بيان صحفي
المصرية لالصتصاتات جاهزون لتقديم خدمات اتاصتصاتات المتكاملة لعمالئنا اتاجالء
لدينا من الخبرات ما يؤهلنا تاستعادة ريادصتنا داخل المنطقة
"بداية جديدة" ليست مجرد شعار  ..وصتحقيق طموحات عمالئنا هو هدفنا األول
ير مرهةةا ايرجاايةةج ايجديةةد ايرةةي كا ة
ةةا
"بدايةةج يديةةد "  ..شةةراا ااراا ةةم اية ةةتيج ي
عكد ايشت ج إيى قديم ادما ايةحةكل من يديةد ا ففرةاع ع ةى امةا م ةاسج اي ةكر اية ةتم اير ةيم
برد أ ثت من اة ج عشت عاما من اإلفح اا فةي قةديم اةدما ايثابةكن يبةن "بدايةج يديةد " يي ةك مجةتد
شراان با هي ا ع يديد دبك في هذه ايشت ج ايرتيقج ايري ضتب بجذ اها في عةق ايراايخن ففي هةذه
اي ح ج ايفااقجن افط قةك اطةا ايرطةكيت ايرحةديش يرشةةا ةا شةي بدايةج مةن ةداي ايبمة اي شةتم مةن
ايرةةام ين سرةةى طةةكيت فةذيةةج متا ة ادمةةج ايرةة ن دية ا ةةرردادا ي ةتس ةةج ايةت ق ةةج ايرةةي رشةةهدها
ا .
اية تيج ي
ع ةةةى أه ةةةج ا ةةةررداد ي دايةةةج ايجديةةةد بأيه هةةةا
ةةةا
سرةةةى صةةةاا ايشةةةت ج اية ةةةتيج ي
مكظفيها متا ادمج عة ئها ايري ر امن مع اي دايج ايجديد ية تفا ايغاييج.
قد ا رةت ايشت ج في ايةطاي ج بايح كل ع ى اا ج يرقةديم اةدما ايةحةةكل ممةذ أغ ةط
 9002سرى كج دي بإع ن ايحبكمج اية تيج في مط ع أبتيا ايةاضي عن مةم ايشةت ج اا ةج قةديم
ادما ايةحةكل مقابا  9.2م ياا يميم م تمن هك ما قكبا بايةكافقةج مةن يافة مج ة إداا ايشةت ج
ع ةةى ايفةةكان سيةةش افةةق ايةج ة ع ةةى ايح ةةكل ع ةةى ةةتايخ قةةديم اةةدما اير يفةةكن ايةحةةةكل ةةداد
بر ة ايةكافقةج با ةررداد ايشةت ج ي ةداد
ةا
ا كم ايرتايخ قد م ااطاا ايجهاز ايقكمي يرم يم ا
مقابا ايرتايخ.
برقديم اةدما ايةحةةكل فةي غضةكن  6إيةى  8أ ةابيع
ا
من ايةركقع أن قكم اية تيج ي
من ايح كل ع ةى ايرةتايخن ااصةج أفةم ةتايخ برقةديم اةدما ايةحةةكل د ن ةتددا ن بحيةش قةكم
با ةةر دام ايشة با ايث ثةج ايقائةةةج بايفرةا يشةةت ائها فةي ايرمةيةجن ةةيبكن دية فقةةا
ةا
اية ةتيج ي
اي اصةج
حك إشتافمن فهك ايجهج اية ئكيج عن حديد األ
ا
يرر يةا ايجهاز ايقكمي يرم يم ا
يش با ايشت ا ايث ث.
ا
با ر دام اية تيج ي
هي أ ل من قدم ادما ايةحةكل دااا اي ةكر اية ةتم اير ةيم يةديها
ا
إن اية تيج ي
في ايةمطقج اة ل ةمكا
من اي تا ما يؤه ها ي ركد مت أاتى يتياد ها أ ت أقدم مشغا ا ا
مرباما.
ق ي ج من حكيها إيى مشغا ا ا
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