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 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

 2016 عام من األخيرالربع تعلن نتائج إيديتا للصناعات الغذائية 

خالل الربع األخير منفردًا(، والشننننرنة  ني  عم دعم  ام   %27.1) 2016خالل عام  %12.5نمو إيرادات إيديتا بمعدل سنننننوي 

 الضغوط التضخمية غير المسبوقة على  يكل التكاليف بفضل التطبيق المبكر السترا ييية زيادة أسعار المنتياتاألرباح رغم 

 

 2016عبراير  28القا رة عم 

الرائدة بصنننناعة  – (EFIDq.L وبورصنننة لندن EFID.CA نود البورصنننة المصنننرية) أعلنت اليوم شنننرنة إيديتا للصنننناعات الغذائية

الشنننرنة ، حيث بلغت إيرادات 2016 ديسنننمبر 31عن النتائج المالية والتشنننغيلية للفترة المالية المنت ية عم  –مصنننر األغذية الخفيفة عم 

مليار جنيه خالل  2.5، عيما بلغت اإليرادات %27.1، و و نمو قوي بمعدل 2016األخير من عام مليون جنيه خالل الربع  821.7

 .%12.5نامالً بزيادة سنوية قدر ا  2016عام 

ونيحت إيديتا عم  ياوز  حديات المشنن د االقتصننادي خالل الفترة المابننية بفضننل  طبيق ا المبكر السننترا ييية  عديل  يكل أسننعار 

، مما أثمر عن  نمية اإليرادات ودعم  ام  األرباح وسنننل الضنننغوط التضنننخمية التم خيمت على 2015جميع منتيا  ا منذ سنننبتمبر 

 .2016السوق المصري طوال عام 

المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات  أوضحوفي تعليقه على نتائج أعمال الشركة، 

االنخفاض  التم خيمت على السننوق المصننري وأبرز احمل بين طيا ه ميموعة من األحداث الغير مسننبوقة  2016عام أن  ،الغذائية

 ار فاع أسننعارو إقرار بننريبة القيمة المضنناعةوما صنناحذ كلم من نمو معدالت التضننخم، إلى جانذ  الحاد بقيمة الينيه أمام الدوالر

الضننغوط و يثير ا على  يكل التكاليف دعم بصننورة  درييية. ولفت برزي أنه على الرغم من  ذ  ال خفيض مخصننصننات  إثرالطاقة 

ية بفضنننل التعييل باسنننترا يي على معدالت الربحية خالل العاممع الحفا  اإليرادات  نيحت عم  نميةأن الشنننرنة  إال بشنننكل ملحو ،

 .2015زيادة متوسل أسعار البيع التم بدأ  ا أواخر عام 

وقد بدأت إيديتا عم  طبيق استرا ييية  عديل األسعار من خالل  مرير الزيادات غير المباشرة بصورة مبدئية، وكلم عبر  عديل أحيام 

قامت الشنننرنة بتطبيق  2016منتيات جديدة كات  ام  رب  مر فع. وبحلول الربع األخير من عام ميموعة من المنتيات أو إطالق 

للعبوة خالل شنن ر أنتوبر،  %50و %25.0أول زيادة مباشننرة، حيث ار فعت أسننعار منتيات الكرواسننون  حت عالمة مولتو ما بين 

ثم لحق ب ذا الرنذ باقم قطاعات الشرنة بما عم كلم زيادة ، %50.0باإلباعة إلى ار فاع أسعار معظم منتيات عالمة  ودو بنسبة 

 %28.3. وعلى  ذ  الخلفية ار فع متوسننل أسننعار البيع بمعدل نمو سنننوي 2016ثانية بيسننعار منتيات الكرواسننون خالل ديسننمبر 

 خالل الربع األخير منفردًا. %30.4، عضالً عن ار فاعه بمعدل سنوي 2016خالل عام 

نظًرا للضغوط التضخمية التم خيمت على السوق المصري  %18.2ش دت  كلفة المبيعات ار فاًعا سنويًا بمعدل ومن ج ة أخرى، 

. نما  يثر  يكل التكاليف بصننورة 2016عم  ل ا يا  الحكومة نحو المضننم قدًما بتنفيذ برنامج اإلصننالحات ال يكلية على مدار عام 

عام  عات على خ 2016ملحو ة خالل الربع األخير من  فة المبي غت  كل يه، حيث بل ية  عويم الين ما يمثل  532.9لف يه عي مليون جن

مليون جنيه  898.3بلغ ميمل الرب  وعلى  ذ  الخلفية  .2015مقابل نتائج الربع األخير من عام  %42.9ار فاًعا سنننننننوًيا بمعدل 

 2016خالل الربع األخير من عام  %5.6 نما ار فع ميمل الرب  بمعدل سنننوي، %3.6، و و نمو سنننوي بمعدل 2016خالل عام 

 مليون جنيه. 289ليبلغ 

مليون  521.8ولم يطرأ  غير ملحو  على مستوى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائذ والفوائد واإل الك واالست الك، حيث بلغت 

