
ملف تعريفي حول سوق الشعير في المملكة

م2020



مشتريات ومبيعات املؤسسة من الشعير

(تعاقدات)مشتريات املؤسسة من الشعير 
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السعر  الكمية

(طن)
العام

طن/ريال طن/دوالر

728 194 8,278,000 2017

904 241 8,742,000 2018

773 206 5,290,000 2019

784 209 5,045,000 حىت أكتوبر2020

803 214 27,335,000 اإلمجايل

الكمية

(طن)
العام

8,998,553 2017

7,996,165 2018

6,451,823 2019

5,725,991 حىت أكتوبر2020

29,172,532 اإلمجايل

مبيعات املؤسسة من الشعير



(فعلي)التوزيع النسبي ملناش ئ استيراد الشعير 
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(م2020م  حتى أكتوبر 2017)الفترة 

%النسبة الكميةاملنشأ
%7,185,11025.8روسيا

%6,085,53421.8أوكرانيا

%2,991,91410.7أملانيا

%2,950,42410.6فرنسا

%2,839,77410.2األرجنتين

%2,630,3259.4رومانيا

%932,2083.3إستونيا

%804,0132.9أستراليا

%706,8702.5ليتوانيا

%132,2350.5كندا

%131,6940.5الدنمارك

%129,5650.5اململكة املتحدة

%125,4950.4التفيا

%66,1350.2فنلندا

%65,9040.2هولندا

%65,7290.2بلغاريا

%56,6700.2السويد

%27,899,600100اإلجمالي

روسيا

25.8%

أوكرانيا

21.8%

أملانيا

10.7%

فرنسا

10.6%

األرجنتين

10.2%

رومانيا

9.4%

إستونيا

3.3%

أستراليا

2.9%

ليتوانيا

2.5%



باعة بمختلف التوزيع النسبي لكميات 
ُ
( م2019)العام خالل مناطق اململكة الشعير العلفي امل

Najran

الدمام

الجبيل
ضباء

ينبع 

جدة

جازان

الجموم

الشميسي
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طن 1,178,470

18.3%

5: عدد املحطات

طن 820,715

12.7%

2: عدد املحطات

طن 716,555

11.1%

1: عدد املحطات

طن693,135

10.7%

2: عدد املحطات

طن916,798

14.2%

7: عدد املحطات

طن831,695

12.9%

6: عدد املحطات
طن1,034,940

16.1%

5: عدد املحطات

طن259,515

4.0%

1: عدد املحطات



لتنظيم سوق الشعير في اململكة القواعد العامة 
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05

04

03

02

01

املنظم

توفر املستودعات

تجميع مخزون احتياطي

تدخل املنظم

التقارير اليومية

املؤسسة العامة للحبوب
(  ديناملستور )تأهيل الشركات 

فات التي تنطبق عليها املواص
املحطاتواالشتراطات الالزمة

توفر مستودعات لدى 
وبيع املستورد لتخزين وتعبئة
املستوردالشعير وفق االشتراطات

خزون يلتزم املتعهد بتجميع م
احتياطي من الشعير ملدة ال

يوم عمل من ( 50)تقل عن 
حجم املبيعات لكل محطة

املؤسسة العامة للحبوب
يحق للمنظم التدخل في

حال عدم التزام املوردين 
عار بالكميات الالزمة وباألس

العادلة

املستورد
ومي تزويد املنظم بتقرير ي

عن حالة املخزون وفق 
عد النموذج اإللكتروني امل

من قبله



الشروط العامة لتأهيل الشركات الستيراد الشعير لغرض التجارة
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.1

افقة وخالل .1 .الالزمةأشهر تلتزم بتقديم جميع التراخيص والشهادات ( 5)عند املو

.ألف ريال( 500)ضمان مالي قيمته تقديم 2.

 
ا
:خاصة بالشركات  الجديدة لستكمال اجراءات التأهيلمتطلبات :أول

 
ا
:صورة من املستندات التالية سارية املفعول الرئيسية تلتزم بتقديم أنشطتها شركة مسجلة يكون استيراد وتجارة الشعير ضمن :ثانيا

.صورة من مستندات القيد في السجل التجاري الخاص بالنشاط1.

.صورة من شهادة عضوية الغرفة التجارية املختصة2.

