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إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019
ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 9.3% لتبلغ 862.8 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019 بفضل تحسن 
تشكيلة المنتجات، وارتفاع هامش مجمل الربح بواقع 5.2 نقطة مئوية ليسجل 33.5% مصحوًبا بنمو صافي الربح 

بنسبة سنوية 26.3% إلى 31.7 مليون جنيه خالل نفس الفترة.

أبرز المؤشرات المالية - الربع الثاني 2019

اإليرادات 
862.8 مليون جنيه

نمو سنوي %9.3 ▲

مجمل الربح
289.2 مليون جنيه

نمو سنوي %29.6 ▲
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 )EBITDA( واإلهالك واالستهالك
97.5 مليون جنيه
نمو سنوي %1.3 ▲ 

صافي الربح
31.7 مليون جنيه

نمو سنوي %26.3 ▲
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ا�رباح التشغيلية صافي الربح
قبل خصم الضرائب والفوائد

وا�هالك واالستهالك

صافي المبيعاتمجمل الربح

ملخص قائمة الدخل )مليون جم(

التغير6 أشهر 62018 أشهر 2019التغير   الربع الثاني 2018الربع الثاني 2019)مليون جم(
10.1%9.31845.01675.3%862.8789.2الإيرادات  

26.5%29.6636.4503.2%289.2223.1جممل الربح
30.0%34.5%28.3%33.5%هام�ش جممل الربح

الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد 
22.4%1.3293.5239.8%97.596.2والإهالك وال�ضتهالك

14.3%15.9%12.2%11.3%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية
69.9%26.3146.085.9%31.725.1�ضايف الربح

5.1%7.9%3.2%3.7%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 مارس 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 يونيو 2019، 
حيث بلغت الإيرادات 862.8 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 9.3%. وارتفع �ضافي الربح بمعدل �ضنوي 26.3% لي�ضجل 31.7 

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019.

وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، بلغت الإيرادات 1.845 مليون جنيه تقريًبا بزيادة �ضنوية 10.1%. وارتفع �ضافي الربح 
بمعدل �ضنوي 69.9% لي�ضجل 146.0 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة.

ارتفع  ، كما  �ضنوي %5.3  نمو  بمعدل  الثاني من عام 2019،  الربع  المباعة 580.3 مليون عبوة خالل  الكميات  وبلغت 
متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 3.8% لي�ضجل 1.49 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. وخالل الن�ضف الأول من عام 
2019، بلغت الكميات المباعة 1.251 مليون عبوة بزيادة �ضنوية 5.8%، وارتفع كذلك متو�ضط اأ�ضعار البيع بمعدل �ضنوي 
4.0% اإلى 1.48 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. وتجدر الإ�ضارة اإلى نجاح �ضركة ايديتا في زيادة الكميات المباعة خالل 
الربع الثاني من عام 2019 علي الرغم من التباطوؤ المو�ضمي المعتاد ل�ضوق الغذية الخفيفة اثناء هذه الفترة و التي 

تتزامن مع حلول مو�ضم رم�ضان الكريم. 

حيث  الربحية،  معدلت  تعزيز  عن  التكاليف  خف�ش  تدابير  تبني  مع  المنتجات  ت�ضكيلة  تح�ضن  ا�ضتمرار  اأثمر  وقد 
33.5% خالل  لي�ضجل  الما�ضي  العام  الفترة من  بنف�ش  نقطة مئوية مقارًنة   5.2 بواقع  الربح  ارتفع هام�ش مجمل 
والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  هام�ش  �ضهد  بينما   ،2019 عام  من  الثاني  الربع 
نظًرا  وذلك  الفترة،  نف�ش  خالل   %11.3 لي�ضجل  واحدة  مئوية  نقطة  عن  يقل  �ضنوًيا  ا  انخفا�ضً وال�ضتهالك 
الأول  الن�ضف  وخالل  الأفريقية.  الأمم  كاأ�ش  لبطولة  ال�ضركة  رعاية  خلفية  على  الت�ضويق  م�ضروفات  لرتفاع 
ارتفاع  ذلك  و�ضاحب  مئوية،  نقطة   4.5 قدرها  �ضنوية  بزيادة   %34.5 الربح  مجمل  هام�ش  بلغ   ،2019 عام  من 
مقارًنة  مئوية  نقطة   1.6 بواقع  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  هام�ش 

.%15.9 لي�ضجل  الما�ضي  العام  من  الفترة  بنف�ش 

اإيرادات  ارتفعت  حيث   ،2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  نمًوا  الأ�ضرع  والويفر  المقرم�ضات  قطاعي  كان  وقد 
بمعدل  المقرم�ضات  لقطاع  المباعة  الكميات  ارتفاع  بف�ضل  التوالي  42.3% و39.2% على  �ضنوية  بن�ضب  القطاعين 
ر�ضدت  كما  الفترة.  نف�ش  خالل   %35.8 �ضنوية  بن�ضبة  الويفر  لقطاع  المباعة  الكميات  وارتفاع   ،%29.8 �ضنوي 
الجديدة  المنتجات  من  مجموعة  اإطالق  موا�ضلة  �ضوء  في  القطاعين  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  ارتفاع  ال�ضركة 
م�ضاهمة  نمو  عن  القوية  النمو  معدلت  اأثمرت  وقد  ال�ضركة.  ربحية  تعزيز  عن  بدوره  اأثمر  مما  �ضعًرا،  الأعلى 
المقرم�ضات  قطاع  اإيرادات  مثلت  حيث  ملحوظ،  ب�ضكل  الإيرادات  اإجمالي  في  والويفر  المقرم�ضات  قطاعي 
م�ضاهمة  بلغت  بينما   ،2018 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %7.4 مقابل  الثاني  الربع  اإيرادات  اإجمالي  من   %9.7

ال�ضابق. العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %6.9 مقابل  الإيرادات  باإجمالي   %8.8 الويفر  قطاع 

 %45.0 م�ضاهمته  بلغت  حيث   ،2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  ال�ضركة  اإيرادات  �ضدارة  الكيك  قطاع  واحتل 
اإيرادات  وارتفعت   .%32.1 م�ضاهمة  بن�ضبة  الكروا�ضون  قطاع  ويليه  الفترة،  نف�ش  ال�ضركة خالل  اإيرادات  باإجمالي 
�ضنوية  بن�ضبة  المباعة  الكميات  نمو  بف�ضل   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %3.1 �ضنوي  بمعدل  الكيك  قطاع 
الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  خالل   %7.6 بن�ضبة  �ضنوًيا  نمًوا  الكروا�ضون  قطاع  اإيرادات  �ضجلت  بينما   ،%3.3
حيث يعك�ش ذلك الأثر الإيجابي لرتفاع متو�ضط اأ�ضعار البيع بمعدل �ضنوي 10.8% وم�ضاهمته في الحد من تراجع 
الحلويات  قطاع  اإيرادات  تراجعت  الآخر،  الجانب  وعلى  الفترة.  نف�ش  2.9% خالل  �ضنوية  بن�ضبة  المباعة  الكميات 
�ضنوية قدرها  بن�ضبة  المباعة  الكميات  نمو  الرغم من  2019 على  الثاني من عام  الربع  3.2% خالل  �ضنوي  بمعدل 

