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 «إيديتا للصناعات الغذائية»كة شر

 بيان صحفي

مع مؤسنننانننة التمويل الد لية اتفاقية تمويل يوم بتوقيع ل التحتف ديتا للصنننناعات الغذائيةإي

 مليون د الر  20بقيمة 

 

ملسههسههة التمواد الديلية يمسههليليي ح ومييي ،ا  اي  يممثلش مسههليلش شههرية تاداتا  هاخالل احتفالية شهه د القرضعقد توقيع 

 .دعم توسعات الشرية ياالستفادة مي فرص النمو فش مصر ياألسواق اإلقليمية تلى  دفا

 

 2019يوليو  9القاهرة في 

ناعة األغذاة الرائدة ،ص –( EFIFq.Lي،و صة لندن  EFID.CA)يود البو صة المصراة « تاداتا للصناعات الغذائية»أعلنت اليوم شرية 

دعم التوسعات مي ملسسة التمواد الديلية  يذلك ، دف يشراحة أيلى مليون ديال   20،قيمة تتمام اتفاقية التمواد  عي –الخفيفة فش مصر

تمت مراسم توقيع االتفاقية خالل احتفالية يقد  .يشراحة ثانية خريأمليون ديال   10للزاادة ،قيمة   علًما ،أن القرض قا،د المخططة ،الشرية

 ة  يالديتو ة سحر نصر ي ار«تاداتا للصناعات الغذائية»الم ندس هانش ،ر ي  ئيس مجلس اإلدا ة يالعضو المنتدب لشرية حضرها 

 فضالً عي ممثلش ملسسة التمواد الديلية.االستثما  يالتعاين الديلش  

تمواد النفقات الرأسمالية المخططة  ييذلك فرص تنمية أعمال الشرية عبر تعزاز فش  الذي تبلغ مدته سبع سنواتيقد اتم استخدام القرض 

 .الجذا،ة فش مصر ياألسواق اإلقليمية التش تعمد ، ا التوسعاتنتائج ا األساسية أي تنفيذ 

عي اعتزا ه   «للصناعات الغذائيةإيديتا »المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة  العضو المنتدب لشركة  أعربيفش هذا السياق 

األسس يالشرية مي حيث الت لفة  علىن هذه االتفاقية تع س المرديد اإلاجا،ش أحيث   لمبرمة مع ملسسة التمواد الديلية،اتفاقية التمواد ا

 الشريةأن أهداف يأيضح ،ر ي  .يامدنحو عام  الفحص النافش للج الة استغرقيم انت ا السوقية الرائدة  علًما ،أن  التش تنفرد ، ا القواة

تواصد د اسة ياستحداث ستاداتا    مشيًرا تلى أناإلقليمية ياألسواق يفش السوق المصر الرائدة التش تحظى ، ا ش تعزاز م انت افتتمثد 

 .فش مصر يغيرها مي ،لدان المنطقة خطط التوسع الطموحة
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مسيرة نمو دعم تتمام االتفاقية المبرمة ي،ناء العالقات المثمرة مع يبرى الملسسات مثد ملسسة التمواد الديلية سيساهم فش  ياختتم ،ر ي أن

  يتنمية طاقت ا اإلنتاجية للشريةالستثما اة دعم الخطط ا فش ساهمسي هذا القرضأن  يأيد تاداتا مع تتاحة المزاد مي فرص االستثما  الجذا،ة.

 .األجنبية ةالعملتحقيق اإلارادات ،،اعتبا ها مصدً ا ل تعزاز استراتيجيت ا التوسعية فش األسواق اإلقليميةعالية على 

 —ن ااة البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

  يهش شرية  ائدة فش قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا ،السوق المصري. تتخصص 1996عام « تاداتا للصناعات الغذائية»تأسست شرية 

فش تنتاج يتصنيع يتسواق يتو اع المخبو ات  ،ما فش ذلك ال يك يال رياسون يالرقائق المخبو ة )المصنعة مي الدقيق( « تاداتا»شرية 

افر ييذلك الحلواات الجافة يالطوفش يالجيلش يال راميد  حيث تضم محفظة الشرية عددًا مي العالمات التجا اة المحلية ي،س وات الو

  يما تمتلك عددًا مي العالمات التجا اة الديلية «ميمي س»ي« فراس ا»ي« ،يك ستي س»ي« ،يك  يلز»ي« تودي»ي« مولتو»الرائجة مثد 

