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تواصل الشركة تنفيذ خطط نمو طموحة وتمضي بثبات نحو توسيع حصتها السوقية●

ادة وزييعكس انخفاض إجمالي الربح وهامش صافي الربح االرتفاعَ الكبيرَ لتكاليف مكونات األعالف وانخفاض دخل الدعم ●
اإلنفاق المخصص لزيادة القدرة التشغيلية 

فيالرائدةالشركة،"(الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةاليومأعلنت:2021نوفمبر7الرياض،
وقالسفيوالمدرجةالحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتوالمبردةالطازجةاللحوموتجارةوالدواجناللحوممنتجاتصناعة
سبتمبر30بتاريخالمنتهيالثالثوالربعالحاليالعاممناألولىالتسعةلألشهرنتائجهاعن،2281بالرمزالسعوديةالمالية
ارتفعفيماالثالث،الربععنريالمليون389.9وأشهر،التسعةفترةعنريالمليار1.13إلىوصلتإيراداتمسجلة،2021
ريال،مليون252.6إلىليصلسنويأساسعلىبالمئة15.7بنسبة2021عاممنالتسعةاألشهرفيالشركةأرباحصافي

.الحبوبأسعارفيالعالمياالرتفاعجّراءبالمئة41.1قدرهبانخفاضريال،مليون25.9إلىالدخلوصافي

: السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائيةوعّلق 

حصتنالزيادةوطموحاتناالتوسعيةخططنايدعمما2021عامخاللاإليراداتفيقوينموتحقيقالشركةتواصل"
تستمرمافيللشركة،االستيعابيةالطاقةلرفعخططناتحقيقنحوالنوعيةقفزاتناالثالثالربعخاللواصلناحيث.السوقية

ابيةاإليجالتطوراتمنالكاملةاالستفادةمنتمكيننافيالشركةتنتهجهالذيوالفعالالمتكاملاألعمالنموذجمساهمة
".السوقمستوىعلى

إلىبالمئة16.3منالتجزئةقطاعفيالسوقيةحصتهاحجممنالشركةزادتالمستقلة،السوقدراساتإحدىوبحسب
تتضمنوالتيالطازج،السعوديالدجاجفئةفيالماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنًة،2021سبتمبرشهرفيبالمئة21.0

.الطازجةالدجاجوأعضاء,الطازجةالدجاجوقطعالطازج،الكاملالدجاج
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وصافي % 27.8التنمية تحقق نموًا في اإليرادات بنسبة 
مليون ريال سعودي خالل األشهر التسعة 25.9أرباح 

2021األولى من عام 

%التغيير  األشهر التسعة 
20-األولى 

األشهر التسعة 
21-األولى 

%التغيير  20-3الربع  21-3الربع  مليون ريال

27.8% 880.1 1124.8 28.1% 304.3 389.9 اإليرادات

15.7% 218.4 252.6 7.6% 79.1 85.1 (الخسارة)إجمالي الربح 

(5)% 122.2 115.5 (20)% 44.8 35.6

األرباح التشغيلية قبل 
البنكية والزكاة المصروفات 

واالستهالك واإلطفاء

(41.1% ) 44.0 25.9 (78.9)% 17.5 3.7 (الخسارة)صافي الربح 

المالي    ملخص أبرز مالمح األداء 



:  وقال السيد أحمد عسيالن، المتحدث الرسمي باسم شركة التنمية الغذائية

ويروتطاالستيعابيةالقدرةزيادةبفضلالحمد،وهللاإليراداتفيكبيرًانموًاتشهداألساسيةأعمالناقطاعاتتزالال
تنوعةممبادراتدراسةنواصلفإنناالحبوب،تكاليفارتفاعجّراءالهوامشتأثراستمرارورغم.التسويقيةاستراتيجياتنا

خطةملتدعيجاهزةوأصبحتللشركةالعموميةالميزانيةتعززتوقد.األساسيةالسلعأسعارزيادةتداعياتمنللتخفيف
كما.المنطقةفيالذاتيواالكتفاءالغذائياألمنستدعموالتيالقادمة،للسنواتحددناهاالتيالطموحةالتوسع
معتمشيًا،واالجتماعيةالبيئيةاالستدامةمجالفياألساسيةمبادراتناصعيدعلىكبيرًاتقدماً أحرزناأننانعلنأنيسعدنا

