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التسعة أشهر من 2022

انس )ETRS.CA; ETRS EY EQUITY( تحقق  ايجي�ت
ي أرباحها المجمعة بنسبة 189% بدعم من 

ي صا�ف
نمًوا �ف

ي ظل ظروف تشغيلية 
ارتفاع اإليرادات بنسبة 45.6% �ف

وسوقية صعبة.  

ات المالية الُمجمعة خالل التسعة أشهر األوىل من 2022     أهم المؤ�ش
، لتصل إىل 292.4 مليون جنيه  ي

ة من العام الما�ض سجلت إيرادات النشاط نمًوا بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الف�ت  •
زادت التكاليف بنسبة 52.8% لتصل إىل 230.2 مليون جنيه   •

زادت المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية بنسبة 11.8% لتصل إىل 43.5 مليون جنيه   •
ائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 69% لتصل إىل 18.6 مليون جنيه زادت األرباح قبل الفوائد والرصف  •

زادت إيرادات االستثمار بنسبة 10.5% لتصل إىل 7.7 مليون جنيه  •
ي لتصل إىل )4.6( مليون جنيه  ي إيرادات الفوائد لرصيد سل�ب

تحولت صا�ف  •
ائب بنسبة 29.1% لتصل إىل 3.6 مليون جنيه  تراجعت الرصف  •

ي الربــح نمًوا بنسبة 189% ليصل إىل 30.8 مليون جنيه 
سجل صا�ف  •
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ي عــى الرغــم مــن بيئــة التشــغيل المليئــة 
انــس مــن تحقيــق أداء اســتثنا�ئ تمكنــت ايجي�ت

الشــهور  خــال  جنيــه  مليــون   292 النشــاط  إيــرادات  بلغــت  حيــث  بالتحديــات، 
ي الــذي وصلــت 

ة مــن العــام المــا�ض التســعة األوىل مــن 2022 مقارنــة بنفــس الفــ�ت
فيــه إيــرادات النشــاط إىل 200 مليــون جنيــه بزيــادة نســبتها 45.7%. ومــع وجــود 
ي إيــرادات النشــاط، صاحبــت هــذه الزيــادة ارتفاًعــا ملحوًظــا أيًضــا 

زيــادة ملحوظــة �ض
ة، بعــد أن كانــت 150 مليــون  ي بلغــت 230 مليــون جنيــه خــال الفــ�ت ي التكاليــف الــ�ت

�ض
، بزيــادة نســبتها 52.8%، وهــو مــا يرجــع  ي

ة مــن العــام المــا�ض جنيــه خــال نفــس الفــ�ت

ــح بمعــدل  ـ ي الربـ
لزيــادة المرصوفــات التشــغيلية. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع هامــش صــا�ض

ائــب خــال الشــهور التســعة  ــح بعــد الرصض ـ ي الربـ
522.1 نقطــة أســاس. وصــل صــا�ض

األوىل مــن 2022 إىل 30.8 مليــون جنيــه، بنســبة نمــو وصلــت إىل 189% مقارنــة 
لــكل  المــزدوج  ي  اإليجــا�ب التأثــ�ي  يعكــس  مــا  وهــو   ، ي

المــا�ض العــام  مــن  ة  الفــ�ت بنفــس 
نــا عــى  ض ك�ي الــرصف كنتيجــة ل�ت مــن تحســن أداء العمليــات التشــغيلية وأربــاح ســعر 
ي تحقــق إيــرادات بالــدوالر األمريــ�ي )المناطــق الحــرة ووكاء الشــحن(،  األنشــطة الــ�ت
ي ذلــك كفــاءة متحصــات أوراق القبــض. 

هــذا باإلضافــة لتحســن إدارة النقديــة بمــا �ض

نظرة عامة عىل النتائج المالية الُمجمعة      

بيان النتائج المالية

التسعة أشهر من 2022
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ي إيرادات النشاط ومعدل التكاليف/
شهد الربــع الثالث من العام تحسًنا ملحوًظا �ض

كــة مــن  ة الســابقة، مــع تمكــن ال�ش اإليــرادات لقطــاع األعمــال المعتــادة مقارنــة بالفــ�ت
ي اإليــرادات بزيــادة نســبتها 13.4% عــى الرغــم مــن حالــة 

ي �ض
تحقيــق أداء اســتثنا�ئ

ة.  ي خــال الفــ�ت
عــدم التــوازن الســو�ت

ض عــى  كــ�ي ال�ت انــس  التحســن، مواصلــة ايجي�ت بهــذا  ي زيــادة اإلحســاس 
وقــد ســاهم �ض

هــا  ض انــس ترك�ي ي هــذا اإلطــار، واصلــت ايجي�ت
اتيجية لنمــو األعمــال. و�ض أولوياتهــا االســ�ت

ــع  ـ ض قدراتهــا التشــغيلية. وخــال الربـ عــى التســويق بمــا يتوافــق مــع جهودهــا لتحســني
انــس Zoho CRM، األداة الجديــدة إلدارة عاقــات  الثالــث مــن العــام، طبقــت ايجي�ت
وعــات المســتقبلية بمــا يمكننــا  العمــاء، ويهي أداة هامــة تتيــح لنــا تتبــع الفــرص والم�ش

مــن إدارة المبيعــات واتمــام الصفقــات بأفضــل كفــاءة ممكنــة، وإدارة كافــة المراحــل 
إىل أن يتــم تأكيــد الطلبــات مــن جانــب العمــاء.    

