
 

 

 

 

 

 

 

% منحة عن  17في المئة أرباح نقدیة  و  8وافقت على توزیع العادیة عمومیة " العید لألغذیة" 
 : 2021دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في  

 

 % في األرباح وكان عام  39.8 بنسبةزیادة  2021سجل عام فھد المطیري : 

 التحدیث وتثبیت الھیكل المتوازن لتحقیق االستدامة    

 

 2021% في نھایة عام 30.6بنسبة  ارتفع  اجمالي اإلیرادات التشغیلیة للشركة  محمد المطیري : 

 ثالثة ركائز أساسیة تدعم تقدم العید لألغذیة في العملیات التشغیلیة من خالل 

 

 :2022إبریل  24 –الكویت 

 

توصیة مجلس االدارة بتوزیع   إعتمدت الجمعیة العمومیة العادیة وغیر العادیة  لشركة  العید لألغذیة  
 فلس لكل سھم )  8من القیمة االسمیة للسھم الواحد ( أي بواقع  % 8بنسبة  للمساھمین أرباح نقدیة

  31، عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ  % من رأس المال المصرح بھ17  وتوزیع اسھم منحة بنسبة

 ، وذلك للمساھمین المسجلین في سجالت مساھمي الشركة. 2021دیسمبر 

كافة البنود المدرجة على جدول أعمالھا في إجتماعھا الیوم  العادیة  عمومیة  العید لألغذیةصادقت  كما 
دیسمبر  31تقریري الحوكمة ولجنة التدقیق عن السنة المالیة المنتھیة في  ومن أھمھا المصادقة على

  230,280% من صافي الربح لحساب االحتیاطي االختیاري بمبلغ  10على استقطاع  الموافقة، و2021

- 2023- 2022مجلس إدارة لثالثة سنوات قادمة ( خاب، وانتالمركز المالي للشركة ألف دینار لدعم

 .على إدراج الشركة في أسواق األوراق المالیة الخلیجیة ، إضافة الى الموافقة )2024

على وتم الموافقة وناقشت العمومیة الغیر عادیة لشركة العید لألغذیة البنود المدرجة على جدول أعمالھا 
ملیون دیناراً إلى   14,465,646س مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ زیادة رأ

  5من عقد التأسیس والمادة رقم   5ملیون دیناراً، إضافة الى الموافقة على تعدیل المادة رقم  16,924,806

 من النظام األساسي. 

 

 



 

 

بالتوجھ نحو تفعیل   2021عام بدأت الشركة رئیس مجلس ادارة شركة العید لألغذیة فھد المطیري قال 
وتوسیع دائرة  ، استراتیجیتھا لالستدامة التشغیلیة ، لتحقیق ھاخطط برنامج إعادة الھیكلة الخاص ب

 . نشاطھا لتعزز مكانتھا على المستویین المحلي واالقلیمي  

 

ــركة " العـید لألغذیة " كان  أردف المطیري  و ـــبة لشــ عام التـحدیث وتثبـیت الھیـكل المتوازن    2021بالنســ
االســتدامة  بالتركیز على وضــع آلیة عمل واضــحة ودقیقة، تؤســس لھیكلة عملیاتھا التشــغیلیة، لتحقیق  

دة صافي  ، مشیراً الى  زیاوالوصول الى الكفاءة في اجراءات التشغیل القیاسیة ومواكبة التطور في األعمال
ـــبة  ــرـكة بنســ د.ك )  (  ملیوـنان وـمائتین ألف وـمائتین واثنین    2,200,272(حـیث بلغ   %  39.8ربح الشــ

، مقارنة بصـــافي ربح بلغت 2021/ 31/12وســـبعون دینار كویتي الغیر ) عن الســـنة المالیة المنتھیة في  
ـــنة الـمالـیة المنتھـیة في    1,573,324قیمـتھ (   تحقیق إرتـفاع الى    ، إضـــــاـفة  2020/ 31/12د.ك) عن الســ

 % .8.2ملحوظ في حقوق المساھمین بنسبة  

 

 

تتمیز العید لألغذیة برؤیة تنفیذیة تستند  بدوره قال الرئیس التنفیذي لشركة العید لألغذیة محمد المطیري 
وترك بصمات   2021على أھداف واضحة ومعاییر ومقاییس محدده، وھو ما ساھم في نجاحھا خالل عام 

