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 إيديتا للصناعات الغذائية
إخباريبيان   

 ۲۰۱٦الربع الثالث من تعلن نتائج إيديتا للصناعات الغذائية 

ق�وة و المختلف�ة، المنتج�ات أس�عار وزي�ادة اإلنت�اج حجم ارتفاع بفضل جنيه مليون ٦۱۳٫۰ لتبلغ %۱٤٫٥ سنوي بمعدل اإليرادات نمو
 التكاليف هيكل على الضغط وزيادة التضخم تأثير تجاوز في الشركة تدعم حارباأل هامش

 

 ۲۰۱٦نوفمبر  ۱۰القاهرة في 

الرائ�دة بص�ناعة  – )EFIDq.L وبورص�ة لن�دن EFID.CA ك�ود البورص�ة المص�رية( أعلنت اليوم شركة إيديتا للصناعات الغذائية
 الش�ركة، حي�ث بلغ�ت إي�رادات ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في  –األغذية الخفيفة في مصر 

ملي�ون جني�ه خ�الل الرب�ع الثال�ث م�ن  ٥۳٥٫٤مقاب�ل % ۱٤٫٥مليون جنيه خالل الربع الثالث منفرًدا، وهو نم�و ق�وي بمع�دل  ٦۱۳٫۰
 . الماضيالعام 

، %۳۷٫۲قط�اع الكرواس�ون بنس�بة ويلي�ه الرب�ع الثال�ث،  إي�راداتم�ن إجم�الي % ٤۹٫٦واحتل قطاع الكيك صدارة اإلي�رادات بنس�بة 
 .۲۰۱٥ على التوالي خالل الربع الثالث من عام% ۳٥٫٤و %٥٤٫۳مقابل وذلك 

وك�ذلك % ۸۹٫۳وارتفاع إيرادات قطاع المقرمشات بنس�بة % ۲۰٫٤بنسبة  قطاع الكرواسوننمو إيرادات نتائج الربع الثالث عكس تو
، وك�ذلك تش�غيل ۲۰۱٥خالل عام اإلنتاجية بقطاعي الكرواسون والمقرمشات  ةالطاقوذلك بفضل تنمية ، %۳۸٫۳قطاع الويفر بنسبة 

بع�د % ٤٫٤لثال�ث عل�ى ارتف�اع ق�دره انه�ت الرب�ع اإي�رادات قط�اع الكي�ك ، علًم�ا ب�أن خط إنتاج فطائر الشترودل ف�ي م�ارس الماض�ي
كم��ا ارتفع��ت . عل��ى نح��و ت��دريجي م��ع األس��عار الجدي��دةن يالمس��تهلكت��أقلم التراج��ع المتك��رر من��ذ بداي��ة الع��ام الج��اري، وه��و م��ا يعك��س 

 .۲۰۱٦خالل الربع الثالث من عام % ۱۳٫۲إيرادات قطاع الحلويات بمعدل سنوي 

ملي�ار جني�ه خ�الل  ۱٫٥۷۹مقاب�ل % ٦٫٥ملي�ار جني�ه، بزي�ادة  ۱٫٦۸۱إي�رادات الش�ركة ، بلغ�ت ۲۰۱٦أشهر من ع�ام  ۹وخالل أول 
 .۲۰۱٥نفس الفترة من عام 

أكد المهندس هاني ب�رزي رئ�يس مجل�س اإلدارة والعض�و المنت�دب لش�ركة إي�ديتا للص�ناعات  ،أعمال الشركةوفي تعليقه على نتائج 
مش�يرا المختلف�ة وك�ذلك تفوقن�ا عل�ى مع�دالت نم�و األس�واق،  ناالطلب على منتجات ارتفاعالنمو الذي حققته الشركة يعكس  أن ،الغذائية
. بش�كل متواص�ل لمنتج�ات الجدي�دةاإط�الق إل�ى جان�ب االس�تفادة م�ن زي�ادة الطاق�ة اإلنتاجي�ة سرعة على  تساعد العواملتلك إلى أن 

 عل�ىالتضخم تأثير رغم ولفت برزي أن اتجاه الشركة إلى تعديل أسعار المنتجات قبل نحو عام من اآلن ساهم في دعم هامش األرباح 
تطبي�ق ض�ريبة باإلض�افة إل�ى  ارتف�اع أس�عار العدي�د م�ن الس�لع األساس�يةتراج�ع قيم�ة الجني�ه وفي ظ�ل خالل الربع الثالث  هيكل التكاليف
 .القيمة المضافة

من تمكنت سعار إلى المستهلكين، وفي الوقت نفسه األزيادة تمرير جزء من تنفيذ استراتيجيتها بن الشركة نجحت في أوأضاف برزي 
 .بها الشركةنفرد التي تالمقومات وهو ما يعكس  ۲۰۱٦تحقيق قفزة في الحصة السوقية خالل الثمانية أشهر األولى من 

وه�و م�ا أدى إل�ى ارتف�اع مع�دل % ۲۱٫۸، بزي�ادة س�نوية ۲۰۱٦جني�ه خ�الل الرب�ع الثال�ث م�ن مليون  ٤۱۱٫۲وبلغت تكلفة المبيعات 
 .خالل الربع الثالث من العام الماضي% ٦۳٫۱مقابل % ٦۷٫۱تكلفة المبيعات إلى اإليرادات لـ 

