
 
 
 

 تصاالت الفضائیة المتنقلةالا ةأنظم" لتعزیز تعتمد حلول "كوبھام ساتكوم" الیاه سات"
 

 "NGS-4من الجیل القادم "الثریا في قمر الثریا  خدمات البیانات تعزیزمكن الیاه سات من تالشراكة مع "كوبھام ساتكوم"  •
  قدرات اتصاالت متطورة من الجیل الرابع والخامس  "NGS-4من الجیل القادم "الثریا قمر الثریا ل تتیحالشراكة  •
ملیار  19ملیارات دوالر مع توقعات بتجاوزه یفوق الخمسة حجم السوق العالمیة لخدمات البیانات عبر األقمار الصناعیة  •

  2027دوالر في العام 
 الواسعة  "كوبھام ساتكوم"أٌقمار الثریا الصناعیة تعزز تنافسیتھا في السوق العالمیة عبر االستفادة من شبكة توزیع  •

 
المدرجة في سوق أبوظبي أو "المجموعة")  "الیاه سات"( عأعلنت الیوم شركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م. - 2021سبتمبر  09

ً في مجال AEA007501017(رمز التعریف الدولي:  YAHSATلألوراق المالیة تحت الرمز:  )، الشركة الوطنیة الرائدة عالمیا
االتصاالت عبر  المزّودة لحلول ، الشركة العالمیةعن توقیع اتفاقیة شراكة جدیدة مع شركة "كوبھام ساتكوم" ،تشغیل األقمار الصناعیة

ة المتنقل لالتصاالتشامل نظام للقطاعات البریة والجویة والبحریة. وبموجب االتفاقیة ستقوم "كوبھام ساتكوم" بتوفیر  قمار الصناعیةاأل
 ". NGS-4 "الثریامن الجیل القادم القمر الصناعي  ھا ضمنتشغیلل ،الالزمةبما في ذلك البنیة التحتیة األرضیة والمنتجات 

 
 اتصاالت خدمات من خالل تصاالت الفضائیة المتنقلة" في تعزیز حلول "الیاه سات" لالساتكوم وقدرات "كوبھامھم خبرات اوستس

قدرات اتصاالت متطورة من  "NGS-4قمر الثریا من الجیل القادم "الثریا الشبكة األرضیة لوتتیح عریضة النطاق، متقدمة بیانات 
الحجم فوق یو، السوق العالمیة لخدمات البیانات عبر األقمار الصناعیةن زیادة حصتھا مإلى  . وتسعى الیاه ساتالجیل الرابع والخامس

 20271.ملیار دوالر في العام  19ملیارات دوالر مع توقعات بتجاوزه  5 لسوق البیانات عبر األقمار الصناعیة العالمیة الحالي
 

توفیر ل ة الثریاشبك منظومةزیادة سرعات االتصال وتزوید العمالء بحلول متكاملة وتوسیع نطاق في  "ساتكوم "كوبھاموستساھم حلول 
 للعمالء التي توفرھا الیاه سات خدمةالشراكة الجدیدة مستوى ال نوستحس. تصاالت الفضائیة المتنقلةمیزات متفوقة ورائدة في قطاع اال

 .ة والتجاریةیوالحكوم العسكریةقطاعات بما في ذلك الخدمات المرتبطة بال ،یةوالجویة والبحر بریةالعدید من القطاعات الفي 
 

ال تقتصر حیث ، مجموعة "الیاه سات" وعمالئھا وشركائھا التجاریینلتفاقیة الشراكة مع "كوبھام ساتكوم" نقلة نوعیة بالنسبة وتمثل ا
ھم أیضاً في است بل فحسب، عبر األقمار الصناعیة بأعلى السرعات في السوق تاالتصاالوتقنیات فاقیة على توفیر أفضل حلول تاال

لمزید من االبتكارات والمزایا والتطبیقات عبر مجموعة واسعة من  فتح آفاقاً جدیدةوت ،نتجات وخدمات "الیاه سات" و"الثریا"توسیع م
ً أسسرسي الفضائیة وتتصاالت في قطاع اال الیاه ساتریادة تفاقیة اال وترسخالقطاعات.   ي. متینة لدعم نموھا المستقبل ا

 
 تمتلك مرموقة شركةاإلعالن عن شراكتنا مع  یسّرنا": "المناسبة، قال علي الھاشمي، الرئیس التنفیذي لشركة "الیاه سات بھذهو

