
 
 

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E    1 

 إيديتا للصناعات الغذائية

 بيان صحفي

باإليرادات مع استقرار صافي الربح خالل  اقوي   اترصد نمو   «إيديتا للصناعات الغذائية»

  2015الربع الثاني من عام 

في إطار توسعاتها االساثمارية لانمية الطاقة اإلتنااجية خالل الربع  جديدةالتناا  اإلخطوط تطلق الشركة الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة في مصر 

جدرا  اتنقطدا  الميدال إلبالرئيسدية مصداتنعها تدثرر حمدد تنايجدة ترصدد اتنخفداض مجدم اإلتنادا  الموسمي. والشركة الطلب الثاتني الذي ياسم باتنخفاض 

 حكاوبرالاي تغذي المنطقة الصناعية بمدينة السادس من شبكة للحعمال الصياتنة 

 

 2015 حغسطس 13القاهرة في 

الرائددة بصدناعة األغذيدة  –( EFIDq.Lوبورصدة لنددن  EFID.CA)كدود البورصدة المصدرية « إيدياا للصناعات الغذائية»حعلنت اليوم شركة 

الربع الثاتني مدن عدام لية لفارة عن الناائج المالية والاشغي –الخفيفة في مصر وصامبة حكبر مصة سوقية في حسواق الكرواسون والكيك المعبث آليًا 

 %. 13.1مليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها  514.8، ميث بلغت اإليرادات 2015

مليون جنيده 67وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 
1
ميدث قامدت ، 2014مدن عدام  الثداتنيالربدع ، دون تغييدر ملحدوع عدن تنفدس الفادرةخدالل  

المصدروفات الماعلقدة بالاشدغيل الاجريبدي لهدذل الخطدوط، إلد  ومدن ردم قامدت باسدجيل جديددة التنادا  اإلاشغيل خطوط الشركة خالل الربع الثاتني ب

 عملية الطرح العام ألسهم الشركة بالبورصة المصرية.مصروفات طالق الحملة الارويجية لعالمة إيدياا وإجاتنب تكاليف 

بالطبيعة الموسمية لفارة الربع الثاتني، الدذي عدادة مدا ياسدم بابداطل الطلدب  –فة شثتنها شثن جميع شركات األغذية الخفي –وقد تثررت مبيعات إيدياا 

خالل األسابيع األخيرة مدن تثررت إيرادات الشركة . كما تنظًرا لازامنه مع فارة اماحاتنات تنهاية العام إضافة إل  شهر رمضان الكريم في هذا العام

اسداعدادًا  تلك السدلعالمخزون من الذي دفع تجار الجملة إل  زيادة  األمر – )الابغ( وزيت الطعامحسعار السجائر المرتقبة في زيادة البالربع الثاتني 

 عل  مساب تجارة األغذية الخفيفة.لاطبيق الزيادة في مطلع الربع الثالث 

صدافي % مدن 57.4 هماه، ميدث بلغدت مسدا2015قطا  الكيدك صددارة إيدرادات الشدركة خدالل الربدع الثداتني مدن عدام  امالوعل  هذل الخلفية، 

 مليون جنيه. 448بلغت موالي مجامعين اإليرادات، علًما بثن إيرادات القطاعين صافي % من 29.8قطا  الكرواسون بنسبة  ، ويليهاإليرادات

الربع الثاتني تناائج حن  ،«إيديتا للصناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة  أوضحالسياق وفي هذا 

طدرح اإلتمام الناجح لعملية الرصدت الشركة تنمو اإليرادات بجميع القطاعات اإلتنااجية بالازامن مع  بمسيرة تنمو إيدياا، ميث جديدةالنقلة تعكس ال

. وحعدرب الاوريددحسدعار مناجدات وماوسد  الالعمدل الماواصدل علد  تحسدين تشدكيلة مصدحوبًا ب، في البورصة المصريةإيدياا سهم العام األولي أل

 الاطورات واالساثمارات خالل الفارة المقبلة من حجل ضمان تحقيق النمو المسادام. تلكبرزي عن تطلعات اإلدارة إل  جني رمار 

إيرادات قطاعي الكيدك والكرواسدون بمعددل سدنوي  توقد رصدت الشركة ارتفا  معدالت تنمو اإليرادات بجميع القطاعات اإلتنااجية، ميث ارتفع

 .%42%، ويليده قطدا  بسدكويت الدويفر بمعددل تنمدو سدنوي 60.1سدنوي  ، إل  جاتندب تنمدو إيدرادات قطدا  الحلويدات بمعددللكل منهما 10.4%

تحسدين وجهودهدا مدن حجدل تنميدة مجدم اإلتنادا  تواصدل إدارة الشدركة ، علًما بدثن %16.9 بمعدلا تنموً قطا  المقرمشات شهدت إيرادات وحخيرا 

 الخط  اإلتنااجية وتنفيذ المزيد من الاوسعات بالطاقة اإلتنااجية.

