
 

 

 31/30/1220ملخص نتائج األعمال عن الفترة المالية المنتهية في 

 
 المؤشرات المالية :اوالً  
 

 )تسعه أشهر( 31/3/2021) أ ( قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 
 

 جنيه بااللفالقيمة                            

 البيان
عن الفترة 

 الحالية

عن الفترة 

 المقارنة
 التغير %

 %14 42.729.242 48.502.709 ي المبيعات اجمال

 %7 11.367.681 12.147.538 المبيعات صافي

 %11 4.623.745 5.140.021 مجمل الربح

 - %41 %42 نسبة مجمل الربح إلى اإليرادات / المبيعات

 %23 4.074.202 5.006.278 صافى الربح قبل الضريبة من األنشطة المستمرة

 %0 0 0 ة من األنشطة الغيرالمستمرةصافى الربح قبل الضريب

 %24 3.130.768 3.889.210 صافى الربح بعد الضريبة

 %24      1,31      1,63 النصيب االساسى للسهم في األرباح 

 
 

  31/03/2021)ب ( قائمة المركز المالي في 

 القيمة باأللف جنيه                                   

 ركز الماليفي تاريخ الم البيان
في تاريخ المركز 

 30/6/2020المالي 
 التغير %

 %194 2.180.135 6.414.141 صافى رأس المال العامل

 %51 7.561.461 11.407.648 حقوق الملكية

 %0 2.250.000 2.250.000 رأس المال المدفوع

 %0 4.176.665 4.176.665 االحتياطيات

 %1 1.567.139 1.580.571 األرباح المرحلة

 - 0 3.889.210 ربح الفترة

 - 0 0 أخرى

 %13 432.343 488.798 أسهم خزينة
 

  31/03/2021)ج ( قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه                                   

 التغير % عن الفترة المقارنة عن الفترة الحالية البيان

 %19 4.123.994 4.918.861 قدية من أنشطة التشغيلالتدفقات الن

80.826- التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  -259.352  -69% 

3.541.439- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل  -2.471.012  43% 

46.481- خسائر فروق عملة  -104.538  -56% 

 
 

 



 

 

 ً  تعليق الشركة على نتائج االعمال ::  ثانيا
     

لية انمةا ة والتشةغيالبيعيةو ن ما تشهدة معدالت النمو الكبيرة المتسمة باالستمرارية واالستقرار علي كافةة المسةتويات االنتاجيةةإ

ً ك الخارجية وذللخاصة ببيئة االعمال الداخلية اوجيدة للمخاطر سواء االدارة االوتعكس مفهوم االدارة الحديثة  نب مع جالي  جنبا

رغمةاً  ذلةكو، لم تكن تشهدها نتائج اعمال الشركة مةن قبةلللوصول بالشركة الي مستويات قياسية جديدة  نتضافر جهود العاملي

ممةا لسةابقة ، اخةلل الفتةرة والدولي  االقليميعلي الصعيد المحلي وكافة مؤسسات االعمال وال تزال  عن التحديات التي شهدتها

ل راتيجية مةن خةللتحقيق االهداف االستتطبيق نظم االدارة الحديثة بة في  نموذج اعمال الشركة الشرقية مثاالً يحتذيمن يجعل 

 عمالة جيدة وماهرة .
     

المالية ت المؤشرات اوضححيث  2021مارس  31إعتمد مجلس ادارة الشركة الشرقية نتائج اعمال الربع الثالث الغير مدققة المنتهية في  وقد     

ي منتهية ف شهر التسعة أعن فترة الات وااليرادات و االرباح خالل العام المالي الحالي  حيث حققت الشركة تحقيق طفرة في المبيعالغير مدققة 

ص ر  مقارن ة ملي ار جني م م 48,5 لتس ج % 13,5زيادة في إجمالي إيرادات الشركة )شاملة ضرائب القيمة المضافة ( بنسبة  3/2021/ 31

% 7,4رئيس ية بمق دار الفترة تم تسجي  زيادة في احجام المبيعات المحلية م ن مارك ات الش ركة القارنة ،وعن مفترة الفي مليار جنية  42,7ب 

 مليار سيجارة في فترة المقارنة .  47,2مليار سيجارة مقارنة ب  50,8لتسج  
      

 .%7السابق وبزيادة  نفس الفترة العام مليار جنية عن 11,3مليار جنية مقارنة ب  12,1كما سجلت الشركة  صافي ايراد عن الفترة بمقدار      
 

نس بة ا ام   كم ا بلغ ت ٪ ، 11بزي ادة  س نةية    31/3/2021ش هر المنتهي ة ف ي أمليار جني ة ع ن فت رة التس عم   5,14سج  مجم  الربح و     

