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تحسن اإليرادات واجمالي الربح خالل العام، بفضل التنفيذ املستمر للخطط التوسعية للتنمية●

2022خالل % 43مبيعات الدواجن الطازجة تواصل دفع نمو اإليرادات بنسبة •●

،(2281رمزبالالسعوديةاملاليةالسوق فيواملدرجة،"الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةأعلنت:2023فبراير12الرياض،
التجاريةازاتاالمتيوتشغيلالحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتواملبردةالطازجةاللحوموتجارةواألغذيةالدواجنمنتجاتوصناعةإنتاجفيالرائدة

 الشركةفيهحققتحيث،2022ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةللسنةنتائجهاعناليوم،الغذائية،
 
لتصلسنوي أساسعلى٪42.8بنسبةاإليراداتفينموا

.سعوديريالمليون 1,727.0إلى

كيةالبناملصروفاتاحتسابقبلتشغيليةأرباحالشركةحققتحينفي٪،24.3إلى2021املاليةالسنةفي٪19.2منكبيربشكلالربحإجماليهامشوارتفع
العائدالصافيالربحارتفعكما.٪13الهامشليبلغ(سنوي أساسعلى٪142.5نسبتهابزيادة)سعوديريالمليون 220.3بقيمةواإلطفاءواالستهالكوالزكاة

 سعودي،ريالمليون 186.8إلىسعوديريالمليون 13.6منملحوظبشكلالشركةمالكإلى
 
101.9بلغواحدةملرةمكسببتحقيقكبيرحدإلىمتأثرا

أسهممن٪60ىعلاالستحواذتضمنتوالتي،"(تايسون )"لألغذيةتايسون شركةمعالشراكةنتيجة،(الدخلقائمةفيتسجيلهتم)سعوديريالمليون 
ا.تايسون قبلمن(SFPC)املمتازةاألغذيةتصنيعشركة تسجيلتم.فةمتوقعملياتأنهاعلىاألعمالهذهتصنيفتمبها،املعمول املحاسبيةللمعاييروفق 

حقوق فيمباشرةسعودي،ريالمليون 74البالغتايسون،قبلمن(ADC)املحدودةالزراعيةالتنميةشركةحصةمن٪15علىاالستحواذمناملكسب
.امللكية

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

للنمو،املحفزةالحاليةالتشغيلوبيئةالتشغيلي،التميزمواصلةإلىالكبيراإلنجازهذاويعودللغاية،قويةماليةبنتائجللعامإنهائناعناإلعالنيسرنا"
.الكرامعمالئناقبلمناملستمرةالثقةالىباإلضافةاالنتاجية،قدراتنافياملستمروالتوسع

مكانتناخترسيفيستساهموالتيلألغذية،تايسون شركةمعاالستراتيجيةالشراكةاستكملنا،2022العامخاللللتنميةالرئيسيةاإلنجازاتفيوبالتفكير
خاصةلمساهمين،لالقيمةمناملزيدتوفيرمعاملحتملةالنموفرصمنالعديدأمامالطريقالشراكةتمهدأناملقرر ومن.املنطقةفيللدواجنرائدكمنتج

.التكاليفحيثمنالعاليةالكفاءةوتحقيقاملتطورةاإلنتاجتقنياتعلىحصولنامع
داخلالجودةعاليةجاتمنتتوفيرمعالغذاء،إنتاجفيواالستدامةالتشغيليالتميزعلىتركيزنامعالتنمية،رحلةمنالتاليةاملرحلةلبدءمستعدون نحن

القدربنفسعمالئناطلباتمتتلبيةوسنواصلصناعتنافيوالنمواالبتكارحيثمنالطليعةفيبكونناونفخر.أولوياتنارأسعلىيعدوالذيوخارجها،اململكة
.واالخالصالتفانيمن
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شركة التنمية الغذائية تحقق تحسنا كبيرا في الربحية مع آفاق نمو قوية 