.%11.4 �ضنوي  بمعدل  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  لنخفا�ش  نظًرا  الفترة،  نف�ش  9.2% خالل 

والويفر  المقرم�ضات  مثلت  حيث  ال�ضركة،  قطاعات  جميع  اإيرادات  ارتفاع   2019 عام  من  الأول  الن�ضف  و�ضهد 
الكيك  قطاعات  اإيرادات  ارتفعت  بينما  التوالي،  على  و%41.1   %46.7 �ضنوية  بن�ضب  نمًوا  الأ�ضرع  القطاعات 

الفترة. نف�ش  خالل  التوالي  على  و%2.3  و%5.4   %3.9 �ضنوية  بن�ضب  والحلويات  والكروا�ضون 
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2019، حيث مثلت  الثاني من عام  الربع  64.5 مليون جنيه خالل  الت�ضدير  بلغت مبيعات  الإقليمي  وعلى ال�ضعيد 
�ضنوي  بمعدل  الت�ضدير  مبيعات  ارتفعت   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  الإيرادات.  اإجمالي  من   %7.4
مقابل  الفترة  نف�ش  خالل  ال�ضركة  اإيرادات  اإجمالي  من   %8.1 مثلت  حيث  جنيه،  مليون   150.2 لت�ضجل   %17.3

ال�ضابق. العام  من  الأول  الن�ضف  7.5% خالل 

في  فقط   %1.3 �ضنوية  بزيادة   ،2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   573.7 المبيعات  تكلفة  بلغت 
 %1.2 �ضنوي  بمعدل  المبا�ضرة  الخامات  تكلفة  وانخف�ضت  ال�ضركة.  نفذتها  التي  التكاليف  خف�ش  تدابير  �ضوء 
المبيعات  اإلى  المبا�ضرة  الخامات  ن�ضبة  باأن  علًما  الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  مليون جنيه خالل   431.3 اإلى 
الفترة  نف�ش  خالل   %55.3 مقابل   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %50.0 لت�ضجل  ملحوًظا  تح�ضًنا  �ضهدت 
لت�ضجل   %3.1 �ضنوي  بمعدل  المبيعات  تكلفة  ارتفعت   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  ال�ضابق.  العام  من 

تقريًبا. جنيه  مليون   1.209

ذلك  و�ضاحب   ،%29.6 �ضنوية  بزيادة   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   289.2 الربح  مجمل  بلغ 
العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %28.3 مقابل   %33.5 لي�ضجل  مئوية  نقطة   5.2 بواقع  الربح  مجمل  هام�ش  نمو 
مليون   636.4 لي�ضجل   %26.5 �ضنوي  بمعدل  الربح  مجمل  ارتفع   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  ال�ضابق. 
الن�ضف  خالل   %30.0 مقابل   %34.5 ليبلغ  مئوية  نقطة   4.5 بواقع  الربح  مجمل  هام�ش  ا  اأي�ضً وارتفع  جنيه، 

ال�ضابق. العام  من  الأول 

�ضنوي  نمو  بمعدل   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   216.9 والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  بلغت 
 %94.6 قدرها  �ضنوية  بن�ضبة  والت�ضويق  الدعاية  م�ضروفات  ارتفاع  اإلى  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ذلك  يرجع  حيث   ،%37.3
والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  ن�ضبة  وارتفعت   .2019 الأفريقية  الأمم  كاأ�ش  لبطولة  ال�ضركة  رعاية  خلفية  على 
العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %20.0 مقابل   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %25.1 لت�ضجل  الإيرادات  اإلى 
 %20.8 �ضنوي  بمعدل  والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  ارتفعت   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  ال�ضابق. 
الن�ضف  21.1% خالل  الإيرادات  اإلى  والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  ن�ضبة  وبلغت  مليون جنيه.   390.0 لت�ضجل 

ال�ضابق. العام  الفترة من  نف�ش  19.3% خالل  2019 مقابل  الأول من عام 

الربع  خالل  جنيه  مليون   97.5 وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  بلغت 
نف�ش  خالل  والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  لرتفاع  نظًرا   %1.3 �ضنوي  بانخفا�ش   ،2019 عام  من  الثاني 
وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  هام�ش  تراجع  ذلك  و�ضاحب  الفترة. 
ارتفعت   ،2019 الأول من عام  الن�ضف  ال�ضابق. وخالل  العام  الثاني من  الربع  12.2% خالل  مقابل   %11.3 اإلى 
 293.5 لت�ضجل   %22.4 �ضنوي  بمعدل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح 
اإلى  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  هام�ش  ارتفع  كما  جنيه،  مليون 

.2018 14.3% خالل الن�ضف الأول من عام  15.9% مقابل 

مقابل   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   31.7 ليبلغ   %26.3 �ضنوي  بمعدل  الربح  �ضافي  ارتفع 
مقابل   %3.7 اإلى  الربح  �ضافي  هام�ش  كذلك  وارتفع  ال�ضابق.  العام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   25.1
 146.0 الربح  �ضافي  بلغ  الجاري  العام  من  الأول  الن�ضف  وخالل   .2018 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %3.2
خالل   %5.1 مقابل   %7.9 لي�ضجل  الربح  �ضافي  هام�ش  نمو  ذلك  و�ضاحب   ،%69.9 �ضنوية  بزيادة  جنيه  مليون 

ال�ضابق. العام  من  الأول  الن�ضف 
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أبرز التطورات التشغيلية
اإنتاج جديدين، منها  وت�ضغيل خطين  تركيب  الأول من عام 2019  الن�ضف  الت�ضغيلية خالل  الم�ضتجدات  اأبرز  ت�ضمنت 
امتداد لخط بقطاع الحلويات خالل الربع الأول من العام الجاري لت�ضنيع منتجات "بون بون"، وهي حلوى ذات ح�ضو 
اإطالق خط جديد بقطاع الويفر خالل الربع الثاني من العام الجاري لت�ضنيع  اإلى  كريمي بنكهات الفاكهة، بالإ�ضافة 
اإطار ا�ضتراتيجية النمو طويلة الأجل التي  "فري�ضكا". وتاأتي تلك التطورات في  "فري�ضكا بوب�ش" تحت عالمة  منتجات 
اإنتاج جديدة �ضمن م�ضاعيها لال�ضتفادة من  اإ�ضافة خطوط  الإدارة �ضتوا�ضل درا�ضة فر�ش  باأن  ال�ضركة، علًما  تتبناها 

