
 

 

 فً انتظار مشروع تكسٌر المازوت  –"   أموك" المعدنٌة للزٌوت إسكندرٌة شركة

    09/09/2019  

 

 جنٌه3.55 أسبوع 52خالل أدنً سعر  جنٌه11.59 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنٌه 4.55 سعر السوق
 

 أهم النقاط واالٌجابٌات

 ولهذا. ذلك نحو أو 2222 عام بحلول المازوت من خالٌة مصر لجعل الحكومة تخطط 
 لتكسٌر جدٌد مشروع لتنفٌذ( AMOC) المعدنٌة للزٌوت اإلسكندرٌة شركة تستعد السبب

 تكون عالٌة مضافة قٌمة ذات مكررة بترولٌة منتجات إلى تحوٌله و الثقٌل المازوت
 وبهامش والدولٌة المحلٌة األسواق فً الطلب من أعلى بدرجة وتتمتع للبٌبة صدٌقة
 وبشكل ُملًحا الجدٌد أموك مشروع أصبح ، لذلك. المازوت مبٌعات من أعلى ربحٌة
 . اآلن كبٌر

 التً الجهات أكثر أنحٌث .  األهمٌة فً غاٌة المازوت لتكسٌر أموك مشروع أصبح 
 أصبح التً و) الكهرباء تولٌد محطات هً مصر فً المازوت على تعتمد كانت

 مصانع و الطوب قمابن و%( 02 نسبة ٌفوق اآلن الطبٌعً الغاز على اعتمادها
 .البدٌل الوقود و الفحم إلى كبٌرة بنسبة األخٌرة الفترات فً تحولت التً هً و األسمنت

  ًجازولٌن ، غاز المسال وزٌوت التشحٌم  لزٌت الوقود ، مصر تعتبر مستورد ربٌس
% من إجمالً 4لذلك تعتبر أموك مصدر قوي لمواجهة الطلب ، فهً تنتج حوالً 

% من إنتاج مصر من الجازولٌن 0 وتمثل إنتاج مصر ،من تا الغاز المسال والنف
 % من إنتاج32 تمثل% من إنتاج مصر من زٌت البنزٌن " المازوت" و11 وتمثل ،

 التشحٌم زٌوت  مصر 
  ً2212تعتبر المنتجات الشمعٌة اكبر صادرات الشركة حٌث بلغت قٌمة الصادرات ف 

% من إجمالً 12ملٌون جنٌه( وثمثل الصادرات مجمال  635.6ملٌون دوالر ) 52.0
 إٌرادات الشركة.

  ًبدأ قطاع البترول خطة لرفع الطاقة اإلنتاجٌة لتكرٌر النفط فً مصر لتصل إل
بالمقارنة مع الطاقة اإلنتاجٌة الحالٌة والتً  2212ملٌون طن سنوٌاً بنهاٌة عام 44.2
 %.12.5بإرتفاع معدل نمو بلغ ملٌون طن سنوٌاً  42تبلغ 

  ملٌار  2.63حوالً  2216ول النقدٌة فً الربع اال تبلغحٌث تمتلك الشركة سٌولة جٌدة
م تطوٌر عملٌات تكسٌر المازوت بدون اللجوء ٌتدعمما ٌجعل الشركة قادرة على جنٌه 

 .الً زٌادة نسبة اإلقتراض

 المخاطر

 وأٌضا إلرتفاع تكلفة الخامات  2212/2216 من الثالث بالربع% 30 تتراجع أموك أرباح
الذي ادي الً تراجع مسحوبات الهٌبة من محاولة الدولة تحقٌق اإلكتفاء الذاتً من الغاز 

 مما ٌدعم مزٌد من التراجع فً أرباح الشركة خالل الفترة القادمة المازوت من الشركة 
  ًتتأثر الشركة بتقلبات أسعار النفط العالمٌة وبالتالً تؤثر على أسعار مدخالت الت

 تستخدمها الشركة 
  تقرٌباً من مبٌعات 55تواجه الشركة بعض المعوقات فً إنتاج المازوت الذي ٌمثل %

الشركة والذي بدوره أدي الً اتجاه الشركة الً اللجوء الً تصدٌر شحنات المازوت بسعر 
 أقل المازوت مبٌعات من الشركة ربحٌة هامش أن حٌن فًالذي كانت تدفعه الدولة   أقل من

 .وغٌرها الشموع و والنافتا والزٌوت( السوالر) الدٌزل مثل المتبقٌة للمنتجات بالنسبة منها

