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 )سلبى( 2018/2019٪ في صافى أرباح النصف األول من عام 63تراجع بنسبة أموك تحقق  

مليون جنيه خالل النصف األول من عام  278.4صافي ربح قدره  (AMOC.CA) االسكندرية للزيوت المعدنيةحققت شركة 
. وتجدر اإلشارة أنه 2017/2018م مليون جنيه في النصف األول من عا 745.5٪ مقارنة بنحو 63، بانخفاض قدره  2018/2019

 7,783.1٪ في اإليرادات حيث بلغت 24زيادة بلغت انخفاض فى األرباح إال أنها نجحت فى تحقيق  على الرغم من تسجيل الشركة
. )نتائج 2017/2018مليون في النصف األول من العام  6,254.6مقابل  2018/2019ف األول من عام مليون جنيه في النص

 الشركة(
 :تعليق

  واصلت الشركة زيادة حجم إيراداتها في النصف األول من عام
إنخفضت علي مستوي النتائج الربع السنوية، ، بينما 2018/2019

من عام  األول٪، مقارنة بالربع 10بنسبة  الثانىإيرادات الربع 
 ، وذلك بسبب قرار الهيئة العامة للبترول المصرية2018/2019

(EGPC)  بخفض مشترياتها من المازوت وعلي غراره أعلنت إدارة
الشركة مؤخرًا أنها تقوم بالتفاوض مع شركة دولية لتكرير النفط 

ألف طن من زيت المازوت سنويًا والتي  300للتعاقد على تصدير 
بدورها ستساعد الشركة في الحفاظ على عائداتها في حال إكتمالها 

 بح عالية.هوامش ر  لما لها منبشكل إيجابي 
  م عان مول ألف النصانخفاضًا في إ بحرلا مجمل هامش هدش

 ولألف النصافي ٪ 16ـ نة برمقا٪ 5 حيث أصبح2018/2019
ية ذلتغا  تكلفة خاماتفي دة يازلب ابسبن العام المقارن، وذلك م

هامش مجمل  واجهت الشركة إنخفاضا فيرادات. كما إليافي دة في تكلفة المبيعات إجماال تفوق الزيادة يازل٪، حيث كانت ا30بنسبة 
 والذى شهد الزيادة األخيرة في أسعار الطاقة. 2018/2019من عام   الربح في الربع األول

 
 ل بشک 2018/2019م عان لثاني مابع رلانتائج رت تأث

لفة تکع تفابقرار الهيئة العامة للبترول، وارئيسي ر
 .طلنفر اسعاأفي رة ألخيالمبيعات وأيضا اإلنخفاضات ا

 
 بحوث عربية أون الين أن الهيئة سوف تستمر فى  ترى

 2018/2019هذا القرار فى النصف الثانى من عام 
بسبب التوسع في إكتشافات الغاز الطبيعي في حين أن 
إبرام العقود المذكورة أعاله من الممكن أن يعوض 
الشركة بما فقدته بقرارا الهيئة العامة للبترول، اذا 

 نجحت.
 

1H2019 1H2018 ألف جنيه مصرى 
 اإليرادات 6,254,581 7,783,134

 معدل نمو اإليرادات -- 24%
 مجمل الربح 1,003,727 390,442
 معدل نمو مجمل  الربح -- 61%-
 هامش مجمل الربح 16% 5%

 ناتج انشطة التشغيل 947,163 344,490
 معدل نمو انشطة التشغيل -- 64%-
 هامش الربح النشطة التشغيل 15% 4%

 صافي الربح  745,484 278,410
 معدل نمو صافي الربح -- 63%-
 هامش صافي الربح 12% 4%

 عدد األسهم بالمليون 861,000 1,291,500
 نصيب السهم من األرباح 0.58 0.22

2Q2019 1Q2019 4Q2018 ألف جنيه مصرى 
 اإليرادات 4,026,775 4,105,178 3,677,956

 معدل نمو اإليرادات -- 2% 10%-
 مجمل الربح 646,326 304,278 86,164
 معدل نمو مجمل  الربح -- 53%- 72%-
 هامش مجمل الربح 16% 7% 2%

 ناتج انشطة التشغيل 577,552 257,127 87,363
 معدل نمو انشطة التشغيل -- 55%- 66%-
 هامش الربح النشطة التشغيل 14% 6% 2%

 صافي الربح  423,586 253,094 25,315
 معدل نمو صافي الربح -- 40%- 90%-
 هامش صافي الربح 11% 6% 1%

 عدد األسهم بالمليون 1,291,500 1,291,500 1,291,500
 األرباحنصيب السهم من  0.33 0.20 0.02
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  حيث ترتبط  2018نة مع رمقا 2019في ط لنفر اسعاأ  بإنخفاض  ت الشركة ستشهد إنخفاضا وسط توقعاتمنتجار سعاأيضا ان أنرى

 .%97بالبترول بمعامل إرتباط يصل إلى   اسعار منتجاتها
 

 رة لحر التسعيالية ب آبسب 2018/2019م عان بع مرالابع رلافي   ف المبيعات ليظهر أثرهائية في تکاليزجدة ياز  نتوقع أيضا أن تحدث
 .التشغيل كهرباء أهمها اإلنتاجية العملية عناصرفى عدة على ستنعكس والتى مةولحکا اھعلنتألتي اقعة ولمتا
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يجب تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال 
أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها 
عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات 

قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية 
يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع 

 ورصة.توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في الب
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 قســــــم البــــــحوث

 سالي ميخائيل /ة األستاذ

 مدير إدارة البحوث

SMikhail@arabeyaonline.com 

 

 عالء أحمد األستاذ /                         نداأمل  األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                        محلل مالي                      

       AAhmed@arabeyaonline.com                   Anada@arabeyaonline.com              MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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