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كلمة معايل وزير البيئة واملياه والزراعة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ..وبعد

يطيب يل أن أقدم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام 1440/1439هـ (2018م) ،حيث واصلت املؤسسة جهودها يف إعادة اهليكلة
املهندس /عبدالرمحن بن عبداحملسن الفضـلي

وزير البيئة واملياه والزراعة – رئيس جملس اإلدارة

وتعزيز دورها داخل منظومة األمن الغذائي للمملكة بوصفها أحد األركان األساسية يف تلك املنظومة ومتاشياً مع مستهدفات رؤية اململكة
2030م والربامج االستراتيجية الداعمة هلا ويف مقدمتها استراتيجية األمن الغذائي واليت مت إسناد مهمة تنفيذها للمؤسسة.
ومتثل استراتيجية األمن الغذائي والربامج املنبثقة عنها خارطة طريق للمؤسسة يف إطار خطط إعادة اهليكلة وتوزيع األدوار يف منظومة
األمن الغذائي يف اململكة ،حيث مت إطالق جلنة األمن الغذائي وأمانتها العامة بعضوية ممثلني عن ( )20جهة حكومية وخاصة معنية

باألمن الغذائي يف اململكة ،وتقوم املؤسسة من خالل رئاستها لألمانة العامة للجنة األمن الغذائي بالتنسيق بني تلك اجلهات وفق رؤية
وخطة عمل تستهدف تكامل اجلهود وتوزيع األدوار وفق السياسات العامة اليت تقرها جلنة األمن الغذائي.
ويعد الدور التنظيمي والرقايب املنتظر للمؤسسة على قطاع املطاحن واحلبوب حمور أساسي تعمل عليه املؤسسة لثقل خرباهتا واالستعداد
اجليد له ،وذلك بعد فصل قطاع املطاحن عن املؤسسة يف إطار اجلهود املبذولة خلصخصة هذا القطاع وفتحه أمام استثمارات القطاع اخلاص
احمللي واألجنيب.

وختاماً  :أتشرف نيابة عن زمالئي أعضاء جملس إدارة املؤسسة بأن نرفع خالص الشكر والتقدير إىل مقام خادم احلرمني الشريفني

ومسو ويل عهده األمني– حفظهما اهلل – على دعمهما املتواصل ألنشطة املؤسسة.
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كلمة معايل حمافظ املؤسسة
واصلت املؤسسة العامة للحبوب خالل العام 1440/1439هـ (2018م) جهودها لتحقق العديد من اإلجنازات واليت يف مقدمتها االنتهاء من كافة
االستعدادات الالزمة لطرح شركات املطاحن األربع على القطاع اخلاص وذلك بالتعاون مع صندوق االستثمارات العامة ،كما أكملت املؤسسة كافة
اإلجراءات واالستعدادات لتفعيل دورها التنظيمي والرقايب على قطاع املطاحن بإصدار النسخة النهائية من منوذج عمل القطاع واللوائح التنفيذية.
املهندس /أمحد بن عبدالعزيز الفارس
حمافظ املؤسسة – نائب رئيس جملس اإلدارة

وعلى صعيد تعزيز دورها يف منظومة األمن الغذائي أحرزت املؤسسة تقدما يف تفعيل مبادرات األمن الغذائي املنبثقة عن برنامج التحول الوطين
2020م واملسندة هلا واليت تأيت أيضا ضمن مبادرات استراتيجية األمن الغذائي ،حيث أهنت املؤسسة املسح امليداين لتحديد خط األساس ملؤشر

الفقد واهلدر يف الغذاء باململكة وفق دراسة خضعت لكافة املعايري العلمية والعاملية يف هذا اجملال ،وذلك كأوىل مراحل الربنامج الوطين للحد من
الفقد واهلدر يف الغذاء .كما أحرزت املؤسسة تقدما يف تفعيل مبادرة برنامج فعال لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ونظام اإلنذار املبكر
وذلك بتقدم العمل يف مشروع صوامع ميناء ينبع واالنتهاء من إجراءات طرح مشروع صوامع ميناء ضباء يف الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ أوىل
خطوات تفعيل مبادرة وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات األمن الغذائي.
كما واصلت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) تأمني احتياجات اململكة من القمح املستورد للحفاظ على املستويات اآلمنة للخزن
االستراتيجي وذلك باسترياد كمية بلغت حنو ( )3.2مليون طن لتلبية كافة احتياجات شركات املطاحن من القمح .كما أمنت املؤسسة كافة احتياجات
السوق احمللي من الشعري العلفي باسترياد كمية تقدر بنحو ( )8.5مليون طن .وتشرف املؤسسة من خالل دورها التنظيمي على شركات املطاحن
األربع للحفاظ على استقرار املعروض من الدقيق ومشتقات القمح يف األسواق ،حيث بلغ إمجايل مبيعاهتا خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
حنو ( )2.55مليون طن.
ويف اخلتام ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر ملعايل رئيس جملس إدارة املؤسسة وأعضاء جملس اإلدارة على الدعم الالحمدود الذي حتظى به
املؤسسة ،كما أشكر كافة منسويب املؤسسة على ما بذلوه من جهد لتحقيق أهدافها.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  ...والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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أوالً :النشأة واالختصاصات
أنشئت املؤسسة مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم م 14/بتاريخ 1392/3/25هـ واملعدل باملرسوم
امللكي رقم م 3/وتاريخ 1406/6/12هـ حتت مسمى املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن
الدقيق ،ويف إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار جاءت املؤسسة ضمن قائمة
املرافق واخلدمات املستهدفة بالتخصيص وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم  219وتاريخ 1423/9/6هـ
وبعد إجراء الدراسات الالزمة من قبل املؤسسة صدر قرار جملس الوزراء رقم  35وتاريخ

شكل رقم ( : )1مهام واختصاصات املؤسسة

1437/1/27هـ والذي تضمن املوافقة على الربنامج التنفيذي لتخصيص قطاع املطاحن باملؤسسة

هتيئة نشاط الصوامع واملطاحن

بعد تقسيمه إىل أربع شركات مستقلة وتعديل اسم املؤسسة ليصبح «املؤسسة العامة للحبوب»

هبدف تشجيع االستثمار يف
القطاعني وجعلهما عنصري
جذب استثماري.

وتبعه قرار جملس الوزراء رقم  328وتاريخ 1437/8/2هـ بشأن املوافقة على التنظيم اجلديد
للمؤسسة واملتضمن املهام واالختصاصات اجلديدة.

ملزاولة تشغيل نشاط
الصوامع ونشاط املطاحن
إلنتاج الدقيق وفقا لألنظمة
والشروط املتعلقة بذلك.

يكفي الحتياجات اململكة،
واستكمال رصيد
املخزون بشكل دوري.

على أن يكون ذلك وفقاً
ألسس جتارية تأخذ يف
االعتبار إدارة املخاطر
والتحوط.

مهام واختصاصات
املؤسسة العامة
للحبوب

هبدف التأكد من مطابقة
القمح والدقيق املنتج
للمواصفات القياسية احملددة.

مراقبة املنافسة يف جمال
تقدمي خدمات نشاط
الصوامع وخدمات نشاط
املطاحن إلنتاج الدقيق.

الرقابة على جودة القمح ومنتجات املطاحن
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ثاني ًا :الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

رؤيتنا

الريادة يف قيادة جهود األمن الغذائي لضمان تكلفة
ميسرة واستدامة وموثوقية للسلع الغذائية املتعلقة
باملخزون االستراتيجي

رسالتنا

تعزيز تنمية قطاع السلع الغذائية املتعلقة باملخزون االستراتيجي
من خالل تنظيم حمكم ومعلومات وحتاليل موثوقة للسوق
واستجابة فعالة حلاالت الطوارئ

األهداف االستراتيجية

حتقيق أداء مؤسسي متميز ومستدام
من خالل التطوير الشامل للموارد البشرية والنظم واإلجراءات اإلدارية والفنية الفعالة واالستفادة من اخلربات العاملية
املتخصصة.
تعزيز اإلطار املؤسسي للقطاع
من خالل توضيح األدوار واملسؤوليات ،وبناء عالقات تكاملية مع اجلهات ذات العالقة.

املسامهة يف منظومة األمن الغذائي
من خالل توسيع دور املؤسسة باإلشراف على سلع غذائية أخرى

هتيئة ومراقبة نشاط الصوامع واملطاحن
من خالل تطوير وتنفيذ السياسات واخلطط والربامج املعتمدة ومن خالل تنظيم أداء املرخص هلم للعمل يف هذا النشاط.

حتقيق أهداف الدولة يف رفع كفاءة الدعم
من خالل دور املؤسسة يف إدارة برنامج استرياد القمح والشعري
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ثالثاً :قيم املؤسسة
ترتكز القيم واملبادئ اليت تنطلق منها املؤسسة على حتقيق األدوار املناطة هبا بكفاءة وفاعلية يف دورها اهلام مبنظومة األمن الغذائي يف
اململكة وتتمثل تلك القيم يف:
 القيادة :من خالل املبادرة والتكيف مع املتغريات العاملية يف أسواق احلبوب العاملية
 الزناهة :تطبيق أعلى معايري الشفافية يف مجيع أعماهلا ويف مقدمتها طرح املناقصات

شكل رقم ( : )2قيم املؤسسة العامة للدبوب

العاملية
 الشراكة :التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة من خالل قنوات التواصل املختلفة

الشراكة

 املسؤولية :احلفاظ على استقرار منظومة الغذاء يف اململكة واالستعداد ملواجهة أي أخطار
حمتملة

القيادة

 العناية بالعمالء :تلبية رغبات العمالء وحتقيق التواصل الفعال واالستفادة من التغذية

املسؤولية

العكسية لتحسني اخلدمات املقدمة
النزاهة

العناية
بالعمالء
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رابع ًا :فروع املؤسسة
عقب صدور األمر السامي الكرمي بإنشاء املؤسسة وحتديد أهدافها ،بدأت خطوات تشييد املنشآت وتركيب املعدات واألجهزة وفقاً ألحدث األساليب العلمية والتكنولوجية،
واستغرقت هذه املرحلة مخس سنوات ،وبعد انتهائها بدأ تشغيل الفروع بافتتاح فرع املؤسسة بالرياض يف العام 1397هـ (1977م) مث تواىل انتشار الفروع لتغطي خدماهتا
كافة مناطق اململكة بإمجايل عدد ( )13فرعاً ،وجيري حاليا إنشاء فرع للمؤسسة مبيناء ينبع.
شكل رقم ( : )3التوزيع اجلغرايف لفروع املؤسسة وسنوات تشغيلها
الرياض

1977

جدة

1978

القصيم

1981

اجلوف

1984

اخلرج

1990

جازان

2016

1978

الدمام

اجلوف
1981

مخيس
مشيط

حائل

الدمام

تبوك

األحساء
1982

1986

القصيم

حائل

وادي
الدواسر

ينبع
(حتت االنشا )

الرياض

اخلرج

اجلموم

جدة

وادي الدواسر
2015

اجلموم
Najran

2016

األحساء

مخيس مشيط
جازان
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خامساً :السعات التخزينية لصوامع املؤسسة
بلغت الطاقات التخزينية املتاحة للصوامع التابعة للمؤسسة خالل العام 1439/1438هـ حنو ( )2.58مليون طن وذلك بعد فصل الصوامع التشغيلية واخلاصة بشركات
املطاحن األربع والبالغ طاقاهتا ( )725ألف طن ،وتتوزع الطاقات التخزينية التابعة للمؤسسة على ( )13فرعاً هي (الرياض ،اجلموم ،جدة ،الدمام ،وادي الدواسر ،القصيم،
حائل ،اخلرج ،اجلوف ،تبوك ،مخيس مشيط ،جازان ،األحساء) ،وترتبط طاقات التخزين الفعلية بسياسة االحتياطي االستراتيجي من القمح والذي يغطي فترة استهالك
تصل إىل ( )4أشهر.
جدول رقم ( :)1توزيع الطاقات التخزينية املتاحة للصوامع حىت العام
م

الفرع

الطاقات التخزينية املتاحة (طن قمح)

1

وادي الدواسر

500,000

2

الرياض

455,000

3

القصيم

425,000

4

حائل

250,000

5

اخلرج

200,000

6

جدة

140,000

7

الدمام

140,000

8

اجلموم

125,000

9

تبوك

100,000

10

عسري (مخيس مشيط)

80,000

11

اجلوف

80,000

12

جازان

60,000

13

األحسا

30,000

اإلمجايل
20

1440/1439هـ (2018م)

2,585,000

شكل رقم ( : )4توزيع السعة التخزينية للصوامع حىت العام

1440/1439هـ (2018م)

طن
وادي الدواسر

500,000

الرياض 455,000

القصيم 425,000

حائل 250,000
اخلرج 200,000

عسري

80,000

اجلوف

80,000

جازان

60,000

األحساء

30,000

جدة

تبوك 100,000

القصيم

الدمام 140,000
اجلموم 125,000

وادي الدواسر

جدة 140,000

طن طن

21

سادساً :طاقات التفريغ باملوانئ
متتلك املؤسسة طاقات للتفريغ مبوانئ اململكة املستقبلة للقمح املستورد تصل إىل حنو ( )12-10ألف طن يوميا يف كل من مينائي جدة اإلسالمي ،وامللك عبد
العزيز بالدمام وميناء جازان.
جدول رقم ( :)2طاقات التفريغ اململوكة للمؤسسة باملوانئ حىت العام

22

1440/1439هـ (2018م)

املينا

طاقات التفريغ

مينا جدة اإلسالمي

 12ألف طن يوميا

مينا امللك عبدالعزيز بالدمام

 10آالف طن يوميا

مينا جازان

 12ألف طن يوميا
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رابعاً  :اهليكل التنظيمي للمؤسسة
 -1اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة

سابع ًا :اهليكل اإلداري للمؤسسة

شكل رقم ( :)5اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة

مجلس إدارة المؤسسة
األمانة العامة لمجلس اإلدارة

األمانة العامة الستراتيجية األمن الغذائي

اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي

اإلدارة العامة للمشاريع
اإلدارة العامة للشعير

مكتب المحافظ

محافظ المؤسسة

اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة للعالقات العامة
اإلدارة العامة لألمن السيبراني

مستشاري المحافظ

نائب المحافظ ألعمال المساندة

نائب المحافظ لشؤون الحبوب

اإلدارة العامة للشؤون المالية

اإلدارة العامة للحبوب

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة للنقل

نائب المحافظ للشؤون التنظيمية
اإلدارة العامة للمراقبة

اإلدارة العامة ألنظمة السوق
اإلدارة العامة للموارد البشرية
اإلدارة العامة للمشتريات والتأمين
اإلدارة العامة للخدمات العامة
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اإلدارة العامة للمستودعات
اإلدارة العامة للصيانة
اإلدارة العامة للسالمة الصناعية
اإلدارة العامة للمبيعات

