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 2020لسنة  الثانىالربع 

 فً االرباح %46سنوٌا ٌسجل نموا الربع الثانً ، ولكن %3 بنسبة 2020 من األول النصف فًتنخفض  المصرٌة لإلتصاالتارباح 
 

 من األول النصف خالل لإلتصاالتالمصرٌة  لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت قطاع اإلتصاالت  القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على بالمائة 7777 بنسبة اإلٌرادات ارتفاع ،2020

األرباح انخفاض فً  حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت 

 ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه ملٌار 160.2 حٌث بلغت

 المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 16212 بلغت أرباح مقابل ، 1010 الماضً

 % عن العام الماضً .162-بنسبة انخفاض .1022 الماضً العام من

 مقابل جنٌه، ملٌون 21.219 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات ارتفاع 

% 2262بنسبة ارتفاع .1022 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌون 29..21

 عن العام الماضً.

)الثالثة اشهر من مارس حتى وحققت الشركة ارباحا خالل الربع الثانً  
 .% 1962سنوي قدره  بإرتفاعملٌون جنٌه،  217.1بلغت  (2020ٌونٌو 

 بلغ ربح صافً تحقٌق المستقلة النتائج أظهرت السٌاق ذات وفً 

 جنٌه ملٌار 96017 بلغ مستقل ربح صافً مقابل جنٌه ملٌون 2726122

 .1022 السابق العام من الفترة نفس عن

التعلٌق علً األداء المالً للربع الثانً  :

 2,212 حٌث بلغت للقوائم المالٌة فً الربع الثانً وفقا المبٌعات ارتفعت 

ملٌون جنٌه من  02.,. مقابل %.10.1 سنوي ارتفاع بمعدل جنٌه، ملٌون

 .1022نفس الفترة المقارنة من العام الماضً 

  و ٌأتً االرتفاع فً اإلٌرادات بسبب

% و التً مثلت الجزء األكبر 10بنسبة وحدات التجزئة الزٌادة فً ارتفاع  

 % من اجمالً اإلٌرادات .0.من اجمالً نمو اإلٌرادات و التً مثلت 

 ETEL كىد السهم

 705,57,5 عدد االسهم

 750,5,751 رأس المال

 150,41732 رأس المال السىقً

 %77775 التداول الحز

  

 75737 اخز سعز

 ,7277 اسبىع 52 -اعلى سعز 

 5777 اسبىع 52 -اقل سعز

 %75, عائد السعز منذ سنة

 %5275 عائد السعز منذ أول السنة

  

 1732 شهز 72ربحٍة السهم أخز 

 177,4 الدفتزٌة اخز ربع القٍمة

 3757 مضاعف الزبحٍة

 742, مضاعف القٍمة الدفتزٌة

 %777 عائد التىسٌعات

  

 التغٍز الفصلً 2222 - 0الزبع  التغٍز السنىي 2202 - 2الزبع  2222 - 2الزبع  البند

 %7572 577,,50 %1,71 ,404,77 5072772 المبيعبث )ببلمليون(

 %7375 1051477 %,127 1032576 5073576 مجمل الربح

 نقطت مئويت 76, %5677 نقطت مئويت 771 %5673 %5775 هبمش مجمل الربح

 %,257- 7057571 %2375 37575 52672 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 775- %7675 نقطت مئويت 775 %576 %772 هبمش صبفي الربح



 

 

ملٌون  100و التً بلغت  بمشروعات التحول الرقمً و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدةاإلٌرادات الخاصة واٌضا ارتفاع  

 خالل الربع الثانً  جنٌه
خدمات ال ارتفعت % .و10ملٌار جنٌه رغم زٌادة وحدات اعمال المشغلٌن بنسبة  161استقرت عند  وحدات اعمال الجملة 

Bitstream   و اٌرادات الدوائر المؤجرة بنظام IRU   التً قابلتها ملٌون جنٌه مقارنة بنفس الفترة و 221التً ارتفعت

