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Ooredoo  والبيانات عبر خدمة المكالمات الصوتية تتعاون مع سهيل سات إلطالق
 لتعزيز خدمات االتصاالت للشركات Inmarsat األقمار الصناعية شركة

 
العمل أثناء التنقل  مهامالعالمية عبر األقمار الصناعية والبيانات  يةالصوتالمكالمات خدمات تدعم 

 وتساهم في اتصال المكاتب في المناطق النائية 
 

 الدوحة، قطر 
 

القمر الصناعي للجوال اتصاالت وبيانات  خدماتلتوفير  سهيل ساتعقد شراكة مع عن اليوم  Ooredooأعلنت 
الصناعية، والتي ستسهم في تعزيز االتصاالت بين لألقمار  Inmarsatشركة عبر  L-bandن خالل الموجة م

 الشركات في قطر والعالم. 
 

لألقمار  Inmarsatشركة دمات حديثة عبر خلعمالئها في قطر  Ooredooستوفر هذه الشراكة  ومن خالل

عبراألقمار الصناعية. البيانات مسبقة الدفع وآجلة الدفع، وباقات لالتصاالت  يةلصوتت ااالمكالم ةخدمالصناعية، تشمل 

واصل مع جميع أنحاء الصناعية، والتعبر األقمار ويمكن للعمالء من الشركات تحويل هواتفهم الذكية إلى هواتف 

 العالم بسهولة. 

طلباً قوياً  Ooredooقطر: "تشهد  Ooredooيقول يوسف عبدهللا الكبيسي، رئيس العمليات في في هذا السياق، و

واحتياجات اعات المتخصصة، نصريع الضخمة، والمشاللعلى خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية وخاصة 

لعب دورها باعتبارها المقدم األول لخدمات  Ooredooالمهمة. وبفضل شراكتنا مع سهيل سات، ستواصل العمل 

االتصاالت عبر األقمار الصناعية، حيث توفر باقات خاصة تمكن الشركات من االستفادة من خدمات قوية للصوت 

 واإلنترنت في أي وقت أو مكان في العالم تحتاج إليها فيه." 

 ين العامعمالئها من الشركات في القطاعات األساسية مثل القطاعإلى هذه الخدمة لتوفير  Ooredoo وتسعى

 والتنقيب عنستكشاف عمليات االلشركات العاملة في ات اإلغاثة الدولية، واعياسية وجم، وللبعثات الدبلوموالحكومي

 النفط والغاز والطاقة وحماية البنية التحتية الوطنية. 

وتعتبر خدمات األقمار الصناعية مالئمة تماماً لوكاالت اإلعالم التي تقوم بتغطية  األحداث العالمية في المواقع النائية، 

لمغامرات في قطر الذي لقطاع سياحة اوكذلك مثل األحداث العالمية الكبرى، والمناطق التي تتأثر بالكوارث المختلفة، 

 يشهد نمواً سريعاً  مثل تسلق الجبال ورحالت السفاري عبر الصحراء. 

تمكن خبرات سهيل سات في االتصاالت عبر قال علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لسهيل سات: "  ،ومن جانبه

المهمة، سواًء كانت حفر آبار  املياتهالشركات من جميع األحجام والقطاعات على تنفيذ ع التي تمكن األقمار الصناعية

https://www.eshailsat.qa/ar/
https://www.eshailsat.qa/ar/
http://www.ooredoo.mv/business/satellite-phone/
http://www.ooredoo.mv/business/satellite-phone/


 

نقوم فعلياً  Ooredooومن خالل مواصلة شراكتنا مع النفط البحرية أو العمل في المشاريع الضخمة على اليابسة. 

 أثناء التنقل."  عمال األوإنجاز بتبادل أفضل الممارسات العالمية لدعم النمو االقتصادي في قطر 

ً من خدمات  L-bandوتتمم خدمات  التي توفرها سهيل سات باستخدام أقمار إنمارسات الصناعية ما توفره حاليا

في المنطقة  لخدمات اتصاالت األقمار الصناعية هالً وصوالً سالثابتة، وهي مصممة لتوفر للعمالء  Kaو Kuحزمتي 

  عالية.مرونة مع  بشكل يمكن االعتماد عليه

 Ooredoo، التي تجعل من  Ooredoo مزايا نظاممن الشركات فيمكنهم االستفادة من  Ooredooأما عمالء 
الشركة األفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع 
مجموعة من خدمات وحلول االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها شريكاً موثوقاً لألعمال منذ أكثر 

 عاماً. 60من 
 

  -نتهى -
 Ooredoo علومات عن م

شركة اتصاالت قطرية رائدة توفر خدمات االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت وإنترنت Ooredoo تعد 
البرودباند والخدمات الُمدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 

خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها 
عمالئها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خالل االتصاالت، في مساعدة أفراد المجتمعات على 

 تحقيق أقصى تطلعاتهم.

Ooredoo  "األفضل لألعمال" 

عار والعروض، يمكنكم االتصال بفريق للتعرف على المعلومات الكاملة عن الباقات الخاصة بالشركات، واألس
 . Ooredoo.qa/business، أو زيارة الموقع 8000 800على الرقم  Ooredooاألعمال في 

 معلومات عن سهيل سات

 في تأسست. قطر -الدوحة مقرها فضائية إتصاالت شركة هي"  سات سهيل"  الصناعية لألقمار القطرية الشركة

 لعمالئها المختلفة الفضائية اإلتصاالت خدماتوتقدم  الشركة وتشغل األقمار الصناعيةك حيث تمتل 2010  عام

 .والحكومية الخاصة األعمال بقطاعي

خدمات متطورة للبث التلفزيوني والذي يقدم  ، 2013 عام ال شهر أغسطس من في -1سهيل–تم إطالق قمر 

 25.5 المتميز المداري الموقع من الشرق األوسط وشمال أفريقياواإلتصاالت الساتلية للعمالء والشركاء في منطقة 

 شهر مارس من ودخل نطاق الخدمة التجارية في 2018 العام في"  2 سهيل"  قمر ثاني إطالق وتم.  شرقا درجة

  .شرقاً  درجة 26 المداري الموقع وذلك من 2019العام 

www.eshailsat.qa 

 


