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 الكيك   بقطاعتعلن عن بدء تشغيل خط إنتاج جديد  «للصناعات الغذائية المغرب إيديتا»

 

 2022أكتوبر  20القاهرة، 

خالل خط عن إطالق تشكيلة جديدة من منتجات الكيك، من    –الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة    –أعلنت اليوم شركة »إيديتا المغرب للصناعات الغذائية«  

المغرب« بعد  اإلنتاج الثاني الذي تم تركيبه مؤخًرا في مصنع الشركة بمنطقة برشيد. وتمثل هذه التطورات عالمة جديدة في سجل إنجازات شركة »إيديتا 

 أقل من عام على بدء تشغيل مصنعها، وعقب النجاح الكبير الذي حققته عالمة »هوهوز« في السوق المغربي. 

في إنتاج تشكيلة منتجات عالمة »توينكيز«، وهي إحدى العالمات الرائدة لشركة إيديتا حيث حرصت على اختيار   الجديد نتاجتوظيف خط اإلومن المقرر 

»إيديتا المغرب« إطالق تشكيلة منتجات أخرى    تشكيلة منتجات الكيك الجديدة بعناية فائقة لتالئم مختلف أذواق وتفضيالت المستهلكين في المغرب.وتنوي

تطلع الشركة إلى زيادة استثماراتها خالل السنوات القليلة القادمة لتمويل المزيد من و  قريبًا تحت عالمات جديدة تلبي مختلف أذواق وتطلعات المستهلكين.

 التوسعات المخططة.  

عن سعادته باإلنجازات الكبيرة التي تواصل  وفي هذا السياق، أعرب المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«،  

، 2021النجاح الكبير الذي حققته منتجات عالمة »هوهوز« بالسوق المغربي منذ إطالقها خالل دجنبر  شركة إيديتا المغرب تحقيقها. وأشار برزي إلى  

تطلعات    حيث ارتفع رقم المعامالت بمعدالت تتجاوز توقعات اإلدارة، وذلك على الرغم من التحديات التي تشهدها األسواق العالمية. وأعرب برزي عن

و وترسيخ مكانتها في السوق المغربي بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين بمجموعة »ديسلوج«، حيث تواصل ضخ  إيديتا القتناص المزيد من فرص النم

أن هذه     المزيد من االستثمارات في مصنعها بالمغرب إلطالق تشكيلة منتجات مبتكرة جديدة تلبي مختلف أذواق المستهلكين. كما اشار هاني برزي الى

 ى استثمارات إيديتا خارج السوق المصري، والتي تمثل اليوم أول خطوة  في خطط التوسعات اإلقليمية. اإلنجازات تؤكد نجاح أول

على ثقته في قدرة فريق العمل على تسجيل عالمة   من جانبه أكد السيد منصف بلخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة »ديسلوج« وشركة »إيديتا المغرب«،

ديتا المغرب« من خالل خط اإلنتاج الجديد، على غرار النجاح الكبير الذي حققه خط إنتاج عالمة »هوهوز«.  فارقة أخرى في سجل إنجازات شركة »إي

امها التام بأذواق  مشيرا الى أن هذه النجاحات تأتي بفضل مقومات النمو الرئيسية التي تمتلكها الشركة، المتمثلة في خبرتها القوية بأنشطة التوزيع، وإلم

 ك المغربي، فضالً عن األفكار االبتكارية التي يقدمها فريق قطاع البحث والتطوير بالشركة. وتفضيالت المستهل 

 - نهاية البيان-

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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

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

المحلية   التجارية  العالمات  الشركة عددًا من  تضم محفظة  والكراميل، حيث  والجيلي  والطوفي  الجافة  الحلويات  وكذلك  الويفر  وبسكويت 

لرائجة مثل »مولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك ستيكس« و»فريسكا« و»ميميكس«، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية  ا

والعراق  ولبنان  وسوريا  وتونس  والجزائر  والمغرب  وفلسطين  واألردن  وليبيا  مصر  في  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها 

والكويت وقطر والسعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة  والبحرين وعمان واإلمارات  

تضم   الكيك   11إضافية  أسواق  في  سوقية  حصة  بأكبر  »إيديتا«  شركة  وتحظى  الدولية.  براندز«  »هوستس  شركة  منتجات  من  منتج 

، توزعت مبيعات الشركة  2022عام  الربع الثاني من  الويفر. وخالل  الحلويات ووالمقرمشات مع تعزيز حصتها في شرائح  المخبوزات  و

% المتبقية ألسواق التصدير وعلى األخص الدول العربية المجاورة. لمزيد من 6.5% تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة  93.5بواقع  
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 التصريحات التطلعية:

ستخدام مثل العبارات  يحتوي هذا البيان على تصريحات تطلعية. التصريح التطلعى هو أي تصريح ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق ا

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

يح باعتباره تطلعى. هذا  "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التصر

النتائج المال ية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو  ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن 

 )"الشركة"(.     الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

حالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة  التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر ال

تقبل، او عن  ديا عن أي نتائج في المسوغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ما

حالة المالية الفعلية للشركة او  أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف ال

 صريحة او ضمنية.   نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت

يحات التطلعية الواردة في هذا  تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

يان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار. وال  البيان سواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا الب

التي تتم أو الظروف التي    تتعهد الشركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث

 تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
 


