
 

                     

تهدف إلى  شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون لألغذية توقعان شراكة استراتيجية الستثمارات 

 زيادة الطاقة اإلنتاجية للدواجن  

 

مساهمة في تحقيق أهداف االكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة ،  ٢٠٢٥مليون طائر يوميا بحلول نهاية عام  أكثر من    إلنتاجتهدف شركة التنمية الغذائية   •

 ول لهذا الهدف. لتسريع نموها للوص الهامة العربية السعودية، عاقدة هذه الشراكة االستراتيجية

بالعمل على خدمة سوق الدواجن الحالل العاملي مستعينة بخبرات وكفاءات عاملية، كما ستعمل على خلق العديد من الوظائف  هذه الشراكةستقوم  •

 لتوطين الخبرات محليا.   

عاما لتأكيد التزامها بدورها في تحقيق أهداف اململكة لألمن    ٦٠هذه الشراكة االستراتيجية محطة هامة في تاريخها املمتد لـ  ة الغذائيةالتنميشركة  تعتبر   •

 الغذائي واالكتفاء الذاتي. 

 

 

 لألغذية تايسون  ء من الجهود املتواصلة لتلبية الطلب العاملي املتزايد على البروتين، قامت شركة  كجز-    2022يوليو  05  -   اململكة العربية السعودية  الرياض،

"Tyson Foods"   :املدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(TSN  وشركة التنمية الغذائية السعودية )  بإبرام   ،)2281)املدرجة في السوق املالية السعودية بالرمز  

التابعتين لشركة التنمية     (SFPC) شركة تصنيع األغذية املمتازةو    (ADC)  شركة التنمية الزراعيةو    لألغذية"  تايسون "   فيما بينشراكة استراتيجية  اتفاقية  

 الغذائية. 

 

هي   عاًما،  60منذ    أسست أولى شركاتها، والتي  الغذائية  التنميةشركة   أما  البروتين،    قطاعواحدة من الشركات الغذائية الرائدة في العالم في  لألغذية  تايسون  تعتبر  

في مجال تشغيل  أيضا  تعمل  كما    بيطريةاملنتجات التسويق  الدواجن الطازجة ذات القيمة املضافة ومنتجات اللحوم األخرى واألعالف الحيوانية و   يتجمن أحد أكبر  

)إحدى شركات    التنمية الزراعيةشركة   تعمل  .2025مليون طائر يومًيا بحلول نهاية عام    ج أكثر منانتا  مع خطة للوصول إلى  امتيازات العالمات التجارية لألغذية 

الغذائية(   التنمية  اململكة  شركة  السعودية،    في  املتحدةوالبحرين  العربية  العربية  الزراعيةومن خالل    .واإلمارات  التنمية  و ،  شركة  إنتاج    نتجاتامل  توزيعيتم 

مجموعة متنوعة من  )إحدى شركات شركة التنمية الغذائية(    شركة تصنيع األغذية املمتازة  ، كما تنتج  الطعام وتجار التجزئة  خدمات  زوديالطازجة للبيع مل

الشرق األوسط، بما في ذلك اململكة العربية السعودية أرجاء  في جميع  م بتوزيعها  ، وتقو الدجاج ولحم البقرمن    مسبقة التحضيرذات القيمة املضافة  منتجات  

   .واألردن وغيرها  عمان،املتحدة وسلطنة  والكويت والبحرين واإلمارات العربية

 

  طنا خط  وتسريع   دعمإنتاج الغذاء، لفي  عاملًيا    الرائدةالشركات    إحدى أهم  "يسعدنا التعاون مع :    وعلق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة 

أهداف األمن الغذائي  دورنا في دعم  بمن خالل إظهار التزامنا  ،  الغذائية  التنميةشركة  رحلة    أهم االنجازات فيمن    تعتبر هذه الشراكةحيث    ،نمواالستراتيجية لل

في هذه املرحلة الجديدة مع تايسون، وهي من الشركات امللتزمة باالهتمام بصحة    استمرارنا في العملونؤكد على    .لمملكة العربية السعوديةلواالكتفاء الذاتي  

في   صفقةال  هساعد هذتوسوف    ،وإطار االستدامة لديناعملنا  مع نموذج    يتوافق، وهذا بدوره  والجودةالحيوان وسالمة الغذاء واالستدامة   في تقوية مكانتنا 

 بصمتنا العاملية عن طريق االستفادة من عالقات تايسون القائمة منذ سنوات طويلة مع العمالء في جميع أنحاء العالم."، باإلضافة إلى توسيع  قليمي اإلالسوق 



 
 

تايسون  السيد  قال   الدولي لشركة  القطاع  رئيس  اللألغذية  كريس النغولز،  العربية    على  حصول : "سيمكننا هذا االستثمار من  اململكة  في  الدواجن  منتجات 

ستراتيجية  ويعد التوسع في األسواق الدولية جزًءا أساسًيا من خطة النمو اال   ،في الشرق األوسط واألسواق األخرى على البروتين  لتلبية الطلب املتزايد  السعودية  

 الخاصة بنا، ويسعدنا تقديم خدمة أفضل للعمالء في هذه املنطقة."