من خاللھا التزامنا بالبناء على  نجدّد ھامةھذه الشراكة خطوة  تمثّلو. ‘كوبھام ساتكوم’ مثلالفضائیة  االتصاالت قطاعفي  واسعةخبرة 
 والتصاالت الفضائیة المتنقلة، من خالل توسیع نطاق خدماتنا وتوفیر أفضل الحلول التقنیة المتقدمة لعمالئنا. اال في قطاعإرثنا القوي 

 النمو فرص من االستفادةمن  كنناوستم العالمیة السوق في المبتكرة الحلولأن ھذه االتفاقیة ستعزز مكانتنا كشركة رائدة في توفیر  شك
 ".المستقبلي

 

ھذه االتفاقیة في تعزیز قدرتنا على توفیر أحدث حلول وتقنیات االتصاالت الفضائیة المتنقلة الحالیة  ھماستس" ":وأضاف الھاشمي
ستتیح لنا توسیع وتحسین عروض ‘ كوبھام ساتكوم’والمستقبلیة وأكثرھا تنوعاً لتلبیة احتیاجات عمالئنا. ونحن واثقون من أن شراكتنا مع 

. وسوف لزیادة حصتنا من السوق العالمیةنتجات والحلول المبتكرة وتطویر المزایا والتطبیقات منتجاتنا وخدماتنا وطرح المزید من الم
 "."NGS-4"الثریا  من الجیل القادم القمر الصناعي لمشروعتضع ھذه الشراكة حجر األساس 

                                                 
 2021 -األقمار الصناعیة" عبر بیانات ال، "سوق خدمات أبالید ماركت ریسیرش  1



 
 
 

‘ الیاه سات’مبتكرة مع الجدیدة والشراكة التفاقیة تشّكل ا" بدوره، قال لیف أوتوسون، الرئیس التنفیذي لشركة "كوبھام ساتكوم":و
ً تاریخی اً إنجاز في لبنیة التحتیة حلول وتجھیزات اكانتنا الرائدة كمزود لھم في االرتقاء بماستس حیث، ‘كوبھام ساتكوم’لنا في بالنسبة  ا

قد وقع اختیار الصناعیة. واالتصاالت عبر األقمار قطاع تطویر في ھاماً لعب دوراً ستكما أنھا تصاالت الفضائیة المتنقلة، االمجال 
ً من إیمانھ ‘الیاه سات’  ‘الیاه سات’شراكة مثمرة مع بناء ونتطلع إلى وحلولنا. بقدراتنا  اتھبعمق عالقاتنا وثق اعلى شركتنا انطالقا
-4"الثریا  ل القادممن الجی بتشیید البنیة التحتیة األرضیة ومحطات القمر الصناعيسنبدأ أوالً خالل السنوات المقبلة، حیث  ‘الثریا’و

NGS" أحدث التقنیات".العالمیة عبر توظیف  متنقلة في السوقالفضائیة التصاالت اللتوفیر أعلى سرعات ا 
 

والبحریة  البریةمجموعة من المحطات التجاریة والحكومیة للتطبیقات تطویر اتفاقیة الشراكة مع "كوبھام ساتكوم" یتم بموجب وس
خدمات عاماً كشركة عالمیة رائدة في  30شركة "كوبھام ساتكوم" خبرتھا الواسعة على مدى على ھذا العقد ویعكس إرساء والجویة. 

 .L-band البنیة التحتیة األرضیة للنطاق الترددي
 

إلنشاء  "NGS-4"الثریا  من الجیل القادم وتواصل مجموعة "الیاه سات" ضخ المزید من االستثمارات في نظام القمر الصناعيھذا 
تصاالت الفضائیة المتنقلة. حلول االوتحفیز االبتكار المستمر عبر مجموعة واسعة من منتجات وتطبیقات ومرنة تسھم في منصة متنوعة 

على أن یباشر تقدیم خدماتھ  2023عام الفي النصف الثاني من  "NGS-4"الثریا " من الجیل القادم ومن المقرر إطالق القمر الصناعي
 .2024عام الفي 

 
 -انتھى-

 
 نبذة عن شركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م.ع

) وإحدى 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  150في أكثر من الش���ركات التابعة لش���ركة مبادلة لالس���تثمار، توفر خدمات االتص���االت الفض���ائیة متعددة المھام 

 أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا وأمریكا الجنوبیة وآسیا وأسترالیا.
% من س���كان العالم، لیوفر اتص���االت ھامة تش���مل اإلنترنت 80أقمار ص���ناعیة أكثر من  5ویغطي أس���طول "الیاه س���ات" المكون من 

قلة. كما توفر "الیاه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددیة والبث الفضائي وربط الشبكات وحلول االتصاالت المتن
C وKu وKa  والبحریة والجویة لعمالئھا من األفراد والحكومات والش������ركات. وتتألف أعمالھا من "الیاه س������ات  البریةللمنص������ات

