
 

 

  جم / سهم 91.6؛  احتفاظ – 0202 الثاني الربع نتائج اعمال –ايجيترانس 

 0202/اغسطس/02

 

 نتيجة جائحة كورونا، وتأثير الحظر على نشاط الشركة ضعيفاداء 

 سهم \جم  91.6؛ السعر العادل %712، بارتفاع عن السوق يبلغ 8154الى تعديل توصيتنا من شراء الى احتفاظ على خلفية ارتفاع سعر السهم 

 

 0202االول  النصفنتائج  EGX 30 rebasedمقابل  ايجيترانسسهم 

وكانت  0202األول  النصفاعلنت شركة ايجيترانس عن نتائج اعمال 

 البيانات المالية المجمعة للشركة كما يلي:

مهٍُن جىًٍ عه فخرة انثالثت  5.89انمجمع نهشركت  صافً االرباح سجم 

عه انفخرة  مهٍُن جىًٍ 6.14ممبروت  30/6/2020اشٍر انمىخٍٍت فً 

 %.4.1-، ببوخفبض سىُي لذري 2019انممبثهت مه انعبو انمبنً انسببك 
 انمبنً انعبو مه انثبوً انربع خالل اٌجٍخروس شركت  المبٍعات جاوخفض 

 ممببم جىًٍ مهٍُن 47.61 حممج % حٍث29.0بىسبت  2020 انجبري

 كانسبب انمبنً انعبو مه انممبروت انفخرة وفس مه جىًٍ مهٍُن 67.03

2019. 
مهٍُن جىًٍ ،ممبروت ببنفخرة انممبثهت  14.75بهغ مجمل ربخ حممج انشركت  

مهٍُن جىًٍ، بىست  19.31َ انخً كبوج  2019مه انعبو انمبنً انسببك 

 %. 23.6-اوخفبض سىُي بهغج 
% 31.0ومطت مئٌُت نٍسجم  2.19بحُانً  ىامش مجمل الربخ ارحفع 

 انثبوً% خبل انربع 28,8وت بـ، ممبر2020مه عبو  انثبوًخالل انربع 

2019. 
بحُانً  "EBITDA Marginىامش الربخ قبل االستقطاعات " ارحفع 

 .2020 انثبوً% خالل انربع 18,7ومطت مئٌُت نٍبهغ  3.96
ومطت مئٌُت  3.21بُحٍرة اعهى بهغج  الربخ صافًىامش اٌضب  ارحفعكمب  

 . 2020انثبوً % خالل انربع 12.4نٍسجم 
 

جنٍو  91.6 عندالقٍمة العادلة  االبقاء علىلسيم مع ل دتفاظالبإ تٌصٍتنا نغٍر

قدره  بفارقجنٍو للسيم ) 8.54الى ًذلك نتٍجة ارتفاع سعر السيم بالسٌق 

 ( القٍمة العادلة للسيم% عن 712
 

 
 

 

 

 الشحن والنقل القطاع / الصناعة

 ETRS كٌد السيم

 8154 سعر السيم

 91.6 القٍمة العادلة

 %712 تمال الصعٌداد

 2.20.02522 عدد االسيم

 5622602522. رأس المال

 06625542752 رأس المال السٌقً

 %40256 التداًل الذر

 9120 اسبٌع 25 -اعلى سعر 

 5107 اسبٌع 25 -اقل سعر

  المالٍة اىم المؤشرات

 15.01 مضاعف الربذٍة

 1.04 مضاعف القٍمة الدفترٌة

 %6.93 لى ح. المساىمٍنالعائد ع
 

 



 

 

