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بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما 

ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة 
في اإلعتبار  تقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذاالمعلومات الواردة في هذا ال

 العرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب و 

 بقيمة تحتفظ والزالت متواضع أداء تحقق الكهربائية الكابالت ربحية

 ربحية الكابالت الكهربائية تحقق أداء متواضع إال أنها الزالت تحتفظ بقيمة. 

 .2019نظرة عن قرب علي نتائج األعمال للتسعة أشهر األولي من عام 
ولم تحقق  2019نتائج أعمال متواضعة خالل التسعة أشهر األولي من عام  (ELEC.CA)حققت الكابالت الكهربائية 

 إختالف ملحوظ عن الفترة المقارنة من العام المنصرم إال أنها الزالت تحتفظ بقيمة.
   التحليل المالي 

 الكابالت  إيرادات بلغت
 (ELEC.CA)الكهربائية 

مليار جنيه خالل الفترة  1.6
محل النظر، محققة بذلك 

علي أساس  %23معدل نمو 
مليار  1.3سنوي مقارنة ب

جنيه خالل نفس الفترة من 
وعلي صعيد العام المنصرم. 

 تكلفة المبيعات، بلغت آخر
مليار جنيه خالل الفترة  1.3

محل النظر، بمعدل نمو أيضا 
علي أساس سنوي  23%

مليار جنيه خالل  1مقارنة ب
 نفس الفترة من العام المنصرم. 

  268علي أساس سنوي مقارنة ب %24مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، ليحقق معدل نمو بلغ  332مجمل الربح بلغ 
خالل  %21فقد بلغ  هامش مجمل الربحلعام المنصرم. وعلي نفس الصعيد، لم يختلف مليون جنيه خالل نفس الفترة من ا
 الفترة محل النظر والفترة المقارنة.

  علي أساس سنوي مقارنة  %51مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، لتحقق معدل نمو بلغ  225أرباح التشغيل بلغت
 %3بإرتفاع  %14 هامش ربح التشغيل، بلغ وعلي نفس الصعيدم. مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصر  149ب

% 53 بمعدل المصروفات العمومية واإلدراية خالل نفس الفترة من العام المنصرم، وذلك بدعم من إنخفاض %11مقارنة ب
فترة من مليون جنيه خالل نفس ال 108مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، مقارنة ب 51علي أساس سنوي، حيث بلغت 

المصروفات  ، إرتفعتوعلي النقيضمن مصروفات التشغيل.  %23العام المنصرم مع األخذ في اإلعتبار أنها تمثل حوالي 
 9.3مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، مقارنة ب 34علي أساس سنوي، حيث بلغت % 278 بمعدل البيعية والتسويقية

مليون جنيه مقارنة  17.5 اإلضمحالل في العمالء صرم، أيضا بلغت قيمةمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المن
 خالل نفس الفترة من العام المنصرم. )صفر(ب

 (مليون جنيه) 2019تسعة أشهر  2018تسعة أشهر  معدل النمو %
 المبيعات 1,599 1,297 23%
 تكلفة المبيعات (1,267) (1,029) 23%
 مجمل الربح 332 268 24%

 هامش مجمل الربح 21% 21% 
 مصروفات بيعية وتسويقية (34) (9) 278%
دارية (51) (108) 53%-  مصروفات عمومية وا 

 اإلضمحالل في قيمة العمالء (18) -- 
 أرباح التشغيل  225 149 51%

 هامش ربح التشغيل 14% 11% 
 مصروفات تمويلية  (60) (50) 20%

 فوائد عقود التأجير (16) -- 
 أرباح فروق تقييم العملة 10 0.156 6310%
 صافي الربح  116 88 32%

 هامش صافي الربح 7% 7% 
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  حقوق مليون جنيه خالل الفترة محل النظر مع األخذ في اإلعتبار  116 صافي ربححققت الشركة
وعلي مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  88علي أساس سنوي مقارنة ب %32، لترتفع الربحية بمعدل األقلية

 . وقد تأثر صافي الربح ب: %7مماثل لنفس الفتره من العام المنصرم حيث بلغ  هامش صافي الربح، كان نفس الصعيد
  50بمليون جنيه وذلك مقارنة  60خالل الفترة محل النظر حيث بلغت  %20بمعدل  المصروفات التمويليةإرتفعت 

من صافي  %50جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم مع األخذ في اإلعتبار أنها تمثل أكثر من  مليون
 األرباح.

 خالل نفس الفتره من  ب)صفر(مليون جنيه وذلك مقارنة  16 بلغت فوائد عقود تأجير تمويلي أيضا تحملت الشركة
 العام المنصرم. 

  مليون جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم. 9بوذلك مقارنة ألف جنيه  53لتبلغ  اإليرادات األخريإنخفضت 
 مليون جنيه  10مرة خالل الفترة محل النظر حيث بلغت  63 أرباح فروق تقييم العملة ومن جانب آخر، إرتفعت

 ألف جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم.  157بوذلك مقارنة 
 

 تقييم بحوث عربية أون الين
  مقارنة بسعر  %9جنيه/سهم بمعدل صعود بلغ  1.56 لسهم شركة الكابالت بطريقة مضاعف الربحية القيمة العادلةبلغت

 .2019نوفمبر  17إغالق 
  2019مليون جنيه بنهاية العام المالي  155يبلغ  صافي ربح متوقعقرش/سهم، وذلك في ضوء  22قدرنا ربحية السهم ب ،

 مرة لقطاع خدمات ومنتجات صناعية.7.11ومضاعف ربحية 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مليون جنيه( 2019صافي الربح المتوقع لعام  155
 عدد األسهم المصدرة )مليون سهم( 711
 ربحية السهم 0.22
 مضاعف ربحية قطاع خدمات ومنتجات صناعية )مرة( 7.11
القيمة العادلة بناء علي طريقة مضاعف الربحية  1.56

 )جنيه/سهم(
 2019نوفمبر  17القيمة السوقية إغالق  1.44
 نسبة الصعود 9%
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                              مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                                                                أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                           MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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