شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»
بيان صحفي

«إيديتا» تعلن تشغيل مصنع « »E08بالتزامن مع إطالق أولى خطوط اإلنتاج بالمصنع وتقديم
منتج ويفر جديد
خطط الشرررررتنم ل اليم الطانم اية اإيم منتج تا داد إتأتي فيفي اي منار ايررررر تافيدي اا ل ادأد ا يررررر فاري تل نتراد مراري ال ح
فاظيم حص اا الس نيم

ال ط أت

القاهتي اي  16أ لي 2017
أعلات شرررتنم «مأتأ ا للصرررااعاد الئيا يم» (ن ر ال رصرررم اللصرررتأم  EFID.CAب رصرررم لاتن  – )EFIFq.Lالتا تي بصرررااعم
األغيأم الخفيفم اي تصررررت– عل منتج تصررررا « »E08باللدل الصررررااعي ب رأز الداتد بلتأام  6أن بت نيلك فشررررئيد أ لى
خط ن اية اج باللصا لل ي اي فصاي تا داد ال أفت.
ألثد اللصرا الدتأت خاتز تصراة شرتنم «مأتأ ا» أق على تسراحم  36ألف ت ت تتب  ،حي تل اللقتر أن أضرم  11خط مة اج
اقًا ألعلى اللااأيت الت ليم الل اارف علياا ايلا أخص الد ري
إتأت .نلا ييالد اللصا بيحتث تا صلت مليه فكا ل إيا ال صاي
ال ستتم ،لي شلد ذلك أةظلم فحليد اللخانت ةقان ال حكم الحتإم ( )HACCPنيلك شااراد اع لار الد ري أأد  22000أأد
 9001أأد  .18001نت فم ا ة ااء تل مةشاء اللتحلم األ لى تل اللصا الدتأت ،حي ف لغ تساح ه  22ألف ت ت تتب ييح ي
على  5خط ن مة اج ،تل بياام خط مة اج ال أفت الدتأت اليي ألثد أ لى خط ن اية اج ال ي فم فشئيلاا باللصا ف لغ نان ه اية اإيم
 3.3ألف نل يرررا أًا ،عل ًلا بين الشرررتنم فق ً حاليًا ب تنيد خط إتأت ية اج الكيك على أن أ م بتء الاشررران اية اإي خت أغسرررطز
.2017
نت بتأ الاشررررررران اية اإي بالخط الدتأت بال داتل ت منتج تا ج «اتأسرررررركا ايادت » ،ه ع اريً عل رنا ق ال أفت الئيت تئطى
بالشررر ن فم أ اات باكااد ال اتج الحت ي الشررر ن فم ،فم منتنه باتف فل يم الطلد الل ااتي على تا داد ال أفت اي السررر ج
اللصرتي ال اعت .أ لغ يرات اللا ج الدتأت  3إايااد ،حي ألثد الشرتأحم األعلى بيل تا داد ال أفت أيفي اي منار خطم الشرتنم
ينتج اللا داد الدتأتي .فدتر ايشاري ملى ةل تساهلم نطاع ال أفت بإإلالي مأتاراد الشتنم تل  %5خت التب األ تل عاً
 2016ملى  % 6خت التب األ تل الااً الداري ،نلا ةدحت الشرررتنم اي فاليم حصررر اا السررر نيم بسررر ج ال أفت تل  %7.8خت
أبتأد  2016ملى  %9.2خت أبتأد  ،2017ايلا أاكز اللتر ر ايأدابي للحللم ايعتةيم ال ي ناتت الشررررررتنم بإنتناا باتف
فحتأ الاتتم ال دارأم للا داد اتأسكا أثلتد عل فقتأم تا داد اتأسكا اي ع اد تليدي.
فالي ًقا على اا اح اللصررا الدتأت ،أعت المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضووو المنتدل لشووركة «إيديتا للصووناعات
الغذائية» ،عل يررت رب بتةأم إا ر الشررتنم ن ا السررا اد اللاضرريم فؤفي بثلارها ،حي ةدحت الشررتنم اي منتج أ لى خط ن
اية اج اللس اتف فتني اا بلصاااا الدتأت  .E08أشار بت ي أن اللصا الدتأت يياد نتري الشتنم على ال ي ب انم اللا داد
ع ت فقتأم حتاد بيايم إتأتي تل فشررررركيلم اللا داد الحاليم بال ا ي ت ا يررررر فاري تل الخ تاد الاا لم ال ي أافتر باا نطاع ال ح
ال ط أت اي منتج اللا داد ا ب كارأم الدتأتي .فاب بت ي أن الشرررررتنم فا دً ف كيف تكاة اا التا تي بسررررر ج األغيأم الخفيفم اي
فحقيق أهتاااا الت يسيم ،ال ي ف لثد اي فد أت إلا ر اللس الكيل باللا داد عاليم القيلم ا ي فاري تل نترفاا على فقتأم اللا داد
ا ب كارأم نيلك ن ي عتت اا ال دارأم اي فاليم حص اا الس نيم ،اضتً عل فاظيم الاا ت ا ي ثلاري للساري اللساهليل.
ف ل شررتنم «مأتأ ا» بلكاةم ير نيم را تي ،حي فسر ح ذ حاليًا على اللتند األ بسر ج الكيك الكت اير ن الحل أاد اي تصررت
اللتند الثاةي بسرر ج اللقتتشرراد اللتند الثال بسرر ج ال أفت .نت بلئت مأتاراد الشررتنم  642.4تلي ن إايه خت التب األ
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تل عاً  ،2017بلئت األرباح ال شررررئيليم ن د خصررررم الضررررتا د الف ا ت ايهت
فسديد صااي أرباح بقيلم  40.4تلي ن إايه.

