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لمحة عامة



لمحة عامة

تتمحور جهود مجلس 
االقتصادي   التوازن 

حول تمكين وتطوير 
الصناعات  قطاع 

وا�منّية  الدفاعّية 
بشكل مستدام.



مجلس التوازن االقتصادي (توازن) هو الجهة 
المسؤولة عن إدارة االستحواذ والمشتريات 

والعقود لكل من القوات المسلحة لدولة ا�مارات 
أبوظبي.  المتحدة وشرطة  العربية 

كما تتمحور جهود توازن حول تمكين قطاع 
الصناعات الدفاعّية وا�منّية في دولة ا�مارات 

العربّية المتحدة. ويساهم المجلس في دعم  
االقتصاد الوطني من خالل برنامج التوازن 

االقتصادي وتسريع النمو في منظومة القطاع 
العالمية  وتطوير الكفاءات البشرية عبر الشراكات 

واالبتكار.   التكنولوجيا  وتمكين  والمحلية 



مجلس التوازن االقتصادي هو الجهة 
المسؤولة عن إدارة االستحواذ 

والمشتريات والعقود لكل من القوات 
المسلحة لدولة ا�مارات العربية 

المتحدة وشرطة أبوظبي، ويشمل 
ذلك إدارة الجوانب التعاقدية 
المتعلقة  والمالية  والقانونية 

إدارة االستحواذ

دعم النمو 
المستدام لقطاع 

الصناعات الدفاعية 
وا�منية الوطنية

إدارة ا ستحواذ

تلك  لمتابعة  إضافة  بالمشتريات 
الجوانب وا�شراف على تنفيذها. 

تشمل مسؤوليات توازن أيض» إرساء 
المشاريع والعقود واتخاذ ا�جراءات 

ا�جراءات  بالتعاقد وجميع  المرتبطة 
ا�خرى ذات العالقة.



القيمة االقتصادية

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها 
للمساهمة في تمكين قطاع الصناعات 

الدفاعية وا�منية. يسعى مجلس التوازن 
االقتصادي إلى تفعيل البرامج القائمة حاليا 

وطرح مبادرات جديدة لتعزيز الصناعة الدفاعّية 
وا�منّية في الدولة، مما يساهم في جذب 

االستثمارات االجنبية المباشرة وفتح آفاق فرص 
التكنولوجيا مع  الفرصة لنقل  الشراكة وتهيئة 

زيادة التوجه نحو التصدير وتأسيس أعمال 
مستقلة ومستدامة على امتداد كامل 

القطاع. ا�نتاجية في  السلسلة 

نشجع على إقامة
أعمال جديدة



تأسس مجلس التوازن االقتصادي عام 1992، وساهم في تأسيس أكثر من 111 
مشروع وأداة استثمارية تعمل في 12 قطاع. ويلعب المجلس حالي» دور¾ هام» في 

تحفيز نمو وتطور القطاعات الدفاعية وا�منية ودعم النمو االقتصادي.

قطاع

12
مشروع

111

وظيفة تم توفيرها

100,000+



يقوم برنامج التوازن االقتصادي 
بتطوير وإدارة الشراكات في 

الدفاعية  الصناعات  قطاع 
وا�منية وذلك لتوفير فوائد 

لدولة ا�مارات العربية المتحدة 
وإحداث أثر كبير يسهم في 

االزدهار االقتصادي للدولة. 

برنامج التوازن االقتصادي 

تطوير الكفاءات في 
قطاع الصناعات 

الدفاعية وا�منية

لتلبية  البرنامج  ويهدف 
الصناعية  القطاعات  احتياجات 

ومؤسساته المختلفة من خالل 
إقامة مشاريع من شأنها دفع 

التكنولوجيا  نقل  وتعزيز عملية 
والمساهمة في منظومة 

القطاع ككل.

القيمة االقتصادية



التكنولوجيا واالبتكار

التكنولوجيا نقل 



التكنولوجيا واالبتكار

يلتزم (توازن)
االبتكارات  بتعزيز 

للمساعدة في 
المستقبلي.  التوّسع 

التكنولوجيا واالبتكار جوهر رؤيتنا  تمّثل 
االستراتيجية، وهي ا�ساس لنمو 

الدفاعية وا�منية نحو  الصناعة 
المستقبل.



يعمل المجلس على تعزيز االبتكار في قطاع 
الصناعات الدفاعية وا�منية، وتطوير نظام 

إدارة الملكية الفكرية الفعال والرائد بهدف 
الحساسة وحماية  الفكرية  الملكية  حماية 

المخترعين.

ابتداًء من مراحل التخطيط ووصوالً إلى إدارة 
التكنولوجي دور¾  االبتكار  المساهمين، يلعب 

أساسي» في تعزيز إسهام الصناعة بأفضل 
الممارسات في المجال لدعم نمو الشركات 

اعتماد¾ على  الصغيرة والمتوسطة 
التكنولوجيا والتدريب على كيفية إجراء 

ا�بحاث والتطوير. ولتحقيق أقصى قدر من 
المستويات  الكفاءة والفعالّية في مختلف 

للقطاع. ا�نتاجية 

يرتبط مجلس التوازن االقتصادي بشراكات مع جهات 
توريد عالمية لالستحواذ على االبتكارات الالزمة، ومع 

تطبيقها.  لتبّني  المحلية  الجهات 



منظومة قطاع الصناعات الدفاعية وا�منية 

المساهمة في بناء منظومة قطاع 
وا�منية الدفاعية  الصناعات 



تمكين  تعتبر عمليات 
وتطوير قطاع الصناعات 

الدفاعية وا�منية من 
ا�ساسية  المهام 

(توازن). لمجلس 

منظومة قطاع الصناعات الدفاعية وا�منية 



االقتصادي  التوازن  مجلس  يعتبر 
الصناعات  تمكين  عمليات 

الدفاعية وا�منية من مهامه 
ا�ساسية. 

