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تــقـــــــــديـــم

Introduction
The Grain Silos and Flour Mills Organization (GSFMO) was created by the Royal Decree No. M / 14

أحمد اهلل وأشكره واستعين به وأستهديه وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

for the year 1392 H in order to achieve many of the goals of development that takes into account

:أجمعين وبعد

the social aspects, which resulted in the creation of many branches to cover all the areas to serve
all citizens and residents in the Kingdom.
GSFMO has succeeded in achieving development goals, including food security and this success
has led to the classification of enterprise as one of the largest and most productive edifices in the
Kingdom.

 لسنة14/تم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحـــــــــــن الدقيـق بالمرسوم الملكي الكريم رقم م
 والذي ترتب عليه إنشاء العديد،هـ بهدف تـحقيق العديد من األهداف التنموية التي تراعي الجوانب االجتماعية1392
.من الفروع لتغطي جميع المناطق لخدمة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة
1434/1433 لذا يطيب لي أن أقدم تقرير انجازات المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن العام المالي
. م2012 هـ الموافق

The GSFMO recently tended to involve the private sector in achieving some of its objectives
through an integrated program of privatization, where the company completed a study to do so,
the GSFMO will begin implementing procedures immediately after approval.

فقد نجحت المؤسسة في تحقيق األهداف التنموية بما فيها تحقيق األمن الغذائي ولقد أدى هذا النجاح إلى تصنيف
.المؤسسة كأحد أهم وأكبر الصروح اإلنتاجية بالمملكة

In conclusion, I have the honor on behalf of my fellow board members and employees of the

كما اتجهت المؤسسة مؤخراً نحو إشراك القطاع الخاص في تحقيق بعض أهدافها وذلك من خالل برنامج متكامل

Organization to raise my sincere thanks and appreciation to the Custodian of the Two Holy

 وسوف تقوم المؤسسة بالبدء في تنفيذ إجراءات، حيث انتهت المؤسسة من إعداد دراسة التخصيص،للتخصيص

Mosques and the Crown Prince and the Second Deputy - Allah save them - for their continued
support to the GSFMO’s activities in order to achieve its goals and mission, I would also like to
thank His Excellency the GSFMO Director General and his employees on what their efforts and
dedication for the continued success of the GSFMO in achieving its mission.

.التخصيص فور الحصول على هذه الموافقة
وختاماً أتشرف نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي المؤسسة برفع خالص الشكر والتقدير إلى
على دعمهم المتواصل لنشاطات- حفظهم اهلل- مقام خادم الحرمين الشريفين وولى عهده األمين والنائب الثاني
 كما أتقدم بالشكر إلى معالي مدير عام المؤسسة ومنسوبيها على ما،المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها
.يبذلونه من جهد وإخالص في سبيل استمرار نجاح المؤسسة في تحقيق رسالتها

H.E. Dr. Fahad A. Balghunaim
Minister of Agriculture - Chairman of the Board

الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
 رئيس مجلس اإلدارة- وزير الزراعة

Synopsis by the GSFMO

كلمة معايل املدير العام

Meeting food needs and food security are critical for the development of national economy. In this, Grain Silos and
Flour Mills Organization (GSFMO) of Saudi Arabia is an indispensable pillar in achieving food security in the Kingdom
and a bulwark of bastions national economy tall which is due to our honorable government under the leadership of
the Custodian of the Two Holy Mosques and Crown Prince and the second Deputy premier, “May Allah Bless them
and give them long life Them”.
In accordance with the objective set for the establishment of GSFMO following is the review what has been
achieved during fiscal year 1433/134 H (2012):
Total capacity of silos reached 2.52 million tons providing a strategic reserve of wheat which is enough for a period
of 10 months consumption.

 أولها توفير الدقيق بالجودة العالية بما،تهدف المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق إلى تحقيق عدة أهداف
 وثانيها توفير جزء من األعالف، المقيمين وزوار بيت اهلل الحرام،يكفى انتاج الخبز الذى يسد حاجة جميع المواطنين
وثالثها تحقيق األمن الغذائي بقيام المؤسسة العامة،مساهمة منها في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المملكة
 ورابعها رفع كفاءة العاملين،لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بتخزين ما يكفى عملية االستهالك من القمح لمدة عام
بالمؤسسة من السعوديين وخلق كوادر متخصصة في كافة المجاالت الفنية واالدارية من خالل االستعانة ببعض
 هذا باإلضافة الى اهداف اخرى متعددة للمؤسسة حيث،الخبراء وأساتذة الجامعات للمساهمة في رفع نسبة السعودة
تساهم في ربط الواقع العملي بالعلمي كتدريب طلبة وطالبات الجامعات واستضافتهم داخل المؤسسة وفروعها لرؤية
.الواقع التنفيذي للعمل داخل المؤسسة
: )م يتبين ما يلى2012( هـ1434/1433 وباستعراض ما تحقق خالل العام المالي

As a result of the expansion in existing milling capacity, and construction of new mills, the milling capacity has
increased to 11,280 tons of wheat per day, bringing the total output of all types of flour and wheat derivatives, etc.
to 2.5 million tons, which is up by 3.9% from last year.

) مليون طن تؤمن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي استهالك المملكة2,52( وصلت الطاقة التخزينية للصوامع إلى

The total quantity of all kinds of feed produced is 416,995 tons, an increase of 16,449 tons, which is 4.12 % from the
last fiscal year.

) طن قمح يوميًا11,280( ونتيجة لعمليات التوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى

In the context of future expansions of wheat storage many new projects are under way for more than a year and
they will be going to completed during the next two years, which will provide 710 thousand tons of additional
storage capacity. By the completion of these projects the current capacity will reach to 3.2million which is enough
for one year’s wheat consumption.

.) أشهر تقريبًا10( لمدة
.) عن العام الماضي%3.9( ) مليون طن بزيادة2.5( ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخالفه إلى
 عن%4.1 ) طن وبنسبة16.449() طن بزيادة قدرها416.995( وقد بلغت الكمية المنتجة من األعالف بجميع أنواعها
.العام المالي الماضي
وفي إطار التوسعات المستقبلية جاري العمل منذ أكثر من عام في العديد من المشروعات الجديدة والتي سيتم االنتهاء

For making saudization policy more effective training courses are established for the creation of specialized cadres
in technical and administrative areas.

) مليون تؤمن3,2( ) ألف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع710( منها خالل العامين القادمين بطاقة تخزينية إضافية

This year GSFMO make new effort for linking the scientific study and practical reality by establishing a training
program for student of Universities and Technical Colleges within GSFMO.

وبهذا تكون المؤسسة ركنا أساسياً في تحقيق األمن الغذائي في المملكة وحصنا من حصون االقتصاد الوطني الشامخ

Finally, I thank the chairman and the board of director for their continued support of the Organization. Also, I thank
the employees of the organization for their outstanding work and endeavor to achieve the objectives of the
organization, and their prestigious contribution to the overall growth plan.

.”الثاني “حفظهم اهلل

.استهالك المملكة من القمح لمدة عام كامل
وشاهد على إنجاز حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب
وختاما أتقدم بالشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم المستمر للمؤسسة كما
أشكر منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد وعمل متميز لتحقيق أهداف مؤسستهم العريقة مساهمة في خطة
.التنمية الشاملة على مستوى المملكة

H.E. Eng. Waleed A. Elkhereiji
Director General of the Organization

 وليد بن عبد الكريم الخريجي.م
مدير عام المؤسسة
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First: Inception Goals
The Grain Silos and Flour Mills Organization was founded under the King’s Royal Decree No. M
/14 dated 25/3/1392 (8/5/1972) and merged with the Ministry of Agriculture and Water under the
King’s Royal Decree number 3 on the date of 12/2/1406 (26/10/1985).
Eleven branches for the organization have been established. Their locations were planned
carefully and placed according to the density of population, agricultural productivity, and
demand. Accordingly the Organization can give services to all citizens living all over the Kingdom.
The company’s goals and purposes are:

 النشأة واألهداف:أو ًال
 بتاريخ14/أنشئت المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م
.هـ1406/6/12  وتاريخ3/ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م, هـ1392/3/25
 حيث تم تحديد مواقعها بكل دقة بعد إجراء،وقد تم استكمال إنشاء أحد عشر فرعاً للمؤسسة في الوقت الحاضر
 ومواقع غزارة االستهالك واإلنتاج ومن ثم تمكنت المؤسسة من،مسح شامل لمواقع التجمعات السكنية والزراعية
.تقديم خدماتها لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة
حدد النظام الخاص بإنشاء المؤسسة الصادر بموجب المرسوم الملكي السالف الذكر األهداف واألغراض التي
:أنشـِـئت المؤسسة من أجل تنفيذها وهي

1.

Building and establishing flour mills that have high production rates, building feed factories
that produce feed for animals and birds etc., and working on achieving self-sufficiency in
flour and wheat derivatives.

إنشاء وتشغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات إنتاجية مرتفعة ومصانع إلنتاج األعالف للحيوانات والطيور الداجنة1 .1
. والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي من الدقيق ومشتقات القمح،وغيرها

2.

Building giant harvest silos for storing the harvest in many locations close to agricultural
areas.

.شراء واستيراد الغالل وإيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة3 .3

3.

Buying and importing grain, with emergency storage of wheat for facing emergency cases.

4.

Contributing in the agricultural revival that the government decided to plan for and its
implementation in order to achieve self-sufficiency in different types of agricultural harvests,
particularly wheat, taking into consideration the goals relating to the agricultural policy set
by the government.

5.

6.

Marketing the products of the organization inside and outside the Kingdom, providing
elements for the products’ success and competition. Working on developing the products
as well as raising their quality to meet the satisfaction of customers and adjust with the
changing consumption patterns resulting from high standards of living in the Kingdom.
Establishing factories for food products related or complementary to the organization’s
products.

.إقامة وتشغيل صوامع عمالقة لتخزين الغالل في مواقع متعددة تكون قريبة من التجمعات الزراعية والسكنية2 .2

المساهمة في النهضة الزراعية الشاملة التي قررت الدولة التخطيط لها وتنفيذها بهدف تحقيق االكتفاء4 .4
الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة وعلى رأسها القمح مع األخذ في االعتبار األهداف المتعلقة بالسياسة
.الزراعية المعتمدة من الدولة
تسويق منتجات المؤسسة داخل المملكة وخارجها وتوفير عناصر نجاحها ومنافستها للمنتجات األخرى المشابهة5 .5
 والعمل على تطويرها واالرتقاء بمستواها دائمًا بما يحقق رغبات المستهلكين ويتناسب مع تغير األنماط،لها
.االستهالكية الناتجة عن ارتفاع مستوى المعيشة في المملكة
.العمل على إنشاء الصناعات الغذائية المرتبطة أو المكملة لمنتجات المؤسسة6 .6
، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدروسة،وقد عملت المؤسسة على تنفيذ كل هذه األهداف في خطوط متوازية
 وقد قطعت المؤسسة في سبيل تحقيق هذه األهداف كل،وعلى مراحل متصلة ومتتابعة من العمل المخطط
المراحل المقررة حتى أصبحت فروع المؤسسة ومشاريعها أحد أهم الحصون المؤثرة والهامة في االقتصاد السعودي
.في مجال تدعيم وحماية األمن الغذائي

By doing so the organization has worked on implementing all of its goals energetically according
to a well-studied plan of steady and deliberate steps. These goals will be achieved through
coherent stages of planned work. To achieve these goals, the organization has been through all
the planned stages until all the branches of the organization joined their hands placing it among
the most important and safest organizations of Saudi economy in the domain of strengthening
and protecting the food security in the country. The following contains an overview of the
organization’s branches:
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 توزيع الفروع على مناطق المملكة: )1( الشكل البياني رقم

Figure no. (1): Branches of the Organization

Second: Branches

 الفروع:ثانيًا

After the issue of the Royal Decree to establish the
organization and after its goals had been set, work
started for constructions and installing all the devices
and machines needed according to high technological
standards. This work took five years, after which
operations in the branches started. The first branch
was setup in Riyadh in the year 1397H (1976). Then we
started the operations of branches all over the country
to offer services throughout entire Kingdom. The
branches of the organization work systematically using
first-class methods to ease the work for the customers
on one hand, and to guarantee high quality products on
the other hand.

Aljouf

Tabuk
Hail

Qassim
Dammam
Riyadh

Madinah Munawarah

عقب صدور األمر السامي الكريم بإنشاء المؤسسة وتحديد
 بدأت خطوات تشييد المنشآت وتركيب المعدات واألجهزة،أهدافها
 واستغرقت هذه.وفقًا ألحدث األساليب العلمية والتكنولوجية
 وبعد انتهائها بدأ تشغيل الفروع بافتتاح،المرحلة خمس سنوات
هـ1397 فرع صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالرياض في العام
 ثم توالى انتشار الفروع لتغطي خدماتها،)م1976 (الموافق العام
 وتعمل فروع المؤسسة بنظام دقيق،كافة مناطق المملكة
 لمراعاة التيسير على العمالء من،تستخدم فيه أحدث التقنيات
. وضمان جودة المنتج النهائي من ناحية أخرى،ناحية
،وتنتشر مطاحن الدقيق في تسعة مواقع في أنحاء المملكة
بينما تتوزع الصوامع على أحد عشر موقعًا تابعًا للمؤسسة
 وفيما يلي بيان بفروع،وتتوزع مصانع األعالف على خمسة مواقع
المؤسسة ومحتوياتها من المطاحن والصوامع ومصانع األعالف
 والشكل, )1(  كما يتضح من الجدول رقم, وسنوات تشغيلها
.)1( البياني رقم

Flour mills are spread over nine different locations
around the Kingdom of Saudi Arabia whereas the
grain silos are spread over eleven locations affiliated
to the Organization. Following is a schedule of the
Organization’s branches, their composition of mills and
silos with their respective startup dates of operation ,
as shown in table no. (1) and figure no. (1)

. فروع المؤسسة وسنوات تشغيلها: )1( جدول رقم

Table (1): Branches of the Organization and their Year
of Operation
AlKharj

Jeddah

Wadi Dawasir

Asir
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)Operation of Year( سنة التشغيل

)Branches( الفروع

م

م1976 / هـ1398/97

)Riyadh( الرياض

1

م1977 / هـ1398

م1977 / هـ1399/98

)Eastern Region( المنطقة الشرقية

2

م1978 / هـ1399

م1977 / هـ1398

م1978 / هـ1400/99

)Western Region( المنطقة الغربية

3

م1982 / هـ1403

م1980 / هـ1401

م1981 / هـ1403/02

)Asir( عسير

4

م1982 / هـ1403

م1980 / هـ1401

م1982 / هـ1404/03

)Alqassim( القصيم

5

م1985 / هـ1406

م1996 /هـ1418/17

)Tabuk( تبوك

6

م2008 / هـ1429

م2007 / هـ1429/28

)Almadinah Almunawarah( المدينة المنورة

7

م1981 / هـ1402

م2007 / هـ1429/28

)Hail( حائل

8

م1983 / هـ1404

م2007 / هـ1429/28

)Aljouf( الجوف

9

م1985 / هـ1406

-

)Wadi aldawasir( وادي الدواسر

10

م1989 / هـ1410

-

)Alkharj( الخرج

11

)Feed Mills( مصانع األعالف

)Silos( صوامع

)Mills( مطاحن

م1976 / هـ1397

م1976 / هـ1398/97

م1978 / هـ1399
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هـ1434/1433  السعة التخزينية لصوامع الغالل في عام: )2( الشكل البياني رقم
Figure (2): Storage Capacity of the Silos during the year 2012

Third: Storage and Production Capacity

 الطاقات اإلنتاجية والتخزينية:ثالثًا
 السعة التخزينية للصوامع-1

1. The storage capacity of silos

ترتبط طاقات التخزين في المؤسسة مباشرة بطاقات إنتاج
 وكذا بسياسة االحتياطي االستراتيجي،المطاحن في كل موقع
 والذي يقدر بحوالي ستة أشهر ( تتوجه المؤسسة،من القمح
لرفع اإلحتياطي إلى عام ) ويبلغ إجمالي طاقــة تخزين القمح
) مليون طن متري موزعة على أحد عشر فرعًا تابعًا2.52( الحالية
للمؤسسة في (الرياض ووادي الدواسر والقصيم وحائل والخرج
،)وجدة والجوف وتبوك والشرقية والمدينة المنورة وخميس مشيط
) السعة2(  والشكل البياني رقم،)2( ويوضح الجدول التالي رقم
:التخزينية لصوامع الغالل في المملكة وعلى مستوى الفروع

The storage capacities in the organization are directly
related to the production capacity in each area. Those
are proportional to the policy of strategic storage of
wheat which is estimated to be enough for about 6
months, aiming to increase to one year. The actual
storage capacity of wheat is 2.52 million metric tons
distributed over eleven branches affiliated to the
organization (Riyadh, Wadi Al-Dawaser, Al-Qassim,
Hail, Al-Kharj, Jeddah, Al-Jouf, Tabook, Dammam,
Al-Madinah Al-Munawwara and Khamees Mushayt).
Table number 2 and Figure number 2 show the storage
capacity of the silos in the Kingdom as distributed in
GSFMO’s Branches.

