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 2020 الربع الرابع

 المصروفات ضاوانخف اإليراداتمن نمو   ، بدعم2020 الربع الرابع منخالل  %34.6 نسبةب ترتفعالمصرية لإلتصاالت  أرباح

  

 
 

 : 2020نتائج اعمال العام المالي  اإلتصاالت   القطاع / الصناعة

ظهرت ألقوأئم ألمالية ألمجمعة لشركة  
 
في نهاية ألعام ألمالي ألمصرية لإلتصاالت أ

رباح بنسبةأرتفاع صافي  2020
 
  .%10.3 أال

رباحًا بلغت حيث  
 
، 2020ألعام ألمالي جنيه خالل  ونملي 4،850.88حققت أ

رباح بلغت 
 
  في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي  مليار جنيه 4،399.13مقابل أ
2019 . 

 25.805مليار جنيه، مقابل  31.912ى إل عاممبيعات ألشركة خالل أل أرتفعت 
 أساس سنوي.  على %23.7بنسبة أرتفاع .2019 ألعام ألمقارن مليار جنيه في 

  3،330.08حيث بلغت  %28بنسبة  وأإلدأريةأنخفضت ألمصروفات ألعمومية  
 . 2019في  مليون جنيه 4،647.25مليون جنيه مقابل 

مليار جنيه  12.25ليسجل  2020سنويا خالل  %30جمل ألربح بنسبة أرتفع م 
، وأظهر هامش مجمل ألربح تسحنا بوأقع 2019مليار جنيه في ألعام    9.44مقابل  
 % 38.4 نقطة مئوية ليبلغ 1.8

شهرنتائج الثالثة على صعيد 
 
 )الربع الرابع( ا

 ونملي 9،564.97حيث بلغت أإليرأدأت  ألرأبعألمبيعات في ألربع  أرتفعت 
سنوي   أرتفاعبمعدل  في ألربع ألمقارن  جنيه ونملي 6،793.25 مقابل جنيه،
، بارتفاع ربع سنوي  2020مليون في ألربع ألثالث  7،402.07 مقابلو، 40.8%
   .%29.2يبلغ 

بنمو   2020من عام  ألرأبعجنيه خالل ألربع  ونملي 1،318.6وبلغ صافي ألربح  
   .%10.5- ربع سنوي  أنخفاضو %34.6سنوي 

 ETEL كود السهم

 1,707.07 عدد االسهم

 17,070.72 رأس المال

 19,733.75 رأس المال السوقي

 %19.90 التداول الحر

   

 11.6 اخر سعر

 14.6 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 8.0 اسبوع 52 -اقل سعر

 %1.1- عائد السعر منذ سنة

 %3.1- عائد السعر منذ أول السنة

   

 3.04 شهر 12ربحية السهم أخر 

 22.69 القيمة الدفترية اخر ربع

 3.80 مضاعف الربحية

 0.51 مضاعف القيمة الدفترية

 %4.33 عائد التوزيعات

  

يجابية ومبشرة نظرا  لقوة القطاع ومدي اهمية في الفترة الحالية نعتقد بان النتائج ا 
توجه الك ثير من  و "التعلم عن بعد "وتحويل كل من قطاع التعليم الي خاصية

تزامنا مع ازمة كورونا .. وايضا تتجه الدولة الي تطوير  "العمل عن بعد"الشركات الي
 البنية التحتية للمدن الجديدة وذلك ما يحفز القطاع علي النمو . 

يجابية   نتائج ا 

 جهاد ابوهشيمة|  اسم المحلل



 

 

  2020الرابع نتائج الربع 

 البند
 - 4الربع 

2020 

 - 4الربع 

2019 
 التغير السنوي

 - 3الربع 

2020 
 التغير الفصلي

  العام المالي

2020 

  العام المقارن

2019 
 التغير السنوي

 %23.7 25,805.09 31,912.37 %29.2 7,402.07 %40.8 6,793.25 9,564.97 المبيعات )بالمليون(

 %29.7 9,443.26 12,249.03 %39.4 2,702.94 %54.0 2,445.45 3,766.97 مجمل الربح

 نقطة مئوية 1.79 % 36.6 % 38.4 نقطة مئوية 2.87 % 36.5 نقطة مئوية 3.38 % 36.0 % 39.4 هامش مجمل الربح

 %10.3 4,399.13 4,850.88 %10.5- 1,473.66 %34.6 979.56 1,318.61 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوية 1.85- % 17.0 % 15.2 نقطة مئوية 6.12- % 19.9 نقطة مئوية 0.63- % 14.4 % 13.8 هامش صافي الربح

 التعليق على نتائج االعمال

وأيضا أرتفاع    %37.3  بنسبة  قطاع أالتصاالت ألمنزلية وألشخصية  أتإيرأدكبير في  أل  أالرتفاعمن  بدعم    لالتصاالت أرتفعت أيرأدأت ألمصرية   
   .%52.0بنسبة شبكات دولية ألو ألكابالتأيرأدأت في 

  مشتركي  عدد وصول مع ألتوألي، على %20و %14 بنسبة ألثابت ألسرعة فائق أإلنترنت ومشتركي ألثابت ألهاتف مشتركي عدد عأيضا أرتف 
 . ألسابق بالعام مقارنة %43 قدرها نمو بنسبة عميل مليون 7.3 إلى ألمحمول خدمات

