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نموا في اإليرادات بنسبة
تواصل أدائها اإليجابي ،وتحقق ً
 %65في الربع األول من  ،2022مما ساهم في تحقيق
صافي ربح بقيمة  14.3مليون جنيه.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أهم المؤشرات المالية ال ُمجمعة خالل الربع األول من 2022

نموا بنسبة  %65مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،لتصل إلى  94.3مليون جنيه
سجلت إيرادات النشاط ً
زادت التكاليف بنسبة  %72.3لتصل إلى  74.6مليون جنيه
زادت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية بنسبة  %6.5لتصل إلى  14مليون جنيه
زادت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  %706لتصل إلى  5.6مليون جنيه
زادت إيرادات االستثمار بنسبة  %31.7لتصل إلى  3.7مليون جنيه
تحولت صافى إيرادات الفوائد إلى سالب  907ألف جنيه
سجلت فروق ترجمة األرصدة و المعامالت بالعمالت األجنبية مبلغ  7.5مليون جنيه
زادت الضرائب بنسبة  %61.4لتصل إلى  1.9مليون جنيه
سجل صافي الربح مبلغ  14.3مليون جنيه
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السوق العالمي للخدمات اللوجستية والنقل متقلب وغير مستقر
مــن الواضــح أن عــام  2022يســير علــى خطــى العــام الســابق ،مــن حيــث توجهات
ســوق النقــل والخدمــات اللوجســتية ،وهــو الســوق الــذي يشــهد تقلبــات وأزمــات
غيــر مســبوقة ونقــص حــاد فــي الطاقــات التشــغيلية علــى المســتوى العالمــي.
ويمكــن اكتشــاف ذلــك ببســاطة عــن طريــق اإلطــاع علــى اإلحصائيــات واألرقــام
التــي تشــير إلــى أن كل فئــات وقطاعــات ســوق النقــل والخدمــات اللوجســتية شــهد
زيــادة هائلــة فــي األســعار بنســب مئويــة تتألــف مــن خانتيــن أو ثــاث خانــات،
هــذا باإلضافــة للنقــص الحــاد فــي عــدد الحاويــات علــى المســتوى العالمــي .ولــم
يكــن الربــع األول مــن هــذا العــام اســتثنا ًء مــن هــذه القاعــدة ،حيــث وصلــت
الزيــادات فــي أســعار الشــحن البحــري خــال هــذا الربــع لحوالــي  .%70وبالتالــي
ّ
فــإن نظرتنــا المســتقبلية لعــام  2022ســتكون متحفظــة ،حيــث نتوقــع اســتمرار
حالــة عــدم االســتقرار فــي بيئــة التجــارة العالميــة .باإلضافــة لذلــك ،فـ ّ
ـإن تعويــم
قيمــة العملــة المحليــة مقترنًــا بالتأثيــرات الســلبية للحــرب فــي أوكرانيــا ،وارتفــاع
أســعار الوقــود تشــكل مجموعــة مــن العوامــل التــي تضافــرت معًــا فــي التأثيــر
علــى توقعاتنــا للعــام الحالــي ،خاصــة مــع تباطــؤ حركــة التجــارة العالميــة والتزايــد
المطــرد فــي التكاليــف.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فـ ّ
ـرا
ـإن الســوق العالمــي لشــحن البضائــع شــهد نمـ ًـوا كبيـ ً
بنســبة  %11.2بشــكل حقيقــي (مــع تثبيــت األســعار وأســعار الصــرف) عــام
 ،2021كمــا شــهد ســوق الشــحن الجــوي نمـ ًـوا بأكثــر مــن ضعــف معــدالت نمــو
الشــحن البحــري خــال نفــس العــام ،مــع تحقيقــه لنمــو حقيقــي بنســبة %14.9
مقابــل  %6.6للشــحن البحــري خــال  ،2021لتبلــغ قيمتــه اإلســمية 148,252
مليــون يــورو .هــذه الزيــادات جــاءت علــى خلفيــة التأخيــرات المتواصلــة لسالســل
التوريــد والــذي مــن المتوقــع أن تســتمر علــى مــدار هــذا العــام نتيجــة الوبــاء،
أضــف إلــى ذلــك تأثيــر الحــرب فــي أوكرانيــا علــى بيئــة التجــارة العالميــة.
ّ
إن أداء ايجيترانــس يعكــس إلــى حــد مــا التوجهــات العالميــة المعروفــة لقطاعــات
األعمــال المختلفــة التــي تضمهــا الصناعــة التــي نعمــل بهــا .وقــد ثبــت عمليًــا
نجــاح جهودنــا ،علــى الرغــم مــن الظــروف الســوقية غيــر المواتيــة والتحديــات
التــي يتضمنهــا القطــاع ،حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق نمــو فــي عوائدهــا
بنســبة  .%65ومــن اآلن فصاع ـدًا ،ســتواصل ايجيترانــس تركيزهــا علــى أهدافهــا
االســتراتيجية الرئيســية والســعي لتقليــل التأثيــرات الســلبية للعوامــل الســوقية
المختلفــة وتحفيــز نمــو أعمالنــا بشــكل مســتمر.
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نظرة عامة على النتائج المالية ال ُمجمعة
وصلــت إيــرادات النشــاط المجمعــة خــال الربــع األول مــن  2022إلــى 94.3
مليــون جنيــه ،بزيــادة نســبتها  %65مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي وهــي
فــي طريقهــا لتحقيــق أرقــام مماثلــة لمــا كانــت ايجيترانــس تحققــه فــي فتــرة مــا قبــل
تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد ،وذلــك بفضــل اســتراتيجية تنويــع األعمــال التــي
بــدأت الشــركة فــي تنفيذهــا منــذ عــام  ،2019والتــي ظهــرت بوادرهــا فــي الفتــرة
الحاليــة .ونتيجــة لذلــك ،حقــق صافــي األربــاح زيــادة ملحوظــة وتحــول لربــح
بقيمــة  14.3مليــو ن جنيــه مقارنــة بخســارة فــى الفنــرة المماثلــة مــن العام الســابق.