لتص   إل ى م الس ابق المثيل ة للع ا اش هر مقارن ة ب الفترة 9٪ على أساس  17ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة و،  %42مجم  الربح عن الفترة  

 مليار جنيم .  4,49
 

بزيادة قدراا و،31/3/1202المنتهية في  مليار جنيه عن فترة التسعة اشهر 3,89صافي ربح قدره سجلت الشركة الشرقية  وعن نفس الفترة     

ة خةلل مةا تةم تحقيقة ومن الجدير بالذكر تجاوز صافي ربح التسعة أشةهر مةن العةام المةالي الجةاري٪ مقاب  الفترة المثيلة العام السابق ، 24

 %.2,5من العام المالي السابق وبزيادة  كاملة شهر 12ال

ل ى % ع14نس بة ب القيم ة المض افة (ش املة ض رائب  ) إجمالي االيراداتفي زيادة حققت الشركة  2021وفي الربع الثالث المنتهي في مارس 

 % . 2المةازنة  بمقدار خطة جنيم مصر  مع زيادة عن  مليار 16أساس سنة   مقارنة بالربع الثالث للعام السابق ليص  إلى 

ز بتحقي ق زي  اد8ملي  ار جني ة وبزي ادة  3,98وس جلت ص افي اي  رادات الرب ع  قط  ا  ة ب ايرادات % مقارن  ة ب الربع الثال  ث الع ام الس ابق ، م  دعةما

ارة الرب ع الثال ث ملي ار س يج 15,3مقارن ة ب  س يجارةمليار 17احج ام مبيع ات محلي ة بمق دار ليحقق ا اا القط ا  ٪ 14سبة السجائر المحلية بن

 العام السابق .

% 9زي ادة و٪ عل ى أس اس س نة  15بزي ادة    31/3/2021جنيم في الرب ع الثال ث المنته ي ف ي  مليار 1,69ر ابمقد   مجم  ربح يسجوتم ت

 % لهاا الربع .43، كما بلغت نسبة اام  مجم  الربح مقارنة بالمةازنة  

جني م ،  ملي ار 1,48ل ى إ٪ على أساس سنة  مقارنة بالربع المثي  للع ام الس ابق  لتص   28للربع الثالث  بنسبة  التشغيليةرتفعت األرباح كما ا

 .% لهاا الربع37بنسبة تشغيلية % مقارنة بالمةازنة ، محققة اام  أرباح 12,5زيادة بو

٪ مقابل 48ا ، بزيادة سنوية قدره 31/3/2021جنيه في الربع الثالث المنتهي في  مليار 1,35سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره و

 % )مقارنة بالموازنة(.28زيادة بالربع المثيل للعام المالي السابق ، و

جمةالي امنفةرداً بح في شةهر واحةد حيةث حقةق شةهر مةارس نصف مليار جنيه كصافي رالألول مره يتم كسر حاجز ومن الجدير بالذكر انة 

م % عةن شةهر مةارس العةا90بنسةبة نمةو ومليةون جنيةة جةم  513قةدرة و صافي ربح ، مليون جنية قبل خصم الضرائب  649 قدرة ربح

 .السابق 

% ع ن 16م ة ي ار جني ة بنس بة نمل 5,69 القيم ة المض افة ( بقيم ة ش ام  ض رائب)تم تحقيق اجمالي اي راد (  2021وعن نفس الشهر )مارس 

ز وتم بيع   هر المثي  .% عن الش12مليار سيجارة في شهر مارس بنسبة نمة  6,1الشهر المثي  ، و حققت مبيعات السجائر رقما قياسيا

مليةار  7.1 حيةث تةم انتةاج وكانت الشركة قد تخطت حاجز االنتاج االقصي السابق تحقيقه في شهر ديسةمبر مةن العةام الما ةي، 

 .فقط  يجارة في شهر مارس الما يس



 

 

 وقد علق السيد االستاذ/ هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة علي نتائج االعمال قائًل:

ح أدائنةا يسعدني ان اعلن عن تحقيق الشةركة الشةرقية لنتةائج تشةغيلية وماليةة قياسةية خةلل الفتةرة  والتةي تو ة" 

 ،ة للشةركة لنمو الكبيرة فةي  ةوء النمةو المسةتمر فةي االيةرادات مةن االنشةطة الرئيسةيالتشغيلي المتميز وامكانات ا

  -كذلك واصلت الشركة جني ثمار تحركها االستراتيجي من خلل:

 وخفض التكاليف االستخدام االمثل للموارد وتعظيم العائد  .1

 شرة.سويقي يتجة للسوق مبااستكشاف الفرص البيعية واستغللها وتحويلها الي خطط واسترتيجيات ومزيج ت .2

الي لثابةت الخةتنويع محفظة الشركة االستثمارية واالدارة الجيدة للسيولة من خلل االستثمار في ادوات الدخل ا .3

  من المخاطر .

