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ملیون درھم من شركة أبوظبي لبناء  24تحصل على عقد بقیمة "الیاه سات" 
 حلول متطورة التصاالت األقمار الصناعیةبلتزویدھا السفن 

 
 ستوفر "الیاه سات" حلول اتصاالت فضائیة متطورة وآمنة  •
حلول االتصاالت الفضائیة من الجیل ستتعاون المجموعة مع شركة أبوظبي لبناء السفن لتصمیم وتوفیر ودمج أحدث  •

 القادم
 

") الیاه ساتلالتصاالت الفضائیة ش.م.ع (" أعلنت الیوم شركة الیاه :2022ایر فبر 3أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة؛ 
المزود )، AEA007501017 (رمز التعریف الدولي: YAHSAT أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز: سوقالمدرجة في 

عن حصول ذراعھا الحكومي "الیاه  الرائد لحلول االتصاالت الفضائیة عبر األقمار الصناعیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،
تقوم بموجبھ بتوفیر سمن شركة أبوظبي لبناء السفن؛ ملیون درھم إماراتي  24) على عقد بقیمة YGSسات للخدمات الحكومیة" (

 خدمات اتصاالت متطورة وآمنة عبر األقمار الصناعیة 
 

،  تنتجھا شركة أبوظبي لبناء السفنتوفیر ودمج أنظمة االتصاالت عبر األقمار الصناعیة في سفن تصمیم ووستقوم "الیاه سات" ب
وإصالحھا وصیانتھا وتجدیدھا وتحویل في بناء السفن  المتخصصةوستعمل الشركة عن كثب مع شركة أبوظبي لبناء السفن، 

محطة "الیاه سات للخدمات باستخدام آمنة وموثوقة للمستخدمین النھائیین حلول اتصاالت السفن البحریة والتجاریة، لتوفیر 
 .البحريالفضائیة للقطاع لالتصاالت من األقمار الصناعیة المناسبة شبكة "الیاه سات" الواسعة عبر الحكومیة" 

 
تصمیم ودمج وتجمیع واختبار أنظمة االتصاالت عبر األقمار الصناعیة التي سیتم بیق "الیاه سات للخدمات الحكومیة" فروقام 

 .ت المحلیة لتلبیة احتیاجات العمالءاالموارد والقدر لتعزیزمجموعة "الیاه سات" جھود ، مما یعكس سفنالفي ھذه تركیبھا 
 

"نحن فخورون باختیارنا من قبل شركة أبوظبي  الیاه سات:مجموعة الرئیس التنفیذي لوبھذه المناسبة، قال علي الھاشمي، 
ه االتفاقیة إنجازاً مھماً لشركة الیاه مثل ھذتبحلول اتصاالت متكاملة ومبتكرة عبر األقمار الصناعیة. و سفنھاد یزوتلبناء السفن ل

للنھوض باستراتیجیة التصنیع طویلة ا یعدّ ھذا التعاون خطوة أساسیة سات یبرز جھودنا المستمرة لتوفیر قیمة إضافیة لعمالئنا. كم
في بناء قدرات الدولة في مجالي التصنیع  الیاه ساتاألمد التي تنتھجھا دولة اإلمارات، كما أنھ تأكید على الدور الرائد الذي تلعبھ 

 في علوم وتكنولوجیا الفضاء". مكانتھا كمركز عالمي متمیز  وترسیخواالتصاالت عبر األقمار الصناعیة، 
 

 -انتھى-
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 نبذة عن "الیاه سات":
) ADXھي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة ( -. (الیاه سات) عشركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م.

دولة في  150متعددة المھام في أكثر من وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة لالستثمار، توفر خدمات االتصاالت الفضائیة 
 جمیع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا وأمریكا الجنوبیة وآسیا وأسترالیا.

 
% من سكان العالم، لیوفر اتصاالت ھامة تشمل اإلنترنت، 80أقمار صناعیة أكثر من  5ویغطي أسطول "الیاه سات" المكون من 

ول االتصاالت المتنقلة. كما توفر "الیاه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحل
للمنصات األرضیة والبحریة والجویة لعمالئھا من األفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالھا من  Kaو Kuو Cالترددیة 

ز")، و"یاه لینك". كما إن شركة "الیاه سات" شریك في "الیاه سات للخدمات الحكومیة"، و"الثریا"، و"یاه كلیك" (بدعم من "ھیو
 خدمة "ھیوز دو برازیل"، المشترك مع شركة "ھیوز"، و"یاه الیف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

 
فرھا ، وھو الجیل الجدید من حلول االتصاالت الفضائیة التي ستوNGS-4، بدأت "الیاه سات" في إنشاء قمر الثریا 2020في عام 

 .2023عام  إطالقھ في أواخر"الثریا"، والذي من المقرر 
 

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

 لالستفسارات اإلعالمیة:
 االتصال اإلعالمي:

 أحمد الشامسي
 الیاه سات –نائب الرئیس لالتصال 

  Corporatecomms@yahsat.ae 
 9001954 55 971+الھاتف: 

 

 عالقات المستثمرین:
 لیلى الھیاس

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

 9001950 55 971+الھاتف: 

 فنزبري جلوفر ھیرینج
ME@finsbury.com-Yahsat 

 أحمد جبر
 فنزبري جلوفر ھیرینج –مدیر

@fgh.comAhmed.jebur 
 7377507 50 971+الھاتف: 

 
 

 تنویھ قانوني وبیانات تحذیریة مرتبطة بالمعلومات االستشرافیة
و أشركة الیاه لالتصاالت الفضائیة ش.م.ع ("الیاه سات" بیانات استشرافیة متعلّقة بعملیات الخبر صحفي یتضمن ھذا 
، وھي تلك البیانات التي تستند إلى التوقعات والتقدیرات الحالیة إلدارة الشركة. وتتضمن ھذه البیانات االستشرافیة "المجموعة")

ألداء على اضمانات لیست ھذه البیانات . وكلمات ومصطلحات أخرى ذات معنى مشابھوأي " سوفكلمات أو عبارات مثل "
لبعض المخاطر والشكوك وعوامل أخرى، وكثیر منھا خارج عن سیطرة الشركة ویصعب التنبؤ بھا. ، كما أنھا عرضة المستقبلي

ال ینبغي للقارئ أن و. االستشرافیةعن تلك التي تعبر عنھا أو تنطوي علیھا ھذه البیانات بشكل جوھري قد تختلف النتائج الفعلیة و
. صحفي فقطالتتناول األوضاع السائدة في تاریخ إعداد ھذا الخبر ، والتي ستشرافیةعلى ھذه البیانات االغیر مبّرر یعتمد بشكل 

ً ما لم یكن ذلك مطلوب ً قانونی ا سواء كان ، مستقبلیة بشكل علنيأي بیانات ي التزام أو تعھد بتحدیث صراحة أ "الیاه ساتتنفي "، ا
 .ذلك نتیجة لمعلومات جدیدة أو تطورات مستقبلیة أو غیر ذلك
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