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 2021ديسمبر    31إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  

، مصحوبًا بنمو 2021مليار جنيه خالل عام    5لتتجاوز  %  30.6الشركة تنجح في تحقيق نتائج قوية في ضوء ارتفاع اإليرادات بمعدل سنوي  

مليون جنيه خالل نفس الفترة، علًما بأن نمو اإليرادات يرجع إلى قدرة الشركة على مواصلة    471.9% ليسجل  54.7صافي الربح بنسبة سنوية  

المباعة خالل الربع األخير من عام   البيع وكذلك نمو الكميات  الجديد إيديتا  بالتزامن مع إطالق مصنع    ،2021تنفيذ استراتيجية تحسين أسعار 

 . 2021في ديسمبر  المغربب 

 

 2022مارس  14القاهرة في 
 

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

مليون جنيه،   2.515,2حيث بلغت اإليرادات  ،  2021ديسمبر    31عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في    –المعبأة آليًا في مصر  

مصحوبًا بوصول  ،  2021خالل عام    مليون جنيه  471.9% إلى  54.7وحقق صافي الربح قفزة قوية بنسبة سنوية  .  %.630بمعدل نمو سنوي  

 %. 9هامش صافي الربح إلى 

وهو ما يعكس مرونة نموذج  مردود ارتفاع الكميات المباعة وزيادة أسااااعار البيع،    2021وتعكس النتاائج القوية التي حققتها الشااااركة خالل عام 

من جانب المساتهلكين في تحقيق أربا  معدالت الطلب  ونمو    االبتكاريةاساتراتيجية تنويع باقة منتجاتها  حيث تمكنت من جني ثمار   أعمال الشاركة

االرتفااع الكبير الاذي شااااهادتاه تكااليا المواد الخاام قاد نجحات الشااااركاة في تحقيق أرباا  خالل هاذر الفترة رغ   . ف2021قوياة خالل العاام الماالي  

وقد أظهرت هوامش أربا  الشركة تحسنًا   .مستوياتها على مدار سنوات ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى أعلىالضغوط التضخمية التي أدت إلى و

 ملحوًظا مقارنة بالفترات السابقة.

( لتصال إلى مساتويات ما قبل تحرير صارل الجنيه  19 –متجاوزة مساتويات ما قبل )كوفيد   2021اساتمرت الكميات المباعة في النمو خالل عام و

 تنمية معدالت الطلب رغ  الزيادات المتتالية في أساااعار المنتجات مع الحفاظ على معدالت النمو.المصاااري، وهو ما يعكس قدرة الشاااركة على 

، مدعومة بالنمو الملحوظ في  2021مليون عبوة خالل عام    2.897.3% لتبلغ  16.6وعلى هذر الخلفياة، ارتفعات الكمياات المبااعة بمعادل ساااانوي  

 والويفر.مبيعات قطاعات الكيك والمخبوزات 

 مصار،لشاركة خارج  لوهو أول اساتممار جديد  ، 2021بدأت عمليات الشاركة في المصانع الجديد بالمغرب في ديسامبر على الصاعيد اإلقليمي، و

  ، إحدى أبرز العالمات التجارية الرائجة لشااركة إيديتا ،مخصااإل إلنتاج هوهوزوال  من تركيب أول خط إنتاج بمصاانعها الجديد اءنتهوذلك بعد اال

يممال افتتاا   و ألا طن ساااانويًاا. 2.7. ويبلغ إجماالي الطااقاة اإلنتااجياة لخط اإلنتااج إطالق ثالث منتجاات من عالمتهاا التجاارياة هوهوزحياث قاامات با

، فضاالً عن في الساوق المغربي الواعدمكانتها  من ، مما يعزز تتبناها إيديتاة التي اإلقليمي  اتلتوساعاعالمة فارقة في اساتراتيجية المصانع الجديد 

 التمهيد للتوسع بأعمال الشركة في أسواق أخرى بالمنطقة.

