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   اإللكترونية   الفاتورة في تطبيق نظام    تنجح »إيديتا للصناعات الغذائية«  

 

 2021سبتمبر  7القاهرة في 

الةا تة باررتلا» اذيةي»   –( EFID.Lوبوالرر» لتت    EFID.CAاليوم شررة » يديتي ل للاررتلالغ اليةا ي»و   وب الةوالرر» ال اررةي»    تعلن

نسرررر   أكلمل بللقوانين وتفهم ال ل زاماالب ل ي يح  لك ةوني»الفواتية اإلل تظوم»   الةق ي» ال ح ي»الةتي» ا لي» تحتيث ان هلء   ان –ةالخفيف» في مارررر

 ديتي لوأ تغ .  مايو الماضري  15لمنظوم  الفاتوكة اإللةتكوني  في  إيديتا  شركة     قت انضر   وبةلك الجتيت،نظلم الفلتواة اإللك ةوني»  طةيقت طةق  

من الشرة لغ ال حلي» والتولي» التر ك لل ال عتيالغ الالةم» بصقار   ومج وا»    لضرةا  مع مارلح» ابلل ضرلفة خالل اذشرهة اذخيةة  أنهل ا ل  

ال حتيثلغ م اترر ك لل ت أول  الشررة لغ ال ي من ديتي ل    لررةح أهةه الخطوة  وبعت ا   لل . تررةا»، وكلك من أ ل تحقيق ال وافق مع التظلم الجتيت

ال تظي ير» ال ي تقةهرل القواارت واللوا ح  ذحرت   برللع رل وفقر ل  االل زامال     الشررررة ر»  حةصوهو مرل يعك   ،  ال واايرت ال قةاةال  نظرلمهرل نرررر ن 

الفلتواة  متظوم»   طةيق بلل ةبوب اإليجلبي وال زايل العتيتة ال ي تررر حققهل ديتي ل ن يج» ال زامهل ب الشرررة » ان تفلالهل    اةب أو. الجهلغ ال تظي ي»

 لك ةوني».اإل

 

 —نهلي» الةيل —
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، وهي شرة » اا تة في قطل  الارتلالغ اليةا ي» ال عةصة يلي ل بللسروق ال ارةت. ت خار   1996تصترسر  شرة » يديتي ل للارتلالغ اليةا ي»و الم 

ال خةوةاغ، ب ل في كلك الكيك وال خةوةاغ والةقل ق ال خةوةة  ال اررررتع» من التقيق(  شررررة » يديتي لو في دن لص وتاررررتيع وتسررررويق وتوةيع 

ج»  وبسرركوي  الويفة و ةلك الحلويلغ الجلف» والطوفي والجيلي والكةاميل، حيث تضررم محفظ» الشررة » اتب ا من العالملغ ال جلاي» ال حلي» الةا  

كرلو ويمي يك و،   رل ت  لرك ارتب ا من العالمرلغ ال جرلاير» الرتولير» ومتهرل مثرل يمول وو ويتوبوو ويبيرك اولزو ويبيرك ترررر يك و ويفةيسرررر

يتويتكيزو ويهوهوةو ويتليجة تيلو في مارة وليةيل واذاب  وفلسرطين وال يةو والجزا ة وتون  وتروايل ولةتل  والعةاق والةحةين وا ل  

مت ج  11الفتي» وال قتي» ال  السررلح» اإلقلي ي» لةلق» دنررلفي» تضررم واإلملااغ والكوي  وقطة والسررعوبي»، وت  لك  ةلك حقوق ال اررتيع وال عةف»  

من مت جلغ شررة » يهوترر   بةانتةو التولي». وتحظ  شررة » يديتي لو بص ةة حارر» ترروقي» في أتررواق الكيك وال خةوةاغ ال عةصة يلي ل، وتح ل  

من الم  أول تسرع» أشرهة  بسركوي  الويفة والحلويلغ. وخالل ال ة ز الثلني في تروق الةقل ق وال قةمشرلغ ال خةوةة مع تعظيم حار هل في شرةا ح

