
 

 

 بعد توقیع اتفاقیة حصریة بین الطرفین

 "اورنچ مصر"  و "مواصالت مصر" تتعاونان لتقدیم خدمات وحلول النقل

  الذكي لعمالء الشركتین

 

 القاهرة-27 فبرایر 2020:

تحقیق في لجهودها ودعًما رقمي مجتمع إلى للتحول جهود من المصریة الدولة به تقوم لما                 استمرارًا

توقیع عن ، المتكاملة االتصاالت خدمات في الرائدة الشركة مصر" "اورنچ أعلنت الشاملة،               التنمیة

في مشتركة خدمات تقدیم بهدف المبتكرة، النقل لحلول مصر مواصالت شركة مع حصریة               اتفاقیة

  منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهیئة العربیة للتصنیع.

حزمة اورنچ شركة توفر حیث ، الذكي النقل خدمات مصر ومواصالت اورنچ تقدم االتفاقیة                وبموجب

التحكم ومراكز النقل أسطول بین الحدیثة البیانات ونقل اإللكترونیة االتصال وسائل منها الخدمات               من

خالل من األسطول أوتوبیسات كل مراقبة خاللها من یمكن والتي مصر، مواصالت لشركة               التابعة

وتوزیع الحركة متابعة وكذلك رحلة بكل الركاب عدد ومعرفة ، أوتوبیس بكل المثبتة               الكامیرات

ETIT شركة مع بالتعاون المقدمة المركبات وادارة التتبع خدمة طریق عن دوریة بصفة               المسارات

 (الشركة المصرح لها بتقدیم خدمات التتبع بجمهوریة مصر العربیة).

مواصالت أوتوبیس ومحطات أوتوبیسات داخل فاي الواي خدمات اورنچ توفر ذلك الى              وباإلضافة

012 الساخن للخط الموحد الرقم تخصیص الي باإلضافة بالمجان الركاب بها سیتمتع والتي               مصر

  80000 012 لخدمة الركاب .

الذكیة مصر مواصالت كروت بیع اورنچ تدرس الطرفین بین المثمر التعاون هذا من               وانطالقا

إتاحة عن فضال المختلفة، فروعها في مصر، مواصالت أوتوبیسات لركوب المستخدمة             "مواصالتي"

 "نقاط الوالء" التي تقدمها لعمالئها من أجل استخدامها في شراء كارت مواصالتي وشحنه.

 



 

المالي الشمول ملف فى الحكومة دعم على التركیز الي االتفاقیة خالل من اورنچ تستهدف                كما

خدمات باستخدام للركاب اإللكتروني الدفع خالل من النقدى مجتمع الي نقدي مجتمع من               واالنتقال

 اورنچ كاش إلى جانب تقدیم عروض وأنشطة تسویقیة مشتركة لعمالء الشركتین.

جوجل خرائط علي المدرج مصر في الوحید الجماعي النقل مشغل بأنها مصر مواصالت               وتتمیز

االتوبیس خطوط بین التنقل وكیفیة لألتوبیسات المتوقعة الوصول مواعید متابعة العمیل یستطیع              بحیث

هذه كل بین والتواصل االنترنت وخدمات الدعم اورنچ وتقدم المترو بمحطات الربط وكذلك               المختلفة

 المنظومة.

من عدد و مصر" و"مواصالت مصر" "اورنچ بین جمعت تفاهم مذكرة بعد االتفاقیة هذه جاءت                 وقد

الكهربائیة األتوبیسات منظومة إلطالق للتصنیع العربیة الهیئة بقیادة تحالف في المتخصصة             الشركات

تلك ضمن كهربائي أتوبیس بأول العمل إطالق تم 2020 فبرایر وفي الماضي. نوفمبر شهر في                 الذكیة

 المنظومة وكانت مواصالت مصر هي المشغل واورنچ مصر مزود الخدمات التقنیة.

على الماضي دیسمبر في أعلنت عندما الذكي النقل مجال في تقنیة خدمات تقدیم الورنچ أیضا                 وسبق

Cairo ICT المعلومات وتكنولوجیا لالتصاالت الدولي القاهرة ومؤتمر معرض في مشاركتها             هامش

محطات تطویر یستهدف مشروع لتنفیذ الذكیة القري وادارة تنمیة شركة مع تفاهم مذكرة توقیع                عن

  االنتظار الخاصة وتوفیر خدمات اإلنترنت الالسلكي بالمحطات وحافالت القریة الذكیة.

