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كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل اتصاالت متكامل ف  مرص وأحد أكبر مشغل  الكابالت كشفت الشر

اتيجية لبناء أول نظام   " عن توقيع مذكرة تفاهم اسبر كة اتحاد اتصاالت "موبايل    المنطقة، وشر
 
البحرية ف

  مباشر يربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مرص العربية. 
 كابل بحري ثنائ 

 
 إىل أوروبا عبر شبكة المرصية تمكن المذكرة بحث خيارات جديدة ومتعددة لربط سعات دو 

ً
لية غربا

كتي   لربطهما    الشر
، وذلك من خالل امتداد شبكتر  إىل الخليج العرئر  عبر شبكة موبايل 

ً
قا لالتصاالت وشر

  خطة تدشي   نظام الكابل البحري الجديد تماشًيا مع النمو 
بعدد من الدول المجاورة حاليا ومستقبال. وتأئر

ايد لحركة االتصاالت    الرياض كل من السيد المهندس سلمان بن  المبر 
 
بي   السعودية ومرص. وقع المذكرة ف

كة موبايل  والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس 
عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشر

كة للمرصية لالتصاالت.   التنفيذي والعضو المنتدب للشر
 
كة المرصية لالتصاالت: "سعداء ح بذلك المهندس عادل حامد العضو اص  لمنتدب والرئيس التنفيذي للشر

كة موبايل  لتعزيز امتداد وتعددية شبكة المرصية لالتصاالت وإضافة 
اتيجر  مع شر بذلك بالتعاون االسبر

 المزيد من االتصال مع المملكة العربية السعودية."
 
  ن جهته قال المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس ام

 
" نحن مستمرون ف لتنفيذي لـ "موبايل 
اتيجية مع المرصية لالتصاالت  اكتنا االسبر توسيع بنيتنا التحتية وإثراء شبكتنا عالميا ويسعدنا أن شر

  تحقيق أهدافنا."
 
 ستدعمنا ف

 
كة المرصية  من ناحيته قال سيف هللا منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدوىل  والمشغلي   بشر

، وسوف يضيف هذا لالتصاال  كة موبايل 
: " تعتبر مذكرة التفاهم نواة تعاون مثمر ومتنام  مع شر

ا
ت قائًل

وع لبنيتنا التحتية الدولية المتطورة ."  المشر
 

  
 
: " «موبايل  »وصح نائب الرئيس األول لقطاع خدمات النواقل والمشغلي   ف

ا
، المهندس ثامر الفدا، قائًل
، لتصبح المملكة مركًزا    إطار تعزيز موبايل  لبنيتها التحتية ذات النطاق العالم 

 
  ف

إن مذكرة التفاهم تأئر
  تحقيق 

 
مستهدفات التحول الرقم  ورؤية عالميا لخدمات االتصاالت ومرور البيانات وللمساهمة ف

 ."2030المملكة 
 

ا لتمكي   االقتصاد الرقم  وتقديم حلول رقمية حديثة عبر بنية تحتية متطورة 
ً
" منهًجا رائد  "موبايل 

تتبت 
كة بذلك عل موثوقيتها ومرونتها مع إمكاناتها التنافسية، 2030تواكب توجهات رؤية المملكة  هن الشر بر

ُ
، لت

( بدأت وتساهم بتع ة قطاع االتصاالت واالقتصاد الرقم  بالمملكة.  الجدير بالذكر أن )موبايل  زيز مسب 
 بتحديث كابالتها البحرية 

ً
  الكابالت البحرية والذي  وتطوير مؤخرا

 
ة ف سعاتها باإلضافة إىل استثماراتها الكبب 

 إىل تحالفي   جديدين لبناء كابالت بحرية جديدة
ً
هنه انضمامها حديثا .  ووصولها لزيادة سعاتها  يبر  الدوىل 

 



  

يك المفضل لمالك  الكابالت البحرية العالمية،  كة المرصية لالتصاالت الشر عد الشر
ُ
عل الجانب اآلخر، ت

  جميع أنحاء مرص والعالم، وشبكتها الممتدة إىل أكبر من 
 
نقطة  140وتتمب   بتقديمها بنية تحتية متطورة ف

  أكبر من 
 
ول العالم. وتعمل المرصية لالتصاالت عل مستويات متعددة من تنويــــع دولة ح 60إنزال ف

وتعزيز بنيتها التحتية، مثل إنشاء نقاط إنزال ومسارات عبور جديدة مثل مسار طريق المرشدين عل ضفة 
ايد عل السعات    تلتر  الطلب العالم  المبر 

  األنظمة والحلول التر
 
قناة السويس باإلضافة إىل االستثمار ف

 لدولية. ا


