
النتائج المالية
٢٠٢١لسنة



التنمية تواصل تحقيق خطط النمو وتوسيع حصتها السوقية●

الشركة تتوسع في أعمال االمتيازات التجارية الغذائية●

تأثر إجمالي الربح وهوامش الربح بالضغط الهائل على التكلفة من مكونات األعالف وتراجع الدعم وارتفاع اإلنفاق ●
لزيادة القدرة التشغيلية

تاجانفيالرائدةالشركة،"(الشركة"أو"التنمية"إليهاويشار)الغذائيةالتنميةشركةاليومأعلنت:٢٠٢٢فبراير١3الرياض،
فيوالمدرجةالحيوانيةوالصحةاألعالفومنتجاتوالمبردةالطازجةاللحوموتجارةواألغذيةالدواجنمنتجاتوصناعة
١,54قدرهاإيراداتمسجلة،٢٠٢١ديسمبر3١فيالمنتهيةالماليةالسنةنتائجعن،٢٢8١بالرمزالسعوديةالماليةالسوق

عنالربحإجماليوارتفعالرابع،الربعفيسعوديريالمليون4١4,5قدرهاوعائداتالسنة،كاملعنسعوديريالمليار
مليون١3,6وقدرهمبلغًاالدخلصافيسجلبينماسعودي،ريالمليون3٢6,7إلىسنويأساسعلى%5,5بنسبةالسنة
.ليةالتشغيالقدرةلزيادةاإلنفاقوارتفاعالدعموتراجعالحبوبأسعارفيالعالمياالرتفاعإلىاالنخفاضهذاويعزىريال،

: وعّلق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة

هذافيالتنافسيةقدراتنالتعزيزجهودنامعبالتزامنلألعمال،السليمةاألسساإلجماليةلإليراداتالقويالنمويعكس"
بعهاتتالتيالمستمرةالتطويراستراتيجيةعلىالنقديةوالتدفقاتالعموميةالميزانيةسالمةترتكزحينفيالقطاع،
االستثماراتتسريعإلىنتطلع،٢٠٢١عام١9-كوفيدجائحةبسببالرأسمالياإلنفاقلبرنامجالمؤقتالتأثروبعد.الشركة

.الطويلالمدىعلىالتنمويةخططنالتحقيقالصحيحالمسارعلىوالبقاء٢٠٢٢عامفي

مستمرالالعالمياالرتفاعسببهالذياإلجماليالربحعلىالضغطخففقدالعملياتوترشيدللتكاليفالمترويةاإلدارةإن"
وزيادةالمرافقوتحسينالتسويقفياالستثمارزيادةعلىذاتهالوقتفيوعملنا،٢٠٢١عامطوالالحبوبأسعارفي

.القادمةالسنواتفيالمبيعاتنطاقتوسيعلمواصلةاستعدادًاالتشغيليةالقدرة

إلى%١8,5منبالتجزئةالبيعسوقفيحصتهاحجممنالغذائيةالتنميةشركةزادتللسوق،مستقلةدراسةوبحسب
الدجاجفئةفيالماضيالعاممننفسهابالفترةمقارنة٢٠٢١ديسمبر3١بتاريخالمتحركالسنويالمجموعفي8%,٢٠

.الطازجةالدجاجوأحشاءالطازجةالدجاجوقطعالطازج،الكاملالدجاجتتضمنالتيالطازجالسعودي

٠١ ٢٠٢١النتائج المالية لسنة 

بالمئة ٢7.٠التنمية تحقق نموًا في اإليرادات بنسبة 

٢٠٢١مليون ريال عن السنة المالية ١3.6وصافي دخل 

%التغيير  ٢١-السنة المالية -السنة المالية
٢٠

%التغيير  ٢١-4الربع  ٢٠-4الربع  مليون ريال

27.0% 1,539.3 1,211.9 24.9% 414.5 331.9 اإليرادات

5.5% 326.7 309.6 (18.9)% 74.1 91.3 (الخسارة)إجمالي الربح 

(23.1)% 141.06 183.4 (58.5)% 25.4 61.2

األرباح التشغيلية قبل 
البنكية والزكاة المصروفات 

واالستهالك واإلطفاء

(81.8)% 13.6 74.4 - (12.4) 30.4 (الخسارة)صافي الربح 

ملخص أبرز مالمح األداء المالي    



:  وقال السيد أحمد عسيالن، عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية

