
 
                                    
 

 
دولة حكومة لتوسعة أسطولھا عبر إطالق قمرین صناعیین جدیدین  لدراسةالیاه سات" "تكلیف 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 2026 العامفي بھدف إطالقھما قمرین صناعیین جدیدین تصنیع لتوصیة تقدیم الوشامل تحلیل وتقییم بإجراء "الیاه سات"  تم تكلیف •
زیادة السعة الفضائیة وتوسیع نطاق التغطیة وتعزیز القدرات في  اإلمارات العربیة المتحدةدولة حكومة  ھذه اإلضافات المتوقعة لصالحستسھم  •

 تقنیات الجیل القادم أحدث لتمكینھا من توظیف الحالیة
ً الصناعیین الجدیدین فرصإطالق القمرین یتیح  • على المدى مالیة تأمین تدفقات و"، مع تعزیز عقودھا الحالیة كبیرة لتنمیة أعمال "الیاه سات ا

 طویلال
 

المدرجة في أو "المجموعة")  "الیاه سات"( عأعلنت الیوم شركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م. – 2021 أكتوبر 5 –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
)، الشركة الوطنیة الرائدة عالمیاً في مجال تشغیل AEA007501017(رمز التعریف الدولي:  YAHSATسوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز: 

ً  تي تستفید منھاالسعة الفضائیة الزیادة بھدف دعم إبرام عقد لإجراء دراسة شاملة برسمیاً  تكلیفھاعن ، األقمار الصناعیة اإلمارات العربیة دولة حكومة  حالیا
إضافیین عبر تصنیع وإطالق قمرین صناعیین "، 2" و"الیاه 1من خالل القمرین الصناعیین "الیاه  متمثلة بالشریك اإلستراتیجي لشركة الیاه سات المتحدة

 .اإلمارات حكومةلعالقتھا الحالیة مع توطیداً وذلك "، 5" و"الیاه 4ھما "الیاه  محتملین
 

" مع توسیع 2" و"الیاه 1وستعمل السعة الجدیدة المرتقبة على تعزیز اإلنتاجیة العالیة لخدمات االتصاالت اآلمنة المتعاقد علیھا حالیاً في القمرین "الیاه 
. وسیسھم االستخدام ةلعربیة المتحدحكومة دولة اإلمارات انطاق التغطیة وتحسین القدرات التقنیة وإضافة سعات فضائیة جدیدة لتلبیة متطلبات الجیل القادم ل

" المتوقع أن یواصال العمل لعدة سنوات 2" و"الیاه 1"، باإلضافة إلى القمرین الصناعیین الحالیین "الیاه 5" و"الیاه 4المشترك للقمرین الصناعیین "الیاه 
 عائدات أقوى للمساھمین على المدى الطویل.قادمة، في تعزیز خطط النمو المستقبلي لشركة "الیاه سات" وتمكینھا من تحقیق أرباح و

 
تصاالت من الناحیتین م أفضل حلول االیتقدالقادرة على  ةالصناعیقمار المصنعة لأل اتالشرك لتحدیدوستتابع "الیاه سات" عملیة طلب تقدیم العروض 

تھا بعد ذلك، ستقدم الیاه سات توصیو .2026عام المحتمل بحلول ھما الإطالقبھدف لتصنیع قمرین صناعیین ثابتین بالنسبة إلى األرض التقنیة والتجاریة، 
 لحكومة اإلمارات. 

 
ھا في السوق بأكثر من خمسة أضعاف یوالتي تتفوق بھا على منافس، الضخمةالمتراكم من العقود  المجموعة سجلإلى مھمة إضافة  فرصةھذه المثل وتشكل 

سھم معاً في تھیئة التي تو، "لیاه ساتوالرافعة المالیة المنخفضة لشركة "االقویة والتدفقات النقدیة لمیزانیة العمومیة ، مما یدعم ااإلیرادات السنویة الحالیة
 أكبر وعائدات مالیة أقوى للمساھمین على المدى الطویل.قیمة وتحقیق مثل ھذه البرامج تنفیذ المالیة المناسبة لوضاع األ
 

كشركة رائدة في مجال  بمكانة مرموقة"حظیت الیاه سات الرئیس التنفیذي للمجموعة في "الیاه سات":  -الھاشميوفي ھذه المناسبة، قال علي 
المحتمل توسیع الاالتصاالت وتقنیة المعلومات على الصعیدین المحلي والعالمي، حیث تعدّ الممّكن الرئیسي للبنیة التحتیة لالتصاالت الفضائیة. ویسھم 

مزود الو للحكومةالشریك المفّضل في تعزیز عقودنا طویلة األجل، واالرتقاء بمكانتنا ك دولة اإلمارات العربیة المتحدةحكومة لسطولنا المخصص أل
 ".ساسي لالتصاالت الفضائیة المتطورة عبر األقمار الصناعیة في دولة اإلماراتاأل
 

الیوم دولة اإلمارات العربیة المتحدة لنا حكومة  تكلیف"نسعى باستمرار لتزوید عمالئنا وشركائنا بأفضل الحلول والتجھیزات. ویمثل  وأضاف الھاشمي:
لجمیع أصحاب المصلحة، ما یتیح لنا االستفادة من استراتیجیتنا  "الیاه سات"لي فرصة مھمة لتعزیز قیمة أعمال خیارات توسعة األسطول الحا دراسةلبدء 

 ".للنمو المستقبلي
 

" 1تم إطالق القمر الصناعي األول "الیاه ، حیث دولة اإلمارات العربیة المتحدةحكومة  سنوات مع 10وترتبط "الیاه سات" بعالقة طویلة تمتد ألكثر من 
 .لخدمة أسواق الشرق األوسط وأجزاء من أفریقیا وأوروبا ووسط وجنوب غرب آسیا 2012" في عام 2"الیاه والقمر الصناعي الثاني  2011في عام 

