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PRESS RELEASE 

Ooredoo  وسهیل سات توقعان إتفاقیة رئیسیة 

 لتعزیز اإلتصاالت عبر األقمار الصناعیة في دولة قطر 

 Ooredooسهیل سات تصبح الشریك المفضل لـ 

 مع تعاون الشركتین في مجال األبحاث والتطویر والبث المتقدمة

 قطر –الدوحة 

إتفاقیة تعاون وتطویر رئیسیة ستتعاون بموجبها اثنتین من الشركات  الیوموسهیل سات  Ooredooوقعت 
 الرائدة لتوفیر عدد من الخدمات الساتلیة وخدمات اإلتصاالت عالمیة المستوى الجدیدة في دولة قطر . 

المفضلین ، وستعمالن معا على  Ooredoo، ستصبح سهیل سات أحد شركاء  وبمقتضى بنود اإلتفاقیة

 Very(محطة طرفیة أرضیة صغیرة لإلتصاالت الساتلیة  VSATتطویر مجموعة حدیثة من خدمات 

Small Aperture Terminal (  .وخدمات ساتلیة للعمالء في دولة قطــــر ، 

بمواصفات عالمیة  VSATاصفات الالزمة لتطویر مشاریع وستتعاون الشركتان فیما یتعلق بالتصامیم والمو 
ارتفاعا  VSATوذلك لصالح كبرى المؤسسات في قطـــر. ففي السنوات األخیرة شهد الطلب على خدمات 

ملحوظا وخاصة من قبل الشركات التي تدیر عملیات لها في المناطق النائیة مثل المناطق الصحراویة 
وسهیل سات أن هناك فرصة قویة لدولة قطر لتحقق الریادة العالمیة  edooOorوالساحلیة ، وتعتقد كل من 

 في هذا المجال الهام . 

قطر : "إن األقمار الصناعیة تدعم خدمات  Ooredooلـ الرئیس التنفیذي  -وقد أفاد السید/ ولید السید 
آفاقا جدیدة للشركات في دولة قطر وفي المنطقة بشكل عام . فمن خالل الجمع بین اإلتصاالت وتفتح 

في هذا القطاع ، واألسطول المتنامي من األقمار الصناعیة لسهیل سات یضع دولة  Ooredooخبرات 
ة اإلستثمار في اإلبتكارات التي تقودها دول Ooredooقطر كرائد حقیقي في هذا المجال المتنامي . وتواصل 

قطر مع شركائها من الشركات الوطنیة ، ونحن على ثقة بأن ما نقوم به  من تعاون مع سهیل سات سیؤدي 
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إلى تعزیز وتحدیث مجموعة كبیرة من خدمات اإلتصاالت والبث التي یتم توفیرها للقطاع الحكومي وقطاع 
 المؤسسات الكبرى ." 

یس التنفیذي لشركة سهیل سات : "ستساعد اتفاقیتنا الرئ -ومن جانبه ، علق السید/ علي بن أحمد الكواري 
على تحفیز االبتكارات في دولة قطر ، وذلك في مجال اإلتصاالت عبر األقمار الصناعیة ،  Ooredooمع 

وتطویر مجموعة متكاملة من حلول جدیدة لدعم نمو األعمال . فدولة قطر تدخل عصرا جدیدا في مجال 
فوائد مهمة للعدید من القطاعات  Ooredooى المعرفة ، وسینتج عن تعاوننا مع االبتكار والتنمیة القائمة عل
 اإلستراتیجیة في دولتنا ." 

Ooredoo  خدمة من أكبر سلسلة الخدمات الساتلیة مقارنة بعدد الخدمات التي یوفرها أي مشغل آخر تقدم

، وحلول االتصاالت   PoolingBandwidthتجمیع النطاق الترددي في منطقة الخلیج والتي تتضمن 

لدعم البرودباند الخاص بالمناطق البعیدة . ومن خالل  Acquire Antennas-Autoالبحریة ، وهوائیات 

،  2، وفي طور االستعداد إلطالق القمر سهیل  1العمل مع سهیل سات ، والتي تشغل حالیا القمر سهیل

ركة تثق بإمكانیة تعزیز ریادتها في توفیر وما سیلي ذلك من إطالق أسطول عالمي كامل ، فإن الش

 خدماتهــــــــا في المنطقة بشكل عام ، وخدمة قطاع االتصاالت العالمیة .  

 Ooredoo عن 

Ooredoo  شركة إتصاالت قطریة رائدة توفر خدمات االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت وٕانترنت

وقد صممت تلك الخدمات لتلبیة احتیاجات العمالء من األفــــــــراد  البرودباند والخدمات الُمدارة للشركات .

والشركات . وباعتبارها شركة تولي أهمیة كبیرة للمجتمعات التي تقدم فیها خدماتها ، تسهم رؤیتها التي تتمثل 

مساعدة أفراد في إثراء حیاة عمالئها ، وٕایمانها بقدرتها على تحفیز التنمیة البشریة من خالل االتصاالت، في 

 المجتمعات على تحقیق أقصى تطلعاتهم .
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 عن سهیل سات : 
ومقرهـا فـي الدوحـة عاصـمة دولـة قطـر .إلضـافة بعـد جدیـد فـي إقتصـاد  2010تأسست سهیل سات فـي عـام 

ومــــن الــــرواد فــــي تقــــدیم خــــدمات األقمــــار الصــــناعیة  دولــــة قطــــر وأن تكــــون فــــي مصــــاف الشــــركات العالمیــــة
. 2013مــن شــهر أغســطس مــن العــام  29" فــي 1المنطقــة . وقــد تــم إطــالق قمــر "ســهیل للتمیــز فــي   ومركـزا

" البــث التلفزیــوني وخــدمات اإلنترنــت باإلضــافة إلــى خــدمات اإلتصــاالت الخاصــة 1ومــن أهــم خــدمات "ســهیل 
" فــإن قمــر 1بالشــركات والهیئــات الحكومیــة فــي منطقــة الشــرق الوســط وشــمال أفریقیــا. باإلضــافة إلــى "ســهیل 

درجــة شــرق  26علـى المــدار رقــم  2016" فــي طــور التصــنیع ومــن المتوقـع إطالقــه فــي نهایــة العــام 2هیل "سـ
 وسیمكن أسطول األقمار الصناعیة  لسهیل سات من زیادة قنوات البث العالي الوضوح بشكل كبیر .

 

 

 


