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لتوفير بطاقات شراء    TotalEnergies  إيديتا للصناعات الغذائية توقع اتفاقية تعاون مع 

 الوقود 

التابعة لشركة   تعزيز المدفوعات غير النقدية وتحسين كفاءة شاحنات التوزيعفي  TotalEnergiesشركة سوف تساهم البطاقات التي ستوفرها 

 إيديتا 

 

 2022 يونيو 8القاهرة في 
 

الرا دة باررناعة اذغةية   –( EFID.Lوبورلررة لندن   EFID.CAأعلنت اليوم شررركة يإيديتا للاررناعات اليةا يةو  كوب البورلررة المارررية  

أتي االتفاق في  لتوفير بطاقات شرراء الوقوب ذسرطول ا من شراحنات التوزيعي وي   TotalEnergiesعن توقيع اتفاقية مع شرركة   –الخفيفة في مارر  

توزيع إطار تطبيق إيديتا لمعايير وإجراءات االسررررتدامة المتمفلة في زيابة االعتماب علم المدفوعات غير النقدية ورفع معدالت كفاءة شرررراحنات ال

 الخالة بالشركةي

أسطول شاحنات التوزيع من حيث متابعة حركة  من تحسين كفاءة  ستتمكن إيديتا    ،TotalEnergiesوفي إطار استخدام بطاقات الوقوب التي تقدم ا  

 الشاحنات، وترشيد نفقات التشييل، وتقييم عمليات إبارة أسطول الشاحنات باورة أفضلي 

عن سعابته بتويع هةا االتفاق مع   المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.وفي هةا اإلطار، أعرب  

لالستفابة من خدمات ا الخالة بإبارة شاحنات التوزيع والتي تتميز بتوفير حلول عالية الكفاءة إلبارة است الك الطاقة    TotalEnergiesشركة  

ل  لمختلف الشركاتي وأضاف أن االتفاق سيتيح لشركة إيديتا إبارة أسطول النقل لدي ا بكفاءة عالية إلم جانب المحافظة علم شاحنات ا من خال 

ومنتجات ا المعروفة بالجوبة العالية والحا زة علم ثقة إيديتاي وعالوة علم  TotalEnergiesمحطات التزوب بالوقوب التابعة لشركة  االعتماب علم  

 ذلك سيساعد استخدام بطاقات شراء الوقوب علم ترشيد تكاليف التشييل وهو ما سيعزز من قدرة إيديتا علم تعزيز مستويات الربحيةي 

 - البيان  ن اية  -

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 تتخاص ي  الماري  بالسوق آليًا  المعبأة  اليةا ية  الاناعات  قطاع  في  را دة  شركة  وهي  ،1996  عام  اليةا يةو  للاناعات  يإيديتا  شركة  تأسست

  وبسكويت    الدقيق   من  المانعة(  المخبوزة  والرقا ق  الكيكوالكرواسون  ذلك  في  بما  المخبوزات،  وتوزيع  وتسويق  وتانيع  إنتاج  في  و  يإيديتا  شركة

 يمولتو   مفل  الرا جة  المحلية  التجارية  العالمات  من  عدبًا  الشركة  محفظة  تضم   حيث  والكراميل، والجيلي  والطوفي  الجافة  الحلويات  وكةلك  الويفر

 و « يتوينكيز  ومن ا  الدولية  التجارية  العالمات   من  عدبًا  تمتلك  كما  و،  يميميكس  و   و  يفرسكا  و  و  ستيكس  يبيك  و  و  يبيكرولز  و  و   يتوبو  و  و

  واإلمارات   وعمان  والبحرين والعراق  ولبنان  وسوريا  وتونس  والجزا ر  والميرب  وفلسطين  واذربن  وليبيا  مار  في  و  تيل  يتايجر  و  و  يهوهوز

