
 

 

 30/90/2220الفترة المالية المنتهية في  -الربع االول ملخص نتائج األعمال عن 

 
 ) اوالً ( المؤشرات المالية 

 

 (ع االول الرب) 30/09/2022) أ ( قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 
 

 جنيه بالمليونالقيمة                            

 البيان
عن الفترة 

 الحالية

عن الفترة 

 مقارنةال
 التغير %

 %1 17.491 17.683 اجمالي المبيعات / االيرادات

 %7 4.311 4.624 اإليرادات / المبيعات

 %21 1.954 2.361 مجمل الربح

 - %45 %51 مجمل الربح  هامش

 -%4 2.041 1.960 صافى الربح قبل الضريبة من األنشطة المستمرة

 %0 0 0 لمستمرةصافى الربح قبل الضريبة من األنشطة الغيرا

 -%12 1.598 1.405 صافى الربح بعد الضريبة

       0,68      0,58 النصيب االساسى للسهم في األرباح 

 
 

  30/09/2022)ب ( قائمة المركز المالي في 

 القيمة باأللف جنيه                                   

 في تاريخ المركز المالي البيان
في تاريخ المركز 

 30/6/2022مالي ال
 التغير %

 %47 3.194.116 4.691.813 صافى رأس المال العامل

 %11 12.432.556 13.773.383 حقوق الملكية

 %0 2.230.000 2.230.000 رأس المال المدفوع

 %1- 4.294.320 4.245.379 االحتياطيات

 %24 5.908.236 7.298.004 األرباح المرحلة

   0 1.404.626 ربح الفترة

   0 0 أخرى

 

  30/09/2022)ج ( قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في  

 القيمة باأللف جنيه                                   

 التغير % عن الفترة المقارنة عن الفترة الحالية البيان

 %70 2.029.591 3.460.377 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 %13- 2.514.679- 2.839.472- نقدية من أنشطة االستثمارالتدفقات ال

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 %7- 2.146 1.992 خسائر فروق عملةارباح/ 

 

 

 



 

 

 

 

 تعليق الشركه علي نتائج االعمال ) ثانياً (  

 

  2,6بمقججججججج ار  2022خجججججججعل الربججججججج  االسل الم ت جججججججي  جججججججي سججججججج تم ر ربججججججج  م مججججججج   ت الشجججججججركه سججججججج ل

لعججججججا  امليجججججار  جججججج  الربججججج  الم يجججججج   1,9٪ علجججججج  نسجججججان سجججججج    مقارنجججججج    21بزيجججججا     سمليجججججار  جججججج  

% 45% لهاااااابا الربااااااع مقارنااااااة ب 51هااااااامش مجماااااال الااااااربح المججججججالي ال ججججججابق س كمججججججا بل ججججججت ن جججججج   

 نقاط مئويه . 6نفس الربع العام المالي السابق وبارتفاع 

  

بجججججج  مليججججججار  جججججج  الر 4,3مقارنجججججج     مليججججججار  جججججج  4,6ت جججججج ي  يججججججا ي ايججججججرا ا  بمقجججججج ار  كمججججججا تجججججج  

يعججججججا  % علججججججي اسججججججان سجججججج    لت قيججججججق  ججججججي  م 7المماثجججججج  العججججججا  ال ججججججابق س لت قججججججق  يججججججا   بمقجججججج ار 

السل % مقارنججججججججه بججججججججالرب  ا13ر مجججججججج  ا مججججججججالي االيججججججججرا  ( ارت ججججججججا %90 طججججججججار ال جججججججج ائر الم ليججججججججه )

  % مججججججج2العجججججججا  ال جججججججابق س سكججججججج لط ارت جججججججار  جججججججي  م يعجججججججا   طجججججججار م يعجججججججا  االنتجججججججا  المشجججججججتر  )

 % مقارنه بالرب  الم ي  العا  ال ابق .22 ت  عارت حيث ا مالي االيرا   ( 

 

% علجججججججج  نسججججججججان سجججججججج     مقارنجججججججج  1 يججججججججا   ا مججججججججالي االيججججججججرا ا  )الشججججججججامل  ال ججججججججرائ ( ب  جججججججج   

عجججججج   مليججججججار  جججججج  17,5مليججججججار  جججججج  مقارنجججججج     17,7  العججججججا  ال ججججججابق لي جججججج  الجججججج  بججججججالرب  الم يجججججج

 ال تر  العا  ال ابق .

