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 «إيديتا للصناعات الغذائية»ة شرك

للسادة المساهمينبيان   

قافلة تحيا صسسال  ل مليون عنيه 2منتجات بقياة تشسسليلة تتبرع ب «مؤسسس سسة إيديتا للتناية ااعتااعية»

 (19 –)كوفيد انتشار فيروس دعم الاجتاعات الاتضررة من لمصر للا اعدات اإلن انية 

 

 ،نسككانة  في م ككلشإلمسككا دشت ر ألبل قاف   مسككا ي شرشككلل  ر مسككا م  في في إطار  هةنم ةون ج 2منتجات إيديتا بقةم  من توزيع تشككلة   

بهدف د م شألسل شرمتضلرة من  شرم لي شرقطاع شرخاصرموز شرمجتمع شرمدني و ؤسساتشرتي أط قها صندوق تحةا م ل بارتعاون مع مو

 شنتشار فةلوس لورونا شرمستجد

 2020 مايو 18شرقا لة في 

شلة   ب  ن تبل ها «مؤسس  إيديتا ر تنمة  شالجتما ة »أ  نت شرةوم   م ل قاف   تحةام ةون جنةه ر ارح  2 بقةم إيديتا  شلل  منتجاتمن ت

ألسككل شمن أجل د م  م ككلي محافظ   16 فيقلي   300 أرف للتون  موشد غذشئة    ى 300توزيع  سككتهدفوشرتي ت ،ر مسككا دشت شإلنسككانة 

فةلوس )لوفةد شرقاف    ي شأللبل من نو ها في م ل وتهدف إرى د م شألسل شأللثل تضلًرش من تدش ةات شنتشار ،   ًما بأن شألورى بارل اي 

– 19). 

شلل  ر ارح قاف   تحةا م ل في إ إيديتا ر تنمة  شالجتما ة ويأتي تبلع مؤسس   شلل أبلزطار شالستلشتةجة  شرتي تتبنا ا شر د م أ دشفها  وت

بهدف دمج وتعزيز مبادرشت شرتنمة   2020وتعزيز مبادرشت شرتنمة  شالجتما ة  وشالسككككتدشم  في م ككككل. وقد نشككككأت شرمؤسككككسكككك  في مارس 

غ مبدئي م ةون جنةه لمب  5بتخ ةص قامت شرشلل     ًما بأنتحت مظ   وشحدة،  «إيديتا ر  نا ات شرغذشئة »شالجتما ة  شرتي تتبنا ا شلل  

 رد م أنشط  شرمؤسس . 

، حةث هد شالقت ادي وشرمجتمع  ى شرمش وتدش ةاته (19 –انتشار فةلوس )لوفةد بمتابع  شرتطورشت شرمتع ق  رصد وشلل  إيديتا وتوشصل 

وشرتي شككككككم ت  ،مجمو   من شرتدشبةل شالحتلشزي  الحتوشء شنتشككككككار شرفةلوسباتخاذ  شرفةلوس منذ شر حظات شألورى رظهورشرشككككككلل   بادرت

فليق شرعمل شرذي يضككم شإلجلشءشت شرمتع ق  بار ككح  وشرسككوم  وتعزيز ممارسككات شرتبا د شالجتما ي من أجل شرحفاص   ى صككح  وسككوم  

 شألسل شأللثل شحتةاًجا.  مسا دةإرى  شرهادف مبادرشت مجمو   من شر بل إطوق  د م شرمجتمعات شرمح ة  إرىإضاف   ،موصف تقليبًا 6000

 

، (19 –فةلوس )لوفةد شرمؤسككسكك  الحتوشء تدش ةات ثاني مبادرشت  ر ككارح قاف   تحةا م ككل إيديتا ر تنمة  شالجتما ة تبلع مؤسككسكك   ويمثل

شكككلشء  بل  «شتنفس»ر كككارح مؤسكككسككك  م كككل شرخةل بهدف د م حم   خول شكككهل أبليل شرماضكككي م ةون جنةه  2بمب غ حةث قامت بارتبلع 

 دشت شروقاي  شروزم  رحماي  شألطقم شرطبة  بمستشفةات شرعزل شر حي بشتى أنحاء شرجمهوري .أجهزة شرتنفس شر نا ي ومع
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  ى إقام  شككلشلات مثملة مع مخت ف شرلةانات شالسككتلشتةجة  مثل صككندوق تحةا م ككل ومؤسككسكك   إيديتا ر تنمة  شالجتما ة مؤسككسكك  وتعمل 

م كككككل شرخةل، سكككككعةًا إرى تعظةم شرملدود شالجتما ي ود م جهود شردور  في شحتوشء شنتشكككككار شرفةلوس وشرحد من شرمخاطل شرمحتم  . وتجدر 

، تللةًزش   ى د م قطا ي شرتع ةم مجتمعة ت ف مبادرشت شرمسئورة  شرمخفي لبةل   ى صعةد شرمشارل   شرشلل  تحظى بسجلشإلشارة إرى أن 

 .وشرل اي  شر حة  با تبار ما شرللائز شألساسة  ر تنمة  شالجتما ة 

 —نهاي  شربةان—

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، و ي شككلل  رشئدة في قطاع شر ككنا ات شرغذشئة  شرمعبأة ارةًا بارسككوق شرم ككلي. 1996 ام « إيديتا ر  ككنا ات شرغذشئة »تأسككسككت شككلل  

