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إيديتا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019
ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 10.8% خالل الربع األول من عام 2019 بفضل ارتفاع حجم المبيعات وتحسن 

تشكيلة المنتجات، والشركة تحقق نمًوا بمعدالت الربحية في ضوء ارتفاع صافي الربح بمعدل الضعف تقريًبا 
ليسجل 114.3 مليون جنيه مصحوًبا بنمو هامش مجمل الربح إلى 35.4% خالل نفس الفترة

أبرز المؤشرات المالية - الربع األول 2019

اإليرادات 
982.2 مليون جنيه
نمو سنوي %10.8 ▲

مجمل الربح
347.3 مليون جنيه
نمو سنوي %24.0 ▲

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 )EBITDA( واإلهالك واالستهالك

196.0 مليون جنيه
نمو سنوي %36.5 ▲ 

صافي الربح
114.3 مليون جنيه
نمو سنوي %87.8 ▲

مؤشرات األداء المالي | الربع األول 2019
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ا�رباح التشغيلية صافي الربح
قبل خصم الضرائب والفوائد
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صافي المبيعاتمجمل الربح

ملخص قائمة الدخل )مليون جم(

التغير   الربع األول 2018الربع األول 2019)مليون جم(
10.8%982.2886.1الإيرادات  

24.0%347.3280.1جممل الربح
31.6%35.4%هام�ش جممل الربح

36.5%196.0143.6الأرباح الت�سغيلية قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك
16.2%20.0%هام�ش الأرباح الت�سغيلية

87.8% 114.360.9�سايف الربح
6.9%11.6%هام�ش �سايف الربح

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 31 مارس 2019
اأعلنت اليوم �سركة »اإيديتا لل�سناعات الغذائية« )كود البور�سة الم�سرية EFID.CA وبور�سة لندان EFID.L( – الرائدة 
ب�سناعة الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا في م�سر – عن النتائج المالية والت�سغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 مار�ش 2019، 
حيث بلغت الإيرادات 982.2 مليون جنيه، بمعدل نمو �سنوي 10.8%. وارتفع �سافي الربح بمعدل �سنوي 87.8% لي�سجل 
114.3 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، و�ساحبه نمو هام�ش �سافي الربح اإلى 11.6% مقابل 6.9% خالل نف�ش 

الفترة من العام ال�سابق.

وتعك�ش النتائج المالية والت�سغيلية القوية المردود الإيجابي لنمو الكميات المباعة بمعدل �سنوي 6.3% لتبلغ 670.5 مليون 
عبوة خالل الربع الأول من عام 2019، بالإ�سافة اإلى ارتفاع متو�سط اأ�سعار البيع بن�سبة �سنوية 4.3% لي�سجل 1.46 جنيه 
للعبوة خالل نف�ش الفترة. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن الكميات المباعة في الربع الأول من العام الجاري تمثل ارتفاًعا بواقع 1% عن 
الكميات المباعة خالل الربع الأول من عام 2016 الذي �سبق تعويم الجنيه الم�سري، والتي بلغت وقتها 664.4 مليون عبوة. 

وقد اأثمر تعافي الكميات المباعة مع تعديل هيكل الأ�سعار وت�سكيلة المنتجات عن تعزيز معدلت الربحية، حيث ارتفع هام�ش 
مجمل الربح بواقع 4 نقاط مئوية لي�سجل 35.4% خالل الربع الأول من عام 2019، كما ارتفع هام�ش الأرباح الت�سغيلية قبل 

خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك اإلى 20.0% مقابل 16.2% خالل الربع الأول من عام 2018.

وقد حقق قطاعي المقرم�سات والويفر اأداًء قوًيا خالل الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت اإيرادات القطاعين بمعدل 
�سنوي 50.4% و42.7% على التوالي بف�سل تح�سن معدلت الكفاءة الت�سغيلية، والتي اأثمرت عن نمو الكميات المباعة لقطاع 
المقرم�سات بمعدل �سنوي 40.9% خالل الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الكميات المباعة لقطاع الويفر بن�سبة 
�سنوية 48.7% خالل نف�ش الفترة. كما وا�سلت ال�سركة تقديم مجموعة من الوحدات البيعية الأعلى �سعًرا بقطاعي المقرم�سات 
والويفر بهدف تعزيز معدلت ربحية القطاعين. وقد اأثمرت معدلت النمو القوية عن نمو م�ساهمة قطاع المقرم�سات باإجمالي 
اإيرادات ال�سركة اإلى 10.7% خالل الربع الأول من عام 2019 مقابل 7.9% خالل الربع الأول من عام 2018، بينما ارتفعت 

م�ساهمة قطاع الويفر اإلى 9.9% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.7% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

بلغت اإيرادات قطاع الكيك 455.9 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019 بزيادة �سنوية 4.6%، ويمثل ذلك 46.4% من 
اإجمالي اإيرادات اإيديتا خالل نف�ش الفترة. كما ارتفعت اإيرادات قطاع الكروا�سون بمعدل �سنوي 3.4% لت�سجل 277.7 مليون 
جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، اأو ما يعادل 28.3% من اإجمالي الإيرادات خالل نف�ش الفترة. وبالإ�سافة اإلى ذلك 
�سجلت اإيرادات قطاع الحلويات نمًوا �سنوًيا بن�سبة 7.5% لتبلغ 43.1 مليون جنيه خالل الربع الأول من العام الجاري، اأول ما 

يعادل 4.4% من اإجمالي الإيرادات.

وعلى ال�سعيد الإقليمي بلغت مبيعات الت�سدير 85.7 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019 بزيادة �سنوية %33.8، 
ومثلت مبيعات الت�سدير 8.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.2% خالل نف�ش الفترة من عام 2018.

التي تعمل بها وفًقا لأحدث الإح�ساءات  ال�سوقية في القطاعات الرئي�سية  اإيديتا في الحفاظ على ريادتها  وقد نجحت 
المتاحة ل�سهر فبراير 2019، حيث وا�سلت احتالل �سدارة �سوق الكيك بح�سة 48.5% في نهاية فبراير 2019 وكذلك 
�سوق الكروا�سون بح�سة 61.9%. كما احتلت ال�سركة �سدارة �سوق الحلويات بح�سة 9.5%، بينما احتلت المركز الثاني 

في �سوق المقرم�سات بح�سة 43.2%. وبلغت ح�سة ال�سركة في �سوق الويفر %10.3.

ارتفاع  �سوء  في   ،%4.8 �سنوية  بزيادة   2019 عام  من  الأول  الربع  خالل  جنيه  مليون   634.9 المبيعات  تكلفة  بلغت 
اإلى 490.4  الفترة. وارتفعت تكلفة الخامات المبا�سرة بمعدل �سنوي %1  الإيرادات بمعدل �سنوي 10.8% خالل نف�ش 
مليون جنيه، و�سهدت ن�سبة الخامات المبا�سرة اإلى المبيعات تح�سًنا ملحوًظا لت�سجل 49.9% خالل الربع الأول من عام 
2019 مقابل 54.8% خالل الربع الأول من العام ال�سابق بف�سل نمو الكميات المباعة وتعديل باقة المنتجات مع زيادة 

متو�سط اأ�سعار البيع.