ويرجــع ذلــك التحســن فــي صافــي األربــاح بشــكل جزئــي نتيجــة نجــاح الشــركة
المتواصــل فــي ضــخ االســتثمارات التــي تركــز علــى قطاعــات األعمــال عاليــة
القيمــة والربحيــة ،باإلضافــة لتحســن أداء الشــركة فــي قطاعــات أعمالهــا الرئيســية،
خاصــة قطاعــات الخدمــات اللوجســتية وشــحن البضائــع ومخــزن المنطقــة الحــرة.
فــي الوقــت نفســه ،زادت تكلفــة الخدمــات المباعــة للمجموعــة نتيجــة االرتفــاع
العــام فــي التكاليــف ،وهــو مــا نتــج عنــه زيــادة المصروفــات البيعيــة والعموميــة
واإلداريــة بمعــدل  %6.5مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
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نظرة على العمليات التشغيلية
شــهد الربــع األول مــن العــام تحســنًا فــي إيــرادات النشــاط ومعــدل التكاليــف/
اإليــرادات لقطــاع األعمــال المعتــادة ،مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن  ،2021علــى
الرغــم مــن اســتمرار اآلثــار الســلبية التــي أثــرت علــى منظومــة سالســل التوريــد
بصــورة عامــة علــى الســاحة العالميــة .وبالرغــم مــن هــذا التحســن ،إال ّ
أن أنشــطة
قطــاع المشــروعات اللوجســتية واألعمــال المعتــادة لشــركة ايجيترانــس لحلــول
المســتودعات ،تأثــرت ســلبًا ألســباب وظــروف مختلفــة .لقــد تمكنــت قطاعــات
األعمــال الرئيســية لشــركة ايجيترانــس مــن تحقيــق أداء متميــز للغايــة خــال
الربــع األول مــن  ،2022علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الشــحن البحــري بنســبة
 .%69.8وقــد تأثــر هــذا األداء المتميــز بشــكل جزئــي بالتحســن الملحــوظ فــي
معــدل احتفــاظ ايجيترانــس بعمالئهــا وحجــم االتفاقيــات الكبيــرة التــي تــم إبرامهــا،
هــذا باإلضافــة لنجــاح الشــركة فــي االســتحواذ علــى عمــاء جــدد ،ومعادلــة اآلثــار
الســلبية التــي فرضتهــا البيئــة االقتصاديــة بشــكل عــام.

