
 
 

 

 % 12 بنسبة ها إيرادات نمو  تعلن عن "مجموعة أغذية "

ي الرب  ع األول من  
 
  2020ف

 

 مليون درهم  571 الرب  ع األول الي إيراداتمبلغ إج •

ونمو إيرادات قسم األعمال االستهالكية بنسبة   % 21ارتفاع إيرادات قسم األعمال الزراعية بنسبة  •

6 %  

ي  • ي قطاع  ملحوظنمو إيجاب 
 جالون  5عبوات المياه سعة و المأكوالت الدقيق و ف 

 

  ، ي وبات   – مايو -  7اإلمارات العربية المتحدة، أبوظب  كات إنتاج األغذية والمشر كشفت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، إحدى شر

ي المنطقة
ي  2020اليوم عن نتائجها المالية للرب  ع األول من العام  الرائدة ف 

ة المنتهية ف  . وسجلت  2020مارس  31عن الفتر

 ث مليون درهم، وهو ما يم 571 إجمالها  المجموعة إيرادات بلغ
ً
ة نفسها من العام مقارنة ب%12 نسبتهل نموا ي  ، 2019الفتر

ف 

ي حي   بلغ 
 مليون درهم.  27رباح األصاف 

  

عىل أساس   %21مليون درهم وبنسبة نمو بلغت  273وسجلت إيرادات قسم األعمال الزراعية التابع للمجموعة ما قيمته 

ي السوق فحسب، بل عت  قنوات البيع سنوي، حيث أن مبيعات الدقيق 
   حققتبالتجزئة لم تحتفظ بمكانتها الرائدة ف 

ً
نموا

 
ً
ا   كبت 

ً
.   %52مليون درهم، وهو ما يعادل زيادة نسبتها  154، إذ وصلت إل ملحوظا ي

ة نفسها من العام الماض  مقارنة بالفتر

 إل بشكل رئيسي ويعود ذلك 
ً
ي ذلك  وارتفاع مبيعات الصادرات، بشكل ملحوظ  تنامي الطلب محليا

ي  التجارية العملية بما ف 
التر

، باألضافة إل  تم استكمالها من  ارتفاع تجارة القمح. قبل برنامج الغذاء العالمي

 

 نسبته    يعكس ما    مليون درهم،  298  فقد بلغت إيراداته  ،التابع ألغذية  قسم األعمال االستهالكية ب  أما فيما يتعلق 
ً
عىل  %6نموا

ي إيرادات قطاع المأكوالت بنسبة أساس سنوي
 بقسم األصناف التجارية   عىل أساس سنوي%21، إذ ارتفع صاف 

ً
مدفوعا

ي كل من اإلمارات العربية المتحدة ومرص و ومعجون الطماطم 
 مع استجابة المستهلكي   للوضع  المأكوالت المجّمدة ف 

ً
تزامنا

وبات بلغت إير كما الصحي السائد.   مليون درهم. ونمت أعمال قسم توزي    ع عبوات المياه سعة   216ادات قطاع المياه والمشر

ي اإلمارات العربية المتحدة   5
ي حي    عىل أساس سنوي  %  8بنسبة  و   بشكل ملحوظ  جالون عىل المنازل والمكاتب ف 

ت  حافظ ، ف 

ي السوق من حيث الحصة السوقية والقيمة  ا عىل ريادته محفظة المياه المعبأة
.    % 26و % 29ما نسبته وبف   عىل التوالي

 

 



 
 

 

ي "القابضة السويدي،  سلطان وقال سعادة خليفة
 
رئيس مجلس إدارة مجموعة  و  "ADQرئيس المحافظ االستثمارية ف

ي معرض تعليقه عىل هذه النتائج: 
 
وبات يتسم بالكفاءة والفعالية، فإن نتائج   تعزيز "إذ نتطلع إل  أغذية ف قطاع أغذية ومشر

كة 2020مجموعة أغذية المالية للرب  ع األول من العام  اتيجية الشر واستجابتها االستباقية لظروف  ، هي خت  دليل عىل استر

اتيجية ي تتسم بالتحديات مدعومة بسلسلة توريد مرنة وباستر
الظروف  ل هذه ونؤكد خال أعمال متينة.  تسيت   السوق التر

امنا بدعم  االستثنائية  ". الغذائيةوتعزيز رفاهية الناس من خالل منتجاتنا  تنا الرشيدة ؤية حكومر التر 

 

"إننا نواصل المحافظة    : باإلنابة  من جهته، قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية

رنا الحصة السوقية عت  القطاعات والدقيقاألساسية مثل المأكوالت    بالفئاتعىل نتائج إيجابية فيما يتعلق  
ّ
، باإلضافة إل تصد

ي ذلك إطالق خطط، الرئيسية مثل المياه. وُيعزى هذا النجاح إل العديد من الجهود المبذولة
اتيجية  نا بما ف  لتسيت   االستر

