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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية

اريببيان إخ  

 

رحمن ثالجة خليفة عبد ال»توقع اتفاقية مع شركة « إيديتا للصناعات الغذائية»

« تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكيز»السعودية لتوزيع عالمات « القصيبي

 بالمملكة العربية السعودية

كة رائدة كانتها كشرمن ترسيخ ع، فضاًل «إيديتا»خطوة هامة لتعزيز استراتيجية التوسعات اإلقليمية التي تتبناها االتفاقية الجديدة تعد 

 بصناعة األغذية الخفيفة المعبأة آليًا

 

 2016أكتوبر  5القاهرة في 

صتتناعة برائتتدة ال –( EFIFq.Lوبور تتة لنتتدن  EFID.CA)كتتوا البور تتة المصتترية  «إيتتديتا للصتتناعات اليذائيتتة»شتتركة أعلنتت  

ا الشتركة متعتن توقيتا اتفاقيتة  – أكبتر بصتة ستوقية فتي أستوار الكرواستون والكيتأ المعبتأ آليًتا تاببة األغذية الخفيفتة فتي مصتر و

ربيتتة فتتي المملكتتة الع «تتتايجر تيتت »و« هوهتتوع»و« تتتوينكيز»بهتتدت توعيتتا عالمتتات  «ثالجتتة خليفتتة عبتتد التتربمن ال صتتيبي»الستتعواية 

 السعواية.

ا العالمتتات تمتلتتأ بم تضتتاهل« LLCهوستتتب برانتتدع »متتا شتتركة ستتاب ًا  «إيتتديتا»وتتتأتي االتفاقيتتة علتتب أع تتا  الصتتف ة التتتي أبرمتهتتا 

راء ب تور اولة إضافية بمنط ة الشترر األوستو وشتماف أفري يتا، إلتب جانت  شت 12في « تايجر تي »و« هوهوع»و« توينكيز»الدولية 

 «.هوستب براندع»منتج آخر من منتجات شركة  11ية علب السابة اإلقليمية لعدا التصنيا والمعرفة الفنية والت ن

 ي شركة تابعتةإبدى الشركات التابعة لمجموعة خليفة عبد الربمن ال صيبي ال ابضة، وه «ثالجة خليفة عبد الربمن ال صيبي»وتعد 

تجارية. وت تو  عة من الخدمات الصناعية والعمليات العاًما من العم  علب ت ديم مجموعة واس 60لل طاع الخاص وتربو خبرتها علب 

 فتيالتدوران  شركة ثالجة خليفة عبد الربمن ال صيبي بتوعيا وتسويق مختلف العالمتات التجاريتة ب طتاع الستلا االستتهالكية ستريعة

ة خاعن الجافا في ذلأ المجميا أنحاء السعواية، إلب جان  إاارة مجموعة من أكبر مجمعات التوعيا علب مستوى الشرر األوسو، بم

 والباراة والمثلجة.

اعات إيددديتا للصددن»المهنددده هدداري بددرز  جئدديإل مجلددإل اضداجة والع ددو المنتددد  ل ددركة  أعتتر وفتتي تعلي تتى علتتب تلتتأ االتفاقيتتة 

ة فتي يانتات الرائتدعن سروره بتوقيا االتفاقية ما شركة ثالجة خليفة عبد الربمن ال صيبي باعتبارها من أبرع وأعترر الك، «الغذائية

. بناهتايميتة التتي تتات اإلقلالتوستعمن اتخاذ خطوة جديدة باستراتيجية « إيديتا»مجاف تسويق وتوعيا السلا االستهالكية، والتي ستمكن 

كبتر األستوار أالجديدة ستدعم إيديتا علتب تعزيتز تواجتدها المباشتر فتي الستور الستعواي التذي يمثت  ثتاني وأضات برعي أن االتفاقية 

رر األوستو االستهالكية بمنط ة الشرر األوسو، إلب جان  تعزيز أنشطة التصدير في إطار خطو الشركة لتعظيم مبيعات أستور الشت

 . 0152% من إيرااات عا  6وشماف أفري يا، والتي مثل  بوالي 

  أنتى إلقليميتة، بتوتابا برعي أن الهدت من التوسا بأنشطة التصدير ال يتمث  ف و في ترسيخ ريااة الشركة علب الستابتين المحليتة وا

ب داعياتها إلتسيدعم الشركة علب تالفي المخاطر المتعل ة بأعمة ن ص السيولة الدوالرية التي عصف  باالقتصتاا المصتري وامتتدت تت

 أكثر من عا .