ملخص أبرز مالمح األداء املالي    

:انعكاس التأثير املالي للشراكة مع تايسون لألغذية على كلتا الفترتين

%التغيير 2021السنة المالية 2022السنة المالية مليون لاير سعودي

%1727.01209.642.8اإليرادات

%420.2231.881.3(الخسارة)إجمالي الربح 

ة األرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكي

والزكاة واالستهالك واإلطفاء
220.390.85142.5%

%186.813.61277.7الربح الصافي العائد إلى مالك الشركة



:  من جهته، قال السيد أحمد عسيالن العضو املنتدب لشركة التنمية الغذائية

الشراكات،تعزيزبرعالتقدمية،استراتيجيتنابفضلممتازأداءتحقيقفياستمرتالتيالغذائية،التنميةلشركةآخرمتميزاعاماباختتامنحتفل"
ممارساتأفضلطبيقتعلىوتركيزناالذاتي،واالكتفاءالغذائياألمنبأهدافالتزامناإن.ألعمالنااملستدامالنموزخمودفعالسوق،فيحصتناوتوسيع
 األغذيةقطاعفيالشركاتأفضلمصاففيوضعناقدواالستدامة،اإلنتاج

 
.إقليميا

تقويةإلىونتطلع.خاللهامناألغذيةلصناعةتتوفرالتيالرائعةللفرصباالمتنانونشعر2030رؤيةمظلةتحتاملحوريةاملبادراتبدعمملتزميننزالوال
السوق فيقطفليسواالستدامة،واالبتكارالجودةمعاييرأفضلوتقديم،"سعوديةوبصناعةالحالل"لألغذيةرائدةتجاريةكعالمةالتنميةمكانة

ونموذجالسوق،فيلقويةامكانتنامناالستفادةخاللمنملساهمينا،األجلطويلةعوائدتحقيقفيأولويتناوتتمثل.أيضاالخارجفيبلفحسب،املحلية
".املواتيةالسوق وعواملالكفاءةعاليمتكاملأعمال

اإليراداتتحليل

 محققةسعودي،ريالمليون 2022،1,727.0املاليةالسنةعنالتنميةإيراداتبلغت
 
ريالمليون 1,209.6منسنوي أساسعلى٪42.8بنسبةارتفاعا

 األساسفيالنمووكان.2021العامفيسعودي
 
قطاعيماسوالوالخدمات،املنتجاتمناملتنوعةالشركةقطاعاتعبراملبيعاتحجمبزيادةمدفوعا

.الحيوانيةالصحةومنتجاتواألعالفالطازجةالدواجن

1،462.9إلىلتصل2022املاليةالسنةفيسنوي أساسعلى٪35.6بنسبة،(٪84.7)اإليراداتفياألكبراملساهمالطازجة،الدواجنمبيعاتارتفعت
منمبدعاإلنتاجية،الطاقةزيادةخططاستمرارنتيجةاإليجابياألداءهذايزالوال.سعوديريالمليون 1،078.7عندكانتأنبعدسعوديريالمليون 

للمجموعةاليوميةقدرةالارتفعتوقد.الطازجةالدواجنعلىاملحليالطلبفياملستمرواالرتفاعالدواجنإنتاجلتعزيزاالستراتيجيةالحكوميةاملبادرات
 370,000من

 
 456,000إلىالواحداليومفيطيرا

 
 طيرا

 
.2022العامبنهايةيوميا

130.4عندكانتأنبعدسعوديريالمليون 234.5إلىلتصلسنوي أساسعلى٪79.8بنسبةالحيوانيةالصحةومنتجاتاألعالفإيراداتارتفعت
.ومعداتهاالحيوانيةالصحةمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىأساس يبشكلذلكويعوداملاض ي،العامفيسعوديريالمليون 

استراتيجيةإطالقمنذعامأول إتمامبعد،2022املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 29.6إلىالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتتشغيلإيراداتوصلت
31بتاريخ20إلىالفروعاجماليليصلالسعودية،فيبوبايزلعالمةجديدافرعا16التنميةشركةافتتحتالعام،وخالل.الغذائيالتجاري االمتياز
.2022ديسمبر