كــة نوفــو  انــس عــى عقــد لخدمــات الشــحن الجــوي مــع �ش ومؤخــًرا، وقعــت ايجي�ت
ي 

ي إطــار جهودنــا الســاعية لزيــادة تعزيــز تواجدنــا �ض
ي �ض

نورديســك لألدويــةـ وهــو مــا يــأ�ت
ي لوجســتيات مــزارع الريــاح، تتابــع 

كات الرائــدة �ض قطــاع األدويــة. وباعتبارنــا مــن الــ�ش
ي تــم اإلعــان  وعــات طاقــة الريــاح الــ�ت انــس عــن قــرب التوقعــات الهائلــة لم�ش ايجي�ت
 ،)COP27( المنــاخ  بتغــ�ي  ي  المعــ�ض المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  فعاليــات  خــال  عنهــا 
ي المنطقــة.  

وعــات البنيــة التحتيــة العماقــة �ض باإلضافــة لمتابعتهــا لعــدد مــن م�ش

نظرة عىل العمليات التشغيلية 

بيان النتائج المالية

التسعة أشهر من 2022
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اســتحواذ  بدراســة صفقــة  قــراره  عــن  انــس  ايجي�ت إدارة  مجلــس  أعلــن   ، ي
المــا�ض أكتوبــر  ي 

�ض
عــد  تُ ي  والــ�ت “نوســكو”،  البحــار  وأعــاىل  النقــل  لخدمــات  الوطنيــة  كــة  ال�ش عــى  محتملــة 
المتخصــص  النقــل  ي وخدمــات  الــ�ب النقــل  النقــل خاصــة  ي مجــال 

�ض الرائــدة  كات  الــ�ش مــن 
عــى  اعتمــاًدا  نوســكو  عــى  المحتمــل  االســتحواذ  قــرار  جــاء  وقــد  العماقــة.  وعــات  للم�ش
باإلضافــة   ، ض كتــني ال�ش تمارســها  ي  الــ�ت واألنشــطة  للعمليــات  القــوي  ي  اتي�ب االســ�ت التوافــق 
إمكانيــة  مــع  والمتخصــص  ي  الــ�ب النقــل  مجــاىلي  ي 

�ض خاصــة  تشــغيىي  تــآزر  وجــود  إلمكانيــة 
انــس  . هــذا وســتواصل ايجي�ت ض كتــني تحقيــق اقتصاديــات الحجــم الكبــ�ي نتيجــة اندمــاج ال�ش
ض اســتعداًدا  ي للجهالــة وتقييــم نوســكو مــن خــال مستشــارين مســتقلني

إجــراءات الفحــص النــا�ض
كــة.    ال�ش إدارة  لمجلــس  لتقديمــه 

انــس باالســتحواذ عــى غالبيــة أســهم رأس  وتتضمــن عمليــة االســتحواذ المحتملــة قيــام ايجي�ت
ي مرحلــة المفاوضــات لتحديــد أفضــل هيــكل 

ض مــا زاال �ض مــال نوســكو، مــع ماحظــة أن الطرفــني
ي قــد تتــم مــن خــال صفقــة لمبادلــة األســهم،  ممكــن لتنفيــذ واتمــام عمليــة االســتحواذ، والــ�ت
(، وزيــادة  ض انــس لحامــىي أســهم نوســكو )البائعــني ي رأس مــال ايجي�ت

وإصــدار أســهم جديــدة �ض
رأس المــال المصــدر بســعر عــادل للســهم يتــم تحديــده بواســطة مستشــار مــاىلي مســتقل. 
ي االعتبــار عــدًدا مــن البدائــل األخــرى إلتمــام الصفقــة بنــاًء عــى مــا ســتصل 

يمكــن أيًضــا األخــذ �ض
إليــه الدراســة.    

انــس عــدد مــن اإلجــراءات والخطــوات الهامــة لجعــل ساســل التوريــد الخاصــة  اتخــذت ايجي�ت
 ، كــة وأنشــطتها. فخــال الربــــع الحــاىلي ي ألعمــال ال�ش

بهــا صديقــة للبيئــة وتقليــل األثــر الكربــو�ض
كاء التحــول األخــرصض GTP، وهــو تحالــف يضــم مجموعــة  انــس لتحالــف �ش انضمــت ايجي�ت
وتدعمــه   ABA اإلســكندرية  أعمــال  رجــال  جمعيــة  أسســته  الخــاص  القطــاع  كات  �ش مــن 
ي 

وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة. يعمــل التحالــف عــى قيــاس وتقليــل األثــر الكربــو�ض
ي قيــاس الكفــاءة، 

امــج المتخصصــة �ض كات األعضــاء. وباإلضافــة لل�ب للعمليــات التشــغيلية للــ�ش
انــس مــن  ي ايجي�ت

كــة أحــد أهــم أولوياتنــا �ض ي ال�ش
ض �ض يمثــل صقــل مهــارات ورفــع كفــاءة العاملــني

ي هــذا اإلطــار، يشــارك فريــق إدارة 
ض إجــراءات تطويــر األداء عــى كافــة األصعــدة. و�ض أجــل تحفــ�ي

ي مكثــف مقــدم مــن  ي برنامــج تدريــ�ب
الجــودة والصحــة والســامة المهنيــة والبيئــة QHSE �ض

االتفاق العاليمي لألمم المتحدة UN Global Compact يستمر عى مدار 9 أشهر  تحت 
ــع الطموحــات المناخيــة«  ـ ـ ـ عنــوان »ت�يـ

 )fleet management( انس نظام إدارة أسطول ، تطبق ايجي�ت وعى المستوى التشغيىي
التشــغيلية  الكفــاءة  ض  تحســني يســتهدف  )إيتــال(  ي  الفــ�ض النقــل  ألعمــال  المرصيــة  ي 

�ض جديــد 
ي ذلــك اســتهاك الوقــود، وتطويــر أســاليب تتبــع شــاحنات األســطول عــى 

