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إيديتا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الشركة ترصد تحسن ربحيتها مع نمو اإليرادات بمعدل سنوي 24.1% إلى 3.8 مليار جنيه تقريًبا خالل عام 2018 

بفضل نمو حجم المبيعات. وهامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك يصل 
إلى 20.5% خالل نفس الفترة، وهي نسبة تقارب المعدالت السابقة لتعويم الجنيه المصري. والشركة تطلق أول 

منتج ويفر في المغرب  تحت عالمة »فريسكا«.

أبرز المؤشرات المالية - العام المالي 2018

اإليرادات 
3,776.4 مليون جنيه

نمو سنوي %24.1 ▲

مجمل الربح
1,211.4 مليون جنيه

نمو سنوي %28.1 ▲
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 )EBITDA( واإلهالك واالستهالك
644.2 مليون جنيه
نمو سنوي %38.7 ▲ 

صافي الربح
303.7 مليون جنيه
نمو سنوي %43.3 ▲

مؤشرات األداء المالي | العام المالي 2018
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ا�رباح التشغيلية صافي الربح
قبل خصم الضرائب والفوائد

وا�هالك واالستهالك

صافي المبيعاتمجمل الربح

ملخص قائمة الدخل )مليون جم(
التغير )%( العام مالي 2017العام مالي 2018التغير )%( الربع األخير 2017الربع األخير 2018)مليون جم(

24.1%13.23,776.43,044.2%1,084.1958.0الإيرادات  
28.1%28.91,211.4945.8%388.2301.3جممل الربح

31.1%32.1%31.4%35.8%هام�ش الربح الإجمايل
الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 

38.7%18.7644.2464.4%222.6187.5والفوائد والإهالك وال�ضتهالك

15.3%17.1%19.6%20.5%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية
43.3%20.4303.7212.0% 128.3106.6�ضايف الربح

7.0%8.0%11.1%11.8%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 31 ديسمبر 2018
اأعلنت اليوم �ضركة اإيديتا لل�ضناعات الغذائية )كود البور�ضة الم�ضرية EFID.CA وبور�ضة لندن EFIDq.L( – الرائدة 
ب�ضناعة الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا في م�ضر – عن نتائجها المالية والت�ضغيلية للفترة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2018, 
حيث بلغت الإيرادات 3.8 مليار جنيه تقريًبا, وهو نمو �ضنوي بمعدل 24.1%. وارتفع �ضافي الربح بمعدل �ضنوي 43.3% ليبلغ 

303.7 مليون جنيه خالل عام 2018 م�ضحوًبا بنمو هام�ش �ضافي الربح من 7.0% اإلى 8.0% خالل نف�ش الفترة.

وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 1.09 مليار جنيه تقريًبا بزيادة �ضنوية 13.2%, وارتفع �ضافي الربح بمعدل 
�ضنوي 20.4% ليبلغ 128.3 مليون جنيه مع و�ضول هام�ش �ضافي الربح اإلى 11.8% خالل نف�ش الفترة.

ال�ضركة  ونجاح  المبيعات  لنمو حجم  الإيجابي  المردود  منفرًدا  الأخير  والربع  الإيرادات خالل عام 2018  نمو  ويعك�ش 
المنتجات.  ت�ضكيلة  وتنويع  ال�ضركة على تح�ضين  تركيز  الطلب في �ضوء  نمو  وال�ضتفادة من  الأ�ضعار  زيادات  تمرير  في 
نمو هام�ش  يعك�ضه  ما  وهو  الأرباح,  وزيادة هوام�ش  المبيعات  نمو حجم  ا�ضتفادتها من  تعظيم  في  ال�ضركة  كما نجحت 
الربح الإجمالي بواقع اأربع نقاط مئوية لي�ضجل 35.8% خالل الربع الأخير من عام 2018, وكذلك ارتفاع هام�ش الأرباح 

الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك اإلى 20.5% خالل نف�ش الفترة.

ويرجع تح�ضن الأرباح اإلى تعافي مبيعات ال�ضركة لتقارب معدلتها ال�ضابقة لتعويم الجنيه الم�ضري, ولكن بعد تمرير زيادات 
الأ�ضعار  وتح�ضين ت�ضكيلة المنتجات على م�ضتوى جميع القطاعات, حيث ينعك�ش ذلك في و�ضول حجم المبيعات اإلى 2.6 
مليار عبوة خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 20.3%, علًما باأن متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة �ضجل نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة %3.1 
خالل نف�ش الفترة ليبلغ 1.44 جنيه للعبوة. وخالل الربع الأخير منفرًدا بلغ حجم المبيعات 731.2 مليون عبوة بزيادة �ضنوية 
قدرها 5.9%, وهو ما يقارب المعدلت ال�ضابقة التي بلغت 786.1 مليون عبوة خالل الربع الأخير من عام 2016. وارتفع 
متو�ضط اأ�ضعار منتجات اإيديتا اإلى 1.48 جنيه للعبوة خالل الربع الأخير من عام 2018 مقابل 1.39 جنيه للعبوة خالل نف�ش 
الفترة من العام ال�ضابق, علًما باأن ذلك يمثل نمًوا بن�ضبة 41.9% مقابل متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة خالل الربع الأخير 

من عام 2016. 

في  الم�ضاهمة  �ضدارة  الكروا�ضون  قطاع  احتل  حيث  المبيعات,  حجم  لنمو  الإيجابي  المردود   2018 عام  نتائج  تعك�ش 
معدل نمو اإجمالي اإيرادات اإيديتا خالل عام 2018 بن�ضبة 46.6%, ويليه قطاع الكيك بن�ضبة 26.3%. و�ضاهم قطاعي 
المقرم�ضات والويفر بن�ضبة 25.1% في معدل نمو اإيرادات اإيديتا خالل عام 2018, في حين �ضاهم قطاع الحلويات بن�ضبة 

1.2% خالل نف�ش الفترة.

وقد ارتفعت اإيرادات قطاع الكروا�ضون بمعدل �ضنوي 38.1% لتبلغ 1.24 مليار جنيه خالل عام 2018 اأو ما يعادل %32.7 
اإلى 741.0  �ضنوية %24.9  بن�ضبة  المبيعات  نمو حجم  بف�ضل  الفترة, وذلك  نف�ش  ال�ضركة خالل  اإيرادات  اإجمالي  من 
مليون عبوة م�ضحوًبا بارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 10.6% خالل نف�ش الفترة, وذلك في �ضوء 
تح�ضين ت�ضكيلة وهيكل اأ�ضعار منتجات الكروا�ضون مثل اإطالق الحجم الأكبر من منتج »ميني مولتو بكريمة البندق«. ومن 
جانب اآخر بلغت اإيرادات قطاع الكيك 1.78 مليار جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 12.1%, وهو ما يمثل %47.0 
من اإجمالي اإيرادات الفترة, فيما يعك�ش مردود ارتفاع حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 14.1% اإلى 1.44 مليار عبوة خالل 

عام 2018. 