% ال  ةقي» ذترررواق ال ارررتية وال  اذخ  في التول  5% تقةية ل للسررروق ال حلي مع تو ير قةاب»  95، توةا  مةيعلغ الشرررة » بواقع  2020

  ir.edita.com.egالعةبي» ال جلواة. ل زيت من ال علوملغ ية   ةيلاة ال وقع اإللك ةوني: 

 

 لالستعالم والتواصل: 

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس أول عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 شركة »إيديتا للصناعات الغذائية«

 Menna.ShamsEldin@edita.com.egبةيت دلك ةوني:    201001542428مح ول: |    202  3851  6464تليفو :  

 التصريحات التطلعية:

ت ختام مثل العةلااغ والكل لغ يح وت هةا الةيل  ال  تاةيحلغ تطلعي». ال اةيح ال طلع  هو أت تاةيح ال ي ال بوقل ع او احتا  تلايخي»، وي كن ال عةف الير ان طةيق ا

"تخط ا "تةى"،  "تع زم"،  "توقعلغ"،  "تف ةض"،  "ال قتيةاغ"،  "قت"،  "تع قت"،  "ت ح ل"،  "تقتا"،  "مةتق "،  "تهتف"،  لل قتيةاغ"،  "وفقل  "م وقع"،  التي»  "م كن"،  ط"، 

ال اةيح بلا ةلاه تطلع . هةا يتطةق، ال  و ر   "مشةوالغ"، "يتةيي"، "ال  الم"، "توف"، او في  ل حلل»، مل يتفيهل او تعةيةاغ اخةى م لثل» ال ي تهتف ال  ال عةف ال 

الت و أو الةبحي» والظةوف االق البي» الخاوص، دل  ال اةيحلغ ال ي ت ض ن معلوملغ ان الت ل ج ال للي» ال س قةلي» او الخطط أو ال وقعلغ بشص  اذا لل ال جلاي» واإلبااة، و

 ي تؤثة ال  شة » ايتي ل للاتلالغ اليةا ي» ش.م.م.  "الشة »"(.    وال تظي ي» العلم» في ال س قةل وييةهل من ال سل ل ال 
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طوت ال  مخلطة معةوف» ويية ال اةيحلغ ال طلعي» تعك  و هلغ التظة الحللي» إلبااة الشة »  "االبااة"( ال  احتا  مس قةلي»، وال ي تقوم ال  اف ةانلغ اإلبااة وتت

تؤثة ال  ا  تكو  ن ل ج الشة » الفعلي» أو أباءهل أو دنجلةاتهل مخ لفل اخ الفل ملبيل ان أت ن ل ج في ال س قةل، او ان أباء الشة » معةوف»، ومجهول» وييةهل من العوامل ال ي قت 

ي» للشة » او ن ل ج ا ليلتهل اخ الفل الفعل  أو انجلةاتهل الواابة في هةه ال اةيحلغ ال طلعي» لةاح» أو ن تل. قت ي سة  تحقق أو اتم تحقق هةا االف ةاض في اخ الف الحلل» ال للي»

  وهةيل ان هةه ال اةيحلغ ال طلعي»، أو اتم توافق ال وقعلغ تواء  لن  لةيح» او ن تي». 

» الواابة في هةا الةيل  يحلغ ال طلعيتخضع أا لل الشة » لعتب من ال خلطة والشكوك ال ي قت ت سة  في اخ الف ال اةيح ال طلع  او ال قتية أو ال تةؤ اخ الفل ملبيل ان ال اة

ة بو  دخطلا. وال ت عهت الشة » تواء لةاح» او ن تل.  ال علوملغ واآلااء وال اةيحلغ ال طلعي» الواابة في هةا الةيل  تعةة فقط ان وق  لتوا هةا الةيل  وتخضع لل ييي

من ال اةيحلغ ال طلعي» ل عك  اذحتا  ال ي ت م أو الظةوف ال ي تتشص في ل ي علق ب ض و  بصت ال زام في ل يخ  مةا ع» او تحتيث او تص يت أو االاال  ان أت تعتيالغ ال  أت  

 هةا الةيل .
 

 


