
 
 

 

 "أغذية" تعيّن آالن سميث رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة

 

 ، ي كات   أعلنت : 2020 يوليو  07 -اإلمارات العربية المتحدة، أبوظب  "مجموعة أغذية ش.م.ع"، إحدى شر

ي المنطقة، 
وبات الرائدة ف   اليوم، عن تعيي   آالن سميث رئيسإنتاج األغذية والمشر

 
ي  ا

 لها. ويأت 
 
 جديدا

 
تنفيذيا

 لسعادة
 
  المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" باإلنابة  تعيي   سميث خلفا

ي مارس والذي كان قد تم تعيينه ل
ة انتقالية من قبل مجلس إدارتها ف   . 2020فت 

ي مجال السلع آالن سميث  ينضم
ي األسواق العالمية ف 

ة عريقة ف   معه ختر
ً
إىل "مجموعة أغذية" حامال

  ( FMCGاالستهالكية الشيعة التداول ) 
 
ته   وخصوصا ي حي   أن ختر

ق األوسط وباكستان، ف  ي منطقة الشر
ف 

ي 
ي األسواق الجديدة وتنشيط العمليات التشغيلية العالمية الرائ  الواسعة ف 

ة سوف تدعم  د دفع عجلة النمو ف 

ي المنطقة كونه يتمتع بالكفاءة والجدارة. 
ة عملية واسعة كما   نجاحه ف  نتهيتمتع آالن بختر

ّ
ي   قد مك

ّ
من توىل

اتيجية وإدارة تحّوالت األعمال التجارية والتطوير الصناعي وقيادة العمليات التشغيلية المبادرات ا الست 

ي األعمال التجارية. 
 ف 
 
كة بي   بلدان متعددة، باعتباره رائدا سميث   كانوقبل انضمامه إىل "أغذية"،   المشت 

كة يشغل  ي شر
ق األوسط وباكستان ف   ، حيث أمض  "ماندولت   العالمية"منصب المدير اإلداري لمنطقة الشر

 من حياته المهنية    19  أكتر من
 
اف عىل حيث    العديد من المهام القيادية المتنوعة  خاللها   تبوأ عاما  اإلشر

ّ
توىل

، والتأكد من  ي ي دول مجلس التعاون الخليجر
المبيعات العالمية والخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية ف 

  نمو األعمال التجارية. 

ي   ال سعادة خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية"وق
ورئيس محافظ استثمارية ف 

ي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة  ADQ"القابضة" ) 
(: "يسعدنا اإلعالن عن تعيي   السيد آالن سميث ف 

نفيذي لمجموعة  "أغذية"، كما أننا نتقدم بجزيل الشكر لسعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس الت
ة االنتقالية".    أغذية باإلنابة، لما بذله من جهود لقيادة وتوجيه "أغذية" خالل الفت 

  
ي هذا القطاع ستساهم بشكل 

ي حققها ف 
ة آالن الواسعة والنجاحات الت  : "إن ختر

ً
وأضاف السويدي قائال

ي 
ي تحقيق خطط المجموعة لتوسعة نطاق عملياتها وتنويــــع منتجاتها ف 

األسواق اإلقليمية. ونحن رئيسي ف 
ي قطاع المأكوالت 

 مجموعة "أغذية" ستواصل بقيادته العمل عىل تعزيز دورها ف 
ّ
عىل ثقة بأن
وبات ي دولة اإلمارات   والمشر

وتوفت  القيمة لمساهميها ودعم جهود   مشاريعها العالمية  توسعةوالعمل عىل    ف 
ي تطوير القطاعات الرئيسية القتصادها غت  الن

ي ف  ."  أبوظتر  فطي
 

ي منصب الرئيس التنفيذي 
ي تعيي   آالن سميث ف 

ي الوقت الذيلـ"مجموعة ويأت 
ز تزال  ال  أغذية" ف 

ّ
فيه   ترك

كة وبات.  الشر ي مجال األغذية والمشر
كة رائدة ف  اماتها بالتوسع والنمو كشر ي الت  

 عىل ثباتها ف 

 