مــن ناحيــة أخــرى ،شــهدت ايجيترانــس لحلــول المســتودعات ( )EDSتراجعًــا
طفيفًــا فــي أعمالهــا ،نتيجــة تراجــع حركــة حاويــات الصــب الســائل .إال ّ
أن هــذا
التراجــع قــد تمــت معادلتــه بزيــادة حجــم خدمــات الصيانــة والتخزيــن التــي قدمتهــا
الشــركة ،باإلضافــة لمراجعــة جــداول تســعير الخدمــات.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمشــروعات اللوجســتية ،فمــازال الســوق يتميــز بتنافســيته
الســعرية الحــادة مــع تأثــر معــدالت الربحيــة بشــكل ســلبي نتيجــة لذلــك .وعلــى
الرغــم مــن أن الربــع األول مــن العــام المالــي الحالــي شــهد اختتــام عــدد مــن
المشــروعات ال ُمرحّلــة مــن عــام  ،2021إال أن األعــوام القادمــة ســتواصل تأثرهــا
الســلبي بالبيئــة والظــروف االقتصاديــة ،خاصــة مــع تعويــم قيمــة الجنيــه والتضخــم
الســوقي والظــروف الســوقية المتنوعــة ،خاصــة مــع توقعنــا بتراجــع تنفيــذ عــدد
مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة العمالقــة ،ممــا ســيكون لــه أكبــر األثــر فــي تناقــص
هوامــش الربــح.
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٪۸٫۰۷

اﯾﺟﯾﺗراﻧس

٪۹۱٫۱۸

مساهمة الشركات التابعة
في اإليرادات المجمعة

أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
مشروعات تحت التنفيذ
االستثمارات في الشركات والفروع التابعة
حسابات مدينة أخرى
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
حسابات دائنة أخرى
أوراق الدفع طويلة األجل
الديون طويلة األجل
الحصة الحالية من الديون طويلة األجل
مطالبات ضريبية مؤجلة
إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية

2021

الربع األول 2022

النمو

23,166,608

28,509,143

%23.1

27,832,739

29,209,258

%4.9

23,551,801

54,537,125

%131.6

3,802,058

15,820,786

%316.1

2,692,968

2,154,454

%20.0-

12,382,226
107,423,968
241,327,290

12,780,833
158,556,554
256,454,488

%3.2
%47.6
%6.3

122,768,276
72,328,207
42,746,656
9,595,681
46,582,699
41,098,953
348,751,258

146,010,709
66,954,382
23,656,905
7,084,630
83,241,657
54,417,173
415,011,042

%18.9
%7.4%44.7%26.2%78.7
%32.4
%19.0

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

الربع األول 2021

الربع األول 2022

57,184,081
)(43,291,000
13,893,081
)(13,193,124

94,289,404
)(74,601,531
19,687,873
)(14,046,331

التغير
السنوي
%64.9
%72.3
%41.7
%6.5

699,957

5,641,542

%706.0

2,853,812
822,126
)(3,123,519
0
)(221,477
136,065
1,166,964
)(1,187,016
)(20,052
)(370
)(20,422
)(0.0007

3,759,363
)(907,434
)(292,791
0
7,543,381
434,799
16,178,860
)(1,916,284
14,262,576
)(487
14,262,089
0.46

%31.7
n/a
%90.6%0.0
n/a
%219.6
%1286.4
%61.4
n/a
%31.6
n/a
n/a

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

نظرة عامة على العمليات التشغيلية
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ايجيترانس
المستقلة

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

سجلت إيرادات النشاط المستقلة لشركة ايجيترانس  87مليون جنيه في الربع األول من العام الحالي ،بنسبة نمو مرتفعة بلغت ،%73
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .في نفس الوقت ،شهدت التكاليف التشغيلية زيادة بنسبة  %62.6لتصل إلى  72.8مليون جنيه،
بينما ارتفعت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية بنسبة  %13.5لتصل إلى 12.9مليون جنيه خالل الفترة .ونتيجة لذلك ،حقق
صافي ربح التشغيل تحسنًا في أدائه ليتحول من سالب بقيمة  5.6مليون جنيه إلى ربح بقيمة  1.6مليون جنيه خالل هذا الربع .أما
صافي الربح بعد الضرائب فقد وصل إلى  25.7مليون جنيه بعد أن كان  14.2مليون جنيه ،بزيادة نسبتها  %81وهامشي صافي ربح
 %28.1و %29.4للفترتين محل المقارنة على التوالي.

أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
مشروعات تحت التنفيذ
االستثمارات في الشركات والفروع التابعة
مستحقات األطراف المعنية
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
حسابات دائنة أخرى
أوراق الدفع طويلة األجل
الديون طويلة األجل
الحصة الحالية من الديون طويلة األجل
مستحقات لألطراف المعنية
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

2021

42,089,855
66,061,983
44,694,403
42,746,656
75,651,750
574,223
36,294,102
317,470,873
22,142,126
26,171,948
23,250,025
3,078,167
2,036,294
37,301,400
117,951,824
199,519,049

الربع األول 2022
63,190,705
61,005,362
59,355,976
23,656,905
76,573,612
25,556,888
42,707,200
364,568,523
28,041,285
26,174,943
54,268,417
6,295,135
1,804,802
20,633,599
141,423,706
223,144,817

النمو

%50.1
%7.7%32.8
%44.7%1.2
%4350.7
%17.7
%14.8
%26.6
%0.0
%133.4
%104.5
%11.4%44.7%19.9
%11.8

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

الربع األول 2021

الربع األول 2022

50,462,433
)(44,761,035
5,701,398
)(11,325,162

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

التغير
السنوي

%73.0
%62.6
%154.2
%13.5

)(5,623,764

1,637,789

n/a

21,273,233
303,553
)(3,088,790
0
)(266,058
1,546,954
14,145,128
48,728
14,193,856
0.36

18,898,026
)(590,918
)(270,750
0
6,210,040
1,926,572
27,810,759
)(2,123,946
25,686,813
0.66

%11.2n/a
%91.2%0.0
n/a
%24.5
%96.6
n/a
%81.0
%81.0

2020

2021

189,840,288
)(160,878,901
28,961,387
)(36,566,465

264,400,057
)(215,428,393
48,971,664
)(46,677,287

معد النمو
السنوي
%39.3
%33.9
%69.1
%27.7

2,294,377

n/a

21,273,233
1,460,781
)(1,535,342
)(350,866
)(9,689,446
7,644,379
21,097,116
)(2,559,144
18,537,972

%72.9
%51.4%10.4
n/m
%2798.2
%14.3%41.6
%149.4
%33.7

الربع األول 2021

الربع األخير 2021

الربع األول 2022

50,462,433
)(44,761,035
5,701,398
)(11,325,162

85,651,443
)(65,840,731
19,810,712
)(11,883,749

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

معدل النمو
ربع/ربع
%1.9
%10.6
%26.9%8.2

معدل النمو
سنة/سنة

)(5,623,764

7,926,963

1,637,789

%79.3-

n/a

)(7,605,078

21,273,233
303,553
)(3,088,790
0
)(266,058
1,546,954
14,145,128
48,728
14,193,856

0
631,577
)(1,019,497
)(350,866
)(9,214,430
6,100,965
4,074,712
)(634,759
3,439,953

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

n/m
n/a
%73.4%0.0
n/a
%68.4%582.5
%234.6
%646.7

%11.2n/a
%91.2%0.0
n/a
%24.5
%96.6
n/a
%81.0

12,304,131
3,005,306
)(1,390,438
0
)(334,328
8,915,259
14,894,852
)(1,026,142
13,868,710

%73.0
%62.6
%154.2
%13.5

المبالغ مدرجة بالجنيه المصري

القوائم المالية المستقلة لشركة ايجيترانس
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اإليرادات حسب قطاعات األعمال الربع األول 2022

ايجيترانس المستقلة

٪۱٫۹

٪۲٫۹

اﻟﺗﺧزﯾن

٪۱۲٫۱

٪۲۷٫۱

اإليرادات حسب قطاعات األعمال الربع األول 2021

ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ
ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

