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الرائدة  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  ُتعد 
التي لها دور بارز يف حتقيق التنمية القت�سادية وتوفري احتياجات 
وهي  ال�سعودية  العربية  باململكة  الغذائية  ال�سلع  باأهم  املواطنني 
عن�سرًا  متثل  التي  الغذائية  املواد  اأهم  من  يعترب  والذي  الدقيق 
رئي�ض لدى الإن�سان منذ القدم وي�ستخدم ب�سكل اأ�سا�ض لإنتاج اخلبز 
الهامة جل�سم  الغذائية  يتميز مبحتوياته  واملعجنات كما  واحللويات 

الإن�سان من الربوتينات والن�سويات.

الإ�سدار  هذ  اإخراج  يف  امل�ساهمة  على  املوؤ�س�سة  حر�ست  لذلك 
هذا  ا�ستخدام  باأهمية  امل�ستهلك  لتوعية  اخلبز«  يف  »الإ�شراف 

املنتج بحكمة وعدم الإ�سراف فيه.

وباهلل التوفيق ,,,

مدير اإدارة الت�شويق
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اململكة  مناطق  يف  فروعها  من  عدد  يف  الدقيق  باإنتاج  للحبوب   العامة  املوؤ�س�سة  تقوم 
اإلى امل�سانع   عن طريق مطاحن �سخمة وعلى مدار )24( �ساعة حيث ي�سل مدعومًا 

 واملخابز بجودة عالية حتى يح�سل امل�ستهلك على املنتج النهائي ب�سعر منا�سب . 
ويتم اإنتاج الدقيق من خالل عدة مراحل طويلة ومعقدة تبداأ بتنظيف القمح  وترطيبه 
لي�سهل ف�سل ق�سرة حبة القمح ) النخالة ( عن اللب ) الدقيق ( ثم اجلر�ض  والطحن 

والتعبئة ... وهذه العميلة ت�ستغرق اأكرث من يومني . 
حيث يطحن القمح مبطاحن ت�سل قيمة املطحنة الواحدة الى حدود 200 مليون ريال 

ويتكون   مبنى املطحنة من �سبعة اأدوار م�ساحة الدور الواحد )100م2 (. 

تنتج املطحنة الواحدة يف حدود )11000( كي�ض / يوم . 
يبلغ اإ�ستهالك الدقيق يف اململكة �سنويًا )60( مليون كي�ض دقيق ... ويقدم دعم �سنوي 

 ي�سل اإلى حدود )2(مليار ريال لي�سل اخلبز للم�ستهلك باأقل تكلفة . 

إنتاج الدقيق
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اإلسراف مذموم شرعًا وعقاًل

ال�سنة  وكذلك يف  اآيات  عدة  الكرمي يف  القراآن  الإ�سراف يف  النهي عن  ورد   :  �شرعًا 
 النبوية . 

عقاًل : من اإ�ستطاع اأن يدير اإ�ستهالكه بتعقل �سواء بال�سراء قدر احلاجة اأو الت�سرف 
 الأمثل فيما زاد عن احلاجة ... فهل امل�سرف يف اإ�ستهالك اخلبز يعقل حينها . 
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تعريف اإلسراف:  

جماوزة الق�شد ...
اأنك  ذلك  ومعنى   ... ينبغي    ما  على  زائدًا  ينبغي  ل  فيما  ال�سئ  وهو �سرف 

ت�سرتي ماحتتاج اإليه بكمية اأكرب من احلاجة الفعلية.
فنحن كم�سلمني اأولى واأجدر بالقت�ساد والإح�سا�ض بجياع العامل.

تعريف اخلبز : 
ج بالنار . »املعجم الو�سيط« قيِق املعجوِن املن�سَ هو ا�سٌم ملا ُي�سنُع من الدَّ
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العادات السلبية في اإلستهالك:

أواًل : عند المنتجين :
 اإنتاج بكميات ع�سوائية لتكون متوفرة عند ح�سور امل�ستهلك يف اأي وقت . . 1
عدم الأهتمام بجودة املنتج نظرًا لنخفا�ض �سعر الدقيق وهذا يوؤدي لتلف . 2

املنتج خالل  وقت ق�سري . 
عند . 3 منها  ال�ستفادة  وعدم  املنتج  من  الزائدة  بالكميات  الت�سرف  �سوء 

