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CHAIRMAN’S MESSAGE

The launch of the National Defense Companies Council, came

There is no doubt that the establishment of the Council will have

to improve communication with national companies operating

major positive implications for national companies operating

in defensive sectors, identify their requirements and promote

in the defense fields, aerospace and aviation in general, which

a culture of transparency between Tawazun Economic Council

comes in the forefront of strengthening national defense

and private sector companies. Also the launch aims to develop

companies’ presence within regional and international markets

local capacities within the manufacturing sector to reach new

plus promote skills and technological knowledge, in addition

horizons, which is beneficial to UAE’s economy in general and

to enabling those companies to exchange experiences and

private national institutions in particular.

identify best global practices in the industry and related areas.

The establishment of this Council coincides with the economic
diversification arrangements taking place in our country, the
development of the private sector and the expansion of its
roles and priorities.

“... TO STRENGTHEN
THIS VITAL SECTOR

The Council shall review competencies of national companies
that qualifies it to compete in order to perform larger roles on
a larger scale in the future and prepare to enter regional and
global markets.
We must also point out that the Council shall identify and meet
all needs of national defense companies to strengthen this
vital sector and to contribute in the industrial and economic

AND TO CONTRIBUTE

development effectively.

IN THE INDUSTRIAL AND

We are confident that this Council will perform the role

ECONOMIC DEVELOPMENT

assigned to constructing a long-term strategy for the local

EFFECTIVELY.”
The establishment of the Council also comes to achieve
Tawazun Economic Council goals, which was founded in 1992
with a view to achieve visions of a sustainable economic and
social development of the United Arab Emirates, focusing on
procedures to contribute to the construction of industrial
efficiencies and the development of projects in areas of
defense and aviation.

industrial sector, promote communication between various
components, achieve further development, and exchange
experiences in domestic manufacturing fields.
We will work on representing the National Defense Companies
Council as a role model of cooperation and communication
in order to achieve the vision and aspirations of our wise
leadership to promote economic diversification and accelerate
the Emaratization process within the private sector swiftly.

ABOUT THE NATIONAL
DEFENSE COMPANIES
COUNCIL

OBJECTIVES OF THE
COUNCIL

PURPOSE

THE COUNCIL AIMS TO:

The Local Defense Contractors Council was established by

A-

Realize effective communication among national
companies operating in defense sectors in order to
identify their needs and requirements

B-

Develop local capabilities and to advance defense
manufacturing industries

C-

Open up new opportunities in defense manufacturing,
which would reflect positively on the national economy
in general, and the on local companies in particular

D-

Exchange expertise, knowledge and know-how

E-

Promote investment and to attract local and foreign
capitals in defense manufacturing sectors

F-

Develop research & development on new defense
industries and to exchange relevant bulletins, studies
and research

G-

Cooperate and coordinate on holding defense industryrelated conferences and workshop

H-

Realize any other objectives that may help enhance
defense manufacturing sector in the country

resolution (IDU-1) 2014 to act as a backbone for national
defense industry and to create channels for an effective
communication between the decision makers and the local
defense contractors in a way that will serve the interests
of the country. The creation of the Council coincides with
the economic diversification drive which is focused on
empowering the private sector and expanding its role.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE COUNCIL
•

Building a strategy for the National Defense Companies
Council in order to provide support to the private
sector

•

Setting plans to enhance the communication among
the Council’s members in an effective and organized
manner

•

Providing opportunities for the Council’s members to
express their needs and expectations through an open
and transparent policy

•

Encouraging and motivating capabilities that are
acquired by national defense sectors in order to ready
them for integration into futur projects

•

Developing capabilities of the national defense
companies to promote its technologies

“CONTRIBUTING TO
A BALANCED ECONOMIC
FUTURE FOR THE UAE”
•

Utilizing national manufacturing expertise to contribute
to the diversification of the economy

•

Receiving and evaluating recommendations of members
to enhance and develop the performance of the Council

For more information on the council please visit
www.ndcc.ae

OUR MEMBERS
The Council is composed of members representing the local defense companies and Tawazun Economic Council
(TEC), in addition to any other parties deemed by TEC as fit to help the Local Defense Contractors Council
deliver its mandate.

