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 2022  مارس   31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  

مليون  148.1ليسجل % 85.9 في ضوء ارتفاع صافي الربح بنسبة سنوية  2022الشركة تنجح في تحقيق نتائج قوية خالل الربع األول من عام 

 واإلهالك  والفوائد الضرائب خصم قبل  التشغيلية األرباح ارتفعت مليار جنيه خالل نفس الفترة. 1.6اإليرادات إلى جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع 

  األرباح هامش بنمو مصحوبًا مليون جنية مصري 293.4لتصل الي  2022من عام  األول الربع خالل%    64.8 سنوي بمعدل واالستهالك

     % 18.8 إلى التشغيلية

 

 2022 يوما 15القاهرة في 
 

الرائدة بصررناعة األيةية   –( EFID.Lوبورصررة لندن   EFID.CAأعلنت اليوم شررركة يإيديتا للصررناعات الغةائيةو  كود البورصررة المصرررية  

مليون   0.599,1يرادات  ، حيث بلغت اإل2202  مارس  31عن النتائج المالية والتشرغيلية للفترة المالية المنتهية في  –الخفيفة المعبأة آليًا في مصرر  

، مصحوبًا بوصول هامش مجمل الربح %  39.9مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل    556.6وبلغ مجمل الربح .  %3.73جنيه، بمعدل نمو سنوي  

مليون جنيه خالل الربع   148.1إلى %  85.9  صرافي الربح بنسربة سرنويةارتفع و% خالل نفس الفترة من العام السرابق. 34.1% مقابل  35.7إلى 

 .%9.5 ، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى2022األول من عام 

 األرباح ونمو    اإليرادات واستمرت في تحقيق نتائج قوية على صعيد    2021عام    خالل الجيد الةي حققته    األداءوقد نجحت الشركة في مواصلة  

األخير   الربعخالل    بتكاريةاالستباقية بتحسين أسعار البيع وتنويع باقة منتجاتها  االوتحسن هوامش الربحية. وبعد نجاح إيديتا في تنفية استراتيجيتها  

المباعة، سجلت   الكميات  وعلى صعيد.  بشكل جزئي وارتفاع أسعار المواد الخامتجاوز الضغوط التضخمية  من  الشركة  تمكنت    ،2021من عام  

عكس الطلب القوي على منتجاتها من جانب  وهو ما ي   مليون عبوة  769.7ليصل إجمالي العبوات المباعة إلى  %  15.6إيديتا نمًوا بمعدل سنوي  

 . 2022الشركة خالل الربع األول من عام  مختلف قطاعاتوأثره اإليجابي على  ستهلكينالم

بتكارية الجديدة التي تتناسب مع مختلف أذواق المستهلكين دائمة  تضع الشركة على رأس أولوياتها طرح المزيد من المنتجات االومن ناحية أخرى،  

معدالت الربحية بفضل محفظة منتجاتها دائمة التنوع، وكةلك تحسين أسعار البيع، باإلضافة إلى ترشيد وقد نجحت الشركة في الحفاظ على    .التغير

المصروفات، وقد انعكس ذلك في نمو هامش مجمل الربح وهامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وهامش  

 ي شهدته تكاليف المواد الخام واضطرابات سلسلة اإلمداد والتوريد.صافي الربح، وذلك ريم االرتفاع الكبير الة

نتهاء من تركيب أول خط إنتاج وذلك بعد اال ،2021بدأت عمليات الشرررركة في المصرررنع الجديد بالمغري في ديسرررمبر وعلى الصرررعيد اإلقليمي، 

، وهو  2022خالل الربع األول من عام  مليون جنيه  20.5  الجديد إيرادات بقيمة وقد سرجل المصرنع  والمخصر  إلنتاج هوهوز.  بمصرنعها الجديد

وقد قامت   .يمثل افتتاح المصرنع الجديد عالمة فارقة في اسرتراتيجية التوسرعات اإلقليمية التي تتبناها إيديتاكما ،  الربع األول من عملياته التشرغيلية

