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 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

 7102 عام من األولالربع تعلن نتائج إيديتا للصناعات الغذائية 

نفس الفترة،  خالل %0.42، ونمو صافي الربح بنسبة 0202خالل الربع األول من عام  % 0.42نمو إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 

 الشركة في دعم هامش األرباح بعد تأقلم السوق مع هيكل األسعار الجديدة لمنتجاتوالشركة تنجح 

 

 0202مايو  00القاهرة في 

الرائدة بصناعة  – (EFID.L وبورصة لندن EFID.CA كود البورصة المصرية) «إيديتا للصناعات الغذائية»أعلنت اليوم شركة 

، حيث بلغت اإليرادات 0202مارس  0.النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في عن  –األغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر 

مليون  .24.ليبلغ  %0.42. وانعكس ذلك في نمو صافي الربح بمعدل سنوي %0.42مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  .4.04

 .0202جنيه خالل الربع األول من عام 

 

ات إلى زيادة األسلعار بشلكل أسلاسلي خالل الربع األول امن استراتيجية تعبيب باقة المنتجات التي بدأت ويرجع الفضلل في نمو اإليراد

 0204. وقد قامت إيديتا بتسلللريع وتيرة تنفيذ تلك ارسلللتراتيجية خالل الربع األخير من عام 0202الشلللركة في تقبيقها منذ سلللبتمبر عام 

رأت على المشلللهد ارقتصلللادي خالل الفترة الماالللية. وأنمر ذلك عن تنمية اإليرادات ودعم سلللعيًا للتأقلم مع التتورت الجوهرية التي  

هامش األرباح رغم الضلغو  التضلخمية التي خيمت على السلوق المصري في ال اتجال التكومة لتنفيذ برنامج اإلصالحات ارقتصادية 

إلى جانب تخفيض مخصللصللات دعم القاقة  0204لع نوفمبر ومن بينها إقرار اللريبة القيمة المضللافة وتترير سللعر صللر  الجنيه مق

 بصورة تدريجية.

إيديتا »، أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة 7102وتعليقًا على نتائج الربع األول من عام 

لجنيه مقلع نوفمبر المااللي، وأصللبتت أن الشللركة نجتت في تجاوز تتديات المشللهد ارقتصللادي منذ تعويم ا، «للصننناعات الغذائية

 اآلن أكثر استيعابًا لتركة السوق نتو التأقلم مع معقيات اإلصالحات ارقتصادية الجارية، مشيًرا إلى تعافي مستويات اإلقبال تدريجيًا

مليون جنيه خالل الربع األول من العام  4.0لتبلغ  %.0بمعدل سللنوي  اإليرادات نموبعد زيادات األسللعار األخيرة، وهو ما يعكسلله 

الرامية الشركة مسلاعي  المنوذلك  ،المنتجات اربتكارية الجديدةمن  مجموعةإ الق الربع األول شلهد وأالا  برزي أن  .الجاري

 .في السوق المصريالسوقية  تنمية حصتها مع المبيعاتحجم  زيادةإلى 

الشركة عكفت على توايف وفورات القاقة التشغيلية الناتجة عن تخفيض حجم اإلنتاج خالل الربع األول من عام وتواح اإلدارة أن 

، وهو ملا أنمر عن إ الق مجموعلة من المنتجلات اربتكلاريلة الجديدة ذات هامش الربح المرتفع بجميع ققاعات الشللللللركة في 0202

 ية على المدى البعيد.إ ار خقة النمو التي تتبنها الشركة لتعظيم الربت

رغم تتللديللات المشللللللهللد  %449، وهو نمو سللللللنوي بمعللدل 0202مليون جنيلله خالل الربع األول من عللام  00942بلغ مجمللل الربح 

خالل نفس الفترة. وقد نجتت اإلدارة في المتافظة على  %40..ارقتصللللللادي خالل الفترة المااللللللية، وبلغ هامش الربح اإلجمالي 

قدرتها على تمرير زيادات األسللللللعار إلى جانب تقبيا التدابير الالزمة للتتكم في هيكل التكاليف مع تقليل  معدرت الربتية بفضللللللل

نسللبة مصللروفات األنشللقة الصللناعية من  الشللركة في التفاا على كما نجتت ارعتماد على مكونات ومدخالت اإلنتاج المسللتوردة.

