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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

إلدراج العموة    الهيئة الةاوية لسنموة الغذا  حصن  عل  وااقةة  ت إيديتا للصنناعات الغذائية  

 ضمن المنتجات الخالية ون الدهان المهدرجة   « والتا » التجارية  

 

ضوو ا ال جتتاا اللالية ما الدن   ها  ( إلدراج تشووليلة مجتتات NFSAعلى م افقة الهيئة الق مية لسووةمة الاءا)  حرص إيديتا للحصوو    

أعلى معايير االةوووتدامة ال يئية ماالجت اعية مم اد  يعلس التزامها بالحفاظ على صوووحة مةوووةمة الع ة) باإلضوووافة إلى ت  ي    ال هدرجة

 .(ESGالح ك ة  

 2021 ديسمبر 14 الةاهرة قي

الراةدة بصووجاعة   –( EFID.Lمب رصووة لجد     EFID.CAللصووجاعاا الاءاةية)  ك د ال  رصووة ال صوورية    أعلجت الي م شووركة يإيديتا

العةمة التتارية  تشوووليلة مجتتاا إلدراج  (  NFSA على م افقة الهيئة الق مية لسوووةمة الاءا) حصووولت  أنها  – األغءية اللفيفة في مصووور

التي ، تشوليلة مجتتاا م لت تع ئة متاليف اعت اًرا ما الي م ةو   تتمو ا ع لية . ميم لت ) ضو ا ال جتتاا اللالية ما الدن   ال هدرجة

نءه الل  ة في إطار معايير أتي  مت   ".على ال لصو    هدرجة".الدن   خالي ما العةمة   علي  ،الشوركةثاني أك ر مسوان  في إيراداا تعت ر  

  .الشركةمجتتاا ج يع لتللص ما الدن   ال هدرجة ما االةتدامة التي تلتزم بها إيديتا، حيث تهد  إلى ا

ال يتتزأ ما جه د   اجز)ً يعد    ةلسلة الت ريد اللاصة بالشركة،مت يع ع لياا اإلنتاج  ب أ  التللص ما الدن   ال هدرجة  مما التدير بالءكر،  

ا ه سؤمليت ب إيديتا التام    إدراكن ةقًا ما  اميأتي ذلك  (.  ESGالح ك ة  ماالجت اعية مم اد     ةي ال يئ االةتدامة  معايير    أعلى   ي   الشركة لت 

الباعت ارنا   معايير أعلى  إلى ت  ي     هايدفع، م ا  اللفيفةاألغءية    ة إلنتاج فملالشركة المفي الس ق ال حلي  تتارية  ال  ااعةمما ك رى 

ال ل ناا  أفمل  اختيار  مذلك ع ر  أمانًا لع ةةها  ب ريقة أكثر   جتتاا عالية الت دة  الإلى تصجيع  الشركة  تهد   حيث    ،التصجيع األكثر أمانًا 

تحسيا القي ة في تعزيز قدرة الشركة على  (R&Dث مالت  ير  ابحاألتسان  إدارة ،  مبجا) على ذلكمال  اد اللام ال ستلدمة في مجتتاتها. 

درك الشركة الت  ر السريع متحرص على أ  تت اشى مع ال عايير مال ت ل اا ك ا ت ،  الاءاةية مال ل ناا ال ستلدمة في ع لياا اإلنتاج

 . الدملية لل جتتاا ال ستدامة

 —نهاية ال يا —

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، مني شركة راةدة في ق اع الصجاعاا الاءاةية ال ع أة آليًا بالس ق ال صري. تتلصص  1996للصجاعاا الاءاةية) عام    تأةست شركة يإيديتا

شركة يإيديتا) في إنتاج متصجيع متس ي  مت زيع ال ل  زاا، ب ا في ذلك الليك ماللرماة   مالرقاة  ال ل  زة  ال صجعة ما الدقي (  

الحل ياا مكءلك  ال يفر  ال حلية    مبسل يت  التتارية  العةماا  الشركة عددًا ما  تم  محفظة  ماللراميل، حيث  مالتيلي  مال  في  التافة 

الراةتة مثل يم لت ) ميت دم) ميبيك رملز) ميبيك ةتيلس) ميفريسلا) ميمي يلس)، ك ا ت تلك عددًا ما العةماا التتارية الدملية  

م مصر  في  تيل)  ميتايتر  مين ن ز)  يت يجليز)  مالعراق ممجها  مل جا   مة ريا  مت نس  مالتزاةر  مال ارب  مفلس يا  ماألرد   لي يا 

