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 جنيه للسهم 30.4شراء | س.م.  - 2021 أشهرالتسعة /  الثالثالربع 

 ومجمل األرباحاإليرادات  في ، بدعم من نمو2021 من الثالثالربع خالل  %51 بنسبة ترتفع لالتصاالتالمصرية  أرباح

  

 
 

 : 2021من  الثالث على صعيد نتائج الربع  اإلتصاالت  القطاع / الصناعة 

ظهرت
 
 من الثالث الربع خالل لالتصاالت المصرية لشركة المجمعة المالية القوائم ا

رباحها ارتفاع  ،2021
 
ساس  على  % 51كبيرة بلغت بنسبة ا

 
 .سنوي  ا

 2021من عام  الثالثجنيه خالل الربع  مليون 2،228.05 صافي الربحوبلغ  
مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام المالي السابق  1،474.42مقابل

داء التشغيلي القوي 2020
أ
قلية( وجاءت النتائج مدعومة بال

أ
،)قبل حقوق ال

 للشركة.
جنيه، مقابل  مليون 9،005.56حيث بلغت  الثالثفي الربع  االيرادات ارتفعت 

 ارتفاعبمعدل  2020مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي  7،402.07
 . %21.7سنوي 

مليون جنيه مقابل   5،064.66حيث بلغت  %8بنسبة  تكاليف النشاطارتفعت  
مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام المالي السابق  4،699.14

2020 . 
مليون جنيه من  2,702.94مليون جنيه مقابل  3،940.90مجمل الربح بلغ  

هامش ، وهو ما ساهم في ارتفاع %45.8نفس الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغ 
 .%43.8نقطة مئوية ليسجل  7.2بـ  مجمل الربح

داريةارتفعت   حيث  %63بنسبة  الثالثخالل الربع  المصروفات العمومية واالإ
 مليون جنيه. 699.57مليون حنيه مقابل  1،139.03حققت 

 ETEL كود السهم 

 1,707.07 عدد االسهم

 17,070.72 رأس المال 

 24,257.49 رأس المال السوقي 

 %19.94 التداول الحر 

  

 14.21 اخر سعر 

 15.07 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 10.27 اسبوع 52 -اقل سعر

 %14.2 عائد السعر منذ سنة

 %19.1 عائد السعر منذ أول السنة 

  

 4.34 شهر  12ربحية السهم أخر 

 24.73 القيمة الدفترية اخر ربع

 3.27 مضاعف الربحية 

 0.57 مضاعف القيمة الدفترية 

 %5.28 عائد التوزيعات

  

 بنسبة البيانات خدمات ايرادات في زيادة بسببنتائج اعمال قوية بدعم من النمو 
دخول الشركة في اتفاقيات لمشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي مع شركات ، 66%

 عامر جروب" .-"نوكيا كبري 
يجابية   نتائج اإ

 محلل مالي |  جهاد ابوهشيمة



 

 

  2021من  الثالث نتائج الربع 

 )مليون جنيه( البند
 الثالثالربع 

2021 

 الثالثالربع 

2020 

التغير 

 السنوي

 الثانيالربع 

2021 

التغير 

 الفصلي

 أشهرالتسعة 

2021 

 أشهرالتسعة 

2020 
 التغير السنوي

 %18.0 22,347.4 26,378.5 %0.4 8,973.5 %21.7 7,402.1 9,005.6 اإليرادات

 %30.9 8,482.1 11,104.1 %5.7 3,729.0 %45.8 2,702.9 3,940.9 مجمل الربح

 نقطة مئوية 4.1 %38.0 %42.1 نقطة مئوية 2.2 %41.6 نقطة مئوية 7.2 %36.5 %43.8 هامش مجمل الربح

 %72.5 3,536.0 6,101.0 %27.5 1,747.6 % 51 1,474.4 2,228.0 (األقلية)ق. ح.  صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوية 7.3 %15.8 %23.1 نقطة مئوية 5.3 %19.5 نقطة مئوية 4.8 %19.9 %24.7 هامش صافي الربح

 التعليق على نتائج االعمال 

حققت الشركة نموا في قاعدة عمالئها علي مستوي . %66بنسبة  ايرادات خدمات البياناتبسبب زيادة في  %18التسعة اشهر بنسبة  ايراداتارتفعت  
نترنت فائق السرعة الثابتكافة الخدمات التي تقدمها الشركة حيث ارتفع عدد  مشتركي خدمات وزيادة في عدد  %16بنسبة  الهاتف الثابت وعمالء االإ

 .  %9نسبة ب المحمول

يرادات جمالي النمو 2020 الثالثالربع  2021 الثالثالربع  تفاصيل االإ  النسبة من االإ

 %52.4 % 25.6 3,755.83 4,717.98 وحدة اعمال المسكن والتصالت الشخصية 
 %12.5 % 12.7 998.48 1,124.96 وحدة اعمال الشركات والمؤسسات

 %17.1 % 46.8 1,046.38 1,535.99 وحدة اعمال المشغلين

 %10.9 % 8.0- 1,070.43 984.72 وحدة اعمال النواقل الدولية
 %7.1 % 20.9 530.95 641.91 وحدة اعمال عمالء وشبكات الدولي

جمالي  %100.0 %21.7 7,402.07 9,005.56 االإ

 

شارةتجدر  عادةنوفمبر قد قمنا  10 المذكرة السابقة بتاريخالى اننا في  االإ  فودافون شركة تقييمبناًء على  تقييم المصرية لالتصاالت باإ
ضف ،القطاع نفس في ويشتركان البلد نفس في الشرك تين لكون نظرا ،)الخاص بالصفقة( مصر

