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 تفتتح منشأة " الشر�ة العالم�ة القا�ضة" 

 جدیدة دعمًا ألهداف األمن الغذائي في اإلمارات
 

 معالي مر�م بنت محمد سعید حارب المهیري وز�رة دولة لألمن الغذائي والمائي 
 المأكوالت ال�حر�ة وتخز�ن  لتصن�عملیون درهم إماراتي  200�ق�مة جدیدة تشهد افتتاح منشأة 

 
درجة في سـوق أبوظبي لألوراق المال�ة  افتتحت الشـر�ة العالم�ة القا�ضـة، المُ   :2021فبرایر    23أبوظبي؛  

لتصن�ع  ملیون درهم    200بتكلفة تتخّطى  في مدینة دبي الصناع�ة  ، رسم�ًا منشأة جدیدة IHCتحت الرمز 
 والمأكوالت ال�حر�ة في اإلمارات العر��ة المتحدة.وتخز�ن وتوز�ع ر�ع اإلنتاج السنوي من األسماك 

 
ــتتولى   ــأة الجدیدة التي تعد األكبر من نوعها في  "أســـماك"وسـ ــة، إدارة المنشـ التا�عة للشـــر�ة العالم�ة القا�ضـ

لمالیین  الشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط، والـهادفة إلى دعم تحقیق األمن الـغذائي في اإلمارات، عبر توفیر المنتجـات  
 .المنطقةإلمارات و العمالء في دولة ا

 
تزامنًا مع انطالق فعال�ات معرض الخل�ج لألغذ�ة    2021فبرایر    22وافتتحت المنشــأة الجدیدة رســم�ًا یوم  

ــة ،  "جلفود " معـالي مر�م بـنت محمـد ســــــــــــــعـید حـارب المهیري، وز�رة دوـلة لألمن الغـذائي  اـلذي أق�م برـئاســــــــــــ
الوزارة المســاعد لقطاع التنوع البیولوجي واألح�اء المائ�ة  صــالح عبدهللا الر�ســي، و�یل   �حضــوروالمائي؛ و 

. �ما  �الو�الة �ممثل لمعالي الد�تور عبدهللا النع�مي، عضــــــــــو مجلس الوزراء وز�ر التغیر المناخي والبیئة
 ."أسماك"سعود أبو الشوارب، مدیر عام مدینة دبي الصناع�ة، وأعضاء اإلدارة العل�ا لشر�ة حضر أ�ضًا 

 
  تصـــن�عب، المزود الرائد للمأكوالت ال�حر�ة الطازجة والمجمدة في الشـــرق األوســـط،  "أســـماك"وســـتقوم شـــر�ة  

ألف طن من المأكوالت ال�حر�ة سنو�ًا عبر المنشأة الجدیدة، مع مخططات لز�ادة السعة اإلنتاج�ة إلى   40
في اإلمارات یبلغ حال�ًا نحو  ألف طن. وتظهر اإلحصـائ�ات أن االسـتهالك السـنوي للمأكوالت ال�حر�ة   60

 ألف طن.  270
 

األح�اء المائ�ة ر�یزًة أسـاسـ�ة  وتشـكل الجهود والم�ادرات المبذولة في تعز�ز قدرة قطاع االسـتزراع السـمكي و 
الشـــخص الواحد في مجتمع  ، خاصـــًة وأن اســـتهالك  االســـترات�ج�ة الوطن�ة لألمن الغذائيأهداف   تحقیقفي 

ــتهالك   30یبلغ نحو  دولة اإلمارات  ــنو�ًا (بینما �صـــــل متوســـــط اســـ . لذا، �جم)  20.5لفرد الدولي ل�جم ســـ
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منشــــــــــآت االســــــــــتزراع ومراكز األ�حاث بهدف ر  ملیون درهم في تطو�  200اســــــــــتثمرت اإلمارات أكثر من  
شــــراف ة لإلتحقیق إرســــاء أســــس ســــلســــلة ق�مة غذائ�ة مســــتدامة من بیئات الم�اه العذ�ة والمالحة الخاضــــع

