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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

  

  مفاتح النمو قطاع الشحن و النقل فً مصر

 أنظمة تطوٌر خالل من مصر تستطٌع إذ الشامل اإلقتصادي النمو مفتاح النقل قطاع ٌعد
 مركز إلى وتتحول الجغرافى، مركزها تعزٌز تستطٌع انها علً تكامالا  أكثر لتصبح النقل
 من سٌضاعف النقل قطاع فى االستثمار أن إلى ونشٌر واللوجٌستٌات، للتجارة إقلٌمى
 األسواق ربط وإتاحة السكانى النمو احتٌاجات تلبٌة وبالتالى واالتصال، الترابط على القدرة
 ورغم. الوطنً اإلقتصاد فً المساهم القطاع ٌعتبر القطاع فإن لذلك .بالعالمٌة المحلٌة

 الحالٌة للفترة تقٌما هذا و تطوٌره علً تعمل الحكومة ان إال القطاع ٌواجها التً التحدٌات
 فً التوسعات فً الحكومة خطة مع خاصة االٌجابٌات من جدٌدة دفعة القطاع ٌنتظر حٌث

 .للقطاع الجدٌدة المشارٌع

 متمٌز الٌجٌترانساداء تارٌخً 

بلغ  2119الى  2115حققت االٌرادت فً اٌجٌترانس نمو سنوي مركب خالل الفترة من 

ملٌون  3109الى  2115ملٌون جنٌه فً عام  1101كما نما صافً الربح من % سنوٌا، 17

% سنوٌا، بلغ متوسط هامش مجمل 34بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  2119جنٌه فً عام 

% كما بلغ متوسط هامش الربح قبل الفوابد والضرابب 32خمس سنوات الربح على مدار ال

%، وهً مستوٌات جٌدة، ٌذكر ان 28واالهالك واالستهالك خالل نفس الفترة حوالً 

الشركة تمول عملٌاتها وتوسعاتها عن طرٌق التموٌل الذاتً وال ٌوجد قروض طوٌلة او 
مٌن فقط وبارقام قلٌلة ال تؤثر على قصٌرة االجل خالل الفترة المذكورة اال فً اخر عا

 الت المخاطرة لدٌها.دمع

 فٌروس كرونا ٌلقً بظالله على مستوٌات االٌرادات المستقبلٌة

نتٌجة التأثر باالحداث العالمٌة وفٌروس  2121نتوقع ان تنخفض اٌرادات الشركة فً عام 

العالمٌة وهو ما تم كرونا الذي سوف ٌؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن والسٌاحة 
، نتوقع اٌضا ان ٌظل 2119عن عام  2121% فً اٌرادات 5ترجمته فً انخفاض قدره 

% خالل فترة الخمس سنوات 29عند  2119هامش مجمل الربح عند مستوٌات عام 

 القادمة.

 % صعود67شراء  –التقٌٌم الخاص بشركة اٌجٌترانس 

جنٌه  9018قٌمة عادلة للسهم تبلغ  دنبدأ تغطٌتنا على سهم الشركة بتوصٌة بالشراء عن

قمنا بتقٌٌم الشركة بطرٌقتً  %.67للسهم بارتفاع عن السعر الحالً فً السوق بنسبة 

ٌبلغ مضاعف الربحٌة  تجمٌع االجزاء ومضاعف الربحٌة لنتوصل الى السعر المستهدف.
حٌة مرة، كما ٌبلغ مضاعف الرب 504عند السعر السوقً الحالً  2121المتوقع للسهم 

 مرة 901المستهدف الضمنً بناءا على القٌمة العادلة 

 

 

 

 

 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 جم( )ملٌون المالٌة والمؤشرات النسب

 25807 24604 23407 24701 27709 االٌرادات

 EBITDA" 4903 4109 3801 3708 4101الربح قبل االستقطاعات "

 3103 2904 3106 3109 4108 صافً الربح

 %501 %501 %501- %1101- %2101- النمو فً االٌرادات )%(

 %607 %701- %109- %2308- %4509- النمو فً صافً الربح

 5048 5084 5044 7014 5079 (مرة) السهم ربحٌة الى السعر

 1052 1055 1058 1079 1085 (مرة) للسهم الدفترٌة للقٌمة السعر

 1075 1085 1083 2053 3016 (مرة) االستقطاعات قبل الربح \ المنسأة قٌمة

 النقل و الشحن القطاع

 ETRS السهم كود

 5.00 االسمٌة القٌمة

 %46.99 الحر التداول

 9.10 52 سعر اعلى

 5.50 52 سعر ادنى

 %39- سنة منذ التغٌر

 %24- السنة بداٌة منذ التغٌر

 31,212,500 االسهم عدد

 156,062,500 المال رأس

 171,668,750 السوقً المال رأس

 9.18شراء | سعر مستهدف  –الشركة المصرٌة لخدمات النقل "اٌجٌترانس" 

 مدٌر ادارة البحوث –عصام عبد العلٌم 

 محلل مالً – جهاد ابو هشٌمة

 هٌكل المساهمٌن

 جنٌه 9.18السعر المستهدف | 

 جنٌه 5.50السعر السوقً | 

 %67احتمال الصعود | 

 شراءالتوصٌة | 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

محتوى التقرٌر  

 الصفحة العنوان الرقم

 4 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة الخدمات و للنقل المصرٌة الشركة 1

 7 نظرة عن سوق الشحن و النقل فً مصر  2

 9 نظرة علً قطاع النقل البحري عالمٌا ) مدي تأثٌر فٌروس كورونا ( 3

 11 األداء التارٌخً لشركة اٌجٌترانس  4

 15 اإلفتراضات الخاصة بالدراسة  5

 18 القوابم المالٌة المجمعة  6

 21 افتراضات الشركات التابعة  7

 23 التقٌٌم المالً لشركة اٌجٌترانس  8

 28 ملحق اإلفصاحات  9
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 الشركة المصرٌة للنقل و الخدمات التجارٌة ) اٌجٌترانس ( .1 

 الشركة : نبذة عن  .1.1

 فٌما المفتوحة مصر سٌاسة بموجب 1973 دٌسمبر فً تأسست. ش التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

مع قطاع النقل  فً. وتعمل 1992اصبحت مدرجة فً البورصة المصرٌة دٌسمبر . الخاصة بالمؤسسات ٌتعلق

 كاستمرار 1939 عام إلى تارٌخها ٌرجع النقل مجال فً وخبراتها أنشطتها فإن ، ذلك . ومعالتركٌز علً البحري

 مصر فً الشركات أكبر من واحدة كانت عندما 1964 عام فً تأمٌمها تم مصر وشركاه لهٌطة الدٌن جمال لشركة

. محدودة مسؤولٌة ذات كشركة األصل فً الشركة تأسست. أخرى نقل وخدمات سٌاحة ووكالة شحن وكالة تقدم التً

 ، نشأتها منذ. جنٌه ملٌون 191 السنوٌة مبٌعاتها وتبلغ ملٌون جنٌه 156،162،511 قدره برأسمال شركة اآلن هً

 .مصر فً النقل مجال فً حقٌقٌة رابدة الشركة لتصبح نمت

 تخصص الشركة :  .1.2

تعمل إٌجٌترانس فً تقدٌم خدمات النقل واللوجستٌات للشركات الصناعٌة ومشروعات الكهرباء والرٌاح 
استثنابٌة و اٌضا نقل كامل  أبعاد أو وزن ذات وحزم الحساسة المعدات نقلو والبتروكٌماوٌات والبترول والغاز

 العادمة والمٌاه المٌاه ومحطات الفرعٌة التحوٌل ومحطات الصلب ومصانع األسمنت ومصانع الطاقة لمحطات
 التحتٌة البنٌة ومشارٌع والبتروكٌماوٌات والغاز النفط ومصانع
 .وغٌرها الكبٌرة

 فروع الشركة :  .1.3

 و السوٌس و سعٌد بور" الربٌسً المقر " االسكندرٌة 
 القاهرة و دمٌاط

 :خدمات شركة اٌجٌترانس     .1.4

خدمات و "بحري و جوي  انواع 5الى  الشركة خدمات تنقسم

 اٌجار و تخزٌن و خدمات اخري" :

  خدمات الشحن البحري : 

 ذلك فً بما البضابع أنواع جمٌع شحن إٌجٌترانس تستطٌع
) سفن  روالرو أو الحاوٌة أو الساببة البضابع أو العامة الشحنات

البضابع ذات العجالت  هً من انواع السفن التً تحمل الدحرجة (
 إلى باإلضافة التنافسٌة التعرٌفات خالل من العالم فً مكان أي من.

 Swiss Gulf Line بشركة الخاصة الشحن سندات إصدار
NVOCC .ا الكبٌرة للكمٌات بالنسبة  خدمة اٌجٌترانس ،توفر جدا

 .الشحن سفن استبجار

 خدمات الشحن الجوي :  

 بأسعار وسهلة سرٌعة جوي شحن خدمة اٌجٌترانس توفر
 حاوٌات وتعلٌق وتوحٌد وتصدٌر استٌراد اهخدمات تشمل. تنافسٌة
 .المالبس

 خدمات اإلٌجار :  

 وموثوقة التكلفة حٌث من فعالة تأجٌر حلول اٌجٌترانس قدمت

 تنجح. 1997 عام منذ البحري للشحن تحد   أي لمواجهة مصممة

 الكٌمٌابٌة والمواد واألسمدة الزراعٌة للسلع النقل فً التوسط فً
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 . االستثنابً الوزن ذات المشارٌع شحنات إلى باإلضافة العامة أو الساببة البضابع سواء التعدٌن ومنتجات

 خدمات التخزٌن :  

 موقع فً تقع مستودعات عدة وتدٌر اٌجٌترانس تمتلك
 القاهرة فً منها بالقرب أو الصناعٌة المناطق فً استراتٌجً

 اٌجٌترانس توفر.ببورسعٌد الحرة والمنطقة واإلسكندرٌة
 والتخزٌن الحاوٌات ساحاتب والتخزٌن التوزٌع خدمات
و ٌعتبر هذا القسم من الخدمات هو اهم خدمة تقدمها . المحلً

 الشركة و لها الفضل فً زٌادة اٌرادات الشركة . 