ي بيع ال، والتأكد من أن جميع منافذ أعمالنا التجارية
المنتجات   بمخزون وفت  منالتابع لنا مزّودة  الدعم المجتمعي قسم ف 

وبات األساسية".    الغذائية والمشر

 

 لتطبيقنا عىل شبكة اإل الرقميةوأضاف الظاهري "أما عىل صعيد الخدمات 
ً
 ناجحا

ً
ت "، فقد شهدنا إطالقا   ي والذ" 1971نتت 

ي   ،الدعم المجتمعي يشمل جميع منتجات قسم 
ي مثل هذه الظروف المجموعة بها  تتمتع ما يعكس المرونة التر

 ف 
ً
لكي    خصوصا

ن 
ّ
ي  ةمن طلب منتجاتنا بسهولعمالئنا  نمك

وبات والمنتجات  ب كما قمنا . منازلهم وهم ف  زيادة المخزونات االحتياطية من المشر

 ".  للمجتمع أفضل الخدمات من أجل تأمي    خدمة توصيل الطلبات إل المنازل  يعوستو  األساسيةالغذائية 

 

كت   عىل مسألة االستدامة من خالل إطالق أول عبوة مياه ُمس   2020"أغذية" العام    استهلت و 
من النباتات    تخرجةبمواصلة التر

ي المنطقة، %100بنسبة 
بدأت مساعيها من أجل جمع وإعادة تدوير البولي إيثيلي    كما   ،وهي "عبوة مياه العي   النباتية" ف 

كة PETتريفثاليت ) ي اإلدارة المُ  ،"فيوليا"( بالتعاون مع شر
 ف 
ً
 ثىل للموارد. الرائدة عالميا

 

ي اإلعالن عن نتائج "أغذية" للرب  ع األول من العام 
ي  2020ويأبر

، عقب اختتام جمعيتها العمومية السنوية الخامسة عشر التر

ي 
ي ف  ي أبوظت 

 عت  تقنية الفيديو، حيث وافق المساهمون عىل توز  2020إبريل   16عقدتها ف 
ً
ونيا   15ي    ع أرباح نقدية بنسبة الكتر

ي المئة بمبلغ  
ة المقبلة.    90ف   مليون درهم، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفتر

 

 

 

 

 

انتهى    



 
 

 

 ش.م.ع "أغذية" حول نبذة

 
ّتأسستّالتيّّالمجموعةّوتندرجّّوالمشروبات.ّّاألغذيةّّإنتاجّّمجالّّفيّالرائدةّّالشركاتّّأبرزّمنّّواحدةّّلهاّّمقرا ّّّأبوظبيّمنّّتتخذّالتيّّأغذيةّّمجموعةّّتُعد ّ

ّمستثمرونّيمتلكّفيماّ"أغذية"ّ،ّمجموعةّأسهمّمنّ%51ّنسبةّ"صناعات"ّوتمتلكّ"أغذية".ّاسمّتحتّالماليةّلألوراقّأبوظبيّسوقّفي2004ّّعامّفي

 األسهم.ّمنّالمتبقيةّالحصةّواألفرادّالمؤسساتّمنّآخرون
 ّّّّّّّّّّّّّّالمنطقةّمستوىّعلىّالقابضةّالشركاتّاكبرّاحدىADQّّ"القايضة"ّلّتابعةّشركةّ"صناعات"ّتعد

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

ّالمجموعةّّوتوفرّّالعاليةّ،ّّالجودةّّذاتّّالمبتكرةّّوالمشروباتّّالغذائيةّّالموادّّمنّّمتنوعةّّاقةبّّتوفرّّوالتيّّالمتكاملةّ،ّّالشركاتّّمنّّعالميةّّمحفظةّّتشغيلّّعلى

ّّمّنّأكثرّأغذيةّمجموعةّلدىّويعملّّاألوسط.ّالشرقّومنطقةّوتركياّالخليجيّالتعاونّمجلسّودولّالمتحدةّالعربيةّاإلماراتّفيّللمستهلكينّمنتجاتها

ّالعينّ،ّّ)مياهّّالمياهّّالتالية:ّّالقطاعاتّّفيّّوالمشروباتّّاألطعمةّّمنتجاتّّمنّّمتنوعةّّمجموعةّّوتسويقّّيعوتوزّّتصنيعّّبمسؤوليةّّيضطلعونّّموظف4000ّّ

ّفريشّ،ّ)العينّالعصائرّالمرابع(ّ؛ّاجريفيتاّ)أجريفيتاّ،ّالحيوانيةّاألعالفّالكبرى(ّ؛ّ)المطاحنّالدقيقّبامبيني(ّ؛ّدلتا،ّألبينّ،ّالطبيعيةّالينابيعّمياهّالبيانّ،

 ّالكبرى(.ّ)المطاحنّوالجاهزةّالمجمدةّوالمخبوزاتّالمجمدة(ّ،ّوالخضرواتّالطماطمّ)معجونّالمصنعةّواألغذيةّ)يوبليه(ّ،ّلباناألّصن(ّ؛ّكابري
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