
 
 

 
 
 

 
 

 

 تعاون بین شركة بنیة للكابالت وأفریكان داتا سنترز لتوفیر معدات تكنولوجیا األلیاف الضوئیة لدعم التصنیع األفریقى

داتا أفریكان وهما األفریقیة، القارة مستوى على الشركات كبریات من اثنان تدخل – 2020 أغسطس 17 اإلثنین - مصر                     القاهرة،

مواصلة لدعم الضروریة الضوئیة األلیاف ومعدات تكنولوجیا مصادر وتأمین لتورید إستراتیجیة اتفاقیة فى للكابالت وبنیة                 سنترز

 بناء المستقبل الرقمى ألفریقیا، بحیث یتم تنفیذ االتفاقیة عبر سبعة من الدول الكبرى فى القارة األفریقیة.

مجموعة وتدعمها لها، مقرا مصر من تتخذ أفریقیا، فى الضوئیة األلیاف كابالت لتصنیع ضخمة منشأة أول هى للكابالت بنیة                     شركة

المعلومات لتكنولوجیا حافًال سجًال أسست التى الرقمى للتحول األوسط والشرق أفریقیا فى والرائدة األولى المجموعة باعتبارها                  بنیة

من االستفادة سنترز داتا أفریكان وتعتزم الماضیة، السنوات فى القطاعات من العدید عبر التكنولوجیة التحتیة والبنیة                  واالتصاالت

 أحدث التقنیات التى تقدمها بنیة للكابالت مع زیادة الطلب على الرقمنة فى جمیع أنحاء القارة.

عالى البینى والترابط المواقع تحدید خدمة یقدم والذى األفریقیة، القارة فى البیانات لمراكز الرائد المشغل هى سنترز داتا                    أفریكان

عبر كبیرة بصمة بوجود سنتر داتا أفریكان تتمتع . والسحابیة الناقلة البیانات مراكز لمرافق أفریقیا فى شبكة أكبر ولدیها                     الجودة،

 القارة األفریقیة فى مدن مثل جوهانسبرج ونیروبى وكیب تاون وهرارى وكیجالى.

داتا أفریكان شركة مع التورید باتفاقیة للغایة سعداء "نحن بنیة لمجموعة التنفیذى والرئیس اإلدارة مجلس رئیس مكى أحمد                    یقول

أن تؤكد والتى نوعها من األولى هى االتفاقیة هذه وتعتبر األفریقى. المستوى على مصنعة كشركة للكابالت بنیة تدعم والتى                     سنترز

 مجموعة بنیة  والشركات التابعة لها فى طریقها ألن تصبح رائدة فى مجال تمكین التحول الرقمى فى أفریقیا والشرق األوسط.

إلى باإلضافة السكانیة، وتركیبتها الطویل وتاریخها االستراتیجى الجغرافى موقعها إلى لها رئیسى كسوق لمصر بنیة اختیار                  یرجع

تكنولوجیا بصناعة بالنهوض قوًیا التزاًما تفرض التى 2030 المصریة الحكومة رؤیة ودعم المؤهلة، والعمالة المعرفة                 توافر

 المعلومات واالتصاالت.

ستعزز واإلمداد الضوئیة األلیاف لتقنیات للكابالت بنیة مع شراكتنا "إن سنترز: داتا ألفریكان التنفیذى الرئیس دوبروز ستیفان                   یقول

 ریادتنا على مستوى القارة من خالل تزوید عمالئنا بأعلى مستوى من قدرة االتصال والترابط البینى فى أفریقیا".

استحواذ خطط عن الماضیة الستة األشهر فى أعلنت حیث األفریقیة القارة فى البیانات لمراكز الرائد المزود سنترز داتا أفریكان                     تعد

مراكز من بواحد االستحواذ عملیات واختتمت األسواق، تلك لخدمة فئتها فى األفضل هى بیانات مراكز لبناء وغانا نیجیریا                    في

 البیانات من الطبقة الرابعة فى سمراند بجنوب أفریقیا.



 
 

 
 
 

 
 

جانب إلى مصر فى الرائدة المصنعة الشركات من كواحدة للتصنیع العربیة والهیئة بنیة بین بالشراكة للكابالت بنیة شركة                    تأسست

الضوئیة األلیاف مجال فى العالم فى االبتكار رواد Corning Incorporated انكوربرتید كورنینج مع االستراتیجى                التعاون

بنیة أكادیمیة بین التعاون عن اإلعالن خالل من جدید إنجاز إلى الماضى األسبوع التوصل تم كما االتصال. وحلول                    والكابالت

القدرات وبناء االصطناعى والذكاء والتطویر البحث مجاالت فى البحرى والنقل والتكنولوجیا للعلوم العربیة واألكادیمیة                للكابالت

 والتدریب الفنى فى مجال تصنیع كابالت األلیاف الضوئیة.

  حول أفریكان داتا سنترز

من للشركات الرقمى للتحول األساس نوفر حیث والسحابیة، والناقلة المترابطة البیانات مراكز لمرافق أفریقیا فى شبكة أكبر                   نحن

والترابط واآلمنة السریعة البیانات مراكز لخدمات بهم الموثوق الشركاء نحن المحلیة. األسواق إلى العالمیة المهارات جلب                  خالل

جودة مستوى ذات إمكانیات وتوفر الرئیسیة، اإلقلیمیة التجارة مراكز فى استراتیجى موقع فى مرافقنا تقع األفریقیة. القارة                   عبر

أفریقى بفخر الرائدة. والمؤسسات والشركات السحابیة الخدمات مقدمى إلى مدخال وتعد األعمال، لبیئة المهمة البیانات لجمیع                  عالمى

 نحن ملتزمون بقیادة االبتكار الرقمى لصالح الجمیع.

 
www.africadatacentres.com  

 

Social Media Platforms: 

Twitter: https://twitter.com/africa_dc 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/africa-data-centres/ 

Facebook: https://www.facebook.com/AfricaDataCentres  

YouTube: https://bit.ly/3ghfZ8f  
 

 

  لمزید من المعلومات رجاء التواصل مع شركة میاكمز:

Nadia@meacoms.net |  +2 01064666457 |  نادیة فوزى| منسق إعالمى 

Hanan@meacoms.net  8284 228 0106 2+  | حنان نایل| مسئول العالقات اإلعالمیة   
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