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إيديتا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018

نمو اإليرادات بمعدل سنوي 29.0% لتبلغ 789.2 مليون جنيه بفضل مواصلة تنمية حجم المبيعات، 
والشركة ترصد نمو األرباح التشغيلية بأكثر من الضعف مع ارتفاع هامش األرباح في ضوء التحسينات 

التشغيلية المستمرة على مستوى جميع القطاعات.

أبرز المؤشرات المالية - الربع الثاني 2018
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33.6%29.01,675.31,254.1%789.2611.6اإليرادات  
الربح 23.8%19.6503.2406.4%223.1186.6مجمل 

اإلجمالي الربح  32.4%30.0%30.5%28.3%هامش 
قبل خصم  التشغيلية  األرباح 
والفوائد واإلهالك  الضرائب 

واالستهالك
96.243.0%124.0239.8137.4%74.5

التشغيلية األرباح  11.0%14.3%7.0%12.2%هامش 
الربح 122.1%38.7 85.9-)1.7( 25.1صافي 

الربح 3.1%5.1%-0.3%3.2%هامش صافي 

يستعرض هذا التقرير نتائج الشركة باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) IFRS(. ويمكن االطالع على المقارنات مقابل معايير المحاسبة المصرية عبر زيارة قسم التسويات 
بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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نبذة عن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018
اأعلنت اليوم �صركة اإيديتا لل�صناعات الغذائية )كود البور�صة الم�صرية EFID.CA( – الرائدة ب�صناعة الأغذية 
الخفيفة المعباأة اآلًيا في م�صر – عن النتائج المالية والت�صغيلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث بلغت 
الإيرادات 1.68 مليار جنيه تقريًبا خالل الن�صف الأول من عام 2018، وهو نمو �صنوي بمعدل 33.6%، ونتج عن ذلك 
تحقيق �صافي ربح قدره 85.9 مليون جنيه بزيادة �صنوية 122.1%. وخالل الربع الثاني منفرًدا، بلغت الإيرادات 789.2 
مليون جنيه، وهو نمو �صنوي بمعدل 29.0%. و�صجلت ال�صركة �صافي ربح بقيمة 25.1 مليون جنيه مقابل �صافي خ�صائر 

بقيمة 1.7 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2017.

اإلى  ويعك�س نمو الإيرادات خالل الن�صف الأول من العام الجاري المردود الإيجابي لزيادة حجم المبيعات، بالإ�صافة 
تاأقلم جمهور الم�صتهلكين مع هيكل الأ�صعار الجديدة ول�صيما بعد زيادات  اأخرى في �صوء  ارتفاع معدلت الطلب مرة 
الأ�صعار المتتالية التي قامت ال�صركة بتمريرها خالل الفترة الما�صية، علًما باأن ال�صركة نجحت في توظيف نمو الطلب 
عبر موا�صلة تح�صين ت�صكيلة المنتجات واإطالق منتجات ابتكارية جديدة باأ�صعار تناف�صية. ومن جانب اآخر �صهد الربع 
الثاني من العام تباطوؤ الطلب على منتجات ال�صركة نظًرا للتباطوؤ المو�صمي المعتاد لهذه الفترة التي تزامنت مع حلول 

�صهر رم�صان الكريم.

وقد ارتفع حجم المبيعات بمعدل �صنوي 38.4% خالل الن�صف الأول من عام 2018، في حين ارتفع بمعدل 30.3%  ليبلغ 
550.9 مليون عبوة خالل الربع الثاني منفرًدا. ومن جانب اآخر بلغ متو�صط اأ�صعار منتجات اإيديتا 1.43 جنيه للعبوة 
خالل الربع الثاني من عام 2018 ودون تغيير ملحوظ مقابل 1.45 جنيه للعبوة خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق على 
نجاح  ذلك  يعك�س  حيث  الما�صية،  الأ�صهر  خالل  تناف�صية  باأ�صعار  الجديدة  المنتجات  من  مجموعة  اإطالق  من  الرغم 
نفذتها خالل  التي  الأ�صعار  تعديل  ا�صتراتيجية  �صعرية منخف�صة �صمن  فئات  اإطالق منتجات جديدة ذات  في  ال�صركة 
العام الما�صي بالتوازي مع قدرتها على الحفاظ على ح�صتها ال�صوقية عبر موا�صلة تنويع باقة المنتجات لخدمة �صريحة 

وا�صعة من المجتمع.

وقد كان قطاع الكروا�صون الأ�صرع نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغت اإيرادات القطاع 257.2 مليون جنيه 
بزيادة �صنوية 63.8%، ويعادل ذلك 56.4% من معدل نمو اإيرادات ال�صركة خالل نف�س الفترة، حيث يعك�س ذلك مردود 
اأ�صعار منتجات القطاع  نمو حجم المبيعات بمعدل �صنوي 57.6% ليبلغ 157.5 مليون عبوة م�صحوًبا بارتفاع متو�صط 
بن�صبة 4.0% خالل نف�س الفترة، علًما باأن ح�صة اإيديتا ب�صوق الكروا�صون ارتفعت اإلى 64.2% خالل اأبريل 2018 مقابل 
60.4% في اأبريل 2017. وا�صتحوذ قطاع الكيك على ن�صيب الأ�صد من اإجمالي اإيرادات اإيديتا خالل الربع الثاني من عام 
2018، حيث بلغت اإيرادات القطاع  376.7 مليون جنيه بزيادة �صنوية قدرها 13.9%، و�صاهم بن�صبة 25.9% من معدل 
نمو اإيرادات ال�صركة خالل نف�س الفترة. ويعك�س ذلك ارتفاع حجم المبيعات بمعدل �صنوي 21.8% ليبلغ 308.3 مليون 
عبوة على الرغم من تراجع معدلت الكفاءة الت�صغيلية على خلفية اإجراء اأعمال التجديد وال�صيانة بم�صنع E10 خالل 
الربع الثاني من العام الجاري. ووا�صل قطاعي المقرم�صات والويفر اأدائهم المتميز خالل الربع الثاني من عام 2018، 

حيث �صاهما بن�صبة 9.9% و6.4% على التوالي من معدل نمو اإيرادات ال�صركة خالل نف�س الفترة.

الت�صدير  مبيعات  م�صاهمة  ارتفاع  �صوء  في  تتبناها  التي  الت�صدير  ا�صتراتيجية  ثمار  جني  ال�صركة  وتوا�صل 
الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   63.8 الت�صدير  مبيعات  بلغت  حيث  م�صتمرة،  ب�صورة  ال�صركة  اإيرادات  باإجمالي 
من عام 2018 بزيادة �صنوية 79.0%، وهو ما يمثل 8.0% من اإجمالي الإيرادات مقابل 5.8% خالل نف�س الفترة 

ال�صابق. العام  من 

نمو �صنوي بمعدل %38.3.  الأول من عام 2018، وهو  الن�صف  تقريًبا خالل  المبيعات 1.17 مليار جنيه  تكلفة  وبلغت 
وخالل الربع الثاني منفرًدا، بلغت تكلفة المبيعات 566.1 مليون جنيه بزيادة �صنوية قدرها 33.2%، وبلغ معدل تكلفة 
المبيعات اإلى الإيرادات 71.7% خالل الربع الثاني من العام الجاري مقابل 69.5% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق. 
ويرجع نمو تكلفة المبيعات ب�صورة رئي�صية اإلى ارتفاع تكلفة الخامات المبا�صرة على خلفية زيادة حجم المبيعات وكذلك 
ال�صغوط الت�صخمية التي واجهت ال�صركة بوجه عام. ومن جانب اآخر نجحت ال�صركة في الحفاظ على معدل م�صروفات 

الأن�صطة ال�صناعية اإلى الإيرادات عند م�صتويات م�صتقرة.

