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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

التشغيل التجاري لمصنعها خارج مصر في السوق  بدء عن تعلنإيديتا للصناعات الغذائية 

  المغربي

 

الشنننرإة في السننن   حةث يسنننافي في يع ي  ي ا د  لشنننرإة ييديتا  ةاإلقلةمة اتعالمة فارقة في اسنننترايةجةة الت سنننعيعتبر الجديد مصننن   ال

 الحة يالمغربي 

 2021 ديسمبر 5 القاهرة في

الراةدة بصنن اعة اذيئية  –( EFID.Lوب رصننة ل د   EFID.CA)إ د الب رصننة المصننرية « ييديتا للصنن اعات الغئاةةة»شننرإة أعل ت 

بالقرب المتط ر فئا المصن   يق  والتاب  لها في المغرب. المصن   الجديد  يشنغة بعد البة  في السن   المغربي  أنها بدأت–الخفةفة في مصنر

عالمة مصنن    ديد في المغرب يم   افتتاح حةث   المحلي بمصننر لشننرإة رارا السنن  لمدي ة الدار البةضننا   وف  أوا اسننت مار  ديد  من

من الم تجات على متكاملة متخصننصننة في يقديي باقة   مما يع ز مكانتها إشننرإة ة التي يتب افا ييديتااإلقلةمة اتلت سننعافارقة في اسننترايةجةة 

 .مةةالساحة اإلقلة

«  ديسل ا»بم  ب شراإة استرايةجةة م  مجم عة « المغرب -ييديتا للص اعات الغئاةةة »ينشا  شرإة  بعد المص   بالمغرب وقد يي يأسةس

سل  االستهالإةة بس   المغرب  والتي يحظى ب سل  االستهالإةة سريعة ي زي   اتشبك احدة من إبرى الراةدة في ردمات بة  وي زي  ال ال

. 2019رالا عام  السنن   المغربي يصنندير م تجات ال يفر يلىشننرإة ييديتا ع د م ها المق مات التي اسننتفادت  ق ىأمما إانت من الدورا   

 .%20« ديسل ا» عة بة ما يبلغ حصة مجم  « المغرب -ييديتا للص اعات الغئاةةة »% من شرإة 76ايديتا شرإة ويمتلك 

سةا   عن اعت ازه بإطال  أوا مص     «إيديتا للصناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة لشركة  أعربوفي فئا ال

من أ   التحّ ا الشنننرإة لشنننرإة ييديتا رارا السننن   المصنننري باعتباره رط ة فامة لتحقةج اسنننترايةجةة الت سنننعات اإلقلةمةة التي يتب افا 

فرص ال م  التي يحظى بها. وأوضننب برزي أ   ايت اموبقطاع اذيئية الخفةفة المعبأة آلةًا على مسننت ى اذسنن ا  اإلقلةمةة  ةنعباللذفضنن  ا

مما يجعله بةئة م الةة   من الشباب هأيلب المتازايد والئي ال م  السكانيس   المغرب يتمة  بالعديد من اذسس الق ية والجئابة  وفي مقدمتها 

قصننة نجاح ا في ويكرار ويتم   رؤية الشننرإة في ي مةة حصننتها السنن قةة في فئا السنن   المت امي  . السنن   المغربيلتعظةي االسننتفادة من 

س   المصري  س   المغربي  ال وسجل ا الحاف  بال جاحات في س     وذلك من رالا ي ظةف الخبرات الهاةلة التي نحظى بهاونقلها يلى ال

 في المغرباذوضنناع االقتصننادية وقد سننافمت من العالمات التجارية البارزة. والمت  عة  اسننعة يلى يشننكةلت ا الباإلضننافة   اذيئية الخفةفة

 شنننرإا   وسنننب  التعاو  مشنننبكة العالقات  يع ي  في    بيو ئب االسنننت مار اذ االقتصننناديةوالتي يشنننم  يحرير التجارة واإلصنننالحات 

 .الدولةةن التجارة

حالةًا   أحدفايعم    رط ط ينتاا ثالثستةعاب ال مجه  المص  و اال  في المغرب حتى  ملة     ةه 200 است مارات بح الي ضخوقد يي 

أبرز العالمات  يحدى يوف ف ف زألف طن سنننننن  يًا. بدأ المصنننننن   الجديد بإنتاا  2.7ينتا ةة  ةبإ مالي طاق الكةكمخصننننننج إلنتاا  ف و

سنن   الكةك المغربي الئي يت افر فةه الم تجات في صنن رة طبقات ويةر مغطاة فق .  لدى مختلفالراةجة لشننرإة ييديتا وف  م ت   التجارية

بتقديي يشننننكةلة مت  عة من  يق م ييديتاسنننن   ومتجر رالا اوا أسننننب عةن من البة  في السنننن   المغربي.  7000قامت شننننرإة اديتا بتغطةة 

س    ستك   بم ابة انطالقة متمة ة لدر ا  سريعة الدورا  بالم تجات االبتكارية والتي  سل  االستهالإةة   ب هايةحجمه  الئي بلغوالمغرب ال

 الكةك.يقريبًا لس    دوالرملة    100من بة ها   والرد ارملة 4.4ح الي  2020 عام

باإلضافة يلى إ نه لإليرادات مصدر مهي و ديد ر ة في الخطة مهمة في فئهعتبر ي وبالتالي ملة   نسمة  37 عدد سكا  المغرب نح  يبلغ