وتعك�ش نتائج الربع الأخير المردود الإيجابي لزيادة اأ�ضعار البيع وتحديًدا في قطاع الكروا�ضون الذي ارتفع متو�ضط اأ�ضعار 
منتجاته بمعدل �ضنوي 16.2% و�ضاهم بن�ضبة 41.8% في معدل نمو اإيرادات ال�ضركة خالل نف�ش الفترة. و�ضاهم قطاعي 
المقرم�ضات والويفر بن�ضب 25.9% و20.3% على التوالي في معدل نمو الإيرادات خالل الربع الأخير من عام 2018. 
وتجدر الإ�ضارة اإلى اأن المقرم�ضات مثلت اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الأخير من عام 2018, حيث ارتفعت اإيرادات 
اإيرادات  نمو  معدل  في   %11.1 بن�ضبة  الكيك  قطاع  و�ضاهم  جنيه.  مليون   106.3 لتبلغ   %44.5 �ضنوي  بمعدل  القطاع 

ال�ضركة خالل الربع الأخير من عام 2018, بينما �ضاهم قطاع الحلويات بن�ضبة 2% تقريًبا.

وقد وا�ضلت اإيديتا الحفاظ على ريادتها ال�ضوقية في القطاعات الرئي�ضية التي تعمل بها وفًقا لأحدث الإح�ضاءات المتاحة 
لعام  2018, حيث وا�ضلت احتالل �ضدارة �ضوق الكيك بح�ضة 53.0% في نهاية دي�ضمبر 2018 وكذلك �ضوق الكروا�ضون 
بح�ضة 64.0% خالل نف�ش الفترة. كما احتلت ال�ضركة مكانة رائدة في �ضوق الحلويات بح�ضة 9.8% في دي�ضمبر 2018, 
بينما احتلت المركز الثاني في �ضوق المقرم�ضات بح�ضة 41.4% خالل نف�ش الفترة. وبلغت ح�ضة ال�ضركة في �ضوق الويفر 

11.2% بنهاية دي�ضمبر 2018.
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قدرها  �ضنوية  بزيادة   2018 عام  خالل  جنيه  مليون   315.9 الت�ضدير  مبيعات  اإجمالي  بلغ  الإقليمي,  ال�ضعيد  وعلى 
33.0%, حيث مثل 8.3% من اإجمالي اإيرادات ال�ضركة خالل عام 2018. وخالل الربع الأخير منفرًدا, ارتفعت مبيعات 

الت�ضدير بمعدل �ضنوي 4.4% اإلى 89.9 مليون جنيه, ومثلت 8.2% من اإجمالي الإيرادات.

ن�ضبة جيدة في �ضوء نمو  المبيعات 2.57 مليار جنيه تقريًبا خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 22.2%, وهي  تكلفة  بلغت 
الإيرادات بمعدل �ضنوي 24.1% خالل نف�ش الفترة. وخالل الربع الأخير منفرًدا ارتفعت تكلفة المبيعات بمعدل �ضنوي %6.0 
لت�ضجل 695.9 مليون جنيه, وهو تح�ضن ملحوظ نظًرا لنمو اإيرادات الربع الأخير بمعدل �ضنوي 13.2%, حيث يرجع ذلك 
اإلى انخفا�ش تكلفة الخامات المبا�ضرة اإلى 549.7 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة وبالتالي تح�ضن معدل تكلفة الخامات 
المبا�ضرة اإلى المبيعات لت�ضجل 50.7% مقابل 55.0% خالل نف�ش الفترة من عام 2017. وتجدر الإ�ضارة اإلى اأن انخفا�ش 
تكلفة الخامات المبا�ضرة خالل الربع الأخير يعك�ش المردود الإيجابي لتوظيف اقت�ضاديات الحجم عبر زيادة حجم الإنتاج 

مع تقلي�ش التكاليف, ف�ضاًل عن تمرير زيادات الأ�ضعار بطريقة غير مبا�ضرة.

بلغت مجمل الربح 1.21 مليار جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية قدرها 28.1%, وارتفع هام�ش الربح الإجمالي اإلى 
32.1% مقابل 31.1% خالل عام 2017. وخالل الربع الأخير منفرًدا ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 28.9% ليبلغ 
388.2 مليون جنيه خالل الربع الأخير من عام 2018, و�ضاحب ذلك ارتفاع هام�ش الربح الإجمالي بواقع اأربع نقاط 
مئوية ليبلغ 35.8% مقابل 31.1% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق, فيما يعك�ش المردود الإيجابي لنمو الإيرادات مع 

تح�ضن كفاءة هيكل التكاليف.

بلغت الم�ضروفات العمومية والإدارية 656.8 مليون جنيه خالل عام 2018, وهو نمو �ضنوي بمعدل 17.5%, وانخف�ضت ن�ضبة 
الم�ضروفات العمومية والإدارية اإلى الإيرادات بواقع نقطة مئوية واحدة لتبلغ 17.4% خالل نف�ش الفترة. وخالل الربع الأخير 
منفرًدا بلغت الم�ضروفات العمومية والإدارية 168.3 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 27.1%, في حين في حين انخف�ضت ن�ضبة 

الم�ضروفات العمومية والإدارية اإلى الإيرادات عن متو�ضط معدلتها لت�ضتقر عند 15.5% خالل نف�ش الفترة. 

وقد اأثمر تح�ضن ربحية ال�ضركة عن نمو الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بمعدل �ضنوي 
38.7% لتبلغ 644.2 مليون جنيه خالل عام 2018, بالإ�ضافة اإلى ارتفاع هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 
الأرباح  بلغت  الأخير منفرًدا  الربع  ليبلغ 17.1%. وخالل  تقريًبا  مئويتين  نقطتين  بواقع  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 222.6 مليون جنيه, وهو نمو �ضنوي بن�ضبة 18.7%, و�ضاحب 
ذلك نمو هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك اإلى 20.5% �ضعوًدا من 17.9% خالل 

الربع الثالث من عام 2018, وهي المرة الأولى التي يجاوز فيها ن�ضبة 20% منذ تعويم الجنيه الم�ضري.

بلغ �ضافي الربح 303.7 مليون جنيه خالل عام 2018, وهو نمو �ضنوي قوي بن�ضبة 43.3%, كما ارتفع هام�ش �ضافي 
الربح اإلى 8.0% �ضعوًدا من 7.0% خالل عام 2017. وخالل الربع الأخير منفرًدا ارتفع �ضافي الربح بمعدل �ضنوي 
20.4% لي�ضجل 128.3 مليون جنيه, و�ضاحب ذلك نمو هام�ش �ضافي الربح اإلى 11.8% مقابل 11.1% خالل نف�ش 

الفترة من العام ال�ضابق.
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االستراتيجية
وتحقيق  المنتجات  ت�ضكيلة  تح�ضين  خالل  من  المبيعات  حجم  تنمية  على   2018 عام  خالل  اإيديتا  ا�ضتراتيجية  ركزت 
التكافوؤ الأمثل بين ال�ضرائح ال�ضعرية المتنوعة. وت�ضمنت جهود ال�ضركة اإجراء التعديالت على منتجات ال�ضركة وتمرير 
بالتوازي مع  التناف�ضية, وذلك  باأ�ضعارها  المتميزة  المنتجات الجديدة  المزيد من  اإطالق  الأ�ضعار تدريجًيا مع  زيادات 

التركيز على خف�ش التكاليف وتعظيم الكفاءة بجميع الإدارات والم�ضانع لدعم ربحية ال�ضركة.

