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PRESS RELEASE 

 

 AfricaCom2019سهيل سات في معرض 
كأحد ركائز بث األقمار الصناعية   2وسهيل   1سهيل سات تستعرض خدمات أقمارها الصناعية سهيل  

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 

 

 تسليط الضوء على : 

 : سعات قمرية جديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2سهيل  •
 ات عالية الدقة وفائقة الدقة .  •التردد كيه يو : لبث خدم •
 اس ان جي ، حزمة اإلتصاالت وخدمات الشركات التردد كيه ايه :  •
 الموقع المداري المميزفريقيا من امنطقة الشرق األوسط وشمال ل ةتغطية كامل •
 ة العالمي تواالتصاال النطاق العريض خدمات البث وتقديم خدمات عززالتي ت ةالجديد  المحطة األرضية •

 كيب تاون السنوي الذي يقام في مدينة  AfricaCom  : تشارك سهيل سات في معرض 2019 نوفمبر 12في  كيب تاون 
جميع أنحاء منطقة الشرق لاألقمار الصناعية  و المحتوى والوسائط الرقمية  وإيصالعرض قطاعات البث الرئيسية ل ة، المنص

 .  األوسط وافريقيا وجنوب آسيا

ومجموعة واسعة من الخدمات التي يقدمها عبر محطته األرضية الحديثة    2وسهيل    1سهيل    بعرض  سهيل ساتستقوم  هذا و 
خالل  من عالي الجودة وذلك خدمات بث عالية الوضوح ومحتوى تلفزيوني يقدمان حاليا  2وسهيل  1في قطر . سهيل 

 . شرقا درجة   26/ 25.5المدار المميز 

، والذي يبث المحتوى التلفزيوني من  لتشويش ل مضادةمتطورة  بتكنولوجيامزود والاألداء  عالي ال 2سهيل صناعي ال قمر ال
محتوى تلفزيوني جودة الخدمة وبث  توفير يعمل على تعزيز قدرة الشركة من حيث،  شرقا درجة 26 الموقع المداري المميز

 . فريقياا لالشرق األوسط وشمالمنطقة  عالي الوضوح
 

تكنولوجيا ، وتقدم لعمالئها مجموعة  ال بأحـــدث عـتتمت،  الواقعه شمال مدينة الدوحةالمحطة األرضية الجديدة لسهيل سات 
واسعة من خدمات البث واإلرسال المتعدد اآلمن والمستقل ، كما وتوفر خدمات دعم اإلتصاالت والتحكم في السعات القمرية 

 . للقنوات التلفزيونية باإلضافة لكونها مركـــزا للـبــث في حاالت الطوارئ ، وكذلك توفر استوديوهات احتياطية 
 

 في  ألول مرةبتواجدنا  جدا   نحن سعداء : " علق قائال -الرئيس التنفيذي لسهيل سات  -  علي بن أحمد الكواري  /السيد
الذين يقدرون   شركائناستقطاب إلجزء من خططنا اإلستراتيجية  ننا نعتبر هذا المعرضحيث أ ،  AfricaComمعرض 

منذ فترة طويلة وتعبتر سهيل سات من  حيث أننا مهتمون بهذه المنطقة  . القارة األفريقيةفي  إستقاللية البث وجودة الخدمة
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ات اإلتصاالت. ويتيح الشركات التي دعمت عمالئها في هذه المنطقة وذلك عن طريق توفير خدمات البث التلفزيوني وخدم
 لنا هذا المعرض الفرصة للتواصل مع عمالئنا وعرض خدمات سهيل سات المتعدده.

 

 معلومات عن سهيل سات 

ــركة  ــات " هي شـ ــهيل سـ ــناعية " سـ ــركة القطرية لاقمار الصـ ــاالتالشـ ــائية مقرها الدوحة اتصـ ــســـت في    -فضـ عام قطر. تأسـ
ــناعية وتقدم خدمات   2010 ــغل األقمار الصــــ ــاالتحيث تمتلك الشــــــركة وتشــــ ــائية المختلفة لعمالئها بقطاعي  االتصــــ الفضــــ

والذي يقدم خدمات متطورة   ،2013العام في شـــهر أسســـطس من   -1ســـهيل–إطالق قمر  موالحكومية. تاألعمال الخاصـــة  
ة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا من الموقع المداري المتميز  للعمالء والشـركاء في منطق  السـائلية واالتصـاالتللبث التلفزيوني 

ودخل نطاق الخدمة التجارية في   2018العام  الربع الرابع من " في    2وتم إطالق ثاني قمر " ســـــــهيل   شـــــــرقا.درجة   25.5
  شرقًا.درجة  26وذلك من الموقع المداري  2019من العام  الربع األولشهر 

www.eshailsat.qa 
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