
ن النتائج المالية ع
٢٠٢٢الربع األول 



.  طيرًا في اليوم الواحد4٠٠,٠٠٠التنمية تواصل تحقيق خطط النمو وزيادة الطاقة االستيعابية إلى •

فروع  6استمرار نمو أعمال تشغيل االمتيازات التجارية الغذائية مع وصول فروع بوبايز العاملة إلى •

تعافي هوامش إجمالي الربح وصافي الربح تدريجيًا•

الربحية على الرغم من ارتفاع االسعار العالمية للسلعقتحقي•

السوقفيوالمدرجة"الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةاليومأعلنت:٢٠٢٢أبريل٢٠الرياض,
الطازجةاللحوموتجارةواألغذيةالدواجنمنتجاتوصناعةإنتاجفيالرائدةالشركة,(٢٢81بالرمزالسعوديةالمالية

ينتهيلذيااألولللربعالماليةنتائجهاعنالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتوتشغيلالحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتوالمبردة
الربحإجماليارتفعحينفيالفترة,هذهعنريالمليون435,3بقيمةإيراداتالشركةوحققت.٢٠٢٢مارس31بتاريخ
علىالسلعأسعارفيالمستمرةالزيادةجّراءالدخلصافيوانخفضريال,مليون91,1إلىليصلسنويأساسعلى%٢بنسبة

.استراتيجيتهامعينسجمبماالتشغيليةقدراتهافيالشركةواستثمارالعالممستوى

: وعّلق السيد ذو الفقار حمداني, الرئيس التنفيذي للشركة
لديناتمرالمسالتشغيليالتوسعوبرنامجالفئات,مختلففيالمتزايدالطلبمناالستفادةاألولللربعالقويأداءنايعكس"

لتياالتكاليفزيادةلضغوطاتاستجابةالطازج,الدجاجفئةفيلألسعارالتدريجيواالرتفاعالطموحةالنموخططلتنفيذ
.الحبوبأسعارارتفاعذلكفيبماالماضية,السنةفيشهدناها

كما,الحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتوالمبردةالطازجةالدواجنمنتجاتمنكللدىايراداتناملحوظبشكلارتفعتوقد
6إلىالمملكةفيالعاملةالفروعوصلتحيثاألول,الربعخاللواعدةنتائجالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتأعمالحققت
.احهاالفتتالمخططبوبايزمنافذلخدمةجددموظفينوتدريبوتعيينجديدةفروعافتتاحفياالستثماروسنواصلفروع,
.القطاعهذالتوسيعالنمومواصلةإلىونتطلعمشجعة,المستهلكينأفعالردودكانت

التدريجياالنتعاشلدعمالتكاليفإدارةمعالسوقفيالفرصمنالمزيداغتنامعلىوقدرتنامبيعاتنالزيادةنتطلع
عالربخاللالكمياتفيمهمنموتحقيقفيونجحناالمخطط,حسبالرأسمالياإلنفاقبرنامجيسير.الربحيةلهوامشنا

يفاالستثماروسنواصلالشركة,رصيدإلىمزرعتينإضافةمعبالتزامنالواحداليومفيطيرًا4٠٠,٠٠٠إلىفوصلنااألول,
."العملياتمستوىوتحسينالسوقيةحصتناتوسيع

موعالمجفيبالتجزئةالبيعسوقفيحصتهاحجمعلىالغذائيةالتنميةشركةحافظتللسوق,مستقلةدراسةوبحسب
املالكالدجاجتتضمنوالتيالطازجالسعوديالدجاجفئةفيالماضيالعاممننفسهابالفترةمقارنًة,المتحركالسنوي
.الطازجةالدجاجوأحشاءالطازجة,الدجاجوقطعالطازج,

٠١ ٢٠٢٢النتائج المالية عن الربع األول

عن الربع % 18التنمية تحقق نموًا في اإليرادات بنسبة 
, مدعومًا بالزيادة المستمرة في ٢٠٢٢األول من العام 

الطاقة االستيعابية والتوسع في القطاعات 

%التغيير  ٢٢-1الربع  ٢1-1الربع  مليون ريال

18% 435.3 368.3 اإليرادات

2% 91.1 89.3 (الخسارة)إجمالي الربح 

(27.2%) 35.02 48.06
البنكية األرباح التشغيلية قبل المصروفات 

والزكاة واالستهالك واإلطفاء

(91.8%) 1.54 18.79 (الخسارة)صافي الربح 

ملخص أبرز مالمح األداء المالي    



:  وقال السيد أحمد عسيالن, عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية

