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  2019 مصر راعيًا لبطولة كأس األمم األفريقية توتال «إيديتا للصناعات الغذائية»

 

ال ادفة لدعم اسررررتراتيجيت ا  من تعد جزًءا ال يتجزأ والمنتخب المصررررري لارق القد  2019توتال مصررررر  رعاية إيديتا لبطولة كأس األمم األفريقية

 في السوق المصري.الرائدق عالمت ا التجارية  مع تعزيز مستقبل القارق األفريقية

 2019يونيو  17القاهرة في 

صناعة األغذية الخفيفة برائدق ال –( EFIFq.Lوبورصة لندن  EFID.CA)كود البورصة المصرية  «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة أعلنت 

األكثر رواًجا في سررررروق  «مولتو»عالمة  حيث من المقرر أن تمثل، 2019 مصرررررر توتال كأس األمم األفريقيةلبطولة عن رعايت ا  –في مصرررررر

رق لا لمنتخب المصريلالراعي الرسمي  ،في قطاع الويفر قالرائد «فريساا» عالمة ستمثل بينما  للبطولة الراعي المصري المحلي، نالارواسو

 القد .

 

اعتزازه بالغ عن ، «إيديتا للصوووناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضوووو المنتدش لةوووركة وفي هذا السرررياق أعر  

الذي  هذا الحدث الخاص في ،رائدق في قطاع الصناعات الغذائية بالسوق المصري واألسواق اإلقليميةالصرية المشركة ال ،مشاركة إيديتابوفخره 

تعزيز  والمسرراهمة في لشرربا ادعم ب التزام ا تأتي في إطاررعاية إيديتا للبطولة أن وأضررا   .تحت سررماء مصررر األفريقيةالقارق  أشررقاء يجمع بين

 ،الطاقات البشرررية ةتنمي واالسررتثمار فيلتشررجيع روا التعاون  ثقافة وقيم الشررركةتتوائم مع  بأفريقيا، مشرريًرا إلأ أن تلا الخطوق مسررتقبل الرياضررة

عميق التي تتطلع إيديتا لت أفريقيامصررررر ودول  الرياضررررة واألجيال الناشرررراة باعتبارهم وقودًا لنمو لدعم ت ااسررررتراتيجي فضررررالً عن كوج ا جزًءا من

 شراكات ا مع ا خالل الفترق المقبلة.
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 ، وذلازمن الجوائ واسرررعةللفوز بمجموعة  لجم ور المسرررت لاين الفرصرررة تاحةإلإطالق حملة ترويجية  تعتز  إيديتا ،وإلأ جاجب رعايت ا للبطولة

 «مولتو»و «فريسرررراا»عالمتي  تحت المشرررراركة بالحملةالمنتجات السررررتة الموجود داخل عبوات  الاودإرسررررال رسررررائل جصررررية تحتوي علأ عبر 

 البطولة. فعاليات طواللدعم حملت ا الترويجية من اإلعالجات التلفزيوجية  مجموعة بثب حاليًا ، علًما بأن الشركة تقو الرئيسيتين

 

 
 

 

معربًا ، يةاألفريق القارق المصريين وشعو الرياضية التي تحظأ بشغف كبير بين من أهم األجشطة تعد أكد برزي أن كرق القد   من جاحية أخرى،

عو  شرر تحقيق آمال وتطلعاتفي  القادمةجيال ألادعم المسرراهمة في عبر هذا الحدث العظيم و  جم ور المسررت لاينلتواصررل مع باعن بالغ سررعادت  

 . القارق

من البطولة  2019عا   دورقكل عامين، حيث تسررتضرريف مصررر االتحاد األفريقي لارق القد  كأس األمم األفريقية ينظم ا بطولة جدير بالذكر أن ال

لدعم واحدق من أهم األحداث الرياضررية  ج ود الشررركةضرروء شرر ري يوجيو ويوليو. وفي خالل  مدن مصرررية 4علأ مالعب  يات االعفقا  سررتالتي 
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مجتمعات البما في ذلا  مواصررررررلة تعظيم المردود اإليجابي لجميع األطرا  ذوي العالقةفي رعايت ا للبطولة  توظيف الشررررررركة، تعتز  األفريقية

 الشركاء. وكافة  مست لاينالمحلية وال

 —ج اية البيان—

 