في إنتاج وت نةع وتسويق وتوزيع شرمخبوزشت، بما في ذرك شرلةك وشرمخبوزشت وشرلقائق شرمخبوزة )شرم نع  من « إيديتا»تتخ ص شلل  

يفل ولذرك شرح ويات شرجاف  وشرطوفي وشرجة ي وشرللشمةل، حةث تضككككم محفظ  شرشككككلل   ددًش من شرعومات شرتجاري  شردقةق( وبسككككلويت شرو

، لما تمت ك  ددًش من شرعومات شرتجاري  «مةمةلس»و« فليسكلا»و« بةك سكتةلس»و« بةك رورز»و« تودو»و« مورتو»شرمح ة  شرلشئج  مثل 

في م ككككككل ورةبةا وشألردن وف سككككككطةن وشرمغلت وشرجزشئل وتونس وسككككككوريا وربنان « ايجل تةلت»و«  و وز»و« توينلةز»شردورة  ومنها 

وشرعلشق وشربحلين و مان وشإلمارشت وشرلويت وقطل وشرسككككككعودي ، وتمت ك لذرك حقوق شرت ككككككنةع وشرمعلف  شرفنة  وشرتقنة    ى شرسككككككاح  

بألبل ح   سوقة  في أسوشق « إيديتا»شردورة . وتحظى شلل  « دز وستس بلشن»منتج من منتجات شلل   11شإلق ةمة  رباق  إضافة  تضم 

شرلةك وشرمخبوزشت شرمعبأة ارةًا، وتحتل شرمللز شرثاني في سوق شرلقائق وشرمقلمشات شرمخبوزة مع تعظةم ح تها في شلشئح بسلويت شرويفل 

% 6.3تقليًبا ر سككككككوق شرمح ي مع توجةه قلشب   %93.7، توز ت مبةعات شرشككككككلل  بوشقع 2020وشرح ويات. وخول شرلبع شألول من  ام 

شرمتبقةكك  ألسككككككوشق شرت ككككككككديل و  ى شألخص في شرككدول شرعلبةكك  شرمجككاورة. رمزيككد من شرمع ومككات يلجى زيككارة شرموقع شإلرلتلوني  
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 التصريحات التطلعية:

ستخدشم مثل شرعبارشت يحتوي  ذش شربةان   ى ت ليحات تط عة . شرت ليح شرتط عى  و أي ت ليح ال يت ل بوقائع شو شحدشث تاريخة ، ويملن شرتعلف   ةه  ن طليق ش

ت"، "تعتزم"، "تلى"، "تخطط"، "مملن"، وشرل مات شالتة  "وفقا ر تقديلشت"، "تهدف"، "ملتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "شرتقديلشت"، "تفتلض"، "توقعا

يح با تباره تط عى.  ذش "متوقع"، "مشلو ات"، "ينبغي"، "  ى   م"، "سوف"، شو في لل حار ، ما ينفةها شو تعبةلشت شخلى مماث   شرتي تهدف شرى شرتعلف   ى شرت ل

ة  شرمستقب ة  شو شرخطط أو شرتوقعات بشأن شأل مال شرتجاري  وشإلدشرة، وشرنمو أو ينطبق،   ى وجه شرخ وص، إرى شرت ليحات شرتي تتضمن مع ومات  ن شرنتائج شرمار

 )"شرشلل "(.    شرلبحة  وشرظلوف شالقت ادي  وشرتنظةمة  شرعام  في شرمستقبل وغةل ا من شرمسائل شرتي تؤثل   ى شلل  شيديتا ر  نا ات شرغذشئة  ش.م.م.

حارة  إلدشرة شرشلل  )"شالدشرة"(   ى شحدشث مستقب ة ، وشرتي تقوم   ى شفتلشضات شإلدشرة وتنطوي   ى مخاطل معلوف  شرت ليحات شرتط عة  تعلس وجهات شرنظل شر

تقبل، شو  ن ديا  ن أي نتائج في شرمسوغةل معلوف ، ومجهور  وغةل ا من شرعوشمل شرتي قد تؤثل   ى شن تلون نتائج شرشلل  شرفع ة  أو أدشء ا أو إنجازشتها مخت فا شختوفا ما

حار  شرمارة  شرفع ة  ر شلل  شو أدشء شرشلل  أو شنجازشتها شروشردة في  ذه شرت ليحات شرتط عة  صلشح  أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو  دم تحقق  ذش شالفتلشض في شختوف شر

 صليح  شو ضمنة .  نتائج  م ةاتها شختوفا جو ليا  ن  ذه شرت ليحات شرتط عة ، أو  دم توشفق شرتوقعات سوشء لانت

يحات شرتط عة  شروشردة في  ذش تخضع أ مال شرشلل  رعدد من شرمخاطل وشرشلوك شرتي قد تتسبب في شختوف شرت ليح شرتط عى شو شرتقديل أو شرتنبؤ شختوفا ماديا  ن شرت ل

ةان تعبل فقط  ن وقت صدور  ذش شربةان وتخضع ر تغةةل دون إخطار. وال شربةان سوشء صلشح  شو ضمنا.  شرمع ومات وشآلرشء وشرت ليحات شرتط عة  شروشردة في  ذش شرب

شرتي تتم أو شرظلوف شرتي  تتعهد شرشلل  بأي شرتزشم فةما يخص ملشجع  شو تحديث شو تألةد أو شال ون  ن أي تعديوت   ى أي من شرت ليحات شرتط عة  رتعلس شألحدشث

 تنشأ فةما يتع ق بمضمون  ذش شربةان.
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