بلغ مجمل الربح 347.3 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019 بزيادة �سنوية 24.0%. و�ساحب ذلك نمو هام�ش مجمل 
الربح اإلى 35.4% مقابل 31.6% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق، علًما باأن جميع قطاعات ال�سركة نجحت في تنمية 

هام�ش مجمل الربح خالل الربع الأول من عام 2019.
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بلغت الم�سروفات العمومية والإدارية 173.1 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي %4.9 
نف�ش  خالل   %18.6 مقابل   %17.6 لت�سجل  الإيرادات  اإلى  والإدارية  العمومية  الم�سروفات  ن�سبة  وانخف�ست  فقط، 

الفترة من العام ال�سابق.

ال�سرائب  خ�سم  قبل  الت�سغيلية  الأرباح  ارتفاع  اإلى  الربحية  معدلت  ونمو  التكاليف  هيكل  كفاءة  تح�سن  اأدى  وقد 
 ،2019 عام  من  الأول  الربع  خالل  جنيه  مليون   196.0 اإلى   %36.5 �سنوي  بمعدل  وال�ستهالك  والإهالك  والفوائد 
نقاط  اأربع  بواقع  وال�ستهالك  والإهالك  والفوائد  ال�سرائب  خ�سم  قبل  الت�سغيلية  الأرباح  هام�ش  نمو  اإلى  بالإ�سافة 

مئوية ليبلغ 20.0% خالل نف�ش الفترة.

ارتفع �سافي الربح بمعدل ال�سعف تقريًبا لي�سجل 114.3 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019 مقابل 60.9 مليون 
جنيه خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. و�ساحب ذلك نمو هام�ش �سافي الربح اإلى 11.6% خالل الربع الأول من العام 

الجاري مقابل 6.9% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

االستراتيجية
تتمثل اأبرز اأهداف ا�ستراتيجية اإيديتا خالل عام 2019 في موا�سلة تنمية الكميات المباعة وتح�سين ت�سكيلة المنتجات مع 
تعزيز كفاءة هيكل التكاليف لدعم معدلت الربحية، بالإ�سافة اإلى الم�سي قدًما في تنفيذ خططها ال�ستراتيجية طويلة 
الأجل بهدف دعم م�سيرة النمو وتعظيم العائد ال�ستثماري للم�ساهمين. ومن بين تلك الخطط موا�سلة �سخ ال�ستثمارات 
مرة اأخرى في التو�سع بقدرات ال�سركة، حيث تعتزم اإيديتا ال�ستفادة من الم�ساحات الوا�سعة المتاحة بم�سنع E08 عبر 
اإ�سافة خطوط اإنتاج جديدة، علًما باأن ال�سركة قامت بتركيب خط جديد لإنتاج الحلويات مطلع العام الجاري، وقامت 
باإطالق منتجات »بون بون« الجديدة تحت عالمة اإيديتا الرئي�سية بقطاع الحلويات »ميميك�ش«، وذلك في اإطار م�ساعي 

ال�سركة لتر�سيخ مكانتها في �سوق الحلويات �سريع النمو. 

البتكارية  القدرات  من  م�ستفيًدة  اآلًيا،  المعباأة  الخفيفة  الأغذية  ب�سوق  جديدة  قطاعات  في  الدخول  ال�سركة  وتعتزم 
والمعرفة الفنية والتقنية التي تنفرد بها ال�سركة و�سبكات التوزيع القوية التي تغطي كافة اأنحاء الجمهورية.

و�ستوا�سل ال�سركة تركيزها على تنمية مبيعات الت�سدير، والتي مثلت 8.7% من اإجمالي المبيعات خالل الربع الأول من 
عام 2019 مقابل 7.2% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. وقد قامت اإيديتا بتاأ�سي�ش �سركتها بدولة المغرب مع ت�سجيل 
عالمة فري�سكا، وذلك بمقت�سى م�سروعها الم�سترك في المغرب مع مجموعة »دي�سلوج«، بالإ�سافة اإلى الم�سي قدًما تجاه 
اإن�ساء اأول م�سنع لها خارج ال�سوق الم�سري. وياأتي اإن�ساء الم�سنع الجديد في اإطار خطة ال�سركة لتعزيز قدرتها على 

خدمة الأ�سواق الإقليمية ذات القواعد ال�ستهالكية ال�سخمة ومقومات النمو الواعدة.
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات |الربع األول 2019

-

٪٤٫٦

٪٣٫٤

٪٥٠٫٤

٪٤٢٫٧

٪٧٫٥

٪١٢٫٩- منتجات مستوردة

الحلويات

الويفر

المقرمشات

الكرواسون

الكيك

مثلت المقرم�سات اأ�سرع القطاعات نمًوا خالل الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت اإيرادات القطاع بمعدل �سنوي %50.4 
لتبلغ 105.5 مليون جنيه، ويليه قطاع الويفر الذي ارتفعت اإيراداته بن�سبة �سنوية 42.7% اإلى 97.3 مليون جنيه خالل نف�ش 
الفترة. وارتفعت اإيرادات قطاع الكيك بمعدل �سنوي 4.6% لت�سجل 455.9 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، 
في حين �سجلت اإيرادات الكروا�سون نمًوا �سنوًيا بن�سبة 3.4% لتبلغ 277.8 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة. واأخيًرا، ارتفعت 

اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل �سنوي 7.5% اإلى 43.1 مليون جنيه خالل الربع الأول من العام الجاري.

ويليه  بن�سبة %36.8،  الإيرادات خالل عام 2019  اإجمالي  نمو  بمعدل  الم�ساهمة  المقرم�سات �سدارة  احتل قطاع  وقد 
قطاعي الويفر والكيك بن�سب م�ساهمة 30.3% و20.7% على التوالي. و�ساهم قطاع الكروا�سون بن�سبة 9.4% في معدل 

نمو الإيرادات خالل الربع الأول من عام 2019، في حين بلغت م�ساهمة قطاع الحلويات 3.1% خالل نف�ش الفترة.

مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات
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منتجات مستوردةالحلويات الويفر المقرمشات الكرواسون الكيك
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بلغت الكميات المباعة 670.5 مليون عبوة بزيادة �سنوية قدرها 6.3%، حيث يعك�ش ذلك الم�ساهمة القوية لقطاعات 
منتجات  باأن  علًما   ،%4.3 �سنوية  بن�سبة  ال�سركة  منتجات  اأ�سعار  متو�سط  ارتفع  كما  والحلويات.  والمقرم�سات  الكيك 

الكروا�سون كانت الأعلى ارتفاًعا بن�سبة 17.5% خالل نف�ش الفترة.
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متوسط أسعار المصنع
التغيرالربع األول 2019الربع األول 2019جنيه مصري

-0.6% 1.24  1.23 الكيك
17.5% 1.52  1.79 الكروا�سون
6.8% 1.66  1.77 املقرم�سات

-4.1% 1.70  1.63 الويفر
-17.5% 2.09  1.72 احللويات

4.3% 1.40  1.46 متوسط إيديتا 

توزيع اإليرادات والكميات المباعة

الربع األول 2018الربع األول 2019
صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 10.8 353  436  10.5 371  456 الكيك
 7.5 176  269  6.9 155  278 الكروا�سون
 1.7 42  70  2.3 60  105 املقرم�سات

 1.2 40  68  1.7 60  97 الويفر
 0.9 19  40  0.9 25  43 احللويات

 -- 3 -- 3 منتجات م�ستوردة
 22.1 631  886  22.4 670  982 اإلجاميل

بلغ مجمل الربح 347.3 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 24.0%. وارتفع هام�ش مجمل 
الربح بواقع 3.7 نقطة مئوية اإلى 35.4% خالل نف�ش الفترة. وقد نجحت جميع قطاعات ال�سركة في تنمية مجمل الربح 
وهام�ش مجمل الربح خالل الربع الأول من عام 2019، حيث جاء الكروا�سون في المركز الأول في �سوء ارتفاع هام�ش 
مجمل الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية لي�سجل 31.8%، ويليه قطاع الكيك الذي ر�سد ارتفاع هام�ش مجمل الربح بواقع 

4.4 نقطة مئوية ليبلغ %40.1. 

توزيع هامش مجمل الربح حسب القطاع

٪٣٥٫٧
٪٤٠٫١

٪٢٧٫٠
٪٣١٫٨

٪٢٧٫٦
٪٣٠٫٠ ٪٣٠٫٨ ٪٣٣٫٠

٪٢٥٫٨ ٪٢٧٫٢

الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات

الربع ا�خير ٢٠١٧  الربع ا�خير ٢٠١٨ 
الكيك

وا�سل قطاع الكيك احتالل �سدارة اإيرادات اإيديتا خالل الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت م�ساهمته 455.9 مليون 
الكميات  ارتفاع  الإيرادات  نمو  ويعك�ش  ال�سركة.  اإيرادات  اإجمالي  يعادل 46.4% من  اأو ما  �سنوية %4.6،  بزيادة  جنيه 
المباعة بمعدل �سنوي 5.2% لتبلغ 371.2 مليون عبوة خالل الربع الأول من عام 2019، فيما ا�ستقر متو�سط اأ�سعار البيع 

٪٤٩٫٢

٪٣٠٫٣

٪٧٫٩

٪٧٫٧
٪٤٫٥ ٪٠٫٣ ٪٠٫٣

٪٤٦٫٤

٪٢٨٫٣

٪١٠٫٧

٪٩٫٩
٪٤٫٤

توزيع ا�يرادات حسب القطاع
الربع ا�ول 2019 (مليون جم)

توزيع ا�يرادات حسب القطاع
الربع ا�ول 2018 (مليون جم)

٢٫٧ منتجات مستوردة  

 

٤٣٫١ الحلويات  

  

٩٧٫٣ الويفر  

 

١٠٥٫٥ المقرمشات  

 

٢٧٧٫٧ الكرواسون  

 

٤٥٥٫٩ الكيك  

٣٫٠ منتجات مستوردة  

 

٤٠٫١ الحلويات  

  

٦٨٫٢ الويفر  

 

٧٠٫١ المقرمشات  

 

٢٦٨٫٧ الكرواسون  

 

٤٣٦٫٠ الكيك  

٪٤٩٫٢

٪٣٠٫٣

٪٧٫٩

٪٧٫٧
٪٤٫٥ ٪٠٫٣ ٪٠٫٣

٪٤٦٫٤

٪٢٨٫٣

٪١٠٫٧

٪٩٫٩
٪٤٫٤

توزيع ا�يرادات حسب القطاع
الربع ا�ول 2019 (مليون جم)

توزيع ا�يرادات حسب القطاع
الربع ا�ول 2018 (مليون جم)

٢٫٧ منتجات مستوردة  

 

٤٣٫١ الحلويات  

  

٩٧٫٣ الويفر  

 

١٠٥٫٥ المقرمشات  

 

٢٧٧٫٧ الكرواسون  

 

٤٥٥٫٩ الكيك  

٣٫٠ منتجات مستوردة  

 

٤٠٫١ الحلويات  

  

٦٨٫٢ الويفر  

 

٧٠٫١ المقرمشات  

 

٢٦٨٫٧ الكرواسون  

 

٤٣٦٫٠ الكيك  
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عند 1.23 جنيه للعبوة مقابل 1.24 خالل الربع الأول من عام 2018.

ووا�سلت اإيديتا احتالل مرتبة ال�سدارة ب�سوق الكيك، حيث بلغت ح�ستها ال�سوقية 48.5% بنهاية فبراير 2019 )وفًقا 
لأحدث الإح�ساءات المتاحة( مقابل 53.5% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

بلغ مجمل الربح 182.9 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 17.5%، اأو ما يعادل 52.7% من 
مجمل ربح ال�سركة، علًما باأن القطاع �ساهم بن�سبة 40.5% في معدل نمو مجمل الربح خالل نف�ش الفترة. وارتفع هام�ش 
مجمل الربح بواقع 4.4 نقطة مئوية لي�سجل 40.1% خالل الربع الأول من العام الجاري مقابل 35.7% خالل نف�ش الفترة 
اإلى مردود  من العام ال�سابق. وتعك�ش تلك النتائج طبيعة منتجات الكيك التي تت�سم بارتفاع هام�ش الأرباح، بالإ�سافة 

تمرير زيادات الأ�سعار بطريقة غير مبا�سرة وتح�سين ت�سكيلة المنتجات.

الكرواسون
بلغت اإيرادات قطاع الكروا�سون 277.7 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019 بزيادة �سنوية 3.4%، حيث مثلت 
28.3% من اإجمالي اإيرادات ال�سركة خالل نف�ش الفترة. ويرجع نمو الإيرادات اإلى ارتفاع متو�سط اأ�سعار منتجات القطاع 
بمعدل �سنوي 17.5% ليبلغ 1.79 جنيه للعبوة، وذلك بعد قيام ال�سركة بتمرير زيادات الأ�سعار مثل طرح الحجم الأكبر 
من منتج ميني مولتو بكريمة البندق، الأمر الذي �ساهم في الحد من اأثر تراجع الكميات المباعة بن�سبة �سنوية %12.0 

لتبلغ 155.0 مليون عبوة خالل الربع لأول من عام 2019.

