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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 «مولتو»عالمة تعلن زيادة أسعار منتجات إيديتا للصناعات الغذائية 

 

بيةد من بألثت بيهىىيع  وترزيز مهىىتايات بيتقة ت  ،  ما سىىتهىىاي    بيشىىت ت تبسىىتتبت ة ت ترزيز قا ت مجتةام  أسىىراا بيع    زيادةتتماشىى  

 الاتفاع أسراا بيمابد بيخام

 

 2021أكتوبر  24القاهرة في 

بيتب دة قصىىىجاعت  –( EFID.Lوقااصىىىت يجد   EFID.CA) اد بيعااصىىىت بيمصىىىتيت « إيديتا ييصىىىجاعات بيئيب  ت»أعيجت بي ام شىىىت ت 

 . ققطاع بيمخعازبت «مايتا»زيادة أسراا مجتةات عالمت  عن –بألغييت بيخف فت    مصت

زيادة و ييك جج ه،  3.0إي  يياحدة جج ه  2.0سرتيا يعيغ بيت   «مايتا»عالمت أسراا مجتةات وقماجب ييه بيخطاة،  امت بيشت ت قزيادة 

سراا بيمجتةات بيت  يعيغ سرتيا  سراا مجتةات  ق جما، جج ه 4.0إي  يياحدة جج ه  3.0أ شت ت أ جج ه  5.0سرتيا بيت  يعيغ  «مايتا»أققت بي

 .دو  تئ  تمصتي 

   تجاي  قا ت بيمجتةات، ح ث تاظ ف  دابتها إي  وتهدف إيديتا شىىت ت وتأت  ييه بيخطاة    إطاا بالسىىتتبت ة ت بيت  تتعجايا 

ب و  متم ععت تهىىىىىىتهدف مابصىىىىىىيت إطال  مجتةات  سىىىىىىر ما إي  تيع ت مختيف أتوب  وتطيرات   طاعاتها جم  جديدة أعي  سىىىىىىرتم

ظل بيضىىىئاط وتيك     ،ت ييشىىىت تتقة بيمهىىىتايات ترزيز سىىىاف تهىىىاي  ييه بيزيادة    ، قاإلضىىىا ت إي  تيك بيمهىىىتهي. ن.

هادبيت  بيتضخم ت  هعببيمشهد بال تصادي بيرايم ،  ت هي  ق سراا بي وتأت  ييه بيزيادة     .   بيعااصات بيرايم ت باتفاع أ

وتيك يتيع ت بيجما بيقاي    ،  طاع بيمخعازبتخطاط إنتاج بإلنتاج قمردالت باتفاع إيديتا عن قرد إعال  أسىىىىىىراا بيمجتةات 

وبيمقتا خط جديد إلنتاج بيمخعازبت بيشىىىت ت يشىىىتب  خطاة متممت ييه بيزيادة بيهىىىرتيت وترد  .«مايتا»عي  مجتةات بيطيب 

بإلنتاج ت ققطاع بيمخعازبت قجهىىىعت  ةقدابي إجماي زيادة يهىىىاي      وبييي سىىىاف ،2022قجهايت بيتق  بألول من عام تشىىىئ يه 

ب  ايما يتصل إي  و د  .20% ها  بيمخعازبت نمام شت ت ق ، مد اعت قاألدب  بيقاي 2021مايا % خالل 65.8شهدت حصت بي

 «.مايتا م ج  ماجج »و« مايتا ماجج »يمجتةات 

«  مايتا»ق   أسىىراا  زيادةأ   ،«إيديتا للصررناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة لشررركة و   ييب بيهىى ا  أوضىى  

قرد نةاحها    إطال  تشىىى. يت جديدة من بيمجتةات  وقصىىىفت خاصىىىتيأت     ضىىىا  مهىىىاع  بيشىىىت ت يترا   بالسىىىتفادة من م.انتها بيتب دة 

