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التنمية الغذائية  رشكة 
تقرير ما قبل الطرح العام

التقييم النسبي 	 	 	 	 	 نظرة على الشركة	

قطاعات األعمال
تعمل شركة تنمية من خالل ثالثة قطاعات: إنتاج الدواجن )72% من إيرادات العام 2020( والصناعات الغذائية )18%( واألعالف والخدمات البيطرية )%10(.

قطاعات األعمال والشركات التابعة لها:

المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

انتاج الدواجن: في هذا القطاع، تقدم المجموعة منتجات الدواجن الطازجة تحت عالمتها التجارية »تنمية« للبيع لمحالت السوبر ماركت والموزعين ومقدمي 	 

الخدمات الغذائية من خالل شركة التنمية الزراعية. تشمل هذه المنتجات بشكل أساسي ما يلي:

оо الطيور الكاملة الطازجة - يشمل الدجاج الكامل بأحجام مختلفة تتراوح بشكل عام من 600 إلى 1500 جرام. جميع الدجاج التي يتم بيعها مبردة

بالهواء وليس بالماء، مما يعني أن اللحوم المباعة ال تمتص الماء أثناء عملية التبريد. تباع الدجاجة كاملة في أكياس وصحون تناسب قناة التسويق 

والعمالء المستهدفين. تشمل فئة الدجاج الكامل الطازج أيضا مجموعة من المنتجات المتبلة حسب طلب المستهلك. 

оо التقطيع الطازج وغيرها - هذه مجموعة من أجزاء الدجاج الطازجة، بما في ذلك الصدور الخالية من العظم والفخذين والساقين والحوصلة، التي

يتم توفيرها لمجموعة مختلفة من المستهلكين في عبوات بيع بالتجزئة مناسبة. إضافة إلى ذلك، يتم كذلك شمل بعض المنتجات ذات القيمة المضافة 

مثل األجزاء المفرومة والمتبلة في منتجات الدجاج الطازج المقدمة للعمالء.

التنمية الغذائية رشكة 

قطاع إنتاج الدواجن قطاع الصناعات الغذائية االضايف  قطاع األعالف والخدمات البيطرية

رشكة التنمية الزراعية
 رشكة ســوبريم لتصنيع األغذية، مصنع برفكت فودز،

رشكة سوبريم فودز - البحرين رشكة تالل الصحراء للخدمات البيطرية

األعمالالرشكات التابعة قطاعات 

أساس  على  للتقييم   %50.0 عند  نسبي  وزن  بتحديد  قمنا 
كل  أساس  على  للتقييم  و%25.0  النقدية  التدفقات  خصم 
والضرائب  الفوائد  قبل  الربح  إلى  الشركة  قيمة  من مضاعف 
المتوقع  الربحية  ومضاعف  واإلطفاء  واالستهالك  والزكاة 
للعام 2022. يتم خصم القيمة النسبية على أساس مضاعفات 
المساهمين  حقوق  على  العائد  عند  المتوقعة   2022 العام 
خالل  المستهدف  السعر  إلى  للوصول   2022 للعام  المتوقع 
التقييم توصلنا لسعر مستهدف بقيمة  سنة واحدة. بناء على 
 81 عند  المستهدف  لسعرنا  وفقا  للسهم.  سعودي  ريال   81
ريال سعودي للسهم، قمنا بتوقع مضاعف الربحية لصافي 
مضاعف  مقابل  مرة،   18.9 عند  للعام 2022  المتوقع  الربح 
البالغ  ربحية عند 15.7 مرة استنادا إلى سعر االكتتاب العام 

67.0 ريال سعودي.

الممتازة.  األغذية  شركة  باسم  العام 1991  في  »التنمية«  الغذائية  التنمية  شركة  تأسست 

والمنتجات  الغذائية  المواد  وتوزيع  صناعة  في  الرائدة  الشركات  إحدى  الشركة  تعتبر 

الزراعية في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2020، تقوم الشركة بإدارة 

أغذية و13 مستودع  84 مزرعة وستة مفارخ ومصنع أعالف ومسلخين و ثالثة مصانع 

تتضمن  واإلمارات.  والبحرين  السعودية  العربية  المملكة  أنحاء  مختلف  في  ومبرد  جاف 

األغذية  وبيع  وتصنيع  الطازجة،  الدواجن  وبيع  إنتاج  التنمية  لشركة  الرئيسية  النشاطات 

وغيرها من منتجات اللحوم، باإلضافة لألعالف والخدمات البيطرية. اعتبارا من 31 ديسمبر 

