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على أساس سنوي % 31أدت الزيادة املتواصلة في الطاقة اإلنتاجية إلى زيادة اإليرادات بنسبة ●

تحسن ملحوظ في إجمالي الربح وصافي الربح●

الشراكة االستراتيجية مع تايسون لألغذية سوف تؤدي لتعزيز أوجه التآزر في جميع املجاالت●

بالرمزعوديةالساملاليةالسوق فيواملدرجة،"الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةاليومأعلنت:2022أغسطس14الرياض،
تشغيلو الحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتواملبردةالطازجةاللحوموتجارةواألغذيةالدواجنمنتجاتوصناعةإنتاجفيالرائدةالشركة،(2281

 الشركةحققتحيث،2022يونيو30بتاريخاملنتهياألول للنصفاملاليةنتائجهاعنالغذائية،التجاريةاالمتيازات
 
على%31بنسبةاإليراداتفينموا

،2021العاممناألول النصففي%22,8من%23,3لالربحإجماليهامشارتفعحينفي.سعوديريالمليون 965,9إلىإيراداتهالتصلسنوي،أساس
،(سنوي أساسعلى%30بنسبةزيادة)سعوديريالمليون 107,5بقيمةواإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلتشغيليةأرباححققتبينما
خلفيةعلىسعودي،ريالمليون 31,7إلىليصلسعوديريالمليون 22,2منسنوي أساسعلى%43بنسبةالربحصافيارتفعكما.%11,1الهامشليبلغ
.الطازجالدجاجأسعارفيالتدريجيواالرتفاعلإليراداتالقوي األداء

 على النتائج، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة
ً
: وتعليقا

العام،مناألول نصفالخاللالتنميةمنتجاتشعبيةزيادةمعقوية،إيراداتتحقيقإلىأدىممابنجاح،االنتاجيةالطاقةلتوسيعبرنامجناتنفيذواصلنا"
 انتهتالتيالتجديدأعمالستؤدي.لدينااإلنتاجخطوطجميععبراالبتكارعجلةدفعمع

 
تعادلإنتاجيةطاقةلالوصول إلىاملجمعةفيمنشأتنافيمؤخرا

420,500 
 
هدفنانحوبيركإنجازوهوالقادمة،الفترةفيوالربحيةاإليراداتتعزيزفيسيساهممما،(اإليجاريةالسعةصافيبعد)الواحداليومفيطائرا

 مليون 1.2تبلغإنتاجيةطاقةإلىللوصول 
 
.2025العامبحلول الواحداليومفيطائرا

التأثير،هذاتخفيفمنننامكاملتنوعةملنتجاتنااملتزايدالعمالءوتفضيلالسوق فيالقويةمكانتنافإنالعاملية،السلعأسعارفيالتقلباتمنالرغمعلى
.الفترةهذهخاللالربحهوامشتحسينإلىأدىممابعنايةاألسعارإدارةخاللمنوذلك

منملساهميناتدامةومسكبيرةقيمةنحققأننتوقعلألغذية،تايسون شركةمعاإلستراتيجيةالشراكةخاللمنالتنميةرحلةفيالجديدةاملرحلةبدايةمع
 القيمة،سلسلةمراحلجميعتعزيزخالل

 
لزيادةأعمالنافيبقوةماراالستثجماعيبشكلوسنواصل.العامليانتشارنانطاقوتوسيعمنتجاتناتنويععنفضال

والتيتايسون،ركةشمعبالتعاون عامليةجديدةحاللتجاريةعالمةإطالقخاللمنتحقيقهيمكنوالذياملتوقع،املتزايدالطلبوتلبيةاإلنتاجيةالطاقة
."العالمأنحاءجميعفيتسويقهايمكن
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 بالط
 
 في األرباح مدعوما

 
 قويا

 
لب شركة التنمية الغذائية تحقق نموا

منتجات الشركةاملتزايد على 

ملخص أبرز مالمح األداء املالي    



:  من جهته، قال السيد أحمد عسيالن، عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة التنمية الغذائية

