
 
 

 اإلمارات العربية المتحدة" –مؤسسة "تحقيق أمنية  دعم" تأغذية"

  العين" مياهمن " عبوة ألف 500 بعائدات                     

 

إحدى شركات إنتاج األغذية والمشروبات الرائدة في  ، "أغذية"أعلنت : 2020مايو  3اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 

  المرضى األطفال لتحقيق أمنيات  "اإلمارات العربية المتحدة –تحقيق أمنية "شراكتها مع مؤسسة  بتوسيعقامت أنها  ،المنطقة

البيع بالتجزئة خالل شهر رمضان   من خالل مؤسساتباع  ت  التي    العين"  هميا”  منألف عبوة    500  ـلنقدية  ال  اتبالعائد الدعم  عبر  

   المبارك.

 

ألف عبوة سعة   500ضان الفضيل بجمع العائدات النقدية الناتجة عن مبيعات  موسوف تتكفل هذه المبادرة المتزامنة مع شهر ر 

، "أمازون"و "أدنوكمحطات "و "لولو"و "كارفور"بما في ذلك  المختلفة،في منافذ البيع بالتجزئة  "مياه العين"ملل من  500

وهب هذه العائدات من أجل تحقيق  مايو المقبل. وسوف يتم   23الخامس من شهر إبريل الجاري ولغاية  في الفترة ما بينوذلك 

 اإلمارات العربية المتحدة".  –عبر مؤسسة "تحقيق أمنية  مصابين بأمراض خطيرة أمنيات أطفال

 

"إن شهر رمضان المبارك هو   الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" باإلنابة:المهندس جمال سالم سعادة وقال 

اإلمارت العربية المتحدة من أجل  –وقت للتأمل والعطاء للمجتمع. ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع مؤسسة تحقيق أمنية 

 الجماعي لكي نحقق أمنيات هؤالء األطفال".  رسم ابتسامة على وجوه األطفال وتمكين عمالئنا من المشاركة في هذا الجهد 

 

"نحن فخورون بمواصلة  :تحقيق أمنية اإلمارات العربية المتحدة  هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسةقال من جهته 

تحقيق   ، ونشكر لهم دعمهم المستمر الستراتيجية المؤسسة النبيلة القائمة علىتعاوننا مع أغذية خالل شهر رمضان الفضيل

نحن على ثقة بأن . و، وزرع السعادة في قلوبهم مع عائالتهمفي مختلف أنحاء الدولةاألطفال الم صابين بأمراض خطيرة  أمنيات  

 للصمود ومحاربة أمراضهم".  ألطفال الوطنفي منح األمل والقوة والفرح سوف ت سهم  مياه العين هذه، مبادرة

 

، بالتبرع 2017في العام  تاإلمارات العربية المتحدة" بدأ - مع مؤسسة "تحقيق أمنية كة "أغذية" اأن شر ومن الجدير بالذكر

لتشمل هذه المبادرة    تحرص أغذية على التوس ع فينذ ذلك الحين،  م، و"أدنوك"ت في محطات  التي تم    مبيعات مياه العينبعائدات  

 منافذ بيع استراتيجية أخرى في جميع أنحاء اإلمارات. 

 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 ت عد  

  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    "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  وسط.األ الشرق ومنطقة وتركيا الخليجي التعاون مجلس ودول  المتحدة العربية اإلمارات في للمستهلكين منتجاتها

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

  )العين  العصائر (؛المرابع اجريفيتا ،)أجريفيتا لحيوانيةا 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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