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FREQUENTIS opens subsidiary in the United Arab Emirates (UAE)
Frequentis officially opened its new UAE office in Abu Dhabi in early October, reinforcing its
position in the Middle East. The office will provide the region with a permanent sales and
support service, further expanding the Frequentis global network and enabling continued
growth.
Frequentis has been serving clients throughout the Middle East with tailor-made solutions for over 20
years, with the support of well-established local partners. As the leading international supplier of
communication and information systems for businesses with safety-critical tasks, the company has over
70 years of experience providing solutions and products in approximately 140 countries, with
subsidiaries in more than 50 countries.
Its experience and close cooperation with universities and government organisations in Europe, and

especially Austria where the company is headquartered, will enable knowledge transfer and local
connections to further develop Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) skills in
the region.
“Frequentis is a well-established and growing brand in the region for the civil aviation, defense and
public safety sectors with an expanding portfolio of solutions and services including our newest
innovative Remote Virtual Tower solution that will increase the security level of Air Traffic Operations to
be conducted from a remote location. The opening of our new Abu Dhabi office demonstrates the
company’s commitment to the region and its customers in the Middle East” says Hank Ruebenstrunk,
Managing Director, Frequentis Middle East.
Recent project awards have underlined the strong working relationship with many Middle Eastern
customers, including providing centre automation, AIM and surveillance solutions for the UAE General
Civil Aviation Authority (GCAA) and high availability voice communications systems based on IP
technology for the Saudi Air Navigation Service (SANS) Airspace Control Center in Riyadh and Jeddah.
Additionally, at the recent 13th ICAO Air Navigation Conference in Montreal; Frequentis and the General
Civil Aviation Services (GCAA) of the UAE signed a Memorandum of Understanding (MoU) to support
current and future developments in airspace management and explore new areas of innovation.
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Through closer cooperation with partners and the development of local skills, with a focus on
developing STEM capabilities, Frequentis will strengthen its global position, expanding its network and
enabling future growth.

About FREQUENTIS
Frequentis is an international supplier of communication and information systems for control centres with safety-critical tasks.
These control centre solutions are developed and distributed by Frequentis in the business segments Air Traffic Management
(civil and military air traffic control, and air defence) and Public Safety & Transport (police, fire and rescue services, emergency
medical services, vessel traffic and railways). Frequentis maintains a worldwide network of subsidiaries and local representatives
in more than fifty countries. The company’s products and solutions are behind more than 25,000 operator positions in almost 140
countries. With this extensive portfolio, Frequentis is the leading provider of voice communication systems… all making our world
a safer place every day!
For more information, please visit www.frequentis.com

Jennifer McLellan, Public Relations, Frequentis AG,
Jennifer.mclellan@frequentis.com, phone: +44 2030 050 188