اإليرادات 
)مليون جم(

٪٣٠٫٥ ٪٢٨٫٣

٪٣٢٫٤ ٪٣٠٫٠

١٨٧ ٢٢٣

٤٠٦

٥٠٣

الربع الثاني ٢٠١٧ الربع الثاني ٢٠١٨ ٦ أشهر ٢٠١٧ ٦ أشهر ٢٠١٨

مجمل الربح 
)مليون جم، الهامش %(

٦١٢
٧٨٩

١,٢٥٤

١,٦٧٥

الربع الثاني ٢٠١٧ الربع الثاني ٢٠١٨ ٦ أشهر ٢٠١٧ ٦ أشهر ٢٠١٨



تقرير نتائج األعمال  |  الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018
القاهرة في 30 يوليو 2018

3تقرير النتائج المالية | الربع الثاني من عام 2018

وبلغ مجمل الربح 503.2 مليون جنيه خالل الن�صف الأول من عام 2018، وهو نمو �صنوي بمعدل 23.8%، و�صاحب ذلك 
و�صول هام�س الربح الإجمالي اإلى 30.0% خالل نف�س الفترة مقابل 32.4% خالل الن�صف الأول من عام 2017. وخالل 
الربع الثاني منفرًدا، بلغ مجمل الربح 223.1 مليون جنيه بزيادة �صنوية 19.6%، وبلغ هام�س الربح الإجمالي %28.3 

مقابل 30.5% خالل الربع الثاني من العام ال�صابق.

خالل  جنيه  مليون   239.8 وال�صتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�صرائب  خ�صم  قبل  الت�صغيلية  الأرباح  وبلغت 
اإلى  الت�صغيلية  الأرباح  هام�س  كذلك  وارتفع   ،%74.5 بمعدل  �صنوي  نمو  وهو   ،2018 عام  من  الأول  الن�صف 
الت�صغيلية  الأرباح  بلغت  الثاني منفرًدا  الربع  ال�صابق. وخالل  العام  الفترة من  نف�س  11.0% خالل  14.3% مقابل 
�صوء  في   %124.0 �صنوية  بزيادة  جنيه  مليون   96.2 وال�صتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�صرائب  خ�صم  قبل 
ليبلغ  مئوية  نقطة   5.2 بواقع  الت�صغيلية  الأرباح  هام�س  ارتفاع  ذلك  و�صاحب  الت�صغيلية،  التح�صينات  موا�صلة 

الفترة. نف�س  خالل   %12.2

 ،2018 الأول من عام  الن�صف  مليون جنيه خالل   323.0 والإدارية  العمومية  الم�صروفات  بلغت  اآخر  ومن جانب 
 %19.3 اإلى  اإلى الإيرادات تراجعت  اأن ن�صبة الم�صروفات العمومية والإدارية  4.7%، غير  وهو نمو �صنوي بمعدل 
العمومية  الم�صروفات  بلغت  منفرًدا،  الثاني  الربع  وخالل   .2017 عام  من  الأول  الن�صف  خالل   %24.6 مقابل 
ن�صبة  تقلي�س  في  نجحت  ال�صركة  اأن  غير   ،%3.0 بمعدل  �صنوي  انخفا�س  وهو  جنيه،  مليون   157.9 والإدارية 
العام  من  الفترة  نف�س  خالل   %26.6 مقابل  الإيرادات  اإجمالي  من   %20.0 اإلى  والإدارية  العمومية  الم�صروفات 

ال�صابق.
 

وعلى ال�صعيد الت�صغيلي، ركزت اإيديتا خالل الن�صف الأول من عام 2018 على تعزيز باقة المنتجات وتقديم منتجات 
جديدة بمختلف فئاتها ال�صعرية من اأجل تلبية احتياجات جميع ال�صرائح ال�صتهالكية، حيث قامت باإطالق منتج »تودو 

جو« ب�صعر 1.0 جنيه للعبوة.
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االستراتيجية
خالل  من  الجاري  العام  من  الثاني  الن�صف  خالل  المبيعات  حجم  لتنمية  ا�صتراتيجيتها  موا�صلة  اإلى  اإيديتا  تتطلع 
من  المزيد  اإطالق  اإلى  بالإ�صافة  ال�صركة،  ربحية  لدعم  تدريجًيا  الأ�صعار  زيادات  وتمرير  المنتجات  ت�صكيلة  تح�صين 
المنتجات المميزة باأ�صعار تناف�صية من اأجل تلبية احتياجات قاعدة اأو�صع من الم�صتهلكين وتحقيق التكافوؤ الأمثل بين 

ال�صرائح ال�صعرية المتنوعة، ف�صاًل عن التركيز على خف�س التكاليف وتعظيم الكفاءة بجميع الإدارات والم�صانع.

في  الت�صدير  باأن�صطة  والتو�صع  الت�صدير  مبيعات  تنمية  على  حالًيا  ال�صركة  تركز  الإقليمية،  التو�صعات  �صعيد  وعلى 
ال�صركة  تعتزم  الخلفية  هذه  وعلى  الواعدة.  النمو  ومقومات  ال�صخمة  ال�صتهالكية  القواعد  ذات  الإقليمية  الأ�صواق 
تعظيم ال�صتفادة من م�صروعها الم�صترك الجديد في المغرب في �صوء اإتمام ت�صجيل عالمة »فري�صكا« باعتبارها اأول 
اتفاقيات  ا�صتفادة من  اأق�صى  ال�صركة على تحقيق  ال�صوق الجذاب. كما  تعكف  اإلى هذا  اإيديتا بت�صديره  منتج تقوم 

اأ�صواق المنطقة. اأبرمتها بمختلف  التوزيع التي 

على  تركيزها  ال�صركة  توا�صل  البتكارية،  المنتجات  من  المزيد  واإطالق  الجديدة  الأ�صواق  في  التو�صع  مع  وبالتوازي 
قوة  توظيف  اإلى  بالإ�صافة  الإيرادات،  لتنمية  جديدة  قنوات  ا�صتحداث  بهدف  التوزيع  �صبكة  من  ال�صتفادة  تعظيم 

اآلًيا. عالمتها التجارية وتر�صيخ مكانتها الرائدة في اأ�صواق الأغذية الخفيفة المعباأة 
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات | الربع الثاني 2018
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الكيك

نمو  معدل  من   %52.8 بن�صبة  �صاهم  حيث   ،2018 عام  من  الأول  الن�صف  خالل  اأداًء  الأقوى  القطاع  الكروا�صون  مثل 
الإيرادات المجمعة، ويليه قطاع الكيك بن�صبة 31.1% وقطاع الويفر بن�صبة %9.7.

