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20|19أهم مؤشرات عام                                                                                                            

 

 

  

  

 

 

 

 2020|  2019 المالية السنة/  الرابع الربع على نظرة 

 مع ،( سنوي أساس على٪ )3 بزيادة ، 20|  2019 المالية السنة في مصري جنيه مليون 14،465 بلغت إيرادات الشرقية الشركة سجلتحيث 

 .الفترة لهذه( سنوي أساس على٪ )1,6 بنسبة مع نمو  مصري جنيه مليون 3،794 الربح صافي سجل حيث االداء تحسين الشركة تحقيق

ا الشااارقية الشاااركة ساااجلت ، االخير من العام الربع أسااااس على ا عن الربع المثيل  ٪10.6- بنسااابة االيرادات في انخفاضااا   صاااافي في وانخفاضااا 

 .٪20.76- بنسبة األرباح

  30/6/2020هوامش الربح للعام المالي المنتهي 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مجمل الربح

% مقارنة بالعام 10ارتفاع 

19|18السابق   

مقارنة بالعام % 3.13ارتفاع 

19|18السابق   

 

 ايرادات النشاط

 صافي الربح
مليون  ,7943  

 االرباح قبل الفوائد والضرائب

مليون  14,465  

مليون  ,5724  

حمجمل الربهامش   
 

40%  
 

14,465 

14025

13,411 

10,541 

7,653

FY 2020

FY 2019

FY 2018

FY 2017

FY 2016

نقطة مئوية  .532ارتفاع 

 مقارنة بالعام السابق

EBIT 

 Margin  

32%  
 

هامش صافي 

 الربح 

226.%  
 

 تطور االيرادات )بالمليون(

20|19االيرادات وصافي الربح للعام   

+1,6و %3+ارتفاع   

عن العام السابقعلي التوالي   

 

السنوي لاليرادات  النمومعدل   

13.58%  
 عن الخمس سنوات السابقة 

  
% مقارنة بالعام 1,6ارتفاع 

19|18السابق   
 

مقارنة بالعام السابق % 1ارتفاع 

18|19  

 

نقطة مئوية  0,64انخفاض 

 مقارنة بالعام السابق

نقطة مئوية  0,39انخفاض 

 مقارنة بالعام السابق

  5,763 مليون   
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FY19FY20

COGS 8,791,695-8,701,587-

COGS

 النتائج باختصار

 
المدرجة في البورصررة الميررر،ةا ش الشررر ة الميررندة الو يد   EAST.CAأعلنت الشررر ة الشررر)ية  

ش وأعلنت الشر ة الشر)ية  2020،ونيو  30للسجائر في مير ش عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 

مليون جنيه ميرررر  في  5،763٪  على أسررران سرررنو ا الى 10عن توسرررع في اجمالي الربن بنسررربة 

نة من ودل جهود الشررررررر ة للتحيم في التيالي   ش  يث تم دعم 20|19الدام المالي  الربحية المحسرررررر 

 والتيلفة المستقر  للمواد المباشر .

 

 ع م أستتت   على٪ 1 بنستتتبة 20|  2019 الم لي للع م (COGS) المب عة البضتتت    تكلفة انخفضتتت 

 بنحو اإلنت ج أحج م انخف ض نتيجة جنيه مليون 203بمقدار التبغ تكلفة انخف ض بسبب وذلك ، ك مل

 إلى 2018/2019 ع م 60.94 من الخ م تبغ كيلو ستتتتعر متوستتتت  وانخفض ستتتتيج ر  مليون 504

 لع م المستتتتخدم التبغ كمية بلغ  حيث للكيلو جنيه 2.26 قدره ب نخف ض 2019/2020 ع م 58.68

 .ألف 49.158 2019/2020

مليون جنيه  14،465٪ لتيرررل الى 3+ع بنسررربة اارتف 2020|  2019نمو اإل،رادات في السرررنة المالية 

٪ 2.5مليون جنيه مير  بز،اد   11،603مير  ش على ولفية تحسن مبيدات السجائر المحلية الى 

 على أسرران سررنو ا ش وة،اد  المبيدات المحلية في سرردر الميررنع ش مدفوعة بالز،ادات اير المباشررر  