."الصددهذافيالطموحةالشركةمستهدفات

اإليراداتتحليل

علىبالمئة27.8بنسبةارتفاعاً محققة،2021العاممناألوليالتسعةاألشهرفيمليار1.13الشركةإيراداتبلغت
الطازجةالدواجنقطاعفيالنمواستمرارإلىأساسيةبصورةالزيادةهذهوتعزىريال،مليون880.1منسنويأساس

فياإليراداتزادتوقد.السوقيةحصتهالتعزيزالشركةوجهودالقوياالستهالكيالطلبظلفيالمصنعةواألطعمة
يتواصلأنالمتوقعومنريال،مليون389.9إلىلتصلسنويأساسعلىبالمئة28.1بنسبة2021العاممنالثالثالربع

ركةللشاالستيعابيةالقدرةزيادةجانبإلىاإلنتاجمحليةالطازجةالدواجنعلىالقويالطلباستمرارعنالناتجالدعم
.2021العامخاللاإلجماليةاإليراداتأداء

ريالمليون776إلىلتصلبالمئة22بنسبةالشركة،إيراداتفياألكبرالمساهمالطازجة،الدواجنمبيعاتارتفعت
االستيعابيةالقدرةفيالمتواصلةللزيادةنتيجةوذلكسنوي،أساسعلى2021العاممناألولىالتسعةاألشهرفي

إلى268,000منللمجموعةاليوميةاالستيعابيةالقدرةارتفعت.الشركةمنتجاتشعبيةتناميمعبالتزامنوالكميات
.سنويأساسعلى2021مناألولىالتسعةاألشهرفترةخاللطائر370,000

العاممناألولىالتسعةاألشهرفيريالمليون248إلىلتصلبالمئة89بنسبةاألخرىالمصنعةالمنتجاتإيراداتارتفعت
الاإلغالققيودتخفيفإلىريال،مليون126ناهزتوالتيالمبيعات،فيالزيادةهذهوتعزىسنوي،أساسعلى2021
.األغذيةخدماتقطاعفيسيما

الدخل قائمةتحليل 

مليون661.7بمبلغمقارنةريالمليون872.2إلى2021العاممناألولىالتسعةاألشهرفيالمبيعاتتكلفةارتفعت

أشهرالتسعةفترةخاللبالمئة24.8منبالمئة22.5إلىالهامشإجماليانخفضحينفيالسابقة،السنةفيريال

225.2بمبلغمقارنة2021العاممنالثالثالربعفيريالمليون304.8المبيعاتتكلفةبلغت.2020عاممناألولى

21.8إلىالماضيةالسنةخاللبالمئة25.9منالهامشإجماليوانخفض،2020العاممنالثالثالربعفيريالمليون

حبوبالأسعارالرتفاعالضاغطالتأثيرالهامشإجماليفيالناتجواالنخفاضالمبيعاتتكلفةفيالزيادةتعكس.بالمئة

.االستيعابيةالطاقةزيادةلتسريعالشركةوتوّجهالعالميةاألسواقفي

منالثالثالربعفيريالمليون35.6واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةالمصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت

مليون122.2وريالمليون44.8بمبلغمقارنة،2021العاممناألولىالتسعةاألشهرعنريالمليون115.5و2021عام

.التواليعلىالسابقةالسنةمناألولىالتسعةواألشهرالثالثللربعريال

الثالثالربعفيريالمليون17.5بمبلغمقارنة،2021الماليةالسنةمنالثالثالربعفيريالمليون3.7الربحصافيبلغ

مقارنةريالمليون25.9وقدرهمبلغاً 2021عاممناألولىالتسعةاألشهرفيالربحصافيبلغحينفي.2020عاممن

.السابقةالسنةمنالفترةلنفسريالمليون44.0بمبلغ
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تحليل قائمة المركز المالي 

مقارنةريال،مليون270.1عندحكمهافيوماالنقديةفيبزيادة2021مناألولىأشهرالتسعةفترةالشركةأنهت

