
 

  

مع نموذجي "سات سليف+" و"سات سليف تقدم لعمالئھا اختيارات جديدة "الثريا" 
  ھوت سبوت"

  عالمك، ھاتفك، اختيارك

كشفت شركة الثريا لالتصاالت وھي المشغل الرائد لخدمات : 2015سبتمبر،  14دبي، في 
 سليف"عبر األقمار الصناعية اليوم عن جيل جديد من نماذج "سات االتصاالت المتنقلة 

SatSleeveوخيار نقطة اتصال السلكي المزيد من الجودة ، مما يوفر المزيد من الخيارات و
  محمولة جديدة.

، الريادة فيما يتعلق بمفھوم 2013عام  إطالقهعند  SatSleeve "كان لنموذج "سات سليف
مجال صناعة األقمار الصناعية. واآلن، تمضي الثريا إلى ما ھو في الخاص "  جھازك اجلب"

 باإلضافة إلى، يستھدف قطاع من المستھلكين الجددأبعد من ذلك بإصدار نموذجين جديدين، 
الحكومة واإلعالم والطاقة والمنظمات غير الحكومية. وسيروق األساسية وھي قطاعات ال

"سات سليف+" و "سات سليف ھوت سبوت" للمسافرين والمغامرين الجديدان النموذجان 
والرياضيين الذين يمارسون األلعاب الرياضية خارج األماكن المغلقة أو ببساطة للمستھلكين 

ھواتفھم الذكية متصلة حتى عندما تكون الشبكات األرضية غير  بقاءالذين يريدون التأكد من 
  أو تالفة. متاحة

     و"سات سليف ھوت سبوت"  + SatSleeveيا" بطرح "سات سليف+"وستقوم شركة "الثر
SatSleeve Hotspot  من خالل اتفاقات والحاليين  التوزيع شركاءفي األسواق عن طريق

لي شبكات الھاتف المحمول في األسواق الرئيسية وعن طريق غمبتكرة طورتھا الشركة مع مش
  يع بالتجزئة عبر شبكة اإلنترنت.للبنسس اكسبا موقعقنوات جديدة تم إنشاؤھا من خالل 

ً في وقال سامر حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا، " تواصل  شركة الثريا المضي قدما
"سات  ويقدم جھازي. ه الجتذاب قطاعات جديدةاالبتكار، وتحسين نطاقھا وتوسيعمجال 

ضعف SatSleeve Hotspot و "سات سليف ھوت سبوت" + SatSleeve      سليف+" 
ونقوم بطرحھما في السوق ؛ فھما جديدين: ثالثة أبعاد خالل  مناإلبداع  يظھران، كما الخيارات

االتفاقيات التي نبرمھا مع مشغلي شبكات الھواتف أضف إلى ذلك ؛ األوروبية بشكل جديد
سواق عمالء األالمحمولة الجدد في مناطق جغرافية رئيسية مما يتيح أمامنا اتصال مباشر مع 

مزيد من لالمھمة. وتھدف الثريا إلى إنقاذ وتحسين حياة الناس، وستسمح ھذه المنتجات ل
  األشخاص أن يكونوا على اتصال حيثما وأينما يحتاجون ذلك".

نظام توجيه صوتي جديد يحسن جودة الصوت، ويمكن + SatSleeve "+ ويقدم"سات سليف
، يعمل عالميمحول ب من خالل تزويده ةالذكي الھواتفاستخدامه مع مجموعة واسعة من نماذج 

 حيثمن مالكي الھواتف الذكية مما كان ممكنا في السابق.  أكبرلعدد على توسيع نطاق جاذبيته 



 
، لذلك ال يحتاج أصحاب الھواتف الذكية األجھزة المختلفةيتيح المحول للمستخدمين االنتقال بين 

  يمتلكون أكثر من واحد إلى شراء مجموعة لوازم إضافية. نالذي

  

نقاط اتصال محمولة لإلنترنت  SatSleeve Hotspot"سات سليف ھوت سبوت" وحدةوتخلق 
عبر القمر الصناعي، مما يمكن األشخاص من االتصال عبر األقمار الصناعية Wifiالالسلكي 

