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  2020  سبتمبر   30إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  

 قدارة   %  34.5بخسددددبد  وارخفدا ادا  بفضددددا خ داكم اي ايدات ايابدا د   2020إيرادات إيدييادا خاى ح جداال اياريدار اخيد  خرب ايربا ايمدايدم     دا   

   ري ن اخي   107.5(. وصددداكم ايربس يسدددلا  19  –بايربا ايسدددابا بايالا    ا اياىفيل ايايريلم يرايابير ارجارا ي  اياا رق  باةا دددار    كيي  

 خرب ةفس ايفارة. %10.2 بًا ب ص ب ها ش صاكم ايربس إيح  صح

 

 2020نوفمبر  10القاهرة في 

 

ايرائية بصخا   األغذي  ايىفيف     –(  EFID.Lوب رص  يخين    EFID.CAأ رخت ايي   شر   »إييياا يرصخا ات ايغذائي «    د ايب رص  اياصري 

 ري ن اخي ،   1,059.0اإليرادات    برغت  ، جيم2020سباابر    30   ايخاائج اياايي  وايا غيري  يرفارة اياايي  اياخااي  كم    –ايا بأة آييًا كم  صر  

  بسبب %  2.7ياما خرااا سخ ي ةسبا     بفضا خ اكم اي ايات ايابا  ، غير أة   2020 قارة  بايربا ايماةم     ا   %  37.8با يب ةا  ةسبا   

 اي ر  . أة    (  رح 19 –   كيي خأثير اةا ار كيروس  خيا يات 

 

بايربا ايماةم     %  قارة ً 34.5خ اكم اي ايات ايابا   ب  ا  رح ظ، جيم ارخف ت بخسب   2020ايربا ايمايم     ا   وي  س أداء إييياا خرب

(، وباياايم  يادة ايحر   وكرص اساارك األغذي   19  – اي ا  بفضا اياىفيل ايايريلم يرايابير ارجارا ي  اياا رق  باجا اء اةا ار كيروس    كيي  

 ايىفيف  ايام ياخاوياا اي ارء أثخاء اياخقا.

% خرب ايربا ايماةم 31.7   قابا  ،%34.2كياا سلا ها ش  لاا ايربس    ،2020 ري ن اخي  خرب ايربا ايمايم     ا     362.6برغ  لاا ايربس  

% خرب ةفس  10.2، بيخاا سلا ها ش صاكم ايربس  2020 ري ن اخي  خرب ايربا ايمايم     ا     107.5. وبرغ صاكم ايربس  2020    ا   

 ايفارة.

 ري ن   451.8% ياسلا  10.0أداًء، جيم ارخف ت إيرادات ايق اع با يب سخ ي  ايق اع األق ى    «  يا »  ب ر ااا ايالاري    مرت اياىب  اتوقي  

وارخف ت جص  اي ر   بأس اق اي يك  أو  ا ياما أ بر جص     إااايم اإليرادات خرب ةفس ايفارة.  اخي  خرب ايربا ايمايم    اي ا  ايلاري،

 اي ا  ايلاري.  خرب  ايييةابا اري  إطرق  خالات ا وجاح شار أغس س بفض 2020واياىب  ات ب  ا  رح ظ  خذ بياي   ا  

كم إطرق  لا       اياخالات ايلييية واييخ ب كم س ق اييي بايف خ ليل   اةااا   2020وقي ةلحت إييياا خرب أوب خس   أشار     ا   

، »اوةيرو«   ااا ايالاري  اي اشرةاضم ببيء اإلطرق ايالريبم ي ر قا ت اي ر   خرب شار  اي  اياكم س ق األغذي  ايىفيف  ايا بأة آييًا، جيم  

خ  ير   خالات    با ليل اا قا ت اي ر      . ريار اخي   5ايذي يبرغ جلا  أ مر       ايام خ  ا أويم خ  ات اي ر   كم س ق ايبس  يت اياصريو

، وايام خأخم كم إطار اساراخيلي  إطرق  ىارل اياخالات ايليييةايحايي  باا كم ذيك اي يك واياىب  ات واي يفر وايحر يات    خرب    ااق ا اخ 

 اي ر   ياحسي  وخخ يا باق   خالاخاا  بر خقييم  خالات أ رح قيا ً وس ًرا.

 اا ساهم كم خ ليل وص ب  خالات    %  قارًة  باي ا  ايسابا،30بأ مر       ايبيا وايا  يا  بأس  بو   ااةب آخر، ةلحت اي ر   كم ايا سا  

، ييبرغ بذيك إااايم  يد  را ل 2020خرب ايربا ايمايم     ا   ايييي   إطرق  ر لي خ  يا  ، إضاك  إيح  اي ر   ياىارل أةحاء ايلاا ري 

  ر ل. 25ايا  يا 

   يي كم اياغرب وكا ايليوب ايل خم اياساايف، جيم  أ ا  رح ايص يي اإلقريام، كااضم اي ر   قيً ا كم خخفيذ األ ااب اإلة ائي  باصخ اا ايلي

 . 2021 ا   ايربا األوب   اياصخا ايلييي خرب   اياقرر خ غيا

 

 —ةااي  ايبيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهم شدر   رائية كم ق اع ايصدخا ات ايغذائي  ايا بأة آييًا بايسد ق اياصدري. خاىصد   1996خأسدسدت شدر   »إييياا يرصدخا ات ايغذائي «  ا  