صنيعتشركةقبلمنالتنميةأعمالمنالجزءهذاتشغيليتم.النموإظهارفياستمرتوبالتالي،٪10بنسبةاألخرى املصنعةاملنتجاتإيراداتارتفعت
تصنيعشركةمن٪60تبلغملكيةحصةعلىتايسون استحواذلألغذية،تايسون شركةمعاإلستراتيجيةالشراكةتضمنت.(SPFC)املمتازةاألغذية
.متوقفةكعمليات2022للعامالتنميةلشركةاملاليةالبياناتفيعرضهاتموبالتالي.املمتازةاألغذية
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ريالمليون 977.8مقابل،2022املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 1,306.9إلىلتصلسنوي أساسعلى٪33.7بنسبةاملبيعاتتكاليفارتفعت
خاللبيعاتاملحجمارتفاعإلىباإلضافةالتنمية،لشركةاإلنتاجيةالطاقةفياملستمرالتوسعالزيادةهذهوتعكس،2021املاليةالسنةفيسعودي

عندكانأنبعدسعودي،ريالمليون 420.2إلىليصلسنوي أساسعلى٪81.3بلغتملحوظةبنسبةالربحإجماليارتفعذلك،منالرغموعلى.العام
الكفاءةيادةوز األصول،استخدامتعزيزإلىباإلضافةالهوامش،وانتعاشاملبيعاتحجمفيالكبيرباالرتفاعمدعوماسعودي،ريالمليون 231.8

.التشغيلية

العامعنكبيرةبزيادة،2022املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 220.3واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةاملصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت
.سنوي أساسعلى٪38.9بنسبةواإلداريةالعامةوالنفقاتاملبيعاتنفقاتارتفاعمنالرغمعلىسعودي،ريالمليون 90.85فيهبلغتوالذي،2021

 سعودي،ريالمليون 186.8إلى2021املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 13.6منملحوظبشكلالشركةملالكالعائدالربحصافيارتفع
 
حدإلىمتأثرا

.سعوديريالمليون 101.9يبلغواحدةملرةبمكسبكبير

الدخل تحليل قائمة



تحليل قائمة املركز املالي 

31فيسعوديريالمليون 267إلىسعوديريالمليون 185.9منسنوي،أساسعلى٪44بنسبةكبير،بشكلالتنميةلشركةالنقديالوضعتحسن
.2022ديسمبر

.2021ديسمبرنهايةفيسعوديريالمليون 323منسعودي،ريالمليون 308.4إلىالقروضإجماليوانخفضت

تخصيصوسيتم.2022العامفيسعوديريالمليون 160.5إلى2021املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 122.2منالرأسماليةالنفقاتوارتفعت
نموفرصعلىاالستحواذمنالشركةتمكينبهدفاألولية،التصنيعوعملياتاألعالفطحنقدرةلزيادةالقادمةالسنواتفيالرأسماليةالنفقات
.جديدة

و    استراتيجية النم

أعمالهاجدول وفقمالتقدتحقيقفيباالستمرارللتنميةاملجالليتيحقائماللشركةالقوي األساسيظلبالنجاحات،مليءآخرلعامالشركةإنهاءمع
فيواالنتشارالقيمةةسلسلمراحلجميعفيبالتوسعمدعومةواالزدهار،النمومنجديدةمرحلةفيللشروعيؤهلهاممتازبوضعالشركةوتتمتع.التوسعي
التزامهاوتعزيزةللشركالنموعجلةدفعإلىالتعاون هذاويهدف.العامليالحاللاألغذيةسوق فيمتعددةفرصتوفيرشأنهامنجديدة،جغرافيةمناطق

.ملحليةاالسوق إلىالعاملياملستوى ذاتالصناعيةاملعرفةجلبمعالذاتي،واالكتفاءالغذائياألمنتحقيقفياملتمثلةاململكةبأهداف