 الإنتاج يف اليوم التايل بتقليل الكميات . 
قيام بع�ض املنتجني برمي بقايا املنتجات اأو العجني يف حاويات النفايات . . 4
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هدر !!!
-  هو  فقط  ال�سمبو�سة  لنتاج   - املخ�س�سة  الكميات  يف  ال�سنوي  الهدر  اأن  تعلم  هل 
كي�س من كل ثالثة اأكيا�س اأي اأن متو�سط  الهدر  يف الكميات امل�ستهلكة يف  معامل 
ال�سمبو�سة ي�سل اإلى 30% من الكميات املخ�س�سة وتعادل )195,500(  كي�ض/ �سنة, 
هذه  وتت�ساعف  ال�سمبو�سة,  لأقرا�ض  اجلانبية  الأجزاء  من  التخل�ض  ب�سبب  وذلك 

الكميات يف اأوقات املوا�سم التي ت�سبق �سهر رم�سان املبارك . 
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ثانيًا: عند المستهلكين : 
ال�سراء ب�سراهة دون النظر للحاجة الفعلية لالإ�ستهالك ب�سبب اإنخفا�ض ال�سعر . . 1
عدم الهتمام بجودة املنتج عند ال�سراء »اأي عدم انتقاء املحالت املتميزة«  لنتمكن . 2

من حفظه  وال�ستفادة من الكميات الزائدة يف وقت اآخر .
واإ�ستهالكها مرة . 3 يتعلق بحفظها  فيما  الفائ�سة  الكميات  مع  التعامل  ثقافة  غياب 

اأخرى. 
ال�ستهالك دون . 4 »التو�سط« يف  الوعي الديني عند البع�س باأهمية القوام  غياب 

 اإ�سراف اأو تبذير . 
التخل�ض من الكميات الزائدة يف النفايات وهذه من اأ�سواأ الت�سرفات و�سورة من . 5

 �سور كفر النعم . 
وجود ثقافة ال�سراء دون النظر للحاجة الفعلية وما  زاد يعطى للحيوانات ول يعلم . 6

 هذا امل�ستهلك اأن اخلبز املدعوم موجه لال�ستهالك الآدمي . 
اأكيا�ض  بال�ستيكية . 7 يف  وتعبئته  �ساخنًا  اخلبز  �سراء  على  امل�ستهلكني  بع�ض  حر�ض 

ي�سبب البخر والرطوبة ثم التعفن . 
غياب ال�سعور بالآخرين عند ال�سراء كما يقال »مل اأرى اإ�شرافًا بينًا اإل على  ح�شاب . 8

حق م�شاع« .
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نصائح وارشادات : 
 عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن النبي  ــ �سلى اهلل عليه و�سلم قال: {اأكرمو  اخلبز} . 1

الإميان  و�سححه  �سعب  يف  البيهقي  ورواه  الذهبي  ووافقه  و�سححه  احلاكم  رواه 
ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري   1 / 265 
اأو  اأن ليوطاأ ول ميتهن باأن يو�شع يف القاذورات واملزابل  ــ  ــ اخلبز  »واإكرامه   ,

ينظر اإليه  بعني الأحتقار« . 

ُيكره اكل وجه اخلبز اأو جوفه ورمي باقيه ملا يف كل ذلك من اإ�سراف  . . 2
عند �سراء املخبوزات دع تفكريك باأخذ ما يكفيك واأ�سرتك ل كيفية التخل�ض مبا . 3

 يزيد. 
اأعلم اأن �سراء خبزًا اأكرث من حاجتك اإمنا هو على ح�ساب الآخرين ... وهذا يعترب . 4

 اإعتداء على حق الغري . 
واإن . 5 َقّرت  �ُسكرت  فاإن هي   ... بال�سكر  اإل  فالنعم ل تدوم  لل�شعر الزهيد  تنظر  ل 

 ُكفرت َفّرت . 
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إرشادات وتنبيهات لحفظ المخبوزات :
واإمكانية . 1 احلفظ  �سهولة  على  ي�ساعد  العالية  اجلودة  ذات  املخبوزات  �سراء 

وال�ستهالك ... واإن كان املخبز بعيدًا .
اإلى درجة حرارة الغرفة )25ْم( قبل تعبئته .. لأن . 2  يجب ترك اخلبز حتى يربد 

و�سع اخلبز �ساخنًا داخل الأكيا�ض البال�ستيكية يوؤدي الى تكثف املاء داخل الأكيا�ض 
الى  املواد  الى اخلبز ) هجرة هذه  الكيميائية  املواد  واإنتقال  بالتعفن  ي�سرع  مما 

اخلبز (
يف . 3 ولي�ض  التجميد  يف  مغلفًا  يحفظ  الثالجة  يف  اخلبز  تخزين  يف  الرغبة  عند   

التربيد .
 تتم تعبئة اخلبز يف عبوات �سحية منا�سبة وجافة للمحافظة على خوا�سه الطبيعية.. 4
 و�سع املنتج يف العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد ويف وقت واحد .. 5
يف حال الرغبة يف اإ�ستهالك املخبوزات مبا�سرة فيجب اأن حتفظ بعيدًا عن الرطوبة . 6

واأ�سعة ال�سم�ض وم�سادر التلوث والروائح غري املرغوبة .
عند الرغبة يف جتفيف اخلبز ل�ستهالكه لحقًا, كما يف )�ض12( يجب اأن يكون يف . 7

م( وميكن تغطيته  مكان نظيف جاف بعيد عن احلرارة والرطوبة و ُيفرد)غري مكوَّ
بقما�ض لي�سمح بالتهوية .