 %56.4 بلغت م�صاهمته  اإيديتا، حيث  اإيرادات  الكروا�صون �صدارة  ا قطاع  اأي�صً احتل  الثاني منفرًدا،  الربع  وخالل 
بن�صبة  المقرم�صات  قطاع  ثم   ،%25.9 م�صاهمة  بن�صبة  الكيك  قطاع  ويليه  المجمعة،  الإيرادات  نمو  معدل  من 
بن�صبة  �صنوي  نمو  معدل  اأعلى  الكروا�صون  مبيعات  حجم  �صجل  وقد   .%6.4 بن�صبة  الويفر  قطاع  واأخيًرا   ،%9.9
 %42.6 اإيراداته بن�صبة �صنوية  2018، ويليه قطاع المقرم�صات الذي ارتفعت  63.8% خالل الربع الثاني من عام 
 %47.7 مثلت  القطاع  اإيرادات  باأن  علًما   ،%13.9 �صنوي  بمعدل  الكيك  اإيرادات  ارتفعت  كما  الفترة.  نف�س  خالل 
�صنوًيا  نمًوا  الويفر  مبيعات  �صجلت  واأخيًرا  الجاري.  العام  من  الثاني  الربع  خالل  اإيديتا  اإيرادات  اإجمالي  من 
 %1.5 قدرها  �صنوية  بن�صبة  الحلويات  مبيعات  ا  اأي�صً وارتفعت   ،2018 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %26.6 بن�صبة 

الفترة.  نف�س  خالل 

مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات
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ويعكس نمو اإليرادات ارتفاع حجم المبيعات خالل النصف األول من عام 2018، حيث ارتفع حجم المبيعات بمعدل 
سنوي 38.4% ليبلغ 1.18 مليار عبوة تقريبًا، وذلك رغم انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 3.5% ليبلغ 1.42 

جنيه للعبوة خالل النصف األول من عام 2018 مقابل 1.47 جنيه للعبوة خالل نفس الفترة من عام 2017. وخالل 
الربع الثاني منفردًا بلغ حجم المبيعات 550.9 مليون عبوة بزيادة سنوية 30.3% خالل الربع الثاني، بينما انخفض 
متوسط أسعار البيع بمعدل سنوي 1.0% ليبلغ 1.43 جنيه للعبوة خالل نفس الفترة. ومن جانب آخر ارتفع متوسط 

أسعار البيع بنسبة 2.0% مقارنًة بالربع األول من عام 2018، في حين انخفض حجم المبيعات بنسبة %12.7 
مقارنًة بالربع السابق على خلفية التباطؤ الموسمي خالل الربع الثاني الذي يتسم بتراجع الطلب نظًرا لتزامنه مع 

شهر رمضان الكريم في مايو الماضي. 

متوسط أسعار المصنع
الربع الثاني جنيه مصري

2018
الربع الثاني 

2017
التغيير )%(6 أشهر 62017 أشهر 2018التغيير )%(

-7.5% 1.33  1.23 -6.4%1.31 1.22 الكيك
-2.3% 1.61  1.58 3.9%1.57 1.63 الكروا�صون
-2.8% 1.71  1.66 -3.6%1.72 1.66 املقرم�صات

8.0% 1.57  1.69 7.4%1.56 1.68 الويفر
3.2% 2.08  2.15 6.6%2.08 2.21 احللويات

-3.5% 1.47  1.42 -1.0%1.45 1.43 متو�صط اإيديتا 

توزيع اإليرادات وحجم المبيعات
الربع الثاني 2017الربع الثاني 2018

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 8.4  253  331  9.4  308  377 الكيك
 4.4  100  157  7.1  158  257 الكروا�صون
 1.0  24  41  1.4  35  59 املقرم�صات

 0.7  27  43  0.9  32  54 الويفر
 0.9  18  38  0.9  17  38 احللويات

 -  0  2  -  0.1  4 منتجات مستوردة
 15.4  423  612  19.8  551  789 اإلجمالي

توزيع اإليرادات وحجم المبيعات
6 أشهر 62017 أشهر 2018
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)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 17.1  513  682  20.2  661  813 الكيك
 8.5  188  304  14.7  334  526 الكروا�صون
 2.3  63  107  3.1  78  129 املقرم�صات

 1.4  52  81  2.1  72  123 الويفر
 1.7  37  78  1.8  36  78 احللويات

 -  0  2  -  0  7 منتجات مستوردة
 31.0  854  1.254  41.8  1.182  1.675 اإلجمالي
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وعلى �صعيد مجمل الربح، �صاهم قطاع الكروا�صون ب�صكل رئي�صي في نمو مجمل الربح خالل الن�صف الأول من عام 2018، حيث 
بلغت م�صاهمته 70.7% من معدل نمو مجمل الربح خالل الفترة، ويليه قطاعي الكيك بن�صب م�صاهمة 27.8% و6.7% على التوالي. 
وخالل الربع الثاني منفرًدا، �صاهم قطاع الكروا�صون وحده بن�صبة 98.4% من معدل نمو مجمل الربح خالل الربع الثاني من العام 
الجاري، كما ارتفع هام�س الربح الإجمالي للقطاع اإلى 27.2% خالل الربع الثاني من عام 2018 �صعوًدا من 21.6% خالل نف�س 
ا هام�س الربح الإجمالي لقطاع المقرم�صات اإلى 24.5% خالل الربع الثاني من  الفترة من العام ال�صابق. ومن جانب اآخر ارتفع اأي�صً
عام 2018 مقابل 16.7% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق. وتجدر الإ�صارة اإلى اأن ارتفاع تكاليف ال�صتهالك الخا�صة بالعمليات 
ال�صناعية م�صحوًبا بت�صغيل م�صنع E08 الجديد وتنفيذ خطة ال�صركة لتجديد م�صنع E10 )ي�صم 4 من اأ�صل 12 خط لإنتاج 

الكيك( قد اأدى اإلى انكما�س هام�س الربح الإجمالي بباقي القطاعات خالل الربع الثاني من عام 2018. 

توزيع هامش الربح اإلجمالي حسب القطاع
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الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات
الربع الثاني ٢٠١٧  الربع الثاني ٢٠١٨ 

الكيك
احتل قطاع الكيك �صدارة اإيرادات اإيديتا خالل الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغت م�صاهمته 376.7 مليون جنيه 
مقابل  الجاري  العام  الثاني من  الربع  ال�صركة خالل  اإيرادات  اإجمالي  يعادل 47.7% من  ما  اأو  �صنوية %13.9  بزيادة 
54.1% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق. ويعك�س نمو الإيرادات ارتفاع حجم مبيعات القطاع بمعدل �صنوي %21.8 
ليبلغ 308.3 مليون عبوة خالل الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم تراجع متو�صط اأ�صعار منتجات الكيك بمعدل 
الكيك  منتجات  من  مجموعة  باإطالق  ال�صركة  قامت  وقد  الفترة.  نف�س  خالل  للعبوة  جنيه   1.22 ليبلغ   %6.4 �صنوي 
اأطلقت موؤخًرا منتج »تودو جو« و»هوهوز« ب�صعر 1 جنيه  باأ�صعار تناف�صية بهدف دعم ح�صتها ال�صوقية، حيث  الجديدة 
للعبوة. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، بلغت الإيرادات 812.7 مليون جنيه ، وهو نمو �صنوي بمعدل 19.2% بف�صل 
اأ�صعار منتجات الكيك بمعدل �صنوي %7.5  نمو حجم المبيعات بمعدل �صنوي 28.9% وعلى الرغم من تراجع متو�صط 

خالل نف�س الفترة.

