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  2015إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األول من عام 

إضافة التوزيع و اتشبكالتوسع في إيرادات إيديتا تسجل ارتفاًعا ملحوًظا خالل الربع األول، والشركة تواصل 

 طاقات إنتاجية جديدة في إطار توسعاتها المخططة 

 

 2015لربع األول من عام | االمؤشرات الرئيسية 

 اإليرادات

 مليون جنيه 528.9

 %17.3نمو سنوي بمعدل 

 مجمل الربح

 مليون جنيه 202.6

 %22.8نمو سنوي بمعدل 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
  (EBITDA) واالستهالكواإلهالك 

 مليون جنيه 105.2

 %0.8نمو سنوي بمعدل 

 صافي الربح بعد خصم الضرائب 

 مليون جنيه 59.5

 %3.2نمو سنوي بمعدل 

 
مقابل معايير . ويمكن االطالع على المقارنات (IFRS)يستعرض هذا التقرير نتائج الشركة باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 المحاسبة المصرية عبر االطالع على قسم التسويات بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 

 

 

 
 2015لربع األول من عام نبذة سريعة | ا

  وبرد  الترداول علرى أسرهم الشرركة اعتبراًرا  ،إيديتا بالبورصة المصرريةأسهم طرح

 .2015أبريل  2من 

  الربع % مقارنًرة بر17.3مليرون جنيره، وهرو نمرو بمعردل  528.9بلغت اإليررادات

 .2014األول من عام 

  الربع % مقارنًرة بر22.8مليرون جنيره، وهرو نمرو بمعردل  202.6بلغ مجمل الربح

 .2014األول من عام 

  الربرع األول مرن عرام % خرالل 36.6مقابرل  ،%38.3اإلجمالي بلغ هامش الربح

2014. 

  األربرراح التشررغيلية قبررل خصررم الضرررائب والفوائررد واإلهررالك واالسررتهالك بلغررت

(EBITDA) 105.2 الربع األول مليون جنيه خالل  104.3مقابل  ،مليون جنيه

% خرالل 23.1مقابرل  ،%19.9، وبلرغ هرامش األربراح التشرغيلية 2014من عام 

 .الفترة من العام الماضينفس 

 3.2، بزيادة سنوية مليون جنيه 59.5 بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب ،%

إلى الشركات ضرائب نسبة ارتفاع رغم % 11.2وبلغ هامش صافي الربح 

 .2014عام اعتباًرا من النصف الثاني من % 30
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 وبورصرة EFID.CA المصررية البورصرة كرود« )إيديتا للصرناعات الغذائيرة»أعلنت اليوم شركة 

الرائدة بصناعة األغذيرة الخفيفرة فري مصرر وصراكبة أكبرر كصرة سروقية فري  –( EFIDq.L لندن

 31فترة الماليرة المنتهيرة فري للوالتشغيلية عن النتائج المالية  –أسواق الكرواسون والكيك المعبأ آليًا 

بعد خصم الضرائب الربح صافي وبلغ مليون جنيه،  528.9اإليرادات ، كيث بلغت 2015مارس 

 مليون جنيه. 59.5

بمجمرع المطرور مصرنع الشرركة الكرائن المخططة في المستجدات التشغيلية تنفيذ التوسعات  تتضمن

 تشغيل خر قامت الشركة ب، كيث مبنى ب(|  E07مصنع أكتوبر ) 6مدينة الصناعي بوالريس في 

، (2015مرارس  22)برد  التشرغيل  طن سرنويًا 7600بطاقة إنتاجية تبلغ الكيك جديد لتصنيع  إنتاج

 30)برد  التشرغيل  طرن سرنويًا 7200بطاقرة إنتاجيرة كرواسرون لتصرنيع إلى جانب تشغيل خ  ثران 

 .(2015مارس 

% 25المقرمشررات )بيررك رولررز( بنسرربة ارتفرراع الطاقررة اإلنتاجيررة بقطرراع الشررركة كررذلك رصرردت و

لتعبئرة قردرات ا تنميرةخر  اإلنتراج ووذلرك فري ضرو  تحرديث ، 2014مقارنة بالربع األول من عرام 

 ماكينات جديدة.عبر إضافة  والتغليف

دميراط وسروهاج، تي توزيرع جردد بمحراف بإضافة مركرزي أيًضا  قامت الشركة خالل الربع األولو

 . بمختلف أنحا  الجمهورية مركز 18ليصل بذلك إجمالي مراكز التوزيع إلى 

، وهرو ن رام متكامرل البشررية ردبدأت شركة إيديتا تطبيق النسخة المطورة مرن ن رام تخطري  المروا

، وتخطرري  تعاقررب المرروظفين، والكرروادرويضررم وكرردات فرعيررة إلدارة األهرردا   ردإلدارة المرروا

 الوظيفي.وسلسلة االرتقا  

هوسررتس »ن مررع شررركة يبررإبرام اتفراقيت 2015مرن عررام قامرت شررركة إيررديتا بعرد انتهررا  الربررع األول 

 12فري « ترايجر تيرل»و« هوهروز»و« تروينكيز»ليرة تمتلك بمقتضاها العالمرات الدو« LLCبراندز

دولة إضافية بمنطقة الشررق األوسر  وشرمال أفريقيرا، إلرى جانرب شررا  كقروق التصرنيع والمعرفرة 

وقامرت «. هوسرتس برانردز»منتج آخر مملوك لشركة  11الفنية والتقنية على الساكة اإلقليمية لعدد 

إجمرالي الوكردات ليرتفع  ،2015خالل مارس  البندقطالق منتجها الجديد "تودو" بنكهة إالشركة ب

 .2015وكدة بنهاية الربع األول من عام  68إلى  (SKUs)البيعية 

 22اعتبراًرا مرن الكرواسرون خر  جديرد إلنتراج  لوتشرغيطالق إبرومن ناكيرة أخررق قامرت الشرركة 

 ألف طن سنويًا. 17.2بواقع جديدة طاقة إنتاجية ذلك ضيف لي 2015أبريل 
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 2015الربع األول من عام المالي | ادا  األاستعراض 

 )مليون جم(

 

 
 2014 األول الربع  2015 األول الربع 

 

 

 اإليراادات

، وهررو نمررو سررنوي بمعرردل 2015مليررون جنيرره خررالل الربررع األول مررن عررام  529يرررادات اإلبلغررت 

منتجررات جميررع ، علًمررا بررأن مليررون جنيرره خررالل نفررس الفترررة مررن العررام السررابق 451% مقابررل 17.3

 .خالل الفترة الماضيةيرادات اإلنمو في ساهمت بنسب متفاوتة الشركة 

، وهرو نمرو سرنوي 2015خالل الربع األول مرن عرام  مليون جنيه 309الكيك قطاع بلغت إيرادات 

ونمرو خطرة إنتاجيرة أكثرر كفرا ة، الطاقة التشغيلية عبر وضع ارتفاع يعكس ذلك %. و18.5بمعدل 

منتجات "تودو" و"جامبو هوهوز". وقرد بلرغ متوسر  سرعر منها و ،لمنتجات األغلى سعًراامبيعات 

بالربع األول مرن عرام % مقارنة 3.9نمو بمعدل جنيه، وهو  0.53الوكدات البيعية بشريحة الكيك 

2014. 