سللللللاهم في تعويض اررتفاح الملتوا في تكلفة الخامات  ، مما0202ل من عام ا خالل الربع األوتقريبً  %00عند  إجملالي اإليرادات

 %.24.تكلفة المبيعات بمعدل سللنوي  ارتفعتوبوجه عام  .على خلفية تعويم الجنيه مقلع نوفمبر المااللي %942.بنسللبة المباشللرة 

 . 0202 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 0044.لتسجل 
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من  %0042 وبما يمثل، 0202ه خالل الربع األول من عام مليون جني 0.242والعمومية واإلدارية  بلغت المصروفات البيعية

لدعم ، فيما يعكس مساعي اإلدارة 0204خالل نفس الفترة من عام  %0242مقابل  0202إجمالي إيرادات الربع األول من عام 

ترسيخ المكانة السوقية  المستهلكين وتجار الجملة من أجل زيادة القلب من جانب جمهور وتعبيب باقة المنتجات الجديدة وكذلك

وتواح اإلدارة أن زيادة نفقات الدعاية والتسويا خالل النصف األول من العام يعكس القبيعة . الرائدة التي تتظى بها إيديتا

نتجات التي  رحتها الشركة الموسمية لتلك الفترة إلى جانب كونه ارورة متورية خالل العام الجاري من أجل ترويج باقة الم

 بالتبامن مع تمرير زيادات األسعار مؤخًرا.

، ويمثل ذلك ارتفاًعا سنويًا 0202مليون جنيه خالل الربع األول من عام  .24.بلغ صلافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية 

، %04200مليون جنيله، وهو نمو بمعلدل  0042، رغم البيلادة الملتوالة في المصللللللروفلات التمويليلة والتي بلغلت %0.42بمعلدل 

وذلك على خلفية التوسع في استغالل القروض الممنوحة للشركة وسط ارتفاح أسعار الفائدة، فضال عن تعويم الجنيه وأنرل على إعادة 

 تقييم ارلتبامات المقومة بالعملة األجنبية.

ودعم هوامش األرباح بالتوازي مع زيادة إلى معدرته السللللللابقة  اإلنتلاجتتمثلل في تنميلة حجم  العلام الجلاريأن أهلدا   برزي ولفلت

. وأشللللار إلى أن الشللللركة سللللتركب على إ الق منتجات ابتكارية جديدة مع تنمية حصللللتها معدرت القاقة التشللللغيلية بخقو  اإلنتاج

تجارية ها، فضللللالً عن قوة العالمة الالسللللوقية، عبر توايف قدرات إدارة البتث والتقوير وكذلك المعرفة الفنية والتقنية التي تتظى ب

 التي تتظى بها إيديتا بين جمهور المستهلكين.

أن اإلدارة تسللعى إلى مواصلللة تعبيب حصللتها السللوقية وتعظيم القيمة من الققاعات الجديدة التي تسللتهدفها خالل العام برزي اختتم و

بين  ياته من تتديات. وتدرك اإلدارة أيضلللللا أن  0202التالي مسلللللتفيدًة من اإلقبال المتبايد على جميع منتجاتها رغم ما يتمله عام 

م في خلا العديد من فرص النمو الفريدة والجذابة مما سليؤدي إلى تنمية الصادرات إلى جانب سبل هذل المرحلة ارنتقالية سلو  تسلاه

 .في السوق المتلية وأسواق التصديرالتوسعات األخرى 

 —نهاية البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في ققاح الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالسوق المصري. تتخصص 0994عام « للصلناعات الغذائية إيديتا»تأسلسلت شلركة 

في إنتاج وتصللللنيع وتسللللويا وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسللللون والرقائا المخبوزة االمصللللنعة من الدقيا  « إيديتا»شللللركة 

الجافة والقوفي والجيلي والكراميل، حيث تضلللم متفظة الشلللركة عددًا من العالمات التجارية المتلية الرائجة  وبسلللكويت الويفر وكذلك التلويات

، كملا تمتللك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسللللللكلا»و« بيلك سللللللتيكس»و« بيلك رولب»و« تودو»و« مولتو»مثلل 

