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 إيديتا للصناعات الغذائية

 إخباريبيان 

  2018 مارس 31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

بفضل  2017% مقارنة بالربع األول من عام  51مليون جنيه وارتفاع صافي الربح بمعدل  886% لتبلغ  37.9نمو اإليرادات بمعدل سنوي 
 معدالت الطلب ودعم الربحيةنجاح الشركة في تطوير ودعم باقة المنتجات سعيًا لتحفيز 

 

 2018مايو  14في القاهرة 

الرائدة بصناعة  –( EFIDq.L، وبورصة لندن EFID.CAأعلنت اليوم شركة إيديتا للصناعات الغذائية )كود البورصة المصرية 

بلغت ، حيث 2018مارس  31عن نتائجها المالية والتشررررررغيلية للفترة المالية المنتهية في  –األغذية الخفيفة المعبأة آلًيا في مصررررررر 

ليبلغ  %50.8نمو صافي الربح بمعدل سنوي في ذلك انعكس .  و%37.9، وهو نمو سنوي بمعدل مليون جنيه 886.1اإليرادات 

 .2018خالل الربع األول من عام  جنيهمليون  60.9

 

، وذلك في ضرو  النجاح 2018وتعكس النتائج المالية والتشرغيلية تعافي حجم المبيعات بجميع القطاعات خالل الربع األول من عام 

الجديد وما صرراحبه  الملحوظ الذي حققته الشررركة في إقالا المزيد من المنتجات االبتكارية سررعيًا للتأقلم مع معالم الواقع االقتصررادي

من تحول في أنماق حياة المسرررتهلكين. وقد أ مر ذلك عن نمو معدالت الطلب علن منتجات الشرررركة وتعتيم حصرررتها السررروقية رغم 

 .الذي يتسم بكثرة الالعبين السوا المصريفي الضغوق التضخمية غير المسبوقة 

 

، أن «إيديتا للصوووناعات الغذائية»والعضووول المنتدش لةووور ة المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة وفي هذا السرررياا أوضرررح 

يعكس نجاح يرجع إلن التعافي الملموس الذي شررررررهدا حجم المبيعات وهو ما األدا  المالي والتشررررررغيلي المتميز خالل الربع األول 

نمو الصل جديد بمسيرة تسطير فبرزي أن الشركة تتطلع إلن أكد . والتي قرأت علن السوا المصريالتقلبات الشركة في تجاوز 

هيكل سرررررعادته بتأقلم السررررروا مع وأعرب برزي عن . الشرررررركةخالل الفترة المقبلة بعد أن نجحت اإلدارة في تطوير نموذج أعمال 

األكبر نصيب القطاع الكرواسون بوقد ساهم . جميع القطاعاتبمبيعات الارتفاع حجم في  انعكس، وهو ما لمنتجاتالجديدة ل سعاراأل

 .2018خالل الربع األول من اإليرادات في نمو 

 

"مولتو" وذلك خالل شررررررهر فبراير بالتزامن مع إعادة قرح جميع منتجات قطاع بدعم منتجات وشررررررهد الربع األول قيام إيديتا 

وعالوة علن ذلك أقلقت الشررررررركة أحدا منتجاتها  المختلفة الكرواسررررررون في عبوات جديدة كلًيا مع دعمها عبر قنوات التسرررررروي 

يتم تصررنيعه الذي " وذلك عقب قرحها منتج "تودو دونت"، االبتكارية "تودو ميني مافنز بالشرروكوالتة والفانيليا مع قطع الشرركوالتة

خط  11المصرنع أن يضرم توقع ومن الم، الجديد حاليًا خطي إنتاج ويضرم المصرنع  .الذي قامت إيديتا بافتتاحه مؤخًرا E08 بمصرنع

توفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة لتلبية الطلب المتنامي علن سررروا األغذية الخفيفة والمعبأة في ه سررريسررراهم عند اكتماله، علًما بأنإنتاج 

 .في مصرآليا 

 

سية بنهاية فبراير  الكيك سوا صدارة  احتلت، حيث 2018وقد نجحت الشركة في الحفاظ علن صدارتها بقطاعاتها اإلنتاجية الرئي

 .%63.2ارتفعت إلن التي كما نجحت في تنمية حصتها السوقية بسوا الكرواسون  %54.3سوقية بحصة 
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%،  36.4، وهو نمو سررررررنوي بمعدل 2018مليون جنيه خالل الربع األول من  64.1التصرررررردير مبيعات ومن ناحية أخرى بلغت 

 .من إجمالي نمو المبيعات %7.1ويمثل ذلك 

 

والتي  2018خالل الربع األول من شراكة مع مجموعة "ديسلوج" المغربية اتفاقية وقعت إيديتا اإلقليمية،  تتوسعاصعيد الوعلن 

إلن السرررروا  الجديدةتصرررردير منتجاتها بإيديتا تقوم علن أن  ،المغرب" –يتا للصررررناعات الغذائية بموجبها سرررريتم إنشررررا  شررررركة " إيد

