
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                              

                        
 المرصية لالتصاالت و "أورنج" األردن توقعان اتفاقية إلنشاء مسار دولي يربط العراق بأوروبان: العنوا

 منصة زاوية : المصدر 
 2022أغسطس  23 التاري    خ: 

 

كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل متكامل لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  عّمان: أعلنت الشر
كة أورنج األردن، المشغل الرائد لخدمات  ي المنطقة، وشر

 
ي مرص وأحد أكبر مشغلي الكابالت البحرية ف

 
ف

كات التابعة لمجموعة أورنج العالمية، عن  توقيع اتفاقية تعاون االتصاالت المتكاملة، وإحدى الشر
ي المرصية واألردنية

اتيجية إلنشاء مسار دولي جديد يربط دولة العراق بأوروبا عبر األراض 
 .اسبر
 

كتي   نحو  CAIRO-AMMAN-BAGHDAD System (CAB) يتماشر المسار الجديد اتيجية الشر مع اسبر
ي منط

 
ي تقديم أحدث خدمات االتصاالت عالية الجودة للمشغلي   ف

 
 التوسع ف

ً
ق األوسط وتحديدا قة الشر
كتي   عبر الكابالت البحرية المتعددة، حيث  ة للشر  عل البنية التحية الدولية المتمب  

ً
ي اعتمادا

ر
السوق العراف

كتي   لتوفب  خدمات اتصاالت عالية الجودة، وذات زمن انتقال منخفض من خالل  سيتم دمج شبكات الشر
ي مسارات متنوعة وعالية المرونة لتلبية الطل

ر
ي السوق العراف

 
ايد عل خدمات االتصاالت ف  .ب المبر 

 
، وبمجرد إطالقه سيكون 2022الخدمة خالل الرب  ع الثالث من عام  CAB ومن المنتظر أن يدخل نظام

 عل البنية التحتية للمرصية لالتصاالت وأورنج 
ً
أكبر مسار متطور وشي    ع يربط العراق بأوروبا اعتمادا

 .األردن
 

ق المهند
ّ
كة المرصية لالتصاالت، قائال: وقد عل س عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشر

ي العراق “
 
ي تجربة المستخدمي   ف

كة أورنج األردن لبناء النظام الجديد، والذي سيبر سعداء بالتعاون مع شر
 "نفخر بالتعاون مع مجموع

ً
ة أورنج، من خالل تقديم الخدمات عبر مسار جديد عالي المرونة"، ُمضيفا

ي المنطقة
 
، لتطوير البنية التحتية لالتصاالت وتحسي   جودة الخدمات المقدمة ف ي اتيجر يكنا االسبر  ."شر

 
 :
ً
كة أورنج األردن، قائال ، الرئيس التنفيذي لشر ي

ي مارين  ق السيد تب 
ّ
 يمثل المسار الجديد“من جانبه، عل

CAB كة من خال . ستتمكن الشر ي
ر
اتيجية مع المرصية إضافة ثرية لخدمة السوق العراف اكة االسبر ل تلك الشر

ايد عل خدمات االتصاالت داخل العراق من خالل مسارات جديدة عالية  لالتصاالت من تلبية الطلب المبر 
 من كابل

ً
 "تفخر أورنج األردن بأن تكون جزءا

ً
 CAB الموثوقية تربط العراق بأوروبا بكل سالسة"، مضيفا

ي تعزيز خدمات اال 
 
تصاالت بي   أوروبا والعراق، ما يؤكد عل مكانتها كمقدم خدمات رقمي الذي سيسهم ف

 ."رائد

 

 

 

 

 



 

 

كة المرصية لالتصاالت   عن الشر

ي جمهورية مرص العربية، حيث تقدم لعمالئها جميع 
 
كة المرصية هي أول مشغل اتصاالت متكامل ف الشر

نت  فائق الشعة و خدمات التليفون المحمول ، ذلك خدمات االتصاالت الصوتية األرضية وخدمات اإلنبر
ي خدمة الشعب المرصي يمتد لما يزيد عن 

 
عاًما، استطاعت  160باإلضافة إل ما تمتلكه من تاري    خ عريق ف

خالله أن تحتفظ بريادتها لسوق االتصاالت المرصي، ليس فقط من خالل ما تقدمه من أحدث التقنيات 
المؤسسات، بل من خالل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكة واسعة من العالمية لعمالئها من األفراد و 

نت كة المرصية  الكابالت البحرية تمر بها معظم حركة اإلنبر بي   أرجاء العالم المختلفة. وكذلك تمتلك الشر
كة فودافون مرص %45لالتصاالت حصة قدرها   .من شر

 
ي البورصة ال

 
وكذلك شهادات إيداع  (ETEL.CA) مرصية تحت اسميتم تداول أسهم المرصية لالتصاالت ف

ي بورصة لندن تحت اسم
 
  (TEEG.LN) .دولية ف

 

 عن أورنج األردن

نت والبيانات،  تعتبر أورنج األردن مزود رائد لباقة من خدمات اتصاالت، كاالتصال الثابت، والخلوي، واإلنبر
ي تصل إل 

ي جميع أنحاء المملكة. تضّم  3.2لتلبية احتياجات قاعدة زبائنها المتنامية النر
 
مليون شخص ف

ي المملكة أكبر من 
 
كة إل  1600عائلة أورنج ف كاء يكرسون جهودهم لقيادة الشر موظف، باإلضافة إل شر

ي عام 
 
. ف كة واحدة 2007أعل مستويات التمب   نت شر كات االتصال الثابت والخلوي واإلنبر ، أصبحت شر

ة تحت العالمة التجارية أورنج. تقدم ا كة أفضل الشبكات، والحلول الرقمية المتبكرة بخدمة زبائن متمب   لشر
ي األردن

 
ة، لتصبح بذلك المزود الرقمي الرائد والمسؤول ف  .من قبل فرق أورنج الخبب 

 
ي توفب  التقنيات 

 
 ف
ً
ي قدما

كة المض  ي البن  التحتية والخدمات، تواصل الشر
 
بفضل استثماراتها الهائلة ف

ي مختلف أن
 
ي األردن. تعتبر أورنج األردن األحدث ف

 
حاء المملكة، لتكون المزود الرقمي الرائد والمسؤول ف

ي تقدم مجموعة واسعة من خدمات االتصاالت ليس لألفراد 
كات التابعة لمجموعة أورنج النر إحدى الشر

كات من خالل عالمتها التجارية  للشر
ً
لخدمات  (Orange Business Services - OBS) فحسب، بل أيضا

كات  ي تزود من خاللها مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشر
األعمال، النر

 .العالمية
 

كب   عل الزبائن، 
كب   عل النتائج، البر

: الشفافية، المرونة، البر تعبر  أورنج األردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي
اتيجيتها  . من خالل اسبر المسؤولية االجتماعية، تواصل أورنج األردن إحداث تأثب  التعاون، االهتمام والتمب  

، الشمول  كب   عل ثالث ركائز رئيسية: التعليم الرقمي
مستدام عل حياة األردنيي   ومجتمعاتهم من خالل البر

 .الرقمي والريادة


