
 

 

  ,27Jan.2021 Cairo                                            1202   يناير  27القاهرة 

                                                                                         TO :EGX        السادة / البورصة المصرية 

                                                                                                                               Disclosure Departmentقطاع االفصاح           

,Dear Sir                                                                                                                                تحية طيبة وبعد ،،،،

  

   

  

 

 

 

                                  

 

  

 

 
 

    محمد عبد الرحمن احمد 

      مدير عالقات المستثمرين  

 

 

 

  

Subject:  The Unaudited results of Second Quarter 

ended Dec.2020 

س االدااة بجلساااتة الونعقدة  ل مجل اعتود عاليةباالشاااااة الل الوع اااع  ب

الوؤشاااااارال الوالية القير مدرقة للربن اللانل الونت ل  ل  2021يناير 27

 تسااااااتلم ولم، )مر ق طية تقرير عن نتائج االعوال ( ,  2020ديسااااااو ر 

 لل يئة الفعاي باإل صااا  ونتع د بعد الحسااابال مرار ى تقريرى  الشاار ة

 إاسال لحين حدوثه  عا ال يانال هذه على يطرأ تقيير أي عن وال عاصة

 مرار ى تقرير صااااادوا  عا بإاساااااال ا نتع د والتل الوعرعة الوالية القعائم

 و قا   التالل اليعم تداول جلساااااة بداية ر ل أرصاااااى وبحد علي ا الحساااااابال

 . الحسابال مرار ى بتقرير الودون للتاايخ

 

Referring to the subject above, the Board of Directors 

approved in its session held on 27Jan.2021 the Unaudited 

financial indicators for the second quarter ending in 
December 2020, (earning report is attached herewith), and 

the company has not yet received the two auditors ’reports, 

and we will disclose to the FRA & EGX any changes that 
could occurs to these data as soon as it occurs until the signed 

financial statements to be send, and will send immediately 

The auditors ’report which will issued on it, before the start 

of the next day’s trading session, according to the date 

recorded in the auditors’ report. 

Mohamed Abdul Rahman Ahmed 
Investor Relation Manager 

نتوووواعم ا موووواا الني  النووووان  المنت   ف  الموضوووووووووع   

 الغين مدققة  31/12/2020
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  2020ديسمبر  الربع الثاني
        الشركة الشرقية للدخان )ايستيرن كومباني(

2021يناير  
WWW.EASTERNEGYPT.COM 
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21|20 المالي عاملل الثاني الربع  أهم مؤشرات       

 

 

  

  

 

 

 
 

 2021| 2020 المالية لسنةل الثاني  الربع على نظرة 
 الثانيالربع  في مصجججر  جنيه مليون 4,211 بلغ  إيراداي منيقتمؤشجججراي  ياسجججية لربا الربع له  مننرا م       ب الشجججر ية الشجججر ة سججج ل 

 في   مس الشر ة  منيق معو، % )علي اساس ربع سنو  ( 6.5وزيادة  (سنو  أساس على٪ ) 6  درها  بزيادة ،31/12/2020المنتري في 

% )علي 18و ( سجججنو  أسجججاس على٪ )19 بنسججج ة مع نمو  مصجججر  جنيه مليون 1,375  بمندار لربا الربع ربح صجججافي  منيق  ه  حيث االداء

 .اساس ربع سنو  ( 
 
 

  31/12/2020 في المنتري الثانيللربع هوامش الربح 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 م م  الربح
 مليون 1,830.7

سنوي  %10 ارتفاع 

 ربع سنوي %14 ،وارتفاع

 ايراداي النشاط

 االيراداي التشغيلية صافي الربح

حم م  الربهامش   

43%  

 
 

 هامش ايراداي التشغي  

38%  
 

 هامش صافي الربح 

33%  
 

  طور االيراداي الربع سنوية )بالمليون(

 

