




 

 

 30/09/1220ملخص نتائج األعمال عن الفترة المالية المنتهية في 

 
 ) اوالً ( المؤشرات المالية 

 

 (الربع االول) 30/09/2021) أ ( قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 
 

 جنيه بااللفالقيمة                            

 البيان
عن الفترة 

 الحالية

عن الفترة 

 المقارنة
 التغير 

 %10.7 15.800.792 17.491.831 اجمالي المبيعات / االيرادات*

 %9 3.954.393 4.311.137 اإليرادات / المبيعاتصافي 

 % 21.18 1.610.999 1.952.144 مجمل الربح

 %15.4 1.402.214 1.618.175 نتائج انشطة التشغيل 

  %41 %45 نسبة مجمل الربح إلى اإليرادات / المبيعات

 %35.82 1.502.761 2.041.098 قبل الضريبة من األنشطة المستمرة صافى الربح

  0 0 صافى الربح قبل الضريبة من األنشطة الغيرالمستمرة

%37.37 1.163.392 1.598.139 والمخصصات  صافى الربح بعد الضريبة  

  0.48 0.68 النصيب االساسى للسهم في األرباح 

 شاملة ضرائب القيمة المضافة *

 
 

 30/09/2021( قائمة المركز المالي في )ب 

 القيمة باأللف جنيه                                   

 في تاريخ المركز المالي البيان
في تاريخ المركز 

 30/6/2021المالي 
 التغير 

 %19 8.543.704 10.163.015 حقوق الملكية

 - 2.250.000 2.250.000 رأس المال المدفوع

 - 4.414.989 4.414.989 االحتياطيات

 %0.95 2.225.095 2.246.267 األرباح المرحلة

 - 0 1.598.139 ربح الفترةصافي 

 - 0 0 أخرى

 - 259.360 259.360 أسهم خزينة
 

 

 30/09/2021)ج ( قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 

  

 باأللف جنيه القيمة                                                

 

 البيان

 عن الفترة المقارنة عن الفترة الحالية

 4.221.089 2.031.821 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 28.650- 2.514.679- التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 -148.762 2.230- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 -43.205 2.146 خسائر فروق عملة

 



 

 

 تعليق الشركة على نتائج االعمال : : اوالً 
     

المالية لمؤشرات اوضحت احيث  2021 سبتمير 30في  المنتهي الربع االولالعام إعتمد مجلس ادارة الشركة الشرقية نتائج اعمال      

 . الربع االولفي المبيعات وااليرادات و االرباح خالل  نموتحقيق عن 

ئورلد ئل د   لفد  الم د الفصدير  المقققد  ادلل اال ا وم وماتد اد ا يام الم ئفلد  المقققد   يد  ومن الجدير  اللدر    ن الائدل  

المدوا ي  ي  المثيد  مدنلل فدال ال فدلم  و وا  دئفلمجيد  ا يا   ضدمن طادل  الئوجدال ا  دئ ائرج  الامو الم ئم  والم ئيام ورلك 

هيف  رل در  الم دئالماتد اد القالمئلق  ليت    و وئققرد   صصد   ل دي  يد      المدلم الم دئثم  و واللمدم  يد  الوصدوم طلد  

  -اقو الئلل : ي  ال 2021  و قرث جلمد ائل   ال اال ا وم المائه  ف   ائما  يقفلظ  ي  م ئورلد الامو الم ئيامل

 

قادراا  سانويةبزياادة و ،2021سربتمبر فري  الرباع االول المنتهايجنياه عان ملياار  1.6 قادرة صاافي رباح قية سجلت الشرركة الشرر   -

 8رتفرا  وبا %29% مقارناة ب 37اامش صافي الربح ، كا سجل العام السابق  مليار جنية الربع المثيل  1,16مقارنة ب  37.4٪

 . نقاط عن الربع المثيل العام السابق

 

ليرار جنير  م 17,49 لتسرجل% 10,7كة زيادة في إجمالي إيرادات الشركة )شاملة ضررائ  القيمرة المفرافة ن بنسربة حققت الشركما    -

محليررة مررن تررت تسررجيل زيررادة فرري احجررام المبيعررات ال الربررع االول قارنررة ،وعررن مفترررة الفرري مليررار جنيررة  15,80مصرررم مقارنررة ب 

 .  مليار سيجارة في فترة المقارنة 16,2يار سيجارة مقارنة ب مل 17,9% لتسجل 10ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 
      

العرام السرابق  الربرعمليرار جنيرة عرن نفرس  3,9مليار جنية مقارنرة ب  4,3بمقدار  الربع االولسجلت الشركة  صافي ايراد عن ايفاً   -

 مدعومة بقطا  السجائر المحلي . %9وبزيادة 
 

 

مليرار 1,61مقارنرة ب ٪ 21بزيرادة  سرنوية    30/09/2021فري  الربرع االول المنتهري ة عرن مليرار جنير 1,95سجل مجمرل الررب  و  -

بارتفا  اربع نقاط % الربع المثيل العام السابق و41مقارنة ب   %45كما بلغت نسبة هامش مجمل الرب  عن الفترة   ،  المثيل الربع

   .مليار جني 1,61لتصل إلى المثيلة للعام السابق  ة٪ مقارنة بالفتر 15.4ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة كما ، 
 

 

 

جنيعة للهعهم  1.6توزيع   30/6/2021للشركة عن العام المالي المنتهي في قررت الجمعية العمومية العادية قد ومن الجدير بالذكر انة  -

 م خزينة .مليون هه 20الواحد ، كما قررت الجمعية العمومية الغير العادية تخفيض رأس المال بأعدام 

 

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

 إقرار

مجلرس  ةجلسر في اعتمادهانقر بأن البيانات المدونة أعاله مستخرجة من القوائت المالية للشركة التي تت 

 .11/2021 /14 اإلدارة بتاريخ
 مدير عالقات المستثمرين                               

 

 
 

 

   

 

  محمد عبد الرحمن احمد




