المصرية لالتصاالت توقع اتفاقية تمويل طويل األجل مع
مؤسسات مالية صينية بواسطة شركة هواوي بقيمة  200مليون
دوالر
القاهرة في  30مايو  :201٨تعلن الشركة المصرية لالتصاالت وشركة هواوي عن توقيعهما اليوم
اتفاقية تمويل طويل األجل بقيمة  200مليون دوالر مقدمة من المؤسسات المالية الصينية التالية:
بنك الصين ( ،) Bank of Chinaوالبنك الصيني لالستيراد وتأمين االئتمان ( .)Sinosureتساهم
هواوي في هذه االتفاقية بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية لالتصاالت حيث يتم
استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للشركة المصرية
لالتصاالت بالتعاون مع شركة هواوي .تمتد مدة التسهيل  4٨شهر مع فترة سماح تصل لـ24
شهر.
وقد علق السيد تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر قائالا:
" تربطنا بالشركة المصرية لالتصاالت شراكة قوية وناجحة امتدت لسنوات طويلة ،وسعيًا منا
لتعزيز هذه الشراكة ودعما الستراتيجية الشركة المصرية لالتصاالت للتوسع نعلن اليوم عن
توقيع أول اتفاقية تمويل مع الشركة".
وأضاف السيد بنج سونج الرئيس اإلقليمي لشركة هواوي شمال افريقيا قائالا:
"إن تقديمنا لمثل هذا التسهيل يحقق لنا االستفادة من فرص النمو في السوق المصري ،كما
يعد تقديم هذا التسهيل جزء من استراتيجيتنا لدعم عمالئنا والذين نسعى دائما ان نكون
شركائهم في النجاح".
وقد علق السيد المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية
لالتصاالت قائالً:

” تسعي الشركة لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خالل األعوام المقبلة  ،لذا تعمل إدارة
الشركة على توفير التمويل طويل االجل الالزم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة و
شروط سداد مالئمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية .وقد نجحنا في إتمام اتفاقية التمويل
مع المؤسسات المالية الصينية وشركة هواوي والذي يعكس مركزنا المالي القوي ومالئتنا
المالية الجديرة بالثقة حيث يعد هذا االتفاق األول من نوعه في مجال االتصاالت في مصر.
يمنح هذا التمويل الشركة المصرية لالتصاالت حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء
بصورة أكثر سالسة ،كما يدعم التسهيل شركة هواوي في زيادة حجم اعمالها في مصر".
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عن شركة هواوي
تعد شركة هواوي احدى الشركات الرائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات واألجهزة الذكية ،والملتزمة بتقديم التقنية الرقمية لكل شخص ،منزل ومؤسسة
من خالل مجموعة من الحلول المتكاملة على صعيد األربعة محاور الرئيسية (شبكات االتصال،
تكنولوجيا المعلومات ،األجهزة الذكية ،الخدمات السحابية) ،من أجل عالم متصل أكثر ذكاء.
تضم هواوي مجموعة من المنتجات والخدمات التي تمتاز بالتنافسية واألمان التام ،حيث تحرص
دائما على إضافة قيمة دائمة لعمالئها من خالل التعاون مع كافة الشركاء ،وتعمل على تمكين
العمالء وإثراء حياتهم والهام االبتكار للمؤسسات في كافة اشكاله واحجامه.
يركز االبتكار في هواوي على تلبية احتياجات العمالء .حيث نستثمر بشكل كبير في األبحاث
األساسية ،مع التركيز على االختراعات واالفكار التي تدفع العالم إلى األمام .لدينا أكثر من 1٨0،000
موظف ،ونعمل في أكثر من  170دولة ومنطقة .تأسست هواوي في عام  ، 19٨7وهي شركة خاصة
مملوكة بالكامل من قبل موظفيها.
من أجل مزيد من المعلومات رجاء زيارة الموقع الرسمي للشركة www.huawei.com
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  160عامًا ،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 .وباإلضافة إلى شبكة المحمول " "WEتمتلك 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 يرجى االتصال:

"ساره شبايك"
رئيس قطاعات عالقات المستثمرين
الهاتف +202-31314547:
الفاكس+202- 31316115 :
البريد اإللكتروني investor.relations@te.eg :
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