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مجموع ة الت داريا اترتااةي ة ترتوان اات      ا   يا    تتخ ذديت ا للص     ن اع ات الغ ذائي ة إي  

   (19 –كو  اا المستجد )كو يد 

 

 2020 مارس 18القاهرة في 

لمواجه» تحتياغ ان شررار ف روس   عن اتخاذ وتنف ة مجموع» من اإلجراءاغ وال تاب ر االح رازي» أعلنت شررر » يديتي ا للاررناعاغ اليةا  » 

(، ديمانًا منها بمسررلول  ها تجاا الحفاع علص ةررح» و رريم» جم ظ الموعف ن وال امل ن والشرر . الماررر   19 –المسرر جت و وف ت     ورونا

واح واء ان شررار  ل  زيز ممار رراغ ال قاعت االج ماعي  ح رازي» ال ي اتخةتها الحكوم»وتأتي تلك ال تاب ر اال رر قاة » في درار اإلجراءاغ اال

 الف روس ب ت ان شارا خيل اآلون» األخ رة 

التزاماتها ب فاءة تجاه الموظفين والشتتر اء وولياتها ئ الوفاء بمستت خطة عمل تهدف إلى  الشتتر ة على صتتيا ة    حرصتت   ،وعلى هذه الخلفية

قراًرا استتتتباقيًا اإلدارة  وفي هذا الستتتياأ، رصتتتدر     لحد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضتتتون لها ل  بذل الجهودعمالء من خالل  وال

اإلدارة للحفاظ على الصتتتتحة والستتتتالمة التدابير االحترازية التي اتخذتها توجيها  والمهام تلفيذ ومتابعة  تتولىبتشتتتت يل لجلة للمخاطر  

اإلدارة تعمل بصتتتفة مستتتتمرة على مراجعة وتحديا تلا التدابير لموا بة  افة التطورا  والمستتتتجدا   ، علًما بأنواستتتتمرارية ااعمال

االجتماعي،  والتباعد: الصتحة والستالمة،  من ثالثة محاور رئيستية، وهي المتخذة  بصتورة فورية  وتتألف اإلجراءا  والتدابير االحترازية

 ، وذلا على اللحو التالي: واستمرارية ااعمال

 الصحة والسالمةتدابير 

 37.5 بحمى تزيد عن إصتتتتتابتت  الحرارة، مع ملع دخول ري موظف يتبين  ةدرجت   بأجهزة قيتا تزويد بوابة دخول الموظفين   •

درجة مئوية  ويأتي ذلا في إطار ستعي الشتر ة إلى تشتجيع الموظفين بالمبادرة بأخذ إجازة مرضتية فور الشتعور بااعرا  

 ااعرا  هذه ، علًما بأل  لن يتم السماح بدخول ري موظف تظهر علي  المعللة

 الصارمة لللظافة والتعقيم، والتي تشمل:البروتو وال  جموعة من تطبيق م •

o من ال حول  %70اايدي باستتتتمرار في  ل طابق بمقر الشتتتر ة، على رن يحتوي على لستتتبة  ر  ي طهعقم لت وضتتتع م

   خامال حول ال توفير عبوا  باإلضافة إلى

o  تلظيف مقاب  اابواب بالماء والمطهرا  بمعدل  ل ساعة 

o  ا  السالمة وإرشاداهم باتباع تدابير مع العمالء بأدوالمباشر  التواصل    ورمع اللقود  الموظفين المعليين بالتعامل    زويدت

 التطهير والتعقيم بصفة مستمرة 

o  فر  إجراءا  لظتافتة وتعقيم صتتتتتارمتة على طتاقم البوفيت ، والتي تتضتتتتمن ارتتداء ااقلعتة والقفتازا  الطبيتة طوال

 والتعقيم الدوري ادوا  المائدة وروالي الطهي  ،الوق 

o محطتا  الختدمتة التذاتيتة إلعتداد لمرة واحتدة فقط، مع توفير صتتتتتالحتة لالستتتتتختدام  في رطبتاأ   بتال تافيتريتا م الطعتامي تقتد

  الطعام

  التابعة للشر ة متطورةال الصلاعية افة الملشآ  ب تطبيق رفضل ممارسا  إدارة الجودة وسالمة الموظفين االستمرار في  •

 تدابير التباعد االجتماعي

االل ترولية، مع بدء تلفيذ ستياستة االفتراضتية ووحظر االتصتال المادي بين فريق العمل عبر تعزيز وستائل االتصتال الداخلية   •