اإلدارة العامة للدراسات وتطوير السوق

نائب المحافظ لشؤون الفروع
الرياض

جازان

الخرج

خميس
مشيط

الدمام

تبوك

الجموم

الجوف

جدة

القصيم

األحساء
اإلدارة العامة لألسعار واإلعانات

حائل
وادي
الدواسر

 -2اهليكل التنظيمي للفروع
شكل رقم ( : )6اهليكل التنظيمي للفروع

مدير الفرع
مكتب مدير عام الفرع

األمن والسالمة الصناعية

إدارة المراقبة الميدانية
الرقابة على جودة الغذاء
الرقابة على السوق

إدارة العمليات
الصيانة
الكهربائية
الميكانيكية

المستودعات

إدارة المساندة

إدارة الجودة

الحسابات
الموارد البشرية
تقنية المعلومات

صوامع التخزين
المستودعات وقطع الغيار

النقل

الخدمات العامة
المشتريات والتأمين
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القسم الثاني :برنامج ختصيص قطاع املطاحن وتفعيل الدور التنظيمي للمؤسسة

أوالً  :تطورات برنامج ختصيص قطاع املطاحن
ثانياً  :تفعيل الدور التنظيمي للمؤسسة
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ال  :تطورات برنامج ختصيص قطاع املطاحن
أو ً
واصلت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) وبدعم من الدولة «حفظها اهلل» جهودها إلجناز برنامج ختصيص قطاع املطاحن ومصانع األعالف ،حيث دخلت املؤسسة
املرحلة النهائية من الربنامج واملتمثلة يف مرحلة البيع وذلك بعد تأهيل املستثمرين لشراء شركات املطاحن األربع متهيداً للطرح املرتقب خاصة بعد االنتهاء من العديد من
اخلطوات اهلامة واليت ميكن تلخيصها يف ( )6نقاط كما هو معروض يف الشكل التايل.
شكل رقم ( :)7أهم اجنازات املؤسسة يف ختصيص قطاع املطاحن خالل العام 1440/1439هـ (2018م)

صدور نظام مطاحن إنتاج الدقيق مبوجب املرسوم امللكي م 91/بتاريخ
1439/8/16هـ املوافق (2018/5/2م).
إعداد مسودّة الالئحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق ،ونشرها على املوقع
اإللكتروين للمؤسسة العامة للحبوب وذلك الستطالع آراء العموم ومرئياهتم حياهلا
وذلك بتاريخ 1439/9/22هـ املوافق ( 2018/6/6م).

إعداد القوائم املالية املدقّقة لكلٍ من شركات املطاحن األربع للسنة املالية املنتهية يف
2017/12/31م،
إطالق عملية بيع شركات املطاحن بنشر معايري تأهيل املستثمرين يف
1439/10/14هـ املوافق (2018/6/28م).
استقبال طلبات تأهيل املستثمرين بدءا من 1439/12/15هـ املوافق
(2018/8/26م) وحىت 1440/3/21هـ املوافق (2018/11/30م).
دراسة طلبات التأهيل من قبل جلنة تأهيل املستثمرين  ،وإعالن
القائمة النهائية للمستثمرين املؤهلني.
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شكل رقم ( : )8مراحل االستعداد لتخصيص قطاع املطاحن واملنجز بنهاية العام 1440/1439هـ

(2018م)

املرحلة األوىل :إكمال إعدادات التخصيص
هيكلة عملية البيع

إعداد النموذج التشغيلي
لشركات المطاحن

إصدار اللوائح التنظيمية
لقطاع المطاحن*

إصدار نظام قطاع
المطاحن

*في انتظار إصدار اللوائح التنظيمية

املرحلة الثانية :التحضري لعملية البيع
ورش عمل
المستثمرين

تحديد معايير تأهيل
المستثمرين

الدراسة المهنية النافية
للجهالة
مسودات الصفقات
وحزمة التسويق

املرحلة الثالثة :إطالق عملية البيع وتوقيع الصفقة
وإبرامها

إعداد البيانات المالية
االفتراضية

تأهيل المستثمرين

جوالت التقييم المالي
وتوزيع مواد التسويق

خطة العمل اإلداري
والتقييم المالي

تقييم العروض واختيار
األفضل من بينها

استالم العروض

المفاوضات النهائية وتوقيع عقد البيع

لم يبدأ بعد

على وشك االكتمال

اكتمل
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شكل رقم ( : )9إجنازات برنامج ختصيص قطاع املطاحن واملنجز خالل العام 1440/1439هـ

النصف األول من عام
2018م

يناير  -مارس 2018م

النصف الثاين من عام
2018م

أبريل  -يونيو 2018م

• إطالق خطة التواصل مع املستثمرين املهتمني وعقد عدة اجتماعات معهم بالتنسيق مع املركز الوط ي للتخصيص.

• إصدار خطة العمل والتوقعات املالية و تقرير دراسة العناية الواجبة لشركات املطاحن.
• إصدار نظام مطاحن إنتاج الدقيق.

• إصدار مسودة القوائم املالية املدققة لعام ٢٠١٧م لشركة املطاحن األوىل والثانية.

• إصدار مسودة القوائم املالية املدققة لعام ٢٠١٧م لشركات املطاحن الثالثة والرابعة.

• بدأ العمل على تقارير العناية الواجبة الفنية.

• إطالق عملية بيع شركات املطاحن عن طريق نشر معايري تأهيل املستثمرين.

• إعداد تقارير الوضع الراهن للموارد البشرية.

• مت نشر مسودة اللوائح التنفيذية الستطالع الرأي العام.

• صياغة وثيقة منوذج العمل وهيكل سوق احلبوب واملوافقة عليها.

• إصدار القوائم املالية للربع األول والثاين للعام ٢٠١٨م للشركات األربع.

• حتديث معايري تأهيل املستثمرين املالية والقانونية والفنية.

يوليو  -سبتمرب 2018م

أكتوبر  -ديسمرب 2018م

• إصدار الوثيقة التسويقية ومشاركتها مع املستثمرين املهتمني.

• موافقة جملس الوزرا على صالحيات اللجنة املتخصصة.

• البد مبرحلة تقدم املستثمرين املهتمني بطلبات التأهيل.

• االنتها من صياغة عقود تأجري األراضي والصوامع وعقود توريد القمح وتوقيعها.

• مراجعة مالحظات العموم يف ما خيص مسودة اللوائح التنفيذية.

• احلصول على موافقة وزارة التجارة واالستثمار على منهجية نقل األصول الثابتة.

• إصدار النسخة األولية من تراخيص املطاحن لشركات املطاحن األربع.

• مت إصدار وثيقة قرار تفعيل نقل األصول من اللجنة املتخصصة متضمنة سجل األصول الثابتة.

• تشكيل فريق عمل تأهيل املستثمرين املهتمني.

• دراسة طلبات التأهيل من قبل جلنة تأهيل املستثمرين وإعالن القائمة النهائية للمستثمرين

• حتديد  30نوفمرب آخر موعد الستقبال طلبات التأهيل.

• إصدار النسخة احملدثة من بنك األسئلة املتعلقة بطلبات التأهيل على موقع املؤسسة.

• تصميم إجرا ات العمل املتعلقة بعملية تأهيل املستثمرين املهتمني.
• مشاركة ومناقشة دراسة نقل األصول الثابتة مع وزارة املالية وصندوق االستثمارات العامة.
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(2018م)

• إصدار القوائم املالية املدققة لعام ٢٠١٧م للشركات األربع.
• إصدار القوائم غري املدققة للربع األول والثاين والثالث للعام ٢٠١٨م للشركات األربع.

شكل رقم ( : )10التوزيع اجلغرايف لشركات املطاحن األربع

الشركة
األولى

جدة
تبوك
االحساء
القصيم

الثانية

الجوف

الرياض

الدمام 2
الدمام I
األحساء

حائل
الرياض

تبوك

القصيم
المدينة المنورة

حائل
جازان

الثالثة

خميس
مشيط
الجوف

الخرج
الجموم
وادي الدواسر

خميس مشيط

الجموم
الدمام2

الرابعة

الدمام1

جدة

Najran

جازان

الخرج
المدينة
المنورة
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ثاني ًا  :تفعيل الدور التنظيمي للمؤسسة
قامت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) وبالتوازي مع تقدم العمل يف برنامج ختصيص قطاع املطاحن بالعديد من اإلجنازات فيما يتعلق بتفعيل دورها التنظيمي
لقطاع املطاحن ،حيث انتهت املؤسسة من كافة االستعدادات الالزمة ملمارسة دورها الرقايب والتنظيمي للقطاع ،ومتثلت أبرز إجنازات املؤسسة يف جمال تفعيل دورها التنظيمي

يف إصدار النسخة النهائية من منوذج عمل القطاع ،وإصدار النسخة النهائية من اللوائح التنفيذية ومعايري اجلودة للقمح ،وتوقيع اتفاقية مع اهليئة العامة للغذا والدوا
خبصوص األدوار املنوطة هبما ،إضافة إىل إصدار مسودة التراخيص الرئيسية.
شكل رقم ( : )11أهم إجنازات املؤسسة يف جمال تفعيل دورها التنظيمي لقطاع املطاحن خالل العام 1440/1439هـ
1

إصدار النسخة النهائية من منوذج عمل القطاع

إصدار النسخة النهائية من اللوائح التنفيذية

3

إصدار النسخة النهائية من معايري اجلودة للقمح والدقيق

توقيع اتفاقية مع اهليئة العامة للغذاء
والدواء خبصوص األدوار املنوطة هبما

5
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2

إصدار مسودة من التراخيص الرئيسية

4

(2018م)

شكل رقم ( :)12أهم إجنازات املؤسسة يف تفعيل دورها التنظيمي خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
تفعيل دور املنظم
إطالق مرحلة التنفيذ
الفعلي لدور املنظم

حصر التراخيص اليت
تصدرها املؤسسة وتسعريها

صياغة تراخيص مزاولة
نشاط الطحن للشركات

القيام بزيارات ميدانية
تفتيشية على شركات
املطاحن
تشكيل وتدريب فرق
التفتيش

إطالق املرحلة التجريبية
لتفعيل دور املنظم
تطوير اإلجراءات واألدوات
الالزمة لتفعيل دور املنظم

33

القسم الثالث :إقرار اسرتاتيجية األمن الغذائي وتوسيع دور املؤسسة

أوالً :إطالق أعمال جلنة األمن الغذائي وأمانتها العامة

ثانياً :تنفيذ املرحلة األوىل من الربنامج الوط ي للدد من الفاقد واهلدر من الغذا
ثالثاً :تطورات تنفيذ برنامج فعال لالحتياطي واخلزن االسرتاتيجي لألغذية ونظام لإلنذار املبكر
رابعاً :وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات األمن الغذائي
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ال  :إقرار استراتيجية األمن الغذائي وإطالق أعمال جلنة األمن الغذائي وأمانتها العامة
أو ً
توجت جهود وزارة البيئة واملياه والزراعة بإقرار جملس الوزراء املوقر استراتيجية األمن الغذائي يف اململكة وخطة تنفيذها وصدورها بالقرار رقم ( )439بتاريخ 1439/8/15هـ
املوافق 2018/5/1م ،أعقب ذلك صدور قرار معايل وزير البيئة واملياه والزراعة ،رئيس جملس إدارة املؤسسة ،بإسناد تنفيذ االستراتيجية للمؤسسة وذلك مبوجب القرار رقم
( )1/620بتاريخ 1439/10/17هـ املوافق 2018/7/1م ،لتبدأ املؤسسة أوىل خطوات تنفيذ االستراتيجية بإطالق جلنة األمن الغذائي واألمانة العامة هلا مبشاركة ممثلني عن
( )20جهة حكومية وخاصة وواصلت املؤسسة جهودها يف تنفيذ ( )3مبادرات لألمن الغذائي منبثقة عن برنامج التحول الوطين 2020م وتندرج أيضا ضمن مبادرات
استراتيجية األمن الغذائي ،وهي  :برنامج وطين للحد من الفقد واهلدر من الغذاء ،وبرنامج فعال لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ونظام اإلنذار املبكر ،وهيكل
مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات األمن الغذائي.

شكل رقم ( :)13أعضاء جلنة األمن الغذائي وأهدافها

جلنة األمن الغذائي

يف 1440/1/21هـ املوافق
2018/10/1م مت إطالق
أعمال جلنة األمن الغذائي
وأمانتها العامة وذلك بعقد
أول اجتماع هلما بعد
تسمية اجلهات املعنية
ممثليها يف اللجنة واالمانة.

وزير البيئة واملياه والزراعة
رئيساً
ممثل وزارة الدفاع

ممثل وزارة الداخلية

وضع األهداف العامة واعتماد امليزانية السنوية
 1واخلطة التنفيذية

ممثل وزارة املالية

ممثل وزارة التجارة
واالستثمار

2

توفري قنوات التنسيق الرمسي لضمان التعاون
األمثل واملستمر بني اجلهات املعنية

ممثل وزارة الطاقة والصناعة
والثروة املعدنية

ممثل وزارة االقتصاد
والتخطيط

3

ضمان إطالع اجلهات احلكومية على أولويات
األمن الغذائي يف اململكة

ممثل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

ممثل وزارة الشؤون
البلدية والقروية

4

أداء دور الوسيط عند الضرورة للبت يف املسائل
العالقة بني اجلهات احلكومية املختلفة

5

ضمان االستجابة السريعة والفاعلة يف حاالت
الطوارئ املتعلقة بالغذاء

ممثل وزارة الصحة

ممثل وزارة النقل
ممثل وحدة املخاطر
الوطنية
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حمافظ املؤسسة العامة للحبوب
أمني عام اللجنة

شكل رقم ( :)14أعضاء األمانة العامة للجنة األمن الغذائي وأهدافها
األمانة العامة للجنة األمن الغذائي
حمافظ املؤسسة العامة للحبوب
رئيساً

مستشار احملافظ
املشرف على استراتيجية األمن الغذائي
أمني عام األمانة

ممثل وزارة البيئة واملياه
والزراعة

ممثل وزارة املالية
(اهليئة العامة للجمارك)

ممثل وزارة التجارة واالستثمار

ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط
(اهليئة العامة لإلحصاء)

ممثل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

ممثل وزارة الصحة

ممثل هيئة الدواء والغذاء

ممثل وزارة الشؤون البلدية
والقروية

ممثل الدفاع املدين

ممثل اهليئة العامة للموانئ

ممثل صندوق التنمية الزراعية

ممثل شركة سالك

1

تصميم  /حتديث استراتيجية األمن الغذائي وخطة التنفيذ
وعرض النتائج على جلنة األمن الغذائي العتمادها

2

حتديد  /مراجعة امليزانية السنوية لألمن الغذائي وعرضها
على جلنة األمن الغذائي إلقرارها

3

توفري قنوات التنسيق الرمسي لضمان التعاون املستمر بني
اجلهات املعنية والتغلب على املعوقات يف التنفيذ عند احلاجة

4

متابعة وإدارة تنفيذ برامج األمن الغذائي على مستوى اجلهات
املعنية

5

رفع تقارير نصف سنوية عن التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية
األمن الغذائي إىل جلنة األمن الغذائي