 بتقديرات بريميير والربع المقارن 0202 الثانيمقارنة نتائج الربع 

 االختالف تٌقعات برٌمٍر  التغٍر السنٌي 02.9 الثانًالربع  0202 الثانًالربع  البند

 %7.1 44.47 %29.0- 67.03 47.61 االٌرادات

 %2.3- 33.62- %31.2- 47.73- 32.86- حكبنٍف االٌراداث

 %36.0 10.85 %23.6- 19.31 14.75 مجمل الربخ

 نقطة 6.59 %24.4 نقطة 2.19 %28.8 %31.0 ٌبمش مجمم انربح

 %48.6 6.38- %2.5 9.25- 9.47- انمصرَفبث انعمُمٍت َاالدارٌت

 %52.4 0.04- %31.1 0.04- 0.06- انمصرَفبث انبٍعٍت َانخسٌُمٍت

 %42.6 6.25 %9.9- 9.90 8.91 الربخ ق. االستقطاعات

 نقطة 4.66 %14.1 نقطة 3.96 %14.8 %18.7 ٌبمش انربح ق. االسخمطبعبث

 %17.8 4.43 %40.7- 8.81 5.22 الربخ التشغٍلً

 نقطة 1.00 %10.0 نقطة 2.17- %13.1 %11.0 ٌبمش انربح انخسغٍهً

 %25.8 4.68 %4.1- 6.14 5.89 صافً الربخ

 نقطة 1.84 %10.5 نقطة 3.21 %9.2 %12.4 ٌبمش صبفً انربح

تأثٌرات  ، بسبب2020ن توقعات برٌمٌٌر للربع االول  اعلً% 7.1سنوٌا، وجائت % 29.0ركة بنسبة انخفضت اٌرادات الش 

 .2020جائحة كورونا والحظر المفروض على الحركة فً الشهور االخٌرة من الربع االول من 
ً، وانخفاض اٌرادات الماض العام عن% 53 بنسبة التفرٌغ و الشحن و الوكالة اعمال انخفاض)بسبب االنخفاض ذلك ٌأتً و 

 ماضً.ل% عن العام ا90و اٌضا انخفاض كبٌر فً ساحات التخزٌن بنسبة % عن العام الماضً،86بنسبة  خدمات اضافٌة

لٌات الشحن والتخزٌن )تاثرا الى تباطؤ حركة التجارة نتٌجة جائحة كورونا والتً اثرت على عم االولوالذي ٌرجع فً المقام 
 .لواردات من الصٌن فً تلك الفترة(نخفاض ااٌضا با

 2.2اال ان هامش مجمل الربح تحسن بواقع %، 23.6سنوي بلغ  بانخفاض%، 36من توقعاتنا بنسبة  اعلًجاء مجمل الربح  

 ة على خلفٌة تراجع التكالٌف بوتٌرة اعلى من االٌرادات.نقطة مئوٌ
ملٌون جنٌه  9.90، مقارنة 2020من  الثانًملٌون جنٌه فً الربع  8.91" اذ بلغ EBITDAلربح قبل االستقطاعات "انخفض ا 

 ملٌون جنٌه توقعاتنا. 6.25، ومقارنة 2019فً 
 . % من توقعاتنا48.6 اعلىبٌنما كانت ، 2020 2% فً الربع 2.5سجلت المصروفات العمومٌة واالدارٌة ارتفاعا بنسبة  
نقطة لٌسجل  3.2سنوٌا بـ اعلً جاء هامش صافً الربح، كما 2020من  الثانًمن توقعاتنا للربع  اعلًً الربح جاء صاف 

  .2019من نفس الفترة من عام % 9.2مقارنة ب % 12.4

تداعيات فيروس  نوما يليه كنتيجة لالحداث الراهنة م 0202عام النصف الثاني من في  للتكاليفوقد قمنا بتخفيض تقديراتنا 

الثالث ان بقي الحال كما هو ، واالنخفاض المتوقع ايضا في الربع  0202من  الثانيئج الربع كورونا، ولتعكس االنخفاض في نتا

 .0202من  عليه

 :  اخر المستجدات

  افريقيا ووسط بشرق مستودعات إنشاء لدراسة تتعاقد ايجيترانس

 ضمن وذلك والبري البحري للنقل القابضة الشركة مع تعاقدها عن( ETRS) اٌجٌترانس - النقل لخدمات المصرٌة شركة أعلنت

 تقدٌم اٌجٌترانس تتولى أن على التعاقد وٌنص السمراء، القارة دول مع التجارة لتعزٌز ٌهدف الذي جسور لمشروع العمل مخططات

 ٌقوم التى الدراسات .B2B شركة مع الشراكةب إفرٌقٌا وشرق وسط دول فً مستودعات إلنشاء تمهٌدا   السوق وأبحاث الفنٌة الدراسات

 وكذلك إفرٌقٌا، فً إنشائها المزمع المستودعات إلقامة األماكن أفضل دراسة ٌتضمن B2B شركة مع اٌجٌترانس شركة تحالف بها

 وإجراءات اتاحتٌاج كذلك و السوق احتٌاجات على تحتوى بٌانات توفٌر الدراسات ستشمل كما لها، األنسب القانونً الشكل تحدٌد
 .اختٌارها ٌتم التً بالدول العمل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 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 اردةالو واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر 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

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً ٌرالتقر 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

ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

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