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تنمية  ال الطاقة اإلنتاجية لشركة   زيادةمن رابوبنك لتمويل  مليون يورو  48.2تسهيالت جديدة بقيمة 

     ، بما يتماش ى مع خطط النمو اإلستراتيجيالغذائية

 اململكة نحو تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي أهدافدعم  سهم فيالتسهيالت االئتمانية ت •

 لألغذية تواصل التنمية تحقيق تقدم كبير في خطط التوسع اإلستراتيجي، مدعومة بالشراكة مع تايسون  •
 

"الشركة  :2022  أغسطس  4الرياض،   أو  "التنمية"  إليها  الغذائية )ويشار  التنمية  اليوم شركة  السوق    "أعلنت  في  واملدرجة 

نتاج وصناعة منتجات الدواجن واألغذية وتجارة اللحوم الطازجة واملبردة  إ(، الشركة الرائدة في 2281املالية السعودية بالرمز 

،  هابأن شركة التنمية الزراعية املحدودة التابعة ل  ، ومنتجات األعالف والصحة الحيوانية وتشغيل االمتيازات التجارية الغذائية

 .رابوبنك التعاونية  ذ.م.ممليون يورو من    48.2بقيمة   متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  طويل األمد  تمويلقد حصلت على  

 

 على تعزيز  الشركة  ، حيث تعمل  املحدودة  شركة التنمية الزراعية تمويل تم التوصل إليه من قبل   أحدث  اعتبر هذ يو 
ً
تدريجيا

 للطلب    ، واجنللدطاقتها اإلنتاجية    لزيادةستثماري  اال برنامج  ال
ً
. من املستهلكين على الدجاج الطازج املنتج محلي   زايد املت استجابة

ً
   ا

 

ركز  تتوسوف  .  شمال الرياض  في  األولي في املجمعة نتاج  اال تحديث وتجديد منشأة  بعد  طاقتها اإلنتاجية  زيادة  كة  وتواصل الشر 

وعمليات التصنيع  و الفقاسات  طحن األعالف    قدرة  الرأسمالية املخطط لها في السنوات الخمس املقبلة على زيادةستثمارات  اال 

 .وقدرات التصنيع األخرى األولية 

 

 مع املساعي  وقد أبرمت ال
ً
تنمية مؤخًرا شراكة إستراتيجية مع تايسون لألغذية، الشركة الرائدة عاملًيا في مجال البروتين، تماشيا

  قيمة تحقيق األساس ل  الشركة من وضع حجرتتمكن س، هذه الصفقةوعن طريق املستمرة لتنفيذ خططها التوسعية بنجاح. 

والبعيد القريب  املدى  على  الخبكبيرة  خالل  من  إظهار  ،  وبالتالي  القيمة،  سلسلة  عبر  اإلضافي  والتوسع  املتقدمة  الفنية  رات 

 مملكة.  للفي دعم أهداف االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي  يدياااللتزام بدورها الر 

 
 

ق السيد 
ّ
 :ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركةوعل

  في الوقت الذيإضافة مهمة إلى مصادر التمويل املتنوعة لدينا،  يعتبر    رابو بنكالتسهيل االئتماني الجديد من  حصولنا على    إن"

بالحفاظ على أعلى معايير  ونستمر في التزامنا  .  واجنفي البنية التحتية إلنتاج الد  ةالرأسمالي  اتملزيد من االستثمار فيه  نستعد  

والتي سيتم دعمها بشكل أكبر من خالل    ،تنا اإلنتاجيةباإلضافة إلى املسؤولية البيئية في جميع أنشط  ،التميز التشغيلي والكفاءة

مع  كثب  عن  لألغذية  شركة   العمل  السياق،  .  تايسون  هذا  التركيزوفي  في  الدواجن  على  نستمر  إنتاج  ركيزة    باعتبارها  زيادة 

نحو    لمملكةل  الجهود الرامية لدعم  ن نتخذ خطوات إضافيةأ يسعدنا كما    ، اإلستراتيجية شركة التنميةأساسية في طموحات  

  ."األمن الغذائي واالكتفاء الذاتيتحقيق  
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 : ، عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة التنمية الغذائيةأحمد بن شرف عسيالنالسيد  وقال 

زلنا  " امل  ما  من  العديد  لدينا  الؤشرات  نشهد  القطاعاتنمو  لدعم  قوية  جميع  في  الطازجة    ،أعمالنا  الدواجن  ذلك  في  بما 

إلى  ينتص ومنتجات ال نموذج  ويسهم  .  االمتيازات التجارية الغذائيةع األخرى ومنتجات األعالف الحيوانية والصحية باإلضافة 

والتوزيع   واملعالجة  لإلنتاج  املتكامل  في  في  أعمالنا  التنوع  النمو  ، منتجاتناتحقيق  في  استمرارنا  جانب  مع  إلى    على   نيتنا امكا  ، 

تمتع  ت  شركة التنمية   بأن   ونؤكدعمومية.  ال  يزانيةامل   قوةمع الحفاظ على    ، ةمالئمالتسهيالت االئتمانية بشروط    حصول علىلا

   ،  رغم الظروف التي تمر بها االسواق العاملية   واالزدهار ا تحقيق املزيد من النمو  هتيح ل ت  بمكانة صلبة
ً

بالقدرة التمويلية    مدعومة

 "واالستدامة واالبتكار. زيادة الطاقة االنتاجيةو 
 

عن طريق  والتي تم االعتراف بها  ،  معايير وممارسات إنتاج الدواجنأعلى  اتباع  ب لتزمة لجدير بذكره أن شركة التنمية الغذائية ما

، بما في ذلك الشهادة العاملية الخاصة  باإلنجازاتخالل تاريخها الحافل   العديد من الجوائز والشهادات  صول الشركة على ح

شهادة حالل للذبح االسالمي الصادرة من املركز السعودي للحالل التابع للهيئة  و  العاملية،   NSF  مؤسسة  الحيوان من   بصحة

 بسالمة األغذية  الخاصة BRCGS شهادةالعديد من التصنيفات عالية الجودة مثل و  ،ة للغذاء والدواءالعام
ً
 .عامليا

 

   -انتهى-
 

 نبذة عن شركة التنمية الغذائية 

الغذائية التنمية  شركة  عام    ،  تعتبر  تأسست  واملجمدة    ،1962التي  الطازجة  الدواجن  قطاع  في  الرائدة  الشركات  املجهزة من  اللحوم  ومنتجات 

والجدير   وهي شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي .  واألعالف الحيوانية واملنتجات البيطرية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق األوسط،

ة التنمية الغذائية املتكامل ذكره أن مجموعة الدباغ القابضة تعتبر شريكا ومساهما مؤسسا في شركة التنمية الغذائية.  ويشتمل نموذج أعمال شرك

والبحر  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  في  وتوزيعها  ومعالجتها  الغذائية  املواد  إنتاج  عمليات  على  الكفاءة  وُعمان،  عالي  ين، 

صنعي أعالف وأربعة مسالخ وثالثة مصانع  ومفقاسات  مزرعة باإلضافة إلى ستة    101، تدير الشركة  2022مارس    31واألردن، والكويت. ابتداًء من  

وحدة للتخزين الجاف والبارد في اململكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة. كما توزع منتجاتها من خالل   13إلنتاج األغذية و

وتعتبر االستدامة من املبادئ الرئيسية في نموذج عمل   شبكة من املوزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر اإلنترنت.

والتي ُتروى بمياه الصرف املعالجة من منشآتها، وتحويل   ٢٠٢٥شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة مبادرة زراعة "مليون شجرة" بنهاية عام  
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