600000
500000

Table (2) The storage capacity of grain silos during 2012

.هـ1434/1433  السعة التخزينية لصوامع الغالل في عام: )2( جدول رقم

400000
سعة صوامع القمح
Region

300000

Branches

باأللف طن متري
Capacity of wheat silos

الفـــــــــــــروع

المنطقة

(Thousand Metric Tons)
Riyadh

535.000

الرياض

Wadi Al Dawasir

500.000

وادي الدواسر

Kharj

200.000

الخرج

Qassim

Qassim

485.000

القصيم

القصيم

Hail

Hail

300.000

حائل

حائل

Makkah Al Mokramah

Jeddah

120.000

جدة

مكة المكرمة

Tabuk

Tabuk

100.000

تبوك

تبوك

Aljouf

Aljouf

100.000

الجوف

الجوف

Eastern

Dammam

80.000

الدمام

الشرقية

60.000

المدينة المنورة

المدينة المنورة

40.000

خميس مشيط

عسير

200000
Riyadh

100000

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

Khamis Mushayt

Almadinah

ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ

ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ

Dammam

ﺍﻟﺠﻮﻑ

Aljouf

ﺗﺒﻮﻙ

Tabuk

ﺟﺪﺓ

Jeddah

Hail

ﺣﺎﺋﻞ

ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

Qsaaim

ﺍﻟﺨﺮﺝ

kharj

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺳﺮ

Wadi AlDawasir

Riyadh

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

0

Al Madinah Al Munawarah Al Madinah Al Munawarah
Asir

Khamis Mushayt
Total
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2,520,000

الرياض

اإلجمالي
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الشكل البياني رقم ( : )3الطاقة اإلنتاجية لمطاحن الدقيق في العام 1434/1433هـ
Figure (3): Production Capacity of Flour Mills during the year 2012
 -2الطاقات اإلنتاجية للمطاحن ومصانع األعالف:

2. Production Capacity of Flour Mills and Feed Mills

توجد مطاحن الدقيق في تسعة من فروع المؤسسة  ,وموزعة

There are flour mills in 9 branches of the organization

على أنحاء المملكة في المناطق التالية :الرياض ومكة المكرمة

distributed over the entire Kingdom in the following

وعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة

cities; Riyadh, Jeddah, Khamees Mushayt, Dammam,

المنورة ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمطاحن الدقيق

Al-Qassim, Hail, Tabuk, Al-Jouf and Al-Madina Al-

( )11,280طن قمح في اليوم ،بينما تتواجد مصانع األعالف في

Munawwara. The production capacity of the flour mills

خمسة مناطق هي :عسير والقصيم والشرقية والرياض ومكة

is estimated to be 11.280 thousand tons per day. Aside

المكرمة ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمصانع األعالف

from that, there are feed mills in five areas; Asir, Al-

( )2,100طن في اليوم ،هذا باإلضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة

Qassim, Dammam, Riyadh, and Jeddah. The production

لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح االخرى واألعالف ,ويوضح

capacity of these feed mills is estimated to be 2.100

الجدول ( ،)3والشكالن ( )4،3الطاقات اإلنتاجية لمطاحن الدقيق

tons per day. Table number 3 and Figure Numbers 3

ومصانع األعالف على مستوى الفروع والمناطق.

2550

and 4 explain these figures.

2430
جدول رقم ( : )3الطاقة اإلنتاجية لمطاحن الدقيق ومصانع األعالف في
العام المالي 1434/1433هـ

Table (3) Production Capacities of Flour Mills and
feed Mills during the year 2012

1650
الطاقة اإلنتاجية Capacity

المنطقة

الفـــــــــــــروع

مطاحن الدقيق (طن
قمح /يوم)
Feed Mills (Ton/
)Day

يوم)
Flour Mills

Branches

1350

Area

(Tons/Day (wheat

900

)/ day

الرياض

الرياض

2,550

300

Riyadh

Riyadh

مكة المكرمة

جدة

2,430

300

Jeddah

Makkah Al Mokramah

عسير

خميس مشيط

1,650

600

Khamis Mushayt

Asir

الشرقية

الدمام

1,350

300

Dammam

Eastern Region

القصيم

القصيم

900

600

Qassim

Qassim

حائل

حائل

600

0

Hail

Hail

تبوك

تبوك

600

0

Tabuk

Tabuk

الجوف

الجوف

600

0

Aljouf

Aljouf

المدينة المنورة

المدينة المنورة

600

0

Al Madinah
Al Munawarah

Al Madinah
Al Munawarah

11,280

2,100

اإلجمالي
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مصانع األعالف (طن/

600

0

ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ
Almadinah

ﺍﻟﺠﻮﻑ

Aljouf

ﺗﺒﻮﻙ

Tabuk

ﺣﺎﺋﻞ
Hail

ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

Qsaaim

ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ

Dammam

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

Khamis Mushayt

ﺟﺪﺓ

Jeddah

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

Riyadh

Total

25
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Figure (4): Production Capacity of Animal Feed Mills during the year 2012

Fourth: The Organization’s products
The Organization’s products are the following
1.

2.

3.

Flour: The Organization produces many varieties
of flour stored in different packing. The qualities of
flour vary between fine flour (extraction 70-74%),
powder flour (extraction 75-80%), ordinary flour
(extraction 85%), whole wheat flour (extraction
95%), and whole wheat flour (extraction 90%).
Moreover, the packings in which flour is marketed
is in different bags ranging from large ones of size
45 KG to small bags for domestic use in sizes 10, 5,
2, and 1 KG.
Other wheat derivatives: The Organization
produces many wheat derivatives like jareesh,
harees, Mufllak, bran for human consumption, and
wheat germ marketed in different packings.
Feed: The organization produces 38 varieties of
feed which are marketed in bags of size 50 KG.
Some of the important varieties are: poultry feed,
livestock feed (fattening and M/F), dairy feed and
some other varieties , sold in bulk or in bags 50 KG.
In addition, there are other products like bran for
animals which is sold in bulks or in bags of 40 KG.

 منتجات املؤسسة:رابعًا
تتمثل في اآلتي
، تنتج المؤسسة عدة أصناف من الدقيق بعبوات مختلفة:الدقيق1 .1
70 وتتنوع أصناف الدقيق ما بين الدقيق الفاخر استخالص
 والدقيق العادي،%80- 75  ودقيق البودرة استخالص،%74 ودقيق البر،%95  ودقيق البر استخالص،%85 استخالص
 كما تتنوع أحجام عبوات الدقيق ما بين،%90 الفاخر استخالص
. كجم45 ، كجم10 ، كجم5 ، كجم2 ،كجم1 عبوات زنة
 تنتج المؤسسة العديد من مشتقات:مشتقات القمح األخرى2 .2
، والنخالة اآلدمية، والمفلق، والهريس،القمح مثل الجريش

600

.وجنين القمح بعبوات مختلفة األوزان
 تنتج المؤسسة ثمانية وثالثين صنفاً من األعالف من:األعالف3 .3
مزدوج) باإلضافة/أهمها أعالف الدواجن وأعالف الماشية (تسمين
 يضاف إلى ذلك ما تنتجه المؤسسة من،لبعض األعالف األخرى
40 النخالة الحيوانية والتي تباع إما سائبه أو في أكياس زنة
.كجم

300

0

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

Khamis Mushayt
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Fifth: Organizational Structure

 الهيكل التنظيمي:خامسًا

The organizational structure is divided into 2 parts; organizational structure
of the General Management and organizational structure of branches.

 الهيكل التنظيمي للفروع-2

2 - Organizational Structure of the branches

Figure (6): Organizational Structure of the branches

 الهيكل التنظيمي للفروع:)6( شكل رقم

Mills
Fl. Packing
Feed Mills
Feed Packing

المطاحن
تعبئة الدقيق
مصنع األعالف
تعبئة األعالف

Rec. Lab مختبر االستالم
Central Lab المختبر المركزي
Fumigation التبخير
.General Mech
Workshop
Forlift
Electric

الميكانيكا العامة
الكهرباء والتحكم
الورشة والخدمات
الخدمات والروافع

Floor Sales مبيعات الدقيق
Feed Sales مبيعات األعالف
Accounting المحاسبة
Budget الميزانية
Wheat
Product Supply
Flour
Feed
Spare Parts
Chemicals

القمح
مستلزمات اإلنتاج
إنتاج تام دقيق
إنتاج تام أعالف
قطع غيار
مواد كيمائية

.Internal Purch مشتريات داخلية
.External Purch مشتريات خارجية
Insurance التأمين
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 الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة:)5( شكل رقم

Board of Directors مجلس إدارة المؤسسة

Production إدارة اإلنتاج

Director General مدير عام المؤسسة

Quality Control إدارة الجودة النوعية

مدراء فروع المؤسسة
Maintenance إدارة الصيانة

Sales إدارة المبيعات

Finance اإلدارة المالية
Warehouse إدارة المستودعات

Administration الشؤون اإلدارية

Inform. Center إدارة تقنية المعلومات
Indust. Safety السالمة الصناعية
Security الحراسات األمنية

 الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة-1

Figure (5): Organizational Chart of Head Quarters

منسق التدريب
المتابعة
اإلسكان
Training Follow-up
 مساعد مدير الفرع.Dept
Housing
Assistant Branch Manager
Training Coordinator

.Wheat & Trans إدارة القمح والنقل
Personnelشئون الموظفين
.Typing & Comاالتصاالت والنسخ
Driversالحركة
Clinicالعيادة
.General Servالخدمات العامة

: الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمؤسسة وفروعها وذلك على النحو التالي

1 - Organizational Chart of Head Quarters

مدير الفرع
Branch Manager
تخطيط اإلنتاج
Production Planning

يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من خالل عرض كل من

Safety & Security إدارة األمن والسالمة

Purch. & Insurance إدارة المشتريات والتأمين

مكتب المدير العام
Office of Director General

Branch Managers
مكتب نائب المدير العام للتشغيل والصيانة
إداة الدراسات االقتصادية
إدارة التشغيل والصيانة
إدارة المستودعات
إدارة التطوير اإلداري
إدارة األمن الصناعي والسالمة
نائب المدير العام للتشغيل
والصيانة

Office of Deputy Director General for operation & Maint
Econ & Studies Department
Deputy Director
Operation and Maintenance Department
Warehouse Department General for Operation and
maintenance
Management Development Department
Safety and Security Department
مستشار المدير العام
المستشار المالي
إدارة الجودة النوعية والتغذية
إدارة المتابعة
المراقب المالي
إدارة تنفيذ المشروعات
إدارة تقنية المعلومات
إدارة الميزانية
اإلدارة القانونية
إدارة المراجعةالداخلية

Director General Advisor
Financial Advisor
.Quality Control and Nutrition Dept
Internal Audit Department
Follow-up Department
Comptroller
Project Execution Department
Department of Information Centre
Budget Department
Legal Department

نائب المدير العام
Deputy Director
General

مساعد المدير العام لشؤون
اإلستيراد
Asst. Director General
for Import

مكتب نائب المدير العام
إدارة التسويق
إداة المشتريات
اإلدارة المالية
إدارة شؤون الموظفين
إدارة الخدمات اإلدارية
مركز الوثائق والمحفوظات
Office of the Deputy Director-General
.Marketing Department
Purchasing Department
Finance Department
Personnel Department
Administrative Services Department
Documentation and Archives Centre
مكتب مساعد المدير العام لشؤون اإلستيراد
إدارة القمح والنقل
إدارة التأمين
إدارة العالقات العامة واإلعالم
Office of the asst. Director-General for import
Dept. Wheat&Transport
Dept. of Insurance
Dept. of Puplic Relation
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Second Section
Structure of Production

القسم الثاين
هيكل اإلنتاج

First: Quality Control of Products

 إجراءات جودة املنتجات:أو ًال

Second: Policies of Wheat Purchasing

 سياسات شراء القمح:ثانيًا

1 - Importing wheat from other countries
2 - Receiving wheat from local farmers
3 - Surplus Storage of Wheat & Emergency Plan

 شراء القمح من اخلارج- 1
 استالم القمح احمللي من املزارعني- 2
 اخملزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ- 3
 هيكل اإلنتاج:ثالثًا

Third: Structure of the Production
1 - Wheat Uses
2 - Flour Production
3 - Wheat Derivatives
4 - Percentage of Emergency Stops to Actual

 القمح املستخدم- 1
 الدقيق املنتج- 2
 مشتقات القمح- 3
 نسبة التوقف االضطراري لساعات التشغيل الطبيعي- 4
 النخالة- 5

Operation Hours in 2012

 األعالف- 6

5 - Bran
6 - Feed
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First: Quality Control of Products
The Grain Silos and Flour Mills organization established
a quality assurance laboratory in each of the eleven
plants which work twenty-four hours a day and
technically referred to the central laboratory at H.Q.
Each laboratory is equipped with highly sophisticated
equipments and qualified expertise. This is important
for the safety and quality of food provided to the
citizens and residents of the Kingdom of Saudi Arabia
and to ensure the high nutritional value of animal
and poultry feed which is also produced. Laboratory
functions in the following aspects:
1.

2.

3.

4.
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Visual inspection of received wheat; to ensure
it is free from live insects, fertilizers, mold
and any abnormal change. Further, analyses
include test weight, impurities, moisture and
protein percentage according to the approved
specification. The viability of acceptance wheat is
also determined for flour and other products.
Checking periodically the wheat stored in silos to
maintain the quality. Also, before introducing it in
the manufacturing process to produce different
kinds of flour and other wheat products such as,
Jareesh, Harees, Bran for human consumption,
wheat is visual examined and some tests are done,
like moisture content, protein percentage, falling
number and mycotoxin concentration.
Examining the raw material necessary for the
production of wheat flour and other products to
ensure quality and conformity to the specification
and suitability for production before including it in
the manufacturing process such as fortification of
flour with vitamins and iron and packing bags.
Examining the end-products such as different kinds
of flour by taking representative random samples
and conducting different tests as moisture, ash,
protein, gluten, falling number, granulation,
farinograph, estimation of adding enrichment of
flour with vitamins and iron and baking tests, etc.

 إجراءات جودة املنتجات:أو ًال
5.

6.

Examination by analyses for moisture, protein,
fat, fiber, mycotoxins, etc, of the representative
samples of ingredients used in the manufacture
of animal feed; such as corn, soybean meal,
alfalfa meal, wheat bran and other ingredients to
ensure the quality and conformity to approved
specification before receiving from the suppliers.
They are also checked periodically during storage
and prior to addition to the manufacturing process.
Examination of the final products of various kinds
of feed, such as, poultry feed (layer and broiler),
livestock feed (dairy and fattening), pigeon, rabbit,
horse, sheep and goat and other feeds. Laboratory
analysis is done on a representative sample of all
feeds to determine protein, calcium, phosphorus,
fiber, fat, salt, mycotoxins detection, etc., to
ensure the quality and high nutritional value and to
make sure that proportions are added and mixed
in accordance with the approved specification and
formula and to be uniform in all plants.

GSFMO has established a central laboratory at the
headquarters for necessary tests to ensure the quality
of flour and various kinds of feed, raw material, and to
be a nucleus of research work, experiments and studies
for the development of enterprise products. The
laboratories in all the plants and the central laboratory
are equipped with advanced laboratory apparatus for
determination of protein, gluten, fiber, fat, mycotoxins
(aflatoxin). Vitamins and amino acids are determined
by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
while, atomic absorption instruments are used for
mineral and heavy metal detection and GC/MS is used
for pesticide residue content. The organization has
worked to provide the professional and technical
expertise to these laboratories to achieve high results
and continuous improvement of the products. Grain
Silos and Flour Mills Organization is fortifying flour with
Iron and Vitamins (Niacin, Thiamine, Riboflavin, Folic
Acid and Vitamin D).

