
 

 

 شركات مختارة –قطاع النقل 
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 (Rebased) 03حن ومؤشر اي جً اكس ششركات ال

 
 

 

 مضاعف الربحٌة رأس المال السوقً سعر السهم البند
مضاعف القٌمة 

 الدفترٌة
 عائد التوزٌعات

 %2081 38.2 .080 121812 08.3 المصرٌة ألعمال النقل )اٌجٌترانس(
 %.238 ..18 810. 10313833 23823 القناة العامة للتوكٌالت

 %6080 6820 28.0   المتوسط
 

 النقل و الشحن  خدماتقطاع التعلٌق على اداء 

إذ تستطٌع مصر من خالل تطوٌر أنظمة النقل لتصبح أكثر تكامالً علً انها ٌعد قطاع النقل مفتاح النمو اإلقتصادي الشامل 
تستطٌع تعزٌز مركزها الجغرافى، وتتحول إلى مركز إقلٌمى للتجارة واللوجٌستٌات، ونشٌر إلى أن االستثمار فى قطاع النقل 

تصال، وبالتالى تلبٌة احتٌاجات النمو السكانى وإتاحة ربط األسوا  المحلٌة سٌضاعف من القدرة على الترابط واال
لذلك فإن القطاع ٌعتبر القطاع المساهم فً اإلقتصاد الوطنً .و رغم التحدٌات التً ٌواجها القطاع إال ان الحكومة بالعالمٌة.

جدٌدة من االٌجابٌات خاصة مع خطة الحكومة فً تعمل علً تطوٌره و هذا تقٌٌما للفترة الحالٌة حٌث ٌنتظر القطاع دفعة 
انشاء مناطق لوجٌستٌة منتشرة بأنحاء و  انشاء موانً جافة جدٌدةالتوسعات فً المشارٌع الجدٌدة للقطاع و منها:
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و " الذي ٌستهدف التجارة البٌنٌة بٌن مصر و دول شر  ووسط افرٌقٌا وه جسوراٌضا بدأت وزارة االعمال مشروع" 
مشروع مكون من مرحلتٌن و ٌقوم هذا المشروع علً توفٌر خدمة الشحن البحري برحالت منتظمة اسبوعٌا بأسعار مخفضة 

دول افرٌقٌة. وتضم  23علً احد الخطوط العالمٌة من العٌن السخنة الً مومباسا فً دولة كٌنٌا وٌضم الوصول الى حوالً 

 عزز من التجارة الخارٌجٌة بٌن مصر و دول شر  ووسط افرٌقٌا.حاوٌة. وذلك سوف ٌ 21المرحلة االولً حوالً 

المرحلة فدان فً مدٌنة السادس من اكتوبر و سوف تشمل  033واٌضا تدرس الدولة انشاء مشروع مٌناء جاف علً مساحة 

فٌد شركة ملٌون دوالر . وسوف تست 233فدان بتكلفة اجمالٌة تصل الً  233انشاء المٌناء الجاف علً مساحة  االولً

 اٌجٌترانس من هذا المشروع بشكل مباشر خالل الفترة المقبلة. 

و سوف ٌتم تأسٌس شركة للوساطة و التسوٌ   1313من المتوقع االنتهاء منها فً الربع الثانً من  المرحلة الثانٌةاما عن 

منطقة لوجٌستٌة،  .2مصر حالٌا   مع القطاع الخاص و ستوفر النقل البري للبضابع و التجمٌع و التخلٌص الجمركً .تمتلك

 12وسوف تتوسع الدولة فً انشاء مناط  لوجٌستسة اخري جاري العمل علٌها او سالسل توزٌع ستكون اقل مساحة بها 
 فدان . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   المصرٌة لخدمات النقل ) اٌجٌترانس (  

 اتجاه هبوطً الداء الشركة منذ ثالث سنوات
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم هٌكل الملكٌة

بالنسبة لالداء المالً للشركة على مدار الثالث سنوات   

و  .132% فً 12الماضٌة شهد تراجعا فً االٌرادات بنسب 

كما انخفض مجمل الربح فً الفترة نفسها  1321% فً 22

% فً المجمل. وشهد صفً الربح اتجاها هبوطٌا من 01بنسبة 

ملٌون جنٌه فً عام  0281الى  .132ملٌون جنٌه فً  80..