 خدمات اخري :  

 والنقل والتعببة الجمركً بالتخلٌص أٌضا اٌجٌترانس تقوم
 . التأمٌن وخدمات والعبور والتوزٌع البري

 شبكة وكالء الشركة فً انحاء العالم :  .1.5

 و أسترالٌاو المتوسط األبٌض البحر حوض و أوروبا الهندٌة القارة شبهو وكندا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات
 . الجنوبٌة أمرٌكاو األوسط الشرق و أفرٌقٌا

 الخدمات التً تقدمها الشركة :  .1.6

 المعدات والمستلزمات للقطاعات التالٌةعملٌات شحن ونقل لجمٌع انواع 

 الكهرباء تولٌد محطات 
 األسمنت مصانع 
 الصلب مصانع 
 الفرعٌة الكهرباء محطات 
 الصحً والصرف المٌاه محطات 
 والبتروكٌماوٌات والغاز النفط مشارٌع 
 التحتٌة البنٌة مشارٌع 
 الهواء فصل محطات 
 سٌاحٌة مشارٌع 

 ة : المشارٌع الحدٌثة التً تدٌرها الشرك .1.7

 بشكل لالقتصاد مفٌد للبترول جدٌدة حقول اكتشاف ان الشركة قالت قد و :النفطً ظهر حقل محطة 
 . الشركة اداء تحسن كذلك و ككل النقل قطاع تنمٌة علً مباشر غٌر بشكل ٌركز بالتالً و عام

) رئٌس مجلس االدارة و العضو  2019لعام خطة الشركة المستقبلٌة التً اعلنت عنها عبٌر لهٌطة  .1.8

 المنتدب إلٌجٌترانس( 

تعمل الشركة علً تنفٌذ خطة متوسطة المدي ،تركز علً اضافة انشطة تتسم باالستمرارٌة الربحٌة فً مجال  
النقل و اللوجٌستٌات، واطالق المرحلة الثانٌة من مشروع النقل البري ،و اختراق اسواق جدٌدة ،بدعم نظرة 

 اللوجٌستٌات فً ضوء الخطط الحكومٌة الجدٌدة متفابلة لقطاع 

مالٌٌن جنٌه ، ٌتم  8شاحنات جدٌدة بتكلفة استثمارٌة  5ـاٌضا من ضمن الخطة تطوٌر مشروع النقل البري ب 

 تموٌلها عبر تعاقدات التاجٌر التموٌلً . 
ر السٌاسً فً بعض اما بشأن اختراق اسواق جدٌدة علً المدي الطوٌل والمتوسط فهذا مترتب علً االستقرا 

 االسواق المجاورة . 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

وعلً خلفٌة طرح "اٌتال" فً البورصة فقالت الشركة انها الغت هذه الفكرة بناءا علً النمو الجٌد لدي  

% ، و اٌضا قامت الشركة بتزوٌد 61الً  2118الشركة و الذي ارتفعت حصتها السوقٌة فً نهاٌة 

 الشركة بمعدة رفع جدٌدة لدعم نشاطها . 
العام الماضً باضافة عمالء جدد لمحفظتها من بٌنهم غبور اوتو ومن عمالبها  قامتانها قالت اٌضا الشركة و  

 القدامً توشٌبا العربً و راٌة و طاقة و سٌمنس.

 الشركات التابعة لشركة اٌجٌترانس :  .1.9

 :ً ) اٌتال ( فنالمصرٌة ألعمال النقل ال -1

 بالكامل ومملوكة تابعة شركة هً) اٌتال (الفنً النقل ألعمال المصرٌةمن % 99099تمتلك اٌجٌترانس 

للبضابع  " الغرض من الشركة نقل المبرد أو المجمد% ،61و الحصة السوقٌة من الشركة ككل ، شركةلل

واٌضا نقل محطات تشغٌل وتداول الحاوٌات وصوامع حفظ و تخزٌن الغالل و ٌشمل ذلك اعمال الشحن و 
 غٌر واألبعاد األوزان ذات للطرود المتخصص النقل عملٌات بتنفٌذ وتقومالتفرٌغ االزمة للمشارٌع، 

وذلك بواسطة سٌارات النقل الثقٌل  المعتادة التشغٌلٌة لعملٌاتها باإلضافة العمالقة المشروعات فً التقلٌدٌة
ضا من طن و التً تتطلب دراسات فنٌة فً مجال الهندسة وتكتٌكات النقل.و اٌ 51والتً تزٌد حمولتها عن 

 التً تقوم بها الشركة التخلٌص الجمركً للحاوٌات و البضابع التً تقوم بها الشركة. تالعملٌا

 :شركة اٌجٌترانس لحلول المستودعات  -2

تقوم الشركة % ،71من الشركة  السوقٌة حصتها%99099مملوكة بالكامل لشركة اٌجٌترانس بنسبة 

وهً  )االٌزوتانك( ISOبالتخزٌن و تنظٌف و اصالح حاوٌات البضابع الصب السابلة و خاصة بالحاوٌات 

 .سٌارات النقل ذات الخزانات لنقل البضابع السابلة علً الطرق البرٌةوصنادٌق معدٌنٌة تستخدم فً الشحن 

 شركة باروٌل اٌجٌترانس للتوكٌالت :  -3

 عام منذ للسفن كوكٌل بالكامل ومرخصة مسجلة مصرٌة شركة هً المالحٌة للتوكٌالت اٌجٌترانس باروٌل
 Wilhelmsen وٌلهلمسٌن شركات ومجموعة اٌجٌترانس بٌن الشراكة نتاج هً اٌجٌترانس باروٌل. 1996

 وُتعد. المالحٌة للتوكٌالت اٌجٌترانس باروٌل شركة من:  31 تبلغ حصة اٌجٌترانس شركة تملك ،

Wilhelmsen 51.111 على ٌزٌد ما بتنفٌذ تقوم حٌث عالمٌا المالحٌة الوكالة شركات أبرز من واحدة 

 باروٌل) السفن لخدمات وٌلهلمسٌن مجموعة تتخذ. العالم حول دولة 116 فً مٌناء 2.211 ل زٌارة

 إدارة توجد.الدول مختلف فً الشركات من شبكة وتدٌر لها، مقرا أوسلو من (سابقاا  السفن لخدمات ٌونٌتور
 حٌث المحلً، السوق فً األنشطة جمٌع عن كلٌا مسؤولة وهً مصر بداخل اٌجٌترانس باروٌل شركة
) الربٌسً المكتب( باإلسكندرٌة الشركة فروع مختلف على موزعٌن موظف 211 من ٌقرب ما بها ٌعمل

 سفٌنة 2111 حوالً مع بالتعامل حالٌا اٌجٌترانس باروٌل تقوم .(والقاهرة ودمٌاط والسوٌس وبورسعٌد

 تمكنت األداء، وحسن الفابقة بالخبرة ٌتمٌز الذي المحلٌة العملٌات إدارة فرٌق وبفضل .مصر فً سنوٌا
 إلى باإلضافة الموانا ولزٌارات السوٌس قناة لعبور كوكٌل األداء جودة فً قٌاسً رقم تحقٌق من الشركة
 .أنواعها بجمٌع السفن تموٌن خدمة توفٌر

 شركة سكان اربٌا للتوكٌالت المالحٌة :  -4

 شركة مع مشترك مشروع أٌضا وهً المنتظمة، المالحٌة الخطوط وتخدم 1998 عام ارابٌا سكان تأسست

Wilhelmsen للتوكٌالت أرابٌا سكان من:  31 تبلغ حصة اٌجٌترانس شركة تمتلك. العالمٌة. 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 :  فً مصر النقل و الشحننظرة على سوق .2 

 أكثر لتصبح النقل أنظمة تطوٌر خالل من مصر تستطٌع إذٌعد قطاع النقل مفتاح النمو اإلقتصادي الشامل 
 أن إلى ونشٌر واللوجٌستٌات، للتجارة إقلٌمى مركز إلى وتتحول الجغرافى، مركزهاعلً انها تستطٌع تعزٌز  تكامالا 

 السكانى النمو احتٌاجات تلبٌة وبالتالى واالتصال، الترابط على القدرة من سٌضاعف النقل قطاع فى االستثمار
و رغم التحدٌات لذلك فإن القطاع ٌعتبر القطاع المساهم فً اإلقتصاد الوطنً ..بالعالمٌة المحلٌة األسواق ربط وإتاحة

من جدٌدة دفعة  القطاع ما للفترة الحالٌة حٌث ٌنتظرٌتقٌ و هذاعلً تطوٌره تعمل إال ان الحكومة التً ٌواجها القطاع 
 و انشاء موانً جافة جدٌدةالتوسعات فً المشارٌع الجدٌدة للقطاع و منها: االٌجابٌات خاصة مع خطة الحكومة فً

" الذي ٌستهدف  جسور.واٌضا بدأت وزارة االعمال مشروع" مناطق لوجٌستٌة منتشرة بأنحاء الجمهورٌةانشاء 
ٌقوم هذا المشروع علً وهو مشروع مكون من مرحلتٌن و  قٌادول شرق ووسط افرٌالتجارة البٌنٌة بٌن مصر و 

 السخنةتوفٌر خدمة الشحن البحري برحالت منتظمة اسبوعٌا بأسعار مخفضة علً احد الخطوط العالمٌة من العٌن 

 .حاوٌة 52وتضم المرحلة االولً حوالً  .دول افرٌقٌة 11حوالً  ىلاوٌضم الوصول فً دولة كٌنٌا  الً مومباسا

 .سوف ٌعزز من التجارة الخارٌجٌة بٌن مصر و دول شرق ووسط افرٌقٌا وذلك

و سوف تشمل  فدان فً مدٌنة السادس من اكتوبر 411واٌضا تدرس الدولة انشاء مشروع مٌناء جاف علً مساحة 

وسوف  . ملٌون دوالر 111فدان بتكلفة اجمالٌة تصل الً  111انشاء المٌناء الجاف علً مساحة  المرحلة االولً

  تستفٌد شركة اٌجٌترانس من هذا المشروع بشكل مباشر خالل الفترة المقبلة.