)وفًقا  اأبريل 2018  ال�صوقية 54.1% خالل  بلغت ح�صتها  الكيك، حيث  ب�صوق  ال�صدارة  احتالل مرتبة  اإيديتا  وتوا�صل 
لأحدث الإح�صاءات المتاحة( مقابل 57.2% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق.

بلغ مجمل الربح 115.8 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018 ودون تغيير �صنوي ملحوظ مقابل 116.5 مليون 
العام  الثاني من  الربع  اإلى 30.7% خالل  الإجمالي  الربح  وتراجع هام�س  ال�صابق.  العام  الثاني من  الربع  جنيه خالل 
الربح  مجمل  بلغ   ،2018 عام  من  الأول  الن�صف  وخالل  ال�صابق.  العام  من  الفترة  نف�س  خالل   %35.2 مقابل  الجاري 
271.5 مليون جنيه بزيادة �صنوية 11.0%، بينما بلغ هام�س الربح الإجمالي 33.4% خالل نف�س الفترة مقابل %35.9 

خالل الن�صف الأول من عام 2017.
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الكرواسون
مثل الكروا�صون القطاع الأقوى اأداًءا خالل الربع الثاني من العام الجاري، حيث ت�صاعف مجمل ربح القطاع بف�صل ارتفاع 
الثاني من عام 2018، م�صحوًبا بارتفاع حجم  الإيرادات بمعدل �صنوي 63.8% لتبلغ 257.2 مليون جنيه خالل الربع 
المبيعات بن�صبة �صنوية 57.6% ليبلغ 157.5 مليون عبوة، ف�صاًل عن ارتفاع متو�صط اأ�صعار البيع بمعدل �صنوي 3.9% ليبلغ 
1.63 جنيه للعبوة. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، بلغت الإيرادات 525.9 مليون جنيه، وهو نمو �صنوي بمعدل 

73.3% بف�صل ارتفاع حجم المبيعات بن�صبة �صنوية 77.3% ليبلغ 333.7 مليون عبوة خالل نف�س الفترة.

وقد ر�صدت ال�صركة نمو ح�صتها ب�صوق الكروا�صون اإلى 64.2% خالل اأبريل 2018 �صعوًدا من 60.4% خالل اأبريل 2017.

بلغ مجمل الربح 70.0 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، وهو نمو �صنوي ملحوظ بن�صبة 105.6%. وارتفع 
كذلك هام�س الربح الإجمالي بواقع 5.6 نقطة مئوية ليبلغ 27.2% خالل نف�س الفترة، حيث يعك�س ذلك الأثر الإيجابي 
لتعافي حجم المبيعات وكذلك مردود زيادة الأ�صعار بطريقة غير مبا�صرة مثل طرح الحجم الأكبر من منتج »ميني مولتو 
 ،%92.5 �صنوية  بزيادة  جنيه  مليون   142.5 الربح  مجمل  بلغ   ،2018 عام  من  الأول  الن�صف  وخالل  البندق«.  بكريمة 

و�صاحب ذلك ارتفاع هام�س الربح الإجمالي بواقع 2.7 نقطة مئوية ليبلغ 27.1% خالل نف�س الفترة.

المقرمشات
مثلت المقرم�صات ثاني اأ�صرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغت الإيرادات 58.8 مليون جنيه 
بزيادة �صنوية 42.6%، و�صاهم القطاع بن�صبة 7.4% من معدل نمو اإيرادات اإيديتا خالل الربع الثاني من عام 2018 مقابل 
6.7% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق. ويعك�س نمو الإيرادات ارتفاع حجم مبيعات القطاع بمعدل �صنوي 48.0% ليبلغ 
35.4 مليون عبوة خالل الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على الرغم من تراجع متو�صط اأ�صعار منتجات المقرم�صات 
بمعدل �صنوي 3.6% ليبلغ 1.66 جنيه للعبوة. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، بلغت الإيرادات 128.9 مليون جنيه 

بزيادة �صنوية 20.1% بف�صل زيادة حجم المبيعات بمعدل �صنوي 23.6% خالل نف�س الفترة.

وقد احتلت ال�صركة المركز الثاني ب�صوق المقرم�صات بح�صة 41.3% خالل اأبريل 2018 مقابل 47.8% خالل اأبريل 2017.

وبلغ مجمل الربح 14.4 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018 بزيادة �صنوية 108.8%، في حين ارتفع هام�س 
بلغ  الأول من عام 2018،  الن�صف  الفترة. وخالل  نف�س  ليبلغ 24.4% خالل  بواقع 7.7 نقطة مئوية  الإجمالي  الربح 
اإلى  الإجمالي  الربح  هام�س  نمو  ذلك  و�صاحب   ،%23.9 بمعدل  �صنوي  نمو  وهو  جنيه،  مليون   33.8 الربح  مجمل 

26.2% خالل الن�صف الأول من العام الجاري �صعوًدا من 25.4% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق.

الويفر
بلغت اإيرادات قطاع الويفر 54.3 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، وهو نمو �صنوي بمعدل 26.6% بف�صل 
ارتفاع حجم المبيعات بن�صبة �صنوية 18.0% ليبلغ 32.4 مليون عبوة، اإلى جانب ارتفاع متو�صط اأ�صعار البيع بمعدل �صنوي 
7.4% ليبلغ 1.68 جنيه للعبوة خالل نف�س الفترة. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، بلغت الإيرادات 122.6 مليون 
جنيه بزيادة �صنوية 50.3%، حيث يعك�س ذلك مردود نمو حجم المبيعات بمعدل �صنوي 39.2% م�صحوًبا بارتفاع متو�صط 

اأ�صعار البيع بن�صبة �صنوية قدرها 8.0% خالل نف�س الفترة.

وقد ر�صدت اإيديتا نمو ح�صتها ب�صوق الويفر اإلى 10.6% خالل اأبريل 2018 مقابل 9.2% خالل نف�س الفترة من العام 
ال�صابق.