 

لألغذية  شركة تايسون  لنمو  تعجيل القال تان صن، رئيس منطقة آسيا واملحيط الهادئ في شركة تايسون فودز: "من املتوقع أن تعمل الشراكة اإلستراتيجية على  

القيمة، وزيادة  سالسل  التوسع عبر    وتحقيق قيمة كبيرة على املدى القريب والبعيد. سيتم تحقيق ذلك في املقام األول من خالل مزيد منوشركة التنمية الغذائية،  

كما ستشهد االتفاقية أيًضا قيام كل من تايسون   ،التنويع في املنتجات والعمالء باإلضافة الى التنويع الجغرافي، وتحسين اإلنتاج والعمليات التشغيلية األخرى 

 ."النمو سريع الحالل غذيةاأل اغتنام الفرص على املدى البعيد في سوق العمل على والتنمية ب

 

،   شركة تصنيع األغذية املمتازةلالقدرات اإلنتاجية  لزيادة  باالستثمار بشكل كبير  الغذائية  التنمية  شركة  و لألغذية  تايسون    شركة  من  وفقا لالتفاقية، ستلتزم كالو 

التوسع االستراتيجي  ذتماش ى  يإذ   الغذائيةلك االستثمار مع أجندة  التنمية  إلىي، وسلشركة  في منتجات    ؤدي  الطاقة اإلنتاجية للشركة  ذات األغذية  مضاعفة 

 مو، وحسب االتفاقيةالن، باستكشاف الفرص املتاحة في سوق الحالل العاملي سريع  (50/50)  مشتركة أخرى شركة  . وستقوم الشركتان، من خالل  القيمة املضافة

الصفقة وستخضع    (.SFPC)  ٪ في شركة تصنيع األغذية املمتازة60وحصة تبلغ   (ADC)٪ من أسهم شركة التنمية الزراعية  15  لألغذيةتايسون    ، ستمتلكأيضا

 وجهات حكومية أخرى.   للمنافسة في اململكة العربية السعودية ملوافقة الهيئة العامة 

 

 

مع خلق عدد من الوظائف لتوطين الخبرات محليا   ملكة، للمحديثة    عاملية  خبرات  من  القطاع  هذا  في  ما  أفضل  جلبخالل هذه الشراكة، ستعمل التنمية على    من

 منتجات حالل سعودية.   صناعة في النسبيةسعيها لدعم امليزة  في

 

مع خطط لألغذية  وقال السيد أحمد بن شرف عسيالن، عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تتماش ى شراكتنا الجديدة مع تايسون 

التعاون سيعطينا دفعة    النمو الطموحة لدينا، واملساعي املستمرة لتقديم قيمة كبيرة على املدى البعيد للمساهمين والعمالء على حد سواء. وال شك بأن هذا

اإلنتا مرحلة  إلى   
ً
الالزمة ووصوال املواد  على  الحصول  من   

ً
بدءا التوريد  مراحل سلسلة  عبر جميع  والنجاح  التوسع  من  املزيد  لتحقيق  النهائي، قوية  والتوزيع  ج 

 ضخمة في املستقبل، في الوقت الذي نتطلع باإلضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين الهوامش الربحية. كما أن هذه الشراكة ستوفر لن
ً
  فيه  ا فرصا

ً
أيضا

 إلى قاعدة أكبر من العمالء في امل
ً
 وتنوعا

ً
 ملكة وخارجها."  إلى تطوير خبراتنا الفنية من خالل التعاون مع تايسون فودز، لتوفير منتجات أكثر ابتكارا

معظم هذا يأتي مليار رطل خالل السنوات العشر القادمة،    95إلى أكثر من    ( الدجاج واللحوم األخرى )ك   الحيواني  من املتوقع أن يرتفع االستهالك العاملي للبروتين و 

، حيث تشير التقارير إلى بعيدعلى املدى الغير مسبوق الحالل العاملي نمًوا  يةغذمن املتوقع أن يحقق سوق األ وفي الوقت نفسه، . خارج الواليات املتحدة اإلقبال

 . 2032٪ بحلول عام 10نمو سنوي مركب يقارب معدل 

 

 نبذة عن شركة التنمية الغذائية 

 



 
ن الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة واملجمدة ومنتجات اللحوم املجهزة م   - 1962عام  أولى شركاتها في الالتي تأسست    -تعتبر شركة التنمية الغذائية  

واملنتجات   الحيوانية  األوسط،  البيطرية  واألعالف  الشرق  منطقة  في  الحيوانية  و والغذائية  تعتبر شريكا  القابضة  الدباغ  أن مجموعة  مساهما والجدير ذكره 

املتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج املواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في الغذائية  ذج أعمال شركة التنمية  ويشتمل نمو   . مؤسسا في شركة التنمية الغذائية

ة مزرعة باإلضاف  101، تدير الشركة  2022مارس    31من  ابتداًء  اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ولبنان، وُعمان، واألردن، والكويت.  

للتخزين الجاف والبارد في اململكة العربية السعودية والبحرين   وحدة  13األغذية و  إلنتاجومصنعي أعالف وأربعة مسالخ وثالثة مصانع    معامل تفريخإلى ستة  

عب مباشرة  للمستهلكين  وتبيعها  التجزئة  وتجار  الجملة  وتجار  املوزعين  من  شبكة  خالل  من  منتجاتها  توزع  كما  املتحدة.  العربية  وتعتبر  واإلمارات  اإلنترنت.  ر 

التي ُتروى بمياه الصرف و   ٢٠٢٥بنهاية عام  مبادرة زراعة "مليون شجرة"   مية، وتتضمن مبادرات الشركة  شركة التننموذج عمل  في    الرئيسيةاالستدامة من املبادئ  

 .  لالستفادة منها في مبادرة "املليون شجرة" من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدةاملعالجة الصحي 
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