وقد نجحت ال�ضركة في تحقيق اأهداف ا�ضتراتيجيتها خالل عام 2018, وهو ما يعك�ضه النمو القوي بالإيرادات مع و�ضول 
حجم المبيعات و�ضافي الأرباح اإلى ما يقارب المعدلت ال�ضابقة قبل فترة تعويم الجنيه الم�ضري. كما حر�ضت ال�ضركة 
تعزيز  اأثمر ذلك عن  التناف�ضية, حيث  والحفاظ على مميزاتها  بين تعظيم قيمة منتجاتها  الأمثل  التوازن  على تحقيق 
المكانة الرائدة التي تنفرد بها ال�ضركة في القطاعات الرئي�ضية التي تعمل بها ب�ضوق الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا. وترى 
الإدارة اأن ال�ضركة اأ�ضبحت اأكثر ا�ضتعداًدا لموا�ضلة تعظيم القيمة خالل الفترة المقبلة, من خالل تنفيذ ا�ضتراتيجيتها 

الطموحة بالتوازي مع ال�ضتثمار في تنمية الطاقات الإنتاجية.

المتاحة  الوا�ضعة  الم�ضاحات  من  ال�ضتفادة  تعزيز  في  المقبلة  الفترة  خالل  ال�ضركة  ا�ضتراتيجية  اأهداف  اأبرز  وتتمثل 
بم�ضنع E08 عبر اإ�ضافة خطوط اإنتاج جديدة, �ضعًيا لتنمية الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات اإيديتا. 
كما تعكف ال�ضركة حالًيا على درا�ضة فر�ش تعظيم ال�ضتفادة من �ضبكة التوزيع التي تحظى بها وقوة عالمتها التجارية في 

التو�ضع باأعمالها في قطاعات جديدة ب�ضوق الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا.

ومن جانب اآخر تركز ال�ضركة على موا�ضلة تنمية مبيعات الت�ضدير, والتي مثلت 8.3% من اإجمالي الإيرادات خالل عام 
2018. وعلى هذه الخلفية تعتزم ال�ضركة تعظيم ا�ضتفادتها من م�ضروعها الم�ضترك في المغرب, حيث تعمل حالًيا على 
اإجراء الترتيبات الالزمة لإن�ضاء اأول م�ضنع تابع لها خارج ال�ضوق الم�ضري. ومن المقرر اأن يلعب الم�ضنع الجديد دوًرا 
بارًزا في زيادة اختراق ال�ضركة لأ�ضواق �ضمال اأفريقيا في اإطار ا�ضتراتيجيتها الرامية اإلى التو�ضع باأعمالها في الأ�ضواق 

الإقليمية الجديدة ذات القواعد ال�ضتهالكية ال�ضخمة ومقومات النمو الواعدة.
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات | العام المالي 2018

-

٪١٢٫١

٪٣٨٫١

٪٣٨٫٧

٪٥٣٫٤

٪٥٫٦

٪١٢٫٩- منتجات مستوردة

الحلويات

الويفر

المقرمشات

الكرواسون

الكيك

احتل قطاع الكيك �ضدارة اإيرادات اإيديتا خالل عام 2018 بن�ضبة 47.0%, و�ضاهم بن�ضبة 26.3% في معدل نمو الإيرادات 
اإيرادات القطاع بمعدل �ضنوي 12.1% لتبلغ 1.78 مليار جنيه خالل نف�ش الفترة. وفي المركز  المجمعة في �ضوء نمو 
الثاني ياأتي قطاع الكروا�ضون الذي مثلت اإيراداته 32.7% من اإجمالي اإيرادات اإيديتا خالل عام 2018 على خلفية نمو 
اإيرادات القطاع بمعدل �ضنوي 38.1% لتبلغ 1.2 مليار جنيه, علًما باأن الكروا�ضون احتل �ضدارة الم�ضاهمة في معدل 
نمو اإيرادات ال�ضركة خالل نف�ش الفترة بن�ضبة 46.6%. كما حقق قطاع المقرم�ضات اأداًءا قوًيا خالل عام 2018, حيث 
ارتفعت اإيراداته بمعدل �ضنوي 38.7% لتبلغ 313.1 مليون جنيه خالل عام 2018, ومثلت 8.3% من اإجمالي اإيرادات 
اإيديتا خالل نف�ش الفترة. كما مثل الويفر اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل عام 2018, حيث ارتفعت اإيرادات القطاع بن�ضبة 
�ضنوية 53.4% لت�ضجل 276.6 مليون جنيه, ومثلت 7.3% من اإجمالي الإيرادات المجمعة خالل عام 2018, علًما باأن 
ارتفعت  واأخيًرا   .2018 عام  خالل  اإيديتا  اإيرادات  نمو  معدل  في   %25.1 بن�ضبة  �ضاهًما  والويفر  المقرم�ضات  قطاعي 
اإجمالي  من   %4.2 ومثلت   ,2018 عام  خالل  جنيه  مليون   160.4 اإلى   %5.6 �ضنوي  بمعدل  الحلويات  قطاع  اإيرادات 

اإيرادات اإيديتا خالل نف�ش الفترة.

وخالل الربع الأخير منفرًدا, يعك�ش نمو الإيرادات الأداء القوي لقطاع الكروا�ضون الذي احتل �ضدارة الم�ضاهمة في معدل 
نمو الإيرادات المجمعة بن�ضبة 41.8%, ويليه قطاعي المقرم�ضات والويفر بن�ضب م�ضاهمة 25.9% و20.3% على التوالي, 

فيما �ضاهم قطاع الكيك بن�ضبة 11.1% من معدل نمو الإيرادات المجمعة خالل نف�ش الفترة.

مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات
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يعك�ش نمو الإيرادات خالل عام 2018 المردود الإيجابي لنمو حجم المبيعات م�ضحوًبا بتح�ضن هيكل الأ�ضعار بعد تمرير 
زيادات الأ�ضعار بطريقة غير مبا�ضرة, حيث ارتفع حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 20.3% ليبلغ 2.6 مليار عبوة تقريًبا, 
و�ضاحب ذلك نمو متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 3.1% اإلى 1.44 جنيه للعبوة في نهاية عام 2018. ومن ناحية اأخرى 
ا  ارتفع حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 5.9% لي�ضجل 731.2 مليون عبوة خالل الربع الأخير من عام 2018,  وارتفع اأي�ضً

متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 6.8% ليبلغ 1.48جنيه للعبوة.

متوسط أسعار المصنع

جنيه مصري
الربع األخير 
2018

الربع األخير 
2017

التغيير )%(
العام المالي 
2018

العام المالي 
2017

التغيير )%(

-1.7% 1.25  1.23 2.5% 1.21  1.24 الكيك
10.6% 1.51  1.67 16.2% 1.51  1.75 الكروا�ضون
0.5% 1.68  1.69 5.7% 1.64  1.73 املقرم�ضات

-0.3% 1.67  1.66 -5.7% 1.77  1.67 الويفر
-1.9% 2.07  2.03 -12.9% 2.10  1.83 احللويات

3.1% 1.40  1.44 6.8% 1.39  1.48 متوسط إيديتا 

توزيع اإليرادات وحجم المبيعات
الربع األخير 2017الربع األخير 2018

صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 11.7  385  467  11.3  386  481 الكيك
 8.9  207  312  9.5  208  365 الكروا�ضون
 1.8  45  74  2.3  61  106 املقرم�ضات

 1.0  34  60  1.4  51  86 الويفر
 0.9  20  41  1.0  24  43 احللويات

   - - 4    -  -  3 منتجات م�ضتوردة
 24.4  690  958  25.5  731  1,084 اإلجاميل

توزيع اإليرادات وحجم المبيعات
العام المالي 2017العام المالي  2018

صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 39.5  1,263  1,584  43.4  1,441  1,777 الكيك
 25.2  593  895  33.5  741  1,236 الكروا�ضون
 5.7  134  226  7.2  186  313 املقرم�ضات