، علًمرا 2015خالل الربع األول مرن عرام % 5.7الكرواسون بمعدل سنوي قطاع ارتفعت إيرادات 

أبررز  يمثرلكران هرو مرا و ،بكامل طاقتهرا اإلنتاجيرةهي األخرق بأن خطوط إنتاج الكرواسون تعمل 

زيرادة الطاقرة اإلنتاجيررة الشرركة أثمررت عرن طرر  خأن غيرر ، فري المركلرة الماضرية نمرومعوقرات ال

بشرريحة الكرواسرون  . وقد بلرغ متوسر  سرعر الوكردات البيعيرة2014مقارنة بالربع األول من عام 

% من إجمالي إيرادات 28.3%. وبلغت مساهمة القطاع 1.2جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  0.87

 % خالل نفس الفترة من العام السابق.31.4، مقابل 2015شركة إيديتا خالل الربع األول من عام 
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صافي الربح بعد خصم  مجمل الربح صافي المبيعات
 الضرائب

األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

 ٢٠١٤توزيع اإليرادات | الربع األول 
 

 

 

 ممليون ج 260 الكيك 
 مليون جم 141 الكرواسون 
 ممليون ج 21 المقرمشات 
 ممليون ج 15 الويفر 
 ممليون ج 11 الحلويات 
 ممليون ج 2 الصادرات 

 

٥٨% 
٣١% 

٥% 

٠.٤ %٢ %٣% 

٢٠١٥توزيع اإليرادات | الربع األول   
 

 

 

 ممليون ج 309 الكيك 
 مليون جم 150 الكرواسون 
 ممليون ج 25 المقرمشات 
 ممليون ج 24 الويفر 
 ممليون ج 20 الحلويات 
 ممليون ج 2 الصادرات 
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ساعات )يمثل ذلك النشاط اإلنتاجي على مدار الساعة  8ا تبلغ مدة كل منها يً فترات عمل يوم 3يوم بمعدل  298قصوق قدرها تشغيلية حتسب على أساس طاقة يتشغيل الالمتوس  المرجح لطاقة   1

 يوًما في السنة )أو ما يعادل عدد األيام في كل ربع سنوي(. 298ألكثر من  % فتعني أن المنشآت الصناعية تعمل100باستثنا  يومي الجمعة والسبت(. أما الحاالت التي تتجاوز فيها الطاقة التشغيلية 

لكرواسرون خرالل الكيرك واقطراعي إيررادات أبررز معوقرات نمرو اإلنتاجيرة  ةالطاقرمشكلة كانت وقد 

نتراج، اإلبمع رم خطروط  1%110التشرغيلية ، كيث بلغ متوس  الطاقة 2015الربع األول من عام 

خطروط جديردة بنهايرة  3تلرك القطاعرات فري ضرو  افتتراح أن إدارة الشرركة تتوقرع تحسرن أدا  غير 

 الربع األول ومطلع الربع الثاني من العام الجاري.

 

إنتراج "بيرك رولرز" وبيرك سرتيكس" بخطروط زيادة الطاقة اإلنتاجية وأثمرت التحسينات المستمرة و

مليرون جنيره خرالل الربرع  25، لتبلرغ %15.8بمعدل سنوي المقرمشات قطاع عن ارتفاع إيرادات 

خطري إنتراج "بيررك رولرز" وبيرك سررتيكس" يعمرالن بمعردل طاقررة ، علًمرا بررأن 2015األول مرن عرام 

مليرون جنيره  24بسركويت الرويفر قطراع ت إيررادات % علرى التروالي. وبلغر105% و110تشغيلية 

 %.63.1خالل الربع األول من العام الحالي، وهو نمو سنوي بمعدل 

ويمثرل ، 2015مليون جنيه خالل الربع األول من عام  20لتبلغ  الحلوياتقطاع  إيرادات تضاعفت

، وهرو مرا (2014% خرالل الربرع األول مرن عرام 2.4% مرن إجمرالي إيررادات الشرركة )3.9ذلك 

زيررادة الطاقررة التشررغيلية بخطرروط اإلنترراج مصررحوبًا بارتفرراع متوسرر  سررعر الوكرردات البيعيررة يعكررس 

 جنيه للوكدة. 1.1ليبلغ الماضي % مقارنة بالربع األول من العام 31بمعدل سنوي 

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى ارتفراع متوسر  سرعر الوكردات البيعيرة لمحف رة منتجرات الشرركة بمعردل 

جنيره للوكردة بفضرل الجهرود  0.63% مقارنة بنفس الفترة من العام السرابق، كيرث بلرغ 1.6 سنوي

إلغررا  طالق وكرردات بيعيررة أكبررر كجًمررا مررع إالمسررتمرة لتحسررين تشرركيلة منتجررات الشررركة مرردعوًما برر

 .ذات الربحية األقلالمنتجات 

 

 تكلفة المبيعات

مليرون جنيره خرالل الربرع األول مرن  326.4لتبلرغ  %14.2بمعردل سرنوي  تكلفة المبيعاتارتفعت 

% مقابررل 61.7ليبلررغ معرردل تكلفررة المبيعررات إلررى اإليرررادات . وصرراكب ذلررك تحسررن 2015عررام 

ال  2014الربررع األول مررن العررام الماضرري، علًمررا بررأن نتررائج الربررع األول مررن عررام % خررالل 63.4

طفيرف الذي كان له تأثير األمر  – 2014أسعار الطاقة خالل النصف الثاني من عام ارتفاع  تعكس

 .2015الربع األول من عام خالل مبيعات العلى تكلفة 

١٨.٥% 

٥.٧% 

١٥.٨% 

٦٣.١% 

٨٨.٦% 

 الكيك

 الكرواسون

 المقرمشات

 الويفر

 الحلويات

 2015الربع األول | معدل نمو اإليرادات حسب القطاع 
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 .ألف جنيه( ونفقات التصنيع وتكلفة اإلهالكات 236مجمل الربح كل من تكلفة المبيعات وتكلفة الخامات المستخدمة في اختبارات تشغيل خطوط اإلنتاج الجديدة ) يعكس  2
 

 

 الخامات الرئيسية )المستورادة مقابل المحلية(

 2015الربع األول 

 

  الخامات الرئيسية )المستورادة مقابل المحلية(

 2014الربع األول 

 
  مستورد محلي   مستورد محلي 

 