وقد وا�سلت ال�سركة احتالل �سدارة �سوق الكروا�سون بح�سة �سوقية 61.9% في نهاية فبراير 2019 مقابل 61.7% خالل 
نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

بلغ مجمل الربح 88.3 مليون جنيه بزيادة �سنوية 21.8%، حيث مثل القطاع ثاني اأكبر م�ساهم في مجمل الربح بن�سبة 
25.4% خالل نف�ش الفترة. كما �سجل القطاع اأعلى ن�سبة نمو بهام�ش مجمل الربح، حيث ارتفع بواقع 4.8 نقطة مئوية 
لي�سجل 31.8% خالل الربع الأول من عام 2019 مقابل 27.0% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. ويعك�ش نمو ربحية 

القطاع المردود الإيجابي لإجراء التعديالت على منتجات القطاع وتمرير زيادات الأ�سعار بطريقة غير مبا�سرة.

المقرمشات
مثلت المقرم�سات اأ�سرع القطاعات نمًوا خالل الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل �سنوي 50.4% لتبلغ 
105.5 مليون جنيه بف�سل نمو الكميات المباعة بن�سبة �سنوية 40.9% اإلى 59.6 مليون عبوة وارتفاع معدلت الطاقة الت�سغيلية، 
بالإ�سافة اإلى نمو متو�سط اأ�سعار البيع بمعدل �سنوي 6.8% اإلى 1.77 جنيه للعوبة مدعوًمة باإطالق وحدة بيعية جديدة من منتج 

بيك رولز ب�سعر 3 جنيه للعبوة خالل الربع الأخير من عام 2018.

ووا�سلت ال�سركة احتالل المركز الثاني في �سوق المقرم�سات بح�سة �سوقية 43.2% في نهاية فبراير 2019 مقابل 41.9% خالل 
نف�ش الفترة من عام 2018.

كما مثلت المقرم�سات اأ�سرع القطاعات نمًوا على �سعيد مجمل الربح، والذي ارتفع بمعدل �سنوي 63.3% لي�سجل 31.6 مليون 
جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، اأو ما يعادل 9.1% من مجمل ربح ال�سركة مقابل 6.9% خالل نف�ش الفترة من العام 
ال�سابق. و�ساحب ذلك نمو هام�ش مجمل الربح اإلى 30.0% خالل الربع الأول من العام الجاري مقابل 27.6% خالل نف�ش الفترة 

من العام ال�سابق. وتعك�ش ربحية القطاع مردود ارتفاع متو�سط اأ�سعار البيع وا�ستمرار نمو الكميات المباعة.

٪٥٥٫٦
٪٢٥٫٩

٪٦٫٩

٪٧٫٥
٪٣٫٧ ٪٠٫٤ ٪٠٫٢

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع ا�ول 2018 (مليون جم)

٪٥٢٫٧

٪٩٫١

٪٩٫٢
٪٣٫٤

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع ا�ول 2019 (مليون جم)

٪٢٥٫٤

٠٫٦ منتجات مستوردة  

 

١١٫٧ الحلويات  

  

٣٢٫١ الويفر  

 

٣١٫٦ المقرمشات  

 

الكرواسون   ٨٨٫٣

 

١٨٢٫٩ الكيك  

١٫٢ منتجات مستوردة  

 

١٠٫٤ الحلويات  

  

٢١٫٠ الويفر  

 

١٩٫٤ المقرمشات  

 

الكرواسون   ٧٢٫٥

 

١٥٥٫٧ الكيك  

٪٥٥٫٦
٪٢٥٫٩

٪٦٫٩

٪٧٫٥
٪٣٫٧ ٪٠٫٤ ٪٠٫٢

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع ا�ول 2018 (مليون جم)

٪٥٢٫٧

٪٩٫١

٪٩٫٢
٪٣٫٤

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع ا�ول 2019 (مليون جم)

٪٢٥٫٤

٠٫٦ منتجات مستوردة  

 

١١٫٧ الحلويات  

  

٣٢٫١ الويفر  

 

٣١٫٦ المقرمشات  

 

الكرواسون   ٨٨٫٣

 

١٨٢٫٩ الكيك  

١٫٢ منتجات مستوردة  

 

١٠٫٤ الحلويات  

  

٢١٫٠ الويفر  

 

١٩٫٤ المقرمشات  

 

الكرواسون   ٧٢٫٥

 

١٥٥٫٧ الكيك  
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الويفر
مثل الويفر ثاني اأ�سرع القطاعات نمًوا خالل الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل �سنوي 42.7% اإلى 97.3 
مليون جنيه، اأو ما يعادل 9.9% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.7% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. ويعك�ش نمو الإيرادات مردود 
نمو الكميات المباعة بن�سبة �سنوية 48.7% لت�سجل 59.7 مليون عبوة خالل الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تراجع 

متو�سط اأ�سعار البيع بمعدل �سنوي 4.1% اإلى 1.63 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة.

وقد بلغت ح�سة اإيديتا ب�سوق الويفر 10.3% بنهاية فبراير 2019 مقابل 10.5% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

كما مثل الويفر ثاني اأ�سرع القطاعات نمًوا على �سعيد مجمل الربح، والذي �سجل نمًوا �سنوًيا بمعدل 52.7% ليبلغ 32.1 مليون جنيه 
خالل الربع الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 9.2% من مجمل ربح ال�سركة خالل نف�ش الفترة. وارتفع هام�ش مجمل الربح بواقع 
2.2 نقطة مئوية ليبلغ 33.0% خالل الربع الأول من العام الجاري مقابل 30.8% خالل نف�ش الفترة من عام 2018، حيث يرجع ذلك 

اإلى نمو الكميات المباعة وتح�سن التكاليف الت�سغيلية.

الحلويات
بلغت اإيرادات قطاع الحلويات 43.1 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 7.5% اأو ما يعادل 
المباعة  الكميات  الإيجابي لرتفاع  المردود  يعك�ش ذلك  الفترة، حيث  نف�ش  ال�سركة خالل  اإيرادات  اإجمالي  4.4% من 
بن�سبة �سنوية قدرها 30.3% اإلى 25.0 مليون عبوة، مما �ساهم في الحد من اأثر تراجع متو�سط اأ�سعار البيع بمعدل �سنوي 

17.5% ليبلغ 1.72 جنيه للعبوة خالل الربع الأول من العام الجاري.

وقد نجحت اإيديتا في الحفاظ على ح�ستها ب�سوق الحلويات عند 9.5% في نهاية فبراير 2019.

ارتفع مجمل الربح بقطاع الحلويات للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2018، حيث بلغ 11.7 مليون جنيه بزيادة 
�سنوية 13.4%، ومثل ذلك 3.4% من مجمل ربح ال�سركة و�ساهم بن�سبة 2.1% في معدل نمو مجمل الربح خالل نف�ش 
الفترة. وارتفع هام�ش مجمل الربح اإلى 27.2% خالل الربع الأول من العام الجاري �سعوًدا من 25.8% خالل نف�ش الفترة 

من العام ال�سابق.