. بينما 2019مماثل من عن ألربع أل %22.4، بارتفاع جنيه 137.4لقطاع ألبيانات ألثابت  (ARPUسجل متوسط أاليرأد للمستخدم ) 
 (2019في ألربع ألرأبع  30.56 جنيه )مقابل 31.56ة ألى تاع ألخطوط ألثاب للمستخدم لقط متوسط أاليرأد أرفع

رباحساهم في أرتفاع    
 
بتحسن هامش مجمل   مصحوبا(، وألذي جاء  2020ألرأبع    بعرسنويا في أل  %54ألنمو ألملحوظ في مجمل ألربح )  أال

نقطة مئوية  1.22بوأقع  أإليرأدأتحسن في ألتكاليف، حيث أنخفضت تكلفة ألمكالمات كنسبة من نتيجة تنقطة مئوية،  3.4بـ ح ألرب
  .%18لتسجل 

خيرة:التوزيعات 
 
  اال

، ما  قرشا لكل سهم 0.50بوأقع  2020مليار جنيه عن أرباح  8.53ألمساهمين بقيمة  علىأقترح مجلس أدأرة ألشركة توزيع أرباح نقدية  
 .توزيعات للسهم ئدعا %43يعادل 

 :2021كة خالل العام المالي رالموازنة العامة للش

  وأإلهالكات  وألضرأئب ألفوأئد قبل ربح مرتفعة، وهامش إلى ومتوسطة إحادية بين ما تترأوح بتسبة أإليرأدأت إجمالي تضمنت ألموأزنة 
وأئل في وأالستهالكات

 
سمالي إنفاق  ألثالثينات، ومعدل أ

 
وأخر في ألنشاط إيرأدأت إجمالي من رأ

 
 تكلفة أستبعاد بعد ألعشرينيات أ

خرى  ألخدمات من وألعديد ألتطبيقات تقديم خالل من أإليرأدأت مصادر تنويع علىألشركة  ستعمل .ألجديدة ألترددأت
 
 طريق عن أال

 . دولياً  ألمعتمدة ألبيانات مرأكز وبناء ألتحتية ألبنية تعزيز

 

 

 

 



 

 

 مستجدات الشركة:اخر 

 باستخدأم  ألرقمي  ألتحول  وتيرة  وتسريع  أالتصاالت  شبكات  تطوير  مجال  في  RED HATو   IBMتعاونت ألمصرية لإلتصاالت مع شركة   
تي ألتعاون ذلك إن.ألمفتوحة ألمصادر على ألمعتمدة ألهجينة ألسحابة أسترأتيجية

 
 لتحقيق  لالتصاالت ألمصرية أسترأتيجية إطار في يا

 تلبية في يسهم بما ألبرمجيات وخدمات ألتحتية ألبنية وخدمات ألحوسبة  خدمات لتقديم ألتحتية ألبنية وتحديث تطوير خالل من ألنمو
 . لعمالئها وألمتسارعة ألمتغيرة ألمتطلبات

خالل ألعام ألمالي   2.8مقابل      2020في نهاية ألعام ألمالي    مليار جنيه  2.2ترأجع أرباح ألمصرية لإلتصاالت في شركة فودأفون مصر ألي   
 31 في ألمنتهية ألمالية ألسنة في جنيه مليار 12.3 مصر فودأفون شركة لالتصاالت،في ألمصرية أستثمارأت.وبلغت  2019ألمقارن 
 .2019 لعام ديسمبر 31 في ألمنتهية ألفترة خالل جنيه مليار 10.8 أستثمارأت مقابل 2020 لعام ديسمبر

 

ة لدينا يف التقرير االسرتاتيجي، وقد كانت توصيتنا املفضل األسهمهم املصرية لالتصاالت ضمن جمموعة غطية سقمنا بت ايذكر انن
عن السعر يف السوق، وما  %42، بارتفاع جنيه 16.57د شهر عن 12بالشراء على السهم وحددنا سعر مستهدف للسهم خالل 

 .زلنا ندعم وجهة نظرنا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 األوراق   بيع  أو  شراء  عرض  يعتبر  ال  كما  ،  بيع  أو  شراءب  توصية  ذا التقريربه  ُيقصد  ال.  للجمهور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقرير  هذا  يستند
 أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية

  هذا   استخدام  عن  الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو  قانونية  مسؤولية  شركة بريميير أية  تتحمل  ال.  هانشر  وقت  في  موثوق فيها
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور

  أو   القارئ  يكن  لم  إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط  نقلها  ُيقصد  معلومات  على (  المالحق  جميع  ذلك  في  بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
 بأي  االحتفاظ  دون   البحثي  التقرير  هذا  ويجب مسح  ،   الفور  على  بريميير  إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي  التقرير  لهذا  المتلقي

 شخص  أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء
 .تماًما محظور المقصود المتلقي بخالف

( الشركات  أو)  الشركة  حول  نظرهم  وجهات  أن  التقرير  هذا  في  المذكورة(  الشركات  أو)  الشركة   يغطون  الذين  األبحاث  محللو/محلل  يؤكدو
 . بدقة عنها التعبير  تم المالية وأوراقهم

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 



 

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث قسم


