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  2019ملخص االداء المالي الربع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التغير 6 اشهر 18 6 اشهر 19 التغير  الربع الثاني 18 الربع الثاني 19 جم )1000(

%7.48 7154818 7690202 %6.5 3733520 3,975,528 االيرادات

%13.79 2767716 3149367 %14.5 1451470 1,661,526 مجمل الربح 

%2.3 %39 %41 %3 %39 %42 هامش مجمل الربح

%12.36 2359299 2651002 %11.16 1248359 1,387,662 االرباح التشغيلية 

%1.50 %32.97 %34.5 %1 %33.4 %35 هامش االرباح التشغيلية 

%9.2 2,028,940 2,216,575 %11.5 1,037,752 1,157,574 صافي  الربح 

%0.47 %28.4 %28.8 %1.3 %27.8 %29 هامش صافي الربح 

  31/12/2019الشرقية للدخان تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

, مصحوباً بتحسن  2019مليون جنية خالل الربع الثاني من عام  3,975.5لتبلغ  %6ارتفاع ايرادات الشركة الشرقية للدخان بمعدل سنوي 

% علي 9% ، 7وارتفاع االيرادات وصافي الربح خالل نفس الفترة  %12 ربحية الشركة علي خلفية نمو صافي الربح بنسبة سنوية 

 .2018اساس ستة اشهر مقارنة بنفس الفترة في 

  2019الربع الثاني  –ابرز المؤشرات المالية 

 

 االيرادات 

  3,975.5 مليون جم 

 نمو سنوي  6%

 مجمل الربح 

  1,662.18 مليون جم 

 نمو سنوي 15%                          

 االرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 EBIT 

  1,387.6 مليون جم 

 نمو سنوي 14%                         

 صافي الربح 

  1,157.6 مليون جم 

 نمو سنوي 12%                           
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أشهر على خلفية تحسن  6و  2019جاء نمو اإليرادات في كل من الربع الثاني من عام 

زيادة . خالل الربع الثاني ، دعمت 2018األحجام وأالسعار مقارنة بالفترة المماثلة من عام 

٪ عوًضا عن انخفاض إيرادات الفوائد وخسائر 6سعار نمو المبيعات + وتحسن االحجام الأ

زيادة المبيعات المحلية  مدفوًعا بزيادة غير مباشرة في األسعار عن  حيث. العمالت األجنبية

جنيه( لبعض الماركات ، اعتباًرا  0.15إلى  0.25طريق خفض هوامش تجار التجزئة )من 

إنتاج منتجات توقف ) توليفة المبيعات، إلى جانب تحسن في  2019أغسطس  1من 

في مصنع اإلسكندرية ، واستبدالها بهامش  منخفضةال كليوباترا كينج ذات هوامش الربح

٪ 18بنسبة  ايرادات تشغيل للغير كليوباترا كوين األعلى(. وفي الوقت نفسه ، ارتفع معدل

 مليون جنيه. 729إلى وصوالً على أساس سنوي 
. 

٪ على أساس سنوي في مجمل الربح لتصل إلى 15الشرقية زيادة بنسبة الشركة سجلت 

 3في الربع الثاني من العام ، مع ارتفاع هامش مجمل الربح  للفترة  مليون جنيه 1,662.1

٪. تم دعم الربحية من خالل جهود التحكم في التكاليف والتكلفة 42نقاط مئوية ليصل إلى 

( خالل COGSالمباشرة ، والتي شهدت ارتفاًعا في تكلفة البضائع المباعة ) خاماتالثابتة لل

ارتفع إجمالي الربح بنسبة  ساس سنوي. في فترة الستة أشهر أ ٪ فقط على1.37الربع بنسبة 

مجمل هامش مليون جنيه ، مع ارتفاع  3,149.4إلى ليصل ٪ على أساس سنوي 13.79

 ٪.41إلى  ليصلبنقطتين مئويتين  الربح
 
 

٪ على أساس سنوي إلى 14ارتفع إجمالي األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب بنسبة 

٪ 35مليون جنيه ، مع زيادة هامش الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ل  1387.6

٪ عن الربع الثاني بسنة المقارنةعلى الرغم من ارتفاع تكاليف 2لتسجل زيادة بمقدار 

المصاريف العمومية واالدارية والتسويقية لهذه الفترة. وبلغت األرباح التشغيلية قبل الفوائد 

٪ على أساس 12مليون جنيه ، بزيادة  2،651ستة األولى من العام والضرائب في األشهر ال

٪ في ستة االشهر 34.4سنوي ، مع زيادة هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب وصوالً ل 

 .2018٪ عن نفس الفترة بسنةالمقارنة 32.9مقارنة ب  2019االولي من 
 

ليون جنيه في الربع الثاني من م 1157.6أرباحاً صافية بلغت للدخان  الشرقيةالشركة سجلت 

على أساس سنوي مدعومة بتحسين هوامش الربح  %11.5، بزيادة قدرها  2019عام 

اإلجمالية وانخفاض مصاريف الفوائد حيث قامت الشركة بتحسين تكلفة التمويل. ارتفع 

٪ في الربع الثاني من  29نقطة مئوية ليصل إلى  1.3 ب الثانيصافي الربح للربع هامش 

٪ على أساس سنوي إلى 9، ارتفع صافي الربح بنسبة  اشهر 6. على أساس 2019ام ع

نقطة مئوية على أساس  0.46مليون جنيه ، كما زاد هامش الربح الصافي بنسبة  2216.6

 ٪ خالل الفترة28.8سنوي ليصل إلى 

  2019ديسمبر 31نبذة عن نتائج الفترة المنتهية في 

اعة صنب المنفردة  شركةالفي البورصة المصرية( ،  EAST.CAأعلنت الشركة الشرقية )

جلة ، مس 2019ديسمبر  31، عن نتائجها للربع الثاني المنتهي في  السجائر في مصر

ن العام م٪ مقارنة بنفس الفترة 6.0مليون جنيه ، بزيادة قدرها  3,975.5إيرادات بلغت 

٪ عن 12ها مليون جنيه ، بزيادة قدر 1,157.6 الثاني  بلغ صافي الربح للربع ، والماضي.

