
 

 

  2019عمال الربع الثالث ا نتائج – المصرٌة لالتصاالت شركة

 2019نوفمبر  17    

 

 2019لسنة  ثالثالالربع 

بعد تحٌٌد أثر % 12حقق نموا سنوٌا تالربع الثالث  وإٌرادات - أشهر 9 فً جنٌه ملٌار 3.2لـ تتراجع لالتصاالت المصرٌة أرباح
  صفقة بهارتى

 

 EGX 30مقابل  المصرٌة لالتصاالتسهم 
rebased 

 من األولى أشهر التسعة خالل لالتصاالت، المصرٌة لشركة المالٌة القوائم أظهرت
 .سنوي أساس على بالمائة 8 بنسبة أرباحها تراجع ،9102

 جنٌه ملٌار 2.9 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت
 جنٌه ملٌار 2.3 بلغت أرباح مقابل الماضً، سبتمبر حتى ٌناٌر من الفترة خالل
 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ مع ،9108 من المقارنة بالفترة

 بلغت إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌار 02 إلى الفترة خالل الشركة إٌرادات وارتفعت
 .الماضً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 2..0

 الربع خالل جنٌه ملٌار 0.12 بلغت أرباحا   الشركة حققت ربعً، أساس وعلى
 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌار 0.11 بلغت أرباح مقابل الجاري، العام من الثالث
9108. 

 جنٌه، ملٌار 3.9 بلغت أرباحا   الشركة حققت فقد المستقلة، األعمال مستوى وعلى
 .9108 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌار 9.11 بلغت أرباح مقابل

 بلغت أرباحا   الجاري العام من األول النصف خالل حققت الشركة أن إلى ٌشار
 العام من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌار 9.1.0 بلغت أرباح مقابل جنٌه، ملٌار 9.022
 .الماضً

 التعلٌق على نتائج األعمال:

ملٌار جنٌه  2..بمقدار  9102حققت الشركة إٌرادات فى الربع الثالث للعام المالى 
% على 09وبارتفاع قدره  9108% عن نفس الفترة بالعام الماضى 02بانخفاض 

 أساس ربعى بعد تحٌٌد أثر صفقة بهارتى 

 

 االتصاالت القطاع / الصناعة

 ETEL كود السهم

 70,1,01,70711 عدد االسهم

 7,01,10,770111 (ملٌون) رأس المال

 710711.7370112  رأس المال السوقً

 %71.97 التداول الحر
 22 -اعلى سعر  

 اسبوع
75.51 

 71.12 اسبوع 22 -اقل سعر

 

% 01بنسب تجزئة وأعمال المنزل والتلٌفون المحمول لنمو اإلٌرادات على أساس ربعى بفعل النمو فى قطاعات وحدات أعمال ا أتى
% نتٌجة األثر المالى لصفقة بهارتى وبتحٌٌد أثرها ٌشهد 21وشهد قطاع اعمال الجملة انخفاض بنسبة % على الترتٌب .0% و21و

% والمدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات البنٌة التحتٌة من مشغلى 98فى أعمال المشغلٌن البالغة  بفعل الزٌادة %01القطاع نسبة نمو 
 .االتصاالت المحلٌٌن

ملٌار جنٌه تقرٌبا  0.0قدره  ك واالستهال ك القبل الفوائد والضرائب واالهللربع الثالث صافى أرباح  الشركة وعن األرباح سجلت
تطبٌق نظام المعاش المبكر وبتحٌٌد  أثر عن حٌث نتج االنخفاضن الفترة المقارنة للعام الماضى % متراجعا ع91..0بهامش ربح ٌبلغ 

كما حققت الشركة ى، % وهو ما ٌزٌد عن الفترة المقارنة للعام الماض91برنامج وصفقة بهارتى ٌتضح أن هامش الربح ٌصل إلى الأثر 



 

 

باإلضافة إلى رد بعض المخصصات  (VIS)إحدى الشركات التابعة عن طرٌق بٌع خالل هذا الربع من فودافون إٌرادات استثمار 

 .الناتجة عن تسوٌة النزاعات

دون بعد تحٌٌد أثر صفقة بهارتى ملٌار جنٌه  0.0قدره  9102 للربع الثالث وبذل ك تكون الشركة قد حققت صافى ربح بعد الضرئب
وتكلفة برنامج المعاش العملة والزٌادة فى إٌرادات االستثمار من فودافون فروق  عوضتحٌث  عن نفس الفترة للعام الماضى تغٌٌر

 .المبكر والزٌادة فى تكالٌف االهال ك واالستهال ك

 

 التغٌر الفصلً 2019- 2الربع  التغٌر السنوي 2012 – 3الربع  2019 - 3الربع  البند

 %4- 616,6 %3,- 31233 613,6 المبيعبث )ببلمليون(

 %33- 21543 %36- 21662 1666, مجمل الربح

 نقطت مئويت 2,- %36 نقطت مئويت ,,- %33 %23 )%( هبمش مجمل الربح

 %,,, 5,6 %25- 1442, 1,26, صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 6 %,3.2 نقطت مئويت 3- %3,.,2 %3.24, )%( هبمش صبفي الربح

 * االرقبم ببلمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانيبث الشركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذل ك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 مسؤولً االتصال
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