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 2022  يونيو   30إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  

  196.0  ، في ضللون ن و صللافي ابعبك ب منع مع ابلللجل بي للج 2022في مواصلل ت قحقين نتا ق يويت خ ا ابعبا ابناني مع ما    يديتاإ  نجحت

م يار جنيه ما قح لع ووام  ارربا  خ ا ابفتعة بفلل    1.5جنيه مقارنًت بنفس ابفتعة مع ابجا  اب لابن، محلحوبًا بارقفاا اريعاتاإ إب    م يون

 حابت ابتجافي ابقويت ابتي يشهدوا اب وق

 

 2022 أغسطس 15القاهرة في 
 

ابعا دة بحللنامت اريةيت   –( EFID.Lوبورصللت بندن   EFID.CAأم نت ابيو  شللعمت يإيديتا ب حللناماإ ابيةا يتو  موت اببورصللت اب حللعيت  

م يار جنيه    1.6، حيث ب يت اريعاتاإ  2022يونيو  30مع ابنتا ق اب ابيت وابتشللليي يت ب فتعة اب ابيت اب نتهيت في   –ابخفيفت اب جب ة آبيًا في محلللع 

%. وقح لنت م لتوياإ ابعبحيت خ ا ابعبا ابناني مع ابجا  ابجاري، حيث سلج  مج   ابعبك ن ًوا بن لبت سلنويت  36.7قعيبًا، ب جدا ن و سلنوي  ق 

م يون جنيه، مححوبًا بارقفاا وام     0.619% بي ج   136.5ب جدا سنوي   اارقفامً م يون جنيه، بين ا حقن صافي ابعبك   518.7% بيب غ  52.4

 % خ ا نفس ابفتعة مع ابجا  اب ابن.7.2% مقاب  .512صافي ابعبك إب  

حافي ابعبك ب  وأث ع ذبك مع االرقفاا ابقوي%.  35.2م يار جنيه، ب جدا ن و سنوي   3.1، ب يت اريعاتاإ  2022وخ ا ابنحل اروا مع ما  

% خ ا  7.1% مقاب  0.11جنيه خ ا نفس ابفتعة، محللللحوبًا بارقفاا وام  صللللافي ابعبك إب   م يون 344.1% إب   109.1ب جدا سللللنوي  

  .2021ابنحل اروا مع ما  

فقد ق كنت ابشلعمت   .يتابجاب ابتي يشلهدوا اب لوق اب ح ي وارسلواق  ب  لتجداإ  اطار  إفي قح ليع أسلجار اببيا   م    إيديتا  يدرهنتا ق  ابوةه   وقجكس

وابعبا اروا مع   2021أسلجار اببيا خ ا ابعبا ارخيع مع ما  مع خ ا زياتة ابتللخ يت وابحفا  م   م لتوياإ ابعبحيت  قخفيل ابلليوط  مع 

م يون مبوة خ ا ابعبا ابناني مع ما    746.2% إب  15.9ابك ياإ اب بامت بن للبت سللنويت   ااارقفم ا ق قي ق ك ابنتا ق ابقويت في ضللون   .2022

 . ارقفاا مجدالإ ابط ب م   بايت منتجاإ ابشعمتبفل   2022

. ويد  خفيفتاريةيت اببج يا يطاماقها ابع ي ليت ب لوق    اب لوييت  يد شلهد ابعبا ابناني مع ابجا  ابجاري أيلًلا، نجا  ابشلعمت في ابتوسلا بححلتهاو

م لا أحعزإ إيلديتلا   .يقوينكيزو ويووووزوفي قعسلللليا مكلانتله ابعا لدة، ملدمومًلا بلاالرقفلاا ابقوي ب ك يلاإ اب بلاملت مع منتجلاإ يطلاا ابكيلك  نجك  

 . 2022خ ا ابعبا ابناني مع ما    قعمشاإوابا م   صجيد ححتها ب سواق اب خبوزاإ ققدًما م حو ً 

وفي أي لطس  ابتشليي يت، خاصلت بقطاماقها ابع ي ليت.  ابكفانةإب  أم   مجدالإ   حابيًا  م   صلجيد ابتطوراإ ابتشليي يت، نجحت إيديتا في ابوصلوا

  .ابتي قحظ  بها ابشعمت ابن ومقوماإ مع جزز ي  م ا، ابةي نجحت ابشعمت في شعا ه مؤخًعاجديد رنتاج اب خبوزاإ ابخط اب قشيي  نبد 2022

