
 

 

 

 :2022مجلس إدارتھا اعتمد تقریر النتائج المالیة للربع األول من عام 

 

% في اجمالي  50.04% في ربحیة السھم و 67.21العید لألغذیة  سجلت ارتفاعاً بنسبة 
 ایراداتھا التشغیلیة  

 

 : 2022مایو  9–الكویت 

 

إعتمد مجلس ادارة شركة العید لألغذیة، النتائج المالیة للربع األول من العام الجاري المنتھي  
% حیث  67.21ھم الشركة بنسبة ، والذي أشار الى ارتفاع ربحیة س 2022مارس  31في 

 الماضي .  2021فلساً في الربع األول من عام  2.41فلساً مقارنة  4.03بلغت 

 

وكشف التقریر ارتفاع اجمالي االیرادات التشغیلیة للشركة في الربع األول من العام الجاري  
ار  ملیون دین 4,402,618ملیون دیناراً، مقارنة  6,606,068% حیث بلغت 50.04بنسبة 

%.وبلغ  67.21، كما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 2021في الربع األول من عام  
 348,985مقارنة  2022مارس  31ألف دینار في الربع األول المنتھي بتاریخ  583,553

 ألف دینار في نفس الفترة من العام الماضي. 

 

%  9.23لمساھمي الشركة بنسبة وأشار التقریر الى ارتفاع اجمالي حقوق الملكیة الخاصة 
ملیون دینار في الربع األول من العام الجاري مقارنة   21,677,198حیث بلغت 

 ملیون دینار في الربع األول من العام الماضي .   19,845,093

 

الرئیس التنفیذي لشركة العید لألغذیة المھندس محمد المطیري أكد حرص الشركة على  
میھا وعمالئھا، الفتاً الى أن التقدم الملحوظ في العملیات  تحقیق أرباح مستدامة لمساھ 

في نھایة الربع األول   Goals_25 التشغیلیة للشركة الذي اقترن باطالق استراتیجیة التوسع
من العام الجاري سیعزز جھودھا لتحقیق النمو المتواصل ألعمالھا في المدن التجاریة  

قع العید في قائمة الشركات الرائدة في القطاع  المؤثرة بمنطقة الخلیج مما سینعكس على مو
   الغذائي على المستویین المحلي واالقلیمي .

 



 

 

 

 

 

 

 

  --انتھى-- 

ً كویتی اً ملیون دینار 12رأس مال مدفوع ب، 1994عام  "العید لألغذیة"تأسست شركة  ، وتم  ا
شركة  ھي الیوم االستھالكیة، وتحت قطاع الخدمات  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  

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

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

 

  

 


