حاصلة على معايير الجودة ISO 9001 التي تشمل التطوير  •



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

مقطورات للمستقبل



TRADE BEYOND TRUST

Bowser Supply



BOWSERS OF ALL KIND
HIGHWAY BOWSERS
SITE BOWSERS
FUEL BOWSERS
WATER BOWSERS
STORAGE TANKS

Bowser Supply Ltd specialise in Bowser manufacture. 
With more than 10 years in the market, the company is 
considered one of the leading bowser suppliers in the UK 
that utilizes their expertise and knowledge in providing 
the best bowser solution that meet customers' needs in 
the market.

The company manufacture six types of bowsers that 
are used in different fields including special military 
specification bowsers for use in harsh environment and 
ideal for transporting water, fuel or any other materials on 
the highways.

Military bowsers come in different shapes and types 
depending on its usage - whether it will b used to transport 
water or fuel on the high way or to be used in the field or 
camps.

Bowsers main features:

•  Chassis Manufactured from Galvanised Rolled Hollow 
Section

• A Choice of either a Single or Twin Axle

• Leaf Spring Suspension

• Overrun and Lockable Parking Brake

• Hydraulically Damped Towing Unit

• 40mm Eye or 50mm Ball Hitch

• Heavy Duty Jockey Wheel

• Galvanised Steel Mudguards

• Lighting Board

• Steel or polythene tanks

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading  Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa 

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar

The Boominator Spraying System

Highway Model Bunded Diesel Bowsers



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

صهاريج لجميع االحتياجات 
صهاريج لالستخدام على الطرق السريعة  •

صهاريج لالستخدام في الموقع  •
صهاريج لنقل الوقود  •

صهاريج لنقل المياه  •
صهاريج للتخزين  •

تتخّصص شركة BOWSER SUPPLY LTD في تصنيع الصهاريج. 
من  واحدة  الشركة  تعتبر  السوق  في  سنوات   10 من  أكثر  مع 
أفضل الموردين في المملكة المتحدة التي تستخدم خبراتهم 
العمالء  احتياجات  وتلبية  الحلول  أفضل  توفير  في  والمعرفة 

في السوق. 

الشـركة تصنـع سـتة أنـواع مـن الصهاريـج التـي تسـتخدم في 
مواصفـات  ذات  الصهاريـج  ذلـك  فـي  بمـا  المجـاالت  مختلـف 
عسـكرية خاصـة لالسـتخدام فـي بيئـة قاسـية وهـي مثاليـة 
لنقـل الميـاه والوقـود أو أي مـواد أخـرى علـى الطرق السـريعة. 

واألنـواع  األشـكال  مختلـف  فـي  تأتـي  العسـكرية  الصهاريـج 
أو  المـاء  لنقـل  ذلـك  كان  سـواء   ، االسـتخدام  طبيعـة  حسـب 
الوقـود علـى الطريـق السـريع أو السـتخدامها فـي الحقـل أو 

المخيمـات. 

المميزات الرئيسية:

الهيكل مصنوع من الحديد المقوى )مجلفز(.  •

حرية االختيار بين محور أو محورين.  •

فرامل متطورة.  •

وحدة سحب هيدروليكية.  •

عجلة أمامية ذات مواصفات عالية.  •

واقيات الطين.  •

نظام إنارة خلفي وإضاءة للفرامل.  •

Plant Waterer Bowsers

Site Bowsers



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

صهاريج لجميع االحتياجات



TRADE BEYOND TRUST

Weapon Storage and transfer Cases



WEAPON STORAGE AND 
TRANSFER CASES
CP Cases designs and manufactures high-performance, 
protective cases and racks used for transport, operation 
and storage of essential equipment in commercial and 
military applications.

With over 40 years’ of expertise in producing cases, 19-inch 
rack solutions and rugged textile products, CP Cases has an 
unparalleled range of in-house skills and knowledge with 
materials and processes, including rotationally moulded 
products, plastic fabrication, aluminium, laminated plywood, 
HPP, textiles and CNC foam machining.

Weapon Cases
All Weapons Cases are produced using rotomoulding. Ideal 
for making tough, waterproof products and utilising a high 
quality polymer that thickens at the edges and corners for 
extra strength and impact resistance.