فش مصر يليبيا ياأل دن يفلسطيي يالمغرب يالجزائر يتونس يسو اا يلبنان يالعراق « ااجر تيدت»ي« هوهو »ي« توان يز»يمن ا 

 يالبحراي يعمان ياإلما ات يال وات يقطر يالسعوداة  يتمتلك يذلك حقوق التصنيع يالمعرفة الفنية يالتقنية على الساحة اإلقليمية لباقة

،أيبر حصة سوقية فش أسواق ال يك « تاداتا»الديلية. يتحظى شرية « د هوستس ،ران»منتج مي منتجات شرية  11تضافية تضم 

حصت ا فش شرائح ،س وات الوافر  تعزازيال رياسون المعبأ آليًاً  يتحتد المريز الثانش فش سوق الرقائق يالمقرمشات المخبو ة مع 

% المتبقية 8.7تقرابًا للسوق المحلش مع توجيه قرا،ة  %91.3  تو عت مبيعات الشرية ،واقع 2019 الر،ع األيل مي عاميالحلواات. يخالل 

 ir.edita.com.egألسواق التصدار يعلى األخص الديل العر،ية المجاي ة. لمزاد مي المعلومات ارجى  اا ة الموقع اإلل ترينش: 

 لالستعالم  التواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 عالقات المستثمراي يتطوار األعمال مدار أيل عام

 +202 3851 6464تليفون: 

 +2010 0 154 2428مو،ااد: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ستخدام مثد العبا ات احتوي هذا البيان على تصراحات تطلعية. التصراح التطلعى هو أي تصراح ال اتصد ،وقائع اي احداث تا اخية  يام ي التعرف عليه عي طراق ا

ت"  "تعتزم"  "ترى"  "تخطط"  "مم ي"  يال لمات االتية "يفقا للتقدارات"  "ت دف"  "مرتقب"  "تقد "  "تتحمد"  "تعتقد"  "قد"  "التقدارات"  "تفترض"  "توقعا

اح ،اعتبا ه تطلعى. هذا "متوقع"  "مشريعات"  "انبغش"  "على علم"  "سوف"  اي فش يد حالة  ما انفي ا اي تعبيرات اخرى مماثلة التش ت دف الى التعرف على التصر

ية المستقبلية اي الخطط أي التوقعات ،شأن األعمال التجا اة ياإلدا ة  يالنمو أي انطبق  على يجه الخصوص  تلى التصراحات التش تتضمي معلومات عي النتائج المال

 )"الشرية"(.    الر،حية يالظريف االقتصاداة يالتنظيمية العامة فش المستقبد يغيرها مي المسائد التش تلثر على شرية ااداتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

حالية إلدا ة الشرية )"االدا ة"( على احداث مستقبلية  يالتش تقوم على افتراضات اإلدا ة يتنطوي على مخاطر معريفة التصراحات التطلعية تع س يج ات النظر ال

تقبد  اي عي داا عي أي نتائج فش المسيغير معريفة  يمج ولة يغيرها مي العوامد التش قد تلثر على ان ت ون نتائج الشرية الفعلية أي أداءها أي تنجا ات ا مختلفا اختالفا ما

حالة المالية الفعلية للشرية اي أداء الشرية أي انجا ات ا الوا دة فش هذه التصراحات التطلعية صراحة أي ضمنا. قد اتسبب تحقق أي عدم تحقق هذا االفتراض فش اختالف ال

 صراحة اي ضمنية.  نتائج عمليات ا اختالفا جوهراا عي هذه التصراحات التطلعية  أي عدم توافق التوقعات سواء يانت

احات التطلعية الوا دة فش هذا تخضع أعمال الشرية لعدد مي المخاطر يالش وك التش قد تتسبب فش اختالف التصراح التطلعى اي التقدار أي التنبل اختالفا ماداا عي التصر

يان تعبر فقط عي يقت صدي  هذا البيان يتخضع للتغيير دين تخطا . يال البيان سواء صراحة اي ضمنا.  المعلومات ياآل اء يالتصراحات التطلعية الوا دة فش هذا الب

التش تتم أي الظريف التش  تتع د الشرية ،أي التزام فيما اخص مراجعة اي تحداث اي تأييد أي االعالن عي أي تعداالت على أي مي التصراحات التطلعية لتع س األحداث

 تنشأ فيما اتعلق ،مضمون هذا البيان.
 


