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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

ضنننتش قلننن يلة جنت ات « سنننتي  شننن    فريسننن ا »إيديتا للصنننناعات الغذائية ق لن جنت  

 فريس ا

 

بشركة نمًوا القطاعات أسرع  حدأوالمصري، الرائدة في السوق لتشكيلة منتجات الويفر المغطاة أحدث إضافة "فريسكا شوكو ستيكس" هي 

 إيديتا

 2022يناير  16 القاهرة في

)كود « إيديتا للصرررررناعات الغ ائية»أعلنت اليوم شرررررركة 

وبورصرررررررة لند   EFID.CAالبورصرررررررة المصرررررررية 

EFID.L )– الرائدة بصناعة األغ ية الخفيفة في مصر 

ضرررمن « سرررتيكسشررروكو فريسررركا »إطالق منتج  عن –

، وهو عبارة عن ويفر ملفوف فريسرررركاتشرررركيلة منتجات 

 .الشوكوالتة بالبندقمحشو بكريمة مغطى بالشوكوالتة و

كل تحتوي جنيه لل بوة،  3ويتوفر المنتج الجديد بسرررررر ر 

ترسرري  وتحسررين تشرركيلة منتجاتها لفي إطار اسررتراتيجية الشررركة « سررتيكسشرروكو فريسرركا »ويأتي إطالق  .من الويفر بار قط تينعلى منها 

وقد شهدت الحصة في سوق الويفر سريع النمو.  ة الشركةوزيادة حصاستراتيجية تنويع مصادر اإليرادات تنفي  فضاًل عن بالسوق تواجدها 

الشركة الرائدة مما ساهم في ترسي  مكانة إيديتا لتصبح %، 15السوقية لشركة إيديتا في قطاع الويفر ارتفاًعا بمقدار الض ف لتبلغ حوالي 

فريسرركا »منتج إطالق نجاح الشررركة في ب د ه ا المنتج الجديد يأتي إطالق جدير بال كر أ   .المغطىالويفر السرروق المصررري لمنتجات في 

 .وهو ويفر بار مغطى بالشوكوالتة 2021خالل عام  «فريسكا بلوك»و 2020خالل عام  «ستيكس

% خالل الربع الثالث من عام 77.0وي د قطاع الويفر من أسرع قطاعات إيديتا نمًوا، حيث سجلت إيرادات القطاع ارتفاًعا سنويًا بم دل 

قطاع المركز الثالث في حصة المساهمة بإيرادات اليحتل . كما ال امنفس % خالل أول تس ة أشهر من 87.8سنوي نمو ، وبم دل 2021

بنسبة رتف ت ، حيث ا2021% من إجمالي اإليرادات المجم ة للشركة خالل الربع الثالث من عام 10.2قطاع الإيرادات ، حيث مثلت الشركة

 ال ام الماضي.مقارنة بنفس الفترة من % 7.6

 —نهاية البيا —

 

 شر ة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغ ائية الم بأة آليًا بالسوق المصري. تتخصص 1996عام « إيديتا للصناعات الغ ائية»تأسست شركة 

في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسو  والرقائق المخبوزة )المصن ة من الدقيق( « إيديتا»شركة 

يفر وك لك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عددًا من ال المات التجارية المحلية وبسكويت الو

، كما تمتلك عددًا من ال المات التجارية الدولية «ميميكس»و« فريسكا»و« بيك ستيكس»و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»الرائجة مثل 

في مصر وليبيا واألرد  وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنا  وال راق « ايجر تيلت»و« هوهوز»و« توينكيز»ومنها 

 والبحرين وعما  واإلمارات والكويت وقطر والس ودية، وتمتلك ك لك حقوق التصنيع والم رفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة

بأكبر حصة سوقية في أسواق الكيك « إيديتا»الدولية. وتحظى شركة « دزهوستس بران»منتج من منتجات شركة  11إضافية تضم 
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والكرواسو  الم بأ آليًاً، وتحتل المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع ت زيز حصتها في شرائح بسكويت الويفر 

% المتبقية 5.0% تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة 95.0، توزعت مبي ات الشركة بواقع 2021عام الربع الثاني من والحلويات. وخالل 

 ir.edita.com.egألسواق التصدير وعلى األخص الدول ال ربية المجاورة. لمزيد من الم لومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 لالستعالم والت اصل:

 األستاذة / جنة شت  الديش

 األعمالمدير أول عام عالقات المستثمرين وتطوير 

 +202 3851 6464تليفو : 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات الت لعية:

ستخدام مثل ال بارات يحتوي ه ا البيا  على تصريحات تطل ية. التصريح التطل ى هو أي تصريح ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن الت رف عليه عن طريق ا

، "تخطط"، "ممكن"، لمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "ت تقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توق ات"، "ت تزم"، "ترى"والك

رف على التصريح باعتباره تطل ى. ه ا "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او ت بيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى الت 

رية واإلدارة، والنمو أو ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن م لومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطط أو التوق ات بشأ  األعمال التجا

 ئل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغ ائية ش.م.م. )"الشركة"(.   الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية ال امة في المستقبل وغيرها من المسا

طوي على مخاطر م روفة التصريحات التطل ية ت كس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتن

تلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج في المستقبل، او عن وغير م روفة، ومجهولة وغيرها من ال وامل التي قد تؤثر على ا  تكو  نتائج الشركة الف لية أو أداءها أو إنجازاتها مخ

حالة المالية الف لية للشركة او أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في ه ه التصريحات التطل ية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق ه ا االفتراض في اختالف ال

 طل ية، أو عدم توافق التوق ات سواء كانت صريحة او ضمنية. نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن ه ه التصريحات الت

يحات التطل ية الواردة في ه ا تخضع أعمال الشركة ل دد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطل ى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

والتصريحات التطل ية الواردة في ه ا البيا  ت بر فقط عن وقت صدور ه ا البيا  وتخضع للتغيير دو  إخطار. وال البيا  سواء صراحة او ضمنا.  الم لومات واآلراء 

التي تتم أو الظروف التي  تت هد الشركة بأي التزام فيما يخص مراج ة او تحديث او تأكيد أو االعال  عن أي ت ديالت على أي من التصريحات التطل ية لت كس األحداث

 أ فيما يت لق بمضمو  ه ا البيا .تنش
 