٪۷٫۱

اﻟﻧﻘل اﻟﺑري

ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ

٪۸٫۷
٪۳۹٫٦

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة

٪۲۱٫۹

ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﺧري

اﺧري

٪۳۱٫۳

٪۲۳٫۰

٪۱۸٫۷

اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

اﻟﻧﻘل اﻟﺑري
٪۲٫٥
٪۱٫٥

اﻟﺗﺧزﯾن
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة

٪۱٫۸

مساهمة قطاعات األعمال في اإليرادات والنمو
اﻟرﺑﻊ اﻷول
۲۰۲۱

اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟرﺑﻊ اﻷول
۲۰۲۲

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۲٥۰

۲٥,۰۰۰,۰۰۰

٪۲۰۰
٪۱٥۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۱۰۰

۱٥,۰۰۰,۰۰۰

٪٥۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

٪۰

٥,۰۰۰,۰۰۰
۰

٪٥۰-

اﺧري

اﻟﺗﺧزﯾن

ﺧدﻣﺎت
اﺿﺎﻓﯾﺔ

ﺷﺣن
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

اﻟﻧﻘل
اﻟﺑري

اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺣرة

اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺎت

٪۱۰۰-
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محطتي كهرباء غرب
القاهرة وأسيوط
2019 - 2018

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

من خالل خبرتها في نقل معدات بأوزان ضخمة ،كلفت ايجيترانس بنقل محرك يزن
 245طن ومولد كهرباء يزن  290طن إلى محطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط،
وقام فريق المهندسين والخبراء اليجيترانس بإعادة تأهيل الطرق المؤدية للمحطتين
باإلضافة لتدعيم جسرين بمحافظة أسيوط لتحمل عبور شحنات بتلك األوزان االستثنائية.
ولم تقتصر مهمتنا فقط على تخزين ونقل المعدات ،بل تم تركيبها على ارتفاع  16متر
باستخدام ونش جانتري وإدخالها لمسافة أكثر من  50متر بنجاح ،ويعد هذا المشروع
إنجاز اخر لفريقنا الذي دائما ما يبذل جهدًا إضافيًا في خدمة عمالئه ،وبذلك تصبح
ايجيترانس أول شركة مصرية تقوم بتلك المهمة مستخدمة معدات مصرية  %100وطاقم
عمل كامل من الخبراء المصريين.
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أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالجنيه المصري

المصرية ألعمال
النقل الفني (ايتال)
البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
النقدية
إجمالي األصول
أوراق الدفع
حسابات دائنة أخرى
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
المخصصات وبنود أخرى
صافي الربح قبل الضرائب
الضرائب
صافي الربح بعد الضرائب

2021

62,350,878
2,221,705
1,782,017
1,241,972
81,914,689
979,128
442,555
19,013,166
62,901,523

الربع األول 2022
91,951,951
1,057,187
2,862,977
1,014,093
79,567,990
185,858
451,549
18,290,222
61,277,768

النمو

%47.5
%52.4%60.7
%18.3%2.9%81.0%2.0
%3.8%2.6-

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

الربع األول 2021

الربع األخير 2021

الربع األول 2022

6,644,860
)(3,957,702
2,687,158
)(1,900,764
786,394
56,533
0
0
842,927
)(193,722
649,205

2,896,400
)(3,614,873
)(718,473
)(862,332
)(1,580,805
1,405
2,588
)(286,214
)(1,863,026
167,649
)(1,695,377

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

معدل النمو
ربع/ربع
%33.0%42.5%80.6%78.0
%6.0
n/a
%100.0n/a
%17.9n/a
%4.2-

معدل النمو
سنة/سنة
%70.8%47.5%105.2%19.2n/a
n/a
%0.0
%0.0
n/a
%51.3n/a

الربع األول 2021

الربع األول 2022

6,644,860
)(3,957,702
2,687,158
)(1,900,764
786,394
56,533
0
0
842,927
)(193,722
649,205

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

التغير
السنوي

%70.8%47.5n/a
%19.2%313.0n/a
%0.0
%0.0
n/a
%51.3n/a

2020

2021

22,423,964
)(12,816,994
9,606,970
)(4,618,195
4,988,775
281,859
0
)(2,288,182
2,982,452
)(1,227,532
1,754,920

21,182,478
)(14,466,323
6,716,155
)(6,408,202
307,953
102,312
2,588
)(329,605
83,248
)(388,081
)(304,833

معد النمو
السنوي

المبالغ مدرجة 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.
هذا وقد شهدت مشروعات الشركة تراجعًا بنسبة  %70.8على أساس سنوي ،حيث سجلت إيرادات الشركة  2مليون جنيه في الربع
األول من  ،2022مقارنة بـ  6.6مليون جنيه خالل نفس الفترة من  .2021لقد بدأ سوق مشروعات البنية التحتية العمالقة في التعافي
صبا على تنفيذ
نسبيًا ،وذلك بعد توقفه بشكل تام نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد .ومن المتوقع أن يكون التركيز خالل الفترة القادمة من ً
واستكمال المشروعات المتأخرة .ونتيجة لتراجع إيرادات الشركة ،فقد انخفض صافي الربح بعد الضرائب إلى خسارة بقيمة  1.6مليون
جنيه في الربع األول من  ،2022بعد أن كان ربحا ً بقيمة  650ألف جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