 درجة، رقم السقوط، نسبة الجلوتين، نسبة البروتين،الرماد

سعت المؤسسة نحو اإلرتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة كالدقيق

 تقدير نسب إضافة مادة تدعيم، إختبار الفارينوجراف،النعومة

ومشتقات القمح األخرى واألعالف إدراك ًا منها ألهمية تقديم

.) إلخ...، وإختبارات الخبيز،الدقيق بالفيتامينات والحديد

 وذلك بواسطة،غذاء آمن ومطابق لمعايير الجودة العالية

فحص المواد الداخلة في تصنيع األعالف مثل الذرة5.5
الصفراء ومسحوق فول الصويا ومسحوق البرسيم ونخالة
القمح وغيرها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات
المعتمدة قبل إستالمها من المورد بأخذ عينات ممثلة منها
 نسبة، (نسبة الرطوبة:وإجراء التحاليل المخبرية عليها مثل
 تقدير السموم، نسبة األلياف، نسبة الدهون،البروتين
 كما يتم فحصها بشكل دوري أثناء تخزينها،) إلخ...،الفطرية
.وقبل إدخالها في العملية التصنيعية
فحص المنتج النهائي من األعالف بمختلف أنواعها مثل6.6
/  الحم) وأعالف األبقار (حالبة/ أعالف الدواجن (بياض
تسمين) والحمام واألرانب والخيول واألغنام وغيرها وإجراء
، (نسبة البروتين:التحاليل على عينات ممثلة منها مثل
 نسبة، نسبة األلياف، نسبة الفسفور،نسبة الكالسيوم
) إلخ...، تقدير السموم الفطرية، نسبة الملح،الدهون
 والتأكد من نسب،للتأكد من جودتها وإرتفاع قيمتها الغذائية
إضافتها وخلطها وفق ًا للمواصفات والتركيبات المعتمدة
لمنتجات المؤسسة حرص ًا على ثبات مستوياتها ومواصفاتها
.في جميع الفروع
وتضم مختبرات فروع المؤسسة والمختبر المركزي أحدث األجهزة
 جهاز، جهاز تقدير الجلوتين، (جهاز تقدير البروتين:المخبرية مثل
، جهاز تقدير األلياف، جهاز الفارينوجراف،تقدير رقم السقوط

المختبرات التي تعمل على مدار األربع وعشرين ساعة يومي ًا
بفروع المؤسسة والمجهزة بأحدث األجهزة المخبرية والكوادر
 باإلضافة للمختبر المركزي باإلدارة العامة،الفنية المؤهلة
والذي تم إنشائه إلجراء اإلختبارات الالزمة لضبط وضمان جودة
 ليكون نواة لعمل األبحاث والتجارب والدراسات،منتجات المؤسسة
.. ولتدريب الفنيين العاملين بمختبرات فروع المؤسسة،لتطويرها
ومن اإلجراءات التي تتم في فروع المؤسسة للحفاظ على جودة
:المنتجات ما يلي
فحص أصناف القمـح المورد للمؤسسة بأخذ عينات ممثلة1.1
وفحصها ظاهرياً للتأكد من خلوها من الحشرات والمواد
الكيميائية الظاهرة واألسمدة والتعفن أو أي تغيرات غير
 ومن ثم يتم إجراء التحاليل،طبيعية ترى بالعين المجردة
عليها مثل الوزن النوعي ونسبة الشوائب ونسبة الرطوبة
ونسبة البروتين وغيرها من اإلختبارات الالزمة لضمان
 باإلضافة إلختبار،مطابقة القمح للمواصفات المعتمدة
.صالحيته إلنتاج الدقيق ومشتقات القمح األخرى
فحص القمح دورياً أثناء تخزينه في الصوامع للتأكد من2.2
 وكذلك قبل إدخاله في العملية،محافظته على جودته
 وذلك بفحصه ظاهريًا وإجراء بعض التحاليل،التصنيعية
عليه مثل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين ورقم السقوط
.وتقدير نسب السموم الفطرية

، جهاز تقدير السموم الفطرية بأنواعها،جهاز تقدير الدهون

فحص المواد الخام الالزمة إلنتاج الدقيق ومشتقات القمح3.3

جهاز التحليل الكرماتوجرافي بإستخدام الضغط العالي للسوائل

األخرى للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات وصالحيتها

 جهاز،) لتحديد نسب الفيتامينات واألحماض األمينيةHPLC(

لإلنتاج قبل إدخالها في العملية التصنيعية مثل مادة تدعيم

،) لقياس نسب المعادنAtomic Absorption( اإلمتصاص الذري

الدقيق بالفيتامينات والحديد والمواد المحسنة وأكياس

.) وغيرها،) لتقدير متبقيات المبيداتGC/MS( جهاز مطياف الكتلة

.التعبئة بمختلف أنواعها

وتقوم المؤسسة بتدعيم منتجاتها من الدقيق بعنصر الحديد

فحص المنتج النهائي من الدقيق بأنواعه المختلفة4.4

 حمض، الرايبوفالفين، الثيامين،وبعض الفيتامينات (النياسين

ومشتقات القمح األخرى مثل الجريش والهريس والنخالة

 كما تضيف بعض، فيتامين د) وذلك لرفع قيمته الغذائية،الفوليك

لإلستهالك اآلدمي وذلك بأخذ عينات ممثلة من خط اإلنتاج

.المواد المحسنة للدقيق لتحسين جودته وثبات صفاته

 نسبة، (نسبة الرطوبة:وإجراء التحاليل المتعددة عليها مثل
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Figure No. (7): Wheat Import origin including no. of Shipments and quantities in the year 2012

Second: Policies of wheat purchasing

 سياسات شراء القمح:ثانيًا

1. Importing wheat from other countries
In view of the policies concerning control of water
consumption in the Kingdom and to conserve and limit
the use of decreasing groundwater and for presenting the
National Water Plan to achieve optimum consumption
of water in the Kingdom, following agricultural policies,
applying the latest watering techniques lead to a decrease
in water consumption averages in the agricultural field.
Decision No. 335 was issued by the Council of Ministers
on 18/11/2007. It included rules and procedures to be
followed to direct water consumption and to regulate
its use in the agricultural field in all cities and villages of
the Kingdom. One of its purpose is that The Grain Silos
and Four Mills will gradually decrease wheat purchased
locally over a period of 8 years at a rate of 12.5% less each
year. This decision lead the GSFMO to import wheat
from the global market at the end of the year 2008. So
the imported wheat totaled 305,000 tons at the price
of $353.50 per ton in that year. The amount of imported
wheat increased during the year 2009 to reach 1,914,000
tons at a price of $259.9 per ton. The imported wheat
increase during the year 2010 to reach 1,950,000 tons at
a price $ 238.08 per ton. The amount of imported wheat
reached 1,974,000 tons at a price $353 per ton in 2011. The
amount of imported wheat reached 2,020000 tons at a
price $352.9 per ton in 2012 including delivery fees. This
importation was meant to cope with local consumption
of wheat and conserving it in our storage capacity.
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Table No. (4): Wheat Import Origin including
quantities in the year 2012.

 –شراء القمح من الخارج1
،في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهالك المياه في المملكة
 وإصدار الخطة،ومنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية
 وإتباع سياسات زراعيــة،الوطنية للمياه لتحقيق االستغالل األمثل
تؤدي إلى تخفيض معدالت استهالك المياه بالقطاع الزراعي
 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر،وتطبيق أساليب الري الحديثة
هـ والمتضمن قواعد وإجراءات1428/11/9  بتاريخ335 رقم
 وتنظيم استخدامها في المجاالت الزراعية،ترشيد استهالك المياه
 ومن هذه اإلجراءات،في جميع المدن والقرى والهجر بالمملكة
توقف المؤسســة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن شراء
القمــح المنتج محليًا تدريجيًا في مدة أقصـــاها ثماني سنوات
 و هذا أدى بدوره إلى بدء،%12.5 بمعدل تخفيض سنوي قدره
المؤسسة باستيراد القمح من األسواق العالمية اعتباراً من نهاية
 حيث بلغت كمية القمح المستورد، هـ1429/1428 العام المالي
 دوالر للطن في العام353.5 ) آالف طن بمتوسط سعر305(
 دوالر للطن259.9 ) مليون طن بمتوسط سعر1,91(  و،م2008
) مليون طن1,95( م2010  وبلغت خالل العام،2009 في العام
م2011  وبلغت خالل العام، دوالر للطن238.08 بمتوسط سعر
 فيما بلغت، دوالر للطن353 ) مليون طن بمتوسط سعر1,97(
 دوالر352.9 ) مليون طن بمتوسط سعر2.02( م2012 خالل العام
 وذلك لتغطية,  وجميع تلك األسعار استالم موانئ المملكة،للطن
االستهالك المحلي والمحافظة على حجم المخزون االحتياطي من
 والجدول اآلتي يوضح مناشئ القمح المستورد خالل العام, القمح
: )م2012( هـ1434/1433 المالي
 مناشئ القمح المستورد وفقاً للكميات خالل العام: )4( جدول رقم
)م2012( هـ1434/1433 المالي
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ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ

%

Quantity Thousand الكمية ألف طن

Origin المنشأ

م

Europe Union

Australia

U.S.A.

Argentina

Canada

Brazil

%53,97
%14,27
%8,67
%8,56
%8,56
%5,97

1092,33
288,75
175,48
173,25
173,25
120,74

Europe Union اإلتحاد األوروبي
Australia استراليا
U.S.A أمريكا
Argentina األرجنتين
Canada كندا
Brazil البرازيل

1
2
3
4
5
6

% 100

2023,8

اإلجمالي
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وتعتبر مواصفة القمح المستورد الخاصة بالمملكة من أكثر المواصفات
تشدداً لضمان استيراد أفضل أنواع القمح الصلب والتي ال تقل نسبة
البروتين فيها عن  %12.5إضافة إلى اشتراط زيادة نسبة الجلوتين وخلوه
من ( ،)Bug Dammageوكلها شروط مكملة لجودة القمح وتنعكس

Specification of wheat import is very strict and high
quality of wheat should be 12.5% protein (minimum) and
free from bug damage in addition to other specifications
to insure high quality flour produced.

إن إنتاج المملكــة من القمح قبل إنشاء المؤسسة ،لم يكن يتجاوز
ثالثة آالف طن في العام ،حيث كانت المملكة تستورد حاجتها
من القمـح والدقيق من الخارج .وقد تم االكتفاء ذاتياً من القمح

بدورها على جودة الدقيق ،والجدول رقم ( )5يوضح مواصفات القمح

والدقيق منذ عام 1405هـ ،حيث بلغت الكمية الصافية المسلمة

المستورد.

للصوامع حوالي ( )2مليون طن ،ثم ارتفعت الكمية المسلمة من

جدول رقم ( :)5مواصفات القمح المستورد
مواصفات القمح المستورد :قمح صلب لالستهالك اآلدمي وغير
معدل وراثياً
البروتين ( على أساس الوزن الجاف )
الرطوبة
الوزن النوعي
وزن ألف حبة
رقم السقوط
الجلوتين الرطب
الشوائب والمواد الغربية
الحبوب الضامرة والمكسورة
الحبوب التالفة
االرجوت
إجمالي الشوائب والعيوب
التلف ببق القمح (ايوريجاستر)
الحبوب المصابة بالتفحم
تغيرات غير طبيعية في اللون والرائحة
البذور السامة
الحشرات الحية وأطوارها
الطفيليات
القوارض ومخلفاتها
الديوكسين
السموم الفطرية
العناصر المعدنية الثقيلة
بقايا المبيدات
اإلشعاع

- 2استالم القمح المحلي من المزارعين

2. Receiving wheat from local farmers

Table no. (5) shows the wheat import specification.
Wheat Import Specification Homogeneous Hard Wheat
for human consumption and not genetically modified.

)Protein (As dry basis
Moisture
Test weight
1000 kernel weight
Falling number
Wet gluten
Dockage & foreign mat.
Shrunken and broken kernels
Damaged Kernel
Ergot
Total Defects

12,5
13
77
30
270
26
1
3
1
0,045
5

%
%
كجم  /هكتولتر Kg/hl
جم Gm
ثانيه Sec
%
%
%
%
%
%

حد أدنى
حد أعلى
حد أدنى
حد أدنى
حد أدنى
حد أدنى
حد أعلى
حد أعلى
حد أعلى
حد أعلى
حد أعلى

Min
Max
Min
Min
Min
Min
Max
Max
Max
Max
Max

Bug damage
Smut damaged kernels
Unnatural Odour/Flavour/Colour
Poisonous seeds
Live insects and insects› live stages
Parasites
Remnants of rodents
Dioxin
Mycotoxins
Heavy metals
Pesticide residue
Radiation

معلومة فنية عن تدعيم الدقيق المنتج بالمؤسسة بالفيتامينات والحديد :
تقوم المؤسسة بتدعيم الدقيق المنتج بفروعها لرفع قيمته الغذائية وذلك
بإضافة مخلوط من عنصر الحديد وخمسة من الفيتامينات هي نياسين
(فيتامين ب  ،)3ثيامين (فيتامين ب ،)1رايبوفالفين (فيتامين ب ،)2حمض
الفوليك (فيتامين ب ،)9فيتامين د ،وتتم إضافة تلك المواد بمعايير محددة
حسب المواصفات القياسية السعودية ،وبالتنسيق مع الجهات الحكومية

ال يوجد
Nil

ال تتجاوز الحدود الدولية المسموح بها (كودكس )
Not exceed max. level permitted by Codex limits

GSFMO fortifies the flour produced in all branches to raise the
nutritional value by adding a mixture of iron and five vitamins,
namely Niacin (vitamin B3), Thiamine (vitamin B1), Riboflavin
(vitamin B2), Folic acid (vitamin B9), and vitamin D.
All mentioned nutrients are added based on the specific
criteria according to Saudi Standards, in coordination with
other relevant government authorities such the Ministry of
Health and Saudi Food and Drug Authority.

القمـح إلى أن بلغت  4.3مليون طن في العام 1414/1413هـ،
واستلمت هذه الكمية من ( )24,810مزارع ويرجع ذلك للسياسات
السعرية ودعم الدولة للمزارعين ،إال أن الكمية المستلمـة من
القمـح المحلي اتجهت إلى االنخفاض ،حيث بلغت ( )783978طن
في عام  2012م (1434/1433هـ).
وانخفض عدد المزارعين من ( )6195مزارعًا في العام الماضي
إلى ( )4395مزارعًا في العام الحالي 2012م ،نظراً إلى تأثير
القرار رقم  335بتاريخ  1428/11/9هـ والقاضي بتوقف
المؤسسة عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجيًا بمعدل سنوي يبلغ

The Kingdom’s production of wheat before establishing
the GSFMO did not exceed an average of three thousand
tons in a year whereas the GSFMO imported the needed
quantity of wheat and flour from abroad. Self-sufficiency
was achieved in terms of wheat and flour in the year
1984. Total wheat in the silos reached 2 million tons
and then increased to reach 4.3 million tons in the year
1993. This quantity was received from 24,810 farmers
and that was due to the government’s support policy.
This quantity, however, decreased to 783978 tons in the
year 2012. The number of farmers decreased from 6,195
to 4,395 due to the Decision No. 335 on 18/11/2007 which
states that the GSFMO should gradually decrease buying
local wheat from farmers at a rate of 12.5% less each year.
This phenomenon is shown in Table No. (6) and Figures
number (8,9).

 ،%12.5وهو ما يتضح من الجدول رقم ( )6والشكلين البيانيين
رقمي (.)9،8
جدول رقم ( :)6الكمية المستلمـة من القمـح المحلي وعدد المزارعين
في الفترة (  1412/1411هـ  1434/1433 -هـ )

Table (6): Quantity of Received Local Wheat and
the Number of Local Farmers during the period of
)(1991 - 2012

الكمية
الكمية
الصافيةالمستلمة (طن)
عدد المزارعين
الموسم الزراعي
الصافيةالمستلمة (طن)
عدد المزارعين
الموسم الزراعي
Net Quantities( Number of Farmers Agricultural Year
Net Quantities( Number of Farmers Agricultural Year
Received (Tons
Received (Tons
)1412/1411( 1991

27.736

3.663.380

)1423/1422( 2002

16.811

2.370.024

)1413/1412( 1992

32.642

3.501.922

)1424/1423( 2003

18.713

2.590.654

)1414/1413( 1993

24.810

4.314.478

)1425/1424( 2004

18.688

2.576.789

)1415/1414( 1994

32.301

2.436.204

)1426/1425( 2005

15.326

2.344.466

)1416/1415( 1995
)1417/1416( 1996
)1418/1417( 1997

34.258
13.261
15.141
14.214

1.647.956
1.219.666
1.793.438

)1427/1426( 2006
)1428/1427( 2007
)1429/1428( 2008

12.568
13.726
9.225

2.362.760
2.348.019
1.724.733

)1420/1419( 1999

10.344

1.721.018

)1431/1430( 2009

1.767.205

)1432/1431( 2010

5.360

1.939.841

)1433/1432( 2011

2.163.475

)1434/1433( 2012

)1419/1418( 1998
)1421/1420( 2000
)1422/1421( 2001

10.814
12.922

7.316
6.195

4.395

946.427
1.278.939
1.185.620
783.978

ذات العالقة كوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
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Figure (9): Net Quantity of Received Wheat during the period (1986 - 2012)
Figure (8): Number of local wheat farmers during the period (1986 - 2012)
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Third: structure of Production

 هيكل اإلنتاج:ثالثًا

1. Wheat used in production

القمح المستخدم في اإلنتاج-1

The quantity of wheat used for producing flour and
wheat derivatives reached (3.164.636.0) tons in the year
2012 which is 118816 tons more than the year 2011 (4 %
increase) due to the increase of mill efficiency because
of good mill maintenance and GSFMO kept the 2 million
bags of flour in its warehouses all time during the year.

