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إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019
ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 7.0% لتبلغ 1,088.4 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019، مصحوًبا بتحسن 
ربحية الشركة على خلفية نمو صافي الربح بنسبة سنوية 19.2% خالل نفس الفترة. وارتفاع اإليرادات وصافي الربح 

بنسب سنوية 9.0% و44.0% خالل أول 9 أشهر من العام الجاري.

أبرز المؤشرات المالية - الربع الثالث 2019

اإليرادات 
1,088.4 مليون جنيه

نمو سنوي %7.0 ▲

مجمل الربح
385.1 مليون جنيه

نمو سنوي %20.3 ▲
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 )EBITDA( واإلهالك واالستهالك
188.3 مليون جنيه

نمو سنوي %3.6 ▲ 

صافي الربح
106.6 مليون جنيه

نمو سنوي %19.2 ▲
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24.1% 823.2  1,021.5 20.3% 320.0  385.1 جممل الربح
30.6%34.8%31.5%35.4%هام�ش جممل الربح

الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد 
14.3% 421.5  481.8 3.6% 181.7  188.3 والإهالك وال�ضتهالك

15.7%16.4%17.9%17.3%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية
44.0% 175.4  252.6 19.2% 89.4  106.6 �ضايف الربح

6.5%8.6%8.8%9.8%هام�ش �ضايف 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 30 سبتمبر 2019
اأعلنت اليوم �ضركة »اإيديتا لل�ضناعات الغذائية« )كود البور�ضة الم�ضرية EFID.CA وبور�ضة لندان EFID.L( – الرائدة 
ب�ضناعة الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا في م�ضر – عن النتائج المالية والت�ضغيلية للفترة المالية المنتهية في 30 �ضبتمبر 
2019, حيث بلغت الإيرادات 1,088.4 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 7.0%. وارتفع �ضافي الربح بمعدل �ضنوي 19.2% لي�ضجل 

106.6 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019. 

وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي 9.0% لتبلغ 2,933.4 مليون جنيه, و�ضاحب ذلك نمو 
�ضافي الربح بن�ضبة �ضنوية قدرها 44.0% لي�ضجل 252.6 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة.

ويرجع نمو الإيرادات اإلى تح�ضن الكميات المباعة وزيادة اأ�ضعار البيع, حيث ارتفعت الكميات المباعة بمعدل �ضنوي %5.0 
لتبلغ 735.2 مليون عبوة خالل الربع الثالث من عام 2019, كما ارتفع متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة بن�ضبة �ضنوية %2.0 
لت�ضجل 1.48 جنيه للعبوة. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من العام الجاري, بلغت الكميات المباعة 1,986 مليون عبوة بزيادة �ضنوية 

ن�ضبتها 5.5%, بينما ارتفع متو�ضط اأ�ضعار البيع بمعدل �ضنوي 3.3% اإلى 1.48 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. 

كما يعك�ش نمو الإيرادات خالل الربع الثالث الأداء القوي لقطاعات الكروا�ضون والمقرم�ضات والويفر, حيث ارتفعت اإيرادات 
قطاع الكروا�ضون بمعدل �ضنوي 19.0% بف�ضل نمو الكميات المباعة بن�ضبة �ضنوية قدرها 16.1%, بالإ�ضافة اإلى زيادة اأ�ضعار 
البيع بمعدل �ضنوي 2.5% خالل نف�ش الفترة. و�ضجلت اإيرادات قطاع المقرم�ضات نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 21.1%  خالل الربع 
الثالث من العام الجاري في �ضوء نمو الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 14.7% مع ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 
ا اإيرادات قطاع الويفر بن�ضبة �ضنوية 11.1% خالل الربع الثالث من عام 2019 على  5.6% خالل نف�ش الفترة. وارتفعت اأي�ضً
خلفية ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 7.7% م�ضحوًبا بنمو الكميات المباعة بن�ضبة �ضنوية 3.2% خالل 
ا �ضنوًيا بن�ضبة 2.2% خالل الربع الثالث من العام الجاري, كما  نف�ش الفترة, في حين �ضهدت اإيرادات قطاع الكيك انخفا�ضً

تراجعت اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل �ضنوي 11.3% خالل نف�ش الفترة.

اإيرادات قطاع  اإيرادات قطاع الكروا�ضون بمعدل �ضنوي 10.8%, و�ضجلت  اأ�ضهر من عام 2019, ارتفعت  اأول 9  وخالل 
ارتفعت  كما   ,%30.4 �ضنوي  بمعدل  الويفر  قطاع  اإيرادات  ارتفعت  حين  في   ,%37.1 بن�ضبة  �ضنوًيا  نمًوا  المقرم�ضات 
اإيرادات قطاع الكيك بن�ضبة �ضنوية 1.6%. واأخيًرا تراجعت اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل �ضنوي 2.2% خالل اأول 9 

اأ�ضهر من العام الجاري.

وعلى ال�ضعيد الإقليمي, بلغت مبيعات الت�ضدير 88.9 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019, حيث مثلت 8.1% من 
اإجمالي الإيرادات. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, ارتفعت مبيعات الت�ضدير بمعدل �ضنوي 5.7% لتبلغ 239.1 مليون 

ا 8.1% من اإجمالي الإيرادات. جنيه, حيث مثلت اأي�ضً

بلغ مجمل الربح 385.1 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019, بزيادة �ضنوية 20.3%. و�ضاحب ذلك نمو هام�ش 
مجمل الربح بواقع 3.9 نقطة مئوية ليبلغ 35.4% خالل نف�ش الفترة. ويعك�ش ذلك مردود تبني تدابير خف�ش التكاليف 
وا�ضتقرار اأ�ضعار الخامات المبا�ضرة, مما اأثمر بدوره عن ارتفاع تكلفة المبيعات بن�ضبة �ضنوية قدرها 1% فقط لتبلغ 703.9 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من العام الجاري, ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 
ا هام�ش مجمل الربح بواقع 4.2 نقطة مئوية ليبلغ 34.8% خالل نف�ش  24.1% لي�ضجل 1,021.5 مليون جنيه. وارتفع اأي�ضً

الفترة.