بتعيين  المجموعة  قامت  الشركة 355 موظفا )14% منهم سعوديين(، كما  2020، عينت 

1,772 موظف )18.7% منهم سعوديين(.
المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، موقع الشركة
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الجاهزة للطبخ واألكل والمخصصة 	  البقر  الرومي ولحوم  الدواجن والديك  إنتاج وتسويق منتجات لحوم  القطاع على  يعمل  لألغذية:  اإلضافية  المعالجة 

لعمالء الفنادق والمطاعم )الضيافة(. وتتضّمن مهام القطاع العمليات اللوجستية لنقل هذه المنتجات عبر سلسلة التوريد. من الشركات الفرعية في هذا القطاع 

شركة تصنيع األغذية الممتازة شركة مصنع األغذية الممتازة وشركة األغذية الممتازة )البحرين(. وفيما يلي قطاعيين فرعيين:

оо ،المجهزة: يتضمن ذلك العمليات المتعلقة بمعالجة لحم الدجاج النيء لتصبح منتجات دواجن معالجة جاهزة للطهي ومطبوخة بالكامل الدواجن 

مثل الفطائر المخبوزة وغير المخبوزة وقطع الدجاج واللحوم الباردة وشرائح اللحم العضلية الكاملة وغيرها من منتجات الدواجن الجاهزة للطبخ أو 

المطبوخة بالكامل، والتي يتم بيعها إلى مطاعم الوجبات السريعة المحلية والدولية وبعض تجار التجزئة لألغذية ومشغلي المطاعم وسالسل الفنادق 

وأسواق التصدير.

оо اللحوم المجهزة: يتضمن ذللك العمليات المتعلقة بمعالجة منتجات اللحوم من غير الدواجن. يتم الحصول على جميع اللحوم النيئة المعدة للحوم

البيع  أسواق  من  وغيرها  الفنادق  وسالسل  المطاعم  ومشغلي  السريعة  الوجبات  لمطاعم  المجهزة  اللحوم  منتجات  تصنع  الخارج.   من  المجهزة 

بالتجزئة والتصدير.

يتضمن هذا القطاع تصنيع وبيع األعالف الحيوانية وبيع فراخ الشواء وبيض التفقيس ومنتجات الصحة الحيوانية 	  البيطرية:  قطاع األعالف والخدمات 

والدواجن الجاهزة والبيوت الزجاجية وبيع معدات إنتاج الدواجن والبيوت الزجاجية. ويضم هذا القطاع أقسام فرعية مثل األعالف ومنتجات الصحة الحيوانية 

والمعدات والمشاريع.
المصدر: نشرة اإلكتتاب العام

هيكل المجموعة

المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

ملخص طرح اإلكتتاب العام

من المقرر أن تطرح شركة التنمية 6.0 مليون سهم، ما يمثل 30% من رأس مال الشركة بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل تبلغ 10 ريال سعودي لكل سهم. تم تقسيم 
االكتتاب العام لشريحتين: شريحة للمستثمرين من الشركات وشريحة للمستثمرين األفراد. كان االكتتاب مفتوح لشريحة المستثمرين من الشركات من 27 يونيو وحتى 
1 يوليو وتجاوز فيها االكتتاب 95.3 مرة. بلغ سعر األسهم المطروحة 67 ريال سعودي للسهم. سيتم تخصيص ما مجموعه 6.0 مليون سهم الستثمار الشركات، 
وتخضع لتقليص عدد األسهم إلى 90% )5.4 مليون سهم(. سيتم فتح االكتتاب لألفراد ليوم واحد في 27 يوليو ويشمل ما يصل إلى 10% )600.000 سهم( من حجم 

االكتتاب. سيتم التخصيص النهائي لألسهم في 2 أغسطس.
المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أرقام

 

مجموعة التنمية التجارية

الزراعية التنمية  رشكة  رشكة تالل الصحراء للخدمات
البيطرية رشكة سوبريم لتصنيع األغذية

رشكة سوبريم فودز - البحرين مصنع بريفكت فودز، املتبقي ٤٪
مملوك للرشكة

الدباغ انرتناشيونال اإلمارات العربية
املتحدة،املتبقي مملوك بنسبة ٤٪

من الرشكة

٪٤ ٪٩٦

٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠

٪١٠٠ ٪٩٦ ٪٩٦

٪٤ ٪٤

رشكة مجموعة الدباغ القابضة

رشكة التنمية الغذائية
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آفاق القطاع

تطور حجم السوق                                                                     

زادت حصة اإلنتاج المحلي تدريجياً على مدى السنوات الثالث الماضية، في 

الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الحكومة  الواردات في ضوء سياسة  انخفضت  حين 

المتعلقة  والمخاوف  الحالل  الذبح  شهادات  مثل  التنظيمية  األُطر  وتغيير 

ازداد  لقد  الرئيسية.  المصّدرة  الدول  جانب  من  التجارية  للوائح  باالمتثال 

الذاتي  االكتفاء  تحقيق  لمستوى  وفقاً  الدجاج  لحوم  من  المحلي  اإلنتاج 

المستهدف بنسبة %60. 