و"یاه لینك". كما إن ش���ركة "الیاه س���ات" ش���ریك في "، و"یاه كلیك" (بدعم من "ھیوز")، تص���االتلال للخدمات الحكومیة"، و"الثریا
 خدمة "ھیوز دو برازیل"، المشترك مع شركة "ھیوز"، و"یاه الیف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

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

 @YahsatOfficialأو تابعونا على تویتر:   www.yahsat.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
 
 

 كوبھام ساتكومنبذة عن شركة 
 والجویة. لحلول االتصاالت الفضائیة المتنقلة في المجاالت البحریة والبریةاً عالمیالرائد المزود " تعتبر شركة "كوبھام ساتكوم

المة تقوم "كوبھام س���اتكوم" بتص���میم وتص���نیع منتجات عالیة األداء في مجاالت االتص���االت الالس���لكیة واالتص���االت الفض���ائیة والس���
 الش����ركة وتوفر منتجات". "تراكر"، و"س����ي تل"، وو"س����ایلور"، والتعقب واالتص����االت الحیویة تحت العالمات التجاریة "إكس����بلور

إلى تحقیق ھدف  الش��ركة جمیع حلولعى عالمیة. وتس��الا ھا وخدماتھمن خالل ش��بكة مبیعاتقویاً ودعماً عالیة للعمالء أداًء متفوقاً وقیمة 
 .وجواً  الحفاظ على سالمة الناس واتصاالتھم براً وبحراً في أساسي متمثل 

 
 
 
 
 
 

http://www.yahsat.com/
https://twitter.com/yahsatofficial


 
 
 

 لالستفسارات اإلعالمیة:
 االتصال اإلعالمي:

 أحمد الشامسي
 الیاه سات –نائب الرئیس لالتصال 

Corporatecomms@yahsat.ae 
 5076186 2 971+الھاتف: 

 المستثمرین:عالقات 
 لیلى الھیاس

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

 5076178 2 971+الھاتف: 
 فنزبري جلوفر ھیرینج

ME@fgh.com-Yahsat 
 9579-394 (202) 1+الوالیات المتحدة: 

 7184018 50 971+اإلمارات العربیة المتحدة: 

 أحمد جبر
 فنزبري جلوفر ھیرینج –مدیر

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

 

 بیانات تحذیریة مرتبطة بالمعلومات االستشرافیة

وتكون ھذه  اس��تش��رافیة، وھي تلك البیانات التي تس��تند إلى توقعات وتقدیرات حالیة بش��أن األحداث المس��تقبلیة.یتض��من اإلعالن بیانات 
البیانات االس��تش��رافیة عرض��ة للمخاطر والش��كوك واالفتراض��ات فیما یتعلق بالش��ركة وفروعھا واس��تثماراتھا، بما یش��مل، من بین عدة 

یئتھا التش��غیلیة والتقدم في مش��اریعھا الرأس��مالیة. تتناول البیانات االس��تش��رافیة الواردة في أمور أخرى، تطویر أعمالھا واتجاھاتھا في ب
وتعكس ھذه البیانات اعتقادات إدارة الشركة (بما في ذلك ما یستند إلى  ھذا اإلعالن األوضاع السائدة في تاریخ إعداد ھذا اإلعالن فقط.

 ) وكذلك االفتراضات التي یضعھا ھؤالء األعضاء والمعلومات المتاحة حالیاً للشركة.توقعاتھم الناشئة عن اتباع استراتیجیة الشركة
عالوةً على ذلك، تستند بعض البیانات االستشرافیة إلى افتراضات قد ال تكون دقیقة بشأن األحداث المستقبلیة، وال تتحمل الشركة أي 

اإلعالن أو االفتراض����ات األس����اس����یة، وننفي ص����راحة أي التزام أو تعھد مس����ؤولیة عن دقة أو كفایة أو اكتمال اآلراء الواردة في ھذا 
بتحدیث أي بیان تطلعي وارد في ھذا اإلعالن أو مراجعتھ أو تنقیحھ س�����واء كان ذلك نتیجة لمعلومات جدیدة أو تطورات مس�����تقبلیة أو 

وفي ض���وء  وقد تختلف عنھا اختالفاً جوھریاً. ومن غیر المحتمل أن تتوافق األحداث أو الظروف الفعلیة مع تلك المفترض���ة غیر ذلك.
ولذلك یتم تحذیرك من االعتماد على  ھذه المخاطر والش���كوك واالفتراض���ات، قد ال تتحقق األحداث الواردة في البیانات االس���تش���رافیة.

 نحٍو غیر مبرر على البیانات االستشرافیة.
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