" يسجججرني أن أعل  أن  افة المؤشجججراي المالية وال ي ية 

الممننجججة لرجججبا الربع هي االعلي علي االطجة نتي جججة 

مستوياي  ياسية في  اح ام الم ي اي واالنتاج للوصول ل

ومما ي كس   ني ادارة الشجججججر ة السجججججترا ي ياي ناجمة 

وف الة لرفع الكفاءة التشججججغيلية و مسججججي  ورفع م دالي 

تسجججججه باالسجججججتمرارية واالسجججججتنرارعلي  افة النمو التي  

 المستوياي وفي اطار  طوير نموذج أعمال الشر ة "

 
      العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  

                  هاني أمان 

  

 مليون 4,211.3

 سنوي ، %6 ارتفاع 

 ربع سنوي %6.5 وارتفاع

 مليون 1,375  

سنوي  %19 ارتفاع 

 ربع سنوي %18 ،وارتفاع

سنوي   %14.5 ارتفاع

 ربع سنوي %15 ،وارتفاع

 مليون 1,609  
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 النتائج باختصار
وحيدة المدرج  في البورصرر  الميررري ا ش الشررر   الميررنع  ال EAST.CAالشرررةي   أعلنت الشررر   

ش وأعلنت الشر    2020 ديسمبر 31في المنتهي  الثانيالربع  اعمال للسجائر في مير ش عن نتائج

%  علي افررران ربع 14و ٪  على أفررران فرررنويا10الربح بنسرررب   مجمل الشررررةي  عن عوفرررع في

ش حيث عم دعم  21|20لعام المالي ل الثانيالربع  مليون جنيه ميرررري في 8311 ليسرررجل فرررنوي ا 

والوصول لمستويات ةيافي   لرفع  فاءة االنتاج والمبيعات الربحي  المحّسن  من خالل جهود الشر  

وعم عسرررجيل هامج مجمل والتكلف  المسرررت رة للمواد المبا.ررررة وزيادة االيرادات في احجام المبيعات 

 % 43بح بم دار ربح لهذا الر

 

لتيررل  للعام السرراب   الثانيم ارن  بالربع  ٪6ع بنسررب   اارعف .ررهدالثاني في الربع نمو اإليرادات  -

 3,328إلى لتيررل عحسررن مبيعات السررجائر المحلي  * على خلفي مليون جنيه ميررري  4,211إلى 

نتيج  زيادة حجم المبيعات المحلي  بم دار  ٪  على أفران فرنويا 10 مليون جنيه ميرري بييادة

 في هذا الربعمسرررتوي ةيافررري لتسرررجل  في العام السررراب   الثانيمليون فررريجارة عن الربع  1385

ةدرها ة بييادفي الربع المثيل فرررررريجارة مليون  16074م ارن  ب مليون فرررررريجارة  4 17,459

هوامج عجررار التجيئرر  الييررادات رير المبررا.رررررررة في ارفررررررعررار عن  ري  خف  * ش% 8,6

لعالمات لا التي عحتوي علي عشرررررر عل  عبوة لل جنيًها ميرررررريًا 25 0جنيًها ميرررررريًا إلى 1 من

ش جنبًا إلى جن  مع التحسرررن في مييج 2020ديسرررمير  1اعتباًرا من الرئيسررري  بالشرررر    التجاري 

ى أفرررررران ٪  عل44بمعدلالسرررررريجار المحلي احجام مبيعات  ميات أعلى في من حيث المبيعات 

ايضرررررراً زيادة حجم  لهذا الربع عدعم أحجام المبيعات المرعفع و   المماثل  فررررررنويا م ارن  بالفترة

ارعفعت رفررروم عشرررغيل للغير وفي الوةت نفسررره ش %  33ةطاع االنتاج المشرررترم بم دار  مبيعات

للغير  رفوم التينيع انخفضتبينما  2020% علي افان ربع فنوي م ارن  الربع االول 8ب 

م ارن  ب  مليون جنيه ميررري 651إلى  لتيررل  ٪ على أفرران فررنوي11-بم دار  في هذا الربع 