القطاع بمعدل �ضنوي  ارتفع مجمل ربح  الثالث من عام 2019, حيث  الربع  الأ�ضرع خالل  النمو  الكروا�ضون  و�ضجل قطاع 
33.8%, ويليه قطاعات المقرم�ضات والكيك والويفر بن�ضب �ضنوية 24.2% و15.4% و7.8% على التوالي.واحتل قطاع الكيك 
�ضدارة هام�ش مجمل الربح بين القطاعات الأخرى بن�ضبة بلغت 40.9%, ويليه قطاع الكروا�ضون بن�ضبة 34.1%, بينما بلغ 
هام�ش مجمل الربح  بقطاعي المقرم�ضات والويفر 28.1% و24.2% على التوالي. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, �ضهدت 

جميع قطاعات ال�ضركة نمو مجمل الربح با�ضتثناء قطاع الحلويات.

بلغت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 188.3 مليون جنيه خالل الربع الثالث من 
عام 2019 بزيادة �ضنوية قدرها 3.6%. وبلغ هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 
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17.3% ودون تغير �ضنوي ملحوظ على الرغم من ارتفاع الم�ضروفات العمومية والإدارية خالل الربع الثالث من العام الجاري. 
وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019 ارتفعت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بمعدل 
�ضنوي 14.3% لت�ضجل 481.8 مليون جنيه. كما ارتفع هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك 

وال�ضتهالك اإلى 16.4% مقابل 15.7% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق.

الثالث من عام 2019, بمعدل نمو �ضنوي بلغ 19.2% بف�ضل تح�ضن  بلغ �ضافي الربح 106.6 مليون جنيه خالل الربع 
هام�ش مجمل الربح وتراجع م�ضروفات الفائدة بعد نجاح ال�ضركة في خف�ش تكاليف التمويل, علًما باأن هام�ش �ضافي 
الربح ارتفع بواقع نقطة مئوية واحدة لي�ضجل 9.8% خالل نف�ش الفترة. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019 ارتفع �ضافي 
اإلى  بواقع 2.1 نقطة مئوية  الربح  ا هام�ش �ضافي  اأي�ضً وارتفع  ليبلغ 252.6 مليون جنيه,  الربح بمعدل �ضنوي %44.0 

8.6% خالل نف�ش الفترة.

أبرز التطورات التشغيلية
ت�ضمنت اأبرز الم�ضتجدات الت�ضغيلية خالل اأول ت�ضعة اأ�ضهر من عام 2019 تركيب وت�ضغيل خطين اإنتاج جديدين, منها 
امتداد لخط بقطاع الحلويات خالل الربع الأول من العام, بالإ�ضافة اإلى خط جديد بقطاع الويفر خالل الربع الثاني. 
بنكهات  كريمي  ح�ضو  ذات  حلوى  وهي  بون",  "بون  منتج  مثل  المنتجات  من  جديدة  مجموعة  باإطالق  ال�ضركة  وقامت 
الفاكهة, بالإ�ضافة اإلى حلوى النعناع "بريز" التي تم طرحها بنكهات مختلفة, حيث تاأتي المنتجات الجديدة في اإطار 
ا�ضتراتيجية اإيديتا لتعزيز مكانتها الرائدة ب�ضوق الحلويات. كما نجحت ال�ضركة في تعظيم ا�ضتفادتها من خط الإنتاج 
 – ميني  "مولتو  منتج  باإطالق  ال�ضركة  قامت  واأخيًرا  بوب�ش".  "فري�ضكا  منتج  باإطالق  وقامت  الويفر  بقطاع  الجديد 

للعبوة. جنيه   5 Friendship Pack" ب�ضعر 

وعلى ال�ضعيد الإقليمي تم�ضي ال�ضركة قدًما في اإن�ضاء م�ضنعها بدولة المغرب, والذي يعد اأول م�ضانع ال�ضركة خارج 
ال�ضوق الم�ضري, حيث من المتوقع اأن تبداأ الأعمال الإن�ضائية قبل نهاية العام الجاري. كما نجحت ال�ضركة في اإتمام 
الحكومة  15 مليون درهم, وذلك �ضمن برنامج  للح�ضول على دعم مالي بقيمة  المغربية  الحكومة  اتفاقية مع  توقيع 
اإلى  المغربية  المملكة  تحويل  مع  القت�ضادي  النمو  وتعزيز  المبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تحفيز  اإلى  يهدف  الذي 

بالمنطقة. مركز ت�ضدير حيوي 

االستراتيجية
ت�ضكيلة  تح�ضين  على  تركيزها  موا�ضلة  في  الجاري  العام  من  الأخير  الربع  خالل  اإيديتا  اأهداف  اأبرز  تتمثل 
ال�ضركة  وتعتزم  الكفاءة.  م�ضتويات  وتعزيز  التكاليف  هيكل  لتح�ضين  خطتها  تنفيذ  في  قدًما  الم�ضي  مع  المنتجات 
اآلًيا في م�ضر والمنطقة,  المعباأة  باأ�ضوق الأغذية الخفيفة  الإنتاجية والدخول في قطاعات جديدة  التو�ضع بطاقتها 

اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ببلدان  الم�ضري  ال�ضوق  في  الناجح  نموذجها  تنفيذ  لإعادة  �ضعًيا 
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات |الربع الثالث 2019

-

٪٢٫٢-

٪١٩٫٠

٪٢١٫١

٪١١٫١

٪٩٢٫٢-

٪١١٫٣-

-١٢٫٩٪منتجات مستوردة
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الكيك

يعك�ش نمو اإيرادات اإيديتا خالل الربع الثالث الأداء القوي لقطاعات الكروا�ضون والمقرم�ضات والويفر, حيث ارتفعت اإيرادات 
قطاع الكروا�ضون بمعدل �ضنوي 19.0% ومثلت 37.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 33.9% خالل نف�ش الفترة من العام 
ال�ضابق. كما ارتفعت اإيرادات قطاع المقرم�ضات بمعدل �ضنوي 21.1%  خالل الربع الثالث من العام الجاري, حيث مثلت 
8.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.7% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. و�ضجلت اإيرادات قطاع الويفر نمًوا �ضنوًيا 
بن�ضبة 11.1% خالل الربع الثالث من عام 2019, حيث �ضاهم القطاع بن�ضبة 7.0% باإجمالي الإيرادات مقابل 6.7% خالل 

نف�ش الفترة من العام ال�ضابق.

وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, احتل قطاع الكروا�ضون �ضدارة الم�ضاهمة في اإجمالي الإيرادات, يليه قطاع المقرم�ضات 
ثم الويفر والكيك.
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مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات
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بلغت الكميات المباعة 735.2 مليون عبوة خالل الربع الثالث من عام 2019 بزيادة �ضنوية قدرها 5.0%, حيث يعك�ش مردود 
ارتفاع الكميات المباعة بقطاعات الكروا�ضون والمقرم�ضات والويفر. وارتفع متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة بن�ضبة �ضنوية 
2.0% ليبلغ 1.48 جنيه للعبوة في نف�ش الفترة بف�ضل النمو القوي لقطاعات الكروا�ضون والمقرم�ضات والويفر. وخالل اأول 
ت�ضعة اأ�ضهر من عام 2019 ارتفعت الكميات المباعة بن�ضبة �ضنوية 5.5% لت�ضجل 1,986 مليون عبوة, و�ضاحب ذلك ارتفاع 

متو�ضط  اأ�ضعار البيع بمعدل �ضنوي 3.3% اإلى 1.48 جنيه للعبوة.

متوسط أسعار المصنع
الربع الثالث جنيه مصري

2019
الربع الثالث 

2018
التغيير )%(9 أشهر 92018 أشهر 2019التغيير )%(

-0.7% 1.23 1.22-1.2%1.211.23الكيك
9.5% 1.64 2.51.79%1.781.73الكروا�ضون
7.2% 1.66 5.61.78%1.761.67املقرم�ضات

1.6% 1.66 7.71.69%1.741.61الويفر
-11.6% 2.11 1.87-3.5%1.982.05احللويات

3.3% 1.43  1.48 2.0% 1.45  1.48 متوسط إيديتا 

توزيع اإليرادات والكميات المباعة
الربع الثالث 2018الربع الثالث 2019

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 11.9  393  483  11.0  389  473 الكيك
 9.3  199  345  10.5  231  411 الكروا�ضون
 1.7  47  78  2.1  53  94 املقرم�ضات

 1.2  42  69  1.3  44  76 الويفر
 0.9  19  39  0.7  17  35 احللويات

   - 0  4    - 0  0 منتجات م�ضتوردة
 25.0  700  1,017  25.5  735  1,088 اإلجاميل

9 أشهر 92018 أشهر 2019
صافي 

اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف 
طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 32.1  1,055  1,296  30.5  1,079  1,317 الكيك
 24.0  533  871  24.4  539  965 الكروا�ضون
 4.9  124  207  6.1  159  283 املقرم�ضات

 3.3  115  191  4.2  147  249 الويفر
 2.6  55  117  2.5  61  114 احللويات

   -  0  11    -    0  4 منتجات مستوردة
 66.8  1,882  2,692  67.8  1,986  2,933 اإلجمالي

بلغ مجمل الربح 385.1 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019 بزيادة �ضنوية قدرها 20.3%, حيث يعك�ش ذلك 
مردود ارتفاع مجمل الربح بقطاعات الكروا�ضون والكيك والمقرم�ضات. وقد كان قطاع الكروا�ضون الأ�ضرع نمًوا, حيث ارتفع 
مجمل ربح القطاع بمعدل �ضنوي 33.8% خالل الربع الثالث من العام الجاري, ويليه قطاع المقرم�ضات بنمو ن�ضبته %24.2, 
ثم الكيك والويفر بن�ضب نمو 15.4% و7.8% على التوالي خالل نف�ش الفترة. واحتل قطاع الكيك �ضدراة هام�ش مجمل الربح 
بن�ضبة 40.9%, بينما بلغ مجمل ربح قطاع الكروا�ضون 34.1%, في حين بلغ مجمل ربح قطاعات المقرم�ضات والويفر %28.1 

و24.2% على التوالي.
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وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, بلغ مجمل الربح 1,021.5 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 24.1%. وارتفع هام�ش مجمل الربح 
بواقع 4.3 نقطة مئوية لي�ضجل 34.8% خالل نف�ش الفترة.

توزيع هامش مجمل الربح حسب القطاع

٪٣٤٫٧

٪٤٠٫٩

٪٣٠٫٣
٪٣٤٫١

٪٢٧٫٤ ٪٢٨٫١
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الربع الثالث ٢٠١٨  الربع الثالث ٢٠١٩ 

الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات

الكيك
�ضنوي  انخفا�ش  بمعدل   ,2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   472.6 الكيك  قطاع  اإيرادات  بلغت 
الفترة,  نف�ش  خالل  عبوة  مليون   389.5 اإلى   %1.0 �ضنوي  بمعدل  المباعة  الكميات  لتراجع  نظًرا   ,%2.2 بلغ 
نف�ش  خالل  للعبوة  جنيه   1.21 اإلى   %1.2 �ضنوي  بمعدل  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  انخفا�ش  اإلى  بالإ�ضافة 
م�ضاهمته  بلغت  2019, حيث  عام  الثالث من  الربع  اإيديتا خالل  اإيرادات  �ضدارة  احتالل  القطاع  ووا�ضل  الفترة. 
اأ�ضهر   9 اأول  وخالل  ال�ضابق.  العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %47.5 مقابل  ال�ضركة  اإيرادات  اإجمالي  من   %43.4
الكميات  نمو  بف�ضل  جنيه  مليون   1,316.9 لتبلغ   %1.6 �ضنوي  بمعدل  الإيرادات  ارتفعت  الجاري,  العام  من 
عند  ا�ضتقر  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  باأن  علًما  عبوة,  مليون   1,079.1 اإلى   %2.3 �ضنوية  بن�ضبة  المباعة 
اأول  خالل  ال�ضركة  اإيرادات  اإجمالي  من   %44.9 القطاع  اإيرادات  ومثلت  الفترة.  نف�ش  خالل  للعبوة  جنيه   1.22

ال�ضابق. العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %48.1 مقابل  الجاري  العام  من  اأ�ضهر   9

الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   193.4 بلغ  حيث  الربح,  مجمل  �ضعيد  على  اأداًءا  الأقوى  الكيك  قطاع  كان  وقد 
ارتفع هام�ش مجمل  ال�ضركة. كما  50.2% من مجمل ربح  يعادل  اأو ما   ,%15.4 نمو �ضنوي  2019, بمعدل  من عام 
اأ�ضهر من عام 2019, بلغ مجمل الربح   9 الربح بواقع 6.2 نقطة مئوية ليبلغ 40.9% في نف�ش الفترة. وخالل اأول 
529.3 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 20.6%. و�ضاحب ذلك ارتفاع هام�ش مجمل الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليبلغ 
وتح�ضين  مبا�ضرة  غير  بطريقة  الأ�ضعار  زيادات  لتمرير  القوي  المردود  النتائج  تلك  وتعك�ش  الفترة.  40.2% خالل 

الأخيرة. ال�ضنوات  خالل  ملحوظ  ب�ضكل  القطاع  ربح  مجمل  هام�ش  نمو  عن  اأثمرت  والتي  المنتجات,  ت�ضكيلة 

الكرواسون
عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   410.5 لتبلغ   %19.0 �ضنوي  بمعدل  الكروا�ضون  قطاع  اإيرادات  ارتفعت 
المباعة  الكميات  ارتفاع  ذلك  ويعك�ش  ال�ضابق.  العام  من  الفترة  نف�ش  خالل  جنيه  مليون   345.0 مقابل   ,2019
منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  بارتفاع  م�ضحوًبا  الفترة,  نف�ش  خالل  عبوة  مليون   231.0 اإلى   %16.1 �ضنوي  بمعدل 
القطاع بن�ضبة �ضنوية 2.5% لتبلغ 1.78 جنيه للعبوة. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019 ارتفعت الإيرادات بمعدل 
اأ�ضعار منتجات القطاع بن�ضبة �ضنوية %9.5  �ضنوي 10.8% لتبلغ 965.0 مليون جنيه بف�ضل مردود ارتفاع متو�ضط 
ويعك�ش  539.0 مليون عبوة.  اإلى   %1.2 �ضنوي  بمعدل  المباعة  الكميات  بارتفاع  للعبوة, م�ضحوًبا  1.79 جنيه  اإلى 
»مولتو  منتج  مثل  �ضعًرا,  اأعلى  جديدة  بيعية  وحدات  اإطالق  اإلى  بالإ�ضافة  المنتجات  ت�ضكيلة  تح�ضين  مردود  ذلك 

٪٥٢٫٣
٪٣٢٫٧

٪٦٫٧

٪٥٫٣
٪٢٫٥ ٪٠٫٥ ٪٠٫١

٪٥٠٫٢

٪٦٫٩

٪٤٫٨
٪١٫٧

٪٣٦٫٣
٪٠٫٦

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع الثالث 2019 (مليون جم)

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع الثالث 2018 (مليون جم)

٠٫٢ منتجات مستوردة  

 

٦٫٧ الحلويات  

  

١٨٫٤ الويفر  

 

٢٦٫٥ المقرمشات     

 

الكرواسون    ١٣٩٫٩

 

١٩٣٫٤ الكيك  

١٫٥ منتجات مستوردة  

 

٨٫٠ الحلويات  

  

١٧٫١ الويفر  

 

٢١٫٤ المقرمشات     

 

الكرواسون    ١٠٤٫٦

 

١٦٧٫٥ الكيك  

٪٥٢٫٣
٪٣٢٫٧

٪٦٫٧

٪٥٫٣
٪٢٫٥ ٪٠٫٥ ٪٠٫١

٪٥٠٫٢

٪٦٫٩

٪٤٫٨
٪١٫٧

٪٣٦٫٣
٪٠٫٦

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع الثالث 2019 (مليون جم)

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
الربع الثالث 2018 (مليون جم)

٠٫٢ منتجات مستوردة  

 

٦٫٧ الحلويات  

  

١٨٫٤ الويفر  

 

٢٦٫٥ المقرمشات     

 

الكرواسون    ١٣٩٫٩

 

١٩٣٫٤ الكيك  

١٫٥ منتجات مستوردة  

 

٨٫٠ الحلويات  

  

١٧٫١ الويفر  

 

٢١٫٤ المقرمشات     

 

الكرواسون    ١٠٤٫٦

 

١٦٧٫٥ الكيك  



تقرير نتائج األعمال  |  الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 
القاهرة في 30 أكتوبر 2019

7تقرير النتائج المالية | الربع الثالث من عام 2019

للعبوة. 5 جنيه  العام الجاري ب�ضعر  الثالث من  اإطالقه خالل الربع  – Friendship Pack« الذي تم  ميني 

 104.6 مقابل   ,%33.8 �ضنوية  بزيادة   2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   139.9 الربح  مجمل  بلغ 
ال�ضركة,  36.3% من مجمل ربح  اإلى  القطاع  ال�ضابق. وارتفعت م�ضاهمة  العام  الفترة من  مليون جنيه خالل نف�ش 
من  الثالث  الربع  خالل   %34.1 الربح  مجمل  هام�ش  وبلغ  ال�ضابق.  العام  من  الثالث  الربع  خالل   %32.7 مقابل 
اأول  وخالل  ال�ضابق.  العام  من  الفترة  نف�ش  30.3% خالل  مقابل  مئوية  نقطة   3.8 قدرها  بزيادة  الجاري,  العام 
يعادل  ما  اأي  جنيه,  مليون   311.0 ليبلغ   %25.9 �ضنوي  بمعدل  الربح  مجمل  ارتفع  الجاري,  العام  من  اأ�ضهر   9
 ,%32.2 اإلى  الربح  مجمل  هام�ش  ارتفاع  ذلك  و�ضاحب  الفترة.  نف�ش  خالل  ال�ضركة  ربح  مجمل  من   %30.4

ال�ضابق. العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %28.4 مقابل 

المقرمشات
مثلت المقرم�ضات اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثالث من عام 2019, حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي %21.1 
لتبلغ 94.3 مليون جنيه, ومثلت 8.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.7% خالل الربع الثالث من العام ال�ضابق. ويعك�ش 
ذلك مردود ارتفاع الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 14.7% لتبلغ 53.4 مليون عبوة خالل الربع الثالث من العام الجاري, 
بالإ�ضافة اإلى ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 5.6% اإلى 1.76 جنيه للعبوة في نف�ش الفترة. وخالل 
اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي 37.1% لت�ضجل 283.4 مليون جنيه, بف�ضل نمو الكميات 
المباعة بن�ضبة �ضنوية 27.9% لتبلغ 159.0 مليون عبوة, م�ضحوًبا بارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 
7.2% اإلى 1.78 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. وارتفعت م�ضاهمة القطاع في اإجمالي الإيرادات بواقع 2 نقطة مئوية 

اإلى 9.7% خالل اأول 9 اأ�ضهر من العام الجاري.

