
 
 

 1    شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 إيديتا للصناعات الغذائية

 بيان إخباري

% لتبلدد  17.3نمددا اريددرابات لمسددد   ددنا  ترصددد  «إيددديتا للصددناعات الغذائيددة»

مليان جنيه 528.9
 

 2015الرلع األو  من عام خال  

ررا خررل، الربررة اوا،ل اال ررركة   ا ررا  الت سررة  ررك شرربتات الت ضيررة اإاررا ة جاةررات إ تا يررة  ديررده  ررك إجررار   سرر ا  ا إيررراتات إيررديتا  اررفا ار ماعوررا خلل او

 المخططة

 

 2015خاي   13القاهره  ك 

الرائده بصناعة اوغذية الخميمرة  رك خصرر  –( LqDEFI.اب ر ة لندن  EFID.CA)ك ت الب ر ة المصرية « إيديتا للصناعات الغذائية»شركة الي م أعلنت 

ل حير  بلغرت 2015خرار   31الماليرة المنت يرة  رك لمترره لعن النتائج الماليرة االت رغيلية  –ا احبة أكبر حصة س ةية  ك أس اق الترااس ن االتيك الم بأ آليوا 

الررربب ب ررد خصرر   ررا ك . ابلرر  2014يرر  خررل، الربررة اوا، خررن عررام خليرر ن  ن 451خقابررا % 17.3ةرردرها بزيرراته سررن ية  لخليرر ن  نيرر  528.9يررراتات اإل

خلي ن  ني  59.5الضرائب 
*
 .2015خل، الربة اوا، خن عام  

% خررن إ مررالك 58خليرر ن  نيرر  بمررا ي ررات،  309ل حيرر  بلغررت خارراهمت  2015خررل، الربررة اوا، خررن عررام  التيررك  ررداره إيررراتات ال ررركةاحتررا ةطررا  اةررد 

ررا بررأن  ميررة 2015% خررن إيررراتات الربررة اوا، خررن عررام 28خليرر ن  نيرر  أا خررا ي ررات،  150ةطررا  الترااسرر ن الررذي بلغررت خارراهمت  اإليررراتاتل ايليرر   ل علمو

خبي رات خصرل بوا بنمر  % 18.5التيرك بناربة ل حير  ار م رت خبي رات القطاعات اإل تا ية ساهمت بناب ختماا ة  ك  م  إيراتات ال ركة خل، المتره الماارية

كمراةه عبرر   زيرز زيراته الطاةرة الت رغيلية . اي تر  للرك  ردابير ال رركة ل2015خلير ن  نير  خرل، الربرة اوا، خرن عرام  25لتبلر  % 15.8رخ ات بناربة المق

 .بمصا ة إيديتا الطاةة اإل تا ية م  عن خما أثمر  لدي  خط ج اإل تاج إلى  ا ب  لالخطط اإل تا ية

ررا ا  نيرر  لل حررده بمضررا الف رر ت  0.63بلرر  ليل إيررديتاخنتفررات ملمظررة بسرر ر ال حرردات البي يررة % بمت سررط 1.6ةرردرها سررن ية ه ضيررات  ترر  إيررراتات ال ررركة أيضو

ا.خن خل، منتفات الالماتمره لتلاين   تيلة   إجلق احدات بي ية أكبر حفمو

بنترائج الربرة اوا، الترك عن سراره  ،«إيديتا للصناعات الغذائية»المهندس هاني لرز  رئيس مجلس اربارة والسضا المنتدب لشركة أعرب  ا ك هذا الاياق

ل  طر رات الربرة اوا،  م را  قلرة  ارةرة بماريره ال رركةأن بررضي اارب . اأاكذلك  ا ك اوربرا  ب رد خصر  الضررائب ل م  اإليراتات اخفما الربب  ت  

ل ةعاخربصرمة  رك عمليرة تةرت استلاران الار ق  إيرديتا الطرر  ال رام وسر   ر يبرات إ مرام تزاخن خرة برال لان  مية المؤشررات الت رغيلية اإلتاره ر دت حي  