العضو شاكر، یاسر المهندس عبر الشركتین، بین التعاون یوثق الذي الجدید العقد توقیع               وبمناسبة

على وحرصهم مصر مواصالت في للمسؤولین امتنانه عن مصر الورنچ التنفیذي والرئیس              المنتدب

 مواصلة التعاون لتقدیم خدمات متمیزة تلیق بالسوق المصریة.

التكنولوجیا وأصبحت المنافسة فیها تتزاید تمامًا جدیدة بمرحلة مصر في األفراد نقل سوق "تمر                وتابع:

للنقل جدیدا مفهوما معا سنقدم التي مصر مواصالت مع التعاون یشرفنا لذلك فیها، جوهریًا                عنصرًا

 الجماعي في مصر".

 

 

 



 

لطالما ضخما مشروعا تقدم التي مصر مواصالت دعم في بالمشاركة أیضا سعادته عن شاكر                وعبر

النقل جودة تحسین على تعمل وذكیة وآمنة مریحة مواصالت وسیلة توفیر عبر المصریون به                حلم

  وتیسیر حیاة المواطنین.

عن مصر مواصالت لشركة التنفیذي الرئیس طه، هشام الدكتور أعرب ، التعاون هذا على                وتعقیبًا

شركة المستدام، الحضري النقل مجال في الرائدة مصر مواصالت بین االستراتیجیة بالشراكة              سعادته

مركباتها شبكة بتزوید تفخر مصر مواصالت أن مشیرا المتكاملة، االتصاالت تقدیم في الرائدة               اورنج

عبر اإلنترنت خدمات تقدیم في األسرع تعد الشركة وأن خاصة اإلنترنت خدمات في اورنچ                بتقنیات

مصر مواصالت اوتوبیسات أسطول ومراقبة المركبات تتبع خدمات تقدیم على عالوة             المحمول

 المنتشر في محافظتي القاهرة والجیزة.

مواصالت شبكة الستعمال إضافیة بمزایا اورنچ عمالء سیتمتع التعاون لبروتوكول "وفقا             وأضاف

مواصالت محطات تطویر وعملیات فاي) (الواي الالسلكي اإلنترنت خدمات إلتاحة باإلضافة             مصر

داخل (مواصالتي) مصر للمواصالت الذكي الكارت وبیع واإلعالن الدعایة مجال وكذلك             مصر

 فروع ومنافذ اورنچ باإلضافة لعدد اخر من الخدمات المستقبلیة الستخدام خدمة "اورنچ كاش."

 

 

 نبذه عن اورنچ:

وتوظف 2018 عام يورو ملیار 42 الي عائداتھا حجم وصل والتي العالم في الرائدة االتصاالت شركات من واحدة ھي                     اورنچ
عمالء قاعدة لديھا اورنچ فرنسا. في موظف ذلك 87,000 في بما ،2019 ديسمبر  31 في العالم حول موظف 147,000                  
و المحمول الھاتف خدمة عمیل ملیون 207 ذلك في بما ،2019 ديسمبر 31 في العالم حول عمیل ملیون 266 قدرھا                     إجمالیة
خدمات توفیر مجال في الرائدة الشركة أيضا ھي اورنچ دولة 26 في بوجودھا الثابت. البرودباند خدمة عمالء من ملیون 21                    
ديسمبر في األعمال.  لخدمات اورنچ التجارية العالمة تحت الجنسیات، متعددة للشركات المعلومات وتكنولوجیا               االتصاالت
االجتماعیة المسؤولیة ضوء في ُأعدت التي ،"2025 "شارك الجديدة االستراتیجیة خطتھا المجموعة قدمت ،2019                عام
وتضع المختلفة، النمو مجاالت تعزيز على الجديدة االستراتیجیة تعمل كما التشغیل. نموذج ابتكار إعادة إلى وتھدف                  والبیئیة،
الناشئة. المھن مع تتناسب إيجابیة عمل بیئة يخلق مما لالبتكار، المجموعة نموذج قلب في االصطناعي والذكاء                  البیانات

      (ORAN) وعلى بورصة نیويورك (ORA) اورنچ مدرجة في بورصة نیويورك يورونكست باريس 

لمزيد من المعلومات على شبكة االنترنت وعلى ھاتفك المحمول  
www.orange.com www.orange-business.com, www.livetv.orange.com,  أو يمكنك متابعتنا على تويتر @

orangegrouppr 

 اورنچ وغیرھا من أي أسماء للمنتجات والخدمات المعلنة في ھذه النشرة ھي عالمات تجارية الورنچ أو عالمة تجارية
 لخدمات اورنچ المحدودة.

http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
http://www.livetv.orange.com/

