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التاب     E07رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصنننناعة زي زيارة ديةدية لعصنننن   

 أكتوبر   6بعدينة    »إيديتا للصناعات الغذائية« لشركة  
 

واللوا  أحمد راشططططد م ا     ،و يرة التاارة والصطططط ا   نجدجن جامعالدكتورة  و  ،معالي الدكتور مصططططمدب مد ولي رمجل مالل الو را 

 E07لمصطط ع (  ي  يارة تدقدي  GAFI)  والم اطق ال رةلالسططتامار ت دجذي للهجئ  العام  الرمجل الم مد  بد الوهاب  والمسططترططار  الاجزة، 

 أكتو ر 6 مدي   التا ع للررك  

 2022أبريل  10 الةاهرة زي

الرامدة  صطط ا     –( EFID.Lو ور طط  ل د     EFID.CAللصطط ا اا الاذامج ) )كوا البور طط  المصططري     أ ل ت الجوم شططرك  يديديتا

، معالي و يرة التاارة والصط ا   نجدجن جامعوقجام معالي الدكتور مصطمدب مد ولي رمجل مالل الو را    ن   –  األغذي  الخدجد   ي مصطر

 زيارة تدقدي   والم اطق ال رةلالسطتامار ت دجذي للهجئ  العام  الرمجل الواللوا  أحمد راشطد م ا   الاجزة، والمسطترطار م مد  بد الوهاب   ،

لمصطط ع المتمور، تا عوا سططجر العملج  اجنتاجج  لمامو   من أ ر  م تااا  اأكتو ر. وخالل جولتهم   6التا ع للرططرك   مدي     E07لمصطط ع 

  . الررك

أكتو ر، وهو أحد المصطانع الخمسط  التا ع  للرطرك  دلب جانو أول مصطانع الرطرك    6 مدي    بوالريل  الم مق  الصط ا ج   E07ويقع مصط ع 

ألف متر مر ع وتبلغ  50مقام  لب مسططاح    E07مصطط ع .  2021 ي ايسططمبر خارج مصططر  الممل   المار ج  الذي  دأ الترططاجت التااري  

خموط دنتاج من  10المصطط ع حالج ا  ططالتي دنتاج تضططم يضططم  موظف. و  1.500 إجمالي  دا ومتر مر ع،   32.500المسططاح  اجنرططامج   

خط دنتاج مختلف تقوم  تص جع تر جل  واسع  من م تااا ال رواسو  وال جك والويدر والمقرمراا. وتقوم ديديتا  تراجت خموط   32دجمالي  

المامع  لمصانع الررك   نتاجج  اجماق   تبلغ الو .مصانع رمجسج  مع مرا اة أ لب معايجر الاواة وسالم  الاذا  6دنتاجها المختلد  من خالل  

 .آالف موظف 7من خالل أكار من  طن س وي ا 181.535

 ن سططعااتب  اسططتقبال معالي   ،العهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة لشننركة »إيديتا للصننناعات الغذائية« رب  أو ي هذا السططجا  

. وأكد  ر ي  لب أهمج  E07مصطط ع   ي معالي و يرة التاارة والصطط ا   نجدجن جامع والو را   مالل  مصططمدب مد ولي رمجل الدكتور 

أكد مويت. و لب المدى ال   مسطتدامال ج  مالت ت قجق و  يمصطرالم ان  االقتصطاا   ما يسطاهم  ي تعزيز الصط ا   الم لج  وت دجز الصطااراا  ا م 

 ج  مت لت قجق هذه الالرمجسطج    ااالم ركأحد   االقماع الخاص  ا تبارهالذي تلعبب مؤسطسطاا  دور  ال أهمج     راسطخ ر ي أ  ديديتا لديها  قجدة 

ملجار ج جب تقريب ا خالل السط واا   1وأشطار  ر ي دلب أ  الرطرك  تخمط لضطس اسطتاماراا  قجم    رص العمت.المزيد من وخلق     االقتصطااي 

ترسططجس م انتها  تم  ت من "ديديتا" وأضططاف  ر ي أ   جر المزيد من  رص العمت. توالتوسططع  ي  ملجاتها الترططاجلج  والاالث  المقبل   هدف 
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اجناا اا  تسطاهم  أ  نتملع دلب و قلجمي.اج  هاحضطورت مج   صط ا ج  و دضطت قدرتها  لب التوسطع  ي قا دتها ال  التي تعمت  ها  سطوا األ ي  

 ما يعوا أثره  التصطديرللعمت  العديد من األسطوا  وت مج  التصط جع واديد من الرطركاا المصطري  الاجت الت دجز  ي  التي أحر تها الرطرك   

 .اجياا ي  لب االقتصاا  وجب  ام

 ي سططو  األغذي  الخدجد  المصططري،    2021ملجار  بوة خالل  ام  2.9قامت  بجع حوالي  ديديتا للصطط ا اا الاذامج  جدير  الذكر أ  شططرك   

 تصطدير ديديتا وتقوم ملجار ج جب.  5.2ت و ت ما  جن ال رواسطو  وال جك والويدر والمقرمرطاا والبسط ويت وال لوياا، و قجم  دجمالج   لات 

 ام خالل  ملجو  ج جب   310الصطططااراا  حام  وشطططمال د ريقجا، و لغ دجمالي   اول   ي جمجع أن ا  الرطططر  األوسطططط  17حالج ا دلب م تااتها  

