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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

المساهمينللسادة  بيان   

لدعم جهود قطاع الرعاية الصسسةية  مليون جنيه 2 مبلغتتبرع ب «للتنمية االجتماعية ديتايمؤسسس سسة إ»

 (19 –)كوفيد في احتواء انتشار فيروس كورونا الم تجد 

 

ءاراه ا    شضا ا  ،(19 –)كوشيه  لمصاليي  يليرس   لمؤساةاة مصار ال ير لهامفل شر ءاراه ة فلت التنلص الصانلار لصاللح قيمة التبرع  منح

 الوقلية ال زمة لحملية األطقم الطبية م  اإلصلية معهات

 2020 ةيريل 6القلهرت شر 

، «اتنلص»حملة  يفهف دام   مليون  نيه لصاللح مؤساةاة مصار ال ير 2 يمبلغ ا  تبرافل  «مؤساةاة ديهيتل للتنمية ات تملاية»ةالنت اليوم 

الوقلية ال زمة لحملية األطقم الطبية يمةااتيااليلت العل    سمعهاتم  المقرر توظيف قيمة التبرع شر توشير ة فلت التنلص الصاانلار   حيث

 .(19 –شيه )كونل المةتجه سالصحر ييتى ةنحله الجمفورية سعيال دلى احتواه انتيلر شيرس  كور

»ديهيتل يفهف دمج ستعليل مبلدرات التنمية ات تملاية التر تتبنلهل ءااركة  2020ملر   شرديهيتل للتنمية ات تملاية مؤسااةااة  نياا تسقه  

  مليون  نيه كمبلغ مبهئر لهام ةنيطة المؤسةة. 5قلمت يت صيص  اليركةل ي ن ما ، التحت مظلة ساحهت للصنلالت الغذائية«

 مؤسااةااةةن   »إيديتا للصسسناعات الغذائية«وفي هذا ال سسياأ ضو سسم المهندس هاني برئي رئيل مجلل اةدارل والالسسو المنتدة لشسسركة  

سةضاالف . مصااراتسااتهامة شر  و ة التنمية ات تملايةةنيااطتمثل امتهاداا ل سااتراتيجية التر تتبنلهل اليااركة لتعليل   ديهيتل للتنمية ات تملاية

ا الى دام قطلار التعليم  ،ولية ات تملايةئ مبلدرات المةااا الميااالركة يم تلف الى صاااعيه كبير يرزي ةن الياااركة تحظى يةاااجل   تركيلا

ا دلى دلملم اليااركةللتنمية ات تملاية،   األساالساايةسالرالية الصااحية يلاتبلرهمل الركلئل   ل زماتقهيم ةس ه الهام   مواصاالة همية ي   مياايرا

 خ   هذه األسضلع اتستثنلئية التر تمر يفل الب د. للمواطني  سالمجتمع

قلمت يلت لذ حيث ، (19  –)كوشيه  فور تهاايلت انتيااالر منذ اللحظلت األسلى لظتعلملت يمنتفى الجهية  سللت يرزي دلى ةن ددارت الياااركة  

سالتر ءاملت اإل راهات المتعلقة يللصاحة سالةا مة  ،مجمواة م  التهايير اتحترازية تحتواه انتيالر الليرس  سالحه م  الم لطر المحتملة

اساتممل  الى الياركة حلليال  تركيلحللظ الى صاحة سسا مة شريا العمل. سةءالر يرزي دلى م  ة ل ال التبلاه ات تملار  مملرسالت ستعليل

انتيااالر   موا فةل كبيرتالتر تبذ   فوداا   الوشله يللتلامفل تجله المجتمع ابر تقهيم ةس ه الهام ال زم للمةاااتياااليلت المصاااريةسهذه الجفود  

 حمليةيمةاائوليتفل ات تملاية م  ة ل  ستجهد التلامفل  الوضااع الراه مةااتجهات   تواصاال مراقبة كلشةالليرس . ساختتم يرزي ي ن اإلدارت  

 .المجتمع المصري ا معآتف موظف يلريا العمل س 6 قراية

 —نفلية البيلن—
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

المساهمينللسادة  بيان   

 للصناعات الغذائية ش.م.م. شركة إيديتا

، سهر ءركة رائهت شر قطلع الصنلالت الغذائية المعب ت آليال يللةوق المصري.  1996ت سةت ءركة »ديهيتل للصنلالت الغذائية« الم 

نعة م   تت صص ءركة »ديهيتل« شر دنتلج ستصنيع ستةويا ستوزيع الم بوزات، يمل شر ذلك الميك سالمرساسون سالرقلئا الم بوزت )المص

ية  الهقيا( سيةمويت الويلر سكذلك الحلويلت الجلشة سالطوشر سالجيلر سالمراميل، حيث تضم محلظة اليركة اهداا م  الع ملت التجلرية المحل

