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الزاد زادكم 

THE TASTE OF HIGH QUALITY STANDRADS



 WHO
WE
ARE

من نحن
تأسست شركة الزاد احملدودة في أوائل عام 2016, لتحتل بسرعة مكانة ريادية, 
ـــدت عالمـــة فارقة ومعلماًـ يشـــار إليـــه بالبنان في الســـوق الكويتي  بعـــد أن جسّـ

الواعد.
تتصف الشـــركة بخبرات واســـعة ومهارات عدة ضمن إطار إدارة وتســـويق املواد 
الغذائيـــة األساســـية ذات اجلـــودة العالية, فهي املوزع احلصـــري ألفخر أصناف 
أجبـــان شـــركة "أراب ديـــري" املصريـــة, والوكيل املعتمـــد ألرز بســـمتي "دي دي" 
(الراعي البالتيني ملعرض جلف فود العاملي لعامي على التوالي 2016 و 2017), 

وأفضل أنواع األرز على اإلطالق في اإلمارات العربية املتحدة. 
فـــي ذات الوقـــت, تفتخر الزاد احملدودة بتســـويق مجموعة كبيـــرة  من املنتجات 
الغذائيـــة بدءًـ من األجبان وزيت الزيتون وزيت دوار الشـــمس والســـكر والطحني 

فضالًـ عن اخلضار والفاكهة, والقائمة بتزايد وغنى مستمرين يوما بعد يوم.

WHO WE ARE
Launched in early 2016, Az-ZAD Limited For Foodstuff General 
Trading Company (Az-ZAD Limited) earned for itself an enviable 
position in the Kuwait market within a short span of time. We 
are confident of establishing new milestones of success in the 
modern emerging market of Kuwait.
It has been proficient in marketing high quality consumer 
products. Az-ZAD Limited is the sole distributors for the 
‘high-on-demand’ cheeses from the Derry Arab Diary, Egypt. 
Again, It is the exclusive agent in Kuwait for the new top notch 
emerging Basmati Rice Dee Dee, UAE (a Shepherd Platinum 
Sponsor for the Global Gulfood Dubai Exhibition in &  2016 
2017). We are marketing a host of consumer products like 
various food grains, cheeses, sun flower oils, olive oils, sugar 
,flour, and fruits. The list is endlessly an ‘add on,’ season after 
season.



OUR
MISSION

رسالتنا
العمــالء  ثقــة  واكتســاب  واإلمتيــاز  الكمــال  بلــوغ  نحــو  الــدؤوب  ســعينا  فــي 
وتقديرهــم, نحــن ال ندخــر جهــداًـ مــن أجــل تســويق املــواد الغذائيــة األساســية ذات 
اجلــودة العاليــة بأســعار اقتصاديــة منافســة, إذ نضــع رضــا العمــالء واستحســانهم 

في املقام األول.

OUR MISSION
Through our insatiable quest for excellence and unflinching 
commitment to ensure utmost satisfaction to our customers we 
will continue to maintain high quality food products at reasonble 
prices. We prioritize customer satisfaction in all deals.



OUR
VISION

رؤيتنا
احتــالل مكانــة رياديــة فــي مضمــار توريــد وتوزيــع املــواد الغذائيــة األساســية إلــى 
القطاعــني العــام واخلــاص. ولهــذا الغــرض, يعمــل خبراؤنــا علــى نحــو حثيــث 

الستيراد أفضل العالمات التجارية للمنتجات الغذائية في العالم.

OUR VISION
Az-ZAD Limited aspire to be the best ‘supply and distribution 
chain’ in all consumer foods in both private and public sectors 
over the next five years. With this end in view, our expert team 
will endeavour to promote premium brands from the international 
market.    

UNLIMITED



OUR
VALUES

قيمنا المتوارثة
* الثقــة: ثقــة عمالؤنــا أوالًـ وأخيــراًـ, لــذا نحــرص دومــاًـ علــى جــودة منتجاتنــا ورقيهــا.

ــج  ــق نتائ ــا لتحقي ــذا نفخــر بجهودن ــة مســؤولياتنا, ل ــي مقدم ــا ف ــي: التزامن * التفان
مشرفة جلميع تعامالتنا.

* االبتــكار: إبداعاتنــا رديفــة لتطورنــا, لــذا نعمــل بجهــد الكتشــاف الفــرص الواعــدة 
وتقدمي أفضل ما يستجيب الحتياجات عمالئنا.

* التعــاون: ســمة بــارزة متيــز تواصــل فريــق إدارتنــا مبوظفينــا, وذلــك فــي ســياق 
تبــادل املعلومــات واخلبــرات واملهــارات, وخلــق بيئــة عمــل صحيــة ســليمة تنعكــس علــى 

جودة أدائنا ورقي خدماتنا.
* املرونــة: إحــدى خصائصنــا, فعلــى الرغــم مــن ثبــات مبادئنــا, إال أننــا نتحلــى مبــا 

يكفي من مرونة لتحقيق أهداف عمالئنا وعلى أكمل وجه.
* االحتــرام: يعــد كســب احتــرام عمالئنــا مــن أهــم أولوياتنــا, لــذا نســعى لبلــوغ 

احترامهم من خالل التحلي بالنزاهة والصدق والشفافية.