و سوف ٌتم تأسٌس شركة للوساطة و  2121من المتوقع االنتهاء منها فً الربع الثانً من  المرحلة الثانٌةاما عن 

 18 حالٌا  تمتلك مصرً .التسوٌق مع القطاع الخاص و ستوفر النقل البري للبضابع و التجمٌع و التخلٌص الجمرك

فً انشاء مناطق لوجٌستسة اخري جاري العمل علٌها او سالسل توزٌع  سوف تتوسع الدولةو منطقة لوجٌستٌة،

 . فدان  25ستكون اقل مساحة بها 

كون توتعتبر المشروعات التوسعٌة لألرصفة فً شركتً االسكندرٌة لتداول الحاوٌات و دمٌاط لتداول الحاوٌات س
تخفٌض تكلفة اإلنتاج ،و اٌضا تخفٌض تكلفة والداعم االساسً لزٌادة االٌرادات مع نمو عدد الحاوٌات المتداولة 

وسوف ٌؤدي ذلك الً فتح اسواق جدٌدة  النقل و تعزٌز التجارة الخارجٌة بٌن مصر و دول الشرق ووسط افرٌقٌا ،
 فً القارة السمراء .

 الستٌعاب أولوٌاتها وتحدٌد الخٌارات تقٌٌم مصر على ٌتعٌن نهفإ ،لمطاراتفً ا الجوي الشحنواما بالنسبة 
و علً الرغم من اهمٌة الشحن الجوي إال ان الدولة ال تهتم بذلك القسم حٌث انها . المستقبل فى الخدمات مستلزمات

 البضابع من% 81 شحن ٌتم سنوٌاا، طن ألف 311 نحو عند البضابع شحن حجم استقرسنوات األخٌرة  7علً مدار 

 للتلف القابلة الصادرات حجم فى شدٌد موسمى اختالل وجود مع الركاب، طابرات بواسطة الحالى الوقت فى
 . الصٌف شهور خالل كبٌرة وتراجعات

  % من عملٌات نقل البضابع تقوم بٌن الدول بواسطة سفن النقل البحري.91-%81فإن حوالً  النقل البحرياما عن 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 اهم مؤشرات قطاع النقل البحري فً مصر :  .2.1

   حركة الحاوٌات 

 ملٌون حاوٌة 107 2119فًمن الحاوٌات   الواردات

 حاوٌة ملٌون 108 2119 الصادرات من الحاوٌات 

 ملٌون حاوٌة 307 2119الترانزٌت من الحاوٌات 

  حركة البضائع 

 ملٌون طن 112 2119 من حركة البضابع  الواردات

 ملٌون طن 58 2119من حركة البضابع   الصادرات

  2019فً حركة السفن 

 

 

 

 2019فً عام  حركة الركاب 

 االجمالً المغادرون ونالقادم عدد افراد

 675,739 347,414 328,335 عدد الركاب

 

 :  2019أداء قطاع الشحن فً نهاٌة  .2.2

 مثل كما. 2112 عام منذ األولى للمرة وذلك ،2119الماضً العام خالل سلبٌاا  أداءا  الشحن حركة سجلت

 عام العالمٌة المالٌة األزمة منذ نوعه من األكبر االنخفاض المابة فً 303 بنسبة السنوي الطلب تراجع

 طن ملٌون 6102 إلى 2118 عام طن ملٌون 6303 من الشحن أحجام انخفضت ذلك، مع وبالتزامن. 2119

 المابة، فً 201 بنسبة نمو مع الشحن حركة فً معتدل انتعاش حدوث إلى التوقعات وتشٌر. 2119 عام

 نظٌره من أقل ٌبقى رقم وهو ،2121 عام خالل طن ملٌون 6204 إلى المتوقعة الشحن أحجام لتصل

 301 بنسبة متوقع انخفاض مع تراجعها، الشحن عابدات ستواصل ذلك، مع وبالتزامن.2118 عام المسجل

 فً 501 والبالغة الماضً العام المسجلة نظٌراتها من أفضل تبقى إنها إال المقبل، العام خالل المابة فً

 أن المتوقع من إذ ؛2121 خالل التوالً على الثالث للعام بدورها الشحن إٌرادات ستتراجع كما. المابة

 .2119 عام المسجل دوالر ملٌار 11102 معدل عن المابة فً 101 بنسبة اإلٌرادات تنخفض

 : عالمٌانظرة على سوق النقل و الشحن  .2.3

% من التجارة العالمٌة .و لكن 91ٌعد قطاع حاوٌات الشحن شرٌان اإلقتصاد العالمً و هو مسؤل عن نقل 

من المتوقع تصاعد . العربً الخلٌجو توترات مع النزاعات التً تدور بٌن الوالٌات المتحدة و الصٌن 
بالسلب تؤثر هذه الصراعات من المتوقع ان  المخاوف من النزاع المحتمل بٌن اٌران و قوي عالمٌة كبري .

% انخفاض خالل 1051. تأثٌر الرسوم الحالٌة بٌن الوالٌات المتحدة و الصٌن ٌمثل نحو علً القطاع 

و فً الخطط المستقبلٌة .  2121% انخفاض فً خالل 1 تمثلافٌة . و اٌضا الرسوم اإلض 2119-2121

 قطاع الشحن والنقل عالمٌا الً المرونة فً القرارات .  سوف ٌحتاج

 

 

 

 

 

 

 خالل الموانً لهٌبات السفن رحالت عدد

 .رحلة 13671 اإلجمالً 2119 العام

 سفٌنة 4153االسكندرٌة مٌناء 
 سفٌنة 4343المنطقة االقتصادٌة 
 سفٌنة 3183مٌناء دمٌاط 
 سفٌنة  1992البحر االحمر 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 س كورونا علً حركة القطاع : وو مدي تأثٌر فٌرقطاع النقل البحري عالمٌا  علًنظرة .3 

 % 90تراجع مؤشر رسوم النقل البحري الً 

 االرتباك، من بحالة عالمٌا الحاوٌات شحن قطاع أصاب االنتشار السرٌع كوورنا فٌروس إن بالقطاع مصادر قالت
 شهورا ان ٌشٌر الً ما وهو الصٌنٌة، الموانا على الطلب وٌتقلص شحناتال مسار حاوٌاتال نقل شركات تغٌر إذ
 الفٌروس تفشً تسبب .انتشار الوباءما قالت مصادر بالقطاع عن ما ٌحدث بسبب  هكذا قادمة، التسلٌمات تأخر من

 قرار وفاقم .العالمٌة الجوي السفر حركة اضطراب وفً الصٌن فً والمصانع المدن من الكثٌر إغالق فً القاتل
 ال موانبها أن رغم اللوجستٌة التعقٌدات فبراٌر من العاشر حتى الجدٌد القمري العام بمناسبة عطلتها فترة مد الصٌن
 العدٌد من األسواق و القطاعات االقتصادٌة فً الحاوٌات لقطاع بالنسبة حٌوٌة اتصال نقطة والصٌن. مفتوحة تزال

 ٌتعقب الذي البلطٌق الجاف مؤشر ومن القطاعات الربٌسٌة التً تأثرت هً قطاع الشحن البحري حٌث انخفض

 إلى كورونا تفشً أدى حٌث ،2116 عام منذ له مستوى أدنى لٌسجل ، ٌناٌر خالل النصف من بأكثر الشحن أسعار

 فً الجدٌدة القمرٌة السنة عطالت بداٌة مع و اٌضا بالفعل ٌعانً والذي البحري الشحن سوق فً المخاوف من مزٌد

 , SUPRAMAXحٌث ان المؤشر ٌشٌر الً ان هذا االنخفاض تاثرت به سفن البضابع الصب ذات احجام  .الصٌن
PANAMAX , CAPSIZE ,HANDY SIZE , VESSELS .  ًو 202نقطة اي  11حٌث انخفض المؤشر الربٌس %

( للسفن و  BCIمؤشر البلطٌق ) % من قٌمته . 1105حٌث فقد المؤشر اكثر من  2116ٌعد ذلك اكبر انخفاض منذ 

 PANAMAX 574مؤشر % . و اٌضا انخفض 99نقطة اي  21حٌث انخفض  CAP SIZE البضائع الصب فئة 

 المكونات وكذلك الفاخرة والمالبس الهواتف وحتى الطازجة األطعمة من بدءا شًء كل نقل ٌجري حٌثنقطة .
 إٌه.إم.وسً  سً.إس.وإم  مٌرسك الحاوٌات شحن شركات كبرى قالت الماضٌة، األٌام وخالل .الصناعٌة

 متضررة الصٌن من السلع وصادرات .موانبها على المرور بتفادي للصٌن الطلبات قلصت إنها جمٌعها  إم.جً.سً
 .نطاقا أوسع تداعٌات ظل فً بالفعل

 ضعف وطأة تحت تعانً إذ أصال المتأزم البحري الشحن شركات وضع البحرٌة الشحنات تدفقات تعطٌالت وتعّقد
 وصادرات .الكبرٌت منخفض الوقود بشأن الدولٌة البحرٌة المنظمة من جدٌدة قواعد بفعل التكالٌف وارتفاع األسواق
 فى اإلنتاج ستوقف إنها موتور هٌونداى وتقول. نطاقا أوسع تداعٌات ظل فى بالفعل متضررة الصٌن من السلع
 .التً تمتلكها الشركة الغٌار قطع لقلة إلغالق الموانً الصٌنٌة و نظرا لها، األكبر التصنٌع قاعدة الجنوبٌة، كورٌا

ومن المتوقع توقف جمٌع امدادات الهواتف و أدوٌة الحساسٌة و قطع غٌار السٌارات فً اي وقت مع إغالق الموانً 
 الصٌنٌة و توقف حركة الموانً عالمٌا مع الصٌن . 