 فريقةا.أم طقة الشر  اذوس  وشماا ة للشرإة في المستقبلةلت سعات نقطة انطالقة ل

 —نهاية البةا —



 
 

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E    2 

 

 
 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 

 

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

  وفي شرإة راةدة في قطاع الص اعات الغئاةةة المعبأة آلةًا بالس   المصري. يتخصج 1996عام « ييديتا للص اعات الغئاةةة»يأسست شرإة 

في ينتاا ويص ة  ويس يج وي زي  المخب زات  بما في ذلك الكةك والكرواس   والرقاةج المخب زة )المص عة من الدقةج( « ييديتا»شرإة 

وبسك يت ال يفر وإئلك الحل يات الجافة والط في والجةلي والكرامة   حةث يضي محفظة الشرإة عددًا من العالمات التجارية المحلةة 

  إما يمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولةة «مةمةكس»و« فريسكا»و« بةك ستةكس»و« بةك رول »و «ي دو»و« م لت »الراةجة م   

في مصر ولةبةا واذرد  وفلسطةن والمغرب والج اةر وي نس وس ريا ولب ا  والعرا  « يايجر ية »و« ف ف ز»و« ي ي كة »وم ها 

متلك إئلك حق   التص ة  والمعرفة الف ةة والتق ةة على الساحة اإلقلةمةة لباقة والبحرين وعما  واإلمارات والك يت وقطر والسع دية  وي

بأإبر حصة س قةة في أس ا  الكةك « ييديتا»الدولةة. ويحظى شرإة « ف ستس براندز»م ت  من م تجات شرإة  11يضافةة يضي 

المخب زة م  يع ي  حصتها في شراةب بسك يت ال يفر والكرواس   المعبأ آلةًاً  ويحت  المرإ  ال اني في س   الرقاةج والمقرمشات 

% المتبقةة 5.0% يقريبًا للس   المحلي م  ي  ةه قرابة 95.0  ي زعت مبةعات الشرإة ب اق  2021عام الرب  ال اني من والحل يات. ورالا 

 ir.edita.com.egق  اإللكتروني: ذس ا  التصدير وعلى اذرج الدوا العربةة المجاورة. لم يد من المعل مات ير ى زيارة الم 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 مدير أوا عام عالقات المست مرين ويط ير اذعماا

 +202 3851 6464يلةف  : 

 +2010 0 154 2428م باي : 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

. التصريب التطلعى ف  أي يصريب ال يتص  ب قاة  او احداث ياريخةة  ويمكن التعر  علةه عن طريج استخدام م   العبارات يحت ي فئا البةا  على يصريحات يطلعةة

 يرى"  "يخط "  "ممكن" والكلمات االيةة "وفقا للتقديرات"  "يهد "  "مريقب"  "يقدر"  "يتحم "  "يعتقد"  "قد"  "التقديرات"  "يفترض"  "ي قعات"  "يعت م"  "

يب باعتباره يطلعى. فئا "مت ق "  "مشروعات"  "ي بغي"  "على علي"  "س  "  او في إ  حالة  ما ي فةها او يعبةرات اررى مماثلة التي يهد  الى التعر  على التصر

بشأ  اذعماا التجارية واإلدارة  وال م  أو ي طبج  على و ه الخص ص  يلى التصريحات التي يتضمن معل مات عن ال تاة  المالةة المستقبلةة او الخط  أو الت قعات 

 )"الشرإة"(.    الربحةة والظرو  االقتصادية والت ظةمةة العامة في المستقب  ويةرفا من المساة  التي يؤثر على شرإة ايديتا للص اعات الغئاةةة ش.م.م.

ة يعكس و هات ال ظر الحالةة إلدارة الشرإة )"االدارة"( على احداث مستقبلةة  والتي يق م على افتراضات اإلدارة وي ط ي على مخاطر معروف التصريحات التطلعةة

عن أي نتاة  في المستقب   او عن  دياويةر معروفة  ومجه لة ويةرفا من الع ام  التي قد يؤثر على ا  يك   نتاة  الشرإة الفعلةة أو أدا فا أو ينجازايها مختلفا ارتالفا ما

حالة المالةة الفعلةة للشرإة او أدا  الشرإة أو انجازايها ال اردة في فئه التصريحات التطلعةة صراحة أو ضم ا. قد يتسبب يحقج أو عدم يحقج فئا االفتراض في ارتال  ال

 ج الت قعات س ا  إانت صريحة او ضم ةة. نتاة  عملةايها ارتالفا   فريا عن فئه التصريحات التطلعةة  أو عدم ي اف

يحات التطلعةة ال اردة في فئا يخض  أعماا الشرإة لعدد من المخاطر والشك ك التي قد يتسبب في ارتال  التصريب التطلعى او التقدير أو الت بؤ ارتالفا ماديا عن التصر

ة ال اردة في فئا البةا  يعبر فق  عن وقت صدور فئا البةا  ويخض  للتغةةر دو  يرطار. وال البةا  س ا  صراحة او ضم ا.  المعل مات واآلرا  والتصريحات التطلعة

التي يتي أو الظرو  التي  يتعهد الشرإة بأي الت ام فةما يخج مرا عة او يحديث او يأإةد أو االعال  عن أي يعديالت على أي من التصريحات التطلعةة لتعكس اذحداث

   فئا البةا .ي شأ فةما يتعلج بمضم 
 

 

 


