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

وزير البيئة واملياه والزراعة – رئيس جملس اإلدارة

يطيب يل أن أقدم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام 1442/1441هـ (2020م) ،والذي يستعرض كافة املجاالت اليت عملت عليها ويف مقدمتها
اإلشراف على تنفيذ برامج استراتيجية األمن الغذائي وتعزيز دورها يف املنظومة واليت أثبتت قوهتا يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا حيث مل تشهد
أسواق اململكة "وهلل احلمد" أي نقص يف املعروض من السلع الغذائية بفضل دعم القيادة الرشيدة "حفظها اهلل" وتوحيد جهود كافة اجلهات املعنية مبنظومة
األمن الغذائي.

فمنذ األيام األوىل جلائحة كورونا كان للجنة األمن الغذائي وأمانتها واملكتب التنفيذي الستراتيجة األمن الغذائي دورا فاعال يف توحيد اجلهود وتنسيق
اإلجراءات للحفاظ على استمرارية سالسل اإلمداد واملتابعة املستمرة ألسواق السلع من خالل جلنة الوفرة اليت مت تشكيها من اجلهات املعنية واليت انبثق
عنها فريق رصد وفرة السلع الغذائية ملتابعة األسواق حمليا وعامليا والرفع الختاذ اإلجراءات املناسبة.
وواصلت املؤسسة جهودها يف تأمني احتياجات شركات املطاحن من القمح سواء من خالل االسترياد أو شراء املنتج حمليا ،باإلضافة إىل دورها يف تأمني
احتياجات السوق املحلية من الشعري املستورد وتنظيم عملية إسناد استرياده وبيعه للقطاع اخلاص يف إطار تفعيل دورها التنظيمي.
وتوجت جهود املؤسسة خالل العام اجلاري باستكمال ختصيص قطاع املطاحن ببيع شركات املطاحن األربع ونقل ملكيتها للقطاع اخلاص بقيمة إمجالية
بلغت حنو ( )5.8مليار ريال.
وختاما  :أتشرف نيابة عن زمالئي أعضاء جملس إدارة املؤسسة بأن نرفع خالص الشكر والتقدير إىل مقام خادم احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده

األمني– حفظهما اهلل – على دعمهما املتواصل ألنشطة املؤسسة.
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كلمة معايل حمافظ املؤسسة
شكلت جائحة كورونا اليت ظهرت بوادرها مع بداية العام 1442/1441هـ (2020م) حتديا كبريا لكافة القطاعات االقتصادية يف العامل نظرا إلجراءات احلظر واإلغالق
الذي فرضته معظم دول العامل ،وهو ما أثر على سالسل اإلمداد مبختلف أنواعها ومثل هتديدا كبريا ملنظومة األمن الغذائي يف العديد من الدول ،إال أنه وبفضل
املهندس /أمحد بن عبدالعزيز الفارس
حمافظ املؤسسة – نائب رئيس جملس اإلدارة

اهلل مث بدعم من القيادة الرشيدة  -حفظها اهلل  -أثبتت منظومة األمن الغذائي يف اململكة قوهتا وقدرهتا على مواجهة أية خماطر ،إذ حافظت سالسل اإلمداد
الغذائي على عملها يف ظل تنسيق كامل بني مجيع اجلهات املعنية باملنظومة واليت وحدها إطار حوكمة أفرزته استراتيجية األمن الغذائي يف اململكة اليت مت إقرارها
قبل حنو عامني من بداية جائحة كورونا.
وواصلت املؤسسة خالل العام (2020م) جهودها يف دعم منظومة األمن الغذائي يف اململكة بوصفها املشرف على تنفيذ استراتيجية القطاع ،إذ قادت جهود التنسيق بني
كافة اجلهات من خالل املكتب التنفيذي الستراتيجية األمن الغذائي يف اململكة الذي قاد فريق رصد وفرة السلع الغذائية والذي يقوم من خالل تقرير يومي برصد
وفرة املعروض لعدد ( )23سلعة غذائية أساسية ومتابعة سالسل اإلمداد املحلية والعاملية واختاذ اإلجراءات االستباقية الالزمة للحفاظ على استقرارها باألسواق .كما

