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 بنجاح،  2إطالق القمر الصناعي لالتصاالت سهيل 

 Mitsubishi Electricوالذي قامت بتصنيعه شركة 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الموثوقة والبث االتصاالت لعمليات التحتية البنية في يسهم أن المتوقع من 

 

لصناعي ( اليوم عن إطالق القمر ا٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠١٨نوفمبر  ١٦طوكيو، 

صباًحا  ٥:٤٦بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا، الواليات المتحدة في الساعة  -الذي قامت بصناعته  - 2لالتصاالت سهيل 

ء اختبارات صباًحا عقب انتهاء إجرا ٠٦:١٨نوفمبر )حسب توقيت اليابان(. وانفصل القمر الصناعي عن مركبة اإلطالق بسالم في الساعة  ١٦في 

 .٢٠١٩في المدار، ومن المقرر تسليم القمر الصناعي إلى شركة األقمار الصناعية بقطر ومقرها الدوحة )سهيل سات( في يناير عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （SpaceX©）2-عملية إطالق سهيل

 على للحصول األصلي اإلنجليزي النص إلى الرجوع يرجى. الحاجة عند بسهولة إليه للرجوع تزويده تم وقد الجديد، اإلصدار لهذا الرسمي اإلنجليزي للنص ترجمة النص هذا إن

 .األصلي اإلنجليزي اإلصدار محتوى اتباع فيجب تعارض، أي وجود حال في. الخاصة المواصفات أو/و التفاصيل
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 هي أول شركة ُمصنعة لألقمار الصناعية اليابانية تدخل سوق األقمار الصناعية لالتصاالت التجارية العربية. Mitsubishi Electricتعد 

 

خدمات البث اإلذاعي المباشر للمحطات التليفزيونية في جميع  -عاًما  16والذي تم تصميمه ليخدم لفترة تزيد عن  2-سيوفر القمر الصناعي سهيل

والنطاق  Kuشرًقا، ستوفر إمكانات النطاق الترددي  ٢٦أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن خالل الموقع المداري وخط الطول بدرجة 

خدمة البث الالسلكي للهواة بالنسبة إلى األرض األولى من نوعها في  2سهيل خدمات االتصاالت الحكومية. وعالوة على ذلك، سيوفر  Kaالترددي 

 العالم.

 

قمر صناعي  ٥٠٠شركة رائدة تساهم في مجال أبحاث الفضاء والتطوير، باعتبارها شاركت في إنتاج أكثر من  Mitsubishi Electricتعد شركة 

النظم األرضية وخدمات التدريب لتوفير حل  Mitsubishi Electricن. كما سلمت محلي ودولي، إما كمقاول رئيسي أو كمقاول رئيسي من الباط

 كامل متكامل للقمر الصناعي سهيل سات.

 

 DS2000 نبذة حول منصة األقمار الصناعية القياسية

، وهي منصة وحدات أثبتت نجاحها Mitsubishi Electricالتابعة لشركة  DS2000تم تصنيع القمر الصناعي على منصة حافلة القمر الصناعي 

 DS2000، باعتباره العضو السادس عشر من مجموعة 2تماًما تتسم بالمرونة الالزمة للتعامل مع طائفة واسعة من تطبيقات الحمولة. سيؤكد سهيل 

. وبالمضي قدًما، ستسعى الشركة لتوسيع من األقمار الصناعية، على السمعة راسخة للمنصة لتوفير درجة عالية من الموثوقية في األداء داخل المدار

 أعمالها التجارية في نظم الفضاء استناًدا إلى سجلها الحافل بالنظم الموثوقة وذات الجودة.

 

### 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 
ت وتنمية شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاال

والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني روح  الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة
لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

ار ين )وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ملي ٤٤٤٤٫٤المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار 
(IFRS) للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٨مارس  ٣١مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٤١٫٩؛ . 
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 ٢٠١٨مارس  ٣١ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١٠٦*بسعر صرف 

 

 