وبلغ مجمل الربح 12.7 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، وهو تراجع �صنوي بن�صبة 21.6%. ونتج عن ذلك انخفا�س 
هام�س الربح الإجمالي اإلى 23.4% خالل الربع الثاني من العام الجاري مقابل 37.8% خالل نف�س الفترة من العام ال�صابق. وخالل 
الن�صف الأول من عام 2018، ارتفع مجمل الربح بمعدل �صنوي 5.8% ليبلغ 33.8 مليون جنيه، في حين تراجع هام�س الربح الإجمالي 

اإلى 27.5% خالل الن�صف الأول من العام الجاري مقابل 39.1% خالل نف�س الفترة من عام 2017.
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)1( هذا التوزيع مستمد من تقرير إدارة الشركة.
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الحلويات
بلغت اإيرادات قطاع الحلويات 38.0 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، وهو نمو �صنوي بمعدل 1.5% بف�صل 
زيادة متو�صط اأ�صعار البيع بن�صبة �صنوية قدرها 6.6%. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، بلغت الإيرادات 78.1 مليون 

جنيه ودون تغيير �صنوي ملحوظ مقابل 77.7 مليون جنيه خالل الن�صف الأول من العام ال�صابق.

وقد نجحت ال�صركة في الحفاظ على مكانتها الرائدة ب�صوق الحلويات، حيث بلغت ح�صتها ال�صوقية 10.4% خالل اأبريل 2018.

وبلغ مجمل الربح 8.7 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، وهو تراجع �صنوي بن�صبة 28.7% على خلفية ارتفاع 
ا هام�س الربح الإجمالي اإلى 22.8% خالل الربع الثاني من العام الجاري  اأ�صعار ال�صكر خالل نف�س الفترة. وانخف�س اأي�صً
مقابل 32.5% خالل نف�س الفترة من عام 2017. وخالل الن�صف الأول من عام 2018، انخف�س مجمل الربح بمعدل 

�صنوي 31.7% ليبلغ 19.0 مليون جنيه، و�صاحب ذلك و�صول هام�س الربح الإجمالي اإلى 24.3% خالل نف�س الفترة. 

الميزانية
بلغ اإجمالي الأ�صول 2.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، وي�صمل ذلك اأ�صوًل ثابتة وم�صروعات تحت التنفيذ بقيمة 2.1 

مليار جنيه. وبلغ اإجمالي النفقات الراأ�صمالية 15.8 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018.
وبلغت النقدية وما في حكمها، بما في ذلك اأذون الخزانة 288.9 مليون جنيه وبما يعادل 10.6% من اإجمالي اأ�صول 
ال�صركة مقابل 8.0% بنهاية دي�صمبر 2017. وبلغت الأر�صدة المدينة من العمليات التجارية واأوراق القب�س الأخرى 18.4 
مليون جنيه في نهاية يونيو 2018، وهو ما يعك�س التزام ال�صركة ب�صيا�صة التح�صيل النقدي لـ97% من قيمة المبيعات. 
وبلغت الأر�صدة الدائنة واأوراق الدفع الأخرى 284.6 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مقابل 395.7 

مليون جنيه في 31 دي�صمبر 2017.

وبلغ اإجمالي القرو�س 1.0 مليار جنيه تقريًبا بنهاية يونيو 2018 مقابل 923.1 مليون جنيه في 31 دي�صمبر 2017. وبلغ 
�صافي الديون 718.8 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مقابل 706.5 مليون جنيه في نهاية عام 2017. 

وبلغ اإجمالي حقوق الملكية 1.21 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.

التسوية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير
تتمثل اأبرز الختالفات بين معايير المحا�صبة الم�صرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في اأ�صلوب احت�صاب 
ن�صيب اأرباح العاملين، حيث يتم معاملة اأرباح العاملين �صمن م�صروفات ال�صركة با�صتخدام المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية، بينما يتم احت�صابها �صمن توزيعات الأرباح عند اتباع معايير المحا�صبة الم�صرية، وبالتالي ل يمكن 
قبل  الت�صغيلية  الأرباح  ح�صاب  كيفية  في  اختالف  هنالك  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة  الدخل.  قائمة  بنود  �صمن  اإدراجها 
خ�صم ال�صرائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك بين معايير المحا�صبة الم�صرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير 
اإلى بند الأرباح  اإ�صافة خ�صائر فروق عملة بقيمة 0.3 مليون جنيه  المالية. وخالل الن�صف الأول من عام 2018 تم 
الت�صغيلية قبل خ�صم ال�صرائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك 
مبلغ  خ�صم  الأخرى  الت�صويات  وت�صمل  الثابتة.  الأ�صول  بيع  من  مكا�صب  �صورة  في  جنيه  مليون   0.8 مبلغ  خ�صم  مع 
الناتجة عن اختالف معايير المحا�صبة على بند  الت�صويات  العاملين، وبالتالي بلغت  اأرباح  16.8 مليون جنيه ن�صيب 

الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�صرائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك 17.3 مليون جنيه.
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وفيما يلي مقارنة بيين اختالفات معايير المحا�صبة الم�صرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية خالل الن�صف 
الأول من عام 2018.

مليون جم*
معايير المحاسبة 

المصرية 
6 أشهر 2018

 التسوية 
المعايير الدولية 

إلعداد
التقارير المالية

6 أشهر 2018
 1,675.3    -  1,675.3 �صايف املبيعات

 972.3    -  972.3 تكلفة املبيعات )بخالف م�صروفات الأن�صطة ال�صناعية(
 199.8  4.9  195.0 م�صروفات الأن�صطة ال�صناعية

 1،172.1  4.9  1،167.3 اإجمايل تكلفة املبيعات
 503.2 (4.9)  508.0 جممل الربح

30.0%30.3%هام�س الربح الإجمايل
 126.9  6.3  120.6 م�صروفات البيع والتوزيع

 77.5    -  77.5 م�صروفات الدعاية والت�صويق
 118.6  5.6  113.0 م�صروفات عمومية واإدارية
 21.3    -  21.3 م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

 158.9 (16.8)  175.7 اأرباح الن�صاط
9.5%10.5%هام�س اأرباح الن�صاط

 115.5 (16.8)  132.3 الأرباح قبل خ�صم ال�صرائب
 29.5    -  29.5 �صرائب الدخل

 85.9 (16.8)  102.7 �صايف الربح بعد خ�صم ال�صرائب
5.1%6.1%هام�س �صافي الربح بعد خ�صم ال�صرائب

الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�صرائب والفوائد والإهالك 
(EBITDA) 239.8  17.3  257.1 وال�صتهالك 

14.3%15.3%هام�س الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�صرائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك
* تستند البيانات إلى تقارير اإلدارة لإلفصاح بشكل أفضل عن توزيع النفقات.

أبرز مستجدات األسواق التي تنافس بها الشركة
حقق قطاع الأغذية الخفيفة معدلت نمو قوية خالل اأول اأربعة اأ�صهر من عام 2018، حيث اأظهرت اأحدث الإح�صاءات التي 
اأجرتها وكالة نيل�صون لأبحاث الت�صويق نمو جميع القطاعات التي تعمل بها اإيديتا ب�صوق الأغذية الخفيفة بمعدل �صنوي %25.6 

ليبلغ 2.9 مليار جنيه، وهو ما يعك�س مرونة ال�صوق وجمهور الم�صتهلكين في مواجهة ال�صغوط الت�صخمية.