فياملستمرةثماراتنااستإن.لألغذيةتايسون معاالستراتيجيةالشراكةذلكفيبماالعام،بدايةمنذاملهمةاإلنجازاتمنلعدد  بتحقيقنافخورون نحن“
 حققناحيثرة،الفتهذهخاللقوي ألداءتحقيقنافيأثمرالرئيسيينالتجاريينشركائنامعاألمدطويلةعالقاتناوتعزيزاإلنتاجيةالطاقةزيادة

 
نموا

 
 
.الربحيةفيملحوظا

 نتطلعكما
 
،جديد  مستوى  إلىبشركتنانرتقيألنأيضا

 
للكفاءاتالنطاقواسعةأوجهاءإلنشالجديدةالفرصواغتنامالتقنيةخبرتناتطويرخاللمنكليا

.لديناالنمووتيرةتسريعمعاملجموعة،عبروالتآزر 

 سعوديريالمليون 150بقيمةتمويليةتسهيالتعلىحصلناوقد
 
نا،لالتابعةالزراعيةالتنميةشركةخاللمنالزراعيةالتنميةصندوق منمؤخرا

 التمويلهذاويشكل.للنمواالستراتيجيةخططنادعمبهدفوذلك
 
لتعزيزالجاريةميةالحكو املبادراتمعتتماش ىالتيالقروضمنشاملةحزمةمنجزءا

العملمنظومةإثراءلخالمنالسعودية،العربيةللمملكةالذاتيواالكتفاءالغذائياألمنأهدافتعزيزفيالرياديبدورناالتزامناعلىونؤكد.الغذاءإنتاج
الكبيرةلشراكتناتيجةنستظهروالتياملحلية،السوق فيالعملفرصمنالعديدوخلقاململكةإلىعامليمستوى ذاتتقنيةخبراتجلبطريقعناملحلي

."لألغذيةتايسون مع

اإليراداتتحليل

 محققةسعودي،ريالمليون 965,9العاممناألول النصفعنالتنميةإيراداتبلغت
 
ريالمليون 734,9منسنوي أساسعلى%31بنسبةارتفاعا

 اإليراداتنمووكان.سعودي
 
 يعكسممااألخرى،املصنعةواملنتجاتالطازجةالدواجنسيماوالالقطاعات،جميعفيالقوي باألداءمدفوعا

 
منمزيجا

.والكمياتاألسعارتأثير

 سعوديريالمليون 666,2إلىلتصلسنوي أساسعلى%31بنسبةاإليرادات،إجماليمن%69تشكلالتيالطازجة،الدواجنمبيعاتارتفعت
 
بـمقارنة

 النموهذاوجاء.السابقالعاممناملماثلةالفترةفيسعوديريالمليون 510,7
 
معبالتزامناملبيعات،وحجماإلنتاجيةالطاقةفياملتواصلةللزيادةنتيجة

 الشركة،منتجاتعلىاملتزايدالطلبتنامي
 
طاقةإلىالشركةوصلت2021عامفي.الطازجةالدواجنفئةفياألسعارفيالتدريجياالرتفاععنفضال

،ألف370,000إلىتصليوميةإنتاجية
 
 420,500إلىوزادتهاطائرا

 
 ،(اإليجاريةالسعةصافيبعد)الواحداليومفيطائرا

 
 مسجلة

 
بعد%13,6بنسبةنموا

.الرياضشمالاملجمعة،فيالشركةمنشأةتحديث

.2022العاممناألول النصفخاللسعوديريالمليون 199,0إلىلتصلسنوي أساسعلى%31بنسبةاألخرى املصنعةاملنتجاتإيراداتارتفعت
أثناءالرئيسيينيةالغذائالخدماتلعمالءلألسعارالتدريجيةواملراجعةاألغذية،خدماتقطاعفيالطلبنموخلفيةعلىاملبيعاتفيالزيادةهذهونتجت
.العقودتجديد

بشكلذلكويرجع،2022العاممناألول النصففيسعوديريالمليون 91إلىلتصل%26بنسبةالحيوانيةالصحةومنتجاتاألعالفإيراداتارتفعت
.ومعداتهاالحيوانيةالصحةمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىأساس ي

