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   البورصة المصرية  السادة /          

 قطاع االفصاح            

 

 تحية طيبة وبعد ،،،                      

 

بيان بخصوص إبرام اتفاقية تعاون بين الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" "وشركة المنصور الدولية مرفق لسيادتكم طية         

" باصررنافة المختلفة وهو  EVOLVEبمصررر و وكلال تنتاو وتعب ة منت   "ايفول   ( مجموعه امبريال توباكو )للتوزيع" ممثل 

 "DAVIDOFFاحد منتجات العالمة التجارية دافيدوف "

 

 بقبول وافر االحترام ،،،وتفضلوا 

 

 

 

 

 محمد عبد الرحمن احمد 

 

 

 مدير عالقات المستثمرين 



 

 

 

 ان ـــــــبي

 " مجموعة المنصور الدولية للتوزيع"مع تعاون اتفاقية 

 DAVIDOFFصناف العالمة التجارية أأحد  EVOLVEايفولف تصنيع منتج ل
 

 . 2021ديسمبر  12القاهرة 
 

ادارة لمجلس رن كومباني " والتوجة االستراتيجي المستمر مع سياسة الشركة الشرقية "ايستتماشيا   
الدائم  يث التطويرنموذج اعمال الشررررركة من  مسررررتدامة ي كسقوية والشررررركة لت ميد م دالو نمو 

تواجد الشركة  ترسيخل ال الية او باضافة منتجاو جديدة الرئيسية المستمر سواء لمنتجاو الشركة و
 المختلفة .والشرائح االستهالكية في االسواق 

 

ر لذا ومن هذا المنطلد             مع عمد اتفاقية عن أن ت  لن رن كومباني ""ايسرررررررت الشررررررررقية الشرررررررركةيسررررررر 
 اصررناف  دكأ)باصررنافة المختلفة  ”EVOLVE“ ايفولف منتج تصررنيعل  للتوزيع " الدولية منصررورال "

 .( “ DAVIDOFF“  دافيدوف منتج
 

 " IMPERIAL TOBACCO GROUP  ”جروب توبرراكو امبلاير مجموعررة  منتجرراو ا ررد والمنتج
 . طويلة فترة منذ المصرية السوق في الدولية المنصور شركة تمثلها والتي

 

ا د رن كومباني ""ايسررت الشرررقية الشررركة مصررانع في الجديد المنتج تصررنيع انة سرريتم بالذكر والجدير
 مملوكة فمط علي مسرررتوي ال الم  مصرررانع ثالث في اال ينتج ال والذي صررررول الصرررناعر المصررررية 

ليبرهن علي قدرة وخبرة الشرررررركة الشررررررقية ككيان عريد بمدراتة  ، جروبتوباكو امبلاير لمجموعر

االنتاجية الهائلة والمطابمة ال دث الم ايير والمواصررررفاو ال المية النتاج اصررررناف السررررجائر ال المية 
 . المختلفربمواصفاتها 

 

 المية المنتجاو المن كبري شررركاو التوزيع في مصررر لتوزيع وتسررويد هي مجموعر  المنصررور و
 وتوزي ة .المنتج الجديد   يث ستموم باستيراد خاماو

 

  سيجارة " ٢٠ لل بوة  "  جم ٣٢ بيع بس ر الوسطي الس رية الشري ة في الجديد المنتج بيع سيتمو
 

شركاو ثمة الجديد الت اون هذا وي كس شركة امكانياو في ال المية ال شرقية ال ست ال رن كومباني " "اي
 ) المنصرررور شرررركة ومنهم ال الميين و الم ليين بشرررركائها الشررررقية الشرررركة تربط التي ال القة قوةو

 .عاما   ثالثون من الكثر والممتدة للتوزيع ( الدولية
 

 محمد عبد الرحمن احمد 

 

 مدير عالقات المستثمرين 
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