 3.1  108  180  4.7  166  277 الويفر
 3.4  74  152  3.6  79  160 احللويات

   -  -  7    -  -  14 منتجات م�ضتوردة
 76.9  2,172  3,044  92.3  2,613  3,776 اإلجاميل

وقد ر�ضدت ال�ضركة نمو مجمل الربح ب�ضكل ملحوظ خالل عام 2018 والربع الأخير منفرًدا مع ارتفاع هام�ش الربح الإجمالي 
ول�ضيما خالل فترة الربع الأخير. وعلى هذه الخلفية بلغ مجمل الربح 1.2 مليار جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية %28.1, 
و�ضاحب ذلك ارتفاع هام�ش الربح الإجمالي اإلى 32.1% مقابل 31.1% خالل عام 2017. وخالل الربع الأخير منفرًدا بلغ مجمل 
الربح 380.5 مليون جنيه, وهو نمو �ضنوي بن�ضبة 28.9%. كما ارتفع هام�ش الربح الإجمالي لي�ضجل 35.8% خالل الربع الأخير 
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من عام 2018 �ضعوًدا من 31.4% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. ويرجع نمو هام�ش الربح الإجمالي ب�ضفة رئي�ضية خالل 
الربع الأخير اإلى الأداء القوي لقطاع الكروا�ضون, حيث ارتفع مجمل ربح القطاع بمعدل �ضنوي 48.9% م�ضحوًبا بارتفاع هام�ش 
الربح الإجمالي بواقع 7.0 نقطة مئوية اإلى 32.5% مقابل 25.5% خالل الربع الأخير من عام 2017, ف�ضاًل عن ارتفاع هام�ش 
الربح الإجمالي لقطاع الكيك بواقع اأربع نقاط مئوية ليبلغ 41.5% خالل الربع الأخير من عام 2018 مقبل 35.4% خالل نف�ش 

الفترة من العام ال�ضابق.

توزيع هامش الربح اإلجمالي حسب القطاع

٪٣٥٫٤

٪٤١٫٥

٪٢٥٫٥

٪٣٢٫٥ ٪٣١٫٤ ٪٣١٫٤ ٪٣٢٫٣
٪٢٩٫٩ ٪٣٠٫٩

٪٢٢٫٨

الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات

الربع ا�خير ٢٠١٧  الربع ا�خير ٢٠١٨ 

الكيك
احتل قطاع الكيك �ضدارة اإيرادات اإيديتا خالل عام 2018, حيث بلغت م�ضاهمته 1.78 مليار جنيه تقريًبا بزيادة �ضنوية 
ارتفاع حجم  اإلى  الإيرادات  الفترة. ويرجع نمو  ال�ضركة خالل نف�ش  اإيرادات  اإجمالي  اأو ما يعادل 47.0% من   %12.1
اأ�ضعار منتجات القطاع بن�ضبة  اإلى 1.44 مليار عبوة, وعلى الرغم من تراجع متو�ضط  المبيعات بمعدل �ضنوي %14.1 
�ضنوية 1.7% ليبلغ 1.23 جنيه للعبوة, وكذلك اإجراء اأعمال التجديد والتحديثات بم�ضنع E10 خالل الربع الثاني من 
العام. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 481.0 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 3.0%, حيث يعك�ش ذلك مردود 
ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بن�ضبة �ضنوية 2.5% ليبلغ 1.24 جنيه للعبوة مع نمو حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 

0.4% ليبلغ 386.4 مليون عبوة خالل نف�ش الفترة.

دي�ضمبر 2018  بنهاية  ال�ضوقية %53.0  بلغت ح�ضتها  الكيك, حيث  ب�ضوق  ال�ضدارة  احتالل مرتبة  اإيديتا  وا�ضلت  وقد 
)وفًقا لأحدث الإح�ضاءات المتاحة( مقابل 56.1% في نهاية العام ال�ضابق.

بلغ مجمل الربح 638.7 مليون جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 16.3%, و�ضاحب ذلك نمو هام�ش الربح الإجمالي 
الربح بمعدل �ضنوي %20.8  ارتفع مجمل  الأخير منفرًدا,  الربع  اإلى 36.0% مقابل 34.7% خالل عام 2017. وخالل 
لي�ضجل 199.8 مليون جنيه. كما ارتفع هام�ش الربح الإجمالي ب�ضكل ملحوظ ليبلغ 41.5% مقابل 35.4% خالل نف�ش 
الفترة من العام ال�ضابق. وتعك�ش تلك النتائج طبيعة منتجات القطاع التي تتميز بارتفاع هام�ش الأرباح, بالإ�ضافة اإلى   
مردود تمرير زيادات الأ�ضعار بطريقة غير مبا�ضرة مع تح�ضين ت�ضكيلة المنتجات, ف�ضاًل عن الزيادة الم�ضتمرة بحجم 

المبيعات.

الكرواسون
مثل الكروا�ضون القطاع الأقوى م�ضاهًمة في معدل نمو الإيرادات المجمعة خالل عام 2018 والربع الأخير منفرًدا, حيث 
المبيعات بمعدل  العام بف�ضل نمو حجم  لتبلغ 1.24 مليار جنيه خالل  القطاع بمعدل �ضنوي %38.1  اإيرادات  ارتفعت 
اأ�ضعار منتجات القطاع بن�ضبة �ضنوية 10.6% ليبلغ  اإلى نمو متو�ضط  اإلى 741.0 مليون عبوة, بالإ�ضافة  �ضنوي %24.9 
1.67 جنيه للعبوة بعد قيام ال�ضركة بتمرير زيادات الأ�ضعار عبر على �ضبيل المثال ولي�ش الح�ضر طرح الحجم الأكبر 
من منتج »ميني مولتو بكريمة البندق«. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 365.1 مليون جنيه, وهو نمو �ضنوي 
بمعدل 16.9% بف�ضل ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 16.2% اإلى 1.75 جنيه للعبوة, م�ضحوًبا بارتفع حجم 

المبيعات بن�ضبة �ضنوية 0.5% ليبلغ 208.4 مليون عبوة.
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وقد وا�ضلت ال�ضركة احتالل �ضدارة �ضوق الكروا�ضون مع تنمية ح�ضتها ال�ضوقية اإلى 64.0% بنهاية دي�ضمبر 2018, مقابل 
59.1% في نهاية عام 2017.

وقد حقق القطاع اأداًءا قوًيا على �ضعيد مجمل الربح, حيث ارتفع بمعدل �ضنوي 65.0% ليبلغ 365.5 مليون جنيه خالل 
عام 2018, و�ضاحب ذلك نمو هام�ش الربح الإجمالي اإلى 29.6% �ضعوًدا من 24.8% خالل عام 2017. وخالل الربع 
الأخير منفرًدا بلغ مجمل الربح 118.5 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 48.9%, وارتفع هام�ش الربح الإجمالي بواقع 7.0 
اإجراء  في �ضوء  المنتجات  ت�ضكيلة  تح�ضن  القطاع  ربحية  نمو  ويعك�ش  الفترة.  نف�ش  لي�ضجل 32.5% خالل  مئوية  نقطة 
التعديالت وتمرير زيادات الأ�ضعار بطريقة غير مبا�ضرة مثل طرح الحجم الأكبر من منتج »ميني مولتو بكريمة البندق«.