مةن  السةابقة عهالتسةللشةهر  القويةة  هذا وتظهر المؤشرات االوليه لبداية الربع الرابةع، اسةتمرار النتةائج االيجابيةة

 " . تمالي الحالي رغم استمرار تأثيرات جائحة كورونا علي جزء من اعمال الشركة الخاصة بالمعسلالعام ال

 

 

ز ( األح       داو الهام       ة الت       ي وقع       ت من       ا ت       اري  المرك       ز الم       الي حت       ى ا   وت  س       تةجب ) ثاني       ا

 ) ال يةجد (  اإلفصاح 

 

 إقرار

ل س ة مججلس  ياعتمادا ا ف للش ركة الت ي ت م  نقر بأ  البيانات المدونة أعاله مستخرجة من القةائم المالي ة

 .4/2021 /28 اإلدارة المنعقدة بتاري 

ة ع ن أ  ولم تستلم الشركة  تقريرى مراقبى الحس ابات بع د ونتعه د باإلفص اح الف ةر  للهيل ة والبةرص 

ا ف ةر هه د بررس التغيير يطرأ على ااه البيانات فةر حدوثم لحين إرسال القةائم المالية المةقعة والت ي نتع
ز  للت  اري   ص دور تقري  ر مراقب  ى الحس  ابات عليه  ا وبح  د أقص  ى قب   بداي  ة جلس  ة ت  داول الي  ةم الت  الي وفق  ا

 المدو  بتقرير مراقبى الحسابات .
 

 مدير علقات المستثمرين  
 

 

 

 

  محمد عبد الرحمن احمد



 

  2021الربع  الثالث 
 الشركة الشرقية )ايستيرن كومباني(       
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21|20 المالي عاملل الثالثالربع  أهم مؤشرات       

 

 

  

  

 

 

 

 2021| 2020 المالية لسنةل  الثالث الربع على نظرة 
      غ  شجججةم   الئججج اا   مب عةي اجُةلي ة  قا   وذلك من  بلاسجججاالُةلل ل ئاةال الُة    مؤشججج اي   ةسججج   لربا ال     الشججج     الشججج    سججج   

م  ةرجئ    صججججةفي  3,98، وتة  ق  (سججججئ   أسججججة  ع ى٪ ) 14  درهة  زيةدة ،31/3/2020الُئاري في  الثةلثال     في مصجججج   جئ ه م  ةر16

 م  ةر 1,35 ُ دار لربا ال    ر ح صججةفي تم تة  ق الداءمسججاُ  في   ن اةسججل الشجج    تة  ق م و ، اسججة  سججئ   (% )ع ي 8زيةدة  والي اداي 

 .(  م ةرن   ةلُ ازن  % )28و ( سئ   أسة  ع ى٪ )48  ئسب م  نُ   مص   جئ ه

شةم   الئ اا   ُ دار  شر  تم تة  ق اجُةلي اي اداي  سع  ا سة  الا عن الفا ة الُث    ، وصةفي اي اداي % 13,5م  ةر جئ   و زيةدة  48,5وع ي ا

 % عن فا ة الاسع  اشر  الُث    .24و ئُ   جئ   م  ةر  3,88%, و بلك صةفي ر ح 7م  ةر جئ   و ئُ  12,14 ُ دار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمل الربح
 مليون 1,698

،وارتفاع سنوي %15ارتفاع  

 % مقارنة بالموازنة9

 صافي االيرادات 

 االرباح التشغيلية صافي الربح

 مليون 3,982

 

 مليون 1,351  

 

 مليون 1,483  

 

،وارتفاع سنوي %8ارتفاع 

 % مقارنة بالموازنة0

،وارتفاع سنوي %48ارتفاع 

 % مقارنة بالموازنة28

،وارتفاع سنوي %28ارتفاع 

 % مقارنة بالموازنة12,5

االيرادات 
شاملة 

الضرائب
االيرادات  مجمل الربح

االرباح 
التشغيلية

صافي الربح

21|الربع الثالث  16,076,106 3,981,874 1,698,269 1,483,233 1,350,758

20|الربع الثالث  14,076,515 3,677,479 1,473,052 1,161,990 914,194

التغير السنوي 14.2% 8.3% 15.3% 27.6% 47.8%

14.2%

8.3%
15.3%

27.6%
47.8%

الربع الثالث

الربع الثالث |21 الربع الثاني |21 الربع الثالث |20 %Y.o.Y %Q.o.Q تسعه أشهر 20|21 تسعة أشهر 19|20 %Y.o.Y