مدع لجميع الومدات البيعية، ميث قامت إيدياا باطوير تشكيلة مناجاتها سعر الاوريد ارتفا  ماوس  تنمو إيرادات الشركة يعكس ومن تنامية حخرى 

جنيده  0.63بلدغ دياا لمناجدات إيدتوريدد المصدنع ماوسد  سدعر  ، علًمدا بدثنشطب الومددات األصدغر مجًمداور مجًما كباألبيعية الومدات الطالق إ

 % مقارتنًة بنفس الفارة من العام السابق.2.8، بزيادة سنوية 2015من عام  النصف األولللومدة خالل 

% فدي عدل 0.5، وهدو تنمدو سدنوي طفيدف بواقدع 2015% خالل الربع الثداتني مدن عدام 62.4وبلغت تنسبة تكلفة المبيعات إل  إجمالي اإليرادات 

معددالت تنمدو علد   ماد  اننالصناعية وتكداليف الاشدغيل الاجريبدي لخطدوط اإلتنادا  الجديددة الادي لدم يدنعكس حررهدا األتنشطة ارتفا  مصروفات 
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، إلد  جاتندب النفقدات 2014، وكذلك زيادة حسعار الطاقة بعد قيام الحكومة برفدع الددعم جزئيًدا خدالل النصدف الثداتني مدن عدام اننما   اإليرادات

فريق العمل لحضور الدورات الادريبيدة المرتبطدة بالمناجدات الجديددة الادي اسداحويت إيددياا علد  مقدوق  بعض عناصراالساثنائية الماعلقة بسفر 

بثسعار تنافسية ما  الربدع األول مدن عدام وقد تنجحت الشركة في تثمين اماياجاتها من الخامات الرئيسية «. هوساس براتندز» تصنيعها من شركة

الاعبئة والاغليف. كما تنجحت إدارة اإلمداد والاوريد في الاعاقدد مدع المدوردين لادثمين اماياجدات الشدركة مدن وخامات بما في يلك الكاكاو ، 2016

، مسافيدًة بذلك من اتنخفاض حسعار 2016درة لاكفي الشركة ما  الربع األول من عام ودخل في العملية اإلتنااجية ومنها الحليب البالاي تالخامات 

 هذل السلع في الوقت الحالي.

 نعد %0.6ا  بواقدع % خالل الربع الثاتني من العام الجاري، إال حتنه يعد ارتف37.6تنقطة مئوية ليبلغ  0.4واتنخفض هامش الربح اإلجمالي بواقع 

 ، بفضل تنمو معدالت الطاقة الاشغيلية، وكذلك إطالق ومدات بيعية يات هامش ربح حفضل.لماضياعام الالنصف األول من 

% مدن إيدرادات 7.8بلدغ لا 2015خدالل الربدع الثداتني مدن عدام  %1وقد ارتفعت تنسدبة مصدروفات البيدع والاوزيدع مدن إجمدالي اإليدرادات بواقدع 

الاجزئة وتوسعة النطاق الجغرافي لمناجدات الشدركة. كمدا قامدت  شبكة تجارةالشركة، فيما يعكس اساراتيجية الشركة لانمية المبيعات عبر تعزيز 

عميددل بنهايددة الربددع الثدداتني مددن العددام  5,246وكددذلك قاعدددة عمددال  الجملددة لابلددغ  ،حلددف عميددل 57.9الشددركة بانميددة قاعدددة عمددال  الاجزئددة لابلددغ 

مواكبدة الزيدادة المرتقبدة فدي معددالت الطلدب علد  ل 2015خالل الربع الثالث مدن عدام الجاري. وتعازم الشركة افاااح رالرة مراكز توزيع جديدة 