ريالمليون345.7التشغيليةاألنشطةمنالنقديةالتدفقاتوبلغت.2020الماليةالسنةنهايةعنريالمليون60.5بمبلغ

.2020مناألولىالتسعةاألشهرفيريالمليون147.8بمبلغبالمئة134بنسبةارتفاعاً محققةأشهر،التسعةفترةعن

علىإيجابيبشكلمعينةألطرافمدينةكذممللشركةالمستحقةريالمليون317بمبلغالفترةهذهخاللالتسويةأثرت

فيريالمليون29.3منالرأسماليةالنفقاتوارتفعت.2021العاممناألولىالتسعةباألشهرالخاصةالماليةالقوائم

هذاوتضمن.العامهذامناألولىالتسعةاألشهرفيريالمليون87.8إلى2020عاممناألولىالتسعةاألشهر

.العلفيةالموادلتخزيناالستيعابيةالقدرةوزيادةالمفارخ،وتوسيعوالتخزين،دقيقةبجرعاتالتسميدمشاريع

.التوسعلتمويل2020عاممنالفترةذاتمعمقارنة2021مناألولىالتسعةاألشهرفيالقروضمناالنتفاعارتفع

مليون752بمبلغالمتاحةالتسهيالتمنكجزءالتجاريةالبنوكتسهيالتمنريالمليون475.5منالشركةواستفادت

.ريال

النمو    استراتيجية 

موالدعالمحليةالدواجنمنالشركةلمنتجاتالمستهلكينتفضيلوزيادةالثابت،التشغيليتميزهاعلىباالعتماد

ةالمملكفياالستراتيجيةالحكوميةالخططمعتمشيًاالطازجةالدواجنفيأعمالهاتوسيعالشركةتنويالحكومي،

الطازجةالدواجنمنالمحليةمبيعاتهامنالشركةزادتحيثالدواجن،منالذاتياالكتفاءمنبالمئة80إلىللوصول

ونجحت،2020عاممليون81.5إلى2018عامدجاجةمليون66.3منالماضيةالثالثالسنواتخاللبالمئة23بنسبة

.وعملياتهاأصولهافيالجديدةلالستثماراتنتيجًةدجاجةمليون73.7بيعفي2021يونيوحتىالشركة

تخصيصالمقررمنحيثوإقليميًا،محليًاالمتزايدالطلبلتلبيةاالستيعابيةطاقتهالتوسيعالشركةتخطط

خرىاألالتصنيعوقدراتاألوليةالتصنيعوعملياتاألعالفخلطلزيادةالقادمةالخمسالسنواتفيالرأسمالياإلنفاق

.والجديدةالناشئةالنموفرصعلىاالستحواذمنالشركةتمكينبهدف

الالذيالسعريللفارقجّراءأعلىوهوامشإيراداتتحقيقإلىالرأسماليةالشركةاستثماراتتؤديأنالمتوقعمن

.اإلنتاجمحليةالطازجةالدواجنلحوملقاءدفعهالمستهلكونيرفض

آفاق العمل في السوق 

فعارتحيثاالستهالكي،اإلنفاقوزيادةالسكانعددارتفاعظلفياألساسيةللسلعمتناميقطاعضمنالشركةتعمل
1.3بنسبةاالستهالكيلإلنفاقالسنويالنموومعدل2014منذبالمئة2.4المملكةفياإلجماليالسنويالنمومعدل
ةفريدمجموعةالدواجنمنالذاتيلالكتفاءالحكوميةالمبادرةمعجنبإلىجنبًاالزيادة،هذهوتمثل.2016منذبالمئة

.القادمةالسنواتفيالنمولتحقيقالشركةأمامالفرصمن

رؤيةمنكجزءمباشرةغيرأومباشرةبصورةالحكومةتدعمهاالتيالمشاريعمنمجموعةتؤثرأنالمتوقعومن
سواءيعوالتوزواإلنتاجاالستيعابيةالطاقةفياالستثمارزيادةبفضلالسوقيةالشركةحصةعلىإيجابيًا2030المملكة

