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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

إلنشاء  «ديسلوج»مع مجموعة تفاهم مذكرة توقع  «للصناعات الغذائية إيديتا»شركة 

 مشروع مشترك في السوق المغربي

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

 

 2017ديسمبر 10القاهرة في 

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

 -  إيديتا للصرررناعاا الائاةي »شرررة   إنشرررا  زم اذطةاف توالتي بروجبها يع «جديسرررلو»مع مجروع  تفاهم مذكرة عن توقيع  –الخفيف  في مصرررة

 . اذيئي  الخفيف  الرعبأة آليًا في الراةبسوق بتعزيز التواجد الرباشة بهدف « الراةب

وق اذيئي  الخفي  الرعبأة آليًا، فضًًل الواسع  بس ، وخبةتهاإيديتاتحظى بها التي  الرعةف  الفني  والتشايلي على توظيف الرشةوع الرشتةك يقوم و

بها تترتع شرررربك  التوايع الهاةل  وخدماا الدعم اللوجسررررتي التي  جانبإلى  ،اذ ثة رواًجاالتجاري   هاعًلماتكان  التنافسرررري  التي تنفةد بها الرعن 

 .الجديدة الشة  في % 51بنسب  اذيلبي  حص  « إيديتا»رتلك شة   سوف تبمقتضى هذه االتفاقية، و. «جديسلو»شة   

إنشرررا  يتم أ  ، على 2018تصررردية منتجاتها اابتكاري  والرريزة إلى السررروق الراةبي مملع عام برقتضرررى هئال ااتفاقي  ب «إيديتا»وسررروف تقوم 

 .مليو  دوار 10مبدةي  تصل إلى استثراراا بوذلك ، 2019بداي  عام مع  حدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيعوفقًا ذجديد مصنع 

 ،في أنحا  الررلك منتشرررةة توايع  نقم ألف  65حوالي الراةب تصرررل إلى في هاةل  توايع تحظى بشررربك   «جديسرررلو»مجروع  جدية بالئ ة أ  

في أنحا  البًلد. مليو  مسررتهلك  35لخدماا الدعم اللوجيسررتي لخدم  أ ثة من  مسررتودع 26وشرراحن  توايع  780أسررموي يضررم أ ثة من  ئلك و

لعًلماا اللعديد من الةسري  الشةيكفضًًل عن  ونها  ،الرصنع إلى الرستهلك والتوايع منبتقديم باق  متكامل  من خدماا البيع الرجروع  تقوم و

 .التجاري  العالري 

 متريزة الشةا   الجديدة تتيح فةص أ   ،«إيديتا للصناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة أ د و

 «إيديتا»التي تجرع بين القيم الةاسررررخ  الرشررررتة   وتملعاا النرو و ئلك ةؤي  وذلك وفقا لل، التي تحظى بها الشررررة تينالواسررررع  لتبادي الخبةاا 

 فضًًل عن مقوماا النرو الهاةل  التي تحظى بها صناع  اذيئي  الرعبأة آليًا في السوق الراةبي. «جديسلو»و

على السرررراح  تعزيز ريادتها بهدف  «إيديتا» اسررررتةاتيجي  التوسررررعاا التي تتبناهاوأضرررراف بةا  أ  الشررررةا   الجديدة تعد خموة هام  في إطار 

الخبةاا توظيف إعادة تكةار النروذج الناجح الئ  حققته في مصررة عبة إلى « إيديتا»من دخوي السرروق الراةبي، تسررعى ها ومع اقتةاب .اإلقليري 

 .وم  التسرروي ، وشرربك  التوايعاإلنتاج، ومنظما وصررلت إليه خموط الواسررع  التي تنفةد بها الشررة   في مجااا البحل والتموية، و ئلك أحدث 

تعظيم معداا النرو على الردى البعيد، مؤ دًا أ  طروح  لوف تعكف خًلي الفتةة الرقبل  على تنفيئ اسررتةاتيجي  بةا  إلى أ  الشررة   سرر وأشررار

اسررتحداث قنواا ًلي السررنواا الرقبل ، تزامنًا مع في السرروق الراةبي وييةها من اذسررواق اإلقليري  ختنري  حصررتها السرروقي  تتملع إلى « إيديتا»

 تعظيم العاةد ااستثرار  للرساهرين.، و ئلك داا واسيرا بالعرل  اذجنبي ااإليةتنويع لتنري  وجديدة 

في إنتاج « إيديتا»تتخصص شة   و، ةاةدة في قماع الصناعاا الائاةي  الرعبأة آليًا بالسوق الرصة الشة   الهي ، «إيديتا للصناعاا الائاةي »

،  را ترتلك عددًا من عًلماا التجاري  الرحلي  الةاةج تضررم محفظ  الشررة   عددًا من الو .الرخبواااباق  متنوع  من وتصررنيع وتسرروي  وتوايع 

 .العًلماا التجاري  الدولي 

 

 —نهاي  البيا —
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

آليًا بالسوق الرصة . تتخصص  ، وهي شة   راةدة في قماع الصناعاا الائاةي  الرعبأة1996عام « إيديتا للصناعاا الائاةي »تأسست شة   

