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  2021سبتمبر  30المنتهية في  ةإيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالي

مليار جنيه خالل أول تسعة أشهر من عام  3.7% إلى 33.0الشركة تنجح في الحفاظ على وتيرة نموها في ضوء ارتفاع اإليرادات بمعدل سنوي 

مليون جنيه خالل نفس الفترة، علًما بأن اإليرادات ارتفعت بمعدل سنوي  276.2 % ليسجل57.8، مصحوبًا بنمو صافي الربح بنسبة سنوية 2021

 ، مدفوعًة بارتفاع الكميات المباعة وتحسن أسعار البيع.2021مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام  1.4% إلى 31.7

 

 2021نوفمبر  2القاهرة في 
 

الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة  –( EFID.Lوبورصة لندن  EFID.CAالبورصة المصرية )كود « إيديتا للصناعات الغذائية»أعلنت اليوم شركة 

مليون جنيه،  1,394.7، حيث بلغت اإليرادات 2021سبتمبر  30عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في  –المعبأة آليًا في مصر 

 112.4% إلى 4.6جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية مليون  1,059.0%، مقابل 31.7بمعدل نمو سنوي 

 .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  107.5، مقابل 2021مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 

فاع الكميات المباعة وزيادة أسررعار البيع، وكلف في ضرروء مردود ارت 2021وتعكس النتائج القوية التي حققتها الشررركة خالل الربع الثالث من عام 

وقد نجحت الشركة في تحقيق أرباح خالل هذه الفترة رغم الضغوط التضخمية  مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع باقة منتجاتها االبتكارية.

 .تارتفاع أسعار السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها على مدار سنواالتي أدت إلى 

نفس الفترة من العام مقارنة ب %33.0مليون جنيه، بارتفاع سررررنوي نسرررربته  3,711.8، بلغت اإليرادات 2021وخالل أول تسررررعة أشررررهر من عام 

مليون جنيه خالل أول تسررعة أشررهر من العام الجاري، وهو  276.2الذي بلغ صررافي الربح قد انعكس كلف نمو القوي في اإليرادات على السررابق. و

 %.57.8سنوي نسبته  ارتفاع

ويرجع كلف إلى  (،19 –تجاوزت مستويات ما قبل ظهور فيروس )كوفيد  2021أول تسعة أشهر من عام الكميات المباعة خالل جدير بالذكر أن 

أثمر عن تلبية  تحسررن األوضرراع السرروقية باإلضررافة إلى قدرة الشررركة على تنويع باقة المنتجات وتتبيق اسررتراتيجية اسررتثمارية ابتكارية، وهو ما

وتعكس هذه النتائج القوية ارتفاع الكميات  التلب على منتجات الشررركة وتنمية حجم الكميات المباعة فضرراًل عن تعايا الحصررة السرروقية للشررركة.

 % على التوالي. 20.0% و45.0% و31.2المباعة في قتاعات الكيف والويفر والمقرمشات والتي ارتفعت بنسبة 

وقد  مصر.لشركة خارج لوهو أول استثمار جديد ، الجديد في المغربمن تركيب أول خط إنتاج بمصنعها الشركة انتهت على الصعيد اإلقليمي، و

لف طن أ 2.7 ىلإنتاجية تصررررل إبتاقة  ، وهو أحد أبرز العالمات التجارية الرائجة لشررررركة إيديتا،ول لكيف "هوهوز"نتاج األبدء تشررررغيل خط اإل

 ً جديد المصنع اليمثل افتتاح و. نتاجنشاءات وخط اإلمليون جنيه شاملة اإل 200 ين حوالحيث بلغ حجم االستثمارات التي تم ضخها حتى اآل ،سنويا

، فضررالً عن التمهيد للتوسررع في السرروا المغربي الواعد مكانتها من ، مما يعاز ة التي تتبناها إيديتااإلقليمي اتلتوسررعاعالمة فارقة في اسررتراتيجية 

 بأعمال الشركة في أسواا أخرى بالمنتقة.

 —نهاية البيان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في قتاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالسوا المصري. تتخصص 1996عام « للصناعات الغذائية إيديتا»تأسست شركة 

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

ويات الجافة والتوفي والجيلي والكراميل، حيث تضرررم محفاة الشرررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل والبسررركويت، وكذلف الحل

، كما تمتلف عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« اونيرو»و« سرركافر»و« بيف سررتيكس»و« بيف رولا»و« تودو»و« مولتو»

في مصر وليبيا واألردن وفلستين والمغرب والجاائر وتونس وسوريا ولبنان والعراا والبحرين وعمان « تيلتايجر »و« هوهوز»و« توينكيا»

منتج  11واإلمارات والكويت وقتر والسررعودية، وتمتلف كذلف حقوا التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السرراحة اإلقليمية لباقة إضررافية تضررم 

والحلويات، وتحتل  والمخبوزاتبأكبر حصررة سرروقية في أسررواا الكيف « إيديتا»لدولية. وتحاى شررركة ا« هوسررتس براندز»من منتجات شررركة 

، 1202عام الربع الثاني من . وخالل والويفربسررركويت الالمركا الثاني في سررروا الرقائق والمقرمشرررات المخبوزة مع تعايم حصرررتها في شررررائح 
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% المتبقية ألسرواا التصردير وعلى األخص في الدول العربية 5.0المحلي مع توجيه قرابة % تقريبًا للسروا 95.0توزعت مبيعات الشرركة بواقع 

 ir.edita.com.egالمجاورة. لمايد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 «للصناعات الغذائية إيديتا»شركة 

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

 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل أو أهذا البيان على تصريحات تتلعية. التصريح التتلعى هو أي تصريح ال يتصل بوقائع  ييحتو

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

لى التعرف إخرى مماثلة التي تهدف أو تعبيرات أو في كل حالة، ما ينفيها أ"تختط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشررررررروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سرررررروف"، 

و الختط أو التوقعات أعلى التصريح باعتباره تتلعى. هذا ينتبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية 

والاروف االقتصررررادية والتنايمية العامة في المسررررتقبل وغيرها من المسررررائل التي ت ثر على شررررركة ايديتا  بشررررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية

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

وتنتوي على مخاطر حداث مسررتقبلية، والتي تقوم على افتراضررات اإلدارة أالتصررريحات التتلعية تعكس وجهات النار الحالية إلدارة الشررركة )"االدارة"( على 

ا عن أي نتائج ا ماديً ا اختالفً و أداءها أو إنجازاتها مختلفً أن تكون نتائج الشررركة الفعلية أمعروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد ت ثر على 

منا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف نجازاتها الواردة في هذه التصريحات التتلعية صراحة أو ضإو عن أداء الشركة أو أفي المستقبل، 

 و ضمنية. أا عن هذه التصريحات التتلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة ا جوهريً و نتائج عملياتها اختالفً أالحالة المالية الفعلية للشركة 

ا عن التصرررريحات التتلعية ا ماديً و التقدير أو التنب  اختالفً أتالف التصرررريح التتلعى تخضرررع أعمال الشرررركة لعدد من المخاطر والشررركو  التي قد تتسررربب في اخ

الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع  و ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التتلعيةأالواردة في هذا البيان سواء صراحة 

و تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصررريحات التتلعية لتعكس أللتغيير دون إختار. وال تتعهد الشررركة بأي التاام فيما يخص مراجعة 

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