 نقل الحدٌد 

 إلى سنوٌا السفن تنقلها التً الحدٌد خام حموالت إجمالً ٌصل حٌث العالم، عبر بالسفن نقلها ٌتم خام مادة أكبر ٌعتبر

 وأوروبا، الصٌن فً والصلب الحدٌد مصانع إلى وأسترالٌا البرازٌل فً الضخمة اإلنتاج مناجم من طن ملٌار 106

 خالل الجدٌد كورونا فٌروس انتشار أزمة من تضررا األشد هو القطاع هذا أن البحري النقل أسعار بٌانات كشفت
 لألنباء بلومبرج وكالة.الحالً الشهر

 نقل المواد الخام 

 الحدٌد خام مثل الخام المواد نقل فً عادة تستخدم التً العمالقة ساٌز كٌب سفن استخدام رسوم أن إلى ألنباءا أشارت

 مؤشرات ألحد وفقا الماضً، سبتمبر فً لها مستوى بأعلى مقارنة الحالً الشهر خالل% 91 بنسبة انخفضت

 لألنباء بلومبرج وكالة.البحري النقل شركات أرباح متابعة

 حركة السفن 

 األداء استمرار المتوقع من أنه كوستا بانشٌرو بشركة البحري النقل مجال فً الباحث لٌسزكزنٌسكً رالف عن
 من أكثر مقتل فً تسبب الذي الفٌروس انتشار تأثٌرات بقاء بفترة تحٌط التً الغموض حالة ظل فً الضعٌف للطاقة

 فً مصدرة دولة أكبر وهً الصٌن وإلى من السفن حركة فً كبٌر تراجع إلى وأدى حول العالم شخص 5111

 لألنباء بلومبرج وكالة.فٌه اقتصاد أكبر وثانً العالم
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 

 اهم شركات الشحن عالمٌا :  

 التخصص الشركة

شركة ٌو بً إس   Ups  
 وتسلٌم لخدمة( United Parcel Service, Inc) األمرٌكٌة

 تأسست. جورجٌا والٌة فً مقرها ٌقع، البضابع وشحن الطرود

 .1917  سنة الشركة

شركة ارامكس   Aramex  
 عام فً أعمالها الشركة بدأت. اللوجٌستٌة والخدمات للشحن العربٌة

 .باإلمارات دبً فً الربٌسً مقرها وٌقع 1982

شركة هونغ كونغ   HonKong Post 
 السرٌع والبرٌد المحلً البرٌد منها كثٌرة خدمات ٌقدم الصٌنً

 .1841 سنة البرٌد تأسس. اللوجٌستٌة والخدمات

 Singapore Post شركة برٌد سنغافورة 
 فً اللوجٌستٌة الخدمات توفر. والدولٌة المحلٌة البرٌد لخدمات
 لٌبار باٌا الشركة مقر ٌقع. الدولً التسلٌم وخدمات المحلٌة األسواق

 . Paya Lebar, Singapore سنغافورة فً

 مدي تأثٌر الدول العربٌة بفٌروس كورونا  .3.1

 واأللبسة المنزلٌة األدوات مقدمتها وفً البضابع من البال على ٌخطر ما كل العربٌة الدول إلى الصٌن تصدر
 العربٌة األسواق الصٌنٌة الصادرات من المزٌد وتكتسح. األطفال ولعب والتلفاز الهاتف وأجهزة واإللكترونٌات

 بضعة قبل لدورها قٌاسا فٌها المحلٌة التقلٌدٌة والصناعات والحرف اإلنتاج قطاعات دور تراجع مع ٌتزامن بشكل
 جانب إلى التراجع هذا فً واضح بشكل ساهمت والمتزاٌدة العاتٌة الصٌنٌة المنافسة أن فٌه شك ال ومما. عقود

 واالستراتٌجٌة الحٌوٌة باألهمٌة العربٌة االقتصادٌة والنخب العربٌة الحكومات وجهل غٌاب أبرزها أخرى عوامل

 كتونس دول فً بالمابة 11 و 9 بٌن لتصبح العربٌة الواردات فاتورة فً الصٌن حصة ونمت. المحلً المنتج لحماٌة

 إلى العربٌة الصادرات أما. والعراق والجزابر ومصر واإلمارات السعودٌة فً بالمابة 18 إلى 15 و والمغرب

 السعودٌة مقدمتها فً خلٌجٌة دول من ومنتجاتهما والغاز النفط تصدٌر على تعتمد كونها بالتنوع تتصف فال الصٌن
 هذه إلى العراق ٌصدر وبدوره. أكثر أو ٌومٌا برمٌل ملٌون إلى الصٌنٌة السوق إلى النفطٌة صادراتها وصلت التً

 ملٌونً على العربٌة الدول فً الصٌنٌٌن السٌاح عدد وزاد. الحاضر الوقت فً ٌومٌا برمٌل ألف 711 نحو السوق

 الصٌن ألن الدوالرات، مالٌٌن بمبات ٌومٌة خسابر ذلك ٌعنً العربً للعالم بالنسبة.2119 الماضً العام خالل سابح

 على ٌزٌد الطرفٌن بٌن التجاري التبادل فحجم. منها المغاربٌة عدا العربٌة الدول لكل تجاري شرٌك أهم أضحت

 عام دوالر ملٌار 41 و 2111 عام دوالر ملٌار 191 مقابل الماضٌٌن العامٌن خالل سنوٌا دوالر ملٌار 241

 بالمابة 21 إلى نسبته وصلت المذكور التبادل فً األنفاس ٌحبس نمو فعلى شًء على األرقام هذه دلت وإن. 2114

 .الجاري العقد من عدة سنوات خالل

الصٌن والدول العربٌة سوف ٌتأثر مؤثرا اٌشا على شركات الشحن والنقل، وعلٌه فان حركة التجارة والشحن بٌن 
 كذلك حركة السٌاحة سوف تتأثر بشكل كبٌر بسبب احجام السٌاح عن السفر للدواعً الصحٌة الخاصة بالفٌروس.

جوزات على جانب اخر توقف حركة الطٌران بٌن معظم الدول من انه التأثٌر بشكل كبٌر على شركات السٌاحة والح
 والشحن الجوي. وهو ما ٌؤثر بشكل مباشر على القطاع ككل.

سوف ٌكون عاما صعبا على قطاع الشحن والنقل فً العالم بثفة عامة وفً مصر بصفة خاصة،  2121نعتقد ان عام 

 نظرا الجراءات الحذر والعزل التً تتخذها الدول ومنها مصر.

احترازٌة من شأنها الحد من اعمال التنقل والنقل داخلٌا وخارجٌا ومن الجدٌر بالذكر ان مصر اتخذت عدة اجراءات 
 من بٌنها منع السٌاحة الداخلٌة ووقف الرحالت الجوٌة، وهً تداعٌات لها اثرها على قطاع النقل والشحن فً مصر.
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 شركة اٌجٌترانس االداء التارٌخً .4 

 لالٌراداتاالداء التارٌخً  .4.1

حٌث حققت  2118% عن الفترة المماثلة فً عام 11بلغ  انخفاض سنوي 2119عام  فًحققت االٌرادات 

ملٌون جنٌه ما  6108. وجاءت خدمات النقل البري كأكبر مساهم فً االٌرادات بواقع ملٌون جنٌه 247

ملٌون  5907%، وقٌمة اٌرادات بلغت 24بنسبة  المتنوعة اتنشاطال% من االٌرادات. تالها 25ٌعادل 

 جنٌه.