المقرمشات
مثلت المقرم�ضات ثاني اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل عام 2018, حيث بلغت الإيرادات 313.0 مليون جنيه, وهو نمو �ضنوي بمعدل 
38.7% بف�ضل ارتفاع حجم المبيعات بن�ضبة �ضنوية 38.1% اإلى 185.7 مليون عبوة م�ضحوًبا بارتفاع متو�ضط اأ�ضعار البيع بمعدل 
�ضنوي 0.5% اإلى 1.69 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 106.3 مليون جنيه بزيادة 
�ضنوية 44.5%, لتمثل بذلك المقرم�ضات اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل نف�ش الفترة. ويعك�ش نمو الإيرادات المردود الإيجابي لنمو 
حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 36.8% مع ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 5.7% ليبلغ 1.73 جنيه للعبوة خالل نف�ش 

الفترة بعد اإطالق وحدة بيعية جديدة من عالمة بيك رولز ب�ضعر 3 جنيه للعبوة خالل الربع الأخير من عام 2018.

وقد وا�ضلت ال�ضركة احتالل المركز الثاني ب�ضوق المقرم�ضات بح�ضة 41.4% في نهاية  دي�ضمبر 2018 مقابل %44.0 
في نهاية العام ال�ضابق.

�ضنوي  بمعدل  الربح  مجمل  ارتفع  حيث  الربح,  مجمل  �ضعيد  على  نمًوا  القطاعات  اأ�ضرع  ثاني  المقرم�ضات  مثلت  وقد 
ا هام�ش الربح الإجمالي بواقع 1.5 نقطة مئوية اإلى  46.6% لي�ضجل 858.5 مليون جنيه خالل عام 2018. وارتفع اأي�ضً
28.3% خالل نف�ش الفترة مقابل 26.7% خالل عام 2017. وخالل الربع الأخير منفرًدا بلغ مجمل الربح 33.4 مليون 
نمو  بف�ضل  الفترة  نف�ش  اإلى 31.4% خالل  الإجمالي  الربح  و�ضول هام�ش  �ضنوية 44.5%, و�ضاحب ذلك  بزيادة  جنيه 

متو�ضط اأ�ضعار البيع وا�ضتمرار ارتفاع حجم المبيعات.

الويفر
لتبلغ   %53.4 �ضنوي  بمعدل  الإيرادات  ارتفعت  حيث   ,2018 عام  خالل  نمًوا  الأ�ضرع  القطاعات  �ضدارة  الويفر  احتل 
276.6 مليون جنيه بف�ضل نمو حجم المبيعات بن�ضبة �ضنوية قدرها 54.0% اإلى 166.3 مليون عبوة خالل عام 2018, 
وعلى الرغم من تراجع متو�ضط اأ�ضعار منتجات الويفر بمعدل �ضنوي 0.3% اإلى 1.66 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. 
وخالل الربع الأخير منفرًدا بلغت الإيرادات 85.5 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 42.9%, حيث يعك�ش ذلك مردود نمو حجم 
المبيعات بمعدل �ضنوي 51.9% اإلى 51.3 مليون عبوة, والذي �ضاهم في الحد من تاأثير تراجع متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة 

�ضنوية 5.7%  ليبلغ 1.67 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة.

وقد ارتفعت ح�ضة ال�ضركة ب�ضوق الويفر اإلى 11.2% بنهاية دي�ضمبر 2018, �ضعوًدا من 10.7% خالل دي�ضمبر 2017.

بلغ مجمل الربح 76.4 مليون جنيه خالل عام 2018, وهو نمو �ضنوي بمعدل 21.4%. وبلغ هام�ش الربح الإجمالي 27.6% مقابل 
34.9% خالل عام 2017. وتجدر الإ�ضارة اإلى تح�ضن ربحية القطاع على اأ�ضا�ش ربع �ضنوي, حيث �ضجل مجمل الربح نمًوا ربع �ضنوًيا 
بن�ضبة 49.5% ليبلغ 25.5 مليون جنيه, و�ضاحب ذلك نمو هام�ش الربح الإجمالي اإلى 32.2% خالل نف�ش الفترة �ضعوًدا من %24.9 
ا نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 32.2% خالل  خالل الربع الثالث و23.4% خالل الربع الثاني من نف�ش العام, علًما باأن مجمل ربح القطاع مثل اأي�ضً
الربع الأخير من عام 2018. ويعك�ش تح�ضن هام�ش الربح الإجمالي ب�ضكل تدريجي مردود نمو حجم المبيعات وتراجع متو�ضط ن�ضبة 

م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية اإلى الإيرادات.

الحلويات
الحلويات 160.4 مليون جنيه خالل عام 2018, وهو نمو �ضنوي بمعدل 5.6%, حيث يرجع ذلك  اإيرادات قطاع  بلغت 
ب�ضفة رئي�ضية اإلى نمو حجم المبيعات بن�ضبة �ضنوية 7.5% اإلى 79.1 مليون عبوة وعلى الرغم من تراجع متو�ضط اأ�ضعار 
البيع بن�ضبة �ضنوية 1.9% اإلى 2.03 جنيه للعبوة. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 43.4 مليون جنيه بزيادة 
�ضنوية 5.7%, وذلك بف�ضل نمو حجم المبيعات بمعدل �ضنوي 21.2% ليبلغ 23.7 مليون عبوة خالل نف�ش الفترة, مما 

�ضاهم في الحد من اأثر تراجع متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 12.9% ليبلغ 1.83 جنيه للعبوة.
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وقد نجحت اإيديتا في الحفاظ على ح�ضتها ب�ضوق الحلويات عند 9.8% في نهاية دي�ضمبر 2018.

بلغ مجمل الربح 36.9 مليون جنيه خالل عام 2018, وهو انخفا�ش �ضنوي بن�ضبة 25.4% نظًرا لرتفاع تكلفة الخامات 
المبا�ضرة. ونتج عن ذلك و�ضول هام�ش الربح الإجمالي اإلى 23.0% خالل عام 2018 مقابل 32.5% خالل العام ال�ضابق. 
وخالل الربع الأخير منفرًدا, تراجع هام�ش الربح بمعدل �ضنوي 22.1% ليبلغ 9.9 مليون جنيه, غير اأنه مثل نمًوا ربع 
�ضنوًيا بن�ضبة 23.6%, كما حقق هام�ش الربح الإجمالي نمًوا ربع �ضنوًيا لي�ضجل 22.8% خالل الربع الأخير من عام 2018 

مقابل 20.5% خالل الربع الثالث من نف�ش العام.

الميزانية
بلغ اإجمالي الأ�ضول 2.8 مليار جنيه في 31 دي�ضمبر 2018, وي�ضمل ذلك اأ�ضوًل ثابتة بقيمة 1.9 مليار جنيه اأو ما يعادل 
66.4% من اإجمالي الأ�ضول. وبلغ اإجمالي النفقات الراأ�ضمالية 105.2 مليون جنيه منذ بداية عام 2018, وي�ضمل ذلك 

نفقات تجديد م�ضنع E10 وكذلك النفقات الراأ�ضمالية المتعلقة باأن�ضطة ال�ضيانة.

وبلغت النقدية وما في حكمها بما في ذلك اأذون الخزانة 353.8 مليون جنيه في 31 دي�ضمبر 2018 بزيادة �ضنوية %63.3 
العمليات  من  المدينة  الأر�ضدة  وبلغت   .2017 دي�ضمبر   31 في   %8.0 مقابل  الأ�ضول  اإجمالي  من   %12.5 يعادل  وبما 
ب�ضيا�ضة  ال�ضركة  التزام  يعك�ش  ما  وهو   ,2018 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   48.3 الأخرى  القب�ش  واأوراق  التجارية 
التح�ضيل النقدي لـ97% من قيمة المبيعات. وبلغت الأر�ضدة الدائنة واأوراق الدفع الأخرى 438.9 مليون جنيه في 31 

دي�ضمبر 2018 مقابل 395.7 مليون جنيه في نهاية دي�ضمبر 2017.