%5.5%12.9
%30.1%38.8
%93.8%63.7%0.0
%85.6%97.2%68.4n/a
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مشروع توشكى

شركة السويدي إليكتريك

2020

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

جاز جديد لفريق ايجيترانس ،وهو نجاحهم في نقل  7محوالت بوزن  153طن للمحول
الواحد لمسافة  1100كيلومتر مرورا بطرق صعبة وغير ممهدة ضمن مشروع
خاص بشركة السويدي إليكتريك في فترة زمنية شديدة الضعط .قام الفريق الهندسي
وفريق النقل بدراسة وتحديد أفضل طريق وتوصيل الشحنات واستخراج تصاريح النقل
باإلضافة إلى العبور للضفة الغربية للنيل بحموالت ثقيلة.
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أرقام مختارة من قائمة المركز المالي بالدوالر األمريكي

تستحوذ ايجيترانس لحلول المستودعات على حصة سوقية نسبتها  %70من هذا السوق ،حيث تواصل تقديم خدماتها المتخصصة
وخبراتها الكبيرة لقاعدة عمالئها في السوق المصري.
هذا وقد سجلت الشركة تراجعًا بنسبة  %63.7في صافي الربح بعد الضرائب في الربع األول من  ،2022والذي وصل إلى  83ألف
نظرا لخسائر فروق ترجمة األرصدة و المعامالت بالعمالت
دوالر ،مقارنة بـ  230ألف دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق ً
األجنبية غير المتكررة و التى سجلت مبلغ  122ألف دوالر خالل الربع األول من  .2022أما على مستوى اإليرادات ،فقد سجلت
ضا بنسبة  %2.1لتصل إلى  417ألف دوالر في الربع األول من  ،2022مقارنة بـ  426ألف دوالر خالل نفس الفترة من
الشركة انخفا ً
 .2021وبصورة مماثلة ،فقد انخفض صافى ربح التشغيل بنسبة  %5.2ليسجل  251الف دوالر .

البند

صافي األصول الثابتة
أوراق القبض
حسابات مدينة أخرى
النقدية
إجمالي األصول
حسابات دائنة أخرى
ضرائب دخل مستحقة
اجمالي الخصوم
اجمالي حقوق الملكية

المبالغ مدرجة بالدوالر األمريكي

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

2021

1,171,089
276,228
1,479,095
227,660
3,343,580
2,898
221,861
463,844
2,879,736

الربع األول 2022
1,145,967
283,944
435,277
587,363
3,266,277
15,486
245,868
1,031,016
2,235,261

النمو

%2.1%2.8
%70.6%158.0
%2.3%434.4
%10.8
%122.3
%22.4-

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

الربع األول 2021

الربع األخير 2021

الربع األول 2022

426,285
)(74,895
351,390
)(86,253
265,137
32,339
)(1,147
296,329
)(66,519
229,810

403,601
)(81,303
322,298
)(76,275
246,023
399
1,350
247,772
)(56,857
190,915

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

معدل النمو
ربع/ربع

%3.4
%5.2
%3.0
%5.8
%2.1
n/a
n/a
%56.4%56.8%56.3-

معدل النمو
سنة/سنة

%2.1%14.2
%5.5%6.4%5.2n/a
%13.7%63.5%63.1%63.7-

الربع األول 2021

الربع األول 2022

426,285
)(74,895
351,390
)(86,253
265,137
32,339
)(1,147
296,329
)(66,519
229,810

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

التغير
السنوي

%2.1%14.2
%5.5%6.4%5.2n/a
%0.0
%63.5%63.1%63.7-

2020

2021

1,443,065
)(274,035
1,169,030
)(193,835
975,195
43,672
)(225,622
793,245
)(229,337
563,908

1,552,008
)(306,111
1,245,897
)(305,405
940,492
52,239
)(1,657
991,074
)(224,777
766,297