 بخزول وغبس انقطاع / انصُاعت

 AMOC كٕد انسٓى

 090,095119111 عذد االسٓى

 090,095119111 رأص انًال

 59,1090559111 رأص انًال انسٕقً

 %46.40 انتذأل انذز

 %0,.41- تغٍز انسعز يُذ سُت 

 %04.64- تغٍز انسعز يُذ بذاٌت انسُت

 6.65 يضاعف انزبذٍت *

 0.04 يضاعف انقًٍت انذفتزٌت *

انعائذ عهى دقٕق 

 انًساًٍٍْ*
06.2% 

 شهر ارباح فعلٌة 12آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل أموك سهم 

 
 انطزكت عٍ

 شركة هً( أموك: باسم المعروفة) المعدنٌة للزٌوت االسكندرٌة
 تعمل. 2224 دٌسمبر منذ المصرٌة البورصة فً مدرجة عامة

 على ركزوت االستهالكً والوقود الوقود قطاع فً الشركة
 و المتعادلة واألساسٌة المعدنٌة الزٌوت إنتاج فً وتعمل. الطاقة
 ومشتقاتها ومنتجاتها البرافٌنٌة والشموع الخاصة النهابٌة

 وتحسٌن السوالر إنتاجٌة وتعظٌم والخارج الداخل فً وتسوٌقها
 المقطرات وإنتاج به الكبرٌت نسبة وخفض إنسكابه درجة

 المنتجات وتسوٌق والبوتاجاز النافتا وإنتاج بأنواعها الشمعٌة
 ، مصر ، اإلسكندرٌة فً الشركة مقر ٌقع  والخارج الداخل فً
 ماٌو 26 الشركة إنشاء تارٌخ.1660 ماٌو فً تأسٌسها تم وقد

1660 

 



 

 

 فً النهاٌة

لك بسبب تراجع ذتعتبر الشركة مصدر جذب قوي للمستثمرٌن وال بناءاً على النقاط الموضحة أعاله وعلى الوضع الحالً للشركة ف
بعد إتجاه الطلب المحلً على الغاز الى االرتفاع بنسبة تتجاوز ارباحها وتراجع الطلب على منتج الشركة الرئٌسً "المازوت" 

مثل مركز طلب ت اً بدورهتالالى منتجات اعلى قٌمة واال انه فً حالة اتجاه الشركة الً تنفٌذ مشروع تكسٌر المازوت %.50الـ
ر المشروع للعدٌد من إحتٌاجات السوق المحلً من منتجات البترول الرئٌسٌة مثل البنزٌن قوي من المستهلك وذلك لـ توفٌ

  .والسوالر والبوتاجاز وهً منتجات ال ٌمكن اإلستغناء عنها  فإنها بذلك تتجه إلزالة المعوقات التً تواجهها الشركة

 

 2012 2015 2016 أهم النسب والمؤشرات المالٌة
-ش12اخر 

 2019مارس

 ,1.5 0.05 0.02 5.14 انزبذيت نهظهى
 0.00 0.22 2.50 02.22 صبفي انميًت انذفخزيت نهظهى

 1.11 1.25 1.25 5.51 انخىسيعبث نهظهى
 0.801 .0.80 ..8. 38.5 انسعز انى ربذٍت انسٓى )يزة(

 08.3 1801 08.3 08.1 انسعز نهقًٍت انذفتزٌت نهسٓى )يزة(
 8835 5833 ..88 5833 االستقطاعاث )يزة(انزبخ قبم  \قًٍت انًُسأة 

 %. %88 %05 غ8و8 نالرباح )%( \َسبت انتٕسٌعاث 
 %.8. %585 %80. %0.85 عائذ انتٕسٌعاث )%(

 
 
 

 ٍْكم انًساًٍٍْ استثًاراث فً ضزكاث تابعت ٔضقٍقت
 

 النسبة % الشركة

 %26.45 اإلسكندرٌة للمنتجات الشمعٌة 

 %66.66 اإلسكندرٌة للمنتجات البترولٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهلً 
كابٌتال 
; القابضة 

25.22% 

األسكندرٌة 
;  للبترول

22.22% 

مصر المالٌة 
لالستثمارات 

 ;2.66 % 

;  آخرون
20.35% 



 

 