الرائجة مثل »مولتو« س»تودس« س»ييك رسلل« س»ييك ستيمص« س»شريةمل« س»ميميمص«، كمل تمتلك اهداا م  الع ملت التجلرية الهسلية  

نفل »توينميل« س»هوهوز« س»تليجر تيل« شر مصر سليبيل ساألردن سشلةطي  سالمغرب سالجلائر ستونص سسوريل سلبنلن سالعراق سم

  سالبحري  ساملن ساإلملرات سالمويت سقطر سالةعودية، ستمتلك كذلك حقوق التصنيع سالمعرشة اللنية سالتقنية الى الةلحة اإلقليمية لبلقة 

م  منتجلت ءركة »هوستص يرانهز« الهسلية. ستحظى ءركة »ديهيتل« ي كبر حصة سوقية شر ةسواق الميك  منتج  11دضلشية تضم 

ا، ستحتل المركل الثلنر شر سوق الرقلئا سالمقرميلت الم بوزت مع تعليل حصتفل شر ءرائح يةمويت الويلر   سالمرساسون المعب  آليال

المتبقية ألسواق التصهير    %8.5تقريبال للةوق المحلر مع تو يه قراية    %91.5يواقع  ، توزات مبيعلت اليركة  2019سالحلويلت. سخ   الم  

 ir.edita.com.egسالى األخص الهس  العريية المجلسرت. لمليه م  المعلوملت ير ى زيلرت الموقع اإللمترسنر: 

 لالستاالم والتواصل:

 األستاذل / منة شمل الدين 

 المةتثمري  ستطوير األامل  مهير ةس  الم ا قلت 

 + 202  3851  6464تليلون: 

 + 2010  0  154  2428مويليل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريةات التطلاية:

هو ةي تصريح ت يتصل يوقلئع اس احهاث تلري ية، سيمم  التعرف اليه ا  طريا است هام مثل العبلرات   يحتوي هذا البيلن الى تصريحلت تطلعية. التصريح التطلعى

ترى"، "ت طط"، "ممم "،  سالململت اتتية "سشقل للتقهيرات"، "تفهف"، "مرتقب"، "تقهر"، "تتحمل"، "تعتقه"، "قه"، "التقهيرات"، "تلترض"، "توقعلت"، "تعتلم"، "

ى. هذا  ت"، "ينبغر"، "الى الم"، "سوف"، اس شر كل حللة، مل ينليفل اس تعبيرات اخرى مملثلة التر تفهف الى التعرف الى التصريح يلاتبلره تطلع"متوقع"، "ميرسال

لرية ساإلدارت، سالنمو ةس  ينطبا، الى س ه ال صوص، دلى التصريحلت التر تتضم  معلوملت ا  النتلئج المللية المةتقبلية اس ال طط ةس التوقعلت يي ن األامل  التج

 )"اليركة"(.     الريحية سالظرسف اتقتصلدية سالتنظيمية العلمة شر المةتقبل سغيرهل م  المةلئل التر تؤثر الى ءركة ايهيتل للصنلالت الغذائية ش.م.م.

سالتر تقوم الى اشتراضلت اإلدارت ستنطوي الى م لطر معرسشة  التصريحلت التطلعية تعمص س فلت النظر الحللية إلدارت اليركة )"اتدارت"( الى احهاث مةتقبلية، 

ديل ا  ةي نتلئج شر المةتقبل، اس ا   سغير معرسشة، سمجفولة سغيرهل م  العوامل التر قه تؤثر الى ان تمون نتلئج اليركة اللعلية ةس ةداههل ةس دنجلزاتفل م تللل اخت شل مل

التصريحلت التطلعية صراحة ةس ضمنل. قه يتةبب تحقا ةس اهم تحقا هذا اتشتراض شر اخت ف الحللة المللية اللعلية لليركة اس  ةداه اليركة ةس انجلزاتفل الواردت شر هذه 

 نتلئج امليلتفل اخت شل  وهريل ا  هذه التصريحلت التطلعية، ةس اهم تواشا التوقعلت سواه كلنت صريحة اس ضمنية.  

ساليموك التر قه تتةبب شر اخت ف التصريح التطلعى اس التقهير ةس التنبؤ اخت شل ملديل ا  التصريحلت التطلعية الواردت شر هذا  ت ضع ةامل  اليركة لعهد م  الم لطر 

ن دخطلر. ست  للتغيير دس البيلن سواه صراحة اس ضمنل.  المعلوملت ساآلراه سالتصريحلت التطلعية الواردت شر هذا البيلن تعبر شقط ا  سقت صهسر هذا البيلن ست ضع

التر تتم ةس الظرسف التر   تتعفه اليركة ي ي التلام شيمل ي ص مرا عة اس تحهيث اس ت كيه ةس اتا ن ا  ةي تعهي ت الى ةي م  التصريحلت التطلعية لتعمص األحهاث

 تني  شيمل يتعلا يمضمون هذا البيلن.
 


