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 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

  2019ديسمبر  31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

سنوي  ارتفاع إيرادات إيديتا سنوي 2019مليون جنيه خالل عام  4,025.3% لتبلغ 6.6بمعدل   362.3% إلى 19.3، ونمو صافي الربح بمعدل 

%، بفضححا اسححتمرار جاود ال ححروي لتنوي  باني المنتحات وتب ححي  9مليون جنيه خالل نفس الفترة، مصححبوب ا بوصححول  امف صححافي الربح إلى 

 معدالت الرببيي

 

 

 2020 فبراير 26القاهرة في 

 

الرائدة بصناعي  –( EFID.Lوبورصي لندن  EFID.CA )وود البورصي المصريي« إيديتا للصناعات الغذائيي»أعلنت اليوم شروي 

، حيث بلغت 2019دي ححححححمبر  31ع  النتائج الماليي والت ححححححغيليي للفترة الماليي المنتايي في  –األغذيي الخفيفي المعبأة آلي ا في مصححححححر 

 362.3% لي حا 19.3%. وارتف  صافي الربح بمعدل سنوي 6.6بزيادة سنويي  2019مليون جنيه خالل عام  4,025.3اإليرادات 

  .مليون جنيه خالل نفس الفترة

 

إيرادات إلى ارتفاع الكميات المباعي وتب ححح   يكا األسحححعار، حيث شحححادت ال حححروي ارتفاع  2019ويرج  نمو اإليرادات خالل عام 

 .والمخبوزات وفي مقدمتاا المقرم ات والويفر ااجمي  نطاعات

 

%. وصحححاحل  لم نمو  امف محما الربح بوان  17.4، بمعدل نمو سحححنوي 2019مليون جنيه خالل عام  1,422.3بلغ محما الربح 

مليون  400.8محما الربح  سححححححاوخالل الرب  األخير منفرد ا،  .العام ال حححححاب خالل % 32.1مقابا % 35.3نقطي مئويي ليبلغ  3.3

 % خالل نفس الفترة م  العام ال اب .35.8% مقابا 36.7جنيه، وصاحل  لم ارتفاع  امف محما الربح إلى 

 

% م  إجمالي 8.5، حيث مثلت 2019مليون جنيه خالل عام  343.5وعلى صححححححعيد أن ححححححطي التصححححححدير، بلغت مبيعات التصححححححدير 

مليون جنيه،  104.4% لتبلغ 16.2ب  األخير منفرد ا، ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل سنوي اإليرادات خالل نفس الفترة. وخالل الر

 % خالل نفس الفترة م  العام ال اب .8.2% م  إجمالي اإليرادات مقابا 9.5حيث مثلت 

 

تطلعاته  ع ، «لغذائييإيديتا للصناعات ا»الماندس  اني برزي رئيس محلس اإلدارة والعضو المنتدب ل روي  أعربوفي  ذا ال ياق 

ومواصلي تنميي اإليرادات والتوس  بأسواق األغذيي الخفيفي المعبأة  البناء على اإلنحازات المبققي خالل العام ال اب ب 2020لبدء عام 

المبلي واإلنليمي، حيث تعتزم ال حححروي إ الق منتحات ابتكاريي جديدة في ال حححوق المبلي م  أجا تلبيي احتياجات  الصحححعيدآلي ا على 

تعزيز ندرات منظومي التوزي  للوصححححول إلى جمي  ال ححححرائح وأ واق الم ححححتالكي  وتقديم المنتحات المتميزة بقيمتاا الغنيي، و لم م  

ا في إن اء مصنعاا بدولي المغرب، حيث بدأت األعمال االستاالويي وزيادة البصي ال ونيي لل  روي. واختتم بأن ال روي تمضي ندم 

 .2020أن يتم ت غيا المصن  خالل عام  وم  المتون  2019الل الرب  األخير م  عام اإلن ائيي خ

 

 —ناايي البيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، و ي شروي رائدة في نطاع الصناعات الغذائيي المعبأة آلي ا بال وق المصري. تتخصص 1996عام « للصناعات الغذائيي إيديتا»تأس ت شروي 

والرنائ  المخبوزة )المصحححححنعي م  الدني (  والمخبوزاتفي إنتاج وتصحححححني  وت حححححوي  وتوزي  المخبوزات، بما في  لم الكيم « إيديتا»شحححححروي 

الحافي والطوفي والحيلي والكراميا، حيث تضحححم مبفظي ال حححروي عدد ا م  العالمات التحاريي المبليي الرائحي  وب حححكويت الويفر ووذلم البلويات