لألســطول بمــا �ض
IFC لمراجعــة تصميــم  الدوليــة  التمويــل  مــع مؤسســة  انــس حالًيــا  ايجي�ت الطــرق. وتتعــاون 
ض الســخنة للحصــول عــى شــهادة االعتمــاد الرســمية  ي العــني

مســتودعنا العمــاق الجديــد �ض
انــس  باعتبــاره مبــ�ض أخــرصض يتمتــع بكفــاءة اســتخدامات الطاقــة. باإلضافــة لذلــك، تتخــذ ايجي�ت
أجــل وضــع خطــة متكاملــة  مــن  مــرة،  ي ألول 

الكربــو�ض أثرنــا  لقيــاس  الخطــوات  مــن  سلســلة 
ة القادمــة.  وواقعيــة لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة تدريجًيــا خــال الفــ�ت

كة الوطنية لخدمات  صفقة االستحواذ المحتملة عىل ال�ش
النقل وأعاىل البحار “نوسكو”

اإلجراءات البيئية وممارسات االستدامة 

بيان النتائج المالية

التسعة أشهر من 2022
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التسعة أشهر من 2022

نظرة عامة عىل العمليات التشغيلية

 التسعة أشهر من2021البند
النمو2022

ي األصول الثابتة
17.4% 144,144,135 122,768,276صا�ض

0.4% 72,652,273 72,328,207 أوراق القبض
42.0% 66,131,550 46,582,699حسابات مدينة أخرى

41.8% 58,290,471 41,098,953النقدية
27.1% 443,246,491 348,751,258 إجماىلي األصول

90.5% 44,130,882 23,166,608أوراق الدفع

42.6% 39,680,818 27,832,739 حسابات دائنة أخرى

-59.0% 1,103,864 2,692,968أوراق الدفع طويلة األجل

304.0% 15,361,880 3,802,058الديون طويلة األجل

76.4% 41,539,928 23,551,801الحصة الحالية من الديون طويلة األجل

57.4% 169,039,909 107,423,968 إجماىلي الخصوم
13.6% 274,206,582 241,327,290 إجماىلي حقوق الملكية

  التسعة أشهر منالبند
2021

  التسعة أشهر من
2022

 التغ�ي
السنوي

45.7% 292,411,942 200,642,729اإليرادات 
52.8%(230,216,433((150,651,495(التكاليف

24.4% 62,195,509 49,991,234مجمل الربــح
11.8%(43,548,582((38,956,485(المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية

ي األرباح التشغيلية
69.0% 18,646,927 11,034,749صا�ف

10.5% 7,674,648 6,947,503إيرادات االستثمار 
ي ايرادات الفوائد

n/a(4,602,764( 1,720,840صا�ض
-46.5%(2,347,872((4,387,573(مرصوفات أخرى

0.0% 0 0المخصصات
n/a 14,315,598(453,412(عوائد/خسائر سعر الرصف

-18.6% 742,302 911,861إيرادات أخرى 
ائب ي الربــح قبل الرصف

118.3% 34,428,839 15,773,968صا�ف
ائب -29.1%(3,624,012((5,111,421(الرصض

ائب ي الربــح بعد الرصف
188.9% 30,804,827 10,662,547صا�ف

-9.2%(823((906(حقوق األقلية
ائب وحقوق األقلية ي الربــح بعد الرصف

188.9% 30,804,004 10,661,641صا�ف
188.9% 0.20 0.068نصيب السهم �ف األرباح

رصي 
جنيه الم

ي بال ختارة من قائمة المركز الماىل
أرقام م

رصي
جنيه الم

المبالغ مدرجة بال

٪۹۳٫٤

٪۰٫٤
EDS
٪٦٫۲

إیتال

ایجیترانس

س
ان �ت

جي
اي

جمعة
كات التابعةالُم  مساهمة ال�ش

ي اإليرادات المجمعة
�ض
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التسعة أشهر من 2022

ة من العام  انس 273.1 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 52.8% مقارنة بنفس الف�ت كة ايجي�ت بلغت إيرادات النشاط المستقلة ل�ش
. ونتيجة لذلك، شهدت التكاليف التشغيلية زيادة بنسبة 47.5% لتصل إىل 222 مليون جنيه، كما ارتفعت المرصوفات البيعية  ي

الما�ض
ة العام  والعمومية واإلدارية بنسبة 15.7% لتصل إىل 39 مليون جنيه خال الشهور التسعة من العام الماىلي الحاىلي مقارنة بنفس الف�ت

ي األرباح التشغيلية 
ة، فقد ارتفع صا�ض كة خال الف�ت ي لوكاء الشحن والمناطق الحرة الذي حققته ال�ش

. ونظًرا لألداء االستثنا�ئ ي
الما�ض

. وتمشًيا مع نفس هذه التوجهات واألرقام  ي
ة من العام الما�ض إىل 11.9 مليون جنيه بعد أن كان -5.6 مليون جنيه خال نفس الف�ت

 ، ي
ة من العام الما�ض ائب إىل 38.8 مليون جنيه مقارنة بـ 15.2 مليون جنيه خال نفس الف�ت ي الربــح بعد الرصض

االستثنائية، فقد قفز صا�ض
  . ي المقارنة عى التواىلي

�ت ي ربــح وصل إىل 14.2% و8.5% لف�ت
بزيادة نسبتها 155% وبــهامش صا�ض

انس  كة ايجي�ت القوائم المالية المستقلة ل�ش
 التسعة أشهر من2021البند

النمو2022

ي األصول الثابتة
47.0% 61,881,717 42,089,855صا�ض

0.8% 66,589,395 66,061,983 أوراق القبض
33.7% 59,768,018 44,694,403 حسابات مدينة أخرى

50.1% 54,475,956 36,294,102النقدية
كات والفروع التابعة ي ال�ش

1.2% 75,973,612 75,051,750 االستثمارات �ض
20.4% 382,366,213 317,470,873 إجماىلي األصول