االيرادات شاملة الضرائب 16.076.106 16.725.961    14.076.515    14,2% -3,9% 48.502.709        42.729.242        13,51%

االيرادات  3.981.874 4.211.271      3.677.479      8,3% -5,4% 12.147.538        11.367.681        6,86%

مجمل الربح 1.698.269 1.830.753      1.473.052      15,3% -7,2% 5.140.021          4.623.745          11,17%

هامش مجمل الربح 43% 43% 40% 42% 41%

االرباح التشغيلية 1.483.233 1.609.247      1.161.990      27,6% -7,8% 4.494.694          3.854.700          16,60%

هامش ارباح تشغيلية 37% 40% 31,6% 37,0% 33,91%

صافي الربح 1.350.758 1.375.060      914.194 47,8% -1,8% 3.889.210 3.130.768 24,23%

هامش صافي الربح 34% 35% 24,9% 32,0% 27,5%
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 النتائج باختصار

 ح دة الُدرج  في الب رص  الُص ي ( ، الش    الُصئع  ال EAST.CAأع ئ  الش    الش     ) -

، وأع ئ  الش     2021 مةر  31في الُئاري  الثةلثال     اعُةل ل س ةا  في مص  ، عن ناةال

تسججع  % )ع ي اسججة  11و ٪ )ع ى أسججة  سججئ  (15ال  ح  ئسججب   م ُل الشجج     عن ت سجج  في

م   ن جئ   عن فا ة الاسعه  5140و  الثةلثال     م   ن جئ ه مص   في 1698 ل س ل (  اشر 

ئ  من جهل جر د الشجججج    21|20 عةم الُةلي ل اشججججر   ل ف   فةءة  ، ح ث تم دعم ال  ة   الُةسججججم

والاال ف  وزيةدة الي اداي وال صجججججج ل لُسججججججا يةي   ةسجججججج   في اح ةم الُب عةي  الناةج والُب عةي

 %.43وتم تس  ل هةمش م ُل ر ح لربا ال  ح  ُ دار الُسا  ة ل ُ اد الُبةش ة.
 

% عن 13,5م  ةر جئ ه  ةجُةلي اي اد شجججةمل الئججج اا   ئسجججب  نُ   48,5 ُة ح    الشججج     -

 هم  ةر جئ   شجججججججةم  16و د ح ق ال    الثةلث مئف داً اجُةلي   ُ  مب عةي ،  اشججججججر  9فا ة 

 ُة تم تة  ق اجُةلي اي اد شججةمل ، % عن ال    الثةلث ل عةم السججة ق 14الئجج اا   ئسججب  نُ  

 . % عن الشر  الُث ل16م  ةر جئ    ئسب  نُ   5 ة ث  من في شر  مةر  ف ط الئ اا  

لاصل  ل عةم السجة ق  الثةلثم ةرن   ةل     ٪8ع  ئسجب   ةارتف شجرد الثةلثفي ال    نُ  اإلي اداي  -

 3,305إلى لاصججل تةسججن مب عةي السجج ةا  الُة    * ع ى ج ف  م   ن جئ ه مصجج    3982إلى 

نا    زيةدة ح م الُب عةي الُة     ُ دار  ٪ )ع ى أسجة  سجئ  ( 14 م   ن جئ ه مصج    زيةدة

 في هبا ال   مسجججا     ةسجججي لاسججج ل  في العةم السجججة ق  الثةلثم   ن سججج  ةرة عن ال     1717

% 11 درهة ة  زيةدفي ال    الُث ل سججج  ةرة م   ن  15352م ةرن  ب م   ن سججج  ةرة  17,069

جئ ًرة 1الزيةداي غ   الُبةشجججججج ة في اعسججججججعةر عن م يق جف  ه امش ت ةر الا زا  )من* ،

ال ا س     عهمةي الا ةري ل( الاي تةا   ع ي عش  ع   عب ة ل  جئ ًرة مص يًة 0.25مص يًة إلى 

من ح ث الُب عةي  ، جئبًة إلى جئ  م  الاةسججن في مزيل 2020ديسججُ    1اعابةًرا من  ةلشجج    

 ٪ )ع ى أسجججة  سجججئ  ( م ةرن   ةلفا ة15 ُعدلالسججج  ةر الُة ي اح ةم مب عةي  ُ ةي أع ى في 

 طةع الناةج  ايئجججججججةً زيةدة ح م مب عةي لربا ال    تدعم أح ةم الُب عةي الُ تفع و . الُُةث  

وفي ال    ، ال    الُث ل  443م   ن سججج  ةرة م ةرن  ب  506لاسججج ل % 14الُشجججا م  ُ دار 

