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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 تعلن شراء خط جديد إلنتاج المخبوزاتديتا للصناعات الغذائية إي

 

ممم ساايمهن م من ايم ا اسااتهم ت م من قطمع  %20بنساا ة  إجممل  الطمقة اتاتمجية للقطمع تنميةمن المتوقع أن يساام خ  ا اتاتما اليديد    

 المخ واات سريع النمو

 

 2020 يونيو 21القاهرة في 

نمعة الرا دا بصااا –( EFID.Lوبورصاااة لندن  EFID.CA) و  ال ورصاااة المصااارية « إيديتم للصااانمعمت الئيا ية»أعلنت اليوم شااار ة 

مليون جنيه تقري ًم. ومن المقرر  135، وذلك بتهلهة اساااااتةممرية بلئت شاااااراج  ا جديد تاتما المخ واات عن –األغيية الخهيهة    مصااااار

  .2022  راير على أن يتخ تشئيله  الل  E07تر يب  ا اتاتما اليديد بمصنع 

ً  طن ألف 11بمقدار لقطمع المخ واات  السااااانوية من المتوقع أن يةمر  ا اتاتما اليديد عن ايم ا الطمقة اتاتمجيةو ، ممم سااااايمهن سااااانويم

على  . وقد ش دت الشر ة ارتهمع الطلبز ريم ت م بقطمع المخ وااتمع تعزي «مولتو»الشر ة من تل ية الطلب المتزايد على منتيمت عالمة 

بشاااهل مل،وو، و و مم يعهساااه تشااائيل  طوط اتاتما التمبعة لقطمع المخ واات بتقصاااى معدتت الطمقة التشااائيلية على  «مولتو»منتيمت 

مولتو »مةل  2021ومطلع عمم  2020منتيمت جديدا  الل عمم  إطالق، بمتضااااااام ة إلى  عخ  يا الطلب القو  ع ر 2020عمم  مدار

إلى تعزيز حصاااااة الشااااار ة بساااااوق المخ واات  «مولتو»وقد أ ى الطلب المرتهع على منتيمت عالمة . «مولتو ممجنوم»و «سااااامادويت 

 .Nielsenو قًم ألب،مث السوق الصم را عن و ملة  2021%    أبريل 61.5المصر ، حيث بلئت حصت م السوقية 

أن الشاااار ة تسااااعى لتع يخ  ،«إيديتا للصررررناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة لشررررر ة و    يا الساااايمق أوضاااا  

ن األسااال القوية الت  يتميز ب م قطمع المخ واات ساااريع النمو، حيث قممت الشااار ة براااك اساااتةممرات   يرا    تنمية قدرات اساااتهم ت م م

% 34الشاار ة وتشااهيلة منتيمت القطمع، علًمم بتن الشاار ة بدأت جن  ذممر  ير اتسااتراتييية    ضااوج امو إيرا ات القطمع بمعدل ساانو  

، ليواصااال بيلك تمةيل المسااام خ األ  ر    إجممل  إيرا ات الشااار ة. وأ د برا  أن الشااار ة تعتزم 2021مم تقري ًم  الل الربع األول من ع

هماة الت  ت،تل م متوويف  ا اتاتما اليديد    اتسااااااتهم ا من  رو النمو الييابة الت  يطرح م قطمع المخ واات مع مواصاااااالة تعزيز ال

 طمع الواعد.إيديتم بمعت مر م أ  ر شر ة عمملة ب يا الق

%  الل اهل الهترا 31.3، صعو ًا من 2021الربع األول من عمم % من إجممل  إيرا ات الشر ة  الل 34.6 مخ وااتال مةل قطمعقد و

المع ت آليًم    مصر،   مم تعد إيديتم الشر ة الرا دا بسوق المخ واات المصر ، حيث قممت بتقديخ أول منتيمت الهرواسون .من العمم السمبق

، علًمم بتن  ا اتاتما اليديد يمةل ذممن  طوط اتاتما التمبعة «مولتو»منتج ابتهمر  ت،ت عالمت م الر يسية  30وتقوم حمليًم بتقديخ أ ةر من 

 لقطمع المخ واات.

. 