أااخرر خرار   | خبنرى ب( E07أكتر بر )خصرنة  6ال رركة الترائن بمفمرة المطر ر الصرناعك بر تري   رك خدينرة الت س ات المخططة بمصرنة بدة  نميذ اكذلك 

ترأخين خرردخلت اإل ترراج خصررل بوا بل  ديردين  ضيررة  نخركررزياإارا ة ترااسرر نل االخمرا أثمررر عرن إاررا ة ا  رغيا خطررك إ ترراج  ديردين لتصررنية التيرك  2015

 .  الناخة المط ره خن  ظام  خطيط الم ارت الب ريةبدة  طبيق اكذلك االخاخات الرئياية بأس ار  نا ايةل 

%ل خصررل بوا ب  ر ، هرراخب الرربب اإل مررالك إلررى 22.8ل اهرر   مر  سررن ي بم رد، 2015خليرر ن  نير  خررل، الربرة اوا، خررن عرام  202.6الرربب  بلر  خفمررا

منتفرات عبرر إجرلق احردات بي يرة أكبرر الن   رتيلة يتلارهذه التط رات  دابير ال رركة ل ت   ا% خل،  م  المتره خن ال ام المااك. 36.6% خقابا 38.3

 .2014ا لات هاخب ربب خر مة خقار ة بالربة اوا، خن عام حفمو 

ل اكرذلك  قردي  2014بفمية القطاعات اإل تا ية لل ركة بمضا  لان خ دتت الطاةرة الت رغيلية خقار رة برالربة اوا، خرن عرام اإل مالك اةد ار مة هاخب الربب 

 نية التك اا  ت ةطا  اللل يات.خنتفات  ديده ب اخب ربب أ ضال  ضلو عن التغلب على التلديات الم

% 3.7خلير ن  نير  ) 19.6ل حي  بلغرت 2015 ضاعمت خصرا ات الدعاية االتا يق بما يقرب خن ثلث خرات خل، الربة اوا، خن عام اخن   ة أخرى 

را باوسر اقل باإلارا ة  خن إ مالك اإليراتات(  تيفة إجلق حملة الدعاية لزياته ال عك ال ام ب ركة إيرديتا عبرر الرربط بين را ابرين را ا فاحو خنتفا  را اوك رر راا و

خلي ن  ني  خل، الربرة اوا، خرن  34.5. اةاخت ال ركة بادات خد  عات اريبية ةدرها إلى حملت الدعاية اوخرى لترايج خنتفات ال ركة بص ره خنمصلة

 يمرا ي تر   مر  أعمرا، ال رركة اكرذلك ار مرا   اربة الضررائب الممراارة علرى  لخلير ن  نير  خرل،  مر  المترره خرن ال رام الماارك 25.2خقابرا  ل2015عام 

ا خن النصف   .2014خن عام ال ا ك ال ركات اعتبارو

خرل، % 13.5خقابرا  ل%11.2ابل  هاخب  را ك الرربب  .2015خلي ن  ني  خل، الربة اوا، خن عام  59.5إلى  ا ك الربب ب د خص  الضرائب اار مة 

ا خررن النصررف بصررمة رئياررية  خمررال إلررى ضيرراته الضرررائب للررك اتل اير ررة ال ررام المااررك مرر  المتررره خررن  خصررل بوا بتاررفيا  ل2014خررن عررام ال ررا ك اعتبررارو

                                                           
  (.IFRSباستخدام الم ايير الدالية إلعدات التقارير المالية ) *
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إيرراتات تان أن ين ت   أثير الطاةات اإل تا يرة الفديرده علرى  2015أااخر الربة اوا، خن عام على خلمية   غيا خط ج اإل تاج الفديده خصرا ات است نائية 

 .ال ركة حتى ا ت اة الربة اوا،

الطاةرة الت رغيلية بخطر ج اإل تراج الفديرده الترك  يراتهضات سريما خرة ل المترره القاتخرةج ئنتا ماؤل ا با دع  رؤية اإلتاره  ؤيد هناك عده خق خات اأااف برضي أن 