 .E08 الم�ضاحات الوا�ضعة المتاحة بم�ضنع

ومن جانب اآخر نجحت اإيديتا في تاأ�ضي�ش �ضركتها بدولة المغرب مع ت�ضجيل عالمة فري�ضكا، وذلك بمقت�ضى م�ضروعها 
الم�ضترك مع مجموعة »دي�ضلوج«، كما اأحرزت ال�ضركة تقدًما ملحوًظا تجاه اإن�ضاء م�ضنعها في المغرب، والذي يعد باكورة 
م�ضانع ال�ضركة خارج ال�ضوق الم�ضري، حيث قامت بتوقيع عقد لتاأجير قطعة اأر�ش تبلغ م�ضاحتها 13 األف متر مربع لمدة 

ت�ضع �ضنوات قابلة للتجديد، وذلك على اأن تبداأ الأعمال الإن�ضائية بالم�ضنع خالل العام الجاري.

اإيديتا في تاأمين تمويل متو�ضط الأجل بقيمة  وفي �ضوء خطة ال�ضركة لموا�ضلة ال�ضتثمار في التو�ضع بقدراتها، نجحت 
20 مليون دولر من موؤ�ض�ضة التمويل الدولية، وذلك بهدف دعم التو�ضعات المخططة بال�ضركة، علًما باأن القر�ش قابل 
للزيادة بقيمة 10 مليون دولر اأخري ك�ضريحة ثانية. ومن المتوقع ا�ضتخدام القر�ش الذي تبلغ مدته �ضبع �ضنوات في تمويل 
التو�ضعات  تنفيذ  اأو  الأ�ضا�ضية  نتائجها  تعزيز  ال�ضركة عبر  اأعمال  تنمية  المخططة، وكذلك فر�ش  الراأ�ضمالية  النفقات 

الجذابة في م�ضر والأ�ضواق الإقليمية التي تعمل بها.

االستراتيجية
2019 في تعزيز معدلت الربحية من خالل  الثاني من عام  الن�ضف  اإيديتا خالل  ا�ضتراتيجية  اأهداف  اأبرز  تتمثل 
تنمية  اإلى  ال�ضركة  تتطلع  كما  التكاليف.  هيكل  كفاءة  تعزيز  مع  المنتجات  ت�ضكيلة  تح�ضين  على  التركيز  موا�ضلة 
المعباأة  الخفيفة  الأغذية  ب�ضوق  جديدة  قطاعات  في  الدخول  عبر  اأن�ضطتها  جميع  من  القيمة  تعظيم  مع  اأعمالها 
القوية  التوزيع  و�ضبكات  ال�ضركة  بها  تنفرد  التي  والتقنية  الفنية  والمعرفة  البتكارية  القدرات  من  م�ضتفيدًة  اآلًيا، 
الت�ضدير  اأن�ضطة  تنمية  على  تركيزها  موا�ضلة  ال�ضركة  تعتزم  اآخر  ومن جانب  الجمهورية.  اأنحاء  كافة  تغطي  التي 
ال�ضخمة  ال�ضتهالكية  القواعد  ذات  الإقليمية  الأ�ضواق  خدمة  في  بالمغرب  الجديد  م�ضنعها  توظيف  مع  بالتزامن 

الواعدة. النمو  ومقومات 
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات |الربع الثاني 2019

-
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الحلويات

الويفر

المقرمشات

الكرواسون

الكيك

مثلت المقرم�ضات والويفر اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2019، حيث ارتفعت اإيرادات القطاعين بن�ضب 
العام  الثاني من  الربع  �ضنوي 3.1% خالل  بمعدل  الكيك  اإيرادات قطاع  وارتفعت  التوالي.  �ضنوية 42.3% و39.2% على 
الجاري، بينما �ضجلت اإيرادات قطاع الكروا�ضون نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 7.6%، في حين تراجعت اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل 
�ضنوي 3.2% خالل نف�ش الفترة. وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، مثلت المقرم�ضات والويفر القطاعات الأ�ضرع نمًوا 
بن�ضب �ضنوية 46.7% و41.1% على التوالي، ويليها قطاعات الكروا�ضون والكيك بن�ضب �ضنوية 5.4% و3.9% على التوالي 

خالل نف�ش الفترة.

وقد احتل قطاع المقرم�ضات �ضدارة الم�ضاهمة في معدل نمو اإجمالي الإيرادات خالل الربع الثاني من عام 2019 بن�ضبة 
33.8%، ويليه قطاعات الويفر بن�ضبة 29.0% والكروا�ضون بن�ضبة 26.6%، ثم الكيك بن�ضبة 16.0%. وخالل الن�ضف الأول 
من عام 2019، احتل قطاعي المقرم�ضات والويفر �ضدارة الم�ضاهمة في معدل نمو اإجمالي الإيرادات بن�ضب 35.5% و%29.7 
على التوالي، بينما �ضاهم قطاعي الكيك والكروا�ضون بن�ضب 18.6% و16.8% على التوالي في معدل نمو اإجمالي الإيرادات 

خالل نف�ش الفترة.

مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات
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بلغت الكميات المباعة 580.3 مليون عبوة خالل الربع الثاني من عام 2019 بزيادة �ضنوية قدرها 5.3%، حيث يعك�ش مردود 
ارتفاع الكميات المباعة بقطاعات الكيك والمقرم�ضات والويفر. كما ارتفع متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة بن�ضبة �ضنوية %3.8 
ليبلغ 1.49 جنيه للعبوة في نف�ش الفترة. وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، ارتفعت الكميات المباعة بمعدل �ضنوي %5.8 

ا متو�ضط اأ�ضعار منتجات ال�ضركة بن�ضبة �ضنوية قدرها 4.0% اإلى 1.48 جنيه للعبوة. لت�ضجل 1.251 مليون عبوة، وارتفع اأي�ضً

متوسط أسعار المصنع
الربع الثاني جنيه مصري

2019
الربع الثاني 

2018
التغيير )%(6 أشهر 62018 أشهر 2019التغيير )%(

-0.4% 1.23  1.22 -0.2% 1.22  1.22 الكيك
14.2% 1.58  1.80 10.8% 1.63  1.81 الكروا�ضون
8.0% 1.66  1.79 9.6% 1.66  1.82 املقرم�ضات

-1.3% 1.69  1.67 2.5% 1.68  1.72 الويفر
-15.0% 2.15  1.83 -11.4% 2.21  1.96 احللويات

