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 إيديتا للصناعات الغذائية

 إخباريبيان 

  7102من عام الثالث الربع تعلن نتائج إيديتا للصناعات الغذائية 

 

عن نمو اإليرادات  السعرية، وهو ما أثمر ارتفاع حجم مبيعات مقارنة بالربع الثاني يعكس سرعة استجابة المستهلكين الستراتيجية تنويع الفئات
 %72وارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي  ،8102مليون جنيه خالل الربع الثالث من  268لتبلغ  %63بمعدل سنوي 

 

 1122نوفمبر 21في القاهرة 

الراةدة بصررناعة اذيئية  – (EFID.L ، وبورصررة لندنEFID.CA ةود البورصرة المصرررية) «إيديتا للصررناعات الائاةية»أعلنت اليوم شررةة 

 26838، حيث بلات اإليرادات 8102سرررررربتمبر  61الية المنتهية في عن نتاةجها المالية والتشررررررايلية للفترة الم –الخفيفة المعبأة آليًا في مصررررررر 

 .%6.32، وهو نمو سنوي بمعدل منفردًامليون جنيه خالل الربع الثالث 

 

مليون  01.37، وبلغ صافي الربح %8730مليار جنيه تقريبًا، بزيادة سرنوية ددرها  830، بلات اإليرادات 8102أشرهر من عام  9وخالل أول 

 نفس الفترة.جنيه خالل 

 

 يتعكس نتاةج الربع الثالث ةفاءة نموذج أعمال الشررةة وسرعة استجابتها لتووالت المشهد االدتصادي خالل الفترة المايية، وهو ما يتجل  فو

في ظل  لكذو، ددرتها عل  تجاوز الضررراول التضرررخمية يير المسررربودة عل  خلفية برنامج اإلصرررالحات الهيكلية الئي تتبنام الوكومة المصررررية

 استجابة المستهلكين لهيكل اذسعار الجديدة وتأدلمهم مع معالم الوادع االدتصادي الجديد.

 

ت الشرةة نجو، أن «إيديتا للصناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة أويرح وفي هئا السريا  

التوديات وعل  رأسرررها تلك مواجهة وددرتها عل  عمال اذنموذج مرونة في تجاوز تداعيات المشرررهد االدتصرررادي خالل العام المايررري بفضرررل 

الفترة أن رزي ولفت ب .عل  خلفية برنامج اإلصررالحات الهيكلية الئي تتبنام الوكومة المصرررية ارتفاع معدالت التضررخم لمسررتويات يير مسرربودة

مع توسرررن معطيات المشرررهد  المسرررتهلكينارتفاع معدالت الطلب بين مختلف شرررراةح وأهمها اإليجابية مجموعة من التطورات شرررهدت اذخيرة 

ا ارتفاع ونعكس في نمو إيرادات الشرررةة اوهو ما ، االدتصررادي في مصررر ورات التطتلك من  تالشرررةة اسررتفاد أنحصررتها السررودية. وأةد أيضررً

ثل بين توقيق التكافؤ اذممن أجل لرح المنتجات االبتكارية وبالتالي تسررررع  إل  مواصررررلة  ،السررررو ددرة عل  احتواء تقلبات وأصرررربوت أةثر 

 .الفئات السعرية المتنوعة ببادة المنتجات

 

تعظيم االسرررتفادة من القطاعات سرررعيًا ل .810تجدر اإلشرررارة إل  أن شررررةة إيديتا بادرت بالتطبيق المبكر لخطة زيادة اذسرررعار منئ سررربتمبر و

ميع شرررراةح ج خدمة داعدة شررراسرررعة من المسرررتهلكين تضرررملتنويع بادة المنتجات مع  ح المزيد من المنتجات االبتكاريةلروالتشرررايلية الرةيسرررية 

 عن إلال  ، فضاًل واحد للعبوةبسرعر تنافسري يبلغ جنيه  «هوهوز»و «مولتو»من منتجات تشركيلة جديدة طرح بمؤخًرا إيديتا ودد دامت . السرو 

 .«تودو دونات»و «تودو براونيز»مثل المرتفعة المتميزة بفئاتها السعرية المنتجات بعض 

 

بيعات وةئلك مالوأعرب برزي عن ثقته في اسرررتراتيجية النمو التي تتبناها اإلدارة، والتي انعكس مردودها اإليجابي في التوسرررن الملووظ بوجم 

مشررريًرا إل  أن نجاح تلك االسرررتراتيجية وةئلك دوة العالمة التجارية  ،مؤشررررات اذداء المالي والتشرررايلي لجميع القطاعاتالنمو المضرررطرد في 

 للشرةة دد أثمر عن ترسيخ صدارتها في سو  اذيئية الخفيفة والمعبأة آليًا في مصر.

