"المصرية لالتصاالت" و"اتصاالت – مصر" توقعان مذكرات تفاهم لتقديم خدمات التجوال المحلي
وخدمات الصوت الدولية
الق اهرة ف  25م ايو  :2017أعلن ا الك ركة المص رية لالتص االت ) (Ticker: ETEL.CA, TEEG.LNالي وع ع
توقيعه ا م ذكرت تف اهم م ش ك ركة أتص االت – مص ر شك ن تق ديم خ دمات التج وال المحل ي شتكنولوجي ا الجي
الثاني والثالث والراشش عبر الكبكة الحالية لكركة اتصاالت مصر ،ذلك شاإلضافة ال مذكرة تف اهم لتق ديم خ دمات
الصوت الدولية لكركة اتصاالت مصر لمدة خمس سنوات اعتبارا م توقيش االتفاقية .ف ي طا ار اس تعدال المص رية
لالتصاالت لتقديم خدمات المحمول لعمالئها عل مستوى محافظات الجمهورية ،حي ث قام ا الك ركة شالب د ف ي
تنفيذ الخطوات الرئيسية ألنظمة الدعم وخدمات العمال والتي ستمك المصرية لالتصاالت م تق ديم خ دماتها
المتكاملة لاخ السوق المصري في أسرع وقا.
ك هد مراس م التوقي ش ،المهن دس ياس ر القاض ي وتي ر االتص االت وتكنولوجي ا المعلوم ات ،وق اع ش التوقيش ك ال م
المهن دس أحم د البحي ري العن و المنت دا وال رئيس التنفي ذي للمص رية لالتص االت ،والمهن دس ح اتم لوي دار
الرئيس التنفيذى لالسواق الدولية شمجموعة اتصاالت االمارات والمهندس ح اتع مت ول ال رئيس التنفي ذى لك ركة
اتصاالت – مصر وعدل م قيالات الكركتي .
وصرح المهندس أحمد البحيري قائال أن التعاون مش كركة اتصاالت – مصر ي تي في طاار الخطوات المتقدمة
التي تتخذها الكركة في سبي تحقيق هدفها االستراتيجي في التحول طل مكغ اتصاالت متكام  ،شما
يواكب الطلب المتنامي عل خدماتها ،موضحا أن هذا التعاون يؤكد حرص المصرية لالتصاالت عل تقديم
خيارات وحلول عملية مبتكرة لعمالئها م خالل الكراكات االستراتيجية التي تقوع شها مش كركائها م
الكركات العاملة شالسوق المحلي.
أضاف البحيري أن هذه الفترة قد كهدت ا ستمرارا إلستثمارات المصرية لالتصاالت في تطوير البنية التحتية
الخاصة شها وتحديث الكبكات عل نطاق واسش ،وهو ما انعكس ايجاشيا عل مستوى الخدمات المقدمة
لعمالئنا ،مكيرًا طل أن مث هذه االتفاقيات سوف تساهم في التعجي شتقديم خدمات المحمول التي ينتظرها
عمال الك ركة ،وتعم عل استعالة الكركة لموقعها في ريالة سوق االتصاالت المصري.
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ع الكركة المصرية لالتصاالت:
الكركة المصرية لالتصاالت هي المكغ والمقدع الوحيد لخدمات التليفون الثاشا في جمهورية مصر العرشية
شدأت تقديم خدماتها في عاع  1854مش أول خط تلغراف في مصر ،وظلا تعرف شاسم الهيئة القومية لالتصاالت
السلكية والالسلكية حت عاع  1998حيث تم تحويلها طل كركة تحا اسم "الكركة المصرية لالتصاالت" ،
وتعتبر الكركة حاليًا أكبر مقدع لخدمات الهاتف الثاشا في منطقتي الكرق األوسط وطفريقيا.
وتقوع الكركة شتقديم العديد م خدمات اإلتصاالت والتي تكم خدمات االتصاالت المحلية والندا اآللي،
واالتصاالت الدولية واإلنترنا ونق البيانات وخدمات أخرى .كما تمتد خدمات الكركة طل قطاع مقدمي خدمات
وتساهم الكركة المصرية لالتصاالت أينا في سوق الهاتف المحمول ع اريق امتالكها الحالي لحصة %44.95
م كركة فولافون مصر.
شلغ طجمال اإليرالات المجمعة  14.133مليار جنيه مصرى ع العاع المال  ،2016ويتم حاليا تداول أسهم المصرية
لالتصاالت شعد ارحها في البورصة المصرية للتداول تحا اسم ) (ETEL.CAوكذلك في شورصة لندن تحا اسم (
.(TEEG.LN