 إلىباإلضتافة  و  %50المتواجدين بلستبة    الموظفين  تقليل عددلستعيًا    ،المقر الرئيستي للشتر ةعلى تلاوب الموظفين اإلداريين 

لزيادة تدابير التباعد االجتماعي إذا اقتضتت  إدارة ت لولوجيا المعلوما  لوضتتع البلية ااستتاستتية الالزمة  فريق  تأهب ي ذلا، 

 الضرورة ذلا 
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 تقليل زيارا  ااطراف الخارجية وتأجيل زيارا  المستشارين ااجالب إلى الملشآ  اإللتاجية التابعة  •

تخاذ قرارا  فورية، مع إجراء الاستتراتيجية رو    ى اهدافالقصتو  ةفقط علد الضترور  المباشترة وعقدهاحصتر االجتماعا    •

 االجتماعا  ااخرى عن بعد من خالل التقليا  الصوتية والمرئية  

 وقف االشطة التدريبية بصورة تامة خالل الوق  الراهن  •

 تقييد السفر إلى الخارج، والتشديد على اتخاذ االحتياطا  الوقائية رثلاء التلقل  •

 رية األعمالتدابير استمرا

اإلن اج »  ال مل اغةرر ا » خ ل ل جاوز الحاالغ ال ار » واررمات ا رر مراري» األعمال، بما في ذلك خ ل اررمات ا رر مرار   •

 وددارة  لس» اإلمتاد وال وريت 

بتء ت ق ق بروتو والغ ا ررر مراري» األعمال وتتاب ر الحت من المخارر المح مل» لنرررمات  ررريم» الموعف ن وا ررر مرار  اف»  •

 نش » ال شي ل » األ

المراةق» التة ق» والمسر مرة لحر » وأواراا األ رواد إلدارة المخارر المح مل» علص  رلسر» اإلمتاد وال وريت، وارمات ا  فاء  •

 وريت مظ المسررر ودعاغ ال خزين بالمواد الخاا والموارد اليزم» ال ررر مراري» األعمال، باإلاررراف» دلص توة ظ المزيت من عقود 

   ل أم ن اح  اجاغ الشر » من ماادر م  تدةةاعتة وا  » وم نوع» من الموردين 

من خيل ددارة االتاراالغ التاخل »، دحار» فريق ال مل بكاف» القروتو والغ ال ي ت قناها الشرر » لنرمات ا ر مراري» األعمال  •

 حتياغ الا ق» الراهن» تجاوز ال  و ب ن جم ظ الموعف ن    ًا دلص ت ق قها بالشكل األمثل

(، واالل زاا ب نف ة  اف» 19–شرر » ديتي ا ا ر مرارها في الم اب » عن  ث. لكاف» ال  وراغ الم  لق» بان شرار ف روس  ورونا و وف ت  وتؤ ت 

مسر جتاغ   ارمات جاهزي» الشرر » أل حرةًرا علص  ،المقادراغ واإلجراءاغ االح رازي» ال ي ت خةها الحكوم» ومنظم» الارح» ال الم »

 عتا ال ردد في ال واةرررل م نا في أ  وةت  ورجن  ،مح مل»، مظ مواةرررل» دحار» جم ظ األرراا ذاغ ال ية» بأحتل ال  وراغ  وخ اًما

 للمزيت من اال  فساراغ والحاول علص أ  م لوماغ دااف » 

 —نهاي» الق ات—

 

 شاكة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شر » را تة في ة اا الاناعاغ اليةا  » الم قأة آل ًا بالسود المار    1996للاناعاغ اليةا  »  عاا  تأ ست شر » يديتي ا

ت خاص شر » يديتي ا  في دن اج وتان ظ وتسويق وتوزيظ المخقوزاغ، بما في ذلك الك ك والكروا وت والرةا ق المخقوزة والمان » من  

الجاف» وال وفي والج لي والكرام ل، ح ث تنم محفظ» الشر » عتدًا من ال يماغ ال جاري» المحل »    التة ق( وبسكويت الويفر و ةلك الحلوياغ

الرا ج» مثل يمول و  ويتودو  ويب ك رولز  ويب ك    كس  ويفريسكا  ويم م كس ،  ما تم لك عتدًا من ال يماغ ال جاري» التول »  

ل ق ا واألردت وفلس  ن والميرب والجزا ر وتونس و وريا ولقنات وال راد ومنها يتوينك ز  ويهوهوز  ويتايجر ت ل  في مار و