معد النمو
السنوي

المبالغ مدرجة بالدوالر األمريكي

ايجيترانس لحلول
المستودعات

()EDS

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

%7.5
%11.7
%6.6
%57.6
%3.6%19.6
%99.3%24.9
%2.0%35.9
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التداول في الربع األول 2022

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

ETRS
اﻟﻣؤﺷر EGX70 -

ﻋدد اﻷﺳﮭم
٤۰۰۰۰۰۰۰

۲٫٤۰

۸۰۰۰۰۰۰۰

۳٥۰۰۰۰۰۰

۲٫۲۰

۷۰۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲٫۰۰

٦۰۰۰۰۰۰۰

۲٥۰۰۰۰۰۰

۱٫۸۰

٥۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱٫٦۰

٤۰۰۰۰۰۰۰

۱٥۰۰۰۰۰۰

۱٫٤۰
۲۲
ر-
ﺎﯾ

ﯾﻧ

ﻓﺑر
۲۲
ر-
اﯾ

ﻣﺎر

۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۲
س-

أداء سهم إيجيترانس

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول

ﺣﺟم اﻟﺗداول

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

۳۰۰۰۰۰۰۰
ﯾﻧﺎﯾر۲۲-

ﻓﺑراﯾر۲۲-

ﻣﺎرس۲۲-

البيانات الشهرية حول سعر السهم في الربع األول 2022
حجم التداول

قيمة التداول

األخير

المتوسط

أعلى سعر

أقل سعر التغير الشهري

الشهر
يناير22-
فبراير22-
مارس22-

17,288,518
37,180,395
25,000,385

39,295,597
70,361,635
41,655,296

2.00
1.69
1.61

2.00
1.69
1.61

2.40
2.13
1.80

%7.83%15.50%4.73-

اإلجمالي

151,312,528 79,469,298

1.98
1.40
1.45

التغير منذ
بداية العام

%8.19%22.17%25.85-

حجم الشراء
7,448,714
15,170,925
11,061,645

صافى البيع/
حجم البيع
الشراء

9,839,804
22,009,470
13,938,740

بيع
بيع
بيع

33,681,284

45,788,014

بيع

القيمة السوقية

التغير السنوي

311,500,750
264,057,750
251,572,750

%8.19%15.23%4.73-

هيكل المساهمين في الربع األول 2022
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كراكة تحيا مصر
2021

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

الكراكات هي آالت تستخدم في تحريك الرمال والطين والصخر في المياه الضحلة نسبيا.
وصلت كراكة تحيا مصر الجديدة من هولندا ثم تم تفكيكها إلى  ٨أجزاء ونقلها إلى
موقعها ثم إعادة تركيبها .تلك اآللة العمالقة التي تزن  ٥٠٠طن بإمكانها تحريك كميات
كبيرة من الرمال في وقت قصير .لذلك تم استيرادها خصيصا من أجل الرمال السوداء
الموجودة في منطقة البرلس ،أغني مصدر للمعادن في مصر.
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نظرة مستقبلية

