
 
 
 
 
 

 بيان صحفي مشترك

 

 نظامإلنشاء وقعان اتفاقية تعاون ت تيليكوم وجريد لالتصاالت المصرية

 بحري يربط مصر واليونان عبر البحر األبيض المتوسط

 

 أكبر من وواحدة مصر في متكامل اتصاالت مشغل أول لالتصاالت، المصرية وقعت :2022 برديسم13 القاهرة،

  تابعةال اتشركإحدى ال) Grid Telecom تليكوم جريد وشركة المنطقة، في البحرية الكابالت مشغلي

بحري يربط  نظامإلنشاء  اتفاقية على اليونان، في ( IPTO) المستقل الطاقة نقل لمشغل بالكامل مملوكةال

وزير االتصاالت عمرو طلعت /، شهد مراسم التوقيع الدكتور مصر واليونان عبر البحر األبيض المتوسط

 العضو المنتدب للشركة المصرية لالتصاالت /عادل حامد المهندس وقام بالتوقيع  ،وتكنولوجيا المعلومات

 .IPTO المستقلة الطاقة نقل لشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس  مانوساكيسوالسيد/ مانوس 

رؤية المصرية وتعكس هذه االتفاقية عمق التعاون االستراتيجي بين المصرية لالتصاالت وجريد تيليكوم 

لالتصاالت واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط 

الوصول الي اوروبا، من خالل فتح بوابة شرقية ألوروبا عبر اليونان، من خالل إنشاء نظام بحري بين مصر 

الجديد أقصر الطرق للوصول إلى  النظاميعد  واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية حيث

منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى مثل جنوة ومرسيليا، بما يساهم في تعزيز وضع 

 مصر االستراتيجي كمركز عالمي لخدمات االتصاالت ومرور البيانات بين الشرق والغرب.

جريد  مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة هذا العام في وقت سابق منوكانت المصرية لالتصاالت قد وقعت 

 كابالت األلياف ربط عبر واليونان مصر بين الربط لتعزيز المتنوعة تيليكوم مهدت الطريق لبحث السبل

 النظامفي إنشاء هذا  لالستثمار تعاون مشترك اتفاقية توقيع ذلك تبعو ..مستقبليةالو حاليةال ضوئيةال

 .المجاورةبالدول للربط  عتوسالو البحري،

 

 قائال: طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عمرو /الدكتورعلق 

بحرى جديد يربط بين مصر واليونان عبر البحر  نظامتستهدف إنشاء  التيمية هذه االتفاقية أؤكد على أه " 

مجال الكابالت البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة  فيالمتوسط وهو األمر الذى يعزز قدرة مصر االستراتيجية 

 % 90السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية خاصة وأن أكثر من  فيشرق أوروبا  فيانزال جديدة 

 هذه المصرية؛ مشيرا إلى أن توقيع اإلقليميةوالمياه  األراضيمن حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر 

 فيجرت أثناء زيارته لليونان  التيأشهر منذ بدء المفاوضات  10عد نتاج للعمل الجاد على مدار االتفاقية ي

شهد خاللها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لالتصاالت، وشركة جريد تليكوم  والتي الماضيفبراير 

 ".بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابالت البحرية.
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 :قائالا  لالتصاالت، المصرية شركةلل التنفيذي والرئيس المنتدب العضو حامد، عادلالمهندس وعلق 

 مع سيمنح تعاونناو هاطويروتالدولية  التحتية نيتهافي ب عتوسال على باستمرار لالتصاالت يةالمصر تعمل

 من أكثر في اتصال نقطة 140 من كثرأل القوية لتصلشبكتنا الدولية لقيمة اضافية  شركة جريد تيليكوم

تؤكد استثماراتنا في األنظمة والحلول المختلفة ريادتنا لسوق االتصاالت  .في جميع انحاء العالم دولة 60

الدولية بفضل التنوع الكبير الذي تتمتع به بنيتنا التحية بما يشمل إنشاء محطات إنزال ومسارات عبور 

 ".دة للسعات الدوليةجديدة، والتي من شأنها تلبية االحتياجات المتزاي

 قائال: IPTO لشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيسمانوساكيس  مانوسوعلق 

للطاقة والبيانات، ذي قيمة جغرافية  محور رئيسيتحويل اليونان إلى مبادرة تهدف ل IPTOمجموعة  تبنت" 

أوروبا وأفريقيا وآسيا. وفي هذا السياق، وبفضل أن  وموقع متميز عند ملتقى القارات الثالثوسياسية عالية 