وبلغ حجم �صوق الكيك 923.0 مليون جنيه بنهاية اأبريل 2018، وهو نمو �صنوي بمعدل 6.9%. واحتلت اإيديتا المركز الأول ب�صوق 
الكيك، حيث بلغت ح�صتها ال�صوقية 54.1%  في نهاية اأبريل 2018 مقابل 57.2% خالل نف�س الفترة من عام 2017.

وارتفع حجم �صوق الكروا�صون المعباأ اآلًيا بمعدل �صنوي 9.5% ليبلغ 456.2 مليون جنيه خالل اأول اأربعة اأ�صهر من عام 2018. 
ووا�صلت اإيديتا تنمية ح�صتها ال�صوقية ب�صوق الكروا�صون، حيث ارتفعت اإلى 64.2% بنهاية اأبريل 2018 من 60.4% خالل 

نف�س الفترة من العام الما�صي ومقابل 63.2% في نهاية فبراير 2018.

وقد كانت المقرم�صات ثاني اأ�صرع القطاعات نمًوا خالل اأول اأربعة اأ�صهر من عام 2018، حيث بلغ حجم القطاع 309.1 مليون 
جنيه بزيادة �صنوية 45.0%، علًما باأن �صريحة المقرم�صات مثلت 7.0% فقط من �صوق الت�صالي المالحة. ونجحت ال�صركة في 

تنمية ح�صتها ال�صوقية بقطاع المقرم�صات لتبلغ 41.3% بنهاية اأبريل 2018.
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و�صجل حجم �صوق الويفر نمًوا قوًيا خالل اأول اأربعة اأ�صهر من العام الجاري، حيث ارتفع بمعدل �صنوي 35.7% ليبلغ 906.0 
مليون جنيه. وارتفعت ح�صة ال�صركة ب�صوق الويفر اإلى 10.6% بنهاية اأبريل 2018 مقابل 9.2% خالل نف�س الفترة من العام 
الما�صي. ومن جانب اآخر مثل قطاع الحلويات ال�صريحة الأ�صرع نمًوا بقطاع الأغذية الخفيفة الم�صري خالل تلك الفترة، 
حيث بلغ حجمه 354.5 مليون جنيه في نهاية اأبريل 2018 بزيادة �صنوية 89.0%، علًما باأن اإيديتا وا�صلت ريادتها لهذا القطاع 

بح�صة �صوقية 10.4% بنهاية اأبريل 2018.

قطاعات مختارة بسوق األغذية الخفيفة في مصر

 أبريل 2018القطاع
)مليون جم(

 أبريل 2017
)مليون جم(

التغيير )%(

6.9% 863.5  923.0 الكيك
9.5% 416.5  456.2 الكروا�صون

47.1% 3,001.5  4,415.6 الت�صايل املاحلة
45.0% 213.1  309.1 المقرمشات*

35.7% 667.5  906.0 الويفر
89.2% 187.6  354.5 احللويات

37.4% 5,136.6  7,055.8 اإجمايل

* تمثل المقرمشات حوالي 7.0% من سوق التسالي المالحة
AC Nielsen Retail Audits :المصدر

الترتيب 
في 

السوق

الحصة 
السوقية 
أبريل 2018

الحصة 
السوقية 
أبريل 2017

متوسط السعر 
العالمات)جم / دوالر1(

1.58 / 57.20.09%54.1%الكيك

1.99 / 60.40.11%64.2%الكرواسون

2.12 / 47.80.12%41.3%المقرمشات

2.16 / 9.20.12%10.6%الويفر

4.20 / 17.50.23%10.4%الحلويات

1#

2#

1#

3#

المصدر: تقرير AC Nielsen Retail Audit. IPSOS لشهر أبريل 2018
متوسط األسعار في الربع الثاني من 2018. الدوالر = 17.95 جنيه مصري، وفًقا لسعر الصرف في 29 يونيو 2018)البنك المركزي المصري(.  .1

التسويق
وا�صلت اإيديتا تنفيذ الأن�صطة والحمالت الدعائية الموجهة لزيادة وعي الم�صتهلكين بمنتجات ال�صركة من خالل اإطالق 
مجموعة من حمالت الت�صويق على �صبكات التوا�صل الجتماعي وغيرها من قنوات الدعاية والإعالن التقليدية. وقد مثلت 
م�صروفات الدعاية والإعالن 4.6% من اإيرادات الن�صف الأول من عام 2018.  وت�صمنت اأبرز جهود الت�صويق اإطالق حملة 
اإعادة طرح منتجات  وت�صمنت  الجاري  لعام  ال�صركة مطلع  اأطلقتها  والتي  “مولتو”،  لمنتجات  التجارية  العالمة  تحديث 
الكروا�صون في عبوات جديدة كلًيا مع دعمها عبر قنوات الت�صويق “تحت الخط” و”فوق الخط”. وقد اأثمرت تلك الحملة عن 
نمو حجم مبيعات الكروا�صون بمعدل �صنوي 57.6% خالل الربع الثاني من عام 2018 و77.3% خالل الن�صف الأول كاماًل. 
وت�صمنت جهود الت�صويق الأخرى اإطالق حملة دعاية للترويج لأحدث منتجاتها البتكارية وهي “تودو ميني مافنز بال�صوكولتة 

والفانيليا مع قطع ال�صوكولتة”.

87.8% من 
اإيرادات الربع 

الثاين 2018

1#
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ومن جانب اآخر ركزت اإدارة الت�صويق خالل الن�صف الأول من عام 2018 على تعزيز باقة المنتجات من خالل تمرير 
زيادات الأ�صعار ب�صورة غير مبا�صرة من اأجل دعم هام�س الأرباح، و�صمل ذلك طرح الحجم الأكبر من منتج “ميني مولتو 
بكريمة البندق” مع تعديل مجموعة من المنتجات الأخرى. وقد اأثمرت خطة ال�صركة لتعزيز باقة المنتجات عن تح�صين 

اأداء جميع القطاعات وعلى راأ�صها قطاع الكروا�صون الذي يت�صمن منتجات عديدة تغطي كافة الفئات ال�صعرية.

تعزيز  مع  بالتوازي  والتطوير  البحث  قطاع  قدرات  من  ال�صتفادة  تعظيم  اإلى  المقبلة  الفترة  خالل  ال�صركة  وتتطلع 
عالمتها التجارية، �صعًيا لتنمية معدلت الطلب والتو�صع في الأ�صواق الجديدة التي تحظى بمقومات نمو واعدة. 

متوسط أسعار الوحدات البيعية
التغيير )%(الربع الثاني 2017الربع الثاني 2018

-6.0%1.581.68الكيك

-0.5%1.992.00الكروا�صون

-0.5%2.122.13املقرم�صات

8.0%2.162.00الويفر

5.8%4.203.97احللويات

-3.2%1.841.90اإجمايل

قطاع المبيعات والتوزيع3
تعكف اإيديتا على تعظيم ال�صتفادة من منظومة التوزيع التي تنفرد بها �صعًيا لتح�صين كفاءتها وبالتالي تعظيم المردود 
من  التقليدية  والقنوات  بالتجزئة  البيع  اإيرادات  تنمية  اإلى  ال�صركة  وتهدف  الت�صغيلية.  القطاعات  بجميع  ال�صتثماري 
اأجل القتراب قدر الم�صتطاع من نب�س ال�صوق ومعرفة التوجهات ال�صائدة، اإلى جانب العمل على تنويع الفئات ال�صعرية 
لمنتجات ال�صركة بهدف مالئمة احتياجات ال�صرائح ال�صوقية المختلفة وفًقا للتوزيع الجغرافي و�صرائح الدخل لمختلف 

فئات الم�صتهلكين. 

