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 الجوية المتكاملة في دبي المالحةمراقبة لتوفير أنظمة ساب اختيار 

 
مركًزا  95لتأمين حوالي  الجويةالمتكاملة لمراقبة المالحة  مناقصة الحزمة دبي لمشاريع الطيران الهندسية مؤسسةأرست 

في اإلمارات. حيث تتوزع هذه المراكز  نألموا الدفاع لمجا في الرائدة كةرلشاعلى شركة ساب ، للتحكم بالحركة الجوية 

 .مركز عمليات الطوارئو اإلمارات لتدريب الطيارينأكاديمية و مطار آل مكتوم الدوليبين مطار دبي الدولي و

 تدعم يعتمد على منتجاتالذي من الجيل التالي األمثل حل ال( I-ATSالمتكاملة لمراقبة المالحة الجوية ) ساب وتعد حزمة

منصة رقمية مرنة وقابلة للتطوير  (I-ATS) ويمثل حل على نطاق واسع. القابلة لالنتشارمراقبة الحركة الجوية أنظمة أتمتة 

بأمان وكفاءة. يتضمن الحل  المالحة الجوية حركةمجموعة شاملة من األدوات إلدارة  عبر ضمن األبراجتوفر وحدات تحكم 

 يسهل(، والذي DMANالمغادرة )نظام إدارة ( أيًضا DWC( ومطار آل مكتوم الدولي )DXBالخاص بمطار دبي الدولي )

  طائرات المغادرة.لل الزمني تسلسلال

تم تطوير جميع الجوانب الرئيسية لنظام ’’ :في اإلمارات العربية المتحدة ساب"وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "

(I-ATS)  الوعي  تعزيزاالستخدام، و مرونةبالتعاون الوثيق مع المستخدمين النهائيين أنفسهم، مع التركيز بشكل أساسي على

 في تطوير أبراج المراقبة دبي لمشاريع الطيران الهندسية مؤسسة النظامسوف يدعم هذا . المشغليناألعباء على  وتقليل حالةبال

 ‘‘.نمستخدميللأحدث المنصات الرقمية وتوفير سير عمل أكثر كفاءة  بواسطة

التحكم وتكوين  أبراج، بدًءا من ورش العمل لتصميم النظام بشكل ممنهج وتدريجي ومن المخطط أن تقوم ساب بتطبيق

التنفيذ النهائي منصة اختبار وتحقق،  وستشمل مرحلة. المتكاملة مراقبة المالحة الجويةات التفاعل البشري مع أنظمة واجه

في الخاصة بالمشغلين التحكم مراكز وحدات غالبية  وف يتم وضعس كما للطوارئ والتشغيل لكل مطار. أنظمةباإلضافة إلى 

 .DWCمطار آل مكتوم الدولي 

 

 -انتهى-
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 نبذة عن شركة ساب

السوق العالمي بمنتجات وخدمات وحلول رائدة في مجاالت الدفاع العسكري واألمن المدني. لقد وسعت شركة  تقوم شركة ساب بتزويد

باستمرار  تتخطى ساب .موظف 18000يصل عددهم إلى  ا وأصبح لديها مكاتب وموظفين في جميع القارات حول العالمساب عملياته

بتصميم وتصنيع وصيانة األنظمة المتقدمة في مجال الطيران  الشركةتقوم وعالم أكثر أمانًا واستدامة.  صنعحدود التكنولوجيا ل

 .تحت الماء ما واألسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة االستشعار وأنظمة

تبرم عدة شراكات مع الحكومة اإلماراتية والمؤسسات تعد ساب من أوائل المستثمرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث  

ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها المتميزة إلنشاء  ساب ، وتستخدمع األمن والدفاع في اإلمارات العربية المتحدةالتعليمية لالرتقاء بقطا

 .حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية االحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء

 

 