  ا ك الار ق اتسرت لكك اإلى  م  خ دتت الطلب   ير  مية الم طيات ل كما أن 2015خن عام ال ا ك ن اية الربة اوا، اكذلك خطلة الربة بأاا ت ا ال ركة 

الترك  رك اوسر اق الفديرده «  ايفر  يرا»ا« ه ه ض»ا«   ينتيز»علخات باةة خن أس اق التصدير الرئياية بمضا جر  رسيخ ختا ة إيديتا ب  ضلو عن بمصر 

الت سر ات المخططرة المنتفات الفديده. اأشار برضي أ   يت ةة اسرتقرار خارت ى المصررا ات برالت اضي خرة خ ا رلة اةة بلك إاا ة باإل ب ال   اتستل ال علي ا 

 بالطاةات اإل تا ية اشبتات الت ضية االل  ياتياتل اأ   يتطلة إلى ر د خرتات هذه الماتفدات على  تائج ال ركة خل، المتره القاتخة.

 متلررك بمقتضرراها « LLCه سررت  برا رردض »إبرررام ا مرراةيتين خررة شررركة عررن  2015أعلنررت ب ررد ا ت رراة الربررة اوا، خررن عررام شررركة إيررديتا أن  فرردر اإلشرراره إلررى 

تالة إاا ية بمنطقة ال رق اواسط اشما، أ ريقيا  تضمن المغررب االفزائرر ا ر    اسر ريا  12 ك «  ايفر  يا»ا« ه ه ض»ا«   ينتيز»ال لخات الدالية 

المنيرة االتقنيرة علرى الاراحة اإلةليميرة ل ردت البنان اال راق االبلرين اعمان ااإلخارات االت يت اةطر االا  تيةل إلى  ا رب شرراة حقر ق التصرنية االم ر رة 

ا بأن شركة « ه ست  برا دض»خنتج آخر خن خنتفات شركة  11  منرتجالإجرلق ا راة للرك ب رد  لن  متلك ال لخات الخا ة بتلك المنتفات الفديرده.« إيديتا»علمو

 .بي ية خختلمة احده 68( إلى SKUsلير مة إ مالك ال حدات البي ية ) 2015الربة اوا، خن عام خل، الفديد "  تا" بنت ة البندق 

ا خن الترااس ن  تاج اخن  احية أخرى ةاخت ال ركة بإجلق ا  غيا خط  ديد إل  17.2لي مر للك عن ار ما  الطاةرة اإل تا يرة ب اةرة  2015أبريا  22اعتبارو

 .ألف جن سن يوا

 —  اية البيان—

 الغذائية ش.م.م.شركة إيديتا للصناعات 

« إيرديتا»ل اهك شركة رائده  ك ةطا  الصناعات الغذائية الم بأه آليوا بالا ق المصرري.  تخصرش شرركة 1996عام « إيديتا للصناعات الغذائية» أسات شركة 

اللل يرات ةيق( ابارت يت الر يمر اكرذلك  ك إ تاج ا صنية ا ا يق ا  ضية المخب ضاتل بما  ك للك التيرك االترااسر ن االرةرائق المخبر ضه )المصرن ة خرن الرد

بيرك »ا« بيرك رالرز»ا«  ر تا»ا« خ لتر »ل حي   ضر  خلمظرة ال رركة عردتوا خرن ال لخرات التفاريرة الملليرة الرائفرة خ را الفا ة االط  ك االفيلك االتراخيا

تاليرة أخررى  15 رك خصرر ا«  رايفر  يرا»ا« ه هر ض»ا« يز ر ينت»ل كما  متلك عدتوا خن ال لخات التفارية الدالية اخن را «خيميت »ا«  رياتا»ا« ستيت 

ا لظرى شرركة  الداليرة. «ه ست  برا دض»ا متلك كذلك حق ق التصنية االم ر ة المنية االتقنية على الااحة اإلةليمية لباةة إاا ية خن خنتفات شركة بالمنطقةل 