CURRENT MEMBERS INCLUDE:
Abu Dhabi Autonomous Systems Investments (ADASI)

Etimad Holding

Abu Dhabi Aviation

Ghanem Ali Bin Hamoodah and Sons

Abu Dhabi Ship Building

International Golden Group

Advanced Integrated Systems

Middle East General Enterprises (MGE)

Advanced Military Maintenance Repair

Milipol International Establishment

& Overhaul Center (AMMROC)

Nimr Automotive

Al Asbar Auto Industries LLC

Nova Dynamics

Aldarmaki group

Premier Composite Technologies

Al Fattan Ship Industry

Loud Kind Engineering Workshop

Al Masaood

Siham Al Khaleej Technology (SAKT)

Al Rumaithi Establishment

Star Satellite Communications Company PrJSC- (Yahsat)

Al Sahraa Group

Strata Manufacturing

Al Taif Technical Services Company

Sultan Bin Rashid Industrial Group (SBR)

Atlas Telecommunication Establishment

Tawazun Dynamics

Baynuna Aviation (Baynuna Group)

Tawazun Precision Industries - TPI

Bin Hilal Enterprises

Thales Advanced Solutions

Burkan Munitions Systems

GNMS

Caracal International LLC

Al Tuff International

Darwish Bin Ahmed & Sons Company

Global Aerosapce Logistic

Emirates Defence Industries Company

Gal Air Navigation Services LLC

Emirates Advanced Investments Group

Thuraya Telecommunications Company

Emirates Defense Technology

Alhosn Armored Systems

أعضاء المجلس
يتكون المجلس من ممثلين من مجلس التوازن االقتصادي وشركات الدفاع الوطنية ،إضافة ألي أطراف اخرى يرى مجلس التوازن االقتصادي
أنها قد تساعد مجلس الشركات رسالته .أداء في الدفاعية الوطنية

قائمة األعضاء الحاليين تشمل:
شركة أبوظبي اإلستثمارية لألنظمة الذاتية

شركة غانم علي بن حموده و أوالده

طيران أبوظبي

إنترناشنال جولدن جروب

أبوظبي لبناء السفن

مؤسسة الشرق األوسط للمشاريع العامة (إم جي إي)

شركه ادفانسد انتجريتد سيستمز

مؤسسة ميليپول العالمية

المركز العسكري المتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة

نمر للسيارات

العسبر لصناعه المركبات ذ م م

نوفا داينامكس للتجارة العامة

مجموعة الدرمكي

برمير كومبوزت تكنولوجيز

الفتان لصناعة السفن

ورشة لود كينج الهندسية

المسعود

سهام الخليج للتكنولوجيا

مؤسسة الروميثي

شركة الياه لإلتصاالت الفضائية (الياه سات)

مجموعة الصحراء

ستراتا للتصنيع

الطيف للخدمات الفنية

مجموعة سلطان بن راشد الصناعية

مجموعة أطلس

توازن داينامكس

مجموعة بينونة

توازن للصناعات الدقيقة

بن هالل للمشاريع

شركة تاليس أدفانسد سوليوشنز ذ م م

بركان ميونيشنز سيستمز

شركة الحفر الوطنية للخدمات اإلدارية

كركال العالمية

شركة الطف العالمية ذ م م

شركة درويش بن أحمد وأوالده

جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس ذ م م

شركة اإلمارات للصناعات الدفاعية

جال لخدمات المالحة الجوية ذ.م.م

مجموعة االمارات المتقدمة لالستثمار

شركة الثريا لالتصاالت

شركة اإلمارات للتكنلوجيا

الحصن ألنظمة التدريع

إعتماد القابضة

حول مجلس شركات
الدفاع الوطنية

أهداف المجلس

الغرض

يهدف المجلس الى

أنشئ مجلس شركات الدفاع الوطنية بموجب قرار  1-IDUلسنة

 2014ليكون نواة للصناعات الدفاعية الوطنية لتحقيق التواصل بين

أ-

صناع القرار والجهات الحكومية والشركات الوطنية وتوجيه بما يخدم
المصلحة العامة بالدولة .باإلضافة الى ان المجلس جاء متزامناً مع

توجهات التنويع االقتصادي التي تشهدها دولتنا والتي يأتي تطوير
القطاع الخاص وتوسيع دوره على رأس مرتكزاتها وأولوياتها.

مهام ومسؤوليات المجلس
•

بناء إستراتيجية مجلس شركات الدفاع الوطنية من أجل توفير

•

وضع خطط لتعزيز التواصل بين أعضاء المجلس بشكل منظم

•

فتح األبواب للتعبير عن إحتياجات وتوقعات أعضاء المجلس

•

تشجيع وتحفيز الكفاءات واألمكانيات التي تتمع بها القطاعات

الدعم للقطاع الخاص
وفعال

من خالل سياسة شفافة ومنفتحة

الدفاعية الوطنية ،وذلك من أجل تهيئتها لالنخراط في

المشاريع المستقبلية
•

تطوير قدرات شركات الدفاع الوطنية في الترويج للخبرات
والتقنيات التي تتمع بها

«تطوير القدرات المحلية في

الدولة والنهوض بقطاع التصنيع
في المجاالت الدفاعية»

