
 

 

 

 

 

العید لألغذیة تفتتح المكتب اإلقلیمي األول   Goals_25 ضمن استراتیجیة التوسع في الخلیج
 في دبي 

 

 العید لألغذیة دبي مركز إقلیمي دینامیكي متخصص بالتجارة وإعادة التصدیر  المطیري :

 

 

 :2022مایو  -الكویت 

بافتتاح مكتب العید لألغذیة دبي  العملیات التشغیلیة إقلیمیا أعلنت شركة العید لألغذیة تدشین 
قلب النشاط التجاري في المنطقة،  وھو أول مركز أعمال خارج الكویت لیكون في دبي   ،

 حیث سیتخصص في التجارة وإعادة التصدیر للمواد والمنتجات والسلع الغذائیة. 

ویأتي افتتاح العید لألغذیة دبي  كمحطة األولى  للتوسع لكونھا أحد األسواق اإلقلیمیة   
میز بالمنافسة والتنوع والقدرة االستیعابیة المرتفعة الستیراد  المركزیة المتطورة التي تت

وإعادة تصدیر أنواع السلع والبضائع الغذائیة بمواصفات تطابق األسواق الخلیجیة، فضالً  
التعاون االستراتیجي بین الالعبین  عن دورھا المؤثر في ابتكار حلول مستدامة تدعم 

، إضافة الى إنھا مركز عالمي  غذیة والمشروباتالرئیسیین في حركة التجارة الدولیة لأل
 للخدمات اللوجستیة الغذائیة والتجارة عبر الحدود.

الرئیس التنفیذي لشركة العید لألغذیة المھندس محمد المطیري أكد إن العید لألغذیة دبي  
سیشكل مركز إقلیمي دینامیكي إلدارة األنشطة التجاریة للشركة والذي سیتخصص في  
التجارة وإعادة التصدیر، موضحاً إنھ الخطوة األولى للتوسع خلیجیاً ضمن استراتیجة  

#Goals_25 الشركة نھایة شھر مارس الماضي كنقطة تحول نوعیة محوریة   التي أطلقتھا
سیستمر العمل علیھا خالل السنوات المقبلة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة البعیدة المدى للشركة  

 والمتمثلة في الوصول الى الریادة بالقطاع الغذائي في المنطقة . 

یة القائمة والعالقات مع  وأردف المطیري، سیعزز العید لألغذیة دبي العملیات التشغیل
الوكاالت التابعة والشریكة لھا، كما سیدعم توجھات الشركة الطموحة للتوسع في المنطقة  

لبناء   في سوق األغذیة والمشروباتواعدة فرص استثماریة تنویع سلة منتجاتھا عبر خلق و
سالسل   شراكات فاعلة مع وكاالت غذائیة جدیدة، وللتواصل والتعاون مع التجار وموردي

األغذیة ، مشیراً الى إدارة المركز من قبل فریق متمكن ذو خبرات متمیزة في تجارة الغذاء 
 وإدارة سالسل التورید للمواد الغذائیة وفق المقاییس والمعاییر المعتمدة اقلیمیاً وعالمیاً. 



 

 

 

 

التي   Goals_25واختتم المطیري بالتأكید على مواصلة العمل والتطور لتحقیق خطة       
ستنعكس على تعزیز النمو المتواصل ألعمال الشركة مما سیدعم التزامھا بمبدأ االستدامة  

 في االعمال من جھة وتحقیق العوائد للمساھمین والشركاء من جھة أخرى. 

  

 

 
 

  --انتھى-- 

ً كویتی اً ملیون دینار 12رأس مال مدفوع ب، 1994عام  "العید لألغذیة"تأسست شركة  ، 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 

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

 

  

 


