"المصرية لالتصاالت" و "اتصاالت مصر" توقعان أربع اتفاقيات لتقديم خدمات
الصوت الثابت االفتراضي واإلتاحة
القاهرة في  14يوليو  :2019في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين ،وقعت الشركة المصرية لالتصاالت وشركة
اتصاالت مصر ،أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة و تقديم أفضل الخدمات لعمالء الشركتين ألول مرة
في السوق المصري.
وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت االفتراضي بتقديم شركة اتصاالت مصر خدمة التليفون األرضي الثابت عن طريق
استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية لالتصاالت ،لما للشركة المصرية لالتصاالت من خبرات في هذا
المجال ،وهي االتفاقيات التي تحدد العالقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق
العمالء ،وبموجب االتفاقيات أصبحت اتصاالت مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون األرضي لعمالئها من خالل
فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ،وذلك بمقتضى التراخيص التي حصلت عليها اتصاالت مصر
لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية الالزمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية
توصيل أفضل خدمة بأعلى جودة لعمالء اتصاالت مصر.
وفيما يخص اتفاقيات اإلتاحة ،والتي تتمثل في تقديم اتصاالت مصر تكنولوجيا الـ VDSLلعمالئها من مشتركي
اإلنترنت الثابت ،سوف تبدأ اتصاالت في تقديم خدمات فريدة من نوعها وسرعات غير مسبوقة لعمالئها بسرعات
تصل إلى  30ميجابت في الثانية حتى  100ميجابت في الثانية ،ويعتمد تسعير خدمات الـ  bitstreamعلى حجم
السعات المباعة ،بهدف االستمتاع بأقصى سرعة اعتمادًا على شبكة الشركة المصرية لالتصاالت التي شهدت
تطور كبير في الفترة األخيرة.
قام بالتوقيع على االتفاقيات ،المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية
لالتصاالت ،والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصاالت مصر ،بحضور عدد من قيادات الشركتين.
وقد علق السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت قائالً:
"سعداء باالستمرار في التعاون مع اتصاالت مصر لتحقيق مكاسب مشتركة للشركتين والذي سيعود بدوره
إلثراء السوق المحلي عن طريق تنوع الخدمات وتحسين جودة الخدمة .تحقق اتفاقيات خدمات الصوت الثابت
االفتراضي االستفادة لشركة اتصاالت مصر من خالل قيامها بتقديم خدمة جديدة لعمالئها وهي خدمة الصوت
األرضي بينما ستعزز إيراد وحدة أ عمال المشغلين للشركة المصرية لالتصاالت مدفوعا بالزيادة في عمالء شركة
اتصاالت مصر المشتركين بالخدمة الجديدة .باإلضافة إلى ذلك ،تدعم اتفاقيات خدمات اإلتاحة اتصاالت مصر في
تطوير عروض خدمات اإلنترنت الثابت وتساهم في تحقيق المصرية لالتصاالت لعائد أفضل على استثماراتها
الهائلة في البنية التحتية لالتصاالت في مصر".
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وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصاالت مصر:

" سعداء بتوقيع هذه االتفاقيات مع شريك النجاح الشركة المصرية لالتصاالت ،ونسعى دائمًا من خالل مثل
تلك االتفاقيات إلى تقديم أفضل نماذج شراكة بين مشغلي االتصاالت في السوق المصري .إن تلك االتفاقيات
تأتي في األساس في إطار استراتيجية اتصاالت مصر بتقديم أحدث وأفضل جودة خدمات متكاملة لعمالئها
في مصر ،وبأحدث تكنولوجيا متطورة ظهرت في األسواق العالمية .خالل المرحلة القادمة سوف تقدم
اتصاالت لعمالئها العديد من العروض والمنتجات التي تطرح ألول مرة في السوق المصري اعتمادًا على أقوى
شبكة في مصر للمحمول ،وأسرع تكنولوجيا في مجال التليفون واالنترنت األرضي .كما نفخر بأن عميل
اتصاالت مصر في الوقت الحالي يمكنه الحصول على كافة خدمات التليفون األرضي والمحمول من خالل أي
فرع من فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية".
-

انتهى -

عن شركة اتصاالت مصر
اتصاالت مصر هي أحد الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت المتواجدة في  16دولة في أفريقيا والشرق األوسط
وأسيا .هذا وقد دخلت مجموعة اتصاالت السوق المصري وبدأت العمل في مايو .2007وقد حققت اتصاالت مصر
الريادة التكنولوجية من خالل تقديم خدمات استضافة الجيل  3.5ألول مرة في السوق المصري مثل االتصال
المرئي والتليفزيون المحمول وخدمة انترنت النطاق العريض المحمول وخدمات البيانات .واليوم تغطي شبكات
الجيل الثاني والثالث ذات الجودة العالية خدمات ومنتجات اتصاالت مصر وتغطي هذه الشبكات وتخدم % 99من
المناطق المأهولة بالسكان في مصر .كما تقدم اتصاالت مصر خدمات دولية ويتمتع عمالئها بتسعيرة مكالمات
دولية تنافسية لجميع دول العالم .كل هذا باإلضافة الى تقديم خدمات االنترنت الثابت في المنزل وخدمات
االنترنت المحمول.
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 .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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