جن�ًا إلى جنب مع    ،الحثیثة المبذولة في تطو�ر قطاع األح�اء المائ�ة  . وقد ســـــــــــــاهمت هذه الجهود والرقا�ة
، في ز�ــادة الطلــب على قــدرتنــا  ارتفــاع حجم و�نتــاج المــأكوالت ال�حر�ــة في قطــاع االســــــــــــــتزراع الســــــــــــــمكي

ســــتلبي هذا الطلب المتزاید    لشــــر�ة "أســــماك" التيالتصــــن�ع�ة. وهنا یبرز دور هذه المنشــــأة الجدیدة التا�عة  
 وستعزز نمو قطاع االستزراع السمكي واألح�اء المائ�ة بدولة اإلمارات.

 
"نحرص  مأمون عثمان، الرئ�س التنفیذي لقطاع األغذ�ة في الشــر�ة العالم�ة القا�ضــة:ومن جهته قال 

عات ذات أهم�ة اســـــترات�ج�ة لدولة اإلمارات،  في الشـــــر�ة العالم�ة القا�ضـــــة على ز�ادة اســـــتثماراتنا في قطا
ونتوقع أن ینســجم نمونا المســتقبلي �شــكل وثیق مع الطموحات االقتصــاد�ة للدولة. ولطالما تصــدرت شــر�ة 
ــنواصــــل  ــنواٍت عدیدة؛ وســ أســــماك مكانة إقل�م�ة رائدة في قطاع األســــماك والمأكوالت ال�حر�ة على مدى ســ

طاع على صــــــــــعید الجودة والنظافة والكفاءة. وتســــــــــاهم منشــــــــــأتنا الجدیدة التزامنا �إرســــــــــاء معاییر رائدة للق
ــًا واعدة للنمو   المتطورة في دعم المجتمع المحلي من المزارعین والموردین والمســـــــــــتهلكین، �ما تت�ح فرصـــــــــ

 مستقبًال".
 

�اعت�ارنا أكبر مر�ز للتصـــــــن�ع  "  ســـــعود أبو الشـــــوارب، مدیر عام مدینة دبي الصـــــناع�ة:من جان�ه قال 
،  2030أهداف اســـــترات�ج�ة دبي الصـــــناع�ة    تحقیقوالخدمات اللوجســـــت�ة في المنطقة، ورافدًا أســـــاســـــ�ًا في 

ــ�ة تدعم األمن الغذائي المدفوع �االبتكار. و  ــاء أســــــس بیئة تنافســــ ــل التزامنا �إرســــ ــهم افتتاح  فإننا نواصــــ �ســــ
رؤ�ة    تحقیقمدینة دبي الصـــناع�ة �ما ســـیدعم  إلى   ة �بیرةالمنشـــأة الجدیدة لشـــر�ة أســـماك في إضـــافة ق�م

. و�فضــل موقعنا االســترات�جي �القرب  قائم على االبتكار  اقتصــاد متنوع ومتناميبناء  اإلمارات المتمّثلة في  
المــدعوم ببن�ــة تحت�ــة من الطراز العــالمي تت�ح إمكــان�ــة  من مینــاء جبــل علي ومطــار آل مكتوم الــدولي،  

الوصـــــول الم�اشـــــر إلى الطرق الســـــر�عة الرئ�ســـــ�ة التي تر�ط دولة اإلمارات �المنطقة، تكتســـــب مدینة دبي  
ملیون قدم مر�ع من    23.5، إذ تضـــــــــــــم أكثر من  حیو�ةل  أعماالصـــــــــــــناع�ة زخمًا �بیرًا بوصـــــــــــــفها منطقة  

تت�ح للشـر�ات الوصـول إلى  مرنةأعمال  بیئة  �ما توفر المخصـصـة لقطاع األغذ�ة والمشـرو�ات المسـاحات 
 ثلث سكان العالم في غضون ثماني ساعات".

