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 إيديتا للصناعات الغذائية

 إخباريبيان 

  2017 عام منلثاني االربع تعلن نتائج إيديتا للصناعات الغذائية 

 

سنوي  شركة ترصد نمو اإليرادات بمعدل  الموسمي التباطؤ رغم التحديات االقتصادية الراهنة و 2017خالل الربع الثاني من عام  %11.2ال

 التمويل صروفاتم؛ وتراجع صافي الربح بسبب تضخم هيكل التكاليف وارتفاع شهر رمضان اللخ

 

 2017 يوليو 26القاهرة في 

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

مليار  1.25، حيث بلغت اإليرادات 2017يونيو  30عن النتائج المالية والتشرررررغيلية للفترة المالية المنتهية في  –ليًا في مصرررررر الخفيفة المعبأة آ

 مليون جنيه. 38.7، ونتج عن ذلك صافي ربح قدره %17.4، وهو نمو سنوي بمعدل 2017جنيه تقريبًا خالل النصف األول من عام 

 

رغم التباطؤ الموسرررمي خالل الربع الثاني  %11.2مليون جنيه، وهو نمو سرررنوي بمعدل  611.6بلغت اإليرادات  وخالل الربع الثاني منفردًا،

قدرها  . وقد تكبدت الشركة صافي خسائرالذي يتسم عادة بتراجع الطلب على األغذية الخفيفة المعبأة آليا نظًرا لتزامنه مع شهر رمضان الكريم

ائدة لفامصروفات بنظًرا للضغوط التضخمية على هيكل التكاليف وكذلك الزيادة الملحوظة  2017اني من عام مليون جنيه خالل الربع الث 1.7

 في ظل تحديات المشهد االقتصادي خالل الفترة الماضية.

 

المردود ضرررل بفباطؤ الموسرررمي خالل الربع الثاني، وكذلك التغير المسررربوقة التشرررغيلية اإليرادات رغم التحديات نجحت الشرررركة في تنمية  وقد

 . 2015سبتمبر نذ مدأت الشركة في تطبيقها باإليجابي الستراتيجية زيادة األسعار التي 

 

سياق في و شركة هذا ال اء مؤشرات األدأن ، «إيديتا للصناعات الغذائية»أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ل

في  صررادياالقتلمشررهد اعلى خيم تالتي التحديات غير المسرربوقة خالل الربع الثاني تعكس مرونة نموذج األعمال في مواجهة  المالي والتشررغيلي

مسرررتويات التضرررخم غير بتأثر السررروق برزي أن الشرررركة نجحت في تنمية اإليرادات وتعزيز األداء المالي بصرررورة عامة رغم ولفت  .رمصررر

جنيه ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الطبيق تفي ظل اتجاه الحكومة لتنفيذ برنامج اإلصالحات االقتصادية، ومن بينها المسبوقة 

 المبكر السررتراتيجية زيادة األسررعارلتطبيق اأن برزي تابع و إلى جانب تخفيض مخصررصررات دعم الطاقة بصررورة تدريجية. 2016نوفمبر  في

الل خرغم التباطؤ الموسرررمي منتجات الوتنمية الطلب على باقة في إنعاش الشرررركة حيث نجحت ، لسررروقية لشرررركة إيديتاامكانة العم دفي سررراهم 

تها المعجودة  التي تنفرد بها الشررركة وكذلك البحث والتطوير، وهو ما يعكس قوة منظومة شررهر رمضرران الكريمالربع الثاني نظًرا لتزامنه مع 

 .التجارية بين جمهور المستهلكين

 

ة الطلب على منتجات إيديتا رغم قووهو ما يعكس  ،2017خالل الربع الثاني من عام ارتفع إجمالي اإليرادات رغم تراجع حجم المبيعات وقد 

 زيادة األسعار مؤخًرا بمقتضى االستراتيجية التي تتبناها اإلدارة لمواصلة النمو ودعم هامش الربح على المدى البعيد.

