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 بيان صحفي

 ن  درهم  غر ي لي ن  15إيدديتدا للصدددددنداعدات الغدذائيدة ة من اةبداميدة  ن دة   ي دة 

 ال ك  ة ال غر ية

ضمن مع مجموعة »ديسلوج«  بمقتضى اتفاقية الشراكة   نشأتالمغرب، والتي   –إيديتا للصناعات الغذائية   شركةتأسيس نجاح  عقب تأتي االتفاقية  

 استراتيجية التوسعات اإلقليمية التي تتبناها إيديتا  

 

 2019أكتوبر  20القاهرة في 

الرائدة بصررناعة اذيذية  –( EFID.Lوبواصررة لندن  EFID.CAأعلنت اليوم شررركة »إيديتا للصررناعات الغذائية«  كود البواصررة المصرررية  

مليون داهم مغربي، وذلك ضرمن برنام  الحكومة  15بقيمة  دعم ماليتوقيع اتفاقية مع الحكومة المغربية للحصرو  على  عن  –الخفيفة في مصرر

 تصدير حيوي بالمنطقة.تحويل المملكة المغربية إلى مركز  معالذي يهدف إلى تحفيز االستثمااات اذجنبية المباشرة وتعزيز النمو االقتصادي 

اذسرتاذ منصر  و،  موالي حفيظ العلمي وزير الصرناعة واالسرتثماا والتجااة واالقتصراد الرقمياالتفاقية حضروا اذسرتاذ وقد شرهدت مراسرم توقيع 

ائيس مجلس اإلدااة والعضرررو المنتدب لشرررركة »إيديتا للصرررناعات ، واذسرررتاذ هاني برزي  »ديسرررلوج«ط ائيس مجلس إدااة مجموعة  ابلخي 

 المغرب. –اذستاذ فادي فريد مدير عام شركة إيديتا للصناعات الغذائية ، والغذائية«

المغرب تمثل أو   أن  ،ال هندس هاني  رزي رئيس  جلس اإلدارة والعضد  ال نتد  لردركة »إيديتا للصدناعات الغذائية«وفي هذا السريا  أوضر   

، والتي تعكس الطموح الكبير الرذي تشررررااكرت إيرديترا مع مجموعة ضررررمن اسررررتراتيجيرة التوسررررعرات اإلقليميرة التي تتبنراهرا »إيرديترا« خطوة تتخرذهرا

 وتعكس إيمان الشررركة بأهميةنمو ال  بمواصررلةالتزام الشررركة    ، علًما بأن خطوة التوسررع تأتي في إطااالقتناص فرص النمو الواعدة  »ديسررلوج«

 إحدى الركائز اذساسية لنمو االقتصاد وازدهاا البالد. باعتبااهتطوير قطاع الصناعات 
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، 2018في عام   مجموعة »ديسلوج« بالتوسع في السو  المغربي من خال  تأسيس مشروعها المشترك مع »إيديتا«تجدا اإلشااة إلى قيام شركة  

رتها الواسرعة بسرو  اذيذية الخفية المعبأة يليًا، فضراًل على توظي  المعرفة الفنية والتشرغيلية التي تحىى بها »إيديتا«، وخب المشرروع م حيث يقو

تتمتع بها  عن المكانة التنافسرررية التي تنفرد بها عالماتها التجااية اذكثر اواًجا، إلى جانب شررربكة التوزيع الهائلة وخدمات الدعم اللوجسرررتي التي

يذية الخفيفة المعبأة يليًا بالمغرب. وقد بدأ المشرروع المشرترك بالفعل وداايتها العميقة بإمكانات النمو التي يحىى بها سرو  اذ  شرركة »ديسرلوج«

 .«فريسكا»اذكثر اواًجا للسو  المغربي مثل منتجات  »إيديتا«في تصدير منتجات 

إلى عالمات مفضرلة في البيوت المغربية شرأنها شرأن السرو  المصرري، علًما بأن   إيديتا في التحو منتجات  بنجاحاعتزازه برزي عن  بأعركما 

، مشرريًرا إلى مردود تلك النجاحات على القت إعجاب جمهوا المسررتهلكين في المغرب بعد فترة قصرريرة من بدد تصررديرها  «فريسرركا»منتجات 

 ى مركًزا إلعادة تصدير مختل  المنتجات إلى اذسوا  اذخرى.تصنيع بالداا البيضاد والتمهيد لتحويل المغرب إلاستمراا نمو أنشطة ال

مصرانع الشرركة خااج السرو  المصرري، حيث تم أو   مصرنعها في المغرب باعتبااه ، إنشراد خال  الفترة المقبلة وتتضرمن أبرز أهداف خطة إيديتا

أن تضررراع  تلك المسررراحة بالتزامن مع االنتهاد من إعداد أل  متر مربع، على  13توقيع عقد طويل اذجل لتأجير قطعة أاض تبلغ مسررراحتها 