جنيًها  0.10يًها ميرررررررً،ا الى جن 0.25في األسرررررردار عن فر،ه وفش توام  تجار التجزئة  من 

ش جنبًا الى جنب مع التحسررررن في 2019أاسرررر   1ميررررر،ًاا لبدش الددمات التجار،ة ش اعتباًرا من 

جات  تاج منت دات  تو)  ان هام  المنخفش في ميررررررنع  Cleopatra King Cigمز،ج المبي ذات ال

 محلي – المدسرررررلاألعلى ش  ميات أعلى في تبغ   queenاإلسررررريندر،ة ش واسرررررتبدلت بهام   ليوباتر

. تدعم أ جام 19|  18٪  على أسرررررران سررررررنو ا مقارنة بالفترات المماملة السررررررنة المالية 8.5 بمددل

٪ وفي الو)ت نفسره ش ارتفدت رسروم التيرنيع 3المبيدات المرتفدة واألسردار األفلرل نمو المبيدات + 

مليون جنيه ميررررر   2508٪ على أسرررران سررررنو  الى 7.2مليون جنيه ميررررر  +  168.4بمقدار 

 ا.M&Lد  أ جام  مارلبوروا ش  مدفوعة بز،ا

٪ على أس   سنوي 1بنسبة  20|  2019األرب ح قبل خصم الفوا د والضرا ب للسنة الم لية  زاد 

مليون جنيه مصتتري ، م  م مأ أرب ح قبل احتستت ب الفوا د والضتترا ب بنستتبة  4,572لتصتتل إلى 

والعمومية والمصروف    االدارية٪ ، ونف  النسبة تقريبً  على الرغم من ارتف ع المصروف   31,6

 األخرى لهذه الفتر .

مليون جنيه مصري ، م   3،794الشرقية على أس   السنة ك ملة ص في ربح قدره  الشركة سجل 

٪ على أستتتتتت   ستتتتتتنوي مدعوم بتحستتتتتتن موامأ الربح اإلجم لي وانخف ض 1,63ارتف ع بنستتتتتتبة 

ل. ستتجل  الشتترقية م مأ صتت في ربح مصتت ريف الفوا د حيث ق م  الشتتركة بتحستتين تكلفة التموي

 .20|  2019٪ للع م الم لي 26.2

 

Sales /
Revenue

Gross profitEBITNet profit

FY19 14,025,4725,233,7774,523,6403,733,304

FY20 14,464,7955,809,8714,631,8433,845,181

ت ور المؤشرا  
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 الشركة الشرقية للدخان“

 واحدة من الكيانات القليلة التي
 حققت نتائج قوية رغم جائحة 

2020-6-30 في  ابرز نقاط الربع الرابع والسنة المالية المنتهية                                 ,,كورونا                         
 

 30/6/2020ابرز نقاط الفترة المنتهية في 
 

   ٪ على أسان سنو . 10بز،اد  +  20|  2019مليون جنيه في الدام المالي  5.763اجمالي ربن  ت الشر ةسجل -

 ٪ .40لهذا الدام  تام  مجمل الربن  يث بلغت نسبة 
 

مليون جنيه  14.465أسان سنو  لييل الى ٪ على 3 قه اجمالي ا،رادات الشر ة الشر)ية توسدًا بنسبة  -

 .20|  2019مير  في الدام المالي 
 

ش بز،اد  سنو،ة )درتا  20|  2019مليون جنيه في الدام المالي  3,794سجلت الشر ة الشر)ية صافي ربن )دره  -

 .19|  2018٪ مقابل الدام المالي 1,63
 

 

ش بنسبة +  20|  2019مليون جنيه في الدام المالي  603ش11 قه ) اع السجائر المحلية اجمالي ا،رادات بلغت  -

 ٪ على أسان سنو .2.5
 

 20|  2019٪ على أسان سنو  في الدام المالي 1ارتفدت األرباح )بل ا تساب الفوائد واللرائب للسنة بنسبة  -
٪ مقارنة بـ 31,6مليون جنيه ش محققة تام  أرباح )بل ا تساب الفوائد واللرائب بنسبة  4572.3لتيل الى 