وعلي افررررران ربع فرررررنوي زادت ش هذا العام السررررراب   الثانيمليون جني  ميرررررري  للربع  729

مليون جني   8,166أ.ررررهر فررررجلت االيرادات  6وعلي افرررران  % 6,5بم دار  الكلي  االيرادات

  العام الساب  % عن الفترة المثيل  6بييادة 
 

٪ على أساس سنوي 14,5 بنسبة الثانيالربع  فياألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب  زادت -

مليون جنيه مصلللري ع مع شامر أرباح قبل ااتسلللاب الفوائد والضلللرائب  1,609لتصلللل  لى 

% علي اسللاس ربع سللنوي ع علي مسللتوي السللتة 15بمقدار  سللجلت زياد  ع كما٪  38بنسللبة 

% عن فتر  12مليارات جنية بزياد   3اشلللللسر السلللللابقة تم تسلللللجيل ايرادات تشللللل يلية بمقدار 

 المقارنة.
 

مليون جنيه مصري ع مع ارتفاع  1,375قدره  لسذا الربع  الشرقية صافي ربح الشركة سجلت -

الربح  شامرمدعوم بتاسن  للعام السابق  الثانيمقارنة بالربع  أساس سنوي٪ على  19بنسبة 

نقاط مئوية مقارنة بالربع المثيل  4بارتفاع  ٪33سلللللجلت الشلللللرقية شامر صلللللافي ربح ايث 

 . السابق 

% علي اسلللاس ربع سلللنوي ع وعن فتر  18بمقدار 21\20 الثانيكما زاد صلللافي ربح الربع 

 .مليون جنية  2,538.5% ليصل الي 14,5الستة االشسر سجل صافي الربح زياد  
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 31/12/2020المنتري في  الثانينناط الربع  ابرز 

ية صجججججججافي ربح  در   •  يه في  1,375سجججججج ل  الشججججججر ة الشججججججر  ثانيالربع مليون جن المنتري في  ال

% 18لل ام المالي السابق ، وزيادة  المثي الربع ٪ مناب  19، بزيادة سنوية  درها  31/12/2020

 سنو (.)علي اساس ربع 
 

لل ام  الثانيمنارنة بالربع  على أسججججاس سججججنو   %6إجمالي إيراداي الشججججر ة الشججججر ية بنسجججج ة زيادة • 

 % .6,5مع زيادة ربع سنوية بمندار مليون جنيه مصر   4211.3ليص  إلى السابق 
 

  زيادة ، بنسجججج ة الثاني الربع مليون جنيه في  3,328حنق  طاع السجججج الر المملية إجمالي إيراداي بلغ  • 

 علي اساس ربع سنو .% 8٪ على أساس سنو  و +10+ 
 

٪ على 10بزيادة +  31/12/2020المنتري في  الثانيالربع مليون جنيه في  1,831الربح  م م سجججج   • 

% 43 هامش م م  الربحبلغ  نس ة % علي اساس ربع سنو  ،  ما 14 أساس سنو  وزيادة

 .الربع لربا 
 

منارنة ٪ على أساس سنو   14,5 بنس ة  الثانيللربع ار ف   األرباح     احتساب الفوالد والضرالب • 

% علي اسجججججاس ربع 15وزيادة مليون جنيه ،  1609.3لتصججججج  إلى  بالربع المثي  لل ام السجججججابق 

 .لربا الربع% 38ممننة هامش أرباح     احتساب الفوالد والضرالب بنس ة سنو  ، 
 

 مليون جنيه مصججر  651بنيمة  21|20لل ام المالي  الثانيالربع سجج    طاع  شججغي  للغير إيراداي في •  

 . بال ام السابق الثانيبالربع ٪ منارنة 11 -بانخفاض 
 

 

 