 .2017 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   923.1 مقابل   2018 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   725.7 القرو�ش  اإجمالي  بلغ 
وانخف�ش �ضافي الديون اإلى 372.0 مليون جنيه في 31 دي�ضمبر 2018 مقابل 706.5 مليون جنيه في نهاية عام 2017. 

وبلغ اإجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار جنيه في 31 دي�ضمبر 2018.

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, هنالك اختالف في كيفية ح�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 عام 2018 تم اإ�ضافة خ�ضائر فروق عملة بقيمة 0.2 مليون جنيه اإلى بند الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 
والفوائد والإهالك وال�ضتهالك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية, وذلك مع خ�ضم مبلغ 8.8 مليون جنيه في 
�ضورة مكا�ضب من بيع الأ�ضول الثابتة. وت�ضمل الت�ضويات الأخرى خ�ضم مبلغ 33.2 مليون جنيه ن�ضيب اأرباح العاملين, 
وبالتالي بلغت الت�ضويات الناتجة عن اختالف معايير المحا�ضبة على بند الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد 

والإهالك وال�ضتهالك  42.3 مليون جنيه.

وفيما يلي مقارنة بين اختالفات معايير المحا�ضبة الم�ضرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية خالل عام 2018.
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مليون جم*
معايير المحاسبة 
المصرية 
العام المالي 2018

 التسوية 
المعايير الدولية 
إلعداد
التقارير المالية
العام المالي 2018

 3,776.4    -  3,776.4 صايف املبيعات
 2,129.5 -2,129.5تكلفة املبيعات )بخالف م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية(

 435.6  11.4  424.1 م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية
 2,565.1  - 2,553.6 اإجمايل تكلفة املبيعات

 1,211.4 (11.4)  1,222.8 مجمل الربح
32.1%32.4%هام�ش الربح الإجمايل

 280.9 10.6  270.2 م�ضروفات البيع والتوزيع
 139.7    -  139.7 م�ضروفات الدعاية والت�ضويق

 236.3  11.2  225.1 م�ضروفات عمومية واإدارية
 59.2    -  59.2 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

 495.3(33.2) 528.6أرباح النشاط
13.1%14.0%هام�ش اأرباح الن�ضاط

 411.3 (33.2)  444.6 األرباح قبل خصم الرضائب
 107.7    -  107.7 �ضرائب الدخل

 303.7 (33.2)  336.9 صايف الربح بعد خصم الرضائب
8.0%8.9%هام�ش �ضافي الربح بعد خ�ضم ال�ضرائب

األرباح التشغيلية قبل خصم الرضائب والفوائد واإلهالك 
(EBITDA) واالستهالك

 686.5  42.3  644.2 

17.1%18.2%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك

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

أبرز مستجدات األسواق التي تنافس بها الشركة
وا�ضل قطاع الأغذية الخفيفة م�ضاره الت�ضاعدي خالل عام 2018, حيث اأظهرت اأحدث الإح�ضاءات التي اأجرتها وكالة 
نيل�ضون لأبحاث الت�ضويق نمو حجم جميع القطاعات التي تعمل بها اإيديتا ب�ضوق الأغذية الخفيفة بمعدل �ضنوي 33.1% ليبلغ 

23.5 مليار جنيه.

وقد بلغ حجم �ضوق الكيك 2.7 مليار جنيه بنهاية دي�ضمبر 2018, وهو نمو �ضنوي بمعدل 9.4%. واحتلت اإيديتا المركز الأول 
ب�ضوق الكيك, حيث بلغت ح�ضتها ال�ضوقية 53.0% بنهاية دي�ضمبر 2018 مقابل 56.1% في نهاية العام ال�ضابق.

وارتفع حجم �ضوق الكروا�ضون بمعدل �ضنوي 23.2% ليبلغ حوالي 1.4 مليار جنيه في نهاية دي�ضمبر 2018. وارتفعت ح�ضة 
اإيديتا ب�ضوق الكروا�ضون اإلى 64.0% بنهاية دي�ضمبر 2018 , �ضعوًدا من 59.1% في نهاية عام 2017. 

وبلغ حجم �ضوق المقرم�ضات 983.0 مليون جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 36.1%, علًما باأن �ضريحة المقرم�ضات مثلت 
6.9% من �ضوق الت�ضالي المالحة. واحتلت اإيديتا المركز الثاني في �ضوق المقرم�ضات بح�ضة 41.4% بنهاية دي�ضمبر 2018 

مقابل 44.0% بنهاية عام 2017. 
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وحقق �ضوق الويفر نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 28.0% ليبلغ حجمه 2.8 مليار جنيه بنهاية دي�ضمبر 2018. وارتفعت ح�ضة اإيديتا ب�ضوق 
الكروا�ضون اإلى 11.2% بنهاية عام 2018 �ضعوًدا من 10.7%  في نهاية العام ال�ضابق.

وقد كان قطاع الحلويات الأ�ضرع نمًوا بقطاع الأغذية الخفيفة الم�ضري خالل عام 2018, حيث ارتفع حجم ال�ضوق بمعدل 
�ضنوي 72.8% ليبلغ 1.2 مليار جنيه بنهاية دي�ضمبر 2018. ونجحت ال�ضركة في الحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع 

بح�ضة �ضوقية 9.8% في نهاية دي�ضمبر 2018.

قطاعات مختارة بسوق األغذية الخفيفة في مصر

 عام 2018القطاع
)مليون جم(

 عام 2017
)مليون جم(

التغيير )%(

9.4% 2,501.7  2,737.0 الكيك
23.2% 1,155.1  1,422.9 الكروا�ضون

38.1% 10,317.8  14,246.7 الت�ضايل املاحلة
36.1% 722.2  983.0 المقرمشات*

28.0% 2,218.1  2,839.5 الويفر
72.8% 713.7  1,233.0 احللويات

33.1%23,462.117,628.6إجاميل

* تمثل المقرمشات حوالي 6.9% من سوق التسالي المالحة
AC Nielsen Retail Audits :المصدر

 %88.1
من اإيرادات 
العام املايل  

2018

الترتيب 
في 

السوق
الحصة السوقية 

ديسمبر 2018
الحصة السوقية 

ديسمبر 2017
متوسط السعر 

العالمات)جم / دوالر1(

1.58 / 56.10.09%53.0%#1الكيك

2.11 / 59.10.12%64.0%#1الكرواسون

2.12 / 44.00.12%41.4%#2المقرمشات

2.12 / 10.70.12%11.2%#3الويفر

3.88 / 15.10.22%9.8%#1الحلويات

المصدر: تقرير AC Nielsen Retail Audit, IPSOS لشهر ديسمبر 2018
1 متوسط األسعار خالل عام 2018. الدوالر = 17.96 جنيه مصري، وفًقا لسعر الصرف في 31 ديسمبر 2018)البنك المركزي المصري(.
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التسويق
بهدف  المنتجات  باقة  وتعزيز  لتح�ضين  ال�ضركة  جهود  دعم  على  ال�ضركة  انتهجتها  التي  الت�ضويق  ا�ضتراتيجية  ركزت 
 2018 عام  من  الأخير  الربع  خالل  الت�ضويق  جهود  اأبرز  وت�ضمنت  ال�ضتهالكية.  ال�ضرائح  جميع  احتياجات  تلبية 
اإطالق مجموعة من المنتجات الجديدة بهدف �ضد الفجوات بين فئات المنتجات في ال�ضوق وتقديم منتجات جديدة 
للم�ضتهلكين, حيث �ضهدت الفترة اإطالق خم�ش وحدات بيعية جديدة, منها ثالث بقطاع المقرم�ضات, واثنين بقطاع 
اإلى اأف�ضل ت�ضكيلة منتجات من  اإدارة محفظة المنتجات تركيًزا على الو�ضول  الحلويات. كما ركز ق�ضم الت�ضويق على 
غير  بطريقة  الأ�ضعار  زيادات  تمرير  مع  واأكبر حجًما  اأ�ضغر  منتجات  اإطالق  ذلك  وي�ضمل  ال�ضركة,  ربحية  دعم  اأجل 