بيان صحفي

فيينا/ أبوظبي نوفمبر2018

 شركةFREQUENTIS تفتتح فرعًا لها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 افتتحت شركةFREQUENTIS  لتعزز بذلك،رسميًا مكتبها الجديد في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في أوائل شهر أكتوبر
مكانتها في منطقة الشرق األوسط.  وبهذا يزيد من اتساع شبكة،هذا وسيقدم المكتب للمنطقة خدمة دائمة فيما يتعلق بالمبيعات والدعم
FREQUENTIS العالمية ويمكِّنها من النمو المستمر.
 وما تزالFREQUENTIS  تقدم خدماتها للعمالء في كافة أرجاء منطقة الشرق األوسط باستخدام حلول مخصصة ألكثر من20 عا ًما،
بدعم من شركاء محليين راسخين. وبوصفها المزود العالمي الرائد ألنظمة االتصاالت والمعلومات للشركات التي تضطلع بمهام حرجة فيما
 فإن الشركة تتمتع بخبرة تتجاوز، يتعلق بالسالمة70  عا ًما من تقديم الحلول والمنتجات فيما يقرب من140  إلى جانب شركاتها،دولة
 الفرعية الموجودة في أكثر من50 دولة.
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،وستتيح لها خبرتها وتعاونها الوثيق مع الجامعات والمؤسسات الحكومية في أوروبا ،وال سيما النمسا حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة
في ) (STEMإمكانية نقل المعرفة وإنشاء روابط محلية لتحقيق قدر أكبر من التطور في مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.المنطقة
عالمة تجارية راسخة  Frequentisتعد" :بالشرق األوسط قائال  Frequentisوقد صرح هانك روينبنسترانك ،العضو المنتدب بشركة
ومتنامية في المنطقة ،في قطاعات الطيران المدني ،والدفاع والسالمة العامة ،وتتمتع بمحفظة متوسعة من الحلول والخدمات ،بما في ذلك
الذي سيعزز من مستوى أمن عمليات الحركة الجوية المقرر إجراؤها من "،البرج االفتراضي البعيد" أحدث حلولنا المبتكرة المتمثلة في
".إن افتتاح مكتبنا الجديد في أبوظبي يثبت بوضوح التزام الشركة تجاه المنطقة وتجاه عمالئها في منطقة الشرق األوسط .موقع بعيد
مؤخرا على عالقة العمل القوية التي نتميَّز بها مع العديد من العمالء في الشرق األوسط ،بما في ذلك
لقد أكدت المشاريع التي تم إسنادها
ً
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأنظمة التواصل) (GCAAوالمراقبة للهيئة العامة للطيران المدني  AIMحلول األتمتة المركزيةِّ ،وحلول
الصوتي عالية التوفر القائمة على تكنولوجيا بروتوكول اإلنترنت لمركز مراقبة المجال الجوي التابع لخدمات المالحة الجوية السعودية
.في الرياض وجدة )(SANS

إضافة إلى ذلك ،ففي المؤتمر الثالث عشر األخير لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن المالحة الجوية ،الذي عُقد في مونتلاير؛ وقعت
والهيئة العامة للطيران المدني بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مذكرة تفاهم لدعم التطورات الحالية والمستقبلية في إدارة Frequentis
.المجال الجوي واستكشاف مجاالت جديدة لالبتكار
ومن خالل التعاون الوثيق مع الشركاء وتطوير المهارات المحلية ،مع التركيز على تنمية القدرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
مركزها العالمي ،مع توسيع شبكتها وإتاحة الفرصة للنمو المستقبلي  Frequentisوالرياضيات ،ستعزز

 FREQUENTISنبذة عن شركة
وتوزع  FREQUENTISوتطور شركة .مزودًا عالميًا ألنظمة االتصاالت والمعلومات لمراكز التحكم التي تضطلع بمهام حرجة فيما يتعلق بالسالمة  FREQUENTISتعد شركة
الشرطة ،وخدمات( والسالمة العامة والنقل العام )،مراقبة الحركة الجوية المدنية والعسكرية ،والدفاع الجوي( إدارة الحركة الجوية" ،حلول مراكز التحكم هذه في قطاعات األعمال
بشبكة عالمية من الشركات التابعة والممثلين  Frequentisوتحتفظ شركة ).واإلنقاذ ،وخدمات الطوارئ الطبية ،ومراقبة حركة السفن والسكك الحديدية )المطافئ( الدفاع المدني
وبفضل محفظة االستثمار الشاملة هذه ،فإن .دولة  140وظيفة مشغِّل في ما يقرب من  25000وتقوم منتجات وحلول الشركة بتوفير أكثر من .المحليين في أكثر من خمسين دولة
!كل ها يجعل عالمنا أكثر أمانًا كل يوم ...تعد مزود خدمات أنظمة االتصاالت الصوتية الرائد Frequentis
 www.frequentis.comللحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع

، Frequentis AG,جنيفر ماكليالن ،العالقات العامة
: 188 050 2030 44+هاتف Jennifer.mclellan@frequentis.com,
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