 —نهاية البيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

« إيتديتا»ص شتركة وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات اليذائية المعبتأة آليًتا بالستور المصتري. تتخصت 1996عا  « إيديتا للصناعات اليذائية»تأسس  شركة 

ات الحلويتوكتذلأ  ن والرقتائق المخبتوعة )المصتنعة متن التدقيق( وبستكوي  التويفرفي إنتاج وتصنيا وتسويق وتوعيا المخبوعات، بما في ذلأ الكيتأ والكرواستو

بيتأ »و« يتأ رولتزب»و« تتواو»و« مولتتو»، بيث تضتم محفظتة الشتركة عتداًا متن العالمتات التجاريتة المحليتة الرائجتة مثت  الجافة والطوفي والجيلي والكرامي 

صتتر وليبيتتا فتتي م« تتتايجر تيتت »و« هوهتتوع»و« تتتوينكيز»متتن العالمتتات التجاريتتة الدوليتتة ومنهتتا ، كمتتا تمتلتتأ الشتتركة عتتداا «ميمتتيكب»و« فريستتكا»و« ستتتيكب

ا  اتفاقيتتة والميتتر  والجزائتتر وتتتونب وستتوريا ولبنتتان والعتترار والبحتترين وعمتتان واإلمتتارات والكويتت  وقطتتر والستتعواية، فضتتال عتتن إبتتر واألران وفلستتطين

رواستون بتأكبر بصتة ستوقية فتي أستوار الكيتأ والك« إيتديتا»وتحظب شركة  .«هوستب»ن منتجات شركة منتج جديد م 11ترخيص واعم فني لتصنيا وتوعيا 

وف متن عتا  الف الربتا األالمعبأ آليًاً، وتحت  المركز الثاني في سور الرقائق والم رمشات المخبوعة ما تعظيم بصتها في شرائح بسكوي  الويفر والحلويات. وخ

ب األختص التدوف اولتة وعلت 14% المتب ية ألسوار التصدير في أكثتر متن 7ة قراب% ت ريبًا للسور المحلي ما توجيى 93، توعع  مبيعات الشركة بواقا 2016

 ir.edita.com.eg. لمزي من المعلومات يرجب عيارة الموقا اإللكتروني العربية المجاورة

 

 لالستعال  والتوا  :

 األستاذة / منة شمإل الدين

 جئيإل عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 «الغذائيةإيديتا للصناعات »شركة 

 menna.shamseldin@edita.com.eg + |2010 2 154 2428+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 األستاذة / ياسمين غبريال

 مسئول عالقات المستثمرين 

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrial@ + |2012 2 756 3935+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 التصريحات التطلعية:

ثت  العبتارات و ماستتخدا  يحتوى هذا البيان علب تصريحات تطلعية. التصريح التطلعب هتو أي تصتريح ال يتصت  بوقتائا او ابتداي تاريخيتة، و يمكتن التعترت عليتى عتن طريتق 

طتتوا، اممكتتنا، عتتاتا، اتعتتتز ا، اتتترىا، اتخالكلمتتات االتيتتة اوف تتا للت تتديراتا، اتهتتدتا، امرت تت ا، ات تتدرا، اتتحمتت ا، اتعت تتدا، اقتتدا، االت تتديراتا، اتفتتتر ا، اتوق

 اره تطلعتب. هتذايح باعتبتامتوقاا، امشروعاتا، اينبييا، اعلب علما، اسوتا، او فتي كت  بالتة، متا ينفيهتا او تعبيترات اخترى مماثلتة التتي تهتدت التب التعترت علتب التصتر

و الربحيتة اارة، والنمتو أالية المست بلية او الخطو أو التوقعتات بشتأن األعمتاف التجاريتة واإلينطبق، علب وجى الخصوص، إلب التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج الم

 ةا(.   والظروت االقتصااية والتنظيمية العامة في المست ب  وغيرها من المسائ  التي تؤثر علب شركة ايديتا للصناعات اليذائية ش. . . )االشرك

ر ختاطر معروفتة وغيتمالحالية إلاارة الشركة )ااالاارةا( علب ابداي مست بلية، والتتي ت تو  علتب افتراضتات اإلاارة وتنطتوي علتب التصريحات التطلعية تعكب وجهات النظر 

، او عتن أااء لمستت ب ائج فتي اعتن أي نتتمعروفة، ومجهولة وغيرها من العوام  التي قد تؤثر علتب ان تكتون نتتائج الشتركة الفعليتة  او أااءهتا أو إنجاعاتهتا مختلفتا اختالفتا ماايتا 

و نتتائج الفعليتة للشتركة االماليتة الشركة أو انجاعاتها الواراة في هذه التصريحات التطلعية  رابة أو ضمنا. قتد يتستب  تح تق أو عتد  تح تق هتذا االفتترا  فتي اختتالت الحالتة 

 ان   ريحة او ضمنية. عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية، أو عد  توافق التوقعات سواء ك

ي هذا البيان فلعية الواراة ات التطيحتخضا أعماف الشركة لعدا من المخاطر والشكوك التي قد تتسب  في اختالت التصريح التطلعب او الت دير أو التنبؤ اختالفا ماايا عن التصر

لشركة ا. و ال تتعهد ون إخطاراالبيان تعبر ف و عن وق   دور هذا البيان وتخضا للتييير سواء  رابة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواراة في هذا 

تعلق يتي تنشأ فيما ظروت الالبأي التزا  فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علب أي من التصريحات التطلعية لتعكب األبداي التي تتم أو 

 بمضمون هذا البيان.
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