 .2021 ام اجيراااا خالل ٪ من دجمالي 5.9ويمات ذلك  ،2021

 

 —نهاي  البجا —

 

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شرك  رامدة  ي قماع الص ا اا الاذامج  المعبأة آلج ا  السو  المصري. تتخصص  1996للص ا اا الاذامج )  ام    تأسست شرك  يديديتا

شرك  يديديتا)  ي دنتاج وتص جع وتسويق وتو يع المخبو اا،  ما  ي ذلك ال جك وال رواسو  والرقامق المخبو ة )المص ع  من الدقجق(  

ال لوياا وكذلك  الويدر  الم لج     و س ويت  التااري   العالماا  الررك   دا ا من  تضم م دظ   وال رامجت، حجث  والاجلي  والمو ي  الاا   

الراما  مات يمولتو) ويتواو) وي جك رولز) وي جك ستج ل) وي ريس ا) ويمجمج ل)، كما تمتلك  دا ا من العالماا التااري  الدولج   

و مصر  تجت)  ي  ويتايار  ويهوهو )  يتوي  جز)  والعرا  وم ها  ولب ا   وسوريا  وتونل  والازامر  والمارب  و لسمجن  واألرا   لجبجا 

  والب رين و ما  واجماراا وال ويت وقمر والسعواي ، وتمتلك كذلك حقو  التص جع والمعر   الد ج  والتق ج   لب الساح  اجقلجمج  لباق  

تضم   وت ظب  11دضا ج   الدولج .  يهوستل  راند )  شرك   م تااا  من  ال جك   م تج  أسوا   سوقج   ي  حص   يديديتا)  أكبر  شرك  

مع تعزيز حصتها  ي شرامح  س ويت الويدر. وخالل  مرتب  رامدة  ي سو  ال لوياا  المخبو ة وال رواسو  المعبأ آلج ا ، وت تت  والمقرمراا  

متبقج  ألسوا  التصدير و لب األخص  % ال5.9% تقريب ا للسو  الم لي مع توججب قرا    94.1، تو  ت مبجعاا الررك   واقع  2021 ام  
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 التصريحات التطلعية:

هو أي تصريح ال يتصت  وقامع او احداث تاريخج ، ويم ن التعرف  لجب  ن طريق استخدام مات العباراا    ي توي هذا البجا   لب تصري اا تملعج . التصريح التملعب

ترى"، "تخمط"، "مم ن"،  وال لماا االتج  "و قا للتقديراا"، "تهدف"، "مرتقو"، "تقدر"، "تت مت"، "تعتقد"، "قد"، "التقديراا"، "تدترض"، "توقعاا"، "تعتزم"، "

ب. هذا  ا"، "ي باي"، " لب  لم"، "سوف"، او  ي كت حال ، ما ي دجها او تعبجراا اخرى مماثل  التي تهدف الب التعرف  لب التصريح  ا تباره تملع"متوقع"، "مررو ا

ال تامج المالج  المستقبلج  او الخمط أو التوقعاا  رأ  األ مال التا اري  واجاارة، وال مو أو  ي مبق،  لب وجب الخصوص، دلب التصري اا التي تتضمن معلوماا  ن 

 )"الررك "(.     الر  ج  والظروف االقتصااي  والت ظجمج  العام   ي المستقبت وغجرها من المسامت التي تؤثر  لب شرك  ايديتا للص ا اا الاذامج  ش.م.م.

والتي تقوم  لب ا تراضاا اجاارة وت موي  لب مخاطر معرو    التصري اا التملعج  تع ل وجهاا ال ظر ال الج  جاارة الررك  )"االاارة"(  لب احداث مستقبلج ،  

ايا  ن أي نتامج  ي المستقبت، او  ن  وغجر معرو  ، وماهول  وغجرها من العوامت التي قد تؤثر  لب ا  ت و  نتامج الررك  الدعلج  أو أاا ها أو دناا اتها مختلدا اختال ا ما

https://ir.edita.com.eg/ar
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التصري اا التملعج   راح  أو ضم ا. قد يتسبو ت قق أو  دم ت قق هذا اال تراض  ي اختالف ال ال  المالج  الدعلج  للررك  او  أاا  الررك  أو اناا اتها الواراة  ي هذه 

 نتامج  ملجاتها اختال ا جوهريا  ن هذه التصري اا التملعج ، أو  دم توا ق التوقعاا سوا  كانت  ري   او ضم ج .  

والر وك التي قد تتسبو  ي اختالف التصريح التملعب او التقدير أو الت بؤ اختال ا ماايا  ن التصري اا التملعج  الواراة  ي هذا  تخضع أ مال الررك  لعدا من المخاطر 

  دخمار. وال  للتاججر او  البجا  سوا   راح  او ضم ا.  المعلوماا واآلرا  والتصري اا التملعج  الواراة  ي هذا البجا  تعبر  قط  ن وقت  دور هذا البجا  وتخضع

التي تتم أو الظروف التي    تتعهد الررك   أي التزام  جما يخص مراجع  او ت ديث او تأكجد أو اال ال   ن أي تعديالا  لب أي من التصري اا التملعج  لتع ل األحداث

 ت رأ  جما يتعلق  مضمو  هذا البجا .
 

 


