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  الهوامشتحسن و نموال: استمرار موازنة 
 

  :ديسمبر  القاهرة في 
 

 متضمنة المؤشرات اآلتية: الشركة المصرية لالتصاالت موازنة عام  تعلن

  مرتفعة إلىمتوسطة أحادية تتراوح ما بين نمو إجمالي اإليرادات بنسبة

 اتثالثينيالل ائوأ في واالستهالكاتهالكات هامش ربح قبل الفوائد والضرائب واإل

  اتالترددتكلفة  بعد استبعاد في أواخر العشرينياتنشاط المعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات 
الجديدة

 

 التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت قائالً:السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس علقوقد

 نحو االستمرار في تقديم أداء مالي وتشغيليا نتوقعات المصرية لالتصاالت لعام الشركة عكس موازنة ت"

ت متكامل في مصر وتحويل تصبح أول مشغل اتصاالت وتكنولوجيا معلوماليدعم الشركة في سعيها بما متميز 
 .رقمي إقليمي ركزمصر لم

في ظل الظروف االستثنائية التي لجميع الشركات على مستوى العالم الكثير من التحديات  عام  شهد

بوضوح أهمية الرقمنة والحاجة إلى توافر خدمات االتصاالت عالية الجودة  والتي أظهرت فرضتها جائحة كورونا
  والحماية.

العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واالستفادة من الطلب غير المسبوق على  نستهدف خالل عام 

خدمات االتصاالت وبشكل خاص خدمات البيانات من خالل تقديم المنتجات المميزة ذات القيمة العالية لعمالئنا من 
والعديد من التطبيقات  تقديممن خالل  راداتااليتنويع مصادر على أيضًا وستعمل الشركة األفراد والشركات. 

ستستمر الشركة في  كذلك .معتمدة دوليًاال مراكز البياناتتعزيز البنية التحتية وبناء  الخدمات األخرى عن طريق
 بجانب التوسع في شبكتها الدولية. اإلنترنتتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة للمشغلين ومقدمي خدمات 

سنستمر في تحقيق النتائج المالية بأنه من خالل استراتيجية الشركة ونموذج األعمال المتبع  نحن على يقين

 ".القوية بجانب إدارة التدفقات النقدية بكل كفاءة
 

 -انتهى -
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 عن الشركة المصرية لالتصاالت
 

الشركة المصرية هي أول مشغل اتصاالت متكامل في جمهورية مصر العربية، حيث تقدم لعمالئها جميع خدمات 
االتصاالت الصوتية األرضية وخدمات اإلنترنت فائق السرعة و خدمات التليفون المحمول ، ذلك باإلضافة إلى ما تمتلكه 

عامًا، استطاعت خالله أن تحتفظ بريادتها لسوق  من تاريخ عريق في خدمة الشعب المصري يمتد لما يزيد عن 

االتصاالت المصري، ليس فقط من خالل ما تقدمه من أحدث التقنيات العالمية لعمالئها من األفراد والمؤسسات، بل 

بين من خالل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكة واسعة من الكابالت البحرية تمر بها معظم حركة اإلنترنت 

من شركة فودافون مصر.  %وكذلك تمتلك الشركة المصرية لالتصاالت حصة قدرها ء العالم المختلفةأرجا

 

irالمالية الكاملة يرجى زيارة  لمزيد من المعلومات عن اإلفصاحات teeg  
 

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال:  
 

 قطاع عالقات المستثمرين 

investorبريد إلكتروني :  relations teeg 
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