واصلت املؤسسة جهودها يف تعزيز الطاقات التخزينية ورفع مستوى اجلاهزية باملوانئ باالنتهاء من مشروع صوامع ميناء ينبع التجاري بطاقة ختزينية ( )120ألف
طن ضمن مبادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية ،وهو أحد برامج التحول الوطين املسندة للمؤسسة.
وقامت املؤسسة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) بتأمني احتياجات اململكة من القمح للحفاظ على املستويات اآلمنة للخزن االستراتيجي وذلك باسترياد كمية بلغت
حنو

()3

مليون طن لتلبية كافة احتياجات شركات املطاحن األربع من القمح مشلت شراء أول شحنة بكمية ( )64ألف طن من االستثمارات السعودية يف اخلارج،

إضافة إىل شراء كمية يف حدود ( )386ألف طن من اإلنتاج املحلي .كما أمنت املؤسسة كافة احتياجات السوق املحلي من الشعري العلفي باسترياد كمية تقدر بنحو
( )5.8مليون طن.
ويف اخلتام ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر ملعايل رئيس جملس إدارة املؤسسة وأعضاء جملس اإلدارة على الدعم الالحمدود الذي حتظى به املؤسسة ،كما أشكر كافة
منسويب املؤسسة على ما بذلوه من جهد لتحقيق أهدافها  ..وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  ...والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ال:نشأة وتطور اختصاصات املؤسسة
أو ً
أنشئت املؤسسة مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم

م14/

بتاريخ

1392/3/25هـ

واملعدل باملرسوم امللكي رقم

م3/

وتاريخ

1406/6/12هـ

حتت مسمى املؤسسة العامة لصوامع الغالل

ومطاحن الدقيق لتتوىل إنشاء وتشغيل صوامع للغالل ومطاحن للدقيق ومصانع لألعالف وشراء واسترياد الغالل وإجياد خمزون مناسب منها ملواجهة الظروف الطارئة ،وخالل
السنوات األخرية شهدت سلسلة من التغريات إلعادة هيكلتها وتعزيز دورها يف منظومة األمن الغذائي ،متثلت يف اآليت:

 قرار جملس الوزراء رقم  35وتاريخ 1437/1/27هـ والذي تضمن املوافقة على الربنامج التنفيذي لتخصيص قطاع املطاحن باملؤسسة بعد تقسيمه إىل أربع شركات مستقلة وتعديل
اسم املؤسسة ليصبح «املؤسسة العامة للحبوب».
 األمر السامي الكرمي رقم ( )40657وتاريخ

1437/8/19هـ

بشأن تويل املؤسسة مسؤولية استرياد الشعري من األسواق العاملية حبكم اختصاصها ،وبذلك أصبح الدور األساسي

للمؤسسة استرياد القمح والشعري وإدارة خمزوناهتما ،إضافة إىل الدور التنظيمي لقطاع املطاحن.
 إقرار استراتيجية األمن الغذائي وخطة تنفيذها بقرار جملس الوزراء رقم

439

بتاريخ 1439/8/15هـ حيث أصدر معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رئيس جملس إدارة املؤسسة

القرار رقم ( )1/620بتاريخ 1439/10/17هـ بإسناد مهمة اإلشراف على تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي للمؤسسة.

 اعتماد استراتيجية املؤسسة بقرار جملس الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1441/1/18هـ حيث تغطي االستراتيجية اجلديدة قطاع احلبوب ومتطلبات األمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع
مستهدفات رؤية اململكة  2030والربامج االستراتيجية الداعمة هلا.
 إسناد استرياد وبيع الشعري للقطاع اخلاص بصدور قرار جملس الوزراء رقم ( )197بتاريخ
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1442/3/24هـ .

شكل رقم ( :)1حمطات هامة يف تاريخ املؤسسة العامة للحبوب

2017

2019

فصل قطاع املطاحن
عن املؤسسة يف إطار
برنامج ختصيصه

إقرار استراتيجية
املؤسسة اجلديدة

..........

....

.......

2020

بيع شركيت املطاحن
األوىل والثالثة

2015

2018

إسناد مهمة
اإلشراف على تنفيذ
استراتيجية األمن الغذائي

التحول إىل مسمى
املؤسسة العامة للحبوب

2016

إسناد مهمة
استرياد الشعري

1972

النشأة والتأسيس باسم
املؤسسة العامة لصوامع
الغالل ومطاحن الدقيق

إسناد استرياد وبيع
الشعري للقطاع اخلاص
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ثانيًا:فروع املؤسسة
عقب صدور األمر السامي الكرمي بإنشاء املؤسسة وحتديد أهدافها ،بدأت خطوات تشييد املنشآت وتركيب املعدات واألجهزة وفقا ألحدث األساليب العلمية والتكنولوجية ،واستغرقت هذه املرحلة
مخس سنوات ،وبعد انتهائها بدأ تشغيل الفروع بافتتاح فرع املؤسسة بالرياض يف العام 1397هـ (1977م) مث تواىل انتشار الفروع لتغطي خدماهتا كافة مناطق اململكة بإمجايل عدد ( )14فرعا.