الميزانية
بلغ اإجمالي الأ�سول 3.0 مليار جنيه في 31 مار�ش 2019، وي�سمل ذلك اأ�سوًل ثابتة بقيمة 1.9 مليار جنيه اأو ما يعادل 
62.2% من اإجمالي الأ�سول. وبلغ اإجمالي النفقات الراأ�سمالية 65.8 مليون جنيه منذ بداية عام 2019، وي�سمل ذلك 

نفقات خطوط الإنتاج الجديدة بم�سنعي E08 وE15 وكذلك النفقات الراأ�سمالية المتعلقة باأن�سطة ال�سيانة.

وبلغت النقدية وما في حكمها بما في ذلك اأذون الخزانة 398.9 مليون جنيه في 31 مار�ش 2019 بزيادة �سنوية %12.8 
العمليات  المدينة من  الأر�سدة  وبلغت  دي�سمبر 2018.  الأ�سول مقابل 12.5% في 31  اإجمالي  يعادل 13.4% من  وبما 
التجارية واأوراق القب�ش الأخرى 36.6 مليون جنيه في 31 مار�ش 2019، وهو ما يعك�ش التزام ال�سركة ب�سيا�سة التح�سيل 
النقدي لـ97% من قيمة المبيعات. وبلغت الأر�سدة الدائنة واأوراق الدفع الأخرى 442.4 مليون جنيه في 31 مار�ش 2019 

مقابل 438.9 مليون جنيه في نهاية دي�سمبر 2018.

بلغ اإجمالي القرو�ش 639.4 مليون جنيه في 31 مار�ش 2019 مقابل 725.7 مليون جنيه في 31 دي�سمبر 2018. وانخف�ش 
�سافي الديون اإلى 240.5 مليون جنيه في 31 مار�ش 2019 مقابل 372.0 مليون جنيه في نهاية عام 2018. وبلغ اإجمالي 

حقوق الملكية 1.4 مليار جنيه في 31 مار�ش 2019.
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التسوية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير
تتمثل اأبرز الختالفات بين معايير المحا�سبة الم�سرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في اأ�سلوب احت�ساب 
ن�سيب اأرباح العاملين، حيث يتم معاملة اأرباح العاملين �سمن م�سروفات ال�سركة با�ستخدام المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية، بينما يتم احت�سابها �سمن توزيعات الأرباح عند اتباع معايير المحا�سبة الم�سرية، وبالتالي ل يمكن 
اإدراجها �سمن بنود قائمة الدخل. وبالإ�سافة اإلى ذلك، هنالك اختالف في كيفية احت�ساب الأرباح الت�سغيلية قبل خ�سم 
ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك بين معايير المحا�سبة الم�سرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
الت�سغيلية قبل  اإلى بند الأرباح  اأرباح فروق عملة بقيمة 9.5 مليون جنيه  وخالل الربع الأول من عام 2019 تم خ�سم 
خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك مع خ�سم مبلغ 
0.04 مليون جنيه في �سورة مكا�سب من بيع الأ�سول الثابتة. وت�سمل الت�سويات الأخرى خ�سم مبلغ 10.5 مليون جنيه 
اإلى 1.7 مليون جنيه متعلقة ببنود المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخا�سة  اأرباح العاملين بالإ�سافة  ن�سيب 
بالتاأجير التمويلي )معيار رقم 16(، وبالتالي بلغت الت�سويات الناتجة عن اختالف معايير المحا�سبة على بند الأرباح 

الت�سغيلية قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك 17.7 مليون جنيه.

وفيما يلي مقارنة بين اختالفات معايير المحا�سبة الم�سرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية خالل الربع الأول 
من عام 2019.

مليون جم*
معايير المحاسبة 

المصرية 
الربع األول 2019

التسوية

المعايير الدولية 
إلعداد

التقارير المالية
الربع األول 2019

982.2   - 982.2صايف املبيعات
514.3-514.3تكلفة املبيعات )بخالف م�سروفات الأن�سطة ال�سناعية(

 4.1120.6  116.5 م�سروفات الأن�سطة ال�سناعية
 2،565.1  - 2،553.6 اإجمايل تكلفة املبيعات

 634.9 (4.1) 630.8مجمل الربح
35.4%35.8%هام�ش جممل الربح

 76.5 0.4 76.1 م�سروفات البيع والتوزيع
 31.8   -  31.8 م�سروفات الدعاية والت�سويق

 64.9 61.23.7م�سروفات عمومية واإدارية
 11.1   0.7 10.4م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

 163.0(8.9) 171.9أرباح النشاط
16.6%17.5%هام�ش اأرباح الن�ساط

1.71.7-الفائدة علي التاأجير التمويلي
 151.0(10.6) 161.6األرباح قبل خصم الرضائب

 36.6   - 36.6�سرائب الدخل
 114.3(10.6)  124.9 صايف الربح بعد خصم الرضائب

11.6%12.7%هام�ش �سافي الربح بعد خ�سم ال�سرائب
األرباح التشغيلية قبل خصم الرضائب والفوائد واإلهالك 

(EBITDA) واالستهالك
213.7(17.7 )196.0 

هام�ش الأرباح الت�سغيلية قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك 
20.0%21.8%وال�ستهالك

* تستند البيانات إلى تقارير اإلدارة لإلفصاح بشكل أفضل عن توزيع النفقات.
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٪١٠٫٣

٪١٩٫١

٪١٨٫٤

توزيع الخامات الرئيسية الربع ا�ول ٢٠١٨

٪٢٫٨
٪٤٫٧

٪١١٫٨٪٥٫٦

٪٣٣٫٠

٪٩٫٠

٪١٦٫٥

٪١٦٫٥

توزيع الخامات الرئيسية الربع ا�ول ٢٠١٩

٪٢٫٩
٪٥٫٤

٪٥٫٦
٪٨٫٨

٪٢٩٫٤

٪١٠٫٣

٪١٩٫١

٪١٨٫٤

توزيع الخامات الرئيسية الربع ا�ول ٢٠١٨

٪٢٫٨
٪٤٫٧

٪١١٫٨٪٥٫٦

٪٣٣٫٠

٪٩٫٠

٪١٦٫٥

٪١٦٫٥

توزيع الخامات الرئيسية الربع ا�ول ٢٠١٩

 خامات التعبئة
  حليب بودرة

  كاكاو
  بيض
  دقيق
  سكر

  زيوت ومواد دهنية
  خامات أخرى

 خامات التعبئة
  حليب بودرة

  كاكاو
  بيض
  دقيق
  سكر

  زيوت ومواد دهنية
  خامات أخرى

)1( هذا التوزيع مستمد من تقرير إدارة الشركة.
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أبرز مستجدات األسواق التي تنافس بها الشركة
وا�سل قطاع الأغذية الخفيفة م�ساره الت�ساعدي خالل اأول �سهرين من عام 2019، حيث اأظهرت اأحدث الإح�ساءات التي 
اأجرتها وكالة نيل�سون لأبحاث الت�سويق نمو حجم جميع القطاعات التي تعمل بها اإيديتا ب�سوق الأغذية الخفيفة بمعدل �سنوي 