63.5% 36,193,003 22,142,126أوراق الدفع
43.4% 37,537,103 26,171,948 حسابات دائنة أخرى

-64.1% 731,321 2,036,294أوراق الدفع طويلة األجل
92.1% 5,913,733 3,078,167الديون طويلة األجل

-47.0% 19,788,120 37,301,400 مستحقات لألطراف المعنية
25.0% 147,419,581 117,951,824 إجماىلي الخصوم

17.8% 234,946,632 199,519,049 إجماىلي حقوق الملكية

  التسعة أشهر من البند
2021

  التسعة أشهر من
2022

 التغ�ي
السنوي

52.8% 273,172,317 178,748,614اإليرادات 
47.5%(222,213,518((150,664,804(التكاليف

81.5% 50,958,799 28,083,810مجمل الربــح 
15.7%(39,024,258((33,716,396(المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية 

ي أرباح 
ائب )صا�ف األرباح قبل الفوائد والرصف

التشغيل( 
)5,632,586)11,934,541 n/a

-11.2% 18,898,026 21,273,233أرباح/خسائر االستثمار 
n/a(3,627,850( 829,204إيرادات الفوائد 

-57.3%(1,758,851((4,115,854(مرصوفات الفوائد 

0.0% 0 0أرباح/ خسائر أسعار الرصف

n/a 11,463,674(475,016(المرصوفات المتنوعة 
-1.8% 5,157,660 5,249,575اإليرادات المتنوعة 

ائب  ي الربــح قبل الرصف
145.6% 42,067,200 17,128,556صا�ف

ائب  67.5%(3,223,911((1,924,385(الرصض
ائب  ي الربــح بعد الرصف

155.5% 38,843,289 15,204,171صا�ف
155.5% 0.20 0.078نصيب السهم �ف األرباح

س
ان �ت

جي
اي

ستقلة
الم

رصي 
جنيه الم

ي بال ختارة من قائمة المركز الماىل
أرقام م

رصي
جنيه الم

المبالغ مدرجة بال

ي  2022الربــع الثالث  2021البند
 معدل النموالربــع الثالث  2022الربــع الثا�ف

ربــع/ربــع
 معدل النمو
سنة/سنة

  التسعة أشهر من
2021

  التسعة أشهر من
2022

 معدل النمو
السنوي

52.8% 273,172,317 45.2178,748,614%16.5% 100,021,488 85,868,418 68,902,733اإليرادات 
47.5%(222,213,518((150,664,804(38.7%16.1%(80,276,084((69,145,489((57,887,091(التكاليف

81.5% 50,958,799 79.228,083,810%18.1% 19,745,404 16,722,929 11,015,642مجمل الربــح 
15.7%(39,024,258((33,716,396(12.2%-0.3%(13,068,819((13,102,762((11,652,948(المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية 

ائب األرباح قبل الفوائد والرصف
ي أرباح التشغيل( 

-84.4n/a)5,632,586)11,934,541 %311.9% 6,676,585 3,620,167(637,306()صا�ف

-11.2% 18,898,026 0.021,273,233%0.0% 0 0 0أرباح/خسائر االستثمار 
18.0n/a829,204 )3,627,850)n/a%(1,643,531((1,393,401( 85,246إيرادات الفوائد 

-57.3%(1,758,851((4,115,854(60.2%-76.3%(284,829((1,203,272((177,846(مرصوفات الفوائد 
0.0% 0 0.00%0.0% 0 0 0أرباح/ خسائر أسعار الرصف

49.2n/a)475,016)11,463,674 n/a% 3,145,131 2,108,503(341,660(المرصوفات المتنوعة 
-1.8% 5,157,660 5,249,575-28.4%-19.6% 1,440,024 1,791,064 2,012,422اإليرادات المتنوعة 

ائب  ي الربــح قبل الرصف
145.6% 42,067,200 892.017,128,556%89.6% 9,333,380 4,923,061 940,856صا�ف

ائب  n/a)1,924,385))3,223,911)%67.5-90.0%(99,840((1,000,125((605,167(الرصض
ائب  ي الربــح بعد الرصف

155.5% 38,843,289 2650.615,204,171%135.4% 9,233,540 3,922,936 335,689صا�ف

رصي
جنيه الم

المبالغ مدرجة بال
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التسعة أشهر من 2022
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التسعة أشهر من 2022

 التسعة أشهر من2021البند
النمو2022

ي األصول الثابتة
-2.4% 60,853,803 62,350,878صا�ض

17.8% 2,292,356 1,945,322أوراق القبض
194.4% 5,246,070 1,782,017حسابات مدينة أخرى

-91.4% 107,203 1,241,972النقدية
1.2% 82,887,678 81,914,689اجماىلي األصول

639.0% 7,235,674 979,128أوراق الدفع
8.9% 481,984 442,555حسابات دائنة أخرى

34.1% 25,495,649 19,013,166اجماىلي الخصوم
-8.8% 57,392,029 62,901,523اجماىلي حقوق الملكية

 التسعة أشهر منالبند
2021

 التسعة أشهر من
2022

 التغ�ي
السنوي

-55.3% 8,178,190 18,286,078اإليرادات
-19.6%(8,890,668((11,062,937(التكاليف

n/a(712,478( 7,223,141مجمل الربــح
-13.0%(4,639,296((5,334,383(المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية

ي األرباح التشغيلية
n/a(5,351,774( 1,888,758صا�ف

ي عائد الفوائد
n/a(35,016( 100,907صا�ض

0.0% 0 0خسائر/عوائد سعر الرصف
n/a 55,075(328,164(أخرى

ائب ي الربــح قبل الرصف
n/a(5,331,715( 1,661,501صا�ف

ائب -68.0%(177,779((555,730(الرصض
ائب ي الربــح بعد الرصف

n/a(5,509,494( 1,105,771صا�ف
-598.2%(0.09( 0.02نصيب السهم �ف األرباح

ي  2022الربــع الثالث  2021البند
 معدل النموالربــع الثالث  2022الربــع الثا�ف

ربــع/ربــع
 معدل النمو
سنة/سنة

  التسعة أشهر من
2021

  التسعة أشهر من
2022

 معدل النمو
السنوي

-55.3% 8,178,190 18,286,078-39.4%36.0% 3,594,696 2,643,939 5,927,780اإليرادات 
-19.6%(8,890,668((11,062,937(15.9%49.4%(4,080,299((2,731,121((3,519,623(التكاليف 

457.0n/a7,223,141 )712,478)n/a%(485,603((87,182( 2,408,157مجمل الربــح 
-13.0%(4,639,296((5,334,383(-29.6%-0.7%(1,546,407((1,557,561((2,197,747(المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية 

23.5n/a1,888,758 )5,351,774)n/a%(2,032,010((1,644,743( 210,410مجمل الربــح 
ي إيرادات الفوائد 

n/a100,907 )35,016)n/a-2.4%(11,825((12,114( 2,336صا�ض
0.0% 0 0.00%0.0% 0 0 0أرباح/خسائر سعر الرصف
n/an/a)328,164)55,075 n/a 16,834(118,502((32,516(المخصصات وبنود أخرى 
ائب ي الربــح قبل الرصف

14.2n/a1,661,501 )5,331,715)n/a%(2,027,001((1,775,359( 180,230صا�ف
ائب  -68.0%(177,779((555,730(-98.5%-99.1%(711((82,668((48,662(الرصض

ائب  ي الربــح بعد الرصف
9.1n/a1,105,771 )5,509,494)n/a%(2,027,712((1,858,027( 131,568صا�ف

وعات البنية  وعات يعكس الطبيعة الدورية المتقلبة ألعمال هذا القطاع، وتأثره الكب�ي بظروف السوق، خاصة وأن م�ش مازال قطاع الم�ش
ي تؤثر عى  سة ال�ت ض هذا القطاع الذي يتسم بتنافسيته الشديدة والحروب السعرية ال�ش ، وهو ما يم�ي ي الوقت الحاىلي

التحتية تشهد تراجًعا �ض
هوامش الربــح. 

كة 8.2 مليون جنيه خال  ي يعكس أداء وظروف القطاع الذي تنتيمي إليه، فقد سجلت إيرادات ال�ش وألّن أداء المرصية ألعمال النقل الف�ض
ي الذي وصلت فيه إيرادات 

ة من العام الما�ض الشهور التسعة األوىل من 2022، وهو ما يمثل تراجًعا بنسبة 55.3% مقارنة بنفس الف�ت
ة، مقارنة بـ 11.1 مليون جنيه تم  ة، تراجعت التكاليف لتسجل 8.9 مليون جنيه خال الف�ت كة إىل 18.3 مليون جنيه. وبنفس الوت�ي ال�ش

ي الشهور 
ي وصلت إىل -.5.4 مليون جنيه �ض كة وال�ت ي األرباح التشغيلية لل�ش

تسجيلها خال الشهور التسعة األوىل من 2021 مما أثر عى صا�ض
. أما فيما يتعلق برؤيتنا لهذا القطاع  ي

ة من العام الما�ض التسعة األوىل من 2022، مقارنة بـ 1.9 مليون جنيه تم تسجيلها خال نفس الف�ت
ة القادمة، فإننا نتوقع عودة السوق ألوضاعه المعتادة مع بداية الربــع األخ�ي من 2022. وبالرغم من ذلك، فإّن المكانة الريادية  خال الف�ت

وعات خاصة مع بدء  ي قطاع الم�ش
ة �ض ض ي هذا القطاع ستتيح لها اقتناص فرص أعمال متم�ي

انس �ض ي تتمتع بها ايجي�ت والسمعة الممتازة ال�ت
ة القادمة.    ي للسوق خال الف�ت التحرك النس�ب

رصية ألعمال 
الم

ي )ايتال(  �ف
النقل الف

رصي 
جنيه الم

ي بال ختارة من قائمة المركز الماىل
أرقام م

رصي
جنيه الم

المبالغ مدرجة بال

رصي
جنيه الم

المبالغ مدرجة بال
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التسعة أشهر من 2022

 التسعة أشهر من2021البند
النمو2022

ي األصول الثابتة
-6.3% 1,097,315 1,171,089صا�ض

-30.0% 193,261 276,096أوراق القبض
-38.5% 140,014 227,660النقدية

-36.5% 938,971 1,479,095 المبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة
-7.6% 3,090,735 3,343,580 إجماىلي األصول
14.0% 58,843 51,597 دائنون آخرون

1142.0% 35,992 2,898أوراق الدفع
يبة الدخل -77.6% 49,680 221,861 المستحقات الحالية لرصض

64.8% 764,222 463,844إجماىلي الخصوم
-19.2% 2,326,513 2,879,736 إجماىلي حقوق الملكية

 التسعة أشهر منالبند
2021

 التسعة أشهر من
2022

 التغ�ي
السنوي

-20.9% 908,620 1,148,407اإليرادات
6.9%(240,362((224,808(التكاليف

-27.6% 668,258 923,599مجمل الربــح
7.3%(245,960((229,130(المرصوفات البيعية والعمومية واالدارية

