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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة 

إخباري بيان   

 المخبوزات الجديد بقطاع    « ميكس م  و مولتو ماجن » منتج    طلق ت   »إيديتا للصناعات الغذائية« 
 

 الرائدة بالسوقالمخبوزات أحدث إضافة لتشكيلة منتجات قطاع  ميكس« مومولتو ماجن »يمثل منتج  

 2023يناير  23 القاهرة في

الرائدة باررناعة   –( EFID.Lوبوالررة لند     EFID.CAأعلنت اليوم شررر ة »إيديتا للاررناعات اليةائية«   وب البوالررة المارررية  

الرائردة بططراع   «مولتو»الجرديرد ضررررمن  شرررركيلرة منتجرات عالمرة  ميكس«    مومولتو مراجن »إطالق منتج  عن    – األغرةيرة الخفيفرة فص ماررررر

الكريمة، مع الكريمة، والكراميل المملح مع : الشررو وة ة  نكناتثالث ب فص حجمين مختلفين  سرريتوفر المنتج الجديد للمسررتنلكين    .المخبوزات

  .الكريمةمع  الفراولة شيز  يك و

« XXL»مولتو   اتمنتجإضررافة جديدة لتشرركيلة  وهوالمتميز بحشررو ا الينية، «  XXL Plusمولتو »منتج  عالوة على ذلك، أطلطت إيديتا  و

 .بين المستنلكينالمفضلة 

طردي  منتجرات إلى  عزيز مكرانتنرا الرائردة فص سرررروق المخبوزات عبر     »إيرديترا« النرابفرةاسررررترا يجيرة فص إطراا   ةالجرديرد اتيرت ص إطالق المنتجر

  لبص مختلف احتياجات وأذواق المستنلكين.  ،طيمةعالية الابتكااية جديدة 

ويارررراحال إطالق المنتج الجرديد حملرة  سررررويطيرة  شررررمرل على إعال   ليفزيونص. لمشرررراهدة ااعال  يرجى الضرررري  على الراب  الترالص: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zKTlhfYPhpQ 

 

 

 

 

 

 

% من إجمالص إيرابات الشرر ة الال  الربع 35.2ويوالرل قطاع المخبوزات مسراهمتا الطوية فص إجمالص إيرابات إيديتاح حيس سراه  بنسربة  

 نمية حاررة  ، والتص أثمرت عن  المنتجات الحلوة والحابقة   تنوع بينمنتجات من اليحظى الططاع بتشرركيلة واسررعة  و.  2022الثالس من عام 

 .المخبوزات فص سوق لشر ةا

 —نناية البيا —

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKTlhfYPhpQ
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة 

إخباري بيان   

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

.  المصري   بالسوق آليًا  المعبأة  الغذائية   الصناعات  قطاع  في  رائدة  شركة  وهي  ،1996  عام  الغذائية«  للصناعات  »إيديتا  شركة  تأسست

  المصنعة )   المخبوزة  والرقائق  والكرواسون  الكيك  ذلك  في  بما  المخبوزات،  وتوزيع  وتسويق  وتصنيع  إنتاج  في  »إيديتا«  شركة  تتخصص

  التجارية  العالمات من عدًدا الشركة محفظة تضم حيث  والكراميل، والجيلي  والطوفي الجافة  الحلويات وكذلك  الويفر وبسكويت ( الدقيق من

 من   عدًدا  تمتلك  كما  »ميميكس«،  وو »أونيرو«   »فرسكا«  و   ستيكس«  »بيك  و »بيكرولز«  و »تودو«  و »مولتو«  مثل   الرائجة  المحلية

  وتونس  والجزائر والمغرب  وفلسطين واألردن وليبيا  مصر في  تيل« »تايجر و  »هوهوز« و «»توينكيز ومنها  الدولية التجارية العالمات

 على  والتقنية  الفنية   والمعرفة   التصنيع  حقوق   كذلك   وتمتلك  والسعودية،   وقطر   والكويت   واإلمارات   وعمان  والبحرين والعراق   ولبنان  وسوريا 