تحليل السوق عبر قنوات التوزيع 

هناك توجه قوي من جانب الحكومة نحو زيادة معدل اإلقبال السياحي. وقد 

ساعد في ذلك عدد مطاعم الوجبات السريعة التي تم افتتاحها في السنوات 

الثالث الماضية والتي تستهدف السكان المحليين والسياح. وقد أدى ذلك إلى 

زيادة مشاركة قطاع الفنادق والمطاعم والتموين )»الضيافة«( في قناة توزيع 

لحوم الدواجن. 

العوامل المحّركة للسوق

المالي في تحسين تفضيالت  التواصل االجتماعي واستقاللهم  النشطة في وسائل  الدواجن. حيث تساهم مشاركتهم  لسوق  أساسياً  السكان محركاً  ُيعد  السكان: 

المستهلكين لمنتجات فاخرة تقدم تجربة استهالكية مميزة. يحّرك مركز وضع الدواجن في النظام الغذائي السعودي استهالك لحوم  الدواجن، مما يؤدي إلى زيادة 

استهالك التجزئة ودعم الحكومة للسياحة والترفيه وهو ما يزيد بشكل مباشر من االستهالك في قطاع الضيافة. كما ُيعد التمدد الحضري محركاً رئيسياً للسوق، 

حيث يعيش ما يقارب 90.0% من سكان المملكة في المناطق الحضرية حيث تنمو تجارة التجزئة العصرية بسرعة بسبب زيادة الطلب على المنتجات المالئمة. ُيعد 

االستهالك الفردي للدواجن في المملكة من بين أعلى المعدالت في العالم. تعتبر لحوم الدواجن المكّون الرئيسي في جميع المأكوالت تقريباً وأكثر المأكوالت الشعبية.

تحسين قوة إنفاق المستهلك: يتزايد استهالك لحوم الدواجن في المملكة بسبب ارتفاع دخل األسرة وما يترتب على ذلك من زيادة في الدخل المتاح والذي يغطي 

اإلنفاق على المنتجات ذات الجودة العالية واألسعار المرتفعة ضمن فئات السلع الغذائية. تم تعليق بدل غالء المعيشة في العام 2020 بسبب زيادة اإلنفاق الحكومي 

على إجراءات الدعم المالي. في أبريل 2020، قدم صندوق التأمين ضد البطالة )ساند( دعماً لألجور لشركات القطاع الخاص التي احتفظت بموظفيها السعوديين 

)0.4% من الناتج المحلي اإلجمالي(.

السياحة والترفيه: تركز الحكومة جهودها على زيادة عائدات السياحة )بما في ذلك السياحة الدينية( والترفيه كجزء من خطة التنويع االقتصادي ورؤية 2030. 

حيث يتم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة الستيعاب األعداد المتزايدة. تتم تلبية معظم طلب السياح على الدواجن في قطاع المأكوالت والمشروبات من قبل شركات 

التموين ومطاعم الوجبات السريعة. تعتبر هذه المنشآت الدجاج كعنصر رئيسي في القائمة، مما يزيد الطلب على الدواجن.

تحديات السوق

شكلت صحة الدواجن تحديا كبيرا لقطاع إنتاج الدواجن في المملكة. حارب القطاع باستمرار تفشي فيروسات مثل مرض نيوكاسل والجمبورو والتهاب الشعب 

الهوائية المعدية وإنفلونزا الطيور منذ السنوات العديدة الماضية. واتخذت الحكومة مبادرات متعددة لتقليل نسب نفوق الدواجن بما في ذلك دعم التطعيم في مزارع 

الدواجن، وتعليم مزودي الدواجن وصيانة جودة التغذية.

