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في اإلمارات  " الذي يتم تطويرهدبلوي نتاالتصاالت الجديد " نظام لقساب تط

 العربية المتحدة 
 

الذي يعمل  الجديد االتصاالت نظامفي اإلمارات تسدل الستار عن ن ألموا الدفاع لمجا في الرائدة كةرلشا
والمحاكاة والتدريب  "2022يومكس "معرضي األنظمة غير المأهولة خالل  بتقنية الجيل الخامس

 في أبوظبي" 2022سيمتكس "
 

والمتحرك الذي يعمل بتقنية  المتين اإلتصاالتنظام في اإلمارات،  نألموا الدفاع لمجا في الرائدة كةرلشا، شركة ساب تطلق

خالل معرضي األنظمة غير المأهولة "يومكس  حاالت األزمات والصراعاتالجيل الخامس ويستخدم في العمليات العسكرية و

مما يعكس إلتزام  في اإلمارات العربية المتحدة. يتم تطوير النظام " في أبوظبي2022" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2022

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

القابل  نظام دبلوي نت عملوي ساسي للقيادة والسيطرة في العمليات العسكرية واألزمات.األ عامل النجاحهو  الفعال التواصل

يوفر كما  ،لالستخدام في المناطق الحرجة والصعبة  LTE/5G - مدالتطور طويل األ بتقنيةالخامس الجيل عبر شبكة  للتعديل

مصادر المعلومات وأجهزة االستشعار وتفاعل  تعددالتي تعتمد على  ليتناسب مع العمليات الحديثةنطاق ترددي عالي السعة 

النطاق الترددي  يفعّل، مما شكل مرن وسريعبموثوق  سيبرانيالنظام المدمج المدعوم بأمن  نقل وتحريكيمكن ين. والمستخدم

 .الشبكات المحلية التالفة أو المحدودة ويعززعالي السعة في المناطق النائية جغرافيًا، 

األنظمة غير المأهولة تمثل معارض ’’: في اإلمارات العربية المتحدة وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب"

المصنع محليًا دبلوي  اإلتصاالتمنصة استراتيجية إلطالق نظام " 2022والتدريب "سيمتكس " والمحاكاة 2022"يومكس 

 2030الرؤية االقتصادية نت. نقوم في شركة ساب بتطوير منتجات وخدمات وحلول في اإلمارات العربية المتحدة لدعم 

  .‘‘إلمارة أبو ظبي

صلبة وسريعة  اتصاالتالعسكرية والمدنية التي تتطلب أنظمة عالية للجهات سوف يضيف دبلوي نت قيمة ’’روزن:وأضافت 

، ونتوقع أن يلقى النظام الجديد المصنع محليًا LTE/5G -عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل األمد التحرك تعمل 

تفتقد إلى شبكات تواصل رواًجا ليس في السوق اإلماراتي فحسب، بل في األسواق العالمية أيًضا ال سيما في المناطق التي 

 ‘‘.ثابتة

ويمكن بيانات. السريع للنقل الو محادثات األنيةبدقة عالية وال للفيديو المباشر البثالقدرة على  نظام دبلوي نتاستخدام  يوفر

تعزيز مثل  وتكمن أهمية استخدام مزايا دبلوي نت في مهمات مختلفةنطاق، المن حيث عدد المستخدمين و تعديل النظام

وإدارة األزمات. يشتمل هذا  اتالبحث واإلنقاذ واالستطالع والتدريب على المهمعمليات و القواعد العسكرية واألمنيةأمان 

تأمين ل متينةمدمجة وو فعالة، ومعدات اتصاالت إلدارة النظام مخصصة طاقة، وأدواتلل، ومصدر يدوية الحل على أجهزة

 .التنقل والتحركسهولة 

 -انتهى-
 

 من المعلومات، الرجاء التواصل مع:للمزيد 

 مركز ساب اإلعالمي
+46 (0)734 180 018 

presscentre@saabgroup.com 

 
 شركة ككست سي إن سي
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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

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

ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها المتميزة إلنشاء  ساب ، وتستخدملالرتقاء بقطاع األمن والدفاع في اإلمارات العربية المتحدةالتعليمية 

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