Emergency Medical
Medical supplies in a water-proof and dustproof Amazon 
case for deployment in a Search and Rescue Helicopter for 
Emergency Services.

Main Features:
• Meets International Military and NATO Standards
• Water Proof
• Dust Proof
• Impact Proof
•  Heat Resistance, Stable in temperatures from 

–40°c to +70°c
• Rugged Design

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

صناديق تخزين ونقل األسلحة 

تقوم شركة CASES CP بتصميم وتصنيع صناديق عالية األداء 
والمستخدمة في نقل وتشغيل وتخزين المعدات األساسية 

في التطبيقات العسكرية.

مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة في إنتاج صناديق الحماية 
والنقل ومنتجات الغزل والنسيج السميكة، أصبح للشركة 
خبرة ومعرفة ال مثيل لها في اإلنتاج والتصميم، بما في ذلك 
المنتجات المصبوبه، تصنيع البالستيك واأللمنيوم، الخشب 

الرقائقي المغلف، والمنسوجات.

صناديق تخزين و نقل األسلحة

ويتم إنتاج جميع صناديق األسلحة بطريقة الصب. وهي 
طريقة مثالية لصنع منتجات صلبة ومضادة للماء. وتستخدم 
مادة البوليمر عالية الجودة لتثخين حواف وزوايا الصناديق 

لزيادة القوة ومقاومة الصدمات.

صناديق تخزين و نقل أجهزة الطوارئ الطبية 

يتم استخدام صناديق مضادة للماء والغبار في نقل اإلمدادات 
الطبية في حاالت الطوارئ و البحث واإلنقاذ.

المميزات الرئيسية: 

تمتثل للمعاييرالعسكرية الدولية وحلف شمال األطلسي   •

مقاومة للماء   •

مقاومة للغبار   •

مقاومة للصدمات   •

•  مقاومة للحرارة، مستقرة في درجات الحرارة من -40 درجة 
مئوية إلى +70 درجة مئوية



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

صناديق تخزين ونقل األسلحة



TRADE BEYOND TRUST

Eyewear Protection

مدير الشؤون املالية



EYEWEAR PROTECTION

Renowned as the eyewear protection specialist for solar, 
sport and industry sectors, Bollé has developed a wide 
ballistic product range branded Bollé Tactical. These meet 
the highest standards in terms of ballistic resistance, dust 
filtration, UV and laser radiations and optical quality.

All Tactical products are designed, tested and certified to 
Ballistic Resistance standard STANAG 2920. Each lens is 
subjected to impacts from a steel cylinder equivalent to 
a 0.22’’ calibre which can reach up to 275 m/s, 990 km/h to 
offer the most efficient solution for every situation and 
environment: antiterrorism, special operations and armed 
conflict.

Bollé manufactures three major products, Ballistic 
Goggles, Ballistic Spectacles and Ballistic Sun Glasses. 
All three products are manufactured to meet the highest 
standards in military combat.

Main Features

• BALLISTIC LENS PANORAMIC FIELD OF VISION.

• ANTI-SCRATCH.

• ANTI-FOG COATINGS.

• PIVOT FOR HELMET WEARERS.

• QUICK RELEASE SYSTEM.

• HIGH HEAT RESISTANCE.

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa 

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar

RANGER 
Ballistic Sunglasses

RAID 
Ballistic Spectacles - Kit

X 810 
Ballistic Goggle

X 1000 
 Ballistic Goggle



نظارات الحماية 

قامت “Bolle” التي ُتعرف بتصميم النّظارات الوقائية للشمس، 
والّرياضة، ومختلف الصناعات، بتطوير مجموعة من المنتجات 
البصرية العسكرية حيث ُتطابق هذه المجموعة أعلى المعايير 
وإطالق  التفجيرات  عن  الناتجة  الشظايا  مقاومة  حيث  من 
وأشعة  البنفسجية،  فوق  واألشعة  الغبار،  وتصفية  الرصاص، 
الليزر، والجودة البصرية. تّم تصميم كاّفة المنتجات واختبارها 
لكل  وفقًا  فعالية  األكثر  الحّل  لتقّدم  عليها  والمصادقة 
والصراعات  الخاصة  والعمليات  اإلرهاب  مكافحة  وبيئة:  حالة 

المسّلحة. 

