
 
 

 %15مساهمو "مجموعة أغذية" يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 السنوي الخامس عشر  خالل اجتماع الجمعية العمومية 

 

، إحدى شركات إنتاج األغذية  "أغذية ش.م.ع ةمجموع"عقدت   – 2020إبريل  91أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

إبريل الجاري خالل "مؤتمر عبر   16والمشروبات الرائدة في المنطقة، جمعيتها العمومية السنوية الخامسة عشر يوم الخميس 

مليون   90% أي ما قيمته  15ووافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح نقدية بنسبة  الفيديو".  

ابات خومن ضمنها إعالن نتائج إنت  أعمالها،معية مجموعة من البنود األخرى المدرجة على جدول  جكما ناقشت الهم.  در

في حين انضم إليه ستة أعضاء جدد. كما جرى خالل الجمعية   ،مجلس إدارة "أغذية"، حيث احتفظ عضو واحد بمقعده

  . 2019والبيانات المالية للعام مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات الموافقة على تقرير 

 

  الصافية ما قيمته  هاإيرادات  في حين بلغتمليون درهم،    137أن أرباحها الصافية قد بلغت    اً،وكانت مجموعة أغذية أعلنت سابق

الجغرافي وتنوع  بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعها  2. وسجلت الشركة نمواً في إيراداتها بنسبة مليار درهم 2.04

 محفظة المجموعة.

 

بالمئة في العام   54مقابل  2019في العام بالمئة  56إلى  "مجموعة أغذية"وارتفعت مساهمة قسم األعمال اإلستهالكية في 

جالون على المنازل والمكاتب في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقطاع  5. وساهم قسم توزيع عبوات المياه سعة سبقهالذي 

نمو المسجل قي قطاع األعمال الفي المملكة العربية السعودية والكويت، في تحقيق  عمليات المجموعةالمأكوالت إلى جانب 

أجريفيتا لألعالف  "و "المطاحن الكبرى للدقيق" الذي يتألف من أغذية" وفي "قسم األعمال الزراعية وحقق  االستهالكية.

ً بأعمال قسم الدقيق،  "الحيوانية ً في كل من مبيعات التصدير  توقعات السوق مدفوعا حيث شهدت أحجام المبيعات نمواً قويا

 مبيعات التجزئة باألخص في اإلمارات الشمالية، باإلضافة إلى تجارة القمح.   اً فيتوسعو

 

تُعد   2019نتائج أغذية المالية للعام إن "وقال سعادة المهندس ظافرعايض األحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: 

المجموعة في الحفاظ على حصتها الرائدة في السوق وزيادة اإليرادات على الرغم من أنه كان عاماً   متانةمؤشراً إيجابياً على 

ً بالتحديات في مختلف أنحاء المنطقة. وهذا دليل على أن أغذية تتمتع بالمرونة والقوة التي تؤهلها للمحافظة على ثقة   مليئا

 ".  في الدولة وخارجهاالتنوع االقتصادي  المساهمين، مع االستمرار في توافقها الثابت مع أجندة

 

"لقد أظهر نمو   قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" باإلنابة:من جهته،  

ذية والمدفوعة بتنوع محفظة منتجاتنا وتوّسعنا الجغرافي. وعلى الرغم غأ  مجموعة إيراداتنا مدى القوة التي تتمتع بها

، فإننا سوف نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة فيما يتعلق اتقطاع مختلف المن أجواء األنشطة التنافسية والحادة في 



 
 

في سلوك  قطاع المياه والتغيّر  ما يخصبحصتنا السوقية على الرغم من اشتداد عروض األسعار الترويجية في

 ". بشكل عام المستهلكين

 

هي جزء من  ،إن جهودنا المستمرة لخفض التكاليف عبر مختلف قطاعات أعمالنا وتركيزنا على االبتكار" وأضاف الظاهري:

ت  بشتى انواع المواد الغذائية والمشروباالتزامنا بالنمو المستدام لإليرادات في حين تبقى أولوياتنا منصبّة على تزويد عمالئنا 

   الموثوقة". التي تتمتع بأعلى معايير الجودة واالعالف 

 

افتتاح "مركز البحث التكنولوجي للتغليف" الجديد  ،2019وتشمل اإلنجازات الرئيسية التي حققتها "مجموعة أغذية" في العام 

في العين والمخصص لتطوير تقنيات تغليف أكثر استدامة، وهو جزء من التزام المجموعة باالستدامة. كما أعلنت "أغذية" عن 

زيرو  لعينا، حيث أطلقت منتجها المبتكر الجديد "2019مبادرات خاصة باالستدامة قامت بها المجموعة خالل معرض جلفود  

و"صندوق مياه العين" وهو األول من نوعه  في المنطقة  البرومات معبأة خالية منتجارية مياه شرب عالمة  أول، "برومات

دقيق المطاحن الكبرى  " طحين مدّعم بفيتامين "د" للمرة األولى في المنطقة وهو طرح منتج  باإلضافة إلىأيضاً في المنطقة، 

  ."المدعم بفيتامين د 

 

 انتهى

 

 ش.م.ع  "أغذية" حول نبذة

 

 والمشروبات.  األغذية  إنتاج مجال  في  الرائدة الشركات  أبرز من واحدة لها  مقرا   أبوظبي  من تتخذ التي   أغذية  مجموعة تُعد  

  القابضة   )الشركة   صناعات   شركة   وتملك  . "AGTHIA"  الرمز  تحت   المالية   لألوراق   أبوظبي   سوق  في   مدرجة   2004  عام  في   تأسست   التي   المجموعة   إن 

 األسهم.  من  المتبقية الحصة واألفراد  المؤسسات   من  آخرون مستثمرون يمتلك فيما المجموعة، أسهم من  %51 أبوظبي  لحكومة  المملوكة العامة( 

  المجموعة   وتعمل  .وتركيا  ومصر  عمان  وسلطنة  يت،والكو  السعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية   اإلمارات  دولة  من  كل  في  أصول    "أغذية"  وتمتلك 

  المجموعة   وتوفر   العالية،   الجودة  ذات  المبتكرة   والمشروبات   الغذائية   المواد  من  متنوعة   باقة  توفر   والتي  المتكاملة،  الشركات   من   عالمية   محفظة   تشغيل  على 

  من  أكثر أغذية  مجموعة لدى ويعمل  األوسط.  الشرق  ومنطقة وتركيا  يجيالخل التعاون  مجلس  ودول  المتحدة العربية اإلمارات في  للمستهلكين منتجاتها

 العين،  )مياه المياه التالية:  القطاعات   في  والمشروبات  األطعمة   منتجات  من   متنوعة  مجموعة   وتسويق  وتوزيع   تصنيع  بمسؤولية   يضطلعون   موظف  4000

  فريش، )العين العصائر (؛المرابع  اجريفيتا ،)أجريفيتا الحيوانية األعالف الكبرى(؛ )المطاحن الدقيق  بامبيني(؛ دلتا، ألبين، الطبيعية  الينابيع  مياه البيان،

   . الكبرى( المطاحن) والجاهزة المجمدة المخبوزاتو المجمدة(،  والخضروات الطماطم )معجون المصنعة األغذيةو )يوبليه(، األلبان صن(؛ كابري
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