6

التعرف على أعمال وإمكانيات الشركات الكربى يف القطاع اخلاص
وكذلك صغار املزارعني عرب اهليئة االستشارية
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األهداف االستراتيجية
1

حتقيق نظام إنتاج
غذائي حملي مستدام
للسلع ذات امليز
التفاضلية

2

حتقيق تنوع واستقرار
مصادر الغذا اخلارجية

3

ضمان احلصول على
غذا آمن ومغذٍ يف
اململكة وتشجيع العادات
الغذائية الصدية
واملتوازنة

4

بنا قدرات اجلاهزية
ملواجهة املخاطر املتعلقة
باألمن الغذائي

5

تطوير منوذج عمل
مؤسسي على املستوى
الوط ي وضمان حوكمة
واضدة ومسؤولة

شكل رقم ( :)15ملخص استراتيجية األمن الغذائي يف اململكة
الربامج االستراتيجية
 1.1اإلنتاج الزراعي املستدام وصناعة األغذية

االستثمار الزراعي يف اخلارج
 1.2الفقد واهلدر الغذائي

إعداد وإطالق خطة لالستثمار الزراعي يف
اخلارج تركّز على تزويد اململكة بإمدادات
إضافية من السلع الغذائية املستهدفة

 2.1برنامج جتارة األغذية
 2.2االستثمار الزراعي يف اخلارج

نظام اإلنذار املبكر وإدارة حاالت الطوارئ

 3.1التغذية

تطوير نظام فعّال للمعلومات وإدارة املخاطر
يف جمال األمن الغذائي ،ووضع الربوتوكوالت
إلدارة واستشفاف األزمات وحاالت الطوارئ

 3.2شبكات األمان االجتماعي
 3.2سالمة الغذا
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برامج االرتكاز

 4.1نظام اإلنذار املبكر وإدارة حاالت الطوارئ

االستراتيجي الشامل للخزن
املخطط اإلستراتيجي
االستراتيجي للغذا
اإلستراتيجي
تعزيز جاهزية اململكة وضمان توفر السلع
األساسية يف احلاالت االعتيادية والطارئة من
خالل إدارة املخزون االستراتيجي وتفعيل
مشاركة القطاع اخلاص

 4.2املخزون االستراتيجي من الغذا

حوكمة األمن الغذائي باململكة

 5.1نظام احلوكمة

وضع منوذج حوكمة فعال ملتابعة عملية تنفيذ
االستراتيجية وتطوير اهليكل التنظيمي
للمكتب التنفيذي والنموذج الدائم لألمن
الغذائي

 5.2بنا القدرات

شكل رقم ( :)16اآلثار املتوقعة من تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي يف اململكة
حتسني استعداد اململكة ملواجهة األزمات اإلقليمية والدولية احملتملة

تذبذب أسعار السلع
الغذائية

حوادث سالمة الغذاء

أزمات إمدادات الغذاء

كوارث طبيعية

…

تعزيز مكانة اململكة يف مؤشر األمن الغذائي العاملي
2018
1

مستهدف برنامج
التدول الوط ي 2020
29

3
3

تكلفة

وفرة

اجلودة
والسالمة

31
32
111
112

املوارد الطبيعية والقدرة على مواجهة األزمات

113

ترتيب مؤشر
األمن الغذائي
العاملي
29

32

2020

ً
حاليا
بنا ً على دراسة معمقة ملؤشر األمن الغذائي
العاملي  ،GFSIمت حتديد جماالت حتسني
على كافة حماور املؤشر "تكلفة" "وفرة"
و"اجلودة والسالمة" و”املوارد الطبيعية
والقدرة على مواجهة األزمات”
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ثاني ًا  :تنفيذ املرحلة األوىل من الربنامج الوط ي للحد من الفاقد واهلدر من الغذاء
( )1املالمح الرئيسية للمسح امليداين لتحديد خط األساس ملؤشر الفقد واهلدر يف الغذاء
انتهت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) من إجراء مسح ميداين مشل ( )35مدينة موزعة على ( )13منطقة يف اململكة لتحديد قيمة خط األساس ملؤشر الفقد

واهلدر يف الغذاء وفق أسس عاملية لعدد ( )19سلعة غذائية أساسية على مستوى سالسل اإلمداد املختلفة (الزراعة ،احلصاد ،اإلنتاج والتصنيع ،التخزين والتوزيع ،منافذ
البيع  ،االستهالك) ،حيث مت اعتماد عدد يقدر بنحو ( )31ألف عينة وذلك مبشاركة ( )40فريق حبثي مشل ما يزيد عن ( )600باحث وباحثة.
شكل رقم ( :)17مواقع سلسلة اإلمداد الغذائي
الفقد

املنتجات الغذائية

الزراعة

بعد
احلصاد

دقيق -خبز

مطاحن الدقيق
تعبئة الدقيق

األرز

تعبئة األرز

التمور
اخلضار
الفواكه
اللدوم احلمرا
(اإلبل/الغنم)
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الصناعات
الغذائية

املزارع

املزارع

الدواجن

املزارع

األمساك

املزارع
الصيادين

مصانع التعبئة
مصانع إعادة التعبئة

مصانع التمور
مصانع املعلبات
واملخلالت

املساخل واألسواق املركزية
املساخل واألسواق املركزية

األسواق املركزية

اهلدر
جتارة اجلملة
والتجزئة
جتار اجلملة
األسواق الكربى
حمالت التجزئة
جتار اجلملة
األسواق الكربى
حمالت التجزئة

اخلدمات
الغذائية

االستهالك
احمللي

املخابز
مطاعم
حمالت الفطائر واملخبوزات
مطاعم األكالت الشعبية
قصور األفراح ،الفنادق

جتار اجلملة
األسواق الكربى
حمالت
التجزئة
املزارع
املزارع
املزارع

املنازل

وضع األهداف العامة واعتماد امليزانية السنوية
التنفيذيةلعينة الدراسة
واخلطةاجلغرايف
والتوزيع
شكل رقم ( :)18نطاق الفقد واهلدر يف الغذاء

الفقد يف الغذاء

توفري قنوات التنسيق الرمسي لضمان التعاون األمثل واملستمر بني
اجلهات املعنية

ضمان إطالع اجلهات احلكومية على أولويات األمن الغذائي يف اململكة

الهدر يف الغذاء

أداء دور الوسيط عند الضرورة للبت يف املسائل العالقة بني اجلهات
احلكومية املختلفة
ضمان االستجابة السريعة والفاعلة يف حاالت الطوارئ املتعلقة بالغذاء
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( )2امللخص العام لنتائج املسح امليداين لتحديد خط األساس للفقد واهلدر يف الغذاء

وفقاً لنتائج الدراسة امليدانية بلغ املتوسط العام لقيمة خط األساس ملؤشر الفقد واهلدر يف اململكة  %33.1بإمجايل كمية تقدر بنحو ( )4مليون طن  ،موزعة ما بني
 %14.2نسبة الفقد بكمية ( )1.74مليون طن و  %18.9نسبة اهلدر بكمية (  )2.33مليون طن.
وقدرت الدراسة قيمة الفقد واهلدر يف الغذاء للسلع املشمولة باملسح امليداين والبالغ عددها ( )19سلعة بنحو ( )13مليار ريال ،فيما تبلغ القيمة التقديرية لقيمة الفقد
واهلدر يف مجيع السلع الغذائية باململكة (على أساس االنفاق االستهالكي لألسرة) حنو ( )40.5مليار ريال.
شكل رقم ( :)19ملخص نتائج املسح امليداين لتحديد خط األساس للفقد واهلدر يف الغذاء

القيمة اإلجمالية للهدر ىلع أساس االنفاق
االستهالكي

40,480
42

مليون ريال/سنة

وضع األهداف العامة واعتماد امليزانية السنوية واخلطة التنفيذية

شكل رقم ( :)20نسب الفقد واهلدر لعدد  19سلعة مشلها املسح امليداين
توفري قنوات التنسيق الرمسي لضمان التعاون األمثل واملستمر بني
اجلهات املعنية

ضمان إطالع اجلهات احلكومية على أولويات األمن الغذائي يف اململكة

أداء دور الوسيط عند الضرورة للبت يف املسائل العالقة بني اجلهات
احلكومية املختلفة
ضمان االستجابة السريعة والفاعلة يف حاالت الطوارئ املتعلقة بالغذاء
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( )3تقدير قيمة اهلدر يف استهالك الغذاء على مستوى مجيع السلع
بناءً على تقديرات خط األساس للهدر يف استهالك السلع الغذائية قامت الدراسة بتقدير قيمة اهلدر على مستوى إمجايل استهالك اململكة من السلع الغذائية ،حيث يقدر
قيمة إنفاق اململكة على السلع الغذائية بنحو (  )214,175مليون ريال سنويا ،يتم إهدار حنو  %18.9منها وفقا لتقديرات الدراسة أي أن قيمة اهلدر يف االنفاق
االستهالكي يف اململكة يبلغ حنو ( )40,480مليون ريال سنويا.
شكل رقم ( :)21القيمة اإلمجالية للهدر على أساس اإلنفاق االستهالكي

نسبة الهدر يف الغذاء

%18.9
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القيمة اإلجمالية للهدر ىلع أساس االنفاق
االستهالكي

 40,480مليون ريال /سنة

وضع األهداف العامة واعتماد امليزانية السنوية واخلطة التنفيذية

( )4املراحل التالية واملستهدف لربنامج احلد من الفقد واهلدر يف الغذاء
تستهدف املؤسسة يف املرحلة التالية من برنامج احلد من الفقد واهلدر يف الغذاء إطالق برنامج وطين توعوي متوقع له أن يبدأ يف الربع األخري من العام 2019م
ضمان إطالع اجلهات احلكومية على أولويات األمن الغذائي يف اململكة

ويستمر ملدة عامني ،وتتمثل املراحل الالحقة يف دراسة قدرات إعادة التدوير للمخلفات الغذائية ،وإجياد مرصد وطين للفقد واهلدر يف الغذاء.
أداء دور الوسيط عند الضرورة للبت يف املسائل العالقة بني اجلهات
احلكومية املختلفة

شكل رقم ( :)22املستهدفات لربنامج الفقد واهلدر يف الغذاء حىت 2030م
ضمان االستجابة السريعة والفاعلة يف حاالت الطوارئ املتعلقة بالغذاء

املرحلة التالية
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ثالثاً  :تطورات تنفيذ برنامج فعال لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ونظام لإلنذار املبكر
واصلت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) ،جهودها يف تنفيذ برنامج لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ونظام اإلنذار املبكر ،وذلك من خالل تنفيذ
خطط الربنامج يف زيادة الطاقات التخزينية املتاحة من الصوامع مبوانئ اململكة اليت ال يوجد هبا صوامع للغالل (ميناء ينبع  ،وميناء ضباء) ،إضافة إىل استمرار جهود

املؤسسة يف حصر ومتابعة أهم املوردين للسلع الغذائية األساسية (القمح ،الذرة الصفراء ،الربسيم ،األرز ،السكر) يف إطار خطط املؤسسة حلصر الطاقات التخزينية املتاحة
لدى القطاع اخلاص ووضع آليات التنسيق والتعاون مع القطاع اخلاص الفاعل واملستورد هلذه السلع ،ومتثل النقاط التالية أهم جماالت التقدم يف تنفيذ هذا الربنامج :


املخزون االستراتيجي

 مت وضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج املخزون االستراتيجي من الغذاء.
 مت صياغة نطاق عمل برنامج املخزون االستراتيجي من الغذاء اخلاصة خبارطة الطريق من أجل طرح الكراسة يف بداية الربع الثاين من 2019م.
 مت حتديد خطة العمل واملنهجية املتبعة يف برنامج بناء القدرات.
 نظام اإلنذار املبكر وإدارة حاالت الطوارئ
 مت عقد جلسات عمل مع كبار اخلرباء على مستوى العامل مت وضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج نظام اإلنذار املبكر.
 مت صياغة نطاق عمل برنامج نظام اإلنذار املبكر من أجل طرح الكراسة يف بداية الربع الثاين من ٢٠١٩م.
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ميثل أيضا تنفيذ برنامج لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ونظام اإلنذار املبكر أحد مبادرات برامج التحول الوطين 2020م والذي مت إسناده للمؤسسة يف العام
2016م ،وبالتايل قامت املؤسسة بالبدء يف تنفيذ مشروعني لزيادة الطاقات التخزينية لصوامع الغالل مبينائي ينبع وضباء ،حيث جاري العمل على تنفيذ مشروع صوامع
ميناء ينبع ،فيما جيري اإلعداد لطرح مشروع صوامع ميناء ضباء.
( )1تقدم العمل مبشروع صوامع ميناء ينبع
 تبلغ الطاقة التخزينية ملشروع صوامع ينبع ( )120ألف طن ،ومت خالل العام 1439/1438هـ (2017م) ،توقيع عقد إنشاء املشروع بتكلفة تقديرية تبلغ ( )350مليون ريال،وبدأ العمل يف املشروع يف 1439/3/14هـ املوافق 2017 /12 /2م ومتوقع االنتهاء منه يف 1442/2/14هـ املوافق 2020/10/1م ،ومت خالل العام 1440/1439هـ (2018م) إجناز
حنو  %24.3من املشروع.

شكل رقم ( :)23اإلطار الزمين لتنفيذ مشروع صوامع ميناء ينبع

2019

وضع األهداف العامة واعتماد امليزانية السنوية واخلطة التنفيذية

2017

توقيع عقد إنشا املشروع بتكلفة تقديرية
( )350مليون ريال ،وبدأ العمل يف
املشروع يف  2ديسمرب2017م

يتوقع االنتها من تنفيذ الصوامع
اخلرسانية بالكامل إضافة إىل
االنتها من إنشا برج التشغيل

2020
االنتها من تركيب املعدات
وإجرا االختبارات الالزمة
والتشغيل

2018
إجناز  %24.3من املشروع ،متثلت أهم معامل اإلجناز
يف االنتها من مجيع األساسات لكل الصوامع واألعمدة
لعدد  58صومعة رئيسية واالنتها من صب اخلرسانة
املسلدة لقواعد وأساسات مب ي برج التشغيل ومبىن
نقاط استالم القمح.

( )2تقدم العمل مبشروع صوامع ميناء ضباء
قامت املؤسسة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) ،باختاذ العديد من اإلجراءات لتنفيذ مشروع إنشاء صوامع املؤسسة يف ميناء ضباء واليت متثلت يف اآليت :
 -التنسيق مع مسؤويل مشروع «نيوم» وعقد أكثر من اجتماع.