1321 . 
تراجعت هوامش االرباح بشكل ملحوظ خالل نفس الفترة حٌث  

نقطة مبوٌة كما  22سجل هامش مجمل الربح تراجعا بمعدل 

نقطة مبوٌة  1سجل هامش ثافً الربح تراجعا فً السنتٌن بواقع 

% فً 11، و  .132% فً 22% )بعد ان كان 2181لٌسجل 

132.) 
% فً 0نسبة على صعٌد اجمالً االصول، سجلت تراجعا ب 

ملٌون جنٌه  00081لتسجل  1321% فً 2380، و .132

 .1321بنهاٌة 
% فً عام 81.انخفضت اٌضا قٌمة حقو  المساهمٌن بنسبة  

، اال انها لم تسجل انخفاضا مقارنة بعام .132عن عام  1321

132.. 
مؤشرات التقٌٌم تشٌر الى ان السهم ٌتداول على مضاعف  

 ا ٌعد اعلى من متوسط مضاعفمرة، وهو م 830.ربحٌة ٌبلغ 

مرة، اي انه  0الربحٌة للسهم فً الثالث سنوات الماضٌة البالغ 

حالٌا اغلى مما كان ٌتداول علٌه سابقا، االٌجابً على صعٌد 
اخر هو ان عابد التوزٌعات للسهم مرتفع مقارنة بالسو  

 %(182% )السو  المصري 2081المصري اذ ٌبلغ 

 

  والشحن النقل القطاع / الصناعة

 ETRS كود السهم

 0201210233 عدد االسهم

 22003010233 رأس المال

 2..110002.0 رأس المال السوقً

 %00811 التداول الحر

 81. سعر السهم

 %83. التغٌر منذ سنة

 %383 التغٌر من بداٌة السنة

 183 اسبوع 20 -اعلى سعر 

 280 اسبوع 20 -اقل سعر

  

 

 2012التغٌر  2012التغٌر  2012 2012 2012 أهم المؤشرات المالٌة

 %22823- %12821- 10.830 813..1 021803 انمبيعات
 %1820- %.0080- 28.1. .181. 2038.0 مجمم انربح

 %20831- %20820- 02800 01810 .22081 انربح قبم االستقطاعات

 %108.2- %02810- ..028 028.3 803.. صافي انربح

 نقطة مبوٌة 382 نقطة مبوٌة 2280- %11830 %1.820 %01812 هامش مجمم انربح

 نقطة مبوٌة 283- نقطة مبوٌة 2080- %208.0 %2.8.1 %01822 هامش انربح قبم االستقطاعات

 نقطة مبوٌة 182- نقطة مبوٌة 081- %21813 %22830 %12810 هامش صافي انربح

 %23822- %0830- 000811 .03.81 000803 اجماني االصىل

 %3832 %810.- .1.282 1.2830 03.811 حقىق انمهكية



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

بموجب سٌاسة مصر المفتوحة فٌما ٌتعل  بالمؤسسات  21.0تأسست فً دٌسمبر  م.الشركة المصرٌة للنقل والخدمات التجارٌة ش. 

.  و تعمل مع قطاع النقل و مع التركٌز علً البحرٌة . ومع ذلك  2111الخاصة. اصبحت مدرجة فً البورصة المصرٌة دٌسمبر 

مصر تم -جمال الدٌن لهٌطة وشركاهكاستمرار لشركة  2101، فإن أنشطتها وخبراتها فً مجال النقل ٌرجع تارٌخها إلى عام 

عندما كانت واحدة من أكبر الشركات فً مصر التً تقدم وكالة شحن ووكالة سٌاحة وخدمات نقل أخرى.  2100تأمٌمها فً عام 

جنٌه مصري. هً اآلن شركة برأسمال قدره  230333تأسست الشركة فً األصل كشركة ذات مسؤولٌة محدودة برأس مال قدره 

ملٌون جنٌه. منذ نشأتها ، نمت الشركة لتصبح رابدة حقٌقٌة فً مجال النقل فً  .10جنٌه وتبلغ مبٌعاتها السنوٌة ملٌون  220

 مصر.

 

 مدي تأثٌر الشركة من فٌروس كورونا 

 موانا وأٌضا   الصٌن فً متوقفة كثٌرة مصانع هناكألن  .كورونا فٌروس انتشار بسبب المقبلة الفترة خالل سلباً  الشركة ستتأثر 
 أنحاء لجمٌع الصٌنٌة والمنتجات الخام المواد وصادرات امدادات على سلباً  ذلك ٌؤثر قد و.الطٌران خطوط وكذا الصٌنٌة التصدٌر
 . بها العاملة والشركات مصر بٌنها ومن العالم

 

 التعلٌق على اهم المؤشرات المالٌة

 .1321مرة فً عام  281ثم الى  .132فً  180الى  .132مرة فً  .08انخفض معدل الدوران لالصول اثابتة للشركة من  

 %.2080بتراجع نسبته  1321مرة فً عام  .380الى  .132مرة فً  38.2انخفض معدل دوران اجمالً االصول من  
% اآلن وهو معدل غٌر مرضً فً ظل اسعار 2281الى  .132% فً 1281تراجع العابد على حقو  الملكٌة من مستوٌات عالٌة  

