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إخباري بيان   

 

  2021  مارس   31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

حتسااا    %21.0ال ضاااوم نمو اإليرادات بمعدل يااا وي  2021تحقق معدالت نمو باإليرادات وصااااال احربال خال احربأل ا ول ما  ا     إيديتا

 مليون ج يه 80.7إحى  %25.3مليار ج يه تقريبًا، مصحوبُا بارتفاع صاال احربال ب سبة ي وية  1.2

 

 2021 مايو 10القاهرة في 

 

احرائدة بصاا ا ة ا يذية   –( EFID.Lوبورصااة ح دن    EFID.CA ا ات احغذائية« ) ود احبورصااة احمصااريةأ ل ت احيو  شاار ة يإيديتا حلصاا 

مليون   1,166.3، حيث بلغت اإليرادات  2021مارس   31حلفترة احماحية احم تهية ال   ا اح تائج احماحية واحتشغيلية    –احخفيفة احمعبأة آحيًا ال مصر  

 .%21.0ج يه، بمعدل نمو ي وي 

مردود ارتفاع احكميات احمبا ة وزيادة أيعار احبيأل، ال ضوم ايتمرار حاحة احتعاال    2021وتعكس اح تائج احقوية احتل حققتها احشر ة خال  ا   

نمو معدالت    (، واحتل أثمرت  ا19  –احتل شهدتها احشر ة م ذ أواخر احعا  احسابق باحتزاما مأل تخفيف احقيود احمتعلقة بانتشار ايروس ) وايد  

ياهم ا دام  وقد    االيتهاك بشك  ملحوظ و ودة ا نشطة االقتصادية إحى طبيعتها، اضاً  ا ارتفاع احطلب  لى م ت ات احشر ة مرة أخرى. 

 . 2021خال احربأل ا ول ما  ا   احقوي حقطا ات احمخبوزات واحويفر واحكيك ال د م إيرادات احشر ة

بلغ هامش م م  احربال ايما    ب مو اإليرادات خال نفس احفترةمد وًما    2021مليون ج يه خال احربأل ا ول ما  ا     397.9بلغ م م  احربال  

، بي ما ي   هامش صاال احربال 2021مليون ج يه خال احربأل ا ول ما  ا     80.7إحى    %25.3وارتفأل صاال احربال ب سبة ي وية  .  34.1%

 س احفترة. خال نف 6.9%

  م«يموحتو مي ل ماج   ات م ت ، وما بي ها  احقطا ات  احعديد ماجديدة بابتكارية  بإطاق م ت ات    2021خال احربأل ا ول ما  ا     قامت احشر ة  قدو

بلوك« و ا ستريم«و  ياريكا  وتطلعات  .  يهوهوز  أذواق  مختلف  حتلبية  احشر ة  ايتراتي ية  إطار  ال  اح ديدة  احم ت ات  احمستهلكيا  بر وتأتل 

احشر ة قامت بد م احم ت ات اح ديدة بم مو ة مختلفة ما اححمات احتسويقية   ،  لًما بأن تزويدهم بتشكيلة مت و ة ما احم ت ات ا  لى يعًرا وقيمة

 واإل انية. 

و لى  . 2021 ما واصلت احشر ة ايتثمارها ال تعزيز قدراتها اإلنتاجية، حيث ن حت ال االنتهام ما تر يب خط جديد إلنتاج احويفر ال ابراير 

ا ج  بقيمة    احصعيد احتمويلل، واصلت احشر ة جهودها حايتفادة ما تراجأل أيعار احفائدة ال احسوق احمصري، حيث حصلت  لى قرض متويط

 ،  لًما بأنه ما احمقرر ايتخدا  احقرض ال تموي  اح فقات احرأيماحية حلشر ة ال مصر خال احفترة احمقبلة. ون ج يه مصريملي 90

 . توقأل تشغيله خال احعا  اح ارياحذي ما احموتر يب أول خط إنتاج بمص عها اح ديد ال احمغرب ما  احشر ةوأخيًرا، انتهت  
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهل شار ة رائدة ال قطاع احصا ا ات احغذائية احمعبأة آحيًا باحساوق احمصاري. تتخصا  1996حلصا ا ات احغذائية«  ا     تأياسات شار ة يإيديتا

يفر شر ة يإيديتا« ال إنتاج وتص يأل وتسويق وتوزيأل احمخبوزات، بما ال ذحك احكيك واحكروايون واحرقائق احمخبوزة )احمص عة ما احدقيق( واحو

ويات اح ااة واحطوال واح يلل واحكرامي ، حيث تضاام محف ة احشاار ة  ددًا ما احعامات احت ارية احمحلية احرائ ة مث  واحبسااكويت، و ذحك اححل

