
 

                                    

 

 درهممليون  316بقيمة توزيع  عقودتبرم " لالتصاالت "الثريا
 

  تتجاوزالتي "الياه سات" و لدىالسابقة قود لعإضافة مهمة للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل وااالتفاقيات تشّكل 

 درهم إماراتيات مليار 7قيمتها 

  والدفاعية واالستهالكيةة يقطاعات الحكومال في رائدة عالميا  اتصاالت فضائية كشركة  "الثريا"مكانة يعزز اإلعالن 

 والبحرية

 

أو  "الياه سات") عأعلنت اليوم شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م. - 2021أكتوبر  10 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

)رمز التعريف الدولي:  YAHSATالمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز: "المجموعة"( 

AEA007501017ش.م.ع  "لالتصاالت الثريا"أن شركة  ،(، الشركة الوطنية الرائدة عالميا  في مجال تشغيل األقمار الصناعية

اتفاقيات  أحد مزّودي الخدمة العالميينمع  ، أبرمتالفضائية المتنقلة التصاالتخدمات ا)"الثريا"(، التابعة لها والمتخصصة في 

 قادمة.الللسنوات الثالث رهم إماراتي مليون د 316بقيمة تتجاوز  األجلطويلة 

 

الحالية عقود مهمة إلى ال إضافةوتشّكل ، توزيع أرباح قوية ومتناميةالمجموعة على قدرة في تعزيز الجديدة  االتفاقياتوتساهم 

 بحسبأي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف اإليرادات السنوية مليارات درهم إماراتي،  7قيمتها  تتجاوز والتيلمجموعة لدى ا

القمر الصناعي إطالق نحو ثابتة ومنتظمة، تمضي شركة "الياه سات" بخطى  ثابتة تدفقات نقدية تأمين وبفضل  .2020عام بيانات ال

منها شركات رائدة اختيار ومع  .2024في عام ه التشغيلية وبدء عمليات 2023في عام  "NGS-4الثريا "قادم من الجيل ال

وتأمين عقد طويل األجل مع  "NGS-4الثريا "القمر الصناعي  تصنيععمليات لدعم  "كوبهام"وكس" إ"سبيس و "ايرباص"

قدراتها لالرتقاء بتنمية أعمالها في مجال المنتجات الجديدة والحالية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، تواصل "الياه سات" 

 أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى الشرق األوسط. في أنحاءنطاق التغطية توسيع ائية وضومرونتها مع زيادة السعة الف

 

كّل ل آخرإنجاز عن اليوم يسّرنا أن نعلن " وفي هذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في الياه سات:

 نلمساهميلأكبر جديدة طويلة األجل لتحقيق قيمة  اتشراك العمل على تنمية وتوطيد، حيث نواصل ‘الثريا’و ‘الياه سات’من 

ستثمار في قدرتنا على االضمان باإلضافة إلى ، جيدةنتائج مالية وتشغيلية حقيق هذه الشراكات تلنا  وتتيحعمالء. ء والشركاالو

مكانة ال، مما سيرّسخ تصاالت الفضائية المتنقلة والثابتة على حد سواءقطاع االمنتجات وحلول رائدة في تقديم من خالل النمو 

 ".الفضائيةاالتصاالت  قطاعفي مفضل الوموثوق ال شريكالك ‘الياه سات’الريادية لشركة 

 

، مع رهم إماراتيمليار د 3.67 ، والتي يفوق حجمها الحاليالفضائيةتصاالت حلول االسوق في  "الثريا"شركة  يتركز نشاط

طالق سير األعمال على قدم وساق إلمع السوق  ههذإلى زيادة حصتها من  "الياه سات"وتسعى . سنويا   %4بنحو توقعات بنموها 

 .المقبلةالقليلة ي السنوات قادم فالالجيل الصناعي من  هاقمر

 

 -انتهى-

 

 الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.عنبذة عن شركة 

( وإحدى الشررركات التابعة ADXهي شررركة عامة مدرجة في سرروق أبوظبي لألوراق المالية ) -شررركة الياه لالتصرراالت الفضررائية ش.م.ع. )الياه سررات( 

أنحاء أوروبا والشرررررق األوسررررط وأفريقيا دولة في جميع  150لشررررركة مبادلة لالسررررتثمار، توفر خدمات االتصرررراالت الفضررررائية متعددة المهام في أكثر من 

 وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

شمل اإلنترنت والبث الفضائي وربط 80أقمار صناعية أكثر من  5ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من  سكان العالم، ليوفر اتصاالت هامة ت % من 

والبحرية  البريةللمنصات  Kaو Kuو Cموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية الشبكات وحلول االتصاالت المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مج



 

                                    

 

"، و"ياه كليك" )بدعم من لالتصاالت والجوية لعمالئها من األفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا

سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه اليف"، المشروع المشترك "هيوز"(، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه 

 مع شركة "إس إي إس".