فان النقل البري اٌضا ٌمثل النصٌب االكبر من  2118وبالنظر الى توزٌعات االٌرادات اللتفصٌلٌة فً عام 

%، وهو ما ٌعكس اهتمام اٌجٌترانس بهذا القطاع لما ٌمثلة من مصدر لالٌرادات. 25االٌرادات بنسبة 

باستثمارت تبلغ نحو  لدٌها البرياطلقت المرحلة الثانٌة من النقل والجدٌر بالذكر ان الشركة كانت قد جددت 
 ملٌون جنٌه لتقدٌم خدمات النقل البري للشركات. 605

 

على صعٌد مستوٌات النمو التارٌخٌة فقد سجل اٌضا نشاط التخزٌن أعلى معدل نمو سنوي مركب حٌث 
، تاله نشاط حلول المستودعات بٌنما سجل التخلٌص 2118-2114% خالل الفترة من 64وصل الى 

 .2118حتى  2114كً تراجعا على مدار الفترة من الجمر
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 تكالٌف االٌرادات   .4.2

% )كان متوسط النمو 17نمت تكالٌف الخدمات فً خالل الخمس سنوات الماضٌة بمتوسط نمو بلغ 

% فً عام 29الى  2114% فً 23( اال ان هامش الربح تحسن من اٌضا %17فً ذات الفترة لالٌرادات 

، حٌث ارتفعت نسبة التكالٌف الى االٌرادات من 2117% فً عام 41خفص من حوالً ، غٌر انه ان2119

 .2119% فً عام 71الى  2117% فً عام 61

  

 2019توزٌع التكالٌف التشغٌلٌة لعام 

 نشطا النقل البريتكلفة  اتاله 2119% من تكالٌف االٌرادات فً عام 25على النشاطات المتنوعة استحوذ 

 .%1605نشاط اللوجٌستٌك بنسبة % من اجمالً التكلفة وفً المركز الثالث جاءت تكالٌف 21بنسبة 

 .2119% من اجمالً التكلفة فً 2ملٌون جنٌه بنسبة  306مثلت تكلفة اهالك االصول الثابتة حوالً  
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 

 مجمل الربح وهامش مجمل الربح .4.3

% 2805ملٌون جنٌه بهامش مجمل ربح نسبته  7903حوالً  2118بلغ مجمل الربح المجمع فً عام 

ملٌون جنٌه بهامش ربح  7503 2119عام  فً(. وحقق مجمل الربح 2117% فً عام 3909)مقارنة ب

29.% 

ع بنسبة اما عن مساهمة النشاطات فً مجمل الربح فكان نشاط التفرٌغ اكبر مساهم فً مجمل الربح المجم

ملٌون جنٌه، تاله فً المركز الثانً  1807حٌث بلغ مجمل الربح من نشاط التفرٌغ  2118% فً عام 24

%. )*مجمل الربح للنشاطات قبل خصم 21نشاط حلول المستودعات بنسبة مساهمة فً مجمل الربح بلغت 

 المرتبات واالهالك( 

 طبقا للنشاط 2018-2014مجمل الربح للخمسة اعوام من 

 

% خالل 4303ٌعتبر قطاع نشاط التخزٌن من اعلى النشاطات من حٌث الربحٌة حٌث سجل هامش ربح 

% خالل نفس الفترة، وفً المركز الثالث ٌأتً 4206ٌلٌه نشاط النقل البري بهامش ربح بلغ  2119العام 

 %.3105نشاط اعمال الوكالة والشحن والتفرٌغ بهامش مجمل ربح 

 طبقا لمجموعات النشاط 2019عام مجمل الربح وتوزٌعه لل
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 

 

 (EBITDAالربح قبل االستقطاعات "الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك" ) .4.4

اال انه  2119الى  2115% خالل الفترة من 72سجل الربح قبل االستقطاعات نموا سنوٌا مركبا قوٌا بلغ 

هامش الربح قبل االستقطاعات  ، كما سجل2118عام بالمقارنة  2119عام  فً %17بلغ سجل تراجعا 

انخفاضا قبل االستقطاعات ، وشهد هامش الربح 2118 % فً 17055% من 16.7الى  2119فً  راجعات

 % 3907عند  2116ى نقطة فً عام لعلى مدار الثالث سنوات الماضٌة حٌث انخفض من أع

 

 صافً الربح وهامش صافً الربح .4.5

 

 

%، بٌنما تراجعت 34 2118الى  2114بلغ النمو السنوي المركب فً صافً الربح خالل الفترة من 

، وٌظهر هامش صافً الربح تراجعا على 2118% سنوٌا مقارنة ب عام 24بنسبة  2119االرباح فً عام 

 .2119% فً 1209% الى 2702حٌث تراجع من  2116مدار االربع سنوات الماضٌة من عام 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 

 االفتراضات الخاصة بالدراسة.5 

باالضافة الى تقدٌرات  2024-2020افتراضات االٌرادات لالعوام الخمسة القادمة  .5.1

   2019عام 

 يخىلع حاسَخٍ 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 %5 %5 %5 %5 %5.0- %11.1- %21.1- %63.5 %63.6 %5.1 انًُى فٍ االَشاداث )%(

 285.27 271.68 258.74 246.42 234.69 247.04 277.86 352.30 215.52 131.72 االَشاداث )يهُىٌ جُُه(

 

 الضاو االٌراداث )يهٍىٌ جٍُه(

 

 

  عن  2121انخفاض االٌرادات فً عام الٌرادات بناءا على افقد تم التقدٌر  2121بالنسبة لعام

العامة للشركة والمعلنة من قبل االدارة والتً حددت االٌرادات الخاصة بالشركة عند الموازنة 

عالمٌة والخاصة بانتشار فٌرس كورونا والتً نتوقع ان لوذلك نتٌجة االحداث املٌون جنٌه  257

تلقً بظاللها على قطاع الشحن والسٌاحة ومن ثم فقد تم اخذ ذلك فً االعتبار وتوقع انخفاض 

 .2119% عن عام 5ت بواقع االٌرادا

  نتٌجة االجراءات  2121نتوقع انخفضا فً حركة الشحن والنقل عالمٌا ومحلٌا فً عام

 االحتراوززٌة التً اتخذتها الدول من الحد من التجمع ومن بٌنها مصر. 

  سنوٌا اخذا فً االعتبار 5اما باقً االعوام فقد تم افتراض نمو سنوي فً االٌرادات تبلغ نسبته %

فً المابة خالل السنوات  508-505النمو فً الناتج المحلً االجمالً للبالد والذي ٌدور حول 

 الخمس القادمة.
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 افتراضات تكالٌف الخدمات كنسبة من االٌرادات والتكالٌف .5.2

 يتىلع  

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 َضبت انتكهفت انى االٌراداث

 %68.5 %68.5 %68.5 %68.5 %68.5 %68.5 َىنىٌ بذشٌ

 %78.7 %78.7 %78.7 %78.7 %78.7 %78.7 َىنىٌ جىٌ

 %98.6 %98.6 %98.6 %98.6 %98.6 %98.6 حخهُص جًشكٍ

 %57.4 %57.4 %57.4 %57.4 %57.4 %57.4 حفشَغ

 %56.7 %56.7 %56.7 %56.7 %56.7 %56.7 انُمم انبشٌ

 %72.0 %72.0 %72.0 %72.0 %72.0 %72.0 شذٍ

 %56.2 %56.2 %56.2 %56.2 %56.2 %56.2 اجًانٍ االهالن انغُىٌ \ يباششاهالن 

 %71.0 %71.0 %71.0 %71.0 %71.0 %71.0 االجًانٍت انى االٌراداث َضبت انتكهفت

 202.28 192.77 183.71 175.07 166.85 175.32 اجًانً انتكانٍف )يهٍىٌ جٍُه(

 

  2119لعام تم افتراض تكالٌف الخدمات بناءا على النسب التارٌخٌة الفعلٌة 

  االهالك المباشر تم تحدٌده بناءا على نسبة االهالك المباشر الى االهالك السنوي لالصول الثابتة

 2119لعام 
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 افتراضات مستوٌات االرباح وهوامشها .5.3

 "EBITDAوهامشه "الربح قبل االستقطاعات  مجمل الربح وهامش ممل الربح

  

  

 صافً الربح وهامشه الربح التشغٌلً وهامشه
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 القوائم المالٌة المجمعة لشركة اٌجٌترانس.6 

 قائمة الدخل المجمعة .6.1

 يتىلع تارٌخً 

 2022 2021 2020 2019 2018 بانًهٍىٌ جٍُه(انذخم ) لائًت

 258.74 246.42 234.69 247.04 277.86 انًبُعاث

 (183.63) (174.88) (166.56) (175.32) (198.58) انًبُعاث حكهفت

 75.12 71.54 68.13 71.72 79.28 االجًانً انذخم

 (37.11) (35.34) (33.66) (36.95) (36.29) انعًىيُت واالداسَت انًصشوفاث

 (0.21) (0.20) (0.19) (0.20) (0.29) انبُعُت وانخغىَمُت انًصشوفاث

 39.98 37.84 38.11 40.93 49.33 االصتمطاعاثلبم  انربح

 (7.89) (7.76) (7.64) (6.78) (6.12) واالعخهالكاث االهالكاث

 (1.04) (1.04) (1.04) - - حشغُهُت أخشي (اَشاداث / )يصشوفاث

 36.76 34.96 33.25 34.57 42.66 (انضرائب وانفىائذ انربح انتشغٍهً )لبم

 - - (0.07) (4.95) (1.12) يصشوفاث فىائذ

 2.19 1.84 3.83 6.36 6.68 أخشي (اَشاداث / )يصشوفاث

 - - - - (0.04) عًهت اسباح / )خغائش( فشوق

 38.95 36.80 37.00 35.98 48.21 انضرائب صافً انربح لبم

 (8.76) (8.28) (8.33) (7.00) (10.98) ظشائب انذخم

 30.18 28.52 28.68 28.98 37.23 انربح بعذ انضرائب

 1.14 0.85 2.89 2.89 4.38 ششكاث شمُمت اَشاداث اعخثًاس فٍ

 - - - - 0.18 عادَت اسباح / خغائش غُش

 31.33 29.37 31.57 31.87 41.80 االلهٍت صافً انربح لبم حمىق

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) دمىق االلهُت

 31.33 29.37 31.57 31.87 41.80 صافً انربح

 

  



 

19 

 

 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 قائمة المركز المالً المجمعة .6.2