إطالقمنذالكاملالثانيالربعويعكس،2022العاممناألول النصففيسعوديريالمليون 9,8إلىالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتتشغيلإيراداتوصلت
10إلىالفروعاجماليليصلالسعودية،فيبوبايزلعالمةجديدةفروع6التنميةشركةافتتحتالفترة،هذهخالل.الغذائيالتجاري االمتيازاستراتيجية

.2022يونيو30بتاريخ

الدخل تحليل قائمة

مقابل،2022العاممنالثانيالربعفيسعوديريالمليون 396,6إلىلتصلسنوي أساسعلى%37,6بنسبةالثانيالربععناملبيعاتتكاليفارتفعت

الرغموعلى.األعالففتكاليارتفاعإلىباإلضافةالتنمية،لشركةاإلنتاجيةالطاقةفياملستمرالتوسعالزيادةهذهوتعكس.سعوديريالمليون 288,3

املبيعاتتكاليفارتفاعاإليراداتفيالتحسنتجاوز حيث،2021العاممنالثانيالربعفي%21,3من%25,2إلىالربحإجماليهامشارتفعذلك،من

سعودي،ريالمليون 740,9إلىلتصلسنوي أساسعلى%31بنسبة2022العاممناألول النصففياملبيعاتتكاليفوارتفعت.الفترةهذهخالل

 
 
الرئيسيةالخامواداملتكلفةفيالعاملياالرتفاعإلىاألساسفيذلكويرجع.السابقالعاممنذاتهاالفترةخاللسعوديريالمليون 567,4بمبلغمقارنة

الربحإجماليهامشتفعار ذلك،ومع.اإلنتاجيةالطاقةلزيادةالتنميةتعتمدهالذياملستمرالتوسعوبرنامجاملبيعات،حجمزيادةإلىباإلضافةللشركة،

.املنتجاتأسعارارتفاعإلىذلكويرجع،2021العاممناألول النصففي%22,8من%23,3بنسبة

 سعوديريالمليون 72,2واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت
 
الربعفيسعوديريالمليون 32بمبلغمقارنة

مليون 107,5امالعهذامناألول النصفخاللواإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحوبلغت.2021العاممنالثاني

 سعودي،ريال
 
واإلداريةالعامةوالنفقاتاملبيعاتنفقاتارتفاعمنالرغمعلىالسابق،العاممناملماثلةالفترةفيسعوديريالمليون 80بمبلغمقارنة

.سنوي أساسعلى%35,1بنسبة

الوقتفي.2021العاممنالثانيالربعفيسعوديريالمليون 3,4من،2022العاممنالثانيالربعفيسعوديريالمليون 30,2إلىالربحصافيارتفع

،2021العاممناألول النصففيسعوديريالمليون 22,2منسعوديريالمليون 31,7إلىسنوي أساسعلى%42,9بنسبةالربحصافيارتفعنفسه،

.اإليراداتنمويدفعوالذيالقطاعات،جميعفياملستداماألداءإلىيعودمما
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تحليل قائمة املركز املالي 

منالربعهذاخاللسعوديريالمليون 321إلىالقروضإجماليوزادت.حكمهافيومابنقديةسعوديريالمليون 125بإجماليالفترةهذهالتنميةأنهت

مليون 41إلى2021العاممناألول النصففيسعوديريالمليون 30منالرأسماليةالنفقاتوارتفعت.2022مارسنهايةفيسعوديريالمليون 302

خططفقو الخامالعلفيةاملوادلتخزيناالستيعابيةالقدرةوزيادة،الفقاساتعددزيادةتضمنتوالتي،2022العاممناألول النصففيسعوديريال

وقدراتاألوليةيعالتصنوعملياتاألعالفطحنلزيادةاملقبلةالخمسالسنواتفيلهااملخططالرأسماليةالنفقاتتوجيهويتم.التوسعيةالشركة