يادةزخاللمنسواءالماضية،السنةفيمستوياتعدةعلىوصالبةمرونةالشركةتتبعهالذيالتشغيليالنموذجأظهر"
جاتالمنتمنمزيدتقديمفيالمتسارعواالرتفاعالتشغيليةقدرتنازيادةمعالطازجةالدواجنفيالتجزئةسوقحصة

توسيعمنكذلك٢٠٢١مبيعاتاستفادت.والمطاعمالفنادقعلىالمفروضةالجائحةقيودلتخفيفاستجابةالمصنعة
حيثية،اإللكترونالتجارةمنافذذلكفيبماالمنتجاتلمختلفجديدةتوزيعقنواتتطويرخاللمنالخدماتتقديمقنوات

.كبيرةبصورةاإليراداتزيادةفيالمبادراتهذهجميعساهمت

التيالعالميةبوبايزمطاعمسلسلةمعجديدةتجاريةعالقةعقدتحيث٢٠٢١خالل،المطاعمقطاعفيالشركةتعمل
المضافةالقيمةسالسلتنويعإلىالراميةاستراتيجيتناتحقيقسبيلفيمهمةخطوةيمثلمماأورلينز،نيومنانطلقت

ماسيالوالحوكمة،واالجتماعيةالبيئيةااللتزاماتمبادراتتعزيزجانبإلى،الشركةاعمالخاللمنالمحليوالمحتوى
اتناأولويتحقيقنواصلووالسائلةالصلبةالنفاياتوتدويرالمعالجةبالمياهوالرياألشجارزراعةالمثالسبيلوعلى

."الغذائيواألمن٢٠3٠رؤيةلتعزيزواالستراتيجيةالتشغيلية

اإليراداتتحليل

١,٢١منسنويأساسعلى%٢7بنسبةارتفاعًامحققةسعودي،ريالمليار١,54السنةكاملعنالشركةإيراداتبلغت
طلبالبفضلوالمصّنعة،الطازجةالدواجنقطاعيفيالنمواستمرارإلىاإلجماليةاإليراداتنموفيالزيادةوتعود.مليار

زادت.الدواجنوكمياتاالستيعابيةالقدرةوزيادةالبيعقنواتلتنويعالشركةتبذلهاالتيوالجهودالقوياالستهالكي
اإليراداتتواصلأنالمتوقعومن.سعوديريالمليون4١4,5إلى%٢4,9بنسبة٢٠٢١منالرابعالربعفياإليرادات
الشركةواستثماراتالحيوانيالبروتينعلىالطلبونموالداعمةالسوقحركةبفضل٢٠٢١فيصعودهااإلجمالية

.االستيعابيةقدراتهالزيادةاألخيرة
سعوديريالمليار١,١إلىلتصلبالمئة٢٢بنسبةالشركة،إيراداتفياألكبرالمساهمالطازجة،الدواجنمبيعاتارتفعت

مياتوالكاالستيعابيةالقدرةفيالمتواصلةللزيادةنتيجًةالطازجةالدواجنإيراداتفيالنموهذاوجاء.السنةكاملعن
اليوميةالقدرةزادت.البيعقنواتلتنويعالمبذولةالجهودجانبإلىالشركة،منتجاتشعبيةتناميمعبالتزامن

.٢٠٢١ديسمبر3١أرقامحسباليومفيطيرًا37٠,٠٠٠إلى٢68,٠٠٠منللمجموعة
المبيعاتزيادةونتجتالسنة،كاملعنريالمليون348,8إلىلتصل%63بنسبةاألخرىالمصنعةالمنتجاتإيراداتارتفعت

