
 

 

 نتائج االعمال – إيديتا للصناعات الغذائيةشركة 

04/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

 91 كوفيد فيروس انتشار تداعياتب اتأثر – 2020 من األول النصف في% 44 تتراجع إيديتا أرباح
 

 األول النصف خالل الغذائٌة للصناعات إٌدٌتا لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت أغذية ومشروبات القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على بالمائة 44 بنسبة أرباحها تراجع ،0202 من

 ملٌون 87.39 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 ملٌون 8.3.9 بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه

 .الماضً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه

 ملٌار 8.94 مقابل جنٌه، ملٌار 8.37 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 .0288 من المقارنة الفترة فً جنٌه

 0202فً النصف االول  الشركة أرباح تراجعت المستقلة، األعمال مستوى وعلى

 األول النصف فً جنٌه ملٌون ..8.2 بلغت أرباح مقابل جنٌه، ملٌون ...808 إلى

 .0288 من

وحققت الشركة ارباحا خالل الربع الثانً )الثالثة اشهر من مارس حتى ٌونٌو 

% وانخفاض ربع .3ملٌون جنٌه، بانخفاض سنوي قدره  82.3( بلغت 0202

 %.93ي قدره سنو

 التعليق على نتائج األعمال:

 حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوائم وفقا المبٌعات تراجعت 

 وبلغ%. 82.8 سنوي انخفاض بمعدل جنٌه، ملٌون 3.9.3 اإلٌرادات

 . 0202 عام من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 82.3 الربح صافً
 سجل بٌنما ، 0202 عام من الثانً الربع خالل ...04 الربح مجمل بلغ 

 العام من الفترة نفس خالل%74.2 مقابل% 78.8 الربح مجمل هامش

 قٌام بسبب الصناعٌة األنشطة تكالٌف ارتفاع ذلك وٌعكس. السابق
 التً التجول حظر أوقات مع لتتناسب فترات العمل بتعدٌل الشركة
 أعمالها استمرارٌة لضمان الحكومة حددتها

 EFID كىد السهم

 7.0,822,.30 عذد االسهم

 92.,230,.84 رأس المبل

 202,872..3,27 رأس المبل السىقي

 %78.22 التذاول الحز

   

 8.3 اخز سعز

 88.3 اسبىع 0. -اعلى سعز 

 3.9 اسبىع 0. -اقل سعز

 %49.8- عبئذ السعز منذ سنت

 %35.2- عبئذ السعز منذ أول السنت

   

 0.46 شهز 80أخز ربحيت السهم 

 0.88 القيمت الذفتزيت اخز ربع

 21.0 مضبعف الزبحيت

 4.6 مضبعف القيمت الذفتزيت

 %2.2 عبئذ التىسيعبث

  

 الفصلي التغير 2020 - 9 الربع السنوي التغير 2091 - 2 الربع 2020 - 2 الربع البند

 %02.7- 8.4.8 %82.8- 9.0.9 3.9.3 المبيعبث )ببلمليىن(

 %03.9- 742.8 %4..8- ..087 ...04 مجمل الزبح

 نقطت مئىيت 7.4- %7..7 نقطت مئىيت 0.8- %74.2 %78.8 هبمش مجمل الزبح

 %93.8- 97.8 %2..3- 40.8 82.3 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت مئىيت 3.0- %0..9 نقطت مئىيت ..7- %4.83 %8.78 هبمش صبفي الزبح



 

 

 

 ملٌون جنٌه 7.8.2 لتبلغ% 84.4 سنوي بمعدل انخفضت والتً المباشرة، الخامات تكلفة فً التحكم فً الشركة نجحت 

 من %2.2. مقابل ، 0202 عام من الثانً الربع خالل اإلٌرادات إجمالً من% 49.2 ٌعادل ما أو الفترة، نفس خالل

 ملٌون 7..0. لتبلغ% 9.4 سنوٌة ةبنسب المبٌعات تكلفة وانخفضت. السابق العام من الفترة نفس خالل اإلٌرادات إجمالً

 جنٌه، ملٌون 39.8. الربح مجمل بلغ ، 0202 عام من األول النصف وخالل.  0202 عام من الثانً الربع خالل جنٌه

 .الفترة نفس خالل%  77.4 الربح مجمل هامش بلغ بٌنما
 األرباح هامش بلغ بٌنما ،0202 من عام الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 98.9 االستقطاعات قبل التشغٌلٌة األرباح بلغت 

 عام من األول النصف وخالل. السابق العام من نفس الفترة خالل %88.7مقابل  ،%..82 االستقطاعات قبل التشغٌلٌة

 قبل التشغٌلٌة األرباح هامش وصول ذلك وصاحب جنٌه، ملٌون 004.8 االستقطاعات قبل التشغٌلٌة األرباح بلغت ، 0202

