
 

 

 28/04/2022القاهرة 

 

   البورصة المصرية  السادة /          

 قطاع االفصاح            

 

 تحية طيبة وبعد ،،،                      

 

والذي تم   2022مارس  31مؤشرات نتائج االعمال )الغير مدققه( عن فترة التسعة اشهر المنتهيه في مرفق لسيادتكم طية         

، وذلك لحين اعتماد القمائم الماليه واعتماد تقرخر مراجعي  28/4/2022بجلسةةةةةةة مجلر االدار   خمي اللمير الممافق  اعتمادها 

 سال لسيادتكم . رالحسابات عليها ومن ثم اال

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

 

 

 

 

 محمد عبد الرحمن احمد 

 

 

 مدير عالقات المستثمرين 



 

 

 تعليق الشركة على نتائج االعمال :اوالً : 
     

حيه   )ر مدققههالغيه(  2022 مهار  31فه   هالمنتريهالتسعه اشهرر  فترهنتائج اعمال مؤشرات إعتمد مجلس ادارة الشركة الشرقية      

  -تالي:علي النحو ال الفتره بيعات وااليرادات و االرباح خاللف  الم نموتحقيق عن المالية اوضحت المؤشرات 
 

 %9درها بزيادة قو ،جنيه مليار  2.4 قدرة 2202مارساشهر المنتهيه في  التسعةعن فتره  صافي ربح سجلت الشركة الشرقية    -

ل عة أشرر الحاليهه يعهادومن الجدير بالذكر أن صاف  الربح المحقق خالل التس، العام السابق  الفتره المثيله مليار جنية 3.9مقارنة ب 

ين مخصه  المعها  )رغمهاً عهن اسهتمرارتكو  2021بنرايه العام المال  السابق المنتر  ف  يونيو  الكل  المحقق  الربح تقريباً صاف

% 33ح لارباهاام  صاافي ا سهج  مكالمبكر فترة التسعة اشرر الحاليه ( بما يعكس النمو القوي والمستمر بمؤشرات اداء الشركه ،

  .الفتره المماثله %32مقارنة ب

مليهار  49.7 لتسهج % 6حققت الشركة زيادة ف  إجمال  إيرادات الشركة )شاملة ضرائب القيمة المضافة ( بنسهبة  فس الفترهوعن ن   -

 قارنة ، مفترة الف  مليار جنية  46,8جنيه مصري مقارنة ب 
      

العهام  الفتهره مليهار جنيهة عهن نفهس 12مليهار جنيهة مقارنهة ب  12.8بمقهدار  اشرر التسعةفترة سجلت الشركة  صاف  ايراد عن ايضاً   -

 % من صاف  االيراد المحقق .85مدعومة بقطاع السجائر المحل  الذي يمث   %5السابق وبزيادة 

 جهممليهار  10.8% لتسج  11الشركة الرئيسية بمقدار سجائرالمبيعات المحلية من ماركات قيمة صاف  تم تسجي  زيادة ف   وقد 

االحجهام القطهاع  فه  قيمهه المبيعهات المسهجله خهالل الفتهره اله  زيهادهنمهو ويرجه  ال، ف  فترة المقارنهة  جممليار  9.7مقارنة ب 

 % .3بمقدار 

 المثيله العهام  الفترهمليار جم  1.75مليار جم مقارنة ب  1.6% لتسج  10ايرادات التشغي  للغير بمقدار صاف   هذا وقد انخفض

 السابق .
 

 

 ،  رة المقارنههبفنهمليهار  5.1مقارنهة ب ٪ 11 قدرهابزيادة   31/3/2022ف   المنتر   الفترهار جنية عن ملي 5.7سج  مجم  الربح و  -

 .نقاط  ثالثبارتفاع % العام السابق و42مقارنة ب   %45كما بلغت نسبة هامش مجم  الربح عن الفترة  
 

بتههاثير ذلهه  و مليههار جنيههه 4.1لتصهه  إلهه  للعههام السههابق  المثيلههة ٪ مقارنههة بههالفترة 8بنسههبة   EBITاألربههاح التشههغيلية  انخفضههت وقههد -

 .مخص  المعا  المبكر المكون خالل الفتره 
 

 

 

لق مننه ا) نام  أعلنن  ال نبنه عنن  ه ناري  نبب ه ملا ننبي لواقني واحنر دن ننه قننر  2022فني لرا ننه  ناب مناب  ومن  الدنر ب لالننانب انن   -

