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تسجل زيادة في صافي الربح بنسبة  %218على خلفية
ارتفاع اإليرادات بنسبة  %50بالرغم من األزمات
والتحديات المستمرة التي يواجهها السوق.
•
•
•
•
•
•
•
•

أهم المؤشرات المالية ال ُمجمعة خالل النصف األول من 2022

نموا بنسبة  %51.5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،لتصل إلى  187مليون جنيه
سجلت إيرادات النشاط ً
زادت التكاليف بنسبة  %59.7لتصل إلى  146.8مليون جنيه
زادت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية بنسبة  %16.7لتصل إلى  28.9مليون جنيه
زادت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  %68.5لتصل إلى  11.2مليون جنيه
زادت إيرادات االستثمار بنسبة  %6.3لتصل إلى  5.9مليون جنيه
تحول صافي إيرادات الفوائد لرصيد سلبي بقيمة  2.6مليون جنيه
انخفضت الضرائب بنسبة  %4.2لتصل إلى  3.4مليون جنيه
وصل صافي الربح إلى  20مليون جنيه بزيادة نسبتها %218
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السوق العالمي للخدمات اللوجستية والنقل -سوق متقلب وخارج عن السيطرة
تعكس الطبيعة المتقلبة للسوق الحالة التي يمر بها االقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
ويمكننا التأكد من هذه الحقيقة بمساعدة عدد من المؤشرات الدالة على ذلك ،مثل
ارتفاع أسعار العقود اللوجستية وتقلبها ،والحالة غير المسبوقة من اكتظاظ الموانئ
وتباطؤ حركة البضائع بها ،باإلضافة الستمرار المشكالت المرتبطة بمستوى الخدمات
واختالل القدرات التشغيلية حول العالم .كل هذه العوامل المترتبة بشكل مباشر على
ارتفاع الطلب االستهالكي في جميع أنحاء العالم تواصل تأثيرها على بيئة التشغيل
التي أصبحت أصعب وأكثر تعقيدًا بصورة لم يعهدها قطاع الخدمات اللوجستية من
قبل .وتعكس سالسل اإلمداد والتوريد في مصر هذه الظروف العالمية ،ولكن على
مستوى أصغر .وكما ذكرنا في نظرتنا المستقبلية للفترة القادمةّ ،
فإن العودة لمرحلة
التوازن واالستقرار السوقي على المدى الطويل لن تحدث قبل حلول عام  ،2023حيث
تعتبر التقلبات السوقية والموجات التضخمية من أهم سمات الخدمات اللوجستية في
نظرا للتأثير المباشر للحرب
مصر والعالم خالل  2022مثلما حدث تما ًما في ً ،2021
مؤخرا ضمن
الروسية األوكرانية وارتفاع أسعار الوقود ،وتعويم الجنيه المصري
ً
سلسلة من اإلجراءات االقتصادية األخرى.
وعلى مستوى الشحن البحري ،واصلت الظروف غير المستقرة تأثيرها على األسواق
العالمية خالل النصف األول من  ،2022خاصة مع استمرار العجز في تقديم خدمات
الشحن البحري والحاويات ،وهو ما أقترن أيضًا بتقديم مستوى خدمات ال يعتمد عليه
واكتظاظ الموانئ بالبضائع على الدوام .ومن أهم العوامل التي أدت لتفاقم هذه الظروف،
غلق ميناء شنغهاي في منتصف مارس الماضي وإعادة فتحه أمام حركة الشحن في
أبريل من العام الحالي ،وهو ما نتج عنه تكدس هائل للبضائع ،مما أثر بشكل سلبي على
القدرات التشغيلية وأسعار الشحن العالمية.
أما الشحن الجوي ،فقد واجه هو اآلخر مجموعة من الضغوط والظروف التشغيلية
غير المواتية :فقد واصلت أسعار الشحن الجوي ارتفاعها الكبير ،مع ضعف القدرات
التشغيلية على استيعاب كمية وحركة البضائع ،والتكدس الهائل للبضائع في الموانئ
والمنافذ الجوية الرئيسية حول العالم ،وتراجع أعداد القوى العاملة في القطاع ،وهي
مشكلة قائمة منذ فترة ،ولكنها تفاقمت أكثر بسبب الحرب الروسية األوكرانية ووصلت
لمستويات غير مسبوقة .ومن المتوقع أن تواصل أسعار الشحن الجوي ارتفاعها،
باإلضافة لتراجع القدرات التشغيلية للشحن الجوي خالل  ،2023خاصة مع ضعف
قدرات التحميل لطائرات الركاب.