مؤثرة في ثالثة اتجاھات متوازیة، أولھا إضافة العدید من العالمات التجاریة اإلقلیمیة والعالمیة الى قائمة  
ً   .بھدف تنویع القطاعات التي تخدمھا الشركة العالمات التابعة والشریكة ،  وسلة   تنویع مصادر الدخل ثانیا

على تأسیس مراكز وفروع وشركات  بالتركیز   المنتجات الستھداف كافة ومختلف شرائح المستھلكین 
تابعة، منھا مركز العید للتجھیزات الغذائیة، ومركز العید لتصنیع الحلویات الفاخرة، وشركة لیجن فودز  

العمل على استقطاب المشاریع  وأخیراً   .قطاع ھوریكا والخدمات المتخصصة للمطاعم والفنادق لدخول
دعم المنتج الوطني في السوق  لالصغیرة والمتوسطة وفتح المجال للتعاون معھا، المحلیة الغذائیة 

 النوعیة القابلة للتطویر.   لمنتجاتاالمحلي، خصوصاً 

تعزیز نمو  تزامن تفعیل خطط إعادة الھیكلة للعملیات التشـغیلیة للشـركة، مع مواصـلة التقدم في  الى  ولفت 
، وھو ما ترتب  لمســاھمین والشــركاءتحقیق أرباح مســتدامة للســھم العید، ودعم تطوره بثبات مدروس،  

، وبلغت   31/12/2021% عن السـنة المالیة المنتھیة في  39.8ربحیة السـھم للشـركة بنسـبة  ارتفاع علیھ  
ــاً، مقارنة بقیمة    15.21 ــنة المالیة المنتھیة في    10.88فلسـ ــاً عن السـ ــافة الى ،  2020/ 31/12فلسـ ، إضـ

، مقارنة بنفس الفترة في  2021% في نھایة عام  30.6ع اجمالي اإلیرادات التشـغیلیة للشـركة بنسـبة  اارتف
 .2020عام  

 

 



 

 

 

أوضح المطیري إن موافقة عمومیة العید لألغذیة على ادراج الشركة في أسواق األوراق المالیة  و 
  Goals25عبر استراتیجیة خاصة تحت عنوان   بالتوسع اإلقلیميالخلیجیة خطوة أولى لتحقیق الطموح 

ھایة  والتي تشمل دخول منتجات وخدمات الشركة ألسواق حیویة جدیدة خلیجیة، ومضاعفة األرباح بن
في القطاع الغذائي المحلي وامتالكھا    العید لألغذیة المكانة المؤثرة التي تتمتع بھا ، مؤكداُ على  2025

   . المستھلك الذواقمحفظة غنیة بالمنتجات والخدمات والعالمات المتنوعة التي تستھدف 

 

على ثقتھم   العمل إلى مجلس إدارة الشركة وفریق بتوجیھ جزیل الشكر والتقدیر واختتم المطیري
انعكست بشكل ایجابي   سنوات والتي أربعة باالستراتیجیة الطموحة التي وضعتھا اإلدارة التنفیذیة منذ 

یشھدھا العالم    على أداء الشركة وجاءت في الوقت المناسب لتواكب التغییرات االستھالكیة التيالفت 
 والمنطقة . 

 

 

 

 

  --انتھى-- 

ً كویتی  اً ملیون دینار 12رأس مال مدفوع ب، 1994تأسست شركة العید لألغذیة عام  ، وتم  ا
شركة  ھي الیوم تحت قطاع الخدمات االستھالكیة، و 2008إدراجھا في بورصة الكویت عام 

تمتلك شركة العید   استیراد وتسویق وتوزیع المنتجات الغذائیة في دولة الكویت. فيرائدة 
لألغذیة خطوط تشغیلیة متنوعة، ومجموعة من العالمات التجاریة الشریكة، وفروع  

وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزیعھا المدعمة بقدرات لوجستیة  
عمیل تجاري وعملیات ضخمة للتسلیم المباشر الى المتجر. تؤمن   1000متطورة، أكثر من 

عمال، وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنیات وأسالیب  شركة العید لألغذیة برقمنة األ
 التكنولوجیا الرقمیة في تسویق وتوزیع المنتجات الغذائیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


