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   الدول واغالقات  نتيجة جائحة كورونا ضعيف اداء 

 سهم \جم  9.60؛ السعر العادل %13.5عن السوق يبلغ  نخفاض، با11.10على خلفية ارتفاع سعر السهم الى  بيعالى احتفاظ تعديل توصيتنا من 

 

   2020سبتمبر  المنتهية في  أشهر التسعة تائج ن EGX 30 rebasedمقابل  ايجيترانسسهم 

 المالي العام من أشهرالتسعة  خالل ايجيترنس شركة المبيعات تانخفض 

 مقابل جنيه مليون 149.43 حققت حيث %30بنسبة  2020 الجاري

 السابق المالي العام من المقارنة الفترة نفس من جنيه مليون 214.66

2019. 
 جنيه، مقارنةمليون  38.09بلغ مجمل ربح  انخفاض في حققت الشركة 

مليون  64.47التي كانت و 2019بالفترة المماثلة من العام المالي السابق 

 . %40.9-جنيه، بنسة انخفاض سنوي بلغت 
مليون  12.08بلغ  2020من  أشهرعن التسعة  صافي ربحايضا  وحققت 

  .2019مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق  30.03جنيه مقابل 
 

 

سنويا،  %18.1انخفضت ايرادات الشركة بنسبة  بريميير؛مقارنة بتوقعات 
، بسبب تأثيرات 2020 الثالثن توقعات بريميير للربع م اقل %13.9 وجاءت

 الحركة.جائحة كورونا والحظر المفروض على 

 

 ونرفع القيمة العادلة للسهم الىبيع الالي لسهم ل االحتفاظمن توصيتنا  نغير

نتيجة ارتفاع صية بالبيع . وتأتي التوجنيه للسهم 9.16من جنيه  9.60

عن  %13.50قدره  بفارقجنيه للسهم ) 11.10الى سعر السهم بالسوق 

 .(القيمة العادلة للسهم
 

 
 

 

 

 اللوجيستيات النقل القطاع / الصناعة

 ETRS كود السهم

 11.10 سعر السهم

 9.60 القيمة العادلة

 %12.3- الهبوط/احتمال الصعود

 31،212،500 عدد االسهم

 156،062،500 رأس المال

 266،554،750 رأس المال السوقي

 %41.76 التداول الحر

 11.32 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 5.27 اسبوع 52 -اقل سعر

  المالية اهم المؤشرات

 24.2 الربحيةمضاعف 

 1.35 مضاعف القيمة الدفترية

 %5.50 العائد على ح. المساهمين

 



 

 

 بتقديرات بريميير والربع المقارن  2020 الثالثمقارنة نتائج الربع 

عن العام الماضي،  % 80بنسبة  الخدمات اإلضافية ايراداتانخفاض )بسبب  2020في المبيعات للربع الثالث االنخفاض يأتي و
عن العام  % 29بنسبة المبيعات المتنوعة ايضا انخفاض في و عن العام الماضي، % 67بنسبة  ساحات التخزينوانخفاض ايرادات 

الذي يرجع في المقام االول الى تباطؤ حركة التجارة نتيجة جائحة كورونا والتي اثرت على عمليات الشحن والتخزين الماضي. و
 )تاثرا ايضا بانخفاض الواردات من الصين في تلك الفترة(.

ربع المقارن من  في المليون جنيه  18.49مليون جنيه مقابل  10.32حيث بلغ  %38من توقعاتنا بنسبة  اقلجاء مجمل الربح  
 مليون جنيه.  16.76مقارنة بتوقعنا البالغ ، 2019

مليون   8.60، مقارنة 2020من  الثالثمليون جنيه في الربع  1.50" اذ بلغ EBITDA"  اإلهالكاتقبل التشغيلي انخفض الربح  

 مليون جنيه توقعاتنا. 12.40، ومقارنة 2019نفس الفترة جنيه في
 .% 21.8 اعلي من توقعاتنا ب ، بينما كانت2020الثالث  في الربع  %8.1بنسبة  انخفاضاسجلت المصروفات العمومية واالدارية  
جاء هامش  بينما، 2020لربع الثالث ل %67.3 ـبيعتبر ذلك اقل من توقعاتنا ومليون جنيه  2.50اقل حيث بلغ جاء صافي الربح  

  .ةينقطة مئو 8.5بـ تنا اقل من توقعاصافي الربح 
 ,وذلك يعتبر نتيجة االحدات الراهنة من تداعيات فيروس كورونا . % 3.3و جاءت تكاليف اإليرادات اقل بقليل مما توقعنا بنسبة  

 

   المستجدات: اخر 

 أفريقيا في   التجارة لتعزيز  مستودعات   إنشاء  دراسة بمناقصة تفوز  ايجيترانس 

 جسور  لمشروع العمل مخططات ضمن وذلك والبري البحري للنقل القابضة الشركة طرحتها التي بالمناقصة  فوزها الشركة أعلنت
 إلنشاء تمهيدا   السوق وأبحاث الفنية الدراسات تقديم الشركة تتولى أن على التعاقد نص.أفريقيا دول مع التجارة لتعزيز يهدف الذي

 إلقامة األماكن أفضل  تحديد إجرائها المزمع الدراسة  وتتضمن.B2B شركة  مع بالشراكة إفريقيا وشرق وسط دول في مستودعات

 السوق احتياجات على تحتوي بيانات توفير الدراسة تشمل كما.لها األنسب القانوني الشكل تحديد وكذلك إفريقيا، في المستودعات
 المصدر:مباشر .اختيارها يتم التي  بالدول العمل وإجراءات

 

 

 جنيه( باأللف)  البند 
  الثالث الربع 

2019 

  الثالث الربع 

2020 
 االختالف  توقعات بريمير  التغير السنوي 

 %13.9- 55،730 %18.08- 48،007 58،602 االيرادات

 %3.3- 38،974- %6.05- 37،686- 40،115- تكاليف االيرادات

 %38.4- 16،756 %44.17- 10،321 18،488 مجمل الربح

 نقطة 8.57- %30.1 نقطة 10.05- %21.5 %31.5 هامش مجمل الربح

 %21.8 7،992- %8.1- 9،738- 10،595- المصروفات العمومية واالدارية

 %93.3 45- %13.5 88- 77- البيعية والتسويقيةالمصروفات 

 %87.9- 12،407 %82.6- 1،501 8،607 تاإلهالكاق. تشغيلي ال بحالر

 نقطة 19.14- %22.3 نقطة 11.56- %3.1 %14.7 هامش الربح ق. االستقطاعات

 %103.1- 8،718 %104.0- 269- 6،780 الربح التشغيلي

 نقطة 16.20- %15.6 نقطة 12.13- %0.6- %11.6 هامش الربح التشغيلي

 %67.3- 7،660 %59.2- 2،501 6،126 صافي الربح

 نقطة 8.53- %13.7 نقطة 5.24- %5.2 %10.5 هامش صافي الربح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو بشراء توصية بهذا التقرير ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد لقد تم. المذكورة فيه المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. نشرها وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
ا محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل ويؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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