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من نحن

«�سهيل �سات» هي �شركة �إت�صاالت ف�ضائية مقرها الدوحة -قطر .ت�أ�س�ست يف عام  2010لتقدم خدمات الإت�صاالت الف�ضائية املختلفة لعمالئها بقطاعي الأعمال
اخلا�صة واحلكومية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ومن خالل �سعينا لتحقيق طموحاتنا ،فقد ت�أ�س�ست �سهيل �سات لتكون �أحد رواد �شركات الإت�صاالت عن طريق تقدميها خلدمات الأقمار ال�صناعية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بدءا ً بالعمل الت�شغيلي لأول �أقمارنا �سهيل 1-من املوقع املداري املتميز  25.5درجة �شرقاً ،والذي يقدم خدمات البث لعمالئنا املتميزين يف
املنطقة مثل قنوات «بي �إن الريا�ضية» و «�شبكة اجلزيرة الإعالمية» .ومت �إطالق ثاين قمر �سهيل 2-يف العام  2018ودخل نطاق اخلدمة التجارية يف العام  2019وذلك
من املوقع املداري  26درجة �شرق ًا.
ً
من خالل املوقع املداري املتميز  26 / 25.5درجة �شرقا ،ف�إن ب�إمكان �أقمارنا توفري خدمات عالية اجلودة لعمالئنا ب�سعات ف�ضائية باحلزم الرتددية يف النطاقني
«كيه ايه» و «كيه يو» يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتت�ضمن هذه اخلدمات خدمة البث التلفزيوين و خدمة الإت�صاالت املحلية والإقليمية وذلك ب�إ�ستخدام
�أحدث التقنيات يف جمال الأقمار ال�صناعية .وت�سعى �سهيل �سات من خالل م�شاريعها الف�ضائية امل�ستقبلية و من خالل مواقع مدارية جديدة متميزة �أن تعر�ض لعمالئها
مزيد ًا من النطاقات الرتددية بالإ�ضافة اىل ت�أمني احتياجاتهم من ال�سعات الف�ضائية .حيث �أن �سهيل �سات ت�سعى لت�صبح �أف�ضل م�شغل للأقمار ال�صناعية عن طريق
تقدمي اخلدمات الف�ضائية على نطاق عاملي وب�أف�ضل املعايريالفنية والتقنية امل�ستخدمة يف هذا املجال وذلك من خالل �شراكاتها الإقليمية والعاملية الرائدة مع م�شغلي
الأقمار ال�صناعية.

ر�ؤيتنا

توفر �شركة �سهيل �سات اخلدمات الف�ضائية املتقدمة لل�شركاء الإ�سرتاتيجني
والعمالء التجاريني ،الذين يقدرون الإ�ستقاللية يف خدمات الإت�صاالت والبث
التلفزيوين ،مع جودة اخلدمة والتغطية اجلغرافية الوا�سعة.

ر�سالتنا:

الو�صول �إىل م�ستوى م�شغلي الأقمار العامليني وذلك للم�ساهمة ب�شكل فعال
يف جناح ر�ؤية دولة قطر الوطنية  2030من خالل �إ�ضافة بعد جديد و متنوع
لإقت�صادها املتنامي.
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خدماتنا

من خالل الأقمار ال�صناعية عالية الطاقة وموقعها املتميز للبث يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،بالإ�ضافة اىل املحطة الأر�ضية يف �شمال الدوحة ،توفر �سهيل �سات لعمالئها جمموعة وا�سعة
من اخلدمات التي تلبي إحتياجات �أعمالهم ،و التي تت�ضمن:

توزيع املحتوى:

من خالل �أقمار �سهيل �سات ذات القدرة العالية يف املجال الرتددي كيو باند ،ب�إمكان القنوات
التلفزيونية تزويد م�شاهديهم بكل اخلدمات عالية اجلودة مثل البث التلفزيوين املبا�شر،
البث ح�سب الطلب ،البث التلفزيوين عايل اجلودة والفور كي .وهذه اخلدمات ت�شمل بالطبع
القمرين �سهيل 1-و�سهيل 2-املتواجدين يف املوقعني املداريني  25.5درجة و 26درجة �شرقاً.
وميكن للم�شاهدين برجمة �أجهزة الإ�ستقبال ب�سهولة مل�شاهدة قنوات القمرين املميزة ،ودون
احلاجة لإعادة توجيه �أطباقهم الالقطة ال�ستقبال القنوات على القمر اجلديد �سهيل.2-

اال�ستخدام العر�ضي /البث امل�ؤقت:

تتميز�أقمار �سهيل �سات باملوثوقية العالية والقدرة على �إي�صال املحتوى التلفزيوين دون
�أدنى ت�أخري مل�شاهدي هذه القنوات ،وميكن الإ�ستفادة من هذه امليزات �أثناء بث املنا�سبات
الريا�ضية املبا�شرة وبرامج التبادل الإخباري والربامج الرتفيهية .