ي األرباح التشغيلية
-39.2% 422,298 694,469صا�ف

ي إيرادات الفوائد
-429.2%(170,683( 51,840صا�ض

746.7%(25,459((3,007(أخرى
ائب ي الربــح قبل الرصف

-69.6% 226,156 743,302صا�ف
ائب -69.4%(51,397((167,920(الرصض

ائب ي الربــح بعد الرصف
-69.6% 174,759 575,382صا�ف

-69.6% 0.79 2.59نصيب السهم �ف األرباح

ي  2022الربــع الثالث  2021البند
 معدل النموالربــع الثالث  2022الربــع الثا�ف

ربــع/ربــع
 معدل النمو
سنة/سنة

  التسعة أشهر من
2021

  التسعة أشهر من
2022

 معدل النمو
السنوي

-20.9% 908,620 1,148,407-44.7%-25.5% 209,640 281,482 379,203اإليرادات
6.9%(240,362((224,808(8.3%3.1%(78,586((76,254((72,544(التكاليف

-27.6% 668,258 923,599-57.3%-36.1% 131,054 205,228 306,659مجمل الربــح
7.3%(245,960((229,130(11.9%11.6%(87,161((78,086((77,902(المرصوفات البيعية والعمومية واالدارية

ي األرباح التشغيلية
-39.2% 422,298 694,469-80.8%-65.5% 43,893 127,140 228,757صا�ف

ي إيرادات الفوائد
-n/an/a51,840 )170,683)%429.2(22,154((6,309((396(صا�ض

n/m)3,007))25,459)%746.7-97.8%(525((23,944((951(أخرى
ائب ي الربــح قبل الرصف

-69.6% 226,156 743,302-90.7%-78.1% 21,214 96,887 227,410صا�ف
ائب -69.4%(51,397((167,920(-100.7%-101.2% 337(27,186((51,382(الرصض

ائب ي الربــح بعد الرصف
-69.6% 174,759 575,382-87.8%-69.1% 21,551 69,703 176,028صا�ف

ي السوق 
ة لقاعدة عمائها �ض اتها الكب�ي انس لحلول المستودعات هذا السوق، حيث تواصل تقديم خدماتها المتخصصة وخ�ب تقود ايجي�ت

المرصي.   
، خاصة  ي يواجهها قطاع الشحن العاليمي كة تأثرها بأزمة القدرات التشغيلية ال�ت ي القطاعات السوقية األخرى، تواصل ال�ش

ومثلها مثل با�ت
ي تقلصت بنسبة 40% تقريًبا. وبناًءا عى ذلك فقد سجلت  التباطؤ الذي تشهده حركة شحنات الصب السائل عى المستوى العاليمي وال�ت

ي اإليرادات خال الشهور التسعة األوىل من 2022، لتصل إىل 0.91 مليون دوالر، مقارنة بـ 1.15 مليون 
كة تراجًعا بنسبة 20.9% �ض ال�ش

ائب ليسجل 0.17 مليون دوالر بنسبة انخفاض 70% مقارنة  ي الربــح بعد الرصض
ة من 2021. ونتيجة لذلك تراجع صا�ض دوالر خال نفس الف�ت

انس لحلول المستودعات، انخفاض الجنيه المرصي  . وقد زاد من الضغوط عى األداء الماىلي اليجي�ت ي
بالشهور التسعة األوىل من العام الما�ض

انس لديها بالجنيه المرصي.   أمام الدوالر األمري�ي مما أثر عى القيمة المعادلة لرصيد حساب ايجي�ت

حلول 
س ل

ان �ت
جي

اي
)ED

S) ت
ستودعا

الم

ي   ي بالدوالر األمري� ختارة من قائمة المركز الماىل
أرقام م

ي  المبالغ مدرجة بالدوالر األمري�

ي  المبالغ مدرجة بالدوالر األمري�
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ETRSEGX30 - المؤشر
EGX70 - المؤشرEGX100 - المؤشر
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ي التسعة أشهر من 2022
انس �ف أداء سهم إيجي�ت

ي التسعة أشهر من 2022
البيانات الشهرية حول  سعر السهم �ف

التغ�ي منذ التغ�ي الشهري أقل سعرأعىل سعرالمتوسطاألخ�يقيمة التداولحجم التداولالشهر
اءبداية العام حجم البيعحجم ال�ش

صا�ف البيع/
اء التغ�ي القيمة السوقيةال�ش

السنوي 
-8.19%311,500,750بيع7,448,7149,839,804-8.19%-7.83%17,288,51839,295,5972.002.002.401.98يناير-22

اير-22 -15.23%264,057,750بيع15,170,92522,009,470-22.17%-15.50%37,180,39570,361,6351.691.692.131.40ف�ب
-4.73%251,572,750بيع11,061,64513,938,740-25.85%-4.73%25,000,38541,655,2961.611.611.801.45مارس-22
11.66%280,912,500بيع14,904,15115,979,351-17.20%11.80%30,883,50247,704,7661.801.801.811.31ابريل-22
2.22%287,155,000بيع71,725,83779,409,406-15.36%2.22%151,135,243296,027,1291.841.842.281.69مايو-22

-15.76%241,896,875بيع27,244,39737,254,944-28.70%-15.76%64,499,341114,851,6441.551.551.901.47يونيو-22
7.16%259,219,813بيع27,672,00037,066,561-23.60%7.10%64,738,561105,588,7101.661.661.721.46يوليو-22

اء16.38113,695,781113,236,930%52.41%226,932,711537,555,4152.532.532.901.61أغسطس-22 52.32%394,838,125�ش
22- -4.35%377,671,250بيع11.3257,443,01259,038,106%-3.95%116,481,118294,367,7022.432.432.882.04سبتم�ب