وبالنسبة للشحن البريّ ،
كثيرا عن القطاعين السابقين .فهناك
فإن الصورة ال تختلف
ً
زيادة في أسعار الشحن البري بنسبة  %7.5مقارنة بالربع األخير من  .2021ويُعتبر
الربع األول من  2022هو سابع ربع سنة على التوالي ترتفع فيه أسعار الشحن البري.
في الوقت نفسه ،ساعد ارتفاع أسعار الوقود بمتوسط زيادة سنوية  ،%52.7والذي
اقترن بضعف القدرات التشغيلية ،على رفع أسعار الشحن البري على الطرق حول
العالم بنسب ومعدالت متفاوتة.
ّ
إن رؤيتنا المستقبلية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار قطاع الشحن خالل  ،2022نتيجة
التقلبات السوقية وحالة عدم االستقرار المترتبة على الموجات التضخمية الحادة
وتأثيرات الحرب الروسية األوكرانية ،وهو ما سيدفع التكاليف لمزيد من االرتفاع،
على الرغم من أن استمرار سيطرة التضخم على األسواق يؤدي لتراجع عام في الطلب
الكلي وبالتالي تخفيف الضغوط المؤدية لتصاعد األسعار .ولكن علينا مالحظة ّ
أن أسوأ
التأثيرات السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود لم يتم تسجيلها حتى اآلن على
أساس ربع سنوي ،حيث إن ارتفاع أسعار الوقود لم تحدث إال بعد اندالع الحرب بين
روسيا وأوكرانيا في  24فبراير الماضي ،حيث استطاعت سفن الحاويات االستفادة
من عقود شراء الوقود اآلجلة بأسعار منخفضة خالل أواخر فبراير وأوائل مارس
الماضيين .ومع نفاد كميات الوقود التي تم شراؤها بأسعار منخفضةّ ،
فإن تأثير ارتفاع
أسعار الوقود على أسعار الشحن سيتزايد بشكل ملحوظ على المدى القصير.
ّ
إن أداء ايجيترانس يعكس إلى حد ما التوجهات العالمية المعروفة لقطاعات األعمال
المختلفة التي تضمها الصناعة التي نعمل بها .وقد ثبت عمليًا نجاح جهودنا ،على
الرغم من الظروف السوقية غير المواتية والتحديات التي يتضمنها القطاع ،حيث
تمكنت الشركة من تحقيق نمو في عوائدها بنسبة  .%65ومن اآلن فصاعدًا ،ستواصل
ايجيترانس تركيزها على أهدافها االستراتيجية الرئيسية والسعي لتقليل التأثيرات السلبية
للعوامل السوقية المختلفة وتحفيز نمو أعمالنا بشكل مستمر .ومن أهم ما نسعى للتركيز
عليه خالل المرحلة القادمة ،المحافظة على تحالفاتنا االستراتيجية بما يتيح لنا التفاوض
بقوة للحصول على أسعار تفضيلية لعقودنا .يجب أيضًا مالحظة ّ
أن ارتفاع معدالت
التضخم وأسعار الفائدة بدأ بالفعل في التأثير على الطلب سلبيًا ،وهو ما سيخلق وضعًا
جديدًا يدفع األسعار للتراجع خاصة مع حل المشكالت المرتبطة بالقدرات التشغيلية
وتكدس البضائع في المنافذ والموانئ.
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نظرة عامة على النتائج المالية ال ُمجمعة
علــى الرغــم مــن اســتمرار تأثيــرات البيئــة التشــغيلية الســلبية ،إال ّ
أن ايجيترانــس
تمكنــت مــن تحقيــق أداء تشــغيلي متميــز للغايــة ،حيــث وصلــت إيــرادات النشــاط
المجمعــة خــال النصــف األول مــن  2022إلــى  187مليــون جنيــه ،بعــد أن
كانــت  123.5مليــون جنيــه خــال النصــف األول مــن  ،2021وهــو مــا يمثــل
زيــادة نســبتها  %51.5مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي .وقــد صاحــب
التحســن الملحــوظ فــي األداء التشــغيلي للشــركة ،زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف التــي
وصلــت إلــى  146.8مليــون جنيــه بعــد أن كانــت  91.9مليــون جنيــه خــال نفــس

