
 

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E    1 

 

 
 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

البورصة  في  مدرجة  شركة    50ضمن قائمة أقوى  إيديتا للصناعات الغذائية  

 ية مصر ال 

لعام   شركة مدرجة في البورصة المصرية  50قوى  مجلة فوربس الشرق األوسط ألإيديتا للصناعات الغذائية ضمن قائمة اختيار شركة 

2022 

 

 2022 يونيو 8القاهرة في 
 

الرائدة بصررناعة   –( EFID.Lوبورصررة لند     EFID.CAأعلنت اليوم شررركة يإيديتا للصررناعات الغذائيةو  كوب البورصررة المصرررية  

شرركة مدرجة في البورصرة المصررية لعام   50ضرمن قائمة مجلة فوربس الشررق األوسرط ألقوى   هااختيارعن   –األغذية الخفيفة في مصرر  

2022. 

فوربس الشرق األوسط الشركات األكثر ربحية واألعلى من حيث  التي تصدرها مجلة    و2022شركة في مصر لعام    50أقوى  يوتضم قائمة  

بينما وصلت المبيعات اإلجمالية للشركات إلى    مليار بوالر،  28.5المجمعة لتلك الشركات حوالي  السوقية    ةالقيمة السوقية. وبلغ إجمالي القيم

 مليار بوالر.  5.4ألرباح مليار بوالر، ومجموع صافي ا 39.1

ومن الجدير بالذكر أ  إيديتا هي شركة األغذية الخفيفة الوحيدة في السوق المصري التي يتم إبراجها ضمن هذه القائمة، وهو ما يعكس 

 المكانة الرائدة التي تنفرب بها الشركة في سوق األغذية الخفيفة في مصر.

 -نهاية البيان   -

غذائية ش.م.م.شركة إيديتا للصناعات ال  

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

  من   المصنعة(  المخبوزة   والرقائق   الكيكوالكرواسون  ذلك   في  بما  المخبوزات،  وتوزيع  وتسويق  وتصنيع  إنتاج   في   «  »إيديتا  شركة   تتخصص

  التجارية   العالمات  من  عدًدا  الشركة  محفظة  تضم  حيث   والكراميل، والجيلي  والطوفي   الجافة  الحلويات  وكذلك  الويفر  وبسكويت)  الدقيق

  العالمات   من  عدًدا  تمتلك  كما  «،  »ميميكس  و   «   »فرسكا  و   «   ستيكس  »بيك  و   «   »بيكرولز  و   «   »تودو  و   «   »مولتو  مثل  الرائجة   المحلية

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

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

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

  األول   الربع  وخالل .  الويفر  بسكويت  شرائح  في   حصتها تعظيم  مع   الحلويات  سوق  في  رائًدا  مركًزا  وتحتل  والمقرمشات،  والمخبوزات  الكيك

 تقريبًا%  95  بواقع الشركة  مبيعات توزعت ،2022 عام من

  زيارة   يرجى   المعلومات  من  لمزيد.  المجاورة   العربية   الدول   في   األخص   وعلى   التصدير  ألسواق   المتبقية%  5  قرابة   توجيه   مع  المحلي   للسوق 

  ir.edita.com.eg اإللكتروني الموقع
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 التصريحات التطلعية:

يحتوي هذا البيا  على تصرررريحات تيلعية. التصرررريل التيلعى هو أي تصرررريل ال يتصرررل بوقائا أو أحداي تاريخية، ويمكن التعري علي  عن  ري   

تف،  فتوقعا  اسررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا للتقديراتف، فتهديف، فمرتق،ف، فتقدرف، فتتحملف، فتعتقدف، فقدف، فالتقديراتف، فتفتر،ف، 

ة  فتعتزمف، فترىف، فتخيطف، فممكنف، فمتوقاف، فمشرررروعاتف، فينبغيف، فعلى علمف، فسرررويف، أو في كل حالة، ما ينفيها أو تعبيرات أخرى مما ل

ية  التي تهدي إلى التعري على التصررريل باعتباره تيلعى. هذا ينيب ، على وج  الخصررول، إلى التصررريحات التي تتضررمن معلومات عن النتائ  المال

سرتقبل وغيرها من المسرتقبلية أو الخيط أو التوقعات بشر   األعماا التجارية واإلبارة، والنمو أو الربحية والوروي االقتصرابية والتنويمية العامة في الم

 المسائل التي تؤ ر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.  فالشركةف(.   

حالية إلبارة الشررركة  فاالبارةف( على أحداي مسررتقبلية، والتي تقوم على افتراضررات اإلبارة وتنيوي على التصررريحات التيلعية تعكس وجهات النور ال

فًا اختالفًا مابيًا  مخا ر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤ ر على أ  تكو  نتائ  الشركة الفعلية أو أباءها أو إنجازاتها مختل

لمسرتقبل، أو عن أباء الشرركة أو إنجازاتها الواربة في هذه التصرريحات التيلعية صرراحة أو ضرمنا. قد يتسرب، تحق  أو عدم تحق  هذا  عن أي نتائ  في ا

كانت   لتوقعات سرواءاالفترا، في اختالي الحالة المالية الفعلية للشرركة أو نتائ  عملياتها اختالفًا جوهريًا عن هذه التصرريحات التيلعية، أو عدم تواف  ا

 صريحة أو ضمنية.  

صررريحات  تخضررا أعماا الشررركة لعدب من المخا ر والشرركو  التي قد تتسررب، في اختالي التصررريل التيلعى أو التقدير أو التنبؤ اختالفًا مابيًا عن الت

هذا البيا  تعبر فقط عن وقت صردور هذا  التيلعية الواربة في هذا البيا  سرواء صرراحة أو ضرمنا.  المعلومات واءراء والتصرريحات التيلعية الواربة في 

من   البيرا  وتخضررررا للتغيير بو  إخيرار. وال تتعهرد الشررررركرة بر ي التزام فيمرا يخد مراجعرة أو تحرديرث او تر كيرد أو االعال  عن أي تعرديالت على أي

 التصريحات التيلعية لتعكس األحداي التي تتم أو الوروي التي تنش  فيما يتعل  بمضمو  هذا البيا .
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