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نائب الرئيس لقطاع  تكلف سامح نجيب بمنصب «إيديتا للصناعات الغذائية»

 التمويل ورئيس القطاع المالي

الشركة الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة في مصر تقوم بتكليف سامح نجيب بالمنصب الجديد بعد عمله لسنوات عديدة مع شركة 

 أكتوبر المقبل 1 عتباًرا منا تنفيذ قرار رحيلهل مهيدًاتبكفاءة  تسليم المهام واألعمال نتهي منيهاينكن الدولية، وشريف فتحي 

 

 2016 سبتمبر 26القاهرة في 

صرررناعة برائدة ال –( EFIFq.Lوبورصرررة لندن  EFID.CA)كود البورصرررة المصررررية  «إيديتا للصرررناعات الئذائية» شرررركةأعلنت 

مجلس اإلدارة قد وافق على  أن – أكبر حصررة سرروقية في أسررواو الكرواسررون والكي  المعب   ليًاصرراحبة األغذية الخفيفة في مصررر و

 ورئيس القطاع المالي بالشركة. نائب الرئيس لقطاع التمويلتكليف سامح نجيب بمنصب 

ي انضم إليها الت عضو مجلس اإلدارة بشركة أسي  للتعدينورئيس القطاع المالي بعد شئله منصب  «إيديتا»وينضم نجيب إلى شركة 

 عشر سنوات ألكثر منعمله وذل  بعد  – وهي إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتعرف باسم أسكوم – 2011أواخر عام 

ة مراقب األعمال لكافة أنشرط ذل  بما فيبشرركة هاينكن الدولية، حي  تقلد مجموعة من المناصرب العليا في مصرر والجرائر وهولندا 

 .الشركة في عشر دول بمنطقة الشرو األوسط وأفريقيا

 لهالمدة تسع سنوات وساهم في تحو «إيديتا»شركة شريف فتحي الذي عمل مع عن  خالفًة ومن المقرر أن يتولى نجيب منصبه الجديد

 متوافق مع أحدث ما وصلت إليه ممارسات الحوكمة بالعالم.وذات طابع ونظام مؤسسي  في البورصة مدرجةإلى شركة 

 عن ،«إيديتا للصووووناعات الغذائية»المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضووووو المنتدر ل ووووركة وفي هذا السررررياو أعر  

ركة خالل بمسيرة نمو الش فصل جديدللعمل معه على تسطير  وانه يتطلع الكفاءة،و المشهود له بالخبرةاعترازه بانضمام سامح نجيب 

ان إلى االستهالكية سريعة الدوربقطاع السلع  الواسعة التي يحظى بها نجيب من واقع عملهخبرة السنوات المقبلة. ولفت برزي إلى ال

 الالزمة لترسررريي ريادة الشرررركة بالسررروو وأنه يتمتع بالخبرةب سرررواو المنطقة،  التي عمل بها الشرررركاتجانب خبرته في تنمية أعمال 

مجموعة من التخصرررصرررات على السررراحة المحلية بعميقة ال تهدراي وكذل ة فرص التوسرررع على السررراحة الدولية، المصرررري مع دراسررر

 .استراتيجيات النموالتكاليف وإعداد هيكلة التخطيط وأعمال الدمج واالستحواذ وصفقات لدولية بما في ذل  وا

الشركة  نعرحيله قرار سري يالذي  للرميل شريف فتحيبالشكر نيابًة عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها  يتوجهوأضاف برزي أنه 

ى عشررر سررنوات، مشرريًرا إل قرابة منذ انضررمامه للشررركة صررديق عرير وزميل جدير بالثقة والتقدير فهو، توبر المقبلأك 1اعتباًرا من 

 بسرعة وكفاءة. لمهام واألعمال للرميل سامح نجيبتسليم كافة اب قيام فتحيلامتنانه 

ناعات إيديتا للصو»سوامح نجيب المقرر تكليه  بمنصوب نائب رئيس اطاع التمويل ورئيس القطاع المالي ب وركة ومن جانبه أوضرح 

 وتحظى بالقدرة على تحقيق النمو تمثل فرصررةفي قطاع الصررناعات الئذائية  االنضررمام إلى شررركة تحتل مرتبة الريادة، أن «الغذائية

عمل فريدة من نوعها. ولفت نجيب إلى تطلعاته للعمل مع المهندس هاني برزي وفريق اإلدارة التنفيذية بالشرررركة على تو يف فرص 

 االستثماري للمساهمين.  النمو الجذابة بالتوازي مع تعظيم العائد
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، حي  شرررئل منصرررب مسررراعد وزير االقتصررراد والتجارة الخارجية، مم انتقل للعمل في شرررركة 2000وبدأ نجيب مسررريرته المهنية عام 

، وذل  قبل قيام شررركة هاينكن الدولية باالسررتحواذ عليها. وقد عمل نجيب على صررفقة االسررتحواذ 2001األهرام للمشررروبات في عام 