القائمة. البيعية  الوحدات  مبا�ضرة ببع�ش 

وبالتوازي مع تلك الجهود, ركزت اإدارة الت�ضويق على الترويج لمنتجات ال�ضركة من خالل مجموعة من و�ضائل الت�ضويق 
المرئية بما في ذلك توزيع 8500 �ضتاند لإعالنات مولتو المطبوعة وكذلك 2000 �ضتاند لإعالنات بيك رولز على  مراكز 
البيع التقليدية. وفي مراكز التجزئة الكبرى, وقد ركزت الإدارة على الترويج لمنتجات ال�ضركة من خالل توفير ت�ضكيلة 

وا�ضعة من المنتجات وغيرها من حلول الترويج لمنتجات اإيديتا.

متوسط أسعار الوحدات البيعية
التغيير )%(العام المالي 2017العام المالي 2018

-1.3%1.581.60الكيك

11.1%2.111.90الكروا�ضون

0.5%2.122.11املقرم�ضات

-2.122.12الويفر

-1.8%3.883.95احللويات

2.7%1.871.82إجاميل

قطاع المبيعات والتوزيع2
تعكف اإيديتا على تعظيم ال�ضتفادة من منظومة التوزيع التي تنفرد بها �ضعًيا لتح�ضين كفاءتها وبالتالي تعظيم المردود 
من  التقليدية  والقنوات  بالتجزئة  البيع  اإيرادات  تنمية  اإلى  ال�ضركة  وتهدف  الت�ضغيلية.  القطاعات  بجميع  ال�ضتثماري 
اأجل القتراب قدر الم�ضتطاع من نب�ش ال�ضوق ومعرفة التوجهات ال�ضائدة, اإلى جانب العمل على تنويع الفئات ال�ضعرية 
لمنتجات ال�ضركة بهدف مالئمة احتياجات ال�ضرائح ال�ضوقية المختلفة وفًقا للتوزيع الجغرافي و�ضرائح الدخل لمختلف 

فئات الم�ضتهلكين.

مثل %55.3  مليار جنيه خالل عام 2018, حيث  ليبلغ 2.1  �ضنوي %30.1  بمعدل  الجملة  مبيعات  اإجمالي  ارتفع  وقد 
من اإجمالي الإيرادات مقابل 53.1% خالل نف�ش الفترة من عام 2017. وبلغت مبيعات التجزئة 1.2 مليار جنيه خالل 
عام 2018 بزيادة �ضنوية 13.8%, وهو ما يعادل 31.6% من اإجمالي الإيرادات مقابل 34.6% خالل عام 2017. وبلغت 
�ضجلت  حين  في   ,%21.9 بمعدل  �ضنوي  نمو  وهو   2018 عام  خالل  جنه  مليون   122.0 الرئي�ضية  الح�ضابات  اإيرادات 
التوريدات المبا�ضرة نمًوا �ضنوًيا بمعدل 64.1% لتبلغ 62.8 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة, علًما باأن م�ضاهمة التوريدات 

والح�ضابات الرئي�ضية مثلت 4.9% من �ضافي المبيعات خالل عام 2018.

بلغ اإجمالي مبيعات الت�ضدير 315.9 مليون جنيه خالل عام 2018 بزيادة �ضنوية 33.0%, حيث مثل 8.3% من اإجمالي 
المبيعات مقابل 7.8% خالل العام ال�ضابق. وتتطلع اإيديتا للتو�ضع بمزيد من الأ�ضواق الت�ضديرية الواعدة باعتبارها اأحد 

الركائز الأ�ضا�ضية با�ضتراتيجيتها التطلعية.

توزيع اإليردات حسب قنوات التوزيع يعكس مجمل اإليرادات  2

٪٥٣٫١
٪٣٤٫٦

٪٣٫٣
٪١٫٣ ٪٧٫٨

٪٥٥٫٣

٪٣١٫٦

٪١٫٧
٪٣٫٢

٪٨٫٣

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2017

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2018

٪٥٣٫١
٪٣٤٫٦

٪٣٫٣
٪١٫٣ ٪٧٫٨

٪٥٥٫٣

٪٣١٫٦

٪١٫٧
٪٣٫٢

٪٨٫٣

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2017

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2018
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قطاع اإلمداد والتوريد
وا�ضلت اإدارة الإمداد والتوريد تركيزها على تعظيم الكفاءة الت�ضغيلية وتعزيز هيكل التكاليف بجميع القطاعات خالل عام 
2018, وذلك عرب توظيف عالقتها الوطيدة مع قاعدة وا�ضعة ومتنوعة من املوردين يف تاأمني احتياجات ال�ضركة من اخلامات 

باأ�ضعار تناف�ضية.

واحتلت املواد اخلام الن�ضيب الأكرب من اخلامات املبا�ضرة خالل عام 2018. ومثلت اخلامات امل�ضتوردة 28.0% من اإجمايل 
تكاليف اخلامات املبا�ضرة خالل عام 2018, مقابل 23.0% خالل عام 2017.

العمليات الصناعية
لعبت اإدارة العمليات ال�ضناعية دوًرا حيوًيا في تعزيز الكفاءة الت�ضغيلية ودعم باقة المنتجات خالل الربع الأخير من عام 
في دعم جهود  الإدارة  كما نجحت  والحلويات.  المقرم�ضات  بقطاعي  بيعية جديدة  باإطالق وحدات  قامت  2018, حيث 
ال�ضركة للتحكم في م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية من خالل على �ضبيل المثال ولي�ش الح�ضر تر�ضيد ا�ضتهالك المرافق 
والخدمات. وقد اجتازت اإيديتا مجموعة من تدقيقات وفحو�ضات الجودة وال�ضالمة التي تم اإجراوؤها خالل الربع الأخير 
من قبل مجموعة من الجهات الحكومية ومنها الهيئة الم�ضرية العامة للموا�ضفات والجودة, وكذلك الهيئة القومية ل�ضالمة 

الغذاء.

معدل نمو الطاقة اإلنتاجية خالل الفترة من عام 2014 - 32017

الموارد البشرية
عدد العاملني بال�ضركة 5.980 موظف يف نهاية دي�ضمرب 2018 مقابل 5.871 موظف يف نهاية العام املا�ضي, حيث قامت 

ال�ضركة بتعيني العديد من العاملني والفنيني بعد تعزيز الكفاءة الت�ضغيلية وتنمية حجم الإنتاج بجميع امل�ضانع.