بلغت كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح
 بزيادة قدرها،هـ1434/1433 ) طن في عام3.164.636.0(
،)%4(  وبنسبة ارتفاع،هـ1433/1432 ) طن عن العام118.816(
ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة
 مما ساعد،المكثفة األمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية
المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على
.مخزون على مدار العام ال يقل عن مليوني كيس بمستودعاتها

2. Flour Production

GSFMO maintained on a stockpile of wheat covers
the need for consumption for a period of six months
and aimed at the future increase to cover the
need for consumption for the whole year on the
recommendation of the Shura Council No. (89/43)
and the date of 10.10.1431 H, after the completion of
expansion projects to be knocked down in the port
Yanbu Commercial and Duba, which has been approved
budget of the GSFMO, in addition to the completion of

The quantity of flour produced by GSFMO reached

الدقيق المنتج-2

construction works in silos being implemented in the

(2.524.364.7) tons in 2012 which is 105.91 tons more

) طن في عام2.524.364.7( بلغ إنتاج المؤسسة من الدقيق
،) طن عن العام السابق105.91( هـ بزيادة قدرها1434/1433
) وتعادل الكمية المنتجة من الدقيق ما%3.90( وبنسبة ارتفاع
 وتتوفر أرصدة، كجم45 ) مليون كيس زنة56.096.993( مقداره
 وهو،كافيه من الدقيق في جميع فروع المؤسسة على مدار السنة
.)10(  والشكل البياني رقم،)7( ما يتضح من الجدول رقم

new both Al Jomoum and the Port of Jazan and its

than in the year 2011 (3.9% increase) and equivalent to
56 million bags flour weight 45kgs each. Enough flour is
available all over the branches during the year. Which is
evident from Table (7), and Figure (10).

مشتقات القمح المنتج-3

3. Production of Wheat Derivatives
The quantity of wheat derivatives (jareesh, harees,…
etc) reached 3,400 tons in the year 2012. as shown in
Table 7 and figure 10.

Table (7): Production of Flour in the Branches
during the year 2012
)٪( نسبة إنتاج الفرع إلى اإلنتاج الكلي

بلغ المنتج من مشتقات القمح (السميد والجريش والهريس
،) ألف طن3.4( والمفلق وجنين القمح والنخالة اآلدمية) حوالي
.)10( ) والشكل البياني رقم7( وهو ما يتضح من الجدول رقم
 هـ1434/1433  إنتاج الفروع من الدقيق في عام:)7( جدول رقم

storage silos Pferaa expansion Jeddah, Dammam and
Al Ahsa, in addition to increasing financial allocations to
import wheat.
Note that The GSFMO is distributing this stock on
the branches of The GSFMO scattered in all regions
of the Kingdom under the plan implemented by the
emergency, this procedure would not store the entire

allows the supply of the affected area through other

منطقة الرياض

improve performance to ensure the safety of personnel

20.14 %

509,091.33

منطقة مكة المكرمة

Al Madinah Al Munawarah

6.08 %

153,641.90

منطقة المدينة المنورة

Qassim

8.09 %

204,483.94

منطقة القصيــم

Eastern

12.96 %

327,554.20

المنطقة الشرقية

Asir

12.89 %

325,915.34

منطقة عســير

Tabuk

5.36 %

135,520.18

منطقة تبـوك

Hail

5.57 %

140,805.41

منطقة حائل

Aljouf

5.13 %

129,711.14

منطقة الجوف

Total

100 %

2,527,732.32

23.78 %

Makkah Al Mokramah

علمًا بأن المؤسسة تقوم بتوزيع هذا المخزون على فروع المؤسسة
المنتشرة في كافة مناطق المملكة في إطار الخطة التي تنفذها
 وهذا اإلجراء من شأنه عدم تخزين كامل المخزون،للطوارئ
 مما يساعد على،اإلستراتيجي من القمح والدقيق في مكان واحد
عزل أي منطقه تتأثر بأي تأثيرات كانت مثل الحرائق أو السيول
 كما يتيح هذا اإلجراء إمداد المنطقة المتأثرة من خالل.وغير ذلك
 أما فيما يخص خطط،المناطق األخرى التي يتوفر بها المخزون
الطوارئ للعاملين فقد وضعت المؤسسة خطط إستراتيجيه لبرامج
.التدريب لالرتقاء باألداء لضمان سالمة العاملين والممتلكات

were like fire or floods and so on. This procedure also

601,008.89

Riyadh

 باإلضافة إلى زيادة االعتمادات المالية،جدة والدمام واإلحساء
.المخصصة الستيراد القمح

which helps to isolate any area affected by any effects

regard to contingency plans for employees Foundation

Product of flour and wheat derivatives (tons)

حافظت المؤسسة على مخزون احتياطي من القمح يغطي حاجة
االستهالك لمدة ستة أشهر وتستهدف مستقبال زيادته إلى تغطية
حاجة االستهالك لمدة عام كامل بنا ًء على توصية مجلس الشورى
 وذلك بعد استكمال،هـ1431/10/10 ) وتاريخ43/89( رقم
المشاريع التوسعية المزمع ترسيتها في ميناء ينبع التجاري وميناء
 إضافة إلى استكمال،ضبا والتي تم اعتمادها بميزانية المؤسسة
األعمال اإلنشائية في الصوامع الجديدة الجاري تنفيذها في
كل من الجموم وميناء جازان وتوسعه صوامع التخزين بفرعي

areas for which the inventory is available, either with

) المنتج من الدقيق ومشتقات القمح ( طن

Percentage of branch production to total
production

المخزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ-3

inventory of strategic wheat and flour in one place,

الفـــرع

Branches
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3 - stockpiles of wheat and Emergency Plan:

has developed strategic plans for training programs to
and property.

اإلجمالي
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 هـ1434/1433  إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:)10( شكل رقم
Figure (10): Production of Flour in the Branches during the year 2012

4. Net Operational Hours of Mills and the Percentage

نسبة التوقف االضطراري لساعات التشغيل الطبيعي للعام-4

of Their Production

هـ1434/1433

The total operational hours obtained 152318 hours which
is 5010 hours more than the year 2011 representing 3.4%
increase and the mills utilization is 110.38% of the yearly
production plan.

)152,318,25( بلغ إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن
) ساعة عن العام المالي5,010.6( ساعة بارتفاع قدره
 وبنسبة استغالل،%3.4 م) بنسبة ارتفاع2011( هـ1433/1432
.%110.38 فعلي للمطاحن

Total hours of emergency stops reached 1107 hours in
year 2012, representing 0.72% of total operational hours
of flour mills which was less by 700 hours in 2011 (38.8%
decrease).This is a positive indicator forced down stops
and improved operating conditions after increasing
preventive maintenance periods, note that the rate of
forced stop allowable 3.5%. Which is evident from Table

) ساعة بنسبة1,107,49( كما بلغت ساعات التوقف الطارئة
 وأقل من العام المالي، إلى عدد ساعات التشغيل الفعلي%0.72
%38.8 ) ساعة وبنسبة700.7( م) بمقدار2011( هـ1433/1432
وهذا مؤشر إيجابي على انخفاض التوقفات االضطرارية وتحسن
 علماً أن معدل،ظروف التشغيل بعد زيادة فترات الصيانة الوقائية
 وهو ما يتضح من الجدول،%3.5 التوقف االضطراري المسموح به
.)11(  والشكل البياني رقم, )8( رقم

(8), and Figure (11).

Table No. (8): Operational Hours of Mills during the
year 2012

) نسبة التوقف االضطراري لساعات التشغيل الطبيعي8( جدول رقم
هـ1434/1433 للعام

% ساعات التشغيل الفعلي نسبة االستغالل الفعلي للمطاحن
Region-wise Branches
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40
35
30
25

ساعات التوقف االضطراري

of Emergency Stops %

Actual hours of

Emergency Stops

الفـــروع حسب المناطق

to the total hours

operation

Hours

Riyadh

0.03

35,169.00

10.00

منطقة الرياض

15

Makkah Al Mokramah

1.22

36,307.24

447.67

منطقة مكة المكرمة

10

Al Madinah Al Munawarah

0.15

7,353.25

11.17

منطقة المدينة المنورة

Qassim

0.05

13,851.00

7.00

منطقة القصيــم

Eastern

0.25

21,454.15

53.10

المنطقة الشرقية

Asir

2.98

17,956.68

552.47

منطقة عســير

Tabuk

0.38

6,802.63

26.08

منطقة تبـوك

Hail

0.00

6,997.30

0.00

منطقة حائل

Aljouf

0.00

6,427.00

0.00

منطقة الجوف

Total

0.72

152,318.25

1,107.49

23.7%
19.7%

20

12.9%
8.9%

12.8 %
5.5%

5.3 %

6.4%
5.1 %

5
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شكل رقم ( :)11ساعات التوقف االضطراري خالل عام 1434/1433هـ (2012م)
Figure (11): Percentage of emergency stops to the actual operational hours in the year 2012

-5النخالة

5. Bran

بلغ المنتج من النخالة لالستخدام الحيواني ()658.111.55

Product of bran for animal use (658.111.55) tons, an

طن ،بارتفاع قدره ( )7.596طن وبنسبة  %1.2عن العام المالي

increase of (7.596 tons) and by 1.2% for the fiscal year

1433/1432هـ (2011م)،وتعادل الكمية المنتجة من النخالة

(2011), equivalent to the amount produced of bran

الحيوانية ما مقداره ( )16.452.789كيس زنة 40كجم ،كما هو

animal was (16.452.789) bag weighing 40 kg, as shown

موضح في الجدول رقم ( )9والشكل البياني رقم (: )12

جدول رقم ( :)9إنتاج الفروع من النخالة في عام  1434/1433هـ

1.22 %

35000

نخالة االستخدام الحيواني المنتجة
(طن)
Animal Bran Produced
)(Tons

منطقة الريــــــاض

151.586.90

23.03 %

Riyadh

30000

منطقة مكة المكرمة

137.902.82

20.95 %

Makkah Al Mokramah

منطقة المدينة المنورة

33.566.42

5.10 %

Al Madinah Al Munawarah

منطقة القصيــــــم

57.254.64
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Table No. (9): Production of Animal Bran in the
Branches During the Year 2012
نسبة إنتاج كل فرع إلى اإلجمالي ()%
Branch-wise Production
Percentage

الفـــروع

40000
.03 %

in the Table (9) and Figure (12):

Branches

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

Riyadh

ساعات التوقف االضطراري
Emergency Stops Hours
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شكل رقم (:)13نسبة إنتاج الفروع من النخالة إلى االنتاج الكلي في عام  1434/1433هـ (2012م)

شكل رقم ( :)12إنتاج الفروع من النخالة في عام  1434/1433هـ
Figure (12): bran production in the branches in the year 2012

Figure (13): Percentage of Production of Bran by branches to the total in year 2012
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-6األعالف

6- FEED

بلغت الكمية المنتجة من األعالف بجميع أنواعها ()416.995
طن بزيادة قدرها( )16.449طن وبنسبة  %4.1عن العام المالي

The feed production of all the types of feed is 416995
tons in the year 2012 which is 4.1% more than the year

1433/1432هـ (2011م) وتعادل الكمية المنتجة من األعالف

)2011, Produced quantity of feed equivalent (8.339.9

ما مقداره ( )8.339.900كيس زنة 50كجم ،وهو ما يتضح من

weighing 50 kg bag. As shown in table 10 and figure 14.

الجدول رقم (  ) 10والشكل البياني رقمي (.)14

جدول رقم ( :)10إنتاج الفروع من األعالف في عام  1434/1433هـ

نسبة إنتاج كل فرع إلى اإلجمالي ()%

األعالف المنتجة (طن)
)Feed produced (tons

)%( Percentage Of Production

منطقة الريـاض

76,257

18.29 %

Riyadh

منطقة مكة المكرمة

53,224

12.76 %

Makkah Al Mokramah

المنطقة الشرقية

83,640

20.06%

Eastern

منطقة القصيــم

123,369

29.59%

Qassim

منطقة عســـير

80,505

19.31 %

Asir

416,995

100 %

الفـــروع

اإلجمالي
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Table No. (10): Production of Animal Feed in the
Branches during the Year 2012
Branches

Total

49

شكل رقم ( :)14إنتاج الفروع من األعالف في عام  1434/1433هـ

شكل رقم ( : )15نسبة إنتاج كل فرع من األعالف إلى إجمالي اإلنتاج في عام 1434/1433هـ (2012م)

Figure (14): Production of Feed in the Branches during the year 2012

Figure (15): Production of Animal Feed in the Branches during the Year 2012
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القسم الثالث

Third section
Marketing GSFMO products

تسويق املنتجات
أو ًال  :املبيعات اإلجمالية للدقيق
ثانيًا  :مبيعات الفروع من الدقيق
ثالثًا  :مبيعات األعالف
رابعًا  :مبيعات النخالة
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1 - Total Flour Sales
2 - Flour Sales in the branches
3 - Feed Sales
4 - Animal bran sales
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 هـ1434/1433- 1412/1411  مبيعات المؤسسة من الدقيق في الفترة من:) 16 ( شكل رقم
Figure (16): Total Sales of Flour during the period (1991 – 2012)

1. Total Sales of the Organization
The amount of sales GSFMO of flour has doubled in
22 years earlier, it amounted to (0.95) million tons in
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2.435

2.328

2.181

2.169

2.042

2.016

1.954

1.954

1.957

1.849

1.716

1.568

1.458

1.413

1.356

1.353

1.309

1.227

1.212

million tons in 2012, a growth rate of total (152.6% )
during the period from 1411/1412 H to the year (1433/1434
H), and an average annual growth rate is (6.9%), in
response to growing demand for flour in the Kingdom,
which is shown in the table (11) and Figure ( 16), which
illustrate the evolution of the company’s annual sales
of flour during the period of the year 1411/1412 to the
year 1433/1434 H

Table No. (11): Total Sales of Flour during the period

(1433/1434) 2012

(1432/1433) 2011

(1431/1432) 2010

(1430/1431) 2009

(1428/1429) 2008

(1427/1428) 2007

(1426/1427) 2006

(1425/1426) 2005

(1424/1425) 2004

(1423/1424) 2003

(1422/1423) 2002

(1421/1422) 2001

(1420/1421) 2000

(1419/1420) 1999

(1418/1419) 1998

(1417/1418) 1997

(1416/1417) 1996

(1415/1416) 1995

(1991-2012)

1414/1415) 1994

1.155
(1413/1414) 1993

1.061
(1412/1413) 1992

(1411/1412) 1991

.957

1411/1412 AH, and rose gradually to that reached 2.4

 املبيعات اإلجمالية للدقيق: أو ًال
تضاعفت كمية مبيعات المؤسسة من الدقيق خالل اثنى
) مليون طن في عام0.95(  فقد بلغت،وعشرين عامًا السابقة
) مليون2.4(  وارتفعت تدريجيًا إلى أن بلغت،هــ1412/1411
)%152.6(  وبمعدل نمو إجمالي،)هــ1434/1433( طن في عام
1434/1433(  هــ إلى عام1412/1411 خالل الفترة من عام
 وذلك استجابة،)%6.9(  وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره،)هــ
 وهو ما يتضح من،للطلب المتزايد على الدقيق في المملكة
 واللذين يوضحان،)16( ) والشكل البياني رقم11( الجدول رقم
التطور السنوي لمبيعات المؤسسة من الدقيق خالل الفترة من
.  هـ1434/1433 هـ إلى العام1412/1411 العام
 مبيعات المؤسسة من الدقيق خالل الفترة من:)11( رقم
 هـ1434/1433  إلى1412/1411

Year السنوات

Flour Sales (Million Tons) كمية مبيعات الدقيق

1991 )1411/1412(
1992 )1412/1413(
1993 )1413/1414(
1994 )1414/1415(
1995 )1415/1416(
1996 )1416/1417(
1997 )1417/1418(
1998 )1418/1419(
1999 )1419/1420(
2000 )1420/1421(
2001 )1421/1422(
2002 )1422/1423(
2003 )1423/1424(
2004 )1424/1425(
2005 )1425/1426(
2006 )1426/1427(
2007 )1427/1428(
2008 )1428/1429(
2009 )1431/1430(
2010 )1432/1431(
2011 )1433/1432(
2012 )1434/1433(

0.957
1.061
1.155
1.212
1.227
1.309
1.353
1.356
1.413
1.458
1.568
1.716
1.849
1.957
1.954
1.954
2.016
2.042
2.169
2.181
2,328
2.435
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 هـ1434/1433  مساهمة الفروع في إجمالي مبيعات المؤسسة من الدقيق في عام:)17( شكل رقم
Figure (17): Branches contribution of Flour Sales during the year 2012

2. Sales of Organization’s Branches

 مبيعات الفروع من الدقيق: ثانيًا

The Organization’s flour sales reached 2.4 million tons

) مليون طن في العام2.4( بلغت مبيعات المؤسسة من الدقيق

during the year 2012 (1433/1434). The branch in Makkah

 واحتل فرع مكة المكرمة المركز األول في، )هـ1434/1433(

made the biggest sales of flour which reached 702,600

 هـ حيث بلغت حوالي1434/1433 مبيعات الدقيق في العام

tons making up 28.8% of the total flour sales. After

،) من إجمالي مبيعات الدقيق%28.8( ) ألف طن بنسبة702.6(

Makkah’s branch came the Riyadh branch with sales

) من%23.3( ) ألف طن بنسبة569.4( يليه فرع الرياض بمقدار

reaching 569,400 tons of flour (23.3% of the total flour

 بينما احتل فرع عسير المركز الثالث،إجمالي مبيعات الدقيق

sales). Asir branch came in 3r d in terms of flour sales

) من إجمالي مبيعات%14.2( ) ألف طن بنسبة347.6( بمقدار

with a total of 347,600 tons (14.2% of the total flour

) والشكل البياني رقم12(  وهو ما يتضح من الجدول رقم،الدقيق

sales). These statistics are explained in Table 12 and

. )17(

Figure 17.