 عن أخر فترة مالٌة االداء المالً للشركة

ملٌون جنٌه مقارنة بـ  3.356.5لتصل الً  2216سكندرٌة للزٌوت المعدنٌة "أموك" فً الربع الثالث عام إلإنخفضت مبٌعات ا
وأٌضاً إنخفضت فً المقارنة الفصلٌة للربع  % (12.5إنخفاض سنوي ب)ملٌون فً نفس الفترة من العام المالً السابق له  3.051.2
% نقطة 2.2-ملٌون جنٌه وأٌضاً انخفض هامش مجمل الربح سنوٌاً بواقع  3.021.16% حٌث سجل 6.2-بمعدل  2216الثانً من 

فً  %10ات التغذٌة بنسبة وذلك بدعم من زٌادة تكلفة خام(  2212% عن نفس الفترة من عام 12.2% )مقابل 4.2مبوٌة لٌسجل 
% وبالتالً انخفض هامش صافً الربح 2.3نقطة مبوٌة لٌسجل  1.6بمعدل  2216حٌن إنه ارتفع فً المقارنة الفصلٌة للربع الثانً 

( فً حٌن انه 2212% عن نفس الفترة من عام 2.244) مقابل  2216% فً الربع الثالث 1.516% نقطة مبوٌة لٌسجل 6.0-بنسبة 
 نقطة مبوٌة  2.2بارتفاع بلغ  2216فً الربح ارتفع فً المقارنة بالربع الثانً هامش صا

 انتغٍز انفصهً .0.0 انثاًَانزبع  انتغٍز انسُٕي .0.0 انثانثانزبع  .0.0 انثانثانزبع  انبُذ

%01.5- 2650.242 510.,225 انًبيعبث  2610.041 -,.0%  
%0.,4- 654.226 061.605 يجًم انزبخ  24.041 42.1%  

%6.0 هبيش يجًم انزبخ  00.0% َمطت يئىيت 2.1-   0.2% َمطت يئىيت ,.0   

%22.5- 0,0.,21 00,.51 صبفي انزبخ بعذ دمىق االلهيت  05.201 010.0%  

%0.504 هبيش صبفي انزبخ  2.066% َمطت يئىيت 4.6-   1.426% َمطت يئىيت 1.2   

 أخر المستجدات

 المازوت تكرٌر لمشروع الثانٌة المرحلة دراسة الستكمال" فلور" تختار أموك

 نًُخجبث نخذىيهه انًبسوث حكزيز يشزوع يٍ انثبَيت انًزدهت إطُبد عهً أيىن،-انًعذَيت نهشيىث اإلطكُذريت شزكت إدارة يجهض وافك

انًصذر :  ..وانخكهفت انذراطت َطبق اإلدارة يجهض واعخًذ أطبىعبً، 05 خالل انذراطت طخخى و.انذراطبث الطخكًبل فهىر، شزكت إنً خفيفت

  يببشز

  2020-2019 بموازنة استثمارات جنٌه ملٌون 415 ضخ تستهدف أموك

 انًبني نهعبو انًمخزدت االطخثًبريت ببنًىاسَت جُيه يهيىٌ 604.4 اطخثًبراث ظخ أيىن، - انًعذَيت نهشيىث اإلطكُذريت شزكت حىلعج

 ،0101-,010 انًبني نهعبو انًمخزدت انخخطيطت ببنًىاسَت جُيه يهيىٌ 604.0 أرببح صبفي انشزكت حذميك حظخهذف .0101-,010

  انًصذر:يببشز .,010-0102 نعبو انًعخًذة ببنًىاسَت جُيه يهيىٌ 2,1.2 يمببم



 

 

 القوائم المالٌة المختصرة

 .0.0 0.05 0.08 أْى انُسب ٔانًؤضزاث ش00- آخز .0.0 0.05 0.08 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
- آخز

 ش00

     َسب انزبذٍت  6.,05904  069122.0  6.,952,  69265.4 انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (069166.2) (2.,00910) (29256.0) (29220.6) حكهفت انًبيعبث

 %2.0 %64.2 %0.,00 - انًُى في االيزاداث %  380...0  581...0  0.05083  31580 انذخم االجًانً
 %65.2- %40.5 %,.004 - انًُى في يجًم انزبخ % (062.1) (004.0) (,.062) (010.6) واالداريتانًصزوفبث انعًىييت 

 %56.2- %42.2 %,.001 - انًُى في انزبخ انخشغيهي %  183..  8180..0  0.05.80  10085 انزبخ قبم االستقطاعاث
 %62.2- %20.6 %042.2 - انعزائب %انًُى في انزبخ ق  (66.6) (,.64) (6.,6) (20.0) االهالن واالطخهالن