الفتــرة مــن العــام الماضــي وبزيــادة نســبتها  .%59.7ونتيجــة لذلــك ســجل هامــش
صافــي الربــح زيــادة بمعــدل  564.9نقطــة أســاس ليصــل إلــى  %10.8مقارنــة
ب %5.1العــام الماضــي .فــي الوقــت نفســه وصــل صافــي الربــح ال ُمجمــع بعــد
الضرائــب خــال النصــف األول مــن  2022إلــى  20.15مليــون جنيــه ،بنســبة
نمــو ســنوي وصلــت إلــى  %218مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن  ،2021وهــو مــا
يعكــس التأثيــر المــزدوج لتحســن العمليــات التشــغيلية مقترنــا باألربــاح الناتجــة
عــن أســعار الصــرف.
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نظرة على العمليات التشغيلية
شــهد الربــع الثانــي مــن العــام تحســنًا فــي إيــرادات النشــاط ومعــدل التكاليــف/
اإليــرادات لقطــاع األعمــال المعتــادة ،مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن  ،2021مــع أداء
اســتثنائي لإليــرادات التــي ســجلت زيــادة بنســبة  %51.5علــى الرغم مــن حالة عدم
التــوازن التــي يشــهدها الســوقّ .
إن تركيزنــا االســتراتيجي علــى التســويق بشــكل
رئيســي وتحســن العمليــات التشــغيلية التــي يتــم تنســيقها علــى مســتوى المجموعــة،
أثمــر عــن إضافــة عــدد مــن العمــاء الرئيســيين الجــدد الذيــن عقــدوا اتفاقــات
مــع ايجيترانــس خــال هــذا الربــع ،ومــن بينهــم يونيــون أيــر ،الشــركة المصريــة
األلمانيــة للبورســلين ،الشــركة المصريــة للبولــي بروبليــن ،مينلــو ،حلوانــي إخــوان
ومكتبــات ســمير وعلــي .مــن ناحيــة أخــرى ،أدى ارتفــاع المتحصــات النقديــة
إلــى تراجــع ملحــوظ فــي أوراق القبــض التــي شــهدت انخفاضًــا بنســبة .%24
ضــا جهودهــا لتحســين توغلهــا الســوقي والوصــول
هــذا وتواصــل ايجيترانــس أي ً
لعمــاء جــدد مــن خــال دعــم تواجــد وانتشــار عالمتهــا التجاريــة ،خاصــة مــع
تطويــر وإطــاق موقعهــا اإللكترونــي المحــدث والموجــه للمســتثمرين والمســاهمين
 ir.egytrans.comوهــو مــا ســاهم فــي دعــم تواجدهــا اإللكترونــي مــن خــال
الشــبكة العالميــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع المشــروعات ،فمــا زال هــذا الســوق يتميــز بطبيعتــه
الدوريــة المتقلبــة وتأثــره بصــورة حــادة بالظــروف الســوقية خاصــة مــع تراجــع
عــدد مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة علــى المســتوى القومــي ،باإلضافــة للتنافســية
التــي تميــز هــذا الســوق ،وحــرب األســعار التــي تؤثــر ســلبيًا علــى هوامــش الربــح.
ـرا للمكانــة الرياديــة والســمعة الممتــازة التــي تتمتــع
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ونظـ ً
بهــا ايجيترانــس فــي قطــاع المشــروعات ،فمــن المتوقــع أن الشــركة ســتتمكن مــن
اســتعادة الزخــم التشــغيلي فــي هــذا القطــاع ،خاصــة مــع وجــود تحســن نســبي فــي
الســوق ،وهــو األمــر الــذي تمــت مالحظتــه.
مــن ناحيــة أخــرى ،يواصــل قطــاع المناطــق الحــرة أدائــه المتميــز مــع وجــود
فــرص مســتقبلية للنمــو ،خاصــة بعــد انتقــال أعمــال القطــاع بالكامــل للمنطقــة
االقتصاديــة لقنــاة الســويس .وقــد تــم االنتهــاء مــن وضــع التصميمــات األوليــة
للمســتودع الجديــد المقــرر إقامتــه فــي العيــن الســخنة .وبمجــرد بــدء العمليــات
التشــغيلية فيــه ،ســتبدأ الشــركة فــي تنفيــذ اســتراتيجية طموحــة للتوســع فــي قطــاع
خدمــات المناطــق الحــرة بشــكل كبيــر.
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ايجيترانس
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٪۷

اﯾﺟﯾﺗراﻧس

٪۹۲

مساهمة الشركات التابعة
في اإليرادات المجمعة

أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
مشروعات تحت التنفيذ
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
حسابات دائنة أخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
الحصة الحالية من قرض طويل األجل
قرض طويل األجل أوراق الدفع
إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية

 2021النصف األول 2022

النمو

122,768,276
72,328,207
42,746,656
46,582,699
41,098,953
348,751,258

145,422,702
80,486,180
40,555,816
5,335,611
62,409,373
422,155,699

%18.5
%11.3
%5.1%88.5%51.9
%21.0

23,166,608

33,636,053

%45.2

27,832,739

29,859,219

%7.3

12,382,226

12,888,409

%4.1

2,692,968

1,616,600

%40.0-

23,551,801

51,807,454

%120.0

107,423,968
241,327,290

159,868,511
262,287,188

%48.8
%8.7

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
األرباح قبل الفوائد والضرائب
(صافي أرباح التشغيل)
أرباح/خسائر االستثمار
صافي ايرادات الفوائد
مصروفات التأمينات االجتماعية
المخصصات
أرباح /خسائر أسعار الصرف
ايرادات أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب
حقوق األقلية
صافي الربح بعد الضرائب وحقوق األقلية
نصيب السهم فى األرباح

النصف األول  2021النصف األول 2022
187,124,616
)(146,852,972
40,271,644
)(28,995,046

التغير
السنوي
%51.5
%59.7
%27.7
%16.7

6,693,260

11,276,598

%68.5

5,590,939
1,586,064
)(4,099,744
0
)(59,399
261,157
9,972,277
)(3,650,106
6,322,171
)(646
6,321,525
0.04

5,940,495
)(2,640,296
)(2,029,678
0
10,493,143
608,485
23,648,747
)(3,498,606
20,150,141
)(710
20,149,431
0.13

%6.3
n/a
%50.5%0.0
n/a
%133.0
%137.1
%4.2%218.7
%9.9
%218.7
%218.7

123,502,221
)(91,963,959
31,538,262
)(24,845,002

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

نظرة عامة على العمليات التشغيلية
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ايجيترانس
المستقلة

بيان النتائج المالية

النصف األول 2022

سجلت إيرادات النشاط المستقلة لشركة ايجيترانس  173.1مليون جنيه في النصف األول من العام الحالي ،بنسبة نمو بلغت %57.7
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .ونتيجة لذلك ،شهدت التكاليف التشغيلية زيادة بنسبة  %53لتصل إلى  141.9مليون جنيه ،بينما
ارتفعت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية بنسبة  %17.6لتصل إلى  25.9مليون جنيه في النصف األول من  .2022ونتيجة
لألداء االستثنائي لنشاط ترحيل البضائع ( )Freight Forwardingوالمناطق الحرة ،حقق صافي األرباح التشغيلية تحسنًا في أدائه
ليسجل  5.3مليون جنيه في النصف األول من العام ،بعد أن سجل خسائر بقيمة  5ماليين جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتزامن مع هذا النمو الهائل ،وصل صافي الربح بعد الضرائب إلى  29.6مليون جنيه بعد أن كان  14.8مليون جنيه خالل فترة
المقارنة ،بزيادة نسبتها  %99.1وهامشي صافي ربح  %13.5و %17.1للفترتين محل المقارنة على التوالي.

أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

البيان

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
مشروعات تحت التنفيذ
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
حسابات دائنة أخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
الحصة الحالية من قرض طويل األجل
قرض طويل األجل أوراق الدفع
إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
األرباح قبل الفوائد والضرائب
(صافي أرباح التشغيل)
أرباح/خسائر االستثمار
إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
أرباح /خسائر أسعار الصرف
المصروفات المتنوعة
اإليرادات المتنوعة
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

 2021النصف األول 2022

42,089,855
66,061,983
44,694,403
42,746,656
36,294,102
317,470,873
22,142,126
26,171,948
37,301,400
2,036,294
26,328,192
117,951,824
199,519,049

62,906,459
75,400,753
47,799,767
22,367,345
55,038,880
375,432,933
33,263,561
28,131,544
22,941,113
1,255,676
57,680,235
149,365,279
226,067,654

النمو

%49.5
%14.1
%6.9
%47.7%51.6
%18.3
%50.2
%7.5
%38.5%38.3%119.1
%26.6
%13.3

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
األرباح قبل الفوائد والضرائب (صافي
أرباح التشغيل)
أرباح/خسائر االستثمار
إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
أرباح /خسائر أسعار الصرف
المصروفات المتنوعة
اإليرادات المتنوعة
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب
نصيب السهم فى األرباح

النصف األول  2021النصف األول 2022
109,845,881
)(92,777,713
17,068,168
)(22,063,448

173,150,829
)(141,937,434
31,213,395
)(25,955,439

التغير
السنوي

%57.6
%53.0
%82.9
%17.6

)(4,995,280

5,257,956

n/a

21,273,233
743,958
)(3,938,008
0
)(133,356
3,237,153
16,187,700
)(1,319,218
14,868,482
0.076

18,898,026
)(1,984,319
)(1,474,022
0
8,318,543
3,717,636
32,733,820
)(3,124,071
29,609,749
0.15

%11.2n/a
%62.6%0.0
n/a
%14.8
%102.2
%136.8
%99.1
%99.1

النصف األول 2021

النصف األول 2022

109,845,881
)(92,777,713
17,068,168
)(22,063,448

173,150,829
)(141,937,434
31,213,395
)(25,955,439

معد النمو
السنوي
%57.6
%53.0
%82.9
%17.6

5,257,956

n/a

18,898,026
)(1,984,319
)(1,474,022
0
8,318,543
3,717,636
32,733,820
)(3,124,071
29,609,749

%11.2n/a
%62.6%0.0
n/a
%14.8
%102.2
%136.8
%99.1

معدل النمو
ربع/ربع

معدل النمو
سنة/سنة

)(4,995,280
21,273,233
743,958
)(3,938,008
0
)(133,356
3,237,153
16,187,700
)(1,319,218
14,868,482

الربع الثاني 2021

الربع األول 2022

الربع الثاني 2022

59,383,448
)(48,051,814
11,331,634
)(10,627,915

87,282,411
)(72,791,945
14,490,466
)(12,852,677

85,868,418
)(69,145,489
16,722,929
)(13,102,762

%1.6%5.0%15.4
%1.9

703,719

1,637,789

3,620,167

%121.0

%414.4

0
244,320
)(849,218
0
132,702
1,607,927
1,839,450
)(1,367,946
471,504

18,898,026
)(590,918
)(270,750
0
6,210,040
1,926,572
27,810,759
)(2,123,946
25,686,813

0
)(1,393,401
)(1,203,272
0
2,108,503
1,791,064
4,923,061
)(1,000,125
3,922,936

%100.0%135.8
%344.4
%0.0
%66.0%7.0%82.3%52.9%84.7-

%0.0
%670.3%41.7
%0.0
%1488.9
%11.4
%167.6
%26.9%732.0

%44.6
%43.9
%47.6
%23.3

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

القوائم المالية المستقلة لشركة ايجيترانس
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اإليرادات حسب قطاعات األعمال النصف األول 2021

اإليرادات حسب قطاعات األعمال النصف األول 2022

ايجيترانس المستقلة

٪۳٫۱ ٪۲٫۳
٪۸٫۲

٪۷٫۸

اﻟﺗﺧزﯾن
ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ

٪۲۸٫۱

٪۲۲٫۸

ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

٪۳۳٫۳

اﺧري

اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

٪۱۹٫۷

اﺧري
ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ

٪۷٫٤

اﻟﻧﻘل اﻟﺑري

٪۲۳٫۲

ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

بيان النتائج المالية

النصف األول 2022

٪۳٦٫۲

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة

٪٤٫٥
٪۱٫٦

اﻟﻧﻘل اﻟﺑري
اﻟﺗﺧزﯾن
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة

٪۱٫۸

مساهمة قطاعات األعمال في اإليرادات والنمو
اﻟﻧﺻف اﻷول
۲۰۲۱

اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟﻧﺻف اﻷول
۲۰۲۲

٦۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۳۰۰

٥۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۲٥۰
٪۲۰۰

٤۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۱٥۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۱۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

