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ي 
 
كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل متكامل لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف أعلنت الشر

ي مجال توفير حلول تكنولوجيا االتصاالت 
 
، الرائدة ف كة هواوي تكنولوجير  مرص عن تعاونها مع شر

ي والمعلومات، لتصميم وتنفيذ أول حل متكامل لتوفير شبكات المحمول باستخدام أول برج صد
 
يق للبيئة ف

)بوليمر مقوى باأللياف( وحلول اإلتاحة الالسلكية والطاقة الصديقة  FRPمرص وأفريقيا، مصنوع من مادة 

 للبيئة. 

 

ج األخرص  المتكامل، لتصبح المرصية  كتير  عن تحقيق أفضل تصميم للير وقد أسفر هذا التعاون بير  الشر

ي مرص والقارة األفر 
 
كة األوىل ف ي تستخدم هذا النوع من األبراج، كبديل عن لالتصاالت هي الشر

يقية الت 

ي أكسيد الكربون، حيث سيتم استبدالها بمدرعات 
ي تحتوي عىل انبعاثات عالية من ثان 

المواد الفوالذية الت 

ي أكسيد الكربون أثناء مرحلة التصنيع. 
 البوليمر المقوى باأللياف ذات االنبعاثات المنخفضة من ثان 

 

ج ا مع سياج مموه خاص مصنوع من مواد صديقة للبيئة وذات شكل جماليـ مدعوم  18 ويبلغ ارتفاع الير َ مي 

ج المصنوع من مادة  ، ويتمير  الير  FRPبحلول اإلتاحة الالسلكية المدمجة ونظام الطاقة الشمسية األخرص 

ي الظروف البيئية الحادة مثل مقاومة التآكل نتيجة التعرض للمواد الكيم
 
يائية واالرتفاع بالمقاومة العالية ف

ي درجات الحرارة. 
 
 الشديد ف

 

كة المرصية لالتصاالت، عن  وأعرب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشر

ي مرص والقارة 
 
سعادته بأن تكون المرصية لالتصاالت أول من يقوم بتنفيذ هذا النوع من مواقع المحمول ف

كة ه ي بذلها جميع األفريقية، وذلك بالتعاون مع شر
ي سيادته عىل الجهود الت 

واوي تكنولوجير  الرائدة، كما أثت 

ي الوقت المحدد وبأفضل معايير 
 
وع حت  يتم تنفيذ الموقع بالكامل بهذه الكفاءة ف القائمير  عىل المشر

ك الذي يسىع لتطبيق الجودة العالمية لحلول المفاهيم الخ وع المشي   أهمية هذا المشر
ً
اء، مؤكدا رص 

ي كافة محافظات مرص. 
 
 لتطبيقه ف

ً
اء الجديدة، وتوفير فرص عمل، مما يعد حافزا  التكنولوجيا الخرص 

 

 عىل أحدث 
ً
كة المرصية لالتصاالت تعتمد ايضا اء الخاصة بالشر كما أوضح أن المواقع الخارجية الخرص 

ي خفض تقنيات أجهزة اإلتاح
 
ي تساهم ف

ات اإلشارة، والت  ة الالسلكية مثل تقنية الهوائيات المدمجة بمكير

بالمقارنة مع المواقع التقليدية، كما تساهم هذه التقنيات  %40استهالك الطاقة للموقع الواحد بحواىلي 

ي تحسير  جودة اإلشارة بنحو 
 
 ف
ً
 % بالمقارنة مع الهوائيات العادية، مما سيس 20الحديثة أيضا

ً
اهم مستقبال

ي تقليل عدد المحطات المراد تركيبها وسينعكس ذلك عىل تعزيز الحفاظ عىل البيئة وتحقيق التنمية 
 
ف

 المستدامة. 

 



 

 

 

 

 بتطوير البنية 
ً
ا  كبير

ً
كة توىلي اهتماما

كة هواوي مرص،  أن الشر من جانبه أكد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشر

ي سوق التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتص
 
كة المرصية لالتصاالت الرائدة ف  مع الشر

ً
ي مرص خاصا

 
االت ف

ق االوسط، وتحرص عىل تسخير كافة التقنيات المبتكرة والالزمة لتوفير الطاقة  ي مرص والشر
 
االتصاالت ف

 إىل أن الدراسات الحديثة أثبتت أن 
ً
ا من أجل بناء مستقبل مستدام خاىلي من االنبعاثات الكربونية، مشير

ي أكسيد الكربون مقارنة 43دة المصنوعة من البوليمر المقوى باأللياف تنتج األعم
٪ أقل من انبعاثات ثان 

بمقدار النصف تقريًبا بالنسبة للمصنعير  ووسائل النقل ذات  E2Eبالفوالذ، كما تقلل من استهالك طاقة 

 الصلة. 

 

اء تعتمد عىل الت ي الحاجة إىل كما أوضح أن حلول الطاقة للمواقع الخارجية الخرص 
، مما يلىع  ي يد السلتر ير

٪ مقارنة بالمواقع ذات الغرف الداخلية لألجهزة، وتعتمد 47تكييف الهواء وتقليل استهالك الطاقة بنسبة 

ي عىل الطاقة الشمسية كطاقة  عىل دمج الطاقة الشمسية مع شبكة الكهرباء الرئيسية واالعتماد النستر

اء، وأن األلواح الشمسية ستوفر حوا ي أكسيد الكربون   2ىلي خرص 
كيلو وات مما يؤدي إىل تقليل انبعاثات ثان 

 ٪. 20بنسبة 

 

 


