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ساب توقع اتفاقية جديدة مع توازن في اإلمارات
وقعت شركة ساب ،اﻟﺸركة اﻟرائدة ﻓي ﻣﺠال اﻟدﻓاع واﻷﻣﻦ ﻓي اإلﻣارات ،اﻟيوم اتفاقية جديدة ﻣع ﻣﺠلس اﻟتوازن االقتصادي
ﻟمباشرة اﻟعمل ﻓي ﻣﺠال االتصاالت اآلﻣنة اﻟذي سوف تبدأ ساب بتطويره حديثًا ﻓي دوﻟة اإلﻣارات اﻟعربية اﻟمتحدة.
تعكس االتفاقية اﻟﺠديدة ﻟتطوير ﻣﺠال االتصاالت اآلﻣنة اﻟعالقة اﻟوثيقة بيﻦ ساب وﻣﺠلس اﻟتوازن االقتصادي وتأتي عقب
ﻣؤخرا خالل اﻷشهر اﻟفائتة .وترتكز االتفاقية اﻟﺠديدة حول تطوير أنظمة
اتفاقيات عدة تتضمﻦ ﻣﺠاالت ﻣختلفة تم عقدها
ً
اﻟمهام اﻟحرجة اﻟتي تعمل عبر شبكة اﻟﺠيل اﻟخاﻣس بتقنية اﻟتطور طويل اﻷﻣد  LTE/5G -ﻟتعزيز اﻟسالﻣة اﻟعاﻣة واالستخدام
ﻓي حاالت اﻷزﻣات واﻟصراعات ،حيث توﻓر تلك اﻷنظمة عمليات اتصاالت صوتية وتبادل بيانات سريعة وﻣوثوقة وآﻣنة
تساهم بتقديم حلول شاﻣلة تناسب كاﻓة احتياجات اﻟعمالء.
وتعليقًا على توقيع االتفاقية ،قاﻟت آنا كاريﻦ روزن ،اﻟمدير اﻟعام ﻟﺸركة "ساب اﻟمحدودة"’’ :تواصل ساب استثماراتها اﻟمتعددة
ﻓي دوﻟة اإلﻣارات اﻟعربية اﻟمتحدة إلنﺸاء حلول دﻓاعية وأﻣنية إﻣاراتية ذات ﻣستوى عاﻟمي ،ﻟتلبية االحتياجات اﻟوطنية
واﻟعاﻟمية على حد سواء .نثمﻦ ﻓي ساب شراكاتنا ﻣع توازن ونعمل على تمكينها باستمرار بهدف االرتقاء بدور اﻟﺸركة
اﻟمحوري ﻓي تطوير قطاع اﻟدﻓاع واﻷﻣﻦ ﻓي دوﻟة اإلﻣارات.‘‘.
وأضاﻓت روزن ’’:نر ّكز دو ًﻣا على تنمية اﻟمواهب اﻟمحلية واستقطابها ﻟلعمل ﻣعنا ضمﻦ وظائف ﻣهمة وﻣناسبة ،ونتطلع
قد ًﻣا النضمام اﻟمزيد ﻣﻦ اﻟمواطنيﻦ ﻟعائلة ساب وﻣساهمتهم اﻟفعاﻟة ﻓي بلورة اﻟقطاع ﻓي اإلﻣارات‘‘.
ويتطلب تنفيذ االتفاقية توظيف ﻣهندسيﻦ ذوي ﻣهارات عاﻟية ،وتفعيل عمليات اإلنتاج اﻟمحلي ،إضاﻓةً إﻟى تطوير سلسلة
اﻟتوريد اﻟمحلية .كما تهدف ساب أيضًا إﻟى توظيف وتدريب اﻟمواهب اﻟمحلية ،اﻟتي تﺸكل جز ًءا أساسيًا ﻣﻦ هيكلية اﻟﺸركة
ﻓي اﻟدوﻟة و ً
عاﻣال ها ًﻣا ﻟنﺠاح اﻟﺸراكة اﻟتي تﺸمل ﻣﺠاالت ﻣتعددة.