  والقحرين وعمات واإلماراغ والكويت وة ر والس ودي»، وتم لك  ةلك حقود ال ان ظ والم رف» الفن » وال قن » علص الساح» اإلةل م » لقاة» 

شر » يديتي ا  بأ قر حا»  وة » في أ واد الك ك   من ج من من جاغ شر » يهو  س برانتز  التول »  وتحظص 11دااف » تنم 

والكروا وت الم قأ آل ًاً، وتح ل المر ز الثاني في  ود الرةا ق والمقرمشاغ المخقوزة مظ ت زيز حا ها في شرا ح بسكويت الويفر  

الم قق » أل واد ال اتير    %8.5اب»  تقريقًا للسود المحلي مظ توج ه ةر  %91.5، توزعت مق  اغ الشر » بواةظ  2019والحلوياغ  وخيل عاا  

 ir.edita.com.egوعلص األخص التول ال رب » المجاورة  لمزيت من الم لوماغ يرجص زيارة الموةظ اإللك روني: 

 لالستعالم  التواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 متير أول عاا عيةاغ المس ثمرين وت وير األعمال 
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 + 202  3851  6464تل فوت: 

 + 2010  0  154  2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصايحات التطلعية:

هو أ  تاريح ال ي ال بوةا ظ او احتال تاريخ »، ويمكن ال  را عل ه عن رريق ا  ختاا مثل ال قاراغ   يح و  هةا الق ات علص تاريحاغ ت ل  »  ال اريح ال  ل ص

ترى"، "تخ ل"، "ممكن"،  والكلماغ االت » "وفقا لل قتيراغ"، "تهتا"، "مرتق."، "تقتر"، "ت حمل"، "ت  قت"، "ةت"، "ال قتيراغ"، "تف رض"، "توة اغ"، "ت  زا"، "

ص  هةا  غ"، "ينقيي"، "علص علم"، " وا"، او في  ل حال»، ما ينف ها او ت ق راغ اخرى مماثل» ال ي تهتا الص ال  را علص ال اريح باع قارا ت ل "م وةظ"، "مشروعا

اري» واإلدارة، والنمو أو  ين قق، علص وجه الخاوص، دلص ال اريحاغ ال ي ت نمن م لوماغ عن الن ا ج المال » المس ققل » او الخ ل أو ال وة اغ بشأت األعمال ال ج

 و"الشر »"(      الربح » والظروا االة اادي» وال نظ م » ال ام» في المس ققل و  رها من المسا ل ال ي تؤثر علص شر » ايتي ا للاناعاغ اليةا  » ش ا ا 

وال ي تقوا علص اف راااغ اإلدارة وتن و  علص مخارر م روف»  ال اريحاغ ال  ل  » ت كس وجهاغ النظر الحال » إلدارة الشر » و"االدارة"( علص احتال مس ققل »، 

ديا عن أ  ن ا ج في المس ققل، او عن  و  ر م روف»، ومجهول» و  رها من ال وامل ال ي ةت تؤثر علص ات تكوت ن ا ج الشر » الف ل » أو أداءها أو دنجازاتها مخ لفا اخ يفا ما

ال اريحاغ ال  ل  » ةراح» أو امنا  ةت ي سق. تحقق أو عتا تحقق هةا االف راض في اخ يا الحال» المال » الف ل » للشر » او  أداء الشر » أو انجازاتها الواردة في هةا 

 ن ا ج عمل اتها اخ يفا جوهريا عن هةا ال اريحاغ ال  ل  »، أو عتا توافق ال وة اغ  واء  انت ةريح» او امن »   

والشكوك ال ي ةت ت سق. في اخ يا ال اريح ال  ل ص او ال قتير أو ال نقؤ اخ يفا ماديا عن ال اريحاغ ال  ل  » الواردة في هةا  تخنظ أعمال الشر » ل تد من المخارر 

ت دخ ار  وال  لل ي  ر دو الق ات  واء ةراح» او امنا   الم لوماغ واآلراء وال اريحاغ ال  ل  » الواردة في هةا الق ات ت قر فقل عن وةت ةتور هةا الق ات وتخنظ

ال ي ت م أو الظروا ال ي   ت  هت الشر » بأ  ال زاا ف ما يخص مراج » او تحتيث او تأ  ت أو االعيت عن أ  ت تييغ علص أ  من ال اريحاغ ال  ل  » ل  كس األحتال

 تنشأ ف ما ي  لق بمنموت هةا الق ات 
 


