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ي المنطقة عن بدء 
ن
ي مرص، وأحد أكتر مشغلي الكابالت البحرية ف

ن
كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل اتصاالت متكامل ف أعلنت الشر

نت  ي مرص  EG-IXتشغيل أول مركز تبادل لحركة اإلنتر
ن
كةف ي  AMS-IXبالتعاون مع شر

ن
نت ف بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي اإلنتر

ق األوسط.   مرص وإفريقيا والشر
 

ي مرص RDHداخل مركز البيانات اإلقليمي ) EG-IXيتم استضافة 
ن
كة المرصية لالتصاالت، وهو أكتر مركز بيانات دولي ف ( الخاص بالشر

ي فئات التص Tier IIIوحاصل عل شهادات 
ن
( واالستدامة التشغيلية  Tier III Facility( وبناء المنشآت )Tier III -Designميم )ف

(Tier III Operational وذلك من معهد )Uptime    ي  ١٤. كما انه يتصل ب
نظاًما للكابالت البحرية من خالل البنية التحتية المتطورة التر

كة، ومن المتوقع زيادة الرقم ليصل إل   . 202٥نظاًما بحلول عام  2٥تمتلكها الشر
 

كة  IX-as-a-Service (IXaaS)ستتم إدارة المركز عن طريق تقنية  ي تدعم شر
من خاللها توفت  أحدث الحلول المقدمة  AMS-IXوالتر

كات االتصاالت  نت عن طريق مقدمي خدمات المحتوى والخدمات السحابية ومطوري التطبيقات وشر لبناء مركز التبادل لحركة اإلنتر
ق األوسط. وستدعم تقنية ال ي منطقة إفريقيا والشر

ن
نت ف ن إل تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي خدمات اإلنتر المتطورة  IXaaSمتطلعي 

كة  ة شر ي مرص استنادا إل ختر
ن
نت ف ي إنشاء وتشغيل أحدث مركز لتبادل حركة اإلنتر

ن
كة المرصية لالتصاالت ف ي هذا  AMS-IXجهود الشر

ن
ف

ي تمتد 
 عاًما.  2٥ألكتر من المجال والتر

 
ي مرص باإلضافة إل تعزيز 

ن
نت المقدمة ف كة المرصية لالتصاالت لالرتقاء بمستوى خدمات اإلنتر تتماشر هذه الخطوة مع جهود الشر

ي المنطقة. 
ن
 مكانة مرص كمركز عالمي لخدمات الربط مما يسلط الضوء بشكل أكتر عل إمكانات القطاع الرقمي المتنامي ف

 
: وقد علق المه

ً
كة المرصية لالتصاالت قائال  ندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشر

 
كة  نت بالتعاون مع شر كة المرصية  AMS-IX"سعداء بإطالق خدمات مركز تبادل حركة اإلنتر من خالل أحدث مركز للبيانات لدى الشر

ي لالتصاالت. ستدعم تلك الخطوة خطط التحول الرقمي داخل مرص. كذلك ل
ن
نت ف ي لإلنتر

ن تقترص تلك الخطوة عل تعزيز النظام البيت 
ق األوسط." نت من إفريقيا والشر ي رقمي لتجميع حركة االنتر

ا الجهود اإلقليمية المستمرة إلنشاء نظام بيت 
ً
 مرص فقط بل ستدعم أيض

 
كة  جل المدير التنفيذي لشر  فان بت 

:  AMS-IXوقد علق السيد بيتر
ً
 قائال

 
نت حيث ستتمكن الشبكات العالمية من االتصال  AMS-IXعالمة فارقة ل    EG-IX"يعد إطالق   والمرصية لالتصاالت ومجتمع اإلنتر

نت المقدمة لجميع  المباشر وتبادل حركة المرور من خالله مما يقلل من تكلفة التناظر وزمن الوصول ، ويعزز جودة خدمات اإلنتر
ن ."  المستخدمي 

 

 


