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معرض المطارات في  حزمتها المتكاملة لمراقبة المالحة الجويةتستعرض ساب 

 في دبي 2022
 

 

معرض في  حزمتها المتكاملة لمراقبة المالحة الجويةفي اإلمارات،  نألموا الدفاع لمجا في الرائدة كةرلشا، ساب تستعرض

الذي من الجيل التالي األمثل حل ال( I-ATSالمتكاملة لمراقبة المالحة الجوية ) ساب في دبي. وتعد حزمة 2022المطارات 

منصة  (I-ATS) ويمثل حل على نطاق واسع. القابلة لالنتشارمراقبة الحركة الجوية أنظمة أتمتة  تدعم يعتمد على منتجات

 المالحة الجوية حركةمجموعة شاملة من األدوات إلدارة  عبر ضمن األبراجر وحدات تحكم رقمية مرنة وقابلة للتطوير توف

 بأمان وكفاءة.

 في أن نشارك يسعدنا’’: «ساب»ديفيد شومر، نائب رئيس قسم األمن المدني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وقال 

العربية  لعمالئنا في اإلمارات (I-ATSالمتكاملة لمراقبة المالحة الجوية ) ساب حزمة نقدملمعرض المطارات في دبي 

وحدات التحكم من إدارة  طريقة سهلة لالستخدام مما يمكنالتحكم المتكاملة رؤية مبسطة ومراكز . توفر والمنطقةالمتحدة 

  .‘‘أعلىالمجال الجوي بكفاءة 

كما يمثل البرج الرقمي من ساب خاصية متقدمة لدعم أنظمة إدارة المالحة الجوية السيما عند استخدامه ’’وأضاف شومر: 

 ‘‘. في خدمة مركز الطوارئ لضمان عمليات مالحة جوية آمنة 

 -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

+971 4 367 6155 

SaabUAE@kekstcnc.com 
 

 

www.saab.com 

Twitter: @Saab 

Facebook: @saab  

LinkedIn: Saab  

Instagram: Saab 

 

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

ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها المتميزة إلنشاء  ساب ، وتستخدمالتعليمية لالرتقاء بقطاع األمن والدفاع في اإلمارات العربية المتحدة

 .ة إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية االحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواءحلول دفاعية وأمني

 

 


