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نمو قوي لإليرادات مدعوم بشكل رئيس ي بمبيعات الدواجن الطازجة●

استمرار انتعاش هوامش الربح خالل الفترة●

استكمال الشراكة التاريخية مع تايسون لألغذية تدعم فرص النمو املستقبلية مع تحقيق املزيد من القيمة للمساهمين●

،(2281مزبالر السعوديةاملاليةالسوق فيواملدرجة،"الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةأعلنت:2022نوفمبر7الرياض،
االمتيازاتلوتشغيالحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتواملبردةالطازجةاللحوموتجارةواألغذيةالدواجنمنتجاتوصناعةإنتاجفيالرائدةالشركة
 الشركةحققتحيث،2022سبتمبر30بتاريخاملنتهيةأشهرالتسعةلفترةاملاليةنتائجهاعناليوم،الغذائية،التجارية

 
على%35.6بنسبةاإليراداتفينموا

.سعوديريالمليون 1,525.4إلىإيراداتهالتصلسنوي،أساس

صروفاتاملاحتسابقبلتشغيليةأرباحاالشركةحققتبينماالسابق،العاممنذاتهاللفترة%22.5بـمقارنة%24.1إلىالربحإجماليهامشارتفعحينفي
الصافيالربحارتفعكما.%12.2الهامشليبلغ،(سنوي أساسعلى%61نسبتهابزيادة)سعوديريالمليون 185.9بقيمةواإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكية
بدعماملبيعات،حجمفيالزيادةاستمرارخلفيةعلىسعودي،ريالمليون 63.5إلىليصلسعوديريالمليون 25.9منسنوي أساسعلى%144.9بنسبة

.محليااملنتجةالطازجةالدواجنعلىاالستهالكيالطلبوارتفاعاإلنتاجيةالطاقةفياملستدامالتوسعمن

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

مناستفدناكمابنجاح،ةاإلنتاجيالطاقةلتوسيعبرنامجنالتنفيذخططنامواصلةبفضلوذلكواألرباح،اإليراداتمنلكلقوي بنموالثالثالربعاختتمنا"
.الشاملةالتنميةمحفظةضمنتنوعاملنتجاتتنويعخاللمناملتغيرةالعمالءمتطلباتتلبيةعلىوقدرتنااملواتيةالسوق ظروف

التأثير،هذاتخفيفمنننامكاملتنوعةملنتجاتنااملتزايدالعمالءوتفضيلالسوق فيالقويةمكانتنافإنالعاملية،السلعأسعارفيالتقلباتمنالرغمعلى
.الفترةهذهخاللالربحهوامشتحسينإلىأدىممابعنايةاألسعارإدارةخاللمنوذلك

املحليالغذائيتاجاإلنلزيادةاملستمرالحكوميوالدعممنتجاتنا،منللعديداملتزايدةوالشعبيةالدواجن،مجالفيرائدإقليميكالعبمكانتناوبفضل
علىالثالثللربعالربحيةالهوامشتحسينإلىأدىمماللتسعير،بهياكلناوالتحكماألساسيةالسلعأسعارتقلباتمواجهةمنتمكناالذاتي،االكتفاءوتحقيق
.التوالي

وخلقمتنوعةتمجااللناتتيحأننتوقعلألغذية،تايسونمعالتاريخيةشراكتهاخاللمنالتنميةرحلةفيالجديدةالمرحلةبدايةومع

واالنتشارالحجمتحسيناتإدخالخاللمنالسوقفيريادتناتعزيزعنفضالاًلمساهمينا،ومستدامةكبيرةقيمةلتحقيقجديدةفرص
".والمبتكرةالمتقدمةاإلنتاجتقنياتمنتمكينناالىباإلضافةالتشغيلية،والكفاءاتالجغرافي
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 بالزخم القوي للمب
 
يعات شركة التنمية الغذائية تحقق طفرة في األرباح مدعومة

ملخص أبرز مالمح األداء املالي    



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

فيالرائدةلشركةانصبحلكيالشركةاستراتيجيةحسبالطموحةاالهدافلتحقيقاالغذيةقطاعفيالغذائيةالتنميةلشركةالسريعالنمويعكس"
.مةواالستدالإلنتاجالبيئيةاملمارساتافضلواتباعوالزراعة،واملياهالبيئةوزارةواهداف،2030رؤيةلدعمالذاتيواالكتفاءالغذائياألمنتعزيز

واملحتوى الوظائفوتوطيناملعرفةلنقلاملجالسيتيحللمملكة،عامليةاستثماراتجذبخاللمنالعامليالحاللسوق فيالدخول ذلك،الىباإلضافة
منتجاتناتصديرل"سعوديةوصناعةحالل"الوطنيةللمنتجاتالتنافسيةامليزمنواالستفادةمحلياالقطاعتنافسيةتعزيزفيللمساهمةاملحلي،