٪٥۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰

٪۰

ﺧدﻣﺎت
اﺿﺎﻓﯾﺔ

اﻟﺗﺧزﯾن

ﺷﺣن
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

اﺧري

اﻟﻧﻘل
اﻟﺑري

اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺣرة

٪٥۰-
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أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

المصرية ألعمال النقل الفني (إيتال) هي شركة رائدة في تنفيذ عمليات النقل المتخصص للطرود ذات األوزان واألبعاد غير التقليدية.
نظرا للطبيعة الدورية ألعماله والحرفية الفنية العالية للخدمات المقدمة من حيث األبعاد واألوزان
ويتسم هذا السوق بتعقيده الشديد ً
وجداول التشغيل الصارمة وهو ما يتطلب أعلى قدر من الخبرة والمعرفة واالحترافية واالعتمادية ،والمرونة ،والتنظيم ،واالتصاالت.
ويعكس قطاع أعمال المشروعات بشكل عام طبيعة وديناميكية هذا القطاع بصورة كبيرة ،حيث سجلت إيرادات الشركة  4.6مليون
جنيه في النصف األول من  ،2022بنسبة تراجع  %62.9مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما أثر سلبيًا على صافي أرباح
التشغيل التي سجلت خسائر بمبلغ  3.3مليون جنيه في النصف األول من  2022مقارنة بـ  1.7مليون جنيه أرباح خالل فترة المقارنة.
هذا ويواصل سوق مشروعات البنية التحتية العمالقة تأثره بالمنافسة الكبيرة التي تُميز هذا القطاع ،باإلضافة لضعف السيولة والظروف
الجيوسياسية .وطبقًا لنظرتنا المستقبلية ،نتوقع أن يعود هذا السوق لطبيعته المعتادة مع بداية الربع األخير من العام الحالي.

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
االلتزامات الضريبية المستحقة
إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
صافي األرباح التشغيلية
صافي إيرادات الفوائد
أرباح/خسائر سعر الصرف
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

 2021النصف األول 2022

62,350,878
2,221,705
1,505,634
1,241,972
81,914,689
979,128
10,784,708
19,013,166
62,901,523

61,500,259
1,383,339
3,915,224
993,313
77,923,337
275,428
10,961,776
18,503,596
59,419,741

النمو

%1.4%37.7%160.0
%20.0%4.9%71.9%1.6
%2.7%5.5-

النصف األول  2021النصف األول 2022

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
صافي األرباح التشغيلية
صافي إيرادات الفوائد
أرباح/خسائر سعر الصرف
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

الربع الثاني 2021

الربع األول 2022

الربع الثاني 2022

5,713,438
)(3,585,612
2,127,826
)(1,252,629
875,197
42,038
0
)(261,300
655,935
)(313,346
342,589

1,939,555
)(2,079,248
)(139,693
)(1,535,328
)(1,675,021
)(11,077
0
156,743
)(1,529,355
)(94,400
)(1,623,755

2,643,939
)(2,731,121
)(87,182
)(1,557,561
)(1,644,743
)(12,114
0
)(118,502
)(1,775,359
)(82,668
)(1,858,027

معدل النمو
ربع/ربع

%36.3
%31.4
%37.6%1.4
%1.8%9.4
%0.0
n/a
%16.1
%12.4%14.4

معدل النمو
سنة/سنة

%53.7%23.8n/a
%24.3
n/a
n/a
%0.0
%54.6%370.7%73.6%642.3-

12,358,298
)(7,543,314
4,814,984
)(3,136,636
1,678,348
98,571
0
)(295,648
1,481,271
)(507,068
974,203

التغير
السنوي

4,583,494
)(4,810,369
)(226,875
)(3,092,889
)(3,319,764
)(23,191
0
38,241
)(3,304,714
)(177,068
)(3,481,782

%62.9%36.2n/a
%1.4n/a
n/a
%0.0
n/a
n/a
%65.1n/a

النصف األول 2021

النصف األول 2022

12,358,298
)(7,543,314
4,814,984
)(3,136,636
1,678,348
98,571
0
)(295,648
1,481,271
)(507,068
974,203

4,583,494
)(4,810,369
)(226,875
)(3,092,889
)(3,319,764
)(23,191
0
38,241
)(3,304,714
)(177,068
)(3,481,782

معد النمو
السنوي

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

المصرية ألعمال
النقل الفني (ايتال)

بيان النتائج المالية

النصف األول 2022

%62.9%36.2%104.7%1.4%297.8n/a
%0.0
n/a
n/a
%65.1n/a
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أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالدوالر األمريكي

تقود ايجيترانس لحلول المستودعات السوق الذي تعمل به ،كما تواصل تقديم خدماتها المتخصصة وخبراتها الكبيرة لقاعدة عمالئها.
هذا وقد سجلت الشركة تراجعًا بنسبة  %9.1في إيراداتها خالل النصف األول من  2022لتسجل إيرادات الشركة  0.698مليون
دوالر مقارنة بـ  0.769مليون دوالر تم تسجيلها خالل نفس الفترة من العام الماضي .ونتيجة لذلك ،انخفض صافي الربح خالل الفترة
ليسجل  0.153مليون دوالر بانخفاض وصلت نسبته إلى  %61.6خالل النصف األول من  .2022يشار إلى أن أداء ايجيترانس لحلول
سا لظروف السوق بشكل عام ،حيث يشهد تباطؤً ا في حركة الشحن بنسبة  ،%37.3باإلضافة الرتفاع سعر
المستودعات يُعد انعكا ً
صرف الدوالر مما أثر على رصيد المستحق على أطراف ذات عالقة (ايجيترانس)ايجيترانس بالجنيه المصري.

