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 إيديتا للصناعات الغذائية

 إخباريبيان 

 8302سبتمبر  03إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

بفضل ارتفاع حجم المبيعات.  2102لتبلغ مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام  %2222إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 

 خالل نفس الفترة. هوامش الربحيةمصحوبًا بتحسن  %1.20والشركة ترصد نمو صافي الربح بمعدل سنوي 

 
 8302أكتوبر  03القاهرة في 

 

الرائدة بصناعة  –( EFIDq.L، وبورصة لندن EFID.CAأعلنت اليوم شركة إيديتا للصناعات الغذائية )كود البورصة المصرية 

، حيث بلغت 8302 بتمبرس 03عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في  –األغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر 

. وسجلت الشركة صافي ربح %8828، وهو نمو سنوي بنسبة 8302اإليرادات مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام 

، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى %0820مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري بزيادة سنوية  2.28بقيمة 

، بلغت 8302أشهر من عام  .وخالل أول . 8302خالل الربع الثالث من عام  %223لفترة مقابل خالل نفس ا 222%

 02528ليبلغ  %28... وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية قدرها %8.23مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  822اإليرادات 

  مليون جنيه خالل نفس الفترة.

 

 ، أن«إيديتا للصناعات الغذائية»رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة  المهندس هاني برزيوفي هذا السياق أوضح 

نمو السوق وتوظيف المعطيات االقتصادية واألنماط  قدرة الشركة على تعظيم االستفادة مننتائج الربع الثالث تعكس 

لربع س الفترة من العام السابق وكذلك ا. وتابع برزي أن الشركة نجحت في تنمية حجم المبيعات مقارنًة بنفاالستهالكية الجديدة

في ضوء استفادتها من تنمية حجم اإلنتاج مع تقليص التكاليف.  ،الثاني من العام الجاري بالتوازي مع تحسين ربحية الشركة

ميع جتقديم مختلف المنتجات التي تلبي احتياجات وأشار إلى أن تلك النجاحات تعكس التزام الشركة بتنويع باقة المنتجات و

الشرائح االستهالكية، وذلك بالتوازي مع زيادة حجم المبيعات والحفاظ على حصتها السوقية، علًما بأن هذه المستجدات أثمرت 

 عن نمو اإليرادات بشكل ملحوظ وزيادة ربحية الشركة مع الحفاظ على ريادتها السوقية وسط بيئة تتسم باحتدام المنافسة.

 

إيديتا على تحسين وتحديث باقة المنتجات مع تقديم منتجات جديدة بمختلف فئاتها السعرية من أجل تلبية احتياجات  وقد حرصت

وواصلت إيديتا احتالل مرتبة الصدارة في القطاعات الرئيسية التي تعمل بها خالل أول ثمانية . كما جميع الشرائح االستهالكية

ءات التي أجرتها وكالة نيلسون ألبحاث التسويق، حيث ارتفعت حصة الشركة بسوق وفقًا ألحدث اإلحصا 8302أشهر من عام 

. وباإلضافة إلى خالل نفس الفترة %.502وبلغت حصتها في سوق الكيك  8302بنهاية أغسطس  %825.الكرواسون إلى 

 ر من العام الجاري.خالل أول ثمانية أشه %22.ذلك، نجحت الشركة في مواصلة ريادتها لسوق الحلويات بحصة سوقية 

 

واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية التصدير التي تتبناها في ضوء ارتفاع مساهمة مبيعات التصدير بإجمالي  ومن جانب آخر،

بزيادة  8302مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  220.إيرادات الشركة بصورة مستمرة، حيث بلغت مبيعات التصدير 

 .خالل نفس الفترة من إجمالي اإليرادات %.2.ا يمثل ، وهو م%8825سنوية 

، وذلك بعد التي تمثت في زيادة حجم المبيعات، و8302وأضاااااز برزي أن الشااااركة نجحت في تحقيق أهداز اسااااتراتيجيتها لعام 

يز الشركة على زيادة ترك قيامها بتطبيق خطتها لزيادة األساعار إثر تعويم الجنيه المصاري، علًما بأن استراتيجية العام المقبل ستشهد
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دعم ربحيتها وزيادة حجم اإلنتاج مع الحفاظ على حصااتها الساااوقية عبر مواصاالة تحساااين تشاااكيلة المنتجات وتنمية معدالت الكفاءة 

التشااغيلية مع االسااتفادة من وفورات الحجم عبر زيادة حجم اإلنتاج وتقليص التكاليف، هذا إلى جانب تقليص المصااروفات العمومية 