تعتزم  كما  إنشرراء المصررنع الجديد،في المرحلة األولى من مغربي  مليون درهم   203حتى اآلن بضررا اسررتثمارات مبدئية بقيمة  إيديتا  

مليون  170بقيمة  ،ثانيةاللمرحلة االسررتثمارات المقرر تنفيةها خالل ابما في ذلك  ،اسررتثمارات إضررافية خالل السررنوات القادمةضررا  

 .مغربي درهم

بأن الشركة نجحت في تحقيق نتائج قوية    المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«،ح  وفي هةا السياق صر

، وذلك بالريم من الظروف التشرغيلية الصرعبة التي أثرت على االقتصراد  2202الربع األول من عام على صرعيدي اإليرادات وصرافي الربح خالل  

وأضراف   .تكلفة المواد الخام وأسرعار السرلع األسراسرية في البورصرات العالميةوارتفاع  والتوريد  اضرطرابات سرلسرلة اإلمداد، ومن بينها  العالمي

الضررغوط  نتجت عن  التي الحالية  يةالتشررغيلصررعوبة األوضرراع  و  يةاالقتصررادالتغيرات التي طرأت على العوامل  درك أن إدارة الشررركة ت   برزي

مية تنويع مصرادر اإليرادات خالل المرحلة الراهنة باعتباره أحد الركائز األسراسرية السرتراتيجية الشرركة، مشريًرا وأكد برزي على أهالتضرخمية.  

إلى ، تعزيز التضرافر بين خدمات الشرركة في كل من مصرر والمغري واالسرتعانة بها لتعزيز جهود التسرويق المتبادلإلى أن الشرركة تركز على 

 أسواق جديدة.ة والدخول في قليمي على الساحة اإلالتوسع جانب 
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وأضررراف برزي أن دإيديتاد تمكنت من ترسررريا مكانتها في األسرررواق التي تعمل بها بفضرررل قدرتها على التوسرررع في قاعدتها الصرررناعية وتنمية 

بما يعود أثره اإليجابي على أن تسراهم اإلنجازات التي أحرزتها الشرركة في تنمية التصرنيع والتصردير  ، معربًا عن تطلعاته في  حضرورها اإلقليمي

وذلك عبر تعزيز القدرات اإلنتاجية لطرح المزيد من  2022في عام   مواصررررلرة هةه المسرررريرة النراجحرةلى عإيديترا  وتركز  االقتصرررراد بوجه عام.

 كة بالمغري.المنتجات عالية الجودة والقيمة، وتنمية حصتنا السوقية في مختلف القطاعات وزيادة الطاقة اإلنتاجية في مصنع الشر

لتساهم   ، 2022ول من عام  ألل الربع االمليون جنيه خ   78.0لتسجل    %75.4على صعيد أنشطة التصدير، ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل سنوي  و

 . ل نفس الفترة من العام السابقالخ  %3.8في إجمالي إيرادات الشركة مقابل  %5.0بنسبة 

  (IFRS) .المالي والقطاع اإلدارة  مجلس تقرير  عن والصادرة  المدققة غير المالية النتائج التقرير  هذا يستعرض  *

 —النهاية—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 تتخص  .  المصري  بالسوق آليًا  المعبأة  الغةائية  الصناعات  قطاع  في  رائدة  شركة  وهي  ،1996  عام  الغةائيةو  للصناعات  يإيديتا  شركة  تأسست

  وبسكويت    الدقيق   من  المصنعة(  المخبوزة  والرقائق  الكيكوالكرواسون  ذلك  في  بما  المخبوزات،  وتوزيع  وتسويق  وتصنيع  إنتاج  في  و  إيديتاي  شركة

 مولتو ي  مثل  الرائجة  المحلية  التجارية  العالمات  من  عددًا  الشركة  محفظة  تضم   حيث  والكراميل، والجيلي  والطوفي  الجافة  الحلويات  وكةلك  الويفر