.صورة من شهادة سداد الزكاة والدخل3.

.صورة من شهادة تسجيل في التأمينات الجتماعية4.

.إفادة مكتب العمل تثبت اللتزام بنسبة السعودة5.

.اعتماد العالمة التجارية من وزارة التجارة6.

.أو عقد اإليجار موثق من منصة إيجار وزارة اإلسكان( املستودعات)صك ملكية املستودع 7.

 
ا
مستودعات لتخزين وتعبئة الشعير تتوفر فيها الشروط التالية: ثالثا

.الف طن إضافة إلى مساحة كافية للتقليب والحركة45طاقة تخزينية للشعير ل تقل عن 1.

.يوم عمل من حجم املبيعات لكل محطة تابعة واستكمال رصيد املخزون دوريا( 50)يلتزم املستورد بالحتفاظ بمخزون احتياطي للشعير ملدة ل تقل عن 2.

.ألف كيس داخل مستودع مغطى900طاقة تخزينية لألكياس ل تقل عن 3.

.ئة املواصفات و املقاييس و الجودةهياإللتزام بالتعبئة فى أكياس خاصة بالشركة املستوردة متضمنة العالمة التجارية مع اإللتزام باملواصفات القياسية لألكياس املعتمدة من4.

اني، أو تعر 5. ائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح لالستخدام الحيو  أو معبأ-لشعير ض اتحمل مسؤولية األضرار الناتجة عن النقص في األوزان، أو تعبئة شو
ا
.اخل املحطة وأثناء النقلملبيدات سامة د-سواء كان سائبا
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في االنتاجالشروط العامة لتأهيل مصانع األعالف الستيراد الشعير لغرض االستخدام
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:بتقديم صورة من املستندات التالية سارية املفعول تلتزم األعالف الحيوانية شركة مسجلة إلنتاج 

.الترخيص الصناعي بالنشاط وترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء.1

.شهادة عضوية الغرفة التجارية املختصة. 2

.والدخلشهادة سداد الزكاة .3

.شهادة تسجيل في التأمينات االجتماعية.4

.بنسبة السعودةااللتزام إفادة مكتب العمل تثبت .5

.ترخيص البلدية.6

.كافة متطلبات السالمة و أي متطلبات أخرى باستكمال ترخيص الدفاع املدني .7

.دشهادة التأمين للمنشأة من قبل إحدى شركات التأمين املعتمدة لدى مؤسسة النق.8



ستيراد الشعيرااملتطلبات األساسية إلذن 
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 على األقل من قدوم الشحنة و تقديم الشهادات املطلوبة إلذن الفسح قبل ( 30)يجب على املستورد الحصول على إذن اإلستيراد قبل 1.
ً
.أيام من قدوم الشحنة( 10)يوما

.اإللتزام باملواصفات القياسية الفنية إلستيراد الشعير املعتمدة من املؤسسة العامة للحبوب2.

.تقديم شهادات فحص معتمدة من الشركات العاملية املحايدة وفي حالة الرغبة في تأهيل شركات فحص جديدة يتم التقدم للمؤسسة3.

.أن يكون ميناء الوصول أحد موانئ اململكة البحرية4.

.اإللتزام بتحديد مكان التخزين و التعبئة الخاصة بالشركة املستوردة5.

:اإللتزام بتقديم الشهادات التالية6.
.الصحة النباتية و تكون معتمدة من السفارة السعودية فى البلد املصدر1.
.الخلو من اإلشعاع و يذكر فيها نتائج التحاليل2.
 و يذكر فيها نتائج التحاليل3.

ً
.خلو الشحنة من الحبوب املعدلة وراثيا

.حموالت3نظافة الباخرة و صالحيتها لنقل املواد العلفية و يذكر بها آخر 4.

.Foot and mouth diseaseخلو الحبوب من األمراض الوبائية املعدية و خاصة 5.

.شهادة تبخير من الشركة املعتمدة يذكر بها نوع املادة املستخدمة و زمن التعرض و زمن التهوية و الجرعة املستخدمة لكل طن متري 6.
.في حالة عدم التزام املستورد بالوفاء بالتزاماته، للمؤسسة الحق في إلغاء إذن اإلستيراد7.


