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  2021 يونيو 30إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

، 2021مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام  1.2 لتبلغ %49.7 إيديتا تنجح في تحقيق نتائج قوية في ضوء نمو اإليرادات بمعدل سنوي

صافي الربح بشكل ملحوظ بنسبة سنوية  فيما ارتفع، الجاري عامالخالل النصف األول من  مليار جنيه 2.3% لتسجل 33.7 وارتفاعها بنسبة سنوية

الكميات المباعة بمعدالت تتجاوز مستويات ما قبل أزمة نمو فضاًل عن  ،2021النصف االول من خالل  مليون جنيه 163.7% ليسجل 142.7

 . تستعد لبدء التشغيل نهاية العام الجاري. إيديتا المغرب (19 -)كوفيد 

 

 2021 أغسطس 2القاهرة في 
 

األغئية الرائدة بصررناعة  –( EFID.Lوبورصررة لندن   EFID.CA)كود البورصررة المصرررية« إيديتا للصررناعات الغئائية»أعلنت اليوم شررركة 

مليون  1,150.8، حيث بلغت اإليرادات 2021يونيو  30عن النتائج المالية والتشرررغيلية للفترة المالية المنتهية في  –الخفيفة المعبأة آليًا في مصرررر 

جنيه خالل  مليون 3.1، مقابل 2021مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  83.0%. وارتفع صررررافي الربح إل  49.7جنيه، بمعدل نمو سررررنوي 

، بلغت اإليرادات 2021وخالل النصرررف األول من عام  % خالل نفس الفترة.7.2نفس الفترة من العام السرررابق، بينما سرررجل اام  صرررافي الربح 

مليون جنيه خالل  163.7% ليسجل 142.7%، مما أثمر عن ارتفاع صافي الربح بنسبة سنوية 33.7مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي  2,317.1

 ارتفاع الكميات المباعة، مردود 2021من عام والنصرررف األول الربع الثاني فترتي النتائج القوية التي حققتها الشرررركة خالل تعكس و. الفترةنفس 

 .سعار البيعألالتحسن المستمر و

قبل  2019األول من عام النصرررف المسرررجلة خالل مسرررتويات التجاوزت  2021النصرررف األول من عام الكميات المباعة خالل جدير بالئكر أن ال

نتيجة أزمة  2020 خالل عامحالة التعافي القوية التي تشهداا الشركة عقب فترة التباطؤ يؤكد مما  ،( وتداعياته السلبية19-ظهور فيروس )كوفيد

عل  التوالي  %8.9و% 28.8 ،%76.1 سررنوية بنسررب الكيكو المخبوزاتو الويفر اتبقطاع النمو االكبر الكميات المباعة شررهدتوقد  .الفيروس

  .2021خالل النصف األول من عام 

سررررواك الكيك والمخبوزات أحصررررش الشررررركة بالنمو الملحوظ لإل  كما يرجع األداء القوي للشررررركة خالل فترة النصررررف األول من العام الجاري 

وتضررراعفت  ،2021% خالل مايو65.8نقطة مئوية لتسرررجل  15بواقع  0202منئ يناير  . فقد ارتفعت حصرررة الشرررركة بسررروك المخبوزاتوالويفر

في ضرروء االرتفاع  ذلك. ويأتي العام الماضرري ، مقارنة بمسررتوياتها المسررجلة خالل2021% خالل مايو  14.2لتصررل إل   حصررتها بسرروك الويفر

سابق والتي نج شركة بفضل المنتجات االبتكارية الجديدة التي أطلقتها خالل العام ال حت المستمر لمعدالت الطلب عل  منتجات مختلف قطاعات ال

  .في االستحواذ عل  إعجاب وتفضيل المستهلكين

المغرب، عقب نجاحها في اسررتكمال االعمال  في الجديد بمصررنعها إنتاج خط أول تركيب من االنتهاء عل  الشررركة تعكفعلي الصررعيد االقليمي، 

 اإلنشائية بالمصنع في وقت سابق من العام. و من المتوقع البدء في تشغيل المصنع الجديد خالل الربع االخير من العام الجاري. 