 دة السابدة حالٌاً الفاب
 نقطة مبوٌة. 182باجمالً تراجع بلغ  1321% فً .8.الى  .132% فً .2.8تراجع معدل العابد على اجمالً االصول من  

 

 

 

 

 أهم النسب المالٌة

 2012التغٌر  2012التغٌر  2012 2012 2012 

 %23.8- %45.9- 1.02 1.34 2.47 ربحية انسهم

 %0.1 %7.2- 9.11 9.11 9.82 انقيمة اندفترية نهسهم

 %21.5 %13.4 7.06 5.81 5.12 مضاعف انربحية

 %7.4- %33.9- 0.79 0.85 1.29 مضاعف انقيمة اندفترية

 %26.6- %44.9- 1.9 2.6 4.7 معدل دوران االصىل انثابتة

 %0.6- %16.0- 0.68 0.68 0.81 معدل دوران اجماني االصىل

 نقطة مبوٌة 5.1- نقطة مبوٌة 10.1- %11.2 %14.7 %25.2 انعائد عهى حقىق انمهكية

 نقطة مبوٌة 1.1- نقطة مبوٌة 6.7- %8.7 %10.2 %17.8 انعائد عهى اجماني االصىل

 



 

 

 القناة للتوكٌالت المالحٌة   

 االستثمارات فً دمٌاط وبورسعٌد للحاوٌات هً الحصان الرابح للقناة للتوكٌالت
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم EGX 30 rebasedمقابل   CSAGسهم 

اٌرادات بلغت  1321/1313حققت نتابج النصف االول من العام المالً  

%، بٌنما حق  صافً الربح 03ملٌون جنٌه بانخفاض سنوي قدره  .008

% عن العام الساب  وذلك بسبب ارباح 02ملٌون جنٌه بزٌادة  201

ملٌون جنٌه بزٌادة قدرها  220االستثمارات فً شركات شقٌقة والتً حققت 

 % سنوٌا..0

تعتمد الشركة بشكل كبٌر على استثمارات فً شركات شقٌقة والتً تمثل  
مدار السنوات الثالثة الماضٌة اذ تمثل  الجزء االكبر من ارباح الشركة على

% من صافً الربح فً 11الستثمارات فً شركات شقٌقة ااالٌرادات من 

% من صافً الربح للنصف االول 12كما تمثل  1321/.132العام المالً 

تلك االستثمارات فً حصة الشركة فً  ل، وتتمث1321/1313من عام 

والتً ٌعد العابد على االستثمار شركتً دمٌاط وبورسعٌد لتداول الحاوٌات 

 % على القٌمة الدفترٌة لالستثمارات.201فٌها ٌبلغ 

ركة ٌبلغ فً النصف على صعٌد صافً االرباح من النشاط االساسً للش 

 %10ملٌون جنٌه بهامش صافً ربح  .8.مبلغ  1321/1313االول من 

% فً العام 02ٌبلغ العابد على حقو  المساهمٌن للشركة حوالً  

وهو معدل عابد عالً مقارنة باستثمرات اخرى، وٌعزي  1321/.132

 العابد المرتفع الى استثمار الشركة فً شركتً دمٌاط وبورسعٌد.

ٌد مؤشرات التقٌٌم ٌتداول سهم الشركة على مضاعف ربحٌة ٌبلغ على صع 

% من متوسط مضاعف الربحٌة للسهم للثالث .1مرة وهو اقل بنسبة  183

 سنوات الماضٌة

 

 اننقم و انشحه القطاع / الصناعة

 CSAG كود السهم

 1330333033383 عدد االسهم

 1330333033383 رأس المال

 103000333033383 السوقًرأس المال 

 %0801 التداول الحر

 2381 سعر السهم

 %080 التغٌر منذ سنة

 %1.82- التغٌر من بداٌة السنة

 2283 اسبوع 20 -اعلى سعر 

 282 اسبوع 20 -اقل سعر

  
 

 7102انتغير  7102انتغير  7102 7102 7102 أهم انمؤشرات انمانية

 %8;.6 %3;.86 8;.9; >9.6; 6;.98 انمبيعات

 %3:.38- %97.96 >;.;6 ::.37 68.68 مجمم انربح

 %;3693.6 %>7.7>- ;36.9 9>.6 89.:6 انربح قبم االستقطاعات

 %8;.69- %3:.7: 338.87 :3:6.6 688.36 صافي انربح

 -- -- 17.25 16.09- 3.26- صافي انربح مه اننشاط االساسي

 نقطة مئوية 6.:- نقطة مئوية >.8 %9:.36 %::.;3 %9;.33 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوية :.33 نقطة مئوية 38.8- %3;.38 %6.66 %;39.8 هامش انربح قبم االستقطاعات

