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يع أو إتخاذ أية قرارات التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البتم إعداد هذا 

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض 

 .الربح هامش تماثل مع األرباح صافي في% 7 نمو تحقق للدخان الشرقيه

  لكال الفترتين. % في صافي األرباح مع ثبات هامش صافي الربح 7الشرقيه للدخان تحقق نمو 
 .19/20نظرة عن قرب علي نتائج األعمال للربع األول من العام المالي 

نموا ال بأس به في نتائج األعمال خالل الربع األول من العام المالي  (EAST.CA)حققت الشرقيه للدخان 
مليون جنيه  992% مقارنة ب7مليار جنيه محققة بذلك معدل نمو  1.1، حيث بلغ صافي الربح المحقق 2019/2020

نمو في التكاليف حيث خالل نفس الفترة من العام المنصرم وكان ذلك تأثرا باألساس بنمو اإليرادات بمعدالت فاقت معدالت ال
 % علي التوالي.5.8% و 9بلغت 

 
   التحليل المالي 

  الشركة  إيرادات بلغت(EAST.CA) 3.7  علي أساس  %9مليار جنيه خالل الفترة محل النظر، محققة بذلك معدل نمو
)سجاير،  صافي المبيعاتمليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم، وكان ذلك بدعم من إرتفاع  3.4سنوي مقارنة ب

وعلي صعيد  اإليرادات. من إجمالي %84مع األخذ في اإلعتبار أنها تستحوذ علي % 11معسل، سيجار( حيث نمت بمعدل 
 2.1علي أساس سنوي مقارنة ب %6مليارجنيه خالل الفترة محل النظر، بمعدل نمو  2.2 تكلفة المبيعات، بلغت آخر

 لعام المنصرم.مليارجنيه خالل نفس الفترة من ا
 

 

معدل النمو 
% 

ربع أول 
2018 

ربع 
أول 
2019 

 اإليرادات

صافي  3.1 2.8 11%
 مبيعات

5% 0.549 0.57
9 

إيراد 
عمليات 

 للغير

 

 

 القوائم المالية، بحوث عربية أون الين المصدر:
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يع أو إتخاذ أية قرارات التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البتم إعداد هذا 

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض 

 .الربح هامش تماثل مع األرباح صافي في% 7 نمو تحقق للدخان الشرقيه

  مليار جنيه، ليحقق معدل نمو بلغ  1.5خالل الفترة محل النظر، ليحقق مجمل الربح المحقق إرتفع
هامش مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم. وعلي نفس الصعيد،إرتفع  1.3علي أساس سنوي مقارنة ب 13%

 خالل نفس الفترة من العام المنصرم .% 38مقارنة ب  %40ليبلغ  مجمل الربح
   قبل الفوائد األرباح بلغت

والضرائب واإلهالك 
مليار  1.17واإلستهالك 

جنيه خالل الفترة محل 
النظر، لتنخفض بمعدل 

علي أساس سنوي  55%.
مليار جنيه  1.2مقارنة ب

خالل نفس الفترة من العام 
وعلي نفس المنصرم. 

هامش ، بلغ الصعيد
األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك 

 %32واإلستهالك 
مقارنة  %4بإنخفاض 

علي % 21 بمعدل المصروفات العمومية واإلدرايةخالل نفس الفترة من العام المنصرم، وذلك بضغط من إرتفاع  %36ب
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  42مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، مقارنة ب 51أساس سنوي، حيث بلغت 

 المنصرم. 
  علي أساس سنوي مقارنة  %7الربحية بمعدل  جنيه خالل الفترة محل النظر، لترتفع  مليار 1.1 صافي ربححققت الشركة

لكال الفترتين حيث  هامش صافي الربح، تماثل وعلي نفس الصعيدمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  992ب
 %25بمعدل الفوائد الدائنة  . وكان من الممكن تحقيق صافي ربح أفضل من الوضع الحالي، إال أن إنخفاض%29بلغ 

رتفاع  كانا لهما تأثير سلبي علي ربحية الشركة خالل الربع األول  ،علي أساس سنويمرة  28بمعدل  المصروفات التمويليةوا 
 من هذا العام.

  إلي خالل الفتره محل النظر لتصل  %53بمعدل  النقدية وما في حكمهاللشركة، فقد إرتفعت  التدفقات النقديةوعلي صعيد
التدفقات النقدية من مليار جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم، وكان ذلك بدعم من  4.8مليار جنيه، مقارنة ب 7.3

 علي أساس سنوي مما يمثل إشارة إيجابيه للشركة.% 25حيث إرتفعت بمعدل  أنشطة التشغيل
 

 
 

معدل النمو 
% 

ربع أول 
2018 

ربع أول 
2019 

 مليون جنيه

 اإليرادات 3,682 3,392.00 9%

 تكلفة المبيعات (2,227) (2,105) 6%

 مجمل الربح 1,455 1,287 13%

 هامش مجمل الربح 40% 38%  
دارية (51) (42) 21%  مصروفات عمومية وا 

 األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك 1,169 1,237 5%-

 هامش األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك  32% 36%  
 فوائد دائنه 97 129 25%-

 مصروفات تمويلية  (4) (0.138) 2799%

 صافي الربح  1,059 992 7%

 هامش صافي الربح 29% 29%  
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يع أو إتخاذ أية قرارات التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البتم إعداد هذا 

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض 

 .الربح هامش تماثل مع األرباح صافي في% 7 نمو تحقق للدخان الشرقيه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                                  مصطفى شفيع األستاذ /                 
 محلل مالي                                                                                أول محلل مالي 

         AAhmed@arabeyaonline.com                                                                                   MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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