 

 مليجججججار  ججججج   جججججي الربججججج  1,4سججججج لت الشجججججرك  الشجججججر ي  يجججججا ي ربججججج  بعججججج  خ ججججج  الم   جججججا   ججججج ر  

 . تر  المقارنه  1,6٪ مقاب   12س بان  اض   ر   30/09/2022االسل الم ت ي  ي 

 

 ججججججججج  م  ججججججججج) المعجججججججججاا الم  جججججججججر ( )  ججججججججج  احت جججججججججا  ال  ائججججججججج  ( بعججججججججج  خ  EBIT)ان   جججججججججت 

 مليجججججار  جججججج  س ستججججج  ت قيججججججق  ججججججام  1,9٪ علججججج  نسججججججان سججججج     لت جججججج  الجججججج  4سال جججججرائ ( ب  جججججج   

 % ل  ا الرب   .35نرباح تش يليه     احت ا  ال  ائ  سال رائ  ب     

 

ه % ماااااان اجمااااااالي االيااااااراد )انخفضاااااا  النسااااااب7مثاااااال قطاااااااع تشااااااغيل للغياااااار ماااااان ناحيااااااه اخاااااار  •  

 342% مااااااان اجماااااااالي االياااااااراد الرباااااااع المماتااااااال العاااااااام الساااااااابق  (   حيااااااا  تااااااام تحقياااااااق 14عااااااان 
% وماااااان 36مليااااااون جاااااام الربااااااع السااااااابق وبانخفااااااا   535مليااااااون جاااااام هاااااابا الربااااااع مقارنااااااه ب 

 الجاااااادير بالاااااابكر انااااااه ر ماااااااً عاااااان االنخفااااااا  فااااااي  لاااااا  القطاااااااع تاااااام تحقيااااااق  ياااااااد  فااااااي صااااااافي
 ربع االول .% مقارنه بال7االيرادات الكليه بقيمه 

 

   األحجججججججج ا  ال امجججججججج  التججججججججي س عججججججججت م جججججججج  تججججججججاري  المركججججججججز المججججججججالي حتجججججججج  ا   ست ججججججججت )ثال ججججججججاً( 

 .) ال ي    (  اإل  اح 

 

 



 

 

 إقرار

 ار  م لج  اإل ياعتما  جا  جنقر بأ  ال يانا  الم سن  نعع  م ت ر   م  الق ائ  المالي  للشرك  التي تج  

 س  11/2022 /13 بتاري بالتمرير 

  عج  ن    الشرك   تقريرى مرا    ال  جابا  بعج  سنتع ج  باإل  جاح ال ج ر  لل يلج  سال  ريجسل  ت تل

 ا  ج ر  ج  بررسجالت يير يطرن عل      ال يانا    ر ح سثه ل ي  ارسال الق ائ  المالي  الم  ع  سالتجي نتع

لتججاري  لس قججاً  يج سر تقريججر مرا  جج  ال  ججابا  علي ججا سب جج  ن  جج    ج  ب ايجج   ل جج  تجج اسل اليجج   التججالي
 الم س  بتقرير مرا    ال  ابا  .

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 مدير عالقات المستثمرين  
 

 

 

 

  محمد عبد الرحمن احمد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنتهي في  23|22الربع االول 

 2022سبتمبر
 الشركة الشرقية )ايستيرن كومباني(

 في االتجاه الصحيح
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 ( EAST.CAالشركة الشرقية "ايستيرن كومباني " )

  2022 /30/09نتائج اعمال الربع االول المنتهي 

 

االيرادات شاملة 
(محلي)الضرائب 

ايرادات تشغيل للغير  صافي االيرادات  مجمل الربح االرباح التشغيلية صافي الربح

23|22الربع االول 17292 391 4624 2361 1597 1405

22|21الربع االول  16885 605 4311 1954 1618 1598

23| 22الربع االول 

  2022سبتمبر المنتهي فيالربع االول  أهم مؤشرات    
 

 

  

  

 

 

 

  2023/ 2022الربع االول نتائج اعمال  على نظرة 
 

 ب غ  شججججام   البججججرا    مب عا  اجمالي حق قتب 30/09/2022المنتهي في  عن الربع االولنمو ومعدال  مؤشججججرا   الشججججر    الشججججر   سجججج   

 % )ع ي اسججا  سججنو  (7زيادة بوصججافي االيرادا  جن    م  ار 4,6وتحق ق ، (سججنو  أسججا  ع ى)٪ 1   درها بزيادة مصججر  جن ه م  ار17,7