في إنتاج وتصررررنيع وتسرررروي  وتوايع الرخبوااا، برا في ذلك الكيك والكةواسررررو  والةقاة  الرخبواة )الرصررررنع  من الدقي ( « إيديتا»شررررة   

اري  الرحلي  الةاةج  وبسررركويت الويفة و ئلك الحلوياا الجاف  والموفي والجيلي والكةاميل، حيل تضرررم محفظ  الشرررة   عددًا من العًلماا التج

،  را ترتلك عددًا من العًلماا التجاري  الدولي  ومنها «ميريك »و« فةيسرررررركا»و« بيك سررررررتيك »و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»مثل 

را  في مصة وليبيا واذرد  وفلسمين والراةب والجزاةة وتون  وسوريا ولبنا  والعةاق والبحةين وع« تايجة تيل»و« هوهوا»و« توينكيز»

منتج  11واإلماراا والكويت وقمة والسررعودي ، وترتلك  ئلك حقوق التصررنيع والرعةف  الفني  والتقني  على السرراح  اإلقليري  لباق  إضررافي  تضررم 

بأ بة حصرر  سرروقي  في أسررواق الكيك والكةواسررو  الرعبأ آليًاً، وتحتل « إيديتا»الدولي . وتحظى شررة   « هوسررت  بةاندا»من منتجاا شررة   

من عام الثالل الرة ز الثاني في سرروق الةقاة  والرقةمشرراا الرخبواة مع تعظيم حصررتها في شررةاةح بسرركويت الويفة والحلوياا. وخًلي الةبع 

وعلى اذخص الدوي العةبي  % الرتبقي  ذسررواق التصرردية 8% تقةيبًا للسرروق الرحلي مع توجيه قةاب  92، تواعت مبيعاا الشررة   بواقع 2017

 ir.edita.com.egالرجاورة. لرزيد من الرعلوماا يةجى ايارة الروقع اإللكتةوني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رةي  عًلقاا الرستثرةين وتموية اذعراي

 +202 3851 6464تليفو : 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

مثل العباراا  هئا البيا  على تصرررررةيحاا تملعي . التصرررررةيح التملعى هو أ  تصرررررةيح ا يتصرررررل بوقاةع او احداث تاريخي ، ويركن التعةف عليه عن طةي  اسرررررتخدام يحتو 

ااف، فتعتزمف، فتةىف، فتخمطف، فمركنف، ااتيرر  فوفقررا للتقررديةااف، فتهرردفف، فمةتقرربف، فتقرردرف، فتتحرررلف، فتعتقرردف، فقرردف، فالتقررديةااف، فتفتة ف، فتوقعرروالكلررراا 

يح باعتبارال تملعى. هئا فمتوقعف، فمشررررررةوعااف، فينبايف، فعلى علمف، فسرررررروفف، او في  ل حال ، ما ينفيها او تعبيةاا اخةى مرافل  التي تهدف الى التعةف على التصررررررة

لي  الرسررتقبلي  او الخمط أو التوقعاا بشررأ  اذعراي التجاري  واإلدارة، والنرو أو الةبحي  ينمب ، على وجه الخصررو ، إلى التصررةيحاا التي تتضرررن معلوماا عن النتاةج الرا

  ف(.   والظةوف ااقتصادي  والتنظيري  العام  في الرستقبل وييةها من الرساةل التي تؤفة على شة   ايديتا للصناعاا الائاةي  ش.م.م. )فالشة 

لحالي  إلدارة الشرررة   )فاادارةف( على احداث مسرررتقبلي ، والتي تقوم على افتةاضررراا اإلدارة وتنمو  على مخاطة معةوف  ويية التصرررةيحاا التملعي  تعك  وجهاا النظة ا

سرررررررتقبل، او عن أدا  و أدا ها أو إنجاااتها مختلفا اختًلفا ماديا عن أ  نتاةج في الرأمعةوف ، ومجهول  وييةها من العوامل التي قد تؤفة على ا  تكو  نتاةج الشرررررررة   الفعلي  

الرالي  الفعلي  للشرررة   او نتاةج الشرررة   أو انجاااتها الواردة في هئال التصرررةيحاا التملعي  صرررةاح  أو ضررررنا. قد يتسررربب تحق  أو عدم تحق  هئا اافتةا  في اختًلف الحال  

 ت صةيح  او ضرني . عرلياتها اختًلفا جوهةيا عن هئال التصةيحاا التملعي ، أو عدم تواف  التوقعاا سوا   ان

يحاا التملعي  الواردة في هئا البيا  تخضع أعراي الشة   لعدد من الرخاطة والشكوك التي قد تتسبب في اختًلف التصةيح التملعى او التقدية أو التنبؤ اختًلفا ماديا عن التصة

الواردة في هئا البيا  تعبة فقط عن وقت صدور هئا البيا  وتخضع للتايية دو  إخمار. وا تتعهد الشة    سوا  صةاح  او ضرنا.  الرعلوماا واآلرا  والتصةيحاا التملعي 

الظةوف التي تنشأ فيرا يتعل  بأ  التزام فيرا يخص مةاجع  او تحديل او تأ يد أو ااعًل  عن أ  تعديًلا على أ  من التصةيحاا التملعي  لتعك  اذحداث التي تتم أو 

 هئا البيا . برضرو 

 


