
 

 

 

 

اجمالي  ب%  53.10وفي صافي األرباح   % 65.48بنسبة" العید لألغذیة" سجلت ارتفاعاً  
 2022التشغیلیة بالنصف األول من عام اإلیرادات 

 

 المطیري: نسعى لتحقیق النمو المتواصل بأھداف واضحة  

 

 :2022أغسطس  –الكویت 

 

یونیو   30لألغذیة، التقریر المالي للستة أشھر المنتھیة في إعتمد مجلس ادارة شركة العید 
 %. 65.48، والذي أشار الى ارتفاع ربحیة سھم الشركة بنسبة 2022

 

وكشف التقریر ارتفاع اجمالي االیرادات التشغیلیة للشركة في النصف األول من العام الجاري  
ملیون دینار في النصف  10,305ملیون دیناراً، مقارنة 15,778% حیث بلغت 53.10بنسبة 

 564% وبلغ ملیون و65.48، كما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 2021األول من عام 

ألف دینار   945.163مقارنة   2022یونیو  30ألف دیناراً  في الستة أشھر المنتھیة بتاریخ 
 في نفس الفترة من العام الماضي. 

 

%  8.20الملكیة الخاصة لمساھمي الشركة بنسبة وأشار التقریر الى ارتفاع اجمالي حقوق 

ملیون  19,383ملیون دیناراً في النصف األول من العام الجاري مقارنة  21,466حیث بلغت 
دیناراً في النصف األول من العام الماضي ، فیما ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني  

ألف دینار  596,178مقارنة   الف دینار، 946,153% وبلغ 58.70بنسبة  2022من عام 
 . 2021في الربع الثاني من عام  

 

 

 

بادراج  2022بدأ عام   الرئیس التنفیذي لشركة العید لألغذیة المھندس محمد المطیري قال
خطة  اطالق ولبورصة الكویت  50سھم العید لألغذیة رسمیاً في مؤشر السوق الرئیسي 

بأھداف واضحة للنمو المتواصل الذي اقترن برفع معدالت   Goals 25التوسع اإلقلیمي  



 

 

الكفاءة بمؤشرات التشغیل القیاسیة مشیراً الى انعكاس ذلك ایجابیاً على مكانة العید لألغذیة  
 محلیاً لیساھم في رفع مستوى األداء وتحقیق أرباح مستدامة للمساھمین والشركاء. 

تھا الشركة في النصف األول من العام الجاري  ولفت المطیري الى النتائج المالیة التي حقق
التي تعكس ارتفاع مؤشرات التشغیل واألرباح بشكل الفت مشیراً الى ارتفاع اجمالي ایراد  

ملیون دیناراً   9.172% حیث بلغت 55.38بنسبة  2022الشركة في الربع الثاني من عام 
ملیون   5.902والتي بلغت  2021مقارنة باجمالي االیراد المحققة في الربع الثاني من عام 

 دیناراً.  

وأردف المطیري ركزنا في آلیة التنفیذ للخطة على ثالثة مستویات أساسیة وھي أوالً تنویع  
سلة المنتجات بإضافة عالمات غذائیة عالمیة منھا میلكي میست، الالّنا، وفریشلي ، وأخرى  

یس فروع جدیدة منھا مركز  الكازي، وأیضاً تأس و  محلیة ومن أھمھا عالمات بنت مناحي
تصنیع الحلویات الفاخرة والذي أطلق عالمة مورینا للشكوالتة ومركز المحمصة والمطحنة،  

التعاقد مع شركة برانش لتحضیر الوجبات الغذائیة، وتفعیل العالقات مع  باإلضافة الى 
 المؤسس لھا للدفع قدماً بتطویر اعمال الشركة والمنتجات. 

اً تنمیة وتطویر قنوات التوزیع التقلیدیة والرقمیة محلیاً للتوسع في  وتابع المطیري ثانی
قطاعات جدیدة وتعزیز خطط التسویق للمنتجات للوصول الى أكبر شریحة من المستھلكین  

مع موقع وتطبیق فرضتك لبیع وتسویق منتجات العالمات التجاریة  تم التعاقد وفي اطار ذلك 
 والشریكة من خالل قنواتھ الرقمیة. الغذائیة التابعة  

ولفت المطیري الى المستوى الثالث واألھم وھو تفعیل الخطة االستراتیجیة للتوسع اإلقلیمي  
Goals 25   في التجارة وإعادة التصدیر المتخصص أوالً بافتتاح مكتب العید لألغذیة دبي

ر الخلیج ومقرھا الریاض،  شركة أقطاللمواد والمنتجات والسلع الغذائیة، وثانیاً بتأسیس 
لتكون نقطة االنطالق األولى للشركة في التوسع بعملیاتھا التشغیلیة داخل االطار الجغرافي 

 للملكة العربیة السعودیة.

واختتم المطیري بالتأكید على مواصلة التقدم لتطویر الخطوط التشغیلیة الشركة بالتركیز على  
تحقیق الریادة في القطاع  وة داخل وخارج الكویت ابتكار وخلق فرص لدعم أعمالھا التجاری 

 الغذائي على المستویین المحلي واإلقلیمي. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  --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  

بقدرات لوجستیة  وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزیعھا المدعمة 
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. 

 

  

 