، مم شررئل منصررب مدير التكاليف وتولى مسرراولية المصررنع الرئيسرري ومصررانع مليون جنيه 250كة الجونه للمشررروبات بقيمة على شررر

لكافة أنشرررطة الشرررركة في عشرررر دول بمنطقة الشررررو األوسرررط إنتاج المواد الخام، وذل  قبل ترقيته ليشرررئل منصرررب مراقب األعمال 

 2009ي الجرائر، حي  شئل منصب مدير قطاع التمويل في يناير شركة التابعة لهاينكن فوأفريقيا. وانتقل نجيب بعد عامين للعمل بال

  . 2011وحتى انتقاله لشئل منصب رئيس القطاع المالي وعضوية مجلس إدارة شركة أسكوم في أكتوبر 

 —نهاية البيان—

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

 «إيديتا»وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الئذائية المعب ة  ليًا بالسوو المصري. تتخصص شركة  1996عام « إيديتا للصناعات الئذائية»ت سست شركة 

الحلويات ذل  فر وكفي إنتاج وتصررنيع وتسررويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذل  الكي  والكرواسررون والرقائق المخبوزة )المصررنعة من الدقيق( وبسرركويت الوي

بي  »و« بي  رولر»و« تودو»و« مولتو»، حي  تضرررررم محفظة الشرررررركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل الجافة والطوفي والجيلي والكراميل

يا في مصررررر وليب« تايجر تيل»و« هوهوز»و« توينكير»، كما تمتل  الشررررركة عددا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسرررركا»و« سررررتيكس

والمئر  والجرائر وتونس وسرررررروريا ولبنان والعراو والبحرين وعمان واإلمارات والكويت وقطر والسررررررعودية، فضررررررال عن إبرام اتفاقية  واألردن وفلسررررررطين

سوقية في أسواو الكي  والكرواسون  ب كبر حصة« إيديتا»وتحظى شركة  .«هوستس»منتج جديد من منتجات شركة  11ترخيص ودعم فني لتصنيع وتوزيع 

ع األول من عام الربالمعب   ليًاً، وتحتل المركر الثاني في سوو الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعظيم حصتها في شرائح بسكويت الويفر والحلويات. وخالل 

شركة بواقع 2016 سوو المحلي مع توجيه  %93، توزعت مبيعات ال دولة وعلى األخص الدول  14بقية ألسواو التصدير في أكثر من المت %7قرابة تقريبًا لل

 ir.edita.com.eg. لمري من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني العربية المجاورة

 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس عالاات المستثمرين وتطوير األعمال

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 menna.shamseldin@edita.com.eg + |2010 2 154 2428+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 األستاذة / ياسمين غبريال

 مسئول عالاات المستثمرين 

 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 menna.shamseldin@edita.com.eg + |2012 2 756 3935+ | 202 3851 6464تليفون: 

 

 التصريحات التطلعية:

عبارات و اسررررتخدام مثل اليحتوى هذا البيان على تصررررريحات تطلعية. التصررررريح التطلعى هو أي تصررررريح ال يتصررررل بوقائع او احداث تاريخية، و يمكن التعرف عليه عن طريق 

عرراتا، اتعترما، اترىا، اتخططا، اممكنا، الكلمررات االتيررة اوفقررا للتقررديراتا، اتهرردفا، امرتقرربا، اتقرردرا، اتتحمررلا، اتعتقرردا، اقرردا، االتقررديراتا، اتفتر ا، اتوق

 يح باعتباره تطلعى. هذاامتوقعا، امشررررررروعاتا، اينبئيا، اعلى علما، اسرررررروفا، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماملة التي تهدف الى التعرف على التصررررررر

الية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشرر ن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية ينطبق، على وجه الخصرروص، إلى التصررريحات التي تتضررمن معلومات عن النتائج الم

 ةا(.   والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤمر على شركة ايديتا للصناعات الئذائية ش.م.م. )االشرك

الحالية إلدارة الشرررركة )ااالدارةا( على احداث مسرررتقبلية، والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير التصرررريحات التطلعية تعكس وجهات النظر 

اء لمسرررررررتقبل، او عن أدعن أي نتائج في امعروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤمر على ان تكون نتائج الشرررررررركة الفعلية  او أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا 

ائج المالية الفعلية للشرررركة او نتالشرررركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصرررريحات التطلعية صرررراحة أو ضرررمنا. قد يتسررربب تحقق أو عدم تحقق هذا االفترا  في اختالف الحالة 

 انت صريحة او ضمنية. عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء ك
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ردة في هذا البيان يحات التطلعية الواتخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتئيير دون إخطار. و ال تتعهد الشركة سواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا 

علق بمضمون الظروف التي تنش  فيما يتب ي الترام فيما يخص مراجعة او تحدي  او ت كيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التي تتم أو 

 هذا البيان.