ليبيا واألردن وفلسقين والمغرب والجبائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبترين وعمان في مصلر و« تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكيب»

منتج  00واإلمارات والكويت وققر والسللعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصللنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السللاحة اإلقليمية لباقة إاللافية تضللم 

بأكبر حصلللة سلللوقية في أسلللواق الكيك والكرواسلللون المعبأ آليًاً، وتتتل « إيديتا»شلللركة  الدولية. وتتظى« هوسلللتس براندز»من منتجات شلللركة 

من عام  األولالمركب الثاني في سلللوق الرقائا والمقرمشلللات المخبوزة مع تعظيم حصلللتها في شلللرائح بسلللكويت الويفر والتلويات. وخالل الربع 

دولة وعلى  .0المتبقية ألسللواق التصللدير في أكثر من  %2ي مع توجيه قرابة تقريبًا للسللوق المتل %.9، توزعت مبيعات الشللركة بواقع 0202

 ir.edita.com.egاألخص الدول العربية المجاورة. لمبيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg|  020 220. .4.4تليفون: 

 +0202 2 .02 0.02موبايل: 

 

 األستاذة / ياسمين ُغبريال

 مسئول عالقات المستثمرين

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrial@|  020 220. .4.4تليفون: 

 +2000 224 9.2.موبايل: 

 

 التصريتات التقلعية:

هو أي تصللللريح ر يتصللللل بوقائع او احداة تاريخية، و يمكن التعر  عليه عن  يتتوى هذا البيان على تصللللريتات تقلعية. التصللللريح التقلعى

 ريا اسللللللتخللدام مثللل العبللارات والكلمللات ارتيللة ،وفقللا للتقللديرات،، ،تهللد ،، ،مرتقللب،، ،تقللدر،، ،تتتمللل،، ،تعتقللد،، ،قللد،، ،التقللديرات،، 

ات،، ،ينبغي،، ،على علم،، ،سللللو ،، او في كل حالة، ما ،تفترض،، ،توقعات،، ،تعتبم،، ،ترى،، ،تخقط،، ،ممكن،، ،متوقع،، ،مشللللروع

ينفيها او تعبيرات اخرى ممانلة التي تهد  الى التعر  على التصلريح باعتبارل تقلعى. هذا ينقبا، على وجه الخصوص، إلى التصريتات التي 

جارية واإلدارة، والنمو أو الربتية والظرو  ارقتصادية تتضلمن معلومات عن النتائج المالية المسلتقبلية او الخقط أو التوقعات بشلأن األعمال الت

 والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤنر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. ا،الشركة، .   

ي والتي تقوم على افترااات اإلدارة وتنقو التصلريتات التقلعية تعكس وجهات النظر التالية إلدارة الشركة ا،اردارة،  على احداة مستقبلية،

 على مخلا ر معروفلة وغير معروفلة، ومجهوللة وغيرهلا من العواملل التي قلد تؤنر على ان تكون نتلائج الشللللللركة الفعلية  او أداهها أو إنجازاتها

ل التصللللريتات التقلعية صلللراحة أو اللللمنا. قد مختلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج في المسلللتقبل، او عن أداه الشلللركة أو انجازاتها الواردة في هذ

 يتسللللللبلب تتقا أو عدم تتقا هذا ارفتراض في اختال  التالة المالية الفعلية للشللللللركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذل التصللللللريتات

 التقلعية، أو عدم توافا التوقعات سواه كانت صريتة او امنية. 

ر والشكوك التي قد تتسبب في اختال  التصريح التقلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصريتات تخضع أعمال الشركة لعدد من المخا 

ت قالتقلعية الواردة في هذا البيان سللللواه صللللراحة او اللللمنا.  المعلومات واآلراه والتصللللريتات التقلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن و

دون إخقار. و ر تتعهد الشركة بأي التبام فيما يخص مراجعة او تتديث او تأكيد أو ارعالن عن أي تعديالت صلدور هذا البيان وتخضع للتغيير 

 على أي من التصريتات التقلعية لتعكس األحداة التي تتم أو الظرو  التي تنشأ فيما يتعلا بمضمون هذا البيان.
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