
 

   

 

 

توقع إتفاقية حق إستخدام مع المصرية  مينا للكابالت البحرية
لكابل البحري لالتصاالت الستكمال البنية التحتية العابرة لمصر ل

 الخاص بها

  

 

يا چشركة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولو ت اليومعلنأ  - 1122،  يناير 12 فى القاهرة

 (IRUبنظام ) مشركتها التابعة مينا للكابالت البحرية إتفاقية حق استخدا توقيعالقابضة ش.م.م. عن 

عدد اثنين شعرة ألياف ضوئية على الكابل الخاص بالشركة لمع الشركة المصرية لالتصاالت 

ذلك و الزعفرانة وأبو تالتلشركة مينا في  البحرى محطتي اإلنزالبين لالتصاالت  المصرية

فاقية تمتد اترية.  وداخل األراضي المص البحرية مسار الكابل البحري لشركة مينا للكابالتالستكمال 

 حق االستخدام لعشرين عاماً.

 من المتوقع أن تقوم وباستخدامها للبنية التحتية للمصرية لالتصاالت داخل األراضي المصرية،

والذي يربط  عامهذا خالل لها في  كابل بحريباستكمال وإطالق أول ركة مينا للكابالت البحرية ش

البحرين المتوسط واألحمر والمحيط الهندي. وفي  بين ثالث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا عابراً 

ينزل الكابل في خمسة دول هي إيطاليا ومصر والمملكة العربية السعودية وعمان المرحلة األولى 

والهند مع إمكانية التوسع في مراحل مستقبلية لتغطية اليونان ودول شرق حوض البحر المتوسط 

 .يبوتيچو

تشغيل الكابل البحري لشركة مينا للكابالت البحرية كان متوقفاً على بدء ومن الجدير بالذكر أن 

وكذلك  البحرية كافة األعمال نتهاء من اإلتم بعد أن  مسار الكابل داخل األراضي المصريةاستكمال 

في النصف األول من عام  و مركز مراقبة الشبكه البحرى اإلنتهاء من تشغيل محطات اإلنزال

2102. 



 

   

 سعات  تفاقية أخرى للحصول علىا ياچأوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولو شركةوقعت  كما

  المصرية لالتصاالت.شركة مختلف وخدمات محلية ودولية من 

 

 -إنتهى  -

 

 :مينا للكابالت البحريةنبذة عن 
 

 القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركةشركة مينا للكابالت البحرية هي إحدى الشركات التابعة ل

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

والمنطقة  البنية األساسية المقدمة عن طريق كابل مينا بجوار الكابالت األخرى لجمهورية مصر العربية  توفر و

 .يافى إتجاه أوروبا وآس وخدمات األنترنت والمستقبلية من اإلتصاالت الدوليةكافة اإلحتياجات الحالية العربية و الهند 

 

 

 :لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة نبذة عن أوراسكوم

ستثمارات وتدير إهي شركة قابضة تملك . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق  في عمليات تشغيل في شركات خاصةً 

يا چ، ووسائل اإلعالم والتكنولوإس إم يچلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الإ الشركة ةنشطوتنقسم أاألوسط. 

تتضمن ولبنان. و ماليةا الشتصاالت المتنقلة في مصر وكوريچي إس إم عمليات اإل. وتشمل أنشطة الوأعمال الكابالت

أوراسكوم  تصاالت و بواباتإن تاتش لخدمة اإليا شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز/چوسائل اإلعالم والتكنولوأنشطة 

ربو+، آتيلكوم فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في مصر، بما في ذلك شركة لينك ديفلوبمنت، و شركة 

 شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت. ون لين. تركز أعمالأوشركة لينك 

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

  (.OTMTرمز )

 

 :المصرية لالتصاالتنبذة عن 
 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات

 مستثمرينعالقات الإدارة 

marwan.hussien@otmt.com 
 www.otmt.com :التالي العنوان على موقعنا بزيارة تفضلواو
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