بيع 387,773,312 734,139,7741,547,407,894346,366,462اإلجماىلي
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٦٥۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰
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۲۰٥۰۰۰۰۰۰
۲٤۰۰۰۰۰۰۰
۲۷٥۰۰۰۰۰۰
۳۱۰۰۰۰۰۰۰
۳٤٥۰۰۰۰۰۰
۳۸۰۰۰۰۰۰۰
٤۱٥۰۰۰۰۰۰
٤٥۰۰۰۰۰۰۰
٤۸٥۰۰۰۰۰۰
٥۲۰۰۰۰۰۰۰
٥٥٥۰۰۰۰۰۰
٥۹۰۰۰۰۰۰۰
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حجم التداول قیمة التداول
جنیھ مصريعدد األسھم

سبتمبر-۲۲أغسطس-۲۲یولیو-۲۲یونیو-۲۲مایو-۲۲أبریل-۲۲مارس-۲۲فبرایر-۲۲ینایر-۲۲

ي التسعة أشهر من 2022
التداول �ف

ي 29 سبتم�ب 2022
ف �ف هيكل المساهم�ي

س
ان �ت

جي
سهم إي

أداء 
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ستقبلية 
ظرة م

ن

أســباب.  لعــدة  مــن 2022ســتظل متحفظــة  المتبقيــة  المســتقبلية لألشــهر  إن نظرتنــا 
ي تحيــط بقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية مازالــت متأثــرة  فحالــة عــدم التأكــد الــ�ت
بالظــروف الجيوسياســية الحاليــة عــى مســتوى العالــم، وهــو مــا يؤثــر بشــكل مبــا�ش عــى 
ن  ي تكاليــف الخدمــات. وقــد اقــ�ت

قطاعــات أعمالنــا الرئيســية، ونتــج عنــه زيــادة تاريخيــة �ض
ذلــك بعــدد مــن اآلثــار الســلبية األخــرى نتيجــة مجموعــة مــن التطــورات العالميــة، بمــا 
عــى عملياتنــا  العالــيمي  التضخــم  وتأثــ�ي  الوقــود  بتكاليــف  الخاصــة  التوقعــات  ذلــك  ي 

�ض
التشــغيلية، والتأث�ي المســتمر لوباء كورونا عى ساســل التوريد العالمية وانعكاســه عى 
ا وليــس آخــًرا، تأثــ�ي الحــرب الروســية األوكرانيــة  ً األســعار وتأخــر عمليــات التســليم. وأخــ�ي
التطــورات  إّن تضافــر هــذه  العالميــة.  التضخــم  التوريــد وعــى معــدالت  عــى ساســل 
ي عــى ساســل التوريــد المحليــة والعالميــة  ه الســل�ب والظــروف الحاليــة مًعــا ســيواصل تأثــ�ي
ي بيئــة التشــغيل 

خــال هــذا الوقــت بالتحديــد، والــذي ال يتســع لمزيــد مــن التعقيــدات �ض
العالميــة المعقــدة بالفعــل.   

مكنــت  وضعناهــا  ي  الــ�ت اتيجية  االســ�ت الخطــة  فــإّن   ، ي اإليجــا�ب المســتوى  عــى  أمــا   
ي ظــل تباطــؤ 

ي بيئــة التشــغيل الصعبــة و�ض
انــس مــن مواصلــة عملياتهــا التشــغيلية �ض ايجي�ت

انــس نظرتهــا الحــذرة للتقديــرات  النمــو المتوقــع. وعــى الرغــم مــن ذلــك، واصلــت ايجي�ت
اتيجية إدارة المخاطــر. ونتيجــة لذلــك  ي إطــار اســ�ت

ي �ض
المســتقبلية ألعمالهــا وهــو مــا يــأ�ت

نــا  ض ترك�ي مــع  الحاليــة،  االقتصاديــة  المعطيــات  مــع   2022 لعــام  تتوافــق خططنــا  كلــه، 
للمســتقبل. وتشــ�ي  الدقيــق  اســتمرار األعمــال والتخطيــط  ورة  بشــكل خــاص عــى �ض
 ، معظــم التقاريــر إىل بــدء اســتقرار ساســل التوريــد خــال الربــــع األخــ�ي مــن العــام الحــاىلي
ي كافــة مكونــات ساســل 

ات عمليــات التســليم �ض مــع اســتمرار االرتفعــات الســعرية وتأخــ�ي
التوريــد. 

اتيجية إعــادة  ي المرحلــة القادمــة تنفيــذ اســ�ت
انــس �ض مــن ناحيــة أخــرى ســتواصل ايجي�ت

ي إطــار ســعينا لتحقيــق النمــو لعملياتنــا التشــغيلية بمــا يتوافــق مــع معطيــات 
هيكلــة �ض

ي السوق. وبالتاىلي 
السوق الحالية، باإلضافة لسعينا الحثيث القتناص فرص األعمال �ض

ض  كــ�ي ي تبســيط عملياتنــا التشــغيلية وضــخ اســتثمارات جديــدة مــع ال�ت
ســتتمثل أولوياتنــا �ض

ض العمليــات اعتمــاًدا عــى هيــكل المجموعــة الــذي يضــم  عــى تحقيــق النمــو والتــآزر بــني
ي خلــق إمكانيــات جديــدة وتحقيــق 

العديــد مــن العامــات التجاريــة، وهــو مــا سيســاهم �ض
انــس أر�ت خدمــات النقــل  إيــرادات وأربــاح مســتدامة. ومــن اآلن فصاعــًدا ســتقدم ايجي�ت
ركائــز  ثــاث  عــى  تعتمــد  طموحــة  اتيجية  اســ�ت تطبيــق  مــع  اللوجســتية،  والخدمــات 
النمــو  التشــغيلية لتحقيــق  العمليــات  الخدمــات وتبســيط  النمــو وتقديــم  أساســية يهي 

ــح عــى المــدى الطويــل.    ـ ـ ـ المريـ

ويجــب أن تظــل نظرتنــا المســتقبلية لقطــاع الخدمــات اللوجســتية إيجابيــة، خاصــة وأن 
ي المستقبل. فمن المتوقع أن يلعب قطاع النقل 