ة مصدروفات الدعايدة والاسدويق إلد  إيددياا علد  تنسدبومدن جهدة حخدرى مافظدت مركدز.  21مراكز الاوزيدع اإلجمالي لعدد الليبلغ بذلك  ،مناجاتها

المصروفات العمومية ، غير حن صافي المبيعات ضمن معدالتها الطبيعية رغم إطالق الحملة الارويجية للاعريف بعالمة الشركة خالل تنفس الفارة

 الدورية بثجور ورواتب العاملين. الزياداتوكذلك عملية الطرح العام ألسهم الشركة تكاليف خالل الربع الثاتني عل  خلفية ارتفعت واإلدارية 

يمثل تنقطة تحول جوهرية بمسيرة تنمو شركة إيدياا، ميث قامت الشركة بدببرام عقدود واتفاقيدات جديددة إلد  جاتندب  2015برزي حن عام وحضاف 

إيدددياا بمقاضدداها عالمددات  العالميددة لامالددك« هوسدداس براتندددز»وياضددمن يلددك توقيددع اتفدداقياين مددع شددركة  ،تنميددة الطاقددة اإلتنااجيددةفددي االسدداثمار 

دولدة إضدافية بمنطقددة الشدرق األوسد  وشدمال حفريقيددا، إلد  جاتندب امدداالة مقدوق المعرفدة الفنيددة  12فددي « تايجرتيدل»و« تدوينكيز»و« هوهدوز»

 مناج جديد عل  المساوى اإلقليمي، علًما بثن المناجات الجديدة ال تندر  كلها تحت شريحة الكيك. 11والاقنية لاصنيع 

مقوق تصنيعها، ويشمل يلدك الاعاقدد لشدرا  قطعدة عل  طالق المناجات الجديدة الاي مصلت ماسمة تنحو إخطوات تاخذ برزي حن الشركة بع وتا

مليون جنيه، ويلدك مدن حجدل  55حكاوبر مقابل  6حلف مار مربع تقريبًا بالمجمع الصناعي بوالريس الزامل بمدينة  55حرض جديدة تبلغ مساماها 

اإلتنااجيدة  اهداحلف طن سدنويًا إلد  طاق 32 ببضافة كما قامت الشركة .E07عل  األرض الاي تقع بالقرب من مصنع  E08مصاتنعها  إتنشا  حمدث

ضمنها تشغيل خ  إتناا  جديد للكرواسون في شهر حبريل الماضي، علًما بثن  ومن – 2014عام في حلف طن  101.1وصلت إل   الاي – الحالية

 مرملة الاشغيل الاجريبي.خ  اإلتناا  مازال في 

المحشدو بالكريمدة والشدوكوالتة، حو « مولاو ميكس»الكرواسون الفاخر تحت عالمة  ت خالل الشهر الجاري مناجبرزي حن الشركة طرماخاام و

ركة ايًضدا تشدغيل خطدوط وتعادزم الشدومددة مخالفدة.  71الكريمة والفراولة، ليثمر يلك عن زيادة الومدات البيعية الاي تقوم الشركة ببتنااجها إل  

حكد برزي حتنده علد  رقدة . و2016خالل الربع األول من عام « فطائر الشارودل»و 2015خالل شهر ديسمبر « بيك رولز»إتناا  جديدة لمناجات 

الً عدن قددرة في السوق المصري، فضالعمال  واساحسان مع اكاساب رضا في قدرة الشركة عل  تلبية الطلب السوقي المانامي بكل مروتنة كاملة 

العالمات الاجاريدة والمناجدات الجديددة وتنميدة الطاقدات اإلتنااجيدة طالق إالشركة عل  الاوسع بمناجاتها إل  حسواق الاصدير الجذابة، مسافيدةً من 

 .الاشغيليةقطاعات البمخالف 

 —تنهاية البيان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في قطا  الصناعات الغذائية المعبثة آليًا بالسدوق المصدري. تاخصد  1996عام « إيدياا للصناعات الغذائية»تثسست شركة 

فددي إتنادا  وتصددنيع وتسددويق وتوزيدع المخبددوزات، بمددا فدي يلددك الكيددك والكرواسدون والرقددائق المخبددوزة )المصدنعة مددن الدددقيق( « إيدددياا»شدركة 

يفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، ميث تضم محفظة الشركة عددًا مدن العالمدات الاجاريدة المحليدة الرائجدة وبسكويت الو

