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

 2022. وخالل الربع الثالث من عام  مليار جنيه  5.1يرادات  اإل  تجاوزت، حيث  2022من عام    أول تسعة أشهرالشركة في تحقيق نتائج قياسية خالل  نجحت  

على الصعيد %. 14.2هامش صافي ربح بمليون جنيه مصحوبًا  286.1% ليسجل  153.4وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية مليار جنيه.  2تجاوزت اإليرادات 

ديم منتجات نجحت شركة »إيديتا المغرب« في تشغل خط جديد بمصنعها لتقو% خالل نفس الفترة.  40.3ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة نمو سنوي  اإلقليمي،  

 »توينكيز« ألول مرة في السوق المغربي.

 

 2022نوفمبر  14القاهرة في 

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

آليًا في مصر   المنتهية في    – المعبأة  المالية  للفترة  المالية والتشغيلية  النتائج  نمو سنوي بمعدل  اإليرادات  ارتفعت  ، حيث  2022سبتمبر    30عن 

 . 2022خالل الربع الثالث من عام  مليار جنيه تقريبًا 2لتسجل   44.5%

 681.5  بلغ% لي 65.1سنوي    معدل نمومجمل الربح ب ، حيث ارتفع  2022خالل الربع الثالث من عام    ت ربحية قويةتسجيل مستوياالشركة  واصلت  

 صافي الربح  ارتفعكما    مليون جنيه.  439.6لتسجل    األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. وتضاعفت  مليون جنيه

% مقابل  14.2ع هامش صافي الربح إلى  اارتفب   ، مصحوبًا2022خالل الربع الثالث من عام    مليون جنيه  286.1ليبلغ    %153.4بنسبة سنوية  

 . % خالل نفس الفترة من العام السابق8.1

تج عن ذلك نمو صافي الربح بنسبة  %. ون 38.7مليار جنيه تقريبًا، بمعدل نمو سنوي    5.1، بلغت اإليرادات  2022وخالل أول تسعة أشهر من عام  

% 7.5% مقابل  12.2هامش صافي الربح إلى  ارتفاع  مليون جنيه خالل أول تسعة أشهر من العام الجاري مع    630.2% ليسجل  127.2سنوية  

 خالل نفس الفترة من العام السابق. 

بالسوق    ةاالقتصادي   تطوراتالو  التحديات االقتصادية التي تواجه مختلف أسواق العالمقياسية على الرغم من  النتائج  تلك الفي تحقيق    إيديتانجحت  

  مواصلة الشركة فضال عن    ،زيادة متوسط أسعار البيع  إلىإليرادات  ل  و الملحوظنم. ويرجع الصرف الجنيهأسعار  المصري وعلى رأسها تحرير  

ع الكميات المباعة اارتفوقد شهد الربع الثالث من العام الجاري،  ابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف أذواق المستهلكين.  و  ها تحسين تشكيلة منتجات 

 .مليون عبوة  932.8% إلى  19.7بمعدل سنوي 

ارتفاع   بفضل ،  شغيلية، خاصة بقطاعاتها الرئيسيةالت   طاقةتضمنت أبرز التطورات التشغيلية، نجاح إيديتا في الوصول إلى أعلى معدالت ال قد  و

المخبوزات  بقطاع  الجديد  اإلنتاج  تشغيل خط    أت الشركة في أغسطس الماضيبدطلب على تشكيلة منتجات الشركة. ومن هذا المنطلق،  ال معدالت  

 ز مقومات النمو التي تحظى بها الشركة.  ي عزأثمر عن ت الذي نجحت في شرائه مؤخًرا، مما  

، حيث مثلت  2022مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام    129.0  لتسجل  %40.3  بمعدل نمو سنوي  مبيعات التصديرب آخر، ارتفعت  من جان 

 نفس الفترة.  % من إجمالي إيرادات الشركة خالل6.5

. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة  2022مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام    36.9وعلى الصعيد اإلقليمي، بلغت إيرادات »إيديتا المغرب«  

مليون عبوة خالل نفس الفترة. وتجدر اإلشارة إلى بدء تشغيل    47الكميات المباعة    وبلغت،  2022مليون جنيه خالل أول تسعة أشهر من عام    89.0

 ، والذي قام بطرح منتجات »توينكيز« ألول مرة في السوق المغربي. 2022جديد إلنتاج الكيك بمصنع الشركة في المغرب خالل أكتوبر   خط