 %62.2- %25.0 %050.2 - انًُى في صبفي انزبخ %  0580.  0.5.585  3.85..0  51.83 انزبخ انتطغٍهً

     ْٕايص انزبخ (62.2) (5.,0)  1.1  1.1 صبفي انفىائذ

 %6.0 %06.2 %,.00 %00.6 هبيش يجًم انزبخ %  .18..  .0.8..0  0.11585  31.85 خ لبم انعزائبصبفي انزب
 %5.6 %00.6 %00.1 %6.2 هبيش انزبخ انخشغيهي % (020.0) (660.0) (256.0) (000.5) ظزائب انذخم

 %4.5 %02.6 %05.0 %00.5 هبيش انزبخ ق انعزائب %  .5808  0.1.581  83..0.0  15381 صافً انزبخ

 %5.1 %01.4 %00.5 %01.1 هبيش صبفي انزبخ %     

 ش00- آخز .0.0 0.05 0.08 قائًت انًزكش انًانً
َظبت انًصزوفبث انعًىييت 

 االيزاداث % \واالداريت 
6.4% 0.2% 0.5% 0.2% 

       09,06.2  09145.0  ,.09,65  09122.5 انُمذيت ويب في دكًهب

     َسب انسٍٕنت  652.1  09016.6  420.0  206.5 وانعًالء اوراق انمبط وانًذيُىٌ

 0.0 ,.0 0.4 4.2 انُظبت انذبنيت )يزة(  09166.2  01.2,  610.2  022.0 انًخشوٌ
 0.6 0.0 0.0 5.4 َظبت انظيىنت انظزيعت )يزة(  00.1  1.1  1.1  1.1 دظبببث يذيُت اخزي

       5.15580  580...1  .5.50.8  0.83080 اجًانً االصٕل انًتذأنت

     يعذالث انكفاءة  56.2,  5.6,,  09160.6  09002.5 صبفي االصىل انثببخت
 %1.0- %05.1 %6.2 %00.4 االيزاداث %\االطخثًبر انعبيم  1.1  1.1  1.1  1.1 اصىل غيز يهًىطت

 00 55 06 04 انمبط )يىو(فخزة حذصيم اوراق   ,.26  52.0  ,.,  5.2 يشزوعبث حذج انخُفيذ
 06 02 20 06 يخىطػ فخزة انًخشوٌ )يىو(  1.4  ,.1  ,.1  ,.1 اصىل اخزي غىيهت االجم

 61 02 61 , يخىطػ فخزة أوراق انذفع )يىو(  .5.8..0  .1.8..0  3583..0  0.00.85 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم
 0- 55 06 65 يخىطػ انذورة انُمذيت )يىو(  .1.1588  .3.0158  1.58181  .0.55.8 اجًانً االصٕل

              
         يعذالث انعائذ  1.1  1.1  1.1  1.1 لزوض لصيزة االجم

 %06.2 %61.4 %24.6 %06.2 انعبئذ عهً دمىق انًظبهًيٍ )%( .و  1.1  1.1  1.1  1.1 انجشء انًخذاول يٍ لزوض غىيهت االجم
 %06.1 %,.02 %05.0 %05.6 يعذل انعبئذ عهً االصىل )%(  09502.5  02.2,  ,.05,  5.0, أوراق دفع و دائُىٌ

 %0.,0 %,.66 %26.0 %02.5 انعبئذ عهً رأص انًبل انعبيم )%( .و  050.1  666.6  1.,22  064.2 انخشايبث يخذاونت اخزي
       0.85383  0.10085  .0.0818  01085 اجًانً االنتشاياث انًتذأنت

     َسب انًخاطز  1.1  1.1  1.1  1.1 لزوض غىيهت االجم
 غ.و 0.6 0.5 ,.1 يعذل حغطيت انخىسيعبث )يزة(  42.0  60.1  4.,6  1.0, انخشايبث أخزي غىيهت االجم

 1.6- 1.2- 1.6- 1.6- دمىق انًهكيت )يزة( \صبفي انذيىٌ   8580  .508  5.88  80.. اجًانً االنتشاياث طٌٕهت االجم
 01.6 0.6, 1.1 1.1 َظبت حغطيت انفىائذ )يزة(  090,0.5  240.1  240.1  240.1 رأص انًبل انًصذر وانًذفىع