 .19|  2018٪ في الدام المالي 32.3
 

مليون جنيه مير . ش بز،اد   508.3ش2بقيمة  20|  2019ا،رادات في الدام المالي تشغيل للغيرسجل ) اع  -

 ٪ مقارنة بالدام السابه7.2

 
 

 ابرز نقاط الربع الرابع 

-بانخفاض )دره  2020مليون جنيه في الربع الرابع من عام  663,5ربن )دره  صافيالشر ة الشر)ية  ققت  • 

 ٪ على أسان سنو .-20,76
 

٪ على 10.65-ش بانخفاض )دره  2020مليون جنيه مير  في الربع الرابع من عام  3.097،رادات الاجمالي ا•  
 ٪ على أسان ربع سنو .15.78-أسان سنو  وانخفش بنسبة 

 

٪ على أسان سنو  و 5,8-بانخفاض )دره  2020جنيه في الربع الرابع من عام  مليون 139ش1سجل اجمالي الربن • 

 ٪ للربع.36.8ند واستقر تام  مجمل الربن ع٪ على أسان ربع سنو . 22.72-
 

-على أسان ربع سنو  و   ٪  38,3-انخفاض في االرباح )بل الفوائد واللرائب بمقدار الشر ة الشر)ية  سجلت• 

 للربع. % 23,2 مليون جنيه بهام   717,6 لتسجل٪ على أسان سنو  29.33
 

٪ 0.7مليون جنيه. ش بز،اد  )درتا  587بلغت  20ا،رادات في الربع الرابع من عام تشغيل للغير سجل ) اع •  

 مقارنة بالدام السابه.
 

  شار وباء فيرون شيل مؤ)ت منذ انت شر ة في الربع الرابع ب و  10 ورونا بين انخفش  جم انتاج ال
٪ بسرررررربب اتباع الشررررررر ة ليافة اإلجراءات اال تراة،ة التي فرمررررررتها الدولة من عمليات التدقيم 15

والت هير والتباعد ش و)د نذتب إلادق الميرررررررنع اذا تنام  الة ميرررررررابة بفيرون  ورونا وعزل 

 المخال ين لتلك الحالة

  بدد  عوامل: الربع الرابع تم اللغط على أداء 

 والموسميةش المقاتي والم اعم ش  ظر التجول الليلي الذ  ،ؤمر على ال لب  اادق 
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 30/06/2020 إلى 1/7/2019 من الفترة خالل الدخل قائمة بنود تحليل
 

 وانخفاض ش جنيه مليون 24 بمقدار  انتفي الغرض منها المخييات انخفاض نتيجة جنيه مليون 89 بنحو األورى اإل،رادات انخفلت  -

 .جنيه مليون 33 مالية رأن أرباح مخلفات بيع أرباح وانخفاض ش جنيه مليون 32 بنحو األورى واإل،جارات المتنوعه اإل،رادات

 .جنيه مليون 11 بمقدار االستثمار عائدات انخفاض    -

 .اإلنتاج  ميات انخفاض نتيجة جنيه مليون 80 بمقدار والتغلي  التدبئة مواد تيلفة انخفاض    -

 بمقدار الدملة قوفر وسائر وانخفاض جنيه مليون 2 بمقدارفؤاد الدائنة ال انخفاض نتيجة جنيه مليون 102بنحو التمو،ل صافي ة،اد     -

 .جنيه مليون 24 بمقدار المحلية الفائد  وانخفاض جنيه مليون 80

 لإلنتاج التسو،ه ميار،  وة،اد  جنيه مليون 34 بمقدار األجور ة،اد  نتيجة جنيه مليون 39بنحو والتسو،ه البيع ميار،  ة،اد     -

 .جنيه مليون 2 بنحو األورى الميار،  وانخفاض جنيه مد،ين 7 بنحو به المسموح والخيم المشترم

 متنوعة ودمية ميار،  وة،اد  جنيه مليون 15 األجور ة،اد  نتيجة جنيه مليون 45 بنحو واإلدار،ة الدمومية الميار،  ة،اد   -