 و « يتوينكيز  ومنها  الدولية  التجارية  العالمات   من  عددًا  تمتلك  كما  و،  يميميكس  و   و  يفرسكا  و  و  ستيكس  يبيك  و  و  يبيكرولز  و  و   يتودو  و  و

  واإلمارات   وعمان  والبحرين والعراق  ولبنان  وسوريا  وتونس  والجزائر  والمغري  وفلسطين  واألردن  وليبيا  مصر  في  و  تيل  يتايجر  و  و  يهوهوز

  منتجات   من  منتج  11  تضم   إضافية  لباقة  اإلقليمية  الساحة على  والتقنية  الفنية  والمعرفة  التصنيع  حقوق  كةلك  وتمتلك  والسعودية،  وقطر  والكويت

 رائدًا   مركًزا  وتحتل  والمقرمشات،  والمخبوزات  الكيك  أسواق   في  سوقية  حصة   بأكبر «إيديتاي  شركة   وتحظى.  الدولية  و  براندز  يهوستس   شركة

 تقريبًا%    95  بواقع  الشركة  مبيعات  توزعت  ،2022  عام  من  األول  الربع  وخالل .  الويفر  بسكويت  شرائح  في  حصتها تعظيم  مع  الحلويات  سوق  في

 الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات من  لمزيد.  المجاورة  العربية  الدول  في  األخ   وعلى  التصدير  ألسواق  المتبقية%  5  قرابة  توجيه  مع  المحلي  للسوق

  ir.edita.com.eg اإللكتروني

 

 والتواصل:   ملالستعال

 األستاذة / منة شمس الدين

 وشئون الشركات  رئيس قطاع عالقات المستثمرين

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

 

 التصريحات التطلعية:

سرتخدام مثل يحتوي هةا البيان على تصرريحات تطلعية. التصرريح التطلعى هو أي تصرريح ال يتصرل بوقائع أو أحدار تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق ا

تد، دتعتزمد، دترىد،  العبرارات والكلمرات االتيرة دوفقرا للتقرديراتد، دتهردفد، دمرتقربد، دتقردرد، دتتحمرلد، دتعتقردد، دقردد، دالتقرديراتد، دتفتر د، دتوقعرا

التعرف  دتخططد، دممكند، دمتوقعد، دمشررررروعاتد، دينبغيد، دعلى علمد، دسرررروفد، أو في كل حالة، ما ينفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى 

ية المسرتقبلية أو الخطط أو التوقعات  على التصرريح باعتباره تطلعى. هةا ينطبق، على وجه الخصرو ، إلى التصرريحات التي تتضرمن معلومات عن النتائج المال

ر على شررركة ايديتا  بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصررادية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وييرها من المسررائل التي ت ث

 للصناعات الغةائية ش.م.م.  دالشركةد(.   

حالية إلدارة الشرركة  داالدارةد( على أحدار مسرتقبلية، والتي تقوم على افتراضرات اإلدارة وتنطوي على مخاطر التصرريحات التطلعية تعكس وجهات النظر ال

تالفًا ماديًا عن أي نتائج  معروفة ويير معروفة، ومجهولة وييرها من العوامل التي قد ت ثر على أن تكون نتائج الشررركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفًا اخ

ا  في اختالف  لمستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هةه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هةا االفترفي ا

 كانت صريحة أو ضمنية.    الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختالفًا جوهريًا عن هةه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء

mailto:Menna.ShamsEldin@edita.com.eg


 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

 

 
 

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E    3 

صررريحات التطلعية  تخضررع أعمال الشررركة لعدد من المخاطر والشرركوك التي قد تتسرربب في اختالف التصررريح التطلعى أو التقدير أو التنب  اختالفًا ماديًا عن الت

هةا البيان تعبر فقط عن وقت صردور هةا البيان وتخضرع  الواردة في هةا البيان سرواء صرراحة أو ضرمنا.  المعلومات واآلراء والتصرريحات التطلعية الواردة في 

التطلعية لتعكس   للتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشرركة بأي التزام فيما يخ  مراجعة أو تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصرريحات

 األحدار التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هةا البيان.


