
 

          

 
 

        

 

NEWS FROM SAAB 
 21 February 2021 

CUE 21-008 

 

 

 

 

 

 

  2021 في آيدكس تفاقياتمجموعة من االساب وتوازن توقعان   
 

في معرض ومؤتمر توازن للتكنولوجيا واالبتكار مع مجلس التوازن االقتصادي و مجموعة من االتفاقياتوقعت شركة ساب 

بأبوظبي. وتتضمن االتفاقيات مباشرة ساب في عمليات البحث والتطوير في مجال أنظمة  2021الدفاع الدولي أيدكس 

برنامج توازن الستدامة وتعزيز توطين الصناعات في  تهاباإلضافة إلى مشارك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، االستشعار

 (.SEEDSالدفاعية واألمنية )

يهدف إلى تمكين الصناعات العسكرية واألمنية الذي الوثيقة بين ساب ومجلس التوازن االقتصادي  ةتعكس االتفاقيات العالق

 للتكنولوجيا واالبتكار من جهة أخرى.المستدامة في دولة اإلمارات من جهة، ومع توازن 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساب، وآنا كارين كل من مايكل جوهانسون، في جناح توازن توقيع االتفاقيات مراسم حضر 

سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس و ،روزن، المدير العام لشركة "ساب المحدودة" في اإلمارات

 .التوازن االقتصادي

تمثل عمليات البحث والتطوير ’’: وتعليقًا على توقيع االتفاقيات، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب المحدودة"

محور استراتيجيتنا للنمو في اإلمارات منذ افتتاحنا لمركز اإلنتاج والتصنيع في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي في العام 

رية االستشعار التي يمكن االستفادة منها في المجاالت المدنية والعسك. يسعدنا تزويد اإلمارات واألسواق العالمية بأنظمة 2018

على حد سواء. نثمن في ساب شراكتنا مع توازن التي تهدف إلى بناء أُسس قوية ونُُظم متكاملة لالرتقاء بقطاع الدفاع واألمن 

  .‘‘ في دولة اإلمارات

تعد شراكتنا مع ساب مثااًل ’’وبدوره قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن االقتصادي: 

جهودنا الحثيثة سوف نواصل مع ساب وكجزء من التزامنا نحو االمارت، لطرفين. كال ال جديةكات العالمية الناجحة والمللشرا

لتطوير وتنمية القدرات اإلماراتية وتعزيز الكفاءات والمهارات المحلية. كما يسعدنا مشاركة ساب المتزايدة والفعّالة في 

 ‘‘.برامجنا المتعددة

ها بالتوطين، تتعاون ساب مع مجلس التوازن االقتصادي ضمن برنامج توازن الستدامة وتعزيز توطين وكجزء من التزام

يوفر البرنامج للمواطنين اإلماراتيين العاملين في مستويات اإلدارة العليا  (.SEEDSالصناعات الدفاعية واألمنية )

العمل في شركات عالمية متخصصة في صناعات والمتوسطة، وكذلك الخريجين اإلماراتيين من مختلف التخصصات فرص 

 الدفاع والفضاء لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

ضمن وظائف عالية التقنية، ونتطلع قدًما  معنا للعملتنمية المواهب المحلية واستقطابها ز دوًما على كّ نر ’’روزن:وأضافت 

 ‘‘.فريقنا المحلي وانضمام المزيد من المواطنين إلى عائلة ساب في اإلمارات تعزيزإلى 

 -انتهى-
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

 مركز ساب اإلعالمي
+46 (0)734 180 018 

presscentre@saabgroup.com 

 
 شركة ككست سي إن سي

 أسعد المصري
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 نبذة عن شركة ساب

السوق العالمي بمنتجات وخدمات وحلول رائدة في مجاالت الدفاع العسكري واألمن المدني. لقد  السويدية بتزويدتقوم شركة ساب 

االبتكارات التكنولوجية الشركة وسعت شركة ساب عملياتها وأصبح لديها مكاتب وموظفين في جميع القارات حول العالم. تطور 

عبر استراتيجية تعتمد على االبتكار والشراكات المثمرة. تعد ساب من أوائل المستثمرين في الجديدة لتلبية احتياجات العمالء المتغيرة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث بدأت أعمالها في الثمانينيات من القرن الماضي، وتستخدم ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها المتميزة 

 لمي، لتلبية االحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء.إلنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عا
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