.األغذيةخدماتقطاعفيسيماالاالغالققيودتخفيفعنأساسيةبصورةسعوديريالمليون١34عند
٢٠٢١الماليةالسنةفيسعوديريالمليون١3٠,5إلىلتصل%3بنسبةالحيوانيةالصحةومنتجاتاألعالفإيراداتارتفعت

الصحةمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىأساسيةبصورةريالمليون3بمقدارالمبيعاتزيادةوتعزىسنوي،أساسعلى
.ومعداتهاالحيوانية

قةمحقالعاممناألخيرالشهرخاللالكاملةالتشغيليةقدرتهاإلىالغذائيةالتجاريةاالمتيازاتتشغيلإيراداتوصلت
االمتيازاتتشغيلعنالمسؤولةشركتهاالتنميةشركةأسستحيث،٢٠٢١الماليةالسنةعنسعوديريالمليون38.٠

التجاريزواالمتياللتطويرحصريةاتفاقيةعنباإلعالنوذلكالسريعة،للوجباتالخليجيةالعالمةشركةبمسمىالغذائية
.العالممستوىعلىالسريعةالدجاجوجباتمطاعمسالسلأكبرإحدىبوبايز،شركةمع

الدخل تحليل قائمة

السنةفيريالمليون9٠٢,33بمبلغمقارنةسعوديريالمليار١,٢إلىالسنةكاملعنالمبيعاتتكلفةارتفعت

منالرابعالربعفيالمبيعاتتكلفةوبلغت.٢٠٢٠عام%٢١إلى%٢6منالهامشإجماليانخفضحينفيالسابقة،

عاممنالرابعالربعفيسعوديريالمليون٢4٠,6منمرتفعةسعودي،ريالمليون34٠,5وقدرهمبلغًا٢٠٢١العام

تكلفةفيالزيادةتعكس.%١8إلىالماضيةالسنةفي%٢7بنسبةبهاالمرتبطالهامشإجماليوانخفض،٢٠٢٠

هوتوّجالعالميةاألسواقفيالحبوبأسعارالرتفاعالضاغطالتأثيرالهامشإجماليفيالناتجواالنخفاضالمبيعات

.االستيعابيةطاقتهازيادةلتسريعالشركة

منالرابعالربعفيريالمليون٢5,4واإلطفاءواالستهالكوالزكاةالبنكيةالمصروفاتقبلالتشغيليةاألرباحبلغت

فيريالمليون١83,4ريالمليون6١,٢بمبلغمقارنة،٢٠٢١الماليةالسنةكاملعنريالمليون١4١,١و٢٠٢١العام

.التواليعلىالسابقةالسنةمننفسهاالفترة

حينفي.٢٠٢٠الماليةالسنةفيمليون74,4منمنخفضًا،٢٠٢١الماليةالسنةعنريالمليون١3,6الدخلصافيبلغ

بصافيمقارنة،٢٠٢١الماليةالسنةمنالرابعالربعفيسعوديريالمليون١٢,4بمبلغصافيةخسارةالشركةسجلت

.السابقةالسنةمننفسهالربعفيسعوديريالمليون3٠,4قدرهدخل

ليجيةالخالعالمةشركةحديًثاالمنشأةالفرعيةللشركةالتشغيلقبلمانفقاتبعضالشركةتكبدت،ذلكعلىعالوة

بوبايزالخاصةاالمتيازأعماللتشغيلالسريعةللوجبات

٠٢ ٢٠٢١النتائج المالية لسنة 



تحليل قائمة المركز المالي 

مليون ريال عند نهاية 6٠.5مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ ١85.9أنهت الشركة السنة بنقدية وما في حكمها عند 

مليون ريال المستحقة للشركة كذمم مدينة ألطراف 3١7وأثرت التسوية خالل هذه الفترة بمبلغ . ٢٠٢٠السنة المالية 

مليون ريال سعودي عن السنة المالية 38.5وارتفعت التكاليف الرأسمالية من . معينة بشكل إيجابي على القوائم المالية

