
 

 

 للمجموعة
ً
 جديدا

ً
 ماليا

ً
ن عمار الغول مديرا  "أغذية" تعي ّ

 

"مجموعة أغذية ش.م.ع"، إحدى شركات إنتاج األغذية   أعلنت :2020إبريل  XXاإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 

 .لالداره الماليهجديد رئيس تنفيذي اليوم، عن انضمام عمار الغول إلى الشركة ك والمشروبات الرائدة في المنطقة،

مديراً مالياً  للمجموعة. وقبل تعيينهات الماليه االستراتيجي سوف يتولّى الغول في إطار منصبه الجديد، مسؤولية إدارة وتخطيط

" في األردن، حيث كان يتولّى  MS Pharma"  لالداره الماليه لمجموعه الرئيس تنفيذي للمجموعة، شغل الغول منصب

الشرق االوسط و شمال   في منطقة المجموعه و توسع  نمواداره الشوؤن الماليه و المساهمه في و  على  االشرافمسؤولية 

 . افريقيا و االتحاد االوربي

ً  20خبرة تزيد عن يمتلك الغول   تمويلرأس المال و ال ادارهالمهام المالية وتأسيس فرق العمل و ادارهمع سجل حافل في  عاما

ستراتيجية االستثمارات و االكتتابات العامة  االدارة اإلواالستحواذ في إطار بيئة تتسم بالنمو، باإلضافة إلى  ندماجوعمليات اال

 والتدقيق الخارجي.  

في دول مجلس التعاون الخليجي، بما  المؤسساتالغول مناصب إدارية عليا في العديد من  شغل ،وقبل انضمامه إلى "أغذية"

 .  تنفيذي كمدير "الشرق االوسط توش آند  ديلويتوشركة "لالداره الماليه  كرئيس تنفيذي ابضة" "شركة الفوزان القفي ذلك 

بما في ذلك  ،العامةالمساهمه اإلدارة ولجان مراجعة في عدد من الشركات الخاصة و سكما عمل الغول في العديد من مجال

 شركة "أرنون للصناعات البالستيكية" و"إكسترا" و"بوان". 

في المملكة  " لندن بيزنس سكول"ويحمل الغول شهادة البكالوريوس في المحاسبة من األدرن، وماجستير في إدارة األعمال من 

 ( من والية كولورادو. CPA) معتمد الانوني القمحاسب وهو حائز على شهادة الالمتحدة، 

 

 

. انتهى    

 ش.م.ع "أغذية" حول نبذة

  في  تأسست  التي  المجموعة  إن والمشروبات.  األغذية  إنتاج  مجال  في  الرائدة  الشركات  أبرز  من  واحدة  لها  مقراً   أبوظبي  من  تتخذ  التي  أغذية  مجموعة  تُعدّ 

 أبوظبي  لحكومة المملوكة العامة( القابضة )الشركة صناعات شركة وتملك "أغذية"، اسم تحت المالية لألوراق أبوظبي سوق في مدرجة  2004 عام

 األسهم. من المتبقية  الحصة واألفراد المؤسسات من آخرون   مستثمرون يمتلك  فيما المجموعة، أسهم من % 51

 المجموعة  وتعمل  .وتركيا  ومصر  عمان  وسلطنة  والكويت،  السعودية،  العربية  والمملكة   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  في  أصوالً   "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 الخليجي التعاون مجلس ودول  المتحدة العربية اإلمارات في للمستهلكين منتجاتها

 )مياه المياه التالية: اعاتالقط 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  جمدة(،الم  والخضروات  الطماطم  )معجون  المصنعة  األغذيةو  )يوبليه(، األلبان صن(؛  كابري  فريش،

www.agthia.com 

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
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