شكل رقم ( :)2التسلسل الزمين لفروع املؤسسة وتوسعاهتا
مصنع
األعالف
حبائل
2020

ينبع
بدء التشغيل التجريبي
وسيتم التدشين رسميا ً
في العام 2021م
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املطحنة
املدينة
املنورة

2017 2017

2017

مطحنة
جازان

2

املطحنة
اخلرج

2

2017

2016

توسعة
صوامع
عسري

توسعة
صوامع
جدة

2

2016

2016

توسعة
صوامع
الدمام

املدينة
املنورة

جازان

2016

2008 2015 2016

األحساء

تبوك

اجلموم

مخيس
مشيط

اجلوف

1981 1982 1984 1986 1986 1990

اخلرج

وادي
الدواسر

حائل

جدة

1981

1978

القصيم

الرياض

1978

الدمام

1977

ثالثًا:قيم املؤسسة
ترتكز القيم واملبادئ اليت تنطلق منها املؤسسة على حتقيق األدوار املناطة هبا بكفاءة وفاعلية يف إطار دورها اهلام مبنظومة األمن الغذائي يف اململكة ،وتتمثل تلك القيم يف:



القيادة :من خالل املبادرة والتكيف مع املتغريات العاملية يف أسواق

شكل رقم ( :)3قيم املؤسسة العامة للحبوب

احلبوب العاملية.



الزناهة :تطبيق أعلى معايري الشفافية يف مجيع أعماهلا ويف

املسؤولية

الشراكة

مقدمتها طرح املناقصات العاملية.



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



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



العناية بالعمالء :تلبية رغبات العمالء وحتقيق التواصل الفعال
واالستفادة من التغذية العكسية لتحسني اخلدمات املقدمة.
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الزناهة

العناية
بالعمالء
القيادة

رابعًا:الرؤية والرسالة

رؤيتنا

قيادة جهود األمن الغذائي وضمان توفير السلع االستراتيجية
بأسعار معقولة واستدامة االحتياطي والخزن االستراتيجي
من السلع الغذائية وإمكانية االعتماد عليه

رسالتنا

تعزيز تنمية قطاع السلع الغذائية المتعلقة بالمخزون
االستراتيجي من خالل تنظيم محكم ومعلومات وتحاليل
موثوقة للسوق واستجابة فعالة لحاالت الطوارئ
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خامسًا :األهداف االستراتيجية

شكل رقم ( :)4األهداف االستراتيجية للمؤسسة
1-1

1

التميز التنظيمي
2

المحاور

مقترح القيمة
المتباينة

3

الحوكمة الفعالة
للقطاع
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تصميم هيكل
تنظيمي فعال ومرن

1-2

تقويم معايير
القطاع

3-1

2-1

تطوير القوى العاملة
المتخصصة والحفاظ عليها

2-2

اعتماد حلول تقنية
متقدمة

3-2

تعزيز قدرة القطاع على
مواجهة األزمات

1-3

تيسير حوكمة القطاع

ضمان شفافية
وموثوقية البيانات

سادسًا :اختصاصات املؤسسة
شكل رقم ( :)5اختصاصات املؤسسة وفقا لتنظيمها

اإلشراف على تنفيذ
استراتيجية األمن
الغذائي
مراقبة وتنظيم قطاع
املطاحن يف اململكة

شراء القمح وإدارة
خمزوناته وتلبية طلب
شركات املطاحن

إسناد استرياد وبيع
الشعري للقطاع
اخلاص

مراقبة وتنظيم نشاط
صوامع الغالل يف
اململكة
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سابعًا :الطاقات التخزينية
بلغ إمجايل الطاقات التخزينية املتاحة للقمح يف اململكة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )3.5مليون طن ،إذ تبلغ الطاقات التخزينية للصوامع التابعة للمؤسسة حنو ( )2.71مليون
طن ،فيما تبلغ طاقات التخزين التشغيلية اخلاصة بشركات املطاحن األربع ( )745ألف طن .وتتوزع الطاقات التخزينية التابعة للمؤسسة على ( )14فرعا هي (الرياض ،اجلموم ،جدة ،الدمام،
وادي الدواسر ،القصيم ،حائل ،اخلرج ،اجلوف ،تبوك ،مخيس مشيط ،جازان ،األحساء ،ينبع) ،وترتبط طاقات التخزين الفعلية بسياسة االحتياطي االستراتيجي من القمح والذي يغطي فترة
استهالك تصل إىل ( )4أشهر.
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جدول رقم ( :)1التوزيع اجلغرايف للطاقات التخزينية للقمح يف اململكة

