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 2021| 2020 المالية لسنةل االول الربع على نظرة 
 أسججا  على٪ )6.5 قدرها  بزيادة ، 21|  20 المالية السججنة الربع االول  في مصججر  جنيه مليون 3,954بلغ   إيرادات الشججرقية الشججركة سججتل 

 جنيه مليون 1,163  ربح بمقدار صافي تحقيق تم  حيث االداء في نتحس الشركة تحقيق مع ، % )علي اسا  ربع سنو  ( 28وزيادة  (سنو 

 .% )علي اسا  ربع سنو  ( 75و ( سنو  أسا  على٪ )10 بنسبة مع نمو  مصر 
 

  30/9/2020 في المنتهي للربع االولهوامش الربح 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 متمل الربح
 مليون 1,611

 سنوي ،وارتفاع %8 ارتفاع 

 ربع سنوي 41,4%

 ايرادات النشاط

 االيرادات التشغيلية صافي الربح

حمتمل الربهامش   
 

40.7%  

 
 

 هامش ايرادات التشغيل 

35.5%  
 

 هامش صافي الربح 

29.4%  
 

 )بالمليون(الربع سنوية تطور االيرادات 

 21|20للعام في الربع االول  تااليرادا

 ارتفاع سنو 6.5%

 ارتفاع ربع سنو % 28

 21|20للعام في الربع االول صافي الربح 

 ارتفاع سنو 10%

 ارتفاع ربع سنو 75%  

 

 مليون 3,954

سنوي  %6.5 ارتفاع 

 ربع سنوي %28 ،وارتفاع

 مليون 1,163  

سنوي  %10 ارتفاع 

 ربع سنوي %75 ،وارتفاع

 سنوي ،وارتفاع  %9 ارتفاع

 ربع سنوي 95%

 مليون  1,402  
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 النتائج باختصار
 

وحيدة المدرجة في البورصة المصرية( ، الشركة المصنعة ال EAST.CAأعلنت الشركة الشرقية ) -

، وأعلنت  2020 سججججججب مبر 30في الربع االول المن هي  اعم ل للسججججججي مر في عصججججججر ، ع     م 

% )علي اس س 41و ٪ )على أس س سنوي(8الربح بنسبة  عيمل الشركة الشرقية ع  توسع في

سنوي (  سيل ربع  ، حيث تم  21|20لع م الم لي الربع االول ل عليون جنيه عصري في 1,611 لي

نة ع  ودل جهود الشججججججركة لل حيم في ال ي ليل وال يللة المسجججججج  رة للمواد  دعم الربحية المحسجججججج 

 .وزي دة االيرادات  المب شرة
 

ل صل  ع  ر ة ب لربع االول للع م الس بق  ٪6.5ع بنسبة + ارتل في الربع االول شهد مو اإليرادات  -

عليون  3,240عليون جنيه عصججري ، على وللية تحسجج  عبيع ت السججي مر المحلية إلى 3,954إلى 

 413,8  يية زي دة حيم المبيع ت المحلية بم دار  ٪ )على أسج س سجنوي( 7 جنيه عصجري بيي دة

عليون سجججيي رة بيي دة  16257.8عليون سجججيي رة ع  الربع االول في الع م السججج بق ، ل صجججل الي 

ة المبيع ت المحلية في سججججججعر المصججججججنع ، عدفوعة ب ليي دات  ير المب شججججججرة في ، وزي د % 2.6

جنيًه   0.10جنيًه  عصججججججرًي  إلى  0.25األسججججججع ر ع  فريق ولش تواع  تي ر ال ييمة )ع  

، جنبً  إلى جنب عع ال حسججج  2019أ سججج   1عصجججريً ( لبعش العدع ت ال ي رية ، اع ب ًرا ع  

ذات الهجج ع  المنضلش في  Cleopatra King Cigعن يجج ت  في عيي  المبيعجج ت )توقل إ  جج  

السججججيي ر األعلى ، كمي ت أعلى في  queen عصججججنع اإلسججججيندرية ، واسجججج بدلت به ع  كليوب تر

 تدعم أحي م المبيع ت المرتلعة  . المم ثلة ٪ )على أسجج س سججنوي( ع  ر ة ب لل رة44بمعدلالمحلي 

عليون جنيه  26ارتلعت رسججججججوم ال صججججججنيع بم دار   مو المبيع ت وفي الوقت  لسججججججه  لهذا الربع 