بث املحتوى التلفزيوين:

يف حمطة �سهيل �سات الأحدث تقنياً يف املنطقة وبالإ�ستعانة مبحطات �شركائنا يف املنطقة،
تقدم �سهيل �سات خدمات بث �شرائط الفيديو والربامج الرقمية وكل ما يرتتبط بها من �ضغط
و ت�شفري وبث وتوزيع للمحتوى التلفزيوين للزبائن وفق احتياجاتهم� .إ�ضافة ملا �سبق تتيح �سهيل
�سات لزبائنها التحكم الكامل مبا �سيتم بثه من �شرائط الفيديو من خالل خوادم ال�شركات
العاملية املتوفرة لهذه اخلدمة على ال�شبكة العنكبوتية.

�شبكات /VSATاملحطات الطرفية ذات هوائيات �صغرية احلجم:

توفر �سهيل �سات حلول متعددة لربط مواقع الزبائن البعيدة وح�سب احتياجاتهم ومبا يتنا�سب مع حجم
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هذه ال�شركات .وذلك من خالل �أقمارها وحمطتها الأر�ضية املت�صلة ب�شبكة �ألياف �ضوئية مع كربى
�شركات الإت�صاالت وبح�سب ال�سعات املطلوبة من زبائن �سهيل �سات.

االت�صال املحمول /الربط بني املحطات:

غريت �أجهزة الهاتف والألواح الذكية �أ�سلوب ومنط حياتنا ب�شكل دراماتيكي ،و�أ�صبح هناك
حاجة ملحة للبقاء على �إت�صال دائم بالعامل ويف �أي مكان نتواجد به �سواء يف الرب�أو البحر
ومبا يغطي كل القطاعات.

حمطة �سهيل �سات:

�إ�ضافة لكون حمطة �سهيل �سات من �أحدث املحطات تكنولوجيا والأرقى من حيث الت�صميم،
ف�إن حمطة �سهيل �سات تقدم �أف�ضل اخلدمات يف جمال الإت�صاالت والبث وتوزيع املحتوى
التلفزيوين ،ولديها جاهزية كاملة لإ�ست�ضافة �أنظمة الزبائن وفق احتياجاتهم وبالتايل
تعترب كبديل �أمن للحماية �ضد الكوارث لأنها ت�ؤمن مركز بيانات احتياطي ملعلومات الزبائن
املحفوظة يف جتهيزاتهم امل�ست�ضافة.

دعم مميز للعمالء :

مركز التحكم بال�سعات القمرية ( )CMCيقدم خدماته على مدار ال�ساعة وطوال � 7أيام
�أ�سبوعياً ،وذلك من خالل كادر هند�سي متخ�ص�ص وحا�صل على �أف�ضل التدريبات ،هذا
الفريق يعمل على �أحدث الأنظمة الألية املتقدمة يف التحكم واملراقبة لكل خدمات الزبائن
املتواجدة على �أقمار �سهيل �سات وعلى م�ستوى كل الأنظمة الهند�سية امل�س�ؤولة عن اخلدمة
املقدمة .ي�ضاف �إىل كل ذلك املراقبة الب�صرية والتي تتيح ت�صحيح �سريع جدا للأخطاء حال
حدوثها وبالتايل يتم احلفاظ ب�شكل دائم على �أعلى درجات املوثوقية.

�سهيل١-

�سهيل ١-يقع على املوقع املداري  ٢٥.٥درجة �شرق ًا ،و يتوفر عليه حمل النطاقني كي يو و كي ايه ،و يدعم
خدمات البث التلفزيوين و الإذاعي و خدمات الإت�صاالت و اخلدمات احلكومية
من خالل القمر �سهيل ١-الذي يقع على املوقع املداري املتميز  26 / 25.5درجة �شرق ًا ،الذي يغطي منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ميكن للم�شاهد �إ�ستقبال القنوات التلفزيونية احلالية و�إمكانية التمتع
ب�صورة عالية اجلودة ،وذلك من دون احلاجة لإعادة تعديل الهوائي �أو تركيب هوائي �آخر .بالإ�ضافة �إىل ان
�سهيل �سات ت�ستخدم �آخر التقنيات احلديثة يف حماية الإر�سال من الت�شوي�ش على القمر �سهيل١-