 

وكردات بيعيرة أكبرر كجًمرا ذات هرامش ربرح طرالق إويرجع الفضل في تحسرن تكلفرة المبيعرات إلرى 

التعبئرة والتغليرف مردخالت اإلنتراج ومرواد مصحوبًا بجهود إدارة التوريدات للحصول علرى  ،أفضل

محليررة الصررنع برردالً مررن الخامررات الرئيسررية بأسررعار تنافسررية، باإلضررافة إلررى االعتمرراد علررى بعرر  

% خالل الربرع األول مرن 23المستوردة إلى ت نسبة الخامات استيرادها من الخارج، كيث انخفض

% خالل نفس الفترة من العرام السرابق. وقرد نجحرت إيرديتا فري تحسرين تكلفرة 29، مقابل 2015عام 

 بأسرعار تنافسرية مرن المروردين المحليرينالخامات الرئيسية المبيعات عبر االستفادة من عقود توريد 

 .كما اتخذت الشركة تدابير جديدة لزيادة الكفا ة والفعالية بالعديد من قطاعات الشركةوالدوليين، 

 

 
2مجمل الربح

 

، وهرو نمرو سرنوي بمعردل 2015مليون جنيه خالل الربع األول مرن عرام  202.6بلغ مجمل الربح 

نفررس  % خررالل36.6% مقابررل 38.3الررربح اإلجمررالي إلررى هررامش وصررول %، مصررحوبًا ب22.8

طرالق إالشرركة عبرر تشركيلة منتجرات إلى تحسن ويرجع ذلك في األساس الفترة من العام الماضي. 

 .2014مقارنة بالربع األول من عام أفضل ربح هامش وكدات بيعية أكبر كجًما ذات 

وقد ارتفع هامش الربح بجميع القطاعات اإلنتاجية للشركة بفضل تحسرن معردالت الطاقرة التشرغيلية 

منتجات جديردة بهرامش ربرح أفضرل، فضرالً عرن تقديم  ، وكذلك2014بالربع األول من عام  مقارنة

التغلب على التحديات الفنية التي واجهت قطاع الحلويات. وجدير بالذكر أن جهود الشرركة الراميرة 

ل تكلفة المبيعرات بمعردتجلت في ارتفاع بأسعار تنافسية الخامات الرئيسية إلى تأمين اكتياجاتها من 

 %.17.3زيادة المبيعات بنسبة مقابل  2014% فق  مقارنة بالربع األول من عام 10سنوي 
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٢٩% 
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الخامات الرئيسية توزيع  
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كيرث بلرغ  ،2015استمرت شريحتي الكيك والكرواسرون فري التحسرن خرالل الربرع األول مرن عرام 

% خالل نفس الفتررة 37.7% وهي زيادة طفيفة مقابل 38.7بشريحة الكيك اإلجمالي مش الربح ه

% 38.3% مقابرل 41.3بشرريحة الكرواسرون اإلجمرالي بق، بينما بلرغ هرامش الرربح من العام السا

بجميرع القطاعرات اإلجمرالي . وفيما يلي استعراض لهامش الرربح 2014خالل الربع األول من عام 

 .2014مقابل الربع األول من عام  2015خالل الربع األول من عام 

 

  2014الربع األول   2015الربع األول 

 

الشرركة خرالل الربرع األول مرن مجمرل أربراح األكبرر نصيب الالكيك والكرواسون مثلت قطاعات و

، كيث مثلت شريحتي الكيرك على كسابها األخرقالقطاعات رغم ارتفاع مساهمة  ،2015من عام 

% 92.3% من إجمالي اإليرادات( مقابرل 86.7الشركة )أرباح % من مجمل 89.4والكرواسون 

% من إجمالي اإليرادات(. وفيما يلي تحليل مجمل الربح 89.2نفس الفترة من العام السابق ) خالل

 2014مقابل الربع األول من عام  2015لكل قطاع خالل الربع األول من عام 

 

 مساهمة القطاعات اإلنتاجية في مجمل الربح

 

  
 الصادرات ■ الحلويات ■ الويفر ■ المقرمشات ■ الكرواسون ■ الكيك ■
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 الحلويات الويفر المقرمشات الكرواسون الكيك

 2015الربع األول من عام | هامش الربح اإلجمالي 
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 مصروفات أخرى

مصررروفات البيررع تنقسررم المصررروفات التشررغيلية األخرررق إلررى ثررالي مجموعررات رئيسررية، وهرري 

 فات الدعاية والتسويق، والمصروفات العمومية واإلدارية.ووالتوزيع، ومصر

، وهرو نمرو 2015مليون جنيه خالل الربرع األول مرن عرام  45.8 بلغت مصروفات البيع والتوزيع

مليرون جنيره خرالل نفرس الفتررة مرن العرام السرابق. وقرد مثلرت  37.5% مقابرل 22.3سنوي بمعردل 

% من إجمالي اإليرادات خالل الربع األول من العام الجاري مقابل 8.7مصروفات البيع والتوزيع 

لتنميررة اسررتراتيجية الشررركة وتعكررس الزيررادة مررردود  ابق.% خررالل نفررس الفترررة مررن العررام السرر8.3

قامررت الشررركة، كيررث لمنتجررات المبيعررات عبررر تعزيررز أنشررطة التجزئررة وتوسررعة النطرراق الجغرافرري 

مركرز  18إلرى  2014مركرز خرالل الربرع األول مرن عرام  13زيرادة مراكرز التوزيرع مرن بالشركة 

 531إلرى  471أسرطول التوزيرع مرن كجرم ادة خالل الربع األول من العام الجاري، إلرى جانرب زير

 مع تقليل عدد الفريق الخاص بكل شاكنة من ثالثة أفراد إلى فردين فق .توزيع شاكنة 

خررالل الربررع األول مررن عررام مرا يقرررب مررن ثررالي مررات مصررروفات الدعايررة والتسررويق ب تضراعفت

طالق كملة الدعاية إ نتيجة% من إجمالي اإليرادات( 3.7مليون جنيه ) 19.6، كيث بلغت 2015

الرب  بينها وبرين منتجاتهرا األكثرر رواًجرا ونجاًكرا باألسرواق، عبر الوعي العام بشركة إيديتا لزيادة 

بصرورة منفصرلة، ويتضرمن ذلرك  باإلضافة إلى كمرالت الدعايرة األخررق لتررويج منتجرات الشرركة

، وأخرق لمنتجات مولتو سعيًا تدشين وإذاعة كملة اإلعالنات الخارجية والتلفزيونية لمنتجات تودو

لترويج الطاقات اإلنتاجية الجديدة، وإطالق كملة إعالنات تلفزيونية ثالثة لترويج منتجات بسكويت 

 الويفر.