 بانخفاض . 
ساهمت فً ارتفاع  ملٌون جنٌه 09.التً بلغت المحققة ارتفاع بالمقارنة مع العام السابق و اٌرادات الكوابل المرتفعةاٌضا  

 داتاالٌرا
ملٌون جنٌه من نفس  16911ملٌون جنٌه. مقابل  16291حٌث سجل  1010 عام من الثانً الربع خالل الربح مجمل ارتفع 

 .1022الفترة المقارنة من العام الماضً 
 .السابق العام من الفترة نفس خالل%267 مقابل% 2.1 الربح مجمل هامش سجل بٌنما 
جنٌه من نفس الفترة المقارنة ملٌون  92162مقابل  ،1010 عام من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 21761 الربح صافً بلغ 

 % تغٌر سنوي.1962ة ارتفاع بلغت .بنسب1022من العام الماضً 

  :2020للنصف األول من التعلٌق علً األداء المالً 

 بسبب :  2020فً النصف االول من ٌأتً اإلرتفاع  فً االٌرادات 

المالً ملٌون جنٌه مقابل العام  4292612.% حٌث حققت 12ارتفعت بنسبة  الشخصٌة االتصاالت و المسكن اعمال اٌرادات وحدة 

% حٌث بلغت 10بنسبة  وحدة اعمال الشركات و المؤسساتواٌضا ارتفعت ملٌون جنٌه.  14212621 السابق والذي كان

 . 1022ملٌون جنٌه من العام المالً السابق  26.00621ملٌون جنٌه مقابل  26227610

 بسبب :  2020فً النصف االول من ٌأتً اإلرتفاع  فً تكالٌف النشاط 

% ، و ارتفاع 22بنسبة  تكلفة المكالمات% عن العام الماضً. واٌضا ارتفاع 19لدي الشركة بنسبة  هالك و االستهالكاالارتفاع  

 % .2بنسبة  االجور و المرتبات

 السنىي التغٍز 2079 - 2 الزبع 2020 - 2 الزبع البند

 %7575 71047377 72072375 المبيعبث )ببلمليون(

 %7476 375,,30 ,306257 مجمل الربح

 نقطت مئويت 75,- %5772 %5777 هبمش مجمل الربح

 %577- ,107157 10,4774 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت ,57- %7476 %7576 هبمش صبفي الربح

 مستجدات الشركة:اخر 

أظهرت الشركة نموا فً قاعدة عمالئها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضً، حٌث ارتفع عدد مشتركً  

خدمات %، مع وصول عدد مشتركً 2بنسبة  االنترنت فائق السرعة الثابت%، وارتفع عدد عمالء 10بنسبة  الهاتف الثابت

 .%إل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق97ملٌون عمٌل بنسبة نمو قدرها  62.إلى  المحمول
شركة شركة اتصاالت السعودٌة والعالمٌة وشركة اورانج الفرنسٌة و اعلنت شركة المصرٌة لإلتصاالت و فودافون فً شهر ماٌو 

فٌسبوك عن انشاء الكابل البحري لخدمة القارة واٌوك و ام تً جلوبال كونكت و شركة الصٌن الدولٌة لخدمات المحمول و 

شركة اٌرتٌل الهندٌة بإبرام اتفاقٌة مع الشركة لتوفٌر و (1 افرٌقٌا)قد قام تحالف و .(1)افرٌقٌا  االفرٌقٌة و منطقة الشرق األوسط

بواسطة توسط البحر المفرٌدة من نوعها للعبور من خالل مصر فً مسارات مختلفة لربط البحر االحمر ومسارات ارضٌة حدٌثة و
 . محطات إنزال حدٌثة

وقعت الشركة اتفاقٌن بٌنها و بٌن شركة اتصاالت مصر تشمل خدمات التراسل و البنٌة التحتٌة و الترابط البٌنً فً شهر ٌونٌو  

 ملٌار جنٌه فً المرحلة األولً .  1بٌن الهاتف المحمول و الثابت بقٌمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 فٌهاموثوق  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 ذلك 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
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 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
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