يااكا« وياونيرو« ويميميكس«،  ما تمتلك  ددًا ما احعامات احت ارية احدوحية وم ها « ويبيك روحز« ويبيك يااتيكس« ويار يموحتو« ويتودو

تي « ال مصار وحيبيا وا ردن والساطيا واحمغرب واح زائر وتونس وياوريا وحب ان واحعراق واحبحريا و مان يتوي كيز« ويهوهوز« ويتاي ر  

م تج  11واإلمارات واحكويت وقطر واحساعودية، وتمتلك  ذحك حقوق احتصا يأل واحمعراة احف ية واحتق ية  لى احسااحة اإلقليمية حباقة إضاااية تضام 

حدوحية. وتح ى شاار ة يإيديتا« بأ بر حصااة يااوقية ال أيااواق احكيك واحكروايااون واححلويات، وتحت  ما م ت ات شاار ة يهويااتس براندز« ا

، 1202 ا   احربأل ا ول ما . وخال  واحويفر بسااكويت  احاحمر ز احثانل ال يااوق احرقائق واحمقرمشااات احمخبوزة مأل تع يم حصااتها ال شاارائال 

احمتبقية  يااواق احتصاادير و لى ا خ  ال احدول احعربية   %3.8حمحلل مأل توجيه قرابة تقريبًا حلسااوق ا  %96.2توز ت مبيعات احشاار ة بواقأل  

 ir.edita.com.egاحم اورة. حمزيد ما احمعلومات يرجى زيارة احموقأل اإلحكترونل: 

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

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

 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخية، ويمكا احتعرف  ليه  ا طريق اياتخدا  مث  أو  أهذا احبيان  لى تصاريحات تطلعية. احتصاريال احتطلعى هو أي تصاريال ال يتصا  بوقائأل    ييحتو

تعتز ق، قترىق، احعباارات واحكلماات االتياة قواقاا حلتقاديراتق، قتهادفق، قمرتقابق، قتقادرق، قتتحما ق، قتعتقادق، ققادق، قاحتقاديراتق، قتفترضق، قتوقعااتق، ق

حى احتعرف  إخرى مماثلة احتل تهدف  أو تعبيرات  أو ال    حاحة، ما ي فيها  أقتخططق، قممكاق، قمتوقألق، قمشاااارو اتق، قي بغلق، ق لى  لمق، قيااااوفق، 

و احخطط أو احتوقعات  أمساتقبلية   لى احتصاريال با تبار  تطلعى. هذا ي طبق،  لى وجه احخصاو ، إحى احتصاريحات احتل تتضاما معلومات  ا اح تائج احماحية اح

ر  لى شاار ة ايديتا بشااأن ا  مال احت ارية واإلدارة، واح مو أو احربحية واح روف االقتصااادية واحت  يمية احعامة ال احمسااتقب  وييرها ما احمسااائ  احتل ت ث

 حلص ا ات احغذائية ش. . . )قاحشر ةق(.   

حداث مساتقبلية، واحتل تقو   لى ااتراضاات اإلدارة وت طوي  لى مخاطر  أإلدارة احشار ة )قاالدارةق(  لى    احتصاريحات احتطلعية تعكس وجهات اح  ر اححاحية

ا  ا أي نتائج ا ماديً ا اختااً و أدامها أو إن ازاتها مختلفً أن تكون نتائج احشاار ة احفعلية  أمعرواة ويير معرواة، وم هوحة وييرها ما احعوام  احتل قد ت ثر  لى  

ن ازاتها احواردة ال هذ  احتصريحات احتطلعية صراحة أو ضم ا. قد يتسبب تحقق أو  د  تحقق هذا االاتراض ال اختاف إو  ا أدام احشر ة أو  أب ،  ال احمستق

 و ضم ية. أا  ا هذ  احتصريحات احتطلعية، أو  د  توااق احتوقعات يوام  انت صريحة ا جوهريً و نتائج  ملياتها اختااً أاححاحة احماحية احفعلية حلشر ة 

ا  ا احتصااريحات احتطلعية  ا ماديً و احتقدير أو احت ب  اختااً أال احشاار ة حعدد ما احمخاطر واحشااكوك احتل قد تتساابب ال اختاف احتصااريال احتطلعى  تخضااأل أ م

هذا احبيان وتخضاأل   و ضام ا.  احمعلومات واررام واحتصاريحات احتطلعية احواردة ال هذا احبيان تعبر اقط  ا وقت صادورأاحواردة ال هذا احبيان ياوام صاراحة  

و تحديث او تأ يد أو اال ان  ا أي تعديات  لى أي ما احتصاريحات احتطلعية حتعكس  أحلتغيير دون إخطار. وال تتعهد احشار ة بأي احتزا  ايما يخ  مراجعة  

 ا حداث احتل تتم أو اح روف احتل ت شأ ايما يتعلق بمضمون هذا احبيان.
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