 يتىلع تارٌخً 

 2022 2021 2020 2019 2018 بانًهٍىٌ جٍُه(انًركز انًانً ) لائًت

 118.50 102.96 102.62 123.30 105.86 انُمذَت ويا فٍ دكًها

 82.06 78.06 74.25 57.51 81.36 وانًذَُىٌ وانعًالء اوساق انمبط

 4.85 4.62 4.40 6.85 9.17 انًخضوٌ

 3.40 3.24 3.09 1.37 13.66 يمذيا   يصشوفاث يذلىعت

 1.26 1.20 1.14 0.02 0.88 دفعاث يمذيت نهًىسدٍَ

 1.16 1.10 1.05 - 1.53 عاللت يغخذك يٍ أغشاف راث

 52.99 50.47 48.07 40.37 59.52 ويذَُىٌ يخُىعىٌ دغاباث يذَُت اخشي

 264.23 241.65 234.62 229.42 271.98 انًتذاونت اجًانً االصىل

      
 142.19 145.97 149.73 130.91 108.13 صافٍ االصىل انثابخت

 (10.06) (10.06) (10.06) - 18.33 يششوعاث حذج انخُفُز

 2.21 1.63 1.21 0.60 4.47 االجم اعخثًاساث غىَهت

 2.89 3.25 3.62 3.99 4.17 اصىل غُش يهًىعت

 2.49 2.38 2.26 - 0.90 االجم اصىل اخشي غىَهت

 403.95 384.83 381.39 364.92 407.97 اجًانً االصىل

 - - - 0.88 2.50 لشوض لصُشة االجم      

 - - 0.89 - - لشوض غىَهت االجم انجضء انًخذاول يٍ

 18.80 17.90 17.05 17.14 21.73 أوساق دفع و دائُىٌ

 2.28 2.17 2.07 4.40 3.65 يصشوفاث يغخذمت

 7.25 6.91 6.58 7.80 7.35 انعًالء دفعاث يمذيت يٍ

 0.62 0.59 0.56 0.35 0.28 عاللت يغخذك ألغشاف راث

 7.83 7.34 9.47 - 0.03 دائُى حىصَعاث

 38.66 37.09 35.85 37.48 70.61 اخشي انخضاياث يخذاونت

 75.44 72.00 72.47 68.05 106.15 انًتذاونت اجًانً االنتزاياث

      
 (0.00) (0.00) - 0.89 7.71 االجملشوض غىَهت 

 - - 10.80 10.80 8.94 يخصص ظشائب يؤجهت

 0.35 0.33 0.32 - 0.15 االجم انخضاياث أخشي غىَهت

 0.35 0.33 11.12 11.69 16.80 طىٌهت االجم اجًانً االنتزاياث

 دمىق انًغاهًٍُ
     

 156.06 156.06 156.06 156.06 156.06 سأط انًال انًذفىع

 133.99 119.90 106.68 95.63 90.06 انًشدهت (االسباح )انخغائش

 38.09 36.53 35.06 33.48 38.90 االدخُاغُاث

 328.15 312.49 297.80 285.17 285.02 انًضاهًٍٍ اجًانً حمىق

 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 دمىق االلهُت

 403.95 384.83 381.39 364.92 407.97 وحمىق االلهٍت اجًانً االنتزاياث
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 تنوع جٌد فً االٌرادات  –اٌجٌترانس 

 

 قائمة التدفقات النقدٌة .6.3

 يتىلع تارٌخً 

 2022 2021 2020 2019 2018 (انتذفماث انُمذٌت )بانجٍُه انًصري لائًت

 انُمذٌت يٍ االَشطت انتشغٍهٍت انتذفماث
     

 31.33 29.37 31.57 31.87 41.80 صافٍ انشبخ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دمىق االلهُت +

 (1.14) (0.85) (2.89) (2.89) (4.38) انذخم يٍ االعخثًاس -

 - - - - (0.18) االعخبعاداث سبخ أو خغاسة -/+

 8.76 8.28 8.33 7.00 10.98 ظشَبت انذخم +

 - - - (13.79) 0.08 انًخصصاث غىَهت االجم انضَادة أو انُمص فٍ

 - - 0.07 4.95 1.12 اظافت يصشوف انفىائذ

 - - - 1.44 0.30 يخصصاث حشغُهُت انُمص فٍانضَادة أو 

 7.89 7.76 7.64 6.78 6.12 واالعخهالن اظافت االهالن

 (8.52) (8.30) (8.64) (11.26) (34.46) انًذفىعت غشح ظشَبت انذخم

 (4.31) (14.90) (30.31) 41.87 18.48 انًال انعايم اجًانً انتغٍر فً رأس

 34.01 21.36 5.76 65.97 39.85 االَشطت انتشغٍهٍتيٍ  صافً انتذفماث انُمذٌت

      
 االَشطت االصتثًارٌت انتذفماث انُمذٌت يٍ

     
 (3.74) (3.64) (14.96) (29.19) (38.34) واالظافاث انًصشوفاث انشاعًانُت

 - - (1.16) 18.33 9.80 حذج انخُفُز االظافاث فٍ يششوعاث

 - - - (0.19) (0.01) غُش يهًىعت االعخذىار عهً اصىل

 - - 0.08 - 0.18 االعخبعاداث صافٍ انًخذصم يٍ

 - - - - - اعخثًاساث اخشي

 0.57 0.42 2.28 2.10 6.68 يٍ االعخثًاساث انخىصَعاث انًغخهًت

 - - - 4.66 (3.79) اصىل اخشي أو يانُت انًخذصم / انًذفىع فٍ

 (0.12) (0.11) (2.26) 0.90 0.90 غىَهت االجم انخغُش فٍ اصىل اخشي

 (3.29) (3.33) (16.01) (3.39) (24.58) يٍ االصتثًاراث صافً انتذفماث انُمذٌت

      
 االَشطت انتًىٌهٍت انتغٍراث انُمذٌت يٍ

     
 - - (0.88) (1.62) 2.50 االجم انخغُش فٍ لشوض لصُشة

 - (0.89) - (6.82) 7.71 االجم انخغُش فٍ لشوض غىَهت

 (15.17) (16.81) (9.47) (37.59) (27.03) نهًغاهًٍُ انخىصَعاث انًذفىعت

 0.02 0.02 0.32 (0.15) (0.13) غىَهت االجم االخشي انخغُش فٍ االنخضايج

 - - (0.07) (4.95) (1.12) انًذفىعت خصى يصشوفاث انفىائذ

 (15.17) (17.71) (10.43) (58.99) (20.39) يٍ االَشطت انتًىٌهٍت صافً انتذفماث انُمذٌت

 - - - 13.86 (34.51) تعذٌالث عهى انُمذٌت

 15.55 0.33 (20.68) 17.45 (39.63) انتغٍر فً انُمذٌت

 102.96 102.62 123.30 105.86 145.48 انضُت انُمذٌت فً بذاٌت

 118.50 102.96 102.62 123.30 105.86 انضُت انُمذٌت فً َهاٌت
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 الشركات التابعة افتراضات.7 

التارٌخً للشركة الخر سنة تم تقدٌر االٌرادات بناءا على معدالت النمو المتوقعة فً الخدمات للشركة الربٌسٌة وتم تقدٌر التكالٌف والمصروفات بناءا على االداء 
 .2119مالٌة 

 شركة اٌجٌترانس  .7.1

 فً مدرجة اصبحت. الخاصة بالمؤسسات ٌتعلق فٌما المفتوحة مصر سٌاسة بموجب 1973 دٌسمبر فً تأسست. ش التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 عام إلى تارٌخها ٌرجع النقل مجال فً وخبراتها أنشطتها فإن ، ذلك ومع. البحري علً التركٌز مع النقل قطاع فً وتعمل. 1992 دٌسمبر المصرٌة البورصة

 شحن وكالة تقدم التً مصر فً الشركات أكبر من واحدة كانت عندما 1964 عام فً تأمٌمها تم مصر وشركاه لهٌطة الدٌن جمال لشركة كاستمرار 1939

 وتبلغ جنٌه ملٌون 156،162،511 قدره برأسمال شركة اآلن هً. محدودة مسؤولٌة ذات كشركة األصل فً الشركة تأسست. أخرى نقل وخدمات سٌاحة ووكالة

 .مصر فً النقل مجال فً حقٌقٌة رابدة لتصبح الشركة نمت ، نشأتها منذ. جنٌه ملٌون 191 السنوٌة مبٌعاتها

 يخىلع حاسَخٍ اَجُخشاَظ )يغخمهت(

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 )باالنف جُُه(

 258,810 246,485 234,748 223,570 212,923 222,316 242,648 295,634 االَشاداث

 %5.0 %5.0 %5.0 %5.0 %4.2- %8.4- %18- %71 انًُى فٍ االَشاداث

 203,460- 193,772- 184,544- 175,757- 167,387- 174,771- 189,101- 196,340- انخكانُف

 55,350 52,714 50,204 47,813 45,536 47,545 53,547 99,293 يجًم انربح

 37,612- 35,821- 34,115- 32,490- 30,943- 32,308- 28,505- 26,894- انًصشوفاث انعًىيُت

 234- 223- 213- 202- 193- 201- 294- 242- انًصشوفاث انبُعُت

 17,504 16,670 15,876 15,120 14,400 15,036 24,748 72,158 انربح انتشغٍهً
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 الشركة المصرٌة العمال النقل الفنً "اٌتال" .7.2

 من الغرض% ،" 61 ككل الشركة من السوقٌة الحصة و، للشركة بالكامل ومملوكة تابعة شركة هً( اٌتال) الفنً النقل ألعمال المصرٌة من% 99099 اٌجٌترانس تمتلك

، للمشارٌع االزمة التفرٌغ و الشحن اعمال ذلك ٌشمل و الغالل تخزٌن و حفظ وصوامع الحاوٌات وتداول تشغٌل محطات نقل واٌضا للبضابع المجمد أو المبرد نقل الشركة
 النقل سٌارات بواسطة وذلك المعتادة التشغٌلٌة لعملٌاتها باإلضافة العمالقة المشروعات فً التقلٌدٌة غٌر واألبعاد األوزان ذات للطرود المتخصص النقل عملٌات بتنفٌذ وتقوم