مصر تعد مركزًا رئيسيًا مهمًا لالتصاالت الدولية وملتقى لجميع الكابالت البحرية الدولية من الغرب إلى الشرق، 

لجميع. يسعدنا جدًا أن التعاون بين شركتي على اتعود بالمكسب سيكون هناك تعاوناا كبيراا وفرصاا عظيمة 

من خالل  وصل إلى هذا المستوى المتميزوالمصرية لالتصاالت قد  IPTOتيليكوم التابعة لـمجموعة جريد 

البحري، الذي يؤدي إلى مسار دولي جديد من شأنه أن يعزز الدور  النظاماالستثمار المشترك في إنشاء هذا 

 " ر األبيض المتوسطاالستراتيجي لجزيرة كريت كنقطة اتصال محايدة في منطقة البلقان بمنطقة البح

 

-انتهى -  

 

 عن شركة 

مسؤوالا عن تشغيل ومراقبة وصيانة وتطوير نظام توزيع ( (IPTOيعتبر مشغل نقل الطاقة المستقل 
، بهدف ضمان إمدادات طاقة آمنة ومستمرة (Hellenic Electricity Transmission Systemالكهرباء اليوناني )

في جميع أنحاء البالد. تنص خطة تطوير الشبكة العشرية الخاصة بـالشركة على الربط الكهربائي لجميع 
، وتعزيز تحديث شبكة الطاقة القارية وكذلك 2029الجزر اليونانية تقريباا في نظام الجهد العالي بحلول عام 

من  -مليارات يورو  5مزيج طاقة أنظف. يشمل برنامج الشركة االستثماري بقيمة تسهيل انتقال اليونان نحو 
 المزدوجة،لياف الضوئية لألمدعمة بكابالت  ،أتيكا -وصلة الطاقة الرمزية بين جزيرة كريت  -بين برامج أخرى 

 واستكمال الربط بين سيكالديز وسبوراد ومشاريع تخزين الطاقة. 

 

 ء االتصال لمزيد من المعلومات برجا
 pressoffice@admie.grبريد إلكتروني : 
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عن شركة جريد تيليكوم

. وهي مملوكة بالكامل لمشغل الكهرباء المستقل 2019جريد تليكوم شركة يونانية، تأسست في يناير 

IPTO وتعد الذراع التشغيلي لتقديم خدمات االتصاالت لمقدمي الخدمات المحليين والدوليين لـ ،IPTO.  

كيلومتر  4000تتجاوز شبكة اتصاالت األلياف الضوئية، األرضية والبحرية، التي تمتلكها شركة جريد تليكوم 

كيلومتر خالل  6000سعات بنحو تمتد في جميع أنحاء اليونان. ومن المتوقع أن تضاف إليها المزيد من التو

على  DWDMاألعوام المقبلة، لربط الجزر اليونانية بالشبكة الرئيسية. وتدير الشركة مؤخراا شبكة من اجهزة 

اعلي مستوى و التي تقدم من خاللها خدمات االتصاالت فائقة السرعة، باالضافة الى خدمات االستضافة التى 

 المنتشرة في جميع انحاء اليونان.  IPTOؤمنة التابعة لشركة تقدمها داخل  المحطات الفرعية الم

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال:  

بريد إلكتروني : 

 عن الشركة المصرية لالتصاالت

 جميع لعمالئها تقدم حيث العربية، مصر جمهورية في متكامل اتصاالت مشغل أول هي المصرية الشركة
 باإلضافة ذلك ، المحمول التليفون خدمات و السرعة فائق اإلنترنت وخدمات األرضية الصوتية االتصاالت خدمات

 أن خالله استطاعت عاماا،  عن يزيد لما يمتد المصري الشعب خدمة في عريق تاريخ من تمتلكه ما إلى

 لعمالئها العالمية التقنيات أحدث من تقدمه ما خالل من فقط ليس المصري، االتصاالت لسوق بريادتها تحتفظ
 تمر البحرية الكابالت من واسعة وشبكة قوية، تحتية بنية من تمتلكه ما خالل من بل والمؤسسات، األفراد من

 قدرها حصة لالتصاالت المصرية الشركة تمتلك وكذلك.المختلفة العالم أرجاء بين اإلنترنت حركة معظم بها

 اسم تحت المصرية البورصة في لالتصاالت المصرية أسهم تداول يتم. مصر فودافون شركة من %

(.) اسم تحت لندن بورصة في دولية إيداع شهادات وكذلك( )

المالية الكاملة يرجى زيارة  االفصاحاتلمزيد من المعلومات عن 

:  االتصاللمزيد من المعلومات برجاء 
 قطاع عالقات المستثمرين

بريد إلكتروني : 

(JJJ 
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