مرررن إجمرررالي تقريبًرررا % 1.4مليرررون جنيررره ) 7.3األصرررول غيرررر الصرررناعية وبلغرررت تكلفرررة إهرررالك 

 .2015اإليرادات( خالل الربع األول من عام 

بزيرادة  ،2015مليون جنيه خرالل الربرع األول مرن عرام  86.6ذلك بلغت أرباح النشاط وبناً  على 

الرربح هامش بوصول مصحوبًا  ،مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق 86.4مقابل طفيفة 

 %.16.4إلى 

مليررون جنيرره خررالل الربررع األول مررن عررام  4.6إلررى )بنكيررة وأخرررق( انخفضررت مصررروفات الفائرردة 

مليون جنيه خالل نفس الفتررة مرن العرام الماضري نتيجرة سرداد دفعرات القرروض  6.9مقابل  2015

ارتفراع معردالت ومرن جهرة أخررق أثمرر متوسطة األجل وأقسراط األراضري فري األوقرات المحرددة. 

 5.8مقابرل  2015مليرون جنيره خرالل الربرع األول مرن عرام  6.6زيادة دخل الفائدة إلى عن الفائدة 

وبلغرت . النقديرة للشرركة لردي البنروكرصدة األوذلك علي  نفس الفترة من العام السابقالل خمليون 

نتراج اإلخطروط مردفوعات مليون جنيه نتيجة  4.7فروق أسعار صر  العمالت أرباح الشركة من 

 جديدة باليورو.ال

 

 (EBITDA)  واالستهالكاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

مليرون جنيره  105.2بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضررائب والفوائرد واإلهرالك واالسرتهالك 

مليرون جنيره  104.3% مقابرل 0.8سرنوي بمعردل  ارتفاع، وهو 2015خالل الربع األول من عام 

الفوائرد و. وبلغ هامش األرباح التشرغيلية قبرل خصرم الضررائب الماضيخالل الربع األول من العام 

 .خالل نفس الفترة من العام الماضي %23.1% مقابل 19.9هالك واالستهالك واإل
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 ومنها الصناعية، بالعمليات المرتبطة النفقات بع  تضمنت المبيعات تكلفة أن إلى اإلشارة وتجدر

 منهرا اثنرين تشرغيل ترم) جديردة إنتراج خطروط لثالثرة التشرغيل اختبرارات ومصروفات العاملين أجور

 إجمرالي، علًمرا برأن واإلداريرة العموميرة المصرروفات وكرذلك ،(2015 عرام من األول الربع أواخر

 17.5 مقابرل 2015 عرام مرن األول الربرع خرالل هجنير مليرون 21.8بلرغ  العاملين أرباح توزيعات

 .2014 عام من األول الربع خالل هجني مليون

 

 صافي الربح

 وهرو ،2015 عرام مرن األول الربع خالل جنيه مليون 59.5 الضرائب خصم بعد الربح صافي بلغ

 صرافي هرامش وبلرغ ،2014 عرام مرن األول الربرع خرالل جنيره مليرون 57.6 مقابرل طفيرف ارتفاع

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل% 13.5 مقابل% 11.2 الربح

 جنيره، مليرون 34.5 بلغرت كيث ،2015 عام من األول الربع خالل الضرائب ارتفاع ذلك ويعكس

 .السابق العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 25.5 مقابل

 الميزانية

مليرار  1.6مقابرل  ،2015مليار جنيه خالل الربرع األول مرن عرام  1.7ارتفع إجمالي األصول إلى 

 المحققرة التطروراتباإلضافة إلرى  الثابتةهذه الزيادة نمو األصول  وتعكس، 2014جنيه بنهاية عام 

، إلرى جانررب تشرغيل ثالثرة خطروط إنترراج E07التنفيرذ، مثررل التوسرعات بمصرنع  تحرتالمشرروعات ب

الربع األخير من العام الجاري. وبلغت األصول  بحلولضافة وتشغيل خطي إنتاج إل والتعاقدجديدة 

 818.4مقابرل  ،2015مليون جنيه خرالل الربرع األول مرن عرام  928.8الثابتة  واألصولالعقارية 

مليرون جنيره  197.4التنفيرذ مرن  تحرت، بينما انخفضرت المشرروعات 2014جنيه نهاية عام  مليون

 .2015مليون جنيه خالل الربع األول من عام  142.9نهاية العام الماضي إلى 

مليررون جنيرره  35.4قرردرها  مبررالغ 2015تضررمنت النفقررات الرأسررمالية خررالل الربررع األول مررن عررام 

مليون جنيره فري صرورة دفعرات متبقيرة عرن إضرافة ثالثرة  12.9، وE07نشا  )مبنى ب( بمصنع إل

ما مليون جنيه. انخفضت النقدية و 24.4خطوط إنتاج جديدة، إلى جانب مصروفات الصيانة بقيمة 

، 2015مليون جنيه خالل الربع األول من عام  318.4إلى في ككمها )بما في ذلك أذون الخزانة( 

 لي الميزانية.% من إجما18.9علًما بأنها تمثل 

مليرون  112.5مقابرل  2015مليون جنيه خالل الربع األول مرن عرام  135.7بلغ مخزون الشركة 

اكتياجاتهرا  لتغطيرة، كيرث تحررص الشرركة علرى ترأمين الخامرات المباشررة 2014جنيه بنهاية عام 

أيرام  3أنشطة التوريد لمردة  لتغطيةمنتجات النهائية الشهر من اإلنتاج إلى جانب تخزين  0.75لمدة 

مليرون جنيره  15.56علي األكثرر. وارتفعرت األرصردة الدائنرة مرن العمليرات التجاريرة للشرركة إلرى 

% من قيمة المبيعرات نقردًا. 97أيام(، وهو ما يعكس سياسة الشركة لتحصيل أكثر من  10)مبيعات 

مليرون جنيره وهرو مرا يعكرس  89.5 لتبلرغوارتفعت كرذلك األرصردة المدينرة مرن العمليرات التجاريرة 

 يوًما. 62مبيعات لمدة الأنشطة 

مليرون جنيره خرالل الربرع األول  136.7 لتبلغعلى االلتزامات طويلة األجل  المستحق الجز  ارتفع

مليرون جنيره بنهايرة العرام الماضري، بينمرا انخفضرت قيمرة القرروض  125.2مقابرل  2015من عرام 

 في أوقاتها المحددة. ألقساط، في ضو  التزام الشركة بسداد امليون جنيه 196.3طويلة األجل إلى 

 823.8مقابرل  2015مليرون جنيره بنهايرة الربرع األول مرن عرام  882.5بلغ إجمالي كقوق الملكية 

 .2014مليون جنيه بنهاية عام 
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 المعايير الدولية إلعدااد التقارير الماليةومعايير المحاسبة المصرية بين تسوية ال

