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إخباري بيان   

 

  2020  مبرديس   31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

، م ا يعكس اسجججتةاار وماوا  اكةجججات  وز تااوا تادياق اكعامف وارتياا اتياا اق  2020مليار جنيه خالل عام    4تسجججاي اياا اق بةي      إيديتا

 خالل ايس اكيتاةف %10.3، مع تعاوز هامش صاوز اكابح كيساي 2020خالل اكابع األخيا من عام  %12.6ب عدل سنوي 

 

 2020 فبراير 24القاهرة في 

 

اكاا دة باججناع  األيةي    –( EFID.Lوبورصجج  كندن    EFID.CAاكيوم شججات  يإيديتا كلاججناعاق اكيةا ي و  تو  اكبورصجج  اك اججاي أعلنت  

اسججججتةاق اتياا اق عند  ، حيث2020 يسجججج با  31عن اكنتا ج اك اكي  واكتةججججييلي  كليتاة اك اكي  اك نتفي  وز   –اكخييي  اك عبأة آكيًا وز ماججججا 

بيضي ماوا    ( خالل اكعام19  –وياوس  توويد    قدرة اكةات  على مواجف  وتااوا اكتادياق اك تعلة  بااتةار   م ا يعكس  ،مليون جنيه  4,021.1

اتيا  جفو  اكةات  اك تواصل  على مدار اكعام كتاسين أسعار اكبيع وتعزيز تةكيل    رتياا متوسط أسعار اكبيعا وذج أع اكفا اكيايد، عالوة على ا

 %10.7سجججاهأل األ ال اكةوي كة اا اك خبوااق وز  عأل إياا اق اكةجججات ، حيث ارتيعت إياا اق اكة اا ب عدل سجججنوي وقد    فمنتااتفا االبتكاري 

 ف2020خالل عام 

 

ف وحةةت خالل ايس اكيتاة  %34.5، وصججججاحك ذكو وصججججول هامش ما ي اكابح إكى  2020مليون جنيه خالل عام    1,387.4اكابح  بلغ ما ي 

 فايس اكيتاة خالل %7.5، بين ا ساي هامش صاوز اكابح 2020مليون جنيه خالل عام  302.2 بةي   صاوز ربح اكةات 

 

مليون جنيجه، م جا يعكس حجاكج  اكتعجاوز اكتز أعةبجت   1,229.3كتبلغ    %12.6اتياا اق ب عجدل سججججنوي  وخالل اكابع األخيا منيا ًا، ارتيعجت  

مليون جنيه، مدعوًما باكن و  445.9كيبلغ   %11.3ارتيع ما ي اكابح ب عدل سجنوي و (ف19  –اكتادياق اكاجعب  اك تعلة  بااتةجار وياوس  توويد 

ت ا ارتيع صججاوز اكابح بنسججب  سججنوي    ف2020خالل اكابع األخيا من عام    %36.3هامش ما ي اكابح  اكةوي كإلياا اق خالل ايس اكيتاةف وبلغ  

 خالل ايس اكيتاةف  %10.3، وصاحك ذكو وصول هامش صاوز اكابح إكى  2020مليون جنيه خالل اكابع األخيا من عام    127.2كيبلغ    16.0%

 

اسجججتااتياي  اكن و لويل  األجي اكتز تتبناها وإحااا تةدم ملاوي وز تاةيه أهداوفا  بتنيية  2020وقد واصجججلت اكةجججات  اكتزامفا على مدار عام  

ااات وز تااوا اكتادياق اكتز شجججفدتفا خالل اكعامف ت ا رتزق اكةجججات  على تعزيز وتنويع تةجججكيل  منتااتفا االبتكاري  عبا اكا يسجججي ، حيث 

خالل   اكبسجكويت سجايع اكن و   خول سجوقا ب ختلف اكة اعاق اكتابع ، باكتوااي مع  إلالق ما وع  من اك نتااق اكاديدة واك نتااق األتبا حا ً 

علً ا بأن حاج    ،2020  يسج با تع ي بفا بين شجفاي ينايا و  ة اعاق اكتزاك  ختلفوز تن ي  حاجتفا اكسجوقي  بأيضًجا  ااات اكةجات    وقدف  2020

ف  اكيتاة بيضجي إلالق اكعديد من اك نتااق اكاديدة خالل اكناجف األول من اكعام  بوااق ارتيعت بةجكي ملاوي خالل  بسجوقز اككيو واك ختاكةجا 

ومن جااك آخا واصجلت اكةجات  تنيية خ  فا كزيا ة اك اق  اتاتاجي  وتعزيز قدراق أاةج   اكبيع واكتوايع من خالل اكتوسجع بأسج ول شجاحناق 

ف وعلى اكاجججعيد  يتيح كلةجججات  تنيية ج يع ع لياق اكبيع واكتوايع آكيًاسججج إلالق اظام رق ز جديد  اكنةي وإلالق مااتز توايع جديدة، وضجججالً عن 

 ف2021استك ال األع ال اتاةا ي  ب انعفا اكاديد وز اك ياب، على أن يتأل بدل ع لياق اتاتاج خالل عام  وز اتقلي ز، ااات اكةات 

 

 

 

 

 —افاي  اكبيان—
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 للصناعات الغذائية ش.م.م. شركة إيديتا

، وهز شجات  را دة وز ق اا اكاجناعاق اكيةا ي  اك عبأة آكيًا باكسجوق اك اجايف تتخاج  1996تأسجسجت شجات  يإيديتا كلاجناعاق اكيةا ي و عام  