اململكة يف  الدواجن  لحوم  20182019سوق 
2020

)متوقع(

النمو 
السنوي 
املركب 

20-2018

)باآللف( املحيل  اإلنتاج  14.4%710800930حجم 

6.5%(630601550الواردات )ألف طن( (

6.1%404445الصادرات )ألف طن(

الصايف )ألف طن( السوق  5.1%1,3001,3571,435حجم 

اململكة يف  الدواجن  لحوم  20182019سوق 
2020

)متوقع(

1,3001,3571,435صايف السوق )ألف طن(

التجزئة )%(  50.055.070.0 قطاع 

الضيافة )%(   50.045.030.0

سوق لحوم الدواجن في المملكة عبر قنوات التوزيع

سوق لحوم الدواجن بالمملكة )2018 - 2020(
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سوق الدواجن السعودي

تحتل لحوم الدواجن مكانة رئيسية في النظام الغذائي السعودي، حيث تهيمن لحوم الدجاج على سوق الدواجن في المملكة، وتشكل ما يقارب 90.0% من إجمالي 
سوق الدواجن من حيث الحجم، فيما تنتمي أشكال الدواجن األخرى، مثل السمان والديك الرومي إلى الفئات المميزة. ارتفع استهالك لحوم الدواجن للفرد خالل 
العام 2020  بحوالي 40 - 43 كيلوجرام، مقابل 39 كيلوجرام خالل العام 2018. في حين أن معظم استهالك لحوم الدواجن يكون على شكل الدجاج الكامل، فقد 
ارتفع الطلب على أجزاء الدجاج خالل عدة سنوات سابقة بسبب التوسع في قطاع تقديم الطعام، وزيادة مطاعم الوجبات السريعة وإنشاء مطاعم شعبية وزيادة 

طلب الفنادق على قطع الدجاج. 

تم تلبية نحو نصف الطلب في السوق المحلي عن طريق لحوم الدجاج المجمدة المستوردة من بعض الدول مثل البرازيل في الفترة من 2018 إلى 2020. استوردت 
المملكة550,000 طن من لحوم الدواجن في العام 2020، وانخفضت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام 2018. ويرجع ذلك إلى 1( االضطرابات االقتصادية جراء تفشي 

فيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19«  2( زيادة اإلنتاج المحلي بسبب الدعم الحكومي المقدم.

يعتبر المربون واألطباء البيطريون أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل مرحلتي الزراعة والتجهيز، حيث يتخذون القرار بشأن علف الدواجن وجرعات اللقاح التي 
سيتم إعطاؤها للدجاج بموجب توجيهات وإرشادات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

استراتيجية الشركة

تعزيز القدرة على نمو الطلب المحلي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تسعى المجموعة إلى تعزيز نمو إنتاج الدواجن الطازجة بالتوافق مع 

الهدف االستراتيجي للحكومة السعودية في وفاء اإلنتاج المحلي بنسبة 80% من الطلب المحلي على الدواجن خالل الخمس سنوات القادمة. يمتاز المنتج الطازج 

بهامش ربحية أعلى نظراً الرتفاع سعره وألن عملية التبريد تخفض التكاليف عبر التخلص من رسوم التجميد والتخزين البارد. لقد عززت المجموعة مبيعاتها من 

أثناء الثالث سنوات الماضية، حيث ارتفعت المبيعات من 66.3 مليون دجاجة في العام 2018 إلى 81.5 مليون دجاجة في العام  الدجاج الطازج بشكل منهجي 

2020 األمر الذي دعم نمو الحصة السوقية للمجموعة، كما دعمت المجموعة نمو مزارع الدواجن الخاصة بها، وعززت من قدراتها في مجال المعالجة والتوزيع، 

وذلك لضمان الوفاء بنمو الطلب على منتجات الدواجن الطازجة.

تقديم منتجات وحلول متباينة: تستمر المجموعة في تقييم فرص المتاحة لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وطازجة ومعالجة ومخصصة كحل لقطاع البيع 

بالتجزئة واألغذية والدواجن السريعة النمو. أسست المجموعة فريق عمل داخل الشركة لتطوير المنتجات الجديدة و تخصيصها لتناسب احتياجات السوق. يساعد 

تركيز المجموعة بجودة وأمان األغذية على جذب العمالء الذين يهتمون بالجودة والمالئمة واألمن الغذائي والقدرة على التنبؤ بالمنتجات والخدمات.

تكاليف إمدادات المواد الخام التنافسية إلى مرافق معالجة األغذية الخاصة بالمجموعة: تهدف إحدى مبادرات المجموعة الجديدة إلى تربية الطيور األكبر 

حجماً في نطاق 2.5 إلى 3 كيلوغرامات ومعالجتها في مرافق معالجة المجموعة في المملكة وفقاً للعرض والطلب، وتقدم تلك المبادرة ميزة استراتيجية لعمالء 

الدرجة األولى ألن المنتج طازج و ال يتم تجميده عند المعالجة، مما يوفر مذاقاً فريداً. ستستمر المجموعة في تنفيذ حلول سالسل اإلمداد اإلستراتيجية المماثلة.

