
 

 

 

 

 

 بعد دبي العید لألغذیة في الریاض 

 

  التوسع اإلقلیمي  ضمن استراتیجیة العید لألغذیة تدشن أعمالھا التشغیلیة في الریاض

Goals_25 

 :2022یولیو 4 –الكویت 

 

شركة أقطار الخلیج ومقرھا الریاض، لتكون نقطة  تأسیس أعلنت شركة العید لألغذیة 
االنطالق األولى للشركة في التوسع بعملیاتھا التشغیلیة داخل االطار الجغرافي للملكة العربیة  

 للتوسع إقلیمیاً.   Goals_25السعودیة، ضمن استراتیجیة  

أقطار  تأسیس شركة الرئیس التنفیذي لشركة العید لألغذیة المھندس محمد المطیري قال إن 
تستھدف التوسع في  التي  Goals_25الخلیج یأتي ضمن المرحلة األولى من استراتیجیة  

أنھا خطوة أساسیة ومھمة  موضحاً ،  التواجد في مدن حیویة ومؤثرةو السوق الخلیجي
كاشفاً عن  للتوسع بالعملیات التشغیلیة للشركة داخل السعودیة انطالقاً من الریاض العاصمة 

التشغیلیة  للعملیات  جدید ھیكلبناء عبر لشركة أقطار الخلیج متطور وضع برنامج تشغیلي 
تنفیذه فریق متمكن ذو  سیعمل على  تنویع سلة منتجاتھا لتشمل األغذیة المجمدة، ویستھدف 

خبرات متمیزة في تجارة الغذاء وإدارة سالسل التورید للمواد الغذائیة وفق المقاییس  
 والمعاییر المعتمدة اقلیمیاً وعالمیاً. 

 

  یتم تفعیلھالمتمثل في التوسع بالخلیج  لألغذیة وأردف المطیري موضحاً أن طموح العید

واألھم في المنطقة واألسرع نمواً بمعدل متوقع    السوق السعودي األكبربدخول الشركة الى 
% في الخمس سنوات المقبلة، الفتاً  الى االحصائیات والدراسات التي  تشیر  6أن یصل الى 

% من اجمالي  60الى أن االستھالك للمواد الغذائیة في المملكة العربیة الغذائیة یشكل نسبة 
إذ أن  ، لعدد األكبر للسكان في المملكة استھالك األغذیة في الخلیج لعدة أسباب أھمھا ا

من مجموع السكان في دول مجلس التعاون الخلیجي،   ٪70 نسمة یمثلون ملیون 35.84 فیھا
 . سنة 25٪ منھم تحت سن 37.44و 

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 

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

 

  

 


