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 جنيه للسهم 21.5شراء | س.م.  - 2021 / النصف االول الثانيالربع 

 اإليرادات   في ، بدعم من نمو 2021 من الثانيالربع خالل  %134 بنسبة ترتفع لالتصاالتالمصرية  أرباح

  

 
 

  :2021 من الثانيالربع  على صعيد نتائج االتصاالت  القطاع / الصناعة 

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

رباحها ارتفاع  ،2021
 
ساس  على  %133.5كبيرة بلغت   بنسبة ا

 
 .سنوي  ا

 2021من عام  الثانيجنيه خالل الربع  ونملي 1،747.6 صافي الربحوبلغ  
 جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام المالي السابق ونملي 748.4مقابل

قلية( وجاءت النتائج 2020
أ
داء التشغيلي  ةمدعوم،)قبل حقوق ال

أ
بال

 القوي للشركة.
جنيه،  ونملي 8،973.5حيث بلغت  الثانيفي الربع  االيرادات ارتفعت 

 2020من العام المالي جنيه في الربع المقارن  ونملي 7،941.4مقابل 
 . %13سنوي   ارتفاعبمعدل  

مليون جنيه  5.244.5حيث بلغت  %9 بنسبة تكاليف النشاطارتفعت  
رنة من العام المالي مليون جنيه من نفس الفترة المقا 4.828.1مقابل 
 . 2020السابق  

مليون جنيه من  3.113.3مليون جنيه مقابل  3.729.0مجمل الربح بلغ  
، وهو ما ساهم في ارتفاع %19.8الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغ  نفس

 .%41.6نقطة مئوية ليسجل    2.4بـ    هامش مجمل الربح
دارية ارتفعت  حيث  %5بنسبة  الثانيخالل الربع  المصروفات العمومية واالإ

 جنيه. مليون  809.56مليون حنيه مقابل    846.54حققت  

 ETEL كود السهم 

 1,707.07 عدد االسهم

 17,070.72 رأس المال 

 25,776.78 رأس المال السوقي 

 %19.94 التداول الحر 

   

 15.10 اخر سعر 

 15.10 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 10.27 اسبوع 52 -اقل سعر

 %15.4 عائد السعر منذ سنة

 %26.6 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 3.90 شهر  12ربحية السهم أخر 

 23.43 القيمة الدفترية اخر ربع

 3.87 مضاعف الربحية 

 0.64 مضاعف القيمة الدفترية 

 %4.97 عائد التوزيعات

  

فاق واعدة للشركة في ظل نتائج اعمال قوية بدعم من النمو في قطاعات التجزئة، وا
، لبنية التحتية والمشروعات الجديدة ودخول الشركة في مبادرة حياة كريمةالنمو في ا

  .لقطاعين العام والخاصا قمي فيرعملية التحول ال تسارع ة الىافضاإ 
يجابية   نتائج اإ

 محلل مالي |  جهاد ابوهشيمة



 

 

  2021الثاني من نتائج الربع 

 )مليون جنيه( البند
الربع الثاني  
2021 

الربع الثاني  
2020 

 التغير السنوي
ول 

 
الربع اال
2021 

 التغير الفصلي
ول  

 
النصف اال
2021 

ول  
 
النصف اال
2020 

 التغير السنوي

 %16.2 14,945.32 17,372.98 %6.8 8,399.08 %13.0 7,941.45 8,973.55 اليرادات 

 %23.9 5,779.12 7,163.19 %8.6 3,433.80 %19.8 3,113.32 3,729.03 مجمل الربح

 نقطة مئوية  2.56 %38.7 %41.2 نقطة مئوية  1.02 %40.9 نقطة مئوية  2.35 %39.2 %41.6 هامش مجمل الربح 

 %87.9 2,061.56 3,872.95 %17.8- 2,125.34 %134 748.40 1,747.61 صافي الربح/الخسارة 

 نقطة مئوية  8.50 %13.8 %22.3 نقطة مئوية  0.77 %25.3 نقطة مئوية  10.05 %9.4 %19.5 هامش صافي الربح 

 

يرادات  النمو 2020الربع الثاني  2021الربع الثاني  تفاصيل االإ
النسبة من 
جمالي  االإ

 %49.5 %22.3 3,628.60 4,437.86 وحدة اعمال المسكن والتصالت الشخصية 
 %13.3 %5.4 1,131.95 1,192.52 وحدة اعمال الشركات والمؤسسات

 %14.8 %1.3 1,314.18 1,331.76 وحدة اعمال المشغلين
 %12.2 %2.9- 1,132.23 1,099.24 وحدة اعمال النواقل الدولية