 إعالن شروط التأهيل واستقبال طلبات الشركات. اعالن قائمة الشركات املؤهلة للمنافسة على تنفيذ املشروع.47

رابعاً :وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات األمن الغذائي
قامت املؤسسة بإطالق أعمال تأسيس املكتب التنفيذي الستراتيجية األمن الغذائي كأوىل خطوات مبادرة وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حلوكمة مؤسسات
األمن الغذائي يف اململكة وتعيني بيت خربة عاملي للعمل مع املؤسسة لوضع منوذج حوكمة فعال يشمل كافة الكيانات واللجان الضرورية ،وهو ما يسهم يف ضمان
الفاعلية وتوفري التنسيق الالزم لتنفيذ برامج استراتيجية األمن الغذائي ،ويتوزع عمل املبادرة على مرحلتني مها :
 املرحلة األوىل  :تفصيل االستراتيجية واحلوكمة
تتضمن ( )7خطوات ،تبدأ بتقييم االستراتيجية ووضع اهليكل املناسب للمكتب التنفيذي وتنتهي بتفعيل مكتب إدارة املشاريع ،حيث حققت املؤسسة تقدما يف
( )3خطوات هي :
 تقييم وتفصيل الربامج االستراتيجية لألمن الغذائي. تقييم وتفصيل منوذج حوكمة استراتيجية األمن الغذائي. تصميم اهليكل التنظيمي للمكتب التنفيذي لألمن الغذائي. املرحلة الثانية  :دعم التنفيذ
تتضمن ( )4خطوات تستهدف دعم تنفيذ برامج استراتيجية األمن الغذائي اليت تقودها املؤسسة العامة للحبوب وتقدمي الدعم للمكتب التنفيذي ومكتب إدارة
املشاريع.
مت بدء العمل يف املبادرة يف شهر ديسمرب2018م  ،مت حتديد إطار زم ي النتهاء املرحلتني متتد ملدة ( )24شهراً
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شكل رقم ( :)24مراحل العمل بربنامج وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات األمن الغذائي

1

تقييم وتفصيل الربامج االستراتيجية لألمن الغذائي

3

تصميم اهليكل التنظيمي للمكتب التنفيذي لألمن الغذائي

4

حتديث خطة التنفيذ وامليزانية املطلوبة

5

إعداد خطة وبروتوكول التواصل

6

تفعيل مكتب إدارة املشاريع وتصميم األدوات املطلوبة

7

إجرا حتليل استشرايف وعقد ورش عمل ختطيط
السيناريوهات

تقدم العمل

املرحلة الثانية :دعم التنفيذ

املرحلة األوىل :تفصيل االستراتيجية واحلوكمة

2

تقييم وتفصيل منوذج حوكمة استراتيجية األمن الغذائي

8

دعم تنفيذ الربامج االستراتيجية لألمن الغذائي اليت
تقودها املؤسسة العامة للدبوب وحتديد خطة إدارة التغيري

9

تقدمي الدعم ملكتب إدارة املشاريع التابع للمكتب التنفيذي
لألمن الغذائي ووضع خطة إدارة املخاطر

10

تقدمي الدعم يف التدضري الجتماعات جملس األمن الغذائي
واجتماعات األمانة العامة

11

عقد دورات تدريبية وتقدمي الدعم يف خطط املوارد البشرية
وضمان نقل املعرفة بشكل فعال
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القسم الرابع :استرياد احلبوب

أوالً  :السياسة العامة لشرا احلبوب
ثانياً  :القمح املستورد

ثالثاً  :الشعري املستورد

رابعاً :إجرا ات ضبط جودة واردات القمح والشعري
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أوالً :السياسة العامة لشراء احلبوب
تتوىل املؤسسة حالياً مسؤولية تلبية كامل احتياجات اململكة من القمح والذي يتم استرياده من اخلارج تنفيذاً لقرار جملس الوزراء املوقر رقم ( )335بتاريخ 1428/11/9هـ
واملتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهالك املياه ،وتنظيم استخدامها يف اجملاالت الزراعية يف مجيع املدن والقرى واهلجر باململكة .كما أُسند للمؤسسة مهمة استرياد
احتياجات اململكة من الشعري بداية من شهر أكتوبر 2016م ،وتطبق املؤسسة سياسة ثابتة لشراء سلعيت القمح والشعري من األسواق العاملية تتسم بالشفافية من خالل طرح
مناقصات عاملية تتنافس فيها الشركات العاملية الكربى املتخصصة يف جتارة احلبوب ،ويتم ذلك من خالل ( )6خطوات رئيسية ترتكز على  5مبادئ رئيسية هي :
 انتقاء أفضل املواصفات العاملية اخلاصة بالقمح والشعري العلفي لضمان جودة املنتج

شكل رقم ( :)25الركائز األساسية السترياد احلبوب باملؤسسة

املستورد.
 تأهيل الشركات العاملية الكربى املتخصصة فقط يف جمال جتارة احلبوب.

1

انتقا أفضل
املواصفات

 تأهيل فريق عمل من املختصني باملؤسسة للقيام مبتابعة األسواق العاملية.
 املتابعة الدقيقة لتطورات السوق العاملية للقمح من خالل مؤشرات الكترونية مت
تصميمها خصيصاً بالتعاون مع خدمة «تومسون رويترز».
 اتباع نظام طرح املناقصات العاملية املعلنة للمنافسة بني الشركات العاملية الكربى

2
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5

متابعة تطورات
األسواق العاملية
للسلع

تأهيل الشركات
العاملية الكربى

املتخصصة واملؤهلة لدى املؤسسة سواء يف قائمة شركات القمح أو قائمة شركات الشعري وذلك

للحصول على أفضل عروض لألسعار.

طرح املناقصات
العاملية

3

تأهيل فريق عمل
من املختصني
باملؤسسة

4

شكل رقم ( :)26اخلطوات األساسية السترياد احلبوب املتبعة من قبل املؤسسة
حتديد
املواصفات
القياسية

 مواصفة قياسية للقمح املستورد تضمن استرياد أجود أنواع القمح املتاح يف األسواق
العاملية.
 مواصفة قياسية للشعري العلفي املستورد تضمن حتقيق املستوى املطلوب من اجلودة.
 منوذج الكتروين متاح على موقع املؤسسة به كافة متطلبات التسجيل.

تأهيل
الشركات
العاملية

 تَلقي طلبات التسجيل عرب الربيد اإللكتروين ودراسة الطلب والرد
بالقبول أو الرفض.
مراقبة
األسواق
العاملية

خطوات السياسة
العامة للشراء
1
2

طرح املناقصات

3
4

 متابعة حلظية لتطورات أسعار احلبوب عاملياً من خالل شاشات عرض
مربوطة بأهم األسواق العاملية.
 تقرير يومي خمتصر وآخر أسبوعي حول تطورات أسواق احلبوب العاملية.
 حتديد الكميات املطلوبة وإرسال الدعوات للشركات املؤهلة (املسجلة)
عرب الفاكس وفقاً لنظام املشتريات احلكومية.

 اإلعالن يف وسائل اإلعالم احمللية والعاملية عن طرح املناقصات.

5
6

تلقي العروض
والترسية

مراقبة جودة
القمح والشعري
املستورد

 تَلقي العروض والترسية على األقل سعراً واملطابق للمواصفات
احملددة من قبل اللجنة الدائمة السترياد احلبوب.

 من خالل تأهيل عدد ( )8شركات عاملية متخصصة يف فدص احلبوب مبوانئ التصدير .
 أخذ عينات من الشدنات مبجرد وصوهلا للموانئ السعودية للتأكد من املطابقة
للمواصفات ولتقارير الفدص الواردة من شركات الفدص العاملية.
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ثانيًا :القمح املستورد
( )1إمجايل كميات وأسعار القمح املستورد (2018-2008م)
جنحت املؤسسة على مدار ( )11عامًا يف التعاقد على استرياد كمية إمجالية من القمح تقدر بنحو ( )26.5مليون طن مبتوسط سعر ( )269.3دوالر/طن وهو ما
يعادل ( )1,010ريال واصل موانئ اململكة .وقد بدأت املؤسسة يف التحول حنو تلبية احتياجات اململكة من القمح املستورد ،يف عام 1429/1428هـ (2008م) باسترياد
كمية ( )305,000طن ،وارتفعت تدرجيياً لتحل حمل كميات القمح املنتجة حمليًا لتصل إىل أعلى مستوى هلا يف العام 1438/1437هـ (2016م) عند

( )3,780,000طن.
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جدول رقم ( :)3إمجايل كميات وأسعار القمح املستورد خالل الفترة (2018 - 2008م) وفقاً للتعاقدات
متوسط السعر

العام

الكمية التعاقدية (طن)

2008

305,000

353.5

2009

1,913,000

259.9

975

2010

1,950,000

238.1

893

2011

1,970,000

353

1324

2012

2,024,000

352.9

1323

2013

2,628,000

318.8

1196

2014

3,170,000

303.2

1137

2015

2,715,000

234.5

879

2016

3,780,000

206.1

773

2017

3,004,000

221.3

830

2018

3,034,000

255.7

959

اإلمجايل

26,493,000

269.3

1,010

دوالر/طن

ريال/طن
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شكل رقم ( :)27إمجايل كميات وأسعار القمح املستورد خالل الفترة (2018 - 2008م) وفقاً للتعاقدات
2018

2016

الكمية  3,03 :مليون طن

الكمية  3,78 :مليون طن

م .السعر255.7 :
دوالر للطن

2014
الكمية  3,17 :مليون طن

م .السعر206.1 :
دوالر للطن

الكمية  3,00 :مليون طن

2012

الكمية  2,72 :مليون طن

2010

الكمية  2,02 :مليون طن

م .السعر303.2 :
دوالر للطن

م .السعر221.3 :
دوالر للطن

م .السعر234.5 :
دوالر للطن

م .السعر318.8 :
دوالر للطن

2017

2015

2013

الكمية  305 :الف طن

الكمية  1,95 :مليون طن

م .السعر353.3 :
دوالر للطن

م .السعر238.1 :
دوالر للطن

م .السعر352.9 :
دوالر للطن

الكمية  2,64 :مليون طن

2008

الكمية  1,97 :مليون طن
م .السعر353 :
دوالر للطن

2011

الكمية  1,91 :مليون طن
م .السعر259.9 :
دوالر للطن

2009
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( )2إمجايل كميات وأسعار القمح املستورد لعام 1440/1439هـ (2018م)
بلغ إمجايل الكميات اليت تعاقدت املؤسسة على استريادها خالل عام 1440/1439هـ (2018م) كمية ( )3,034,000طن ( )%10 -/+من القمح الصلب ( )%12.5بروتني،
فيما بلغ إمجايل الواردات الفعلية (وفقاً لنسبة الزيادة املسموح هبا  )%10خالل نفس العام ( )3,218,484طن مت استريادها من أملانيا ،ليتوانيا ،فرنسا ،بولندا ،التفيا

واستونيا .وبلغ متوسط سعر الشراء خالل العام ( )255.7دوالر للطن وهو ما يعادل ( )959ريال للطن واصل موانئ اململكة ،وذلك مقارنة مبتوسط سعر
( )221.3دوالر للطن وهو ما يعادل ( )830ريال للطن العام السابق 1439/1438هـ (2017م).
جدول رقم ( :)4كميات وأسعار القمح املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
رقم املناقصة

فترة التوريد

%10 -/+

عدد الشدنات
دوالر/طن

ريال/طن

1

إبريل – يونيو 2018م

739,000

12

240.16

901

2

يوليو – أغسطس 2018م

545,000

9

247.84

929

3

سبتمرب – أكتوبر 2018م

625,000

10

256.57

962

4

نوفمرب – ديسمرب 2018م

630,000

10

270.22

1,013

5

يناير – مارس 2019م

495,000

8

267,85

1,004

3,034,000
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255.7

959

اإلمجايل
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الكمية التعاقدية (طن)

متوسط السعر

شكل رقم ( :)28كميات وأسعار القمح املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م) وتوزيعها وفقاً ملناشئ االسترياد

أبريل ـ يونيو

1

الكمية 739,000 :طن
م .السعر:
عدد الشدنات12 :

 240,16دوالر/طن
2

سبتمرب ـ أكتوبر
الكمية 625,000 :طن
م .السعر:
عدد الشدنات10 :

يوليو ـ أغسطس

أملانيا
959,568
30%

الكمية 545,000 :طن
م .السعر 247,84 :دوالر/طن
عدد الشدنات9 :

استونيا
66,074
2%

التفيا
300,128
9%
بولندا
554,104
17%

3

 256,57دوالر/طن

4

يناير ـ مارس 2019
الكمية 495,000 :طن

م .السعر 267,85:دوالر/طن

عدد الشدنات:

8

5

نوفمرب ـ ديسمرب
الكمية 630,000 :طن
م .السعر 270,22 :دوالر/طن
عدد الشدنات10 :

فرنسا
668,059
21%

ليتوانيا
670,551
21%
الكمية بالطن

57

ثالثًا :الشعري املستورد
بلغ إمجايل كميات الشعري العلفي اليت تعاقدت املؤسسة على استريادها خالل العام 1440/1439هـ (2018م) كمية ( )8,742,000طن ( )%10 +موزعة على مناشئ (االحتاد
األورويب وأمريكا اجلنوبية واستراليا ودول البحر األسود) ،وبلغ متوسط سعر الشراء خالل العام ( 240.8دوالر للطن) وهو ما يعادل ( )903ريال للطن واصل موانئ
اململكة ،وذلك مقارنة مبتوسط سعر ( )194.7دوالر للطن وهو ما يعادل ( )730ريال للطن العام السابق 1439/1438هـ (2017م) .فيما بلغت إمجايل الواردات الفعلية خالل
عام (2018م) حنو ( )8,548,295طن مقابل ( )8,982,413طن عام (2017م) باخنفاض نسبته  ،%5حيث مت استقبال عدد ( )145باخرة ،موزعة على موانئ اململكة.
جدول رقم ( :)5كميات وأسعار الشعري املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
الكمية التعاقدية (طن)

رقم املناقصة

فترة التوريد

1

فرباير – مارس 2018م

1,002,000

2

أبريل – مايو 2018م

960,000

16

3

مايو – يونيو 2018م

1,020,000

17

249.23

4

يوليو – أغسطس 2018م

1,500,000

25

228.61

857

5

سبتمرب – أكتوبر 2018م

1,740,000

29

226.47

849

6

نوفمرب – ديسمرب 2018م

1,500,000

25

260.79

978

7

يناير – فرباير 2019م

1,020,000

17

266.83

1,001

8,742,000

145

240.8

903

اإلمجايل

%10 -/+

عدد الشدنات

متوسط السعر
دوالر/طن

ريال/طن

16

216.73

813

243.47

913
935

تولت املؤسسة رمسيًا مهمة استرياد الشعري العلفي يف شهر أكتوبر 2016م حبكم االختصاص ،وتعاقدت يف شهر ديسمرب من نفس العام على استرياد كمية ( )945,000طن
للتوريد خالل الربع األول من عام 2017م ،فيما تعاقدت خالل عام 2017م على استرياد كمية ( )7,333,000طن يضاف هلا كمية ( )1,021,020طن سبق لشركة احلبوب

واألعالف السعودية القابضة (سيجاف) أن تعاقدت عليها يف العام 2016م قبل استالم املؤسسة العامة للحبوب ملف استرياد الشعري وبدأت يف الوصول خالل العام 2017م
ليبلغ بذلك إمجايل كميات الشعري املستورد فعلياً خالل العام 1439/1438هـ (2017م) حنو ( )8,982,413طن.
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شكل رقم ( :)29كميات وأسعار الشعري املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م) وتوزيعها وفقاً ملناشئ االسترياد
فرباير ـ مارس
الكمية:
م .السعر:
عدد الشدنات16 :