 2020 الثةلث% ع ي اسججة  سججئ   م ةرن  ال    16 ُ داررسجج م تشججغ ل ل غ    انخفئجج نفسججه 

م  ةر جئ   م ةرن  ب  12%ع ي اسججة  الاسججع  اشججر  لاسجج ل 7.صججةفي الي اداي سجج    نُ  

 % في اح ةم الُب عةي الُة    .7.4م  ةر الفا ة الُث    مدع م  تة  ق  11,4

Jul.20 Aug.20 Sep.20 Oct.20
Nov.2

0
Dec.20 Jan.21

Feb.
21

Mar.
21

ايرادات شاملة الضرائب  4,976,71 5,484,37 5,260,49 5,418,73 5,775,19 5,532,02 5,236,15 5,145,31 5,694,63

ضريبة القيمة المضافة 3,529,42 3,835,79 3,654,36 3,764,27 4,071,14 3,865,81 3,686,02 3,609,35 4,035,29

ضريبة التامين الصحي 239,749 259,925 247,919 255,574 275,771 261,177 249,090 243,682 270,790
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٪ ع ى أسجججة  سجججئ   28  ئسجججب  الثةلثال     فياعر ةح  بل جصجججم الف ااد والئججج اا   زادي -

م   ن جئ ه مصجججج   ، م  هةمش أر ةح  بل احاسججججةب الف ااد والئجججج اا   1,483لاصججججل إلى 

 م  ةر 4.49تشجغ      ُ دار  ار ةحاشجر  السجة    تم تسج  ل  الاسجع ، ع ي مسجا   ٪  37 ئسجب  

 % عن فا ة الُ ةرن .17جئ    زيةدة 
 

م   ن جئ ه مصج   ، م  ارتفةع  1,351 دره  لربا ال     الشج     صجةفي ر ح الشج    سج    -

سب   سئ  48 ئ سة   سة ق  الثةلث م ةرن   ةل     ٪ ع ى أ ال  ح  هةمشمدع م  اةسن  ل عةم ال

ن ةم مئ ي  م ةرن   ةل    الُث ل  9 ةرتفةع  ٪34سجججججج    الشجججججج     هةمش صججججججةفي ر ح ح ث 

 .السة ق 

  م   ن جئ    3,889لاس ل % 24 ُ دار عن الاسع  اشر   ح ال ُة زاد صةفي 

وعول م ه يام  سججج  حةجز نصجججر م  ةر جئ ه  صجججةفي ر ح في شجججر  واحد ح ث ح ق شجججر  مةر  

م   ن جئ   جم  ئسججججب  نُ   513م   ن جئ    بل جصججججم الئجججج اا  و صججججةفي ر ح  649اجُةلي ر ح 

 % عن شر  مةر  العةم السة ق .90

 

 
 

3715
3975

3677

3097

3954
4211

3,982

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q21

( ةلُ   ن)صةفي الي اداي 

Jul.20 Aug.20 Sep.20 Oct.20 Nov.20 Dec.20 Jan.21 Feb. 21 Mar. 21

21|20صافي الربح  325,250 456,047 382,095 444,083 460,014 470,964 412,238 425,561 512,959

20|19صافي الربح  368,096 331,077 359,828 363,019 373,626 420,928 304,680 339,436 270 07
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 31/3/2021المنتهي في  الثالثنقاط الربع  ابرز 

 31/3/2021المنتهي في  الثالثالربع مليون جنيه في  1,351سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره  • 

مقارنة % )28للعام المالي السنننننننابا ، وزيادة  المثيلالربع ٪ مقابل 48، بزيادة سننننننننوية قدر ا 

 (.بالموازنة
 

للعام  الثالثمقارنة بالربع  على أساس سنوي  %14بنسبة  الشاملة الضرائب يرادات إجمالي االزيادة • 

  % .2بمقدار  عن الموازنة مع زيادة مليون جنيه مصري  16,076ليصل إلى السابا 
 

، بنسنننننننبنة  الثنالنثالربع مليون جنينه في 3,305حقا قطناع السنننننننجنائر المللينة إجمنالي إيرادات بلغنت • 

 .مليون سيجارة 17,069وباحجام مبيعات مللية في نفس الربع بمقدار ٪ 14زيادة
 

٪ على 15بزيادة +  31/3/2021المنتهي في  الثالثالربع مليون جنيه في  1,698الربح  مجملسنننننننجل • 

لهذا % 43  امش مجمل الربحبلغت نسننننبة ، كما  مقارنة بالموازنة % 9 أسنننناس سنننننوي وزيادة

 .الربع 
 

مقارنة ٪ على أسننناس سننننوي 28 بنسنننبة  الثالثللربع ارتفعت األرباح قبل احتسنننال الفوائد والضنننرائب • 

