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 بيان صحفي

 للخدمات المدارية" هيرمز"سات وجيورينج توقعان مذآرة تفاهم للتعاون حول برنامج  عرب
 

وقعت آل من آوزماس جيورينج سيرفيسز  – 2007 أغسطس 20الرياض، الممملكة العربية السعودية، 
(KOSMAS  GEORING  Services) يرمزه"ي الشرآة المطورة لنظام رائد للخدمات المدارية يسمى هو  "

مذآرة تفاهم حول التعاون في مجال تطوير  " سات عرب " لإلتصاآلت الفضائية العربيةوالمؤسسة 
 .الخدمات المدارية والمصادقة عليها

اتفق الطرفان على التعاون في مجال تطوير الحلول االبتكارية التي تهدف الى إطالة الحياة العمرية لألقمار و
. زويدها بالقدرة على التزود بالوقود خالل وجودها داخل مدارها الفضائيسات وت الصناعية التابعة لعرب

الالزمة ألقمارها  الخدمات ضبط وتناغمسات من جهتها بتقديم المواد والمعرفة من أجل  وسوف تقوم عرب
 جيورينج فسوف ترآز من ضمن األولويات على اأم. جيورينجالصناعية واحتياجاتها المقدمة من قبل 

 .سات من الخدمات المدارية  عربمتطلبات 
االستثمار في األولوية في آذلك امتيازات سات وضعية العميل المفضل و هذا وتمنح اتفاقية التعاون لعرب

 .جيورينج قبل طرحها في االآتتاب األولي العام
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
) المانيا(م آشرآة لتقنية المعلومات، ولها مكاتب في دارماستاد 1991تأسست في العام : حول جيورينج
 في المشاريع الفضائية من خالل عمليات المصادقة 1998وقد عملت جيورينج منذ العام . وأثينا باليونان

وقد قامت بتطوير .  من المشاريع الفضائيةعلى برامج ديناميكية الطيران وتقديم االستشارات لعدد آبير
ويشبه . نظاما للخدمات المدارية يستند في عمله على التشغيل عن بعد وحازت على براءة اختراع له

حيث " الميني مارآت"الخدمات التي تقدمه السوق الصغيرة " هيرمز او او اس"النموذج التجاري لبرناج 
وقد حددت جيورينج عددا من الشرآات االوروبية . دة على السواءتغطي األقمار الصناعية القديمة والجدي

ألينيا سبيس من فرنسا، او اتش بي سيستم -تاليس: آشرآاء فنيين لتنفيذ برنامج هيرمز، وهذه الشرآات هي
ام من ألمانيا -ئية من سويسرا، آيسامن ألمانيا، سي أس من فرنسا، آر تي جي من ألمانيا، آورليكون الفض

 . سبيس من اسبانياوأوبرون
 

 : حول عربسات
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 دولة هي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، آرست عرب سات جهودها 21سات من اه عربمن خالل الدعم الذي تتلق
 دورها ويتمثل  . خالل السنوات الثالثين الماضية لتأمين أفضل خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية للعالم العربي

يستفيد من خدمات منظومة أقمار  حيث  األساسي في تقديم خدمات البث التلفزيوني عالي الجودة لكافة قنوات التلفزيون العربية 
عرب سات جميع هيئات التليفزيون العربية سواء من القطاع العام أو الخاص وآذلك الهيئات اإلقليمية والعالمية ؛ والشرآات 

سات ومزودي خدمة اإلنترنت واألفراد من مختلف خدمات االتصاالت مثل الربط الهاتفي والخدمات ورجال األعمال والمؤس
 مليون 164اآثر من الذين يبلغ عددهم حاليا  عرب ساتمشاهدي ومن خالل . وخدمة اإلنترنتVSAT   الـ المحلية وخدمة

 شهرا فقد 16خالل % 26د المشاهدين بلغ سات نموا في عد  فقد حققت عرب)  درجة شرقا26  على بدر (إلقمارمشاهد 
سات على أنها تحتل المرتبة التاسعة  وقد تم تصنيف عرب. سات االختيار األول للمشاهدين في العالم العربي أصبحت عرب

 وهي ملتزمة بزيادة رقعة خدماتها بحيث تلبي الحاجات المتطورة لعمالئها.  العالم فيبين أفضل مشغلي األقمار االصطناعية
وتزويدهم بمستوى ال يضاهى من الخدمة عن طريق الحفاظ على مستوى راق من جودة المنتجات وتوظيف األفراد المهرة 

وتعتبر عربسات المنظمة المؤهلة الوحيدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا . والمحافظة على دور الريادة في التقنيات الحديثة
الصناعية العاملة على أغلب الحزم الترددية وتبث من خالل حزمة واحدة لمجمل التي تمتلك أسطوال متكامال من األقمار 

 . الصحراء األفريقيةو  من اوروباالمنطقة الواقعة من المغرب إلى الخليج ومناطق آبيرة
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