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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 أحدث إضافة لقطاع البسكويت« اڤأونيرو ميني ال»إيديتا للصناعات الغذائية تطلق منتج 

 

، حيث تصااادن  نمو إ د تابشااار   نمًوا القطاعا  أسااارع  حدأو، قطاع البساااةو  لتشاااةيم  منت ا  أحدث إضاااا    وه «اڤأونيرو ميني ال»

 2020خالل  «أونيرو»عمميا  الشر   منذ إطالق عالم  

 2022فبراير  13 فيالقاهرة 

) ود البونصاااااا  المصاااااار   « إ د تا لمصااااااناعا  ال ذا ي »أعمن  اليوم شاااااار   

EFID.CA   وبونصاااااا  لندEFID.L )–  الرا دة بصااااااناع  االذ   الفييي   ي

قطاع ضاااااامن تشااااااةيم  منت ا   «اڤأونيرو ميني ال»منتج إطالق  عن – مصاااااار

، هو متو ر بالبندقالةا او محشاااااو بةر م  بساااااةو   ، وهو عبانة عن البساااااةو  

 .والشو والت بنةهتي اليانيميا 

 .قطع 4عمى  ل منها تحتوي جنيه لم بوة،  3تنا ساااااي و تو ر المنتج ال د د بسااااا ر 

التي تهدف التوسااع  ي إطان اسااتراتي ي  الشاار    «اڤأونيرو ميني ال»و أتي إطالق 

سةو   المحشو، باعتبانه ثاني أ بر  القطاعا   ي سوق بباق  منت اتها  ي قطاع الب

وتتوقع إ د تا أ   ساااه   البسااةو   المصااري وثاني أساارع القطاعا  نمًوا بالشاار  .

شر    ي  سةو   المنت ا ال د د  ي ترسيخ المةان  الرا دة التي تنيرد بها ال قطاع الب

 الت ان  .قيمته ال ني  وجودته ال الي  وقوة عالمته  بيضل المحشو

مستييدة من س مها الحا ل ، 2020عام خالل  يمصرالسوق البسةو    ي « أونيرو»ومن ال دي بالذ ر،  قد قام  الشر   بطرح عالم  

أذواق مفتمف وتطو ر ال الما  الت ان   التي ترضااااااي جد دة بسااااااوق االذ   الم بأة يليا  ي مصاااااار  ي اختراق قطاعا  باإلن ازا  

إ رادا  قطاع وقد ساا م  مميان جنيه.  4.6ي والذي تقدن قيمته بحوالي متناماللسااوق إلى جانب الدخول  ي ذلك ا، دا م  الت يرالمسااتهمةين 

هذه خالل بالشاااةرة رع القطاعا  نمًوا ، مما    مها ثاني أسااا2021أشاااهر من عام  9خالل أول ٪ 79.2انتياًعا سااانو ًا بم دل البساااةو   

 يترة.ال

 —نها   البيا —

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شر   نا دة  ي قطاع الصناعا  ال ذا ي  الم بأة يليًا بالسوق المصري. تتفصص 1996عام « إ د تا لمصناعا  ال ذا ي »تأسس  شر   

 ي إنتاج وتصنيع وتسو ق وتوز ع المفبوزا ، بما  ي ذلك الةيك والةرواسو  والرقا ق المفبوزة )المصن   من الدقيق( « إ د تا»شر   

وبسةو   الو ير و ذلك الحمو ا  ال ا   والطو ي وال يمي والةراميل، حيث تض  محيظ  الشر   عددًا من ال الما  الت ان   المحمي  

،  ما تمتمك عددًا من ال الما  الت ان   الدولي  «ميميةس»و«  ر سةا»و« بيك ستيةس»و« بيك نولز»و «تودو»و« مولتو»الرا    مثل 

 ي مصر وليبيا وااند  و مسطين والم رب وال زا ر وتونس وسون ا ولبنا  وال راق « تا  ر تيل»و« هوهوز»و« تو نةيز»ومنها 

متمك  ذلك حقوق التصنيع والم ر   اليني  والتقني  عمى الساح  اإلقميمي  لباق  والبحر ن وعما  واإلمانا  والةو   وقطر والس ود  ، وت

