اوالً  :تعليق الشركة على نتائج االعمال :
إعتمد مجلس ادارة الشركة الشرقية مؤشرات نتائج االعمال المنتهيه في  30يونييو  2022حيي اوضيت المؤشيرات الماليية عي
تتقيق نمو ف المؤشرات الرئيسيه خالل الفتره علي النحو التالي-:

-

سجل الشركة الشرقية صافي ربح عن الفتره المنتهيه في يونيو 2022قدرة  4,030مليار وم الجدير بالذكر أن صاف اليرب
الذي تتقق هذا العام يأت رغما ً ع التتديات االقتصاديه بوجه عام وكذلك مصروف المعيا

المكرير وتسيويات ضيريكيه (ضيريكه

القيمه المضافه) ع سنوات سابقه بوجه خاص ) بما يعرس الن مو القوي والمستمر بمؤشرات اداء الشركه ،كما سجل هاامش صاافي
الربح  %23,5مقارنة ب  %26.7الفتره المماثله.
 كما سجل مجمال الاربح  7.9ملياار ننياة عان الفتاره المنتهاي فاي  2022/6/30بزيااةة قادرها  ٪16مقارناة ب  6,8ملياار بفنارةالمقارنه  ،كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة  %46مقارنة ب  %42العام السابق وبارتفاع اربع نقاط .
 وعن نفس الفتره حققت الشركة زياةة في إنمالي إيراةات الشركة (شااملة رارائا القيماة المةاافة س بنسابة  %6لتساجل 67.9مليار ننيه مصري مقارنة ب  63,8مليار ننية في فترة المقارنة ،
 ايةا ً سجلت الشركة صافي ايراة عن الفترة بما يزيد عن 17مليار ننية مقارنة ب  16مليار ننية عن نفس الفتره العاام الساابقوبزياةة  %7مدعومة بقطاع السجائر المحلي الذي يمثل  %85من صافي االيراة المحقق .
 هذا وقد انخفض صاف ايرادات التشغيل للغير بمقدار  %13لتسجل  2.047مليار جم مقارنة ب  2.362مليار جم الفتيره المثيليه العيامالسابق .
 وقد انخفض األرباح التشغيلية  EBITمقارنة بيالفترة المثيلية للعيام السيابق لتصيل إلي 5ملييار جنييه وذليك بتيايير مصيروف المعياالمكرر خالل الفتره والتسويه الضريكيه ع سنوات سابقه .
 ومن الدنر ب لالننانب انن فني لرا ننه ناب مناب  2022قننر أعلنن ال نبنه عن ه ناري نبب ه ملا ننبي لواقني واحنر دن ننه ( نام الق مننهالمضافه )علي مبظم اصناف دائبال بنه البئ ه .

( ثانيا ً س األحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى اآلن وتستونا اإلفصاح ( ال يوند س
إقرار
نقيير بييأن الكيانييات المدونيية أعيياله مسييتخرجة مي القييوائم المالييية والتي تييم اعتمادهييا في جلسية مجلييس اإدارة بتيياريخ
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