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 إيديتا للصناعات الغذائية

إخباريبيان   

 9302يونيو  03إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

بفضنننننن تشكنننننن ت ننننن يل   2103ملي ن ج يه خالل الربع الثاني من عام  8.2.8لتبلغ  %3.9ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سننننن  ي 

 %9..2مصننش ب ا ب م  فننالي الربح ب كننب  سنن  ي   %99.2نقط  مئ ي  ليكننجن  2.2الم تجات، وارتفاع هامش مجمن الربح ب اقع 

  ملي ن ج يه خالل نفس الفترة. 90.3إلى 

 

 9302يوليو  03القاهرة في 

 

الرايدة بص اع   –( EFID.Lوب رف  ل دن  EFID.CA )ة د الب رفن  المصنري « إيديتا للصن اعات الذاايي »أعل ت الي م شنرة  

ا لي مصننننننر  حيث بلذت ، 2103ي ني   91عن ال تناي  المنالين  والت ننننننذيلين  للفترة المنالي  الم ت ي  لي  –األغناين  اليفيفن  المعبنلة الين 

ملي ن  10...ليكنننجن  %3.3.. وارتفع فنننالي الربح بمعدل سننن  ي %01.0ملي ن ج يه تقريب ا بزيادة سننن  ي   0.8.2 اإليرادات

. وارتفع %3.9ملي ن ج ينه بزيادة سنننننن  ي   8.2.8 ، بلذنت اإليرادات2103الربع الثناني من عنام وخالل . ج ينه خالل نفس الفترة

  نفس الفترة. يه خالل ملي ن ج 90.3ليكجن  %9..2فالي الربح بمعدل س  ي 

 تاي  ، أن ال«إيديتا للص اعات الذاايي »ة والعضن  الم تد  ل نرة  ولي هاا الكنيا  أوحنح الم  ده هاني بر ي رييس مجلس اإلدار

ن ت  يل  الم تجات، المردود اإليجابي الستمرار تشك تع س 2103الربع الثاني من عام  خاللالمالي  والت نذيلي  التي حققت ا ال نرة  

 ى ت مي تعزيز قدرت ا عل وبالتالي احتياجات جميع ال ننننرايح االسننننت الةي  ومت  ع  لتلبي  إطال  م تجات جديدةب حيث قامت ال ننننرة 

 شكننننننينتعن أثمرت تب ي تدابير خفض الت اليف ووتعظيم القيمن  من المبيعنات. وأحنننننناف أن ارتفاع حجم اإليرادات  عمالءالقناعندة 

 الثاني من العام الجاري، ةما ارتفعخالل الربع  %99.2ليكننننننجن  %2.2هنامش مجمن الربح ب اقع  حينث ارتفع، معندالت الربشين 

 . فالي الربح خالل نفس الفترة

 %8.8، حيث سنننننناهم القطاع ب كننننننب  2103خالل الربع الثاني من عام  %93.2ارتفعت إيرادات قطاع ال يفر بمعدل سنننننن  ي قد و

 %2.9.. ةما ارتفعت إيرادات قطاع المقرم ننننات بمعدل سنننن  ي خالل نفس الفترة العام الماحنننني %3..مقابن  إجمالي اإليراداتب

خالل نفس الفترة العننام  %..3إجمننالي اإليرادات مقننابنن لي  %3.3 وبلذنت مكنننننناهمن  القطناع، 2103خالل الربع الثناني من عنام 

الل الربع الثاني خ على الت الي %..3و %9.0 ب كب س  ي إيرادات قطاعي ال يك وال رواس ن  تومن جانب اخر ارتفعالماحني. 