فيالنمومناملزيدالتنميةتشهدأناملتوقعمنقوية،اقتصاديةوأسسشاملةحكوميةبمبادراتمدعومةومواتية،واعدةبيئةفيالعملخاللومن
والذيالحالل،للمنتجاتيعاملكمركزمكانتهالرفعاالستراتيجيةاملبادراتمنالعديدتنفيذالسعوديةالعربيةاململكةحكومةتواصلحينفي.املستقبل

الكفاءةتحسينعلىالتركيزمعالحالل،صناعةلتوطينالعامةاالستثماراتصندوق أنشأهاجديدةشركةوهيالحالل،املنتجاتتطويرشركةتقوده
بقيمةتمويلاقياتاتفالزراعيةالتنميةصندوق وقعذلك،إلىباإلضافة.اململكةفيالحيويةالقطاعاتأهمأحدفياالستثمارفرصوزيادةواالبتكار،

العربيةاململكةفيالغذائياألمنأهدافدعممعيتماش ىبماالزراعية،واملنتجاتالسلعالستيراد(دوالرمليون 409)سعوديريالمليار1.54تقارب
 الحكومةوتقوم.التوريدسالسلفياالستقراروضمانالسعودية

 
قدرةوتحقيقالدواجنإنتاجلزيادةسعوديريالمليار17الستثماربالتخطيطأيضا

 الالحمالدجاجمنطنمليون 1.3تبلغمستهدفة
 
.سنويا
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مة االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوك

االلتزام".واالستدامةبوالكسالعطاء"نموذجهاطريقعنواالجتماعيةواالقتصاديةالبيئيةلالستدامةمتكاملةاستراتيجيةمنهجيةالتنميةشركةتطبق
لجنة2022العاميفالشركةأنشأتلذا.الحيوانياإلنتاجواستدامةاألرض،كوكباستدامةاملجتمع،استدامة:أساسيةركائزثالثعلىمبنيباالستدامة
 الرئيسية،التركيزمجاالتوضعتوالتيلالستدامةمتخصصة

 
أهدافوكذلك2030اململكةلرؤيةواالجتماعيةاالقتصاديةاألهدافمعمتماشية

.املتحدةلألمماملستدامةالتنمية

دوالر،ن مليو بقيمةالشاملةاألعمالريادةلجوائزالعاملياالستدامةتحديمنأخرى نسخةإطالقعنالعامخاللالتنميةأعلنتذلك،علىوعالوة
امحليا،الدواجنألعالفاملستداملإلنتاجمبتكرةتكنولوجيةحلول اكتشافإلىيهدفوالذي واالكتفاءالغذائياألمنتحقيقفياململكةألهدافدعم 
.الذاتي



نبذة عن شركة التنمية الغذائية

املجهزةاللحومومنتجاتواملجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن1962العامإلىتاريخهايعودالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

أنبالذكرجديروال.السعوديةتداول فيمدرجةعامةشركةوهياألوسط،الشرق منطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةواملنتجاتالحيوانيةواألعالف

إنتاجعملياتعلىالكفاءةعالياملتكاملالشركةأعمالنموذجويشتمل.الغذائيةالتنميةشركةفيمؤسسومساهمشريكالقابضةالدباغمجموعة

 واع.والكويتواألردنوُعمانوالبحرين،املتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفيوتوزيعهاومعالجتهاالغذائيةاملواد
 
ديسمبر31منتبارا

يةالسعودالعربيةاململكةفيوالباردالجافللتخزينمنشأة13ومسالخوأربعةأعالفومصنعيمفارخستةإلىباإلضافةمزرعة108الشركةتدير،2022

عبرمباشرةلكينللمستهوتبيعهاالتجزئةوتجارالجملةوتجاراملوزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.املتحدةالعربيةواإلماراتوالبحرين

روىوالتي،شجرةمليون زراعةالشركةمبادراتوتتضمنالتنمية،شركةفياألساسيةاملبادئمناالستدامةوتعتبر.اإلنترنت
ُ
مناملعالجةاملياهبت

www.tanmiah.com:اإللكترونياملوقعبزيارةتفضلاملعلومات،منملزيد.أسمدةإلىالنفاياتوتحويلمنشآتها،

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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