 %10.2 %24.2 734.48 912.16 وحدة اعمال عمالء وشبكات الدولي
جمالي  %100.0 %13.0 7,941.45 8,973.55 االإ

  التعليق على نتائج االعمال

وحدات اعمال التجزئة وبلغت نسبة  %18بنسبة  وحدات اعمال التجزئةبسبب زيادة في  %13بنسبة  الربع الثاني ايراداتارتفعت  
وذلك نتيجة ارتفاع اعداد  %14نسبة  الصوتو %27بنسبة  البيانات خدماتايرادات  وذلك بدعم من نمو داتاإليرامن اجمالي  84%

 .العمالء

 .%24.2بنسبة نمو  الدولية والشبكات عمالءلاوحدة اعمال زيادة فضل من اجمالي اإليرادات ب %5اعمال الجملة نمو قدره  حققت 

ذات الهوامش المرتفعة  اإليراداتمو ن، نتيجة %39هامش ربح مليار جنيه محققا  EBITDA" 3.5قبل االستقطاعات "الربح بلغ  
 .خصوصا خدمات نقل البيانات

على  فوق سعر السوق الحالي. %42 همتوقع قدر وجنيه ما يمثل نم 21.5عند مستهدف سعر  وندعمشراء السهم ب توصيتناندعم  
  مرة 3.87على مضاعف ربحية رخيص جدا يبلغ حاليا يتداول السهم  ،صعيد متصل

 
)فيما يبلغ متوسط  شهر" 12رباح اخر "ال

 مرة(. كما يتداول السهم عند نصف قيمته الدفترية تقريبا. 13.9السوق المصري اعف ضم

 

 

 

 

 



 

 

 : مستجدات الشركةاخر 

عمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية،التي 
أ
سيتم تحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا  وافق مجلس الوزراء،على إسناد ا

مدارس فنية، تم  5.بغرض تحويل (ETEL) المصرية لالتصالت في مجال التصالت وتكنولوجيا المعلومات للشركة التطبيقية
لت اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التصا

  وتكنولوجيا المعلومات.

رضية التصالت شبكة تنفيذ بغرض شركةال مع التعاقد على الوزراء مجلس وافق 
أ
ولوية ذات قرية 14 ضمن قرى  6 لعدد ال

أ
 ال

ولى المرحلة من
أ
  .«كريمة حياة» الرائسية للمبادرة ال

 العقارية بمشروعاتها المتكاملة التصالت خدمات لتقديم والتنمية لالستثمار إيوان شركة مع تعاون بروتوكول الشركة وقعت 
حدث التصالت خدمات وإتاحة شبكاتها بتوصيل لالتصالت المصرية الشركة تقوم البروتوكول هذا وبموجب

أ
 التقنيات با

  .والتنمية لالستثمار إيوان لشركة المملوكة للمشروعات المتطورة

علنت الشركة عن إطالق 
أ
عمالهم وتعزيز عملية  ”WE Accessخدمة “ ا

أ
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير ا

مين التحول الرقمي، وذلك من خال
أ
على درجات التحكم وتا

أ
ل مساعدة الشركات على ربط مواقع المكاتب والفروع بسهولة وبا

عمال التسويقية وتطويرها.
أ
وتقدم  البيانات،باإلضافة إلى تقديم خدمات تحليل البيانات التي تساعد بشكل كبير في دعم ال

 تقنية شاملة للشركات الصغيرة 
ا

ا للبيانات من خالل توفير شبكة  والمتوسطة، وتوفرالخدمة الجديدة حلول ا إضافيا مينا
أ
تا

 (.SMART Wi-Fiلسلكية ذكية خاصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/194898096013952
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/194898096013952
https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=1817&lang=ar
https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=1817&lang=ar
https://amwalalghad.com/2021/05/25/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-we-access-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورة فيستند هذا التقرير إلى 
أ
و بيع ال

أ
و بيع ، كما ل يعتبر عرض شراء ا

أ
يه. لقد المعلومات المتاحة للجمهور. ل ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء ا

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
ها. ل تتحمل شركة  تم إعداد المعلومات وال

و محتوياته. يحق لـشركة بريميير ت
أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و ال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا بريميير ا

آ
غيير ال

 التقرير دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا  يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات
أ
ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، 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

ا. الستخدام غير المصرح به لهذا التقرير ال ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماما
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 بحثي 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. 

 

 

 

 ي االتصالمسؤول
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