ديمتققنواتتوسيعسبيلفيالماضيالعامخاللالشركةضختهاالتياالستثماراتمناألولالربعمبيعاتتستفيد"
يةالغذائالتنميةشركةبجائزةالفائزعنالمذكورةالفترةخاللأعلنا.الكمياتوزيادةالتوزيعشبكةوتطويرالخدمات

التأثيريلبتقلالكفيلةالتقنياتلتطويرخاللهامنالشركةستتعاونوالتيأمريكي,دوالرمليونبقيمةالشاملةللريادة
هادةشعلىالشركةمسالخبحصولالحيواناتبسالمةالتزامنافيكبيرةخطوةحققنالذلك,إضافًة.القطاعلهذاالبيئي

."إنترناشيونالأسأفأن"منظمةمنالحيوانلسالمةالعالميةالمعايير

اإليراداتتحليل

منسنويأساسعلى%18بنسبةارتفاعًامحققةسعودي,ريالمليون435,3األولالربععنالشركةإيراداتبلغت
والمصّنعة,الطازجةالدواجنقطاعيفيالنمواستمرارإلىاإلجماليةاإليراداتنموفيالزيادةوتعزى.مليون368,3

يعاتمباألولالربعتضمنذلك,عنفضاًل.الطازجالدجاجأسعارفيالتدريجيةوالزياداتالقوياالستهالكيالطلببفضل
.٢٠٢1عاممناألخيرالشهرفيبدأتوالتيالغذائيةالتجاريةاالمتيازات

عنريالمليون٢89,6إلىلتصل%13,5بنسبةالشركة,إيراداتفياألكبرالمساهمالطازجة,الدواجنمبيعاتارتفعت
ةاالستيعابيالقدرةفيالمتواصلةللزيادةنتيجًةالطازجةالدواجنإيراداتفيالنموهذاوجاء.٢٠٢٢عاممناألولالربع

درةالقوزادت.الطازجةالدواجنفئةأسعارفيالتدريجيةوالزيادةالشركة,منتجاتشعبيةتناميمعبالتزامنوالكميات
اليومفيطيرًا37٠,٠٠٠من٢٠٢٢مارس31بتاريخكماالواحداليومفيطيرًا4٠٠,٠٠٠إلىللمجموعةاليومية
.٢٠٢1ديسمبر31بتاريخكماالواحد

زيادةونتجتاألول,الربععنريالمليون1٠٠,5إلىلتصل%٢9,3بنسبةاألخرىالمصنعةالمنتجاتإيراداتارتفعت
جديدتخاللالقطاعلعمالءبالنسبةلألسعارالتدريجيةوالمراجعةاألغذيةخدماتقطاعفيالطلبزيادةبسببالمبيعات

.معهمالعقود

,٢٠٢٢عاممناألولالربعفيريالمليون41,3إلىلتصل%16,3بنسبةالحيوانيةالصحةومنتجاتاألعالفإيراداتارتفعت
.ومعداتهاالحيوانيةالصحةمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىأساسيةبصورةالمبيعاتزيادةوتعزى

إلىلتصل٢٠٢٢عاممناألولالربعفيالكاملةالتشغيليةقدرتهاإلىالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتتشغيلإيراداتوصلت
نفرعيافتتاحفياألولالربعخاللالشركةنجحتحيث.الغذائيالتجارياالمتيازاستراتيجيةإطالقمنذريالمليون4

.فروع6إلىالعاملةالفروعإجماليليصلالرياض,فيلبوبايز

الدخل تحليل قائمة

فيالسابقة,السنةفيريالمليون٢79بمبلغمقارنةً ريالمليون344,3إلىاألولالربععنالمبيعاتتكلفةارتفعت

فيالناتجواالنخفاضالمبيعاتتكلفةفيالزيادةتعكس.٢٠٢1عام%٢1إلى%٢4منالهامشإجماليانخفضحين

طاقتهازيادةلتسريعالشركةوتوّجهالعالميةاألسواقفيالحبوبأسعارالرتفاعالضاغطالتأثيرالهامشإجمالي

.اإلعاناتاستردادوانخفاضاالستيعابية

مناألولالربعفيريالمليون35,٠٢واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةالمصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت

.السابقةالسنةمننفسهاالفترةفيريالمليون48,٠6بمبلغمقارنة٢٠٢٢العام

مناألولالربعفيريالمليون18,79بمبلغمقارنة,٢٠٢٢عاممناألولالربععنريالمليون1,54الدخلصافيبلغ

.التوسعيةالشركةخططعلىاالنفاقوزيادةالحبوبأسعارزيادةإلىاالنخفاضهذافيالسببويعزى,٢٠٢1عام

.٢٠٢1العاممنالرابعالربعفيريالمليون1٢,36قدرهاخسارةبمقارنًةكبيراتحسناهذايعدولكن
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تحليل قائمة المركز المالي 

