
 

  الصحية ؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات والظروف الراهنةت"أغذية" 

 

  انتاج األغذية إحدى شركاتأعلنت اليوم، مجموعة أغذية )ش.م.ع(،  :2020مارس  91 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

توجهات القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  مع  بما يتوافق    البيع  جاهزيتها التامة في جميع منافذعن    والمشروبات الرائدة في المنطقة،

 .وتوفير كافة المنتجات بهدف ضمان

  ، لضمان أمنها في مختلف النواحي الصحية واالقتصادية واالجتماعيةدولة اإلمارات جهود تأتي مواكبة لوأكدت المجموعة أن هذه الخطوة 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الشعب بتوافر اإلمكانات  حيث يطمئن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

 ..والقدرات، من كوادر ودواء وغذاء بغض النظر عن التحديات، ذلك أن سالمة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى

دة من ان تكون واح "تفتخر أغذية  أغذية في هذه المناسبة:وقال سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 

إلى جانب حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ومؤازرتها في جهودها الهادفة إلى دعم مجتمعنا خالل هذه الشركت الرئيسية التي تقف 

  ياماأل هراد لها أن تكون مستعدة لمثل هذألنهيان حيث ان شركة اغذية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ا األوقات،

سوف نتخطى ذلك بعزيمة أقوى وأكثر صالبة مارات ومن األمن الغذائي لدولة اإل ا  أن تلعب الدور االستراتيجي المرسوم لها كونها جزءو

 ". من أي وقت مضى

ستعداد  وعلى اتم االنؤكد ان مصانعنا مؤهلة  أغذية  "نحن في من جهته، قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية:

 معايير"أغذية"  تطبق أعلى  ان وتابعيطلب توفيرها من الشركة. والجهوزية في دعم الدولة في اي من الطلبات والكميات التي ممكن ان 

والمياه والمستلزمات األغذية  تتمتع عمليات قسم الدعم المجتمعي التابع لنا بموقع قوي واستراتيجي من أجل توفير  باالضافة  والسالمة  جودة  ال

بخدمة الطلب والتسليم عبر شبكة اإلنترنت.   مستهلكتكرة لتزويد البالمو  الالزمةلقد تم اتخاذ التدابير  لنا.  جميع منافذ البيع التابعة  األساسية في  

صنفا  وتخزينها،   180المنتشرة في الدولة بما يزيد عن اكثر من    نابتزويد كل مراكز  قمنا  في مجموعة "أغذية"  الوطني  بناومن منطلق واج

مضاعفة عدد شاحنات التسليم في خطوة تهدف إلى توفير المنتجات والمستلزمات الحياتية اليومية الضرورية براحة وسهولة الى    باإلضافة  

 "تامة.

 

 لومات حول الطلبات عبر شبكة اإلنترنت يرجى زيارة:للمزيد من المع

  https://smartpass.government.ae/index 
 أو                                 

 https://am.abudhabi.ae/FDCS/Login.aspx 
 -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  

https://smartpass.government.ae/index
https://am.abudhabi.ae/FDCS/Login.aspx


 

  العامة(   القابضة  )الشركة  صناعات  شركة  وتملك  "أغذية"،  اسم  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

 المجموعة  وتعمل  .وتركيا  ومصر  عمان  وسلطنة  والكويت،  السعودية،  العربية  والمملكة   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  في  أصوال    ذية""أغ  وتمتلك 

  المجموعة   توفرو   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 الخليجي التعاون مجلس ودول  المتحدة العربية اإلمارات في للمستهلكين منتجاتها

 )مياه المياه ة:التالي القطاعات في والمشروبات األطعمة منتجات من متنوعة مجموعة وتسويق وتوزيع تصنيع بمسؤولية يضطلعون موظف 4000

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

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

www.agthia.com 

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
 

 ميا خليل
Mia.khalil@havasprme.com 

+971 56 488 6074 

 
 جورج جعجع

Georges.geagea@havasprme.com 
+971 50 654 0729 
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