، كمددا تمالددك عددددًا مددن العالمددات الاجاريددة الدوليددة ومنهددا «ميمدديكس»و« فريسددكا»و« بيددك سددايكس»و« بيددك رولددز»و« تددودو»و« مولاددو»مثددل 

في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتوتنس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان « ايجر تيلت»و« هوهوز»و« توينكيز»

منداج  11واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، وتمالك كذلك مقوق الاصنيع والمعرفة الفنية والاقنية عل  السدامة اإلقليميدة لباقدة إضدافية تضدم 
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بدثكبر مصدة سدوقية فدي حسدواق الكيدك والكرواسدون المعبدث آليًداً، وتحادل « إيددياا»الدوليدة. وتحظد  شدركة « دزهوساس براتن»من مناجات شركة 

، توزعدت 2014المركز الثاتني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعظيم مصاها في شدرائح بسدكويت الدويفر والحلويدات. وخدالل عدام 

دولدة وعلد  األخد  الددول  14% المابقية ألسدواق الاصددير فدي حكثدر مدن 6محلي مع توجيه قرابة % تقريبًا للسوق ال94مبيعات الشركة بواقع 

 ir.edita.com.eg :العربية المجاورة. لمزيد من المعلومات يرج  زيارة الموقع اإللكاروتني
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 الاصريحات الاطلعية:

اسداخدام مثدل العبدارات يحاوى هذا البيدان علد  تصدريحات تطلعيدة. الاصدريح الاطلعد  هدو حي تصدريح ال ياصدل بوقدائع او امدداث تاريخيدة، و يمكدن الاعدرف عليده عدن طريدق 

تددرىا، اتخطدد ا، اممكددنا، والكلمددات االتيددة اوفقددا للاقددديراتا، اتهدددفا، امرتقددبا، اتقدددرا، اتاحمددلا، اتعاقدددا، اقدددا، االاقددديراتا، اتفاددرضا، اتوقعدداتا، اتعاددزما، ا

الاعدرف علد  الاصدريح باعابدارل تطلعد . هدذا اماوقعا، امشروعاتا، اينبغيا، اعل  علما، اسوفا، او فدي كدل مالدة، مدا ينفيهدا او تعبيدرات اخدرى ممارلدة الادي تهددف الد  

ريدة واإلدارة، والنمدو حو الربحيدة ينطبق، عل  وجه الخصوص، إل  الاصريحات الاي تاضمن معلومات عن الناائج المالية المساقبلية او الخط  حو الاوقعدات بشدثن األعمدال الاجا

 لمسائل الاي تلرر عل  شركة ايدياا للصناعات الغذائية ش.م.م. )االشركةا(.   والظروف االقاصادية والانظيمية العامة في المساقبل وغيرها من ا

طدوي علد  مخداطر معروفدة وغيدر الاصريحات الاطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة )ااالدارةا( عل  امداث مساقبلية، والادي تقدوم علد  افاراضدات اإلدارة وتن

دا  ل الاي قد تلرر علد  ان تكدون تنادائج الشدركة الفعليدة  او حدا هدا حو إتنجازاتهدا مخالفدا اخاالفدا ماديدا عدن حي تنادائج فدي المسداقبل، او عدن حمعروفة، ومجهولة وغيرها من العوام

ماليدة الفعليدة للشدركة او تنادائج الالشركة حو اتنجازاتها الواردة في هذل الاصريحات الاطلعية صرامة حو ضمنا. قدد ياسدبب تحقدق حو عددم تحقدق هدذا االفادراض فدي اخداالف الحالدة 

 عملياتها اخاالفا جوهريا عن هذل الاصريحات الاطلعية، حو عدم توافق الاوقعات سوا  كاتنت صريحة او ضمنية. 

حات الاطلعية الواردة في هذا البيان يتخضع حعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوة الاي قد تاسبب في اخاالف الاصريح الاطلع  او الاقدير حو الانبل اخاالفا ماديا عن الاصر

ر دون إخطار. و ال تاعهد الشركة سوا  صرامة او ضمنا.  المعلومات وانرا  والاصريحات الاطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فق  عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للاغيي

يالت عل  حي من الاصريحات الاطلعية لاعكس األمداث الاي تام حو الظروف الاي تنشث فيما ياعلق بثي الازام فيما يخ  مراجعة او تحديث او تثكيد حو االعالن عن حي تعد

 بمضمون هذا البيان.
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