وقد تجاوز عدد العمالء الذين تتعامل معهم ال�صركة ب�صورة مبا�صرة 54.992 عميل خالل الربع الثاني من عام 2018، 
ال عن 1.096 موظف بفريق المبيعات. حيث تقوم ال�صركة بخدمتهم من خالل 21 مركز توزيع و617 �صاحنة توزيع، ف�صً

وقد ارتفع اإجمالي مبيعات الجملة بمعدل �صنوي 36.9% ليبلغ 438.0 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، 
وهو ما يمثل 55.1% من اإجمالي الإيرادات خالل الربع الثاني من عام 2018 مقابل 52.4% خالل نف�س الفترة من العام 
الما�صي. وبلغت مبيعات التجزئة 256.9 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2018، بزيادة �صنوية قدرها %13.8، 
وهو ما يعادل 32.3% من اإجمالي المبيعات مقابل 37.0% خالل نف�س الفترة من العام الما�صي و31.2% خالل الربع 
الأول من عام 2018، مدعوًما بموا�صلة ال�صركة ا�صتراتيجيتها الت�صويقية التي تركز على تنمية الإيرادات من نقاط البيع 
�صنوي  نمو  وهو  الثاني من عام 2018،  الربع  مليون جنيه خالل  الرئي�صية 25.6  الح�صابات  اإيرادات  وبلغت  بالتجزئة. 
بمعدل 24.1% في حين �صجلت التوريدات المبا�صرة معدل نمو �صنوي بن�صبة 27.5% لت�صجل 10.6 مليون جنيه، علًما 
باأن م�صاهمة التوريدات والح�صابات الرئي�صية ارتفعت اإلى 4.6% من مجمل المبيعات مقابل 4.7% خالل نف�س الفترة 

من العام ال�صابق.

وقد كانت مبيعات الت�صدير الأ�صرع نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2018، حيث ارتفعت بمعدل �صنوي 79.0% لتبلغ 
الأ�صا�صية  الركائز  اأحد  باعتبارها  الواعدة  الت�صديرية  الأ�صواق  من  بمزيد  للتو�صع  اإيديتا  وتتطلع  جنيه.  مليون   63.8
با�صتراتيجيتها التطلعية، وهو ما اأثمر عن نمو م�صاهمة اإيرادات الت�صدير اإلى 8.0% من اإجمالي المبيعات خالل الربع 

الثاني من العام الجاري مقابل 5.8% خالل نف�س الفترة من العام الما�صي.
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توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع الثاني 2017
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توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع الثاني 2018

٪٥٢٫٤
٪٣٧٫٠

٪٣٫٤
٪١٫٤ ٪٥٫٨

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع الثاني 2017
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توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع الثاني 2018

3 توزيع اإليردات حسب قنوات التوزيع يعكس مجمل اإليرادات
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قطاع اإلمداد والتوريد
وا�صلت اإدارة الإمداد والتوريد تركيزها على تعظيم الكفاءة الت�صغيلية وتعزيز هيكل التكاليف بجميع القطاعات خالل الربع 
تاأمني احتياجات  املوردين يف  وا�صعة ومتنوعة من  الوطيدة مع قاعدة  الثاين من عام 2018، وذلك عرب توظيف عالقتها 

ال�صركة من اخلامات باأ�صعار تناف�صية.

ول تزال املواد اخلام حتتل الن�صيب الأكرب من اخلامات املبا�صرة، حيث مثلت منفردًة 69.5% من اإجمايل تكلفة اخلامات 
املبا�صرة خالل الربع الثاين من عام 2018. ومثلت اخلامات امل�صتوردة 30.0% من اإجمايل تكاليف اخلامات املبا�صرة خالل 

الربع الأول من عام 2018، مقابل 22.0% خالل نف�س الفرتة من العام املا�صي.

العمليات الصناعية
وا�صلت اإدارة العمليات ال�صناعية تركيزها على تعزيز الكفاءة الت�صغيلية ودعم باقة املنتجات خالل الن�صف الأول من عام 
2018 عرب اإجراء التح�صينات الالزمة مع تطوير وطرح املزيد من املنتجات البتكارية. وت�صع اإيديتا على راأ�س اأولوياتها لعام 
2018 �صيانة وحتديث جميع املن�صاآت ال�صناعية وخطوط الإنتاج ول�صيما عقب افتتاح م�صنع E08 خالل العام املا�صي، 
حيث قامت خالل الربع الثاين بتجديد م�صنع E10 الذي ي�صم 4 من اأ�صل 12 خط لإنتاج الكيك. كما لعبت الإدارة دوًرا 

حيوًيا يف دعم ا�صرتاتيجية ال�صركة لتعزيز باقة املنتجات واإطالق منتجات ابتكارية جديدة.

معدل نمو الطاقة اإلنتاجية خالل الفترة من عام 2014 - 42017

١٠١٫١ ٧٫٦
٢٤٫٤ ٣٫٧ ١٣٦٫٨

١٥١٫١ ١٥٩٫٤٨٫٣

٣٫٤
٤٫٩٦٫٠

الطاقة
 االنتاجية

نهاية 
عام 2015

الكيكالحلوياتالويفر الكرواسون الطاقة ا�نتاجية 2014المقرمشات

معدل نمو الطاقة ا�نتاجية 
(ألف طن سنوًيا)

معدل نمو الطاقة ا�نتاجية
 (ألف طن سنوًيا)

معدل نمو الطاقة ا�نتاجية
 (ألف طن سنوًيا)

فطائر
 الشترودل

الطاقة
 االنتاجية

2016
الدونات

الطاقة
 االنتاجية

نهاية 
عام 2017

الموارد البشرية
ارتفع عدد العاملني بال�صركة اإىل 6.166 موظف خالل الربع الثاين من عام 2018 مقابل 5.435 موظف خالل نف�س الفرتة 
من العام املا�صي، حيث قامت ال�صركة بتعيني العديد من العاملني والفنيني بعد تعزيز الكفاءة الت�صغيلية وتنمية حجم الإنتاج 

بجميع امل�صانع.

بالإطالق  ال�صركة  قامت  املهنية،  وظروف حياتهم  اأو�صاع  العاملني وحت�صني  باأداء  الرتقاء  على  ال�صركة  �صوء حر�س  ويف 
برنامج التعاقب الوظيفي من اأجل حتديد الكوادر املاهرة و�صمان توظيفها يف �صغل املنا�صب احليوية، وهو ما يعك�س اإميان 

ال�صركة باأن فريق العمل هو الأ�صا�س الداعم لق�صة جناحها.