.األخرى التصنيع

و    استراتيجية النم

علىاملتزايدالطلبمناملربحةالفرصاقتناصأجلمن.العضوي وغيرالعضوي النموعلىالسوق فيموقعهالتعزيزالتنميةاستراتيجيةتعتمد

 الدواجن،
 
فيالشركةنستمر،2025بحلول الدواجنقطاعفيالذاتياالكتفاءمن%80إلىللوصول االستراتيجيةالحكوميةالخططمعوتماشيا

بنسبةالطازجةالدواجننماملحليةمبيعاتهاالشركةوزادت.الصددهذافيجيدتقدمتحقيقوتواصلاالنتاجية،طاقتهاتوسيعفيكبيربشكلاالستثمار

نتيجة،2022العاممناألول النصففيدجاجةمليون 53,5إلى2021العاممناألول النصففيدجاجةمليون 49,2منسنوي أساسعلى9%

 التنميةوأكملت.وعملياتهاأصولهافياملستمرةلالستثمارات
 
420,500إلىاإلجماليةاجيةاإلنتطاقتهازيادةإلىأدىممااملجمعة،فيمنشأتهاتجديدمؤخرا

 
 
 370,000من،(اإليجاريةالسعةصافيبعد)الواحداليومفيطائرا

 
.2021العامنهايةفيالواحداليومفيطائرا

تمويلعلىالشركةتحصلحيثاملحلي،األغذيةقطاعلتعزيزالحكومةأطلقتهاالتياألخرى االستراتيجيةاملبادراتمناالستفادةالتنميةواصلتكما

 مؤ التنميةحصلتذلك،إلىباإلضافة.الحبوباستيرادلتمويلالزراعيةالتنميةصندوق منسعوديريالمليون 150بقيمةاألجلقصير
 
علىخرا

.التوسعيبرنامجهالدعم"رابوبنك"مناإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةيورومليون 48,2بقيمةاألجلطويلةتسهيالت

 التنميةحققت
 
 إنجازا

 
%60والزراعيةالتنميةشركةمن%15علىتايسون ستستحوذحيثلألغذية،تايسون معاالستراتيجيةالشراكةوهوآخرهاما

،60استمرتالتيرحلتهافيفارقةعالمةالشراكةهذهالتنميةشركةتعتبر.أمريكيدوالرمليون 70مقابلاملمتازةاألغذيةتصنيعشركةمن
 
يدلمماعاما

نكما.الذاتياالكتفاءوأهدافالسعوديةالعربيةللمملكةالغذائياألمنتعزيزفيالرائدبدورهاالتزامهاعلى
ّ
فيالعامليةالخبرةتساباكمنالتنميةستمك

لتعزيزجيدع  بوضالتنميةستتمتعالهام،التعاون هذامناالستفادةخاللومن.الحاللسوق فيالناشئةالنموفرصالغتنامتؤديوالتيالصناعة

الكفاءاتتحقيقمنركةالشسيمكنمماالتشغيلية،عملياتهاتطويرخاللمنكبيرةقيمةوتقديمالجغرافي،التوسعمعوعمالئهامنتجاتهافيالتنويع

.املستقبلفيوالربحيةاإليراداتوتحسينالتشغيلية

آفاق العمل في السوق 

فيالعامليةوبالحبأسعاربدأتذلك،ومع.الفترةخاللاألرباحهوامشعلىتضخميةضغوطممارسةفيالعامليةالتوريدسالسلاضطراباتاستمرت
أسعارشهدتلذلك،ونتيجة.سنوات5ملدةالتاريخيبمتوسطهامقارنةمرتفعةظلتأنهامنالرغمعلىالربع،مناألخيرالنصفخاللذروتهاعنالتراجع

 املنتجةالطازجةالدواجنأسعارتزالاللكن،2020العاممنالثانيالنصفمنذمطردةزيادةالدوليةالدواجن
 