عن اعتزازه باالنطالقة  ،«تا للصناعات الغذائيةإيدي»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة وفي ائا السياك أعرب 

خالل فترتي الربع الثاني  جيدةالعام الجاري ومواصلة أداءاا القوي، مما أثمر عن نجاحها في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية  خالل لشركةلالقوية 

مستويات األول من العام الجاري تجاوزت  تحقيق معدالت نمو ملحوظة خالل فترة النصف تمكنت إيديتا من. فقد 2021والنصف األول من عام 

الشركة للمضي  زيجابياً لتعافي حركة السوك و يحفإمؤشراً  يُعدمما  (19-قبل ظهور فيروس )كوفيد 2019بالنصف األول من عام المسجلة األداء 

خالل الربع االول  هو من المتوقع تشغيل، يعد ابرزاا شراء خط انتاج جديد في قطاع المخبوزات الئيو ،قدماً في استثماراتها خالل العام الجاري

 .2022من عام 

استراتيجية بما يتماش  مع لتنمية وتنويع اإليرادات بشكل مستدام،  2021خالل النصف الثاني من عام أن الشركة تواصل مساعيها برزي اختتم و

بر توظيف قدراتها االبتكارية في عجهوداا من أجل زيادة الكميات المباعة بمختلف قطاعاتها  مواصلةتعتزم ، حيث اتتبنااالنمو طويلة األجل التي 

وأعرب برزي عن تفاؤل اإلدارة بأداء الشركة  .والحفاظ عل  التطبيق الصارم لسياسة ترشيد التكاليف بهدف تنمية نتائجها تنويع باقة المنتجات

ي من العام الجاري في ضوء التعافي الئي يشهده سوك األغئية الخفيفة، واالقتصاد المصري بوجه عام، فضالً عن الثمار التي خالل النصف الثان

 تحصداا الشركة عن استثماراتها االستراتيجية. 

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

واي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغئائية المعبأة آليًا بالسوك المصري. تتخصش  ،1996عام « إيديتا للصناعات الغئائية»تأسست شركة 

في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة )المصنعة من الدقيق( والويفر « إيديتا»شركة 

الكراميل، حيث تضرررم محفاة الشرررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل والبسررركويت، وكئلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي و

، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« اونيرو»و« سرركافر»و« بيك سررتيكس»و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»

لسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراك والبحرين وعمان في مصر وليبيا واألردن وف« تايجر تيل»و« اواوز»و« توينكيز»

منتج  11واإلمارات والكويت وقطر والسررعودية، وتمتلك كئلك حقوك التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية عل  السرراحة اإلقليمية لباقة إضررافية تضررم 

والحلويات، وتحتل  والمخبوزاتأكبر حصررة سرروقية في أسررواك الكيك ب« إيديتا»الدولية. وتحا  شررركة « اوسررتس براندز»من منتجات شررركة 

، 1202عام من  ثانيالربع ال. وخالل والويفربسررركويت الالمركز الثاني في سررروك الرقائق والمقرمشرررات المخبوزة مع تعايم حصرررتها في شررررائح 

% المتبقية ألسرواك التصردير وعل  األخش في الدول العربية 5.0% تقريبًا للسروك المحلي مع توجيه قرابة 0.59توزعت مبيعات الشرركة بواقع 

 ir.edita.com.egالمجاورة. لمزيد من المعلومات يرج  زيارة الموقع اإللكتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

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

 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل أو أائا البيان عل  تصريحات تطلعية. التصريح التطلع  او أي تصريح ال يتصل بوقائع  ييحتو

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

ل  التعرف إخرى مماثلة التي تهدف أو تعبيرات أو في كل حالة، ما ينفيها أ"تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشررررررروعات"، "ينبغي"، "عل  علم"، "سرررررروف"، 

و الخطط أو التوقعات أعل  التصريح باعتباره تطلع . ائا ينطبق، عل  وجه الخصوص، إل  التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية 

والاروف االقتصررررادية والتنايمية العامة في المسررررتقبل وغيراا من المسررررائل التي تؤثر عل  شررررركة ايديتا  بشررررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية

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

وتنطوي عل  مخاطر حداث مسررتقبلية، والتي تقوم عل  افتراضررات اإلدارة أالتصررريحات التطلعية تعكس وجهات النار الحالية إلدارة الشررركة )"االدارة"( عل  

ا عن أي نتائج ا ماديً ا اختالفً و أداءاا أو إنجازاتها مختلفً أن تكون نتائج الشررركة الفعلية أمعروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيراا من العوامل التي قد تؤثر عل  

منا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق ائا االفتراض في اختالف نجازاتها الواردة في ائه التصريحات التطلعية صراحة أو ضإو عن أداء الشركة أو أفي المستقبل، 

 و ضمنية. أا عن ائه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة ا جواريً و نتائج عملياتها اختالفً أالحالة المالية الفعلية للشركة 

ا عن التصرررريحات التطلعية ا ماديً و التقدير أو التنبؤ اختالفً أتخضرررع أعمال الشرررركة لعدد من المخاطر والشررركو  التي قد تتسررربب في اختالف التصرررريح التطلع  

وقت صدور ائا البيان وتخضع و ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في ائا البيان تعبر فقط عن أالواردة في ائا البيان سواء صراحة 

و تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت عل  أي من التصررريحات التطلعية لتعكس أللتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشررركة بأي التزام فيما يخش مراجعة 

 األحداث التي تتم أو الاروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون ائا البيان.
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