 
 -انتھى-

 
 
 
 



 
                                    
 

 
 نبذة عن شركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م.ع

) وإحدى الش��ركات التابعة ADXھي ش��ركة عامة مدرجة في س��وق أبوظبي لألوراق المالیة ( -ش��ركة الیاه لالتص��االت الفض��ائیة ش.م.ع. (الیاه س��ات) 
دولة في جمیع أنحاء أوروبا والش����رق األوس����ط وأفریقیا  150لش����ركة مبادلة لالس����تثمار، توفر خدمات االتص����االت الفض����ائیة متعددة المھام في أكثر من 

 وأمریكا الجنوبیة وآسیا وأسترالیا.
سات" المكون من  سك80أقمار صناعیة أكثر من  5ویغطي أسطول "الیاه  شمل اإلنترنت والبث الفضائي وربط % من  ان العالم، لیوفر اتصاالت ھامة ت

والبحریة  البریةللمنصات  Kaو Kuو Cالشبكات وحلول االتصاالت المتنقلة. كما توفر "الیاه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددیة 
"، و"یاه كلیك" (بدعم من لالتصاالت والجویة لعمالئھا من األفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالھا من "الیاه سات للخدمات الحكومیة"، و"الثریا

یف"، المشروع المشترك "ھیوز")، و"یاه لینك". كما إن شركة "الیاه سات" شریك في خدمة "ھیوز دو برازیل"، المشترك مع شركة "ھیوز"، و"یاه ال
 مع شركة "إس إي إس".

، وھو الجیل الجدید من حلول االتص��االت الفض��ائیة التي س��توفرھا "الثریا"، والذي من -4NGS، بدأت "الیاه س��ات" في إنش��اء قمر الثریا 2020في عام 
 .2024المقرر أن یبدأ خدماتھ بحلول عام 

 @YahsatOfficialأو تابعونا على تویتر:   www.yahsat.comتروني: لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللك
 

 لالستفسارات اإلعالمیة:
 االتصال اإلعالمي:

 أحمد الشامسي
 الیاه سات –نائب الرئیس لالتصال 

Corporatecomms@yahsat.ae 
 5076186 2 971+الھاتف: 

 عالقات المستثمرین:
 لیلى الھیاس

 الیاه سات –رئیس قسم عالقات المستثمرین 
InvestorRelations@yahsat.ae 

 5076178 2 971+الھاتف: 

 لوكاس جوزد
 فنزبري جلوفر ھیرینج –مدیر

lukasz.gwozdz@fgh.com 
 8556 649 52 971+الھاتف: 

 أحمد جبر
 فنزبري جلوفر ھیرینج –مدیر

Ahmed.jebur@fgh.com 
 7377507 50 971+الھاتف: 

 

 تنویھ

ً مالیاً فیھ ترویج ةواردأو أي من المعلومات الال یشكل ھذا اإلعالن   .للحصول على أو بیع أوراق مالیة في أي والیة قضائیةشجیعاً أو دعوة أو ت ا
 

ھذه البیانات، على وقد تحتوي  المس��تقبلیة.یتض��من اإلعالن بیانات اس��تش��رافیة، وھي تلك البیانات التي تس��تند إلى توقعات وتقدیرات حالیة بش��أن األحداث 
" و"س���وف" وأي كلمات ومص���طلحات یتنبأھدف" و"یتوقع" و"یأي عبارات مس���بوقة أو متبوعة أو تتض���من كلمات مثل "على س���بیل المثال ال الحص���ر، 
لق بالش��ركة وفروعھا واس��تثماراتھا، بما وتكون ھذه البیانات االس��تش��رافیة عرض��ة للمخاطر والش��كوك واالفتراض��ات فیما یتع أخرى ذات معنى مش��ابھ.

أكبر قیمة تحقیق ، وةلمس�������تقبلیواألرباح اتحدید مھمة جدیدة محتملة، وعمر األقمار الص�������ناعیة في المدار، والنمو  یش�������مل، من بین عدة أمور أخرى،
ھذا اإلعالن األوضاع السائدة في تاریخ إعداد ھذا اإلعالن . تتناول البیانات االستشرافیة الواردة في المستقبلفي قدرة توزیع األرباح تعزیز للمساھمین و

ات التي وتعكس ھذه البیانات اعتقادات إدارة الش���ركة (بما في ذلك ما یس���تند إلى توقعاتھم الناش���ئة عن اتباع اس���تراتیجیة الش���ركة) وكذلك االفتراض��� فقط.
 یضعھا ھؤالء األعضاء والمعلومات المتاحة حالیاً للشركة.

 
دقة أو  على ذلك، تستند بعض البیانات االستشرافیة إلى افتراضات قد ال تكون دقیقة بشأن األحداث المستقبلیة، وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عنعالوةً 

رد في ھذا اإلعالن كفایة أو اكتمال اآلراء الواردة في ھذا اإلعالن أو االفتراضات األساسیة، وننفي صراحة أي التزام أو تعھد بتحدیث أي بیان تطلعي وا
ومن غیر المحتمل أن تتوافق األحداث أو الظروف الفعلیة  أو مراجعتھ أو تنقیحھ سواء كان ذلك نتیجة لمعلومات جدیدة أو تطورات مستقبلیة أو غیر ذلك.

ق األحداث الواردة في البیانات وفي ض������وء ھذه المخاطر والش������كوك واالفتراض������ات، قد ال تتحق مع تلك المفترض������ة وقد تختلف عنھا اختالفاً جوھریاً.
 ولذلك یتم تحذیرك من االعتماد على نحٍو غیر مبرر على البیانات االستشرافیة. االستشرافیة.
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