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 الغذائيةإيديتا للصناعات 

 بيان إخباري

ا ياي دا يداديراوات يصدارب الدريا ردع  الريد   «إيدديتا للصدناعات الغذائيدة» ترصدد مودا 

 2015الثالث من عام 

مرا  2015تسرل  تترائق يويرة خرلر الربرا المالرا مر  عرا  تواصر  تزييري الافرااة التشرغيلية   الشركة الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة في مصرر

  تطوير منظومة صناعية متااملة لدعم خطط النمو على المدى البزيد

 2015توفمبر  12القاهرة في 

الرائردة بصرناعة األغذيرة  –( EFIDq.L بورصرة لنردن  EFID.CA)كرو  البورصرة المصررية « إيديتا للصناعات الغذائية»أعلنت اليو  شركة 

الربا المالا م  عرا  ع  النتائق المالية  التشغيلية لفترة  –الخفيفة في مصر  صاحبة أكبر حصة سويية في أسواق الار اسون  الايك المزبأ آليًا 

مليرون،  85.7ضررائ  ،  بلر  صرافي الرربع بزرد خصرم ال%20.5  هرو تمرو سرنوي بمزردرمليون جنيه،  535.4، حيا بلغت اإليرا ات 2015

 %.163بييا ة سنوية 

خريم علرى السروق تخرلر الربرا المالرا مر  الزرا  اللراري رغرم التالرديات ا يتصرا ية التري  اإلتتاجيرةقطاعرات جميرا الإيديتا تمو شركة رصدت  

لديردة مرا إجرراا بزر  ال فراخرةال منتلراتالا بطرر  مً ومردع ،تمًوا خلر الربرا المالرا األسرع يطاع الار اسون كان  المصري منذ بداية الزا .

تزروي  تبرا م مزرد ت النمرو بقطراع الايرك فري علرى سراعد  الذي األمر  – هامش الربعتنمية سزيًا لمنتلات الار اسون  تشايلةعلى  التالسينات

 السوق المصري بوجه عا .

اإليررا ات،  يليره إجمرالي % مر  3.45 حيرا بلغرت مسراهمته، 2015يطاع الايك صدارة إيرا ات الشركة خلر الربا الماتي م  عا  احت   يد 

 مليون جنيه. 480.2بلغت حوالي ملتمزي  اإليرا ات، علًما بأن إيرا ات القطاعي  إجمالي % م  35.4يطاع الار اسون بنسبة 

أن تتائق الربا المالا  ،«الغذائيةإيديتا للصناعات »لشركة  الوهندس هامب يرزي رئيس مجلس ادوارة يالعضا الونتدب في هذا السياق أ ضع 

برالتوايي مرا إحرراي  ،لديردةالمنتلات ال  ر   كذلك  التشغيليةالزمليات ا رتقاا بافااة عبر تنمية اإليرا ات  األربا  تزاس يدرة الشركة على 

 .البزيدمسيرة تمو إيديتا على المدى المرتقبة بنقلة الدعم لملالوظ بالمشر عات  المبا رات المالورية تقد  

متوسرط أسرزار رفا تالسي  تشايلة المنتلات  البناا على اإلتلايات المالققة خلر الربا الماضي فيما يتزلق بواص  ت أضاف بريي أن الشركة 

أحرد  منتلرات الار اسرون باعتبرار  حقرق تلاًحرا  اسرزًا منرذ إ ليره الرذي  «مولترو مرياس»إ رلق  ينزاس ذلك فري ،  تنمية هامش الربع بياال

 ،األكبرر حلًمراذات الزبروة  «تروينايي اكسرترا»مر  خرلر تقرديم  هرامش األربرا تالسري  ييا ة متوسط أسزار البيا  بأيًضا يامت الشركة  . الفاخر

تشرغي  خطري  إتترا  تزتري  الشرركة بريي أن أكد  . 2015عمار الشركة خلر الربا األخير م  عا  أا بوضو  علي تتائق يلابيً إلك ذ سينزاس 

 لشركة. وي  األج  لنمو خطط الفي إ ار  يي  بنهاية الزا  اللاري  مطلا الزا  القا  إضاف

خرط إتترا  تشرغي   خرلر النصرا المراتي مر  شرهر  يسرمبر المقبر ،  E07مصرنا  فيتشغي  خط اإلتتا  اللديد للمقرمشات لإيديتا شركة ستزد  ت

 ها اللديردبمصرنز األساسرات أعمرار الالفرر علرى ا تتهراا مر  أ شرات الشرركة ، علًما برأن 2016الربا األ ر م  عا  خلر « الشتر  ر»فطائر 

E08  2016نهاية عا  بتمهيدًا إلتما  اإلتشااات. 