16.8% ليبلغ 4.01 مليار جنيه. 
وقد بلغ حجم �سوق الكيك 511.0 مليون جنيه بنهاية فبراير 2019، بمعدل نمو �سنوي 12%. واحتلت اإيديتا المركز الأول ب�سوق 
الكيك، حيث بلغت ح�ستها ال�سوقية 48.3% بنهاية فبراير 2019مقابل 53.5% بنهاية نف�ش الفترة من العام ال�سابق. وبلغ حجم 
�سوق الكروا�سون 271.1 مليون جنيه خالل اأول �سهرين من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 21%. وبلغت ح�سة ال�سركة في �سوق 

الكروا�سون 61.9% بنهاية فبراير 2019 مقابل 61.7 خالل نف�ش الفترة من عام 2018.

وبلغ حجم �سوق المقرم�سات 197.3 مليون جنيه بنهاية فبراير 2019، بمعدل نمو �سنوي 30.1%، علًما باأن �سريحة المقرم�سات 
مثلت 8% من �سوق الت�سالي المالحة. واحتلت اإيديتا المركز الثاني ب�سوق المقرم�سات، حيث ارتفعت ح�ستها اإلى 43.2% بنهاية 

فبراير 2019 مقابل 41.9% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق.

وبلغ حجم �سوق الويفر 523.2 مليون جنيه بنهاية فبراير 2019، بمعدل نمو �سنوي 16.3%، حيث بلغت ح�سة اإيديتا ب�سوق الويفر 
10.3% مقابل 10.5% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. وبلغ حجم �سوق الحلويات 243.0 مليون جنيه بنهاية فبراير 2019، بمعدل 

نمو �سنوي 41.1%، حيث نجحت اإيديتا في الحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع بح�سة �سوقية 9.5% خالل نف�ش الفترة. 
قطاعات مختارة بسوق األغذية الخفيفة في مصر

منذ بداية عام 2019القطاع
)مليون جم(

منذ بداية عام 2018
)مليون جم(

التغيير )%(

12.0%511.0456.3الكيك
21.0%271.1224.0الكروا�سون

15.5%2،466.02،135.7الت�سايل املاحلة
30.1%197.3151.6المقرمشات*

16.3%523.2449.8الويفر
41.1%243.0172.2احللويات

16.8%4،014.33،438.0إجاميل

* تمثل المقرمشات حوالي 8.0% من سوق التسالي المالحة في فبراير 2019
AC Nielsen Retail Audits :المصدر

 %85.4
من اإيرادات 
الربع الأول 

2019

الترتيب 
في 

السوق
الحصة السوقية 

فبراير 2019
الحصة السوقية 

فبراير 2018
متوسط السعر 

العالمات)جم / دوالر1(

1.58 / 53.50.09%48.5%#1الكيك

2.21 / 61.70.13%61.9%#1الكرواسون

2.27 / 41.90.13%43.2%#2المقرمشات

2.12 / 10.50.12%10.3%#3الويفر

3.47 / 11.50.20%9.5%#1الحلويات

المصدر: تقرير AC Nielsen Retail Audit, IPSOS لشهر فبراير 2019
1 متوسط األسعار خالل الربع األول من 2019. الدوالر = 17.32 جنيه مصري، وفًقا لسعر الصرف في 31 مارس 2019 )البنك المركزي المصري(.
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التسويق
جميع  احتياجات  لتلبية  البتكارية  منتجاتها  باقة  تح�سين  على  ال�سركة  انتهجتها  التي  الت�سويق  ا�ستراتيجية  ركزت 
منتجات  على  التعديالت  اإجراء  في  الت�سويق  جهود  اأبرز  وتمثلت  المباعة.  الكميات  وتنمية  ال�ستهالكية  ال�سرائح 
اإيديتا  اأطلقت  اإطالق المزيد من المنتجات الجديدة. وقد  ال�سركة وتمرير زيادات الأ�سعار بطريقة غير مبا�سرة مع 
خالل الربع الأول من عام 2019 مجموعة جديدة من منتجات الحلويات تحت عالمة »بون بون« الفرعية تحت عالمة 
اإيديتا الرئي�سية بقطاع الحلويات »ميميك�ش«، وهي ع�سا حلوى ذات ح�سو كريمي بنكهات الفاكهة بما في ذلك الفراولة 
والبرتقال والتفاح، وذلك ب�سعر 2 جنيه للعبوة. وياأتي اإطالق »بون بون« بعد قيام ال�سركة باإعادة اإطالق حلوى جديدة 
والترويج  المنتجات  ت�سكيلة  لتنويع  اإيديتا  اأهداف  اإطار  في  الجهود  هذه  وتاأتي   .»DOLCE« الفرعية  عالمتها  تحت 

لعالمتها المميزة، ف�ساًل عن مردود هذه الخطوة على تر�سيخ مكانة ال�سركة وريادتها لقطاع الحلويات الم�سري.

 2018 عام  نهاية  في  رولز  بيك  عالمة  تحت  ال�سركة  اأطلقتها  التي  الجديدة  النكهات  لقت  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
ا�ستح�ساًنا كبيًرا من الم�ستهلكين، حيث تعمل اإيديتا على اإجراء التعديالت على منتجات القطاع بهدف تعزيز ربحيته.

الجهود  تلك  بدعم  وقامت  المغرب،  في  »فري�سكا«  التجارية  عالمتها  ال�سركة  اأطلقت  الإقليمي،  ال�سعيد  وعلى 
من  وغيرها  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  اأخرى  حمالت  اإطالق  اإلى  بالإ�سافة  والت�سويقية،  الإعالنية  بالحمالت 
المنتجات في مختلف  ت�سكيلة  لتح�سين  ا�ستراتيجيتها  بتطبيق  ال�سركة  التقليدية. وقد قامت  والترويج  الدعاية  و�سائل 
التناف�سية  المميزات  الحفاظ على  �سعًيا  الأ�سعار بطريقة غير مبا�سرة،  زيادات  تمرير  بالتوازي مع  الت�سدير  اأ�سواق 

لمنتجاتها في تلك الأ�سواق.

