المصرية لالتصاالت وليكويد تيليكوم تعلنان عن توقيع مذكرة تفاهم
إلكمال ربط اول شبكة ألياف ضوئية من كيب تاون الي القاهرة
أبوجا في  13يوليو  :٢٠1٨أعلنت مجموعة االتصاالت الرائدة في إفريقيا ليكويد تيليكوم ( )Liquid Telecomوالشركة
المصرية لالتصاالت اول مشغل اتصاالت متكامل في مصر خالل االجتماع السنوي للبنك اإلفريقي للتصدير
واالستيراد ( ) Afreximbankعن توقيع مذكرة تفاهم تمكن األولى من إستكمال شبكة األلياف الضوئية األرضية
اإلفريقية التي تمتد من كيب تاون الي القاهرة قريبًا.
بموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية
لالتصاالت لتمكن األولي من ربط شبكتها في السودان بشبكة الشركة المصرية لالتصاالت عبر الربط البيني
األرضي بين الشبكتين استكماالً لشبكة طولها  6٠ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مرورًا بجميع بالد جنوب
ووسط وشرق إفريقيا إلي حدود السودان مع مصر .ويذكر ان هذه الشبكة التي يطلق عليها "شبكة إفريقيا
الواحدة للبيانات" ( ) The One Africaقد تم البدء في بنائها منذ أكثر من عشر سنوات وتقدم إحدي أسرع خدمات
نقل البيانات لبعض أكبر الشركات العالمية في القارة.
و صرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت:
"تُعد مذكرة التفاهم خطوة رئيسية لنا في تنفيذ استراتيجيتنا للدخول الي السوق اإلفريقي وإتاحة أحدث
التكنولوجيا وخدمات البن ية التحتية العالمية التي تتميز بها الشركة المصرية لالتصاالت لخدمة عمالء قارة افريقيا.
ونتطلع إلى العمل مع شركة ليكويد تيليكوم لتطوير خدمات ومنتجات جديدة تساعد في دعم التجارة البينية
في إفريقيا".
وعلق السيد سترايف ماسيوا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايكونت ):(Econet
"ان استكمال رؤيتنا ببناء شبكة واحدة تربط دول افريقيا من كيب تاون إلى القاهرة هي لحظة تاريخية للشركة
وإلفريقيا كي تصبح أكثر اتصاالً ،هذه الشبكة ال تعد فقط إنجازًا هندسيًا حيث تم بنائها بالرغم من تحديات
اإلنشاءمن تغطية مسافات طويلة والتضاريس الصعبة في القارة ،بل ايضًا إنها تدعم نمو االقتصاد الرقمي لدول
إفريقيا" .وأضاف السيد ماسيوا " :أينما اكتملت شبكة افريقيا الواحدة شهدنا زيادة هائلة في حركة نقل البيانات
بين الدول التي تم ربطها ،ونتوقع أن نرى الكثير من حركة مرور البيانات بين مصر والدول اإلفريقية .وأينما تطورت
وسائل االتصال يتبعها تطور في نشاط التبادل التجاري وهذا ما نحتاج ان نراه بين الدول اإلفريقية".
بموجب الشراكة االستراتيجية بين شركة ليكويد تيليكوم والشركة المصرية لالتصاالت ،ستقوم الشركتان
بمشاركة البنية التحتية والتعاون في المزيد من المجاالت التي تتضمن خدمات الشبكة المشتركة وحركة االنترنت
المتبادلة بين الشبكتين واتفاقية الربط البيني الصوتي.
ستقدم الشركة المصرية لالتصاالت التي تخدم العمالء المصريين منذ أكثر من  16٠عامًا وسيلة اتصال ال نظير لها
لشركة ليكويد تيليكوم من خالل خدمات الربط البيني ،بينما ستستفيد
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الشركة المصرية لالتصاالت من االتصال بشبكة األلياف الضوئية الخاصة بشركة ليكويد تيليكوم في إفريقيا.
يعقد هذا االسبوع االجتماع السنوي للبنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد من يوم  11الي  14يوليو في العاصمة
النيجيرية ابوجا ،ويعتبر البنك هو المؤسسة االفريقية متعددة األطراف الرائدة والمختصة في وتشجيع التجارة
اإلفريقية البينية والخارجية .يضم هذا االجتماع مجموعة من المتخصصين في القطاع المصرفي وفي التجارة
والتمويل التجاري وأطراف أخرى تشارك في التنمية االقتصادية إلفريقيا من جميع أنحاء العالم.
وعلق الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك االفريقي لالستيراد والتصدير:
"إتاحة البنية التحتية وخاصة الشبكات عالية السرعة يلعب دور كبير في دعم التجارة البينية .ستقوم شبكة كيب
تاون  -القاهرة بوضع معيارًا جديدًا إلفريقيا مقدمة فرص تجارية جديدة في جميع أنحاء المنطقة .نهنئ الشركة
المصرية لالتصاالت وشركة ليكويد تيليكوم لتوصلهم إلى هذا االتفاق إلكمال شبكة كيب تاون  -القاهرة".
 -انتهى-
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عن شركة ليكويد تيليكوم:

شركة ليكويد تيليكوم ) (Liquid Telecomهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات وحلول االتصاالت عبر 13
دولة في شرق ووسط وجنوب إفريقيا حيث تقدم خدماتها عن طريق االتصال السريع والثابت والخدمات الرقمية
لعمالئها من شركات االتصاالت والمشغلين وعمالء التجزئة.
وقد قامت الشركة ببناء أكبر شبكة ألياف ضوئية مستقلة في إفريقيا تمتد على أكثر من  5٠ألف كيلومتر وتدير
مراكز بيانات حديثة في جوهانسبرغ وكيب تاون ونيروبي وبمساحة تخزينية مجمعة تبلغ  6٨٠٠متر مربع.
هذا باإلضافة الي ريادتها في تقديم الخدمات السحابية مثل  Microsoft Office365و Microsoft Azureوتوفير
المحتوى الرقمي المبتكر بما في ذلك  Netflixو NBAو TEDو Kwese Playو من خالل هذه الخدمات المنوعة تعمل
الشركة على تعزيز تجربة العمالء في رحلتهم الرقمية.
لالتصال بإدارة االعالم:
اليكس هوكس ،مدير االتصاالت
alex.hawkes@liquidtelecom.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  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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