المصرية لالتصاالت توقع اتفاقية مع شركة بهارتي ايرتل الهندية ألنظمة
الكابالت البحرية العالمية
القاهرة في  2اكتوبر  :2٠1٨تعلن الشركة المصرية لالتصاالت عن توقيع إتفاقية مع شركة بهارتي ايرتل الهندية
إلتمام شراكتهما اإلستراتيجية التي تم اإلعالن عنها في  6أغسطس  2٠1٨الماضي رسميًا .تمنح هذه اإلتفاقية شركة
ايرتل الهندية حق االنتفاع ) (IRUsإلستخدام بعض األلياف الضوئية على الكابل البحري مينا وكابل تي اي نورث
( )TE Northباإلضافة إلى سعات كبيرة على أساس طويل األمد على نظامين للكوابل الجديدة ( SMW5و.)AAE1
ومن المتوقع أن يؤدي اإلتفاق إلى تحقيق إيرادات وتدفقات النقدية فورية بقيمة  9٠مليون دوالر باإلضافة إلى إيرادات
سنوية متكررة بنسبة  ٪4تقريبا من قيمة الدفعة األولية على مدى عمر أنظمة الكابالت (بحد أدنى  15عامًا).
وقد علق السيد المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت قائالً:
"سعداء بإتمام هذه الشراكة اإلستراتيجية مع شركة ايرتل الهندية مما سيتيح لإليرتل التوسع وزيادة تغطية
شبكتها بأضافة مسارات جديدة الي أوروبا وباقي انحاء العالم عن طريق اإلستفادة من تنوع مسارات شبكة
الكوابل الدولية للمصرية لالتصاالت ،كما ستمكن هذه االتفاقية شركة ايرتل من تقديم خدمات رفيعة المستوى
لعمالئها واستيعاب زيادة الطلب المتنامي على سعات البيانات الدولية.
تأتي هذه اإلتفاقية في وقت بالغ األهمية حيث تمكنا من استرداد كافة التدفقات النقدية التي تم إنفاقها
لإلستحواذ على شركة الشرق األوسط وشمال افريقيا للكوابل "مينا كابل" كما تؤكد على تحقيق رؤيتنا التي تم
اإلعالن عنها في شهر مارس الماضي حيث أفصحنا عن ظهور فرصة استثمارية ذات عائد قصير األجل ،باإلضافة الي
ذلك يحقق الجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحري الذي تم اإلستحواذ عليه مؤخرًا مع خدمات على باقي
شبكة الكابالت البحرية الدولية للمصرية لالتصاالت زيادة في عائداتنا من هذه اإلستثمارات.
اتاح الموقع الجغرافي المتميز لمصر وامتداد شواطئها على البحر االحمر و البحر االبيض المتوسط قيامها بدور
رئيسي كممر للحركة الدولية يربط أكثر من  11كابل شرقا و 13غربا من خالل البنية التحتية االرضية المتنوعة
والمكونة من  7مسارات مختلفة عبر جمهورية مصر العربية ،كما ساهمت تغطيتنا ومكانتنا كمركز رئيسي لعبور
الحركة الدولية بسعات تراسلية تصل الي عشرات التيرابايت في جعلنا الشريك االستراتيجي لحركة العبور الدولية
بين اسيا وافريقيا واوروبا.
ونتطلع مستقبال الي االستثمار في البنية التحتية من محطات انزال ومسارات العبور االرضية التي تدعم مشروعات
الكوابل البحرية الجديدة كما نسعى لتطوير التطبيقات الرقمية لتحويل مصر لمركز اقليمي للبيانات وتطبيقات
السحابيات (". )cloud applications
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عن الشركة المصرية لالتصاالت
الشركة المصرية هي أول مشغل اتصاالت متكامل في جمهورية مصر العربية ،حيث تقدم لعمالئها جميع خدمات
االتصاالت الصوتية األرضية وخدمات اإلنترنت فائق السرعة و خدمات التليفون المحمول  ،ذلك باإلضافة إلى ما تمتلكه
من تاريخ عريق في خدمة الشعب المصري يمتد لما يزيد عن  16٠عامًا ،استطاعت خالله أن تحتفظ بريادتها لسوق
االتصاالت المصري ،ليس فقط من خالل ما تقدمه من أحدث التقنيات العالمية لعمالئها من األفراد والمؤسسات ،بل
من خالل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية ،وشبكة واسعة من الكابالت البحرية تمر بها معظم حركة اإلنترنت
بين أرجاء العالم المختلفة .وكذلك تمتلك الشركة المصرية لالتصاالت حصة قدرها  %45من شركة فودافون مصر.
يتم تداول أسهم المصرية لالتصاالت في البورصة المصرية تحت اسم ( )ETEL.CAوكذلك شهادات إيداع دولية في
بورصة لندن تحت اسم (.)TEEG.LN
لمزيد من المعلومات عن اإلفصاحات المالية الكاملة يرجى زيارة ir.te.eg
لمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال :
قطاع عالقات المستثمرين
بريد إلكتروني investor.relations@te.eg :
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