 .السابق العام من األول النصف خالل% 8..8 مقابل% 80.8 إلى االستقطاعات
 لتصل% .3 بنسبة الجاري العام من الثانى الربع خالل الغذائٌة للصناعات إٌدٌتا لشركة المجمعة األرباح صافً تراجعت 

 .0288 عام من المقارن بالربع جنٌه ملٌون 40.8 مقابل جنٌه، ملٌون 82.3 إلى
 .المقارنة بالفترة جنٌه 2.04 مقابل جنٌه 2.87 مبلغ األرباح فً السهم نصٌب بلغ 

 العوامل التى أدت إلى تراجع األرباح:

 88 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌات تأثٌر الثانً، الربع وخاصة 0202 عام من االول للنصف المالٌة النتائج تعكس 

 حظر مع والجامعات المدارس جمٌع وإغالق البالد أنحاء شتً فً التجوال حظر فرض شملت والتً الوقائٌة واإلجراءات

 سنوي بمعدل البٌع متوسط أسعار ارتفاع أن غٌر ،% 9..8 سنوي بمعدل المباعة الكمٌات انخفاض إلى وأدت .التجمعات

 لتنمٌة الشركة تتبناها االستراتٌجٌة التً ضوء فً التراجع، هذا أثر من الحد فً ساهم للعبوة، جنٌه 8..8 إلى% 3.8

ا جدٌدة منتجات ابتكار مع مستمرة بصفة منتجاتها تشكٌلة تحسٌن عبر اإلٌرادات  .وقٌمة   أعلى سعر 
ا، عبوة ملٌار 8,8 المباعة الكمٌات بلغت ، 0202 عام من األول النصف وخالل   ، %..82سنوي  انخفاض بمعدل تقرٌب 

  .الفترة نفس خالل للعبوة جنٌه ...8 إلى%  2.. سنوي بمعدل البٌع أسعار متوسط ارتفع بٌنما
 خالل الربع جنٌه ملٌون 4..7 لتسجل% 8..4 سنوي بمعدل التصدٌر مبٌعات تراجعت التصدٌر، أنشطة صعٌد وعلى 

 حركة التجارة تباطؤ من علٌه ترتب وما (88 – كوفٌد) كورونا فٌروس انتشار تداعٌات بسبب 0202 عام من الثانً

ا الدولٌة، . السابق من العام الفترة نفس خالل% 3.4 مقابل اإلٌرادات إجمالً من% ..4 مثلت التصدٌر مبٌعات بأن علم 

 إجمالً من %... ٌعادل ما أو جنٌه، ملٌون 83.2 التصدٌر مبٌعات بلغت ، 0202 عام من األول النصف وخالل

 .السابق العام من الفترة نفس خالل% 9.8 مقابل اإلٌرادات

 مستجدات الشركة:اخر 

 من مغربً درهم ملٌون 92 بمبلغ قرض على الغذائٌة، للصناعات الٌدٌتا التابعة موروكو اندسترٌز فود إٌدٌتا شركة حصلت 

 لخط المكونة التجهٌز ومعدات أدوات وشراء المصنع بناء لتموٌل وٌستخدم سنوات، 3 القرض تبلغ مدة .العربً البنك

 .اإلنتاج
 إطار فً وذلك المغربٌة، الحكومة قبل من ٌعادل بما مغربً درهم ملٌون .8 مبلغ على الشركة ستحصل االتفاقٌة وبموجب 

  .األجل طوٌل الدولة بنمو وااللتزام المباشرة األجنبٌة االستثمارات لتشجٌع المغربٌة الحكومة مبادرة
 الشركة خطوات أولً تشكل والتً ،« اونٌرو» الجدٌدة التجارٌة عالمتها إطالق فً إلٌدٌتا الرئٌسٌة التطورات أحدث تمثلت 

 وكالة أجرتها التً لإلحصائٌات وفق ا ، 0288 عام خالل جنٌه ملٌار ..4 حجمه بلغ والذي المصري، البسكوٌت سوق فً

 فً الدخول تستهدف التً توسعاتها وأحدث للشركة مملوكة تجارٌة عالمة عاشر«  اونٌرو» عالمة وتعد. الدولٌة«  نٌلسن»
 ماٌو نهاٌة فً الجدٌد المنتج إطالق تم وقد. المستهلكٌن احتٌاجات مختلف تلبً ممٌزة تجارٌة عالمات وتقدٌم جدٌدة أسواق

 .جنٌه ملٌون .. بلغت استثمارٌة بتكلفة E08 بمصنع البسكوٌت منتجات لتصنٌع جدٌد إنتاج خط تركٌب إتمام عقب الماضً

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 االتصالمسؤولي 

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


