
 

 
 أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة

 البحريمينا  كابلتعلن عن إطالق خدمات 

 
أعلنت شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة  :2014نوفمبر  12 في القاهرة

(OTMTاليوم عن إطالق خدمة الكابل ) وبا ارات )أوريربط ثالث قلشركة مينا للكابالت البحرية ل البحري

 . يالمحيط الهندهوالبحر األبيض المتوسط والبحر األحمر ومحيط هما  ينبحرب مارا   وأفريقيا وآسيا(،

إلى  ا  ارإخطحدي الشركات التابعة لشركة أوراسكوم لالتصاالت( إمينا للكابالت البحرية )شركة وقد أرسلت 

لمصةةةةةةةريةةة ن يال االتصةةةةةةةةةاالت ا ت يئةةةة  فيةةةد ةه لن أ ي حريا ب ل ع كةةةابةةةل ا قتةةة .اآلن مةةةل ي  بكةةةامةةةل طةةةا

 

كيلو متر ليربط ما بين  0088يمتد على مسةةةافة  في المرحلة األولى لتشةةةهيل  ومن الجدير بالذكر أن كابل مينا

 نزالإ مع إمكانية التوسع من خالل نقاط إيطاليا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهند مارا  بمصر،

سلية بخدمة السعات الحاليا  يقوم الكابل و البحر األبيض المتوسط. شرق أفريقيا وشرقكٍل من إضافية في  ترا

صةةةل تفي أوروبا والمملكة العربية السةةةعودية وسةةةلطنة عمان والهند بينما  لكبار مشةةةهلى خدمات االتصةةةاالت

شمل تكما  .شركة مينا للكابالت البحريةدول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا من خالل شركاء الخدمة ل

 .األخرى كابالت البحرية الدوليةالمع شةةةراكات عقد خدمة الشةةةرق األقصةةةى من خالل خطط توسةةةع الشةةةركة 

 

ا وأوروبا بين جنوب آسي لساربأعلي سرعة ت شركة مينا للكابالت البحريةتتميز خدمات االتصال التي تقدمها 

ـ لتصةةةةةةل  التيأحدث التقنيات لها وذلك باعتمادها على نافسةةةةةةة مالكابالت البالمقارنة بوالشةةةةةةرق األوسةةةةةةط 

أول كابل بحري خاص يربط فإن كابل مينا هو على ذلك،  الوة  ع  .(Gbps 100)في الثانية  جيجابايت088

هلين مشةةةةةبالبالمقارنة  لشةةةةةركة مينا قرارالاتخاذ والسةةةةةرعة في مزايا المرونة   يعطي مما، بين القارات الثالث

 .ه الصناعةهذ فياآلخرين 



 

 

مع توقع نمو سةةةةنوي ، 5800جيجابايت في الثانية في عام  00،888حوالي سةةةةوق كلية تبل   يهطي كابل مينا

  المعني يالسوقالنمو حجال من  ٪08 تقدر بـةةةة لوصول إلى حصة سوقيةامينا  شركة تعتزمو. ٪08مركب يبل  

 سنوات القادمة. خالل الثالثدوالر أمريكي  مليون 008كثر من مستهدفة تصل ألمبيعات ب

 

 :قةةةا ال  الخدمةةةة علةةةى إطةةةالق  -للكةةةابالت البحريةةةة  مينةةةا لشةةةركة  العضةةةو المنتةةةدبمةةةين، األمعةةةن ق وقةةةد علةةة

للحصةةةول غيةةةر متوقعةةةة  لتحةةةديات إلطةةةالق هةةةذا المشةةةرو  نتيجةةةة طةةةويال   األمةةةر وقتةةةا   منةةةالقةةةد اسةةةتهرق "

 فةةةةةي السةةةةةوق أخيةةةةةرا  جةةةةةدنا توال وناآلن متحمسةةةةةنةةةةةا ، ولكنيةمصةةةةةرالراضةةةةةي األداخةةةةةل  التصةةةةةاري علةةةةي 