ؤكد ي والذي    شركة،لل  االستثنائياألداء  ب   »إيديتا للصناعات الغذائية«، المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة شركة    أشاد  ،وفي هذا السياق

  في تسجيل إيراداتنجحت  وأوضح برزي أن الشركة    تجاوز التوقعات.ت   2022عام  بنهاية    قويةنتائج  طريق الصحيح نحو تحقيق  ال أنها تسير في  

الشركة على مما يعزز الثقة في قدرة  ضاعف صافي الربح خالل نفس الفترة،وت ، 2022خالل أول تسعة أشهر من عام  مليار جنيه 5.1تجاوزت 

أن هذه النتائج القوية تؤكد مرونة  برزي  أضاف  . وحظى بهاالتي ت ، بفضل استراتيجيتها القوية ومقومات النمو  تحقيق المزيد من النمو مستقبال

وعلى   ةتطورات االقتصادي الناية كبيرة  الشركة في مواجهة التحديات وقدرتها على استيعاب حركة السوق بسرعة كبيرة. وأكد أن الشركة تتابع بع

الجنيه تحرير صرف  و  المصري،  رأسها  نجاحها  أثبتت  التي  استراتيجيتها  تنفيذ  التحدياتءتها  كفاوتواصل  هذه  مثل  تجاوز  الصعيد .  في  على 
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أهداف التوسعات  والنمو الملحوظ لمبيعات التصدير، وهو ما يتماشى مع    »إيديتا المغرب«أعرب برزي عن اعتزازه باألداء القوي لشركة  اإلقليمي،  

 . تبناهان اإلقليمية التي 

 —نهاية البيان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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

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

الرائجة  وبسكويت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عددًا من العالمات التجارية المحلية 

مثل »مولتو « و »تودو « و »بيكرولز « و »بيك ستيكس « و »فرسكا « و »ميميكس«، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها 

»توينكيز «و »هوهوز « و »تايجر تيل « في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين 

  11ان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة إضافية تضم وعم

منتج من منتجات شركة »هوستس براندز « الدولية. وتحظى شركة »إيديتا« بأكبر حصة سوقية في أسواق الكيك والمخبوزات والمقرمشات،  

تحتل مركًزا رائدًا في سوق الحلويات مع تعظيم حصتها في شرائح ركة موقع الصدارة في سوق الكيك والمخبوزات والمقرمشات، كما تحتل الشو

%  6.5% تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة   .593، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2022من عام الثالث بسكويت الويفر. وخالل الربع 

   ir.edita.com.egصدير وعلى األخص في الدول العربية المجاورة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني المتبقية ألسواق الت 
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 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق اسرتخدام مثل أو أهذا البيان على تصرريحات تطلعية. التصرريح التطلعى هو أي تصرريح ال يتصرل بوقائع    ييحتو

تعتزمق، قترىق،  العبرارات والكلمرات االتيرة قوفقرا للتقرديراتق، قتهردفق، قمرتقربق، قتقردرق، قتتحمرلق، قتعتقردق، ققردق، قالتقرديراتق، قتفتر،ق، قتوقعراتق، ق

لى التعرف  إخرى مماثلة التي تهدف  أو تعبيرات  أو في كل حالة، ما ينفيها أقتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشررررروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسرررروفق،  

و الخطط أو التوقعات  أعلى التصرريح باعتباره تطلعى. هذا ينطبق، على وجه الخصرو ، إلى التصرريحات التي تتضرمن معلومات عن النتائج المالية المسرتقبلية  

والظروف االقتصررادية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وغيرها من المسررائل التي تؤثر على شررركة ايديتا    بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية

 للصناعات الغذائية ش.م.م. )قالشركةق(.   

وتنطوي على مخاطر حداث مسرتقبلية، والتي تقوم على افتراضرات اإلدارة  أالتصرريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرركة )قاالدارةق( 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 تؤثر على 

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

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

ا عن التصررريحات التطلعية  ا ماديً و التقدير أو التنبؤ اختالفً أتالف التصررريح التطلعى  تخضررع أعمال الشررركة لعدد من المخاطر والشرركوك التي قد تتسرربب في اخ

الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صردور هذا البيان وتخضرع    و ضرمنا.  المعلومات وارراء والتصرريحات التطلعيةأالواردة في هذا البيان سرواء صرراحة  

و تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصرريحات التطلعية لتعكس أللتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشرركة بأي التزام فيما يخص مراجعة 

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