ع  ر ة ب  عليون جنيه عصري 605إلى  ل صل  ٪ على أس س سنوي 4.5+ تمثل زي دة  عصري

 عليون جنية عصججري  للربع االول الع م السجج بق ل وعلي اسجج س ربع سججنوي زادت االيرادات 579

 .% 28بم دار  اليلية
 

٪ على أسمممان سمممند  9 بنسمممب  في ااربع االدل األرباح قبل خصمممل اائداود داائمممراو   زادت -

مليدن جنيه مصمممر  ع مع شامر أرباح قبل ااتسممما  اائداود داائمممراو   1,402اتصمممل  اى 

% علي 95.4في ااربع اارابع  بمقدار  717.6مقارن     سممممجلت زياد  ع كما٪ 35.5بنسممممب  

 .اسان ربع سند   
 

مليدن جنيه مصممر  ع مع ارتئاب بنسممب   1,163.4ااشممرقي  صممافي ربر قدر   ااشممرك  سممجلت -

مدعدل بتاسممممن شدامر ااربر  مقارن  بااربع االدل العال ااسمممماب   ٪ على أسممممان سممممند  10

 . 21\20في ااربع االدل ٪ 29.4سجلت ااشرقي  شامر صافي ربر ايث  اإلجمااي 

مليدن جني  مقارن  بااربع اارابع ايتل  500بمقدار  21\20كما زاد صمممممممافي ربر ااربع االدل 

 % .75تسجيل زياد  ربع سندي  بصافي ااربر مقدارشا 
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)القيمة باأللف جنيه(

الربع االول 20/19مقدار التغير السنويالربع االول لعام 21/20البيــــــــــــــــــــــــان
مقدار التغير الربع 

سنوي
Y-o-YQ-o-Qالربع الرابع 20/19

%27,7%1146,5 097 3 279 857  674 714 3 719 239  393 954 3 المبيعات / االيرادات

%19,7%5,2(651 957 1) (743 385 ) (853 226 2) (541 116 ) (394 343 2) تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على االيراد

%41,4%4638,3 139 1 536 471  821 487 1 178 123  999 610 1 مجمل الربح

%36,8%40,1%40,7هامش مجمل الربح 

-%31,8%96813,1 13  (436 4 ) 427 8  105 1  532 9  إيرادات أخرى

-%0,9%10,2(200 167 ) 449 1  (378 150 ) (373 15 ) (751 165 ) مصروفات بيع وتوزيع 

-%14,3%3,9(271 61 ) 751 8  (538 50 ) (982 1 ) (520 52 ) مصروفات إدارية وعمومية

-%100,0%99,4-(316 207 ) 270 207  (257 8 ) 211 8  (46  ) مصروفات أخرى

%95,4%6448,9 717  570 684  075 287 1 139 115  214 402 1 نتائج أنشطة التشغيل 

%23,2%34,6%35,5هامش ايرادات التشغيل 

-%37,9%61245,6 161  (246 61 ) 921 68  445 31  366 100  صافى تكلفه / إيراد التمويل

%0,0%94,5-181   2910 3  (110 3 ) 181   إيرادات استثمارات مالية أخرى

%70,9%43710,6 879  324 623  287 359 1 474 143  761 502 1 األرباح قبل الضريبة

%57,1%13,0(956 215 ) (413 123 ) (286 300 ) (083 39 ) (369 339 ) مصروف ضريبة الدخل

%75,3%4819,9 663  911 499  001 059 1 391 104  392 163 1 ربح السنة من العمليات المستمرة

00000ربح السنة من العمليات غير المستمرة

%75,3%4819,9 663  911 499  001 059 1 391 104  392 163 1 ربح الفترة

%21,4%28,5%29,4هامش صافي الربح

 30/9/2020المنتهي في  االولنقاط الربع  ابرز“

 

ية صجججججججافي ربح قدر   •  يه في  1163.4سجججججججتل  الشجججججججركة الشجججججججرق الربع االول المنتهي في مليون جن

% 75الربع االول للعام المالي السججججابق ، وزيادة ٪ مقابل 10، بزيادة سججججنوية قدرها  30/9/2020

 سنو (.)علي اسا  ربع 
 

مقارنة بالربع االول للعام  على أسجججا  سجججنو   %6.5إجمالي إيرادات الشجججركة الشجججرقية بنسجججبة زيادة • 