تتعجايا بيشىىت ت بيهاد ت  بالسىىتتبت ة ت بيت م   يتماشىى أسىىراا بيع    زيااةمتدود . وأضىىاف قتزي أ  2021و 2020بالقت.اايت خالل عام  

   بيةد من بألثت بيهىىيع  الاتفاع أسىىراا بيمابد بيخام    ظل تتبج  إمدبدبت بيطا ت وبيمرا ات ا أيضىىم  سىىتهىىاي وو .إي  ترزيز قا ت مجتةاتها

ساب  بيراي ، وي  بيرابمل بيت  أدت إي  باتفاع  بيت  تابجه سراا ببيتاايد قةم   أ س ت أ هي  بألسا ش.ل ميةاظ. وبختت  قتزي أ   اعايم م ي ق

ا    إطاا حتر بإلدباة عي  تةق ي أوياياتها بيااقتت بيمتمايت    تجم ت بيرا د وبيمتدود بإليةاق  يةم    بألطتبف ييه بيخطاة تأت  أيضىىىىىىم

 تبت بيرال ت عي  بيمدى بيطايل.

% خالل نفس بيفتتة 34.1، صرادمب من 2021من عام بياان  % من إجماي  إيتبدبت بيشت ت خالل بيتق  38.4و د مال  طاع بيمخعازبت 

وبسا  بيمرعأ آي ما    مصت، .  ما ترد إيديتا بيشت ت بيتب دة قها  بيمخعازبت بيمصتي، ح ث  امت قتقدي  أول مجتةات بي.تمن بيرام بيهاقي

 .«مايتا»مجتج بقت.ااي تةت عالمتها بيت  ه ت  30وتقام حاي ما قتقدي  أ ات من 

 —نهايت بيع ا —
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وي  شت ت اب دة     طاع بيصجاعات بيئيب  ت بيمرعأة آي ما قايها  بيمصتي. تتخصص 1996عام « ييصجاعات بيئيب  ت إيديتا»تأسهت شت ت 

   إنتاج وتصج   وتهايي وتازي  بيمخعازبت، قما    تيك بي. ك وبي.توبسا  وبيت ا ي بيمخعازة )بيمصجرت من بيد  ي( « إيديتا»شت ت 

بيةا ت وبيطا   وبية ي  وبي.تبم ل، ح ث تض  مةفات بيشت ت عددمب من بيرالمات بيتةاايت بيمةي ت  وقه.ايت بيايفت و ييك بيةيايات

،  ما تمتيك عددمب من بيرالمات بيتةاايت بيدوي ت «م م .س»و«  تيه.ا»و« ق ك ست .س»و« ق ك اويز»و« تادو»و« مايتا»بيتب ةت مال 

ي ع ا وبألاد  و يهط ن وبيمئتب وبيةزب ت وتانس وساايا ويعجا  وبيرتب     مصت و« تايةت ت ل»و« ياياز»و« تايج. ز»ومجها 

 وبيعةتين وعما  وبإلماابت وبي.ايت و طت وبيهراديت، وتمتيك  ييك حقا  بيتصج   وبيمرت ت بيفج ت وبيتقج ت عي  بيهاحت بإل ي م ت يعا ت

قأ عت حصت سا  ت    أساب  بي. ك « إيديتا»شت ت  بيدوي ت. وتةا « ياستس قتبندز»مجتج من مجتةات شت ت  11إضا  ت تض  

م، وتةتل بيمت ز بياان     سا  بيت ا ي وبيمقتمشات بيمخعازة م  ترزيز حصتها    شتب   قه.ايت بيايفت  وبي.توبسا  بيمرعأ آي ما