 للدخان رقيةشهر الستة األولى من العام ، سجلت الشفي األ، . 2018الربع المماثل من عام 

افي صمليون جنيه ، مع ارتفاع  7,690.2إلى لتصل ٪ 7.0بنسبة  في االيرادات زيادة 

لعام امقارنة بستة اشهر المقارنة من مليون جنيه  2,216.6إلى  لتصل٪  9.0األرباح 

 .الماضي 
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  2019مبيعات واصناف المنتجات المحلية للربع الثاني الحجم بالتغير في  بيان
، كمساهمة قطاعية في اإليرادات ، كان نمو إيرادات هذا الربع مدعوًما إلى حد كبير من قبل قطاع السجائر المحلي  على أساس القطاع

٪ على أساس سنوي في 4.0السجائر المحلي ارتفاًعا بنسبة شرائح التصنيع. سجل قطاع والمعسل، علي نطاق باإلضافة إلى قطاع التبغ 

وعلي اساس ،  ارةمليون سيج 16956٪ على أساس سنوي إلى 0.25على خلفية ارتفاع بنسبة  2019اإليرادات في الربع الثاني من عام 

زيادة بنسبة  المعسلطاع . سجل قارةمليون سيج 33429٪ على أساس سنوي. إلى 3ارتفع حجم السجائر المحلية بنسبة ستة اشهر 

طن ، بشكل عام ، سجلت  3،582٪ على أساس سنوي يصل إلى 19٪ على أساس سنوي على خلفية ارتفاع في الحجم بنسبة 16.2

سجلت زيادة  للغير ، وقطاع التصنيع 2019٪ في اإليرادات في الربع الثاني من عام 4.31المبيعات الصافية )السلع النهائية( زيادة بنسبة 

 مليون لنفس الفترة المماثلة. 619.7مقابل  الحاليمليون في الربع الثاني  729٪ على أساس سنوي في اإليرادات لتصل إلى 18سبة بن

 

 

 

السجائر المحلية 
بالمليون سيجارة 

Brand  حجم المبيعات وزن النسبي%  ال

كليوبترا كوين ورقية  9,545                59.4%

كليوباترا كينج سايز  5,594                34.8%

كليوباترا سوبر ستار  734                    4.6%

كليوبترا كينج ورقية  -                    0.0%

مونديال ريد 67                      0.4%

بوسطن 39                      0.2%

بيلمونت 29                      0.2%

كليوباترا بالك كرتونية  26                      0.2%

مونديال بلو  15                      0.09%

مونديال سيلفر  6                        0.0%

مونديال جرين  9                        0.06%

كليوباترا الوان  10                      0.06%

اجمالي المبيعات البمحلية  16,074              100%

االنتاج المشترك 882                    

االجمالي  16,956              

الربع الثاني 019
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 اداء القطاعات 
  2019النمو في االيرد وفقاً للقطاعات في الربع الثاني 

 

كان نمو اإليرادات اإلجمالية خالل الربع الثاني مدعوًما إلى حد كبير بالنتائج القوية التي سجلتها 

٪ 3.85شريحة السجائر المحلية ، حيث حقق قطاع السجائر المحلي زيادة في اإليرادات بنسبة 

 ٪ من اجمالي اإليرادات ،79وشكل نسبة  2019على أساس سنوي خالل الربع الثاني من عام 

٪ )على أساس سنوي( في اإليرادات خالل  16.2وياتي قطاع دخان المعسل المحلي بزيادة  

٪ في اإليرادات االجمالية  ، سجل قطاع 2وتشكل حصة بنسبة  2019الربع الثاني من عام 

٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 17.69التشغيل للغير  زيادة في اإليرادات بنسبة 

 االجمالية ٪ في اإليرادات 18ة بنسبة وشكلت حص 2019
 

 

مساهمة قطاعات االنتاج في االيرادات 

ثاني2019 ثاني 2018الربع ال الربع ال
تغير في  ال

الحجم

ثاني  الربع ال

2019

وزن  ال

الجمالي 

االيراد

ثاني  الربع ال

2018

وزن الجمالي  ال

االيراد

تغير في  ال

قيمة ال

3.85%81%793048535%0.253165939%1695616913.8سجائر محلي ) مليون سيجارة(

16.20%2%266639%19.4177437%3582.53000.1دخان معسل محلي ) طن ( 

-0.26%0.0%0.0386%0.88385%1,7181,703كابتن محلي )طن (

-11.84%0.0%0.01115%983-7.25%257.2277.3سيجار محلي )الف سيجار (

12.64%0.1%0.25506%12.636202%24,08321,382دخان شعر محلي )طن (

28.09%0.2%0.38225%27.2210535%44.434.9سجاير تصدير )مليون سيجارة ( 

35.42%0.3%0.412534%57.5816973%290184دخان المعسل تصدير )طن ( 

0.0%0.0%دخان شعر تصدير 

4.31%84%823142940%3278454صافي مبيعات انتاج تام 

17.69%16%18619724%729373ايرادات تشغيل للغير 

6.52%100%1003762664%4007827اجنالي ايرادات النشاط 

قيمة الحجم  ال

بيان 