 .بئ   ه ال بنه ال دائباصناف مبظم علي المضافه (

 مبدوي .قاً للخطه الفي تنف ا لبنامج المباش الملنب االخت ابي للبامل   لال بنه والاي    ب وف اعلن  ال بنه اللرءناح ه أخبي وم   -

 وجد () ثانياً ( األحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى اآلن وتستوجب اإلفصاح  ) ال ي
 

 إقرار

دارة ة مجلهس اإلسهج اعتمادهها فه الت  تهم الغير مدققه ومستخرجة من القوائم المالية نقر بأن البيانات المدونة أعاله 

 28/04/2022 بتاريخ

 مدير عالقات المستثمرين                                
 

 

 
  محمد عبد الرحمن احمد



فيالمنتهيةالفترةاعمالنتائج

أشهرتسعة|الثالثالربع31/03/2022
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22|مارسالثالثالربعمؤشراتأهم

16,793 16,947

2

صافي 

الربح
مليون1,331

لفترة المثيلةامقارنة ب%( 1)
نتائج 

انشطة 

التشغيل مليون1,225

مجمل لفترة المثيلةامقارنة ب% (17) 

الربح
مليون1,853

صافي لفترة المثيلةامقارنة ب% 9

االيرادات
مليون4,248

لفترة المثيلةامقارنة ب% 7

(محلي)مبيعات انتاج تام 

مليون 16,479
بالفتره المثيله 6%

ايرادات تشغيل للغير 

مليون 548
بالفتره المثيله %(3)

44% 43%

ي الفعل  هيالمثيله الفتر

هامشيمجمليالرب  ح

31% 34%

ي الفعل  ةيالمثيله الفتر

يالرب  ح  
هامشيصاف 

29% 37%

ي الفعل  هيالمثيله الفتر

هامشيارباحيتشغيليهي EBIT 

اجمالي االيرادات شاملة الضرائب

مقارنة بالفترة % 5

21|الثالثالربع22|الثالثالربع

16,147 17,027
مليون جنية  مليون جنية 

%35
بدون مخصص معاش مبكر

%38
بدون مخصص معاش مبكر



22|مارسحتيأشهرتسعةفترةمؤشراتأهم
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صافي 

الربح
مليون4,252

ةلفترة المثيلامقارنة ب% 9
نتائج 

انشطة 

التشغيل مليون4,154

مجمل لفترة المثيلةامقارنة ب)8%) 

الربح
مليون5,719

صافي لفترة المثيلةامقارنة ب% 11

االيرادات
مليون12,781

لفترة المثيلةامقارنة ب% 5

(محلي)مبيعات انتاج تام 

مليون49,655
بالفتره المثيله % 6

ايرادات تشغيل للغير 

مليون 1,811
بالفتره المثيله %(9)

45% 42%

ي الفعل  هيالمثيله الفتر

هامشيمجمليالرب  ح

33% 32%

ي الفعل  ةيالمثيله الفتر

يالرب  ح  
هامشيصاف 

32% 37%

ي الفعل  هيالمثيله الفتر

هامشيارباحيتشغيليهي EBIT 

اجمالي االيرادات شاملة الضرائب

مقارنة بالفترة المثيله%6

21|20أشهرتسعة22|21أشهرتسعة

48,741 51,466
مليون جنية 

مليون جنية 

%38
بدون مخصص معاش مبكر

%37
بدون مخصص معاش مبكر



22|21الثالثالربع/ أشهرتسعةاالعمالنتائجنظرةعلي
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االيرادات 
شاملة 

الضرائب 
(محلي)

ايرادات تشغيل 
للغير 

صافي 
االيرادات 

مجمل الربح
االرباح 
التشغيلية

صافي الربح

22|21تسعة أشهر  49655 1811 12781 5719 4154 4252

21|20تسعة أشهر  46751 1990 12148 5140 4495 3889

22|21تسعة أشهر 

االيرادات 
شاملة 

الضرائب 
(محلي)

ايرادات 
ر تشغيل للغي

صافي 
االيرادات 

مجمل الربح
االرباح 
التشغيلية

صافي الربح

22|21الربع الثالث 16479 548 4248 1853 1225 1331

21|20الربع الثالث  15581 566 3982 1698 1483 1351

22| 21الربع الثالث 

بالمليون

تسعة أشهر 

21|22

تسعة أشهر 

20|21

التغير مقارنة 

بالفتره المثيله

الربع 

22|21الثالث

الربع

21|20الثالث 

التغير مقارنة 

بالفتره المثيله

(محلي)االيرادات شاملة الضرائب  49655 46751 2903 6% 16479 15581 898 6%

ايرادات تشغيل للغير  1811 1990 (179) (9%) 548 566 (18) (3%)