ا يرررر ات  94.5تلي ن إايه ،ة ج عل ذلك

—ةااأم ال يان—

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
فييست شتنم «مأتأ ا للصااعاد الئيا يم» عاً  ،1996هي شتنم را تي اي نطاع الصااعاد الئيا يم اللا يي آليًا بالس ج اللصتي .ف خصص
شتنم «مأتأ ا» اي مة اج فصاي فس أق ف أ اللخ اد ،بلا اي ذلك الكيك الكت اي ن التنا ق اللخ ي (اللصاام تل التنيق)
بسك أت ال أفت نيلك الحل أاد الداام الط اي الديلي الكتاتيد ،حي فضم تحفظم الشتنم عترًا تل الاتتاد ال دارأم اللحليم التا دم
تثد «ت ل » «ف ر » «بيك ر لد» «بيك ي يكز» «اتأسكا» «تيليكز» ،نلا فل لك عترًا تل الاتتاد ال دارأم الت ليم تااا
«ف أاكيد» «ه ه » «فاأدت فيد» اي تصت لي يا األررن السطيل اللئت الددا ت ف ةز ي رأا ل اان الاتاج ال حتأل علان
ايتاراد الك أت نطت السا رأم ،فل لك نيلك حق ج ال صاي اللاتام الفايم ال قايم على الساحم اينليليم ل انم مضاايم فضم  11تا ج
تل تا داد شتنم «ه ي ز بتاةت » الت ليم .فحظى شتنم «مأتأ ا» بين ت حصم ي نيم اي أي اج الكيك الكت اي ن اللا ي آليًاً ،فح د
اللتند الثاةي اي ي ج التنا ق اللقتتشاد اللخ ي ت فاظيم حص اا اي شتا ح بسك أت ال أفت الحل أاد .خت التب األ تل عاً
 ،2017ف عت ت يااد الشتنم ب ان  %93فقتأ ًا للس ج اللحلي ت ف إيه نتابم  %7الل قيم ألي اج ال صتأت اي أنثت تل  14ر لم على
األخص الت الاتبيم اللدا ري .للدأت تل اللال تاد أتإى أاري الل ن ايلك ت ةيir.edita.com.eg :
لالستعالم والتواصل:
األستاذة  /منة شمس الدين
ر يز عتناد اللس ثلتأل فط أت األعلا
فليف ن+202 3851 6464 :
ت باأد+2010 0 154 2428 :
menna.shamseldin@edita.com.eg