 

قطاع  ، حيث ارتفعت الحصررة السرروقية في2017نجحت إيديتا في تنمية حصررتها السرروقية وفقًا ألحدب البيانات الصررادرة خالل شررهر إبريل كما 

)مقابل  %47.8(، وارتفعت أيضرررررا الحصرررررة السررررروقية في قطاع المقرمشرررررات لتبلغ 2016خالل إبريل  %56.9)مقابل  %57.2الكيك لتبلغ 

(، كما حافظت الشركة على 2016خالل إبريل  %7.8)مقابل  رفي قطاع الويف %9.2(، وبلغت الحصة السوقية 2016خالل إبريل  37.0%

(. ومن ناحية أخرى بلغت الحصة السوقية في قطاع 2016خالل إبريل  % 11.2)مقابل  %17.6ات بحصة سوقية صدارتها في قطاع الحلوي

 .2017، ودون تغير ملحوظ مقابل فبراير 2016خالل إبريل  %71.6، مقابل 2017خالل أبريل  %60.4الكرواسون 
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لضررغوط التضررخمية لنظًرا  %22.1، وهو ارتفاع سررنوي بمعدل 2017ل الربع الثاني من عام خالمليون جنيه  425.0وبلغت تكلفة المبيعات 

يمة ق وصررلت إلى مسررتويات قياسررية خالل الربع الثاني. كما أدى تراجعوالتي خيمت على المشررهد االقتصررادي في مصررر خالل الفترة الماضررية 

الجنيه المصررري إلى تضرراعف تكلفة الخامات المسررتوردة وكذلك ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج المحلية التي يدخل في تصررنيعها بعض الخامات 

ط ضرررررورة ال تهاون فيها لمواكبة الضررررغويز مسررررتويات الكفاءة التشررررغيلية باعتبارها الشررررركة في الوقت الحالي على تعزتعكف و .المسررررتوردة

ا أقصررر الطرق  ،ي في مصررردالتضررخمية التي تخيم حاليًا على المشررهد االقتصررا وبالتالي فة. الربحية المسررتهدحقيق تلترشرريد النفقات ووهي أيضررً

 .والصناعية الخامات المستوردة مع مواصلة العمل بتدابير خفض المصروفات التشغيلية قليص تكلفةتتركز جهود الشركة على 

 

خالل نفس  %36.7مقابل  %30.5لربح اإلجمالي وبلغ هامش ا، 2017خالل الربع الثاني من عام مليون جنيه  186.6مجمل الربح بلغ قد و

مليون  407.8دون تغير ملحوظ مقابل مليون جينه  406.4النصف األول من العام الجاري، بلغ مجمل الربح وخالل  الفترة من العام الماضي.

 .%32.4، وبلغ هامش الربح اإلجمالي 2016جنيه خالل نفس الفترة من عام 

 

ارتفاع مصررررررروفات يعكس ، وهو ما 2017خالل الربع الثاني من عام  مليون جنيه 162.9لتبلغ المصررررررروفات العمومية واإلدارية رتفعت او

توجيه بالشررركة قامت ، حيث 2016مليون جنيه خالل الربع الثاني من  36.8مليون جنيه مقابل  55.7لتبلغ  %51.6الدعاية والتسررويق بنسرربة 

لحمالت اإلعالنية المكثفة، علًما بأن اإلدارة تتوقع لدعم وترويج المنتجات الجديدة با 2017أغلب نفقات التسرررويق خالل النصرررف األول من عام 

 تراجع معدل اإلنفاق على الدعاية والتسويق خالل النصف الثاني من العام. 

 

خالل الربع الثاني من  مليون جنيه 43.0لتبلغ األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك راجعت تجانب آخر من و

مليون جنيه خالل النصررف  137.4لتبلغ األرباح التشررغيلية انخفضررت كما  ،ةوفات البيعية والعمومية واإلدارينظًرا الرتفاع المصررر 2017عام 

 .خالل نفس الفترة %11.0بينما بلغ هامش األرباح التشغيلية  2017األول من عام 

 

نقطة أسررراس مطلع نوفمبر الماضررري بالتزامن مع تعويم  300سرررعر الفائدة بواقع فع رعد بتجدر اإلشرررارة إلى أن مصرررروفات الفائدة تضررراعفت 

، بينما تكبدت إيديتا صرررافي خسرررائر قدرها 2017ول من عام مليون جنيه خالل النصرررف األ 38.7الجنيه. وعلى هذه الخلفية بلغ صرررافي الربح 

 مليون جنيه خالل الربع الثاني منفردًا. 1.7

 

ة بالتوازي مع زيادة معدالت الطاقة التشغيليامش الربح هودعم لمبيعات اتنمية حجم لى إالمقبلة لمرحلة اخالل الشركة تتطلع أن  برزيضاف أو