. وم   م توى ابك ياإ اب بامت، 2022م يون جنيه خ ا ابنحل اروا مع    51.6  بقي تيإيديتا اب يعبو إيعاتاإ    سج توم   ابحجيد اري ي ي،  

قعميب خط إنتاج جديد بنهايت   يإيديتا اب يعبووقجتز   .  2022م يون مبوة خ ا ابعبا ابناني مع    61  نحو  ب يت مبيجاإ اب حنا في اب يعب

م   صجيد أنشطت ابتحديع، وت ابط ب اب تزايد م   منتجاإ ابشعمت ب وق اب يعب.  ابنحل ابناني مع ابجا  ما زياتة طايته ابتشيي يت سجيًا إب  ق بي 

في إج ابي   %6.5بت اوم بن بت    ،2022مع ما     ابنانيا ابعبا   م يون جنيه خ  101.5بت ج     %75.1ارقفجت مبيجاإ ابتحديع ب جدا سنوي  

 ومت باب بيجاإ ابقويت ب سواق ابجعاق وف  طيع وبيبيا. ، مدما نفس ابفتعة مع ابجا  اب ابن  خ %5.0إيعاتاإ ابشعمت مقاب  
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بابنتا ق ابقويت ابتي حققتها مع امتزازه   شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«،لهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة الم  أمعبوفي وةا اب ياق 

مقارنت  ب منع مع ابلجل  ابشعمت في قحقين ن و بحافي ابعبك  فقد نجحت  ، وابتي قجاوزإ ابتويجاإ.  2022خ ا ابعبا ابناني مع ما   ابشعمت  

م ا يامت بنفس ابفتعة مع ابجا  اب اضي. وأشات بعزي بقدرة ابشعمت م   ابتجام  ما ابتحدياإ ابتي يشهدوا اب وق وق كنها مع مواص ت ابن و.  

ححتها   وق ج  إب  قن يت  ابن و،وبارضافت إب  ذبك، قواص  إيديتا قحقين أوداف  اتة طاياقها ارنتاجيت بت بيه ابط ب اب ح   اب تزايد.  ابشعمت بزي 

 قفاؤبه ب واص ت قحقين ابن و خ ا ابنحل ابناني مع ابجا  ابجاري.     بعزي م مدأوقجزيز م توياإ ابعبحيت.  و يت اب وي

 —ابنهايت—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 قتخحص .  اب حعي  باب وق آبيًا  اب جب ة  ابيةا يت  ابحناماإ  يطاا  في  را دة  شعمت  ووي  ،1996  ما   ابيةا يتو  ب حناماإ  يإيديتا  شعمت  ق س ت

  وب كويت    ابديين   مع  اب حنجت(  اب خبوزة  وابعيا ن  ابكيكوابكعواسون  ذبك  في  ب ا  اب خبوزاإ،  وقوزيا  وق وين  وقحنيا  إنتاج  في  و  يإيديتا  شعمت

 يموبتو   من   ابعا جت  اب ح يت  ابتجاريت  ابج ماإ  مع  مدتًا  ابشعمت  محفظت  قلم   حيث  وابكعامي ، وابجي ي  وابطوفي  ابجافت  ابح وياإ  ومةبك  ابويفع

 و « يقوينكيز  ومنها  ابدوبيت  ابتجاريت  ابج ماإ   مع  مدتًا  ق ت ك  م ا  و،  يمي يكس  و   و  يفعسكا  و  و  ستيكس  يبيك  و  و  يبيكعوبز  و  و   يقوتو  و  و

  وارماراإ   وم ان  واببحعيع وابجعاق  وببنان  وسوريا  وقونس  وابجزا ع  واب يعب  وف  طيع  واررتن  وبيبيا  محع  في  و  قي   يقايجع  و  و  يووووز

  منتجاإ   مع  منتق  11  قلم   إضافيت  ببايت  اري ي يت  اب احت م    وابتقنيت  ابفنيت  واب جعفت  ابتحنيا  حقوق  مةبك  وق ت ك  واب جوتيت،  ويطع  وابكويت

 را دًا   معمًزا  وقحت   واب قعمشاإ،  واب خبوزاإ  ابكيك  أسواق   في  سوييت  ححت   ب مبع «إيديتاي  شعمت   وقحظ .  ابدوبيت  و  بعاندز  يووستس   شعمت