CORE VALUES
 Trust:It is very important in our customer relationship. Az-ZAD 
Limited always insists upon uncompromising quality for the 
products we market. 
 Dedication: Az-ZAD Limited takes pride in all our endeavours so 
as to produce outstanding results.
 Innovation: Progress is always correlated to innovation. We at 
Az-ZAD Limited are exploring perennially for new and better ways 
to bring out the best for customer needs.
 Co operation: Az-ZAD Limited foster mutual understanding 
between the management and staff, in exchanging knowledge and 
skills to create an atmosphere for better and efficacious customer 
service.
 Flexibility: Az-ZAD Limited strictly adhere to principles but are 
generously viable towards customer interests.
 Respect: Az-ZAD Limited shall always strive to gain respect by 
our commitment to integrity and justice in all our relationships.                  



OUR
TEAM

فريقنا
عالقــات  يتبنــون  الذيــن  الوظيفيــة  بكوادرهــا  وتعتــز  احملــدودة  الــزاد  تفتخــر 
صادقــة ومتينــة مــع عمالئهــا. وهــي تعــوّـل علــى هــذا التوجــه وتشــجعه مــن أجــل 

بناء قاعدة عمالء واسعة وصلبة حتقق دميومة االزدهار والتقدم.

OUR TEAM
Az-ZAD Limited is proud of its staff who foster sound customer 
relations. The management approach in this regard is exclusively in 
their favour to facilitate strong and healthy build up of customer 
base. They turn the wheel of prosperity.  



 OUR
OBJECTIVES

أهدافنا
ــة  ــة األساســية اليومي ــواد الغذائي ــر امل ــى توفي ــة إل ــاًـ مــن أنشــطتها الهادف انطالق
لعمالئهــا, تؤكــد الــزاد احملــدودة علــى أهميــة عامــل اجلــودة و االلتــزام باملعاييــر 
العامليــة كهــدف الكتســاب ثقــة وتقديــر عمالئهــا وحتقيــق احترامهــم, وهــي فــي 
ــق  ــكل مــا يتعل ــول الوســط ب ــى احلل ــع أوجــه اللجــوء إل ســبيل ذلــك تســتبعد جمي

بجودة املنتجات والتعامل مع املوردين واملوزعني.

OUR OBJECTIVES
Since Az-ZAD Limited deals in consumer food products for daily 
need, we insist on quality and standard. Our main objective is 
utmost satisfaction to our valuable consumers and hence, there’s 
no compromise on the genuineness of all the products we 
market on a ‘day-to-day’ basis. So Az-ZAD Limited maintain the 
best ‘supply and distribution chain’ in the market in and outside 
Kuwait.



FUTURE
PERSPECTIVE

نحو المستقبل
احليــاة مــن حولنــا بتغيــر ســريع مذهــل, وكذلــك احتياجاتنــا التــي تتبــدل وتتغيــر 
أيضــاًـ بــذات الشــكل وبغمضــة عــني. ونحــن فــي الــزاد احملــدودة نعــي بأننــا لســنا 
فحســب بحاجــة ماســة ودائمــة إلــى مواكبــة هــذا التغيــر, بــل وأيضــا إلــى توقعــه 
ــم مــع ضــرورات  ــزاد احملــدودة اخلطــى للتالئ ــذا, تســارع ال ــه. ل واالســتعداد إلي

الزمن والتكيف مع استحقاقات التغيير.

FUTURE PERSPECTIVE
Incredible is the speed at which life churns. Needs also vary and 
shift in a flash. We ought to speed up as well, not only to catch up 
the momentum but to anticipate and create as well. So we are 
always warming up to keep pace with the shifting exigencies of 
time. 



CONTACT
US

Tel.+965 224 77 177 - 224 77 377 - Fax.+965 224 77 224
P.O.BOX

2694 - الصفاة - الرمز البريدي:  13027
دولة الكويت

info@az-zad.net - www.az-zad.net

شركة الزاد احملدودة للتجارة العامة للمواد الغذائية. 
الكويت - املرقاب - قطعة 1- شارع عبداهلل املبارك -

مبنى 41 - مجمع بنك الكويت الدولي - دور 9 - مكتب 6. 

Az-Zad Limited Foodstuff General Trading Co. LLC
Kuwait City- Mirqab - Block 1 - Abdallah Al Mubarak st. - Building 
41 - Kuwait Intenational Bank Complex- Floor 9 - Office 6. 

CONTACT USاتصل بنا