وبدوره قال ﻣطر علي اﻟرﻣيثي ،اﻟرئيس اﻟتنفيذي ﻟوحدة اﻟتطوير االقتصادي ﻓي ﻣﺠلس اﻟتوازن االقتصادي’’ :يعكس هذا
اإلنﺠاز ﻓعاﻟية جهود توازن اﻟمتواصلة ﻟتطوير وإدارة اﻟﺸراكات ﻓي اﻟمﺠال اﻟصناعي ﻣما ﻟها ﻣﻦ تأثير اقتصادي استراتيﺠي
على دوﻟة اإلﻣارات اﻟعربية اﻟمتحدة بﺸتى اﻟطرق .وتعود هذه اﻟﺸراكة باﻟنفع على كاﻓة اﻷطراف ،وتخلق قيمة ﻣﻦ خالل
اﻟمنتﺠات اﻟمصنّعة ﻓي دوﻟة اإلﻣارات ،كما تعزز االكتفاء اﻟذاتي ﻟلقطاع اﻟصناعي ﻣﻦ خالل تنمية اﻟقدرات اﻟبﺸرية ،وتساهم
ﻓي دعم قطاع االتصاالت اإلﻣاراتي‘‘.
وتستخدم نسبة عاﻟية ﻣﻦ اﻟمنتﺠات اﻟتي تساهم ﻓي صنع أنظمة اﻟمهام اﻟحرجة اﻟتي تعمل عبر شبكة اﻟﺠيل اﻟخاﻣس بتقنية
اﻟتطور طويل اﻷﻣد  LTE/5G -تقنيات ﻣتقدﻣة ﻣماثلة ﻟتلك اﻟتي سوف تستخدﻣها ساب ﻟلحصول على اﻟملكية اﻟفكرية ﻓي
اإلﻣارات عبر تطوير بنية اﻟنظام وعمليات اﻟتصنيع واﻟتﺠميع.
وﻣﻦ اﻟمتوقع أن تساهم االتفاقية اﻟﺠديدة بنمو صادرات اﻟﺸركة اﻟعاﻟمية بﺸكل كبير ،باإلضاﻓة إﻟى دعم عمليات اﻟتصنيع
واﻟتطوير ﻓي دوﻟة اإلﻣارات .عالوة على ذﻟك ،ﻣﻦ اﻟمتوقع أن تعزز االتفاقية اﻟخبرات اﻟمحلية ﻓي ﻣﺠال اﻟتكنوﻟوجيا
واالتصاالت ،واﻟتي تعد أحد اﻷصول اﻟرئيسية ﻟبناء اقتصاد ذكي وﻣستدام.
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نبذة عﻦ شركة ساب
تقوم شركة ساب بتزويد اﻟسوق اﻟعاﻟمي بمنتﺠات وخدﻣات وحلول رائدة ﻓي ﻣﺠاالت اﻟدﻓاع اﻟعسكري واﻷﻣﻦ اﻟمدني .ﻟقد وسعت شركة
ساب عملياتها وأصبح ﻟديها ﻣكاتب وﻣوظفيﻦ ﻓي جميع اﻟقارات حول اﻟعاﻟم يصل عددهم إﻟى  18000ﻣوظف .تتخطى ساب باستمرار
حدود اﻟتكنوﻟوجيا ﻟصنع عاﻟم أكثر أﻣانًا واستداﻣة .وتقوم اﻟﺸركة بتصميم وتصنيع وصيانة اﻷنظمة اﻟمتقدﻣة ﻓي ﻣﺠال اﻟطيران
واﻷسلحة واﻟقيادة واﻟتحكم وأجهزة االستﺸعار وأنظمة ﻣا تحت اﻟماء.
تعد ساب ﻣﻦ أوائل اﻟمستثمريﻦ ﻓي دوﻟة اإلﻣارات اﻟعربية اﻟمتحدة حيث بدأت أعماﻟها ﻓي اﻟثمانينيات ﻣﻦ اﻟقرن اﻟماضي ،وتستخدم
ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها اﻟمتميزة إلنﺸاء حلول دﻓاعية وأﻣنية إﻣاراتية ذات ﻣستوى عاﻟمي ،ﻟتلبية االحتياجات اﻟوطنية واﻟعاﻟمية
على حد سواء.