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض وحسابات مدينة أخرى
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع وحسابات دائنة أخرى
إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية

المبالغ مدرجة بالدوالر األمريكي

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
صافي األرباح التشغيلية
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

 2021النصف األول 2022

1,171,089
282,887
227,660
3,343,580
54,495
463,844
2,879,736

1,120,255
284,798
289,935
3,069,293
57,261
764,331
2,304,962

النمو

%4.3%0.7
%27.4
%8.2%5.1
%64.8
%20.0-

النصف األول  2021النصف األول 2022

البند
اإليرادات
التكاليف
مجمل الربح
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
صافي األرباح التشغيلية
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

الربع الثاني 2021

الربع األول 2022

الربع الثاني 2022

342,919
)(66,164
276,755
)(74,117
202,638
19,666
)(909
221,395
)(50,019
171,376

417,499
)(85,521
331,978
)(80,713
251,265
)(142,220
)(990
108,055
)(24,548
83,507

281,481
)(76,255
205,226
)(78,086
127,140
)(6,309
)(23,944
96,887
)(27,186
69,701

معدل النمو
ربع/ربع

%32.6%10.8%38.2%3.3%49.4%95.6%2318.6
%10.3%10.7
%16.5-

معدل النمو
سنة/سنة

%17.9%15.3
%25.8%5.4
%37.3n/a
n/a
%56.2%45.6%59.3-

769,204
)(152,264
616,940
)(151,228
465,712
52,236
)(2,056
515,892
)(116,538
399,354

التغير
السنوي

698,980
)(161,776
537,204
)(158,799
378,405
)(148,529
)(24,934
204,942
)(51,734
153,208

%9.1%6.2
%12.9%5.0
%18.7%384.3%0.0
%60.3%55.6%61.6-

النصف األول 2021

النصف األول 2022

769,204
)(152,264
616,940
)(151,228
465,712
52,236
)(2,056
515,892
)(116,538
399,354

698,980
)(161,776
537,204
)(158,799
378,405
)(148,529
)(24,934
204,942
)(51,734
153,208

معد النمو
السنوي

المبالغ مدرجة بالدوالر األمريكي

ايجيترانس لحلول
المستودعات

()EDS

بيان النتائج المالية

النصف األول 2022

%9.1%6.2
%12.9%5.0
%18.7n/a
%1112.7
%60.3%55.6%61.6-
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التداول في النصف األول 2022

أداء سهم إيجيترانس في النصف األول 2022
اﻟﻣؤﺷر EGX30 -
اﻟﻣؤﺷر EGX100 -

۲٫٥۰۰
۲٫٤۰۰
۲٫۳۰۰
۲٫۲۰۰
۲٫۱۰۰
۲٫۰۰۰
۱٫۹۰۰
۱٫۸۰۰
۱٫۷۰۰
۱٫٦۰۰
۱٫٥۰۰
۱٫٤۰۰
۱٫۳۰۰
۱٫۲۰۰
۱٫۱۰۰
۱٫۰۰۰
دﯾ

ﯾ

ﺳﻣﺑ
۲۱
ر-

۲۲
ر-

ﻧﺎﯾ

ﻓﺑ
راﯾ
۲۲
ر-

۲۲
س-
ﻣﺎر

أ
ﺑرﯾ
۲۲
ل-

۲۲
و-

ﻣﺎﯾ

ﯾ
وﻧﯾ
۲۲
و-

أداء سهم إيجيترانس

ETRS
اﻟﻣؤﺷر EGX70 -

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول

ﻋدد اﻷﺳﮭم
۱٦۰۰۰۰۰۰۰
۱٥۰۰۰۰۰۰۰
۱٤۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰
٦۰۰۰۰۰۰۰
٥۰۰۰۰۰۰۰
٤۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰

ﯾﻧﺎﯾر۲۲-

ﻓﺑراﯾر۲۲-

ﺣﺟم اﻟﺗداول

ﻣﺎرس۲۲-

أﺑرﯾل۲۲-

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري

ﻣﺎﯾو۲۲-

ﯾوﻧﯾو۲۲-

۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸٥۰۰۰۰۰۰
۲۷۰۰۰۰۰۰۰
۲٥٥۰۰۰۰۰۰
۲٤۰۰۰۰۰۰۰
۲۲٥۰۰۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۹٥۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۱٦٥۰۰۰۰۰۰
۱٥۰۰۰۰۰۰۰
۱۳٥۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰٥۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
۷٥۰۰۰۰۰۰
٦۰۰۰۰۰۰۰
٤٥۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰

بيان النتائج المالية

النصف األول 2022

البيانات الشهرية حول سعر السهم في النصف األول 2022
الشهر
يناير22-
فبراير22-
مارس22-
أبريل22-
مايو22-
يونيو22-
اإلجمالي