تضمنت هذه التكاليف الرأسمالية مشاريع التخزين، وتوسيع . ٢٠٢١مليون في السنة المالية ١٢٢.٢مقارنة بمبلغ ٢٠٢٠

.، وزيادة القدرة االستيعابية لتخزين المواد العلفية الخام وفق خطط الشركة التوسعيةالفقاسات

مليون ريال 5٠١مقارنة بالعام السابق جراء تمويل التوسع، واستفادت الشركة من ٢٠٢١ارتفع االنتفاع من القروض في 

.مليون ريال سعودي78٠من تسهيالت البنوك التجارية كجزء من التسهيالت المتاحة بمبلغ 

استراتيجية النمو    

ودعمالمحليةالدواجنمنالشركةلمنتجاتالمستهلكينتفضيلوزيادةالثابت،التشغيليتميزهاعلىباالعتماد

يةاالستراتيجالحكوميةالخططمعتمشيًاالطازجةالدواجنفيأعمالهاتوسيعإلىالشركةتهدفالسعودية،الحكومة

منالمحليةمبيعاتهامنالشركةزادتحيث،٢٠٢5بحلولالدواجنقطاعفيالذاتياالكتفاءمنبالمئة8٠إلىللوصول

عاممليون99,9إلى٢٠١8عامدجاجةمليون66,3منالماضيةاألربعالسنواتخالل%5٠,7بنسبةالطازجةالدواجن

.وعملياتهاأصولهافيالجديدةلالستثماراتنتيجًة،٢٠٢١

نفاقاإلتخصيصالمقررمنحيثوإقليميًا،محلياً المتزايدالطلبلتلبيةاالستيعابيةطاقتهالتوسيعالشركةتخطط

بهدفاألخرىالتصنيعوقدراتاألوليةالتصنيعوعملياتاألعالفطحنلزيادةالقادمةالخمسالسنواتفيالرأسمالي

ليةالرأسماالشركةاستثماراتتؤديأنالمتوقعومن.والجديدةالناشئةالنموفرصعلىاالستحواذمنالشركةتمكين

اإلنتاج،محليةالدواجنلحوملقاءسعريفارقلدفعالمستهلكيناستعدادجّراءوالهوامشاإليراداتارتفاعإلى

.مؤخرًاجرىالذيالمبيعاتفريقموظفيزيادةبسببإضافيًادعمًاالنموهذاويتلقى

إلى،٢٠٢١عامبدأتالتيالغذائيةاالمتيازاتفيالشركةعملياتتوسيعالشركةتبذلهاالتيالتنويعجهودتتضمن

.القادمةالسنواتفيالمملكةفيجديدةمطاعمالفتتاحخطةمعبوبايز،شركةمعاتفاقيةإبرامجانب

آفاق العمل في السوق 

فعارتحيثاالستهالكي،اإلنفاقوزيادةالسكانعددارتفاعظلفياألساسيةللسلعمتناميقطاعضمنالشركةتعمل
منذ%١,3بنسبةاالستهالكيلإلنفاقالسنويالنموومعدل٢٠١4منذ%٢,4قدرهسنويبمعدلالسكاننمومعدل
صالفرمنفريدةمجموعةالدواجن،منالذاتيلالكتفاءالحكوميةالمبادرةمعجنبإلىجنبًاالزيادة،هذهوتمثل.٢٠١6
.القادمةالسنواتفيالنمولتحقيقالشركةأمام

رؤيةمنكجزءمباشرةغيرأومباشرةبصورةالحكومةتدعمهاالتيالمشاريعمنمجموعةتؤثرأنالمتوقعومن
سواءزيعوالتوواإلنتاجاالستيعابيةالطاقةفياالستثمارزيادةبفضلالسوقيةالشركةحصةعلىإيجابيًا٢٠3٠المملكة

وخبرتهاالواسعةمنتجاتهامجموعةعلىالشركةوتعتمد.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةأوالمملكةفي
.السوقنمومنلالستفادةوالفّعالالمتكاملأعمالهاونموذجالقطاعهذافيالعميقة