 



 
 

 

 

 

 

 انتهى

 ش.م.ع "أغذية" حول نبذة

 

ّتأسستّالتيّّالمجموعةّوتندرجّّوالمشروبات.ّّاألغذيةّّإنتاجّّمجالّّفيّالرائدةّّالشركاتّّأبرزّمنّّواحدةّّلهاّّمقرا ّّّأبوظبيّمنّّتتخذّالتيّّأغذيةّّمجموعةّّتعد ّ

ّضة"ب"القاّّكاتشرّّمحفظةّّإلىّّ"صناعات"ّ،ّّلشركةّّالتابعةّّّ،"أغذية"ّّمجموعةّّوتنضمّّ"أغذية".ّّاسمّّتحتّّالماليةّّلألوراقّّأبوظبيّّسوقّّفي2004ّّّّعامّّفي

(ADQ)،ّّّضمنّرئيسيةّقطاعاتّفيّالعاملةّالكبرىّالمؤسساتّمنّمتنوعةّمحفظةّتمتلكّوالتي المنطقةّمستوىّعلىّالقابضةّالشركاتّاكبرّإحدى

 .أبوظبيّإمارةّفيّالنفطيّغيرّاالقتصاد

ّالمجموعةّّوتعملّّوتركيا.ّّومصرّّعمانّّوسلطنةّّوالكويتّ،ّّالسعوديةّ،ّّالعربيةّّوالمملكةّّالمتحدة،ّّالعربيةّّاإلماراتّّدولةّّمنّّكلّّفيّّأصوال ّّّ"أغذية"ّّوتمتلك

ّالمجموعةّّوتوفرّّالعاليةّ،ّّالجودةّّذاتّّالمبتكرةّّوالمشروباتّّالغذائيةّّالموادّّمنّّمتنوعةّّباقةّّتوفرّّوالتيّّالمتكاملةّ،ّّالشركاتّّمنّّعالميةّّمحفظةّّتشغيلّّعلى

ّّمّنّأكثّرّأغذيةّمجموعةّلدىّويعمل.  األوسطّالشرقّومنطقةّوتركياّالخليجيّالتعاونّمجلسّودولّالمتحدةّالعربيةّاإلماراتّفيّللمستهلكينّمنتجاتها

ّالعينّ،ّّ)مياهّّالمياهّّالتالية:ّّالقطاعاتّّفيّّوالمشروباتّّاألطعمةّّمنتجاتّّمنّّمتنوعةّّمجموعةّّوتسويقّّوتوزيعّّتصنيعّّبمسؤوليةّّيضطلعونّّموظف4000ّّ

ّاأللبانّصن(ّ؛ّكابريّفريشّ،ّ)العينّالعصائرّ)أجريفيتا(ّ؛ّالحيوانيةّاألعالفّالكبرى(ّ؛ّ)المطاحنّالدقيقّبامبيني(ّ؛ّألبينّ،ّالطبيعيةّالينابيعّمياهّالبيانّ،

 المعلومات:ّمنّللمزيدّالكبرى(.ّ)المطاحنّوالجاهزةّالمجمدةّوالمخبوزاتّالمجمدة(ّ،ّوالخضرواتّالطماطمّ)معجونّالمصنعةّواألغذيةّ)يوبليه(ّ،

 

0600ّ 506 2 971هاتف:ّّّ|www.agthia.comّ|ّcorpcoms@agthia.comّّّزيارة:ّيرجىّالمعلوماتّمنّللمزيد 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 

ّ

ّمياّخليل

Mia.khalil@havasprme.com 

+971 56 488 6074ّ

ّ

 جورجّجعجّع
Georges.geagea@havasprme.com 

+971 50 654 0729ّ
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