المصنننروعات البيعية والعمومية  مليون جنيه خالل العام السنننابق، وكلم بفضنننل اسنننتقرار نسنننبة 521.9مقابل  2016جنيه خالل عام 
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 2015من إجمالم اإليرادات خالل عام  %18.2مليون جنيه( مقابل  452.6من إجمالم اإليرادات ) %18.1واإلدارية لتسننننننيل 

خالل العام السننننابق. وخالل الربع  %23.5مقابل  2016خالل عام  %20.8مليون جنيه(. وبلغ  ام  األرباح التشننننغيلية  405.5)

مليون جنيه، وسنننيل  ام   179.9فردًا، بلغت األرباح التشنننغيلية قبل خصنننم الضنننرائذ والفوائد واإل الك واالسنننت الك األخير من

 خالل نفس الفترة. %21.9األرباح التشغيلية 

مليون جنيه عم صورة خسائر  241.0، ويشمل كلم مبلغ 2016مليون جنيه خالل عام  298.5بلغت خسائر عروق أسعار الصرف 

 4.74نا ية عن  عويم الينيه وأثر  على إعادة  قييم االلتزامات المقومة بالعملة األجنبية. وعلى  ذ  الخلفية  راجع صاعم الرب  ليبلغ 

. و يدر اإلشننارة إلى أن معظم خسننائر عروق العملة  م  سننييل ا خالل الربع %9.1صنناعم الرب  إلى مليون جنيه مع وصننول  ام  

مليون جنيه، مقابل صنننناعم  1.27مليون جنيه(، مما أثمر عن  كبد الشننننرنة صنننناعم خسننننائر بقيمة  227.0) 2016األخير من عام 

 .2015مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  137.0أرباح بقيمة 

ى الصننعيد التشننغيلم  عكف إيديتا على  نفيذ التوسننعات اإلنتاجية المخططة، حيث يعمل خل اإلنتاي اليديد بقطاع الحلويات بكامل وعل

طاقته اإلنتاجية، نما قامت الشننرنة بم مام التعاقد على خطين جديدين إلنتاي الويفر والكيم على أن يتم  شننغيل ما خالل النصننف الثانم 

 ( وعقاً لإلطار الزمنم المست دف.E08عن سير أعمال اإلنشاء عم المصنع اليديد ) . عضالً 2017من عام 

سترا ييية النمو التم  تبنا ا الشرنة سيًا من محاور ا  ،وأخيًرا  ؤند الشرنة على أ مية  نفيذ التوسعات اإلقليمية باعتبار ا محوًرا رئي

غرار ا فاقيت ا األخيرة مع شننننرنة ثالجة خليفة عبد الرحمن القصننننيبم حيث  واصننننل إيديتا دراسننننة التوسننننعات اليذابة إقليميًا على 

بالسنننعودية لتقوم األخيرة بتوزيع منتيات  و وز و وينكيز و ايير  يل عم السنننعودية، و م اال فاقية التم أثمرت خالل الربع األخير 

بع األخير من العام السننابق. وعلى  ذ  عن نمو صننادرات إيديتا إلى السننوق السننعودي بينثر من خمسننة أبننعاف الر 2016من عام 

من إجمالم اإليرادات  %8.8لتمثل  2016خالل الربع األخير من عام  %66.4الخلفية حققت إيرادات التصننندير نمًوا سننننويًا بمعدل 

 .2015خالل نفس الفترة من عام  %6.4مقابل 

 نة مع مواصنننلة  عظيم القيمة للمسنننا مين، وكلم عم عم قدرة الشنننرنة على  ياوز التحديات والضنننغوط الراعن ثقته برزي أعرب و

 عظيم االستفادة من خبرات البحث والتطوير الرئيسية عم   امحاورو تبلور  2017سترا ييية التم  تبنا ا الشرنة خالل عام بوء اال

التشنغيلية لطاقة باسنتخدام وعورات ااالبتكارية منتيات المزيد من الطرح للمعرعة التقنية التم انتسنبت ا باالتم  نفرد ب ا، مع االسنتعانة 

زيادة الترنيز على خدمة نقاط البيع بالتيزئة واالسننتفادة من مميزات عديدة  سننعى لأن الشننرنة  اختتم برزيو .بخطوط اإلنتاي الحالية

نتيا  ا الرقابة على أداء م  عزيز حسنين منظومة التوزيع وباإلبناعة إلى   شنمل سنرعة  قبل ار فاع األسنعار من جانذ  يار التيزئة

عم  لتوسعارياد  ا محليًا وعلى  رسيخ نما  رنز الشرنة  .السائدة االست النية واألنماط السوقية ونذلم قدر  ا على معرعة التوج ات

 و ما و ،على السنناحة اإلقليميةالتم  حظى ب ا  ةالسننتفادة من حقوق التوزيع الحصننريعرص ا قييم ودراسننة  من خالل أسننواق جديدة

  .و نمية أنشطة وإيرادات التصدير بيسواق المنطقةتربع على عرش سوق األغذية الخفيفة المعبية آليا عم اليدعم  دع ا الرئيسم 