700000

النخالة ) خالل-األعالف- مبيعات الفروع من ( الدقيق:)12( جــدول رقم
)  هـ ( بالطن1434/1433 العام

Table No. (12): Sales (In Tons) By Branches During
the Year 2012

800000
702591

600000

الجوف اإلجمـــــــالي
Total
Aljouf

569411

500000
400000

2435234 71484 106294

347654

300000

حـائل
Hail

286824

200000

414887
150068

100000

142233

106294

71484

58671

470051

0

0

38017 41841

المدينة المنورة
تبـــوك
Al Madinah
Tabuk
Munawarah
150068
0
32921

الشرقية القصــيم عســير
Asir Qssim Eastern

702591

569411

إجمالي مبيعات الدقيق
sales Flour

81858

53089

78231

إجمالي مبيعات األعالف
sales Feed

10617

121773

74987

إجمالي مبيعات النخالة
Total Bran Sales

58671 347654 142233 286824
150

80103 121454

35536 114356

0

مـكــة المكرمة
الــريـاض
 المنتج/ الفروع
Makkah
Riyadh Branches / Product
Al Mokramah

0
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4. Animal bran sales

3. Feed Sales

 مبيعات النخالة: رابعًا

The total GSFMO’s sales of animal bran reached
470,000 tons during the year 2012. Makkah branch was
leading with a total of 121,700 tons of animal bran sales
(26% of the total bran sales), followed by Asir branch
with sales of 114,300 tons of animal bran (24.3% of the
total bran sales), and Riyadh branch with sales reaching
74,900 tons (15.9% of the total animal bran sales). These
numbers are explained in Table 12 and Figure 19.

 مبيعات األعالف: ثالثًا

The total sales in terms of animal feed were 414,800
tons during the year of 2012. Qassim branch was 1st in
terms of sales of animal and poultry feed. The sales in
that branch reached 121,400 tons which is 29.2% of the
total sales of animal feed. Dammam branch followed
with the sales of 81,800 tons which constitutes 19.7% of
the total, and finally the Asir branch with sales of 80,100
tons which is 19.3% of the total sales of animal feed.
These numbers are explained in Table 12 and Figure 18.

) ألف طن في470( بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من النخالة
 واحتل فرع مكة المكرمة المركز األول، هـ1434/1433 العام
) ألف طن121.7( في مبيعات النخالة الحيوانية فقد بلغت مبيعاته
 تاله فرع،) من إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية%25.9( بنسبة
) من%24.3( ) ألف طن بنسبة114.3( عسير حيث بلغت مبيعاته
 بينما احتل فرع،إجمالي مبيعات المؤسسة من النخالة الحيوانية
) ألف طن بنسبة74.9(  فقد بلغت مبيعاته،الرياض المركز الثالث
 وهو ما يتضح من،) من إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية%15.9(

) ألف طن414.8( بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من األعالف
 واحتل فرع القصيم المركز األول،هـ1434/1433 في العام
)%29.2( ) ألف طن بنسبة121.4( في مبيعات األعالف بكمية
 يليه فرع المنطقة الشرقية بكمية، من إجمالي مبيعات األعالف
، ) من إجمالي مبيعات األعالف%19.7( ) ألف طن بنسبة81.8(
) ألف80.1( بينما احتل فرع منطقة عسير المركز الثالث بكمية
 وهو ما يتضح، ) من إجمالي مبيعات األعالف%19.3( طن بنسبة
.)18( ) والشكل البياني رقم12( من الجدول رقم

. )19( ) والشكل البياني رقم12( الجدول رقم

 هـ1434/1433  الشكل يوضح إجمالي مبيعات الفروع من النخالة في العام:)19( شكل رقم
Figure (19): Branches contribution of Bran Sales during the year 2012
140000

121773

 هـ1434/1433  الشكل يوضح إجمالي مبيعات الفروع من األعالف في العام:)18( شكل رقم
Figure (18): Branches contribution of Feed Sales during the year 2012
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Fourth Section

القسم الرابع

Human Resources
First:

The Functional Structure of
GSFMO Employees

Second: Management Development

املوارد البشرية
 الهيكل الوظيفي ملنسوبي املؤسسة:أو ًال
 التطوير اإلداري والتدريب:ثانيًا

and Training

61

60

Saudi employees represents 51% of the total number of
employees during the year 2012, Lower percentage is due
to increase the number of manual workers non-Saudis
and who constitute 34% of the total number of GSFMO’S
staff. Their work functions do not accept Saudis due to
lower financial return and the nature of the work of those
jobs (plumber, tailor, forklift drivers ...), in addition to
the nature of the work of the Foundation industrial and
lack of incentives to attract national employment eligible
for jobs professional and professional assistance, and
leaving GSFMO after training to other companies. This
represents a major obstacle in raising the percentage of
Saudization.

Table No. (14): Number of Employees according to
their Nationalities during the year 2012

 من إجمالي عدد الموظفين%51 يشكل الموظفون السعوديون
 ويرجع سبب انخفاض تلك النسبة إلى، هـ1434/1433 خالل عام
زيادة عدد العمال اليدويون من غير السعوديين والذين يشكلون
ً علما، من إجمالي عدد موظفي المؤسسة%34 نسبة في حدود
بأن تلك الوظائف ال يُقبل عليها السعوديين نظراً النخفاض العائد
 سائقي روافع، خياط،المالي وطبيعة عمل تلك الوظائف (سباك
 ) إضافة إلى أن طبيعة عمل المؤسسة الصناعي وعدم... ،شوكية

تدريبهم وتأهيلهم بمجال عمل المؤسسة مثل عائقاً أساسياً في
. رفع نسبة السعودة

Numbers العدد

الجنسية

Saudi

51

1968

سعودي

Non-Saudi

49

1895

غير سعودي

Total

100

3863

اإلجمالي

 هـ1434/1433  نسبة السعودة للعام:) 21 ( الشكل
Figure (21): Saudization during the Year 2012

structure of employees in the organization reflects this

ﺳﻌﻮﺩﻱ
Saudi

20

ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮﺩﻱ

10

Non - Saudi

51%

49%

نظراً لطبيعة عمل المؤسسة وتنوع الوظائف بها فإن هيكلها
الوظيفي يعكس هذا التنوع ويتضح هذا باستقراء بيانات الجدول
) والذي يوضح عدد العاملين بالمؤسسة مقسمين طبقًا13( رقم
. لطبيعة عمل كل منهم

different type of jobs as shown in table (13) and figure (20)

Table No. (13): Number of Employees according to
their Nature of Work during the year 2012

 عدد العاملين في المؤسسة وفقاً لطبيعة العمل في:)13( الجدول رقم
 هـ1434/1433 العام

work of Nature

Percentage % النسبة

Numbers اعداد

طبيعة العمل

Administrative

3

115

إداري

Technical

17.6

681

مهنيون

Assistant Tech. Technical

35

1351

مهنيون مساعدون وفنيون

Clerical

9

349

كتبه

Labour

35.4

1367

عمال يدويون

Total

100

3863

اإلجمالي

40

 هـ1434/1433  عدد العاملين في المؤسسة وفقاً لطبيعة العمل في العام:) 20 ( الشكل
Figure(20): The functional structure of GSFMO employees
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the different jobs related to production, the functional

 هـ1434/1433  نسبة السعودة في العام:)14( الجدول رقم

40

0

Because of the nature of the organization work and

 باإلضافة إلى تسرب الفنيين السعوديين بعد، والمهنية المساعدة

Percentage % النسبة

50

 الهيكل الوظيفي ملنسوبي املؤسسة:أو ًال

توفر البدالت الستقطاب العمالة الوطنية المؤهلة للوظائف المهنية

Nationality

60

First: The Functional Structure of
Employees in the Organization

15
10
5

ﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﻮﻥ
Workers

ﻣﻬﻨﻴﻮﻥ
professionals

ﻣﻬﻨﻴﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻭﻓﻨﻴﻮﻥ
Asst.Professional and Technicians

ﺇﺩﺍﺭﻳﻮﻥ
Administratives

ﻛﺘﺒﺔ
Clerical

0
35.4%

35.%

9%

17.6%

3%
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برنامج التدريب على رأس العمل- 2

2 - On-The Job Training Program
The total number of beneficiaries of this program (about

) موظف ًا خالل88( بـلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو

88) employees during the fiscal year 1433/1434 AH, the

 وفيما يلي البرامج التي تم تنفيذها,هـ1434/1433 العام المالي
: وهي

following programs have been implemented, namely

.  برنامج في المبيعات والتسويق: 1/2

2/1: Program in sales and marketing.
2/2: a training program in the field of finance and
accounting.

.  برنامج تدريب في مجال المالية والمحاسبة: 2/2
.  برنامج إدارة المستودعات: 3/2

2/3: warehouse management software.

. برنامج أساسيات خلط القمح: 4/2

2/4: the basics of mixing wheat.

. برنامج صيانة الضواغط الهوائية: 5/2

2/5: Program maintenance of Pneumo compressors.

Table (16): Distribution of the number of trainees on
training programs on top of work carried out in the
year 2012.
اإلجمالي

Number عدد الفرص التدريبية

 توزيع أعداد المتدربين على برامج التدريب على:)16( الجدول رقم
هـ1434/1433 رأس العمل المنفذة في العام

The training courses offered to the national work force
aim at enhancing the work force’s abilities and providing
them with the skills necessary in the field of storage,
milling, quality control, laboratories, engineering,
mechanics, electrician and maintenance. These courses
are meant to improve the employees capabilities. The
Organization has also contributed in training university
& specialized college students in the Kingdom in all its
branches. The number of beneficiaries in those programs
reached 761 employees during the year. The training
courses carried out in the year 2012 are the following:

تهدف البرامج التدريبية إلى تأهيل منسوبي المؤسسة ورفع
مهاراتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد في المجاالت اإلدارية
والمالية والتسويقية والسالمة الصناعية والفنية مثل مجاالت
التخزين والطحن والصيانة والجودة والمختبرات والهندسة
 سواء,  بهدف رفع كفاءتهم اإلنتاجية.. والميكانيكا والكهرباء
 وللمؤسسة مساهمة، كانت هذه البرامج داخل المملكة أو خارجها
فعالة في (التدريب التعاوني) لتدريب بعض طالب الجامعات
 وبلغ عدد المستفيدين من, والكليات في جميع فروع المؤسسة
،هـ1434/1433 ) موظفًا خالل الـعـام المالي761( هذه البرامج
وتتمثل البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام المالي
 في برامج التطوير اإلداري وبرنامج التدريب،هـ1434/1433
:  وفيما يلي تفاصيل هذه البرامج, الفني
 ويتضمن البرامج التالية: برنامج التطوير اإلداري-1

1. Management Development Program

.  اإلداري والمالي:1/1

1.1: Management and Financial Program.

برنامج التدريب على رأس العمل

اإلدارة العامة

Branches

Head Quarter

23

23

0

Marketing and Sales المبيعات والتسويق

19

19

0

Finance and Accounting المالية والمحاسبة

22

20

2

Warehouse المستودعات

19

18

1

Basics of mixing wheat أساسيات خلط القمح

5

5

0

maintenance of Pneumocompressors صيانة الضواغط الهوائية

88

85

3

اإلجمالي

Type of on the job training

.  الفني:2/1

1.3: English Language Program.

.  اللغة اإلنجليزية:3/1

1.4: Computer Training Program.

.  الحاسب اآللي:4/1

1.5: Industrial Security and Safety Program

.  األمن الصناعي والسالمة المهنية:5/1

Table no. (15): Explain the distribution of trainees on
different fields of Management Development Program
during the year of 2012.

 ) توزيع أعداد المتدربين على برامج التطوير15 ( ويوضح الجدول
.هـ1434/1433 اإلداري المنفذة خالل العام المالي

Table no. (15): the distribution of trainees on different
fields of Management Development Program during
the year of 2012.

 توزيع أعداد المتدربين على برامج التطوير اإلداري:)15( الجدول رقم
هـ1434/1433 المنفذة في العام

اإلجمالي
Total

65

 التطوير اإلداري والتدريب:ثانيًا

1.2: Technical Program.

الفروع

Total

Second: Management Development and
Training

عدد الفرص التدريبية
opportunities Training of Number

training of Type نوع التدريب
Quarter Head اإلدارة العامة

Branches الفروع

Head Quarter اإلدارة العامة

187

143

44

Financial and Admin

إداري ومالي

26

20

6

Technology Specialized

فني متخصص

139

116

23

Language English

لغة إنجليزية

90

87

3

Training Computer

حاسب آلي

207

200

7

Safety and Security

أمن وسالمة

649

566

83

Total

اإلجمالي

64

 هـ1434/1433  توزيع البرامج التدريبية المنفذة للعام المالي:)22( شكل رقم
Figure (22): Number of Participants of Training Programs during the Year 2012
برنامج التدريب الفني- 3

3. Technical Training Program
The number of beneficiaries under this program was 24
employees during 2012.
This program is divided into four parts which are as
follows:

) موظفًا خالل24( بـلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو
 وينقسم هذا البرنامج التدريبي، هـ1434/1433 العام المالي
: إلى أربعة تخصصات وهي على النحو التالي
. التدريب الفني والصناعي: 1/3

3/1. Technical and Industrial Training.

. التدريب للمختبرات والجودة النوعية: 2/3

3/2. Quality Control and Laboratories Training.

. التدريب للسالمة الصناعية: 3/3

3/3. Industrial Safety Training.

. التدريب للمشتريات الخارجية: 4/3

3/4. Training for Purchases from Abroad.
It becomes clear from the above information that the
number of employees that benefitted from different
training programs during the year of 2012 reached 761
employees. As shown in table (17).and figure (22).
The organization also gave a chance to 31 university/
college students in summer to be trained in the
Organization’s branches in management and technical
section. This is in the context of collaboration with the
Higher Education Sector of the Kingdom.

Table No. (17): Training programs carried out during
the year 2012

اإلجمالي
Total
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
Headquarter

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
Branches
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ
On job training

67

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ
Technical Training

عدد الفرص التدريبية
Number of Training Opportunities

يتـضح مما سبق أن عدد الموظـفـين الذين اســتفادوا من برامج
)761( هـ1434/1433 التـدريب المخـتلفة خالل الــعام المالي
. ) 22 (  ) والشكل17 (  وهو ما يوضحه الجدول،موظفًا
 ) فرصة تدريبية لطالب الجامعات31 ( كما أتاحت المؤسسة عدد
والكليات التقنية المتخصصة بفروع المؤسسة في بعض المجاالت
 وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات التعليمية،اإلدارية والفنية
. بالمملكة

هـ1434/1433  البرامج التدريبية المنفذة في العام:)17( الجدول رقم

Program

البرنامج

83

Management Development

التطوير اإلداري

19

5

Technical Training

التدريب الفني

88

86

2

On job training

التدريب على رأس العمل

761

671

90

Total

اإلجمالي

الفروع
Branches

اإلدارة العامة
Headquarter

649

566

24

ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
Management Development

66

Fifth Section

القسم اخلامس

The Financial Report
First:

Financial Balance Sheet Analysis

Second: New Projects and its Work Progress
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التقرير املايل

 حتليل قائمة املركز املايل:أو ًال
 املشروعات اجلديدة وسري العمل فيها:ثانيًا

68

هـ1434/2/17  قائمة المركز المالي للمؤسسة في:)18( جدول
)(بالمليون ريال سعودي

Table (18): Financial Balance Sheet in the Year
2012 (Million SR)
هـ1433/2/5

هـ1434/2/17

1644.9

1,671,361,260.54

الحسابات الدائنة
Accounts Credit
إيرادات الميزانية
Budget Revenues

هـ1433/2/5

هـ1434/2/17

3954.2

4,222,722,026 .99

األمانات
Secretariats
23.9
1050.3

1074.2

24,949,702.38
1,181,527,641. 24

1,206,477,343. 52

أمانات متنوعة
Misc. Secretariats
أمانات اعتمادات مستنديه
Documentary Credits

مجموع األمانات
Total of Secretariats

مصرفات الميزانية
Budget Expenditures
العهد
Testaments

8.9

0

13.2

12,712,372 .26

1050.3

1,181,527,641 .24

عهد اعتمادات مستنديه
Documentary Credits

0

مجموع العهد
Sum of the Covenant

1063.6

مؤسسة النقد والبنوك التجارية
SAMA and Commercial Banks

13.1

12,555,277. 18

المطلوبات
Current Account

509.5

457,064,505 .56

5.4

6,231,369. 96

المستحقات العامة
Liabilities

3.2

3,912,180 .50

البنوك التجارية المدينة
Commercial Banks Receivables

1878.5

2,492,131,912. 29

512.8

0

مجموع مؤسسة النقد والبنوك التجارية
Total SAMA and Commercial Banks

-

•

The organization has achieved a surplus in income
amounting to 455.9 million Riyals on 17/2/1434H
compared with the amount on 5/2/1433H. which was
507.8 million Riyals.

•

The total budget of the organization reached 4301.3
million Saudi Riyals on 17/2/1434H compared with the
total reached on 5/2/1433H which was 3954.3 million
Riyals. This means more by 6.7%.