 أسرلوب فري الماليرة التقرارير إلعرداد الدوليرة والمعرايير المصررية المحاسربة معايير بين االختالفات أبرز تتمثل

 المكاسررب معاملررة يررتم كيررث واالسرتهالك، واإلهررالك والفوائررد الضرررائب خصرم قبررل التشررغيلية األربرراح كسراب

 كسرابها يرتم التري العراملين أربراح توزيرع وكرذلك مختلفرة، بطررق الصر  أسعار فروق عن الناتجة والخسائر

 توزيعرات ضمن كسابها يتم بينما المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير باستخدام الشركة مصروفات ضمن

 بلغرت وقرد. الردخل قائمرة بنرود ضرمن إدارجها يمكن ال وبالتالي المصرية، المحاسبة معايير اتباع عند األرباح

 نفرس خرالل جنيره مليرون 17.5 مقابرل 2015 عرام مرن األول الربرع خرالل جنيره مليون 21.8 العاملين أرباح

 .السابق العام من الفترة

 المصرررية المحاسرربة معررايير باسررتخدام 2015 عررام مررن األول للربررع الماليررة القرروائم بررين مقارنررة يلرري وفيمررا

 .المالية التقارير إلعداد الدولية والمعايير

 

 2015|  الربع األول  ألف جنيه مصري

)معايير المحاسبة 

 إعاادة تبويب المصرية(

)المعايير الدولية إلعدااد التقارير 

 المالية(

 528.902  528.902 صافي المبيعات

 259.159  259.159 )بخال  النفقات الصناعية( تكلفة المبيعات

 67.189 8.406 58.784 النفقات الصناعية

 326.348  317.943 إجمالي تكلفة اإلنتاج

 202.553 (8.406)  210.959 الربح مجمل

 %38.3  %39.9 هامش الربح اإلجمالي

 45.800 5.913 39.888 مصروفات البيع والتوزيع

 19.644 0 19.644 مصروفات الدعاية والتسويق

 42.417 7.513 34.904 مصروفات إدارية وعمومية

 8.051  8.051 *مصروفات تشغيلية أخرق

 86.642 (21.831) 108.472 أرباح النشاط

 %16.4  %20.5 هامش أرباح النشاط

 1.250  1.250 مخصصات

 (1.979)  (1.979) صافي الفائدة

 (6.630)  (6.630) **)أرباح( / مصروفات أخرق 

 94.001 (21.831)  115.832 األرباح قبل خصم الضرائب

 34.536  34.536 ضرائب الدخل

 59.465 (21.831)  81.295 صافي الربح بعد خصم الضرائب

 %11.2  %15.4 هامش صافي الربح

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 (EBITDA)واإلهالك واالستهالك 

131.841  (26.652) 105.188 

 الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباحهامش 
  واالستهالك واإلهالك والفوائد

24.9%  19.9% 

 

 األصول ومدفوعات كقوق االمتياز * يشمل تكلفة إهالك

 ** تتضمن )أرباح( / مصروفات أخرق، وعائد بيع األصول الثابتة، و)أرباح( / خسائر فروق أسعار العمالت األجنبية
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 الشركة التي تتنافس بها سوا األأبرز مستجدات 

القطاعات التي تعمل بها بسوق األغذية الخفيفة خالل الربع األول من عام  جميعرصدت إيديتا نمو 

سررريعة مررن تقريررر وكالررة نيلسررون  نبررذةمقارنًررة بررنفس الفترررة مررن العررام السررابق. وفيمررا يلرري  2015

 تصردر التقريرر تلرك ألن فقر  وفبرايرر يناير شهري تغطي والتي الرئيسية،ت المعدالت نمو القطاع

 .شهرين كل

 

 2015قطاعات محدادة بسو  األغذية الخفيفة في مصر خالل الربع األول من عام 

 

 السو  حجم 

)مليون جم( 
* 

النمو السنوي المركب  معدل

(2012-2014)
*

 

 %7.4 1.073 **المالحة التسالي

 %6.9 275 الكيك

 %5.9 275 الويفر

 %22.4 117 الكرواسون

 

 2015 * كجم السوق يعكس شهري يناير وفبراير

 % من سوق التسالي المالحة4.2** تمثل المقرمشات 

 

رصدت الشركة انخفاًضا طفيفًا بحصتها السوقية في سوق الكيك والكرواسون مقارنة بمعدالت عام 

% على التوالي، ويرجع ذلك إلى التحديات المرتبطة بتنمية الطاقة 66% و64، كيث بلغت 2014

ستعادة كصتها السوقية في ضرو  إضرافة ثالثرة خطروط إنتراج اإلنتاجية، إال أن الشركة نجحت في ا

. ومرن جانرب آخرر رصردت الشرركة نمرو كصرتها بسروق 2015نهاية الربرع األول مرن عرام بجديدة 

. وتجرردر 2014 % لتحتررل بررذلك المركررز الرابررع اعتبرراًرا مررن نهايررة عررام7.6بسرركويت الررويفر إلررى 

اإلشررارة إلررى نمررو مبيعررات الحلويررات بشرركل ملحرروظ مقارنررة بررنفس الفترررة مررن العررام السررابق، إال أن 

ن ًرا لقيام الشركة بشرا  البرامج المتخصصة في  2014نتائج عام  تعكسالحصة السوقية للشركة 

 الحصة السوقية للشركة على أساس سنوي. كسابقياس كجم السوق و

للحصة السوقية للشركة بقطاعات سروق األغذيرة الخفيفرة خرالل الربرع األول مرن وفيما يلي عرض 

 .2015عام 
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 المكانة التنافسي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية
 

 
 

 

الترتيب في 

 السو 

الحصة السوقية 

 المطلقة

الحصة السوقية 

 1النسبية

 

 متوسط السعر 

 العالمات (2)جم / ادوالر

بالعالمة  الوعي

 3التجارية

 

 

 

 

% مررررررررررررن 91

إيرررادات الربررع 

األول مررن عررام 

2015 

 

 الكيك
 

 0.12/  0.86 مرة 14.5 64%

 

100% 
 

 الكرواسون
 

 0.15/  1.09 مرة 2.96 66%

 

100% 
 

 المقرمشات
 

 0.14/  1.00 مرة 0.4 30%

 

83% 
 

 الويفر
 

 0.14/  1.00 مرة 0.3 8%
 

90% 
 

 الحلويات
 

 0.24/  1.8 مرة 0.4 8%

 

-- 

 

 AC Nielsen Retail Audit, IPSOSالمصدر: 

[ الحصة السوقية النسبية تمثل محصلة قسمة كصة شركة إيديتا على كصة أقرب منافسيها في السوق. الحصة السوقية بقطاع 1]

 .2014الحلويات تمثل نهاية عام 

 (Bloomberg) 2015مارس  31جنيه مصر وفقًا لسعال الصر  في  7.58[ الدوالر = 2]

مؤشر الوعي العام بالعالمة التجارية يهد  إلى قياس مدق دراية الجمهور بالعالمات المختلفة من  -- IPSOS[المصدر: مركز 3]

 خالل إجرا  االستطالعات الرأي المن مة والتلقائية.