نع  من اكدقيه( واكوييا شات  يإيديتاو وز إاتاج وتانيع وتسويه وتوايع اك خبوااق، ب ا وز ذكو اككيو واككاواسون واكاقا ه اك خبواة  اك ا

ثي واكبسججكويت، وتةكو اكالوياق اكااو  واك ووز واكايلز واككااميي، حيث تضججأل مايظ  اكةججات  عد ًا من اكعالماق اكتااري  اك الي  اكاا ا  م

ي  اكدوكي  ومنفا سججكاو وياواياوو ويمي يكسو، ت ا ت تلو عد ًا من اكعالماق اكتاار و ويبيو روكزو ويبيو سججتيكسو ويوا يموكتوو ويتو و

يتوينكيزو ويهوهواو ويتاياا تييو وز ماجا وكيبيا واألر ن وولسج ين واك ياب واكازا ا وتواس وسجوريا وكبنان واكعااق واكبااين وع ان 

منتج  11تضجأل   واتماراق واككويت وق ا واكسجعو ي ، وت تلو تةكو حةوق اكتاجنيع واك عاو  اكيني  واكتةني  على اكسجاح  اتقلي ي  كباق  إيجاوي 

من منتااق شججات  يهوسججتس باااداو اكدوكي ف وتاظى شججات  يإيديتاو بأتبا حاجج  سججوقي  وز أسججواق اككيو واككاواسججون واكالوياق، وتاتي 

، تواعت مبيعاق 2020ف وخالل عام  واكوييا بسججكويت  اكاك اتز اكثااز وز سججوق اكاقا ه واك ةامةججاق اك خبواة مع تعظيأل حاججتفا وز شججاا ح 

اك تبةي  ألسجواق اكتاجديا وعلى األخ  وز اكدول اكعابي  اك ااورةف ك زيد   %6.2تةايبًا كلسجوق اك الز مع توجيه قااب   %93.8اكةجات  بواقع  

 ir.edita.com.egمن اك علوماق ياجى ايارة اك وقع اتككتاواز: 

 لالستعالم والتواصل: 

 الدين األستاذة / منة شمس

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg  بايد إككتاواز:   |   202  3851  6464تلييون:  

 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخي ، وي كن اكتعاف عليه عن لايه اسجتخدام مثي أو  أهةا اكبيان على تاجايااق ت لعي ف اكتاجايح اكت لعى هو أي تاجايح ال يتاجي بوقا ع    يياتو

تعتزمق، قتاىق، اكعبجاراق واككل جاق االتيج  قووةجا كلتةجديااقق، قتفجدفق، قماتةجكق، قتةجدرق، قتتا جيق، قتعتةجدق، ققجدق، قاكتةجديااقق، قتيتا،ق، قتوقعجاقق، ق

كى اكتعاف  إخاى م اثل  اكتز تفدف  أو تعبيااق  أو وز تي حاك ، ما ينييفا  أقتخ طق، قم كنق، قمتوقعق، قمةججججاوعاقق، قينبيزق، قعلى علألق، قسججججوفق، 

و اكخ ط أو اكتوقعاق  أ سجتةبلي   على اكتاجايح باعتبار  ت لعىف هةا ين به، على وجه اكخاجو ، إكى اكتاجايااق اكتز تتضج ن معلوماق عن اكنتا ج اك اكي  اك

ا على شججات  ايديتا بةججأن األع ال اكتااري  وات ارة، واكن و أو اكاباي  واكظاوف االقتاججا ي  واكتنظي ي  اكعام  وز اك سججتةبي ويياها من اك سججا ي اكتز ت ث

 كلاناعاق اكيةا ي  شفمفمف  قاكةات ق(ف   

حداث مسجتةبلي ، واكتز تةوم على اوتاايجاق ات ارة وتن وي على مخالا  أت ارة اكةجات   قاال ارةق( على    اكتاجايااق اكت لعي  تعكس وجفاق اكنظا اكااكي 

ا عن أي اتا ج ا ما يً ا اختالوً و أ الها أو إاااااتفا مختليً أن تكون اتا ج اكةججات  اكيعلي   أمعاوو  وييا معاوو ، ومافوك  ويياها من اكعوامي اكتز قد ت ثا على  

اااااتفا اكوار ة وز هة  اكتاايااق اكت لعي  صااح  أو ي ناف قد يتسبك تاةه أو عدم تاةه هةا االوتاا، وز اختالف إو عن أ ال اكةات  أو  أبي،  وز اك ستة

 و ي ني ف أصايا   ا عن هة  اكتاايااق اكت لعي ، أو عدم تواوه اكتوقعاق سوال تااتا جوهايً و اتا ج ع لياتفا اختالوً أاكااك  اك اكي  اكيعلي  كلةات  

ا عن اكتاججايااق اكت لعي   ا ما يً و اكتةديا أو اكتنب  اختالوً أتخضججع أع ال اكةججات  كعد  من اك خالا واكةججكو  اكتز قد تتسججبك وز اختالف اكتاججايح اكت لعى  

و يج ناف  اك علوماق واررال واكتاجايااق اكت لعي  اكوار ة وز هةا اكبيان تعبا وةط عن وقت صجدور هةا اكبيان وتخضجع أاكوار ة وز هةا اكبيان سجوال صجااح   

و تاديث او تأتيد أو االعالن عن أي تعديالق على أي من اكتاجايااق اكت لعي  كتعكس  أكلتيييا  ون إخ ارف وال تتعفد اكةجات  بأي اكتزام وي ا يخ  مااجع   

 اكتز تتأل أو اكظاوف اكتز تنةأ وي ا يتعله ب ض ون هةا اكبيانفاألحداث 
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