  مال حريا مع ا  ماإلماراا مالل يت مق ر مالسع دية، مت تلك كءلك حق ق التصجيع مال عرفة الفجية مالتقجية على الساحة اإلقلي ية ل اقة 

تم    متحظى  11إضافية  الدملية.  براندز)  ين ةتس  شركة  مجتتاا  ما  الليك   مجتج  أة اق  في  ة قية  حصة  بأك ر  يإيديتا)  شركة 

ال يفر   بسل يت  شراةح  في  حصتها  تعزيز  مع  ال ل  زة  مال قرمشاا  الرقاة   ة ق  في  الثاني  ال ركز  متحتل  آليًاً،  ال ع أ  ماللرماة   

% ال ت قية 5.0 حلي مع ت جيه قرابة  % تقري ًا للس ق ال95.0، ت زعت م يعاا الشركة ب اقع  2021عام  الربع الثاني ما  مالحل ياا. مخة   

 ir.edita.com.egألة اق التصدير معلى األخص الدم  العربية ال تامرة. ل زيد ما ال عل ماا يرجى زيارة ال  قع اإلللترمني: 
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 لمستعمم والتااص :

 األستاذة / ونة شمس الدين 

 مدير أم  عام عةقاا ال ستث ريا مت  ير األع ا  

 + 202  3851  6464تليف  :  

 + 2010  0  154  2428م بايل:  

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ةتلدام مثل الع اراا  يحت ي نءا ال يا  على تصريحاا ت لعية. التصريح الت لعى ن  أي تصريح ال يتصل ب قاةع ام احداث تاريلية، مي لا التعر  عليه عا طري  ا

قديراا"، "تهد "، "مرتقب"، "تقدر"، "تتح ل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديراا"، "تفترض"، "ت قعاا"، "تعتزم"، "ترى"، "تل ط"، "م لا"،  ماللل اا االتية "مفقا للت

ره ت لعى. نءا  يح باعت ا"مت قع"، "مشرمعاا"، "يج اي"، "على عل "، "ة  "، ام في كل حالة، ما يجفيها ام تع يراا اخرى م اثلة التي تهد  الى التعر  على التصر

الجتاةج ال الية ال ستق لية ام الل ط أم الت قعاا بشأ  األع ا  التتا رية ماإلدارة، مالج   أم  يج   ، على مجه اللص ص، إلى التصريحاا التي تتم ا معل ماا عا 

 ايديتا للصجاعاا الاءاةية ش.م.م.  "الشركة"(.     الربحية مالظرم  االقتصادية مالتجظي ية العامة في ال ستق ل مغيرنا ما ال ساةل التي تؤثر على شركة

ة  تعلس مجهاا الجظر الحالية إلدارة الشركة  "االدارة"( على احداث مستق لية، مالتي تق م على افتراضاا اإلدارة متج  ي على ملاطر معرمف  التصريحاا الت لعية

عا أي نتاةج في ال ستق ل، ام عا    ديامغير معرمفة، ممته لة مغيرنا ما الع امل التي قد تؤثر على ا  تل   نتاةج الشركة الفعلية أم أدا)نا أم إنتازاتها ملتلفا اختةفا ما

حالة ال الية الفعلية للشركة ام  أدا) الشركة أم انتازاتها ال اردة في نءه التصريحاا الت لعية صراحة أم ض جا. قد يتس ب تحق  أم عدم تحق  نءا االفتراض في اختة  ال

   الت قعاا ة ا) كانت صريحة ام ض جية.  نتاةج ع لياتها اختةفا ج نريا عا نءه التصريحاا الت لعية، أم عدم ت اف

يحاا الت لعية ال اردة في نءا  تلمع أع ا  الشركة لعدد ما ال لاطر مالشل ك التي قد تتس ب في اختة  التصريح الت لعى ام التقدير أم التج ؤ اختةفا ماديا عا التصر

ة ال اردة في نءا ال يا  تع ر فقط عا مقت صدمر نءا ال يا  متلمع للتايير دم  إخ ار. مال  ال يا  ة ا) صراحة ام ض جا.  ال عل ماا ماآلرا) مالتصريحاا الت لعي

التي تت  أم الظرم  التي    تتعهد الشركة بأي التزام في ا يلص مراجعة ام تحديث ام تأكيد أم االعة  عا أي تعديةا على أي ما التصريحاا الت لعية لتعلس األحداث

   نءا ال يا .تجشأ في ا يتعل  ب م  