حجم التداول

قيمة التداول

األخير

المتوسط

أعلى سعر

أقل سعر التغير الشهري

17,288,518
37,180,395
25,000,385
30,883,502
151,135,243
64,499,341

39,295,597
70,361,635
41,655,296
47,704,766
296,027,129
114,851,644

2.00
1.69
1.61
1.80
1.84
1.55

2.00
1.69
1.61
1.80
1.84
1.55

2.40
2.13
1.80
1.81
2.28
1.90

%7.83%15.50%4.73%11.80
%2.22
%15.76-

609,896,067 325,987,384

1.98
1.40
1.45
1.31
1.69
1.47

التغير منذ
بداية العام

%8.19%22.17%25.85%17.20%15.36%28.70-

حجم الشراء
7,448,714
15,170,925
11,061,645
14,904,151
71,725,837
27,244,397

صافى البيع/
حجم البيع
الشراء

9,839,804
22,009,470
13,938,740
15,979,351
79,409,406
37,254,944

بيع
بيع
بيع
بيع
بيع
بيع

178,431,715 147,555,669

بيع

القيمة السوقية

التغير السنوي

311,500,750
264,057,750
251,572,750
280,912,500
287,155,000
241,896,875

%8.19%15.23%4.73%11.66
%2.22
%15.76-

هيكل المساهمين في النصف األول 2022
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نظرة مستقبلية

بيان النتائج المالية

النصف األول2021
2022
الربع

إن نظرتنـا المسـتقبلية لعـام  2022سـتظل متحفظـة لعـدة أسـباب .فحالـة عـدم التأكـد
سـتظل كمـا هـي فـي بعـض قطاعـات أعمالنـا الرئيسـية خاصـة مـع وصـول تكاليـف
التشـغيل لمسـتويات تاريخيـة غيـر مسـبوقة .يقتـرن ذلـك أيضًـا بعـدد مـن التطـورات
العالميـة الرئيسـية بمـا فـي ذلك توقعـات بارتفاع أسـعار الوقود وتأثيـر التضخم العالمي
علـى عملياتنـا التشـغيلية إلـى جانب اسـتمرار التأثيرات السـلبية لوباء كورونا المسـتجد
علـى سالسـل التوريـد العالميـة التـي تـؤدي بدورهـا الرتفـاع األسـعار مـع تأخر تسـليم
آخـرا ،تأثيـر الحـرب الروسـية األوكرانيـة علـى
وأخيـرا وليـس
شـحنات البضائـع،
ً
ً
سالسـل التوريـد وتأثيرهـا المباشـر والكبيـر علـى معـدالت التضخـم العالميـةّ .
إن هـذه
العوامـل مجتمعـة مـن المتوقـع أن تُفاقـم اآلثار السـلبية التي تعاني منها سالسـل التوريد
المحليـة والعالميـة فـي وقـت ال يوجـد فيـه أي متسـع السـتيعاب المزيـد مـن التعقيـدات
واألزمـات التـي تضـاف لبيئـة التشـغيل الصعبـة التـي نعيشـها.
أمـا علـى المسـتوى اإليجابي ،سـنجد أن الخطة االسـتراتيجية التي وضعتهـا ايجيترانس
بعـد بـدء تفشـي وبـاء كورونـا المسـتجد ،سـاعدت الشـركة علـى مواصلـة عملياتهـا
التشـغيلية فـي ظـل بيئـة اقتصاديـة صعبـة ،بـل وتمكنـت تلـك الخطـة مـن تحقيـق نتائـج
ملموسـة ،إال أن ايجيترانـس سـتظل متحفظـة فـي تقديراتهـا المسـتقبلية انطالقًـا مـن
معطيـات ومعاييـر اسـتراتيجية المخاطـر التي تطبقهـا .وتتوافق خططنـا في  2022مع
المعطيـات االقتصاديـة الحاليـة ،والتـي تعبر عـن رغبتنا في مواصلة عملياتنا التشـغيلية
مـع التخطيـط الدقيـق للمسـتقبل .هـذا وتشـير معظـم التقارير إلـى توقع حدوث اسـتقرار
فـي سالسـل التوريـد العالميـة خلال الربـع األخيـر مـن  ،2022مـع اسـتمرار ارتفـاع
األسـعار وتأخـر عمليـات التسـليم علـى مسـتوى سالسـل التوريـد بالكامل.

