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 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

 2019 سبتمبر 30إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

، مصنويباا بتوننن ربوية 2019من عام أشنهر   9ل أول مليين جنيه خال  2,933.4لتبلغ   %9.0ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سننيي 

 %7.0خالل نفس الفترة. وارتفاع اإليرادات وانافي الربب بنننس سننيية   %44.0الشنرةة عل  خلفية نمي انافي الربب بنننبة سننيية 

  من العام الجاري. الربع الثالثخالل  %19.2و

 

 2019 أكتوبر 30القاهرة في 

 

الرائدة بصنناعة  –( EFID.Lوبيرانة لندن  EFID.CA للصنناعات الغذائية  كةيد البيرانة المصنريةأعلنت الييم شنرةة إإيديتا 

ا في مصننننر  حينث بلغنت  ، 2019يينيي  30عن النتنائج المنالينة والتشننننغيلينة للفترة المنالينة المنتهينة في  –األغنذينة اليفيفنة المعبنلة الينا

مليين جنيه خالل   106.6ليننج    %19.2. وارتفع انافي الربب بمعدل سننيي %7.0مليين جنيه بزيادة سننيية   1,088.4اإليرادات 

 . 2019 الربع الثالث من عام

 

مليين جنيه، واناحس لل  نمي انافي   2,933.4لتبلغ   %9.0، ارتفعت اإليرادات بمعدل سننيي 2019أشنهر من عام   9وخالل أول  

 ه خالل نفس الفترة.مليين جني 252.6لينج   %44.0الربب بننبة سنيية قدرها 

 

الشنرةة   أن، إإيديتا للصنناعات الغذائية المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضني المنتد  لشنرةة   أوضنبوفي هذا الننيا  

ا قيياا ل ، حيث أثمرت المنتجات الجديدة التي تم إطالقها خالل الفترة الماضننية قطاعات الكرواسننين والمقرمشننات والييفرشننهدت أدااا

ا عن تونننين باقة منتجات إيديتا وزيادة معد ت الكفااة التشننغيلية مع تعزيز المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشننرةة في سنني   مؤخرا

جهيدها لتونننين هيك  التكاليو والوفاع عل  منننتيع أسننعار اليامات  وااننلتاألغذية اليفيفة المعبآة الياا. وأضنناأ أن الشننرةة  

 .هيامش األرباحوتعزيز  اافي الربب تنمية ، مما أثمر عنالمباشرة

 

. وانننناحس لل  نمي هامش مجم  %20.3، بزيادة سنننننيية 2019مليين جنيه خالل الربع الثالث من عام    385.1بلغ مجم  الربب  

أشننننهر من العنام الجناري، ارتفع مجمن  الربب بمعندل  9وخالل أول  خالل نفس الفترة. %35.4نقطنة مويينة ليبلغ  3.9الربب بياقع 

ا هامش مجم  الربب بياقع   1,021.5ليننننج    %24.1سننننيي  خالل نفس   %34.8نقطة مويية ليبلغ   4.2مليين جنيه. وارتفع أيضنننا

 الفترة.

 

يرادات. وخالل أول من إجمالي اإل  %8.1، حيث مثلت 2019مليين جنيه خالل الربع الثالث من عام    88.9بلغت مبيعات التصندير  و

 مليين جنيه. 239.1لتبلغ  %5.7، ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل سنيي 2019أشهر من عام  9

 

ا في   الشرةة تمضيعل  الصنعيد اإلقليمي، و بدولة المغر ، حيث من المتيقع أن تبدأ األعمال اإلنشائية قب   الجديد إنشاا مصنعهاقدما

مليين درهم،  15الشنرةة في إتمام تيقيع اتفاقية مع الوكيمة المغربية للوصنيل عل  دعم مالي بقيمة  ةما نجوت  .نهاية العام الجاري

ولل  ضنننمن برنامج الوكيمة الذي يهدأ إل  توفيز ا سنننتثمارات األجنبية المباشنننرة وتعزيز النمي ا قتصنننادي مع تويي  المملكة 

 المغربية إل  مرةز تصدير حييي بالمنطقة.