1

1,002,000طن

 216,73دوالر/طن

أوكرانيا
2.498.757
%29

أبريل ـ  15مايو
2

الكمية:
م .السعر:
عدد الشدنات17 :

960,000طن

 243,43دوالر/طن

15مايو ـ يونيو
الكمية:
م .السعر:
عدد الشدنات17 :

3

1,020,000طن

 249,23دوالر/طن

يوليو ـ أغسطس
4

سبتمرب ـ أكتوبر
الكمية:
م .السعر:
عدد الشدنات29 :

الكمية:
م .السعر 228,61 :دوالر/طن
عدد الشدنات25 :
1,500,000طن

التفيا
59.368

الدمنارك
65,771
%1

هولندا
 65,904استراليا
%1
65,911
%1
استونيا
185,230
%2
ليتوانيا
189,793
%2
األرجنتني
762,372
%9

روسيا
2,035,945
%24

املانيا
770,849
%9

5

1,740,000طن

 226,47دوالر/طن

نوفمرب ـ ديسمرب
6

يناير ـ فرباير2019
الكمية:
م .السعر:
عدد الشدنات17 :

1,020,000طن

7

الكمية:
م .السعر 260,69 :دوالر/طن
عدد الشدنات25 :
1,500,000طن

فرنسا
1,014,891
%12

رومانيا
833,504
%10
الكمية بالطن

 266,83دوالر/طن
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رابعاً :إجراءات ضبط جودة واردات القمح والشعري
تُعىن اإلدارة العامة للمراقبة باملؤسسة بتطبيق سياسات اجلودة وفق املعايري السعودية واخلليجية واليت توازي املعايري العاملية من خالل املخترب املركزي لألحباث باإلدارة
العامة واملزود بأحدث األجهزة والكوادر الفنية املدربة ،والذي يعد مرجعاً لضبط وتقنني معايري اجلودة جلميع خمتربات الفروع باملؤسسة ملا حيويه من أحدث التقنيات
والنظم يف جماالت عدة كامللوثات والسموم وبقايا املبيدات وامليكروبيولوجي وجودة احلبوب وغريها .وقد حرصت املؤسسة منذ بداية استريادها للقمح من اخلارج يف العام
1429 1428هـ (2008م) على بناء منظومة متكاملة لضبط جودة احلبوب املستوردة من القمح والشعري.
ويف إطار عمليات تطوير منظومة جودة احلبوب املستوردة ،قامت اإلدارة العامة للمراقبة خالل العام 1440/1439هـ (2018م) بالتعاقد على عدد من األجهزة فائقة
احلساسية واليت مت تشغيلها باملخترب املركزي.
جدول رقم ( :)6أحدث أجهزة املخترب املركزي املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
م

اسم اجلهاز

وظيفته

الشركة املصنعة

1

LC/MASS

الكشف عن معظم متبقيات المبيدات

شركة  SCIEXاألمريكية

2

OMNLOG

تعريف البكتيريا والفطريات الملوثة للحبوب إن وجدت

شركة  BIOLOGاألمريكية

3

QIAGEN SYSTEM

التعرف على الحبوب المعدلة وراثيا ()GMO

شركة  QIAGENالعالمية

4

IMMUNO-AFFINTY COULMN

كشف السموم الميكروبية بالطرق المناعية

شركة  VICAMالعالمية

كما قامت اإلدارة بالتنسيق مع الفريق االستشاري املعين بتخصيص شركات املطاحن مبراجعة عدد من مسودات اللوائح التنظيمية ذات العالقة جبودة ومواصفات القمح
املستورد ،وكذلك مواصفات املواد املضافة (مواد التدعيم واملواد احملسنة) ،وأيضاً مواصفات القمح املباع لشركات املطاحن ،ومواصفات القمح الغري مدعوم ،ومواصفات

الدقيق.
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شكل رقم ( :)30إجراءات ضبط جودة القمح والشعري املستورد

انتقاء أفضل املواصفات القياسية اليت تضمن
استرياد قمح عايل اجلودة وشعري يليب متطلبات
مريب املاشية .
تأهيل شركات الفحص العاملية املتخصصة كشركات حمايدة
تقوم بفحص القمح والشعري مبوانئ الشحن للتأكد من
مطابقتها للمواصفات القياسية املتعاقد عليها.

فور وصول البواخر ملوانئ اململكة ،وقبل بدء
التفريغ يتم أخذ عينة مبدئية من كل شحنة
لفحصها مبعامل املؤسسة للتأكد من مطابقة
املواصفات.
يتم أخذ عينات أخرى من الشحنة أثناء التفريغ لفحصها
مبعامل املؤسسة بالفروع وباملخترب املركزي للمؤسسة لضمان
التأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات التعاقدية.
مراقبة جودة املخزونات أثناء فترة التخزين
بالصوامع عن طريق إجراء عمليات التهوية
والتدوير والتبخري وفق جدول زمين معتمد.
مراقبة جودة الدقيق املنتج من قبل شركات
املطاحن ورصد أي تغري يف خصائصه
وفحص أي شكاوى ترد من املخابز.
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 مواصفات القمح الصلب املستوردتعترب مواصفة القمح املستورد اخلاصة باململكة من املواصفات املتشددة يف جمال اجلودة لضمان استرياد أفضل األنواع العاملية ويتم التحقق من ذلك
بإجراء التحاليل املخربية عند الشحن يف ميناء التحميل وعند االستالم يف ميناء الوصول باململكة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من خالل خمتربات
عاملية موثوقة.
جدول رقم ( : 7مواصفات القمح الصلب املستورد

القمح الصلب املستورد البد أن يكون صاحل لالستهالك اآلدمي ،غري معدل وراثيا ،من إنتاج آخر حمصول متاح للتصدير ،ومطابق للمواصفات الفنية التالية:
12,5

%

احلد األدىن

الرطوبة

13

%

احلد األقصى

الوزن النوعي

77

كجم/هكتولتر

احلد األدىن

وزن  1000حبة

30

جرام

احلد األدىن

رقم السقوط

270

ثانية

اجللوتني الرطب

26

%

احلد األدىن

الشوائب واملواد الغريبة

1

%

احلد األقصى

احلبوب الضامرة واملكسورة

3

%

احلد األقصى

احلبوب التالفة

1

%

احلد األقصى

0,045

%

5

%

الربوتني (على أساس الوزن اجلاف)

اإلرجوت

النسبة اإلمجالية للحبوب التالفة
اإلصابة احلشرية
احلبوب املتفحمة
الروائح الغري طبيعية /الطعم /اللون
بذور احلشائش السامة
احلشرات احلية وأطوارها

ال يوجد

الطفيليات
القوارض وخملفات القوارض
الديوكسني
السموم الفطرية
املعادن الثقيلة
متبقيات املبيدات
اإلشعاع
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أقل من حدود الكودكس الدولية

احلد األدىن

احلد األقصى
احلد األقصى

 مواصفات الشعري العلفي املستوردبعد تويل املؤسسة مهمة استرياد الشعري قامت بتحديث مواصفة الشعري العلفي املستورد لضمان استرياد أفضل األنواع من األسواق العاملية بغ رض تلبية

احتياجات مريب املاشية يف اململكة للحفاظ على الثروة احليوانية واليت تعد أحد الركائز األساسية ملنظومة األمن الغذائي.
جدول رقم ( : 8مواصفات الشعري العلفي املستورد
الشعري العلفي املستورد ال جيب أن يكون من أصناف مقشورة أو عارية أو ملونة ،وجيب أن تكون احلبوب ذهبية اللون ممتلئة ومناسبة كعلف للماشية ،وغري معدل وراثيا ،كما ويشترط أن يكون
الشعري من حمصول آخر سنة ومطابق للمواصفات الفنية التالية:
الرطوبة

14

%

احلد األقصى

الوزن النوعي
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كجم/هكتولتر

احلد األدىن

الشوائب الغريبة

2

%

احلد األقصى

احلبوب املكسورة

5

%

احلد األقصى

احلبوب املستنبته

5

%

احلد األقصى

اإلرجوت

0.1

%

احلد األقصى

التفحمات ،واحلبوب املتعفنة واملتكتلة

0.1

%

احلد األقصى

احلبوب املتضررة حراريا

0.5

%

احلد األقصى

السموم الفطرية (األفالتوكسني ،األوكراتوكسني ،الفيومينسني ،مسوم اليت-تو ،الدؤكسنيفالينول،
الزيرالينون)

أقل من حدود الكودكس الدولية أو احلدود األوروبية

العناصر الثقيلة

أقل من حدود الكودكس الدولية

اإلشعاع

أقل من حدود الكودكس الدولية

الدايوكسني ومتبقيات املبيدات

أقل من حدود الكودكس الدولية

البذور السامة

غري موجودة (صفر)

احلشرات احلية والطفيليات

غري موجودة (صفر)

روائح أو طعم أو لون غري طبيعي

غري موجودة (صفر)

املواد املرفوضة*

غري موجودة (صفر)

* املواد املرفوضة تشمل بروتينات احليوان ،العصي(> 1سم يف الطول و 0.5سم يف القطر) ،قصبات نبات الشعري (>  3سم يف الطول و 1سم يف القطر) ،الزجاج واخلرسانة واملعادن والفضالت احليوانية والذبائح احليوانية
وخملفاهتا أو املواد الدخيلة أو غريها من امللوثات الغري مقبولة جتاريا .
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القسم اخلامس :مبيعات املؤسسة من القمح والشعري

أوالً  :مبيعات القمح لشركات املطاحن األربع

ثانياً  :مبيعات الشعري العلفي للمدطات
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تتوىل املؤسسة حبكم االختصاص مسؤولية تأمني احتياجات السوق احمللي من القمح والشعري العلفي ،وذلك من خالل تلبية طلبات شراء القمح من
شركات املطاحن األربع ،إضافة إىل إمداد حمطات بيع وتوزيع الشعري بالكميات املطلوبة للحفاظ على استقرار السوق

احمللية.

أوالً :مبيعات القمح لشركات املطاحن األربع
بلغ إمجايل كميات القمح املُباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام 1440/1439هـ (2018م) حنو ( )3,478,274طن من القمح الصلب عايل اجلودة ( %12.5بروتني)
وذلك يف مقابل ( )3,788,217طن العام السابق 1439/1438هـ (2017م) باخنفاض مقداره ( )309,943طن ميثل نسبة  .%8.2وتقوم املؤسسة ببيع القمح لشركات
املطاحن األربع بالسعر املدعوم من الدولة «حفظها اهلل» مببلغ

(180

ريال/طن) وذلك هبدف احلفاظ على أسعار البيع املدعومة واحملددة للدقيق ومشتقات القمح يف

السوق احمللية.
جدول رقم ( :)9كميات القمح املباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
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1439/1438هـ (2017م)

التغري

1440/1439هـ (2018م)

الشركة

الكمية املباعة
(طن)

القيمة
(ريال)

الكمية املباعة
(طن)

القيمة
(ريال)

الكمية املباعة
(طن)

القيمة
(ريال)

شركة املطاحن األوىل

1,064,645

191,636,105

1,034,890

186,280,155

()29,755

()5,355,951

شركة املطاحن الثانية

1,185,209

213,337,609

1,123,172

202,170,932

()62,037

()11,166,677

شركة املطاحن الثالثة

888,036

159,846,449

805,609

145,009,684

()82,426

()14,836,766

شركة املطاحن الرابعة

650,327

117,058,814

514,603

92,628,504

()135,724

()24,430,310

اإلمجايل

3,788,217

681,878,977

3,478,274

626,089,274

()309,943

()55,789,703

()%8.2

()%8.2

شكل رقم ( :)31كميات القمح املباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام 1440/1439هـ (2018م)

 105,945طن

الجوف
 251,541طن

الدمام I

األحساء

 124,889طن

 138,424طن

الدمام 2
 800,026طن

الرياض
الخرج
 55,409طن

 117,621طن

حائل

تبوك

 182,368طن

القصيم

 207,653طن

المدينة المنورة
 610,012طن

 354,351طن

الجموم

جدة
 345,313طن

Najranخميس مشيط

 184,722طن

الشركة األوىل
الشركة الثانية
الشركة الثالثة

الشركة الرابعة

جازان
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ثانياً :مبيعات الشعري العلفي للمحطات
بلغ إمجايل الكميات املباعة من الشعري العلفي للمحطات خالل عام 1440/1439هـ (2018م) كمية ( )7,996,165طن مقابل ( )8,998,553طن العام السابق 1439/1438هـ
(2017م) باخنفاض مقداره ( )1,002,388طن وبنسبة  .%11وتوزعت مبيعات الشعري على خمتلف حمطات البيع الرئيسية يف اململكة وهي (جدة ،اجلموم ،الشميسي ،ينبع،
جازان ،ضباء ،الدمام ،اجلبيل).
جدول رقم ( :)10كميات وقيمة مبيعات الشعري للمحطات خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
احملطات الرئيسية
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1439/1438هـ (2017م)

التغري

1440/1439هـ (2018م)

الكمية املباعة (طن)

القيمة (ريال)

الكمية املباعة (طن)

القيمة (ريال)

الكمية املباعة (طن)

القيمة (ريال)

جدة

1,897,498

1,366,198,358

1,592,155

1,203,669,180

()305,343

()162,529,178

اجلموم

907,105

653,115,600

330,977

250,218,861

()576,128

()402,896,739

الشميسي

834,995

601,196,400

260,930

197,263,080

()574,065

()403,933,320

ينبع

1,527,685

1,099,933,200

944,615

714,128,940

()583,070

()385,804,260

جازان

552,815

398,026,800

551,775

417,141,900

()1,040

19,115,100

ضبا

446,050

321,156,000

125,935

95,206,860

()320,115

()225,949,140

الدمام

1,432,995

1,031,756,371

2,757,523

2,084,687,010

1,324,528

1,052,930,639

اجلبيل

1,399,410

1,007,575,207

1,432,255

1,082,784,780

32,845

75,209,573

اإلمجايل

8,998,553

6,478,957,936

7,996,165

6,045,100,611

()1,002,388

()433,857,325

()%11

()%6.7

شكل رقم ( :)32كميات الشعري املباعة مبختلف احملطات خالل العام 1440/1439هـ (2018م)

الغدير  403,690طن
الغدران  209,975طن

 169,940طن املتحدة

املعجل  327,185طن

 239,985طن النملة

املتحدة  103,690طن

اجلبيل

 365,240طن

سيجاف  183,280طن

ينبع

الغدران  541,270طن

 112,400طن املتحدة

البواردي  391,190طن
املساعد

 249,653طن

املعجل

 728,075طن

املتحدة  376,335 1طن
املتحدة  471,000 2طن

املساعد

ضبا

 169,450طن الغدران

املساعد  204,435طن

الدمام

املتحدة  125,935طن

املساعد  276,450طن

 218,577طن النملة

النملة  363,595طن

 260,930طن املساعد

 231,275طن املتحدة

اجلموم
الشميسي

جدة
املتحدة  340,735طن
املنار

 175,265طن

روالكو  367,520طن

 320,500طن املساعد

Najran

جازان

الغدران  68,590طن
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القسم السادس :املوارد البشرية