 ۲۰۱٫۷منتجات، وهو م�ا ن�تج عن�ه نم�و مجم�ل ال�ربح إل�ى الزيادة أسعار بعض  علىساعد الراهنة تالتضخم موجة وقالت الشركة أن 
كما أن التدابير االستراتيجية الت�ي تتبناه�ا الش�ركة لخف�ض %. ۲٫۰مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الحالي، بمعدل نمو سنوي 
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أش�هر م�ن ع�ام  ۹الل أول وخ�% ۳٦٫۳ ، حي�ث بل�غه�امش ال�ربح اإلجم�اليتأثر الحد من ساهمت في المصروفات والتحكم بالتكاليف 
 .خالل العام الماضي% ۳۷٫٦مقابل  ۲۰۱٦

 ، حي�ثللش�ركة الس�وقية ةحص�ه�امش األرب�اح وتعزي�ز الت�دعيم س�عيًا لبش�كل فع�ال س�عار األوتواصل إيديتا تطبيق اس�تراتيجية تع�ديل 
، وه�ي أول زي�ادة مباش�رة من�ذ أن ب�دأت ۲۰۱٦للعب�وة ف�ي أكت�وبر % ٥۰و% ۲٥ب�ين  بزيادة أسعار معظم منتجات مولتوإيديتا قامت 

، علًم��ا بأن��ه خ��الل الع��ام الماض��ي ترك��زت اس��تراتيجية تع��ديل هيك��ل األس��عار ف��ي ۲۰۱٥ف��ي ع��ام  الش��ركة تطبي��ق ه��ذه االس��تراتيجية
باإلضافة إلى إطالق المزيد من المنتج�ات الجدي�دة الزيادات غير مباشرة بما في ذلك زيادة وتقليل حجم مجموعة منتقاة من المنتجات، 

 . ذات هامش الربح المرتفع

، ۲۰۱٦مليون جنيه خالل الربع الثالث م�ن ع�ام  ۱۳۰٫۸بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
خ�الل الع�ام % ۲۰٫٤مقاب�ل % ۲۱٫۳األرب�اح التش�غيلية إل�ى ونتج عن ذلك ارتفاع ه�امش %. ۱۹٫۷وهو ما يمثل ارتفاًعا قويًا بنسبة 

 ۲٤٫۷، ف�ي مقاب�ل ۲۰۱٦ملي�ون جني�ه خ�الل الرب�ع الثال�ث م�ن  ٥٫۲الماضي، وهو ما يعكس تراجع مصروفات التسويق الت�ي بلغ�ت 
ل النص�ف األول خ�ال ۲۰۱٦مليون جنيه العام الماضي علًما بأن الشركة قامت بتوجي�ه غالبي�ة مص�روفات التس�ويق المخصص�ة لع�ام 

ملي�ون جني�ه خ�الل الرب�ع الثال�ث، وه�و تحس�ن ملح�وظ إذ يمث�ل نم�ًوا س�نويًا  ۱۰۳٫۸وعلى هذه الخلفية بلغت أرب�اح النش�اط . من العام
  .%۱۸٫٤بنسبة 

، وه�و ۲۰۱٦ملي�ون جني�ه خ�الل الرب�ع الثال�ث م�ن ع�ام  ٤٥٫۲وبناء على ذلك بلغ صافي الربح بعد خصم الض�رائب وحق�وق األقلي�ة 
خالل الربع الثالث من العام الماضي، ويرجع ذل�ك % ٫۰۱٦ مقابل% ۷٫٤، وبلغ هامش صافي الربح %٤۷٫۲نخفاض سنوي بنسبة ا

، بل�غ ۲۰۱٦أش�هر م�ن  ۹وخ�الل أول . االنخفاض إلى ت�أثير خس�ائر ف�روق العمل�ة وزي�ادة المخصص�ات وارتف�اع مص�روفات الفائ�دة
 .%٤۳٫٦سبته مليون جنيه بتراجع سنوي ن ۱۱۹٫٥صافي الربح 

النمو المستمر الذي يشهده سوق األغذية الخفيف�ة ضوء في خالل المرحلة المقبلة عن تفاؤله من مؤشرات أداء الشركة برزي وأعرب 
للش�ركة،  يةالس�وق ةحص�سعيًا لدعم الربحية وتعزيز الات التي يشهدها السوق المتغير تقييمتواصل إلى أن الشركة سا مشيرً  ،في مصر

تنفيذ خططها االستثمارية من أج�ل التأكي�د ستواصل إيديتا اختتم برزي أن و. التكاليفمستفيدة من مرونة نموذج األعمال وتنوع هيكل 
تنفي�ذ التوس�عات اإلقليمي�ة نفس�ه تعتم�د عل�ى وفي الوقت  ي المرتقب في مصرالقتصاداتعافي العلى جاهزية طاقاتها اإلنتاجية لمواكبة 

 . اإليرادات الدوالريةمن أجل زيادة 

 —نهاية البيان—

 