االستحواذ على قطاعات قائمة وناشئة في السوق: تسعى المجموعة إلى مخاطبة كافة القطاعات التجارية المالئمة في السوق. تهدف المجموعة إلى التوسع 

في مجال إنتاج الدواجن الطازجة ودخول أسواق أخرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين، والسيما اإلمارات العربية المتحدة لالستحواذ على حصة 

من سوق الدواجن الطازجة السريعة النمو. تركز المجموعة حالياً على تطوير منتج جديد في مجال األغذية المعالجة مما سيساعد منتجاتها على الوصول إلى آفاق 

جديدة في صناعة األغذية.

الحفاظ وتطوير حلول إمدادات لوجستية استراتيجية: لقد تعاونت المجموعة في اآلونة االخيرة مع شركات وجهات يمكنها تأمين أسعار تنافسية وامدادات 

مستقرة من المواد الخام، األمر الذي سيساهم في تقديم القيمة والمنفعة على المدى القصير و الطويل األمد. تشتري المجموعة موادها الخام من موردين دوليين 

معروفين باتباعهم معايير تضمن جودة المنتج النهائي.
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مالحظات مالية

المساهم الرئيسي في إيرادات إنتاج الدواجن

كان قطاع إنتاج الدواجن أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق إيردات 	 
إجمالي  من   %72 القطاع  يمثّل  التنمية.  لشركة  اإلجمالية  المبيعات 
الدجاج  قطع  الطازجة  الكاملة  الطيور  ساهمت   .2020 عام  اإليرادات 
الطازجة وغيرها بنسبة 46% و 26% على التوالي من إجمالي اإليرادات 

في هذا القطاع.

وبلغت نسبة اإليرادات من قطاع المعالجة اإلضافية لألغذية 18% خالل 	 
2020 حيث كانت الدواجن المجهزة هي المساهم الرئيسي. شكل قطاع 

األعالف والخدمات البيطرية 10% من اإليرادات خالل 2020.

تسريع تحقيق اإليرادات؛ من المرجح أن تتوسع الهوامش

 	-2018 بين  الفترة  خالل  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  اإليرادات  ارتفعت 
2020 عند 5.45، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بمعدل نمو سنوي مركب 
متسارع خالل الفترة بين 2020 -2023 عند 5.8%، بدعم من النمو القوي 

في قطاع إنتاج الدواجن.

 	  ،2020-  2018 الفترة  خالل  بالتحسن  اإلجمالي  الربح  هامش  استمر 
عام  في   %22.2 مقابل   %25.5 إلى  ليصل   2020 عام  في  ارتفع  حيث 
2018. ومن المتوقع أن يتوسع هامش إجمالي الربح خالل 2023 ليصل 

إلى %25.4.

اتسع هامش الربح التشغيلي خالل 2020  ليصل إلى 8.8% مقابل %8.6 	 
في عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.5% في عام 2023.

يمثل العائد الجيد على حقوق المساهمين ميزة تنافسية عن الشركات المماثلة

حققت شركة التنمية عائد جيد على حقوق المساهمين بصورة مستمرة 	 
في الفترة السابقة،

حيث كان العائد على حقوق المساهمين جيدا للعام 2020 عند %21.4، 	 
أعلى كثيرا من متوسط الشركات المماثلة. عموما، من المتوقع أن ينخفض 
العائد على حقوق المساهمين إلى 16.4% في العام 2023، حيث يتوقع 
أن يرتفع إجمالي حقوق المساهمين بمعدل سنوي مركب 20.6% مقابل 
الفترة من 2020  الربح عند 10.4% خالل  معدل سنوي مركب لصافي 
إلى 2023. على الرغم من ذلك، من المرجح أن يتجاوز عائد الشركة على 

حقوق المساهمين 16.0% حتى عام 2023.

بلغ العائد على األصول لشركة التنمية 6.2% في عام 2020 مقابل %6.6 	 
في عام 2019 و 9.0% في عام 2018؛ ومن المتوقع أن يصل إلى %6.7 

بحلول عام 2023.

