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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

شربكة  05بكرر أل «فوربس الشرق األوسط»قائمة ضمن  «للصناعات الغذائية إيديتا»اختيار 

 في مصر

 

 األغذية الخفيفة المعرأة آليًاتأكيد لريادتها في سوق  شركة في مصر 05كرر أل« فوربس الشرق األوسط»قائمة مجلة ضمن « اإيديت»شركة اختيار 

 في مصر

 

 7502 نوفمرر 05القاهرة في 

الرائدة بصناعة  –( EFIFq.Lوبورصة لندن  EFID.CA)كود الرورصة المصرية « إيديتا للصناعات الغذائية»شرركة اليوم أعلنت 

أزيح عنها السررتار التي شررركة مصرررية  05ألكرر  «األوسررطفوربس الشرررق »قائمة عن اختيارها ضررمن  –األغذية الخفيفة في مصررر

للميراةة الرائدة التي تظى  بها إيديتا في أسررررررواق األغذية الخفيفة المعرأة آليًا  وكذلا قوة  اويعرد للرا التيريا امتردادً . القراهرةبرمؤخًرا 

الجديدة والجذابة لجمهور المسرررتهليين في أسرررواق إطالق المنتجات االبتيارية عل  واصرررلة تمالعالمتها التجارية  فضررراًل عن قدرتها 

 المنطقة.

الدكتورة هالة السررعيد  إللقاء الضرروء عل  إةجازات مصررر خالل الفترة الماضررية بمشرراركة  «Egypt 100»احتفالية خالل جاء للا 

  وخلود العميان  رئيس تظرير يدة وال   وزيرة التضررررررامن االجتماع  والدكتورة غاواإلصررررررالر اإلدار  وزيرة التخطيط والمتابعة

شرركة ةاشةة  50أبرز »و  «شرركة مقيدة في الرورصرة المصررية 05 أكرر»تيريا االحتفالية شرهدت و. فوربس الشررق األوسرطمجلة 

 .«مصر العمال تأثيًر في مجتمع األسيدة  50أقوى »و  «مصرية

اختيار أفض  عل  أسراسرها التي يتا  لمعايير العالميةعل  اتخضرع أل «Egypt 100»في قائمة فضر  األاختيار جدير بالذكر أن عملية 

 .لي  شركة ها تظلي  اإليرادات واألربار والقيمة السوقية واألصولبين منو  يشركة عل  مستوى العالا العرب 055

 —ةهاية الريان—

 شربكة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

  وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعرأة آليًا بالسوق المصر . تتخصص 0991عام « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسرسرت شرركة 

في إةتاج وتصررررنيع وتسرررروي  وتوزيع المخروزات  بما في للا الييا واليرواسررررون والرقائ  المخروزة )المصررررنعة من الدقي ( « إيديتا»شررررركة 

يفر وكذلا الظلويات الجافة والطوفي والجيلي واليرامي   حيث تضررا مظفىة الشررركة عددًا من العالمات التجارية المظلية الرائجة وبسرريويت الو

  كمرا تمتلرا عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميمييس»و« فريسرررررريرا»و« بيرا سررررررتييس»و« بيرا رول »و« تودو»و« مولتو»مثر  

في مصرر وليريا واألردن وفلسطين والمغر  والج ائر وتوةس وسوريا ولرنان والعراق والرظرين وعمان « ايجر تي ت»و« هوهوز»و« توينيي »

منتج  00واإلمارات واليويت وقطر والسررعودية  وتمتلا كذلا حقوق التصررنيع والمعرفة الفنية والتقنية عل  السرراحة اإلقليمية لراقة إضررافية تضررا 

بأكرر حصرررة سرروقية في أسرررواق الييا واليرواسرررون المعرأ آليًاً  وتظت  « إيديتا»الدولية. وتظى  شرررركة « دزهوسرررتس براة»من منتجات شررركة 

من عام الث الثالمرك  الثاةي في سرروق الرقائ  والمقرمشررات المخروزة مع تعىيا حصررتها في شرررائح بسرريويت الويفر والظلويات. وخالل الربع 

وعل  األخص الدول العربية المترقية ألسواق التصدير  %8تقريرًا للسروق المظلي مع توجي  قرابة  %95  توزعت مريعات الشرركة بواقع 5502

 ir.edita.com.egالمجاورة. لم يد من المعلومات يرج  زيارة الموقع اإلليتروةي: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 +555 1800 1616تليفون: 

 +5505 5 006 5658موباي : 
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 التصريحات التطلعية:

لعرارات مث  ا هذا الريان عل  تصرررررريظات تطلعية. التصرررررريح التطلع  هو أ  تصرررررريح ال يتصررررر  بوقائع او احداع تاريخية  ويمين التعرا علي  عن طري  اسرررررتخدام يظتو 

ينف  ططف  فمماالتيررة فوفقررا للتقررديراتف  فتهررداف  فمرتقرر،ف  فتقرردرف  فتتظمرر ف  فتعتقرردف  فقرردف  فالتقررديراتف  فتفتر"ف  فتوقعرراتف  فتعت مف  فترىف  فتخواليلمررات 

  التصررررررريح باعترارى تطلع . هذا فمتوقعف  فمشررررررروعاتف  فينرغيف  فعل  علاف  فسررررررواف  او في ك  حالة  ما ينفيها او تعريرات اخرى مماثلة التي تهدا ال  التعرا عل

لربظية رية واإلدارة  والنمو أو اينطر   عل  وج  الخصررو   إل  التصررريظات التي تتضررمن معلومات عن النتائج المالية المسررتقرلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجا

 تي تؤثر عل  شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )فالشركةف(.   والىروا االقتصادية والتنىيمية العامة في المستقر  وغيرها من المسائ  ال

 طو  عل  مخاطر معروفة وغيرالتصرررريظات التطلعية تعيس وجهات النىر الظالية إلدارة الشرررركة )فاالدارةف( عل  احداع مسرررتقرلية  والتي تقوم عل  افتراضرررات اإلدارة وتن

و أداءها أو إةجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن أ  ةتائج في المسرررررررتقر   او عن أداء أتؤثر عل  ان تيون ةتائج الشرررررررركة الفعلية  معروفرة  ومجهولرة وغيرهرا من العوامر  التي قرد

و ةتائج لية للشرررركة االمالية الفعالشرررركة أو اةجازاتها الواردة في هذى التصرررريظات التطلعية صرررراحة أو ضرررمنا. قد يتسرررر، تظق  أو عدم تظق  هذا االفترا" في اختالا الظالة 

 عملياتها اختالفا جوهريا عن هذى التصريظات التطلعية  أو عدم تواف  التوقعات سواء كاةت صريظة او ضمنية. 

الواردة في هذا الريان  يةيظات التطلعتخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشيوك التي قد تتسر، في اختالا التصريح التطلع  او التقدير أو التنرؤ اختالفا ماديا عن التصر

ركة ر دون إخطار. وال تتعهد الشسواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريظات التطلعية الواردة في هذا الريان تعرر فقط عن وقت صدور هذا الريان وتخضع للتغيي

من التصريظات التطلعية لتعيس األحداع التي تتا أو الىروا التي تنشأ فيما يتعل   بأ  الت ام فيما يخص مراجعة او تظديث او تأكيد أو االعالن عن أ  تعديالت عل  أ 

 بمضمون هذا الريان.