أوالً  :اهليكل الوظيفي ملنسوبي املؤسسة

ثانياً  :السعودة

ثالثاً  :التطوير اإلداري والتدريب
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أوالً :اهليكل الوظيفي ملنسويب املؤسسة
انعكست طبيعة عمل املؤسسة على هيكل الوظائف هبا والذي يتنوع بني وظائف (إدارية ،مهنية ،فنية) ويتضح هذا باستقراء بيانات اجلدول التايل والذي يوضح عدد
العاملني باملؤسسة مقسمني تبعاً لطبيعة عمل كل فئة.
جدول رقم ( :)11عدد العاملني يف املؤسسة وفقاً لطبيعة العمل يف العام 1440/1439هـ (2018م)
طبيعة العمل

العدد

النسبة%

إداريون

127

10

مهنيون

215

17

مهنيون مساعدون وفنيون

392

31

كتبة

114

9

عمالة

418

33

اإلمجايل

1266

% 100

شكل رقم ( :)33توزيع العاملني يف املؤسسة وفقاً لطبيعة عملهم عام 1440/1439هـ (2018م)
%
مهنيون مساعدون وفنيون

عمالة

40
35
30
25

مهنيون

كتبة

20
15

إداريون

10
5

%9

72

%10

%17

%31

%33

0

ثانياً :السعودة
واصلت املؤسسة خالل العام املايل 1440/1439هـ (2018م) جناحها يف احلفاظ على نسبة مرتفعة من السعودة بلغت  %76مقابل  %75العام السابق 1439/1438هـ
(2017م) ،ويأيت ذلك يف إطار حرص املؤسسة الدائم على توطني العديد من الوظائف بالكفاءات السعودية يف جمال استرياد احلبوب وغريها من التخصصات املالية
واإلدارية والفنية .وقد بلغ إمجايل املوظفني السعوديني الذين مت تعيينهم خالل العام 1440/1439هـ (2018م) عدد ( )101موظف وذلك على الرغم مما شهده هذا العام
من ارتفاع نسبة املتسربني وظيفياً سواء عن طريق نقل اخلدمات أو االستقاالت والذين وصل عددهم إىل ( )89موظف ،ويعزى ارتفاع نسبة التسرب الوظيفي بني
السعوديني إىل عدم تطبيق اللوائح املالية املناسبة جملال عمل املؤسسة ،و عدم وجود أي حوافز تضمن ملنسوبيها االستقرار الوظيفي مثل التأمني الطيب وبدل السكن
وخالفه ،وهو من أكرب التحديات اليت تواجه املؤسسة.
جدول رقم ( :)12توزيع العاملني يف املؤسسة وفقا للجنسية بنهاية العام 1440/1439هـ (2018م)
اجلنسية

العدد

النسبة %

سعودي

965

76

غري سعودي

301

24

اإلمجايل

1266

% 100

شكل رقم ( :)34نسبة السعودة بنهاية العام 1440/1439هـ (2018م)
غري سعودي
%24

سعودي
%76
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ثالثاً :التطوير اإلداري والتدريب
هتدف الربامج التدريبية اليت توفرها املؤسسة ملنسوبيها إىل زيادة مهاراهتم ورفع معدالت إنتاجهم وتطوير وحتسني كفاءاهتم العملية يف كافة األعمال املسندة إليهم
وتزويدهم بكل ما هو جديد يف اجملاالت اإلدارية واملالية وبعض اجملاالت الفنية املتخصصة مثل السالمة الصناعية وطرق التخزين وصيانة األجهزة واملعدات الدقيقة
اخلاصة بالصوامع واملختربات  ..اخل  ،وتنفذ هذه الربامج داخل اململكة وخارجها .وبلغ عدد املستفيدين من هذه الربامج خالل العام املايل 1440/1439هـ عدد
( )413موظفاً ،وتتمثل الربامج التدريبية اليت مت تنفيذها يف برنامج التطوير اإلداري وبرنامج التدريب على رأس العمل وبرنامج التدريب الفين ،وفيما يلي تفصيل
للربامج التدريبية املنفذة يف العام املايل 1440/1439هـ (2018م):

أ -برنامج التطوير اإلداري
يعىن بتطوير قدرات منسويب املؤسسة ورفع كفاءاهتم يف اجملاالت اإلدارية واملالية والفنية واللغة اإلجنليزية ،وبلغ عدد املستفيدين من هذا الربنامج ( )204موظفا.
جدول رقم ( :)13توزيع أعداد املتدربني ضمن برنامج التطوير اإلداري لعام 1440/1439هـ (2018م)
عدد الفرص التدريبية

برنامج التطوير اإلداري

74

اإلمجايل

اإلدارة العامة

الفروع

إداري ومايل

44

99

143

لغه إجنليزية

14

41

55

برامج فنية متخصصة

4

2

6

اإلمجايل

62

142

204

75

ب -برنامج التدريب على رأس العمل
يستهدف تدريب املوظفني عملياً خالل أوقات العمل من خالل التعاقد مع بعض املعاهد املتخصصة أو الشركات املنفذة ملشاريع املؤسسة أو املوظفني أصحاب اخلربة
وبلغ عدد املستفيدين من هذا الربنامج ( )194موظفاً.

جدول رقم ( :)14توزيع أعداد املتدربني ضمن برنامج التدريب على رأس العمل لعام 1440/1439هـ (2018م)
عدد الفرص التدريبية

برنامج التدريب على رأس العمل
اإلدارة العامة

الفروع

اإلسعافات األولية وطرق اإلنعاش

1

12

13

تطوير الذات ومهارات العمل اجلماعي

6

-

6

السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

12

-

12

قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

15

75

90

مهارات الكتابة اإلدارية

-

17

17

آليات فدص جودة احلبوب وفق النظم العاملية املعتمدة

3

4

7

حتليل وتقييم املخاطر يف مكان العمل

2

22

24

املستودعات

-

25

25

39

155

194

اإلمجايل

76

اإلمجايل

ج -برنامج التدريب الفين
يستهدف استقطاب خرجيي اجلامعات والكليات التقنية واملعاهد الثانوية وإعدادهم لتويل كافة األعمال واألنشطة بدالً من الفنيني األجانب  ،وكذلك إحلاق من هم

على رأس العمل بالربنامج بغرض تطوير أدائهم واطالعهم على أحدث التقنيات يف خمتلف اجملاالت وبلغ عدد املوظفني املستفيدين من هذا الربنامج خالل العام
املايل 1440/1439هـ ( )15موظفاً .وينقسم برنامج التدريب الفين إىل أربع ختصصات كما يلي:

كما تساهم املؤسسة وفروعها املنتشرة يف مجيع أحناء اململكة بدور فعال يف جمال (التدريب التعاوين) من خالل تدريب بعض طالب اجلامعات والكليات ،إذ أتاحت عدد
( )48فرص تدريبية لطالب اجلامعات والكليات التقنية املتخصصة يف بعض اجملاالت اإلدارية والفنية ،وذلك يف إطار التعاون مع املؤسسات التعليمية باململكة.
جدول رقم ( :)15الفرص التدريبية اليت مت إتاحتها لطالب اجلامعات والكليات خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
م

التخصص

اسم اجلهة

عدد املتدربني

1

تقنيات امليكروبات الغذائية والبيئية وصدة اإلنسان

كلية العلوم – قسم النباتات واألحيا الدقيقة
جامعة امللك سعود

40

2

إدارة أعمال

جامعة امللك سعود

1

3

إدارة أعمال

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

1

4

اقتصاد زراعي

جامعة امللك سعود

4

5

دعم ف ي

الثانوية الصناعية

2

اإلمجايل

48
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القسم السابع :التقرير املايل والتأمني

أوالً  :قائمة املركز املايل للعام 1440/1439هـ (2018م)

ثانياً  :التغطيات التأمينية
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أوالً :قائمة املركز املايل للعام 1440/1439هـ (2018م)
تعرب قائمة املركز املايل عن أصول املؤسسة (موجوداهتا الثابتة واملنقولة) والتزاماهتا جتاه الغري ،واحلسابات املدينة والدائنة .وتشري بيانات قائمة املركز املايل
للمؤسسة هناية عام (2018م) واليت يوضحها اجلدول رقم ( )16إىل احلقائق التالية:
•

بلغ إمجايل املصروفات الفعلية خالل العام 1440/1439هـ (2018م) حنو ( )12,359,614,053ريال مقارنة مببلغ ( )10,307,817,355ريال للعام املايل
1439/1438هـ (2017م) بارتفاع نسبته ( ،)%20ويعزى زيادة املصروفات بشكل رئيسي إىل ارتفاع مصروفات الباب الثالث املتمثلة يف النفقات على
الربامج ،إضافة إىل زيادة مصروفات الباب اخلامس املتمثلة يف إعانة شراء القمح.

•

بلغ إمجايل اإليرادات خالل العام 1440/1439هـ (2018م) حنو ( )6,622,377,827ريال مقابل مبلغ ( )7,398,320,017ريال العام املايل السابق
1439/1438هـ (2017م) باخنفاض نسبته ( ،)%10.5ويعزى تراجع اإليرادات خالل العام بشكل رئيسي إىل اخنفاض مبيعات القمح والشعري نتيجة
لتراجع الطلب احمللي.

•

بلغ فائض إيرادات العام املايل 1440/1439هـ (2018م) حنو ( )2,442,442,949ريال مقابل ( )2,014,925,805ريال العام املايل السابق 1439/1438هـ
(2017م) بزيادة نسبتها ( .)%21وقامت املؤسسة بتحويل مبلغ قدره ( )926,374,809ريال من فائض إيرادات عام 1440/1439هـ (2018م) إىل حساب

وزارة املالية وحصلت على موافقة وزارة املالية بتدوير املبلغ املتبقي.
•

بلغ إمجايل موجودات املؤسسة الثابتة واملنقولة بنهاية العام املايل 1440/1439هـ (2018م) حنو ( )5,702,135,187ريال مقارنة بـ ( )5,519,133,537ريال
هناية العام املايل السابق 1439/1438هـ (2017م) بزيادة نسبتها (.)%3.3
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جدول رقم ( :)16قائمة املركز املايل للمؤسسة للعام 1440/1439هـ (2018م) مقارنة بالعام السابق
احلسابات املدينة

1440/1439هـ

1439/1438هـ

احلسابات الدائنة

1440/1439هـ

1439/1438هـ

مصروفات امليزانية

12,359,614,053.46

10,307,817,354.83

إيرادات امليزانية

6,622,377,827.41

7,398,320,016.85

األمانات

العهد

عهد حتت التحصيل

412,647,450.49

923,129,476.51

أمانات متنوعة

848,561,265.38

99,752,214.82

عهد اعتمادات مستندية

2,731,411,555.32

2,223,646,364.90

أمانات اعتمادات مستندية

2,731,411,555.32

2,223,646,364.90

جمموع العهد

3,144,059,005.81

3,146,775,841.41

جمموع األمانات

3,579,972,820.70

2,323,398,579.72

احلسابات األخرى

مؤسسة النقد العريب السعودي والبنوك التجارية

املطلوبات

12,108,041.47

19,939,737.87

مؤسسة النقد العريب السعودي

2,408,414,999.64

1,967,536,504.02

املستحقات العامة

447,332,428.00

629,371,817.00

البنوك التجارية

34,027,949.26

47,389,300.73

جاري وزارة املالية

4,465,961,562.02

3,499,515,000.00

جمموع مؤسسة النقد والبنوك

2,442,442,948.90

2,014,925,804.75

جمموع احلسابات اجلارية

4,925,402,031.49

4,148,826,554.87

جمموع احلسابات املدينة

17,946,116,008.17

15,469,519,000.99

جمموع احلسابات الدائنة

15,127,752,679.60

13,870,545,151.44

خيصم :أرصد مدينة مدورة

()5,161,701,646.16

()3,452,037,577.77

خيصم :أرصدة دائنة مدورة

()2,343,338,317.59

()1,853,063,728.22

صايف احلسابات املدينة

12,784,414,362.01

12,017,481,423.22

صايف احلسابات الدائنة

12,784,414,362.01

12,017,481,423.22

املوجودات الثابتة واملنقولة

5,702,135,186.58

5,519,133,537.13

املوجودات الثابتة واملنقولة

5,702,135,186.58

5,519,133,537.13
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ثانياً :التغطيات التأمينية
 -1التأمني على أصول املؤسسة :
بلغت التكلفة اإلمجالية لتجديد وثائق التأمني على أصول املؤسسة خالل عام ( 2018م ) واليت تليب احتياجاهتا يف احلماية من املخاطر املتوقعة
وتشمل ( التأمني على املمتلكات – التأمني على السيارات) مبلغ قدره ( ) 7,394,363ريال.
جدول رقم ( :)17تكلفة التأمني على ممتلكات املؤسسة عام 1440/1439هـ (2018م)
نوع وثيقة التأمني

مبلغ التأمني (ريال)

التدمل

قيمة االشتراك السنوي (ريال)

األضرار الطارئة

4,991,089,997

حسب أنظمة مؤسسة النقد

3,610,305

املخزون

4,161,389,210

حسب أنظمة مؤسسة النقد

2,257,606

اخلسارة التبعية

418,500,000

حسب أنظمة مؤسسة النقد

302,722

املسؤولية

134,000,000

ال يوجد

126,429

إمجايل قيمة االشتراك السنوي

6,297,062

قيمة الضريبة املضافة %5

314,853

إمجايل تكلفة التأمني السنوي على ممتلكات املؤسسة

6,611,915

جدول رقم ( :)18تكلفة التأمني على سيارات املؤسسة عام 1440/1439هـ (2018م)
نوع وثيقة التأمني

مبلغ التأمني (ريال)

التدمل

قيمة االشتراك السنوي (ريال)

السيارات

24,843,545

750

494,359

سيارات احلد األدىن

عدد ( )157سيارة

750

117,750

الركاب

عدد ( )3327راكب

ال يوجد

133,080

إمجايل قيمة االشتراك السنوي

745,189

قيمة الضريبة املضافة %5

37,259

إمجايل تكلفة التأمني السنوي على سيارات املؤسسة
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782,448

 -2عقد التأمني البحري
 تغطية الشحنات (الغطاء املفتوح):

قامت إدارة التأمني باملؤسسة بناء على تفاصيل الشحنات الواردة من إدارة احلبوب بتغطية عدد ( ) 185شحنة من القمح والشعري ،وقد بلغ إمجايل
قيمة الشحنات املؤمن عليها مبلغ وقدره ( ) 10,490,725,852ريال ،وبتكلفة تأمينية قدرها ( ) 14,583,060ريال.
جدول رقم ( :)19تكلفة التأمني البحري على شحنات القمح والشعري املستوردة خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
نوع الشدنات

عدد الشدنات *

قيمة الشدنات (ريال)

تكلفة التأمني (ريال)

قمح

50

2,951,850,219

4,129,972

شعري علفي

135

7,538,875,633

10,453,088

اإلمجايل

185

10,490,725,852

14,583,060

* االختالف البسيط يف عدد شحنات احلبوب املؤمن عليها مقارنة بعدد الشحنات الواردة فعليا خالل عام ( 2018م )  ،يرجع إىل أن إدارة التأمني باملؤسسة تعتمد يف بياناهتا على تاريخ إصدار
الفاتورة اخلاصة بالشحنة املؤمن عليها من قبل شركة التأمني وليس على تاريخ الوصول الفعلي .