وفقًا  واختبرت  التكتيكية  المنتجات  جميع  صممت  وقد 
تعريض  يتم  حيث  بالناتو،  الخاص   STANAG  2920 للمعيار 
العدسات لتأثيرات مكافئه لقوة رصاص عيار 0.22'' التي يمكن 
أن تصل سرعته إلى 275 م/ث، 990 كم/ساعة. لتقديم الحل 
األكثر فعالية لجميع الحاالت والظروف الخطرة مثل مكافحة 

اإلرهاب والعمليات الخاصة والصراعات المسلحة.

Bolle تصنـع ثالثـة منتجات رئيسـية، نظارات الحماية البالسـتية، 
الشـمس  ونظـارات  البالسـتية  الطبيـة  والعدسـات  النظـارات 
البالسـتية. حيـث يتـم تصنيـع جميـع المنتجـات الثالثـة حسـب 

أعلـى المعاييـر العسـكرية.

الميزات الرئيسية:
عدسة بالستية بانورامية.  •

مضادة للخدش.  •
مضادة للضباب.  •

إمكانية ارتداؤها فوق الخوذة.  •
نظام الخلع السريع.  •

مقاومة للحرارة العالية.  •

وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

 info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

COMBAT 
Ballistic Spectacles - Kit

SENTINEL 
Ballistic Sunglasses

SWAT 
Ballistic Sunglasses



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

نظارات الحماية



TRADE BEYOND TRUST

Mobile Target System



MOBILE TARGET SYSTEM

Fulcrum Target System (FTS) – a revolutionary 
portable targeting system that can be used for 
indoor and outdoor shooting trainings. Developed 
in 2007 by an ex-military personnel with a mission 
to provide the ultimate tool for professional 
trainers.

• Use in tactical training

• Mobile and easy setup target

• Comes in a MIL. standard box 

• Battery can serve up to 3000 turns or for 
three continues days and can be charged in 30 
minutes

• Target moves in different directions:
- Pop Up 
- Side swing
- Turn Target

• Target can be programmed by:
- Remote control
- Tablets

• Targets can be triggered by:
- Motion sensor
- Hit Sensor

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading  Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa 

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

أهداف رماية محمولة 

نوعـة,  مـن  فريـد  رمايـة  اهـداف  نظـام  هـو  »فولكـروم» 
محمـول و مناسـب لتدريبات الرمايـة الداخلية و الخارجية.  
مـن  متقاعديـن  عسـكريين  قبـل  مـن   2007 عـام  طـور 
المثلـى لمدربيـن  القـوات االمريكيـة بهـدف  توفيـر األداة 

. محترفيـن

يستخدم في تدريبات الرماية التكتيكية  •

نظام متنقل وسريع التركيب  •

الصندوق مواصفات عسكرية  •

يعمـل علـى البطاريـة ل 3000 االف دوره/حركـة مـا يقارب   •
يتـم  و  االسـتخدام  حسـب  اكثـر  أو  ايـام  ثالثـة  مـدة 

دقيقـة   30 خـالل  شـحنها 

األهداف تتحرك في عدة اتجاهات :  •
الدوران   -

تأرجح جانبي   - 
الظهور المفاجئ    - 

امكانية برمجة االهداف عن طريق :   •
 )REMOTE  CONTROL(  نظام التحكم عن بعد    -

)TABLET(  الكمبيوتر اللوحي  - 

امكانية تحريك االهداف باستخدام :   •
نظام استشعار الحركة  - 

نظام استشعار اصابة الهدف   - 



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

أهداف رماية محمولة



TRADE BEYOND TRUST

MILITARY UNIFORM and ACCESSORIES



MILITARY UNIFORM 
& ACCESSORIES 
QDT represents various suppliers of Military & Tactical 
Uniform and accessories . Our unique supplier chain allows 
us to provide these products with first-class quality and 
competitive price.

All our suppliers manufacture their products according 
US Military standards or NATO standards ensuring highest 
quality and safety at all times.

