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

الخاص بها عىل أول شهادة من المستوى الثالث لالستدامة  RDH مرص، حصول مركز البيانات الدولي 
ي أفريقيا من معهد " Tier III operational sustainability Gold’" التشغيلية

 
األمريكي  "Uptime" ف

ي دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية
 
 .المتخصص ف

 
ي مرص والقارة األفريقية الحاصلة عىل هذه 

 
كة األول والوحيدة ف وتصبح المرصية لالتصاالت هي الشر

كة الحصول عىل أعىل مستويات التوافر والمرونة الفنية والعمليات  ي تضمن لعمالء الشر
الشهادة، والت 
، الفعالة وال ام المرصية لالتصاالت بتحويل مرص إل نقطة ارتكاز رقمي عالمي كفاءة التشغيلية، وتعكس الت  

امن مع جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلرساع من خىط  وهو ما يت  
 .التحول الرقمي اإلقليمي 

 
لشهادة بعد اعتماده أحدث معايتر التصميم واإلدارة عىل هذه ا RDH وحصل مركز البيانات الدولي الجديد

ي 
ي من شأنها تحقيق الكفاءة الالزمة الستيعاب ومواكبة أحدث التقنيات العالمية الت 

والتشغيل العالمية، الت 
ي 
 
توفر البيئة المطلوبة لضمان استمرارية التشغيل، حيث تم ربط المركز بجميع محطات اإلنزال العشر ف

ا يتيح الوصول إل أكتر من البحر األبيض ال لة حول العالم،  دو  60متوسط والبحر األحمر ربطا متمتر 
ة للموقع ومستويات أعىل من التأمير  مع القدرة عىل التوسع الستيعاب  باإلضافة إل تقديم خدمة متمتر 

ي االعتبار إدارة المخاطر  والحد 
 
ي تضع ف

ايدة بما يتوافق مع المعايتر الدولية الت   
احتياجات االستضافة المت 

 .لبيانات لمنحها هذه الشهادةمنها ورسعة االستجابة كمعايتر  الختيار مراكز ا
 

كابينة مقسمة عىل أرب  ع مراحل   2000تصل إل  RDH يذكر أن القدرة االستيعابية لمركز البيانات الدولي 
ي تمتلكها المرصية 

تتيح للمركز المرونة والقدرة عىل التوسع مستقبال، وهو أحد مراكز البيانات المتطورة الت 
ي مواقع متنوع

 
ي قلب القرية لالتصاالت وتديرها ف

 
ى واإلسكندرية، ويقع المركز ف ة داخل القاهرة الكتر

كات المحلية، والعديد من الهيئات  كات متعددة الجنسيات والشر الذكية، حيث تتواجد العديد من الشر
 .الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية، ومراكز البحث والتطوير المختلفة

 
نتدب والرئيس التنفيذي للمرصية لالتصاالت أن "حصول مركز وقال المهندس عادل حامد، العضو الم

البيانات الدولي عىل هذه الشهادة يؤكد قدرة المرصية لالتصاالت عىل تقديم أفضل الخدمات لعمالئها من 
ا ألحدث ما 

ً
ي تطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفق

 
خالل مواصلة االستثمار ف

ا إل أن "المرصية لالتصاالت ستواصل وصلت إليه التقن ً ي بناء مراكز البيانات" مشتر
 
يات العالمية ف

كة ريادتها لسوق االتصاالت   بما يضمن للشر
ا
ي إنشاء وتنفيذ المزيد من مراكز البيانات مستقبًل

 
االستثمار ف

امها تجاه تحويل مرص إل محور رقمي عالمي   ".اإلقليمي والت  

 

 