٪٧٢

٪١٨

٪١٠٫٠

الدواجن انتاج 

الصناعات الغذائية االضافية

األعالف والخدمات البيطرية

قطاعات األعمال

المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

١,٠٩١
١,١٤٦

١,٢١٢
١,٢٥١

١,٣٤٣
١,٤٣٤

٪٢٢٫٢
٪٢٤٫٣ ٪٢٥٫٥ ٪٢٥٫١ ٪٢٥٫٣ ٪٢٥٫٤

٪٨٫٦ ٪٩٫٤ ٪٨٫٨ ٪٨٫٧ ٪٨٫٩ ٪٩٫٥
٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٩٥٠

١,١٥٠

١,٣٥٠

١,٥٥٠

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

اإليرادات (مليون ريال سعودي) هامش إجمايل الربح هامش الربح التشغييل

اإليرادات واتجاهات الهوامش

المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

٪٤٢٫٠

٪٢٤٫٧
٪٢١٫٤ ٪١٧٫٩ ٪١٦٫٨

٪١٦٫٤

٪٩٫٠

٪٦٫٦ ٪٦٫٢ ٪٦٫٠ ٪٦٫٢
٪٦٫٧

٪٠

٪٢

٪٤

٪٦

٪٨

٪١٠

٪٥

٪١٥

٪٢٥

٪٣٥

٪٤٥

العائد عىل حقوق املساهمني العائد عىل األصول (املحور األيمن)

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول

المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال
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القوة التنافسية وعوامل المخاطرة

القوة التنافسية

خبرة جيدة تفوق األربعة عقود في قطاع إنتاج الدواجن	 

оо .تعد الشركة من رواد قطاع الدواجن في المملكة بخبرة تفوق 40 عاما

оо .تمتلك الشركة خبرة جيدة في األسواق المحلية واإلقليمية مما يتيح لها تحقيق معايير إنتاجية وربحية عالية مقارنة بالشركات المماثلة

نموذج أعمال متكامل	 

оо يتيح قيام الشركة بكافة مراحل التشغيل الدقيقة داخل الشركة ضمان إنسيابية عمليات التشغيل وخفض تكاليف اإلنتاج وضمان تربية وتغذية أفضل
للدواجن باإلضافة لتقديم منتجات عالية الجودة.

оо وأتاح للشركة االستثمار في المرافق والمعدات العصرية أن تقدم نتائج تنافسية فيما يتعلق بأخالقيات إنتاج الدواجن والتفقيس ونسبة تحويل العلف
ومؤشرات أداء رئيسية أخرى في صناعة الدواجن.

نموذج األصول	 

оо .ال تمتلك الشركة مزارعها الخاصة أومرافق عملياتها األولية وعمليات التنفقيس )عدا مرفق واحد( ولكنها تستأجرها وتديرها

оо.يسمح هذا النموذج للشركة بالنمو بشكل أسرع والتفوق على أغلب المنافسين في قطاع إنتاج الدواجن السعودية

оо.كما أتاح هذا النموذج المرونة للتخلص من  المزارع أو المرافق التي ثبت عدم مالئمتها لعمليات التشغيل

قاعدة عمالء متنوعة وجذابة 	 

оо تمتلك شركة التنمية أكثر من 2300 عميل من شركات وقنوات توزيع متعددة بما في ذلك مطاعم الوجبات السريعة العالمية مثل برجر كينج وسابواي
وهارديز وبيتزا هت وسالسل محلية أخرى باإلضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة مثل كارفور ودانوب والعثيم ولولو و السدحان.

оо تمثل الشركة عالمات تجارية مرموقة مثل زوتيس وبوهرينجر وانجليهيم وسينبايوتيكس وكامبرالند وإيفونيك والليماند عبر أعمالها في مجال الطب
البيطري وصحة الحيوانات.

مركز قوي في السوق 	 

оо.تحتل الشركة موقع رائد ضمن أفضل أربعة شركات في إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية

оо.تعتبر عالمة “التنمية” التجارية ضمن الثالث عالمات التجارية الرائدة التي تباع في متاجر التجزئة

يصعب اختراق السوق السعودية من قبل شركات أجنبية 	 

оо المحليين من خالل تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر وتطبيق معايير استيراد أكثر صرامة المتنامي للمنتجين  نتيجة لدعم الحكومة السعودية 
وفرض تعريفات جمركية على واردت الدواجن المجمدة باإلضافة إلى المطالبة بأن تمتثل المنتجات الغذائية لمتطلبات الذبح الحالل، مما جعل دخول 

العالمات التجارية األجنبية إلى السوق السعودية أكثر صعوبة.

المخاطر الرئيسية 

قد يؤدي تفشي أمراض الدواجن إلى فرض قيود حكومية على بيع منتجات الدواجن الخاصة بالشركة أو إتالف مجموعة كبيرة من الدواجن المملوكة للشركة 	 
األمر الذي سينتج عنه خسائر مالية.