Product range includes:

• Military Boots

• Military Clothing

• Tactical Gloves

• Tactical Holsters 

• Winter Jackets

• Military bags

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar

 المالبس العسكرية 



Military Bags / الحقائب العسكريه بمختلف انواعها و استخداماتها

MULTICAM

SATL ASSAULT RUCK

MYSTERY RANCH

KOMODO DRAGON

LIGHTASSAULTPACK



DUTY HOLSTER 
MEDIUM RIDE
B.D.U. 6 DESERT

MF LATCH

MAGAZINE POUCH OPTIONAL THIGH KIT

حافظات اسلحة / وسط

 TACTICAL HOLSTERحافظات اسلحة / فخذ
ON THIGH

SHOULDER HOLSTER 
PIVOTING SHOULDER

حافظات اسلحة / كتف

ANKLE & FANNY PACK 
HOLSTER 
ANKLE POSITION

حافظات اسلحة /
ساق 



Military Boots & Tactical Gloves / أحذية وقفازات تكتيكية عسكرية 



Winter Jackets / معاطف شتوية عسكريه

SOFT SHELL TACTICAL 
M-65 JACKET

MIDNITE NAVY

WOODLAND CAMO

ROTHCO REVERSIBLE HI-VISIBILITY 
FORCED ENTRY YELLOW/BLACK 

UNIFORM JACKET



المالبس واإلكسسوارات للقوات 
العسكرية والقوات الخاصة 

إن شــركتنا تمثــل العديــد مــن مصانــع المالبس واالكسســوارات 
للقــوات العســكرية والقــوات الخاصــة . و هــي شــركات عالميــة 
مختصــة و متميــزة فــي التصنيــع العســكري ولذلــك فإننــا 

نضمــن دائمــً تقديــم أفضــل المنتجــات بأفضــل أســعار.

إن جميــع المصانــع لدينــا تصنــع المنتجــات وفقــً للمعاييــر 
العســكرية العالميــة ســواء األمريكيــة أو معاييــر حلــف شــمال 
األطلســي وبذلــك تضمــن أعلــى مســتويات الجــودة والســالمة 

ــات. ــع األوق ــي جمي ف

اللباس العسكري

أحذيه عسكرية بجميع أنواعها  •

المالبس العسكريه  •

قفازات تكتيكية وعسكرية  •

حافظات )فراغ( للمسدسات وجميع أنواع األسلحة  •

معاطف شتوية عسكرية  •

الحقائب العسكرية بمختلف أنواعها واستخداماتها  •

وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل
صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

Military Clothing 



المالبس واإلكسسوارات للقوات 
العسكرية والقوات الخاصة

نبني ثقة، وليس مجرد تجارة



TRADE BEYOND TRUST

ROBOTIC TARGET SYSTEM



ROBOTIC TARGET SYSTEM

TARGAMITE® is a robotics company producing 
TARGABOT target system, a target system that can 
move up & down, 180° rotational or a combination of 
both functions. Comes with built-in sequence patterns 
or create your own sequences easily with your pc.

•  Target Robotic System

•  Can be used for indoor and outdoor shooting 
trainings 

•  Battery can serve up to 5-6 hours and can be 
charged in one and half hour

•  Target can be programmed by computer

 •    Target is programmed to move in random 
directions 

•     Target is controlled by remote control

•     Target moves in different directions:
       - Up and Down

- Turn Target 180°
- Different Speeds  

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading  Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa 

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

 TARGABOT ألهـداف  المنتجـة  الشـركة  TARGAMITE®هـي 
حركتهـا  فـي  تعتمـد  التـي   و  التكتيكيـة.  المتقدمـة  االليـة 
علـى الحركـة العاموديـة واألفقيـة أو كالهمـا سـويا اذ يمكنها 
الـدوران  يمكنهـا  كمـا  واالسـفل  االعلـى  اتجـاه  فـي  التحـرك 
حتـى 180 درجـة. وتأتى بتسلسـالت حركيـة مدمجة، كمـا يمكن 
باسـتخدام  تامـة  بسـهولة  خاصـة  حركيـة  تسلسـالت  انشـاء 