 
 

 طاعات التشغيليةأبرز مستجدات الق

  التسويققطاع 

 سروقية شرريحة منهرا كرل يمثرل المنتجرات، مرن العديرد بتصرنيع الغذائية للصناعات إيديتا شركة تقوم

 المنتجات تصنيع على نشأتها منذ الشركة ركزت وقد. التجارية العالمات بين تداخل أي دون بعينها

 لشرركة التررويج التسرويق إدارة بردأت ثرم ومرن. بالسروق منهرا كرل مكانرة لترسيخ سعيًا الجودة عالية

 سررعيًا األسررواق، فري رواًجررا األكثررر ومنتجاتهرا الشررركة اسررم برين الرررب  عبررر المسرتهلكين بررين إيرديتا

 .المستقبل في طركها تعتزم أو الشركة تطركها التي العالمات في العمال  ثقة لتعزيز

 الخارجيرة اإلعالنرات خرالل مرن 2015 أبريرل شرهر خرالل ترويجيرة كملرة طالقإب الشركة وقامت

 شراكنات علرىاإلعالنيرة  الملصرقات اسرتخدام جانرب إلرى والتلفزيرون، االلكترونري اإلعرالم ووسائل

بين مختلرف  السوق في إيجابي انطباعوالقت  ملحوًظا نجاًكا التسويقية الحملة تكقق كيث ،الشركة

 .فئات المستهلكين

 ورا" شرعار تحت وذلك النمو، وتحقيق والتفاؤل اإليجابية من الشركة قيم الدعاية كملة عكست وقد

 "الحلو الدنيا نص إيديتا...  جديدة كاجة للدنيا بنحضر إيديتا في باب كل

% 100" مولترو" بعالمرة الروعي بلغ للشركة، التجارية بالعالمات االستهالكي الوعي صعيد وعلى

 مررن" مولتررو" عالمررة بتررويج تقرروم الشررركة برأن علًمررا ،%99 التجاريررة للعالمرة الرروال  معرردل وبلرغ

#1 

#1 

#2 

#4 

#3 
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 ومواقع اإلنترنت عبر واإلعالنات الخارجية واإلعالنات التلفزيون) الشاملة التسويق كمالت خالل

 بلرغ كمرا(. البيرع منافرذ فري بالشرركة الخراص المنتجرات سرتاند بواسرطة وقريبًرا االجتمراعي التواصل

 بمعردالت مقارنًرة تقريبًرا الضرعف بمعردل سرنوي نمرو وهرو% 68" ترودو" بعالمة( التلقائي) الوعي

 عالمرات وتحديردًا األخررق، الكيرك منتجرات فري العمال  بثقة مدعوًما السابق، العام من األول الربع

 خرالل طفيفرة بصرورة انخفر  العالمرات بهرذه( التلقرائي) الروعي برأن علًما ،"توينكيز"و" هوهوز"

 إلى الكيك بمنتجات العام الوعي وصول عن ملحوظ بشكل" تودو" عالمة نجاح وأثمر. الفترة نفس

 مرن األول الربرع خرالل% 96 إلرى% 94 مرن التجاريرة للعالمات الوال  بارتفاع مصحوبًا% 100

 عرام مرن األول الربع خالل% 49 إلى" فريسكا" الويفر بمنتجات الوعي أيًضا وارتفع. 2015 عام

 .السابق العام من الفترة نفس خالل% 10 مقابل 2015

% 8 مرن 2015 عام من األول الربع خالل% 24 إلى" رولز بيك" لعالمة( التلقائي) الوعي ارتفع

 إلرى" سرتيكس بيرك" لعالمرة( التلقرائي) الوعي بارتفاع مصحوبًا السابق، العام من الفترة نفس خالل

 مرن" سرتيكس بيرك" وعالمرة" رولرز بيرك" لعالمرة العرام الروعي انخفر  كين في ،%4 من% 19

 شرريحة لتنميرة الشرركة جهرود يعكرس فيمرا التروالي، علرى% 78 إلى% 88 ومن% 87 إلى% 92

 وسررائل علررى تركررز الترري التقليديررة غيررر الترررويج طرررق اسررتخدام عبررر العمررال  جمهررور مررن محررددة

 .الرقمي واإلعالم المباشرة االتصاالت

 خرالل البيعيرة للوكردة جنيره 0.78 من الشركة قطاعات بمختلف االستهالكي السعر متوس  وارتفع

 الجراري، العرام مرن األول الربرع خرالل البيعيرة للوكدة جنيه 0.83 إلى 2014 عام من األول الربع

 قامرت كيرث بكفرا ة، الشرركة اسرتراتيجية تنفيرذ علرى والتطروير البحرث إدارة تركيرز يعكرس ما وهو

 قطررع، 6" مولتررو مينرري"و ،"تررودو" لعالمررة بيعيررة وكرردات ثررالي)  بيعيررة وكرردات 5 بإلغررا  اإلدارة

 ونروعين ،"ترودو" مرن نروعين) كجًمرا أكبرر جديردة وكدات 6 وإطالق ترتيب مع"( مولتو ميدي"و

 (.الحلويات منتجات من ونوعين الويفر، بسكويت من

 البيعية ةللوحد االستهالكي السعر متوسط

  األول الربع جم

2014 

  األول الربع

2015 

 التغيير

 %30.3 0.86 0.66 الكيك

 %0.9 1.09 1.08 الكرواسون

 - 1.00 1.00 المقرمشات

 - 1.00 1.00 الويفر

 %71.4 1.80 1.05 الحلويات

 %6.4 0.83 0.78 متوسط إيديتا
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  المبيعات والتوزيعقطاع 

 بمعردل سرنوي نمرو وهو ،2015 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 325 الجملة مبيعات بلغت

 الشركة إيرادات إجمالي من% 59 المبيعات تلك ومثلت السابق، العام من الفترة بنفس مقارنة% 8

 مقابرل المحليرة المبيعرات مرن% 58.6 كاليًا تمثل) السابق العام من األول الربع خالل% 64 مقابل

 (.السابق العام من الفترة نفس خالل% 63.6

 مليرون 177  والتجزئرة التقليديرة التجرارة وسرائل باسرتخدام الشرركة مبيعرات بلغرت آخرر جانب ومن

 مرن الفتررة برنفس مقارنرة% 35 بمعردل سرنوي نمرو وهرو ،2015 عرام مرن األول الربع خالل جنيه