اأو ما يعادل 6.9% من  الثالث من عام 2019 بزيادة �ضنوية %24.2,  بلغ مجمل الربح 26.5 مليون جنيه خالل الربع 
اإلى 28.1% خالل  مجمل ربح ال�ضركة مقابل 6.7% خالل الربع الثالث من العام ال�ضابق. وارتفع هام�ش مجمل الربح 
الربع الثالث من العام الجاري مقابل 27.4% في نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019, بلغ 
مجمل الربح 79.4 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 44.1%, بينما ارتفع هام�ش مجمل الربح اإلى 28.0% خالل اأول 9 اأ�ضهر 

من العام الجاري مقابل 26.6 خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق

الويفر
ارتفعت اإيرادات قطاع الويفر بمعدل �ضنوي 11.1% لتبلغ 76.2 مليون جنيه. ويعك�ش ذلك مردود ارتفاع الكميات المباعة 
بن�ضبة �ضنوية 3.2% لت�ضجل 43.9 مليون عبوة خالل الربع الثالث من العام الجاري, بالإ�ضافة اإلى ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار 
منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 7.7% اإلى 1.74 جنيه للعبوة. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من العام الجاري بلغت الإيرادات 249.2 
مليون جنيه بزيادة �ضنوية 30.4%, اأو ما يعادل 8.5% من اإجمالي اإيرادات ال�ضركة مقابل 7.1% خالل نف�ش الفترة من العام 
ال�ضابق, حيث يرجع ذلك اإلى نمو الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 28.3% لت�ضجل 147.5 مليون عبوة, اإلى جانب ارتفاع 

متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 1.6% لتبلغ 1.69 جنيه خالل نف�ش الفترة. 

هام�ش  وبلغ   .2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   18.4 ليبلغ   %7.8 �ضنوي  بمعدل  الربح  مجمل  وارتفع 
بلغ   ,2019 اأ�ضهر من عام   9 اأول  ال�ضابق. وخالل  العام  الثالث من  الربع  الربح 24.2% مقابل 24.9% خالل  مجمل 
مجمل الربح 72.8 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 43.3%, و�ضاحب ذلك نمو هام�ش مجمل الربح بواقع 2.6 نقطة مئوية 
اإلى 29.2% خالل نف�ش الفترة. كما ارتفعت م�ضاهمة القطاع اإلى 7.1% في مجمل ربح ال�ضركة خالل اأول 9 اأ�ضهر من 

العام الجاري مقابل 6.2% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق.
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الحلويات
تراجعت اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل �ضنوي 11.3% لتبلغ 34.5 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019, حيث 
يرجع ذلك اإلى انخفا�ش معدلت الت�ضغيل بم�ضنع E15 نتيجة اإجراء اأعمال ال�ضيانة خالل الفترة. وخالل اأول 9 اأ�ضهر 
من عام 2019, انخف�ضت اإيرادات القطاع بمعدل �ضنوي 2.2% لتبلغ 114.4 مليون جنيه, نظًرا لنخفا�ش متو�ضط اأ�ضعار 

منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 11.6% وتراجع معدلت الكفاءة الت�ضغيلية خالل الفترة. 

بلغ مجمل الربح 6.7 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019, بن�ضبة انخفا�ش �ضنوي 16.3%. وبلغ هام�ش مجمل 
الربح 19.4% مقابل 20.5% خالل في نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. وخالل اأول 9 اأ�ضهر من العام الجاري, انخف�ش 
مجمل الربح بمعدل �ضنوي 1.7% ليبلغ 26.6 مليون جنيه, بينما �ضجل هام�ش مجمل الربح ارتفاًعا طفيًفا ليبلغ %23.2 

مقابل 23.1% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق.

الميزانية
بلغ اإجمالي الأ�ضول 3.2 مليار جنيه في 30 �ضبتمبر 2019, وي�ضمل ذلك اأ�ضوًل ثابتة وم�ضروعات تحت التنفيذ بقيمة 1.9 
مليار جنيه. وبلغ اإجمالي النفقات الراأ�ضمالية 139.1 مليون جنيه في نهاية �ضبتمبر 2019, وي�ضمل ذلك نفقات خطوط 

الإنتاج الجديدة بم�ضانع ال�ضركة, وكذلك النفقات المتعلقة باأن�ضطة ال�ضيانة في م�ضانع ال�ضركة.

وبلغت النقدية وما في حكمها بما في ذلك اأذون الخزانة 573.1 مليون جنيه في 30 �ضبتمبر 2019 وبما يعادل %18.1 
من اإجمالي الأ�ضول مقابل 12.5% في 31 دي�ضمبر 2018. وبلغت الأر�ضدة المدينة من العمليات التجارية واأوراق القب�ش 
الأخرى 47.6 مليون جنيه في 30 �ضبتمبر 2019, وهو ما يعك�ش التزام ال�ضركة ب�ضيا�ضة التح�ضيل النقدي لـ97% من قيمة 
المبيعات. وبلغت الأر�ضدة الدائنة واأوراق الدفع الأخرى 481.9 مليون جنيه في نهاية �ضبتمبر 2019 مقابل 438.9 مليون 

جنيه في نهاية دي�ضمبر 2018.