 إلدارية وتحسين الكفاءة على مستوى الشركة والمصانع.وا

، باإلضافة إلى اإلنتاجخطوط المزيد من  الذي يتساع إلضاافة E08واختتم برزي أن الشاركة تتطلع إلى تعظيم اساتفادتها من مصانع 

 الستفادةامع التركيز على  عدةالتوساع بأنشاطة التصدير في األسواق اإلقليمية ذات القواعد االستهالكية المخمة ومقومات النمو الوا

 .مشروعها المشترك الجديد في المغرب من اتفاقيات التوزيع التي أبرمتها في مختلف األسواق وكذلك

 —نهاية البيان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 

الغذائية المعبأة آليًا بالساوق المصااري. تتخصاص شااركة ، وهي شاركة رائدة في قطاع الصااناعات ...0عام « إيديتا للصاناعات الغذائية»تأساسات شااركة 

في إنتاج وتصاااانيع وتسااااويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسااااون والرقائق المخبوزة )المصاااانعة من الدقيق( وبسااااكويت الويفر « إيديتا»

« ودوت»و« مولتو»من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تماااااام محفظة الشااااااركة عددًا 

« تيل تايجر»و« هوهوز»و« توينكيز»، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسااااكا»و« بيك سااااتيكس»و« بيك رولز»و

عراق والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، وتمتلك في مصار وليبيا واألردن وفلساطين والمغرب والجزائر وتونس وساوريا ولبنان وال

الدولية. وتحظى « هوسااتس براندز»منتج من منتجات شااركة  00كذلك حقوق التصاانيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساااحة اإلقليمية لباقة إضااافية تماام 

أ آليًاً، وتحتل المركز الثاني في سااوق الرقائق والمقرمشااات المخبوزة مع تعظيم بأكبر حصااة سااوقية في أسااواق الكيك والكرواسااون المعب« إيديتا»شااركة 

تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه  %3.، توزعت مبيعات الشركة بواقع 8302عام الربع األول من وخالل  حصاتها في شرائح بسكويت الويفر والحلويات.

ل العربياااة المجااااورة. لمزياااد من المعلوماااات يرجى زياااارة الموقع اإللكتروني  المتبقياااة ألساااااااواق التصااااااااادير وعلى األخص في الااادو %03قراباااة 
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 التصريحات التطلعية:

هذا البيان على تصااااااريحات تطلعية. التصااااااريح التطلعى هو أي تصااااااريح ال يتصاااااال بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرز عليه عن طريق  ييحتو

تهدزف، فمرتقبف، فتقدرف، فتتحملف، فتعتقدف، فقدف، فالتقديراتف، فتفترضف، فتوقعاتف، اسااتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا للتقديراتف، ف

 ةفتعتزمف، فترىف، فتخططف، فممكنف، فمتوقعف، فمشااااروعاتف، فينبغيف، فعلى علمف، فسااااوزف، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثل

هذا ينطبق، على وجه الخصااااول، إلى التصااااريحات التي تتماااامن معلومات عن النتائج المالية التي تهدز الى التعرز على التصااااريح باعتباره تطلعى. 

وغيرها من  ساااتقبلالمسااتقبلية او الخطط أو التوقعات بشاااأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروز االقتصااادية والتنظيمية العامة في الم

 صناعات الغذائية ش.م.م. )فالشركةف(.   المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا لل

 

وي على طالتصاااريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشاااركة )فاالدارةف( على احداث مساااتقبلية، والتي تقوم على افتراضاااات اإلدارة وتن

ماديا  تلفا اختالفامخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية او أداءها أو إنجازاتها مخ
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حقق هذا ت عن أي نتائج في المسااتقبل، او عن أداء الشااركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصااريحات التطلعية صااراحة أو ضاامنا. قد يتساابب تحقق أو عدم

واء كانت طلعية، أو عدم توافق التوقعات ساااالفتراض في اختالز الحالة المالية الفعلية للشااركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصااريحات الت

 صريحة او ضمنية. 

 

حات يتخمااااع أعمال الشااااركة لعدد من المخاطر والشااااكوك التي قد تتساااابب في اختالز التصااااريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصاااار

والتصااريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صاادور هذا  التطلعية الواردة في هذا البيان سااواء صااراحة او ضاامنا.  المعلومات وا راء

ن م البياان وتخماااااااع للتغيير دون إخطاار. وال تتعهاد الشاااااااركاة باأي التزام فيماا يخص مراجعاة او تحادياث او تاأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي

  شأ فيما يتعلق بمممون هذا البيان.التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التي تتم أو الظروز التي تن