  أسواق   في  سوقية  حصة  بأكبر  «»إيديتا  شركة  وتحظى .  الدولية  «»هوستس  شركة   منتجات  من  امنتجً   11  تضم  إضافية   لباقة   اإلقليمية  الساحة 

الثالث    الربع  وخالل .  الويفر   بسكويت  شرائح  في  حصتها تعظيم  مع  الحلويات   سوق  في   رائًدا  مركًزا   وتحتل  والمقرمشات،  والمخبوزات   الكيك

  وعلى   التصدير   ألسواق  المتبقية%  6.5  قرابة   توجيه   مع   المحلي  للسوق  تقريبًا%    93.5  بواقع   الشركة   مبيعات  توزعت   ،2022  عام  من

  ir.edita.com.eg اإللكتروني الموقع  زيارة  يرجى المعلومات من لمزيد. المجاورة  العربية  الدول في   األخص
 

 م والتواصل: لالستعال

 األستاذة / منة شمس الدين

 وشئون الشركات  رئيس قطاع عالقات المستثمرين

 Menna.ShamsEldin@edita.com.egبريد إلكترونص:    | +  201001542428محمو :    |   + 202  3851  6464 ليفو :  

 

 التصريحات التطلعية:

يق استخدام مثل العبااات  يحتوي هةا البيا  على  اريحات  طلعية. التاريح التطلعى هو أي  اريح ة يتال بوقائع او احداث  اايخية، ويمكن التعرف عليا عن طر

 رى"، " خط "، "ممكن"،  والكلمات اة ية "وفطا للتطديرات"، " ندف"، "مر طال"، " طدا"، " تحمل"، " عتطد"، "قد"، "التطديرات"، " فترض"، " وقعات"، " عتزم"، "

رى مماثلة التص  ندف الى التعرف على التاريح باعتبااه  طلعى. هةا  "متوقع"، "مشروعات"، "ينبيص"، "على عل "، "سوف"، او فص  ل حالة، ما ينفينا او  عبيرات اال

النتائج المالية المستطبلية او الخط  أو التوقعات بشت  األعما  التجا اية واابااة، والنمو أو  ينطبق، على وجا الخاوص، إلى التاريحات التص  تضمن معلومات عن 

 فص المستطبل وغيرها من المسائل التص  ؤثر على شر ة ايديتا للاناعات اليةائية ش.م.م.  "الشر ة"(.     الربحية والظروف اةقتاابية والتنظيمية العامة

طوي على مخاطر معروفة  التاريحات التطلعية  عكس وجنات النظر الحالية ابااة الشر ة  "اةبااة"( على احداث مستطبلية، والتص  طوم على افتراضات اابااة و ن

ئج فص المستطبل، او عن  ومجنولة وغيرها من العوامل التص قد  ؤثر على ا   كو  نتائج الشر ة الفعلية أو أباءها أو إنجازا نا مختلفا االتالفا مابيا عن أي نتاوغير معروفة،  

راض فص االتالف الحالة المالية الفعلية للشر ة او  أباء الشر ة أو انجازا نا الواابة فص هةه التاريحات التطلعية لراحة أو ضمنا. قد يتسبال  حطق أو عدم  حطق هةا اةفت

 نتائج عمليا نا االتالفا جوهريا عن هةه التاريحات التطلعية، أو عدم  وافق التوقعات سواء  انت لريحة او ضمنية.  

االتالفا مابيا عن التاريحات التطلعية الواابة فص هةا   خضع أعما  الشر ة لعدب من المخاطر والشكوك التص قد  تسبال فص االتالف التاريح التطلعى او التطدير أو التنبؤ 

للتييير بو  إالطاا. وة    البيا  سواء لراحة او ضمنا.  المعلومات واآلااء والتاريحات التطلعية الواابة فص هةا البيا   عبر فط  عن وقت لدوا هةا البيا  و خضع

د أو اةعال  عن أي  عديالت على أي من التاريحات التطلعية لتعكس األحداث التص  ت  أو الظروف التص   تعند الشر ة بتي التزام فيما يخص مراجعة او  حديس او  ت ي

  نشت فيما يتعلق بمضمو  هةا البيا .
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