ول ا لترا المركرز ال را ك  رك سر ق الرةرائق االمقرخ رات المخبر ضه خرة   ظري  حصرت « إيديتا» ا  رك بأكبر حصة س ةية  ك أس اق التيرك االترااسر ن الم برأ آليورا

% 6ة ةرابرر%  قريبوررا للار ق المللرك خررة    ير  94ل   ضعرت خبي رات ال ررركة ب اةرة 2015شررائب بارت يت الرر يمر االلل يرات. اخرل، الربررة اوا، خرن عررام 

خرررن الم ل خرررات ير رررى ضيررراره الم ةرررة اإللتترا رررك  د. لمزيرررتالرررة اعلرررى اوخرررش الررردا، ال ربيرررة المفرررااره 11المتبقيرررة وسررر اق التصررردير  رررك أك رررر خرررن 
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 التصريلات التطل ية:

اسرتخدام خ را ال برارات ا يلت ى هذا البيان على  صريلات  طل ية. التصريب التطل ى هر  أي  صرريب ت يتصرا ب ةرائة اا احرداث  اريخيرةل ا يمترن الت ررف علير  عرن جريرق 

 ررات"ل "  تررزم"ل " رررى"ل " خطررط"ل "خمتررن"ل التلمررات ات يررة "ا قررا للتقررديرات"ل "  رردف"ل "خر قررب"ل " قرردر"ل " تلمررا"ل "  تقررد"ل "ةررد"ل "التقررديرات"ل " مترررل"ل "  ة

يب باعتبراره  طل رى. هرذا "خت ةة"ل "خ راعات"ل "ينبغك"ل "على عل "ل "س ف"ل اا  رك كرا حالرةل خرا ينمي را اا   بيررات اخررى خماثلرة الترك   ردف الرى الت ررف علرى التصرر

الية الماتقبلية اا الخطط أا الت ة رات ب رأن اوعمرا، التفاريرة ااإلتارهل االنمر  أا الربليرة ينطبقل على ا   الخص صل إلى التصريلات التك  تضمن خ ل خات عن النتائج الم

 ة"(.   االظراف اتةتصاتية االتنظيمية ال اخة  ك الماتقبا اغيرها خن الماائا التك  ؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )"ال رك

طر ي علرى خخراجر خ را رة اغيرر التصريلات التطل ية   ت  ا  ات النظر اللالية إلتاره ال ركة )"اتتاره"( على احداث خاتقبليةل االترك  قر م علرى ا تراارات اإلتاره ا ن

ختلمرا اختل را خاتيرا عرن أي  ترائج  رك المارتقبال اا عرن أتاة خ را ةل اخف  لة اغيرها خن ال  اخا التك ةد  ؤثر علرى ان  تر ن  ترائج ال رركة الم ليرة  اا أتاةهرا أا إ فاضا  را خ

الماليرة الم ليرة لل رركة اا  ترائج ال ركة أا ا فاضا  ا ال ارته  ك هذه التصريلات التطل ية  راحة أا امنا. ةرد يتاربب  لقرق أا عردم  لقرق هرذا ات تررال  رك اخرتلف اللالرة 

 تطل يةل أا عدم   ا ق الت ة ات س اة كا ت  ريلة اا امنية. عمليا  ا اختل ا   هريا عن هذه التصريلات ال
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يلات التطل ية ال ارته  ك هذا البيران  خضة أعما، ال ركة ل دت خن المخاجر اال ت ك التك ةد  تابب  ك اختلف التصريب التطل ى اا التقدير أا التنبؤ اختل ا خاتيا عن التصر

االتصريلات التطل ية ال ارته  ك هذا البيان   بر  قط عن اةت  دار هذا البيان ا خضة للتغيير تان إخطار. ا ت  ت  د ال رركة  س اة  راحة اا امنا.  الم ل خات ااآلراة

ن رأ  يمرا يت لرق الظرراف الترك  بأي التزام  يما يخش خرا  ة اا  لدي  اا  أكيد أا اتعلن عرن أي   رديلت علرى أي خرن التصرريلات التطل يرة لرت ت  اوحرداث الترك  رت  أا 

 بمضم ن هذا البيان.  

 