وخبرتهاالواسعةمنتجاتهامجموعةعلىالشركةوتعتمد.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةأوالمملكةفي
.السوقنمومنلالستفادةوالفّعالالمتكاملأعمالهاونموذجالقطاعهذافيالعميقة
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االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوكمة

واالستحقاقالعطاء"هيركائزثالثعلىالقائمنموذجهاخاللمنواالجتماعيةالبيئيةباالستدامةالشركةتلتزم

وإدارةالمياه،تدويروإعادةالصلبة،النفاياتإدارةمنهاالمجاالتمنالعديدفيمتنوعةمبادراتتغطي،"واالستدامة

140منأكثرتدويرإعادةتمت-والحيواناإلنسانرفاهيةفيوتساهمالبيئيالتأثيرمنتقللبدورهاوالتيالنفايات،

علىتساعدوالتي"Bio-Char“مبادرة)التربةعلىالحفاظجانبإلى-2021عاممنالثالثالربعفيالمياهمنلترًاميغا

.(2025عامبحلولشجرةالمليونمبادرة)والتشجير،(النفاياتمنالطاقةوإنتاجللزراعةصالحةأراض  إلىالصحراءتحويل

منأكثرزراعةوتمتشجرة،المليونمبادرةمنالثانيةالمرحلةالشركةأطلقتالحالي،العاممنالثالثالربعوخالل

لسائلةاالفضالتمنبالمياهورّيهاالزراعيةالدفيئةالبيوتبناءيجريذلك،إلىباإلضافة.الفترةهذهخاللشجرة125,000

صارمةةبيئيمعاييرالشركةتتبع.كأسمدةسُتستخدمأوالصلبةالنفاياتستباعحينفيالمفارخ،منالقادمةالمدورة

.بهاواالرتقاءلتحسينهاعملهاالشركةوتواصلالقطاع،هذافيالعمليفرضها

ماكاألهلية،كيانمنظمةمنبدعموتدريبهماأليتامتعيينالمجتمعيةالمسؤوليةمجالفيالشركةأنشطةتتضمن

توظيففيالشركةتوسعتذلك،إلىباإلضافة.الهممأصحابوتدريبلتوظيف"سعي"منظمةمعالشركةاتفقت

نتاج،اإلوأقسامالمفارخ،فيالعملتشملالتياليدويةالوظائفذلكفيبمامختلفةوظيفيةوأدواربمستوياتالنساء

وفي.أيتام10عنيزيدوماسيدة170منأكثرالشركةوظفتالحالي،العاممنالثالثالربعوخالل.والمبيعاتوالتغليف،

العاممنالثالثالربعخاللالشركةأطلقتفيها،العاملةالوطنيةوالكوادرلموظفيهاالمهنيبالتطويرالتزامهاإطار

يرلتوف"التنميةأكاديمية"تدشينجانبإلىمنسوبيها،بمهاراتاالرتقاءأجلمنالتعلمإلدارةالجديدنظامهاالحالي

.للموظفينالمهنيالتدريب

بنجاحواجتيازها"17025آيزو"الجودةلمقياسالمطابقةشهادةعلىالشركةحصولأيضًاالثالثالربعشهدكما

.بالرياضالتصنيعيةمنشأتهافيماكدونالدزأجرتهالذي"الموردينجودةإدارة"تدقيق
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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

والمجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن١٩٦٢العامفيتأسستالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

هيواألوسط،الشرقمنطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةوالمنتجاتالحيوانيةواألعالفالمجهزةاللحومومنتجات

إنتاجعملياتعلىالكفاءةعاليالمتكاملالتنميةشركةأعمالنموذجويشتمل.القابضةالدباغمجموعةمنجزء

ُعمانوولبنانوالبحرينالمتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةالمملكةفيوتوزيعهاومعالجتهاالغذائيةالمواد

أعالفومصنعمفارخستةإلىباإلضافةمزرعة84الشركةتدير،2020ديسمبر31منواعتبارًا.والكويتواألردن

والبحرينالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالباردالجافللتخزينمنشأة13واألغذيةلمعالجةمصانعوثالثةومسلخين

وتبيعهاالتجزئةوتجارالجملةوتجارالموزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.المتحدةالعربيةواإلمارات