نتائج قوية بأن الشركة نجحت في تحقيق  »إيديتا للصناعات الغذائية«،المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة شركة صر  وفي هذا السياق 

وأضال  .  العالمي  االقتصاد على    أثرت  التي  الصعبةوذلك بالرغ  من الظرول التشغيلية  ،  2021خالل عام  على صعيدي اإليرادات وصافي الربح  

مواصلة البناء نتطلع إلى  كما    التوسعات،عمالها وقدرتها على دخول مرحلة جديدة من  أنموذج  مرونة  إيديتا  ت  أثبت  2022عام  برزي أنه مع بداية  

طر  المزيد من المنتجات  اإلنتاجية ل   تا قدرومواصلة هذر المسيرة الناجحة وذلك عبر تعزيز ال  2021عام  خالل  على النتائج القوية التي أحرزناها  

مصنع الشركة  في    ية اإلنتاجالطاقة  لقطاعات وزيادة  مختلا افي  سوقية  ال  تناحصتنمية  التوزيع والمبيعات، وحسين قطاعات  ، وت عالية الجودة والقيمة

 المغرب.ب 

 —نهاية البيان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شاركة رائدة في قطاع الصاناعات الغذائية المعبأة آليًا بالساوق المصاري. تتخصاإل  1996تأساسات شاركة »إيديتا للصاناعات الغذائية« عام 

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

مل والبسااكويت، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضاا  محفظة الشااركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة م
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سااكا« و»اونيرو« و»ميميكس«، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها و»بيك رولز« و»بيك سااتيكس« و»فر«  »مولتو« و»تودو

»توينكيز« و»هوهوز« و»تايجر تيل« في مصار وليبيا واألردن وفلساطين والمغرب والجزائر وتونس وساوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان 

منتج  11ودية، وتمتلك كذلك حقوق التصاانيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساااحة اإلقليمية لباقة إضااافية تضاا  واإلمارات والكويت وقطر والسااع

والحلويات، وتحتل    والمخبوزاتمن منتجات شااركة »هوسااتس براندز« الدولية. وتحظى شااركة »إيديتا« بأكبر حصااة سااوقية في أسااواق الكيك  

،  1202عام الربع الماني من  . وخالل  والويفربسااكويت الشااات المخبوزة مع تعظي  حصااتها في شاارائح المركز الماني في سااوق الرقائق والمقرم

% المتبقية ألساواق التصادير وعلى األخإل في الدول العربية 5.0% تقريبًا للساوق المحلي مع توجيه قرابة  95.0توزعت مبيعات الشاركة بواقع 

 ir.edita.com.egقع اإللكتروني: المجاورة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المو

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرينرئيس قطاع  

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

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

 التصريحات التطلعية:

حداث تاريخية، ويمكن التعرل عليه عن طريق اساتخدام ممل أو أهذا البيان على تصاريحات تطلعية. التصاريح التطلعى هو أي تصاريح ال يتصال بوقائع    ييحتو

تعتزمق، قترىق،  العباارات والكلماات االتياة قوفقاا للتقاديراتق، قتهادلق، قمرتقابق، قتقادرق، قتتحمالق، قتعتقادق، ققادق، قالتقاديراتق، قتفتر،ق، قتوقعااتق، ق

لى التعرل  إخرى مماثلة التي تهدل  أو تعبيرات  أو في كل حالة، ما ينفيها أقتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشااااروعاتق، قينبغيق، قعلى عل ق، قسااااولق،  

و الخطط أو التوقعات  أعلى التصاريح باعتبارر تطلعى. هذا ينطبق، على وجه الخصاو ، إلى التصاريحات التي تتضامن معلومات عن النتائج المالية المساتقبلية  

والظرول االقتصااادية والتنظيمية العامة في المسااتقبل وغيرها من المسااائل التي تىثر على شااركة ايديتا    بشااأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية

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

وتنطوي على مخاطر حداث مساتقبلية، والتي تقوم على افتراضاات اإلدارة  أالتصاريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشاركة )قاالدارةق( على 

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

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

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

ا عن التصااريحات التطلعية  ا ماديً و التقدير أو التنبى اختالفً أتخضااع أعمال الشااركة لعدد من المخاطر والشااكو  التي قد تتساابب في اختالل التصااريح التطلعى  

وقت صادور هذا البيان وتخضاع  و ضامنا.  المعلومات وارراء والتصاريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن أالواردة في هذا البيان ساواء صاراحة  

و تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصاريحات التطلعية لتعكس أللتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشاركة بأي التزام فيما يخإل مراجعة 

 األحداث التي تت  أو الظرول التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.

mailto:Menna.ShamsEldin@edita.com.eg