٠٣ ٢٠٢١النتائج المالية لسنة 



االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوكمة

تدامةواالسوالكسبالعطاءنموذجطريقعنالبيئيةاالستدامةفيمتكاملةاستراتيجيةمنهجيةالتنميةشركةتطبق

مجاالتعدةفيومبادراتهاالشركةأنشطةتجاهإيجابيأسلوبوضعإلىاالستدامةإطاروبهدفتنتهجه،الذي

يوميًاطناً 7٠تدويرإعادةفي٢٠٢١عامالشركةنجحت.الحيواناتوسالمةواالبتكارالعملومكانوالبيئةكالمجتمع

(٢٠٢5عامبحلولشجرةمليونمبادرة)التشجيرمبادرةإن.المياهمنيومياً لترًامليون١.9منوأكثرالصلبةالنفاياتمن

التخلصيتمحينفي،المعالجةبالمياهورّيهاالسنةنهايةحتىشجرة٢٠٠,٠٠٠مناكثربزراعةمهمًاإنجازًاحققتقد

صارمةبيئيةمعاييرالشركةتتبعحيثكأسمدةاستخدامهايتمأوالمعتمدةالجهاتخاللمنالصلبةالنفاياتمن

.بهاواالرتقاءلتحسينهاعملهاالشركةوتواصلالقطاع،هذافيالعمليفرضها

ملوتشمتعددةوظائفذلكفيبماالوظيفية،المستوياتمختلففيالنساءلتوظيفالعامخاللجهودهاالشركةعززت

عامفيامرأة١8٠منأكثرالشركةوظفتحيث.اإلداريةالقياديةوالمناصبالمبيعاتوترويجوالجودةواإلنتاجالتغليف

يداً جدتعليمياً برنامجًاالعامخاللالشركةوأطلقتالمحلية،وكفاءاتهاموظفيهابتطويرأيضًاالشركةوتلتزم.٢٠٢١

."التنميةأكاديمية"وتدشينالموظفينمهاراتلتطوير

ممارستهالقاءالسعوديةوالزراعةوالمياهالبيئةووزارةأفياجينشركةمنجائزة37على٢٠٢١خاللالشركةحصلت

٢٢٠٠٠-٢٠١8أيزوالمطابقةوشهادات١7٠٢5أيزوالجودةلمقياسالمطابقةشهادةعلىوحصلتالجيدة،الزراعية

.كينغوبرجرمكدونالدمثلالرئيسيونعمالؤهايجريهالذيالجودةتدقيقعملياتتجاوزفيونجحت٢7٠٠٠١وأيزو
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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

والمجمدةالطازجةالدواجنقطاعفيالرائدةالشركاتمن١96٢العامفيتأسستالتيالغذائيةالتنميةشركةتعتبر

هيواألوسط،الشرقمنطقةفيالحيوانيةوالغذائيةالصحيةوالمنتجاتالحيوانيةواألعالفالمجهزةاللحومومنتجات

إنتاجعملياتعلىالكفاءةعاليالمتكاملالتنميةشركةأعمالنموذجويشتمل.القابضةالدباغمجموعةمنجزء

األردنووُعمانوالبحرينالمتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةالمملكةفيوتوزيعهاومعالجتهاالغذائيةالمواد

وثالثةأعالفمصانعوثالثةمفارخستةإلىباإلضافةمزرعة9١الشركةتدير،٢٠٢١ديسمبر3١منواعتبارًا.والكويت

والبحرينالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالباردالجافللتخزينمنشأة١3واألغذيةلمعالجةمصانعوثالثةمسالخ

وتبيعهاالتجزئةوتجارالجملةوتجارالموزعينمنشبكةخاللمنمنتجاتهاتوزعكما.المتحدةالعربيةواإلمارات

التنمية،كةشرفياألساسيةالمبادئمناالستدامةوتعتبر.بالشركةالخاصاإللكترونيالتطبيقعبرمباشرةللمستهلكين