 

، حيث بلات 8102أشهر من عام  2خالل أول  القطاعات التشايليةوتجدر اإلشرارة إل  أن شرةة إيديتا نجوت في تنمية حصتها السودية بجميع 

في دطاع الويفر، بينما حافظت عل  صرررردارتها في  %0133في دطاع المقرمشررررات، و %7.39في دطاع الكيك، و %238.حصررررتها السررررودية 
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ذحدث البيانات واإلحصرراءات ، وذلك وفقاً %3137عل  حصررتها بسررو  الكرواسررون عند  تفظاحو، %0232دطاع الولويات بوصررة سررودية 

   .8102حت  أيسطس  السودية

 

 %01039ةما أحرزت الشررررةة تطورات ملووظة في خطة التوسرررعات عل  السررراحة اإلدليمية، حيث ارتفعت مبيعات التصررردير بمعدل سرررنوي 

   مقارنة بالربع السابق. %9033، بينما ارتفعت بنسبة 8102خالل الربع الثالث من عام 

 

ز إلال  المنتجات االبتكارية الجديدة بفضررل القدرات الهاةلة التي يتميالمخططة عبر  توسررعات الطادة اإلنتاجيةتنفيئ وتواصررل إيديتا نجاحها في 

الئي  E08عن إلال  مصررنع االسررتراتيجية تلك ت ودد أثمر التي تتبناها الشرررةة.النمو اسررتراتيجية وذلك في إلار  ،بها دطاع البوث والتطوير

خط إنتاج عل  إجمالي مسررراحة بناةية  00أن يضررم حوالي ه من المتودع عند اةتمالوالئي ، يعتمد عل  أحدث ما وصررلت إليه تكنولوجيا التصررنيع

يل مرحلة التشررررررادد بدءا بالفعل ، علما بأنهما تالدوناو ويفرالنتاج إلين جديد ينخطأول حراليًا  المصررررررنع الجرديردويضررررررم  ألف متر مربع.  63

 .التجاري

 

المصررنع الجديد سرروز يعزز من ددرة الشرررةة عل  التوسررع ببادة المنتجات عبر تقديم وحدات بيعية جديدة من تشرركيلة المنتجات أن وتابع برزي 

 .النمو خالل الفترة المقبلةالرةاةز الرةيسية في استراتيجية فضاًل عن ةونه أحد الوالية، 

 

. ودد عكفت الشررررررةة عل  تطبيق %0231، وهو نمو سرررررنوي بمعدل 8102ل الربع الثالث من عام مليون جنيه خال 86230وبلغ مجمل الربح 

بلغ مجمل الربح  8102أشررررررهر من عام  9تردابير خفض المصررررررروفرات من أجرل احتواء زيرادة تكلفة المبيعات خالل الربع الثالث. وخالل أول 

 خالل نفس الفترة. %6139جمالي ، وبلغ هامش الربح اإل%32.مليون جنيه، بزيادة سنوية  .3773

 

. وخالل 8102مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من عام  3332ليبلغ  %7237وعل  هئم الخلفية نجوت إيديتا في تنمية صررررررافي الربح بمعدل 

 .8103عام مليون جنيه خالل نفس الفترة من  .0093مليون جنيه، مقابل  01.37أشهر من العام الجاري بلغ صافي الربح  9أول 

 

ة النمو التي اسررتراتيجيتنفيئ مع امن بالتزالمبيعات حجم ودعم اإليرادات تنمية ل  عالمقبلة خالل المرحلة سرروز ترةز الشرررةة برزي أن اختتم و

أيررراز أن و .خالل الفترة اذخيرةمصرررر في االدتصرررادي مؤشررررات النمو تعافي سرررعيًا لتعظيم االسرررتفادة من  تتبناها الشررررةة عل  المدل البعيد

مواصررلة العمل عل  اسررتوداث وتقديم المنتجات االبتكارية المميزة سررعيًا إلنعاب الطلب عبر تنمية الوصررة السررودية للشرررةة اإلدارة تتطلع إل  

هدز بوأةد برزي أن اإلدارة تعمل عل  تطبيق مجموعة من التدابير لخفض المصرررروفات  .من القطاعات اإلنتاجية الرةيسرررية وتعظيم االسرررتفادة

تعظيم دارة عل  تعكف اإلمبيعات التصرردير، ةما  لتنميةبالتوازي مع تنفيئ خطة التوسررعات عل  السرراحة اإلدليمية سررعيًا تعزيز مؤشرررات الربوية 

 .استوداث دنوات جديدة لتنمية اإليراداتبهدز  الواسعة التي توظ  بها الشرةةاالستفادة من شبكة التوزيع 

 

 —نهاية البيان—

 إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.شركة 

 