يحتوي القمر �سهيل ١-على عدة �سعات قمرية
(كي �إيه) خم�ص�صة لعمالء هذه القطاعات
وبتغطية �شاملة ملنطقة ال�شرق الأو�سط ودول
�شمال أفريقيا ،مما يتيح لهم وب�سهولة تقدمي
خدمات الإت�صاالت املتميزة والتي تت�ضمن
خدمات الإنرتنت ال�سريع بالنطاق العري�ض،
وخدمات �شبكات الأعمال وخدمات الربط
وخدمات �أخرى مماثلة وذلك ب�إ�ستخدام �أطباق
ا�ستقبال �صغرية ثابتة �أو متحركة.
يوفر القمر �سهيل� ١-سعات قمرية متطورة يف
النطاق الرتددي «كيه ايه» وبحزم ثابتة وقابلة
للتوجيه ،وب�سعة تتجاوز  300ميجا بت /ثانية يف
القناة القمرية الواحدة ،وذلك مما يتيح تقدمي
احللول خلدمات النطاق العري�ض وخدمات
ات�صاالت الربط املبا�شر
وبتوفري حزمة تغطي دولة قطر واملناطق املجاورة
وحزمة اخرى قابلة للتوجيه إىل أي منطقة
جغرافية ظاهرة من املوقع املداري  25.5درجة
�شرقا ،يتم ربط دولة قطر مع املواقع البعيدة
مثل لندن ،مو�سكو ،مدغ�شقر ،رويو دي جانريو،
كابول ،مومباي ،جوهان�سبريغ ،رايكافيك وحتى
ال�صني.

٣

تغطية الو�صلة الهابطة ل�سهيل1-

على النطاق كي يو (ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا)

٤

تغطية الو�صلة الهابطة ل�سهيل1-

على النطاق كي اي (ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا)

٥

تو�ضيح نظرة على
الأر�ض من املوقع املداري
درجة �شرقا

26/٢٥،٥
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�سهيل٢-
ان�ضم القمر �سهيل ٢-إىل أ�سطول األقمار ال�صناعية التابعة ل�سهيل �سات ،و يتميز �سهيل 2-بتوفري �سعات �ضمن نطاقات متعددة ي�ساهم بتو�سيع خدماتنا املتوفرة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يعتمد ت�صميم القمر ال�صناعي �سهيل٢-على بناء منوذج (ملكو دي �إ�س  )2000للأقمار والتابع لل�شركة ميت�سوبي�شي الإلكرتونية ،وقد مت �إثبات كفائة هذا النموذج
بقدرته العالية واملرنة ملجموعة وا�سعة من التطبيقات
بالإ�ضافة لتوفري نطاق البث ( كي يو) للمدار  26 \ 25.5درجة �شرق ًا  ،ف�إن �سهيل ٢-يوفرعدة �سعات �ضمن نطاق ( كي �إي) للقطاع احلكومي والتجاري لتوفر خدمات
�إت�صاالت �آمنة لكامل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يحمل القمر �سهيل� ٢-سعات ف�ضائية ذات نطاقات متعددة« ،كيه ايه «و» كيه يو»  ،وبحزم ثابتة واخرى قابلة للتوجيه والذي بدوره يفتح �آفاق �إقت�صادية وجتارية
لعمالئنا الإ�سرتاجتيون �سواء داخل قطر أو خارجها .بالإ�ضافة ل�شراكتنا مع �أكرب مزودي خدمات الإت�صاالت العامليني ،ف�إننا نوفر خدمات االت�صاالت عرب املحطات
ال «يف �سات» لدعم النمو التجاري
�إن موا�صفات �سهيل ٢-ت�ساعد �سهيل �سات على تلبية الطلب املتزايد يف قطاع الإت�صاالت مثل اخلدمات احلكومية و�إت�صاالت األعمال يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقا
ويوفر�سهيل� ٢-أحدث التقنيات للحد من الت�شوي�ش بالإ�ضافة لدعمه لقمر �سهيل١-
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تغطية الو�صلة الهابطة ل�سهيل2-

على النطاق كي يو (ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا)
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تغطية الو�صلة ال�صاعدة ل�سهيل2-
على النطاق كي اي (�سبوت بيم)

12 db/k

14 db/k

16 db/k

18 db/k
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ملزيد من املعلومات يرجى الإت�صال على

هاتف رقم+ ٩٧٤ ٤٤٩٩ ٣٥١٥ / ٣٥ :

الربيد الإلكرتوينinfo@eshailsat.qa, sales@eshailsat.qa :
املوقع الإلكرتوينwww.eshailsat.qa :
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