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نمت اإليرادات المجمعة ر
للشكة المرصية لالتصاالت بنحو  %25ليصل إجمال اإليرادات المجمعة  12.7مليار جنيه خالل
النصف األول من العام مقارنة عن نفس ر
الفتة من العام السابق مدفوعة بالزيادة ف ايرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات
الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيس ف إيرادات عبور الكابل  PEACEوالبالغة  20مليون دوالر.
نموا ف قاعدة عمالئها عىل مستوى جميع الخدمات المقدمة ،حيث ارتفع عدد ر
الشكة الوطنية ً
وأظهرت أعمال ر
مشتك
ر
التليفون الثابت بنسبة  %11مقارنة بالعام الماض ،وتزايد عدد عمالء ر
ومشتك
اإلنتنت فائق الشعة الثابت بنسبة %19
المحمول بنسبة  %29عن نفس ر
الفتة من العام الماض.
الشكة زيادة ف صاف الرب ح بعد الرصائب بنسبة قدرها  %41مقارنة بنفس ر
وشهدت اعمال ر
الفتة من العام السابق نتيجة
لعدة عوامل أبرزها أرباح فروق العملة والنمو ف اإليرادات التشغيلية وتعاف إيرادات االستثمار من فودافون.
ً
سجلت ر
الشكة تكاليف قدرها مليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من  2000موظف تطبيقا رلتنامج المعاش المبكر ما أدى
إل انخفاض الرب ح قبل الفوائد والرصائب واإلهالك واالستهالك  2.6مليار جنيه مقارنة بنفس ر
الفتة من العام السابق بينما
استقر صاف الرب ح بعد الرصائب ليحقق مبلغ  2.1مليار جنيه.
من جانبه قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ر
للشكة المرصية لالتصاالت أن األداء المال
الشكة خالل هذا الرب ع يؤكد عىل قدرتنا عىل االستمرار ف تنفيذ ر
والتشغيىل المتمت الذي حققته ر
استاتيجيتنا بنجاح وتعظيم
العائد عىل االستثمار من خالل تحسي مستوى الخدمات المقدمة لعمالئنا ،والذى انعكس بوضوح ف زيادة إيرادات خدمات
البيانات.
كما ساهمت اإليرادات المحققة من اتفاقية الكابل  PEACEر
والت أعلن عنها ف إبريل الماض ف زيادة نمو اإليرادات بنسبة
 %24مقارنة بنفس ر
الفتة من العام السابق.
لإلنتنت الذي يعد نقلة ف سوق ر
سعداء بإطالق نظام  WE SPACEر
اإلنتنت المرصي عن طريق تقديم مجموعة من الباقات
فائقة الشعة تبدأ من  30ميجابايت بدال من  5ميجابايت وهو األمر الذي يعظم االستفادة من استثماراتنا ف تطوير شبكاتنا.
مستمرون ف تقديم المزيد من الخدمات لعمالئنا حيث وضعت ر
عت
الشكة حجر األساس لتقديم خدمات البث التليفزيون ر
ر
اإلنتنت  IPTVف جميع أنحاء الجمهورية» تبعا لحامد.
ر
عت المحمول  WE Walletما يمكن ر
الشكة من تحقيق الريادة ف سوق االتصاالت
وقد أطلقت تطبيق المحفظة اإللكتونية ر
المرصي كأول مشغل متكامل لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