  1.1  1.1  1.1  1.2 االرببح انًزدهت
 

 
    

     يؤضزاث انتقٍٍى  0.55.80  5.88.81  .0.8..5  0.15.83 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 01.0 01.0 2.0 5.2 معامل الربحٌة )مرة(  .1.1588  .3.0158  1.58181  .0.55.8 انًساًٍٍْاجًانً االنتشاياث ٔدقٕق 

 0.2 6.0 ,.0 0.1 معامل القٌمة الدفترٌة )مرة(     

 ش00- آخز .0.0 0.05 0.08 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
قٌمة المنشأة / الربح قبل 

 االستقطاعات )مرة(
2.4 4.0 6.5 4.4 

 %1.1 %6.2 %2.0 %02.6 عابد التوزٌعات )%(  6.,0960 (212.4)  ,.09005  562.4 صافً انتذفقاث انُقذٌت انتطغٍهٍت
     بٌانات السهم  51.2  ,.25  ,.46  42.2 صافً انتذفقاث انُقذٌت االستثًارٌت

 00,0.5 00,0.5 240.1 24.0 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون( (,.09220) (244.6) (501.0) (646.5) صافً انتذفقاث انُقذٌت انتًٌٕهٍت
 4.16 00.60 01.22 ,6.,0 سعر السهم  2,2.0 (20.1)  00.6,  40.0 انتغٍز فً انُقذٌت

 ,1.5 0.05 0.02 5.14 الربح لكل سهم  ,.251 (221.4)  09126.6  620.0 انُقذٌت فً بذاٌت انعاو
 %62.2- %25.0 %050.2 -- النمو فً ربحٌة السهم  09,06.2  09145.0  09,65.2  6,5.0 انُقذٌت فً َٓاٌت انعاو

 1.11 1.25 1.25 5.51 توزٌعات االرباح للسهم     

 أول يذهم يبني – ْانت ضٕقً



 

 

  "   أموك" المعدنٌة للزٌوت سكندرٌةإ –الرؤٌة الفنٌة لسهم 
 

 AMOC -االسكندرٌه للزٌوت المعدنٌه 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

عند   هربٌسٌمه السهم قحٌث سجل  2212اموك منذ بداٌه عام  ٌوضخ الرسم البٌانً األسبوعً أداء سهم
 2216 اغسطساستمرت حتى  هبوط عنٌفهموجه  الٌشهد منه 2212 ماٌوجنٌه فً  11.62مستوى 
 جنٌه. 3.55عند  فً عامٌن مستوى له دنًمسجالً أ

حٌث شهد السهم  3.55اعلً مستوى  علً مدار الثالثه اسابٌع االخٌرهتمكنت القوه الشرابٌه من التماسك 
 ا بارتفاع احجام التداوالت .جنٌه مدعوم 4.02ارتداد الً مستوى 

كما تشٌرالمؤشرات الفنٌه حركه السهم الصاعده االخٌره حٌث شهدت مؤشرات العزم انحرافات اٌجابٌه 
 فً اشاره علً تباطا عزم القوه البٌعٌه فً هذه المرحله .

فً حاله أول إشارة إٌجابٌة على المدى القصٌر تظهر ،جنٌه 4.62مقاومة اولً عند السهم حالٌا ٌواجه 
ثم  5.52ا نجاح السهم فً اختراق المستوى المذكور العلً ما ٌمهد الطرٌق للمزٌد من االرتفاع مستهدفً 

 جنٌه. 6.22

 .سٌتم التعامل مع االرتفاع المتوقع التالً فً اطار حركه تصحٌحٌة داخل االتجاه الهابط متوسط االجل 

ٌقاف خسابر ، و ٌمكن إضافة مراكز شرابٌه بتاكٌد ا 3.55 ننصح بشراء االنخفاضات مع احترام بمستوى
 العلً . 4.62ه اختراق منطقة المقاو

 اخز سعز 4.56 اسبٕع 25اعهً سعز فً  10.94

 اتجاِ قصٍز االجم عزظي اسبٕع 25ادًَ سعز فً  3.55

 اتجاِ يتٕسظ االجم  هببػ EGX30يقارَّ االداء بانًؤضز الم اداء

 اتجاِ طٌٕم االجم  هببػ انتٕصٍّ  شزاء االَخفبظبث

 انًقأياث 4.90 5.50 0066

 انذعٕو 0006 00.4 0066 
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 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 األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسابر 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 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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