عبر وذلك  ،خالل العامين الماضييناستراتيجية زيادة األسعار  بعد نجاحالربحية مؤشرات دعم و السوقيةلحصة انمية توكذلك  بخطوط اإلنتاج

 .لمشهد االقتصادي خالل الفترة الماضيةاتحديات غم رز معه قدرة الشركة على تحقيق األداء المالي المتميونموذج األعمال االستفادة من مرونة 

 

ديدة ذات إطالق المنتجات االبتكارية الجالطاقة التشرغيلية لخطوط اإلنتاج عبر تعظيم وتنمية حجم المبيعات عمل على تالشرركة  نبرزي أواختتم 

عرية سهامش الربح المرتفع سعيًا لتعظيم االستفادة من قطاعات السوق الرئيسية، وكذلك استحداب المزيد من المنتجات المتميزة بتنوع فئاتها ال

  .لمستهلكين خارج المدن والمحافظات الكبرىاما في ذلك بمن أجل تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع 

 

 —نهاية البيان—

 إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. شركة

 

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

فر يفي إنتاج وتصرررنيع وتسرررويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسرررون والرقائق المخبوزة )المصرررنعة من الدقيق( وبسررركويت الو« إيديتا»

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

«  ر تيلايجت»و« هوهوز»و« توينكيز»، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسرركا»و« بيك سررتيكس»و« بيك رولز»و

متلك تفي مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، و
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الدولية. وتحظى « دزهوسررتس بران»منتج من منتجات شررركة  11كذلك حقوق التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السرراحة اإلقليمية لباقة إضررافية تضررم 

بأكبر حصررة سرروقية في أسررواق الكيك والكرواسررون المعبأ آليًاً، وتحتل المركز الثاني في سرروق الرقائق والمقرمشررات المخبوزة مع تعظيم « إيديتا»شررركة 

قريبًا للسوق المحلي مع توجيه ت %49، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2017من عام  لثانياحصتها في شرائح بسكويت الويفر والحلويات. وخالل الربع 

الررردول العربيرررة المجررراورة. لمزيرررد من المعلومرررات يرجى زيرررارة الموقع اإللكتروني  في  خصوعلى األالمتبقيرررة ألسرررررررواق التصررررررررردير  %6قرابرررة 

ir.edita.com.eg 
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 األستاذة / منة شمس الدين
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 األستاذة / ياسمين ُغبريال

 مسئول عالقات المستثمرين

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrial@|  202 3851 6464تليفون  

 +0122 756 3935موبايل  

 

 التصريحات التطلعية:

يحتوى هذا البيان على تصررررررريحات تطلعية. التصررررررريح التطلعى هو أي تصررررررريح ال يتصررررررل بوقائع او احداب تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق 

تف، توقعاف اسررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا للتقديراتف، فتهدفف، فمرتقبف، فتقدرف، فتتحملف، فتعتقدف، فقدف، فالتقديراتف، فتفتر،ف،

 ةفتعتزمف، فترىف، فتخططف، فممكنف، فمتوقعف، فمشررررروعاتف، فينبغيف، فعلى علمف، فسرررروفف، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثل

ة يالتي تهدف الى التعرف على التصرررريح باعتباره تطلعى. هذا ينطبق، على وجه الخصرررو ، إلى التصرررريحات التي تتضرررمن معلومات عن النتائج المال

وغيرها من  سررتقبلالمسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصررادية والتنظيمية العامة في الم

 المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )فالشركةف(.   

 

حالية إلدارة الشرررركة )فاالدارةف( على احداب مسرررتقبلية، والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على التصرررريحات التطلعية تعكس وجهات النظر ال

ا ماديا فا اختالفمخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية او أداءها أو إنجازاتها مختل

تقبل، او عن أداء الشررركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصررريحات التطلعية صررراحة أو ضررمنا. قد يتسرربب تحقق أو عدم تحقق هذا عن أي نتائج في المسرر

 قعات سررواء كانتواالفترا، في اختالف الحالة المالية الفعلية للشررركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصررريحات التطلعية، أو عدم توافق الت

 صريحة او ضمنية. 

 

حات يتخضررررع أعمال الشررررركة لعدد من المخاطر والشرررركوك التي قد تتسرررربب في اختالف التصررررريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصررررر

ا يان تعبر فقط عن وقت صدور هذالتطلعية الواردة في هذا البيان سواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا الب

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

  التصريحات التطلعية لتعكس األحداب التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
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