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أرباح القناة للتوكيالت المالحية تتراجع  %40.1في النصف األول من  – 2021بسبب األثار السلبية الناتجة من جائحة-كورونا

نتائج حيادية 
القطاع  /الصناعة

النقل والشحن

كود السهم

CSAG

عدد االسهم

200.000

رأس المال

200.000

رأس المال السوقي

2,468.000

التداول الحر

%6

اخر سعر

12.34

اعلى سعر  52 -اسبوع

14.92

اقل سعر 52 -اسبوع

5.49

عائد السعر منذ سنة

%3

عائد السعر منذ أول السنة

%14-

ربحية السهم أخر  12شهر

1.32

القيمة الدفترية اخر ربع

3.02

مضاعف الربحية

9.35

مضاعف القيمة الدفترية

4.09

عائد التوزيعات

%11

نعتقد بان النتائج محايدة نوعا ما حيث ان الشركة تاثرت ك ثيرا بالجائحة
ولكن تعمل حاليا علي تخطي تلك الزمة باستثمارات جديدة في
الشركات الشقيقة "(دمياط/بورسعيد لتداول الحاويات)".
تعد شركة القناة للتوكيالت المالحية شركة مساهمة مصرية تم إنشائها اول يوليو 1965
بمحافظة بورسعيد وتزاول الشركة اعمال الوكالة البحرية (امين السفينة/امين
الحمولة)وتقوم الشركة باعمال السياحة والرحالت والتخليص الجمركي ومناولة البضائع
والقيام باعمال النقل البحري والبرى في داخل وخارج البالد وتملك وتاجير واستئجار
السفن والناقالت والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وايضا تقديم كافة خدمات النقل
للبضائع والشخاص و هي إحدى شركات قطاع العمال للشركة القابضة.
اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القناة للتوكيالت المالحية خالل النصف
الول من  ،2021تراجع ارباحها بنسبة  40بالمائة على اساس سنوي.
حققت الشركة ارباحا بلغت 97.90مليون جنيه خالل الستة اشهر المنتهية في
يونيو الماضي ،مقابل ارباح بلغت  162.00مليون جنيه في الفترة المقارنة من
العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  22.88مليون جنيه ،مقابل 33.82
مليون جنيه في الفترة المقارنة من .2020
تراجعت المبيعات وفقا للقوائم المالية في الربع الثاني حيث بلغت اإليرادات
 12.28مليون جنيه ،بمعدل انخفاض سنوي  .%30.3مقابل  17.60مليون جنيه.
وبلغ صافي الربح  56.3مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  2020بارتفاع
نسبته  %66.7مقابل  33.61مليون جنيه مقارنة بالفترة المقارنة من العام المالي
السابق.

نتائج الربع الثاني : 2021-2020
الربع 2021 - 2

البند

الربع 2020 - 2

التغير السنوي

الربع 2021 - 1

التغير الفصلي

النصفالول
2021
22.88

النصف الول
2020
33.82

%32.3-

9.39

%73.8 17.00-نقطة مئوية

التغير السنوي

المبيعات (بالمليون)

12.28

17.60

%30.3-

10.61

%15.7

مجمل الربح

1.00

5.38

%81.4-

1.46

%31.4-

2.46

هامش مجمل الربح

%8.2

%30.6

 22.43-نقطة مئوية

%13.8

 5.60-نقطة مئوية

%10.8

%27.8

صافي
الربح/الخسارة

56.03

33.61

%66.7

41.06

%36.5

97.09

162.00

%40.1-

هامش صافي الربح

%456.5

%191.0

 266نقطة مئوية

%387.1

 69نقطة مئوية

%424.3

%479.0

 54-نقطة مئوية

العوامل التى ادت الى تراجع الرباح:
تاتي تلك اإلنخفاضات علي خلفية انتشار فيروس-كورونا و الحداث السلبية التي ادت الي اغالق شبه كامل بميناء نويبع خالل الفترة من
مارس  2020الي ديسمبر  . 2020مما ادي الي انخفاض كبير في اإليرادات بالنسبة للشركة وايضا علي صافي الرباح للنصف الول من
العام المالي . 2021-2020
ولكن في ظل تلك الزمة ارتفع عائد اإلستثمارات في الشرك تين التابعتين دمياط/بورسعيد لتداول الحاويات بنسبة  %32حيث بلغت
 596.56مليون جنيه في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل  452.50مليون جنيه من نفس الفترة من العام المالي السابق .

اخر مستجدات الشركة:
كانت الشركة في بداية عام  2020قد جددت عقت تشغيل الخط المالحي "سفاجا-ضبا" مع شركة فرح تورز والتي كانت منتهية .ولم
تفصح الشركة اي تفاصيل عن قيمة او مدة العقد الزمنية .
تعمل الشركة علي تنويع النشاط لكي تتخطي الثار السلبية لزمة كورونا للفترة الحالية و المقبلة ,حيث انها اتجهت الي زيادة اإلستثمار
في الشركات الشقيقة .وايضا عدلت نظامها الساسي بما يسمح لها بممارسة نشاط السياحة .
الموازنة التقديرية للشركة خالل العام المالي  ،2021-2020تستهدف أرباحا بقيمة  235مليون جنيه ،وإيرادات للنشاط األساسي
بقيمة  91مليون جنيه .ووافقت الجمعية على الموازنة االستثمارية المقترحة للعام المالي المقبل بقيمة  17مليون جنيه ،على أن
يتم التمويل ذاتيا.

اخر توزيعات للشركة :
وافقت الجمعية العمومية للشركة في وقت سابق على توزيع كوبون نقدي بواقع  1.33جنيه للسهم عن العام المالي -2019
 ،2020حيث أقرت توزيع  276.57مليون جنيه على المساهمين كاآلتي 9 :ماليين جنيه توزيع أول ،و 267.55مليون جنيه
توزيع ثاني ،و 25ألف جنيه فائض مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي .2019-2018وذلك اعتبارا من  27يناير
الماضي.

إخالء المسؤولية
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع  ،كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق
المالية المذكورة فيه .لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها
موثوق فيها في وقت نشرها .ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا
المنشور أو محتوياته .يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين  ،إذا لم يكن القارئ أو
المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود  ،يرجى إخطار بريميير على الفور  ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ بأي
جزء بأي شكل من األشكال .إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص
بخالف المتلقي المقصود محظور تماما.
ويؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات)
وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.
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