م

الفرع

الطاقات التخزينية المتاحة
لصوامع المؤسسة (طن قمح)

الطاقات التخزينية المتاحة
لصوامع شركات المطاحن (طن قمح)

اإلجمالي
(طن قمح)

1

وادي الدواسر

500,000

-

500,000

2

الرياض

455,000

80,000

535,000

3

القصيم

425,000

60,000

485,000

4

حائل

250,000

50,000

300,000

5

الخرج

200,000

10,000

210,000

6

جدة

140,000

120,000

260,000

7

الدمام

140,000

80,000

220,000

8

الجموم

125,000

125,000

250,000

9

ينبع

120,000

-

120,000

10

تبوك

100,000

10,000

110,000

11

عسير (خميس مشيط)

80,000

40,000

120,000

12

الجوف

80,000

20,000

100,000

13

جازان

60,000

60,000

120,000

14

األحساء

30,000

30,000

60,000

15

المدينة المنورة

-

60,000

60,000

2,705,000

745,000

3,450,000

اإلجمالي

شكل رقم ( :)6التوزيع اجلغرايف للطاقات التخزينية املتاحة

االشراف على تنفيذ
استراتيجية األمن الغذائي

اجلوف

حائل

تبوك

الدمام

مراقبة وتنظيم قطاع
املطاحن يف اململكة
األحساء

القصيم
الرياض

املدينة املنورة

اخلرج

أعلى من  450ألف طن
من  120ألف طن إىل
أقل من  450ألف طن
أقل من  120ألف طن

شراء القمح وإدارة
خمزوناته االستراتيجية
وادي الدواسر
وتلبية طلب شركات
املطاحن عليه

ينبع

اجلموموتنظيم نشاط
مراقبة
صوامع الغالل يف اململكة

جدة

مخيس مشيط
جازان
25

ثامنًا :طاقات التفريغ باملوانئ

متتلك املؤسسة طاقات للتفريغ مبوانئ اململكة املستقبلة للقمح املستورد تصل إىل حنو

()12-10

ألف طن يوميا يف خمتلف املوانئ التالية( :ميناء جدة اإلسالمي ،ميناء امللك عبد

العزيز بالدمام ،ميناء جازان ،ميناء ينبع التجاري).

جدول رقم ( :)2طاقات التفريغ اململوكة للمؤسسة باملوانئ حىت العام
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 1442/1441هـ ( 2020م )

امليناء

طاقات التفريغ

ميناء جدة اإلسالمي

 12ألف طن يوميا

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 10آالف طن يوميا

ميناء جازان

 12ألف طن يوميا

ميناء ينبع

 12ألف طن يوميا

تاسعًا :التنظيم اإلداري لإلدارة العامة للمؤسسة
ميثل جملس إدارة املؤسسة العامة للحبوب برئاسة وزير البيئة واملياه والزراعة السلطة العليا يف التنظيم اإلداري للمؤسسة ،ويضم

()7

أعضاء باإلضافة إىل رئيس املجلس وهم :

حمافظ املؤسسة (نائب رئيس جملس اإلدارة) ،وممثلني عن وزارات البيئة واملياه والزراعة ،املالية ،التجارة ،االقتصاد والتخطيط ،وعضوين ممثلني عن القطاع اخلاص.
حمافظ املؤسسة مسؤول عن اإلدارة التنفيذية ويتبعه باهليكل التنظيمي ( )4نواب و( )1مساعد:


نائب املحافظ لشؤون احلبوب



نائب املحافظ ألعمال املساندة



نائب املحافظ للشؤون التنظيمية



نائب املحافظ لشؤون الفروع



مساعد املحافظ لشؤون التقنية

ويتبعهم عددا من اإلدارات املختلفة وفق الشكل رقم (.)7
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شكل رقم ( :)7اهليكل التنظيمي للمؤسسة العامة للحبوب

