
	  

قطاعع ااإلعالمم ووعالقاتت االمستثمريین  ااإلددااررةة االعامة لإلعالمم  – إإددااررةة ااإلعالمم – 	  

	بيیانن إإعالمي 
	 

	 

بحضورر ووززيیر ااالتصاالتت ووتكنولوجيیا االمعلوماتت: 	 

«االمصريیة لالتصاالتت« أأووررنج «وو  «مصر - تفاهھھھم لتقديیم خدماتت االتجواالل  ااتتيیوقعانن مذكر 
االمحلي ووخدماتت االترااسل 	 

	 

–أأعلنت االمصريیة لالتصاالتت االيیومم عن توقيیعهھا مذكرةة تفاهھھھم مع شركة أأوورراانج  مصر بشأنن تقديیم  
٬، ووذذلك بتكنولوجيیا االجيیل االثاني وواالثالث وواالراابع عبر االشبكة االحاليیة لشركة أأوورراانج خدماتت االتجواالل االمحلي

على مستوىى محافظاتت  عمالئهھااالمصريیة لالتصاالتت لتقديیم خدماتت االمحمولل ل في إإططارر ااستعداادد
ألنظمة االدعم ووخدماتت االعمالء وواالتي  االخطوااتت االرئيیسيیة ٬، حيیث قامت االشركة بالبدء في تنفيیذاالجمهھورريیة

ستمكن االمصريیة لالتصاالتت من تقديیم خدماتهھا االمتكاملة ددااخل االسوقق االمصريي في أأسرعع ووقت. 	 
	 

-أأوورراانج مع فاهھھھم توقيیع مذكرةة تب االمصريیة لالتصاالتت ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، قامت  خدماتت لتوفيیرمصر  
.2018 عامم من اابتدااء جنيیهھ مليیارر 2,5 بقيیمة أأخرىى سنوااتت 5 لمدةة االتحتيیة االبنيیة 	 

	 
ووقامم بالتوقيیع  مرااسم االتوقيیع٬، االمهھندسس يیاسر االقاضي ووززيیر ااالتصاالتت ووتكنولوجيیا االمعلوماتت٬، شهھد
 جاننيي للمصريیة لالتصاالتت٬، وواالسيید/ االمهھندسس أأحمد االبحيیريي االعضو االمنتدبب وواالرئيیس االتنفيیذ كال من
-االرئيیس االتنفيیذيي لـشركة أأوورراانج هھھھارريیونن مارركك .مصر  	 

	 
ااتت  ااالستعداادد في إإططارر  م االخطوااتت  أأحد أأهھھھ ليیومم يیشهھد  أأنن اا ائالً"  لبحيیريي ق مد اا االمهھندسس أأح ووصرحح 
االنهھائيیة للمصريیة لالتصاالتت لدخولل سوقق االمحمولل"٬، موضحا أأنن هھھھذهه ااالتفاقيیة تتيیح للمصريیة 

ن تت سرعة تقديیم خدماتت االمحمولل للعمالء في جميیع أأنحاء االجمهھورريیة بجوددةة ووكفاءةة عاليیة لحيیلالتصاال
ة االبنيیة االتحتيیة لشبكة االمحمولل االخاصة بالمصريیة لالتصاالتت إإلى االمعدالتت االمطلوبة.االوصولل بجاهھھھزيی 	 

	 
ووأأضافف االبحيیريي أأنن ددخولل سوقق االمحمولل يیدعم تحقيیق ااسترااتيیجيیة مجموعة االمصريیة 
لالتصاالتت لتقديیم خدماتت ااتصاالتت متكاملة في أأسرعع ووقت٬، وواالعمل على ززيیاددةة أأررباحح االشركة ووتعظيیم 
االقيیمة االسوقيیة لهھا من خاللل تمكيین االمصريیة لالتصاالتت من تقديیم خدماتت ذذااتت قيیمة مضافة لعمالئهھا٬، 

اددةة االريیاددةة ددااخل سوقق ااالتصاالتت االمصريي.ووااستع 	 
	 

يیساهھھھم في تعظيیم حجم  االبنيیة االتحتيیةووأأووضح االبحيیريي أأنن توقيیع مذكرةة االتفاهھھھم لتقديیم خدماتت 
االتباددلل االتجارريي بيین االجانبيین٬، وويیعززز فرصص االنمو وواالتعاوونن ددااخل سوقق ااالتصاالتت٬، وويیساعد في خلق بيیئة 

يیر ددااخل قطاعع ااالتصاالتت االمصريي.تنافسيیة إإيیجابيیة تدفع عجلة االنمو وواالتطو 	 
	 

 تم االتى باالتفاقيیة سعاددتهھ بالغ عن ااووررنج لشركة االتنفيیذيي االرئيیس هھھھارريیونن مارركك جانن االسيید كدووأأ
	.لالتصاالتت االمصريیة االشركة مع االيیومم توقيیعهھا   	 

2017 أأبريیل 19االتارريیــــخ:  	 

للتكرمم بالنشر 	 
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 مصر فى االمحمولل خدماتت لتقديیم شركة ووللأأ فقط ليیست مصر ااوورراانج شركة" مارركك ضاففأأوو

 تصبح ااالتفاقيیة بهھذهه وولكن فحسب االراابع االجيیل ترددددااتت على االحصولل ااتفاقيیة توقع محمولل شركة ووللااوو
.االمحلي االتجواالل خدماتت تقدمم محمولل شركة أأوولل 	 

	 
 ااسبقيیتهھا على ووتاكيیداا االسوقق في ااووررنج شركة مكانة من اانطالقا ااالتفاقيیة هھھھذهه تىأتووأأووضح أأنن 

 االمصريیة شركة ننبأ اايیمانا ااالتفاقيیة هھھھميیةاا على مؤكداا. االمصريي االسوقق في االمحمولل خدماتت في االداائمة
.ااووررنج لشركة ااالمثل االشريیك وومادد لالتصاالتت 	  

	 
 	 

- - نتهھىاا  	 