 .2018 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   725.7 مقابل   2019 �ضبتمبر   30 في  جنيه  مليون   854.5 القرو�ش  اإجمالي  بلغ 
وانخف�ش �ضافي الديون اإلى 281.4 مليون جنيه في نهاية �ضبتمبر 2019 مقابل 372.0 مليون جنيه في نهاية عام 2018. 

وبلغ اإجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار جنيه في 30 �ضبتمبر 2019.

التسوية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير
تتمثل اأبرز الختالفات بين معايير المحا�ضبة الم�ضرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في اأ�ضلوب احت�ضاب 
ن�ضيب اأرباح العاملين, حيث يتم معاملة اأرباح العاملين �ضمن م�ضروفات ال�ضركة با�ضتخدام المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية, بينما يتم احت�ضابها �ضمن توزيعات الأرباح عند اتباع معايير المحا�ضبة الم�ضرية, وبالتالي ل يمكن 
اإدراجها �ضمن بنود قائمة الدخل. وبالإ�ضافة اإلى ذلك, هناك اختالف في كيفية احت�ضاب الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم 
ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بين معايير المحا�ضبة الم�ضرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
وخالل اأول 9 اأ�ضهر من عام 2019 تم خ�ضم اأرباح فروق عملة بقيمة 26.9 مليون جنيه من بند الأرباح الت�ضغيلية قبل 
اإلى خ�ضم  المالية, بالإ�ضافة  التقارير  الدولية لإعداد  للمعايير  خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك وفقًا 
الأخرى خ�ضم مبلغ 32.6 مليون  الت�ضويات  وت�ضمل  الثابتة.  الأ�ضول  بيع  مبلغ 1.8 مليون جنيه في �ضورة مكا�ضب من 
جنيه ن�ضيب اأرباح العاملين, في حيت تم اإ�ضافة 7.4 مليون جنيه متعلقة ببنود المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
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)1( هذا التوزيع مستمد من تقرير إدارة الشركة.
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الخا�ضة بالتاأجير التمويلي )معيار رقم 16(, وبالتالي بلغت الت�ضويات الناتجة عن اختالف معايير المحا�ضبة على بند 
الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 53.8 مليون جنيه. 

اأول 9  وفيما يلي مقارنة بين اختالفات معايير المحا�ضبة الم�ضرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية خالل 
اأ�ضهر من عام 2019.

مليون جم*
معايير المحاسبة 

المصرية 
9 أشهر 2019

التسوية

المعايير الدولية 
إلعداد

التقارير المالية
9 أشهر 2019

 2,933.4    -  2,933.4 صايف املبيعات
 1,097.9 - 1,111.1 تكلفة املبيعات )بخالف م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية(

 367.5  13.3  354.2 م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية
 1,465.3    -  1,465.3 اإجمايل تكلفة املبيعات

 1,021.5 (13.3)  1,034.8 مجمل الربح
34.8%-35.3%هام�ش جممل الربح

 232.5  1.1  231.5 م�ضروفات البيع والتوزيع
 171.6    -  171.6 م�ضروفات الدعاية والت�ضويق

 205.2  10.9  194.3 م�ضروفات عمومية واإدارية
 36.9    -  35.2 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

 375.3 (26.9)  402.2 أرباح النشاط
12.8%-13.7%هام�ش اأرباح الن�ضاط

 5.7  5.7 -الفائدة علي التاأجير التمويلي
 337.7 (32.6)  370.3 األرباح قبل خصم الرضائب

 85.1    -  85.1 �ضرائب الدخل
 252.6 (32.6)  285.2 صايف الربح بعد خصم الرضائب

8.6%-9.7%هام�ش �ضافي الربح بعد خ�ضم ال�ضرائب
األرباح التشغيلية قبل خصم الرضائب والفوائد واإلهالك 

(EBITDA) واالستهالك
 535.6  53.8  481.8 

هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك 
16.4%-18.3%وال�ضتهالك

* تستند البيانات إلى تقارير اإلدارة لإلفصاح بشكل أفضل عن توزيع النفقات.

التسويق
ركزت ا�ضتراتيجية الت�ضويق التي انتهجتها اإيديتا خالل الربع الثالث من عام 2019 على موا�ضلة الترويج لت�ضكيلة منتجات 
عالمة »مولتو« وعالمة »فري�ضكا«, حيث قامت بتنظيم العديد من الحمالت الترويجية في مختلف المناطق بهدف ترويج 
باقة منتجات »مولتو«, وخا�ضة منتجها الجديد »مولتو ميني – Friendship Pack« الذي يتم بيعه حالًيا ب�ضعر 5 جنيه 
للعبوة. كما وا�ضلت ال�ضركة حمالتها الت�ضويقية عبر الو�ضائل الرقمية للترويج لت�ضكيلة مختارة من منتجاتها, تركيًزا على 

المنتجات الجديدة التي تم اإطالقها موؤخًرا.

اإطالق حمالت ترويجية جديدة عبر و�ضائل  اإيديتا دعم منتجات قطاع الكيك من خالل  وعلى الجانب الآخر, وا�ضلت 
الت�ضويق الرقمية بهدف زيادة دراية ووعي الم�ضتهلكين بمنتجاتها وتعزيز ولء العمالء الجدد والحاليين, علًما باأن تلك 
الحمالت تاأتي ا�ضتكماًل للمبادرات التي اطلقتها ال�ضركة منذ بداية العام لتعزيز قدرة الم�ضتهلكين على تحديد مختلف 
منتجات ال�ضركة. وتمثلت اأبرز مبادرات الت�ضويق في اإطالق اأك�ضاك تحمل العالمات التجارية المتنوعة لمنتجات ال�ضركة 
اأن�ضطة ت�ضويقية بغر�ش زيادة معدلت ال�ضتهالك وتنمية  اإلى جانب تنفيذ عدة  باأنحاء الجمهورية,  في مواقع مختلفة 

المبيعات.