4.0% 1.42  1.48 3.8%1.43 1.49 متوسط إيديتا 

توزيع اإليرادات والكميات المباعة

الربع الثاني 2018الربع الثاني 2019
صافي 

اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 9.4  308  377  9.0  319  388 الكيك
 7.1  158  257  7.0  153  277 الكروا�ضون
 1.4  35  59  1.8  46  84 املقرم�ضات

 0.9  32  54  1.3  44  76 الويفر
 0.9  17  38  0.8  19  37 احللويات

   -  0  4    -  0  2 منتجات م�ضتوردة
 19.8  551  789  19.9  580  863 اإلجاميل

6 أشهر 62018 أشهر 2019
صافي 

اإليرادات 
)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف 
طن(

صافي 
اإليرادات 

)مليون جم(

عدد العبوات
)مليون(

الوزن
)ألف طن(

 20.2  661  813  19.6  690  844 الكيك
 14.7  334  526  14.0  308  554 الكروا�ضون
 3.1  78  129  4.1  106  189 املقرم�ضات

 2.1  72  123  2.9  104  173 الويفر
 1.8  36  78  1.8  44  80 احللويات

   -  0  7    -  0  4 منتجات مستوردة
 41.8  1,182  1,675  42.3  1,251  1,845 اإلجمالي

ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 29.6% خالل الربع الثاني من عام 2019. و�ضاحب ذلك ارتفاع هام�ش مجمل الربح 
بواقع 5.2 نقطة مئوية اإلى 33.5% خالل نف�ش الفترة. وقد نجحت جميع قطاعات ال�ضركة في تنمية مجمل الربح وهام�ش 
مجمل الربح خالل الربع الثاني من عام 2019 با�ضتثناء قطاع الحلويات، حيث احتل قطاع الكيك المركز الأول في �ضوء 
ارتفاع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 52.9% ونمو هام�ش مجمل الربح بواقع 8.7 نقطة مئوية لي�ضجل 39.4%، ويليه قطاع 
الكروا�ضون الذي �ضهد ارتفاع مجمل الربح بن�ضبة �ضنوية 28.6% مع نمو هام�ش مجمل الربح بواقع 2.7 نقطة مئوية اإلى 

29.9% خالل نف�ش الفترة.
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وخالل الن�ضف الأول من العام الجاري، ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 26.5%، بينما ارتفع هام�ش مجمل الربح بواقع 
4.5 نقطة مئوية لي�ضجل 34.5%، علًما باأن جميع قطاعات ال�ضركة نجحت في زيادة مجمل الربح خالل نف�ش الفترة.

توزيع هامش مجمل الربح حسب القطاع
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الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات
الربع الثاني ٢٠١٨  الربع الثاني ٢٠١٩  الكيك

حيث   ،%3.1 �ضنوية  بزيادة   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   388.5 الكيك  قطاع  اإيرادات  بلغت 
الكميات  نمو  ذلك  ويعك�ش  الفترة.  نف�ش  خالل  ال�ضركة  اإيرادات  اإجمالي  من   %45.0 القطاع  اإيرادات  مثلت 
متو�ضط  باأن  علًما  الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  خالل  عبوة  مليون   318.5 اإلى   %3.3 �ضنوي  بمعدل  المباعة 
العام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  الفترة.  نف�ش  في  للعبوة  جنيه   1.22 عند  ا�ضتقرت  القطاع  منتجات  اأ�ضعار 
بن�ضبة  المباعة  الكميات  نمو  بف�ضل  جنيه  مليون   844.3 لتبلغ   %3.9 �ضنوي  بمعدل  الإيرادات  ارتفعت  الجاري، 
للعبوة  جنيه   1.22 عند  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  وا�ضتقر  عبوة.  مليون   689.7 لت�ضجل   %4.3 �ضنوية 

ال�ضابق. العام  من  الفترة  نف�ش  خالل  للعبوة  جنيه   1.23 مقابل   2019 عام  من  الأول  الن�ضف  خالل 

 2019 اأبريل  بنهاية   %46.9 ال�ضوقية  ح�ضتها  بلغت  حيث  الكيك،  ب�ضوق  ال�ضدارة  مرتبة  احتالل  اإيديتا  ووا�ضلت 
المتاحة(. الإح�ضاءات  لأحدث  )وفًقا 

يعادل  اأو ما   ،%32.2 نمو �ضنوي  2019، بمعدل  الثاني من عام  الربع  153.0 مليون جنيه خالل  الربح  بلغ مجمل 
نف�ش  في   %39.4 ليبلغ  مئوية  نقطة   8.7 بواقع  الربح  مجمل  هام�ش  ارتفع  كما  ال�ضركة.  ربح  مجمل  من   %52.9
 .%23.8 �ضنوية  بزيادة  جنيه  مليون   335.9 الربح  مجمل  بلغ   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  الفترة. 
ال�ضابق.  العام  من  الفترة  نف�ش  خالل   %33.4 مقابل   %39.8 اإلى  الربح  مجمل  هام�ش  ارتفاع  ذلك  و�ضاحب 
تمرير  مردود  اإلى  بالإ�ضافة  الأرباح،  هام�ش  بارتفاع  تت�ضم  التي  الكيك  منتجات  طبيعة  النتائج  تلك  وتعك�ش 

المنتجات. ت�ضكيلة  وتح�ضين  مبا�ضرة  غير  بطريقة  الأ�ضعار  زيادات 

الكرواسون
من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   276.8 لتبلغ   %7.6 بن�ضبة  �ضنوًيا  نمًوا  الكروا�ضون  قطاع  اإيرادات  �ضجلت 
نمو  ويعك�ش  الفترة.  نف�ش  الإيرادات خالل  اإجمالي  نمو  في معدل   %32.1 بن�ضبة  القطاع  �ضاهم  2019، حيث  عام 
�ضاهم  مما  للعبوة،  جنيه   1.81 لتبلغ   %10.8 �ضنوية  بن�ضبة  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  ارتفاع  الإيرادات 
عبوة  مليون   153.0 اإلى   %2.9 �ضنوي  بمعدل  المباعة  الكميات  لتراجع  ال�ضلبي  الأثر  من  كبير  ب�ضكل  الحد  في 
 554.5 لتبلغ   %5.4 �ضنوي  بمعدل  الإيرادات  ارتفعت   ،2019 عام  من  الأول  الن�ضف  وخالل  الفترة.  نف�ش  خالل 
حيث  عبوة،  مليون   308.0 اإلى   %7.7 �ضنوية  بن�ضبة  المباعة  الكميات  انخفا�ش  من  الرغم  على  جنيه  مليون 
مقابل  للعبوة  جنيه   1.8 اإلى   %14.2 �ضنوية  بن�ضبة  القطاع  منتجات  اأ�ضعار  متو�ضط  ارتفاع  مردود  ذلك  يعك�ش 
مثل  الأ�ضعار  زيادات  بتمرير  ال�ضركة  قيام  خلفية  على  ال�ضابق  العام  من  الفترة  نف�ش  خالل  للعبوة  جنيه   1.58
ب�ضعر   "XL "مولتو  منتج  وكذلك  للعبوة،  جنيه   3 ب�ضعر  البندق  بكريمة  مولتو  ميني  منتج  من  الأكبر  الحجم  طرح 

للعبوة. جنيه   2



تقرير نتائج األعمال  |  الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 
القاهرة في 30 يوليو 2019

8تقرير النتائج المالية | الربع الثاني من عام 2019

وقد وا�ضلت ال�ضركة احتالل �ضدارة �ضوق الكروا�ضون بح�ضة �ضوقية 60.6% في نهاية اأبريل 2019.