 تسوية املطالبات:

مت مطالبة شركة التأمني بسداد عدد ( ) 24مطالبة تأمني حبري خالل عام ( 2018م) بعد استكمال املستندات املؤيدة هلا على النحو املوضح
باجلدول التايل.

جدول رقم ( :)20مطالبات التأمني اليت مت تسويتها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
نوع املطالبة

عدد املطالبات

قيمة املطالبات (ريال)

عجز يف الكمية املستلمة

21

2,177,392

تلف

1

6,939,698

عوارية عامة

2

جاري التسوية

83

القسم الثامن :مشاريع املؤسسة

أوالً  :املشاريع املنتهية خالل العام املايل
ثانياً  :املشاريع حتت التنفيذ
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أوالً :املشاريع املنتهية خالل العام املايل 1440/1439هـ (2018م)
جدول رقم ( :)21املشاريع املنتهية خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
اسم املشروع

م
1

توسعة سكن العمال باجلوف

4,038,000

2

إنشا خط كهربا جديد للصوامع بفرع املؤسسة بالقصيم

3,906,400

3

إنشا خط كهربا جديد للصوامع بفرع املؤسسة بالرياض

2,862,500

4

إنشا مبىن املبيعات بفرع املؤسسة باخلرج

2,804,550

5

إيصال التيار الكهربائي وفصل اخلدمات للصوامع بفرع املؤسسة حبائل

873,600

6

معاجلة املنشآت اخلرسانية بقبو برج التشغيل بفرع املؤسسة بتبوك

744,000

7

إنشا أسوار من الشبك لفصل اخلدمات واملباين السكنية بفروع املؤسسة

374,600

اإلمجايل
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قيمة العقد بالريال

15,603,650

ثانياً :املشاريع حتت التنفيذ
جدول رقم ( :)22املشاريع حتت التنفيذ خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
اسم املشروع

م

قيمة العقد بالريال

1

مشروع إنشا صوامع املؤسسة مبينا ينبع بسعة ( )120ألف طن مع املرافق واخلدمات واإلشراف*

350,000,000

2

مشروع حتديث الصوامع احلديدية بالقصيم

47,900,000

3

فصل خدمات (املياه – الصرف الصدي – الري – احلريق) بفرع املؤسسة باجلموم

8,032,536

4

فصل البنية التدتية والشبكات بفرع املؤسسة باجلوف

7,692,993

5

تأمني حمطات توليد الكهربا االحتياطية بفرع املؤسسة بالدمام

7,462,686

6

تأمني حمطات توليد الكهربا االحتياطية بفرع املؤسسة بالرياض

6,944,651

7

تأمني حمطات توليد الكهربا االحتياطية بفرع املؤسسة جبدة

6,334,560

8

فصل اخلدمات بفرع املؤسسة حبائل

3,267,265

9

إنشا مباين وخدمات القطاع احلكومي بفرع املؤسسة بالرياض

3,194,774

10

تأمني حمطة توليد الكهربا االحتياطية وإنشا حمطة اجلهد املتوسط بفرع املؤسسة حبائل

3,097,500

11

تأمني حمطات توليد الكهربا االحتياطية بفرع املؤسسة بتبوك

2,889,085

12

إنشا مبىن سكن العمال بالدمام

2,522,747

* يتم متويل إنشائها من ميزانية مبادرة برنامج فعال لالحتياطي واخلزن االستراتيجي لألغذية ضمن مبادرات برنامج التدول الوط ي 2020م
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تابع جدول رقم ( :)22املشاريع حتت التنفيذ خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
اسم املشروع

م
13

إيصال التيار الكهربائي اجلديد للقطاع احلكومي وإنشا حمطة اجلهد املتوسط بفرع املؤسسة بتبوك

1,998,150

14

إنشا وتأثيث املبىن اإلداري بفرع املؤسسة بتبوك

1,994,762

15

إنشا مبىن سكن العمال بفرع املؤسسة بوادي الدواسر

1,994,150

16

إنشا املباين اإلدارية بفرع املؤسسة جبدة

1,783,366

17

إنشا مبىن الورشة للقطاع احلكومي بفرع املؤسسة بالقصيم

1,194,332

18

فصل اخلدمات الكهربائية بالوحدات السكنية بني القطاع احلكومي وشركات املطاحن بفرع املؤسسة بالقصيم

1,048,881

19

ترميم واستدداث مكاتب وقاعة إدارة األمن الغذائي باملقر الرئيسي باإلدارة العامة للمؤسسة

997,852

20

فصل اخلدمات الكهربائية بالوحدات السكنية بني القطاع احلكومي وشركات املطاحن بفرع املؤسسة باجلوف

923,540

21

فصل اخلدمات الكهربائية بالوحدات السكنية بني القطاع احلكومي وشركات املطاحن بفرع املؤسسة بعسري

747,600

22

استكمال إنشا سور من اخلرسانة املسلدة بفرع املؤسسة باجلوف

630,000

اإلمجايل

88

قيمة العقد بالريال

462,651,430

8989

القسم التاسع :األمن والسالمة الصناعية

أوالً :حماور عمل السالمة الصناعية يف املؤسسة وجلان الطوارئ
ثانيا :أهم إجرا ات األمن والسالمة اليت مت اختاذها خالل العام
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أوالً :حماور عمل السالمة الصناعية يف املؤسسة وجلان الطوارئ
تُعىن املؤسسة بكل ما يتعلق باألمن والسالمة املهنية يف الفروع مع وضع القواعد والتعليمات الفنية لضمان سالمة العاملني واملمتلكات والبيئة ،ووضع
استراتيجية لربامج التدريب والتثقيف والتوعية لالرتقاء مبستوى أداء العاملني ورفع معايري اجلودة يف السالمة املهنية .كما تعىن مبتابعة تنفيذ خطة
اإلخالء والطوارئ الشاملة املعتمدة من جملس إدارة املؤسسة ملواجهة احلاالت الطارئة اليت قد تتعرض هلا منشآت املؤسسة ،واليت ترتكز على حمورين
رئيسيني مها:
احملور األول :خطط مواجهة الكوارث وهتدف إىل :

 منع وقوع الكوارث أو التخفيف من أثرها عند وقوعها ال قدر اهلل.
 تشكيل وتدريب فريق إدارة األزمات واحلاالت الطارئة بالفروع وحتديد الواجبات واملسئوليات املناطة به.
 القيام بالتجارب االفتراضية على مدار العام لتدريب مجيع املنسوبني واملشاركني يف تنفيذ خطة الطوارئ.
احملور الثاين :خطط التخزين والتموين يف احلاالت الطارئة

 تعتمد املؤسسة على تأمني خمزون استراتيجي من القمح يف مجيع فروع املؤسسة للحاالت الطارئة يكفي ألكثر من أربعة شهر ،كما تقوم
املؤسسة بوضع خطة سنوية لإلنتاج جبميع الفروع حسب طاقة الطحن املتاحة ومنو االستهالك السنوي ،مع مراعاة املناطق ذات الكثافة
السكانية والطلب ملومسي رمضان واحلج ،مع وضع خطط لتوزيع القمح بني فروع املؤسسة للمحافظة على استمرار األداء اإلنتاجي ،كما مت
تأمني مستودعات إضافية خارج فروع املؤسسة لالستفادة منها يف احلاالت الطارئة ال قدر اهلل ،كما هو احلال باحلد اجلنويب من اململكة.
يرأس حمافظ املؤسسة اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ يف املؤسسة وتتضمن عضويتها نواب احملافظ األربعة إضافة إىل
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة الصناعية ومدير عام اإلدارة العامة لألمن السيرباين ،كما توجد غرفة لعمليات احلبوب
برئاسة احملافظ وعضوية نائب احملافظ لشؤون الفروع ،ومدراء عام اإلدارات العامة  :الصيانة ،السالمة الصناعية،
اخلدمات اإلدارية
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شكل رقم ( :)35اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ وغرفة عمليات احلبوب باملؤسسة

اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ يف املؤسسة العامة للحبوب

احملافظ
مدير عام اإلدارة العامة لألمن
السيرباين

نائب احملافظ ألعمال املساندة

نائب احملافظ لشؤون الفروع

نائب احملافظ لشؤون احلبوب

نائب احملافظ للشؤون
التنظيمية

مدير عام اإلدارة العامة
للسالمة الصناعية
(أمني اللجنة)

غرفة عمليات احلبوب

احملافظ

مدير عام اإلدارة العامة للصيانة

مدير عام اإلدارة العامة للسالمة
الصناعية

نائب احملافظ لشؤون الفروع

مدير عام اإلدارة العامة للخدمات
اإلدارية

سكرتري اللجنة
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ثانياً :أهم إجراءات األمن والسالمة اليت مت اختاذها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
تُــويل اإلدارة العامــة للســالمة الصــناعية باملؤسســة احلراســات األمنيــة أمهيــة قصــوى إميانـاً منــها بضــرورة احملافظــة علــى مصــانعها ومنشــآهتا احليويــة واهلامــة
لتوفري وتأمني املنتجات االستهالكية من احلبوب ،إذ تعمل على مدار ( ) 24ساعة متواصلة بالتناوب بـني أفـراد األمـن والسـالمة الـذين يقومـون جبـوالت مـرور
ومراقبــة مســتمرة علــى مجيــع أحنــاء املشــروع  ،كمــا أن املشــاريع جمهــزة بصــافرات إنــذار وخــط ســاخن مربوطــة بالــدفاع املــدين ،وكــذلك أنظمــة ســالمة وإطفــاء
متعددة ومتنوعة املهام حسب احلاالت مع تدريب وجاهزية أفراد السالمة على كيفية التعامل والتـدخل السـريع الحتـواء أي طـارئ  .مـع العلـم أن هنـاك بـرامج
تدريب وتطوير ألفراد األمن والسالمة ملا هو حديث وجديد على رأس العمل بالفروع أو لدى جهات أخرى ذات اختصاص .كمـا جنحـت فـروع املؤسسـة يف وضـع
خطة إخالء للحاالت الطارئة يتم جتربتها افتراضياً مرة كل عام على األقل ملعرفة املسالك واملخارج يف احلاالت الطارئة .
ويف إطار سعي اإلدارة العامة للسالمة الصناعية ألداء املهام املناطة هبا على الوجه األمثل ،فقد قامت خالل عام ( 2018م) مبا يلي:
 االنتهاء من إعداد دليل السالمة الصناعية لتعميمه على مجيع فروع املؤسسة. تطبيق عملية اإلخالء االفتراضية لفروع املؤسسة بغرض تقييمها ومعاجلة أوجه القصور إن وجدت. حتليل املخاطر بفروع املؤسسة وحتديد أماكن اخلطورة داخل الفروع وتقسيمها إىل ثالث فئات وفقاً لدرجة اخلطورة ( عالية – متوسطة – منخفضة). تأمني كافة فروع املؤسسة بتجهيزات السالمة من: كامريات مراقبة داخل الفرع وعلى األسوار.
 سيارة تدخل سريع ألخصائي السالمة.
 التأكد من جاهزية مضخات احلريق وجتربتها بشكل أسبوعي.
 متابعة مسارات وأبواب الطوارئ .

94

 تأمني كافة مستلزمات الوقاية الشخصية من خالل عمليات املتابعة الدورية للفروع. إنشاء قاعدة بيانات ملوظفي إدارات األمن والسالمة الصناعية بفروع املؤسسة يتم حتديثها بشكل مستمر. تنفيــذ ثــالث بــرامج تدريبيــة ملســؤويل الســالمة بــالفروع ( اإلســعافات األوليــة  -التعــرف علــى املخــاطر الصــناعية  -تقيــيم وحتليــل املخــاطرالصناعية).
 تنفيذ ثالث ورش عمل ملسؤويل السالمة بالفروع بالتعاون مع شركة سابك. -املشاركة يف ورشـة عمـل « جتهيـزات احلمايـة الشخصـية للعـاملني يف مواجهـة خمتلـف أنـواع وحـاالت الطـوارئ» واملنعقـدة برعايـة جملـس الـدفاع

املدين.
 املشاركة يف امللتقى العلمي « العالقات الدولية أثناء األزمات والكوارث» مبدينة جنيف بسويسرا. -مشاركة كافة فروع املؤسسة يف فعالية اليوم العاملي للسالمة.
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القسم العاشر :املشاركات احمللية والدولية

مشاركة املؤسسة يف الفعاليات احمللية والدولية خالل العام
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مشاركات املؤسسة يف الفعاليات احمللية والدولية خالل العام  1440/1439ه ـ ( 2018م )
جدول رقم ( :)23مشاركة املؤسسة يف املعارض واملؤمترات احمللية والدولية خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
م
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اسم املعرض أو الندوة

املكان

1

مهرجان اجلنادرية

الرياض

2

املعرض الزراعي السعودي

الرياض

3

املعرض السعودي للمخبوزات واملعجنات

الرياض

4

مبادرة مستقبل االستثمار

الرياض

5

معرض فوديكس السعودية

جدة

6

معرض صنعيت

الدمام

7

ندوة جودة حمصول القمح األمريكي

ديب

8

االجتماع الدوري للجنة اإلدارية مبجلس احلبوب الدويل

لندن

9

االجتماع السنوي ألعضاء جملس احلبوب الدويل

باريس

10

معرض خريف الذهب الروسي

موسكو

11

املنتدي العاملي لألعمال الزراعية

ساو باولو

12

منتدى االستثمار السعودي الروسي

موسكو
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القسم احلادي عشر :شركات املطاحن

أوالً  :الطاقات اإلنتاجية والتخزينية املتاحة لشركات املطاحن األربع
ثانياً  :منتجات شركات املطاحن

ثالثاً  :القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق واملشتقات
رابعاً :إنتاج الدقيق ومشتقات القمح

خامساً :كميات األعالف املنتجة

سادساً :كميات النخالة احليوانية املنتجة

سابعاً :مبيعات الدقيق ومشتقات القمح

ثامناً :مبيعات األعالف

تاسعاً :مبيعات النخالة احليوانية
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يعد قطاع املطاحن أحد القطاعات اجلديدة املخطط دخوهلا لالقتصاد السعودي بعد استكمال برنامج ختصيصها ،وذلك اتساقاً مع توجهات رؤية اململكة
 2030م وبرنامج التحول الوطين املنبثق عنها واليت تستهدف تنمية مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد السعودي من خالل حترير أصول املطاحن
اململوكة للدولة وإتاحتها أمام القطاع اخلاص السعودي واألجنيب جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة للقطاع.
ويعترب العام املايل  1440/1439هـ ( 2018م) هو العام التجرييب الثاين الذي نفذت فيه املؤسسة بنجاح الربنامج التشغيلي املستقل لشركات املطاحن األربع
بعد استكمال مراحل فصل األصول والتأسيس وإعادة اهليكلة املالية واإلدارية لتلك الشركات استعداداً لبدء مرحلة البيع احلالية.