مؤسسة النقد العربي السعودي
Arabian Monetary Agency

•

•

The Organization’s expenses were 4222.7 million
Saudi Riyals on 17/2/1434H against 3954.3 million
Saudi riyals on 5/2/1433H. This shows that the increase
reached 6.7%.
The Organization’s income reached 1671.3 million
Riyals on 17/2/1434H against 1644.9 million Saudi
Riyals on 5/2/1433H (1.6% increase).

 حتليل قائمة املركز املايل لعام:أو ًال
 هـ1434/1433
تعبر قائمة المركز المالي عن أصول المؤسسة والتزاماتها تجاه
 وتشير بيانات قائمة المركز.الغير والحسابات المدينة والدائنة
المالي وفائض إيرادات المؤسسة والتي يوضحها الجدوالن رقم
:) إلى الحقائق التالية19 ،18(
) ماليين ريال455.9( •حققت المؤسسة فائضاً بلغ
) مليون ريال في507.8(  مقابل،هـ1434/2/17 في
. هـ1433/2/5
) مليون ريال سعودي4301.3( •بلغ إجمالي ميزانية المؤسسة
) مليون ريال سعودي3925.6(  مقابل،هـ1434/2/17 في
. )%9.5(  بمعدل نمو قدره،هـ1433/2/5 في
) مليون ريال سعودي4222.7( •بلغت مصروفات المؤسسة
) مليون ريال سعودي3954.3(  مقابل،هـ1434/2/17 في
. )%6.7(  بمعدل نمو قدره،هــ1433/2/5 في
) مليون ريال سعودي في1671.3( •بلغت إيرادات المؤسسة
) مليون ريال سعودي في1644.9(  مقابل،هـ1434/2/17
. )%1.6(  بمعدل نمو قدره،هـ1433/2/5

جاري وزارة المالية
Public Entitlements
مجموع الحسابات الجارية
Total Current Account

1549.5

The balance sheet of the organization represents the
assets and liabilities of third-party accounts (receivable
and payable). The balance sheet and the surplus in
income are explained in Tables (18,19). They represent the
following facts:

عهد مؤقتة
Temporary Covenants
عهد تحت التحصيل
Collection period

الحسابات الجارية
Total Deposit

71

الحسابات المدينة
Accounts Debit

First: Financial Balance Sheet Analysis for
the year 2012

البنوك التجارية الدائنة
Commercial Bank Payables

4616.3

5,388,757,163. 59

مجموع الحسابات الدائنة
Total Credit Accounts

530.7

5,877,938,726 .55

مجموع الحسابات المدينة
Total Accounts Receivable

690.7

1,087,372,828. 38

 أرصدة دائنة مدورة: يخصم
Less: Circular Debts

1605.1

1,576,554,391 .34

 أرصدة مدينة مدورة: يخصم
Offset Circular Credits

3925.5

4,301,384,335. 21

صافي الحسابات الدائنة
Net Accounts Payable

3925.5

4,301,384,335 .21

صافي الحسابات المدينة
Net Accounts Receivable
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the expansion of the Workers’ Housing Enterprise
branch in Medina with furniture, as well as change
the order for each of the Workers’ Housing Branch,
Riyadh and Hail branch.
5 - awarding the project to establish a spare parts
warehouse Foundation branch in Riyadh.
6 - awarding the project raise the power of the electrical
housing and warehouses Riyadh branch.
7- change order for the project of establishing a concrete
silos in Mecca (Gomom), as well as change the order
of the expansion project silos Jeddah branch to
import wheat (140) thousand metric tons, as well as
change the order of the supervisory and engineering
services for the same project
8 - reducing the value of the contract for the project
expand Dammam silos to import wheat and extend
the duration of the contract.
9 - awarding the project to implement the squares of
State for Public Administration of the institution, as
well as a project to provide supervisory services for
the same project.
Work is still going on in some of the projects that have
been Tilandzhave years (2010) and (2011 m) which is under
construction is not completed, such as:.
1.

Create a concrete silos in Makkah Region (Al Jomoum)

2.

Create a flour mill in Mecca (Al Jomoum)

3.

expand Jeddah silos to import wheat

4.

expand Dammam silos to import wheat

5.

Create a feed factory with a production capacity (80)
tons / day Aseer institution Branch

6.

create silos and mills in Jazan

As has been the completion of the following projects:

73

1.

Implementation of the roads and sidewalks Jouf.

2.

Update fourth mill Foundation branch in Jeddah.

3.

Create a storage warehouse flour branch Hail.

4.

Expansion of Housing Hail workers.

5.

Expansion of a Hail administration building.

6.

Update Al Kharj silos.

المؤسسة بمنطقة المدينة المنورة مع التأثيث وكذلك أمر
.تغيير لكل من إسكان العمال بفرع الرياض وفرع حائل
 ترسية مشروع إنشاء مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة-5
. بالرياض

Table (19): Surplus Income in the year 2012 (Million
SR)

هـ1434/2/17  فائض إيرادات العام المالي في:)19( جدول
)(بالمليون ريال سعودي

هـ1433/2/5

هـ1434/2/17

Statement

البيان

 ترسية مشروع رفع القدرة الكهربائية لمنطقة السكن-6
. والمستودعات بفرع الرياض

1.644

1,671,361,260 .54

 أمر تغيير لمشروع انشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة مكة-7
 وكذلك أمر تغيير لمشروع توسعة صوامع، )المكرمة (الجموم
 وكذلك أمر، ) ألف طن متري140( فرع جدة الستيراد القمح
. تغيير للخدمات اإلشرافية والهندسية لنفس المشروع

230.8

253,190,759 .30

Part I

الباب األول

59.09

66,847,143 .66

Part II

الباب الثاني

627.2

624,298,355 .25

Part III

الباب الثالث
الباب الرابع

Budget Revenues

إيرادات الميزانية

Less: Net Budgetary Expenditure

 صافي مصروفات الميزانية: يخصم

 تخفيض قيمة العقد لمشروع توسعة صوامع الدمام الستيراد-8
. القمح وتمديد مدة العقد

3037

3,278,385,768 .78

Part IV

3954.2

4,222,722,026 .99

Total Budget Expenditures

إجمالي مصروفات الميزانية

 ترسية مشروع تنفيذ الساحات الخارجية لإلدارة العامة-9
 وكذلك مشروع تقديم الخدمات اإلشرافية لنفس،للمؤسسة
. المشروع

5.4

6,231,369 .96

Less: Public Entitlements

 المستحقات العامة: يخصم

2948.4

4,228,953,396 .95

Net Budgetary Expenditures

صافي مصروفات الميزانية

1320.1

2,557,592,136 .41

Net Deficit

3.9

99,204 .93

15.5

1,010,774 .47

7.6

3,000,000,000 .00

-

-

507.8

455,980,582. 91

ومازال العمل جاريًا في بعض المشروعات التي رسيت في أعوام
م) وهي تحت التنفيذ ولم يتم االنتهاء منها2011( م) و2010(
: مثل
. ) إنشاء الصوامع الخرسانية في منطقة مكة المكرمة (الجموم-1
. ) إنشاء مطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة (الجموم-2
.  توسعة صوامع جدة الستيراد القمح-3
.  توسعة صوامع الدمام الستيراد القمح-4
يوم بفرع/) طن80(  إنشاء مصنع األعالف بطاقة انتاجية-5
. المؤسسة بعسير
.  إنشاء الصوامع والمطاحن بمنطقة جازان-6

: كما تم االنتهاء من المشاريع التالية
.  تنفيذ أعمال الطرق واألرصفة بالجوف-1
.  تحديث المطحنة الرابعة بفرع المؤسسة بجدة-2
.  إنشاء مستودع تخزين الدقيق بفرع حائل-3
.  توسعة سكن العمال بحائل-4
.  توسعة مبنى االدارة بحائل-5
.  تحديث صوامع الخرج-6

صافي العجز

Change in the Covenant/Liabilities
Change in the Secretariats
Cash Received from the Ministry of Finance
During this Year
Paid from the Surplus of Current Fiscal Year
This Year’s Surplus of Income that was not
given to the Ministry of Finance

Second: the completed projects and
projects under implementation in the year
1433/1434 H (2012)
1 - awarding three vital projects in both the Al Ahsa
and Al Kharj is to create a mill output, and the
establishment of mill-Ahsa, create silos Al-Ahsa.
2 - Implementation of modern conditioning systems Mills
Hail, Jouf, Qassim, Dammam.
3 - awarded draft examinations and Jdzisat the soil for the
expansion of Asir and silos as well as the preparation
of designs and specifications for the establishment of
silos with a storage capacity (80) thousand metric tons.
4 - awarded expansion project Workers’ Housing
Enterprise branch in Riyadh second phase as well as

 المطلوبات/ التغير في العهد
التغير في األمانات
السيولة الواردة من وزارة المالية خالل العام
المسدد من فائض العام المالي الحالي
فائض العام الحالي الذي لم يورد لوزارة المالية

 املشروعات التي مت إجنازها أو ما زالت:ثانيا
)م2012(  هـ1434/1433 حتت التنفيذ يف عام
 ترسيه ثالثة مشاريع حيوية في كل من األحساء والخرج-1
 وإنشاء،  وإنشاء مطحنه األحساء، وهي إنشاء مطحنه الخرج
. صوامع األحساء
، القصيم،  الجوف،  تنفيذ أنظمة تكييف حديثة لمطاحن حائل-2
.الدمام
 ترسية مشروعي فحوصات وجسات التربة لمشروع توسعة-3
صوامع عسير وكذلك إعداد تصاميم ومواصفات إلنشاء
. ) ألف طن متري80( صوامع بطاقة
 ترسية مشروع توسعة إسكان العمال فرع المؤسسة بمنطقة-4
الرياض مرحلة ثانية وكذلك توسعة إسكان العمال بفرع
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Table (20) Follow

نسبة التنفيذ
implementation
rate
%100.00

%79.73

%0.00

%0.00

%100.00

%100.00

%50.00

%39.21

%100.00

0.72%
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) 20 ( تابع جدول رقم

Table (20) Project contracts signed and workflow
until the end 2012

قيمة العقد
مدة العقد
تاريخ تسليم الموقع
بالريال
contract period Location delivery date The contract
value Riyals
ستة أشهر
6 months
سبعة أشهر بعد
األساس
7months after
basis
خمسة أشهر بعد
األساس
5 months after
basis

06/06/2012 م
16/07/1433 هـ
24/10/2012 م
08/12/1433 هـ
29/09/2010 م
20/10/1431 هـ

نسبة التنفيذ
implementation
rate

مدة العقد
contract period

تاريخ تسليم الموقع
Location delivery date

%0.00

ً شهرا26
26 months

%0.00

ً شهرا26
26 months

%0.00

ً شهرا26
26 months

10/10/ 2012 م
24/11/1433 هـ
09/10/2012م
23 /11/1433 هـ
09/10/2012م

)140( أمر التغيير لمشروع توسعة صوامع فرع جده الستيراد القمح
ألف طن متري
15
changed order for the silos branch expansion project
.Jeddah to import wheat (140) thousand metric tons

%0.00

ً شهرا10
10 months

توسعة إسكان العمال بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة مع التأثيث

%0.00

اسم المشروع
Project Name

م

999,850.00

رفع القدرة الكهربائية لمنطقة السكن والمستودعات بفرع الرياض
Raise the of the electrical housing and warehouses 13
.Riyadh Branch

13,149,210.20

أمر تغيير لمشروع إنشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة مكة
) المكرمة(الجموم
14
Change order for the construction of concrete silos in
.Mecca (Al Jomoum)

17,429,760

ًشهرا14
14 months

12/11/2012 م
27/12/1433 هـ

1,945,627.00

ستة أسابيع
6 weeks

من تاريخ الترسية
From the date of
award

) ألف طن متري80( أعداد تصميم ومواصفات إلنشاء صوامع بطاقة
بمنطقة عسير
500,000.00
17
Design and specification numbers to create silos with
a storage capacity (80) thousand metric tons in Asir

من تاريخ الترسية
From the date of
award

78,000.00

تصميم مبنى إدارة نسويه بموقع اإلدارة العامة
Design Feminist administration building located in 18
public administration

نفس األصل
Original same

88,000.00

 يوم45
45 day
بدون
Without
ستة أشهر
6 months
ستة أشهر
6 months

12/06/2012 م
22/07/1433 هـ
12/06/2012 م
22/07/1433 هـ

ًشهرا39
29 months

 هـ16/03/2011 م
11/04/1432

ًشهرا39
29 months

16/03/2011 م
11/04/1432 هـ

Expansion of the Workers› Housing Enterprise
branch Medina with furniture

16

أمر تغيير للخدمات اإلشرافية والهندسية لمشروع توسعة صوامع
فرع جده الستيراد القمح
Change the order of the supervisory and engineering 19
services to the silos branch expansion project
.Jeddah to import wheat

966,700.00

مشروع تنفيذ الساحات الخارجية باإلدارة العامة للمؤسسة
20
External spaces Implementation Project in GSFMO

28,000.00

تقديم الخدمات اإلشرافية لمشروع تنفيذ الساحات الخارجية
باإلدارة العامة
21
Provide supervisory services for External spaces
Implementation Project in GSFMO

327,621,000.00

« تخفيض قيمة العقد « توسعة صوامع الدمام الستيراد القمح
Reducing the value of the contract «expand 22
”Dammam silos to import wheat

« تمديد عقد « توسعة صوامع الدمام الستيراد القمح
327,621,000.00 Contract extension «expand Dammam silos to import 23
”wheat

 ) عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها حتى20 ( جدول رقم
م2012 هـ) الموافق1434/1433( نهاية

قيمة العقد
بالريال
The contract
value Riyals

اسم المشروع
Project Name

م

194,772,000

أنشاء مطحنة الخرج
Created mill Al Kharj

1

297,950,000

إنشاء صوامع األحساء
Create silos Al Ehsaa

2

200,000,000

أنشاء مطحنة األحساء
Created mill Al Ehsaa

3

08/09/2012م
21/10/1433 هـ

7,343,895.00

إنشاء نظام التكييف للمطحنة بفرع حائل
The establishment of the HVAC system Mill
Branch Hail

4

ً شهرا10
10 months

10/10/2012م
24/11/1433 هـ

7,343,895.00

%0.00

ً شهرا10
10 months

2012/11/14 م
29/12/1433 هـ

2,175,000.00

%0.00

ً شهرا12
12 months

2013/1/16 م
4/3/1433 هـ

14,691,704.00

%100.00

ثمانية أسابيع
8 weeks

23/11/1433 هـ

6

من تاريخ الترسية
From the date of
award

إنشاء نظام التكييف للمطحنة بفرع الجوف
The establishment of the HVAC system Mill
Jouf Branch
إنشاء نظام التكييف للمطاحن بفرع القصيم
The establishment of the HVAC system
Qassim Branch Mills
إنشاء نظام التكييف للمطاحن بفرع الدمام
The establishment of the HVAC system
Dammam Branch Mills

فحوصات وجسات التربة لمشروع توسعة صوامع عسير
299,000.00 Tests and Jdzisat soil for the expansion project
silos Asir

8

%20.15

ً شهرا12
12 months

05/09/2012 م
18/10/1433 هـ

توسعة إسكان العمال بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض
مرحلة ثانية مع التأثيث
2,797,470.00
Expansion of the Workers› Housing Enterprise
branch in Riyadh second phase with furniture

9

24.78%

ً شهرا12
12 months

12/09/2012 م
25/10/1433 هـ

1,834,280.00

إنشاء مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة بالرياض
Create Parts Depot Foundation branch in Riyadh

10

دون زيادة
Without

274,095.97

أمر تغيير لمشروع ( توسعة سكن العمال بفرع المؤسسة
)بحائل
Change order for the project (expansion of
)workers› housing Hail Establishment Branch

11

increasing

من تاريخ الترسية
From the date of
award

دون زيادة
Without
increasing

من تاريخ الترسية
From the date of
award

أمر تغيير لمشروع ( توسعة إسكان العمال بفرع
)المؤسسة بمنطقة الرياض
78,100.00
Change order for the project (expansion of
)Workers› Housing Enterprise branch in Riyadh

12

%100.00

%100.00

5

7

74

مدة العقد نسبة التنفيذ
implementation contract
rate
period

%35.29

%23.90

%32.21

%100.00
%100.00

%9.27

%0.00

%100.00

%0.00
%2.34
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ًشهرا38
28 months

تاريخ تسليم الموقع
Location delivery date

الترسية

Beginning from the date
of contract award

17/03/2011م

44 months

12/04/1432هـ

17/03/2011م

38 months

12/04/1432 هـ

ًشهرا14

07/03/2011م

14 months

02/04/1432هـ

ًشهرا17

20/04/2011م

months 17

16/05/1432هـ

ًشهرا38
28 months

اسم المشروع
Project Name

2,175,000

تقديم الخدمات اإلشرافية والهندسية لمشروع إنشاء
صوامع الجموم
Provide supervisory and engineering services
for the construction of Al Jomoum Silos.