حيث ھم حرية التحرك داخل األماكن المغلقة. تصال بل يمنحاال بقاعدةدون تثبيت ھواتفھم الذكية 
قاعدة االتصال في ترك  SalSleeve Hotspotيستطيع مستخدم "سات سليف ھوت سبوت"

واستخدام ھاتفه الذكي في وضع القمر  السيارةالبقاء داخل المكان المغلق أو في و الخارج
ألصغر واألخف ھو ا SatSleeve Hotspotالصناعي. ويعد نموذج "سات سليف ھوت سبوت"

  .صناعة األقمار الصناعيةمن بين األجھزة المتاحة حالياً في قطاع وزنا واألكثر قدرة 

وتحديث الشبكة وغيرھا إجراء المكالمات، واستخدام تطبيقات المراسلة  الجھازانويتيح لك 
صيرة. االجتماعية الخاصة بك، وإرسال واستقبال رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية الق

الذي يعمل  SOS" إس أو إس"  للطوارئ زر –ويأتي إليك النموذجان مع ميزة إضافية للسالمة 
مكالمة لرقم . وتتيح ھذه الخاصية المريحة للعمالء إجراء حتى لو لم يكن ھاتفك الذكي متصالً 

  .محدد تم برمجته مسبقاً 

و"سات سليف ھوت  + SaSleeveويوفر نموذجا شركة "الثريا"، "سات سليف+"
، اتصاال سريعا وبسيطا أثناء التنقل وفي المناطق النائية التي تقع SatSleeve Hotspotسبوت"

عند انقطاع أو عدم توفر الشبكات عادة خارج نطاق الھواتف الذكية أو في المناطق الحضرية 
التي تمتد عبر منطقة التغطية الواسعة لشركة الثريا وفي . ويعد االتصال أمرا سھال األرضية

. ويعمل النموذجان "سات وأسترالياوالشرق األوسط وآسيا  وإفريقياأوروبا 
إما مع شرائح  SatSleeve Hotspotو"سات سليف ھوت سبوت" + SatSleeveسليف+"ٍ 

لشركة للتجوال شريكا  360من خالل ما يزيد عن  جي أس أمثريا للھاتف المحمول أو مع شرائح 
  العالم. في جميع أنحاءالثريا 

 من خالل تسويقوتستمر "الثريا" في إضافة شركاء جدد وتوسيع نطاق الشراكات القائمة، 
الھاتف شبكات حالوي "يمكن لمشغلي  أضافو. األسواقفي نموذجي "سات سليف" الجديدين 
خدمة ھي األولى من نوعھا، والتي من شأنھا بعمالئھم يزودوا المحمول في جميع أنحاء العالم أن 
%، مما يميزھا عن منافسيھا، ويولد متوسط إيرادات أعلى 100توفير تغطية جغرافية ثابتة بنسبة 

كما يمكن لتجار التجزئة تقديم منتج متميز ألول مرة يكمل عروضھم  .)ARPUلكل مستخدم (
  للھواتف الذكية".

  

 –انتھى  -

 :عن شركة الثريا لالتصاالتنبذة 



 
تعد شركة الثريا لالتصاالت مشغالً رائداً لخدمات االتصاالت الجوالة عبر األقمار الصناعية "إم إس إس"،  -

ً لحلول االتصاالت المبتكرة  من القطاعات بما في ذلك الطاقة واإلعالم المرئي والمسموع للعديد ومزوداً عالميا
ح شبكة الثريا المتفوقة إجراء اتصاالت واضحة مع . وتتيومنظمات النفع العاموالنقل البحري والقطاع العسكري 

تغطية متواصلة دون انقطاع تشمل ثلثي العالم من خالل األقمار الصناعية، وباقي أنحاء الكوكب عن طريق 
الجوالة "جي إس إم". وتوفر المجموعة  لالتصاالتقدرات التجوال الفريدة التي تتمتع بھا عبر النظام العالمي 

ة ھواتف الثريا وأجھزة النطاق الترددي العريض ذات التفوق التقني والموثوقية العالية، سھولة المتنوعة ألجھز
كبيرة في االستخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمستخدمين. وتبقى الثريا ملتزمة بخدمة اإلنسانية من خالل تقديم 

تثناء. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة األدوات األساسية لالتصال األمثل، إلى جميع المستخدمين من دون اس
  .www.thuraya.comالموقع اإللكتروني التالي: 
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