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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

إلنشاء مشروع  «ديسلوج»مع مجموعة عقد شراكة توقع  «للصناعات الغذائية إيديتا»شركة 

 مشترك في السوق المغربي

للتوسع في السوق « ديسلوج»مع مجموعة عقد الشراكة توقع « للصناعات الغذائية إيديتا» ،استراتيجية التوسعات التي تتبناهافي إطار 
 اإلقليمية.على الساحة بصناعة األغذية الخفيفة المعبأة آليًا ريادتها ترسيخ سعيًا ل المغربي الواعد

 

 2018مارس  14القاهرة في 

الةاةدة بصررناع  اذيئي   –( EFIFq.Lوبورصرر  لند   EFID.CA) ود البورصرر  الرصررةي  « إيديتا للصررناعاا الائاةي »شررة   اليوم أعلنت 

 -  إيديتا للصررناعاا الائاةي »شررة   إنشررا  زم اذطةاف توالتي بروجبها يع «جديسررلو»مع مجروع   عقد الشررراكةعن توقيع  –الخفيف  في مصررة
« إيديتا»رتلك شررة   سرروف تبمقتضرررى عقد الشرررراكة، و. اذيئي  الخفيف  الرعبأة آليًا في الراةبسررو  بتعزيز التواجد الرباشررة بهدف « الراةب

 .الجديدة الشة  في  %51حص  اذيلبي  بنسب  

يتم إنشررا  مصررنع أ  ، علا 2018تصرردية منتجاتها اتبتراري  والرريزة إلا السررو  الراةبي عام عام برمتضررا الشررةا   ب «إيديتا»وسرروف تموم 

 مليو  دوتر. 10وذلك باستثراراا مبدةي  تصل إلا ، 2019عام عام  حدث ما وصلت إليه ترنولوجيا التصنيعجديد وفمًا ذ

 ،في أنحا  الررلر منتشرررةة توزيع  نمط ألف  65حوالي الراةب تصرررل إلا في هاةل  توزيع تحظا بشررربر   «جديسرررلو» مجروع جدية بالئ ة أ  

مليو  مسررتهلك في أنحا  الباد.  35لخدماا الدعم اللوجيسررتي لخدم  أ ثة من  مسررتود  26وشرراحن  توزيع  780أسررطوم يضررم أ ثة من  ئلك و

لعاماا للعديد من االةسري  الشةيكفضًا عن  ونها  ،والتوزيع من الرصنع إلا الرستهلكمن عدماا البيع بتمديم باق  مترامل  الرجروع  تموم و

 .التجاري  العالري 

في إنتاج « إيديتا»تتخصص شة   ، وةاةدة في قطا  الصناعاا الائاةي  الرعبأة آليًا بالسو  الرصةيالشة   الهي ، «إيديتا للصناعاا الائاةي »

،  را ترتلك عددًا من عاماا التجاري  الرحلي  الةاةج تضررم محفظ  الشررة   عددًا من الو .الرخبوزااباق  متنوع  من ويق وتوزيع وتصررنيع وتسرر

 .العاماا التجاري  الدولي 

شةا   الجديدة موم ستو شايلي علا توظيف ال سإيديتاتحظا بها التي  الرعةف  الفني  والت سع  ب و  اذيئي  الخفي  الرعبأة آليًا، فضًا ، وعبةتها الوا

بها تترتع شرررربر  التوزيع الهاةل  وعدماا الدعم اللوجسررررتي التي  جانبإلا  ،اذ ثة رواًجاالتجاري   هاعاماتران  التنافسرررري  التي تنفةد بها الرعن 

 .  «جديسلو»شة   

 —نهاي  البيا —

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شة   راةدة في قطا  الصناعاا الائاةي  الرعبأة آليًا بالسو  الرصةي. تتخصص 1996عام « إيديتا للصناعاا الائاةي »تأسست شة   

في إنتاج وتصررررنيع وتسررررويق وتوزيع الرخبوزاا، برا في ذلك الريك والرةواسررررو  والةقاةق الرخبوزة )الرصررررنع  من الدقيق( « إيديتا»شررررة   

يفة و ئلك الحلوياا الجاف  والطوفي والجيلي والرةاميل، حيث تضرررم محفظ  الشرررة   عددًا من العاماا التجاري  الرحلي  الةاةج  وبسررررويت الو

،  را ترتلك عددًا من العاماا التجاري  الدولي  ومنها «ميرير »و« فةيسرررررررا»و« بيك سررررررتير »و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»مثل 

في مصة وليبيا واذرد  وفلسطين والراةب والجزاةة وتون  وسوريا ولبنا  والعةا  والبحةين وعرا  « ايجة تيلت»و« هوهوز»و« توينريز»