  منتجات   من  منتج  11  تضم   إضافية  لباقة  اإلقليمية  الساحة علم  والتقنية  الفنية  والمعرفة  التانيع  حقوق  كةلك  وتمتلك  والسعوبية،  وقطر  والكويت

 را دًا   مركًزا  وتحتل  والمقرمشات،  والمخبوزات  الكيك  أسواق   في  سوقية  حاة   بأكبر «إيديتاي  شركة   وتحظمي  الدولية  و  براندز  يهوستس   شركة

 تقريبًا%    95  بواقع  الشركة  مبيعات  توزعت  ،2022  عام  من  اذول  الربع  وخالل ي  الويفر  بسكويت  شرا ح  في  حات ا تعظيم  مع  الحلويات  سوق  في

 الموقع  زيارة  يرجم  المعلومات من  لمزيدي  المجاورة  العربية  الدول  في  اذخص  وعلم  التادير  ذسواق  المتبقية%  5  قرابة  توجيه  مع  المحلي  للسوق

  ir.edita.com.eg اإللكتروني

 

 

 والتواصل:   ملالستعال

 األستاذة / منة شمس الدين

 وشئون الشركات  رئيس قطاع عالقات المستثمرين

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg| بريد إلكتروني:    202  3851  6464تليفون:  
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 التصريحات التطلعية:

سرتخدام مفل يحتوي هةا البيان علم تارريحات تطلعيةي التارريح التطلعم هو أي تارريح ال يتارل بوقا ع أو أحدار تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق ا

تق، قتعتزمق، قترىق،  العبرارات والكلمرات االتيرة قوفقرا للتقرديراتق، قت ردفق، قمرتقربق، قتقردرق، قتتحمرلق، قتعتقردق، ققردق، قالتقرديراتق، قتفتر ق، قتوقعرا

التعرف  قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشررررروعاتق، قينبييق، قعلم علمق، قسرررروفق، أو في كل حالة، ما ينفي ا أو تعبيرات أخرى مماثلة التي ت دف إلم 

ية المسرتقبلية أو الخطط أو التوقعات  علم التارريح باعتبار  تطلعمي هةا ينطبق، علم وجه الخارو ، إلم التارريحات التي تتضرمن معلومات عن النتا ج المال

ر علم شررركة ايديتا  بشررأن اذعمال التجارية واإلبارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتاررابية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وغيرها من المسررا ل التي ت ث

 للاناعات اليةا ية شيميمي  قالشركةق(ي   

حالية إلبارة الشرركة  قاالبارةق( علم أحدار مسرتقبلية، والتي تقوم علم افتراضرات اإلبارة وتنطوي علم مخاطر التارريحات التطلعية تعكس وج ات النظر ال

تالفًا مابيًا عن أي نتا ج  معروفة وغير معروفة، ومج ولة وغيرها من العوامل التي قد ت ثر علم أن تكون نتا ج الشررركة الفعلية أو أباءها أو إنجازات ا مختلفًا اخ

ا  في اختالف  لمستقبل، أو عن أباء الشركة أو إنجازات ا الواربة في هة  التاريحات التطلعية لراحة أو ضمناي قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هةا االفترفي ا

 كانت لريحة أو ضمنيةي    الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتا ج عمليات ا اختالفًا جوهريًا عن هة  التاريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء

اررريحات التطلعية  تخضررع أعمال الشررركة لعدب من المخاطر والشرركوك التي قد تتسرربب في اختالف التاررريح التطلعم أو التقدير أو التنب  اختالفًا مابيًا عن الت

هةا البيان تعبر فقط عن وقت لردور هةا البيان وتخضرع  الواربة في هةا البيان سرواء لرراحة أو ضرمناي  المعلومات واءراء والتارريحات التطلعية الواربة في 

التطلعية لتعكس   للتييير بون إخطاري وال تتع د الشرركة بأي التزام فيما يخص مراجعة أو تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علم أي من التارريحات

 اذحدار التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هةا البياني