الشركةتمبادراوتتضمنالتنمية،شركةفياألساسيةالمبادئمناالستدامةوتعتبر.اإلنترنتعبرمباشرةللمستهلكين

لتفضالمعلومات،منلمزيد.أسمدةإلىالنفاياتوتحويلمنشآتها،منالصحيالصرفبمياهُتروىالتياألشجارزراعة

www.tanmiah.com:اإللكترونيالموقعبزيارة
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التوقعات والبيانات المستقبلية

ويمكنتاريخية،أحداثأوبوقائعيتصلالتوقعأيهوالمستقبليوالتوقعمستقبلية،توقعاتعلىالبيانهذايشتمل

،"لتحتم"،"تقدر"،"مرتقب"،"تهدف"،"للتقديراتوفقا"اآلتيةوالكلماتالعباراتمثلاستخدامطريقعنعليهالتعرف

،"ينبغي"،"مشروعات"،"متوقع"،"ممكن"،"تخطط"،"ترى"،"تعتزم"،"توقعات"،"تفترض"،"التقديرات"،"قد"،"تعتقد"

باعتبارهالتوقععلىالتعرفالىتهدفالتيمماثلةأخرىتعبيراتأوينفيها،ماحالةكلفيأو،"سوف"،"علمعلى"

الخططأوالمستقبليةالماليةالنتائجعنمعلوماتتتضمنالتيالتوقعاتعلىالخصوص،وجهعلىينطبق،هذا.مستقبلي

قبلالمستفيالعامةوالتنظيميةاالقتصاديةوالظروفالربحيةأووالنموواإلدارة،التجاريةاألعمالبشأنالتوقعاتأو

.الشركةعلىتؤثرالتيالمسائلمنوغيرها

لىعتقوموالتيمستقبلية،أحداثعلى"(اإلدارة)"الشركةإلدارةالحاليةالنظروجهاتتعكسالمستقبليةوالتوقعات

تكونأنعلىتؤثرقدالتيالعواملمنوغيرهاومجهولة،معروفةوغيرمعروفةمخاطرعلىوتنطوياإلدارةافتراضات

وأالشركةأداءعنأوالمستقبل،فينتائجأيعنجوهريًااختالفامختلفاإنجازاتهاأوأداءهاأوالفعليةالشركةنتائج

فياالفتراضهذاتحققعدمأوتحققيتسببقد.ضمناأوصراحةالمستقبليةالتوقعاتهذهفيالواردةإنجازاتها

وافقتعدمأوالمستقبلية،التوقعاتهذهعنجوهريااختالفاعملياتهانتائجأوللشركةالفعليةالماليةالحالةاختالف

فاختالفيتتسببقدالتيوالشكوكالمخاطرمنلعددالشركةأعمالتخضع.ضمنيةأوصريحةكانتسواءالتوقعات

التقلباتتتضمنالمخاطروهذه.الواقعاألمرعنجوهريًااختالفاالتنبؤأوالتقديرأوالمستقبليالتوقع

العمل،بفريقالرئيسيةالعناصراستبقاءعلىالشركةوقدرةالنشاط،لمزاولةالالزمةالعمالةتكلفةأوالخامات،بأسعار

ربيةالعالمملكةفيسواءواالقتصادية،والقانونيةواالجتماعيةالسياسيةاألوضاعمتغيراتوسطبنجاحوالمنافسة

لية،والدواإلقليميةالساحةعلىالصحيةالرعايةقطاعوتطوراتومستجداتالعالمي،االقتصادصعيدعلىأوالسعودية

لىعاإلدارةوقدرةالعمالت،صرفأسعاروتقلباتالفائدة،أسعاروتغيرالتضخم،وتأثيراإلرهاب،ومخاطرالحربوتداعيات

.المخاطرإدارةمعالشركةألنشطةالمستقبليةالمخاطرلتحديدوالسريعالدقيقالتحرك

http://www.tanmiah.com/
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عالقات المستثمرين واالستفسارات

حسام أحمد الشريف

مسؤول عالقات المستثمرين

4775912 11 966+رقم االتصال 

ir@tanmiah.comأيميل 

11632، الرياض 86909. ب. ص

المملكة العربية السعودية

www.tanmiah.com
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