2,359,840

خدمات إشرافية وهندسية لمشروع إنشاء مطاحن بطاقة
 يوم بمنطقة مكة المكرمة/  ) طن قمح1200(
Supervisory and engineering services for the
construction of a production capacity of mills
(1200) tons of wheat / day in Mecca.

12

خدمات إشرافية وهندسية لمشروع توسعة صوامع فرع
جده الستيراد القمح
Supervisory and engineering services for the
expansion of branch silos Jeddah to import wheat.

13

يبدا العقد من تاريخ

ًشهرا44

ًشهرا38

قيمة العقد بالريال
The contract value
Riyals

يبدا العقد من تاريخ
الترسية

Beginning from the date
of contract award

ًشهرا18

06/06/2012م

months 18

16/07/1433هـ

ًشهرا12

29/06/2011م

months 12

27/07/1432هـ

ًشهرا26

31/12/2011م

months 26

06/02/1433هـ

ًشهرا26

31/12/2011م

months 26

06/02/1433هـ

1,888,800

1,191,627
20,968,008

1,995,000

توسعة مبنى اإلداره بفرع المؤسسة بحائل
Expansion of the administration building
enterprise branch Hail.
تحديث صوامع الخرج
.Update silos Al Kharj
تقديم الخدمات اإلشرافية والهندسية لمشروع توسعة
الصوامع بفرع الدمام
Provide supervisory and engineering services
for the expansion project silos Dammam Branch

6,201,558.99

إنشاء مستودع لتخزين الدقيق بفرع المؤسسة بعسير
Create a warehouse to store flour in GSFMO
branch in Asir.

6,469,500

إنشاء أسوار من الخرسانة المسلحة لبعض فروع
)  ووادي الدواسر, المؤسسة ( حائل
Create of reinforced concrete walls of some
branches of The GSFMO (Hail, Wadi Dawaser)

373,730,000
186,500,000

إنشاء الصوامع بمنطقة جازان
Create silos in Jazan
إنشاء المطاحن بمنطقة جازان
Create mills in Jazan

م

11

Table (21) The percentage of completion of projects
signed in 2010 until the end of 2012.

نسبة التنفيذ
implementation
rate

مدة العقد
contract period
ًشهرا12

%100.00

12 months
%9.83

14
15

%6.98
%25.40
%0.72

%77.45
16

17

%52.39

%100.00
18
%100.00
19
%100.00
20

12 months

م) حتى2010( ) نسبة انجاز المشاريع الموقعة من عام21( جدول رقم
)م2012( هـ الموافق1434/هـ1433 نهاية عام

تاريخ تسليم
قيمة العقد بالريال
الموقع
The contract value
Location delivery
Riyals
date
19/12/2010م
13/01/1432هـ

ًشهرا33

18/09/2010م

32months

09/10/1431هـ

ًشهرا39
39 months

18/09/2010م
09/10/1431هـ

ًشهرا31

29/09/2010م

31 months
ًشهرا39

20/10/1431هـ

39 months

11/04/1432هـ

ًشهرا+26شهر4

18/05/2010م

426+ months

04/06/1431هـ

ًشهرا14

22/09/2010م

14 months

13/10/1431هـ

ًشهرا18

18/09/2010م

18 months

09/10/1431هـ

ًشهرا18

03/10/2010م

18 months

24/10/1431هـ

ًشهرا24

28/12/2010م

24 months

22/01/1432هـ

16/03/2011م

اسم المشروع
Project Name

م

تنفيذ أعمال الطرق واألرصفة بفرع المؤسسة بالجوف
implementation of the roads and pavements
.the GSFMO branch IN Jouf

1

506,000,000

)إنشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة مكة المكرمة (الجموم
Create a concrete silos in Mecca (Al Jomoum).

2

300,000,000

إنشاء مطاحن الدقيق بمنطقة مكة
)المكرمة(الجموم
Create a flour mill in Mecca (Al Jomoum).

3

315,100,000

مشروع توسعة صوامع جده الستيراد القمح
Silos Jeddah expansion project to import wheat.

4

339,640,000

توسعة صوامع الدمام الستيراد القمح
Silos expansion Dammam to import wheat.

5

140,000,000

يوم بفرع/ طن800 إنشاء مصنع لألعالف بطاقة إنتاجيه
المؤسسة بعسير
Create a feed plant with a production
capacity of 800 tons / day in GSFMO branch
in Aseer.

6

718,050

إنشاء وتوسعة مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة
بالمدينة المنورة
The establishment and expansion of a
warehouse spare parts in GSFMO branch in
Medina.

7

67,800,000

تحديث المطحنة الرابعة بفرع المؤسسة بجده
Update mill fourth GSFMO branch in Jeddah.

8

9,971,300

إنشاء مستودع تخزين الدقيق بفرع المؤسسة بحائل
Create the exact storage warehouse branch
GSFMO Hail.

9

2,902,121

توسعة سكن العمال بفرع المؤسسة بحائل
Expansion of housing of GSFMO branch
workers Hail

10

995,000
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مدة العقد نسبة التنفيذ
implementation contract
rate
period

تاريخ تسليم الموقع
Location delivery date

قيمة العقد بالريال
The contract value
Riyals

18/06/2011م
%100.00

ًشهرا12

16/07/1432هـ

12 months

22/06/2011

%5.51

%64.46

0.00%

ًشهرا12

19/12/2010م

12 months

13/01/1432هـ

ًشهرا12

م04/07/2012م

12 months

14/08/1433هـ

ًشهرا12

م17/12/2011م

12 months

22/01/1433هـ

 شهور9

م22/02/2012م

9 month

30/03/1433هـ

ثمانية
%7.58

أشهر
8 month

%14.39

%100.00

03/03/2012 م
10/04/1433هـ

ًشهرا12

01/08/2012م

12 months

13/09/1433هـ

ستة أشهر

23/11/2011م

6 months

28/12/1432هـ

م

3,935,099

99,500

1,379,080

) الخرج, المؤسسة ( القصيم
Create of reinforced concrete walls of some
GSFMO branches (Al Qassim, Al Kharj).
أمر تغيير تنفيذ أعمال الطرق واألرصفة بفرع
المؤسسة بالجوف
Order to change the implementation of the roads
and sidewalks in GSFMO branch in Al Jouf.
إنشاء سور من الخرسانة المسلحة بفرع المؤسسة
بمنطقة الجوف
Create a wall of reinforced concrete in GSFMO
branch in Al Jouf.

29

)(نفس مدة العقد األساسي
) شهر18(
No increase in the length of time
(the same basic contract period)

09/03/1433هـ

1,441,390 يورو

No increase in the length of time

104,568

%100.00
34
%11.17
35
%100.00

4 mobths

)بفرع المؤسسة بحائل
Order change to the project (to create the exact
storage warehouse GSFMO branch in Hail).

from the date of

250,000

contract award

ستة أشهر

31/05/2011

6 months

28/06/1432 هـ

ًشهرا12

م04/07/2012م

12 months

هـ14/08/1433هـ

ثالثة أشهر

17/09/2011م

3 months

19/10/1432 هـ

)المؤسسة بحائل
Order changed to the project (expansion of the

22

مباني المطاحن وتسربات المياه بفرع المؤسسة بجده
Engineering consultancy study to address the
phenomenon of delinquency project buildings and
water leaks Mills GSFMO branch in Jeddah.

23

التطوير والتحسين لصوامع فرع المؤسسة بمنطقة عسير
900,000

Development and improvement of enterprise silos

24

branch in Asir
إنشاء مكتب المبيعات بفرع المؤسسة بعسير
2,957,116

763,000

Establishment Enterprise branch sales office in
Aseer.
إنشاء خطوط إيصال المياه وشبكة الحريق لفرع المدينة
المنورة
Create the delivery of water lines and fire network in

25

26

Medina branch.

36
%100.00

37

21

دراسة استشارات هندسية لمشروع معالجة ظاهرة انحراف

Beginning الترسية

أربعة أشهر

09/11/2011م

4 mobths

13/12/1432هـ

ًشهرا26

17/04/2012م

26 months

25/05/1433هـ

إنشاء ميزان للشاحنات بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة
468,140

%25.23

Create a balance for trucks in GSFMO branch in

27

Medina.

أمر تغيير لمشروع(إنشاء مستودع تخزين الدقيق
979,200

Supply and installation of small packages Machine

administration building enterprise in Hail branch).

يبدأ العقد من تاريخ
أربعة أشهر

المدينة المنورة

أمر تغيير لمشروع(توسعة مبنى اإلداره بفرع

(14 months)

%100.00

م

Medina Branch.

) شهر14( )(نفس مدة العقد األساسي

31

33

781,028.00

01/02/2012م

(the same basic contract period)

4,195,000.00

توسعة إسكان العمال بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض
Xpansion of the Workers› Housing GSFMO branch
in Riyadh.

شهرين

اسم المشروع
Project Name
توريد وتركيب ماكينة العبوات الصغيرة لفرع

ال يوجد زيادة في المدة الزمنية
%100.00

إنشاء خط لتعبئة النخالة السائبة بفرع المؤسسة بتبوك
Create a line for the packaging of bulk bran in
GSFMO branch in Tabuk.

4,745,871.00

%0.00

30

32

إنشاء مبـنـى المختبر بفرع المؤسسة بمنطقة عسير
Create of the laboratory building GSFMO branch
in Asir.

قيمة العقد بالريال
The contract value
Riyals

months

4,687,719

1,280,075.00

+أشهر
2+9

إنشاء أسوار من الخرسانة المسلحة بفرع المؤسسة بتبوك
Create walls of reinforced concrete in GSFMO
branch in Tabuk.

توسعة شبكة إطفاء الحريق بفرع المؤسسة بالدمام
Firefighting network expansion in GSFMO branch
in Dammam.

تاريخ تسليم الموقع
Location delivery date

تسعة

ال يوجد زيادة في المدة الزمنية

100.00%

مدة العقد نسبة التنفيذ
implementation contract
rate
period

إنشاء أسوار من الخرسانة المسلحة لبعض فروع

20/07/1432هـ

%100.00

اسم المشروع
Project Name

47,753,527

إنشاء المرافق والخدمات لمطحنة الخرج
Create of facilities and services for Al Kharj mill .

28

(18months)
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Sixth Section
Main achievements of The GSFMO in 2012
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القسم السادس
م2012 أبرز منجزات املؤسسة لعام

80

Main achievements of The GSFMO in 2012
1.

6.

Increase in the amount of wheat milled by 3.9%

iron and five vitamins, such as, niacin (vitamin B3),

 ثيامين (فيتامين ب، )3 الفيتامينات هي نياسين (فيتامين ب

 عن العام الماضي%3.9 زيادة كمية القمح المطحون بنسبة1.1

 حمض الفوليك (فيتامين، )2  رايبوفالفين (فيتامين ب، )1

و زيادة الكمية المنتجة من الدقيق ومشتقاته عن، م2011

.  فيتامين د، )9 ب

) طن و بنسبة106.168.9( العام الماضي بكمية قدرها

acid (vitamin B9), Vitamin D.

the productivity of existing mills and due to the
intensive maintenance which led to an increase in

And those materials are added according to Saudi
standards, and in coordination with government
agencies such as the Ministry of Health and the General
Authority for Food and Drug Administration.

وتتم إضافة تلك المواد بمعايير محددة حسب المواصفات
 وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة،القياسية السعودية
. كوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء

GSFMO technically exceeded the stage of

)ًتجاوزت المؤسسة تقني ًا (مرحلة إتاحة الخدمات إلكترونيا7.7

providing services electronically by 95% according

Annual operating plan for the GSFMO branches of

“وفق تقييم برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية “ يسر

to the evaluation of the e-government program

Flour Mills achieved by 100.15%.

. )%95( بنسبة تجاوزت

“YOSER”.

operational efficiency.

5.

الغذائية وذلك بإضافة مخلوط من عنصر الحديد وخمسة من

produced of flour and its derivatives for the

grain compared to last year is due to increase

4.

to raise the nutritional value by adding a mixture of
thiamine (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), folic

indicates an increase extraction flour from wheat

3.

تقوم المؤسسة بتدعيم الدقيق المنتج بفروعها لرفع قيمته6.6

from last year 2011, and increase in the quantity
past year the amount of 106.168.9 tons (4.4%),

2.

GSFMO fortifies the flour produced in all branches

Marked

improvement

in

milling

capacity,

7.

8.

Improving the quality of electronic services

percentage of extraction, flour moisture and

provided to flour and feed customers in the

decrease in milling loss in all GSFMO branches .

GSFMO’s Web site.

Clear reduction of

hours of emergency stop

9.

Application

of

a

new

automated

system

from last year 2011, from (1.808) hours to (1.107)

for Personnel and Salaries in GSFMO public

hours, bringing about improved performance

administration.
10. Training of personnel of the GSFMO (financial

hours of regular maintenance. Concentration

management) on the latest version of the financial

of management of operation and maintenance

system.

was focused on the analysis of malfunctions

11. Completion of the application of the automated

and emergency treatment. Rehabilitation of

system for production and sales in the rest of the

equipment. was on a continuing basis.

branches of the GSFMO.
12. Application

of

electronic

transactions

and

the branches for the year 2012 is 416.995 tons, an

communications management IO/DOC’s in all

increase of 16.449 tons (4.11%) from the previous

branches of the organization except Al-Jouf and

year 2011 contribution from the GSFMO in achieving

Wadi Al Dawasir.

strategic fodder Kingdom, which aims to provide
feed in the local market and not rely on barley in
animal feed.

. واألعالف بموقع المؤسسة اإللكتروني
تطبيق نظام شئون الموظفين والرواتب اآللي بنسخته9.9
. الجديدة باإلدارة العامة
تدريب كافة فروع المؤسسة (االدارة المالية) على النسخة1010
. األحدث من النظام المالي

of maintenance in branches, and increased

The total quantity produced of all kinds of feed by

تحسين جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة لعمالء الدقيق8.8

استكمال تعميم وتطبيق نظام االنتاج والمبيعات اآللي ببقية1111
.فروع المؤسسة
تطبيق نظام المعامالت االلكترونية بكافة فروع المؤسسة1212
. )وادي الدواسر/عدا (الجوف
. تطبيق نظام النقل اآللي بكافة فروع المؤسسة1313
. تطبيق نظام المستودعات اآللي بكافة فروع المؤسسة1414

م2012 أبرز منجزات املؤسسة لعام

 مما يدل على زيادة إستخالص الدقيق من حبه القمح%4.4
مقارنة بالعام الماضي ويرجع سبب ذلك إلى زيادة انتاجيه
المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة األمر الذي أدى إلى
. رفع كفاءتها التشغيلية
تم تحقيق خطة التشغيل السنوية لمطاحن الدقيق بفروع2.2
. %100.15 المؤسسة بنسبة
التحسن الملحوظ في طاقة الطحن ونسبة االستخالص3.3
ونسبة رطوبة الدقيق وكذلك نسبة الفاقد للمطاحن في
.جميع فروع المؤسسة
إنخفاض واضح في ساعات التوقف اإلضطراري عن العام4.4
، ) ساعة1.107( ) ساعة إلى1.808(  من،م2011 الماضي
 وزيادة ساعات الصيانة،وذلك لتحسن أداء الصيانة بالفروع
الدورية وتركيز إدارة التشغيل والصيانة على تحليل األعطال
. الطارئة ومعالجتها بتأهيل المعدات المستمرة لذلك
بلغت الكمية المنتجة بفروع المؤسسة من األعالف بجميع5.5
 بزيادة،) طن416.995( هـ1434/1433 أنواعها للعام
) عن العام السابق%4.11( ) طن وبنسبة16.449( قدرها
ً
مساهمة من المؤسسة في تحقيق
هـ1433/1432
إستراتيجية األعالف بالمملكة والتي تهدف إلى توفر األعالف
المركبة بالسوق المحلي وعدم اإلعتماد على الشعير في
. تغذية الحيوانات