بيان النتائج المالية

الربع األول 2022

إن نظرتنــا المســتقبلية للشــهور القادمــة مــن عــام  2022ســتظل متحفظــة لعــدة أســباب.
فحالــة عــدم التأكــد ســتظل كمــا هــي فــي بعــض قطاعــات أعمالنــا الرئيســية خاصــة مــع
ضــا بعــدد مــن التطــورات العالميــة
زيــادة األســعار بشــكل غيــر مســبوق .يقتــرن ذلــك أي ً
الرئيســية بمــا فــي ذلــك توقعــات بارتفــاع أســعار الوقــود وتأثيــر التضخــم العالمــي علــى
عملياتنــا التشــغيلية إلــى جانــب اســتمرار التأثيــرات الســلبية لوبــاء كورونــا المســتجد
علــى سالســل التوريــد العالميــة التــي تــؤدي بدورهــا الرتفــاع األســعار مــع تأخــر
ـرا ،تأثيــر الحــرب الروســية األوكرانيــة
ـرا وليــس آخـ ً
تســليم شــحنات البضائــع ،وأخيـ ً
علــى سالســل التوريــد وتأثيرهــا المباشــر والكبيــر علــى معــدالت التضخــم العالميــةّ .
إن
هــذه العوامــل مجتمعــة مــن المتوقــع أن تُفاقــم اآلثــار الســلبية التــي تعانــي منهــا سالســل
التوريــد المحليــة والعالميــة فــي وقــت ال يوجــد فيــه أي متســع الســتيعاب المزيــد مــن
التعقيــدات واألزمــات التــي تضــاف لبيئــة التشــغيل الصعبــة التــي نعيشــها.
أمــا علــى المســتوى اإليجابــي ،ســنجد أن الخطــة االســتراتيجية التــي وضعتهــا
ايجيترانــس بعــد بــدء تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد ،ســاعدت الشــركة علــى مواصلــة
عملياتهــا التشــغيلية فــي ظــل بيئــة اقتصاديــة صعبــة ،بــل وتمكنــت تلــك الخطــة مــن
تحقيــق نتائــج ملموســة ،إال أن ايجيترانــس ســتظل متحفظــة فــي تقديراتهــا المســتقبلية
انطالقًــا مــن معطيــات ومعاييــر اســتراتيجية المخاطــر التــي تطبقهــا .وتتوافــق
خططنــا فــي  2022مــع المعطيــات االقتصاديــة الحاليــة ،والتــي تعبــر عــن رغبتنــا
فــي مواصلــة عملياتنــا التشــغيلية مــع التخطيــط الدقيــق للمســتقبل .هــذا وتشــير معظــم
التقاريــر إلــى توقــع حــدوث اســتقرار فــي سالســل التوريــد العالميــة خــال الربــع
األخيــر مــن  ،2022مــع اســتمرار ارتفــاع األســعار وتأخــر عمليــات التســليم علــى
مســتوى سالســل التوريــد بالكامــل.

ولذلــك ستشــهد المرحلــة القادمــة عمليــة إعــادة هيكلــة بحيــث تتمكــن عملياتنــا التشــغيلية
مــن التكيــف مــع بيئــة األعمــال والتطــورات الجديــدة ،باإلضافــة لســعينا الحثيــث
القتنــاص فــرص األعمــال فــي الســوق .وبالتالــي ســتتمثل أولوياتنــا فــي تبســيط
عملياتنــا التشــغيلية وزيــادة حصتنــا فــي الســوق وضــخ اســتثمارات جديــدة مــع التركيــز
علــى تحقيــق النمــو والتــآزر بيــن العمليــات اعتمــادًا علــى هيــكل المجموعــة الــذي
يضــم العديــد مــن العالمــات التجاريــة ،وهــو مــا سيســاهم فــي خلــق إمكانيــات جديــدة
وتحقيــق إيــرادات وأربــاح مســتدامة .ومــن اآلن فصاعــدًا ســتقدم ايجيترانــس أرقــى
خدمــات النقــل والخدمــات اللوجســتية ،مــع تطبيــق اســتراتيجية طموحــة تعتمــد علــى
ثــاث ركائــز أساســية هــي النمــو وتقديــم الخدمــات وتبســيط اإلجــراءات لتحقيــق النمــو
المربــح علــى المــدى الطويــل.
ومــن الضــروري أن تكــون نظرتنــا المســتقبلية وتطلعاتنــا لقطــاع الخدمــات اللوجســتية
والنقــل إيجابيــة .فهــذا القطــاع يتمتــع بإمكانيــات هائلــة للنمــو فــي المســتقبل .وبالنظــر
دورا محوريًــا
للمســتقبل ،فمــن المتوقــع أن يلعــب قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية ً
أكثــر مــن أي وقــت آخــر نتيجــة النمــو االقتصــادي وتغيــر العمليــات التشــغيلية فــي
كبيــرا تمهيــدًا ألن تصبــح
تطــورا
القطــاع .وتشــهد مصــر علــى وجــه الخصــوص
ً
ً
صــا هائلــة أمــام
واحــدة مــن كبــرى الــدول التجاريــة فــي المنطقــة ،وهــو مــا يخلــق فر ً
مقدمــي الخدمــات اللوجســتية فــي هــذا القطــاع .باإلضافــة لذلــك وبالنظــر للموقــع
الجغرافــي للبــاد ،تســتهدف الحكومــة جعــل مصــر مركـ ً
ـزا لإلنتــاج والتوزيــع لخدمــة
أســواق أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا مــع التركيــز بصــورة خاصــة علــى أفريقيــا
باعتبــار مصــر جــز ًءا مــن اتفاقيــة التجــارة األفريقيــة.
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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

الربع األول 2022

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