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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

من  2017شركة أداًء في البورصة المصرية خالل عام  100تحصد جائزة أقوى  «إيديتا»

 مجلة أموال الغد

 ركةالشتعكس نجاح  الجائزةأموال الغد، وشركة أداًء في البورصة المصرية خالل االحتفالية التي أقامتها مجلة  100أقوى ضمن  «إيديتا»تكريم 

 والتزامها المتواصل بتصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة 2017حذرة خالل عام  نمو في تطبيق استراتيجية

 

 2018 يناير 29القاهرة في 

الرائدة بصرررناعة  –( EFIFq.Lوبورصرررة لندن  EFID.CA)كود البورصرررة المصررررية « إيديتا للصرررناعات الغذائية»أعلنت شرررركة 

من مجلة أموال  2017خالل عام  شرررركة أداًء في البورصرررة المصررررية 100اختيارها ضرررمن أقوى  عن –األغذية الخفيفة في مصرررر

 ، وهي مجلة رائدة بمجال األعمال واالقتصاد في مصر والشرق األوسط.الغد

ذرة وتبني نموذج أعمال دفاعي، وهو ما مكنها من تجاوز بفضل تطبيق استراتيجية ح 2017أداًء قويًا خالل عام  «إيديتا»وقد حققت 

األثر السررلبي للضررغوت التضررخمية وكذلد التحديات األخرى التي والهها السرروق في ضرروء برنامق ااصررالح االقتصرراد  الذ  تطبق  

 الحكومة المصرية.

، والتي 2017يناير  29ل الغد في يوم االثنين الموافق السررررررنوية الاالاة التي أقامتها مجلة أموا خالل االحتفالية «إيديتا»وقد تم تكريم 

حر الدكتورة سرر، ومن بينهم المسررلولين الحكوميين أبرز الشررخصرريات بمجتمع األعمال وكبارمن لانب نخبة من قوية مشرراركة  شررهدت

 .نصر وزيرة االستامار

 —نهاية البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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

في إنتاج وتصررررنيع وتسررررويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلد الكيد والكرواسررررون والرقائق المخبوزة )المصررررنعة من الدقيق( « إيديتا»شررررركة 

الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضرررم محفاة الشرررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة  وبسررركويت الويفر وكذلد الحلويات

، كما تمتلد عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسرررررركا»و« بيد سررررررتيكس»و« بيد رولز»و« تودو»و« مولتو»مال 

ليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان في مصر و« تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكيز»

منتق  11واامارات والكويت وقطر والسررعودية، وتمتلد كذلد حقوق التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية علس السرراحة ااقليمية لباقة إضررافية تضررم 

بأكبر حصررة سرروقية في أسررواق الكيد والكرواسررون المعبأ آليًاً، وتحتل « إيديتا»شررركة  الدولية. وتحاس« هوسررتس براندز»من منتجات شررركة 

المركز الااني في سرروق الرقائق والمقرمشررات المخبوزة مع تعايم حصررتها في شرررائ  بسرركويت الويفر والحلويات. وخالل الربع الاالث من عام 

المتبقية ألسواق التصدير وعلس األخص الدول العربية  %8لي مع تولي  قرابة تقريبًا للسوق المح %92، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2017

 ir.edita.com.egالمجاورة. لمزيد من المعلومات يرلس زيارة الموقع االكتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس عالقات المستامرين وتطوير األعمال
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 التصريحات التطلعية:

يمكن التعرف علي  عن تريق اسرررررتخدام مال العبارات يتصرررررل بوقائع او احداي تاريخية، وهذا البيان علس تصرررررريحات تطلعية. التصرررررري  التطلعس هو أ  تصرررررري  ال  يحتو 

كنف، ططف، فمماالتيررة فوفقررا للتقررديراتف، فتهرردفف، فمرتقرربف، فتقرردرف، فتتحمررلف، فتعتقرردف، فقرردف، فالتقررديراتف، فتفتر"ف، فتوقعرراتف، فتعتزمف، فترىف، فتخوالكلمررات 

س التصررررررري  باعتبارى تطلعس. هذا فمتوقعف، فمشررررررروعاتف، فينبغيف، فعلس علمف، فسرررررروفف، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الس التعرف عل

لربحية رية واادارة، والنمو أو اينطبق، علس ول  الخصررو ، إلس التصررريحات التي تتضررمن معلومات عن النتائق المالية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجا

 تي تؤثر علس شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )فالشركةف(.   والاروف االقتصادية والتنايمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل ال

 طو  علس مخاتر معروفة وغيرالتصرررريحات التطلعية تعكس ولهات النار الحالية ادارة الشرررركة )فاالدارةف( علس احداي مسرررتقبلية، والتي تقوم علس افتراضرررات اادارة وتن

و أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن أ  نتائق في المسرررررررتقبل، او عن أداء أس ان تكون نتائق الشرررررررركة الفعلية تؤثر عل معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد

و نتائق لية للشرررركة االمالية الفعالشرررركة أو انجازاتها الواردة في هذى التصرررريحات التطلعية صرررراحة أو ضرررمنا. قد يتسررربب تحقق أو عدم تحقق هذا االفترا" في اختالف الحالة 

 عملياتها اختالفا لوهريا عن هذى التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. 

الواردة في هذا البيان  يةيحات التطلعتخضع أعمال الشركة لعدد من المخاتر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصري  التطلعس او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

د الشركة ال تتعهبيان وتخضع للتغيير دون إخطار. وسواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا ال

من التصريحات التطلعية لتعكس األحداي التي تتم أو الاروف التي تنشأ فيما يتعلق  بأ  التزام فيما يخص مرالعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أ  تعديالت علس أ 

 بمضمون هذا البيان.

 

 