السنةنهايةعندريالمليون185,9بمبلغمقارنةريال,مليون1٠٠عندحكمهافيومابنقديةالفترةالشركةأنهت

مليون19,4بمبلغمقارنة٢٠٢1عاممناألولالربعفيريالمليون1٢,8منالرأسماليةالتكاليفوارتفعت.٢٠٢1المالية

يةاالستيعابالقدرةوزيادة,الفقاساتتوسيعمشاريعالرأسماليةالتكاليفهذهتضمنت.٢٠٢٢عاممناألولالربعفي

.التوسعيةالشركةخططوفقالعلفيةالموادلتخزين

استراتيجية النمو    

ودعمالمحليةالدواجنمنالشركةلمنتجاتالمستهلكينتفضيلوزيادةالثابت,التشغيليتميزهاعلىباالعتماد

جيةاالستراتيالحكوميةالخططمعتماشيًاالطازجةالدواجنفيأعمالهاتوسيعإلىالشركةتهدفالسعودية,الحكومة

منالمحليةمبيعاتهامنالشركةزادتحيث,٢٠٢5بحلولالدواجنقطاعفيالذاتياالكتفاءمن%8٠إلىللوصول

عاممليون99,9إلى٢٠18عامدجاجةمليون66,3منالماضيةاألربعالسنواتخالل%5٠,7بنسبةالطازجةالدواجن

.وعملياتهاأصولهافيالجديدةلالستثماراتنتيجًة,٢٠٢1

نفاقاإلتخصيصالمقررمنحيثوإقليميًا,محلياً المتزايدالطلبلتلبيةاالستيعابيةطاقتهالتوسيعالشركةتخطط

بهدفاألخرىالتصنيعوقدراتاألوليةالتصنيعوعملياتاألعالفطحنلزيادةالقادمةالخمسالسنواتفيالرأسمالي

ليةالرأسماالشركةاستثماراتتؤديأنالمتوقعومن.والجديدةالناشئةالنموفرصعلىاالستحواذمنالشركةتمكين

اإلنتاج,محليةالدواجنلحوملقاءسعريفارقلدفعالمستهلكيناستعدادجّراءوالهوامشاإليراداتارتفاعإلى

.مؤخرًاجرىالذيالمبيعاتفريقموظفيزيادةبسببإضافيًادعمًاالنموهذاويتلقى

,٢٠٢1معابدأتالتيالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتفيالشركةعملياتتوسيعالشركةتبذلهاالتيالتنويعجهودتتضمن

.القادمةالسنواتفيالمملكةفيجديدةمطاعمالفتتاحخطةمعبوبايز,شركةمعاتفاقيةإبرامجانبإلى

آفاق العمل في السوق 

فعارتحيثاالستهالكي,اإلنفاقوزيادةالسكانعددارتفاعظلفياألساسيةللسلعمتناميقطاعضمنالشركةتعمل
العاممنذ%1,3بنسبةاالستهالكيلإلنفاقالسنويالنموومعدل٢٠14منذ%٢,4إلىالسكانلنموالسنويالمعدل

نمالذاتيلالكتفاءالحكوميةالمبادرةمعجنبإلىجنبًاالزيادة,هذهوتمثل.السعوديالمركزيالبنكبحسب,٢٠16
.القادمةالسنواتفيالنمولتحقيقالشركةأمامالفرصمنفريدةمجموعةالدواجن,

رؤيةمنكجزءمباشرةغيرأومباشرةبصورةالحكومةتدعمهاالتيالمشاريعمنمجموعةتؤثرأنالمتوقعومن
سواءزيعوالتوواإلنتاجاالستيعابيةالطاقةفياالستثمارزيادةبفضلالسوقيةالشركةحصةعلىإيجابيًا٢٠3٠المملكة

وخبرتهاالواسعةمنتجاتهامجموعةعلىالشركةوتعتمد.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةأوالمملكةفي
.السوقنمومنلالستفادةوالفّعالالمتكاملأعمالهاونموذجالقطاعهذافيالعميقة
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االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوكمة

تدامةواالسوالكسبالعطاءنموذجطريقعنالبيئيةاالستدامةفيمتكاملةاستراتيجيةمنهجيةالتنميةشركةتطبق

مجاالتعدةفيومبادراتهاالشركةأنشطةتجاهإيجابيأسلوبوضعإلىاالستدامةإطارويهدفتنتهجه,الذي

إعادةفي٢٠٢٢عاممناألولالربعفيالشركةنجحت.الحيواناتوسالمةواالبتكارالعملومكانوالبيئةكالمجتمع