 —ا مية ال يمن—
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 شر ة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، و   شر ة را دا    قطمع الصنمعمت الئيا ية المع تا آليًم بملسوق المصر . تتخصص 1996عمم « للصنمعمت الئيا ية إيديتم»تتسست شر ة 

   إاتما وتصنيع وتسويق وتوايع المخ واات، بمم    ذلك الهيك والهرواسون والرقم ق المخ واا )المصنعة من الدقيق( « إيديتم»شر ة 

اليم ة والطو   والييل  والهراميل، حيث ترخ م،ه ة الشر ة عد ًا من العالممت التيمرية الم،لية  وبسهويت الويهر و يلك ال،لويمت

،  مم تمتلك عد ًا من العالممت التيمرية الدولية «ميميهل»و«  ريسهم»و« بيك ستيهل»و« بيك رولز»و« تو و»و« مولتو»الرا ية مةل 

لي يم واألر ن و لسطين والمئرب واليزا ر وتوال وسوريم ول نمن والعراق    مصر و« تميير تيل»و«  و وا»و« توينهيز»ومن م 

 وال ،رين وعممن واتممرات والهويت وقطر والسعو ية، وتمتلك  يلك حقوق التصنيع والمعر ة الهنية والتقنية على السمحة اتقليمية ل مقة

بت  ر حصة سوقية    أسواق الهيك « إيديتم»شر ة  الدولية. وت، ى«  وستل براادا»منتج من منتيمت شر ة  11إضم ية ترخ 

والهرواسون المع ت آليًمً، وت،تل المر ز الةما     سوق الرقم ق والمقرمشمت المخ واا مع تعزيز حصت م    شرا   بسهويت الويهر 

% المت قية 3.8،ل  مع توجيه قرابة % تقري ًم للسوق الم96.2، تواعت م يعمت الشر ة بواقع 2021عمم الربع األول من وال،لويمت. و الل 

 ir.edita.com.egألسواق التصدير وعلى األ ص الدول العربية الميمورا. لمزيد من المعلوممت يرجى ايمرا الموقع اتلهتروا : 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 مدير أول عمم عالقمت المستةمرين وتطوير األعممل

 +202 3851 6464تليهون: 

 +2010 0 154 2428موبميل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

 و أ  تصري  ت يتصل بوقم ع او احداث تمريخية، ويمهن التعرف عليه عن طريق استخدام مةل الع مرات  ي،تو   يا ال يمن على تصري،مت تطلعية. التصري  التطلعى

ترى"، "تخطا"، "ممهن"، والهلممت اتتية "و قم للتقديرات"، "ت دف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تت،مل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تهترض"، "توقعمت"، "تعتزم"، "

ى.  يا ت"، "ين ئ "، "على علخ"، "سوف"، او     ل حملة، مم ينهي م او تع يرات ا رى مممذلة الت  ت دف الى التعرف على التصري  بمعت مرر تطلع"متوقع"، "مشروعم

مرية وات ارا، والنمو أو ينط ق، على وجه الخصوو، إلى التصري،مت الت  تترمن معلوممت عن النتم ج المملية المستق لية او الخطا أو التوقعمت بشتن األعممل التي

 )"الشر ة"(.    الرب،ية وال روف اتقتصم ية والتن يمية العممة    المستق ل وغير م من المسم ل الت  تؤذر على شر ة ايديتم للصنمعمت الئيا ية ش.م.م.

والت  تقوم على ا تراضمت ات ارا وتنطو  على مخمطر معرو ة التصري،مت التطلعية تعهل وج مت الن ر ال،ملية ت ارا الشر ة )"ات ارا"( على احداث مستق لية، 

 يم عن أ  اتم ج    المستق ل، او عن وغير معرو ة، ومي ولة وغير م من العوامل الت  قد تؤذر على ان تهون اتم ج الشر ة الهعلية أو أ اج م أو إايماات م مختلهم ا تال م مم

التصري،مت التطلعية صراحة أو ضمنم. قد يتس ب ت،قق أو عدم ت،قق  يا ات تراض    ا تالف ال،ملة المملية الهعلية للشر ة او أ اج الشر ة أو اايماات م الوار ا     ير 

 اتم ج عمليمت م ا تال م جو ريم عن  ير التصري،مت التطلعية، أو عدم توا ق التوقعمت سواج  مات صري،ة او ضمنية. 

والشهوك الت  قد تتس ب    ا تالف التصري  التطلعى او التقدير أو التن ؤ ا تال م مم يم عن التصري،مت التطلعية الوار ا     يا تخرع أعممل الشر ة لعد  من المخمطر 

ن إ طمر. وت للتئيير  و ال يمن سواج صراحة او ضمنم.  المعلوممت واآلراج والتصري،مت التطلعية الوار ا     يا ال يمن تع ر  قا عن وقت صدور  يا ال يمن وتخرع

الت  تتخ أو ال روف الت   تتع د الشر ة بت  التزام  يمم يخص مراجعة او ت،ديث او تت يد أو اتعالن عن أ  تعديالت على أ  من التصري،مت التطلعية لتعهل األحداث

 تنشت  يمم يتعلق بمرمون  يا ال يمن.
 