 
في ســوق أبوظبي    المدرجةوتمثل األغذ�ة والزراعة قطاعات اســتثمار رئ�ســ�ة في الشــر�ة العالم�ة القا�ضــة  

لألوراق المال�ة. وتشــــــــــمل هذه القطاعات أ�ضــــــــــًا العقارات والرعا�ة الصــــــــــح�ة والصــــــــــناعة والترف�ه وتجارة  
 التجزئة.
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تمیزها بتطبیق أعلى معاییر القطاع،  وتعد "أســـــــــماك" إحدى الشـــــــــر�ات الرائدة في قطاع األغذ�ة اإلقل�مي ل
وحصــــولها على شــــهادات دول�ة مرموقة، منها اعتماد مجلس اإلشــــراف ال�حري، وشــــهادة مجلس اإلشــــراف  
على تر��ــة األح�ــاء المــائ�ــة، واعتمــاد المنتجــات الحالل، ونظــام تحلیــل المخــاطر ونقــاط التحكم الحرجــة، 

 ، وشهادة نظام سالمة الغذاء.ISO 22000وشهادة المنتجات العضو�ة، وشهادة اآلیزو 
 - انتهى -

 
 :نبذة عن الشركة العاملية القابضة

، �جزء من م�ادرة لتنو�ع وتنم�ة قطاعات األعمال غیر النفط�ة في اإلمارات 1998تأســســت الشــر�ة العالم�ة القا�ضــة عام  
ــ "رؤ�ة أبوظبي   المدرجة في ســـــوق أبوظبي لألوراق المال�ة إلى تنفیذ "، تســـــعى الشـــــر�ة  2030العر��ة المتحدة، والتزاًما بـــــــــــــــــ

 .م�ادرات االستدامة واالبتكار والتنو�ع االقتصادي من خالل ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المنطقة
االسترات�ج�ة وتجم�ع وتتمثل أهداف الشر�ة العالم�ة القا�ضة في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات 

��انًا، وتســعى إلى توســ�ع أصــولها وتنو�عها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في   30األعمال. وتضــم الشــر�ة أكثر من 
ذـلك العـقارات، والزراعـة، والرعـاـ�ة الصــــــــــــــحـ�ة، واألغـذـ�ة والمشــــــــــــــروـ�ات، والخـدـمات، والصـــــــــــــــناعـات، وتكنولوجـ�ا المعلوـمات 

 .ة والترف�ه، ورأس المالواالتصاالت، وتجارة التجزئ
ومن خالل اسـترات�ج�ة أسـاسـ�ة لتعز�ز ق�مة المسـاهمین وتحقیق النمو، تقود الشـر�ة العالم�ة القا�ضـة التآزر التشـغیلي وتعظم  
ــتثمار من خالل الملك�ة الم�اشـــرة والدخول في شـــراكات  كفاءات التكلفة عبر جم�ع القطاعات. �ما تواصـــل تقی�م فرص االسـ

مارات العر��ة المتحدة وخارجها. ومع تغیر العالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز الشــــــــــر�ة العالم�ة القا�ضــــــــــة على  في دولة اإل
 المرونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائها.

 
"أمساك": نبذة عن   

للمأكوالت واألغذ�ة ال�حر�ة الطازجة والُمجّمدة في دولة  ، التا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة، مزّودًا رائدًا  "أسماك"ُتعد 
، لعمالئها محفظة واسعة من المنتجات الشاملة  1999اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط. وتوفر "أسماك"، التي تأسست عام 

هزة للطهي تحت  تشمل المأكوالت واألغذ�ة ال�حر�ة الطازجة، إلى جانب مجموعة من المنتجات الُمجّمدة والمأكوالت الُمج
العالمة التجار�ة "أسماك"، وغیرها من منتجات الق�مة الٌمضافة، وتغطي أنشطتها معالجة المنتجات وتوز�عها وتصدیرها  

 عبر أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا واألسواق العالم�ة الرئ�س�ة. 
 

 :التواصل مع لإلستفسارات اإلعالمية املتعلقة ابلشركة العاملية القابضة، يرجى 
 لیندا بلوط

Info@ihcuae.com 
 

 