قد يتأثر الطلب على منتجات الشركة باآلثار السلبية للظروف االقتصادية الضعيفة على إنفاق المستهلكين. 	 

ومن الممكن أن يؤثر مستوى المنافسة في إنتاج الدواجن على وضع الشركة في السوق وحصتها السوقية مما سيؤدي إلى الضغط على التسعير.	 

كما أن أي تغيير في البيئة التنظيمية سيؤثر سلبا على تكاليف الشركة ووضعها التنافسي.	 

إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والسيما الديزل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة باآلالت والمعدات التي تعمل بالديزل وكذلك 	 
تكاليف النقل.

سوف تتأثر أعمال الشركة في حال ظهور جائحة مثل فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” بسبب إغالق المطاعم والفنادق.	 
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التقييم بخصم التدفقات النقدية

قمنا بتقييم الشركة بناء على التدفقات النقدية المخصومة )معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 7.5%( لنتوصل بذلك إلى قيمة الشركة عند 1.56 مليار ريال 
سعودي )سعر مستهدف بقيمة 78.3 ريال سعودي(. 

التقييم النسبي

قمنا بتقييم الشركة على أساس منهجية التقييم النسبي باستخدام مضاعفات الربحية وقيمة الشركة الى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء 
المتوقعان للعام 2022. 

جدول المقارنة مع الشركات المشابهة )المتوقع للعام 2022(

المصدر:  بلومبرغ، تداول، نشرة الشركة، أبحاث الجزيرة كابيتال 

قمنا بتحديد وزن نسبي عند 50.0% للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية و25.0% للتقييم على أساس كل من مضاعف قيمة الشركة الى الربح قبل الفوائد 

والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء ومضاعف الربحية المتوقع للعام 2022. يتم خصم القيمة النسبية على أساس مضاعفات العام 2022 المتوقعة عند العائد 

على حقوق المساهمين المتوقع للعام 2022 للوصول إلى السعر المستهدف خالل سنة واحدة. بناء على التقييم توصلنا لسعر مستهدف بقيمة 81 ريال سعودي 

وفقا لسعرنا المستهدف عند 81 ريال سعودي للسهم، قمنا بتوقع مضاعف الربحية لصافي الربح المتوقع للعام 2022 عند 18.9 مرة، مقابل مضاعف  للسهم. 

ربحية عند 15.7 مرة استنادا إلى سعر االكتتاب العام البالغ 67.0 ريال سعودي.

EBITDA )المتوقع للعام 2022( مكرر الربحية )المتوقع للعام 2022(مكرر قيمة الشركة إلى 

جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلكجميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك
EBITDA في القطاع  مكرر قيمة الشركة إلى 

23.1مكرر الربحية في القطاع )المتوقع للعام 2021(13.8)المتوقع للعام 2022(

-15.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة-20.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة
القيمة الضمنية للربح قبل الفوائد والضرائب 

1,978القيمة السوقية الضمنية2,814والزكاة واالستهالك واالطفاء
432صافي الديون

 
1,978القيمة الصافية2,382القيمة الصافية

1,564الخصم على حقوق المساهمين1,773الخصم على حقوق المساهمين
20األسهم )مليون(20األسهم )مليون(

78.2القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(88.7القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(

مكرر قيمة الشركة اسم الشركة
EBITDA إلى 

مكرر 
الربحية

11.618.1الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية
18.228.0شركة حلواني إخوان

15.326.2شركة المراعي

15.220.6مجموعة صافوال

11.926.9الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

11.920.8شركة هرفي للخدمات الغذائية
13.823.1المتوسط

التقييم المختلط

التقييم الوزن المرجحالوزن )%(القيمة العادلةملخص 
 39.2 50% 78.3 خصم التدفقات النقدية

 19.6 25% 78.2 مكرر الربحية
الفوائد  قبل  الربح  إلى  الشركة  قيمة  مكرر 

والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء
 88.7 %25 22.2 

 
آلخر  المستهدف  للسعر  المرجح  المتوسط 

12 شهر )ريال سعودي(
 81.0 

 67.0 سعر السوق الحالي )ريال سعودي للسهم(
20.9%األرباح الرأسمالية المتوقعة
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البيانات المالية  أهم 

2018201920202021المبلغ بالمليون ريال السعودي؛ ما لم يحدد غير ذلك
متوقع

2022
متوقع

2023
متوقع

 قائمة الدخل 
 1,433.7  1,342.8  1,251.4  1,211.9  1,145.7  1,091.4  اإليرادات 

التغير السنوي   %0.0%5.0%5.8%3.3%7.3%6.8
 )1,068.9( )1,003.7( )937.8( )902.3( )867.6( )849.3( التكاليف 