 خرالل% 28 مرن صرعودًا الشرركة إيررادات إجمرالي مرن% 32 المبيعرات هرذه ومثلت السابق، العام

 .السابق العام من األول الربع

 األنشطة مثلت كيث وأفريقيا، األوس  الشرق في دولة 11 إلى منتجاتها بتصدير إيديتا شركة قامت

 ومثلرت. السرابق العام من الفترة نفس خالل% 5.9 مقابل اإليرادات إجمالي من% 6.2 التصديرية

 .التصدير مبيعات إجمالي من% 85 تصديرية أسواق ةخمس أكبر

 المروردة الشرحنات كجرم ارتفراع إلرى 2015 عام من األول الربع خالل الجملة مبيعات نمو ويرجع

 المروردة الشرحنات كجرم ارتفراع فري التجزئرة مبيعرات نمرو يرنعكس بينمرا تراجر، لكل الفاتورة وقيمة

  .الفترة خالل التجزئة تجار عدد زيادة وكذلك

 فري ،2015 عرام مرن األول الربرع خرالل للتوزيرع مركرزين بافتتراح الشرركة قامت أخرق جهة ومن

 أخررق مراكرز ثالثرة افتتراح علرى العمرل جانرب إلرى بالتجزئرة، البيرع قنروات تنميرة استراتيجية إطار

 2015 عرام مرن األول الربرع خرالل موظرف 479 المبيعرات منردوبي عردد وبلغ. الثاني الربع خالل

 من التوزيع شاكنات عدد بارتفاع مصحوبًا السابق، العام من الفترة نفس خالل موظف 446 مقابل

 العررام مررن األول الربررع خررالل شرراكنة 531 إلررى 2014 عررام مررن األول الربررع خررالل شرراكنة 471

 .الجاري

  العمليات الصناعيةقطاع 

 مرن الثراني الربرع لمطلرع وامتردادًا 2015 عرام مرن األول الربع خالل العمليات إدارة جهود تركزت

 بمصرنع المخططرة التوسرعات بترأخير الترأثر دون جديدة إنتاج خطوط ثالثة تشغيل على 2015 عام

E07، 7200 بطاقرة" توينكيز" بإنتاج بد  والذي الكيك، إنتاج خ  تشغيل في الشركة نجحت كيث 

 بطاقرةالكرواسرون  إلنتراج ثران خ  بتشغيل أيًضا وقامت ،2015 مارس 22 من اعتباًرا سنويًا طن

 إلنتررراج الثالرررث الخررر  إطرررالق ذلرررك وأعقرررب. 2015 مرررارس 30 مرررن اعتبررراًرا سرررنويًا طرررن 7600

 .2015 أبريل 22 من اعتباًرا سنويًا طن ألف 17.2 إنتاجية بطاقةالكرواسون 

 من الفترة بنفس مقارنة 2015 عام من األول الربع خالل اإلنتاجية الطاقة زيادة في الفضل ويرجع

 بررالخطوط المسررتمرة التحسررينات إلررى باإلضررافة الجديرردة اإلنترراج خطرروط اطررالق إلررى السررابق العررام

 المقرمشررات وتحديرردًا القطاعررات بجميررع اإلنتاجيررة الخطرر  كفررا ة تعزيررز علررى العمررل مررع األخرررق،

% 25 بمعرردالت اإلنتاجيررة الطاقررة زيررادة فرري الشررركة نجحررت كيررث والحلويررات، الررويفر وبسرركويت

 .السابق العام من األول بالربع مقارنة التوالي على% 57و% 10و

 

توزيع اإليرادات حسب قنوات التوزيع 
 (٢٠١٤)الربع األول 
 

 

 

 الجملة 

 قنوات تقليدية وتجزئة 
 كسابات رئيسية 

 توريدات 

 الصادرات 

 

٦٤% 

٢٨% 

٢% 
١% 

٦% 

توزيع اإليرادات حسب قنوات التوزيع 
 (٢٠١٥)الربع األول 

 

 

 

 الجملة 

 قنوات تقليدية وتجزئة 

 رئيسية كسابات 
 توريدات 

 الصادرات 
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 عرام مرن األول الربع خالل% 42 سنوي بمعدل( بالطن) اإلنتاج كجم إجمالي نمو الشركة رصدت

 المصررنعة العبروات عردد زيرادة مرع يتوافرق مرا وهرو السرابق، العرام مرن األول برالربع مقارنرة 2015

 مثررل كجًمررا أكبررر بيعيررة وكرردات إنترراج علررى الشررركة تركيررز ضررو  فرري% 28.3 سررنوي بمعرردل

 الربرع خرالل% 100إلى يصل سنوي بمعدل الويفر بسكويت العبوات عدد ارتفع بينما الكرواسون،

 .الجاري العام من األول

  التوريداإلمدااد و قطاع

فري األسرواق المحليرة  والخامراتكركرة أسرعار السرلع  متابعةالتوريد على اإلمدادات وركزت إدارة 

ترراوح برين يمتوسر  بقرل تنجحت في التعاقد على الخامرات المباشررة الرئيسرية بأسرعار ووالعالمية، 

لكاكاو بمعدل ل% عن األسعار المعتادة. وقد شهدت الفترة األخيرة ارتفاع األسعار العالمية 7% و5

%، إلى جانب ارتفاع أسعار السكر المحلي في ضو  تركيز الحكومة المصرية علرى 25 منيقرب 

د. دعررم مصررانع تكريررر السرركر مررن خررالل تطبيررق سياسررة الضرررائب الجديرردة علررى السرركر المسررتور

مرن أغلرب  إيرديتاترأمين اكتياجرات  ترماإلدارة تأثر تكاليف الشركة بارتفراع األسرعار، كيرث  ستبعدوت

 الخامات المباشرة من خالل التعاقدات مع مختلف الموردين كتى نهاية العام الجاري.

مقارنرة برنفس الفتررة مرن  2015التخطي  بشكل ملحوظ خالل الربع األول مرن عرام  أعمالتحسنت 

السابق، وهو ما أثمر عن تحسرن الطاقرة اإلنتاجيرة اليوميرة وارتفراع معردالت الطاقرة التشرغيلية  العام

بخطوط اإلنتاج، فضالً عن تأمين اكتياجات الشركة من مخزون الخامات المباشرة بما يكفيهرا لمردة 

 أيام. 3متطلبات التوريد لمدة  لتغطيةشهر إلى جانب تخزين منتجاتها النهائية  0.75

نجراح اإلدارة فري  2015نت أبرز تطورات األنشطة اللوجيستية خالل الربع األول مرن عرام وتضم

مراكرز  الريالمصرنع  مرناالستعانة بمصادر خارجيرة )أطررا  أخررق( لنقرل جميرع السرلع الجراهزة 

 التوزيع، فيما يعكس استراتيجية الشركة لالستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ عملياتها غير الرئيسية.