بلغ مجمل الربح 82.8 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019 بزيادة �ضنوية 18.4%، حيث مثل 28.6% من مجمل 
ا هام�ش مجمل الربح اإلى 29.9% مقابل 27.2% خالل الربع الثاني من العام  ربح ال�ضركة خالل نف�ش الفترة. وارتفع اأي�ضً
ال�ضابق. وخالل الن�ضف الأول من العام الجاري، ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي 20.1% ليبلغ 171.1 مليون جنيه، 
بينما �ضجل هام�ش مجمل الربح نمًوا �ضنوًيا بواقع 3.8 نقطة مئوية ليبلغ 30.9% خالل نف�ش الفترة. ويرجع نمو ربحية 

القطاع ب�ضكل رئي�ضي اإلى اإجراء التعديالت على منتجات القطاع وتمرير زيادات الأ�ضعار بطريقة غير مبا�ضرة.

المقرمشات
مثلت المقرم�ضات اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي %42.3 
لتبلغ 83.6 مليون جنيه، ومثلت 9.7% من اإجمالي الإيرادات مقابل 7.4% خالل الربع الثاني من العام ال�ضابق. ويرجع ارتفاع 
الإيرادات ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى نمو الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 29.8% لتبلغ 46.0 مليون عبوة خالل الربع الثاني من العام 
الجاري، بالإ�ضافة اإلى ارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع اإلى 1.82 جنيه للعبوة مقابل 1.66 جنيه للعبوة في نف�ش الفترة من 
العام ال�ضابق. وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي 46.7% لتبلغ 189.1 مليون جنيه بف�ضل نمو 
الكميات المباعة بن�ضبة �ضنوية 35.8%، م�ضحوًبا بارتفاع متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع بمعدل �ضنوي 8.0% خالل نف�ش الفترة 

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

ووا�ضلت ال�ضركة احتالل المركز الثاني في �ضوق المقرم�ضات بح�ضة �ضوقية 44.6% في نهاية اأبريل 2019.

كما مثلت المقرم�ضات ثاني اأ�ضرع القطاعات نمًوا على �ضعيد مجمل الربح، والذي ارتفع بمعدل �ضنوي 47.7% اإلى 21.3 مليون 
جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019، اأو ما يعادل 7.4% من مجمل ربح ال�ضركة مقابل 6.5% خالل الربع الثاني من العام 
ال�ضابق. وارتفع هام�ش مجمل الربح لي�ضجل 25.4% خالل الربع الثاني من العام الجاري مقابل 24.5% في نف�ش الفترة من العام 
ال�ضابق. وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، بلغ مجمل الربح 52.9 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 56.7%، بينما ارتفع هام�ش مجمل 

الربح بواقع 1.8 نقطة مئوية لي�ضجل 28.0% خالل نف�ش الفترة.

الويفر
مثل الويفر ثاني اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثاني من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل �ضنوي 39.2% لتبلغ 75.7 
مليون جنيه، اأو ما يعادل 8.8% من اإجمالي اإيرادات ال�ضركة مقابل 6.9% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. ويعك�ش ذلك مردود 
ارتفاع الكميات المباعة بن�ضبة �ضنوية 35.8% لت�ضجل 44.0 مليون عبوة خالل الربع الثاني من العام الجاري، بالإ�ضافة اإلى ارتفاع 
متو�ضط اأ�ضعار منتجات القطاع اإلى 1.72 جنيه للعبوة مقابل 1.68 جنيه للعبوة خالل الربع الثاني من العام ال�ضابق. وخالل الن�ضف 
الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 173.0 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 41.3%، وذلك بف�ضل نمو الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 

43.0%، والذي �ضاهم بدوره في الحد من اأثر انخفا�ش متو�ضط اأ�ضعار البيع بن�ضبة �ضنوية 1.3% خالل نف�ش الفترة.

وقد بلغت ح�ضة اإيديتا ب�ضوق الويفر 10.0% بنهاية اأبريل 2019.

وعلى �ضعيد مجمل الربح، مثل الويفر اأ�ضرع القطاعات نمًوا خالل الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع بمعدل �ضنوي %75.4 
ليبلغ 22.3 مليون جنيه، اأو ما يعادل 7.7% من مجمل ربح ال�ضركة، علًما باأن هام�ش مجمل الربح ارتفع بواقع 6.1 نقطة مئوية 
لي�ضجل 29.4% خالل نف�ش الفترة. ويرجع تح�ضن ربحية القطاع اإلى ارتفاع الكميات المباعة وتح�ضن معدلت الكفاءة الت�ضغيلية. 
وخالل الن�ضف الأول من عام 2019، بلغ مجمل الربح 54.4 مليون جنيه بزيادة �ضنوية 61.2%، و�ضاحب ذلك نمو هام�ش مجمل 

الربح بواقع 3.9 نقطة مئوية اإلى 31.4% خالل نف�ش الفترة.

الحلويات
�ضهد الربع الثاني من عام 2019 تراجع اإيرادات قطاع الحلويات بمعدل �ضنوي 3.2% لتبلغ 36.8 مليون جنيه، غير اأن 
نتيجة تح�ضن  لت�ضجل 80.0 مليون جنيه،  �ضنوية %2.3  بن�ضبة  الإيرادات  ارتفاع  العام �ضهدت  الأول من  الن�ضف  فترة 

ت�ضكيلة منتجات القطاع. 
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)1( هذا التوزيع مستمد من تقرير إدارة الشركة.
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وقد نجحت اإيديتا في الحفاظ على ح�ضتها ب�ضوق الحلويات عند 9.5% في نهاية اأبريل 2019.