 مليون جنية . 2وة،اد  وامات وو)ود و) ع ايار بنحو  جنيه مليون 28 بمقدار

 بنحو الداد،ة اير الخسائر وة،اد  جنيه مليون 310 بمقدار المخييات ة،اد  نتيجة جنيه مليون 308بنحو األورى الميار،  ة،اد  -

 وسائر بيع واماتا -واعاناتمليون جنية  تبرعات  22ش انخفاض االعباء والخسائر بنحو جنيه مليون 20

  ( تطور المؤشرات المالية 1جدول )
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 توزيع االيرادات واحجام المبيعات خالل الفترة 
 

 

 لهذا اإل،رادات نمودعم  تم  يث ش في نمو اال،رادات  الق اعات مسررراتمة أسررران على  -

جائر ) اع )بل من  بير  د الى الربع ية السرررررر  شا اإل،رادات اجمالي من ٪80  المحل

 ) للغير تيرررنيع و) اع رسررروم شا اإل،رادات اجمالي من٪ 2  المدسررردت ) اع و ذلك

 على٪ 2.5 بنسررربة ارتفاعًا المحلية السرررجائر ) اع سرررجل .(اإل،رادات اجماليمن ٪ 17

 المالية السنة في مير  جنيه مليون 603ش11 الى لتيل اإل،رادات في سنو  أسان

 على٪  1.8- بنسرررررربة المحلية السررررررجائر  جم انخفاض من الرام على ش 20|  2019

 ولفية على جاءت القيمة في الز،اد  لين. ار سرريج مليون 095ش1 بنحوا سررنو  أسرران

 المباشرررر  اير بالز،ادات مدفوعة ش الميرررنع عبو /  سررردر في المحلية المبيدات ارتفاع

 0.10 الى جنيه 0.25 من  التجزئة تجار ربن توام  وفش فر،ه عن األسرررردار في

 الى جنبًا ش 2019. أاسرر   1 من اعتباًرا ش التجار،ة الددمات لبدشا ميررر  جنيه

تاج تو) ) المبيدات تحسررررررين مع جنب  في الهام  منخفش Cleopatra King Cig ان

 .(Cleopatra Queen )من أعلى بهام  واستبداله ش اإلسيندر،ة مينع
 

 بالفترات مقارنةا سنو  أسان على٪  8.5 + المدسل تبغ من المرتفدة اليميات أدت -

٪ 8 بنسررررررربة من ذلك الق اع  اإل،رادات ة،اد  الى 19|  18 المالي الدام من المماملة

 .مير  جنيه مليون 246.7 لتسجلا سنو  أسان على 
 

+  ميرررررر  جنيه مليون 168.4 بمقدار التيرررررنيع رسررررروم ارتفدت ش نف  الفتر  في  -

 مليون 508ش2  والي 20|  19 المالية السرررنة في لتسرررجل سرررنو  أسررران على٪ 7.2

 اوال& ام  مارلبورو  أ جام بز،اد  مدفوعة مير  جنيه
 

 بمددالت األجنبية السرررررجائر من المسرررررتهليين شرررررر،حة في تحوال شرررررهد الرابع الربع -

 بسررربب المنخفش الدول بسررربب المحلية السرررجائر السرررتخدام٪ 30 و 25 بين تتراوح

 . ورونا فيرون جائحة
 

 فيرون انتشار جائحة لمواجهة اال تراة،ة االجراءات ت بيه بسبب المقاتي اادق  -

 المحلية المستخدمة للمدسل الي السجائر الشر،حة تحول بدش من  في تسبب  ورونا

 .السوق في عليها ال لب على مغط مما

 و 10 بين  ورونا فيرون وباء انتشار منذ مؤ)ت بشيل الشر ة انتاج  جم انخفش  -

 من الدولة فرمررررررتها التي اال تراة،ة اإلجراءات ليافة الشررررررر ة اتباع بسرررررربب٪ 15

 ميابة  الة تنام اذا المينع إلادق نذتب و)د ش والتباعد والت هير التدقيم عمليات

 .الحالة لتلك المخال ين وعزل  ورونا بفيرون

80%

2%

1%

17%

* Segment contribution to total 
revenue 

* Cigarettes -
local

* Moassel
tobacco -
local

Exports sales

others

Toll manuf.

