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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

للسادة المساهمينبيان   

لتطعي   نظع ة ر مية ألنشننطة    SAPإيديتا للصننناعات الغذائية قع ا اققا ية انن اسة اتننت اقي ية  ا  

 المبيعات والتعزيا 

التحول الرقمي التي تتبناها الش را     خطط والتوزيع بش ل  اال  بما يتماى م لعالبيع  لعمليات ثمر عن التحّول اآللي  ي م الرقمي الجديد س االنظ

 التشغيلي  ط نشاألو عملياتالجميع  افاءة إلم تعزيز وتهدف

 2020نوفمبر  25القاهرة في 

الرائدة بصناع  األغذي    –(  EFID.Lوبورص  لندن    EFID.CAأعلنت اليوم ىرا  »إيديتا للصناعات الغذائي « )اود البورص  المصري   

  الداعم  ألعمال   الرقمي   حلول البرلجيات والالرائدة في لجال    SAPإبرالها اتفاقي  ىراا  استراتيجي  لع ىرا     عن  – الخفيف  في لصر

عبر تحويلها إلم لنظول  رقمي    والتوزيع بشرا  إيديتا  بيعأنشط  التعزيز افاءة   هدفب ابتلاري جديد  رقمي  م  االمؤسسات، وذلك إلطالق نظ

   صورة الّي .لتطورة ب 

لراز توزيع، حيث تم تصميمه خصيًصا    25لوزع علم  رقمي  جهاز    700  لن  م االبتلاري الجديد علم أاثراولن المقرر أن يتم تثبيت النظ

، ، وصوالً إلم اإلصدار الرقمي للفواتيرالمسار األلث  لسائقي أسطول ىاحنات التوزيع  اختيارلن  توزيع، بدًءا  العمليات    سلسل   تحسينبهدف  

تعظيم  وبالتالي  بشل  للحوظ،  الوقت لن خالل تقليص دورة المبيعات الحالي   تعزيز افاءة  في  سيساهم    البيع  ألنشط ل اآللي  التحوّ علًما بأن  

علم الوجه    الجديد علم تسهي  لتابع  عمليات البيع  ام الرقميعم  النظي سوبالتوازي لع ذلك،  قدرة الشرا  علم تحقيق المزيد لن اإليرادات.  

ليقوم    لجديداالبتلاري ام  االنظوقد تم تطوير  والتوزيع.    بيعاألام ، لع جمع وتحلي  المعلولات االستراتيجي  بهدف االرتقاء بلفاءة أنشط  ال

باإلضاف   جميع لراح  عمليات البيع والتوزيع، ذلك إدارة  يشم حيث س،  بمهام تشغي  وإدارة فريق المبيعات وأنشط  التوزيع بصورة االل 

أفض  لمارسات االستدال ،  تطبيق  وتعزيز افاءة جميع العمليات  التي تتماىم لع أهداف الشرا  المتمثل  في  المثمرة    الحلولأحدث    إلم تبني

 تقلي  االعتماد علم األعمال الورقي .  بما في ذلك 

رايزة العد ل الرقمي التي تتبناها الش  را ، والتي ت التحوّ   خططالبرنالج االبتلاري الجديد خطوة اس  تراتيجي  في لس  يرة تنفيذ    إطالق مث وي 

األغذي  الخفيف   في س  وق    إليديتا  ترس  يا الملان  الرائدة  في تهس  اهم، فض  الً عن للدفع عجل  النمو المس  تدام علم المدا الطوي   س  اس  ي األ

 ، واذلك، علم عمالء إيديتاSAPلع االس تراتيجي  ش راا  المردود اإليجابي للولن جانب آخر، س ينعل  .  في لص رالمعبأة آليًا س ريع النمو 

ال تزال و.  بالس وق المص ري  احتالل الص دارة في تبني أحدث األنظم  الرقمي الش را   حيث تواص    بوجه عام،   ي  الخفيف األغذص ناع    علم

 ها.وعمليات  تهااإلنجازات علم صعيد التحول الرقمي، سعيًا إلم االرتقاء باللفاءة التشغيلي  لجميع أنشطالشرا  تتطلع إلم تحقيق المزيد 

لتعزيز قدرات أنش ط  البيع والتوزيع، والتي ى ملت   دارة المس تمرةتتويًجا لجهود اإليعد  إطالق المنظول  االبتلاري  الجديدة  جدير بالذار، أن 

لا وهو ، نطاق قنوات التوزيع في ى  تم أنحاء البالدزويد الش  را  بالموارد الالزل  لتوس  يع  لت   جاريخالل العام الض  ا اس  تثمارات ابيرة 

العام بنف  الفترة لن لقارن  أى  هر لن العام الجاري،   9خالل أول   %30االرتقاء بقدرات أنش  ط  التوزيع بمعدل  في  ح الش  را انجيعل  

 نف  الفترة.خالل  ةتوزيع جديدلرااز  ثالث طالق عالوة علم إتوزيع جديدة،  ىاحن  200إضاف  السابق، حيث ىهدت 