منمستوى أعلىتوفيرمعللمساهمين،االرباحتعظيمولدينااالستدامةأهداففيذلكوسيساهم.املتناميالعامليالحاللسوق فيالفرصواقتناص
".واملستهلكينللعمالءالجودة

اإليراداتتحليل

 محققةسعودي،ريالمليون 1,525.4العاممناألولىأشهرالتسعةفترةعنالتنميةإيراداتبلغت
 
منسنوي أساسعلى%35.6بنسبةارتفاعا

 اإليراداتنمووكان.سعوديريالمليون 1,124.8
 
سيماوال،ماتوالخداملنتجاتمناملتنوعةالشركةمحفظةعبراملبيعاتحجمفيبالتوسعمدفوعا

.الحيوانيةالصحةومنتجاتواألعالفالطازجةالدواجنقطاع

لتصل2022العاممنأشهرالتسعةفترةفيسنوي أساسعلى%36.3بنسبةاإليرادات،إجماليمن%69تشكلالتيالطازجة،الدواجنإيراداتارتفعت
 سعوديريالمليون 1،057.6إلى

 
خططرارالستمنتيجةاإليجابياألداءهذاوجاء.السابقالعاممناملماثلةالفترةفيسعوديريالمليون 775.8بـمقارنة

.الطازجةالدواجنعلىياملحلالطلبفياملستمرواالرتفاعالدواجنإنتاجلتعزيزاالستراتيجيةالحكوميةاملبادراتمعبالتزامناإلنتاجية،الطاقةزيادة

سعوديريالمليون 290.1إلىلتصلسنوي أساسعلى%16.9بنسبةاإليراداتإجماليمن%19تشكلالتياألخرى املصنعةاملنتجاتإيراداتارتفعت
.املبيعاتحجمزيادةالىأدىممااألغذية،خدماتقطاعفيالطلبنموعنهذاونتج.2022العاممناألولىأشهرالتسعةفترةخالل

100.7عندكانتأنبعدسعوديريالمليون 161.1إلىلتصلسنوي أساسعلى%60بنسبةالحيوانيةالصحةومنتجاتاألعالفإيراداتارتفعت
.اومعداتهالحيوانيةالصحةمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىأساس يبشكلذلكويرجعاملاض ي،العاممناملماثلةالفترةفيريالمليون 

الثالثالربعإتمامبعد،2022العاممناألولىأشهرالتسعةفترةفيسعوديريالمليون 16.5إلىالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتتشغيلإيراداتوصلت
ليصلالسعودية،فيبوبايزلعالمةجديدةفروع3التنميةشركةافتتحتاألخير،الربعوخالل.الغذائيالتجاري االمتيازاستراتيجيةإطالقمنذالكامل
.2022سبتمبر30بتاريخفرعا13إلىالفروعاجمالي

الدخل تحليل قائمة

مليون 304.8مقابل،2022العاممنالثالثالربعفيسعوديريالمليون 417.6إلىلتصلسنوي أساسعلى%37بنسبةاملبيعاتتكاليفارتفعت

حجمارتفاعإلىضافةباإل التنمية،لشركةاإلنتاجيةالطاقةفياملستمرالتوسعالزيادةهذهوتعكس.السابقالعاممناملماثلةالفترةفيسعوديريال

عندكانأنبعدسعوديريالمليون 141.9إلىليصلسنوي أساسعلى%66.8بنسبةالربحإجماليارتفعذلك،منالرغموعلى.الربعخاللاملبيعات

تكاليفارتفعت،2022العاممناألولىالتسعةاألشهرلفترةوبالنسبة.الهوامشوانتعاشاملبيعاتحجمفيالكبيرباالرتفاعمدفوعاريال،مليون 85.1

.املاض يالعاممننفسهاالفترةخاللسعوديريالمليون 872.2منسعوديريالمليون 1,158.5إلىلتصلسنوي أساسعلى٪32.8بنسبةاملبيعات

املصنعةنتجاتواملالطازجةللدواجناإلنتاجيةالطاقةلتوسيعالضخمةاالستثماراتإلىباإلضافةاملبيعاتحجمزيادةإلىاألساسفيذلكويرجع

مليون 252.6منسعوديريالمليون 366.9إلىليصلسنوي أساسعلى٪45.3بنسبةأشهرالتسعةفترةفيالربحإجماليتصاعدذلك،ومع.األخرى 

.شغيليةالتالكفاءاتوزيادةاألصول،استخداموتعزيزالربحية،الهوامشبتحسنمدفوعاالسابق،العاممناملماثلةالفترةفيسعوديريال