قطاع  عكف  الجديدة،  المنتجات  من  مجموعة  واإطالق  المنتجات  ت�سكيلة  لتح�سين  ال�سركة  جهود  مع  وبالتزامن 
اإطالق  خالل  من  الم�ستهلكين  مع  ال�سركة  توا�سل  تعزيز  اإلى  الهادفة  المبادرات  من  مجموعة  اإطالق  على  الت�سويق 
على  تركيًزا  اإيديتا  عالمات  لمختلف  الترويج  بهدف  العرو�ش  وتقديم  الإلكترونية  القنوات  عبر  الت�سويقية  الحمالت 
التقليدية  البيع  ابتكاري في قنوات  ا على عر�ش منتجاتها ب�سكل  اأي�سً ال�سركة  الأعلى �سعًرا. وعملت  البيعية  الوحدات 
المنتجات  �سراء  على  ت�سجيعهم  وبالتالي  بمنتجاتها،  الم�ستهلكين  ووعي  دراية  زيادة  بهدف  الرئي�سية  والح�سابات 

وزيادة الكميات المباعة.

متوسط أسعار الوحدات البيعية
التغيير )%(الربع األول 2018الربع األول 2019

-1.581.58الكيك

15.7%2.211.91الكروا�سون

7.6%2.272.11املقرم�سات

-2.7%2.122.18الويفر

-13.7%3.474.02احللويات

2.6%1.941.89إجاميل

قطاع المبيعات والتوزيع2
تعكف اإيديتا على تعظيم ال�ستفادة من منظومة التوزيع التي تنفرد بها �سعًيا لتح�سين كفاءتها وبالتالي تعظيم المردود 
من  التقليدية  والقنوات  بالتجزئة  البيع  اإيرادات  تنمية  اإلى  ال�سركة  وتهدف  الت�سغيلية.  القطاعات  بجميع  ال�ستثماري 
اأجل القتراب قدر الم�ستطاع من نب�ش ال�سوق ومعرفة التوجهات ال�سائدة، اإلى جانب العمل على تنويع الفئات ال�سعرية 
لمنتجات ال�سركة بهدف مالئمة احتياجات ال�سرائح ال�سوقية المختلفة وفًقا للتوزيع الجغرافي و�سرائح الدخل لمختلف 

فئات الم�ستهلكين.

٪٥٦٫٢
٪٣١٫١

٪٣٫٣
٪٢٫٢ ٪٧٫٢

توزيع ا�يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع ا�ول 2018

٪٥٥٫١

٪٣١٫٧

٪١٫٥
٪٣٫١

٪٨٫٧

توزيع ا�يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع ا�ول 2019

٪٥٦٫٢
٪٣١٫١

٪٣٫٣
٪٢٫٢ ٪٧٫٢

توزيع ا�يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع ا�ول 2018

٪٥٥٫١

٪٣١٫٧

٪١٫٥
٪٣٫١

٪٨٫٧

توزيع ا�يرادات حسب قنوات
 التوزيع الربع ا�ول 2019

توزيع اإليردات حسب قنوات التوزيع يعكس مجمل اإليرادات  2
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وقد بلغ اإجمالي مبيعات الجملة 545.7 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 8.6%، حيث مثل 
ذلك 55.1% من اإجمالي الإيرادات مقابل 56.2% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. وبلغت مبيعات التجزئة 314.5 
مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 13.1%، حيث مثلت 31.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 
31.1% خالل نف�ش الفترة من العام ال�سابق. وبلغت اإيرادات الح�سابات الرئي�سية 30.4 مليون جنيه خالل الربع الأول 
من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 3.5%، في حين تراجعت التوريدات المبا�سرة بن�سبة �سنوية 27.3% لتبلغ 14.4 مليون 
جنيه خالل نف�ش الفترة، علًما باأن م�ساهمة التوريدات والح�سابات الرئي�سية مثلت 4.5% من اإجمالي المبيعات خالل 

الربع الأول من عام 2019 مقابل 5.5% خالل نف�ش الفترة من العام الما�سي.

بلغ اإجمالي مبيعات الت�سدير 85.7 مليون جنيه خالل الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو �سنوي 33.8%، حيث مثل 
8.7% من اإجمالي المبيعات خالل الربع الأول مقابل 7.2% في الربع الأول عام 2018. وتتطلع اإيديتا للتو�سع بمزيد من 

الأ�سواق الت�سديرية الواعدة باعتبارها اأحد الركائز الأ�سا�سية با�ستراتيجيتها التطلعية.

قطاع اإلمداد والتوريد
وا�سلت اإدارة الإمداد والتوريد تركيزها على تعظيم الكفاءة الت�سغيلية وتعزيز هيكل التكاليف بجميع القطاعات الت�سغيلية، وذلك 
عبر توظيف عالقتها الوطيدة مع قاعدة وا�سعة ومتنوعة من الموردين في تاأمين احتياجات ال�سركة من الخامات باأ�سعار تناف�سية.

وقد انعك�ش مردود ارتفاع قيمة الجنيه الم�سري في الفترة الأخيرة على تح�سن هيكل التكاليف بال�سركة، حيث مثلت تكلفة 
الخامات الم�ستوردة 27.0% من اإجمالي تكاليف الخامات المبا�سرة خالل الربع الأول من عام 2019 مقابل 31.0% خالل الربع 
الأول من عام 2018. ول تزال المواد الخام تحتل الن�سيب الأكبر من الخامات المبا�سرة خالل الربع الأول من عام 2019، حيث 

مثلت منفردة 67% من اإجمالي تكلفة الخامات المبا�سرة، بينما مثلت الن�سبة المتبقية تكاليف التعبئة والتغليف.

العمليات الصناعية
ركزت اإدارة العمليات ال�سناعية خالل الربع الأول من عام 2019 على التو�سع بالطاقة الت�سغيلية لم�سنع E15 عبر ت�سغيل 
اإدارة  وتعمل  الحلويات.  ت�سكيلة قطاع  الجديدة �سمن  بون«  »بون  لت�سنيع منتجات  المخ�س�سة  الجديدة  الإنتاج  خطوط 
العمليات ال�سناعية على الإعداد لتركيب خط جديد لإنتاج الويفر، وذلك مع موا�سلة تح�سين الخطوط القائمة بجميع 
الم�سانع بهدف دعم جهود ال�سركة لتح�سين باقة المنتجات وخف�ش م�سروفات الأن�سطة ال�سناعية. وتلعب اإدارة العمليات 
ا من اأجل �سمان امتثال ال�سركة والتزامها الكامل باأف�سل ال�سيا�سات الخا�سة بال�سحة والأمن  ال�سناعية دوًرا حيوًيا اأي�سً
والبيئة. وعلى هذه الخلفية قامت الإدارة خالل الربع الأول من عام 2019 بت�سغيل من�ساأة لمعالجة مياه ال�سرف في م�سنع 
 .E07و E06 ف�ساًل عن اجتياز ال�سركة للتدقيقات والفحو�سات التي اأجرتها الهيئة القومية ل�سالمة الغذاء بم�سنعي ،E06
واأخيًرا، اجتازات م�سانع اإيديتا الفحو�سات التي تجريها الهيئة العامة للموا�سفات والجودة، ونجحت في الح�سول على 

تجديد ل�سهادة حالل لمدة عامين اإ�سافيين.