رغررم ارتفرراع الزررا  الماضرري، % خررلر 35.4مقابرر  ، 2015خررلر الربررا المالررا مرر  عررا  % 36.9ارتفررا هررامش الررربع اإلجمررالي إلررى  يررد 

المصرر فات البيزيرة  الزموميرة  هرو مرا يرنزاس فري ييرا ة المصر فات التشغيلية بوجه عا  في إ رار التوسرزات المخططرة مر  جاتر  الشرركة، 

مصرر فات ترأيير إلرى جاتر   –تاميا حملت الدعايرة  اإلعرلن لتوظيرا الييرا ة بالطايرة اإلتتاجيرة  ترر يق المنتلرات اللديردة تتيلة  اإل ارية 

ألا منفذ بيا بلميا أتالراا  63التي تضم أكمر م    ،الهائلة التي تتزام  مزها الشركةشباة التوييا لخدمة  مراكي توييا جديدة 3تلهيي  تشغي  

 اللمهورية. 

إلغراا   «مولترو مرياس» ق رلإعلرى غررار  – الربع المرتفراهامش بالتي تتميي لديدة المنتلات ال لق اتلا  الشركة إلى إتلدر اإلشارة إلى أن 

بلرو  مرحلرة علرى الايك أ شرات ق اسوأالشركة بأن رؤية  يزاس – األكبر حلًماذات الزبوة  «توينايي اكسترا» منتق جديدستبداله ب  «توينايي»

خرلر  الايركمنتلات اللديدة بقطراع ال م  ملموعةإ لق إلى  الشركة على هذ  الخلفية تتطلا . التشبا بتشايلة المنتلات  فئاتها السزرية الالالية

 شرركة مر  تصرنيزها حقروق علرى ذاسرتالوترم ا  اآلخرر الربز  إيرديتا بمزرفرة  ذاتيًراهرا ترم تطويربما في ذلك بزر  المنتلرات التري  ،2016عا  

 يد رصدت الشركة ييا ة  فيفة بالصتها في سوق الايك مقارتًة بالربا الماضي، غير أتها ترى إمااترات تمرو  اعردة بقطراع  .«براتدي هوستس»

تقا  مئويرة، بفضر  تنميرة الطايرة اإلتتاجيرة  تالسري  مزرد ت الطايرة التشرغيلية  6الار اسون الذي ارتفزت مساهمته في إجمالي اإليرا ات بوايا 

 .2015أ لقتها الشركة خلر النصا األ ر م  عا   بخطو  اإلتتا  التي
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 نمروبمصرالوبًا  الشرركة، بهرا تزمر  التري الرئيسرية األسرواقفري  %100  عريعلرى مزردر   الايرك الار اسرونشركة إيديتا مر   منتلات تالظى 

ا خرلر مطرر ً ا يطاع الاللويرات تمروً  م  جهة أخر حقق  .2015في تهاية الربا المالا م  عا   %86إلى يرابة  الويفر بساويت بمنتلات الوعي

 .في السوق المصري «ميماس»،  تتطلا الشركة إلى مواصلة هذا النمو بفض  اإليبار الهائ  على حلويات الفترة الماضية

أحرد القطاعرات باأل اا المتميري مواصرلة مرا  ،المقبلرةالمرحلرة قوية خلر النتائق اليقته في يدرة الشركة على تالقيق ع  بريي أعرب  في الختا  

المنتلرات كرذلك بايرة   ، ارةفريرق اإلبهرا الظرى يمر  الدرايرة الزميقرة التري ، مسرتفيدة الشرق األ سط  شرمار أفريقيرافي ا يتصا ية األسرع تمًوا 

،  غيرها م  الممييات التنافسية التري تردعم يردرة الشرركة فري تلرا ي الصناعيةاألتشطة  مر تة تسويق ال ملا ت في ات الهائلةالمتميية  الخبر

فري ظر  اسرتمرار ترداعيات أيمرة السريولة الد  ريرة  2016 ارتفاع مسرتوى المخرا ر خرلر عرا  ا يتصا ية موجة التقلبات ا ستمرار المتويا ل

 التضخم.ارتفاع  تويزات 

 —تهاية البيان—  

 

 الغذائية ش.م.م.شركة إيديتا للصناعات 

،  هي شركة رائدة في يطاع الصناعات الغذائية المزبأة آليًا بالسروق المصرري. تتخصر  1996عا  « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسست شركة 

ييق( فرري إتترا   تصررنيا  تسررويق  توييرا المخبررويات، بمررا فري ذلررك الايررك  الار اسرون  الريررائق المخبرروية )المصرنزة مرر  الررد« إيررديتا»شرركة 