المجلس  يعمل  النمو،  ولتسريع 
على تحديد الفجوات في 

تشمل  التي  الداعمة  المنظومة 
واقتراح الحلول   ا�نتاج  سلسلة 

هذه  لمواجهة  المناسبة 
التحديات.

ا�نتاج،  سلسلة  إسهامات  ولدعم 
توسيع  على  المجلس  عمل 

لتعزيز  االقتصادي  التوازن  برنامج 
قدرات  وتطوير  التكنولوجيا  نقل 

خالل  من  المحليين  الموّردين 
عالقاتهم  تعزيز  على  تشجيعهم 
للمعّدات  العالميين  الموّردين  مع 

ا�نظمة.  وموّردي  ا�صلية 
وأضيفت هذه العناصر إلى برامج 

يتيح  ما  الحالية،  العمل  حزمة 
الدفاعية  الصناعة  لشركات 

الدفاعية  والصناعة  العالمية 
التوريد  شركات  إدخال  المحلية 

التوريد  سلسلة  في  المحلية 
منها.  بكل  الخاصة  العالمية 

التكنولوجيا  نقل  عمليات  وتمثل 

على  والحصول  والتدريب 
نحو  والتوجه  التصديق  شهادات 

لهذه  الرئيسية  ا�هداف  التصدير 
المبادرة.



الموارد البشرية

دعم تطوير الكفاءات



تأسس مجلس التوازن االقتصادي عام 1992، وساهم منذ ذلك الحين في تأسيس أكثر من 111 
مشروع وأداة استثمارية تعمل في 12 قطاع. ويلعب المجلس حالي» دور¾ هام» في تحفيز نمو وتطور 

القطاعات الدفاعية وا�منية ودعم النمو االقتصادي.

يدعم مجلس التوازن 
توجهات  االقتصادي 
الدولة نحو التنويع 

االقتصادي وبناء 
القائم  االقتصاد 

المعرفة. على 

الموارد البشرية

ر مجلس التوازن االقتصادي من خالل شراكاته  يطوِّ
برامج وشهادات خاصة بالصناعة لبناء القدرات في 

قطاع الصناعات الدفاعية وا�منية، وتشمل هذه 
البرامج التدريب والتطوير، وبرامج التدريب الداخلي 

والتدريب الفّني للطالب ا�ماراتيين، وذلك في كل 
من شركات الصناعات الدفاعية وا�منية.



123
التعاون مع 
المؤسسات 

لضمان  ا�كاديمية 
الخريجين  تزويد 
بالمهارات  الجدد 

لتطوير  المطلوبة 
القطاع

التعاون مع 
لمعنيين  ا

الكفاءات  باستقطاب 
إلى قطاع الصناعات 

وا�منية  الدفاعية 
في  وتوظيفهم 
مناسبة وظائف 

االرتقاء بكفاءة 
أصحاب المهارات عبر 
تخصصاتهم  تعميق 

من خالل الدورات 
الالزمة الكتساب 
أكاديمية  معرفة 

أشمل

يساهم مجلس التوازن االقتصادي في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وا�منية من خالل:



الدور االستشاري

يقوم (توازن) بتقديم 
المشورة والدعم 

إلى  الجدد  للمنضّمين 
القطاع من الشركات 

والعالمية. المحلية 



الدور االستشاري

يلعب مجلس التوازن االقتصادي دور¾ 
رئيسي» في تمكين قطاع الصناعات 
الدفاعية وا�منية، ويقدم المشورة 

والدعم للمنضّمين الجدد إلى 
القطاع من الشركات المحلية 

والعالمية التي تعمل على تطوير 
أعمال محلية مستدامة.

وتهدف االستشارات التي يقدمها 
المجلس للشركات الدولية إلى 
تسهيل دخولها سوق الدولة. 

ومن خالل نشاطات متعددة ينفذها 
في إطار برنامج التوازن االقتصادي، 

يقدم المجلس لتلك الشركات 
المتطلبات  معلومات وافية عن 

التحتية  البنية  وتوّفر  التنظيمية 
الترويجّية في الدولة،  والمنصات 

إضافة إلى استشارات أخرى بشأن 
التطوير  النجاح واالستدامة وإمكانات 
واالبتكار. وتمثل خيارات الدخول مثل 

المشترك وترخيص  ا�نتاج 
إلى تعريف  التكنولوجيا إضافة 

بالشركاء المحتملين، جزء¾ من الدور 
لتوازن. االستشاري 

ويقدم مجلس التوازن االقتصادي 
أيض» استشارات بشأن خطط ا�عمال 
وتوفير الكفاءات وا�بحاث والتطوير 

ومشاريع االبتكارات، ويقوم بدور 
نشٍط في الجمع بين الشركاء 

بالعمل ضمن  المهتمين  المحتملين 
ا�مداد. سلسلة 

كما يوفر الدعم االستشاري 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
المحلية التي تطمح إلى توسيع 

منتجاتها  وتصدير  عملياتها 
وخدماتها بالتعاون مع الشركات 

العالمية الكبرى في القطاع.



أو زيارة الموقع ا©لكتروني 
tawazun.ae

لمزيد من المعلومات حول مجلس التوازن االقتصادي 
وبرامجه يرجى التواصل على هاتف رقم 

0097126160000

اتصل بنا 