حةةةل المشةةةاكل السةةةا دة منةةةذ فتةةةرة طويلةةةة لمقةةةدمي الخةةةدمات بكابةةةل مينةةةا يقةةةوم . سةةةو  مشةةةرو  واعةةةد جةةةدا  ب

ونحةةةن قةةةادرون علةةةى تقةةةديال حلةةةول اتصةةةال ربط آسةةةيا مةةع أوروبةةةا. لةةة حةةةل موثةةةوق بةةة الةةذين يحتةةةاجون إلةةةى 

واسةةةعة مةةةن الشةةةبكة الالنطةةةاق الجهرافةةةي الكبيةةةر والتمتةةةع بمةةةن خةةةالل ق ضةةةخمة اسةةةوأموثةةةوق بهةةةا إلةةةى 

 ". سلطنة عمانالشركاء في الهند والسعودية و

 

لشةةةةةركة  العضةةةةةو المنتةةةةةدبوالتنفيةةةةةذي  ، ر ةةةةةيس مجلةةةةةس اإلدارةنجيةةةةةب سةةةةةاوير علةةةةةق مةةةةةن جانبةةةةة  و

و نحةةة كابةةةل مينةةةا هةةةو خطةةةوة إيجابيةةةة جةةةدا   اطةةةالقإن : "أوراسةةةكوم لالتصةةةاالت واإلعةةةالم والتكنولوجيةةةا

. فإنةةة  ةالبحريةةة تالكةةةابال وهةةةو األساسةةةية جاالتهةةةام فةةةي أحةةةد شةةةركة أوراسةةةكوم لالتصةةةاالت جةةةداوتتعزيةةةز 

البةةاب  لخدمةةة أسةةواق واسةةعة فةةي جنةةوب آسةةيا وأوروبةةا والشةةرق األوسةةط باإلضةةافة إلةةى فةةرص لنةةا يفةةت  

 للتوسع في الشرق األقصى وأفريقيا ".

 

 -إنتهى  -

 

 

 نبذة عن مينا للكابالت البحرية:
 

 القابضة ايچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة مينا للكابالت البحرية هي إحدى الشركات التابعة لشركة

 ، وتملك وتقوم بتشغيل كابل بحرى لالتصاالت يربط بين أوروبا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا..م.م.ش



 

 حتياجاتاالكافة الهند لمنطقة العربية وبالت األخرى لتوفرالبنية األساسية المقدمة عن طريق كابل مينا بجوار الكاو

 )للمزيد من التفاصيل:   وخدمات األنترنت فى إتجاه أوروبا وآسيا. الحالية والمستقبلية من اإلتصاالت الدولية

scs.com-www.mena ) 

 

 
:لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة نبذة عن أوراسكوم  

مليات ستثمارات وتدير عإ. هي شركة قابضة تملك م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط.  في تشغيل في شركات خاصة  

يا وأعمال چلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الچي إس إم، ووسائل اإلعالم والتكنولوالشركة إ ةنشطوتنقسم أ

أنشطة من تتضولبنان. وتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية الكابالت. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات اإل

أوراسكوم تيلكوم  تصاالت وبواباتوسائل اإلعالم والتكنولوچيا شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز/إن تاتش لخدمة اإل

شركة ربو+، وآصر، بما في ذلك شركة لينك ديفلوبمنت، و شركة فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في م

 ون لين. تركز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت.ألينك 

تحت وفي بورصة لندن  (OTMT.CA, OTMT EYمتداولة في البورصة المصرية تحت رمز )أسهم الشركة 

  (.OTMTرمز )

 

 

 لمزيد من المعلومات 

   العامة إدارة العالقات

 manal.abdelhamid@otmt.com 

 

  www.otmt.com وتفضلوا بزيارة موقعنا على العنوان التالي:

 

 

http://www.mena-scs.com/