 تنافسيةمحليا

 
بالدواجنمقارنة

.املجمدةاملستوردة

 العامليةالحاللاألغذيةسوق يحققأناملتوقعمن
 
%10يقارببمركسنوي نمومعدلإلىالتقاريرتشيرحيثالطويل،املدىعلىمسبوق غيرنموا

.لألغذيةتايسون معاالستراتيجيةالشراكةضوءفيسيماالالتنمية،نموفيالعواملهذهمثلوستساعد.2032العامبحلول 

السعوديةةرؤيمنكجزءمباشر،وغيرمباشربشكلالحكومة،تدعمهاالتياملشاريعمنمتنوعةمجموعةيكون أناملتوقعمناملحلي،الصعيدعلى
2030، 

 
 تأثيرا

 
العربيةاململكةأنحاءعجميفيوالتوزيعواإلنتاجاالستيعابيةالطاقةفياالستثمارزيادةبفضلللشركةالسوقيةالحصةعلىإيجابيا

أعمالهاموذجونالقطاعهذافيالعميقةوخبرتهاالواسعةمنتجاتهامجموعةعلىالشركةوتعتمد.أفريقياوشمالاألوسطالشرق ومنطقةالسعودية
.للمساهميناألجلطويلةمستدامةقيمةوتقديمالسوق نمومنلالستفادةالكفاءةوعالياملتكامل
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مة االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوك

إطارويهدفجه،تنتهالذيواالستدامةوالكسبالعطاءنموذجطريقعنالبيئيةاالستدامةفيمتكاملةاستراتيجيةمنهجيةالتنميةشركةتطبق

باإلضافة.الحيواناتوسالمةواالبتكارالعملومكانوالبيئةكاملجتمعمجاالتعدةفيومبادراتهاالشركةأنشطةتجاهإيجابيأسلوبوضعإلىاالستدامة

.بهاواالرتقاءلتحسينهاعملهاالشركةوتواصلالقطاع،هذافيالعمليفرضهاصارمةبيئيةمعاييرالشركةتتبعذلك،إلى

العلماءتحفيزىإلتهدفوالتيأمريكي،دوالرمليون بقيمةالشاملةللريادةالغذائيةالتنميةشركةبجائزةالفائزعنمارسشهرخاللالشركةأعلنت

عبدهللاامللكجامعةمنPolymeronهيالكبرى بالجائزةوالفائز.كبيرةقيمةذاتمنتجاتإلىالغذاءإنتاجنفاياتبتحويلكفيلةسبلإليجادواملبتكرين

.والتقنيةللعلوم

علىيؤكدامم،"إنترناشيونالأسأفأن"منظمةمنالحيوانلسالمةالعامليةاملعاييرشهادةعلىالتنميةشركةحصلت،2022العاممناالول الربعوفي

 .البروتينعلىبالكاملالقائمةاإلمدادسلسلةإلىباإلضافةالشركة،تتبعهالذيالحيواناتسالمةنظامقوة
 
شهادةعلىالشركةلتحصذلك،عنفضال

"“GAPالجيدةالزراعيةممارستهالقاءالسعوديةوالزراعةواملياهالبيئةوزارةمن.
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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

املجهزةاللحومومنتجاتواملجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن1962العامإلىتاريخهايعودالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

لتصبح1976عامالسعوديةالعربيةاململكةفيتأسستوقداألوسط،الشرق منطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةواملنتجاتالحيوانيةواألعالف

فيوتوزيعهاتهاومعالجالغذائيةاملوادإنتاجعملياتعلىالكفاءةعالياملتكاملالتنميةشركةأعمالنموذجويشتمل.القابضةالدباغمجموعةمنجزءا

مانوالبحريناملتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكة  .والكويتواألردنوع 
 
باإلضافةمزرعة102الشركةتدير،2022يونيو30منواعتبارا

ينوالبحر السعوديةالعربيةاململكةفيوالباردالجافللتخزينمنشأة13واألغذيةملعالجةمصانعوثالثةمسالخوأربعةأعالفومصنعيمفارخستةإلى

وتعتبر.اإلنترنتعبرشرةمباللمستهلكينوتبيعهاالتجزئةوتجارالجملةوتجاراملوزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.املتحدةالعربيةواإلمارات