 2022منالثالثالربعفيسعوديريالمليون 78.4واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت
 
35.6بمبلغمقارنة

التسعةاألشهرةلفتر واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحوبلغت.2021العاممنالثالثالربعفيسعوديريالمليون 

 سعودي،ريالمليون 185.9العاممناألولى
 
تنفقاارتفاعمنالرغمعلىالسابق،العاممناملماثلةللفترةسعوديريالمليون 115.5بمبلغمقارنة

.سنوي أساسعلى%33.7بنسبةواإلداريةالعامةوالنفقاتاملبيعات

قفزةممثال2021العاممنالثالثالربعفيسعوديريالمليون 3.7من،2022العاممنالثالثالربعفيسعوديريالمليون 31.7إلىالربحصافيارتفع

أساسعلى%144.9بنسبة2022العاممناألولىالتسعةاألشهرفترةفيالربحصافيارتفعنفسه،الوقتوفي.سنوي أساسعلى%755.53بنسبةكبيرة

يثحاإليراداتنموبفضلالفترةخاللاإليراداتفيالكبيرالنمونتيجةسعودي،ريالمليون 25.9منسعوديريالمليون 63.5إلىليصلسنوي 

.التزايدفيالطازجةالدواجنمبيعاتاستمرت
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تحليل قائمة املركز املالي 

سبتمبر30بنهايةسعوديريالمليون 395.7إلىالقروضإجماليوزادت.حكمهفيومانقداسعوديريالمليون 125.4بإجماليالفترةهذهالتنميةأنهت

.2022يونيونهايةفيمليون 321منارتفاعا،2022

هذاالفترةلنفسسعوديريالمليون 82.7إلى2021مناألولىالتسعةاألشهرفترةفيسعوديريالمليون 87.8منالرأسماليةالنفقاتوانخفضت

.األخرى التصنيعدراتوقاألوليةالتصنيعوعملياتاألعالفطحنلزيادةاملقبلةالخمسالسنواتفيلهااملخططالرأسماليةالنفقاتتوجيهويتم.العام

و    استراتيجية النم

املصنعةتجاتواملنالطازجةالدواجنمنلكلاإلنتاجيةطاقتهاتوسيعتشملوالتيالطموحة،نموهاخططتحقيقنحوقدمااملض يالتنميةتواصل

.والدولييناملحليينللمستهلكيناملتغيرةاملتطلباتتلبيومبتكرةجديدةوخدماتمنتجاتتطويرجانبإلىاألخرى،

إنتاجفيالذاتياالكتفاءوتحقيقاملحليالدواجنقطاعلتعزيزاالستراتيجيةاملبادراتمنالعديدتنفيذالسعوديةالعربيةاململكةحكومةتواصلحينفي

أعلنكما.2030عامبحلول املحليةاألغذيةصناعاتمن٪85توطينإلىاململكةتتطلعوالزراعة،واملياهالبيئةلوزارةوفقااملثال،سبيلفعلى.الغذاء

األغذيةقطاعاتلتشملاململكة،فيالحاللالصناعاتتوطينإلىتهدفالحاللاملنتجاتتطويرشركةإطالقعنمؤخراالعامةاالستثماراتصندوق 

17الستثمارومةالحكتخططذلك،إلىوإضافة.العامليةالحاللأسواقإلىالتوسعمنالسعوديةالشركاتتمكينمعالتجميل،ومستحضراتواألدوية

التدابيرهذهضوءوفي.سنوياالدجاجمنطنمليون 1.3تبلغمستهدفةطاقةلتحقيقمحلياالدواجنإنتاجفيالتوسعفيسعوديريالمليار

.اإلقليميالدواجنسوق فيالتنافسيةقدرتهاوتعزيزالنموفرصمنالعديدمناالستفادةمنتمكنهاقويةبمكانةالتنميةتتمتعاالستراتيجية،

 التنميةوحققت
 
 إنجازا

 
الزراعيةالتنميةشركةمن%15علىتايسون تستحوذبموجبهوالذيلألغذية،تايسون معاالستراتيجيةالشراكةوهوآخرهاما

يظهركماوالبعيد،القريباملديينعلىللمساهمينكبيرةعوائدتحقيقالىالتعاون هذايؤديأناملتوقعومن.املمتازةاألغذيةتصنيعشركةمن%60و

قيمةلخلقاملجاالتنمالعديدإيجادإمكانيةومع.الذاتياالكتفاءوأهدافالسعوديةالعربيةللمملكةالغذائياألمنتعزيزفيالرائدبدورهاالتنميةالتزام