الموارد البشرية
بلغ عدد العاملني بال�سركة 5.663 موظف خالل الربع الأول من عام 2019، مقابل 5.708 موظف خالل الربع الأول من 
عام 2018، حيث قامت ال�سركة بتعيني العديد من العاملني والفنيني بعد تعزيز الكفاءة الت�سغيلية وتنمية حجم الإنتاج 
اأو�ساعهم من  والعمل على حت�سني  الوظيفية  املهارات  التدريبة وتطوير  الدورات  بتوفري  ال�سركة  وتقوم  امل�سانع.  بجميع 
من  املوهوبني  موظفيها  باأن  ال�سركة  قناعة  من  انطالًقا  العاملني،  لتوقعات  يرقى  مناخ عمل  وخلق  القت�سادية  الناحية 
اأولوياتها الرتقاء  راأ�ش  ال�سركة على  ال�سركة. كما ت�سع  الأ�سا�سية لنجاح  الركيزة  الكفاءات واخلربات ميثلون  اأ�سحاب 
العمالة واملوظفني على 2.84% فقط خالل  والتاأكد من ر�سائهم، وهو ما ينعك�ش يف اقت�سار معدل دوران  العمل  بفرق 

الربع الأول من عام 2019.
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية 
تاأ�س�ست �سركة »اإيديتا لل�سناعات الغذائية« عام 1996، وهي �سركة رائدة يف قطاع ال�سناعات الغذائية املعباأة اآلًيا بال�سوق 
امل�سري. تتخ�س�ش �سركة »اإيديتا« يف اإنتاج وت�سنيع وت�سويق وتوزيع املخبوزات، مبا يف ذلك الكيك والكروا�سون والرقائق 
ت�سم  حيث  والكراميل،  واجليلي  والطويف  اجلافة  احللويات  وكذلك  الويفر  وب�سكويت  الدقيق(  من  )امل�سنعة  املخبوزة 
حمفظة ال�سركة عدًدا من العالمات التجارية املحلية الرائجة مثل »مولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك �ستيك�ش« و»فري�سكا« 
وليبيا  م�سر  يف  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها  الدولية  التجارية  العالمات  من  عدًدا  متتلك  كما  و»ميميك�ش«، 
والأردن وفل�سطني واملغرب واجلزائر وتون�ش و�سوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان والإمارات والكويت وقطر وال�سعودية، 
اإ�سافية ت�سم 11 منتج من منتجات  لباقة  الإقليمية  ال�ساحة  والتقنية على  الفنية  الت�سنيع واملعرفة  ومتتلك كذلك حقوق 
واحللويات،  والكروا�سون  الكيك  اأ�سواق  �سوقية يف  باأكرب ح�سة  »اإيديتا«  �سركة  الدولية. وحتظى  براندز«  »هو�ست�ش  �سركة 
الربع  الويفر. وخالل  الرقائق واملقرم�سات املخبوزة مع تعظيم ح�ستها يف �سرائح ب�سكويت  الثاين يف �سوق  وحتتل املركز 
الأول من عام 2019، توزعت مبيعات ال�سركة بواقع 91.3% تقريًبا لل�سوق املحلي مع توجيه قرابة 8.7% املتبقية لأ�سواق 

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

التصريحات التطلعية:
يحتوى هذا البيان على ت�سريحات تطلعية. الت�سريح التطلعى هو اأي ت�سريح ل يت�سل بوقائع او احداث تاريخية، و ميكن 
التعرف عليه عن طريق ا�ستخدام مثل العبارات و الكلمات التية »وفقا للتقديرات«، »تهدف«، »مرتقب«، »تقدر«، »تتحمل«، 
»تعتقد«، »قد«، »التقديرات«، »تفرت�ش«، »توقعات«، »تعتزم«، »ترى«، »تخطط«، »ممكن«، »متوقع«، »م�سروعات«، »ينبغي«، 
»على علم«، »�سوف«، او يف كل حالة، ما ينفيها او تعبريات اخرى مماثلة التي تهدف اىل التعرف على الت�سريح باعتباره 
تطلعى. هذا ينطبق، على وجه اخل�سو�ش، اإىل الت�سريحات التي تت�سمن معلومات عن النتائج املالية امل�ستقبلية او اخلطط 
امل�ستقبل  يف  العامة  والتنظيمية  القت�سادية  والظروف  الربحية  اأو  والنمو  والإدارة،  التجارية  الأعمال  ب�ساأن  التوقعات  اأو 

وغريها من امل�سائل التي توؤثر على �سركة ايديتا لل�سناعات الغذائية �ش.م.م. )»ال�سركة«(.   

الت�سريحات التطلعية تعك�ش وجهات النظر احلالية لإدارة ال�سركة )»الدارة«( على احداث م�ستقبلية، والتي تقوم على 
افرتا�سات الإدارة وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة، وجمهولة وغريها من العوامل التي قد توؤثر على ان تكون 
اأو  اأداء ال�سركة  اأي نتائج يف امل�ستقبل، او عن  اأو اإجنازاتها خمتلفا اختالفا ماديا عن  اأداءها  نتائج ال�سركة الفعلية  او 
اأو عدم حتقق هذا الفرتا�ش يف  يت�سبب حتقق  اأو �سمنا. قد  التطلعية �سراحة  الت�سريحات  الواردة يف هذه  اجنازاتها 
اختالف احلالة املالية الفعلية لل�سركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه الت�سريحات التطلعية، اأو عدم توافق 

التوقعات �سواء كانت �سريحة او �سمنية. 

التنبوؤ  اأو  التقدير  او  التطلعى  الت�سريح  تت�سبب يف اختالف  التي قد  وال�سكوك  املخاطر  لعدد من  ال�سركة  اأعمال  تخ�سع 
اختالفا ماديا عن الت�سريحات التطلعية الواردة يف هذا البيان �سواء �سراحة او �سمنا.  املعلومات والآراء والت�سريحات 
اإخطار. و ل تتعهد ال�سركة  التطلعية الواردة يف هذا البيان تعرب فقط عن وقت �سدور هذا البيان وتخ�سع للتغيري دون 
باأي التزام فيما يخ�ش مراجعة او حتديث او تاأكيد اأو العالن عن اأي تعديالت على اأي من الت�سريحات التطلعية لتعك�ش 

الأحداث التي تتم اأو الظروف التي تن�ساأ فيما يتعلق مب�سمون هذا البيان.  

لالستعالم والتواصل 
الأ�ستاذة / منة �سم�ش الدين

رئي�ش اأول عالقات امل�ستثمرين وتطوير الأعمال
 menna.shamseldin@edita.com.eg
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