% بيمتعق ت 5.0مةي  م  تاج ه  تبقت % تقتيعما ييها  بي95.0، تازعت مع رات بيشت ت قاب   2021عام بيتق  بياان  من وبيةيايات. وخالل 

 ir.edita.com.egألساب  بيتصديت وعي  بألخص بيدول بيرتق ت بيمةاواة. يمزيد من بيمريامات يتج  زيااة بيما   بإلي.تتون : 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 مديت أول عام عال ات بيمهتامتين وتطايت بألعمال

 +202 3851 6464تي فا : 

 +2010 0 154 2428ماقايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ستخدبم مال بيرعاابت يةتاي ييب بيع ا  عي  تصتيةات تطير ت. بيتصتي  بيتطير  يا أي تصتي  ال يتصل قا ا   بو بحدبث تاايخ ت، ويم.ن بيترتف عي ه عن طتيي ب

قديتبت"، "تهدف"، "متتقب"، "تقدا"، "تتةمل"، "ترتقد"، " د"، "بيتقديتبت"، "تفتتض"، "تا رات"، "ترتزم"، "تتى"، "تخطط"، "مم.ن"، وبي.يمات بالت ت "و قا ييت

اه تطير . ييب ي  قاعتعا"متا  "، "مشتوعات"، "يجعئ "، "عي  عي "، "ساف"، بو     ل حايت، ما يجف ها بو ترع تبت بختى مماثيت بيت  تهدف بي  بيترتف عي  بيتصت

ايت وبإلدباة، وبيجما أو يجطعي، عي  وجه بيخصار، إي  بيتصتيةات بيت  تتضمن مريامات عن بيجتا ج بيماي ت بيمهتقعي ت بو بيخطط أو بيتا رات قشأ  بألعمال بيتةا

 بيديتا ييصجاعات بيئيب  ت ش.م.م. )"بيشت ت"(.    بيتقة ت وبياتوف بال تصاديت وبيتجا م ت بيرامت    بيمهتقعل وغ تيا من بيمها ل بيت  تؤثت عي  شت ت

ت تر.س وجهات بيجات بيةاي ت إلدباة بيشت ت )"بالدباة"( عي  بحدبث مهتقعي ت، وبيت  تقام عي  ب تتبضات بإلدباة وتجطاي عي  مخاطت مرتو  بيتصتيةات بيتطير ت

عن أي نتا ج    بيمهتقعل، بو عن  دياوغ ت مرتو ت، ومةهايت وغ تيا من بيرابمل بيت   د تؤثت عي  ب  ت.ا  نتا ج بيشت ت بيفري ت أو أدب يا أو إنةازبتها مختيفا بختال ا ما

ةايت بيماي ت بيفري ت ييشت ت بو أدب  بيشت ت أو بنةازبتها بيابادة    ييه بيتصتيةات بيتطير ت صتبحت أو ضمجا.  د يتهعب تةقي أو عدم تةقي ييب بال تتبض    بختالف بي

 ي بيتا رات ساب   انت صتيةت بو ضمج ت. نتا ج عمي اتها بختال ا جايتيا عن ييه بيتصتيةات بيتطير ت، أو عدم تاب 

يةات بيتطير ت بيابادة    ييب تخض  أعمال بيشت ت يردد من بيمخاطت وبيش.اك بيت   د تتهعب    بختالف بيتصتي  بيتطير  بو بيتقديت أو بيتجعؤ بختال ا ماديا عن بيتصت

بيتطير ت بيابادة    ييب بيع ا  ترعت  قط عن و ت صدوا ييب بيع ا  وتخض  ييتئ  ت دو  إخطاا. وال بيع ا  ساب  صتبحت بو ضمجا.  بيمريامات وبآلاب  وبيتصتيةات 

بيت  تت  أو بياتوف بيت   تترهد بيشت ت قأي بيتزبم   ما يخص متبجرت بو تةديث بو تأ  د أو بالعال  عن أي ترديالت عي  أي من بيتصتيةات بيتطير ت يتر.س بألحدبث

 ي قمضما  ييب بيع ا .تجشأ   ما يتري
 

 