 .م.م.شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش

تتخص�ص . ، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالس�وق المص�ري۱۹۹٦عام » إيديتا للصناعات الغذائية«تأسست شركة 
) المص�نعة م��ن ال��دقيق(ف��ي إنت�اج وتص��نيع وتس��ويق وتوزي�ع المخب��وزات، بم��ا ف�ي ذل��ك الكي��ك والكرواس�ون والرق��ائق المخب��وزة » إي��ديتا«ش�ركة 

ج�ة وبسكويت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عدًدا م�ن العالم�ات التجاري�ة المحلي�ة الرائ
، كم��ا تمتل��ك ع��دًدا م��ن العالم��ات التجاري��ة الدولي��ة ومنه��ا »ميم��يكس«و» فريس��كا«و» بي��ك س��تيكس«و» بي��ك رول��ز«و »ت��ودو«و» مولت��و«مث��ل 

في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان » تايجر تيل«و» هوهوز«و» توينكيز«
من�تج  ۱۱متلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الس�احة اإلقليمي�ة لباق�ة إض�افية تض�م واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، وت

ب�أكبر حص�ة س�وقية ف�ي أس�واق الكي�ك والكرواس�ون المعب�أ آليً�اً، وتحت�ل » إي�ديتا«وتحظ�ى ش�ركة . الدولي�ة» هوستس براندز«من منتجات شركة 
م�ن ع�ام  الث�انيوخ�الل الرب�ع . المخبوزة مع تعظيم حصتها في ش�رائح بس�كويت ال�ويفر والحلوي�اتالمركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات 

دول�ة وعل�ى  ۱٤المتبقية ألسواق التصدير في أكثر م�ن % ۷تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة % ۹۳، توزعت مبيعات الشركة بواقع ۲۰۱٦
 ir.edita.com.eg: يرجى زيارة الموقع اإللكترونيلمزيد من المعلومات . األخص الدول العربية المجاورة
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 :لالستعالم والتواصل

 منة شمس الدين/ األستاذة 

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال رئيس

 »إيديتا للصناعات الغذائية«شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.egU|  ۲۰۲ ۳۸٥۱ ٦٤٦٤: تليفون

 +۲۰۱۰ ۰ ۱٥٤ ۲٤۲۸: موبايل

 

 ياسمين ُغبريال/ األستاذة 

 مسئول عالقات المستثمرين

 »إيديتا للصناعات الغذائية«شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrialU@|  ۲۰۲ ۳۸٥۱ ٦٤٦٤: تليفون

 +۰۱۲۲ ۷٥٦ ۳۹۳٥: موبايل

 

 :التصريحات التطلعية

التص�ريح التطلع�ى ه�و أي تص�ريح ال يتص�ل بوق�ائع او اح�داث تاريخي�ة، و يمك�ن التع�رف علي�ه ع�ن . يحتوى هذا البيان على تصريحات تطلعي�ة
، "التق��ديرات"، "ق��د"، "تعتق��د"، "تتحم��ل"، "تق��در"، "مرتق��ب"، "ته��دف"، "وفق��ا للتق��ديرات"طري��ق اس��تخدام مث��ل العب��ارات والكلم��ات االتي��ة 

، او ف�ي ك�ل حال�ة، م�ا "سوف"، "على علم"، "ينبغي"، "مشروعات"، "متوقع"، "ممكن"، "تخطط"، "ترى"، "تعتزم"، "اتتوقع"، "تفترض"
هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي . ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التصريح باعتباره تطلعى

لية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظ�روف االقتص�ادية تتضمن معلومات عن النتائج الما
 ").   الشركة. ("م.م.والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش

على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي ") االدارة("لحالية إلدارة الشركة التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر ا
 على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها م�ن العوام�ل الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى ان تك�ون نت�ائج الش�ركة الفعلي�ة  او أداءه�ا أو إنجازاته�ا

ق�د . مس�تقبل، او ع�ن أداء الش�ركة أو انجازاته�ا ال�واردة ف�ي ه�ذه التص�ريحات التطلعي�ة ص�راحة أو ض�منامختلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج ف�ي ال
 يتسبب تحقق أو ع�دم تحق�ق ه�ذا االفت�راض ف�ي اخ�تالف الحال�ة المالي�ة الفعلي�ة للش�ركة او نت�ائج عملياته�ا اختالف�ا جوهري�ا ع�ن ه�ذه التص�ريحات

 . نت صريحة او ضمنيةالتطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كا

تخض��ع أعم��ال الش��ركة لع��دد م��ن المخ��اطر والش��كوك الت��ي ق��د تتس��بب ف��ي اخ��تالف التص��ريح التطلع��ى او التق��دير أو التنب��ؤ اختالف��ا مادي��ا ع��ن 
لبي�ان تعب�ر فق�ط المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا ا.  التصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان سواء صراحة او ضمنا

و ال تتعهد الشركة بأي التزام فيم�ا يخ�ص مراجع�ة او تح�ديث او تأكي�د أو االع�الن ع�ن . عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار
 .أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان
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