، المعبأة آليًا بص  ناع  األغذي  الخفيف  الجديد عن اس  تمرار إيديتا في تبني وتطبيق أفض    الممارس  ات العالمي الرقمي  م اثمر النظي وس  وف  

 نجاحها في تعظيم المردود اإليجابي بالسوق المصري.   لواصل  وبالتالي 

 —نهاي  البيان—
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 ا سة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي ى  را  رائدة في قطاع الص  ناعات الغذائي  المعبأة آليًا بالس  وق المص  ري.  1996للص  ناعات الغذائي « عام   تأس  س  ت ى  را  »إيديتا

تتخصص ىرا  »إيديتا« في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الليك والمخبوزات والرقائق المخبوزة )المصنع  لن 

الجاف  والطوفي والجيلي واللرالي ، حيث تض   م لحفظ  الش   را  عددًا لن العاللات التجاري     الدقيق( وبس   لويت الويفر واذلك الحلويات

المحلي  الرائج  لث  »لولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك س تيل « و»فريس لا« و»ليميل «، اما تمتلك عددًا لن العاللات التجاري   

ليبي ا واألردن وفلس    طين والمغرج والجزائر وتون  وس    وري ا ولبن ان ال دولي   ولنه ا »توينليز« و»هوهوز« و»ت ايجر تي  « في لص    ر و

والعراق والبحرين وعم ان واإللارات واللويت وقطر والس    عودي ، وتمتل ك اذلك حقوق التص    نيع والمعرف  الفني   والتقني   علم الس    اح   

ى را  »إيديتا« بأابر حص   س وقي  في أس واق    لنتج لن لنتجات ى را  »هوس ت  براندز« الدولي . وتحظم  11اإلقليمي  لباق  إض افي  تض م  

الليك والمخبوزات المعبأة آليًا، وتحت  المراز الثاني في س وق الرقائق والمقرلش ات المخبوزة لع تعظيم حص تها في ى رائك بس لويت الويفر 

 %.56لي لع توجيه قراب  تقريبًا للس   وق المح %.593، توزعت لبيعات الش   را  بواقع 2020لن عام  أى   هر 9أول  والحلويات. وخالل  

الموقع اإلللتروني   المعلول  ات يرجم زي  ارة  ال  دول العربي    المج  اورة. لمزي  د لن  المتبقي    ألس    واق التص     دير وعلم األخص في 

ir.edita.com.eg  

 

 لالتتعالم والتعاصل: 

 األتتاذة /  نة امس الدين

 عال ات المستثم ين وقطعي  األعمال أول رئيس

 ا سة »إيديتا للصناعات الغذائية«

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg  بريد إللتروني    |   202  3851  6464تليفون   

 التص يحات التطلعية:

ستخدام لث  العبارات  يحتوي هذا البيان علم تصريحات تطلعي . التصريك التطلعم هو أي تصريك ال يتص  بوقائع او احداث تاريخي ، ويملن التعرف عليه عن طريق ا

ت"، "تعتزم"، "ترا"، "تخطط"، "لملن"،  والللمات االتي  "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "لرتقب"، "تقدر"، "تتحم "، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعا

يك باعتباره تطلعم. هذا  "لتوقع"، "لشروعات"، "ينبغي"، "علم علم"، "سوف"، او في ا  حال ، لا ينفيها او تعبيرات اخرا لماثل  التي تهدف الم التعرف علم التصر

النتائج المال ي  المستقبلي  او الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجاري  واإلدارة، والنمو أو  ينطبق، علم وجه الخصوص، إلم التصريحات التي تتضمن لعلولات عن 

 )"الشرا "(.     الربحي  والظروف االقتصادي  والتنظيمي  العال  في المستقب  وغيرها لن المسائ  التي تؤثر علم ىرا  ايديتا للصناعات الغذائي  ش.م.م.

حالي  إلدارة الشرا  )"االدارة"( علم احداث لستقبلي ، والتي تقوم علم افتراضات اإلدارة وتنطوي علم لخاطر لعروف   التصريحات التطلعي  تعل  وجهات النظر ال

تقب ، او عن  ديا عن أي نتائج في المسوغير لعروف ، ولجهول  وغيرها لن العوال  التي قد تؤثر علم ان تلون نتائج الشرا  الفعلي  أو أداءها أو إنجازاتها لختلفا اختالفا لا

حال  المالي  الفعلي  للشرا  او  أداء الشرا  أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعي  صراح  أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف ال

 صريح  او ضمني .   نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعي ، أو عدم توافق التوقعات سواء اانت

يحات التطلعي  الواردة في هذا  تخضع أعمال الشرا  لعدد لن المخاطر والشلوك التي قد تتسبب في اختالف التصريك التطلعم او التقدير أو التنبؤ اختالفا لاديا عن التصر

يان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار. وال  البيان سواء صراح  او ضمنا.  المعلولات واآلراء والتصريحات التطلعي  الواردة في هذا الب

التي تتم أو الظروف التي    تتعهد الشرا  بأي التزام فيما يخص لراجع  او تحديث او تأايد أو االعالن عن أي تعديالت علم أي لن التصريحات التطلعي  لتعل  األحداث

 تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
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