يف  املوظفني,  جلميع  الوظيفية  املهارات  وتطوير  التدريبية  الدورات  اإطالق  موا�ضلة  على  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  ركزت 
اأبرز  وت�ضمنت  لنجاحها.  الأ�ضا�ضية  الركيزة  باعتبارهم  العاملني  ومهارات  باأداء  الرتقاء  باأهمية  ال�ضركة  قناعة  �ضوء 
جهود الإدارة اإطالق الدورة الثالثة من برنامج التدريب الأكادميي ملعايري اجلودة الدولية, بالإ�ضافة اإىل اإطالق برنامج 
على  ال�ضركة  ت�ضع  كما  احليوية.  املنا�ضب  �ضغل  توظيفها يف  و�ضمان  املاهرة  الكوادر  اأجل حتديد  من  الوظيفي  التعاقب 
واملوظفني  العمالة  دوران  معدل  اقت�ضار  يف  ينعك�ش  ما  وهو  ر�ضائهم,  من  والتاأكد  العمل  بفرق  الرتقاء  اأولوياتها  راأ�ش 

على 3.5% فقط خالل عام 2018.

 محلي
 مستورد

 محلي
 مستورد

٪٧٧

٪٢٣

٪٧٢

٪٢٨

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٧

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٨

٪٧٧

٪٢٣

٪٧٢

٪٢٨

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٧

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٨

تشير الطاقة اإلنتاجية إلى الطاقة المفترضة أو المثالية لخط اإلنتاج في وقت شراءه. وقد تختلف الطاقة اإلنتاجية الفعلية وفًقا للتغيرات التي تطرأ على   3
متوسط وزن كل عبوة.
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لالستعالم والتواصل 
الأ�ضتاذة / منة �ضم�ش الدين

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

تليفون: 6464 3851 202+

هيكل المساهمين اعتباًرا 
من 31 ديسمبر 2018

٪٤١٫٨

٪١٣٫١
٪١٥٫٠

٪٣٠٫١

Free Float

Kingsway Fund

Exoder Limited

Quantum Investment BV

 كوانتم إنفست بي في
 إكسودير ليميتد

 صندوق كينجزواي. 
 أسهم حرة التداول

شركة إيديتا للصناعات الغذائية 
تاأ�ض�ضت �ضركة »اإيديتا لل�ضناعات الغذائية« عام 1996, وهي �ضركة رائدة يف قطاع ال�ضناعات الغذائية املعباأة اآلًيا بال�ضوق 
امل�ضري. تتخ�ض�ش �ضركة »اإيديتا« يف اإنتاج وت�ضنيع وت�ضويق وتوزيع املخبوزات, مبا يف ذلك الكيك والكروا�ضون والرقائق 
ت�ضم  حيث  والكراميل,  واجليلي  والطويف  اجلافة  احللويات  وكذلك  الويفر  وب�ضكويت  الدقيق(  من  )امل�ضنعة  املخبوزة 
حمفظة ال�ضركة عدًدا من العالمات التجارية املحلية الرائجة مثل »مولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك �ضتيك�ش« و»فري�ضكا« 
وليبيا  م�ضر  يف  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها  الدولية  التجارية  العالمات  من  عدًدا  متتلك  كما  و»ميميك�ش«, 
والأردن وفل�ضطني واملغرب واجلزائر وتون�ش و�ضوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان والإمارات والكويت وقطر وال�ضعودية, 
اإ�ضافية ت�ضم 11 منتج من منتجات  لباقة  الإقليمية  ال�ضاحة  والتقنية على  الفنية  الت�ضنيع واملعرفة  ومتتلك كذلك حقوق 
واحللويات,  والكروا�ضون  الكيك  اأ�ضواق  �ضوقية يف  باأكرب ح�ضة  »اإيديتا«  �ضركة  الدولية. وحتظى  براندز«  »هو�ضت�ش  �ضركة 
عام  وخالل  الويفر.  ب�ضكويت  �ضرائح  يف  ح�ضتها  تعظيم  مع  املخبوزة  واملقرم�ضات  الرقائق  �ضوق  يف  الثاين  املركز  وحتتل 
2018, توزعت مبيعات ال�ضركة بواقع 91.7% تقريًبا لل�ضوق املحلي مع توجيه قرابة 8.3% املتبقية لأ�ضواق الت�ضدير وعلى 

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

التصريحات التطلعية:
يحتوى هذا البيان على ت�ضريحات تطلعية. الت�ضريح التطلعى هو اأي ت�ضريح ل يت�ضل بوقائع او احداث تاريخية, و ميكن 
التعرف عليه عن طريق ا�ضتخدام مثل العبارات و الكلمات التية »وفقا للتقديرات«, »تهدف«, »مرتقب«, »تقدر«, »تتحمل«, 
»تعتقد«, »قد«, »التقديرات«, »تفرت�ش«, »توقعات«, »تعتزم«, »ترى«, »تخطط«, »ممكن«, »متوقع«, »م�ضروعات«, »ينبغي«, 
»على علم«, »�ضوف«, او يف كل حالة, ما ينفيها او تعبريات اخرى مماثلة التي تهدف اىل التعرف على الت�ضريح باعتباره 
تطلعى. هذا ينطبق, على وجه اخل�ضو�ش, اإىل الت�ضريحات التي تت�ضمن معلومات عن النتائج املالية امل�ضتقبلية او اخلطط 
امل�ضتقبل  يف  العامة  والتنظيمية  القت�ضادية  والظروف  الربحية  اأو  والنمو  والإدارة,  التجارية  الأعمال  ب�ضاأن  التوقعات  اأو 

وغريها من امل�ضائل التي توؤثر على �ضركة ايديتا لل�ضناعات الغذائية �ش.م.م. )»ال�ضركة«(.   

الت�ضريحات التطلعية تعك�ش وجهات النظر احلالية لإدارة ال�ضركة )»الدارة«( على احداث م�ضتقبلية, والتي تقوم على 
افرتا�ضات الإدارة وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة, وجمهولة وغريها من العوامل التي قد توؤثر على ان تكون 
اأو  اأداء ال�ضركة  اأي نتائج يف امل�ضتقبل, او عن  اأو اإجنازاتها خمتلفا اختالفا ماديا عن  اأداءها  نتائج ال�ضركة الفعلية  او 
اأو عدم حتقق هذا الفرتا�ش يف  يت�ضبب حتقق  اأو �ضمنا. قد  التطلعية �ضراحة  الت�ضريحات  الواردة يف هذه  اجنازاتها 
اختالف احلالة املالية الفعلية لل�ضركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه الت�ضريحات التطلعية, اأو عدم توافق 

التوقعات �ضواء كانت �ضريحة او �ضمنية. 

التنبوؤ  اأو  التقدير  او  التطلعى  الت�ضريح  تت�ضبب يف اختالف  التي قد  وال�ضكوك  املخاطر  لعدد من  ال�ضركة  اأعمال  تخ�ضع 
اختالفا ماديا عن الت�ضريحات التطلعية الواردة يف هذا البيان �ضواء �ضراحة او �ضمنا.  املعلومات والآراء والت�ضريحات 
اإخطار. و ل تتعهد ال�ضركة  التطلعية الواردة يف هذا البيان تعرب فقط عن وقت �ضدور هذا البيان وتخ�ضع للتغيري دون 
باأي التزام فيما يخ�ش مراجعة او حتديث او تاأكيد اأو العالن عن اأي تعديالت على اأي من الت�ضريحات التطلعية لتعك�ش 

الأحداث التي تتم اأو الظروف التي تن�ضاأ فيما يتعلق مب�ضمون هذا البيان.  