 للحاوٌات الجمركً التخلٌص الشركة بها تقوم التً العملٌات من اٌضا و.النقل وتكتٌكات الهندسة مجال فً فنٌة دراسات تتطلب التً و طن 51 عن حمولتها تزٌد والتً الثقٌل

 .الشركة بها تقوم التً البضابع و

 يخىلع حاسَخٍ اَخال

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 )باالنف جُُه(

 17,625 16,785 15,986 15,225 14,500 16,111 17,488 39,437 االَشاداث

 %5 %5 %5 %5 %10- %8- %56- %30 انًُى فٍ االَشاداث

 8,321- 7,925- 7,548- 7,188- 6,846- 7,607- 6,954- 12,156- انخكانُف

 9,303 8,860 8,438 8,037 7,654 8,504 10,535 27,281 يجًم انربح

 4,904- 4,671- 4,448- 4,237- 4,035- 4,483- 4,080- 4,002- انًصشوفاث انعًىيُت

 0 0 0 0 0 0 0 0 انًصشوفاث انبُعُت

 4,399 4,189 3,990 3,800 3,619 4,021 6,454 23,279 انربح انتشغٍهً

 شركة اٌجٌترانس لحلول المستودعات .7.3

 خاصة و السابلة الصب البضابع حاوٌات اصالح و تنظٌف و بالتخزٌن الشركة تقوم% ،71 الشركة من السوقٌة حصتها% ،99099 بنسبة اٌجٌترانس لشركة بالكامل مملوكة

 . البرٌة الطرق علً السابلة البضابع لنقل الخزانات ذات النقل وسٌارات الشحن فً تستخدم معدٌنٌة صنادٌق وهً( االٌزوتانك) ISO بالحاوٌات

 يخىلع حاسَخٍ اَه دٌ اط

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 )باالنف دوالس(

 1,284 1,223 1,165 1,109 1,057 1,174 998 965 االَشاداث

 انًُى فٍ االَشاداث
 

3.4% 18% -10% 5% 5% 5% 5% 

 271- 258- 245- 234- 223- 247- 273- 305- انخكانُف

 1,014 965 919 876 834 927 726 661 يجًم انربح

 193- 184- 175- 167- 159- 177- 180- 176- انًصشوفاث انعًىيُت

 0 0 0 0 0 0 0 0 انًصشوفاث انبُعُت

 820 781 744 709 675 750 545 484 انربح انتشغٍهً
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 التقٌٌم المالً لشركة اٌجٌترانس.8 

 تم االعتماد فً تقٌٌم شركة اٌجٌترانس على طرٌقتٌن هما: 

( حٌث تم تقٌٌم كل شركة من شركاتها التابعة بطرٌقة صافً ”Sum of the parts “SOTPطرٌقة تجمٌع االجزاء ) الطرٌقة االولى

 31التدفقات النقدٌة ومضاعف الربحٌة باالضافة الى استثماراتها فً الشركات الشقٌقة واضافة صافً رصٌد النقدٌة المجمع فً 

 ، ومن ثم تجمٌع تلك القٌم للوصول الى القٌمة العادلة لشركة اٌجٌترانس. 2119 دٌسمبر

المتوقع بعد خصم مضاعف  2121هً طرٌقة مضاعف الربحٌة للشركات المثٌلة مضروبا فً صافً الربح لعام  الطرٌقة الثانٌة

 الربحٌة بخصم مناسب الستخدامه لالرباح المتوقعة.

 وكان ملخص التقٌٌم كالتالً:

 انمًٍت َضبت انترجٍح انمًٍت االجًانٍت انبُذ
انمًٍت نكم صهى 

 يٍ اٌجٍتراَش

 9.29 145,025.9 %50 290,051.8 التقٌٌم طبقا لطرٌقة تجمٌع االجزاء

 9.08 141,635.7 %50 283,271.5 التقٌٌم طبقا لطرٌقة مضاعف الربحٌة

 9.18 286,661.6   قٌمة حقوق المكٌة للشركة

  31,212.5   اٌجٌترانسعدد اسهم 

  9.18   متوسط سعر السهم )القٌمة العادلة(

 

 تم استبعاد شركة اٌجٌترانس للموانئ النهرٌة وشركة اٌجٌترانس بارج لٌنك للنقل نظرا الن الشركتٌن تحت التصفٌة 

  سكان ارابٌا للتوكٌالت تم استبعاد استثمارات الشركة فً الشركات الشقٌقة )شركة دمٌاط لتشغٌل محطات الروافد وشركة

 قٌمة االستثمارات فً الشركتٌنكامل المالحٌة( نظرا لعمل الشركة اضمحالل ل

 الطرٌقة االولى: طرٌقة تجمٌع االجزاء .8.1

تحدٌد معامل الخصم )المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال( المستخدم فً التقٌٌم بطرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة للشركات 
 الثالث.

 

   

 %21%( يخصىيا يُها ظشَبت انغُذاث 14.69عُىاث ) 11انغُذاث انًصشَت اجم  %11.8 يعذل انعائذ انخانً يٍ انًخاطر

 يٍ يىلع اعىط دايىداساٌ نعالوة اصذاس االعىاق %9.0 عالوة اصذار انضىق انًصري

 انبُخا نششكت اَجُخشاَظ انًمُذة فٍ انبىسصت يٍ يىلع سوَخشص  0.98 يعايم انبٍتا

 يعذل ظشَبت انششكاث انًصشٌ %22.5 يعذل انعشَبت عهً انذخم

 يٍ والع انًُضاَُاث %0 وصٌ انذَىٌ

 يٍ والع انًُضاَُاث %100 وصٌ دمىق انًهكُت 

 انبُخا× انعائذ انخانٍ يٍ انًخاغش + عالوة االصذاس  %21061 حكهفت دمىق انًهكُت

 نعذو وجىد لروض تًىل بها انشركت عًهٍاتهاهى تكهفت حمىق انًهكٍت َظرا  %20.60 يعذل انخصى

 



 

 

24 

 

 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 أوال: تقٌٌم شركة اٌجٌترانس المستقلة بناءا على القوائم المالٌة المستقلة للشركة

 2024 2023 2022 2021 2020 باالنف جٍُه

 13,565.3 12,919.3 12,304.1 11,718.2 11,160.2 انشبخ انخشغُهٍ بعذ انعشَبت

 3,261.1 3,105.8 2,957.9 2,817.1 2,682.9 االهالن

 16,826.4 16,025.2 15,262.1 14,535.3 13,843.2 انخذفك انخمذٌ االجًانٍ

      

 14,233.8 13,556.0 12,910.5 12,295.7 11,710.2 انتذفك انُمذي انصافً انحر

     انمًٍت انًضتذايت
83,289.7 

 0.39 0.47 0.57 0.69 0.83 يعذل انخصى

 38,223.7 6,407.8 7,360.0 8,453.6 9,709.8 نهخذفماث انُمذَتانمًُت انذانُت 

     لًٍت انشركت
70,154.9 

 

تم تقدٌر الربح التشغٌلً للشركة بناءا على االداء التارٌخً للثالث سنوات السابقة وتم حساب القٌمة المستدامة بناءا على المعادلة: 

 معدل النمو المستدام. –معدل الخصم  \%( 3معدل النمو المستدام )× التدفق النقدي للسنة االخٌرة 

 جنٌه لكل سهم من اسهم اٌجٌترانس 2025ن جنٌه بما ٌعادل ملٌو 71,155تم الوصول الى قٌمة للشركة عند 

 ثانٌا: تقٌٌم الشركة المصرٌة العمال النقل الفنً "اٌتال" 

 2024 2023 2022 2021 2020 باالنف جٍُه

 3,409.2 3,246.8 3,092.2 2,945.0 2,804.7 انشبخ انخشغُهٍ بعذ انعشَبت

 1,736.1 1,702.1 1,668.7 1,636.0 1,603.9 االهالن

 5,145.3 4,948.9 4,760.9 4,581.0 4,408.6 انخذفك انخمذٌ االجًانٍ

      

 3,702.8 3,534.7 3,374.5 3,221.7 3,076.0 انتذفك انُمذي انصافً انحر

     انمًٍت انًضتذايت
21,667.4 

 0.39 0.47 0.57 0.69 0.83 يعذل انخصى

 9,943.7 1,670.8 1,923.7 2,215.0 2,550.6 انمًُت انذانُت نهخذفماث انُمذَت

     لًٍت انشركت
18,303.8 

تم تقدٌر الربح التشغٌلً للشركة بناءا على االداء التارٌخً للثالث سنوات السابقة وتم حساب القٌمة المستدامة بناءا على المعادلة: 

 معدل النمو المستدام. –معدل الخصم  \%( 3معدل النمو المستدام )× التدفق النقدي للسنة االخٌرة 

 جنٌه لكل سهم من اسهم اٌجٌترانس 1059ملٌون جنٌه بما ٌعادل  18.31تم الوصول الى قٌمة للشركة عند 
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 ثالثا: تقٌٌم شركة اٌجٌترانس لحلول المستودعات )بالدوالر(

 2024 2023 2022 2021 2020 باالنف دوالر

 635.7 605.4 576.6 549.1 523.0 انشبخ انخشغُهٍ بعذ انعشَبت

 179.4 175.9 172.5 169.1 165.8 االهالن

 815.1 781.3 749.1 718.2 688.8 انخذفك انخمذٌ االجًانٍ

      