بأ بر حص  سوقي   ي أسواق الةيك « إ د تا»الدولي . وتحظى شر   « هوستس براندز»منتج من منت ا  شر    11إضا ي  تض  

المفبوزة مع ت ز ز حصتها  ي شرا ح بسةو   الو ير والةرواسو  الم بأ يليًاً، وتحتل المر ز الثاني  ي سوق الرقا ق والمقرمشا  
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% المتبقي  5.0% تقر بًا لمسوق المحمي مع توجيه قراب  95.0، توزع  مبي ا  الشر   بواقع 2021عام الربع الثاني من والحمو ا . وخالل 

 ir.edita.com.egقع اإللةتروني: اسواق التصد ر وعمى ااخص الدول ال ربي  الم اونة. لمز د من الم موما   رجى ز انة المو

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 مد ر أول عام عالقا  المستثمر ن وتطو ر ااعمال

 +202 3851 6464تمييو : 

 +2010 0 154 2428موبا ل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

. التصر ح التطم ى هو أي تصر ح ال  تصل بوقا ع او احداث تان في ، و مةن الت رف عميه عن طر ق استفدام مثل ال بانا   حتوي هذا البيا  عمى تصر حا  تطم ي 

 ترى"، "تفطط"، "ممةن"،والةمما  االتي  "و قا لمتقد را "، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدن"، "تتحمل"، "ت تقد"، "قد"، "التقد را "، "تيترض"، "توق ا "، "ت تزم"، "

 ح باعتبانه تطم ى. هذا "متوقع"، "مشروعا "، " نب ي"، "عمى عم "، "سوف"، او  ي  ل حال ، ما  نييها او ت بيرا  اخرى مماثم  التي تهدف الى الت رف عمى التصر

بشأ  ااعمال الت ان   واإلدانة، والنمو أو  نطبق، عمى وجه الفصوص، إلى التصر حا  التي تتضمن م موما  عن النتا ج المالي  المستقبمي  او الفطط أو التوق ا  

 )"الشر  "(.    الربحي  والظروف االقتصاد   والتنظيمي  ال ام   ي المستقبل وليرها من المسا ل التي تؤثر عمى شر   ا د تا لمصناعا  ال ذا ي  ش.م.م.

احداث مستقبمي ، والتي تقوم عمى ا تراضا  اإلدانة وتنطوي عمى مفاطر م رو    التصر حا  التطم ي  ت ةس وجها  النظر الحالي  إلدانة الشر   )"االدانة"( عمى

د ا عن أي نتا ج  ي المستقبل، او عن ولير م رو  ، وم هول  وليرها من ال وامل التي قد تؤثر عمى ا  تةو  نتا ج الشر   الي مي  أو أداءها أو إن ازاتها مفتميا اختال ا ما

شر   او ا الواندة  ي هذه التصر حا  التطم ي  صراح  أو ضمنا. قد  تسبب تحقق أو عدم تحقق هذا اال تراض  ي اختالف الحال  المالي  الي مي  لمأداء الشر   أو ان ازاته

 نتا ج عممياتها اختال ا جوهر ا عن هذه التصر حا  التطم ي ، أو عدم توا ق التوق ا  سواء  ان  صر ح  او ضمني . 

ندة  ي هذا ل دد من المفاطر والشةوك التي قد تتسبب  ي اختالف التصر ح التطم ى او التقد ر أو التنبؤ اختال ا ماد ا عن التصر حا  التطم ي  الوا تفضع أعمال الشر  

وتفضع لمت يير دو  إخطان. وال  البيا  سواء صراح  او ضمنا.  الم موما  واآلناء والتصر حا  التطم ي  الواندة  ي هذا البيا  ت بر  قط عن وق  صدون هذا البيا 

التي تت  أو الظروف التي  تت هد الشر   بأي التزام  يما  فص مراج   او تحد ث او تأ يد أو االعال  عن أي ت د ال  عمى أي من التصر حا  التطم ي  لت ةس ااحداث

 تنشأ  يما  ت مق بمضمو  هذا البيا .
 

 