 2015بعد نهاية الربع األول من عام  جوهرية أحداث

هوسرتس »برإبرام اتفراقيتين مرع شرركة  2015أبريرل  16قامت شركة إيديتا للصناعات الغذائية فري 

 12فري « ترايجر تيرل»و« هوهروز»و« تروينكيز»تمتلرك بمقتضراها العالمرات الدوليرة « LLCبراندز 

ضرمن المغررب والجزائرر وترونس وسروريا دولة إضافية بمنطقة الشررق األوسر  وشرمال أفريقيرا تت

ولبنان والعراق والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، إلرى جانرب شررا  كقروق 

منررتج آخررر مررن منتجررات شررركة  11التصررنيع والمعرفررة الفنيررة والتقنيررة علررى السرراكة اإلقليميررة لعرردد 

 ات الخاصة بتلك المنتجات الجديدة.لن تمتلك العالم« إيديتا»علًما بأن شركة « هوستس براندز»

وتعرد الصرفقة بمثابررة انطالقرة طموكرة السررتراتيجية الشرركة الهادفرة إلررى تع ريم المبيعرات اإلقليميررة 

في بلدان الشررق األوسر  وشرمال أفريقيرا، فضرالً «  تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكيز»لعالمات 

الجديردة إلرى السروق المحلري، إلرى جانرب عن تع يم كصتها فري سروق الكيرك عبرر تقرديم المنتجرات 

 توجيه اإلنتاج المحلي ألسواق التصدير.

وفرري سررياق متصررل قامررت اإلدارة التنفيذيررة للشررركة، بعررد الحصررول علررى موافقررة مجلررس اإلدارة، 

 7مليررون جنيرره لمرردة  170بترتيررب قرررض متوسرر  األجررل مررع بنررك كريرردي أجريكررول مصررر بقيمررة 

مرن خطروط  2(. وستستخدم الشركة هذا القررض فري تمويرل شررا  سنوات )بما في ذلك فترة سماح

 اإلنتاج الجديدة المقرر بد  تشغيلها بنهاية العام الجاري.
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  الغذائية للصناعات إيديتا شركة

، وهري شرركة رائردة فري قطراع الصرناعات الغذائيرة المعبرأة آليًرا 1996عرام « إيديتا للصرناعات الغذائيرة»شركة  تأسست

فرري إنترراج وتصررنيع وتسررويق وتوزيررع المخبرروزات، بمررا فرري ذلررك الكيررك « إيررديتا»بالسرروق المصررري. تتخصررص شررركة 

 والجيلري والطروفي الجافرة الحلويراتكرذلك والكرواسون والرقائق المخبوزة )المصرنعة مرن الردقيق( وبسركويت الرويفر و

بيرك »و« ترودو»و« مولترو»كيث تضم محف ة الشرركة عرددًا مرن العالمرات التجاريرة المحليرة الرائجرة مثرل  ،والكراميل

« تروينكيز»، كمرا تمتلرك عرددًا مرن العالمرات التجاريرة الدوليرة ومنهرا «ميمريكس»و« فريسكا»و« بيك ستيكس»و« رولز

ك كقرروق التصررنيع والمعرفررة الفنيررة كررذل وتمتلرركدوليررة أخرررق بالمنطقررة،  15فرري مصررر و« تررايجر تيررل»و« هوهرروز»و

 «إيرديتا»شرركة  وتح رى الدوليرة.« برانردز هوسرتس»والتقنيرة علرى السراكة اإلقليميرة لباقرة إضرافية مرن منتجرات شرركة 

كصة سوقية فري أسرواق الكيرك والكرواسرون المعبرأ آليًراً، وتحترل المركرز الثراني فري سروق الرقرائق والمقرمشرات  بأكبر

، توزعررت 2015الربررع األول مررن عررام  وخرراللتها فرري شرررائح بسرركويت الررويفر والحلويررات. المخبرروزة مررع تع رريم كصرر

 11 مرن أكثرر فري التصردير ألسرواق المتبقيرة% 6 قرابرة% تقريبًا للسروق المحلري مرع توجيره 94مبيعات الشركة بواقع 

 ir.edita.com.eg اإللكتروني الموقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد. المجاورة العربية الدول األخص وعلى دولة

 

 شاهد الحملة اإلعالنية لشركة إيديتا 

 

 :التطلعية التصريحات

يحتوق هذا البيان على تصريحات تطلعيرة. التصرريح التطلعرى هرو أي تصرريح ال يتصرل بوقرائع او اكرداي تاريخيرة، و 

يمكررن التعررر  عليرره عررن طريررق اسررتخدام مثررل العبررارات و الكلمررات االتيررة "وفقررا للتقررديرات"، "تهررد "، "مرتقررب"، 

عررات"، "تعتررزم"، "ترررق"، "تخطرر "، "ممكررن"، "تقرردر"، "تتحمررل"، "تعتقررد"، "قررد"، "التقررديرات"، "تفترررض"، "توق

"متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سرو "، او فري كرل كالرة، مرا ينفيهرا او تعبيررات اخررق مماثلرة التري 

تهد  الى التعر  على التصريح باعتباره تطلعى. هذا ينطبق، على وجره الخصروص، إلرى التصرريحات التري تتضرمن 

اليررة المسررتقبلية او الخطرر  أو التوقعررات بشررأن األعمررال التجاريررة واإلدارة، والنمررو أو الربحيررة معلومررات عررن النتررائج الم

وال ررو  االقتصرادية والتن يميرة العامرة فري المسرتقبل وغيرهرا مرن المسرائل التري ترؤثر علرى شرركة ايرديتا للصرناعات 

 الغذائية ش.م.م. )"الشركة"(.   

الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على اكداي مسرتقبلية، والتري تقروم علرى التصريحات التطلعية تعكس وجهات الن ر 

افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قرد ترؤثر علرى ان 

لمسرتقبل، او عرن أدا  الشرركة تكون نتائج الشركة الفعلية  او أدا ها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج فري ا

أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراكة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هرذا االفترراض فري 

اختال  الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريرا عرن هرذه التصرريحات التطلعيرة، أو عردم توافرق 

 انت صريحة او ضمنية. التوقعات سوا  ك

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قرد تتسربب فري اخرتال  التصرريح التطلعرى او التقردير أو التنبرؤ 

واآلرا   اختالفرررا ماديرررا عرررن التصرررريحات التطلعيرررة الرررواردة فررري هرررذا البيررران سررروا  صرررراكة او ضرررمنا.  المعلومرررات

والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فق  عن وقت صدور هرذا البيران وتخضرع للتغييرر دون إخطرار. و ال 

تتعهد الشركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علرى أي مرن التصرريحات 

   التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.  التطلعية لتعكس األكداي التي تتم أو ال رو
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