أطلقتهاالتيالتشجيرمبادرةإن.المياهمنيوميًالترًامليون137منوأكثرالصلبةالنفاياتمنيوميًاطنًا4,9٠7تدوير

مارسشهرنهايةمعشجرة٢٠٠,٠٠٠بزراعةمهمًاإنجازًاحققتقد(٢٠٢5عامبحلولشجرةمليونمبادرة)الشركة

عملهاالشركةوتواصلالقطاع,هذافيالعمليفرضهاصارمةبيئيةمعاييرالشركةتتبعذلك,إلىباإلضافة.٢٠٢٢

.بهاواالرتقاءلتحسينها

ي,أمريكدوالرمليونبقيمةالشاملةللريادةالغذائيةالتنميةشركةبجائزةالفائزعنمارسشهرخاللالشركةأعلنت

تاجإنعنالناتجةالكربونانبعاثاتمستوياتبخفضكفيلةسبلإليجادوالمبتكرينالعلماءتحفيزإلىتهدفوالتي

رمبتكلحلتقديمهابسببوالتقنية,للعلومعبداهللالملكجامعةمنPolymeronهيالكبرىبالجائزةوالفائز.األغذية

.الطاقةمنمتجددشكلإلىالدواجنمخلفاتلتحويل

أفأن"منظمةمنالحيوانلسالمةالعالميةالمعاييرشهادةعلىالتنميةشركةحصلت,٢٠٢٢العاممناالولالربعوفي

ائمةالقاإلمدادسلسلةإلىباإلضافةالشركة,تتبعهالذيالحيواناتسالمةنظامقوةعلىيؤكدمما,"إنترناشيونالأس

السعوديةوالزراعةوالمياهالبيئةوزارةمن“GAP“شهادةعلىالشركةحصلتذلك,عنفضاًل.البروتينعلىبالكامل

.الجيدةالزراعيةممارستهالقاء
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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

والمجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن196٢العامفيتأسستالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

هيواألوسط,الشرقمنطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةوالمنتجاتالحيوانيةواألعالفالمجهزةاللحومومنتجات

إنتاجعملياتعلىالكفاءةعاليالمتكاملالتنميةشركةأعمالنموذجويشتمل.القابضةالدباغمجموعةمنجزء

ُعمانوولبنانوالبحرينالمتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةالمملكةفيوتوزيعهاومعالجتهاالغذائيةالمواد

ثالثةوأعالفومصنعمفارخستةإلىباإلضافةمزرعة93الشركةتدير,٢٠٢٢مارس31منواعتبارًا.والكويتواألردن

والبحرينالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالباردالجافللتخزينمنشأة13واألغذيةلمعالجةمصانعوثالثةمسالخ

وتبيعهاالتجزئةوتجارالجملةوتجارالموزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.المتحدةالعربيةواإلمارات

الشركةتمبادراوتتضمنالتنمية,شركةفياألساسيةالمبادئمناالستدامةوتعتبر.اإلنترنتعبرمباشرةللمستهلكين

منلمزيد.أسمدةإلىالنفاياتوتحويلمنشآتها,منتدويرهاالمعادالمياهبمخلفاتُتروىالتياألشجارزراعة

www.tanmiah.com:اإللكترونيالموقعبزيارةتفضلالمعلومات,

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

الخامات,بأسعارالتقلباتتتضمنالمخاطروهذه.الواقعاألمرعنجوهريًااختالفاالتنبؤأوالتقديرأوالمستقبليالتوقع

بنجاحةوالمنافسالعمل,بفريقالرئيسيةالعناصراستبقاءعلىالشركةوقدرةالنشاط,لمزاولةالالزمةالعمالةتكلفةأو

لىعأوالسعوديةالعربيةالمملكةفيسواءواالقتصادية,والقانونيةواالجتماعيةالسياسيةاألوضاعمتغيراتوسط

ربالحوتداعياتوالدولية,اإلقليميةالساحةعلىالصحيةالرعايةقطاعوتطوراتومستجداتالعالمي,االقتصادصعيد

يقالدقالتحركعلىاإلدارةوقدرةالعمالت,صرفأسعاروتقلباتالفائدة,أسعاروتغيرالتضخم,وتأثيراإلرهاب,ومخاطر

.المخاطرإدارةمعالشركةألنشطةالمستقبليةالمخاطرلتحديدوالسريع
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عالقات المستثمرين واالستفسارات

حسام أحمد الشريف

مدير عالقات المستثمرين

+966114775912رقم االتصال

ir@tanmiah.comأيميل  

11632، الرياض 86909. ب. ص

المملكة العربية السعودية

www.tanmiah.com
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http://www.tanmiah.com/