2020/2019; 

11603144.0 

2018/2019; 

11324175.0 

Sales value (000) local cig.

2020/2019; 

2508330.0 

2018/2019, 

2339876.0 

Manufacturing Fees (000)
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2020/20192019/20182020/20192019/2018

من 2019/7/1

حتى 

2020/6/30

من 2018/7/1

حتى 

2019/6/30

من 2019/7/1

حتى 2020/6/30

من 2018/7/1

حتى 2019/6/30

61278,162373,31160314411324175مليون سيجارة سجايــــــر محلى

11316,410431,6246734228542طــــندخان المعســـل محلى

6,7086,39812751176طــــنكابتن محلى

964,01014,017611915ألف سيجارسيجــــــــــــار محلى

97,70878,4112244717579طــــندخان شعر محلي

70,663,51639014473مليون سيجارةسجايــــــر تصدير

1088,11530,96459797736طــــندخان المعســـل تصدير

0,20,0500طــــندخان شعر تصدير

13,00,0670ألف سيجارالسيجار تصدير

1195646511685596

25083302339876إيرادات تشغيل للغير

1446479514025472

المشحون من السجاير 

األجنبية
22,221,2مليون سيجارة

صافى مبيعات إنتاج تام

إجمالى إيرادات النشاط

كميـــة و قيمـــة المبيعــــات 
)القيمة باأللف جنيه(

الوحدةبيــــان

قيمة المبيعاتكميــــــــة المبيعات

=====
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 المالية والنسب العامل المال رأس

 المخزون -

 انخفاض نتيجة ش مليونًا 2028-  والي بفارق ش٪ 25.5 بنسبة المخزون )يمة انخفلت       

 لرأن األمثل االستخدام في الشر ة لسياسة وفقًا ش والتغلي  التدبئة ومواد الخام التبغ مخزون

 .الدامل المال

 أخرى دائنة وأرصدة دائنون -

انخفاض بند دائنو توة،دات ،رجع الي  مليون 3,630 بمبلغ ش٪ 35 بنسبة البند تذا انخفش       

 مليار جنية وانخفاض  سابات دائنة للميالن والهيئات بحوالي مليار جم. 2,5بحوالي 

 الدفع وأوراق التجارية الذمم -

 .امالخ التبغ ومورد  للبائدين الدفع نتيجة جنيه مليون 1044 بمقدار البند تذا تخفيش تم    

 Table (3) Development of Working capital  

 

EGP(000) 4Q20 3Q20 2Q19 1Q19 4Q19

Current Working Capital 30/06/2020 30/6/019

Current Asset 14.126.372 14.934.253 15.431.383 15.962.440 14.934.503 
Inventories 5.928.230      6.551.092 7.328.701      7.780.633      7.956.653      

Trade &notes receivables 267.098         287.571 289.112         151.762         381.975         

Debtors and other debit balances 445.112         702.979 687.508         561.131         511.395         

Trade payables -advance payments 47.498            80.902 111.938         -                  -                  

financial investments (treasury bills) 24.493            148.292         55.475            

Cash and cash equivalent 7.438.434      7.311.709 6.989.631      7.320.622      6.029.005      

Current Liabilities 8.417.266   9.572.581   11.002.122 12.776.141 12.844.083 
Provisions 644.945         512.995 422.162         392.270         393.137         

Trade and Note payables 412.616         230.190 409.544         894.275         1.457.488      

Creditors & other credit balances 6.828.285      8.291.335 9.397.582      10.667.078   10.458.668   

Trade receivables -advance payments 156.537         104.627 88.046            67.519            56.351            

Financial lease contract obligations -                  24.696 48.588            71.732            93.585            

Retairment obligation (tradeable portion) 50.887            -                  -                  -                  

Income tax payable 323.996         408.738 636.200         683.267         384.854         

Working Capital 5.709.106   5.361.672   4.429.261   3.186.299   2.090.420   

Current Ratio 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2

ROE 40% 34% 25% 13%

ROA 18% 15% 10% 5%
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