، وما تمتلم عدد ا م  العالمات التحاريي الدوليي ومناا «ميميكس»و« فري ححححححكا»و« بيم سححححححتيكس»و« بيم رولز»و« تودو»و« مولتو»مثا 

ليبيا واألردن وفل طي  والمغرب والحزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والببري  وعمان في مصر و« تايحر تيا»و«  و وز»و« توينكيز»

منتج  11واإلمارات والكويت ونطر وال ححعوديي، وتمتلم وذلم حقوق التصححني  والمعرفي الفنيي والتقنيي على ال ححاحي اإلنليميي لباني إتححافيي تضححم 

آلي ا، وتبتا  ةالمعبأ والمخبوزاتبأوبر حصححي سححونيي في أسححواق الكيم « إيديتا»شححروي  الدوليي. وتبظى«  وسححتس براندز»م  منتحات شححروي 

، توزعت 2019عام  المروز الثاني في سححوق الرنائ  والمقرم ححات المخبوزة م  تعظيم حصححتاا في شححرائح ب ححكويت الويفر والبلويات. وخالل

المتبقيي ألسواق التصدير وعلى األخص في الدول العربيي المحاورة.  %.58ابي تقريب ا لل وق المبلي م  توجيه نر %.591مبيعات ال روي بوان  

 ir.edita.com.eg لمزيد م  المعلومات يرجى زيارة المون  اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

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

 التصريحات التطلعية:

 و أي تصريح ال يتصا بونائ  او احداث تاريخيي، ويمك  التعرف عليه ع   ري  استخدام مثا   ذا البيان على تصريبات تطلعيي. التصريح التطلعى ييبتو

تعتزم"، "ترى"، العبارات والكلمات االتيي "وفقا للتقديرات"، "تادف"، "مرتقل"، "تقدر"، "تتبما"، "تعتقد"، "ند"، "التقديرات"، "تفترض"، "تونعات"، "

ت"، "ينبغي"، "على علم"، "سححححححوف"، او في وا حالي، ما ينفياا او تعبيرات اخرى مماتلي التي تادف الى التعرف "تخطط"، "ممك "، "متون "، "م ححححححروعا

ط أو التونعات على التصريح باعتباره تطلعى.  ذا ينطب ، على وجه الخصوص، إلى التصريبات التي تتضم  معلومات ع  النتائج الماليي الم تقبليي او الخط

 اريي واإلدارة، والنمو أو الرببيي والظروف االنتصححححاديي والتنظيميي العامي في الم ححححتقبا وغير ا م  الم ححححائا التي ت تر على شححححروي ايديتاب ححححأن األعمال التح

 للصناعات الغذائيي ش.م.م. )"ال روي"(.   

والتي تقوم على افتراتححات اإلدارة وتنطوي على مخا ر التصححريبات التطلعيي تعكس وجاات النظر الباليي إلدارة ال ححروي )"االدارة"( على احداث م ححتقبليي، 

الفا ماديا ع  أي نتائج معروفي وغير معروفي، ومحاولي وغير ا م  العواما التي ند ت تر على ان تكون نتائج ال ححروي الفعليي او أداء ا أو إنحازاتاا مختلفا اخت

التصريبات التطلعيي صراحي أو تمنا. ند يت بل تبق  أو عدم تبق   ذا االفتراض في اختالف في الم تقبا، او ع  أداء ال روي أو انحازاتاا الواردة في  ذه 

 بي او تمنيي. البالي الماليي الفعليي لل روي او نتائج عملياتاا اختالفا جو ريا ع   ذه التصريبات التطلعيي، أو عدم تواف  التونعات سواء وانت صري

وال حححكول التي ند تت حححبل في اختالف التصحححريح التطلعى او التقدير أو التنب  اختالفا ماديا ع  التصحححريبات التطلعيي تخضححح  أعمال ال حححروي لعدد م  المخا ر 

ذا البيان وتخض  الواردة في  ذا البيان سواء صراحي او تمنا.  المعلومات واآلراء والتصريبات التطلعيي الواردة في  ذا البيان تعبر فقط ع  ونت صدور  

لتعكس ن إخطار. وال تتعاد ال ححروي بأي التزام فيما يخص مراجعي او تبديث او تأويد أو االعالن ع  أي تعديالت على أي م  التصححريبات التطلعيي للتغيير دو

 األحداث التي تتم أو الظروف التي تن أ فيما يتعل  بمضمون  ذا البيان.
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