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   في اإلماراتساب توقع اتفاقية جديدة مع توازن 
 

 مع مجلس التوازن االقتصادي اتفاقية جديدة في اإلمارات، اليوم نألموا الدفاع لمجا في الرائدة كةرلشا، وقعت شركة ساب

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بتطويره حديثًاساب االتصاالت اآلمنة الذي سوف تبدأ في مجال  العملمباشرة ل

وتأتي عقب الوثيقة بين ساب ومجلس التوازن االقتصادي  ةالعالقاالتصاالت اآلمنة مجال  لتطوير ة الجديدةتعكس االتفاقي

حول تطوير أنظمة الجديدة وترتكز االتفاقية  .تم عقدها مؤخًرا خالل األشهر الفائتة تتضمن مجاالت مختلفةعدة اتفاقيات 

لسالمة العامة واالستخدام تعزيز ال  LTE/5G - مدالتطور طويل األ بتقنيةالخامس الجيل عبر شبكة المهام الحرجة التي تعمل 

بيانات سريعة وموثوقة وآمنة تبادل اتصاالت صوتية و األنظمة عمليات، حيث توفر تلك في حاالت األزمات والصراعات

 احتياجات العمالء. كافة ناسبت تساهم بتقديم حلول شاملة

استثماراتها المتعددة تواصل ساب ’’، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب المحدودة": ةوتعليقًا على توقيع االتفاقي

إلنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية االحتياجات الوطنية  بية المتحدةفي دولة اإلمارات العر

دور الشركة ب االرتقاءونعمل على تمكينها باستمرار بهدف تنا مع توازن ا. نثمن في ساب شراكوالعالمية على حد سواء

  .‘‘.قطاع الدفاع واألمن في دولة اإلمارات المحوري في تطوير

، ونتطلع مهمة ومناسبةنرّكز دوًما على تنمية المواهب المحلية واستقطابها للعمل معنا ضمن وظائف ’’ روزن:وأضافت 

 ‘‘.اإلمارات بلورة القطاع في في ومساهمتهم الفعالة لعائلة ساب نضمام المزيد من المواطنينالقدًما 

تطوير سلسلة إضافةً إلى محلي، النتاج تفعيل عمليات اإلمهندسين ذوي مهارات عالية، وتوظيف  ويتطلب تنفيذ االتفاقية

الشركة  هيكليةجزًءا أساسيًا من  تشكل تي، الالمواهب المحليةأيًضا إلى توظيف وتدريب  سابتهدف كما التوريد المحلية. 

 .متعددةمجاالت  التي تشمل الشراكةلنجاح هاًما  عاماًل في الدولة و

هذا  يعكس’’: رئيس التنفيذي لوحدة التطوير االقتصادي في مجلس التوازن االقتصاديال ،مطر علي الرميثي قال وبدوره

اقتصادي استراتيجي  مما لها من تأثير في المجال الصناعيتطوير وإدارة الشراكات لواصلة تلماتوازن  جهود فعالية اإلنجاز

، وتخلق قيمة من خالل كافة األطرافشراكة بالنفع على الهذه وتعود . بشتى الطرقعلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تساهم االكتفاء الذاتي للقطاع الصناعي من خالل تنمية القدرات البشرية، و كما تعززعة في دولة اإلمارات، المنتجات المصنّ 

 ‘‘قطاع االتصاالت اإلماراتي.في دعم 

أنظمة المهام الحرجة التي تعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية تستخدم نسبة عالية من المنتجات التي تساهم في صنع و

الملكية الفكرية في  تقنيات متقدمة مماثلة لتلك التي سوف تستخدمها ساب للحصول على LTE/5G -التطور طويل األمد 

  التصنيع والتجميع.عمليات تطوير بنية النظام واإلمارات عبر 

التصنيع  دعم عمليات، باإلضافة إلى رالعالمية بشكل كبي صادرات الشركة بنموديدة تفاقية الجاال تساهمأن  ومن المتوقع

تكنولوجيا ال االتفاقية الخبرات المحلية في مجال في دولة اإلمارات. عالوة على ذلك، من المتوقع أن تعززطوير والت

 مستدام.وأحد األصول الرئيسية لبناء اقتصاد ذكي  والتي تعدواالتصاالت، 

 -انتهى-
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
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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  ساب عملياتها وأصبح لديها مكاتب وموظفين في جميع القارات حول العالم

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

تعد ساب من أوائل المستثمرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث بدأت أعمالها في الثمانينيات من القرن الماضي، وتستخدم  

اتها وخبراتها وقدراتها المتميزة إلنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية االحتياجات الوطنية والعالمية ابتكار

 على حد سواء.
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