روىالتياألشجارزراعةالشركةمبادراتوتتضمنالتنمية،شركةفياألساسيةاملبادئمناالستدامة
 
وتحويلشآتها،منمنالصحيالصرفبمياهت

www.tanmiah.com:اإللكترونياملوقعبزيارةتفضلاملعلومات،منملزيد.أسمدةإلىالنفايات

التوقعات والبيانات املستقبلية

استخدامطريقعنليهعالتعرفويمكنتاريخية،أحداثأوبوقائعيتصلالتوقعأيهواملستقبليوالتوقعمستقبلية،توقعاتعلىالبيانهذايشتمل

،"تعتزم"،"قعاتتو "،"تفترض"،"التقديرات"،"قد"،"تعتقد"،"تحتمل"،"تقدر"،"مرتقب"،"تهدف"،"للتقديراتوفقا"اآلتيةوالكلماتالعباراتمثل

الىهدفتالتيمماثلةأخرى تعبيراتأوينفيها،ماحالةكلفيأو،"سوف"،"علمعلى"،"ينبغي"،"مشروعات"،"متوقع"،"ممكن"،"تخطط"،"ترى "

الخططأواملستقبليةةاملاليالنتائجعنمعلوماتتتضمنالتيالتوقعاتعلىالخصوص،وجهعلىينطبق،هذا.مستقبليباعتبارهالتوقععلىالتعرف

علىتؤثرالتيسائلاملمنوغيرهااملستقبلفيالعامةوالتنظيميةاالقتصاديةوالظروفالربحيةأووالنموواإلدارة،التجاريةاألعمالبشأنالتوقعاتأو

.الشركة

علىوتنطوي دارةاإل افتراضاتعلىتقوموالتيمستقبلية،أحداثعلى"(اإلدارة)"الشركةإلدارةالحاليةالنظروجهاتتعكساملستقبليةوالتوقعات

 اختالفافامختلإنجازاتهاأوأداءهاأوالفعليةالشركةنتائجتكون أنعلىتؤثرقدالتيالعواملمنوغيرهاومجهولة،معروفةوغيرمعروفةمخاطر
 
جوهريا

هذاتحققعدمأوتحققيتسببقد.ضمناأوصراحةاملستقبليةالتوقعاتهذهفيالواردةإنجازاتهاأوالشركةأداءعنأواملستقبل،فينتائجأيعن

كانتسواءالتوقعاتافقتو عدمأواملستقبلية،التوقعاتهذهعنجوهريااختالفاعملياتهانتائجأوللشركةالفعليةاملاليةالحالةاختالففياالفتراض

 اختالفاتنبؤالأوالتقديرأواملستقبليالتوقعاختالففيتتسببقدالتيوالشكوكاملخاطرمنلعددالشركةأعمالتخضع.ضمنيةأوصريحة
 
جوهريا

العناصرقاءاستبعلىالشركةوقدرةالنشاط،ملزاولةالالزمةالعمالةتكلفةأوالخامات،بأسعارالتقلباتتتضمناملخاطروهذه.الواقعاألمرعن

أوالسعوديةالعربيةكةاململفيسواءواالقتصادية،والقانونيةواالجتماعيةالسياسيةاألوضاعمتغيراتوسطبنجاحواملنافسةالعمل،بفريقالرئيسية

وتأثيررهاب،اإل ومخاطرالحربوتداعياتوالدولية،اإلقليميةالساحةعلىالصحيةالرعايةقطاعوتطوراتومستجداتالعاملي،االقتصادصعيدعلى

الشركةألنشطةليةاملستقباملخاطرلتحديدوالسريعالدقيقالتحركعلىاإلدارةوقدرةالعمالت،صرفأسعاروتقلباتالفائدة،أسعاروتغيرالتضخم،

.املخاطرإدارةمع
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تعالقات املستثمرين واالستفسارا

حسام أحمد الشريف

مدير عالقات املستثمرين

+966114775912رقم االتصال
ir@tanmiah.comأيميل  

11632، الرياض 86909. ب. ص
اململكة العربية السعودية
www.tanmiah.com
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