مزيدل.أسمدةإلىالنفاياتوتحويلمنشآتها،منتدويرهامعادبمياهُتروىالتياألشجارزراعةالشركةمبادراتوتتضمن

www.tanmiah.com:اإللكترونيالموقعبزيارةتفضلالمعلومات،من

التوقعات والبيانات المستقبلية

ويمكنتاريخية،أحداثأوبوقائعيتصلالتوقعأيهوالمستقبليوالتوقعمستقبلية،توقعاتعلىالبيانهذايشتمل

،"لتحتم"،"تقدر"،"مرتقب"،"تهدف"،"للتقديراتوفقا"اآلتيةوالكلماتالعباراتمثلاستخدامطريقعنعليهالتعرف

،"ينبغي"،"مشروعات"،"متوقع"،"ممكن"،"تخطط"،"ترى"،"تعتزم"،"توقعات"،"تفترض"،"التقديرات"،"قد"،"تعتقد"

باعتبارهالتوقععلىالتعرفالىتهدفالتيمماثلةأخرىتعبيراتأوينفيها،ماحالةكلفيأو،"سوف"،"علمعلى"

الخططأوالمستقبليةالماليةالنتائجعنمعلوماتتتضمنالتيالتوقعاتعلىالخصوص،وجهعلىينطبق،هذا.مستقبلي

قبلالمستفيالعامةوالتنظيميةاالقتصاديةوالظروفالربحيةأووالنموواإلدارة،التجاريةاألعمالبشأنالتوقعاتأو

.الشركةعلىتؤثرالتيالمسائلمنوغيرها

لىعتقوموالتيمستقبلية،أحداثعلى"(اإلدارة)"الشركةإلدارةالحاليةالنظروجهاتتعكسالمستقبليةوالتوقعات

تكونأنعلىتؤثرقدالتيالعواملمنوغيرهاومجهولة،معروفةوغيرمعروفةمخاطرعلىوتنطوياإلدارةافتراضات

وأالشركةأداءعنأوالمستقبل،فينتائجأيعنجوهريًااختالفامختلفاإنجازاتهاأوأداءهاأوالفعليةالشركةنتائج

فياالفتراضهذاتحققعدمأوتحققيتسببقد.ضمناأوصراحةالمستقبليةالتوقعاتهذهفيالواردةإنجازاتها

وافقتعدمأوالمستقبلية،التوقعاتهذهعنجوهريااختالفاعملياتهانتائجأوللشركةالفعليةالماليةالحالةاختالف

فاختالفيتتسببقدالتيوالشكوكالمخاطرمنلعددالشركةأعمالتخضع.ضمنيةأوصريحةكانتسواءالتوقعات

الخامات،بأسعارالتقلباتتتضمنالمخاطروهذه.الواقعاألمرعنجوهريًااختالفاالتنبؤأوالتقديرأوالمستقبليالتوقع

بنجاحةوالمنافسالعمل،بفريقالرئيسيةالعناصراستبقاءعلىالشركةوقدرةالنشاط،لمزاولةالالزمةالعمالةتكلفةأو

لىعأوالسعوديةالعربيةالمملكةفيسواءواالقتصادية،والقانونيةواالجتماعيةالسياسيةاألوضاعمتغيراتوسط

ربالحوتداعياتوالدولية،اإلقليميةالساحةعلىالصحيةالرعايةقطاعوتطوراتومستجداتالعالمي،االقتصادصعيد

يقالدقالتحركعلىاإلدارةوقدرةالعمالت،صرفأسعاروتقلباتالفائدة،أسعاروتغيرالتضخم،وتأثيراإلرهاب،ومخاطر

.المخاطرإدارةمعالشركةألنشطةالمستقبليةالمخاطرلتحديدوالسريع
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عالقات المستثمرين واالستفسارات

حسام أحمد الشريف

مدير عالقات المستثمرين

+966114775912رقم االتصال

ir@tanmiah.comأيميل  

11632، الرياض 86909. ب. ص

المملكة العربية السعودية

www.tanmiah.com
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