، مقارنة بالموازنة % 12,5وزيادة مليون جنيه ،  1483لتصننننل إلى  بالربع المثيل للعام السننننابا 

 .لهذا الربع% 37ملققة  امش أرباح قبل احتسال الفوائد والضرائب بنسبة 
 

 مليون جنيه مصننري 495بقيمة  21|20للعام المالي  الثالثالربع سننجل قطاع تشننغيل للغير إيرادات في •  

 . بالعام السابا الثالثبالربع ٪ مقارنة 16 -بانخفاض 
 

 

 

 31/3/1202في  ةالمنتهي أشهر التسعة فترة نقاط ابرز 
 

المنتهية في اشننننهر  التسننننعةعن فترة مليون جنيه  3,889 سننننجلت الشننننركة الشننننرقية صننننافي ربح قدره

 .السابا  الفترة المثيلة العام٪ مقابل 24، بزيادة قدر ا 31/3/2021
 

مليون جنيه مصري  48,503% ليصل إلى 13,5بنسبة شاملة الضرائب إجمالي إيرادات الشركة زيادة • 

 مليون جنية فترة القارنة . 42,729مقارنة ل 
 

،وعن الفترة ٪ 9مليون جنيه ، بنسبة زيادة +  9708حقا قطاع السجائر المللية إجمالي إيرادات بلغت • 

% لتسننجل 7,4تم تسننجيل زيادة في احجام المبيعات المللية من ماركات الشننركة الرئيسننية بمقدار 

 مليون سيجارة في فترة المقارنة .  47,271مليون سيجارة مقارنة ل  50,783
 

، ٪ 11بزيادة +  31/3/2021في  ةالمنتهي اشننننهر التسننننعهعن فترة مليون   5,140جمل الربح سننننجل م• 

 %.42 عن الفترة   امش مجمل الربحكما بلغت نسبة 
 

 ةالمثيل بالفترةمقارنة اشهر  9٪ على أساس  17ارتفعت األرباح قبل احتسال الفوائد والضرائب بنسبة • 

 .مليون جنيه  4495للعام السابا  لتصل إلى 
 

 مليون جنيه مصننننري 1752بقيمة اشننننهر ايرادات  تسننننعةفترة سننننجل قطاع تشننننغيل للغير إيرادات في •  

 . بالعام السابا بالفترة المثيلة ٪ مقارنة 8,8 –بانخفاض 
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  ( تطور المؤشرات المالية 1) جدول 

 

 20الربع الثالث | Y-o-Y 21الربع الثالث | قائمة الدخل

  

 20|19تسعة أشهر  Y-o-Y 21|20أشهر تسعه 

 31/03/020- 1/7 الاغ   % 31/03/021- 1/7   الاغ   %   )بالف جنية مصري  ( 

 42.729.242 %13,51 48.502.709 14.076.515 %14,21 16.076.106 إجمالي مبيعات انتاج تام

 29235385 %16,47 34.051.494 9.710.704 %16,68 11.330.670 ض يب  ال  ُ  الُئةف 

 2126176 %8,35 2.303.677 688.332 %10,93 763.562 رسم الاأم ن الصةي

 11.367.681 %6,86 12.147.538 3.677.479 %8,28 3.981.874 صافي المبيعات / االيرادات

 COGS 2.283.605 3,59% 2.204.427 7.007.517 3,91% 6.743.936تال ف  البئةعه الُبةعه 

 4.623.745 %11,17 5.140.021 1.473.052 %15,29 1.698.269 مجمل الربح

 49.007 %81,10 88.752 19.963 %145,22 48.953 اي اداي أج  

 488.489 %6,06 518.111 169.294 %3,97 176.012 مصةرير   ع   وتس ي   

 176.693 %6,11 187.491 61.054 %11,96 68.355 مصةرير اداري  وعُ م  

 152.870 %81,37- 28.477 100.677 %80,51- 19.622 مصةرير اج  

 3.854.700 %16,60 4.494.694 1.161.990 %27,65 1.483.233 نتائج أنشطة التشغيل

 214.496 %29,48 277.721 60.597 %40,26- 36.199 صافي تكلفه/ ايرادات التمويل

 5.006  233.863 725  205.016 اي اداي اساثُةراي مةل   اج  

 4.074.202 %22,88 5.006.278 1.223.312 %40,97 1.724.448 صافي الربح قبل الضرائب

 943434 %18,40 1.117.068 309.118 %20,89 373.690 مص و ةي ض يب  الدجل

 3.130.768 %24,23 3.889.210 914.194  1.350.758 صافي الربح من العمليات المستمرة

 3.130.768 %24,23 3.889.210 914.194 %47,75 1.350.758 صافي ربح الفترة

       
 