يفر  شدر   »إييياا« كم إةاا  وخصخيا وخس يا وخ  يا اياىب  ات، باا كم ذيك اي يك واي رواس ن وايرقائا اياىب  ة  اياصخ      اييقيا( واي 

بسدد  يت، و ذيك ايحر يات ايلاك  واي  كم وايليرم واي را يا، جيم خضددم  حفل  اي ددر    يدًا    اي ر ات ايالاري  اياحري  ايرائل   ما واي

»  يا « و»خ دو« و»بيك رويل« و»بيك سدداي س« و»كريسدد ا« و»اوةيرو« و» ياي س«،  اا خاارك  يدًا    اي ر ات ايالاري  اييويي  و خاا 

« و»ه ه  « و»خايلر خيا« كم  صدر وييبيا واألردن وكرسد ي  واياغرب وايللائر وخ ةس وسد ريا ويبخان واي راق وايبحري  و اان »خ يخ يل

 خاج  11واإل ارات واي  يت وق ر وايسدد  دي ، وخاارك  ذيك جق ق اياصددخيا وايا رك  ايفخي  واياقخي   رح ايسدداج  اإلقرياي  يباق  إضدداكي  خضددم 

   »ه سدداس براةي « اييويي . وخحلح شددر   »إييياا« بأ بر جصدد  سدد قي  كم أسدد اق اي يك واي رواسدد ن وايحر يات، وخحاا      خالات شددر

،  2020    ا   أوب خسد   أشدار. وخرب  واي يفربسد  يت ايايار ل ايماةم كم سد ق ايرقائا واياقر  دات اياىب  ة  ا خ ليم جصدااا كم شدرائس 

% اياابقي  ألسد اق اياصديير و رح األخ  كم اييوب اي ربي  6.5% خقريبًا يرسد ق اياحرم  ا خ اي  قراب   93.5خ   ت  بي ات اي در   ب اقا 

 ir.edita.com.egايالاورة. ياليي    ايا ر  ات يراح  يارة ايا قا اإلي اروةم: 

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg  بريي إي اروةم:   |   202  3851  6464خريف ن:  

 التصريحات التطلعية:

 ما   هذا ايبيان  رح خصدريحات خ ر ي . اياصدريس ايا ر ح ه  أي خصدريس ر ياصدا ب قائا او اجيار خاريىي ، ويا   ايا رف  ري     طريا اسداىيا   ييحا 

خ ال ق، قخرىق،  اي بدارات واي رادات ارخيد  قوكقدا يراقدييراتق، قخاديفق، ق رخقدبق، قخقديرق، قخاحاداق، قخ اقديق، ققديق، قاياقدييراتق، قخفار،ق، قخ ق داتق، ق

ايا رف  قخى طق، ق ا  ق، ق ا قاق، ق  ددددرو اتق، قيخبغمق، ق رح  رمق، قسدددد فق، او كم  ا جاي ،  ا يخفياا او خ بيرات اخرى  ااثر  ايام خايف ايح 

اسداقبري  او ايى ط أو ايا ق ات   رح اياصدريس با ابار  خ ر ح. هذا يخ با،  رح وا  ايىصد ص، إيح اياصدريحات ايام خاضدا    ر  ات    ايخاائج اياايي  اي

ر  رح شددر   اييياا  ب ددأن األ ااب ايالاري  واإلدارة، وايخا  أو ايربحي  وايلروف ارقاصددادي  واياخلياي  اي ا   كم اياسدداقبا وغيرها    اياسددائا ايام خ ث

 يرصخا ات ايغذائي  ش. . .  قاي ر  ق(.   

إلدارة اي در    قاردارةق(  رح اجيار  سداقبري ، وايام خق    رح اكاراضدات اإلدارة وخخ  ي  رح  ىاطر   اياصدريحات ايا ر ي  خ  س وااات ايخلر ايحايي 

ركا  اديا    أي ةاائج    روك  وغير   روك ، و لا ي  وغيرها    اي  ا ا ايام قي خ ثر  رح ان خ  ن ةاائج اي ددر   ايف ري  او أداءها أو إةلا اخاا  ىارفا اخا

رف  او    أداء اي ر   أو اةلا اخاا اي اردة كم هذ  اياصريحات ايا ر ي  صراج  أو ضاخا. قي ياسبب خحقا أو  ي  خحقا هذا اركارا، كم اخا  كم اياساقبا، 

   او ضاخي .  حايحاي  اياايي  ايف ري  ير ر   او ةاائج  ارياخاا اخاركا ا هريا    هذ  اياصريحات ايا ر ي ، أو  ي  خ اكا ايا ق ات س اء  اةت صري

يحات ايا ر ي   خىضددا أ ااب اي ددر   ي يد    اياىاطر واي دد  ك ايام قي خاسددبب كم اخارف اياصددريس ايا ر ح او اياقيير أو اياخب  اخاركا  اديا    اياصددر

 بر كقط    وقت صديور هذا ايبيان وخىضدا  اي اردة كم هذا ايبيان سد اء صدراج  او ضداخا.  ايا ر  ات واءراء واياصدريحات ايا ر ي  اي اردة كم هذا ايبيان خ

ايا ر ي  يا  س   يراغيير دون إخ ار. ور خا اي اي در   بأي ايالا  كياا يى   راا   او خحييم او خأ يي أو ار رن    أي خ ييرت  رح أي    اياصدريحات

 األجيار ايام خام أو ايلروف ايام خخ أ كياا يا را باضا ن هذا ايبيان.
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