بلغ مجمل الربح 8.2 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019، بن�ضبة انخفا�ش �ضنوي 6.2%. وانخف�ش هام�ش 
مجمل الربح بواقع 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 22.2% خالل نف�ش الفترة. وخالل الن�ضف الأول من العام الجاري، �ضجل 
مجمل الربح نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 4.4% ليبلغ 19.9 مليون جنيه، كما ارتفع هام�ش مجمل الربح بواقع ن�ضف نقطة مئوية 

لي�ضجل 24.9% خالل نف�ش الفترة.

الميزانية
بلغ اإجمالي الأ�ضول 3.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، وي�ضمل ذلك اأ�ضوًل ثابتة وم�ضروعات تحت التنفيذ بقيمة 1.9 
الراأ�ضمالية 104.6 مليون جنيه في نهاية يونيو 2019، وي�ضمل ذلك نفقات خطوط  النفقات  اإجمالي  مليار جنيه. وبلغ 

الإنتاج الجديدة بم�ضنعي E08 وE15 وكذلك النفقات الراأ�ضمالية المتعلقة باأن�ضطة ال�ضيانة.

وبلغت النقدية وما في حكمها بما في ذلك اأذون الخزانة 503.9 مليون جنيه في 30 يونيو 2019 وبما يعادل 16.3% من 
واأوراق القب�ش  العمليات التجارية  اإجمالي الأ�ضول مقابل 12.5% في 31 دي�ضمبر 2018. وبلغت الأر�ضدة المدينة من 
الأخرى 32.1 مليون جنيه في 30 يونيو 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 434.6 مليون جنيه في نهاية يونيو 2019 مقابل 438.9 مليون 

جنيه في نهاية دي�ضمبر 2018.

بلغ اإجمالي القرو�ش 958.4 مليون جنيه في 30 يونيو 2019 مقابل 725.7 مليون جنيه في 31 دي�ضمبر 2018. وارتفع 
�ضافي الديون اإلى 455.2 مليون جنيه في نهاية يونيو 2019 مقابل 372.0 مليون جنيه في نهاية عام 2018. وبلغ اإجمالي 

حقوق الملكية 1.4 مليار جنيه في 30 يونيو 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 الن�ضف الأول من عام 2019 تم خ�ضم اأرباح فروق عملة بقيمة 17.3 مليون جنيه من بند الأرباح الت�ضغيلية قبل 
خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك مع خ�ضم مبلغ 
1.1 مليون جنيه في �ضورة مكا�ضب من بيع الأ�ضول الثابتة. وت�ضمل الت�ضويات الأخرى خ�ضم مبلغ 21.6 مليون جنيه 
اإلى 4.7 مليون جنيه متعلقة ببنود المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخا�ضة  اأرباح العاملين بالإ�ضافة  ن�ضيب 
بالتاأجير التمويلي )معيار رقم 16(، وبالتالي بلغت الت�ضويات الناتجة عن اختالف معايير المحا�ضبة على بند الأرباح 
اختالفات  بين  يلي مقارنة  وفيما  مليون جنيه.  وال�ضتهالك 35.3  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  قبل خ�ضم  الت�ضغيلية 

معايير المحا�ضبة الم�ضرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية خالل الن�ضف الأول من عام 2019.
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مليون جم*
معايير المحاسبة 

المصرية 
6 أشهر 2019

التسوية

المعايير الدولية 
إلعداد

التقارير المالية
6 أشهر 2019

 1,845.0  -  1,845.0 صايف املبيعات
 684.8  -  693.4 تكلفة املبيعات )بخالف م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية(

 236.9  )8.6(  228.3 م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية
 921.7  -  921.7 اإجمايل تكلفة املبيعات

 636.4 (8.6)  645.0 مجمل الربح
34.5%35.0%هام�ش جممل الربح

 149.9  )0.9(  149.0 م�ضروفات البيع والتوزيع
 107.3  -  107.3 م�ضروفات الدعاية والت�ضويق

 132.8  )7.4(  125.4 م�ضروفات عمومية واإدارية
 24.6  -  23.1 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

 221.8 (18.3)  240.2 أرباح النشاط
12.0%13.0%هام�ش اأرباح الن�ضاط

 3.5 )3.5(  - الفائدة علي التاأجير التمويلي
 198.5 (21.9)  220.3 األرباح قبل خصم الرضائب

 52.5  -  52.5 �ضرائب الدخل
 146.0 (21.9)  167.8 صايف الربح بعد خصم الرضائب

7.9%9.1%هام�ش �ضافي الربح بعد خ�ضم ال�ضرائب
األرباح التشغيلية قبل خصم الرضائب والفوائد واإلهالك 

(EBITDA) واالستهالك
 328.8  (35.3) 293.5 

هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك 
15.9%17.8%وال�ضتهالك

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

أبرز مستجدات األسواق التي تنافس بها الشركة
اأظهرت  حيث   ،2019 اأبريل  في  المتاحة  الإح�ضاءات  لأحدث  وفًقا  الت�ضاعدي  م�ضاره  الخفيفة  الأغذية  قطاع  وا�ضل 
الإح�ضاءات التي اأجرتها وكالة نيل�ضون لأبحاث الت�ضويق نمو حجم جميع القطاعات التي تعمل بها اإيديتا ب�ضوق الأغذية 

الخفيفة بمعدل �ضنوي 18.8% لتبلغ 8.408 مليون جنيه.

اإيديتا احتالل  اأبريل 2019، بمعدل نمو �ضنوي 14.8%. ووا�ضلت  بلغ حجم �ضوق الكيك 1.065 مليون  جنيه في نهاية 
�ضدارة �ضوق الكيك بح�ضة 46.9% في نهاية اأبريل 2019 مقابل 53.1% خالل نف�ش الفترة من عام 2018.

 
وبلغ حجم �ضوق الكروا�ضون 560.7 مليون جنيه في نهاية اأبريل 2019، بمعدل نمو �ضنوي 21.4%. وبلغت ح�ضة ال�ضركة 

في �ضوق الكروا�ضون 60.6% بنهاية اأبريل 2019، مقابل 62.3% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. 

اأبريل 2019، بمعدل نمو �ضنوي 36.3%، علًما باأن �ضريحة  وبلغ حجم �ضوق المقرم�ضات 414.7 مليون جنيه في نهاية 
المقرم�ضات مثلت 8.0% من �ضوق الت�ضالي المالحة مقابل 6.9% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. وارتفعت ح�ضة 

اإيديتا ب�ضوق المقرم�ضات اإلى 44.6% بنهاية اأبريل 2019 مقابل 41.3% خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. 

وبلغ حجم �ضوق الويفر 1.092 مليون جنيه في نهاية اأبريل 2019، بمعدل نمو �ضنوي 19.0%. وبلغت ح�ضة اإيديتا في �ضوق 
الويفر 10.0% بنهاية اأبريل 2019، مقابل 10.4% خالل نف�ش الفترة من العام الما�ضي. 