منتج  11واإلماراا والرويت وقطة والسررعودي ، وترتلك  ئلك حمو  التصررنيع والرعةف  الفني  والتمني  علا السرراح  اإلقليري  لباق  إتررافي  تضررم 

بأ بة حصرر  سرروقي  في أسرروا  الريك والرةواسررو  الرعبأ آليًاً، وتحتل « إيديتا»الدولي . وتحظا شررة   « دزهوسررت  بةان»من منتجاا شررة   

، توزعت 2017الرة ز الثاني في سررو  الةقاةق والرمةمشرراا الرخبوزة مع تعظيم حصررتها في شررةاة  بسرررويت الويفة والحلوياا. وعام عام 

الرجاورة. لرزيد وعلا اذعص الدوم العةبي  الرتبمي  ذسروا  التصردية  %8رحلي مع توجيه قةاب  تمةيبًا للسرو  ال %92مبيعاا الشرة   بواقع 

 ir.edita.com.egمن الرعلوماا يةجا زيارة الروقع اإللرتةوني: 
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 األستاذة / منة شمس الدين

 رةي  عاقاا الرستثرةين وتطوية اذعرام

 +202 3851 6464تليفو : 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

مثل العباراا  هئا البيا  علا تصرررررةيحاا تطلعي . التصرررررةي  التطلعا هو أي تصرررررةي  ت يتصرررررل بوقاةع او احداث تاريخي ، ويررن التعةف عليه عن طةيق اسرررررتخدام يحتوي

ططف، فمررنف، اتتيرر  فوفمررا للتمررديةااف، فتهرردفف، فمةتمرربف، فتمرردرف، فتتحرررلف، فتعتمرردف، فقرردف، فالتمررديةااف، فتفتة"ف، فتوقعررااف، فتعتزمف، فتة ف، فتخوالرلررراا 

ا التصررررررةي  باعتبارى تطلعا. هئا فمتوقعف، فمشررررررةوعااف، فينبايف، فعلا علمف، فسرررررروفف، او في  ل حال ، ما ينفيها او تعبيةاا اعة  مرافل  التي تهدف الا التعةف عل

ري  واإلدارة، والنرو أو الةبحي  ينطبق، علا وجه الخصررو ، إلا التصررةيحاا التي تتضرررن معلوماا عن النتاةج الرالي  الرسررتمبلي  او الخطط أو التوقعاا بشررأ  اذعرام التجا

 تي تؤفة علا شة   ايديتا للصناعاا الائاةي  ش.م.م. )فالشة  ف(.   والظةوف اتقتصادي  والتنظيري  العام  في الرستمبل وييةها من الرساةل ال

طوي علا مخاطة معةوف  ويية التصرررةيحاا التطلعي  تعر  وجهاا النظة الحالي  إلدارة الشرررة   )فاتدارةف( علا احداث مسرررتمبلي ، والتي تموم علا افتةاتررراا اإلدارة وتن

و أدا ها أو إنجازاتها مختلفا اعتافا ماديا عن أي نتاةج في الرسرررررررتمبل، او عن أدا  أتؤفة علا ا  ترو  نتاةج الشرررررررة   الفعلي   معةوف ، ومجهول  وييةها من العوامل التي قد

لي  للشرررة   او نتاةج الرالي  الفعالشرررة   أو انجازاتها الواردة في هئى التصرررةيحاا التطلعي  صرررةاح  أو تررررنا. قد يتسررربب تحمق أو عدم تحمق هئا اتفتةا" في اعتاف الحال  

 عرلياتها اعتافا جوهةيا عن هئى التصةيحاا التطلعي ، أو عدم توافق التوقعاا سوا   انت صةيح  او ترني . 

ي  الواردة في هئا البيا  يحاا التطلعتخضع أعرام الشة   لعدد من الرخاطة والشروك التي قد تتسبب في اعتاف التصةي  التطلعا او التمدية أو التنبؤ اعتافا ماديا عن التصة

ة دو  إعطار. وت تتعهد الشة   سوا  صةاح  او ترنا.  الرعلوماا واآلرا  والتصةيحاا التطلعي  الواردة في هئا البيا  تعبة فمط عن وقت صدور هئا البيا  وتخضع للتايي

من التصةيحاا التطلعي  لتعر  اذحداث التي تتم أو الظةوف التي تنشأ فيرا يتعلق  بأي التزام فيرا يخص مةاجع  او تحديث او تأ يد أو اتعا  عن أي تعدياا علا أي

 برضرو  هئا البيا .
 