الكمبيوتـر. طريـق  عـن  خـاص  برنامـج 

نظام أهدف آلي   •

يمكن اسـتخدامه داخـل القاعات أو في الخارج  •

تعمـل  خاصـة،  سـائلة  بطاريـة  باسـتخدام  يعمـل  الجهـاز   •
ونصـف سـاعة  الشـحن  مـدة   ، سـاعات   6-5 لمـدة 

امكانيـة برمجـة الهـدف عـن طريـق الكمبيوتـر ليتحـرك بـاي   •
المبرمـج  يختارهـا  سـرعة  أو  شـكل 

متوقعـة  غيـر  عشـوائية  بطريقـة  ليتحـرك  مبرمـج  الجهـاز   •
ب  ر للمتـد

عـن  التحكـم  جهـاز  بواسـطة  بالهـدف  التحكـم  امكانيـة   •
 )REMOTE CONTROL( بعـد 

•  امكانيـة تحريـك األهداف بعدة طرق:
اعلى أو أسفل  –
دوران 180 درجة   –

مختلفة سرعات   –

نظـام اهداف الرماية االليـة المحمولة



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

نظام اهداف الرماية االلية المحمولة



TRADE BEYOND TRUST

NIGHT VISION & THERMAL IMAGING SOLUTION

DAY / NIGHT SYSTEMS



AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar

NIGHT VISION & THERMAL 
IMAGING SOLUTION
NIGHT VISION DEVICES
THERMAL IMAGING
LASER TARGETING

INFRARED ILLUMINATORS

Armasight is a leading U.S.-based provider of cutting-edge 
Night Vision and advanced Thermal Imaging Solutions.

Night vision Devices: 
•  Magnification up to X5 

• IR illumination 

•  Lightweight 

•  Water resistant and fog 

•  Designs for rugged and harsh environments 

•  Installation on the weapon or the head or helmet 

•  Easy operation and setup 

•  Automatic Control Brightness

Thermal Imaging:
• Magnification up to X2 

• Rugged design for harsh environments 

• Seeing small objects through smoke and any other   
 visual obstructions 

• Installation on the weapon or the head or helmet 

• Connecting to computer 

• Recording on an external memory card

Illuminators & Laser Systems:
• Rugged design for harsh environments 

• Installation on the weapon or the head or helmet 

• Tactile click stops for windage & elevation adjustments

• Rapid active target acquisition

• Utilizes single CR123A lithium battery or AA Alkaline,   
 adapter included

• Will not cause damage to the eyes 

• Angle adjustment

• Power Adjustment



وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر

 أنظمة الرؤية الليلية
والتصوير الحراري

أنظمة الرؤية  الليليه 
أنظمة التصوير الحراري 

أنظمة الليزر
انظمة اإلضاءة  باألشعه تحت الحمراء 

ARMASIGHT هي شركة رائدة في الواليات المتحدة في توفير 
الحلول المتطورة للرؤية الليلية، والتصوير الحراري المتقدم، 
والمنظارات الثنائية العالية الجودة، وأدوات اإلضاءة والبصريات 
الدقيقة األخرى التي تتسم باألداء المتميز ومجموعة غنية من 

الميزات المبتكرة.

انظمة الرؤيه الليلية. 

X5 درجة التكبير تصل الى  •

إضاءة األشعة تحت الحمراء   •

خفيفة الوزن   •

مقاومة للمياه والضباب   •

تصاميم للبيئات الوعرة و القاسية   •

امكانية التركيب على السالح أو الرأس أو الخوذه  •

سهلة التشغيل و الضبط  •

تحكم آلي في درجة السطوع  •

انظمة التصوير الحراري:  

X2 درجة التكبير تصل الى  •

تصاميم للبيئات الوعرة و القاسية  •

امكانية رؤية األجسام الصغيرة من خالل الدخان وأي      •
عوائق بصرية أخرى   

امكانية التركيب على السالح أو الرأس أو الخوذه  •

امكانية الربط مع الحاسوب  •

امكانية التسجيل على بطاقة ذاكرة خارجية  •

انظمة الليزر وأجهزة اإلضاءه باالشعه تحت الحمراء  
تصاميم للبيئات الوعرة و القاسية   •