12

وسائل مقترحة لإلستفادة من فائض المخبوزات :
الفائ�ض  ولكن يف حال  اإل بقدر احلاجة  اأو �شنع اخلبز  القت�شاد وعدم �شراء  يجب 

بالإمكان ال�ستعانة باأحد احللول التالية :
 تقطيعه مكعبات وحتمي�سه لال�ستخدام يف ال�سلطات وال�سوربات .. 1
جتفيفه وطحنه وا�ستخدامه كبق�سماط )ل�ستخدامه يف تتبيل املقليات( .. 2
تقطيعه وحتمي�سه واإ�سافة بع�ض النكهات عليه كجنب البارميزان اأو بودرة ال�سواء . 3

)الباربكيو( اأو غريها من الأع�ساب العطرية كالثوم والكزبرة وتناوله كمقرم�سات 
�سحية بدًل من امل�سنعة . 

جتميد الفائ�ض منه مثل ) اخلبز املفرود وخبز الأفران اليدوية ( وعند الرغبة يف . 4
اإ�ستخدامه يرتك بعد اإخراجه من الثالجة لإزالة طبقة الثلج املتكونةعلى �سطحه 
ال�سمن فيعود  اأو  الزيتون  اأو م�سحه بزيت  املاء  بقليل من  )اأن وجدت( ويتم ر�سه 

كالطازج متامًا .
بالن�سبة للخبز الأبي�ض مثل ) ال�سامويل والتو�ست ( بالإمكان جتفيفه كال�سابورة . 5

الدجاج  فتة  وا�ستخدامه يف  قليه  وبالإمكان  اأنواع من احللى  وا�ستخدامه يف عدة 
والباذجنان وغريها من الأكالت الأخرى .

بالن�سبة للخبز الرب بالإمكان جتفيفه وطحنه مع التمر لعمل وجبة احلنيني امل�سهورة . 6
, كما ميكن حتمي�سه بالفرن ل�ستخدامه كت�سريبة مع مرق اللحم اأو الدجاج .

يف حال �سراء كميات زائدة عن احلاجة توزع الكمية ح�سب اإ�ستهالك ال�سرة يف . 7
اأكاي�ض وتو�سع يف التجميد ل�ستهالكها عند احلاجة , اإنظر فقرة )4(.

بق�سماط )خبز جمفف ومطحون(مكعبات حمم�سة
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الفائض من طعامك .. 
                                 قد يكون وجبة لغيرك

املاُل لك ..

نعم املال لك, ولكن املوارد للجميع ..
وقد حثنا ديننا على الأكل وال�سرب دون اإ�سراف, قال �سلى اهلل عليه و�سلم : {َما َماَلأَ 
اَلَة َفُثُلٌث  ْلَبُه َفاإِْن َكاَن َل َمَ ُكاَلٌت ُيِقْمَن �شُ ا ِمْن َبْطٍنه ِبَح�ْشِب اْبِن اآَدَم اأُ اآَدِميٌّ ِوَعاًء �َشرًّ

ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث ِل�َشَراِبِه َوُثُلٌث ِلَنَف�ِشِه}

ث: الألباين, امل�سدر: �سحيح اجلامع. * الراوى: املقداد بن معد يكرب الكندي, املحدِّ
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سلعة معانة   +   هدر وإسراف   =  ماذا تنتظر  ؟!!



اخلبز اأُنتج من اأجلك ل لإطعام احليوانات . 

اأن من اأعطاك هذه النعمة ليحب امل�شرفني .

اأن تكون �شببًا يف �شلب هذه النعمة .

كيف كانت حياة اأجدادنا ... وكيف حياتنا الآن.

اإنتبه !!!

اأعلم !!!

اإحذر !!!

تذكر !!!







عزيزي المستهلك

        جتنَّب ..
ا�شتخدام اأكيا�س البال�شتيك              «

      يف حفظ اخلبز ال�شاخن »خلطورته  
      �سحيًا ب�سبب امت�سا�ض اخلبز للمواد  

      البال�ستيكية  ال�سارة«

ا�شتخدام القطع الكرتونية امللوثة. «

ل�شحتك ..
احر�س على ا�شتخدام 

الأطباق الورقية النظيفة 

اأو الأكيا�س الورقية الآمنة .
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