•

اإلستفادة من خبرات التصنيع المحلي في المساهمة في

•

إستالم وتقييم توصيات األعضاء لتحسين وتطوير أداء المجلس

تنويع اإلقتصاد بالدولة

تحقيق التواصل األمثل بين الشركات والمؤسسات الوطنية

العاملة في القطاعات الدفاعية ،وذلك من أجل الوقوف على
احتياجاتها ومتطلباتها

ب -تطوير القدرات المحلية في الدولة ،والنهوض بقطاع التصنيع
في المجاالت الدفاعية

ج -فتح آفاق جديدة أمام الصناعات العاملة في القطاعات

الدفاعية ،مما يعود بالنفع على إقتصاد دولة اإلمارات العربية

المتحدة بشكل عام وعلى المؤسسات والشركات الوطنية
بشكل خاص
د-

تبادل الخبرات والمعرفة التقنية والفنية بين األعضاء

ه -تشجيع استثمار رؤوس االموال الوطنية واألجنبية في
القطاعات الدفاعية المختلفة في الدولة

و-

اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بإقامة مشاريع دفاعية

جديدة في الدولة ،وتبادل النشرات والدراسات والبحوث في

هذه المجاالت
ز-

التعاون والتنسيق بشأن اقامة المؤتمرات العلمية وورش

العمل التي تعني بتطوير القطاعات الدفاعية المختلفة

ح -أي أهداف أخرى قد تسهم في تعزيز وتطوير قطاع الصناعات
الدفاعية في الدولة

للمزيد من المعلومات حول المجلس يرجى التفضل بزيارة
www.ndcc.ae

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

إن انطالق مجلس شركات الدفاع الوطنية والذي تأسس بغرض

الشركات الوطنية والترويج للخبرات والتقنيات التي تتمتع بها في

والوقوف على احتياجاتها ولتعزيز ثقافة الشفافية والتفاكر المتواصل

والوقوف على افضل الممارسات العالمية في مجاالت الصناعة

التواصل مع الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية

بين مجلس التوازن االقتصادي ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير

القدرات المحلية في الدولة والنهوض بقطاع التصنيع وفتح افاق

أسواق المنطقة والعالم وتمكين تلك الشركات من تبادل الخبرات

واألعمال .كما سيقوم المجلس بالوقوف على إمكانيات وكفاءات

الشركات الوطنية والتي تؤهلها للمنافسة وذلك بغرض تمكينها من

جديدة مما يعود بالنفع على اقتصاد دولة االمارات العربية المتحدة

لعب دور أوسع في المشاريع المستقبلية بالدولة والتمهيد الرتيادها

وقد جاء تأسيس هذا المجلس متزامناً مع توجهات التنويع االقتصادي

وال بد لنا أن نشير أيضاً أن المجلس سوف يسعى للتعرف على كافة

على رأس مرتكزاتها وأولوياتها.

ذلك إلى تعزيز هذا القطاع الهام وبالتالي إلى اإلسهام الفعال في

بشكل عام وعلى المؤسسات والشركات الوطنية بشكل خاص.

التي تشهدها دولتنا والتي يأتي تطوير القطاع الخاص وتوسيع دوره

كما يأتي تأسيس المجلس متوائماً مع أهداف مجلس التوازن

االقتصادي والذي تأسس عام  1992بغرض لتحقيق رؤية مستدامة

األسواق اإلقليمية والعالمية.

احتياجات شركات الدفاع الوطنية والعمل على تلبيتها بحيث يؤدي
التنمية الصناعية واالقتصادية لدولتنا.

وكلنا ثقة أن هذا المجلس سوف يقوم بأداء الدور المنوط به في بناء

للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة والذي

استراتيجية طويلة األمد للقطاع الصناعي المحلي وتعزيز التواصل بين

المشاريع في مجاالت الدفاع والطيران.

التصنيع المحلي.

يركز في إجراءاته على المساهمة في بناء الكفاءات الصناعية وتطوير

«...بناء استراتيجية طويلة

األمد للقطاع الصناعي

المحلي وتعزيز التواصل

بين مختلف مكونات هذا القطاع
وتطوير وتبادل الخبرات في

مجاالت التصنيع المحلي».

ومما ال شك فيه أن تأسيس مجلس شركات الدفاع الوطنية سوف

تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الشركات الوطنية العاملة

في المجاالت الدفاعية وصناعات الطيران وعلى قطاعات التصنيع

الدفاعي والجوي بشكل عام ،والتي يأتي في مقدمتها تعزيز إمكانيات

مختلف مكونات هذا القطاع وتطوير وتبادل الخبرات في مجاالت

وسوف نعمل على أن يمثل مجلس شركات الدفاع الوطنية نموذجاً

للتعاون والتواصل من أجل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها لتعزيز
التنويع االقتصادي وتسريع وتيرة التوطين خاصة في القطاع الخاص.