13. Application of automated transport system in all
GSFMO branches.
14. Application of automated warehouse system in all
GSFMO branches.
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Procedures of Privatization of the Organization
In the light of the Organization’s system of working that was established
under the Royal Decree No. M/14 of 8/5/1972 , referring to Paragraph
(B) of the First Article it is legal to change the organization to a joint
company according to companies rules. The enjoyment should take
place according to the decision of the Council of Ministers. Privatization
procedures can be adopted by referring to the resolution made by the
Council of Ministers, the Supreme Economic Resolutions Council, and
the Shura Council including the Organization’s encouragement of the
private sector to invest in the field of silos and mills. Furthermore,
privatization procedure guidelines may be taken in the light of the
resolution made by the Council of Ministers No. 219 of 10/11/2002 which
indicates the approved list of facilities targeted by privatization which
include The Grain Silos and Flour Mills Organization.
The organization has started the privatization process through
a complete program that passes through different stages. The
organization has finished the first stage of these programs through
many procedures. Some of which are:
1. A core of team was formed composed of consultation offices
specializing in the strategic, financial, technical, and legal fields.
Every team has its own special consultant. The consultation offices
were appointed in such a way that the study of privatization can
take place in collaboration with a team from the Organization. The
consultation offices were selected in the following manner:
2. The process of privatizing the organization started after the meeting
on 10/6/2008 when major projects were agreed in addition to fixing
study working plan and its time schedule. Then, each consultant
made the reports needed according to his field of work. The
reports offered the best options that the Organization can choose
from to achieve its goal of privatization.
3. Some consultants (strategic/technical/financial/legal) studied
privatizing the organization looking for offering the best options
for the Organization. When the study was completed at the end of
January 2009, as scheduled, it came up with three options:
Option 1: Establishing one national company by merging all the
branches of the Organization in to one company.
Option 2: Establishing several companies for the mills and one
company for the silos. It recommended separating the processes
of milling from wheat storage silos by establishing four groups
of milling companies and a separate silo company. This means
collecting all the milling assets in four groups of mills which will
later enjoin the private sector. This also means that all the assets of
the silos will be transferred to one separate company.
Option 3: Establishing one company by merging all mills with silos
and transferring all the assets of the silos with milling companies.
The rest of the assets of the silos will merged in one separate
company.
4. A meeting was chaired by the Director General of the Oranization
H.E. Eng. Waleed A. Elkhereiji that included team of consultants
from privatization and restructuration program of the Organization.
The meeting discussed the results of the privatization study. Its
recommendations will be presented to the Board of Directors of
the Organization.
5. The Board of Directors also discussed the options offered during
its Meeting No. 164 on 10/4/2009. The Board of Directors agreed
on choosing the second option considering it the most suitable
one. The meeting also included appointing the Director General
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with the job of continuing the rest of the procedures needed and
raising the matter to The Supreme Economic Council to ask for its
approval on the results of the study of privatizing the Organization
and its restructuring.
6. The Director General of the Organization held a meeting with
the strategic consultants to study the privatization plan of the
Organization aiming to come up with the final results of the study
for submission to The Supreme Economic Council after its approval
by the Organization’s Board of Directors.
7. The study for privatization has been referred to The Supreme
Economic Council on 16/6/2009 requesting its approval of the
elements of this study.
8. The Director General of the organization, along with a strategic
consultant has presented a summary of the results of the study of
privatization to The Supreme Economic Council.
9. The committee formed by the privatization consultants has
answered all the questions raised by The Supreme Economic
Council. The Organization is now waiting for the final approval by
the Council.
10. The Supreme Economic Council agreed to privatize the flour mills
to companies and ask for time frame on 15/9/1432H.
11. The time frame had been sent to the Supreme Economic Council
on 14/11/1432H.
12. The new time frame of flour mill Privatization had been sent on
2/3/1433H and awaiting approval.
13. The new time frame of flour mill Privatization had been sent on
2/3/1433H, and awaiting for approval.
14.
Executive program referral to the General Secretariat of the
Council of Ministers of the General Secretariat of the Supreme
Economic Council note No. (189 / d / 33) dated 05/05/1433.
15. The Subcommittee of the General Committee of the Council of
Ministers in its recommendation No. (1018/1) and the date 17/10/1433
referral Executive program body to experts to examine them with
specialized delegates in the Ministries of Finance, Economy and
Planning, Trade and Industry, and Agriculture, and the civil service,
and GSFMO, and other stakeholders.
16. Referral of the executive program of the General Secretariat of the
Council of Ministers to the Cabinet expert body treatment (2105)
dated 25/10/1433.
17. The formation of a committee to study the restructuring of the
GSFMO and the design and implementation of its organizational
structure dated 15/7/1433, in order to develop and improve
performance and prepare the GSFMO for privatization processes.
18. Study the current situation of the GSFMO’s structure and work
procedures dated 22/10/1433.
19.  Systems were studied by competent sectors of wheat and flour
and feed in the Kingdom and identified the difficulties faced.
Dated 12/01/1434.
20. Systems were studied competent sectors of wheat and flour and
feed in the Kingdom and identify the difficulties faced. Dated
12/01/1434.

 والرفع إلى المجلس االقتصادي األعلى لطلب الموافقة،اإلجراءات الالزمة
.على نتائج دراسة تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها
 قام معالي مدير عام المؤسسة بعقد اجتماع مع االستشاري االستراتيجي-6
لدراسة تخصيص المؤسسة بهدف إعداد العرض النهائي لنتائج الدراسة
.إلى المجلس االقتصادي األعلى بعد إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة
 تم رفع دراسة التخصيص إلى المجلس االقتصادي األعلى لطلب الموافقة-7
. هـ1430/6/23 على توجهات الدراسة بتاريخ
 قام معالي مدير عام المؤسسة وبرفقته االستشاري االستراتيجي بعرض-8
ملخص نتائج دراسة التخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة على المجلس
.االقتصادي األعلى
 وتم التواصل مع لجنة التخصيص بالمجلس االقتصادي األعلى والرد على-9
. استفساراتهم
هـ على1432/9/15  تمت موافقة المجلس االقتصادي األعلى بتاريخ-10
 وطلب البرنامج, تحويل مطاحن الدقيق الحالية إلى شركات مستقلة
. التنفيذي
 رفع البرنامج التنفيذي إلى المجلس االقتصادي األعلى بتاريخ-11
. هـ1432/11/14
هـ من المجلس االقتصادي األعلى1433/2/8  بتاريخ33/ م/73  خطاب رقم-12
هـ1432/11/14 س بتاريخ/3/128 للرد على خطاب المؤسسة رقم
:بطلب
. تعديل البرنامج التنفيذي. إضافة لجنة توجيهية إلى جهات االختصاصس بتاريخ/1/145  تم إرسال البرنامج التنفيذي المعدل بخطاب رقم-13
.هـ1433/3/2
 إحالة البرنامج التنفيذي إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء من األمانة-14
) وتاريخ33/د/189 ( العامة للمجلس االقتصادي األعلى بمذكرة رقم
. هـ1433/5/5
 رأت اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء في توصيتها رقم-15
هـ إحالة البرنامج التنفيذي إلى هيئة1433/10/17 ) وتاريخ1/1018(
 واالقتصاد،الخبراء لدراستها مع مندوبين متخصصين في وزارات المالية
 ومن، والخدمة المدنية، والزراعة، والتجارة والصناعة،والتخطيط
. ومن الجهات المعنية األخرى،المؤسسة
 إحالة البرنامج التنفيذي من األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى هيئة الخبراء-16
.هـ1433/10/25 ) وتاريخ2105( بمجلس الوزراء بالمعاملة رقم
 تشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتصميم وتنفيذ هيكل-17
 بهدف تطوير وتحسين األداء وتحضير، هـ1433/7/15 تنظيمي لها بتاريخ
. المؤسسة لعمليات التخصيص
 دراسة الوضع الحالي لهيكل المؤسسة وإجراءات العمل فيها بتاريخ-18
. هـ1433/10/22
هـ تم وضع دراسة تقديرية للطاقات التخزينية1433/10/25  بتاريخ-19
. م2020 واالنتاجية للمؤسسة وتكلفتها إلى عام
هـ تم دراسة األنظمة المختصة بقطاعات القمح1434/1/12  بتاريخ-20
.والدقيق واألعالف بالمملكة وتحديد الصعوبات التي تواجهها

إجراءات تخصيص املؤسسة
 وتاريخ14/انطالقًا من نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
 والذي يتضمن في الفقرة ( ب ) من المادة األولى على جواز, هـ1392/3/25
تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقاً ألحكام ونظام الشركات وذلك بقرار
 واستناداً إلى العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء،من مجلس الوزراء
ومجلس الشورى والمجلس االقتصادي األعلى والمتضمنة توجيه المؤسسة إلى
 وفى إطار،تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاع الصوامع والمطاحن
 هـ والقاضي بالموافقة1423/9/6  بتاريخ219 صدور قرار مجلس الوزراء رقم
على قائمة المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص والتي من بينها المؤسسة
.العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق
،توجهت المؤسسة إلى التخصيص من خالل برنامج متكامل يمر بعدة مراحل
حيث قامت المؤسسة بتنفيذ المرحلة األولى منها والمتمثلة في إعداد دراسة
:التخصيص من خالل العديد من اإلجراءات تمثلت في اآلتي
 تم تشكيل فريق يضم مكاتب استشارية متخصصة في المجاالت-1
ً اإلستراتيجية والمالية والفنية والقانونية ؛ فض
ال عن مستشار خاص
 وتم تعميد المكاتب االستشارية بهدف إعداد دراسة تخصيص،للفريق
. المؤسسة بمشاركة فريق عمل المؤسسة
 بدأ االنطالق نحو دراسة تخصيص المؤسسة خالل االجتماع الذي عقد في-2
، حيث تم فيه االتفاق على العديد من النقاط األساسية، م2008/6/10
 ومن ثم قام كل استشاري،ووضع خطة عمل الدراسة وجدولها الزمني
بإعداد التقارير المطلوبة منه حسب نطاق عمله بهدف تحقيق أهداف
دراسة تخصيص المؤسسة والمتمثلة في تحديد أفضل الخيارات المطروحة
. للتخصيص
) قام مجموعة االستشاريين المعمدين ( استراتيجي و مالي و فني و قانوني-3
بدراسة تخصيص المؤسسة بهدف تحديد أفضل الخيارات المطروحة
 حيث تم االنتهاء من إعداد هذه الدراسة في نهاية يناير،للتخصيص
 وقد خلصت الدراسة إلى ثالثة..م حسب الجدول الزمني للدراسة2009
:خيارات هي
 وذلك من خالل دمج كافة فروع: إنشاء شركة وطنية واحدة: الخيار األول
.المؤسسة من أنشطة طحن وتخزين للقمح في شركة واحدة
 يتم الفصل بين أنشطة: إنشاء شركات مطاحن وشركة صوامع: الخيار الثاني
الطحن والتخزين من خالل إنشاء شركة قابضة تتكون من أربع شركات
 بمعنى تجميع كافة أصول مطاحن. وشركة صوامع منفصلة،مطاحن تابعة
المؤسسة في أربع مجموعات للمطاحن وتتم مشاركة القطاع الخاص من
 وتجميع كافة أصول صوامع المؤسسة في.خالل هذه المجموعات األربع
.مجموعة واحدة ومنفصلة
ً
 إنشاء شركات مندمجة انتقائيا من المطاحن وبعض الصوامع: الخيار الثالث
 من خالل جمع أصول الصوامع الجاذبة:وشركات مطاحن وصوامع منفصلة
 فيما يجري جمع أصول، مع شركات مطاحن إلنشاء شركات مطاحن مندمجة
.الصوامع المتبقية معًا في شركة واحدة منفصلة
 وليد بن عبد الكريم الخريجي/  ترأس معالي مدير عام المؤسسة المهندس-4
اجتماع يضم فريق عمل االستشاريين المشاركين في إعداد دراسة
تخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة لمناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج
في الدراسة وذلك تمهيداً لعرض نتائج هذه الدراسة على مجلس إدارة
.المؤسسة
) بتاريخ164(  ناقش مجلس إدارة المؤسسة خالل اجتماعه رقم-5
 وأوصى بتبني خيار،هـ الخيارات التي طرحتها الدراسة1430/4/15
 كما...التخصيص الثاني الذي أوصت به الدراسة باعتباره هو الخيار األنسب
تضمن هذا االجتماع تفويض معالي مدير عام المؤسسة باستكمال كافة
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Replies quality management and nutrition (local - regional - international)
during the year 2012
Organizer الجهة المنظمة

place المكان

قسم اإلقصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود
Department of Agrarian Alaqsad Faculty of
Agriculture, King Saud University

مدينة الرياض
Riyadh

بيان مبشاركات منسوبي إدارة اجلودة النوعية والتغذية )احمللية
)م2012( هـ1434/1433 اإلقليمية –الدولية( خالل العام-

period الفترة
To إلى

From من

هـ1433/3/15

Participation المشاركة
Title

عنوانها

األمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية
Food security in Saudi Arabia

Kind نوعها
ورشة عمل
Workshop

الهيئة العامة للغذاء والدواء

مدينة الرياض

General Authority for Food and Drug Administration

Riyadh

صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund

مدينة الرياض
Riyadh

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق األوسط
Regional Office of the World Health Organization in
the Middle East

)األردن (عمان
)Jordan (Amman

شركة نيزك العالمية لهندسة النظم
Naizak International Systems Engineering

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1433/3/30

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
King Abdulaziz City for Science and Technology

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1433/4/6

مجموعة المختبر العربي والمعارض العلمية الدولية
المحدودة
Arabian laboratory and scientific exhibitions
.International Ltd

)اإلمارات العربية المتحدة (دبي
)United Arab Emirates (Dubai

شركة قريش للتجارة والصناعة المحدودة
.Quraish Trading Industry Co., Ltd

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1433/5/26

رابطة الحبوب الفرنسية
French Association of Grain

مقر اإلدارة العامة للمؤسسة
بالرياض
General Administration of the
GSFMO in Riyadh

هـ1433/10/24

شركة نيزك العالمية لهندسة النظم
Naizak International Systems Engineering

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1433/10/29

وزارة التجارة
Minstary of Fcommeree

مدينة الرياض
Riyadh

شركة أجيلنت تكنولوجيز
Agilent Technologies

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1433/11/10

عمليات تحليل األغذية
Food analysis operations

محاضرة علمية
Lecture

مؤسسة القمح األمريكي
U.S. Wheat institution

مقر اإلدارة العامة للمؤسسة
بالرياض
General Administration of the
GSFMO in Riyadh

هـ1433/12/25

القمح األمريكي
U.S. wheat

ورشة عمل
Workshop
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هـ1433/3/23

هـ1433/3/20

هـ1433/3/27

هـ1433/4/1

هـ1433/5/7

هـ1433/11/3

هـ1433/3/27

هـ1433/5/2

هـ1433/11/1

Seminars and exhibitions both internal and external,
participated by the GSFMO
place المكان

year السنه

Riyadh الرياض

1433

Tabuk تبوك

1433

المؤتمر العالمي األول للرقابة على الغذاء الحالل والمعرض المصاحب

مؤتمر
First World Conference for the control of halal food and exhibition Conference
)إنتاج وإكثار وتحسين وتسويق الماشية (االغنام
Production, propagation, improvement and marketing of
livestock (sheep)

ورشة عمل
Workshop

Tabuk تبوك

1433

تدعيم طحين القمح والذرة بالفيتامينات والمعادن
support wheat and corn flour with vitamins and minerals

ورشة عمل
Workshop

Qassim القصيم

1433

) DIONX HPLC( إستخدام جهاز الفصل الكروماتوجرافي الغازي
Using your Chapter gas chromatography (DIONX HPLC)

ورشة عمل
Workshop

USA أمريكا

1433

 اإلستعدادات والتداعيات.. الحوادث النووية اليابانية
لقاء علمي
Japanese nuclear accidents .. Preparations and
Scientific
implications
Meeting
المعرض الدولي لتكنولوجيا الغد لصناعة معدات وأجهزة
حضور معرض
م2012 ) لعامARABLAB( المختبرات
International Exhibition for tomorrow’s technology for
Attend
the manufacture laboratory equipment and instruments
Gallery  
(ARABLAB) for the year 2012
مبيد تمبريد إس سي لمكافحة آفات الصحة العامة وبق الفراش
محاضرة علمية
Pesticide Tmbrid the MSC to control pests of public
Lecture
health Lubbock Bedding
القمح الفرنسي
French wheat

 في تحليل األغذيةLCMS إستخدام نظام
LCMS system use in food analysis

ورشة عمل
Workshop

بيان مبشاركات املؤسسة يف الندوات واملعارض الداخلية
واخلارجية

Participation

المشاركة

)المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية
.)National Festival for Heritage and Cultural (Janadriah
سباق الهجن والفروسية ومسابقة مزاين األبل بأنواعها
Camel racing and equestrian competition
فهد بن سلطان للمزارع النموذجية/ جائزة صاحب السمو الملكي
His Royal Highness Award / Fahad Bin Sultan for typical farms
Saudi Agricultural Exhibition
International millers Association Conference

المعرض الزراعي السعودي
مؤتمر جمعية الطحانين العالمية

م
1
2
3
4
5

ورشة عمل متخصصة في مجال جودة القمح بالتعاون مع مجلس القمح األمريكي
Riyadh الرياض

1433

Workshop that specializes in the field of quality wheat in cooperation with the U.S.

6

Wheat Board
ورشة عمل( حول إنتاج القمح الفرنسي) وذلك بالتعاون مع رابطة الحبوب الفرنسية
Riyadh الرياض

1433

Workshop (on the production of wheat, France), in collaboration with the

7

.Association of French grain
Riyadh الرياض
أبوظبي
Abu Dhabi

1433

الملتقى األول للمراجعة الداخلية بالمملكة – ورشة عمل
The first meeting of the internal audit in K.S.A- Workshop

8

) لجمعية الطحانين الدولية للشرق األوسط وأفريقيا والمعرض المصاحب له23( المؤتمر الـ
1433

The conference (23) of the Intenational Association of millers for the Middle Esast,

9

Africa, and its accompanying exhibition

محاضرة علمية
Lecture

ندوة تعريفية عن إتفاقية التجارة العالمية في الخدمات بالتعاون
مع منظمة التجارة العالمية
ندوة تعريفية
A seminar on the agreement on International Trade in
Seminar
.Services cooperate with the W.T.O
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