ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة  %39.8في نهاية عام :2021

مجلس ادارة العيد لألغذية  ،أوصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة  % 8وتوزيع أسهم منحة بنسبة
 %17من رأس المال المدفوع

الكويت 6 -مارس :2022

اجتمع مجلس إدارة شرررررركرة العيرد لألغرذيرة اليوم المواف  ، 2202/03/6وتمرت الموافقرة علإ إصررررردار
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  2021/12/31مقدمة من مراقبي الحسابات .
وأوصرررري مجلس اةدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية للمسرررراهمين بقيمة  %8من رأس المال المدفوع (8
فلس للسهم من رأس المال المدفوع ) وتوزيع أسهم منحة بنسبة %17من رأس المال المدفوع (17سهم
لكل  100سهم ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
ولقد بلغ صرررافي ربل الشرررركة ( 2,200,272د.ك ) ( مليونان ومائتين ألف ومائتين واثنين وسررربعون
دينار كويتي ةغير ) عن السرررنة المالية المنتهية في  ،2021/12/31مقارنة بصرررافي ربل بلقت قيمت (
 1,573,324د.ك) عن السرنة المالية المنتهية في  2020/12/31أي بزيادة بنسربة  %39.8مع تحقي
إرتفاع ملحوظ في حقوق المساهمين بنسبة . %8.2
كما ارتفعت ربحية السرررهم للشرررركة بنسررربة  %39.8عن السرررنة المالية المنتهية في ، 2021/12/31
وبلقت  15.21فلسرا ،،مقارنة بقيمة  10.88فلسرا  ،عن السرنة المالية المنتهية في  ،2020/12/31وارتفع
اجمالي اإليرادات التشرقيلية للشرركة بنسربة  %30.6في نهاية عام  ،2021مقارنة بنفس الفترة في عام
.2020

رئيس مجلس إدارة شركة العيد لألغذية فهد المطيري قال إن الشركة ركزت في عام  ،2021على وضع
آلية عمل واضحة ودقيقة ،تؤسس لهيكلة عملياتها التشغيلية ،والوصول الى الكفاءة في اجراءات التشغيل
القياسية ومواكبة التطور في األعمال ،مشيرا ً الى أن ذلك أتى فعليا ً عبر تكثيف جهودها في ثالثة اتجاهات
متوازية أولها بناء شراكات جديدة مع عالمات تجارية محلية ،إقليمية وعالمية لدخول سوق الوجبات
الخفيفة والصحية ،وثانيها التوسع في قطاعات جديدة عبرتأسيس فروع حديثة للشركة وشركات
متخصصة وكانت البداية باالستحواذ على شركة عالم العسل وهي شركة كويتية راسخة تتمتع بسجل
خبرات استثنائي يمتد الى ثالثة أجيال متتالية في تجارة واستيراد أجود أنواع العسل من أفضل المصادر في
العالم  ،ثم انشاء مركز التجهيزات الغذائية المزود بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة  ،والمتخصص بتقديم
منتجات نوعية للذواقة.
وأضاف وواصلنا التطور عبر التوسع في دخول قطاعات جديدة  ،أهمها قطاع هوريكا والخدمات الخاصة
بالمطاعم ،بتأسيس شركة " ليجن فودز" المتخصصة ،بغية التميز وتحقيق الريادة على مستوى القطاع
الغذائي المحلي .
وأردف المطيري وتمثل التوجه الثالث في التركيز على التطوير الرقمي لتمكين أعمالنا وتعزيز مشاريعنا،
باالعتماد على العمليات والتقنيات الرقمية في التسويق ،والدراسات المستمرة للسوق لتلبية المتطلبات
المستجدة والمتغيرة بسرعة وفعالية والحفاظ على مركز الريادة في القطاعات الغذائية المختلفة.
واختتم المطيري بالتأكيد على التزام "العيد لألغذية " بالنمو المتواصل  ،وتحقيق عوائد مستدامة
للمساهمين والعمالء  ،وتبقى المحاور الثالث األساسية في رؤية الشركة ضمن األولويات وهي تقديم حلول
غذائية صحية ،واعتماد التكنولوجيا والتطور الرقمي في التسويق للمنتجات والخدمات ،واالستثمار
واالعتماد على الطاقات الوطنية الشابة سواء بالتوظيف أو الشراكة.

 --انتهإ --

تأسست شركة "العيد لألغذية" عام  ،1994برأس مال مدفوع  12مليون دينارا ً كويتيا ً ،وتم
إدراجها في بورصة الكويت عام  2008تحت قطاع الخدمات االستهالكية ،وهي اليوم شركة
رائدة في استيراد وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في دولة الكويت .تمتلك شركة " العيد
لألغذية " خطوط تشغيلية متنوعة ،ومجموعة من العالمات التجارية الشريكة ،وفروع
وشركات تابعة متخصصة بالغذاء ،وتخدم شبكة قنوات توزيعها المدعمة بقدرات لوجستية
متطورة ،أكثر من  1000عميل تجاري وعمليات ضخمة للتسليم المباشر الى المتجر .تؤمن

شركة " العيد لألغذية" برقمنة األعمال ،وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنيات
وأساليب التكنولوجيا الرقمية في تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية.