ولذلـك ستشـهد المرحلـة القادمـة عمليـة إعـادة هيكلـة بحيـث تتمكـن عملياتنـا التشـغيلية
مـن التكيـف مـع بيئـة األعمال والتطـورات الجديـدة ،باإلضافة لسـعينا الحثيث القتناص
فـرص األعمـال فـي السـوق .وبالتالـي سـتتمثل أولوياتنـا فـي تبسـيط عملياتنا التشـغيلية
وضـخ اسـتثمارات جديـدة مـع التركيز على تحقيـق النمو والتآزر بيـن العمليات اعتمادًا
علـى هيـكل المجموعـة الـذي يضـم العديد من العالمـات التجارية ،وهو ما سيسـاهم في
خلـق إمكانيـات جديـدة وتحقيـق إيـرادات وأربـاح مسـتدامة .ومـن اآلن فصاعـدًا سـتقدم
ايجيترانـس أرقـى خدمـات النقـل والخدمات اللوجسـتية ،مع تطبيق اسـتراتيجية طموحة
تعتمـد علـى ثلاث ركائـز أساسـية هـي النمـو وتقديـم الخدمـات وتبسـيط اإلجـراءات
لتحقيـق النمـو المربـح على المـدى الطويل.
ومـن الضـروري أن تكـون نظرتنـا المسـتقبلية وتطلعاتنـا لقطـاع الخدمـات اللوجسـتية
والنقـل إيجابيـة .فهـذا القطـاع يتمتـع بإمكانيـات هائلـة للنمـو فـي المسـتقبل .وبالنظـر
دورا محوريًا أكثر
للمسـتقبل ،فمـن المتوقـع أن يلعب قطـاع النقل والخدمات اللوجسـتية ً
مـن أي وقـت آخـر نتيجـة النمـو االقتصـادي وتغيـر العمليـات التشـغيلية فـي القطـاع.
كبيـرا تمهيـدًا ألن تصبـح واحـدة مـن
تطـورا
وتشـهد مصـر علـى وجـه الخصـوص
ً
ً
صـا هائلة أمام مقدمـي الخدمات
كبـرى الـدول التجاريـة فـي المنطقـة ،وهو مـا يخلق فر ً
فـي هـذا القطـاع .باإلضافـة لذلـك وبالنظـر للموقع الجغرافـي للبالد ،تسـتهدف الحكومة
ً
مركـزا لإلنتاج والتوزيع لخدمة أسـواق أوروبا والشـرق األوسـط وأفريقيا
جعـل مصـر
مـع التركيـز بصـورة خاصـة علـى أفريقيـا باعتبـار مصـر جـز ًءا مـن اتفاقيـة التجـارة
األفريقية.
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نبذة عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس (ش.م.م).

بيانات استباقية

الشـركة المصريـة لخدمـات النقـل والتجـارة (ايجيترانـس) هـي شـركة رائـدة فـي
خدمـات النقـل المتكامـل واللوجيسـتيات ،ولهـا مجموعـة متكاملـة مـن الخدمـات فـي
مصـر .تمتلـك الشـركة قـدر مـن الخبـر يعـود تاريخهـا لعـام 1939ـ حيـث تأسسـت
الشـركة فـي عـام 1973م تحـت اسـم “ايجيترانـس” .منـذ ذلـك الحيـن قامـت الشـركة
بتطويـر عـددا َ مـن العالمـات التجاريـة التابعة والشـقيقة وتتكون من شـركى ايجيترانس
لحلـول المسـتودعات ( ،)EDSوالشـركة المصريـة ألعمـال النقـل الفنـي (،)ETAL
وشـركتي بارويـل ايجيترانـس للتوكيلات المالحية وسـكان ارابيا للتوكيلات المالحية.
تعمـل الشـركة مـن خلال  9فـروع لهـا بمصـر ،وتتمثـل رسـالة شـركة ايحيترانـس في
جعـل خدمـات التقـل المتكامـل اكثـر يسـراً ،وامانـا ً وفعاليـة مـن حيـث التكلفـة .تسـعي
ايجيترانـس إلـي دعـم وتسـهيل سلاس اإلمداد العالميـة من خالل مجموعـة من خدماتها
المتكاملـة ،بمـا فـي ذلـك الشـحن البحـري والجوي ،والنقـل البري والتخليـص الجمركي
ولوجيستسـات المشـروعات و المعـارض والتخزيـن .تضـم فريـق العمـل بايجترانـس
حالـي  350موظفـا ً لتشـغيل اعمالهـا في مصر ،وهـي مقيدة بالبورصـة المصرية تحت
رمـز [ ]ETRS.CAفـي رويتـرز ،ورمـز [ ] ETRS EY Equityفـي بلومبـرج.
لمزيد من الملعلومات يرجي زيارة موقع الشركةir.egytrans.com :

البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعتبر حقائق وبيانات تاريخية ،تستند بشكل
رئيسي على التوقعات والتقديرات والمقترحات واآلراء والقناعات الحالية لشركة
ايجيترانس .وبالتالي فإن هذه البيانات خاضعة لعدد من العوامل الخارجية األخرى،
حيث أن البيانات المؤكدة بهذه الوثيقة تشكل “أهدافًا” أو “بيانات استباقية” ،وهو
ما يمكن التعرف عليه من خالل التعبيرات واأللفاظ الدالة على ذلك مثل “ربما”،
“سوف” “ ،نسعي إلى”“ ،يجب”“ ،نتوقع”“ ،ننتظر”“ ،مشروع”“ ،ننتوي”“ ،نواصل”
او “نعتقد” او صيغة النفي لتلك األلفاظ او غيرها من اإلختالفات او المترادفات لتلك
األلفاظ .قد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية أو األداء الفعلي إليجيترانس عن تلك
المنعكسة في هذه األهداف أو البيانات التطلعية .قد تتسبب عوامل مختلفة في اختالف
النتائج الضمنية في البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك اإلتجاهات
االقتصادية في جميع أنحاء العالم ،والمناخ االقتصادي والسياسي في مصر والشرق
األوسط والتغيرات في استراتيجية األعمال وعوامل أخرى مختلفة.

بيان النتائج المالية
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عالقات المستثمرين -شركة ايجيترانس
شريف حلمي
تليفون01015172111 :
بريد إلكترونيir@egytrans.com :
موقع عالقات المستثمرينir.egytrans.com :
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