امكانية التركيب على السالح أو الرأس أو الخوذه  •
الهواء  بفعل  القذيفه  انحراف  لمنع  التثبيت  امكانية   • 

واالرتفاع التعديالت   
سرعة  في تحديد الهدف   •

امكانبة استخدام بطاريات ليثيوم او بطاريات قلوية  •
ال يسبب الضرر للعيون  •

امكانية تعديل زاوية الرؤوية  •
امكانية التعديل الدقيق إلتجاه الشعاع  •



أنظمة الرؤية الليلية والتصوير الحراري

DAY / NIGHT SYSTEMS

نبني ثقة، وليس مجرد تجارة



TRADE BEYOND TRUST

Weapon Storage Solution



THE COMPLETE SOLUTION 
FOR WEAPON STORAGE

EXPANDABLE WEAPON RACK
STACKABLE WEAPON RACK
BI-FOLD WEAPON RACK
WEAPON CART & CASES
MACHINE GUN & LARGE WEAPON STORAGE

ULTIMATE FLEXIBILITY
FWS Weapon Storage Equipment enables storage of any 
combination of small arms and accessories to precisely 
suit your operational requirements.

SPACE EFFICIENT
No other system offers such high-density storage of 
weapons or enables such efficient storage for combinations 
of different weapon types. In addition, FWS mobile racking 
systems increase capacity further still - by nearly 100%.

INTERCHANGEABLE COMPONENTS
All components from FWS range are interchangeable to 
provide a totally integrated system.

PRODUCTS FOR ALL LOCATIONS
The system provides solutions for weapon storage in 
diverse locations including on land, on board ships, in 
road/tracked vehicles and aircraft.

AUTHORISED DEALER:

Qatar Development & Trading Company
Telephone: +974 4487 4184 • Fax: +974 4487 9009

Email: info.qdt@qdt.com.qa

P.O.Box: 22197, Doha, Qatar



الحّل المتكامل لتخزين األسلحة

رفوف أسلحة قابله للتوسيع

رفوف أسلحة قابله للصف أفقّيًا

رفوف أسلحة ثنائية الطّي

عربات وصناديق األسلحة

خازئن للرشاشات واألسلحة الكبيرة

تتمّتـع FWS EUROPE بخبـرة ال مثيـل لهـا فـي تصميـم وتوريد 
والشـرطة  والجيـش،  للحكومـات،  األسـلحة  تخزيـن  معـدات 

والـوكاالت الدوليـة فـي كافـة أنحـاء العالـم.

مرونة قصوى
أّي  بتخزين  األسلحة  لتخزين   FWS EUROPE معدات  تسمح 
مجموعة من األسلحة الصغيرة واإلكسسوارات لتتناسب مع 

متطّلباتكم التشغيلية.

فعالية من حيث المساحة
الكثافة  العالية  التخزين  بقدرة   FWS EUROPE نظام  ينفرد 
المختلفة.  األسلحة  ألنواع  متقن  تخزين  يتيح  حيث  لألسلحة 
باإلضافة إلى ذلك، يزيد نظام الرفوف المتحّرك قدرة التخزين 

بنحو %100.

مكّونات قابلة للتبادل
نظام  لتوفير  للتبادل  قابلة  بأّنها  لدينا  المكّونات  كافة  تتمّيز 

شامل ومتكامل.

منتجات لكافة المواقع
بما  متنّوعة  مواقع  في  األسلحة  لتخزين  حلول  النظام  يوّفر 
المركبات  وفي  السفن،  متن  وعلى  البرّية،  المواقع  ذلك  في 

المتحّركة والطائرات.

وكيل معتمد:

الشركة القطرية للتنمية والتجارة 
هاتف: 4184 4487 974+ فاكس: 9009 4487 974+ 

info.qdt@qdt.com.qa :إيميل

صندوق بريد : 22197 الدوحة، قطر



نبني ثقة، وليس مجرد تجارة

أنظمة تخزين األسلحة



T   +974 4487 4184    •    F    +974 4487 9009    •    E    info.qdt@qdt.com.qa    •    P.O.Box: 22197, Doha, Qatar
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