 

 

 

 

االرباح قبل الضرائب  بالمليون  

»م ةرن   ةلفا ة الُث    » 21|20 تسع  اشر   
الاغ    ةلُ   ن   
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 خالل الفترة  واالنتاج االيرادات واحجام المبيعات    
 

ت ج  مبةشججججج ة الي الزيةدة  الثةلث الئاةال ال  ي  الُة    في ال     الُؤشججججج اي و أن الي ت در الشجججججةرة

 الش    عةل   و  ةس   نا    رف   فةا  الناةج والحهل والا ديد ح ث أنواناةج وتة  ق اح ةم مب عةي 

و ُعدلي   ل أفئل 19-  ف د  بل لُة الطب ع   لُعدلترة وص   تةريخ  وحاي 2020 ي ل    داي  ومئب

م  ةر سجج  ةرة مة    في  7حةجز اناةج  ت ةوزح ث تم   والُب عةي الناةج ح م ح ث من نُ  عةل   

٪، وأع ي مُة تم اناةجه في مةر  10 ة الي  شججر  واحد وه  أ ب  من اع ي ر م اناةجي سججة ق

٪،  ،  ُة 15٪، و ُعدلي نُ  شجججر ي  مئب  داي  العةم الُةلي الةةلي  ُ دار 45السجججة ق  ة الي 

٪ نا    25ان معدلي اإلناةج ال  م   ارتفع   شالل  ب   جهل الشر ر الُةض   و ئسب  تف ق 

 ص العةم  ن  رة.لاطب ق س ةسةي اإلناةج ال ديدة وماة عارة وح 
 

م  ةر  6,1 أ ث  من   ي   مسججججا يةي ُة ان ار ةم     السجججج ةا  الُة    في شججججر  مةر  ح    

٪ م ةرن   ةلعةم الُةضي لئفس الشر ، و د تة    هبه الزيةدة 20س  ةرة و ئسب  نُ  ت ا ب من 

اشججةف ف ص الئُ  نا    تئف ب الخطط الاسجج ي    والب ع   لُئا ةي الشجج    وماة ع  اعسجج اق وا 

 وغ ق الف  اي الب ع  . 
 

 هبا وتظر  مؤش اي ال    الثةلث تة  ق معدلي إناةج   و  ع   و بلك ر ة   عةل  ، 

وان الشججججج    تعُل  الل   ترة لسجججججاالشجججججةف  ل الف ص الُاةح  امةمرة لاعظ م ر ة ارة، وزيةدة 

    ُارة و بلك العةاد ع ى الساثُةر ف رة.
 الةفةظ في العةم  ن ت ةة  ُسججئ ل   الشجج    يخل ل و ُة هبا ، الناةج   مة ارة ع ي رف  الشجج    تعُل و

  . الحا ازي  الج اءاي  ةف   ةتخةذ والساُ ار العةم  الصة  ع ي
 

 تط ر ل ج د ونظ ا ل ُسجججا بل والسجججاعداد مئا ةترة لاط ي   الشججج     الشججج    سجججعي امةر وفي -

  م   لةدوث ج د احاُةل هئةم ان الدراسةي اثبا  والب  الالا ون   س ةا  من الادج ن  بداالل

ً  تدر  الش     الش    فةن الا   دي  الس ةا  من جط اً  ا ل  بديل ع  رة   البداال هبه اناةج حةل ة

  الس ةا  مصئعي م   ُشةوراي ت  م  ُة البداال، هبه لساخدام مسار ال رة  ة     نةح   من

  ال رةي من لبلك الهزم  الا اج ص ع ي الةص ل  عد  ةلس اق لط حرة اساعداداً  اللالا ون  

 . الُخاص 

يولية  اغسطس  سبتمبر اكتوبر  نوفمبر ديسيمبر يناير  فبراير  مارس

20/21حجم االنتاج  5,236,3 5,518,6 5,390,5 5,684,3 6,223,3 6,387,2 5,746,1 5,714,1 7,009,6

19/20حجم االنتاج  5,572,0 4,606,8 5,772,8 5,149,4 5,193,0 5,596,5 5,161,4 5,511,9 4,840,3

%الزيادة سنوية  -6% 20% -7% 10% 20% 14% 11% 4% 45%

-6% 20%
-7% 10% 20% 14% 11%

4%

ج شهري45% ا ت ن ال ا م  ا حج ا رن  ا ق م
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50,783.7

47,268.1

49,300.0

LOCAL  CIG. SALES

target sales 20|21 9M19|20 Mar.20 9M 20|21 Mar.21

 