جنيه  مليون   507.2 لي�ضجل   %39.5 �ضنوي  بمعدل  ال�ضوق  حجم  ارتفع  حيث  نمًوا،  الأ�ضرع  ال�ضريحة  الحلويات  ومثلت 
م�ضري في نهاية اأبريل 2019، ونجحت اإيديتا في الحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع بح�ضة �ضوقية %9.5 

خالل نف�ش الفترة.
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قطاعات مختارة بسوق األغذية الخفيفة في مصر

 أبريل 2019القطاع
)مليون جم(

 أبريل 2018
)مليون جم(

التغيير )%(

14.8%1،064.7927.5الكيك
21.4%560.7461.8الكروا�ضون

17.6%5،183.84،408.7الت�ضايل املاحلة
36.3%414.7304.2المقرمشات*

19.0%1،091.5916.9الويفر
39.5%507.2363.6احللويات

18.8%8,407.97,382.7إجاميل

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

 %86.8
من اإيرادات 
الربع الثاين 

2019

الترتيب 
في 

السوق
الحصة السوقية 

أبريل 2019
الحصة السوقية 

أبريل 2018
متوسط السعر 

العالمات)جم / دوالر1(

1.58 / 53.10.09%46.9%#1الكيك

2.29 / 62.30.14%60.6%#1الكرواسون

2.29 / 41.30.14%44.6%#2المقرمشات

2.15 / 10.40.13%10.0%#3الويفر

3.74 / 11.50.22%9.5%#1الحلويات

المصدر: تقرير AC Nielsen Retail Audit, IPSOS لشهر أبريل 2019
1 متوسط األسعار خالل الربع الثاني من 2019. الدوالر = 16.70 جنيه مصري، وفًقا لسعر الصرف في 27 يونيو 2019 )البنك المركزي المصري(.

التسويق
ركزت ا�ضتراتيجية الت�ضويق التي انتهجتها اإيديتا خالل الربع الثاني من عام 2019 على دعم ال�ضركة في رعاية بطولة 
الم�ضري  الراعي  المحلي،  الكروا�ضون  �ضوق  رواًجا في  الأكثر  »مولتو«  مثلت عالمة  الأفريقية 2019، حيث  الأمم  كاأ�ش 
للبطولة بينما مثلت عالمة »فري�ضكا« الرائدة في قطاع الويفر، الراعي الر�ضمي للمنتخب الم�ضري لكرة القدم. وقامت 
ال�ضركة بدعم تلك الجهود من خالل اإطالق عدة حمالت ت�ضويقية وترويجية بهدف تعزيز ال�ضتفادة من قوة العالمة 

التجارية لمنتجات اإيديتا وكذلك ال�ضمعة المرموقة للبطولة. 

وقامت ال�ضركة باإطالق حملة ترويجية لإتاحة الفر�ضة لجمهور الم�ضتهلكين للفوز بمجموعة وا�ضعة من الجوائز، وذلك 
عبر اإر�ضال ر�ضائل ن�ضية تحتوي على الكود الموجود داخل عبوات "ميني مولتو" اأو اأي وحدة بيعية بطعم الجبنة، علًما 
باأن ال�ضركة قامت باإطالق نف�ش الحملة لدعم المنتجات الجديد التي تم اإطالقها تحت عالمة "فري�ضكا" ومنها منتج 
باقة  لتنويع  ال�ضركة  م�ضاعي  اإطار  في  – وذلك  والبندق  الكاكاو  بكريمة  ومح�ضو  ملفوف  كاكاو  – ويفر  بوب�ش  فري�ضكا 
منتجات الويفر مع تنمية ح�ضتها بهذا ال�ضوق المتميز بمعدلت نموه المرتفعة. وقامت ال�ضركة بدعم تلك الحمالت من 
خالل طرح منتجاتها في عبوات جديدة خا�ضة ببطولة كاأ�ش الأمم الأفريقية، اإلى جانب دعمها بالإعالنات التلفزيونية 
والمل�ضقات الترويجية، ف�ضاًل عن مختلف الإعالنات التي تم عر�ضها داخل المالعب الم�ضت�ضيفة للبطولة، الأمر الذي 

�ضاهم في تنمية الكميات المباعة للمنتجات الم�ضاركة بالحملة. 
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ومن جانب اآخر، 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. 

وت�ضمنت اأبرز جهود اإدارة الت�ضويق خالل العام الجاري تطوير قطاع الحلويات بهدف ت�ضهيل التمييز بين جميع المنتجات 
"ميمك�ش"، والتي ت�ضمل الحلوى الجافة والتوفي والجيلي والم�ضا�ضات. وقد تم تنفيذ  التي يتم ت�ضنيعها تحت عالمة 
ذلك من خالل تقديم العالمات الفرعية الجديدة )BonBon وDolce وFrulla وJellix وLollies وSticks(، بالإ�ضافة 
اإلى طرح عبوات جديدة كلًيا لجميع منتجات القطاع، وذلك بهدف تعزيز قدرة الم�ضتهلكين على تحديد مختلف الوحدات 

البيعية التابعة لقطاع الحلويات والتمييز بينهم. 

ومن جانب اآخر وا�ضلت اإيديتا دعم منتجات قطاع الكيك من خالل عر�ش منتجاتها ب�ضكل ابتكاري وتح�ضين عالمتها 
عالمة  تحمل  اأك�ضاك  ع�ضرة  اإطالق  الجهود  تلك  و�ضملت  ومميزة.  جديدة  عبوات  في  المنتجات  طرح  عبر  التجارية 
معدلت  زيادة  بغر�ش  ت�ضويقية  اأن�ضطة  عدة  تنفيذ  جانب  اإلى  الجمهورية،  باأنحاء  مختلفة  مواقع   10 في  "توينكيز" 

ال�ضتهالك وتنمية مبيعات منتجات "توينكيز".
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متوسط أسعار الوحدات البيعية
التغيير )%(الربع الثاني 2018الربع الثاني 2019

-1.581.58الكيك

15.1%2.291.99الكروا�ضون

8.0%2.292.12املقرم�ضات

-0.5%2.152.16الويفر

-11.0%3.744.20احللويات

4.9%1.931.84إجاميل

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.