لرة  بساويت الويفر  كذلك الاللويات اللافة  الطوفي  الليلي  الارامي ، حيا تضم مالفظة الشركة عد ًا مر  الزلمرات التلاريرة المالليرة الرائ

، كمررا تمتلررك عررد ًا مرر  الزلمررات التلاريررة الد ليررة  منهررا «ميمررياس» « فريسرراا» « بيررك سررتياس» « بيررك ر لرري» « تررو  » « مولتررو»ممرر  

في مصر  ليبيا  األر ن  فلسطي   المغرب  الليائر  توتس  سوريا  لبنان  الزراق  البالري   عمان « تايلر تي » « هوهوي» « ييتوينا»

منرتق  11 اإلمارات  الاويت  يطر  السزو ية،  تمتلك كذلك حقوق التصنيا  المزرفة الفنية  التقنية على السراحة اإليليميرة لبايرة إضرافية تضرم 

برأكبر حصرة سرويية فري أسرواق الايرك  الار اسرون المزبرأ آليًراً،  تالتر  « إيرديتا»الد ليرة.  تالظرى شرركة « هوستس براتدي»شركة م  منتلات 

، تويعرت 2014المركي الماتي في سوق الريائق  المقرمشات المخبوية ما تزظيم حصتها في شررائع بسراويت الرويفر  الاللويرات.  خرلر عرا  

  لرة  علرى األخر  الرد ر  14% المتبقية ألسرواق التصردير فري أكمرر مر  6تقريبًا للسوق الماللي ما توجيه يرابة % 94مبيزات الشركة بوايا 
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 التصريالات التطلزية:

ا  ممر  الزبرارات اسرتخديالتوى هذا البيران علرى تصرريالات تطلزيرة. التصرريع التطلزرى هرو أي تصرريع   يتصر  بويرائا ا  احردا  تاريخيرة،   يمار  التزررف عليره عر   ريرق 

ترررىا، اتخطررطا، اممارر ا،  الالمررات ا تيررة ا فقررا للتقررديراتا، اتهرردفا، امرتقرر ا، اتقرردرا، اتتالمرر ا، اتزتقرردا، ايرردا، االتقررديراتا، اتفتررر ا، اتويزرراتا، اتزترري ا، ا

ة التري تهردف الرى التزررف علرى التصرريع باعتبرار  تطلزرى. هرذا امتوياا، امشر عاتا، اينبغيا، اعلى علما، اسوفا، ا  فري كر  حالرة، مرا ينفيهرا ا  تزبيررات اخررى ممايلر

ريرة  اإل ارة،  النمرو أ  الرباليرة ينطبق، على  جه الخصوص، إلى التصريالات التي تتضم  مزلومات ع  النتائق المالية المستقبلية ا  الخطط أ  التويزرات بشرأن األعمرار التلا

 تقب   غيرها م  المسائ  التي تمير على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش. . . )االشركةا(.    الظر ف ا يتصا ية  التنظيمية الزامة في المس

طروي علرى مخرا ر مزر فرة  غيرر التصريالات التطلزية تزاس  جهات النظر الالالية إل ارة الشركة )اا  ارةا( على احدا  مستقبلية،  التري تقرو  علرى افتراضرات اإل ارة  تن

لمسرتقب ، ا  عر  أ اا  غيرها م  الزوام  التي يد تمير علرى ان تارون تترائق الشرركة الفزليرة  ا  أ ااهرا أ  إتلاياتهرا مختلفرا اختلفرا ما يرا عر  أي تترائق فري امزر فة،  ملهولة 

اخرتلف الالالرة الماليرة الفزليرة للشرركة ا  تترائق الشركة أ  اتلاياتها الوار ة في هذ  التصريالات التطلزية صراحة أ  ضمنا. يرد يتسرب  تالقرق أ  عرد  تالقرق هرذا ا فتررا  فري 

 عملياتها اختلفا جوهريا ع  هذ  التصريالات التطلزية، أ  عد  توافق التويزات سواا كاتت صريالة ا  ضمنية. 

يالات التطلزية الوار ة في هذا البيان تخضا أعمار الشركة لزد  م  المخا ر  الشاوك التي يد تتسب  في اختلف التصريع التطلزى ا  التقدير أ  التنبم اختلفا ما يا ع  التصر

ت صد ر هذا البيان  تخضا للتغيير   ن إخطار.     تتزهد الشركة سواا صراحة ا  ضمنا.  المزلومات  اآلراا  التصريالات التطلزية الوار ة في هذا البيان تزبر فقط ع   ي

الظر ف التي تنشأ فيما يتزلق بأي التيا  فيما يخ  مراجزة ا  تالديا ا  تأكيد أ  ا علن ع  أي تزديلت على أي م  التصريالات التطلزية لتزاس األحدا  التي تتم أ  

 بمضمون هذا البيان.