 
 مشغل تعتبر" وي" ان ذلك الى ا

 . المحلي السوق في ومحتكر االتصاالت، لخدمات متكامل

اعتمدنا عليه الي  النهائي المضاعف وكان ،مرة( 7.2مستخدم )ال "EV/EBITDA" مضاعف على خصم بتطبيق قمنابشكل متحفظ و
سفر وقد مرة، 5.8 هو

 
ي( لسهم جنيه 36.3 يعادل ما) جنيه مليار 61.9 تبلغ الملكية لحقوق قيمة عن ذلك ا

 
 سعر عن بارتفاع ا

  .تقريبا مرة 1.6 السوق

 وجنيه ما يمثل نم 30.41مستهدف عند سعر ب شراء السهم ب  توصيتناندعم مرة،  7يبلغ  "PERاال اننا واعتمادا على مضاعف ربحية "
 مرة 3.27على مضاعف ربحية رخيص جدا يبلغ حاليا يتداول السهم على صعيد متصل،  فوق سعر السوق الحالي. %114 همتوقع قدر 

رباح اخر 
 
ي، ومضاعف مؤشر مرة 14.38السوق المصري مضاعف )فيما يبلغ متوسط  شهر" 12"ال

 
(. ×13.59حوالي  30جي اكس  ا

 كما يتداول السهم عند نصف قيمته الدفترية تقريبا.

 



 

 

 

 

  2022 المقبلموازنة الشركة للعام المالي 
علنت

أ
ن.2022 المقبل للعام للشركة التقديرية الموازنة على اإلدارة مجلس موافقة عن شركةال ا

أ
جمالي نمو تضمنت التقديرية الموازنة ا يردات اإ  ثنائية بنسبة االإ

سمالي اإلنفاق حجم تراجع منخفضة،مع
أ
سمالي اإلنفاق تراجع إن وقالت.للشركة الرا

أ
 قدرات تطوير مشروع من النتهاء من الشركة اقتراب ضوء في الرا

لياف بكابالت النحاس كابالت استبدال خالل اإلنترنت،من خدمات جودة الشبكات،ورفع
أ
ضافت.الجمهورية مستوى على الضوئية ال

أ
ن وا

أ
 الشركة استثمارات ا

نظمة وتطوير،البيانات ومراكز،المحمول شبكة استثمارات في زيادة تشمل سوف المقبل العام خالل
 
شارت.الداخلية اال

أ
 تمويلية استراتيجية تطبيق إلى وا

 النفقات ترشيد وجهود التشغيلي النقدي التدفق زيادة خالل من الحر النقدي التدفق ارتفاع الشركة توقعت كما.التمويل وتكلفة الديون خفض تستهدف
سمالية

أ
 .الرا

 الشركة:مستجدات اخر 

جل متوسط مشترك قرض على للحصول اتفاقية الشركة وقعت 
 
سمالية النفقات لدعم دوالر، وذلك مليون 500 بقيمة اال

 
عادة الرا  تمويل واإ

جل قصيرة الحالية التسهيالت
 
 .اال

ول بناء بهدف العالمية؛ نوكيا شركةمع  تعاون الشركة اتفاقيةوقعت  
 
نترنت خدمات لتقديم حصريا مصر في تحتية بنية ا شياء اإ

 
 شبكة عبر اال

(WING)شبكة  وتتيح .لنوكيا التابعة العالمية(WING) شياء إنترنت خدمات تقديم لالتصالت للمصرية
أ
 من يمكنها عالمي بما نطاق على للشركات ال

شياء إنترنت سوق من الستفادة
أ
 العالمية التحتية البنية يشمل الخدمات والذي متعدد(WING) نوكيا نموذج على اعتمادا وفاعلية بسرعة المتنامي ال

شياء ونموذج إلنترنت
أ
عمال  ال

أ
ول الدفع)ا

أ
ول ا

أ
 (.Pay As You Grow – با

يطاليا مصر شركة مع تعاون بروتوكول الشركة وقعت   .العقارية بمشروعاتها المتكاملة االتصاالت خدمات لتقديم العقارية اإ

حدث لتقديم( AMER) القابضة عامر شركة مع تعاون اتفاقية الشركة وقعت 
 
  .العقارية بمشروعاتها المتكاملة االتصاالت حلول ا

سناد علىوقت سابق  الوزراء، في مجلس وافق  عمال اإ
 
دارة تشغيل ا لى تحويلها سيتم التي الفنية، المدارس واإ  للتكنولوجيا مشتركة مدارس اإ

 .للشركة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مجال في التطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورة فيه. لقد يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ل ُيقصد 
أ
و بيع ال

أ
و بيع ، كما ل يعتبر عرض شراء ا

أ
بهذا التقرير توصية بشراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشرها
أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ل تتحمل شركة  تم إعداد المعلومات وال

ية مسؤولي 
أ
راء الواردبريميير ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير ال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و ال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ة في هذا ة قانونية ا

 التقرير دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المق
أ
صودين ، إذا لم يكن القارئ ا

ي شكل م
أ
ي جزء با

أ
شكال. إن  التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الحتفاظ با

أ
ن ال

و إعادة إنتا
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. الستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 جه من قبل ا

ورا
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
قهم المالية تم ويؤكد محلل/محللو ال

 التعبير عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث 

  البحوث قسم 

  research@premiere-securities.comبريد الكـتروني:  37627581 (202+)تليفون: 