 %92.0قطاع ال رواسننننن ن مكننننناهم   بلذت، بي ما %2.ب كنننننب  ، حيث احتن قطاع ال يك فننننندارة إيرادات إيديتا من العام الجاري

 . خالل نفس الفترة إجمالي اإليراداتب

الراعي « م لت »، حيننث مثلننت عالمنن  2103بط لنن  ةننله األمم األلريقينن  ال ننننننرةنن  لرعنناينن  بعن بننالغ اعتزا   بر ي  أعر ةمننا 

ا بلن تلك األحداث تزام ت معلرسنننمي للم تيب المصنننري ل رة القدمالراعي ا« لريكننن ا»المصنننري للبط ل  بي ما مثلت عالم    ، علم 

ي إطار ل تلتي تلك التط راتولفت بر ي إلى أن  .الجديد "لريكنننننن ا ب بس" م ت  إطال وبقطاع الشل يات جنديد ترةينب خ  إنتنا  

ا بلن اإلدارة سنننت افنننن دراسننن  لرت إحنننال  خط ط إنتا  جديدة حنننمن  اسنننتراتيجي  ال م  ط يل  األجن التي تتب اها ال نننرة ، علم 

 .E08مكاعي ا لالستفادة من المكاحات ال اسع  المتاح  بمص ع 

ا،  ت اجدهاقامت باتياذ عدة خط ات لترسنني  بر ي أن إيديتا  وتابع قامت  حيثلي الكنن   المذربي بعد تلسننيس شننرةت ا ه اً م خر 

خالل العام  بمصنن ع ا، وذلك على أن تبدأ األعمال اإلن ننايي  ألف متر مربع 09رض تبلغ مكنناحت ا بت قيع عقد لتلجير قطع  أال ننرة  

تراتيجي  اسباعتبارها أحد األهداف الرييكي  بت ظيف المص ع الجديد لي خدم  األس ا  اإلقليمي   تعتزمال نرة  أن  وأحنافالجاري. 

 . ال م  ط يل  األجن التي تتب اها ال رة 
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، حيث مثلت 2103خالل ال صننننف األول من عام  ملي ن ج يه 021.2لتكننننجن  %03.9ارتفعت مبيعات التصنننندير بمعدل سنننن  ي 

بلذت ، 2103لثاني من عام خالل الربع او .خالل ال صننف األول من العام الكنناب  %3.2مقابن من إجمالي إيرادات ال ننرة   8.0%

 من إجمالي اإليرادات.  %..3مثلت و هملي ن ج ي 2...مبيعات التصدير 

باإلحال  إلى إم اني  ، التم ين الدولي دوالر من م سك  ملي ن  21لي تلمين تم ين مت س  األجن بقيم   ب جاح ال رة م بر ي تختاو

ا إلى أن ال ننننننرة  تعتزم اسننننننتيدام القرض لي تم ين ال فقات  ملي ن دوالر أخرى ة ننننننريش  ثاني ، 10بقيم   القرض  يادة م ننننننير 

ا بلنالرأسننمالي  الميطط ، وةالك لرت ت مي  أعمال ال ننرة  لي مصننر واألسنن ا  اإلقليمي  ى علزها اإلدارة سننت افننن ترةي ، علم 

 .تعزيز هي ن الت اليفوتشكين ت  يل  الم تجات 

 —ن اي  البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

تتيصص ، وهي شرة  رايدة لي قطاع الص اعات الذاايي  المعبلة الي ا بالك   المصري. .033عام « إيديتا للص اعات الذاايي »تلسنكنت شنرة  

لي إنتا  وتصنننن يع وتكنننن ي  وت  يع الميب  ات، بما لي ذلك ال يك وال رواسنننن ن والرقاي  الميب  ة )المصنننن ع  من الدقي ( « إيديتا»شننننرة  

  جوبكنن  يت ال يفر وةالك الشل يات الجال  والط لي والجيلي وال رامين، حيث تضننم مشفظ  ال ننرة  عدد ا من العالمات التجاري  المشلي  الراي

، ةمنا تمتلنك عدد ا من العالمات التجاري  الدولي  وم  ا «ميمي س»و« لريكنننننن نا»و« بينك سننننننتي س»و« بينك رولز»و« ت دو»و« م لت »ثنن م

لي مصنر وليبيا واألردن وللكطين والمذر  والجزاير وت نس وس ريا ولب ان والعرا  والبشرين وعمان « تايجر تين»و« ه ه  »و« ت ي  يز»