 % .28مع زيادة ربع سنوية بمقدار مليون جنيه مصر   3954.4ليصل إلى السابق 
 

زيادة  ، بنسجبة  الربع االول مليون جنيه في  3239.8حقق قطاع السجتائر المحلية إجمالي إيرادات بلغ  • 

 سنو .علي اسا  ربع % 33٪ على أسا  سنو  و +7+ 
 

٪ على 8بزيجادة +  30/9/2020الربع االول المنتهي في مليون جنيجه في  1611الربح  متمجلسجججججججتجل • 

 هامش متمل الربح بلغ  نسجججبة % علي اسجججا  ربع سجججنو  ، كما 41.4أسجججا  سجججنو  وزيادة  

 .الربع لهذا % 40.7
 

مقارنة ٪ على أسججججا  سججججنو   9 بنسججججبة للربع االول ارتفع  األرباح قبل احتسججججاف الفوائد والبججججرائ  • 

% علي اسجججا  ربع 95.4وزيادة مليون جنيه ،  1402.2لتصجججل إلى  بالربع المثيل للعام السجججابق 

 .لهذا الربع% 35.5محققة هامش أرباح قبل احتساف الفوائد والبرائ  بنسبة سنو  ، 
 

 مليون جنيه مصجججر  605بقيمة  21|20الربع االول للعام المالي سجججتل قطاع تشجججغيل للغير إيرادات في •  

 . بالعام السابقبالربع االول ٪ مقارنة 4.5بزيادة 
 

 

  ( تطور المؤشرات المالية 1) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشجججركة الشجججرقية للدخان

تحقق نتججججائج قويججججة في 

الربع االول ، والعودة الي 

المسجججار الصجججحيح لما قبل 

 كورونا 
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 االيرادات واحتام المبيعات خالل الفترة 

 

 
 وصجججججججلت ت ريضة وح ي 2020 يوليو بداية وعنذ الشجججججججركة أن الي تيدر االشججججججج رة -

   تعمجل و والمبيعج ت اال  ج   حيم حيجث ع  19-كوفيجد قبجل لمج  ال بيعيجة لمعجدالتهج 

 ب لشركة الع علي  تي ة بمسئولي تن  يضل ال وبم  تذا ، اال   جية ف ق ه  بي عل الشركة

 االح رازية االجراءات ك فة ب تض ذ واالسججججججج مرار الع عة الصجججججججحة علي الحل ظ في

 بي  كورو   فيروس وب ء ا  ش ر عنذ عؤقت بشيل الشركة إ     حيم حيث ا ضلش

 الدولة فرضجج ه  ال ي االح رازية اإلجراءات لي فة الشججركة اتب ع بسججبب٪ 15 و 10

 عصجججج بة ح لة تن ك إذا المصججججنع إل دق  ذتب وقد ، وال  هير ال ع يم عملي ت ع 

 .الح لة ل لك المض ل ي  وعيل كورو   بليروس
 

 

 اإليرادات  مودعم  في  تال   ع بعش  عسججججج تمة تم حيث ، ال   ع ت أسججججج س على  -

(  اإليرادات إجم لي ع  ٪82) المحلية السججججججي مر ق  ع قبل ع  كبير حد إلى الربع لهذا

 ق  ع سججججججيل حيث  (  اإليرادات إجم ليع  ٪ 15 )للغير تصججججججنيع وق  ع رسججججججوم ،

 إلى ل صججججل اإليرادات في سججججنوي أسجججج س على٪  7  بنسججججبة ارتل عً  المحلية السججججي مر

لييجج دة  ، 30/9/2020الربع االول المن هي في  في عصججججججري جنيججه عليون 3239.8

% ع  ر ة ب لربع االول للع م الس بق  ليصل الي  2.6اال     في تذا الربع بنسبة   حيم

سيي رة ل سيل 16257.8 سيي رة ع  ر ة ب  414زي دة  بذلك عليون   15844عليون 

ع م السججججججج بق يل لل ب لربع المث ي رة  ب لربع الرابع  المن هي في  عليون سججججججي ، وع  ر ة 

سججججيلت احي م المبيع ت في ق  ع السججججي مر المحلي ارتل ع ً ربع سججججنوي ً  30/6/2020

تذا ال  ج ع بم جدار  27بم جدار  % علي  33% عمج  ا عي  علي زي دة قيمجة عبيعج ت 

علي اسجج س ربع بوجة ع م زاد حيم المبيع ت في ب قي ال   ع ت  اسجج س ربع سججنوي .