وبالتوازي مع ذلك, وا�ضلت اإدارة الت�ضويق تركيزها على تعزيز باقة المنتجات وا�ضتهداف �ضرائح ا�ضتهالكية محددة من 
اأجل تنمية قاعدة الم�ضتهلكين وزيادة الكميات المباعة مع تعظيم معدلت الربحية. 
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قطاع المبيعات والتوزيع2
تعظيم  وبالتالي  كفاءتها  لتح�ضين  �ضعًيا  بها  تنفرد  التي  التوزيع  منظومة  من  ال�ضتفادة  تعظيم  على  اإيديتا  تعكف 
والقنوات  بالتجزئة  البيع  اإيرادات  تنمية  اإلى  ال�ضركة  وتهدف  الت�ضغيلية.  القطاعات  بجميع  ال�ضتثماري  المردود 
التقليدية من اأجل القتراب قدر الم�ضتطاع من نب�ش ال�ضوق ومعرفة التوجهات ال�ضائدة, اإلى جانب العمل على تنويع 
الجغرافي  للتوزيع  وفًقا  المختلفة  ال�ضوقية  ال�ضرائح  احتياجات  مالئمة  بهدف  ال�ضركة  لمنتجات  ال�ضعرية  الفئات 

الم�ضتهلكين. الدخل لمختلف فئات  و�ضرائح 

 %9.4 �ضنوي  نمو  بمعدل   ,2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   613.0 الجملة   مبيعات  اإجمالي  بلغ  وقد 
الأ�ضد من  ال�ضابق. ووا�ضلت مبيعات الجملة احتالل ن�ضيب  العام  الفترة من  مقابل 560.3 مليون جنيه خالل نف�ش 
اإجمالي الإيرادات, حيث بلغت م�ضاهمتها 56.0% بزيادة طفيفة مقابل 54.8% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. 
 ,%10.5 قدرها  �ضنوية  بزيادة   ,2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   348.8 التجزئة  مبيعات  وبلغت 
اإيرادات  وتراجعت  الما�ضي.  العام  الفترة من  نف�ش  الإيرادات مقابل 30.9% خالل  اإجمالي  حيث مثلت 31.9% من 
يعادل  ما  اأو   ,2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  جنيه  مليون   29.5 لتبلغ   %9.5 �ضنوي  بمعدل  الرئي�ضية  الح�ضابات 

2.7% من اإجمالي الإيرادات.

بلغت مبيعات الت�ضدير 88.9 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2019 اأو ما يعادل 8.1% من اإجمالي المبيعات 
خالل الربع الثالث من العام الجاري مقابل 9.6% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. وتتطلع اإيديتا اإلى تعزيز ب�ضمتها 

الإقليمية وزيادة حجم مبيعاتها باعتبارها اأبرز اأهداف ا�ضتراتيجيتها التطلعية.

قطاع اإلمداد والتوريد
القطاعات  بجميع  التكاليف  هيكل  وتعزيز  الت�ضغيلية  الكفاءة  تعظيم  على  تركيزها  والتوريد  الإمداد  اإدارة  وا�ضلت 
تعظيم  اإلى  بالإ�ضافة  الموردين,  من  ومتنوعة  عري�ضة  قاعدة  مع  الوطيدة  عالقتها  توظيف  خالل  من  الت�ضغيلية 
ال�ضركة  احتياجات  لتاأمين  وذلك  التكاليف,  تقلي�ش  مع  الإنتاج  حجم  زيادة  عبر  الحجم  اقت�ضاديات  من  ا�ضتفادتها 

تناف�ضية.  باأ�ضعار  من الخامات 

تكلفة  اإجمالي  من   %67 مثلت  المبا�ضرة, حيث  الخامات  تكاليف  اإجمالي  من  الأكبر  الن�ضيب  الخام  المواد  مثلت  وقد 
الخامات المبا�ضرة خالل الربع الثالث من عام 2019, بينما مثلت تكاليف التعبئة والتغليف الن�ضبة المتبقية. 

التكاليف  وتوا�ضل ال�ضركة ا�ضتفادتها من ارتفاع قيمة الجنيه الم�ضري في الفترة الأخيرة ومردوده على تح�ضن هيكل 
الثالث من عام  الربع  المبا�ضرة خالل  الخامات  اإجمالي  الم�ضتوردة 23.0% من  الخامات  تكلفة  مثلت  بال�ضركة, حيث 

2019, مقابل 24% خالل نف�ش الفترة العام الما�ضي.

العمليات الصناعية
نجحت اإدارة العمليات ال�ضناعية خالل الربع الثالث من عام 2019 في اإحراز تقدم ملحوظ على �ضعيد م�ضروعها الخا�ش 
بتحديث اثنين من م�ضانعها, والمتوقع ا�ضتكماله بنهاية العام الجاري. وخالل اأول ت�ضعة اأ�ضهر من العام الجاري؛ قامت 
الجافة,  الحلويات  لإنتاج  موؤخًرا  ت�ضغيله  تم  الذي  الجديد  الخط  لخدمة   E15 بم�ضنع  جديدة  ماكينة  بتركيب  الإدارة 

بالتوازي مع تركيب الآلت الالزمة لت�ضنيع منتج الويفر الجديد »فري�ضكا بوب�ش«.

الخا�ضة  ال�ضيا�ضات  باأف�ضل  الكامل  والتزامها  ال�ضركة  امتثال  �ضمان  في  حيوًيا  دوًرا  ال�ضناعية  العمليات  اإدارة  وتلعب 
بال�ضحة وال�ضالمة والبيئة, حيث قامت بتجديد �ضهادة نظم اإدارة الجودة )ISO 9001:2015(. ونجحت الإدارة خالل 
الربع الثالث في تنفيذ م�ضروع لتعزيز م�ضتويات الأمن وال�ضالمة بالم�ضانع, مما اأثمر عن تح�ضين م�ضتوى �ضالمة العاملين 

وزيادة معدلت تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة.