، وهو الجيل الجديد من حلول االتصرراالت الفضررائية التي سررتوفرها "الثريا"، والذي من -4NGS، بدأت "الياه سررات" في إنشرراء قمر الثريا 2020في عام 

 .2024خدماته بحلول عام  المقرر أن يبدأ

 @YahsatOfficialأو تابعونا على تويتر:   www.yahsat.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 لالتصاالت الثرياشركة نبذة عن 

المدرجة في سوق أبوظبي (، الياه سات) عالياه لالتصاالت الفضائية ش.م.هي شركة تابعة لشركة  الفضائية المتنقلة التصاالتخدمات ال "الثريا"شركة 

نظام ، وهو "NGS-4لثريا أعمال تصررررنيع القمر الصررررناعي "ا "الياه سررررات"، بدأت 2020في عام . والتابعة لشررررركة مبادلة لالسررررتثمارولألوراق المالية 

 .2024عام  بدأ تشغيله فيالمقرر أن يمن  قادمالجيل الاتصاالت فضائية من 

 

والقطاع الطاقة النقل البحري وحلول االتصررررراالت المبتكرة للعديد من القطاعات، بما في  لك لتقدم ، 1997تأسرررررسرررررت شرررررركة "الثريا" لالتصررررراالت عام 

شبكة الثريا المتفوقة إجراء اتصاالت واضحة مع تغطية متواصلة . نظمات النفع العامواإلعالم المرئي والمسموع والقطاع العسكري ومالحكومي  وتتيح 

ظام العالمي دون انقطاع تشرررررررمل ثلثي العالم من خالل األقمار الصرررررررناعية، وباقي أنحاء الكوكب عن طريق قدرات التجوال الفريدة التي تتمتع بها عبر الن

لة "جي إس إم". وتوفر  ية لالتصررررررراالت الجوا المجموعة المتنوعة ألجهزة هواتف الثريا وأجهزة النطاق الترددي العريض  ات التفوق التقني والموثوق

خ الشررراكات عقد من خالل و العالية، سررهولة كبيرة في االسررتخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمسررتخدمين. من خالل مكانتها الرائدة الثريا المناسرربة، ترسررّ

وتبقى الثريا ملتزمة بخدمة اإلنسررررانية من خالل تقديم األدوات األسرررراسررررية المتغيرة.  السرررروقاحتياجات الحلول والتطبيقات الداعمة التي تلبي أحدث تقديم 

 لالتصال األمثل، إلى جميع المستخدمين من دون استثناء.

 

 ThurayaTelecom@، أو تابعونا على تويتر: www.thuraya.com: زيارة الموقع اإللكتروني يرجىلمزيد من المعلومات، 

 

 لالستفسارات اإلعالمية:

 االتصال اإلعالمي:

 أحمد الشامسي

 الياه سات –نائب الرئيس لالتصال 

Corporatecomms@yahsat.ae 

 5076186 2 971+الهاتف: 

 عالقات المستثمرين:

 ليلى الهياس

 الياه سات –رئيس قسم عالقات المستثمرين 

InvestorRelations@yahsat.ae 

 5076178 2 971+الهاتف: 

 لوكاس جوزد

 فنزبري جلوفر هيرينج –مدير

lukasz.gwozdz@fgh.com 

 8556 649 52 971+الهاتف: 

 أحمد جبر

 فنزبري جلوفر هيرينج –مدير

Ahmed.jebur@fgh.com 

 7377507 50 971+الهاتف: 

 

 

 تنويه

 .للحصول على أو بيع أوراق مالية في أي والية قضائيةشجيعا  أو دعوة أو ت ا  ماليا  فيه ترويج ةواردالمعلومات الأو أي من ال يشكل هذا اإلعالن 

 

هذه البيانات، على وقد تحتوي  يتضررمن اإلعالن بيانات اسررتشرررافية، وهي تلك البيانات التي تسررتند إلى توقعات وتقديرات حالية بشررأن األحداث المسررتقبلية.

وأي كلمات " مؤهل لـررررررررو"" و"سرروف" يتنبأهدف" و"يتوقع" و"يأي عبارات مسرربوقة أو متبوعة أو تتضررمن كلمات مثل "على سرربيل المثال ال الحصررر، 

وفروعها وتكون هذه البيانات االسررررتشرررررافية عرضررررة للمخاطر والشرررركوك واالفتراضررررات فيما يتعلق بالشررررركة  ومصررررطلحات أخرى  ات معنى مشررررابه.

تحقيق ، وةلمسررتقبليواألرباح اتحديد مهمة جديدة محتملة، وعمر األقمار الصررناعية في المدار، والنمو  واسررتثماراتها، بما يشررمل، من بين عدة أمور أخرى،

األوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا  . تتناول البيانات االستشرافية الواردة في هذا اإلعالنالمستقبلفي قدرة توزيع األرباح تعزيز للمساهمين وأكبر قيمة 

http://www.yahsat.com/
https://twitter.com/yahsatofficial
http://www.thuraya.com/
mailto:Corporatecomms@yahsat.ae
mailto:lalhayyas@yahsat.ae
mailto:lukasz.gwozdz@fgh.com
mailto:Ahmed.jebur@fgh.com


 

                                    

 

ستراتيجية الشركة( وكذلك االفتراض اإلعالن فقط. ات وتعكس هذه البيانات اعتقادات إدارة الشركة )بما في  لك ما يستند إلى توقعاتهم الناشئة عن اتباع ا

 التي يضعها هؤالء األعضاء والمعلومات المتاحة حاليا  للشركة.

 

ند بعض البيانات االستشرافية إلى افتراضات قد ال تكون دقيقة بشأن األحداث المستقبلية، وال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة أو عالوة  على  لك، تست

عالن في هذا اإل كفاية أو اكتمال اآلراء الواردة في هذا اإلعالن أو االفتراضات األساسية، وننفي صراحة أي التزام أو تعهد بتحديث أي بيان تطلعي وارد

ومن غير المحتمل أن تتوافق األحداث أو الظروف الفعلية  أو مراجعته أو تنقيحه سواء كان  لك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير  لك.

الواردة في البيانات وفي ضرررررروء هذه المخاطر والشرررررركوك واالفتراضررررررات، قد ال تتحقق األحداث  مع تلك المفترضررررررة وقد تختلف عنها اختالفا  جوهريا .

 ولذلك يتم تحذيرك من االعتماد على نحٍو غير مبرر على البيانات االستشرافية. االستشرافية.

 

 

 