م ت   00وقطر والكننع دي ، وتمتلك ةالك حق   التصنن يع والمعرل  الف ي  والتق ي  على الكنناح  اإلقليمي  لباق  إحننالي  تضننم واإلمارات وال  يت 

بلةبر حصننن  سنن قي  لي أسننن ا  ال يك وال رواسننن ن المعبل الي ا، وتشتن « إيديتا»الدولي . وتشظى شنننرة  « ه سنننتس براند »من م تجات شننرة  

من عام  انيالثالربع  رقاي  والمقرم ننات الميب  ة مع تعظيم حصننت ا لي شننرايح بكنن  يت ال يفر والشل يات. وخاللالمرةز الثاني لي سنن   ال

المتبقي  ألس ا  التصدير وعلى األخص لي الدول  %..3تقريب ا للك   المشلي مع ت جيه قراب   %23..، ت  عت مبيعات ال رة  ب اقع 2103

 ir.edita.com.eg  مات يرجى  يارة الم قع اإلل تروني: العربي  المجاورة. لمزيد من المعل

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمرين وتطوير األعمال أول رئيس

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg بريد إل تروني: | 212 9820 ....تليف ن: 

 التصريحات التطلعية:

ثن م هاا البيان على تصنريشات تطلعي . التصنريح التطلعى ه  أي تصنريح ال يتصنن ب قايع او احداث تارييي ، ويم ن التعرف عليه عن طري  استيدام ييشت 

التي  "ولقا للتقديرات"، "ت دف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتشمن"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "ت قعات"، "تعتزم"، "ترى"، العبنارات وال لمنات ا

التعرف "تيط "، "مم ن"، "مت قع"، "م ننننننروعات"، "ي بذي"، "على علم"، "سنننننن ف"، او لي ةن حال ، ما ي في ا او تعبيرات اخرى مماثل  التي ت دف الى 

لت قعات ا التصنريح باعتبار  تطلعى. هاا ي طب ، على وجه اليصن ت، إلى التصنريشات التي تتضنمن معل مات عن ال تاي  المالي  المكتقبلي  او اليط  أو على

ديتا ي ت ثر على شننننرة  ايب ننننلن األعمال التجاري  واإلدارة، وال م  أو الربشي  والظروف االقتصننننادي  والت ظيمي  العام  لي المكننننتقبن وغيرها من المكنننناين الت

 للص اعات الذاايي  ش.م.م. )"ال رة "(.   

 

ى مياطر ط ي علالتصننريشات التطلعي  تع س وج ات ال ظر الشالي  إلدارة ال ننرة  )"االدارة"( على احداث مكننتقبلي ، والتي تق م على التراحننات اإلدارة وت 

  يتلفا اختاللا ماديا عن أي نتامعرول  وغير معرول ، ومج  ل  وغيرها من الع امن التي قد ت ثر على ان ت  ن نتاي  ال نننرة  الفعلي  او أداءها أو إنجا ات ا مي

ي اختالف لتراض للي المكنتقبن، او عن أداء ال رة  أو انجا ات ا ال اردة لي ها  التصريشات التطلعي  فراح  أو حم ا. قد يتكبب تشق  أو عدم تشق  هاا اال

 طلعي ، أو عدم ت ال  الت قعات س اء ةانت فريش  او حم ي . الشال  المالي  الفعلي  لل رة  او نتاي  عمليات ا اختاللا ج هريا عن ها  التصريشات الت
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شات التطلعي  يتيضنننع أعمال ال نننرة  لعدد من المياطر وال ننن  ً التي قد تتكنننبب لي اختالف التصنننريح التطلعى او التقدير أو الت ب  اختاللا ماديا عن التصنننر

والتصنريشات التطلعي  ال اردة لي هاا البيان تعبر لق  عن وقت فندور هاا البيان وتيضع  ال اردة لي هاا البيان سن اء فنراح  او حنم ا.  المعل مات واءراء

ي  لتع س التطلع للتذيير دون إخطار. وال تتع د ال ننرة  بلي التزام ليما ييص مراجع  او تشديث او تلةيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصننريشات

   ل ليما يتعل  بمضم ن هاا البيان.األحداث التي تتم أو الظروف التي ت 

 

 