وإنجازها وفقًا للمواصفات المحددة   التصميمات والدااسات الخاصة بتركيب المعدات. ومن المتوقع بدد أعما  إنشاد المصنع خال  اذشهر المقبلة

 .2020عمليات اإلنتاج خال  عام ، تمهيدًا لبدد والسالمة والبيئةوالجدو  الزمني المستهدف مع االلتزام بأعلى المعايير المحلية والدولية للصحة 

واختتم برزي أن المشرررروع الجديد سررريبرز المردود اإليجابي لجهود التعاون المشرررترك وكذلك اإلنجازات التي تمكنت إيديتا من تحقيقها بفضرررل 

 المغربفي لفت أن الشرررركة تعتزم تكراا تجربتها الناجحة  عقود من العمل المتواصرررل في السرررو  المصرررري. و خبرتها الواسرررعة التي تمتد إلى

من منشرتت صرناعية متطواة الشرركة  من ما تنفرد بت  اً مسرتفيد  ،ومواصرلة االبتكاا والتطويرفت  اذبواب أمام فرص النمو باعتبااها دولة ملتزمة ب 

ى خطوات الشرركة تجاه تأسريس قاعدة قوية للدخو  في شرراكات أكد برزي على أن التوسرع في المغرب يعد أول اكم. وقداتها على تنمية إيراداتها

 مثمرة أخرى.

 —نهاية البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة اائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة يليًا بالسو  المصري. تتخصص 1996تأسست شركة »إيديتا للصناعات الغذائية« عام 

ويت  شركة »إيديتا« في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة  المصنعة من الدقيق( وبسك 

تو« يفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفىة الشركة عددًا من العالمات التجااية المحلية الرائجة مثل »مولالو

و»تودو« و»بيك اولز« و»بيك ستيكس« و»فريسكا« و»ميميكس«، كما تمتلك عددًا من العالمات التجااية الدولية ومنها »توينكيز« و»هوهوز« 

ايجر تيل« في مصر وليبيا واذادن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوايا ولبنان والعرا  والبحرين وعمان واإلمااات والكويت  و»ت 

منت  من منتجات شركة   11وقطر والسعودية، وتمتلك كذلك حقو  التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة إضافية تضم 

دز« الدولية. وتحىى شركة »إيديتا« بأكبر حصة سوقية في أسوا  الكيك والكرواسون المعبأ يليًاً، وتحتل المركز الثاني في سو  »هوستس بران 

، توزعت مبيعات 2019الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعزيز حصتها في شرائ  بسكويت الويفر والحلويات. وخال  الربع اذو  من عام 

المتبقية ذسوا  التصدير وعلى اذخص الدو  العربية المجاواة. لمزيد من  %8.7تقريبًا للسو  المحلي مع توجيت قرابة  %91.3الشركة بواقع 

 ir.edita.com.egالمعلومات يرجى زيااة الموقع اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والت اصل:

 األستاذة /  نة ش س الدين 

 اذعما  مدير أو  عام عالقات المستثمرين وتطوير 

 + 202  3851  6464تليفون: 

 + 2010  0  154  2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 
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 التصري ات التطلعية:

ستخدام مثل العبااات والكلمات يحتوي هذا البيان على تصريحات تطلعية. التصري  التطلعى هو أي تصري  ال يتصل بوقائع او احداث تاايخية، ويمكن التعرف عليت عن طريق ا

ت"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"،  االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدا"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعا

اه تطلعى. هذا ينطبق، على وجت "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التصري  باعتبا

ية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن اذعما  التجااية واإلدااة، والنمو أو الربحية والىروف االقتصادية الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائ  المال

 والتنىيمية العامة في المستقبل وييرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.  "الشركة"(.    

طوي على مخاطر معروفة ويير التصريحات التطلعية تعكس وجهات النىر الحالية إلدااة الشركة  "االدااة"( على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدااة وتن

تلفا اختالفا ماديا عن أي نتائ  في المستقبل، او عن أداد الشركة معروفة، ومجهولة وييرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائ  الشركة الفعلية أو أدادها أو إنجازاتها مخ

الفعلية للشركة او نتائ  عملياتها اختالفا   أو انجازاتها الواادة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية

 طلعية، أو عدم توافق التوقعات سواد كانت صريحة او ضمنية. جوهريا عن هذه التصريحات الت 

يحات التطلعية الواادة في هذا البيان تخضع أعما  الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصري  التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

والتصريحات التطلعية الواادة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدوا هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطاا. وال تتعهد الشركة سواد صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلااد 

أ فيما يتعلق بمضمون الىروف التي تنشبأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس اذحداث التي تتم أو  

 هذا البيان.
 

 


