
 

 

   مترقبة عالية جودة ذات خدمات و جديدة توسعات(  WE) لإلتصاالت المصرية

 2019أكتوبر  21  

الشركة المصرية لالتصاالت وشركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية توقعان اتفاقية إلنشاء شبكات االتصاالت 
 والخدمات الذكي

ٗ ششمت اىؼاصَت اإلداسٌت ىيخٍَْت اىؼَشاٍّت احفاقٍت إلّشاء ٗحشغٍو شبناث االحصاالث ٗ ح٘فٍش  WEٗقؼج ششمت  -

اىؼاصَت اإلداسٌت اىجذٌذة . حأحً ٕزٓ اىخط٘ة حَاشٍا ٍغ اسخشاحٍجٍت ششمت  شبناث اىخذٍاث اىزمٍت ٗ األٍٍْت داخو

اىؼاصَت اإلداسٌت ىيخٍَْت اىؼَشاٍّت ىخضٌٗذ اىؼاصَت اإلداسٌت اىجذٌذة بأحذد اىْظٌ اىخنْ٘ى٘جٍت إلداسة اىَذُ اىزمٍت 

 اىخح٘ه ىحنٍ٘ت سقٍَت .اىجذٌذة ٗ ٌاحً رىل بذػٌ ٍِ اىَبادسة اى٘طٍْت ىيخح٘ه اىشقًَ ٗ باىخحذٌذ فيسفت 

عقدت الشركة اتفاقا مع مجموعة طلعت مصطفي القابضة بإضافة خدمات اضافية في المجتمعات السكنية التي 
 تخص الشركة

 س٘ف حقً٘ اىششمت بخقذٌٌ اىحي٘ه اىزمٍت ٍزو :حشمٍب اىناٍٍشاث باىش٘اسع ٍغ اٍناٍّت حخضٌِ مٍَت مبٍشة ٍِ اىبٍاّاث . -

 ر التحول الرقميربط المحافظات في اطا

ٍيٍُ٘ جٍْٔ ػِ االػَاه اىخً قاٍج بٖا اىششمت فً  09ٗ قذ بذأث اىششمت بَحافظت ب٘سسؼٍذ حٍذ حصيج ػيً  -

 اىَحافظت , ٗ حخطظ اىششمت اىؼَو ػيً باقً اىَحافظاث فً خاله ػاٍٍِ  .

 إدارة الشبكات

ٍُ٘ أسشة  فً ٍصش .ٍِ اىَخ٘قغ ٍغ ٍي 32ٍيٍُ٘ أسشة ٍِ اصو  32قاٍج اىششمت بخ٘صٍو األىٍاف اىض٘ئٍت اىً -

س٘ف ٌخٌ حقشٌب اىب٘مساث ٍِ اىَْاصه ىخصبح اىخذٍاث ٍخ٘فشة ىيؼَالء بنفاءاث اػيً  3939حي٘ه اىشبغ األٗه ٍِ 

 ٍِ اىحاىٍت  ٗاٌضا  اىحفاظ ػيً اىحذ األدًّ ٍِ اىَنُ٘ اىْحاسً فً خط٘ط االحصاه

ػٍَو )ػَالء اىَْاصه ( ىضَاُ ح٘صٍو خذٍاث اػيً فً  اىً ح٘صٍو مابالث اىفاٌبش اىً ٍيٍُ٘ WEحٖذف ششمت  -

 اىج٘دة

 حؼَو اىششمت اٌضا ػيً ح٘حٍذ م٘د اىبْاء بشنو صحٍح ٍغ اسالك اإلّخشّج ػْذ حشمٍبٖا -

 التقاعدات المبكرة

 ػاٍا . 84% ٌٍْٖ ف٘ق سِ األسبؼٍِ ٍخ٘سظ أػَاس اىَ٘ظفٍِ 09أىف ٍ٘ظف ,  84ٌبيغ ػذد اىَ٘ظفٍِ فً اىششمت  -

ٍش ٍؼٍاسي ىذي ششماث االحصاالث ٍغ حضخٌ اىشٗاحب ٗرىل بسبب اىؼق٘د اىَفخ٘حت ٗ بذأث اىخقاػذاث ٕٗزا غ -

ٍ٘ظف  399ذ غٍش ػاقىٌ ٌقبو اىخ 3900ٍ٘ظف .ٗ ٍغ رىل فً ػاً  3999حٍذ حقاػذ حٍْٖا  3909اىَبنشة فً ػاً 

. 

َذة رالرت ى اىى اىخقؼاد جٍْٔ شٖشٌا 0299اضافت بخذٍت اىخأٍٍِ اىطبً ٗ خذٍاث االحصاالث  ٍِحٌ حؼذٌو ػقذ اىخقاػذ  -

ٍيٍُ٘  829ٍصش اىخابؼت ىٖا , ٗ اىخً حبيغ  –فً ششمت ف٘دافُ٘   WEٍِ خاله حصت حٌ حٌَ٘ئ  . ٗرىلفقظسْ٘اث 

 جٍْٔ.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ؤشرات المالية و التشغيلية :الم
 
 2019 2012 االداء المالي  

 النصف األول الربع األول السنة المالية التسعة أشهر  النصف األول الربع األول بالمليون جنيه

 12,696 6,087 22,771 17,358 10,125 4,782 ايرادات النشاط

 -7,684 -3,622 -14,369 -10,513 -5,948 -2,887 تكلفة النشاط

 5,012 2,465 8,401 6,845 4,177 1,895 مجمل الربح

 %39.5 %40.5 %36.9 %39.4 %41.3 %39.6 هامش مجمل الربح

 1,149 1,179 3,560 3,593 2,197 948 االرباح التشغيلية

 %9.0 %19.4 %15.6 %20.7 %21.7 %19.8 هامش االرباح التشغيلية

 EBITDA   1,506  3,293  5,329  6,130  1,903  2,637  

 EBITDA 31.5% 32.5% 30.7% 26.9% 31.3% 20.8%هامش الـ

  2,134  1,617  3,491  3,511  2,062  776 صافي الربح

 %16.8 %26.6 %15.3 %20.2 %20.4 %16.2 الربح صافي هامش

 
 2019 2012 الوحدات المؤشرات التشغيلية

 بااللف جنيه
 

 الثانيالربع  الربع األول الرابعالربع  الثالثالربع  الثانيالربع  الربع األول

 خدمات التجزئة
 الخدمات المنزلية       
       

 7,011 6,898 6,686 6,436 6,246 6,105 بااللف الثابت -تليفون ارضي 
 22.8 23.6 22.3 22.9 22.9 23.1 شهر \جنيه  الثابت -متوسط االيراد للمستخدم 

 5,284 5,248 4,968 4,714 4,393 4,125 بااللف "ADSL" خدمة البيانات االرضي
البيانات  –متوسط االيراد للمستخدم 

 "ADSL" االرضي
 شهر \جنيه 

104.31 100.32 100.76 102.54 105.74 108.85 
 حلول المشاريع

       
 s 1,159 1,156 1,153 1,179 1,195 1,203'000 الثابت -تليفون ارضي 

 الثابت -متوسط االيراد للمستخدم 
 

75.3 71.1 70.5 78.3 75.9 78.9 
 ADSL" 000's 241 250 254 269 287 252" خدمة البيانات االرضي

البيانات  –متوسط االيراد للمستخدم 
  "ADSL" االرضي

128.99 129.33 129.55 131.01 128.22 131.36 

 الموبايل
       

 عدد العمالء
 

2,930 3,305 3,589 3,861 4,247 4,260 

 