 

 —ياننهاية الب—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شنرةة رائدة في قطاع الصنناعات الغذائية المعبلة الياا بالنني  المصنري. تتيصن  1996تلسنننت شنرةة إإيديتا للصنناعات الغذائية  عام 

والكرواسنننين والرقائا الميبيزة كالمصننننعة من الدقيا( شنننرةة إإيديتا  في إنتات وتصننننيع وتننننييا وتيزيع الميبيزات، بما في لل  الكي  

جة وبنننكييت الييفر وةذل  الولييات الجافة والطيفي والجيلي والكرامي ، حيث تضننم موفلة الشننرةة عدداا من العالمات التجارية المولية الرائ 

ا من العالمنات التجنارينة الندولينة ومنهنا مثن  إميلتي  وإتيدو  وإبين  رولز  وإبين  سننننتيكس  وإفرينننننكنا  وإميميكس ، ةمنا تمتلن  عنددا 

إتيينكيز  وإهيهيز  وإتايجر تي   في مصنر وليبيا واألردن وفلننطين والمغر  والجزائر وتينس وسنيريا ولبنان والعرا  والبورين وعمان 

منتج   11إلقليمية لباقة إضنافية تضنم واإلمارات والكييت وقطر والننعيدية، وتمتل  ةذل  حقي  التصننيع والمعرفة الفنية والتقنية عل  النناحة ا

من منتجات شننرةة إهيسننتس براندز  الدولية. وتول  شننرةة إإيديتا  بلةبر حصننة سننيقية في أسننيا  الكي  والكرواسننين المعبل الياا، وتوت  

من عام  الثالثالربع   لالمرةز الثاني في سنني  الرقائا والمقرمشننات الميبيزة مع تعليم حصننتها في شننرائب بنننكييت الييفر والولييات. وخال

المتبقية ألسنيا  التصندير وعل  األخ  في الدول  %8.1تقريباا للنني  المولي مع تيجيه قرابة   %91.9، تيزعت مبيعات الشنرةة بياقع 2019

 ir.edita.com.eg العربية المجاورة. لمزيد من المعليمات يرج  زيارة الميقع اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

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

 التصريحات التطلعية:

مث   هذا البيان عل  تصنريوات تطلعية. التصنريب التطلع  هي أي تصنريب   يتصن  بيقائع او احدار تارييية، ويمكن التعرأ عليه عن طريا اسنتيدام ييوتي

تعتزمق، قترعق،  العبنارات والكلمنات ا تينة قوفقنا للتقنديراتق، قتهندأق، قمرتقنسق، قتقندرق، قتتومن ق، قتعتقندق، ققندق، قالتقنديراتق، قتفتر،ق، قتيقعناتق، ق

التعرأ  قتيططق، قممكنق، قمتيقعق، قمشننننروعاتق، قينبغيق، قعل  علمق، قسننننيأق، او في ة  حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرع مماثلة التي تهدأ ال  

مننتقبلية او اليطط أو التيقعات  عل  التصنريب باعتبار  تطلع . هذا ينطبا، عل  وجه اليصني ، إل  التصنريوات التي تتضنمن معليمات عن النتائج المالية ال

ر عل  شننرةة ايديتا  بشننلن األعمال التجارية واإلدارة، والنمي أو الربوية واللروأ ا قتصننادية والتنليمية العامة في المنننتقب  وغيرها من المنننائ  التي تؤث

 للصناعات الغذائية ش.م.م. كقالشرةةق(.   

 

ة إلدارة الشنرةة كقا دارةق( عل  احدار مننتقبلية، والتي تقيم عل  افتراضنات اإلدارة وتنطيي عل  مياطر التصنريوات التطلعية تعكس وجهات النلر الوالي

الفا ماديا عن أي نتائج  معروفة وغير معروفة، ومجهيلة وغيرها من العيام  التي قد تؤثر عل  ان تكين نتائج الشننرةة الفعلية او أدااها أو إنجازاتها ميتلفا اخت

ختالأ  ، او عن أداا الشرةة أو انجازاتها الياردة في هذ  التصريوات التطلعية اراحة أو ضمنا. قد يتنبس توقا أو عدم توقا هذا ا فترا، في افي المنتقب 

 وة او ضمنية.  الوالة المالية الفعلية للشرةة او نتائج عملياتها اختالفا جيهريا عن هذ  التصريوات التطلعية، أو عدم تيافا التيقعات سياا ةانت اري

 

يوات التطلعية  تيضننع أعمال الشننرةة لعدد من المياطر والشننكي  التي قد تتنننبس في اختالأ التصننريب التطلع  او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصننر

تعبر فقط عن وقت اندور هذا البيان وتيضنع   الياردة في هذا البيان سنياا انراحة او ضنمنا.  المعليمات واءراا والتصنريوات التطلعية الياردة في هذا البيان

التطلعية لتعكس  للتغيير دون إخطار. و  تتعهد الشنرةة بلي التزام فيما يي  مراجعة او توديث او تلةيد أو ا عالن عن أي تعديالت عل  أي من التصنريوات

  األحدار التي تتم أو اللروأ التي تنشل فيما يتعلا بمضمين هذا البيان.
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