م  ار جن   الربع  1,95م  ار جن ه مقارن  ب  2,36 ما تم تحق ق م مل ربح عن نفس الربع بمقدار   ،العام السججججابق الربع االول م  ار جن    4,3مقارن  ب 

 .نقاط مئويه  6% العام السابق وبارتفاع 45% مقارنه ب 51لتحقق الشر ه هامش م مل ربح  ( ، % )ع ي اسا  سنو 21يادة زالمث ل وب

 بانخفاض مصجججر  جن ه م  ار 1,4بمقدار (خالل الربع ا مخصجججصجججال تكوين)بعد  2022 سجججبتمبرالمنتهي في  الربععن  ربح صجججافي تم تحق ق  ما

 % 30, ح ث تم تحق ق هامش صافي ربح بمقدار  م  ار جن   الفترة المث    العام السابق 1,6مقارن  ب ( سنو  أسا  ع ى٪ )12

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 بالم  ون                                 

الربع االول   

22|23 
الربع االول 

21|22 

التغ ر مقارن  
 بالفتره المث  ه

 %2 407 16,885 17,292   االيرادا  شام   البرا   )مح ي(

 (%35) (215) 605 391   ايرادا  تشغ ل ل غ ر 

 %7 313 4,311 4,624   صافي االيرادا  

 %21 407 1,954 2,361   م مل الربح

     %45 %51   هامش م مل الربح

 (%1) (22) 1,618 1,597   االرباح التشغ    

     %38 %35   هامش ارباح تشغ    

 (%12) (194) 1,598 1,405   الربحصافي 

     %37 %30   هامش صافي الربح

 مجمل الربح
 مليار 2,361

 
 سنوي %21ارتفاع 

 صافي االيرادات 

 صافي الربح

بعد احتساب المخصصات( )   

 االرباح التشغيلية

بعد احتساب المخصصات ()  

 مليار 4,624

 

 مليار 1,405  

 

 مليار  1,597  

 

 سنوي %7ارتفاع 

 سنوي %1 انخفاض سنوي %12 انخفاض
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 ( EAST.CAالشركة الشرقية "ايستيرن كومباني " )

  2022 /30/09نتائج اعمال الربع االول المنتهي 

 

 النتائج باختصار

ل س ا ر المدرج  في البورص  المصري ( ، الشر   المصنع   EAST.CAأع ن  الشر   الشر    ) -

، وأع ن  الشر   الشر     2021 سبتمبر 30في المنتهي  الربع االول اعمال في مصر ، عن نتا ج

% 39و+ (مقارن  بالربع المث ل ) ٪ )ع ى أسجججا  سجججنو (21 + الربح بنسجججب  م مل في زيادهعن 

 22/23الربع االولم  ون جن ه مصر   2,361 ل س ل ( المث ل  بالشهرمقارن  ) شهر سبتمبر فقط

 من خالل جهود الشر   ، ح ث تم دعم الربح   المحّسن   في شهر سبتم ر فقطم  ون جن    916و 

عا  تاج والمب  فاءة االن عا  ومسججججججتويا  والحفاظ ع ي  لرفع   تم ووزيادة االيرادا  اح ام المب 

وتم .مقارنه بالربع المث ل  -% 4خالل الربع بمقدار  لمواد المباشججججججرةتسجججججج  ل انخفاض في تك فه ا

 .نقاط 6وبارتفاع  السابق% العام 45مقارن  ب  %51بمقدار  الربعتس  ل هامش م مل ربح لهذا 
 

م  ار جن     17,5مقارن  ب م  ار جن ه  اجمالي ايراد شامل البرا   17,7 ما حقق  الشر    -

 . %1بنسب  نمو ق والساب الربع 

 ٪7ع بنسججججب  +اارتف  شججججهدح ث  22/23الربع االولفي اإليرادا  صججججافي في نمو  ا تم تحق ق  -

م  ار  4,3مقارن  ب جن ه مصجججججر   م  ار 4,6لتصجججججل  لى  ل عام السجججججابق  بالفترة المث   مقارن  

 -الب ان التح   ي االتي: ع ى خ ف  جن  

 

 

  الذ  يمثل ح ث سجججججاهم في زياده االيرادا  بالربع االول  بشجججججكل ر  سجججججي  ماع المب عا  المح  ه

الحفاظ ع ي والزيادا  السجججججعريه % من اجمالي االيرادا  وتحسجججججن  فاءه االنتاج والمب عا  و90