 31/12/2020في  ةالمنتري ستة أشررالفترة نناط ابرز 
 

المنترية في ع  فترة السججججتة اشججججرر مليون جنيه  2,538.5 سجججج ل  الشججججر ة الشججججر ية صججججافي ربح  در 

 .السابق  الفترة المثيلة ال ام٪ مناب  14,5، بزيادة  درها 31/12/2020
 

س ة زيادة •  شر ية بن شر ة ال منارنة ب مليون جنيه مصر   8,165.7% ليص  إلى 6إجمالي إيراداي ال

 مليون جنية فترة النارنة .7,690
 

،وع  ٪ 7مليون جنيه ، بنسجججججج ة زيادة +  6,403راداي بلغ  حنق  طاع السجججججج الر المملية إجمالي إي• 

% 5,6الفترة  ه  سججج ي  زيادة في اح ام الم ي اي المملية م  مار اي الشجججر ة الرليسجججية بمندار 

 مليون سي ارة في فترة المنارنة .  31,919مليون سي ارة منارنة ب  33,715لتس   
 

،  ما ٪ 9بزيادة +  31/12/2020في  ةالمنتري اشججرر ع  فترة السججتةمليون  3,442سجج   م م  الربح • 

 %.42 ع  الفترة  هامش م م  الربحبلغ  نس ة 
 

 ةالمثيل بالفترةمنارنة اشرر  6٪ على أساس  12ار ف   األرباح     احتساب الفوالد والضرالب بنس ة • 

 .مليون جنيه  3012لل ام السابق  لتص  إلى 
 

 مليون جنيه مصججججر  1,256بنيمة فترة سججججتة اشججججرر ايراداي سجججج    طاع  شججججغي  للغير إيراداي في •  

 . بال ام السابق بالفترة المثيلة ٪ منارنة 4 -بانخفاض 

 

 

 منق "الشججججر ة الشججججر ية "

في  ياسججية ومؤشججراي نتالج 

لربع  لثجججانيا ، هي االعلي ا

مسججججججار لي ال ودة اليس فنط 

 .ب  أفض ،، ، لما      ورونا
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  (  طور المؤشراي المالية 1) جدول 

 

 

 

 

 

Income statement Q2  020 YoY Q2  019  6M 020 YoY  6M 019 QoQ Q1 020

EGP (000) Change % 1/7 -31/12/020 Change % 1/7 -31/12/019 Change %

Sales / Revenue 4.211.271     5,93% 3.975.528     8.165.664         6,18% 7.690.202          6,50% 3.954.393     

Cost of good sold 2.380.518-     2,93% 2.312.656-     4.723.912-         4,06% 4.539.509-          1,58% 2.343.394-     

Gross profit 1.830.753     10,10% 1.662.872     3.441.752         9,24% 3.150.693          13,64% 1.610.999     

other revenue 30.267           46,81% 20.617           39.799               37,03% 29.044                217,53% 9.532              

sales and distribution expenses 176.348-         4,46% 168.817-         342.099-             7,18% 319.195-              6,39% 165.751-         

General & administrative expenses 66.616-           2,33% 65.101-           119.136-             3,02% 115.639-              26,84% 52.520-           

Other expenses 8.809-              -79,95% 43.936-           8.855-                 -83,03% 52.193-                46-                    

Results of operation activities 1.609.247     14,49% 1.405.635     3.011.461         11,84% 2.692.710          14,76% 1.402.214     

financing income -                       

financing expenses -                       

Net cost financing income 141.156         66,11% 84.978           241.522             56,94% 153.899              100.366         

Other financial investments income 28.666           990                 28.847               573,84% 4.281                  181                 

Profit before tax 1.779.069     19,27% 1.491.603     3.281.830         15,12% 2.850.890          18,39% 1.502.761     

Income tax and deferred tax expenses 404.009-         20,95% 334.030-         743.378-             17,19% -634316 19,05% 339.369-         