القطاع يتمتع بإمكانيات هائلة للنمو �ض
والخدمــات اللوجســتية دوًرا محورًيــا أكــ�ث مــن أي وقــت آخــر نتيجــة النمــو االقتصــادي 
ا  ً ي القطــاع. وتشــهد مــرص عــى وجــه الخصــوص تطــوًرا كبــ�ي

وتغــ�ي العمليــات التشــغيلية �ض
ي المنطقــة، وهــو مــا يخلــق فرًصــا 

ى الــدول التجاريــة �ض تمهيــًدا ألن تصبــح واحــدة مــن كــ�ب
ي 

ي هــذا القطــاع. باإلضافــة لذلــك وبالنظــر للموقــع الجغرا�ض
هائلــة أمــام مقــديمي الخدمــات �ض

ــع لخدمــة أســواق أوروبــا  ـ ـ ـ للبــاد، تســتهدف الحكومــة جعــل مــرص مركــًزا لإلنتــاج والتوزيـ
ض بصــورة خاصــة عــى أفريقيــا باعتبــار مــرص جــزًءا مــن  كــ�ي ق األوســط وأفريقيــا مــع ال�ت والــ�ش

اتفاقيــة التجــارة األفريقيــة.         
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انس )ش.م.م.(        كة المرصية لخدمات النقل والتجارة ايجي�ت نبذة عن ال�ش
ي خدمـات 

�ض رائـدة  كـة  انـس( يهي �ش )ايجي�ت والتجـارة  النقـل  لخدمـات  المرصيـة  كـة  ال�ش
ي مرص. تمتلك 

النقل المتكامل واللوجيسـتيات، ولها مجموعة متكاملة من الخدمات �ض
ي عام 1973م 

كة �ض كة قدر من الخ�ب يعود تاريخها لعام 1939ـ حيث تأسست ال�ش ال�ش
كـة بتطويـر عـددَا مـن العامـات  ض قامـت ال�ش انـس”. منـذ ذلـك الحـني تحـت اسـم “ايجي�ت
 ،)EDS( انس لحلول المستودعات ىك ايجي�ت التجارية التابعة والشقيقة وتتكون من �ش
انـس للتوكيـات  ي بارويـل ايجي�ت كـ�ت ي )ETAL(، و�ش كـة المرصيـة ألعمـال النقـل الفـ�ض وال�ش
كة من خال 9 فروع لها بمرص،  الماحية وسكان ارابيا للتوكيات الماحية. تعمل ال�ش
 
ً
يـ�ًا، وامانـا اكـ�ث  المتكامـل  التقـل  ي جعـل خدمـات 

انـس �ض ايحي�ت كـة  وتتمثـل رسـالة �ش
انس إىلي دعم وتسهيل ساس اإلمداد العالمية  وفعالية من حيث التكلفة. تسيعي ايجي�ت
ي ذلـك الشـحن البحـري والجـوي، 

مـن خـال مجموعـة مـن خدماتهـا المتكاملـة، بمـا �ض
وعـات و المعـارض والتخزيـن.  ي والتخليـص الجمـرىكي ولوجيستسـات الم�ش والنقـل الـ�ب
ي مرص، ويهي مقيدة 

 لتشـغيل اعمالها �ض
ً
انس حاىلي 350 موظفا تضم فريق العمل بايج�ت

ي 
ز، ورمـز ]ETRS EY Equity [ �ض ي رويـ�ت

بالبورصـة المرصيـة تحـت رمـز ]ETRS.CA[ �ض
ج.  بلوم�ب

ir.egytrans.com :كة ي زيارة موقع ال�ش لمزيد من الملعلومات ير�ب

 بيانات استباقية   
ي ال تعت�ب حقائق وبيانات تاريخية، تستند  ي هذه الوثيقة، وال�ت

البيانات الواردة �ض
حات واآلراء والقناعات الحالية  بشكل رئييسي عى التوقعات والتقديرات والمق�ت

انس. وبالتاىلي فإن هذه البيانات خاضعة لعدد من العوامل الخارجية  كة ايجي�ت ل�ش
ا” أو “بيانات 

ً
األخرى، حيث أن البيانات المؤكدة  بهذه الوثيقة تشكل “أهداف

ات واأللفاظ الدالة عى  استباقية”،  وهو ما يمكن التعرف عليه من خال التعب�ي
وع”،  ذلك مثل “ربما”، “سوف” ، “نسيعي إىل”، “يجب”، “نتوقع”، “ننتظر”، “م�ش

ها من  ي لتلك األلفاظ او غ�ي
“ننتوي”، “نواصل” او “نعتقد” او صيغة الن�ض

ادفات لتلك األلفاظ. قد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية أو  اإلختافات او الم�ت
ي هذه األهداف أو البيانات التطلعية. 

انس عن تلك المنعكسة �ض األداء الفعىي إليجي�ت
ي البيانات التطلعية الواردة 

ي اختاف النتائج الضمنية �ض
قد تتسبب عوامل مختلفة �ض

ي جميع أنحاء العالم، والمناخ 
ي ذلك اإلتجاهات االقتصادية �ض

ي هذه الوثيقة بما �ض
�ض

اتيجية األعمال  ي اس�ت
ات �ض ق األوسط والتغ�ي ي مرص وال�ش

االقتصادي والسيايسي �ض
وعوامل أخرى مختلفة.

انس   كة ايجي�ت عالقات المستثمرين- �ش

يف حليمي �ش
تليفون: 01015172111

ir@egytrans.com : ي
و�ض بريد إلك�ت

ir.egytrans.com :موقع عاقات المستثمرين

http://ir.egytrans.com