صافي االيرادات  12781 12148 634 5% 4248 3982 266 7%

مجمل الربح 5719 5140 579 11% 1853 1698 155 9%

هامش مجمل الربح 45% 42% 44% 43%

االرباح التشغيلية 4154 4495 (341) (8%) 1225 1483 (259) (17%)

هامش ارباح تشغيلية 32% 37% 29% 37%

صافي الربح 4252 3889 363 9% 1331 1351 (20) (1%)

هامش صافي الربح 33% 32% 31% 34%



22|21الثالثالربع/ أشهرتسعةمؤشراتاهمنظرةعلي
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49655
46751

1647915581

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

شاملة الضرائب ( محلي)االيرادات 
(مليون)

+6%

+6%

1811
1990

548566

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

(  مليون)ايرادات تشغيل للغير 
-9%

-3%

12781
12148

42483982

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

(  مليون)االيرادات  +5%

+7%

5719

5140

18531698

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

(مليون)مجمل الربح +11%

+9%

4154
4495

1225
1483

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

( مليون)االرباح التشغيلية  -8%

-17%

4252

3889

13311351

21|20الربع الثالث 22|21الربع الثالث21|20تسعة أشهر 22|21تسعة أشهر 

(مليون)صافي الربح  +9%

-1%



الماليةالسنةبدايةمن/شهري / 2022 مارس
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Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dec. 21 JAN. 22 Feb. 22 Mar. 22

Gross profit margin 42.9% 46.9% 45.9% 43.5% 46.4% 45.9% 40.7% 41.5% 47.7%

EBIT margin 35% 39% 38% 29% 34% 30% 25% 35% 35%

Net profit margin 36% 37% 37% 29% 32% 33% 27% 38% 38%

هوامش الربح

Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dec. 21 JAN. 22 Feb. 22 Mar. 22

Sales Exp. 55 55 58 62 53 71 66 63 72

G&A EXP. 23 25 20 25 22 34 26 27 9

opex to revenue 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05
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Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dec. 21 JAN. 22 Feb. 22 Mar. 22

االيرادات 1386 1492 1433 1345 1457 1420 1362 1273 1613

البضاعه المباعه.ت 792 792 775 759 781 768 808 744 843

487

587 544

394
494

423

343 321

561

Jul. 21 Aug. 21 Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dec. 21 JAN. 22 Feb. 22 Mar. 22

نتائج انشطة التشغيل



Revenue Analysis

Actual 21/22

From 1/7/2021 

to 31/03/2022

From 1/7/2020 

to 31/03/2021

VOLUME 

 %/YOY

From 1/7/2021 to 

31/03/2022

% OF 

TOTAL 

REVENUE

From 1/7/2020 to 

31/03/2021
% YOY

* Cigarettes - local Million Cigarettes 52105,0 50784,0 3% 10790228 84,4% 9708265 11%

* Moassel tobacco - local  Ton 4642,0 7580,0 (39%) 103637 0,8% 172263 (40%)

* Cigar - local Thousand Cigar 790 860,0 (8%) 5476 0,0% 4615 19%

* Tobacco Bristles& vergeni Ton 37,974 94,050 (60%) 12833 0,1% 30462 (58%)

* Cigarettes - Export Million Cigarettes 54,7 82,3 (34%) 12797 0,1% 19351 (34%)

* Moassel tobacco -  Export  Ton 471,5 747,7 (37%) 28299 0,2% 43392 (35%)

* Cigar-  Export Thousand Cigar 47,2 38,7 22% 285 0,0% 218 31%

Other revenues 0,0 0,0 3623 0,0% 2051 77%

Net local Sales 10957178 85,7% 9980617 10%

JV Million Cigarettes 2199,0 3767,0 (42%) 239734 1,9% 415292 (42%)

Toll Manufacturing Million Cigarettes 14735,0 15363,0 (4%) 1584272 12,4% 1751629 (10%)

 Revenues (000) 12.781.184        12.147.538   5%

Item Unit
Previous Period

Sales Values
Actual 21/22

Sales Volume
Previous Period



شكرا ً

Mohamed Abd Elrahman Ahmed, CPM.CFTE
Investors Relation Manager-Eastern Company 
012-22208693 
m.abdalrahman@easternegypt.com
www.easternegypt.com
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