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

سوق المصري. تتخصص  1996عا  « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسست شركة  شركة رائدق في قطاع الصناعات الغذائية المعبأق آليًا بال وهي 

يا والارواسررررون والرقائق المخبوزق )المصررررنعة من الدقيق( في إجتاج وتصررررنيع وتسررررويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلا الا« إيديتا»شررررركة 

، حيث تضرررم محفظة الشرررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والاراميلوبسررراويت الويفر وكذلا 

الشركة عددا من العالمات التجارية الدولية ومن ا ، كما تمتلا «ميمياس»و« فريساا»و« بيا ستياس»و« بيا رولز»و« تودو»و« مولتو»مثل 

والمغر  والجزائر وتوجس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان  في مصر وليبيا واألردن وفلسطين« تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينايز»

 .«هوسرررتس»جديد من منتجات شرررركة  منتج 11واإلمارات والاويت والسرررعودية، فضرررال عن إبرا  اتفاقية ترخيص ودعم فني لتصرررنيع وتوزيع 

بأكبر حصرررة سررروقية في أسرررواق الايا والارواسرررون المعبأ آليًاً، وتحتل المركز الثاجي في سررروق الرقائق والمقرمشرررات « إيديتا»وتحظأ شرررركة 

ساويت الويفر والحلويات. وخالل الربع األول من عا   شرائح ب شركة بواقع ، توزعت مبيعات ا2019المخبوزق مع تعظيم حصت ا في   %91.3ل

من المعلومات يرجأ زيارق  د. لمزيالمتبقية ألسواق التصدير وعلأ األخص الدول العربية المجاورق %8.7قرابة تقريبًا للسوق المحلي مع توجي  

 ir.edita.com.egالموقع اإللاتروجي 

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 وتطوير األعمالرئيس عالقات المستثمرين 

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

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

 

 التصريحات التطلعية:

هو أي تصررررريح ال يتصررررل بوقائع او احداث تاريخية، و يمان التعر  علي  عن طريق اسررررتخدا  مثل العبارات و  يحتوى هذا البيان علأ تصررررريحات تطلعية. التصررررريح التطلعأ

، رىا، اتخططا، امماناالالمررات االتيررة اوفقررا للتقررديراتا، ات ررد ا، امرتقرربا، اتقرردرا، اتتحمررلا، اتعتقرردا، اقرردا، االتقررديراتا، اتفتر ا، اتوقعرراتا، اتعتز ا، ات

أ. هذا لععاتا، اينبغيا، اعلأ علما، اسررررررو ا، او في كل حالة، ما ينفي ا او تعبيرات اخرى مماثلة التي ت د  الأ التعر  علأ التصررررررريح باعتباره تطامتوقعا، امشرررررررو

ربحية تجارية واإلدارق، والنمو أو الينطبق، علأ وج  الخصرروص، إلأ التصررريحات التي تتضررمن معلومات عن النتائج المالية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال ال

 ةا(.   والظرو  االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر علأ شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش. . . )االشرك

، والتي تقو  علأ افتراضرررات اإلدارق وتنطوي علأ مخاطر معروفة وغير التصرررريحات التطلعية تعاس وج ات النظر الحالية إلدارق الشرررركة )ااالدارقا( علأ احداث مسرررتقبلية

عن أي جتائج في المسرررررررتقبل، او عن أداء معروفة، ومج ولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر علأ ان تاون جتائج الشرررررررركة الفعلية  او أداءها أو إججازات ا مختلفا اختالفا ماديا 

ذه التصرررريحات التطلعية صرررراحة أو ضرررمنا. قد يتسررربب تحقق أو عد  تحقق هذا االفترا  في اختال  الحالة المالية الفعلية للشرررركة او جتائج الشرررركة أو اججازات ا الواردق في ه

 عمليات ا اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية، أو عد  توافق التوقعات سواء كاجت صريحة او ضمنية. 

يان بطر والشاوك التي قد تتسبب في اختال  التصريح التطلعأ او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصريحات التطلعية الواردق في هذا التخضع أعمال الشركة لعدد من المخا

شركة دون إخطار. و ال تتع د ال رسواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردق في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيي

علق الظرو  التي تنشرررررررأ فيما يتبأي التزا  فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علأ أي من التصرررررررريحات التطلعية لتعاس األحداث التي تتم أو 

 بمضمون هذا البيان.
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