، وهي شررةة راةدة في دطاع الصررناعات الائاةية المعبأة آليًا بالسرو  المصررري. تتخصر  شرررةة 0993عام « إيديتا للصرناعات الائاةية»تأسرسرت شرررةة 

فر يفي إنتاج وتصررررنيع وتسررررويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسررررون والرداةق المخبوزة )المصررررنعة من الدديق( وبسرررركويت الو« إيديتا»

« ودوت»و« مولتو»وةئلك الولويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضررررررم موفظة الشرررررررةة عددًا من العالمات التجارية المولية الراةجة مثل 

« ر تيلايجت»و« هوهوز»و« توينكيز»، ةما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسرررركا»و« بيك سررررتيكس»و« بيك رولز»و

متلك تفي مصرر وليبيا واذردن وفلسرطين والمارب والجزاةر وتونس وسروريا ولبنان والعرا  والبورين وعمان واإلمارات والكويت ودطر والسعودية، و

الدولية. وتوظ  « دزهوسررتس بران»منتج من منتجات شرررةة  00ةئلك حقو  التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية عل  السرراحة اإلدليمية لبادة إيررافية تضررم 

بأةبر حصررة سررودية في أسرروا  الكيك والكرواسررون المعبأ آليًاً، وتوتل المرةز الثاني في سررو  الرداةق والمقرمشررات المخبوزة مع تعظيم « إيديتا»شرررةة 

تقريبًا للسو  المولي مع توجيه  %89، توزعت مبيعات الشرةة بوادع 8102من عام  الثالثحصتها في شراةح بسكويت الويفر والولويات. وخالل الربع 
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المتبقيرررة ذسررررررروا  التصررررررررردير وعل  اذخ  في الررردول العربيرررة المجررراورة. لمزيرررد من المعلومرررات يرج  زيرررارة المودع اإللكتروني   %2درابرررة 

 ir.edita.com.eg 
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 التصريحات التطلعية:

يوتول هئا البيان عل  تصررررررريوات تطلعية. التصررررررريح التطلع  هو أي تصررررررريح ال يتصررررررل بوداةع او احداث تاريخية، ويمكن التعرز عليه عن لريق 

تف، تودعاف اسررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا للتقديراتف، فتهدزف، فمرتقبف، فتقدرف، فتتوملف، فتعتقدف، فددف، فالتقديراتف، فتفتر،ف،

 ةفتعتزمف، فترلف، فتخططف، فممكنف، فمتودعف، فمشررررروعاتف، فينبايف، فعل  علمف، فسرررروزف، او في ةل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرل مماثل

ة يالتي تهدز ال  التعرز عل  التصررررريح باعتبارم تطلع . هئا ينطبق، عل  وجه الخصررررول، إل  التصررررريوات التي تتضررررمن معلومات عن النتاةج المال

وييرها من  سرررتقبلالمسررتقبلية او الخطط أو التودعات بشرررأن اذعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربوية والظروز االدتصررادية والتنظيمية العامة في الم

 المساةل التي تؤثر عل  شرةة ايديتا للصناعات الائاةية ب.م.م. )فالشرةةف(.   

 

لوالية إلدارة الشررررةة )فاالدارةف( عل  احداث مسرررتقبلية، والتي تقوم عل  افترايرررات اإلدارة وتنطوي عل  التصرررريوات التطلعية تعكس وجهات النظر ا

ا ماديا فا اختالفمخالر معروفة ويير معروفة، ومجهولة وييرها من العوامل التي دد تؤثر عل  ان تكون نتاةج الشرةة الفعلية او أداءها أو إنجازاتها مختل

سررتقبل، او عن أداء الشرررةة أو انجازاتها الواردة في هئم التصررريوات التطلعية صررراحة أو يررمنا. دد يتسرربب توقق أو عدم توقق هئا عن أي نتاةج في الم

ت دعات سررواء ةانواالفترا، في اختالز الوالة المالية الفعلية للشرررةة او نتاةج عملياتها اختالفا جوهريا عن هئم التصررريوات التطلعية، أو عدم توافق الت

 صريوة او يمنية. 

 

وات يتخضررررع أعمال الشرررررةة لعدد من المخالر والشرررركوس التي دد تتسرررربب في اختالز التصررررريح التطلع  او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصررررر

لبيان تعبر فقط عن ودت صرردور هئا التطلعية الواردة في هئا البيان سررواء صررراحة او يررمنا.  المعلومات وااراء والتصررريوات التطلعية الواردة في هئا ا

ن م البيران وتخضرررررررع للتايير دون إخطرار. وال تتعهرد الشررررررررةرة برأي التزام فيمرا يخ  مراجعرة او تورديرث او ترأةيد أو االعالن عن أي تعديالت عل  أي

  التصريوات التطلعية لتعكس اذحداث التي تتم أو الظروز التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هئا البيان.