% 28( عم  سجج تم في زي دة المبيع ت وااليرادات بنسججبة 2ي )كم  عوضججح بيدول سججنو

 .(  %) علي اس س ربع سنوي واس س سنوي علي ال والي6.5،
 
 

 بم دار ع  اجم لي االيرادات  ( %15 ) ال صججججنيع رسججججوم ارتلعت ،  ل  الل رة في  -

 605في الربع االول  ل سججيل سججنوي أسجج س على %4.5+ عصججري جنيه عليون 26

 . 20|  19 عليون في الربع المثيل للع م الس بق 579عليون جنية ع  ر ة ب 
 

 

 
 

82%

2%

0.76%

0.26%

15.3%

* Cigarettes - local

* Moassel tobacco - local

Exports sales

others

Toll manuf.

16257.8

15844

12810.7

1Q 20|21

1Q 19|20

4Q 19|20

Cigarettes - local VOLUME (MN)
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2021/2020 2019/2020 2019/2020 2021/2020 2019/2020 2019/2020

1Q 20|21 1Q 19|20 4Q 19|20 CHANGE/VOLUME VOLUME /YOY VOLUME /QoQ 1Q 20|21
% OF TOTAL 

REVENUE
4Q 19|20 1Q 19|20 VALUE /YOY VALUE /QoQ

* Cigarettes - local Million Cigarettes 16257,8 15844 12810,7 413,8 2,6% 26,9% 3.239.780      82% 2.436.607         3.028.829      7,0% 33,0%

* Moassel tobacco - local  Ton 3053,3 3434,7 2176,7 -381,4 -11,1% 40,3% 69.208           2% 49.836              72.575           -4,6% 38,9%

* Captain - local  Ton 1,8 1,6 1,687 0,2 12,5% 6,7% 410                0,01% 145                   354                15,8% 182,8%

* Cigar - local Thousand Cigar 297,6 206,9 274 90,7 43,8% 8,6% 1.175             0,03% 980                   881                33,4% 19,9%

* Tobacco Bristles Ton 30,2 25,8 22,158 4,4 17,1% 36,3% 8.559             0,22% 2.890                6.651             28,7% 196,2%

* Cigarettes - Export Million Cigarettes 14,5 25,2 0 -10,7 -42,5% 3.462             0,09% 5.263                5.616             -38,4% -34,2%

* Moassel tobacco -  Export  Ton 445,4 337,3 0 108,1 32,0% 26.649           0,67% -                    20.610           29,3%

* Tobacco Bristles -  Export  Ton 0 0,2 0 -0,2 -100,0% 0 0,000% -                    50

* Cigar-  Export Million Filter Rods 19,2 0 0 19,2 #DIV/0! 76 0,002% -                    0

3.349.319      84,7% 2.511.915         3.135.566      6,8% 33,3%

Manufacturing Fees 605.074         15,3% 587.001            579.108         4,5% 3,1%

3.954.393      3.098.916         3.714.674      6,5% 27,6%

Shipped Foreign Cigarettes Million Cigarettes 5233,4 5532,2

 Operating Revenues

Sales Volume & Value

Item Unit

Net Sales - Finished Goods

Sales Volume Sales Value

 

 جدول )2( تطور احتام وقيم المبيعات
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 والنس  المالية العامل المال رأ ( 3جدول )

  

 

 

EGP(000)

Current Working Capital 30/09/2020 30/06/2020

Current Asset 17.849.103            14.126.372 
Inventories 5.362.713                    5.928.230      

Trade &notes receivables 270.597                        267.098         

Debtors and other debit balances 729.824                        445.112         

Trade payables -advance payments 47.063                          47.498            

Cash and cash equivalent 11.438.906                  7.438.434      

-
Current Liabilities 14.537.580            11.946.237 

Provisions 644.939                        644.945         

Trade and Note payables 443.990                        412.616         

Creditors & other credit balances 12.673.911                  10.357.256   

Trade receivables -advance payments 127.104                        156.537         

Financial lease contract obligations -                                 -                  

Retairment obligation (tradeable portion) 40.358                          50.887            

Income tax payable 607.278                        323.996         

=
Net Working Capital 3.311.523              2.180.135   

Current Ratio 1,2 1,2