Profit from continued operations 1.375.060  1.157.573  2.538.452     14,52% 2.216.574      1.163.392  

profit of the period 1.375.060  18,79% 1.157.573  2.538.452     14,52% 2.216.574      18,19% 1.163.392  

Earnings per share 0,590              0,49 1.07 0,93

Summary income Statement (EGP 000 )

  

2Q2020 2Q2019 Change 6M2020 6M2019 Change

Revenue 4.211.271 3.975.528 6,0% 8.165.664 7.690.202 6,00%

Gross Profit 1.830.753 1.662.872 10,0% 3.441.752 3.150.693 9,00%

%Margin 43% 42% 42% 41%

EBIT 1.609.247 1.405.635 14,50% 3.011.461 2.692.710 12,00%

%Margin 38% 35,4% 36,9% 35,01%

Net Profit 1.375.060 1.157.573 19,0% 2.538.452 2.216.574 14,5%

%Margin 33% 29,1% 31,1% 28,8%

6M2019 7.690.2023.150.6932.692.710
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      االيراداي واح ام الم ي اي خجل الفترة   
 

النتائج ال وي  المح    في الربع الثاني عرجع مبا.ررررررة الي  المؤ.ررررررات و أن الي عجدر اال.رررررارة -

الييادة وعح ي  احجام مبيعات عالي  وةيافرررري  لم عح  ها الشررررر   من ةبل نتيج  رفع  فائ  االنتاج 

 لمعدالعها وصررررررلت عاريخ  وحتي 2020 يوليو بداي  ومنذ الشررررررر   واالحالل والتجديد حيث أن

 و والمبيعات االنتاج حجم حيث من وبمعدالت نمو عالي   بل أفضررررررل 19-وفيد  ةبل لما الطبيعي 

 في العاملين عجاة بمسررريولي  الشرررر   يخل ال وبما هذا ش االنتاجي   اةتها علي رفع الشرررر   ععمل

   االحترازي  االجراءات  اف  باعخاذ واالفتمرار العام  اليح  علي الحفاظ

 

فان على  - سي  ل طاعات مساهم  عم حيث ش ال طاعات أ  لهذا اإليرادات نمودعم  في المنتجات الرئي

 إجمالي من٪ 82  واالنتاج المشررررررترم  المحلي  السررررررجائر ةطاع ةبل من وذلك  بير حد إلى الربع

مليون فيجارة   18,043% لتيل الي 9حيث زادت احجام المبيعات من هذا ال طاع بش ااإليرادات

ش وهو ما ادي الي زيادة في االيرادات  بالربع الثاني العام الساب مليون فيجارة 16,545م ارن  ب 

% 79% للربع علي افان فنوي   10المح    ب طاع السجائر المحلي   منتجات رئيسي ا بم دار  

الربع المثيل  3,035مليون جني  م ارن  ب  3,328وزن نسرررررربي الجمالي االيراداتا لتيررررررل الي 

زن و % 3% فرررنوي  43ترم بم دار  العام السررراب  ش وايضررراً زيادة ايرادات ةطاع االنتاج المشررر

مليون جني  الربع الثاني  97مليون جني  م ارن  ب  139نسرررررربي الجمالي االيرادات ا لتيررررررل الي 

ا.ررررهر وصررررل حجم مبيعات ةطاع السررررجائر المحلي  واالنتاج  6فترة علي افرررران العام السرررراب  شو

وبارعفاع  لفترة الم ارن   مليون فيجارة 32,675مليون فيجارة م ارن  ب  35,052الي  المشترم

% في احجام مبيعات السجائر المحلي  7ش وعلي افان ربع فنوي ح   الربع الثاني ارعفاع  % 7

      مليون فيجارة الربع االول 16,255مليون فيجارة م ارن  ب  17,459الرئيسي  لتيل الي 
 

 

 

مليون فرريجارة  303% لتيررل الي 44احجام مبيعات السرريجار بنسررب   ارعفعت ش نفس الفترة في و -