 785.8 752.6 720.9 690.6 661.7 انتذفك انُمذي انصافً انحر

     انمًٍت انًضتذايت
4,598.4 

 0.39 0.47 0.57 0.69 0.83 يعذل انخصى

 2,110.3 355.8 411.0 474.8 548.7 انذانُت نهخذفماث انُمذَتانمًُت 

     لًٍت انشركت بانذوالر
3,900.5 

     لًٍت انشركت بانجٍُه انًصري
61,238.3 

تم تقدٌر الربح التشغٌلً للشركة بناءا على االداء التارٌخً للثالث سنوات السابقة وتم حساب القٌمة المستدامة بناءا على المعادلة: 

 معدل النمو المستدام. –معدل الخصم  \%( 3معدل النمو المستدام )× التدفق النقدي للسنة االخٌرة 

 جنٌه لكل سهم من اسهم اٌجٌترانس 1096ملٌون جنٌه مصري( بما ٌعادل  61.2ملٌون دوالر ) 309تم الوصول الى قٌمة للشركة عند 

 للدوالر \جنٌه  1507تم استخدام سعر صرف للدوالر مقابل الحنٌه عند 

 للتوكٌالت اٌجٌترانس باروٌل رابعا: تقٌٌم حصة شركة اٌجٌترانس فً شركة

 2118قٌمة شركة باروٌل عن طرٌق صافً ارباح الشركة المحققة فً عام تم استخدام طرٌقة مضاعف الربحٌة للوصول الى 

 مرة هو مضاعف ربحٌة الشركة االم اٌجٌترانس "المصرٌة لخدمات النقل والتجارة" كما ٌلً: 8ومضاعف ربحٌة ٌبلغ 

 

 حصت اٌجٍتراَش لًٍت انشركت يضاعف انربحٍت 2018صافً ربح 
لًٍت يضاهًت 

 اٌجٍتراَش
م لًٍت باروٌم نك

 صهى 

 0.95 29,725 %30 99,085 8.00 12,386 ششكت باسوَم

 

% 31ملٌون جنٌه، وبلغت حصة شركة اٌجٌترانس فٌها البالغة نسبتها  99بلغت قٌمة شركة باروٌل طبقا لطرٌقة مضاعف الربحٌة 

 جنٌه لكل سهم من اسهم اٌجٌترانس. 1095ملٌون جنٌه ما ٌعادل  2907حوالً 
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 ملخص التقٌٌم لشركة اٌجٌترانس طبقا لطرٌقة تجمٌع االجزاء كما ٌلً:وعلٌه كان 

 لًٍت انًضاهًت َضبت انًهكٍت انمًٍت االجًانٍت )انمًٍت باالنف جٍُه(
انمًٍت نكم صهى يٍ 

 اٌجٍتراَش

 2.25 70,154.94 %100 70,154.94 اَجُخشاَظ انًغخمهت

 0.59 18,303.85 %100 18,303.85 ششكت اَخال

 1.96 61,238.26 %100 99,085 اَجُخشاَظ نذهىل انًغخىدعاث

 0.95 29,725 %30 29,725.47 نهخىكُالث اَجُخشاَظ باسوَم ششكت

 110,629.26 2119 دَغًبش 31صافٍ انُمذَت انًجًعت فٍ 
 

110,629 3.54 

   االجًانً
290,051.8 

 

  31,212.50   عذد اعهى اَجُخشاَظ

 اٌجٍتراَشانضعر انعادل نضهى 
   

9.29 

 

 منهج السوق –الطرٌقة الثانٌة: طرٌقة مضاعفات الربحٌة  .8.2

تم االستعانة بعدد من الشركات المثٌلة فً نفس القطاع من منطقة الشرق االوسط الخذ متوسط لمضاعف الربحٌة المستخدم الٌجاد 
وكانت  2121المجمعة المتوقعة للشركة فً عام  القٌمة العادلة لحقوق المساهمٌن لشركة اٌجٌترانس بناءا على صافً االرباح

 الشركات المثٌلة كالتالً:

 لائًت انشركاث انًثٍهت فً انًُطمت
  

 شهش 12آخش  يهُىٌ

 صعر انضهى صعر انصرف انعًهت انبهذ اصى انشركت انكىد
رأس انًال 

 انضىلً
رأس انًال 

 انضىلً
اعف ضي

 انربحٍت

يضاعف 

انمًٍت 

 انذفترٌت

EV/ 

EBITDA 

    دوالر محلً      

SITT 
انغالو انذونُت نهُمم 

 وانخجاسة
 JOD 0.7 0.49 8.8 12.4 17.22 0.48 na االسدٌ

CSAG يصش انمُاة نهخىكُالث انًالدُت EGP 15.8 6.18 1,236.0 78.3 4.68 1.89 8.58 

GULFNAV االياساث انخهُج نهًالدت انمابعت AED 3.7 0.38 385.3 105.0 na 0.44 38.25 

KGL 
سابطت انكىَج وانخهُج 

 نهُمم
 KWD 0.3 0.05 13.3 43.0 14.59 0.20 11.13 انكىَج

UASG 
انعشبُت انًخذذة نهشذٍ 

 وانخفشَغ
 EGP 15.6 0.33 66.0 4.2 na na na يصش

SHIP 
انخطىغ انبذشَت انىغُُت 

 األسدَُت
 JOD 0.7 1.66 24.9 35.1 7.84 1.05 10.76 االسدٌ

 انىصٍظ
       

11.22 0.48 10.95 

 مباشر -المصدر: دٌساٌفا 

% لٌبلغ 21مرة تم تطبٌق خصم على المضاعف بواقع  11022وبناءا على وسٌط مضاعف الربحٌة للعٌنة المستخدمة والبالغ 

عند المتوقعة  و 2121مرة. وباستخدام ارباح الشركة المجمعة لعام  8097المضاعف المستخدم فً الوصول الى قٌمة حقوق الملكٌة 

 ملٌون جنٌه كما ٌلً: 283027ملٌون جنٌه بلغت قٌمة حقوق الملكٌة للشركة  31.6
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 2020عام    )القٌمة بااللف جنٌه(

 31,568   2121صافً الربح المجمع فً عام 

 11022   مضاعف الربحٌة للعٌنة

 %21   خصم مطبق على المضاعف

 8097   مضاعف الربحٌة

 283,271   قٌمة حقوق الممساهمٌن

 31,212.5   عدد اسهم الشركة

 9.08   القٌمة العادلة لسهم شركة اٌجٌترانس

 

 ملخص التقٌٌم كالتالً: وعلٌه ٌصبح

 انبُذ
 انمًٍت َضبت انترجٍح انمًٍت االجًانٍت

انمًٍت نكم صهى يٍ 

 اٌجٍتراَش

 9.29 145,025.9 %50 290,051.8 التقٌٌم طبقا لطرٌقة تجمٌع االجزاء

 9.08 141,635.7 %50 283,271.5 التقٌٌم طبقا لطرٌقة مضاعف الربحٌة

 9.18 286,661.6   قٌمة حقوق المكٌة للشركة

  31,212.5   عدد اسهم اٌجٌترانس

  9.18   متوسط سعر السهم )القٌمة العادلة(
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 ( اٌجٌترانس)  التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة

 ملحق االفصاحات.9 

 تعرٌفات التوصٌات

المالٌن المسؤلٌن عن تقٌٌم الشركة محل الدراسة، وتقوم بناءا على مقارنة السعر  تخضع عملٌة التوصٌات لرأي المحلل/المحللٌن
المستهدف الذي تم التوصل الٌه فً هذا التقرٌر بسعر سهم الشركة فً السوق وقت صدور هذا التقرٌر، وتقوم التصوٌات على ثالث 

 مستوٌات ربٌسٌة موضحة كما فً الجدول اآلتً:

 بٌع احتفاظ شراء التوصٌة

 التعرٌف
توصٌة بشراء السهم عند 

 السعر الحالً فً السوق
توصٌة باالحتفاظ بموقف 
 المستثمر على ما هو علٌه

توصٌة ببٌع السهم عند 
 السعر الحالً فً السوق

 السعر المستهدف مقابل سعر السوق
السعر المستهدف أعلى من 

 السعر فً السوق

السعر المستهدف ٌختلف 
ة بعن السعر السوق بنس

 قلٌلة

السعر المستهدف أقل من 
 السعر فً السوق

"مقابل سعر  االنخفاض-نسبة االرتفاع/
 السوق"

 %11-≥ %11-% الى 11من + 11%+≤

 شهادة المحللٌن

المتضمنة  المالٌة األوراق حولالواردة فً هذا التقرٌر  اآلراء بأنالمحلل / المحللٌن المالٌٌن المذكور اسماؤهم فً هذا التقرٌر  ٌشهد
لم  ه /انهموأن ورؤٌتهم عن الشركة محل التقٌٌم، /نظرهمنظره وجه بدقة تعكس عنها التعبٌر تم أخرى تنبؤات أو نظر وجهات وأي

ا سٌكون أو ،ٌحصلوا على تعوٌض ٌرتبط  التقرٌر هذا فً الواردة المحددة اآلراء أو بالتوصٌات مباشر غٌر أو مباشر بشكل مرتبطا
 أو غٌر مباشرة مباشرة مصلحةلهم اي  زوٌهم أو /همهو ال أنه إلى أٌضاا  محلل /المحللٌن الوارد اسماؤهم فً التقرٌرال وٌشٌر. البحثً

 .صدورهالبحثً وقت  التقرٌر هذا موضوع هً التً المالٌة األوراق فً

 إخالء المسؤولٌة

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 الناتجة األضرار أو الخسابر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام عن

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص أي قبل  .تماما

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 مسؤولً االتصال

 research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