المرحلة خالل إنشررا  مصررنع جديد وفقاً ألحدا ما وصررلت إليه تكنولوجيا التصررنيع وهو ما سرريتبعه ، المرحلة األولنخالل  المغربي

ستراتيجية التوسعات التي تتبن ستهالكية الشركة ها االثانية من االتفاقية. وتعكس هذا االتفاقية ا في األسواا التي تتسم بتوافر قاعدة ا

 .نمو واعدةبمقومات ضخمة وتحتن 

 

ال عن تلبية بالتوازي مع تعزيز حصررتها السرروقيةواختتم برزي أن الشررركة سرروا تواصررل التركيز علن تنمية حجم المبيعات  ، فضررً

احتياجات قاعدة أوسع من المستهلكين عبر إقالا منتجات متميزة ذات أسعار تنافسية لتحقي  التكافؤ األمثل بين الشرائح السعرية 

ركة تتطلع إلن مواصررررلة توسررررعاتها اإلقليمية وتنمية مبيعات التصرررردير باعتبارها أحد المحاور المتنوعة. واضرررراا برزي أن الشرررر

سية الستراتيجيتها التطلعية. و شركة علن مواصلة قرح منتجاتها األكثر رواًجا بين جمهور عن برزى أعرب الرئي  قته في قدرة ال

 .تعتيم العائد االستثماري للمساهمينمع بالتوازي  المستهلكين

 

 —نهاية البيان—

 شر ة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 

، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالسوا المصري. تتخصص شركة 1996عام « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسست شركة 

والكرواسرررون والرقائ  المخبوزة )المصرررنعة من الدقي ( وبسررركويت الويفر في إنتاج وتصرررنيع وتسررروي  وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك « إيديتا»

«  تودو»و« مولتو»وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضرررررم محفتة الشرررررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل 

«  تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكيز»ا من العالمات التجارية الدولية ومنها ، كما تمتلك عددً «ميميكس»و« فريسرركا»و« بيك سررتيكس»و« بيك رولز»و

تمتلك في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراا والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، و

الدولية. وتحتن « هوسررتس براندز»منتج من منتجات شررركة  11إلقليمية لباقة إضررافية تضررم كذلك حقوا التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية علن السرراحة ا

بأكبر حصررة سرروقية في أسررواا الكيك والكرواسررون المعبأ آليًاً، وتحتل المركز الثاني في سرروا الرقائ  والمقرمشررات المخبوزة مع تعتيم « إيديتا»شررركة 

تقريبًا للسوا المحلي مع توجيه  %93، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2018عام الربع األول من الل وخ حصتها في شرائح بسكويت الويفر والحلويات.

المتبقيرررة ألسرررررررواا التصررررررررردير وعلن األخص في الررردول العربيرررة المجررراورة. لمزيرررد من المعلومرررات يرجن زيرررارة الموقع اإللكتروني   %7قرابرررة 

 ir.edita.com.eg 
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 التصريحات التطلعية:

هذا البيان علن تصررررررريحات تطلعية. التصررررررريح التطلعن هو أي تصررررررريح ال يتصررررررل بوقائع او احداا تاريخية، ويمكن التعرا عليه عن قري   ييحتو

"توقعات"،  اسررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدا"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفتر،"،

 تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشررررروعات"، "ينبغي"، "علن علم"، "سرررروا"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مما لة"

ية التي تهدا الن التعرا علن التصرررريح باعتبارا تطلعن. هذا ينطب ، علن وجه الخصرررو ، إلن التصرررريحات التي تتضرررمن معلومات عن النتائج المال

قبل وغيرها من مسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والتروا االقتصررادية والتنتيمية العامة في المسررتال

 المسائل التي تؤ ر علن شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )"الشركة"(.   

 

ة إلدارة الشرررركة )"االدارة"( علن احداا مسرررتقبلية، والتي تقوم علن افتراضرررات اإلدارة وتنطوي علن التصرررريحات التطلعية تعكس وجهات النتر الحالي

فا اختالفا ماديا مخاقر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤ ر علن ان تكون نتائج الشركة الفعلية او أدا ها أو إنجازاتها مختل

، او عن أدا  الشررركة أو انجازاتها الواردة في هذا التصررريحات التطلعية صررراحة أو ضررمنا. قد يتسرربب تحق  أو عدم تحق  هذا عن أي نتائج في المسررتقبل

وقعات سرروا  كانت االفترا، في اختالا الحالة المالية الفعلية للشررركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذا التصررريحات التطلعية، أو عدم تواف  الت

 حة او ضمنية. صري

 

يحات تخضررررع أعمال الشررررركة لعدد من المخاقر والشرررركوس التي قد تتسرررربب في اختالا التصررررريح التطلعن او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصررررر

تعبر فقط عن وقت صدور هذا  التطلعية الواردة في هذا البيان سوا  صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلرا  والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان

من  البيان وتخضرررررررع للتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشرررررررركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علن أي

  التصريحات التطلعية لتعكس األحداا التي تتم أو التروا التي تنشأ فيما يتعل  بمضمون هذا البيان.