االستراتيجيلتركيزالدعماملتقدمةاإلنتاجتقنياتاكتسابمعالتوريد،سلسلةمراحلجميععبرضخمةتحسيناتالتنميةتشهدأناملقرر منكبيرة،

.األغذيةإنتاجفيواالبتكاراالستدامةعلى

آفاق العمل في السوق 

للفردنسبيااملرتفعستهالكواال السكان،عددفيالسريعةوالزيادةاملستدام،االقتصاديالنموذلكفيبمامواتية،بعواملاملحليةالتشغيليةالبيئةتتميز

.املقبلةقليلةالالسنواتخاللاملطردالنمومنفترةسيشهدالسعوديةالعربيةاململكةفيالدواجنسوق أنإلىأيضاالتقاريروتشير.الدواجنمن

 ،2030السعوديةرؤيةمنكجزءمباشر،وغيرمباشربشكلالحكومة،تدعمهاالتياملشاريعمناملتنوعةللمجموعةيكون أناملتوقعمن
 
 تأثيرا

 
إيجابيا

الشرق ومنطقةلسعوديةاالعربيةاململكةأنحاءجميعفيوالتوزيعواإلنتاجاالستيعابيةالطاقةفياالستثمارزيادةبفضلللشركةالسوقيةالحصةعلى

الكفاءةليوعااملتكاملأعمالهاونموذجالقطاعهذافيالعميقةوخبرتهاالواسعةمنتجاتهامجموعةعلىالشركةوتعتمد.أفريقياوشمالاألوسط

 نمو العامليالحاللاألغذيةسوق يحققأناملتوقعمنكما.للمساهميناألجلطويلةمستدامةقيمةوتقديمالسوق نمومنلالستفادة
 
علىمسبوق غيرا

الالتنمية،شركةنموفيالعواملهذهمثلوستساعد.2032العامبحلول %10يقاربمركبسنوي نمومعدلإلىالتقاريرتشيرحيثالطويل،املدى

.لألغذيةتايسون معاالستراتيجيةشراكتهاضوءفيسيما
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مة االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوك

االستدامةإطارويهدف،تنتهجهالذيواالستدامةوالكسبالعطاءنموذجطريقعنالبيئيةلالستدامةمتكاملةاستراتيجيةمنهجيةالتنميةشركةتطبق

معاييرالشركةوتتبع.الحيواناتوسالمةواالبتكارالعملومكانوالبيئةكاملجتمعمجاالتعدةفيومبادراتهاالشركةأنشطةتجاهإيجابيأسلوبوضعإلى

.بهاواالرتقاءلتحسينهاعملهاوتواصلالقطاع،هذافيالعمليفرضهاصارمةبيئية

والذير،دوال مليون بقيمةالشاملةاألعمالريادةلجوائزالعاملياالستدامةتحديمنأخرى نسخةإطالقعنمؤخراالتنميةأعلنتذلك،علىوعالوة

واملنتجاملستدامنالدواجعلفإلىالصويافول علىالقائمةواألعالفاملستوردةالذرةمنالتحول لتمكينمبتكرةتكنولوجيةحلول اكتشافإلىيهدف

.محليا
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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

املجهزةاللحومومنتجاتواملجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن1962العامإلىتاريخهايعودالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

أنبالذكرجديروال.السعوديةتداول فيمدرجةعامةشركةوهياألوسط،الشرق منطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةواملنتجاتالحيوانيةواألعالف

إنتاجعملياتعلىالكفاءةعالياملتكاملالشركةأعمالنموذجويشتمل.الغذائيةالتنميةشركةفيمؤسسومساهمشريكالقابضةالدباغمجموعة

مانوالبحريناملتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفيوتوزيعهاومعالجتهاالغذائيةاملواد  واع.والكويتواألردنوع 
 
سبتمبر30منتبارا

الجافللتخزينمنشأة13واألغذيةملعالجةمصانعوثالثةمسالخوأربعةأعالفومصنعيمفارخستةإلىباإلضافةمزرعة102الشركةتدير،2022

التجزئةوتجارجملةالوتجاراملوزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.املتحدةالعربيةواإلماراتوالبحرينالسعوديةالعربيةاململكةفيوالبارد

بحلول شجرةمليون زراعةركةالشمبادراتوتتضمنالتنمية،شركةفياألساسيةاملبادئمناالستدامةوتعتبر.اإلنترنتعبرمباشرةللمستهلكينوتبيعها

روىوالتي،2025عامنهاية
 
:لكترونياإلاملوقعبزيارةتفضلاملعلومات،منملزيد.أسمدةإلىالنفاياتوتحويلمنشآتها،مناملعالجةباملياهت

www.tanmiah.com

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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