وقد بلغ اإجمالي مبيعات الجملة 477.8 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019 بزيادة �ضنوية 9.1%، حيث مثل 
ذلك 55.1% من اإجمالي الإيرادات ودون تغير �ضنوي ملحوظ. وبلغت مبيعات التجزئة 285.8 مليون جنيه خالل الربع 
الثاني من عام 2019، بمعدل نمو �ضنوي 11.4%، حيث مثلت 33.0% من اإجمالي الإيرادات مقابل 32.3% خالل نف�ش 
الفترة من العام الما�ضي. وارتفعت اإيرادات الح�ضابات الرئي�ضية ب�ضكل طفيف لتبلغ 26.1 مليون جنيه خالل الربع الثاني 
من عام 2019، اأو ما يعادل 3% من اإجمالي الإيرادات مقابل 3.2% خالل نف�ش الربع من عام 2018. وبلغت التوريدات 
الن�ضيب  احتلت  قدرها 20.4%، حيث  �ضنوية  بزيادة  الثاني من عام 2019  الربع  مليون جنيه خالل  المبا�ضرة 12.8 
الأ�ضغر من اإجمالي الإيرادات بن�ضبة 1.5% خالل الربع الثاني من العام الجاري مقابل 1.3% خالل نف�ش الفترة من 

العام ال�ضابق. 

وارتفعت مبيعات الت�ضدير ب�ضكل طفيف لتبلغ 64.5 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2019، اأو ما يعادل %7.4 
من اإجمالي المبيعات خالل نف�ش الفترة. وتتطلع اإيديتا للتو�ضع بمزيد من الأ�ضواق الت�ضديرية الواعدة باعتبارها اأبرز 

اأهداف ا�ضتراتيجيتها التطلعية.

قطاع اإلمداد والتوريد
وا�ضلت اإدارة الإمداد والتوريد تركيزها على تعظيم الكفاءة الت�ضغيلية وتعزيز هيكل التكاليف بجميع القطاعات الت�ضغيلية 
احتياجات  تاأمين  في  الموردين  ومتنوعة من  قاعدة عري�ضة  الوطيدة مع  الرائدة وعالقتها  �ضمعتها  توظيف  من خالل 

ال�ضركة من الخامات باأ�ضعار تناف�ضية. 

وقد مثلت المواد الخام الن�ضيب الأكبر من اإجمالي تكاليف الخامات المبا�ضرة، حيث مثلت 66.0% من اإجمالي تكلفة 
الخامات المبا�ضرة خالل الربع الثاني من عام 2019، بينما مثلت تكاليف التعبئة والتغليف الن�ضبة المتبقية. 

من ناحية اأخرى، انعك�ش مردود ارتفاع الجنيه الم�ضري في الفترة الأخيرة على تح�ضن هيكل التكاليف بال�ضركة، حيث 
مثلت تكلفة الخامات الم�ضتوردة 27.0% من اإجمالي الخامات المبا�ضرة خالل الربع الثاني من عام 2019، مقابل %31 

خالل نف�ش الفترة العام الما�ضي.
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 التوزيع الربع الثاني 2018

توزيع ا	يرادات حسب قنوات
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توزيع اإليردات حسب قنوات التوزيع يعكس مجمل اإليرادات  2
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العمليات الصناعية
تعبئة  ماكينة  تركيب  عملية  في  تقدم  اإحراز  على   2019 عام  من  الثاني  الربع  ال�ضناعية خالل  العمليات  اإدارة  ركزت 
وتغليف جديدة بم�ضنع E15 لخدمة خط الإنتاج الجديد الذي تم ت�ضغيله موؤخًرا لإنتاج الحلويات الجافة، حيث اأثمرت 
تلك الخطوة عن زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 1900 طن. وبالتوازي مع ذلك، قامت ال�ضركة باإطالق خط اإنتاج جديد 
التح�ضينات  اإجراء  مع  وذلك  �ضنوًيا،  طن   680 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  بوب�ش"  "فري�ضكا  منتجات  لت�ضنيع  الويفر  بقطاع 

ال�ضرورية على اآلت التعبئة والتغليف القائمة. 

وتلعب اإدارة العمليات ال�ضناعية دوًرا حيوًيا في �ضمان امتثال ال�ضركة والتزامها الكامل باأف�ضل ال�ضيا�ضات الخا�ضة بال�ضحة 
 ISO 14001:( وال�ضالمة والبيئة، حيث ح�ضلت ال�ضركة خالل الربع الثاني من عام 2019 على �ضهادة نظم الإدارة البيئية
2015(، كما قامت بتجديد �ضهادة )OHSAS 18001: 2007( لإدارة ال�ضالمة وال�ضحة المهنية للعام المقبل. وقامت الإدارة 
ا بالإ�ضراف على الت�ضغيل الناجح لمحطة معالجة مياه ال�ضرف بم�ضنع E06، اإلى جانب الإ�ضراف على  خالل الربع الثاني اأي�ضً

.ECIو E10و E06 تركيب اأنظمة جديدة لحماية العاملين اأثناء تنفيذ الأعمال على البنايات المرتفعة بم�ضانع

الموارد البشرية
انخف�ش عدد العاملين بال�ضركة اإلى 5.866 موظف خالل الربع الثاني من عام 2019 مقابل 5.986 موظف خالل نف�ش 

الفترة العام الما�ضي، وذلك وفًقا لمعدلت الكفاءة الت�ضغيلية بجميع الم�ضانع. 

ومن جانب اآخر، قامت ال�ضركة برفع تقرير المتابعة الثاني لها على الموقع الإلكتروني لمبادرة التفاق العالمي لالأمم 
المتحدة خالل مايو 2019، حيث ت�ضمن التقرير جهود ومبادرات ال�ضركة المتعلقة بحقوق الإن�ضان والعمالة ومكافحة 

الف�ضاد والبيئة، وذلك �ضمن المبادئ الع�ضرة المتفق عليها بالمبادرة. 
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هيكل المساهمين اعتباًرا من 30 يونيو 2019

٪٤١٫٨

٪١٥٫٠

٪١٣٫١

٪٣٠٫١

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 
 %7.4 قرابة  توجيه  المحلي مع  لل�ضوق  تقريًبا   %92.6 بواقع  ال�ضركة  مبيعات  توزعت   ،2019 الثاني 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  عليه عن طريق  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  معلومات عن  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 
التي  العوامل  من  وغيرها  ومجهولة  معروفة،  وغير  معروفة  مخاطر  على  وتنطوي  الإدارة  افترا�ضات  على  تقوم 
في  نتائج  اأي  عن  ماديا  اختالفا  مختلفا  اإنجازاتها  اأو  اأداءها  او  الفعلية   ال�ضركة  نتائج  تكون  ان  على  توؤثر  قد 
يت�ضبب  قد  �ضمنا.  اأو  �ضراحة  التطلعية  الت�ضريحات  في هذه  الواردة  انجازاتها  اأو  ال�ضركة  اأداء  او عن  الم�ضتقبل، 
اأو عدم تحقق هذا الفترا�ش في اختالف الحالة المالية الفعلية لل�ضركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا  تحقق 

�ضمنية.  او  �ضريحة  كانت  �ضواء  التوقعات  توافق  عدم  اأو  التطلعية،  الت�ضريحات  هذه  عن 

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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