الموارد البشرية
نف�ش  خالل  موظف   5.340 مقابل   2019 عام  من  الثالث  الربع  خالل  موظف   5.517 بال�ضركة  العاملين  عدد  بلغ 
لمعدلت  وفًقا  المنا�ضبة  العمالة  م�ضتويات  على  بالحفاظ  ال�ضركة  التزام  يعك�ش  مما  الما�ضي,  العام  من  الفترة 

الت�ضغيلية.  الكفاءة 
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية 
المعباأة  الغذائية  ال�ضناعات  قطاع  في  رائدة  �ضركة  وهي   ,1996 عام  الغذائية«  لل�ضناعات  »اإيديتا  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
ذلك  في  بما  المخبوزات,  وتوزيع  وت�ضويق  وت�ضنيع  اإنتاج  في  »اإيديتا«  �ضركة  تتخ�ض�ش  الم�ضري.  بال�ضوق  اآلًيا 
الجافة  الحلويات  وكذلك  الويفر  وب�ضكويت  الدقيق(  من  )الم�ضنعة  المخبوزة  والرقائق  والكروا�ضون  الكيك 
مثل  الرائجة  المحلية  التجارية  العالمات  من  عدًدا  ال�ضركة  محفظة  ت�ضم  حيث  والكراميل,  والجيلي  والطوفي 
التجارية  العالمات  من  عدًدا  تمتلك  كما  و»ميميك�ش«,  و»فري�ضكا«  �ضتيك�ش«  و»بيك  رولز«  و»بيك  و»تودو«  »مولتو« 
وتون�ش  والجزائر  والمغرب  وفل�ضطين  والأردن  وليبيا  م�ضر  في  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها  الدولية 
الت�ضنيع  حقوق  كذلك  وتمتلك  وال�ضعودية,  وقطر  والكويت  والإمارات  وعمان  والبحرين  والعراق  ولبنان  و�ضوريا 
»هو�ضت�ش  �ضركة  منتجات  من  منتج   11 ت�ضم  اإ�ضافية  لباقة  الإقليمية  ال�ضاحة  على  والتقنية  الفنية  والمعرفة 
وتحتل  والحلويات,  والكروا�ضون  الكيك  اأ�ضواق  في  �ضوقية  ح�ضة  باأكبر  »اإيديتا«  �ضركة  وتحظى  الدولية.  براندز« 
وخالل  الويفر.  ب�ضكويت  �ضرائح  في  ح�ضتها  تعظيم  مع  المخبوزة  والمقرم�ضات  الرقائق  �ضوق  في  الثاني  المركز 
 %8.1 توجيه قرابة  المحلي مع  لل�ضوق  تقريًبا   %91.9 بواقع  ال�ضركة  توزعت مبيعات   ,2019 الثالث من عام  الربع 
الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد  المجاورة.  العربية  الدول  في  الأخ�ش  وعلى  الت�ضدير  لأ�ضواق  المتبقية 

ir.edita.com.eg الإلكتروني: 

التصريحات التطلعية:
اأي ت�ضريح ل يت�ضل بوقائع او احداث تاريخية,  يحتوى هذا البيان على ت�ضريحات تطلعية. الت�ضريح التطلعى هو 
»مرتقب«,  »تهدف«,  للتقديرات«,  »وفقا  التية  الكلمات  و  العبارات  مثل  ا�ضتخدام  طريق  عن  عليه  التعرف  يمكن  و 
»ممكن«,  »تخطط«,  »ترى«,  »تعتزم«,  »توقعات«,  »تفتر�ش«,  »التقديرات«,  »قد«,  »تعتقد«,  »تتحمل«,  »تقدر«, 
التي  مماثلة  اخرى  تعبيرات  او  ينفيها  ما  حالة,  كل  في  او  »�ضوف«,  علم«,  »على  »ينبغي«,  »م�ضروعات«,  »متوقع«, 
التي  الت�ضريحات  اإلى  الخ�ضو�ش,  وجه  على  ينطبق,  هذا  تطلعى.  باعتباره  الت�ضريح  على  التعرف  الى  تهدف 
والنمو  والإدارة,  التجارية  الأعمال  ب�ضاأن  التوقعات  اأو  الخطط  او  الم�ضتقبلية  المالية  النتائج  عن  معلومات  تت�ضمن 
�ضركة  على  توؤثر  التي  الم�ضائل  من  وغيرها  الم�ضتقبل  في  العامة  والتنظيمية  القت�ضادية  والظروف  الربحية  اأو 

)»ال�ضركة«(.    �ش.م.م.  الغذائية  لل�ضناعات  ايديتا 

والتي  م�ضتقبلية,  احداث  على  )»الدارة«(  ال�ضركة  لإدارة  الحالية  النظر  وجهات  تعك�ش  التطلعية  الت�ضريحات 
قد  التي  العوامل  من  وغيرها  ومجهولة  معروفة,  وغير  معروفة  مخاطر  على  وتنطوي  الإدارة  افترا�ضات  على  تقوم 
توؤثر على ان تكون نتائج ال�ضركة الفعلية  او اأداءها اأو اإنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن اأي نتائج في الم�ضتقبل, 
اأو  تحقق  يت�ضبب  قد  �ضمنا.  اأو  �ضراحة  التطلعية  الت�ضريحات  هذه  في  الواردة  انجازاتها  اأو  ال�ضركة  اأداء  عن  او 
او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه  لل�ضركة  الفعلية  المالية  عدم تحقق هذا الفترا�ش في اختالف الحالة 

�ضمنية.  او  �ضريحة  كانت  �ضواء  التوقعات  توافق  عدم  اأو  التطلعية,  الت�ضريحات 

التقدير  او  التطلعى  الت�ضريح  اختالف  في  تت�ضبب  قد  التي  وال�ضكوك  المخاطر  من  لعدد  ال�ضركة  اأعمال  تخ�ضع 
المعلومات  �ضمنا.   او  �ضراحة  �ضواء  البيان  هذا  في  الواردة  التطلعية  الت�ضريحات  عن  ماديا  اختالفا  التنبوؤ  اأو 
للتغيير دون  البيان وتخ�ضع  تعبر فقط عن وقت �ضدور هذا  البيان  الواردة في هذا  التطلعية  والت�ضريحات  والآراء 
على  تعديالت  اأي  عن  العالن  اأو  تاأكيد  او  تحديث  او  مراجعة  يخ�ش  فيما  التزام  باأي  ال�ضركة  تتعهد  ل  و  اإخطار. 
البيان.   هذا  بم�ضمون  يتعلق  فيما  تن�ضاأ  التي  الظروف  اأو  تتم  التي  الأحداث  لتعك�ش  التطلعية  الت�ضريحات  من  اأي 
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