أوالً :الطاقات اإلنتاجية والتخزينية املتاحة لشركات املطاحن األربع
بلغ إمجايل الطاقات املتاحة إلنتاج الدقيق لدي شركات املطاحن األربع بنهاية العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو ( ) 15,150طن قمح/يوم ،وبلغ إمجايل
الطاقات اإلنتاجية املتاحة ملصانع األعالف ( ) 3,200طن/يوم ،فيما بلغ إمجايل الطاقات التخزينية التشغيلية املتاحة ( ) 725ألف طن قمح.
جدول رقم ( :)24الطاقات اإلنتاجية والتخزينية لشركات املطاحن بنهاية العام 1440/1439هـ (2018م)
الطاقات اإلنتاجية
الشركة
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صوامع التخزين التشغيلية

مطاحن الدقيق
(طن قمح/يوم)

مصانع األعالف
(طن/يوم)

(ألف طن قمح)

الشركة األوىل

4,200

900

210

الشركة الثانية

4,350

600

190

الشركة الثالثة

3,450

1,400

185

الشركة الرابعة

3,150

300

140

اإلمجايل

15,150

3,200

725

شكل رقم ( :) 36الطاقات اإلنتاجية والتخزينية لشركات املطاحن األربع بنهاية العام املايل  1440/1439هـ

 4,200طن قمح /يوم
املطاحن

مصانع االعالف

الصوامع التشغيلية

 4,350طن قمح /يوم
املطاحن

 900طن  /يوم

مصانع االعالف

 210الف طن
الصوامع التشغيلية

 3,150طن قمح /يوم

 3,450طن قمح /يوم
املطاحن

املطاحن

 600طن  /يوم
مصانع االعالف

 1,400طن  /يوم

 185الف طن

 190الف طن
الصوامع التشغيلية

(  2018م )

مصانع االعالف

الصوامع التشغيلية

 300طن  /يوم

 140الف طن

103

 التوزيع اجلغرايف للطاقات اإلنتاجية والتخزينية املتاحة لشركات املطاحن األربع

جدول رقم ( :)25توزيع الطاقات اإلنتاجية والتخزينية على فروع شركات املطاحن بنهاية العام 1440/1439هـ (2018م)
الطاقات اإلنتاجية

الفرع

مطاحن الدقيق
(طن قمح/يوم)

مصانع األعالف
(طن/يوم)

صوامع التخزين التشغيلية
(ألف طن قمح)

الشركة األوىل
جدة

2,100

300

120

تبوك

600

-

-

االحسا

600

-

30

القصيم

900

600

60

الشركة الثانية
الرياض

2,550

300

80

حائل

600

300

50

جازان

1,200

-

60

الشركة الثالثة

مخيس مشيط

1,650

1,400

40

اجلوف

600

-

20

اجلموم

1,200

-

125

الدمام2

_

-

-

الشركة الرابعة
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الدمام 1

1,350

300

80

اخلرج

600

-

-

املدينة املنورة

1,200

-

60

اإلمجايل

15,150

3,200

725

شكل رقم ( :) 37توزيع الطاقات اإلنتاجية والتخزينية على فروع شركات املطاحن خالل العام  1440/1439هـ
مطاحن الدقيق

مصانع اعالف

الصوامع لتشغيلية

طن قمح /يوم

طن /يوم

الف طن قمح

جدة

2100

300

120

تبوك

600

-

-

االحساء

600

-

30

القصيم

900

600

60

الرياض

2550

300

80

حائل

600

300

50

جازان

1200

-

60

خميس
مشيط

1650

1400

40

الجوف

600

-

20

الجموم

1200

-

125

الدمام2

-

-

-

الدمام1

1350

300

80

الخرج

600

-

-

المدينة
المنورة

1200

-

60

15,150

3,200

725

الشركة
األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اإلمجايل

(  2018م )

التوزيع اجلغرايف لشركات املطاحن

الجوف
الدمام 2
الدمام I
األحساء

حائل
الرياض

الخرج
وادي الدواسر

القصيم

تبوك

المدينة المنورة

الجموم

جدة

خميس مشيط

Najran

جازان
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ثانياً :منتجات شركات املطاحن
تتمثل يف اآليت :

 .1الدقيق  :تنتج شركات املطاحن عدة أصناف من الدقيق بعبوات خمتلفة ،وتتنوع أصناف الدقيق ما بني دقيق املخابز استخالص  ،%80الدقيق

الفاخر استخالص  ،%70ودقيق الرب والرب الفاخر استخالص  ،%95كما تتنوع أحجام عبوات الدقيق ما بني عبوات زنة 1كجم2 ،كجم5 ،كجم،
10كجم45 ،كجم.
 .2مشتقات القمح األخرى  :تنتج شركات املطاحن العديد من مشتقات القمح مثل اجلريش ،واهلريس ،واملفلق ،والنخالة اآلدمية ،وجنني القمح
بعبوات خمتلفة األوزان.
 .3األعالف  :تنتج شركات املطاحن مثانية وثالثني صنفاً من األعالف من أمهها أعالف الدواجن وأعالف املاشية (تسمني/مزدوج) باإلضافة
لبعض األعالف األخرى ،يضاف إىل ذلك ما تنتجه الشركات من النخالة احليوانية واليت تباع إما سائبة أو يف أكياس زنة 40كجم.
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ثالثاً :القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق واملشتقات
بلغ إمجايل كمية القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق ومشتقات القمح من قبل شركات املطاحن األربع خالل العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو () 3,359,145
طن مقابل ( ) 3,478,782طن العام السابق  1439/1438هـ ( 2017م) باخنفاض مقداره ( ) 119,637طن وبنسبة .% 3.4
جدول رقم ( :)26القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق ومشتقات القمح خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق
ومشتقات القمح (طن)

الشركة
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نسبة التغري %

1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

979,264

963,013

()%1.7

الشركة الثانية

1,087,355

1,093,320

0.5%

الشركة الثالثة

865,069

784,415

()%9.3

الشركة الرابعة

547,094

518,397

()%5.2

اإلمجايل

3,478,782

3,359,145

()%3.4

شكل رقم ( :) 38القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق ومشتقات القمح وتوزيعه النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ
1,093,320

(  2018م )

1,087,355
979,264 963,013

865,069
784,415

الشركة األولى
%28.7

547,094 518,397

الشركة الرابعة
%15.4

الشركة الثالثة
%23.4

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

الشركة الثانية
%32.5

تبوك
االحساء

جازان

القصيم
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رابعاً :إنتاج الدقيق ومشتقات القمح
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن األربع من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو ( ) 2,604,913طن مقابل () 2,784,978
طن العام السابق  1439/1438هـ ( 2017م) باخنفاض مقداره ( ) 180,065طن وبنسبة

. % 6.5

جدول رقم ( :)27إنتاج الدقيق ومشتقات القمح خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
املنتج من الدقيق ومشتقات القمح (طن)
الشركة
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نسبة التغري
1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

822,905

764,450

()%7.1

الشركة الثانية

873,660

844,361

()%3.4

الشركة الثالثة

640,317

584,899

()%8.7

الشركة الرابعة

448,096

411,203

()%8.2

اإلمجايل

2,784,978

2,604,913

()%6.5

شكل رقم ( :) 39إنتاج الدقيق ومشتقات القمح والتوزيع النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

(  2018م )

873,660 844,361
822,905

التوزيع النسبي للدقيق المنتج ومشتقات القمح

764,450

الشركة الرابعة
%16

640,317
584,899

الشركة األولى
%29

448,096
411,203

الشركة الثالثة
%23

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الشركة الثانية
%32

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

تبوك
االحساء

جازان

القصيم

111

خامساً :كميات األعالف املنتجة
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو ( ) 415,083طن مقابل ( ) 405,303طن العام السابق

 1439/1438هـ ( 2017م) بزيادة مقدارها ( ) 9,780طن وبنسبة  . % 2.4وتركز االرتفاع يف إنتاج الشركة الثانية بنسبة  % 41.5نتيجة تدشني مصنع
األعالف بفرع الشركة حبائل والذي بدأ التشغيل خالل عام  2018م ،فيما تراجع إنتاج الشركة الرابعة بنسبة  % 22.6بسبب تراجع الطلب وحتديث
مصنع الشركة بالدمام.

جدول رقم ( :)28األعالف املنتجة خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
كميات األعالف املنتجة (طن)
نسبة التغري %

الشركة
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1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

142,893

131,619

()%7.9

الشركة الثانية

78,184

110,665

41.5%

الشركة الثالثة

126,374

128,038

1.3%

الشركة الرابعة

57,853

44,762

()%22.6

اإلمجايل

405,303

415,083

2.4%

شكل رقم ( :) 40إنتاج األعالف وتوزيعها النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

(  2018م )

142,893
131,619

126,374 128,038
110,665

الشركة الرابعة
%11
78,184

الشركة األولى
%32

57,853
44,762

الشركة الثالثة
%31

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الشركة الثانية
%26

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

تبوك
االحساء

جازان

القصيم
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سادساً :كميات النخالة احليوانية املنتجة
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن من النخالة احليوانية خالل العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو ( ) 742,034طن مقابل ( ) 698,729طن العام السابق
 1439/1438هـ ( 2017م) بارتفاع مقداره ( ) 43,305طن وبنسبة

. % 6.2

جدول رقم ( :)29النخالة احليوانية املنتجة خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
كميات النخالة احليوانية املنتجة (طن)
نسبة التغري

الشركة
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%

1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

182,886

205,925

12.6%

الشركة الثانية

233,332

231,157

()%0.9

الشركة الثالثة

164,287

181,013

10.2%

الشركة الرابعة

118,225

123,939

4.8%

اإلمجايل

698,729

742,034

6.2%

شكل رقم ( :) 41النخالة احليوانية املنتجة وتوزيعها النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

(  2018م )

233,332 231,157
205,925
181,013

182,886

الشركة الرابعة
%17

164,287

123,939

الشركة األولى
%28

118,225

الشركة الثالثة
%24

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الشركة الثانية
%31

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

تبوك
االحساء

جازان

القصيم
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سابعاً :مبيعات الدقيق ومشتقات القمح
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1440/1439ه ـ ( 2018م) حنو ( ) 2,553,239طن مقابل ( ) 2,685,922طن

العام السابق  1439/1438هـ (2017م) باخنفاض مقداره ( ) 132,683طن وبنسبة

. % 4.9

جدول رقم ( :)30مبيعات الدقيق ومشتقات القمح خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
مبيعات الدقيق ومشتقات القمح (طن)
نسبة التغري %

الشركة
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1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

776,171

763,412

()%1.6

الشركة الثانية

848,370

818,644

()%3.5

الشركة الثالثة

625,177

577,388

()%7.6

الشركة الرابعة

436,204

393,795

()%9.7

اإلمجايل

2,685,922

2,553,239

()%4.9

شكل رقم ( :) 42مبيعات الدقيق ومشتقات القمح وتوزيعها النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

(  2018م )

848,370 818,644

776,171 763,412

الشركة الرابعة
%15

625,177
577,388

الشركة األولى
%30

436,204
393,795

الشركة الثالثة
%23

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الرياض

جدة

الشركة الثانية
%32
الدمام1
الخرج
المدينة
المنورة

خميس
مشيط
الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

تبوك
االحساء

جازان

القصيم
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ثامناً :مبيعات األعالف
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1440/1439هـ (2018م) حنو ( ) 417,684طن مقابل ( ) 404,149طن العام السابق
 1439/1438هـ ( 2017م) بزيادة مقدارها ( ) 13,535طن وبنسبة

. % 3.3

جدول رقم ( :)31مبيعات األعالف خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
مبيعات األعالف (طن)

نسبة التغري %

الشركة
1439/1438هـ (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

142,311

136,599

()%4.0

الشركة الثانية

74,865

108,708

* 45.2%

الشركة الثالثة

130,215

127,032

()%2.4

الشركة الرابعة

56,758

45,345

()%20.1

اإلمجايل

404,149

417,684

3.3%

* يرجع االرتفاع إىل تدشني مصنع األعالف بفرع الشركة حبائل وبدء التشغيل خالل العام  2018م
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شكل رقم ( :) 43مبيعات األعالف وتوزيعها النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

127,032

136,599

130,215

(  2018م )

142,311

108,708

الشركة الرابعة
%11
74,865

الشركة األولى
%33

56,758
45,345

الشركة الثالثة
%30

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

الشركة الثانية
%26

حائل

تبوك
االحساء

جازان

القصيم

119

تاسعاً :مبيعات النخالة احليوانية
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من النخالة احليوانية خالل العام  1440/1439هـ ( 2018م) حنو ( ) 572,332طن مقابل ( ) 584,597طن العام
السابق  1439/1438هـ ( 2017م) باخنفاض مقداره ( ) 12,265طن وبنسبة

. % 2.1

جدول رقم ( :)32مبيعات النخالة احليوانية خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
مبيعات النخالة احليوانية (طن)
الشركة
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نسبة التغري %
1439/1438ه (2017م)

1440/1439هـ (2018م)

الشركة األوىل

140,322

162,913

16.1%

الشركة الثانية

214,982

187,093

()%13.0

الشركة الثالثة

154,160

133,009

()%13.7

الشركة الرابعة

75,133

89,317

18.9%

اإلمجايل

584,597

572,332

()%2.1

شكل رقم ( :) 44مبيعات النخالة احليوانية وتوزيعها النسيب بني الشركات األربع خالل العام  1440/1439هـ

(  2018م )

214,982
187,093
162,913

154,160

الشركة الرابعة
%16

140,322

133,009

الشركة األولى
%28
89,317
75,133

الشركة الثالثة
%23

الشركة الرابعة

الشركة الثالثة

الشركة الثانية

الشركة األولى

الدمام1

خميس
مشيط

الرياض

جدة

الخرج
المدينة
المنورة

الجوف
الجموم
الدمام2

حائل

الشركة الثانية
%33

تبوك
االحساء

جازان

القصيم

121


122

قائمة اجلداول واألشكال

123

123

قائمة اجلداول
الرقم
1

توزيع الطاقات التخزينية املتاحة للصوامع حىت العام 1440/1439هـ (2018م)

20

2

طاقات التفريغ اململوكة للمؤسسة باملوانئ حىت العام 1440/1439هـ (2018م)

22

3

إمجايل كميات وأسعار القمح املستورد خالل الفترة (2018 - 2008م) وفقاً للتعاقدات
كميات وأسعار القمح املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
كميات وأسعار الشعري املتعاقد عليها خالل العام 1440/1439هـ (2018م)
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