وعلي افان ربع فنوي ارعفعت رفوم  مليون فيجارة الربع المثيل العام الساب  ش 259م ارن  ب 

 ميررري جنيه مليون 78 بم داروانخفضررت  % من اجمالي االيرادات  ا15   %8عشررغيل للغير ب

مليون في  729مليون جني  م ارن  ب  651 الثاني في الربع  لتسررررجل فررررنوي أفرررران على 11%-

 ش  20|  19 الربع المثيل للعام الساب 
 

 

82%

2%

0.76%

0.26%

15.3%

* Cigarettes - local

* Moassel tobacco - local

Exports sales

others

Toll manuf.

17.459       

16.255       
16.074       

2Q.201Q.202Q.19

LOCAL  VOLUME GROWTH 
(MN)
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Eastern local cig Brands for local market 
MN Cigarettes Stick

Brand Sales volume weight% Sales volume weight%  Y-O-Y

Cleopatra queen soft 10.168              58,2% 9.545                59,4% 7%
Cleopatra gold box 6.301                36,1% 5.594                34,8% 13%

Cleopatra super star 726                    4,2% 734                    4,6% -1%

Cleopatra box round 143                    0,8% -                    0,0%

Mondial red 55                      0,3% 67                      0,4% -17%

Cleopatra black label 14                      0,1% 26                      0,2% -46%

Mondial blue 21                      0,12% 15                      0,09% 40%

Mnondial silver 9                        0,1% 6                        0,0% 56%

Mondial green switch 9                        0,05% 9                        0,06% 0%

Mnondial blueberry 11                      

Total Sales 17.458              100% 16.074              100% 9%

JOINT VENTURE Cigarettes . 585                    440,7 33%

Total local & JV cig .VOL (mn Cig.) 18.043              16.515              9%

2020 6 Month local & JV cig .VOL (mn Cig.) 35.052              

2019 6 Month  local & JV cig .VOL (mn Cig.) 32.675              

Local & JV cig. 6 Month Vol.  Y-o-Y 7%

2Q 2020 2Q 2019

58%

36%

4%

Cleopatra
queen soft

Cleopatra
gold box

Cleopatra
super star

Cleopatra
box round

Mondial red
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 للمييد من المعلومات برجاء االعيال 
 محمد عبد الرحمن ش مديرعالةات المستثمرين 

01222208693 
m.abdalrahman@easternegypt.com 

www.easternegypt.com 

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

2Q 2Q 2Q % OF TOTAL REVENUE 2Q VALOUE /YOY

* Cigarettes - local Million Cigarettes 17459,4 16074,3 1385,1 8,6% 3.328.060 79,0% 3.034.979 9,7%

* Moassel tobacco - local  Ton 2676,9 3582,5 -905,6 -25,3% 61.461        1,5% 77.437        -20,6%

JV Million Cigarettes 585,2 440,7 144,5 32,8% 139.077     3,3% 97.300        42,9%

* Cigar - local Thousand Cigar 303,5 259,3 44,2 17,0% 1.856          0,0% 996              86,3%

* Tobacco Bristles Ton 38,9 25,8 13,1 50,8% 13.537        0,3% 6.591          105,4%

* Cigarettes - Export Million Cigarettes 26,9 44,4 -17,5 -39,4% 6.308          0,1% 10.560        -40,3%

* Moassel tobacco -  Export  Ton 175,1 290,7 -115,6 -39,8% 9.756          0,2% 16.947        -42,4%

* Tobacco Bristles -  Export  Ton - - -               0,0% -               

* Cigar-  Export Million Filter Rods 13,8 0 13,8 78                0,0% -               

Other revenues 72                0,0% 1346

Net Sales - Finished Goods 3.560.205   84,5% 3.246.156   9,7%

Manufacturing Fees 651.066     15,5% 729.373     -11%

 Operating Revenues 000 4.211.271   3.975.529   5,93%

Item Unit

Sales Volume Sales Value (000)

CHANGE/VOLUME

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