ومنذ اكت�صاب ع�صوية مبادرة التفاق العاملي لالأمم املتحدة )UNGC( يف مايو 2017، تعمل ال�صركة على املواءمة بني 
اأهدافها وجميع اأن�صطتها مع املبادئ الع�صرة التي تعتمدها مبادرة التفاق العاملي لالأمم املتحدة وكذلك اأهداف خطة الأمم 
املتحدة للتنمية امل�صتدامة التي مت اإقرارها يف عام 2015، علًما باأن ال�صركة قامت باإ�صدار تقرير متابعة باآخر امل�صتجدات 

والتطورات يف هذا ال�صدد خالل يوليو 2018.

وعالوًة على ذلك، وا�صلت ال�صركة جهودها لتو�صيع م�صاركتها مببادرات امل�صئولية الجتماعية خالل العام اجلاري تركيًزا 
على امل�صاهمة يف تطوير خمتلف ال�صناعات يف م�صر عرب الدخول يف خمتلف امل�صروعات واملبادرات املثمرة.

 محلي
 مستورد

 محلي
 مستورد
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الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 الربع الثاني ٢٠١٧
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الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
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4 الطاقة التشغيلية تعكس حجم اإلنتاج المتوقع وقت شراء خط اإلنتاج، ولكن الطاقة التشغيلية الفعلية قد تختلف حسب التغيرات التي تطرأ من وقت 

آلخر على متوسط وزن الوحدة اإلنتاجية.
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية 
تاأ�ص�صت �صركة »اإيديتا لل�صناعات الغذائية« عام 1996، وهي �صركة رائدة يف قطاع ال�صناعات الغذائية املعباأة اآلًيا بال�صوق 
امل�صري. تتخ�ص�س �صركة »اإيديتا« يف اإنتاج وت�صنيع وت�صويق وتوزيع املخبوزات، مبا يف ذلك الكيك والكروا�صون والرقائق 
ت�صم  حيث  والكراميل،  واجليلي  والطويف  اجلافة  احللويات  وكذلك  الويفر  وب�صكويت  الدقيق(  من  )امل�صنعة  املخبوزة 
حمفظة ال�صركة عدًدا من العالمات التجارية املحلية الرائجة مثل »مولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك �صتيك�س« و»فري�صكا« 
وليبيا  م�صر  يف  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها  الدولية  التجارية  العالمات  من  عدًدا  متتلك  كما  و»ميميك�س«، 
والأردن وفل�صطني واملغرب واجلزائر وتون�س و�صوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان والإمارات والكويت وقطر وال�صعودية، 
اإ�صافية ت�صم 11 منتج من منتجات  لباقة  الإقليمية  ال�صاحة  والتقنية على  الفنية  الت�صنيع واملعرفة  ومتتلك كذلك حقوق 
واحللويات،  والكروا�صون  الكيك  اأ�صواق  �صوقية يف  باأكرب ح�صة  »اإيديتا«  �صركة  الدولية. وحتظى  براندز«  »هو�صت�س  �صركة 
الربع  الويفر. وخالل  الرقائق واملقرم�صات املخبوزة مع تعظيم ح�صتها يف �صرائح ب�صكويت  الثاين يف �صوق  وحتتل املركز 
الثاين من عام 2018، توزعت مبيعات ال�صركة بواقع 92% تقريًبا لل�صوق املحلي مع توجيه قرابة 8% املتبقية لأ�صواق الت�صدير 

ir.edita.com.eg :وعلى الأخ�س يف الدول العربية املجاورة. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

التصريحات التطلعية:
يحتوى هذا البيان على ت�صريحات تطلعية. الت�صريح التطلعى هو اأي ت�صريح ل يت�صل بوقائع او احداث تاريخية، و ميكن 
التعرف عليه عن طريق ا�صتخدام مثل العبارات و الكلمات التية »وفقا للتقديرات«، »تهدف«، »مرتقب«، »تقدر«، »تتحمل«، 
»تعتقد«، »قد«، »التقديرات«، »تفرت�س«، »توقعات«، »تعتزم«، »ترى«، »تخطط«، »ممكن«، »متوقع«، »م�صروعات«، »ينبغي«، 
»على علم«، »�صوف«، او يف كل حالة، ما ينفيها او تعبريات اخرى مماثلة التي تهدف اىل التعرف على الت�صريح باعتباره 
تطلعى. هذا ينطبق، على وجه اخل�صو�س، اإىل الت�صريحات التي تت�صمن معلومات عن النتائج املالية امل�صتقبلية او اخلطط 
امل�صتقبل  يف  العامة  والتنظيمية  القت�صادية  والظروف  الربحية  اأو  والنمو  والإدارة،  التجارية  الأعمال  ب�صاأن  التوقعات  اأو 

وغريها من امل�صائل التي توؤثر على �صركة ايديتا لل�صناعات الغذائية �س.م.م. )»ال�صركة«(.   

الت�صريحات التطلعية تعك�س وجهات النظر احلالية لإدارة ال�صركة )»الدارة«( على احداث م�صتقبلية، والتي تقوم على 
افرتا�صات الإدارة وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة، وجمهولة وغريها من العوامل التي قد توؤثر على ان تكون 
اأو  اأداء ال�صركة  اأي نتائج يف امل�صتقبل، او عن  اأو اإجنازاتها خمتلفا اختالفا ماديا عن  اأداءها  نتائج ال�صركة الفعلية  او 
اأو عدم حتقق هذا الفرتا�س يف  يت�صبب حتقق  اأو �صمنا. قد  التطلعية �صراحة  الت�صريحات  الواردة يف هذه  اجنازاتها 
اختالف احلالة املالية الفعلية لل�صركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه الت�صريحات التطلعية، اأو عدم توافق 

التوقعات �صواء كانت �صريحة او �صمنية. 

التنبوؤ  اأو  التقدير  او  التطلعى  الت�صريح  تت�صبب يف اختالف  التي قد  وال�صكوك  املخاطر  لعدد من  ال�صركة  اأعمال  تخ�صع 
اختالفا ماديا عن الت�صريحات التطلعية الواردة يف هذا البيان �صواء �صراحة او �صمنا.  املعلومات والآراء والت�صريحات 
اإخطار. و ل تتعهد ال�صركة  التطلعية الواردة يف هذا البيان تعرب فقط عن وقت �صدور هذا البيان وتخ�صع للتغيري دون 
باأي التزام فيما يخ�س مراجعة او حتديث او تاأكيد اأو العالن عن اأي تعديالت على اأي من الت�صريحات التطلعية لتعك�س 

الأحداث التي تتم اأو الظروف التي تن�صاأ فيما يتعلق مب�صمون هذا البيان.   لالستعالم والتواصل 

الأ�صتاذة / منة �صم�س الدين
رئي�س اأول عالقات امل�صتثمرين وتطوير الأعمال

 menna.shamseldin@edita.com.eg

الأ�صتاذة / متارا همام
م�صئول عالقات امل�صتثمرين

tamara.hammam@edita.com.eg

تليفون: 6464 3851 202+

هيكل المساهمين اعتباًرا 
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