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2021في آیدكس موانئ أبوظبيساب توقع مذكرة تفاھم مع

معرض خالل، وذلكتطویر تقنیات مراقبة االمرفأ وإدارة حركة السفنلموانئ أبوظبيعت شركة ساب مذكرة تفاھم مع وقّ 
.  بأبوظبي2021ومؤتمر الدفاع الدولي آیدكس 

المحلیةمع المؤسسات والھیئات الحكومیة توطید شراكاتھا الرائدة في مجال الدفاع واألمن، علىالعالمیة، الشركةسابتعمل 
الھادفةالشراكات اإلستراتیجیة عتبر الشركة ان وتَ .تلالرتقاء بقطاع الدفاع واألمن في دولة اإلمارابناء ُأسس قویةبھدف
مبتكرة.الحلول المنتجات والتزوید اإلمارات والعالم بأحدثفي لمتابعة مسیرتھا التقدم النجاح وإحدى أسسھي 

ئ األسرع نمًوا وابتكاًرا المرافتعاون مع أحد مشغلي الیسرنا’’وقالت آنا كارین روزن، المدیر العام لشركة "ساب المحدودة": 
رؤیتنا التي تتمحور حول تطویر وتصنیع تقنیات رائدة عالمًیا في العاصمة موانئ أبوظبيوسوف تدعم متطلبات في العالم. 

‘‘.اإلماراتیة أبوظبي

میناء ومحطة حاویات في 11مقرًا لھا، وھي تدیر وتطور وتشغل اإلماراتیة أبوظبيعاصمةالتتخذ موانئ أبوظبي من و
إدارتھا بفضل الدولة وجمھوریة غینیا، وتعتبر من محركات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستیة البحریة العالمیة 

حرة.    منطقة باإلضافة إلى لمجموعة متكاملة من الموانئ، واألصول والخدمات اللوجستیة، والمدن الصناعیة، 

: "تقوم موانئ أبوظبي من خالل عروض موانئ أبوظبي-الكابتن مكتوم الحوقاني، رئیس إدارة التشریعات قال بدوره، 
خدمات التجارة البحریة التي تقدمھا بتمكین اقتصاد إمارة أبوظبي من بلوغ مستویات أعلى والتنافس على الصعید العالمي 

خلق على المدى الطویل عبر جھودنا االستراتیجیةمن شراكتنا مع شركة "ساب" تعزز مركز رئیسي یربط الشرق بالغرب. ك
ا لتطویر وتحسین الحلول التي تعزز من ریادتنا في مجال التقنیات المتطورة".عً فرص جدیدة للشركات للعمل م

لماضي، وتستخدم ابتكاراتھا وخبراتھا في الثمانینیات من القرن االمتحدةمسیرة اعمالھا في دولة اإلمارات العربیة بدأت ساب
وقدراتھا المتمیزة إلنشاء حلول دفاعیة وأمنیة إماراتیة ذات مستوى عالمي، لتلبیة االحتیاجات الوطنیة والعالمیة على حد 

سواء.
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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 بتزوید
االبتكارات التكنولوجیة الجدیدة لتلبیة الشركة ساب عملیاتھا وأصبح لدیھا مكاتب وموظفین في جمیع القارات حول العالم. تطور 

تمد على االبتكار والشراكات المثمرة. تعد ساب من أوائل المستثمرین في دولة اإلمارات احتیاجات العمالء المتغیرة عبر استراتیجیة تع
العربیة المتحدة حیث بدأت أعمالھا في الثمانینیات من القرن الماضي، وتستخدم ابتكاراتھا وخبراتھا وقدراتھا المتمیزة إلنشاء حلول 

یاجات الوطنیة والعالمیة على حد سواء.دفاعیة وأمنیة إماراتیة ذات مستوى عالمي، لتلبیة االحت

:نبذة عن موانئ أبوظبي
، في مدینة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات. ھي 2006تأسست شركة موانئ أبوظبي التي تعد أحد محركات التجارة العالمیة في العام 

، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة (ADQ)إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" 
واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئیسیة ضمن االقتصاد المتنّوع في إمارة أبوظبي.  

تكامل لألعمال التجاریة واللوجستیة وتعد مدینة خلیفة الصناعیة "كیزاد"، أكبر الكیانات التابعة لموانئ أبوظبي، وھي المركز الم
والصناعیة في أبوظبي، وتضم میناء خلیفة الذي یعد بمثابة البوابة البحریة للمدینة الصناعیة.


