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للصناعات الغذائيةإيديتا   

إخباريبيان   

  2020 مارس 31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

على خلفية حالة  %1.8 سججججججنوي انخفاض بمعدل 2020الربع األول من عام  مليون جنيه خالل 964.1 بقيمة إيرادات إيديتا تسجججججج  

 يستقر عندوهامش م م  الربح  خالل نهاية الفترة، (19 – التباطؤ التي يشهدها السوق بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد

34.8 % 

 

 2020 مايو 11القاهرة في 

 

الرائدة بصناعة  –( EFID.Lوبورصة لندن  EFID.CA )كود البورصة المصرية« إيديتا للصناعات الغذائية»أعلنت اليوم شركة 

، حيث بلغت 2020مارس  31عن النتائج المالية والتشججججججغيلية للفترة المالية المنتهية في  –األغذية الخفيفة المعبأة آلًيا في مصججججججر 

الربع األول من عام مليون جنيه خالل  64.4صجججججججافي الربح  وبلغ. %1.8بمعدل انخفاض سججججججنوي  ،مليون جنيه 964.1اإليرادات 

2020.  

 

ويعكس تراجع اإليرادات حالة التباطؤ التي شججججهدها سججججوق األغذية الخفيفة المعبأة آليًا خالل الفترة بسججججبب تداعيات انتشججججار فيروس 

االسججججتراتي ية التي تتبناها الشججججركة لتقدي  منت ات جديدة أعلى  ( بنهاية الربع األول من العام، غير أن19 –كورونا المسججججت د )كوفيد 

  .خالل الربع األول من العام تيرادالحد من أثر تراجع اإلفي ا تساهم سعًرا وقيمةً 

 

% 34.8عند  ، وصججججججاحب تلر اسججججججتقرار هامش م م  الربح0202مليون جنيه خالل الربع األول من عام  335.5بلغ م م  الربح 

  خالل نفس الفترة، حيث يعكس تلر استمرار جهود الشركة لتقلي  تكلفة المبيعات.

 

انتشجججججار فيروس كورونا المسجججججت د  تداعياتباتخات وتنفيذ م موعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية لمواجهة الشجججججركة  وقد قامت

، حيث ركزت االحترازية التي اتخذتها الحكومة المصجججرية الحتواء انتشجججار الفيروسوالتدابير اإلجراءات  تماشجججيًا مع (،19 –)كوفيد 

إيمانًا منها بمسججلوليتها ت اا الحفاع على صججحة وسججالمة الشججركة على تعزيز تدابير الصججحة والسججالمة وسججمان اسججتمرارية األعمال، 

تقدي  أوجه الدع  لقطاع الرعاية على  تا للتنمية االجتماعيةدييمؤسسة إ كما تعم  .أجمع جميع الموعفين والعاملين والشعب المصري

تأثر أعمال إيديتا شججأنها  وت در اإلشججارة إلى .شججركةالالتي تتبناها  الم تمعيةولية لالمسججمبادرات الصججحية المصججري، وتلر في إطار 

ية التي يولة النقدوالسجججالقوي شجججأن الشجججركات المصجججرية األخرت بتداعيات انتشجججار الفيروس، غير أن الشجججركة تحلى بالمركز المالي 

 مدعومةً  ،تمكنها من ت اوز المرحلة الراهنة، علًما بأن الشججركة تم ججي قدًما في تنفيذ اسججتراتي ية النمو التي تتبناها على المدت البعيد

 تؤهلها لت اوز األزمة الحالية.التي قوية النمو البأسس 

 

 

 —نهاية البيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالسوق المصري. تتخصص 1996عام « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسست شركة 

والرقائل المخبوزة )المصجججججنعة من الدقيل(  والمخبوزاتفي إنتاج وتصجججججنيع وتسجججججويل وتوزيع المخبوزات، بما في تلر الكير « إيديتا»شجججججركة 

 ة وبسجججكويت الويفر وكذلر الحلويات ال افة والطوفي وال يلي والكرامي ، حيث ت ججج  محفلة الشجججركة عددًا من العالمات الت ارية المحلية الرائ

مات الت ارية الدولية ومنها ، كما تمتلر عددًا من العال«ميميكس»و« فريسججججججكا»و« بير سججججججتيكس»و« بير رولز»و« تودو»و« مولتو»مث  

في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب وال زائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان « تاي ر تي »و« هوهوز»و« توينكيز»

منتج  11باقة إسججافية ت جج  واإلمارات والكويت وقطر والسججعودية، وتمتلر كذلر حقوق التصججنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السججاحة اإلقليمية ل

آليًا، وتحت   ةالمعبأ والمخبوزاتبأكبر حصججة سججوقية في أسججواق الكير « إيديتا»الدولية. وتحلى شججركة « هوسججتس براندز»من منت ات شججركة 

األول من عام الربع  المركز الثاني في سجججوق الرقائل والمقرمشجججات المخبوزة مع تعلي  حصجججتها في شجججرائح بسجججكويت الويفر والحلويات. وخالل

المتبقية ألسواق التصدير وعلى األخص في الدول  %3.6تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة  %7.39، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2020

 ir.edita.com.eg العربية الم اورة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل:

 شمس الديناألستاذة / منة 

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg بريد إلكتروني: | 202 3851 6464تليفون: 

 التصريحات التطلعية:

مث   هذا البيان على تصريحات تطلعية. التصريح التطلعى هو أي تصريح ال يتص  بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريل استخدام ييحتو

تعتزم"، "ترت"، العبارات والكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحم "، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "

التعرف "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشججججججروعات"، "ينبغي"، "على عل "، "سججججججوف"، او في ك  حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرت مماثلة التي تهدف الى 

مستقبلية او الخطط أو التوقعات على التصريح باعتبارا تطلعى. هذا ينطبل، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تت من معلومات عن النتائج المالية ال

ر على شججججركة ايديتا بشججججأن األعمال الت ارية واإلدارة، والنمو أو الربحية واللروف االقتصججججادية والتنليمية العامة في المسججججتقب  وغيرها من المسججججائ  التي تؤث

 للصناعات الغذائية ش.م.م. )"الشركة"(.   

إلدارة الشججركة )"االدارة"( على احداث مسججتقبلية، والتي تقوم على افتراسججات اإلدارة وتنطوي على مخاطر  التصججريحات التطلعية تعكس وجهات النلر الحالية

الفا ماديا عن أي نتائج معروفة وغير معروفة، وم هولة وغيرها من العوام  التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشججركة الفعلية او أداءها أو إن ازاتها مختلفا اخت

الف او عن أداء الشركة أو ان ازاتها الواردة في هذا التصريحات التطلعية صراحة أو سمنا. قد يتسبب تحقل أو عدم تحقل هذا االفتراض في اخت في المستقب ،

 ة او سمنية. حالحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذا التصريحات التطلعية، أو عدم توافل التوقعات سواء كانت صري

يحات التطلعية تخ جججع أعمال الشجججركة لعدد من المخاطر والشجججكو  التي قد تتسجججبب في اختالف التصجججريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصجججر

عبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخ ع الواردة في هذا البيان سواء صراحة او سمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان ت

التطلعية لتعكس  للتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشججركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصججريحات

 األحداث التي تت  أو اللروف التي تنشأ فيما يتعلل بم مون هذا البيان.
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