 . والمب عا مستويا  االح ام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )بااللف جن ه (                              تحليل إيراد النشاط                                      

 
 2022/2021الربع االول  التغير  2023/2022االول الربع 

  3.677.582 %13  4.154.258 مبيعات محلية

  85.204 %22  103.774 مبيعات انتاج مشترك

  12.307 %87  22.968 مبيعات تصدير 

  534.821 %36-  342.157 إيرادات تشغيل للغير

  1.223 %17-  1.015 إيرادات اخري 

 4.311.137 %7 4.624.172 االيراداتاجمالي 
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 ( EAST.CAالشركة الشرقية "ايستيرن كومباني " )

  2022 /30/09نتائج اعمال الربع االول المنتهي 

 

 
 
 

المنتهي  الربع االول  فيم  ار جن ه  1,9عند   EBITحافظ  الشججر ه ع ي نفس مسججتويا  ما  -

 . ٪ 35بنسب  تشغ   ه هامش أرباح  وتم تحق ق،  30/9/2022

 

 1,4 دره  30/9/2022المنتهي ب  عن الربع االول  الشججر    صججافي ربح الشججر   سجج    ما  -

الربع االول م  ار جم  1,6ب مقارن   ٪ ع ى أسججا  سججنو 12بنسججب   انخفاض ، مع  جم م  ار

 خالل الربع ا  مخصصالوذلك بعد احتساب السابق المالي لعام با
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 ( EAST.CAالشركة الشرقية "ايستيرن كومباني " )

  2022 /30/09نتائج اعمال الربع االول المنتهي 

 

 

 

 30/09/2022المنتهي في  الربع االولنقاط  ابرز

٪ على أسجججان سجججنوي 21بزيادة +   23|22الربع االول مليار جم  2,6سججججل مجمل الربح 

هامش المالي السججججابك ا بما بلغب نسججججبة العام الربع المثيل مليار جم  1,9مقارنة ب 

عام المالي السجججججججابك نفس الربع % 45مقارنة ب  الربع% لهذا 51 مجمل الربح ال

 .نقاط مئويه  6وبارتفاع 
  

العام الربع المماثل مليار جم  4,3مليار جم مقارنة ب  4,6 بمقدارإيرادات  صججججافي تسجججججيل 

لتحقيك قيم مبيعات قطاع  % علي اسجججججان سجججججنوي7زياده بمقدار حقك لتالسجججججابك ا 

% مقارنه بالربع االول 13من اجمالي االيراد ( ارتفاع  %90السججججججججائر المحليه )

% من 2العام السججججابك ا وبذلت ارتفاع قيم مبيعات قطاع مبيعات االنتاج المشججججترك )

 % مقارنه بالربع المثيل العام السابك .22اجمالي االيراد  ( ارتفاع 
 

لربع % على أسان سنوي  مقارنة با1بنسبة )الشاملة الضرائب( دات زيادة إجمالي االيرا

عن الفتره مليار جم  17,5مليار جم مقارنة ب  17,7لعام السجججابك ليصجججل إلى المثيل ا

 العام السابك .
 

الربع  في جم مليار 4 ,1قدره المخصجصجات  خصجمبعد سججلب الشجربة الشجرقية صجافي ربح 

 .فتره المقارنه  1,6٪ مقابل  12 قدره بانخفاضا  30/09/2022المنتهي في االول 
 

لتصل   ٪ على أسان سنوي4 بنسبة (قبل احتساب الفوائد والضرائب)  EBIT انخفضب

قبل احتساب الفوائد والضرائب تشغيليه هامش أرباح  تم تحقيكوا  مليار جم 1,9إلى 

 . الربع لهذا % 35بنسبة 
 

% من اجمالي 14انخفضب النسبه عن )% من اجمالي االيراد 7قطاع تشغيل للغير  مثل•  

مليون جم هذا الربع  342( ا حيث تم تحقيك  الربع المماثل العام السجججججججابك االيراد 

ه ومن الجدير بالذبر ان% 36مليون جم الربع السجججججججابك وبانخفاض  535مقارنه ب 

يرادات الكليه بقيمه رغماً عن االنخفاض في ذلت القطاع تم تحقيك زياده في صافي اال

  % مقارنه بالربع االول .7
 

 

 

 

 
 ل مزيد من المع وما  برجاء االتصال 

 محمد عبد الرحمن ، مديرعال ا  المستثمرين 
01222208693 

m.abdalrahman@easternegypt.com 
www.easternegypt.com  

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