 نقطة مئوية 88.3- نقطة مئوية 6.>: %9:.>38 %:>.867 %8;.388 هامش صافي انربح

 %3.76- %7:.68 :>.;3> ;;.86> ;;.89; اجماني االصىل

 %6.98- %37.98 86.38: :;.87: 87.>;8 حقىق انمهكية

 

القابضة 
للنقل 

البحري 
 …والبر

;  اخرون
-8.3 % 



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 لألسطول المالحٌة الخدمات من العدٌد تقدم فهً مصر؛ فً المالحٌة الشركات رابدة هً المالحٌة للتوكٌالت القنال شركة تعتبر 

 الشر  بٌن تربط جغرافٌا منطقة ذات ألنها نظرا والشحن التجارة مجاالت فً كبٌرة أهمٌة لها و2102 عام منذ الدولً التجاري

 توكٌل - للشحن أسوان توكٌل:)هم و ربٌسٌة توكٌالت اربع من تتكون و. العالم فً هابلة نفوذ لها التً والجنوب الشمال ، والغرب

 فرٌ  لدٌهم( 1331اٌزو)لدٌها المعتمد الجودة إدارة نظام من جزء(.للشحن دمنهور توكٌل - للشحن المنٌا توكٌل - للشحن أسٌوط

 السوٌس، قناة فً بسهولة المرور خاللهم من ٌمكن. السفن أنواع جمٌع مع التعامل على  القادرٌن المحترفٌن المتخصصٌن من
 واإللكترونٌة العالٌة الخبرة ذوي نظام مع خدماتها تقدم. المحطات حالة عن تقارٌر على الحصول و عالٌة، بسرعة البضابع تداول
 .العالمٌة الشحن خطوط معظم مع الدفع وسلسلة اللوجستٌة التسهٌالت خالل من

 السٌاحى للنشاط الداعم واألتوبٌسات السٌارات من أسطولها فى المتمثلة أصولها تقوٌة بهدف جدٌدة استثمارات الشركة تضخ سوف 
 .تورز قنال شركة تدٌره الذى

 فى استثمارتها من الشركة عوابد وارتفاع للقناة، العابرة السفن عدد زٌادة فً ذلك ٌسهم سوف عام بشكل السٌاحة عودة بعد 

 ملٌون 11 بقٌمة العام هذا قدرت أرباًحا مرة ألول تحق  التى الوطنٌة المالحة شركة وأبرزها الشقٌقة، خاصة األخرى، الشركات

 .جنٌه
ا مفاوضات مع الشركات المالكة للسفن حول صفقة محتملة التجري   ًٌ الدارة خط شحن جدٌد،كما أكدت الشركة المصرٌة شركة حال

٪ من إجمالً 0أنها الوكٌل الوحٌد لشركة الجسر العربً البحري التً تمتلك خط الشحن بٌن شرم الشٌخ والغردقة ، والذي ٌمثل 

 اإلٌرادات.

 

 المشروعات الجدٌدة التً عقدتها الشركة مؤخرا 

 توضح ولم.مدته انتهى والذي تورز، فرح شركة مع" ضبا - سفاجا" مالحٌة وكالة خط بتشغٌل الخاص العقد قامت الشركة بتجدٌد 
 .له الجدٌدة الزمنٌة والمدة العقد قٌمة الشركة

 

 مدي تاثٌٌر فٌروس كورونا 

 اإلمداد خطط على المحتملة التأثٌرات وبالتالً فقط، السوٌس بقناة العابرة السفن خالل من محدود الصٌنٌة باالسوا  االرتباط إن 
 .ضعٌفة التشغٌلٌة والعملٌات

 

 أهم النسب المالٌة

 7102انتغير  7102انتغير  7102 7102 7102 

 %16.8- %74.7 1.13 1.36 0.78 ربحية انسهم

 %0.6- %24.7 3.65 3.67 2.95 انقيمة اندفترية نهسهم

 %39.2 %42.5- 12.45 8.95 15.55 مضاعف انربحية

 %16.5 %19.4- 3.85 3.30 4.09 مضاعف انقيمة اندفترية

 %23.4- %44.1 2.7 3.6 2.5 معدل دوران االصىل انثابتة

 %3.3 %15.0 0.09 0.09 0.08 معدل دوران اجماني االصىل

 نقطة مئوية 9.6- نقطة مئوية 66.9 %30.9 %36.9 %26.3 انعائد عهى حقىق انمهكية

 نقطة مئوية 7.3- نقطة مئوية >.> %24.3 %28.5 %18.5 انعائد عهى اجماني االصىل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 األورا 
 عن الناتجة األضرار أو الخسابر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثو  فٌها أنها ٌعتقد

 .مسب  إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌح . محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالح  جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 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
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