األستاذة  /ياسمين ُ
غبريال
تسئ

عتناد اللس ثلتأل

فليف ن+202 3851 6464 :
ت باأد+2012 2 756 3935 :
yasmine.ghobrial@edita.com.eg

التصريحات التطلعية:
أح ي هيا ال يان على فصرررررتأحاد فطلايم .ال صرررررتأح ال طلاى ه أي فصرررررتأح أ صرررررد ب نا ا احتاث فارأخيم ،ألكل ال اتف عليه عل نتأق ايررررر ختاً تثد الا اراد
الكللرراد ا فيررم ف اقررا لل قررتأتادف ،ففاررتفف ،فتتفقرردف ،ففقررترف ،فف حلرردف ،ففا قررتف ،فنررتف ،فال قررتأتادف ،ففف ت ف ،فف ناررادف ،ففا دًف ،ففتىف ،ففخططف ،فتلكلف،
فت ن ف ،فتشررررررت عادف ،فأا ئيف ،فعلى علمف ،فيرررررر فف ،ا اي ند حالم ،تا أافياا ا فا يتاد اختى تلاثلم ال ي فاتف الى ال اتف على ال صررررررتأح باع ارب فطلاى .هيا
 ،ملى ال صررتأحاد ال ي ف ضررلل تال تاد عل الا ا ج اللاليم ال لس ر ق ليم ا الخطط أ ال نااد بشررين األعلا ال دارأم ايراري ،الال أ التبحيم
أاط ق ،على إه الخص ر
الظت ف ا ن صارأم ال اظيليم الااتم اي اللس ق د غيتها تل اللسا د ال ي فؤثت على شتنم اأتأ ا للصااعاد الئيا يم ش( .ً.ً.فالشتنمف).
ال صرررتأحاد ال طلايم فاكز إااد الاظت الحاليم يراري الشرررتنم (فا راريف) على احتاث تسررر ق ليم ،ال ي فق ً على اا تاضررراد ايراري فاط ي على تخانت تات ام غيت
تات ام ،تدا لم غيتها تل الا اتد ال ي نت فؤثت على ان فك ن ة ا ج الشرررررررتنم الفاليم أ أراءها أ مةدا افاا تخ لفا اخ تاا تارأا عل أي ة ا ج اي اللسررررررر ق د ،ا عل أراء
الشرررتنم أ اةدا افاا ال ارري اي هيب ال صرررتأحاد ال طلايم صرررتاحم أ ضرررلاا .نت أ سررر د فحقق أ عتً فحقق هيا ا ا تا اي اخ تف الحالم اللاليم الفاليم للشرررتنم ا ة ا ج
علليافاا اخ تاا إ هتأا عل هيب ال صتأحاد ال طلايم ،أ عتً ف ااق ال نااد ي اء ناةت صتأحم ا ضلايم.
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فخض أعلا الشتنم لاتر تل اللخانت الشك ال ي نت ف س د اي اخ تف ال صتأح ال طلاى ا ال قتأت أ ال ا ؤ اخ تاا تارأا عل ال صتأحاد ال طلايم ال ارري اي هيا ال يان
ي اء صتاحم ا ضلاا .اللال تاد اآلراء ال صتأحاد ال طلايم ال ارري اي هيا ال يان فا ت اقط عل نت صت ر هيا ال يان فخض لل ئييت ر ن مخطار .ف اات الشتنم
بيي ال داً ايلا أخص تتاإام ا فحتأ ا فينيت أ ا عتن عل أي فاتأتد على أي تل ال صتأحاد ال طلايم ل اكز األحتاث ال ي ف م أ الظت ف ال ي فاشي ايلا أ الق
بلضل ن هيا ال يان.
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