 —ن اية البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، و م شرنة رائدة عم قطاع الصناعات الغذائية المعبية آليًا بالسوق المصري.  تخصص 1996عام « إيديتا للصناعات الغذائية» يسست شرنة 

عم إنتاي و صنننننيع و سننننويق و وزيع المخبوزات، بما عم كلم الكيم والكرواسننننون والرقائق المخبوزة )المصنننننعة من الدقيق( « إيديتا»شننننرنة 

يفر ونذلم الحلويات الياعة والطوعم والييلم والكراميل، حيث  ضنننم محفظة الشنننرنة عددًا من العالمات التيارية المحلية الرائية وبسنننكويت الو

، نما  متلم عددًا من العالمات التيارية الدولية ومن ا «ميميكس»و« عريسننننننكا»و« بيم سننننننتيكس»و« بيم رولز»و«  ودو»و« مولتو»مثل 

عم مصر وليبيا واألردن وعلسطين والمغرب واليزائر و ونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان « ايير  يل »و«  و وز»و«  وينكيز»

منتج  11واإلمارات والكويت وقطر والسننعودية، و متلم نذلم حقوق التصنننيع والمعرعة الفنية والتقنية على السنناحة اإلقليمية لباقة إبنناعية  ضننم 

بينبر حصننة سننوقية عم أسننواق الكيم والكرواسننون المعبي آليًاً، و حتل « إيديتا»الدولية. و حظى شننرنة « دز وسننتس بران»من منتيات شننرنة 
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من عام  انمالثالمرنز الثانم عم سنننوق الرقائق والمقرمشنننات المخبوزة مع  عظيم حصنننت ا عم شنننرائ  بسنننكويت الويفر والحلويات. وخالل الربع 

دولة وعلى  14المتبقية ألسننواق التصنندير عم أنثر من  %7 قريبًا للسننوق المحلم مع  وجيه قرابة  %93،  وزعت مبيعات الشننرنة بواقع 2016

 ir.edita.com.egاألخص الدول العربية المياورة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونم: 

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg|  202 3851 6464 ليفون: 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

 

 األستاذة / ياسمين ُغبريال

 مسئول عالقات المستثمرين

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrial@|  202 3851 6464 ليفون: 

 +0122 756 3935موبايل: 

 

 التصريحات التطلعية:

يه عن و يمكن التعرف عل يحتوى  ذا البيان على  صننننريحات  طلعية. التصننننري  التطلعى  و أي  صننننري  ال يتصننننل بوقائع او احداث  اريخية،

قديراتل،  قدل، لالت قدل، ل قدرل، ل تحملل، ل عت قذل، ل  قديراتل، ل  دفل، لمر  قا للت ية لوع مات اال  بارات والكل ثل الع خدام م طريق اسننننننت

، ما ل فترضل، ل وقعاتل، ل عتزمل، ل رىل، ل خطلل، لممكنل، لمتوقعل، لمشننننروعاتل، لينبغمل، لعلى علمل، لسننننوفل، او عم نل حالة

ينفي ا او  عبيرات اخرى مماثلة التم   دف الى التعرف على التصري  باعتبار   طلعى.  ذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التم 

قتصادية  تضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطل أو التوقعات بشين األعمال التيارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف اال

 والتنظيمية العامة عم المستقبل وغير ا من المسائل التم  ؤثر على شرنة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )لالشرنةل(.   

وي طالتصريحات التطلعية  عكس وج ات النظر الحالية إلدارة الشرنة )لاالدارةل( على احداث مستقبلية، والتم  قوم على اعترابات اإلدارة و ن

 على مخاطر معروعة وغير معروعة، ومي ولة وغير ا من العوامل التم قد  ؤثر على ان  كون نتائج الشننننننرنة الفعلية  او أداء ا أو إنيازا  ا

د قختلفا اختالعا ماديا عن أي نتائج عم المسنننتقبل، او عن أداء الشنننرنة أو انيازا  ا الواردة عم  ذ  التصنننريحات التطلعية صنننراحة أو بنننمنا. م

 يتسننننننبذ  حقق أو عدم  حقق  ذا االعتراض عم اختالف الحالة المالية الفعلية للشننننننرنة او نتائج عمليا  ا اختالعا جو ريا عن  ذ  التصننننننريحات

 تطلعية، أو عدم  واعق التوقعات سواء نانت صريحة او بمنية. ال

حات ي خضع أعمال الشرنة لعدد من المخاطر والشكوك التم قد  تسبذ عم اختالف التصري  التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالعا ماديا عن التصر

والتصننننريحات التطلعية الواردة عم  ذا البيان  عبر عقل عن وقت  التطلعية الواردة عم  ذا البيان سننننواء صننننراحة او بننننمنا.  المعلومات وا راء
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ت الصدور  ذا البيان و خضع للتغيير دون إخطار. و ال  تع د الشرنة بيي التزام عيما يخص مراجعة او  حديث او  ينيد أو االعالن عن أي  عدي

 نشي عيما يتعلق بمضمون  ذا البيان.على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التم  تم أو الظروف التم  

 


