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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

 المنتج الجديد  إطالقمع  «E08»مصنع تفتتح ثاني خطوط اإلنتاج داخل  «إيديتا»

 «تودو دونات»

بعد افتتاح خط جديد إلنتاج الويفر مؤخًرا ضمن استراتيجية الشركة لتنمية باقة المنتجات  «E08»خط إنتاج الدونات يمثل اإلضافة الثانية لمصنع 

 المميزةوتعظيم حصتها السوقية عبر إطالق المزيد من المنتجات االبتكارية 

 

 2017أكتوبر  24القاهرة في 

الرائدة بصناعة األغذية الخفيفة  –( EFIFq.Lدن وبورصة لن EFID.CA)كود البورصة المصرية « إيديتا للصناعات الغذائية»أعلنت شركة 

وقد بدأ  .أكتوبر 6مدينة في بالمجمع الصناعي بوالريس الزامل  «E08»مصنع داخل ثاني خطوط اإلنتاج لبدء التشغيل التجاري عن  –في مصر

، علخ أن يتبعه إطالق «تودو»تحت عالمة المغطخ بالشااااوكوالتة  النشاااااط اإلنتاجي علخ الخط الجديد مع إطالق باقة جديدة من منتجات الدونات

 .الدونات من منتجاتمتنوعة باقة 

ألف متر مربع.  36علخ إجمالي مساااحة بنائية  خط إنتاج 11 حوالي عند اكتماله أن يضاامالمتوقع  «E08»مصاانع ويقع خط اإلنتاج الجديد داخل 

ما ويعتمد المصاااانع الجديد علخ أحد   .الويفرإضااااافي إلنتاج خط بإطالق  2017تم افتتاحه رسااااميًا في يوليو مصاااانع الوتجدر اإلشااااارة إلخ أن 

 .الغذائية لجودة والسالمةلالمعايير الدولية فضالً عن تبني أفضل وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع 

توظيف مقومات أحد  إضافة لباقة المنتجات الجديدة واالبتكارية التي تحرص إيديتا علخ إطالقها بصفة مستمرة من أجل  «تودو دونات»ويمثل 

من  «تودو»وتعد عالمة أول منتج من نوعه معبأ آليًا في السوق المصري. ، علًما بأنه في مصرسوق األغذية الخفيفة النمو الفريدة التي يتسم بها 

  ، وهي العالمة التي قامت إيديتا بتطويرها ذاتيًا.يمصرالسوق البأبرز األسماء الرائجة 

 

إيديتا للصوووووناعات »ارة والعضوووووو المنتدك ل وووووركة المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدصااااارح الجديد، تشاااااغيل خط اإلنتاج وتعليقًا علخ 

االبتكار والتميز التي تتبناها اساااتراتيجية تعكس  «E08»مصااانع داخل أن اإلضاااافة الجديدة لسااالسااالة خطوط اإلنتاج المزمع إنشاااائها ، «الغذائية

في إطار ساااعيها لتعزيز باقة المنتجات. وأضاااا  برزي أن االساااتثمارات المتواصااالة لتنمية  ة، وذلكالشاااركة إلطالق المنتجات االبتكارية الجديد

وقدرتها علخ تعظيم  إيديتاعية والقدرات اإلنتاجية للشاركة تعبر عن قناعتنا الراساخة بساالمة المقومات واألساس الداعمة ألساواق المنشاتت الصانا

 المردود االستثماري للمساهمين خالل المرحلة المقبلة.

 —نهاية البيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالسوق المصري. تتخصص 1996عام « إيديتا للصناعات الغذائية»تأسست شركة 

في إنتاج وتصاااانيع وتسااااوي  وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسااااون والرقائ  المخبوزة )المصاااانعة من الدقي ( « إيديتا»شااااركة 

يفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضااام محفظة الشاااركة عددًا من العالمات التجارية المحلية الرائجة وبساااكويت الو

، كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «ميميكس»و« فريسااااااكا»و« بيك سااااااتيكس»و« بيك رولز»و« تودو»و« مولتو»مثل 

في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان « ايجر تيلت»و« هوهوز»و« توينكيز»

منتج  11واإلمارات والكويت وقطر والسااعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصاانيع والمعرفة الفنية والتقنية علخ الساااحة اإلقليمية لباقة إضااافية تضاام 

بأكبر حصااة سااوقية في أسااواق الكيك والكرواسااون المعبأ آليًاً، وتحتل « إيديتا»الدولية. وتحظخ شااركة « دزهوسااتس بران»من منتجات شااركة 

من عام  الثانيالمركز الثاني في ساااوق الرقائ  والمقرمشاااات المخبوزة مع تعظيم حصاااتها في شااارائي بساااكويت الويفر والحلويات. وخالل الربع 

وعلخ األخص الدول العربية المتبقية ألسواق التصدير  %6تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة  %94، توزعت مبيعات الشركة بواقع 2017

 ir.edita.com.egالمجاورة. لمزيد من المعلومات يرجخ زيارة الموقع اإللكتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 رئيس عالقات المستثمرين وتطوير األعمال

 +202 3851 6464تليفون: 

 +2010 0 154 2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

يمكن التعر  عليه عن طري  اساااااتخدام مثل العبارات يتصااااال بوقائع او احدا  تاريخية، وهذا البيان علخ تصاااااريحات تطلعية. التصاااااريي التطلعخ هو أي تصاااااريي ال  يحتوي

ططف، فممكنف، االتيااة فوفقااا للتقااديراتف، فتهااد ف، فمرتقاا،ف، فتقاادرف، فتتحماالف، فتعتقاادف، فقاادف، فالتقااديراتف، فتفتر"ف، فتوقعاااتف، فتعتزمف، فتر ف، فتخوالكلمااات 

خ التصااااااريي باعتبارى تطلعخ. هذا فمتوقعف، فمشااااااروعاتف، فينبغيف، فعلخ علمف، فسااااااو ف، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخر  ممافلة التي تهد  الخ التعر  عل

رية واإلدارة، والنمو أو الربحية ينطب ، علخ وجه الخصااوص، إلخ التصااريحات التي تتضاامن معلومات عن النتائج المالية المسااتقبلية او الخطط أو التوقعات بشااأن األعمال التجا

 تي تؤفر علخ شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. )فالشركةف(.   والظرو  االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل ال

طوي علخ مخاطر معروفة وغير التصاااريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشاااركة )فاالدارةف( علخ احدا  مساااتقبلية، والتي تقوم علخ افتراضاااات اإلدارة وتن

و أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج في المساااااااتقبل، او عن أداء أخ ان تكون نتائج الشاااااااركة الفعلية تؤفر عل معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد

لية للشاااركة او نتائج المالية الفعالشاااركة أو انجازاتها الواردة في هذى التصاااريحات التطلعية صاااراحة أو ضااامنا. قد يتساااب، تحق  أو عدم تحق  هذا االفترا" في اختال  الحالة 

 عملياتها اختالفا جوهريا عن هذى التصريحات التطلعية، أو عدم تواف  التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. 

ية الواردة في هذا البيان يحات التطلعتخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسب، في اختال  التصريي التطلعخ او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصر

ال تتعهد الشركة بيان وتخضع للتغيير دون إخطار. وسواء صراحة او ضمنا.  المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا ال

من التصريحات التطلعية لتعكس األحدا  التي تتم أو الظرو  التي تنشأ فيما يتعل   بأي التزام فيما يخص مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علخ أي

 بمضمون هذا البيان.

 

 