 364.8  339.1  313.6  309.6  278.1  242.1  إجمالي الربح 
 )225.2( )215.7( )200.9( )199.0( )173.1( )147.3( مصاريف التشغيل 

 )152.6( )145.6( )135.6( )132.8( )119.9( )101.6( مصاريف البيع والتوزيع 
 )72.6( )70.1( )65.3( )66.3( )53.2( )45.6( المصاريف العامة واإلدارية 

 136.3  120.0  109.4  107.3  107.2  93.6  الربح التشغيلي 
التغير السنوي   %14.6%0.0%2.0%9.7%13.6

 )26.2( )26.1( )25.9( )25.7( )28.4( )11.4( تكاليف التمويل )صافي( 
 110.1  94.0  83.5  81.5  78.8  82.2  صافي الربح قبل الزكاة 

 )9.9( )8.5( )7.5( )7.1( )8.0( )7.3( الزكاة 
 100.2  85.5  76.0  74.4  70.8  74.9  صافي الربح 

التغير السنوي   %0.0%22.6-%3.7-%2.1%12.5%17.2
 قائمة المركز المالي 

 األصول 
 290  218  150  60  24  23  النقد وما في حكمه 

 821  770  731  779  720  624  أصول أخرى متداولة  
 1,111  987  882  840  744  647  مجموع الموجودات المتداولة 
 168  169  170  155  139  132  المباني والممتلكات والمعدات 

 210  212  211  202  190  50  أصول أخرى غير متداولة  
 1,490  1,369  1,263  1,197  1,073  829  إجمالي األصول  

 المطلوبات وحقوق المساهمين 
 704  679  653  643  591  592  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 177  181  186  207  195  59  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 200  200  200  200  200  100  رأس المال المدفوع 

 41  31  22  15  7  21  احتياطي نظامي  
 369  278  201  133  80  30  ارباح مبقاة  

 609  509  424  348  287  178  إجمالي حقوق المساهمين 
 1,490  1,369  1,263  1,197  1,073  829  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

 قائمة التدفق النقدي 
 152  149  189  161  20  32  من التشغيل 

 )26( )24( )39( )38( 12  )4( من االستثمار 
 )54( )57( )59( )86( )28( )34( من التمويل 

 72  68  90  37  4  )5( التغير في النقد  
 290  218  150  60  24  23  النقد في نهاية الفترة 

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

 1.6  1.5  1.3  1.3  1.3  1.1  النسبة الحالية )مرة( 
 1.2  1.1  1.1  1.2  1.2  1.1  النسبة السريعة 
 نسب الربحية 

25.4%25.3%25.1%25.5%24.3%22.2% هامش إجمالي الربح 
9.5%8.9%8.7%8.8%9.4%8.6% هامش الربح التشغيلي  

15.5%15.2%14.9%15.1%15.2%10.4% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
7.0%6.4%6.1%6.1%6.2%6.9% هامش صافي الربح  
6.7%6.2%6.0%6.2%6.6%9.0% العائد على األصول  

16.4%16.8%17.9%21.4%24.7%42.0% العائد على حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

 0.82  0.98  1.17  1.42  1.75  1.58  معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة( 
 نسب السوق والتقييم 

 1.1  1.2  1.3  غ/م  غ/م  غ/م  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة( 
 7.0  8.0  9.0  غ/م  غ/م  غ/م  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة( 

 5.01  4.28  3.80  3.72  3.86  4.99  ربح السهم )ريال سعودي( 
 30.5  25.5  21.2  17.4  15.6  11.9  القيمة الدفترية المعدلة للسهم )ريال سعودي( 

 67.00  67.00  67.00  غ/م  غ/م  غ/م  السعر في السوق )ريال سعودي(* 
 1,340.0  1,340.0  1,340.0  غ/م  غ/م  غ/م  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي( 

 13.4  15.7  17.6  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر الربحية )مرة( 
 2.2  2.6  3.2  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر القيمة الدفترية )مرة( 

املصدر: تقارير للرشكة ، بلومربغ، أبحاث الجزيرة



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات اإلدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ف

صني
صطلحات الت

شرح م

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 
يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا أولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 
غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

ث
إدارة األبحا

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

رئيس إدارة األبحاث - األوراق املالية

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2256115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

رئيس مجموعة األوراق املالية

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

رئيس املبيعات واملراكز االستثمارية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

رئيس االدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@aljaziracapital.com.sa