%    93.2  بوايا  ابشعمت  مبيجاإ  قوزمت  ،2022  ما   مع  ابناني   ابعبا  وخ ا.  ابويفع  ب كويت  شعا ك  في  ححتها قجظيم  ما  ابح وياإ  سوق  في

 يعج   اب ج وماإ مع  ب زيد.  اب جاورة  ابجعبيت  ابدوا  في  ارخص  وم    ابتحديع   رسواق  اب تبقيت%  6.5  يعابت  قوجيه  ما  اب ح ي  ب  وق  ققعيبًا

  ir.edita.com.eg اربكتعوني اب ويا زيارة
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 وشئون الشركات  رئيس قطاع عالقات المستثمرين

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg| بعيد إبكتعوني:    202  3851  6464ق يفون:  

 

 

 التصريحات التطلعية:

سلتخدا  من  يحتوي وةا اببيان م   قحلعيحاإ قط جيت. ابتحلعيك ابتط ج  وو أي قحلعيك ال يتحل  بويا ا أو أحدار قاريخيت، وي كع ابتجعف م يه مع طعين ا

إق، ققجتز ق، ققعىق،  ابجبلاراإ وابك  لاإ االقيلت قوفقلا ب تقلديعاإق، ققهلدفق، قمعققلبق، قققلدرق، ققتح ل ق، ققجتقلدق، قيلدق، قابتقلديعاإق، ققفتع ق، ققويجلا

ابتجعف  ققخططق، قم كعق، قمتوياق، قمشللللعوماإق، قينبييق، قم   م مق، قسللللوفق، أو في م  حابت، ما ينفيها أو قجبيعاإ أخعى م اث ت ابتي قهدف إب  

يت اب  لتقب يت أو ابخطط أو ابتويجاإ  م   ابتحلعيك بامتباره قط ج . وةا ينطبن، م   وجه ابخحلو ، إب  ابتحلعيحاإ ابتي قتلل ع مج وماإ مع ابنتا ق اب اب

ع م   شللعمت ايديتا  بشلل ن ارم اا ابتجاريت وارتارة، وابن و أو ابعبحيت وابظعوف االيتحللاتيت وابتنظي يت ابجامت في اب  للتقب  وييعوا مع اب  للا   ابتي قؤث

 ب حناماإ ابيةا يت ش. . .  قابشعمتق(.   

حابيت رتارة ابشلعمت  قاالتارةق( م   أحدار م لتقب يت، وابتي ققو  م   افتعاضلاإ ارتارة وقنطوي م   مخاطع ابتحلعيحاإ ابتط جيت قجكس وجهاإ ابنظع اب

ت فًا ماتيًا مع أي نتا ق  مجعوفت وييع مجعوفت، ومجهوبت وييعوا مع ابجوام  ابتي يد قؤثع م   أن قكون نتا ق ابشللعمت ابفج يت أو أتانوا أو إنجازاقها مخت فًا اخ

ا  في اخت ف  ب  تقب ، أو مع أتان ابشعمت أو إنجازاقها ابوارتة في وةه ابتحعيحاإ ابتط جيت صعاحت أو ض نا. يد يت بب قحقن أو مد  قحقن وةا االفتعفي ا

 مانت صعيحت أو ض نيت.    ابحابت اب ابيت ابفج يت ب شعمت أو نتا ق م  ياقها اخت فًا جووعيًا مع وةه ابتحعيحاإ ابتط جيت، أو مد  قوافن ابتويجاإ سوان

حللعيحاإ ابتط جيت  قخلللا أم اا ابشللعمت بجدت مع اب خاطع وابشللكو  ابتي يد قت للبب في اخت ف ابتحللعيك ابتط ج  أو ابتقديع أو ابتنبؤ اخت فًا ماتيًا مع ابت

ابوارتة في وةا اببيان قجبع فقط مع ويت صلدور وةا اببيان وقخللا  ابوارتة في وةا اببيان سلوان صلعاحت أو ضل نا.  اب ج وماإ واءران وابتحلعيحاإ ابتط جيت  

ابتط جيت بتجكس   ب تيييع تون إخطار. وال قتجهد ابشلعمت ب ي ابتزا  في ا يخص معاججت أو قحديث او ق ميد أو االم ن مع أي قجدي إ م   أي مع ابتحلعيحاإ

 وةا اببيان.ارحدار ابتي قتم أو ابظعوف ابتي قنش  في ا يتج ن ب ل ون 
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