     مسا مة القطاعات المختلفة باجمالي االيراد الكلي .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local sales 
value
82%

Jv)sales 
value)

3%

exports 
sales value

1%

toll manufactory   
14%

Local sales
value

Jv)sales
value)

exports sales
value

other
revenues

  toll
manufactory

9M 20|21 Mar.21 9,915.6 415.3 63.0 2.1 1,751.6

9M19|20 Mar.20 9,115.7 263.2 64.9 2.5 1,921.3

target sales 20|21 9,618.9 482.0 124.8 2.4 1,860.2

االيرادات 

Eastern local cig Brands for local market 
MN Cigarettes Stick

Brand Sales volume weight% 

Cleopatra queen soft 9.578,3            56,1%

Cleopatra gold box 6.449                37,8%

Cleopatra super star 740                    4,3%

Cleopatra box round 154                    0,9%

Mondial red 77                      0,5%

Cleopatra black label 6                        0,0%

Mondial blue 18                      0,11%

Mnondial silver 8                        0,0%

Mondial green switch 5                        0,03%

Cleopatra gold box (10 Cig.) 28                      0,16%

Mnondial blueberry 6                        0,03%

Total Sales 17.069              100%

JOINT VENTURE Cigarettes . 506                    

Total local & JV cig .VOL (mn Cig.) 17.576              

3Q 2020
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 جدول )2( تطور احجام وقيم المبيعات

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 2020/2019 2020/2021 2020/2019

3Q 3Q 3Q
% OF TOTAL 

REVENUE
3Q Value /YOY

* Cigarettes - local Million Cigarettes 17069 15350,2 1719 11,2% 3305556 78,5% 2902855 13,9%

* Moassel tobacco - local  Ton 1849,9 2122,4 -273 -12,8% 41599 1,0% 46886 -11,3%

JV Million Cigarettes 506,3 442,9 63,4 14,3% 111568 2,6% 95343 17,0%

* Cigar - local Thousand Cigar 259,4 225,9 33,5 14,8% 1592 0,0% 877 81,5%

* Tobacco Bristles Ton 21,5 25,6 -4,1 -16,0% 7611 0,2% 6703 13,5%

* Cigarettes - Export Million Cigarettes 40,9 1 39,9 9580 0,2% 239 3908,4%

* Moassel tobacco -  Export  Ton 127,7 179,5 -51,8 -28,9% 6989 0,2% 10820 -35,4%

captain  Ton 1,6 1,7 -0,1 -5,9% 356 0,0% 391

* Cigar-  Export Million Filter Rods 6 12,8 -6,8 -53,1% 64 0,0% 67

Other revenues 1470 0,0% 450

Net Sales - Finished Goods 3486385 87,6% 3064631 13,8%

Toll Manufacturing Million Cigarettes 4597,6 5425,8 -828 -15,3% 495489 12,4% 612848 -19,1%

 Operating Revenues 000 3981874 100,0% 3677479 8,3%

Item Unit

Volume /YoY

Sales Volume Sales Value (000)
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 ل ُزيد من الُع  مةي   جةء التصةل 
 مةُد عبد ال حُن ، مدي عه ةي الُساثُ ين 

01222208693 
m.abdalrahman@easternegypt.com 

www.easternegypt.com 

2020/2021 2020/2019 2020/2021 2020/2019

From 

1/7/2020 to 

31/3/2021

From 

1/7/2019 to 

31/3/2020

CHANGE/VOLU

ME
VOLUME /YOY

From 1/7/2020 

to 31/3/2021

% OF TOTAL 

REVENUE

From 1/7/2019 

to 31/3/2020
Value /YOY

50783,7 47269,2 3.514,5 7,4% 9.708.222      80% 8.895.549      9,1%

7580,2 9139,7 -1.559,5 -17,1% 172.269         1% 196.898         -12,5%

1843,5 1198,6 644,9 53,8% 415.298         3,42% 263.049         57,9%

861,2 693,1 168,1 24,3% 4.629             0,04% 2.760             67,7%

92,5 78,8 13,7 17,4% 30.120           0,25% 20.297           48,4%

82,3 70,6 11,7 16,6% 19.350           0,16% 16.415           17,9%

748,2 807,5 -59,3 -7,3% 43.394           0,36% 48.377           -10,3%

356                0,003% 441                

39 12,8 26,2 218                0,002% 67                  

2.052             0,02% 2.499             

10.395.908    85,6% 9.446.352      83,1%

15362,6 16777,6 -1.415,0 -8,4% 1.751.629      14,4% 1.921.329      16,9%

12.147.537    11.367.681    6,9%

Sales Volume Sales Value

mailto:m.abdalrahman@easternegypt.com
http://www.easternegypt.com/



