المصرية لإلتصاالت تطلق خدمات المحمول تحت شعار "إحنا منك" لتصبح أول
مشغل إتصاالت متكامل في مصر
القاهرة في  20سبتمبر  :2017الشركة المصرية لإلتصاالت ( (Ticker: ETEL.CA, TEEG.LNتعلن اليوم رسميا عن
إطالق خدمات المحمول كأول مشغل إتصاالت متكامل في السوق المصري .
أطلقت الشركة المصرية لالتصاالت رسميا خدمات المحمول في حفل افتتاح أول وأحدد مركد لخدمدة العمدال
ونقاط البيع المطورة لتقديم خدمات االتصاالت المتكاملدة ،والتدي تشدمل خددمات المحمدول إلدب خاندت خددمات
االنترنت والتليفون الثابت ،وذلك تحت شعار "إحندا مندك".
حيددس سدديكون هددرا المرك د واح ددعا مددن ممموعددة ممي د ة مددن مراك د خدمددة العمددال ونقدداط البيددع المطددورة التددي
تنتشددر فددي خميددع أنحددا الممتوريددة ،وتسددتتد الشددركة خددالل الفتددرة المقبلددة ئيددا ة عددد الفددرو الر يسددية
لتكون أقرب لعمال تا بشكل استباقي.
وقدد قددام المتنددم أحمددد البحيدري ،العتددو المنتددب والددر يل التنفيدري للمصددرية لالتصداالت بافتتدداح المركد
بمشاركة عد من قيا ات اإل ارة التنفيرية بالشركة  ،وبحتور لفيف من السا ة اإلعالميين.
وقد علق السيد المتندم أحمد البحيري العتو المنتدب والر يل التنفيري للشركة المصرية لالتصاالت
قا الع:
"أن مدا نشددتدل اليدوم هددو لحقدة فارقددة فدي تدداريت المصدرية لالتصدداالت وهدي لحقددة تحولتدا إلددب مقددم خدددمات
اتصاالت متكاملة واالنطالق إلب آفاق خديدة تسمح لتا بالمنافسة العا لة اخل السوق المصري.
"الشددركة متحمسدددة بماه يتتددا التشدددغيلية والتماريددة علدددب كافددة المسدددتويات لتقددديم خددددماتتا فددي ممدددال
المحمول فب السوق المصري ،وتتطلعتا لتقديم ممموعة من الخددمات المديددة ذات قيمدة متدافة لعمال تدا
من خالل أحد أنقمة الدعم الفندي والتطدور الفدا ق فدي منقومدة خدمدة العمدال والموقدع االلكتروندي الخدا
بالشركة".
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عن الشركة المصرية لالتصاالت:
الشركة المصرية لالتصاالت هي المشغل والمقدم الوحيد لخدمات التليفون الثابت في خمتورية مصر العربية
بدأت تقديم خدماتتا في عام  1854مع أول خط تلغرا في مصر ،وظلت تعر باسم التيئة القومية لالتصاالت
السلكية والالسلكية حتب عام  1998حيس تم تحويلتا إلب شركة تحت اسم "الشركة المصرية لالتصاالت" ،
وتعتبر الشركة حاليًا أكبر مقدم لخدمات التاتف الثابت في منطقتي الشرق األوسط وإفريقيا.
وتقوم الشركة بتقديم العديد من خدمات اإلتصاالت والتي تشمل خدمات االتصاالت المحلية والندا اآللي،
واالتصاالت الدولية واإلنترنت ونقل البيانات وخدمات أخرى .كما تمتد خدمات الشركة إلب قطا مقدمي خدمات
وتساهم الشركة المصرية لالتصاالت أيتا في سوق التاتف المحمول عن طريق امتالكتا الحالي لحصة %44.95
من شركة فو افون مصر.
بلغ إخمالب اإليرا ات المممعة  14.133مليار خنيه مصرى عن العام المالب  ،2016ويتم حاليا تداول أستم المصرية
لالتصاالت بعد طرحتا في البورصة المصرية للتداول تحت اسم ) (ETEL.CAوكرلك في بورصة لندن تحت اسم (
.(TEEG.LN