مجلس إدارة المؤسسة
األمانة العامة لمجلس اإلدارة

مكتب المحافظ

الشؤون القانونية

التخطيط االستراتيجي

محافظ المؤسسة
األمانة العامة الستراتيجية األمن الغذائي
والمكتب التنفيذي

المشاريع

المراجعة الداخلية

االتصال المؤسسي

مكتب البيانات

السالمة والمخاطر

نائب المحافظ
ألعمال المساندة

الشؤون المالية
الموارد البشرية
مركز الوثائق والمحفوظات
المشتريات والتأمين

الخدمات

نائب المحافظ
لشؤون الحبوب

الحبوب
الشعير
الصيانة
الصوامع والمستودعات
المبيعات

نائب المحافظ
للشؤون التنظيمية

المراقبة
التراخيص
شؤون المستهلكين
الدراسات وتطوير السوق

مساعد المحافظ
لشؤون التقنية

نائب المحافظ
لشؤون الفروع

الرياض

جازان

الخرج

خميس مشيط

الدمام

تبوك

الجموم

الجوف

جدة

القصيم

النقل

األحساء

حائل

الجودة النوعية

وادي الدواسر

ينبع

األمن السيبراني
تقنية المعلومات
التحول الرقمي
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عاشرًا :التنظيم اإلداري لفروع املؤسسة
يتبع املؤسسة عدد ( )14فرعًا وذلك بعد انفصال قطاع مطاحن الدقيق ومصانع األعالف ،حيث مت إعادة تنظيم قطاع الصوامع التابع للمؤسسة وفق هيكل إداري يتناسب مع الدور
اجلديد ،ويأيت مدير عام الفرع على قمة اهليكل اإلداري لكل فرع ،ويتكون اهليكل اإلداري من اآليت :
 مدير عام الفرع
-

إدارة العمليات

-

إدارة املساندة

-

إدارة املراقبة

-

إدارة اجلودة النوعية

-

إدارة األمن والسالمة الصناعية

ويتبع كل إدارة عددا من اإلدارات املختصة وفق الشكل رقم (.)8
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 -2اهليكل التنظيمي للفروع

شكل رقم ( :)8اهليكل التنظيمي لفروع املؤسسة

مدير الفرع
مكتب مدير عام الفرع

األمن والسالمة الصناعية

إدارة المراقبة

الرقابة على جودة الغذاء

إدارة العمليات

الصيانة

الرقابة على السوق

الكهربائية
الميكانيكية

الصوامع والمستودعات
صوامع التخزين
المستودعات وقطع الغيار

النقل

إدارة المساندة

إدارة الجودة النوعية

الحسابات
الموارد البشرية
تقنية المعلومات
الخدمات العامة
المشتريات والتأمين

التخليص الجمركي*

* فروع المؤسسة بالموانئ البحرية
31

القسم الثاين :تقدم العمل يف تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي
أوالً :إطالق جلنة وفرة السلع الغذائية وتشكيل فريق الرصد
ثانيًا :تقدم العمل مببادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية
ثالثًا :إجنازات تنفيذ الربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء

أوالً :إطالق جلنة وفرة السلع الغذائية وتشكيل فريق الرصد
مع بداية جائحة كورونا ويف إطار توحيد وتنسيق اجلهود أوصى االجتماع الرابع للجنة األمن الغذائي بتشكيل جلنة لوفرة السلع الغذائية ،تضم يف عضويتها اجلهات املعنية مبنظومة
األمن الغذائي وانبثق عنها فريق لرصد مستويات اخلزن االستراتيجي واستقرار اإلمدادات للسلع الضرورية لألمن الغذائي مكون من ممثلني عن ( )10جهات.
شكل رقم ( :)9تشكيل جلنة وفرة السلع الغذائية
املؤسسة العامة للحبوب

االجتماع الرابع للجنة األمن الغذائي (مارس 2020م)
حمافظ املؤسسة
العامة للحبوب
أمني عام اللجنة
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وزير البيئة واملياه والزراعة
رئيسا
ممثل وزارة الدفاع

ممثل وزارة الداخلية

ممثل وزارة املالية

ممثل وزارة التجارة

ممثل وزارة الصناعة والثروة
املعدنية

ممثل وزارة االقتصاد
والتخطيط

ممثل وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ممثل وزارة الشؤون
البلدية والقروية
واإلسكان

ممثل وزارة الصحة

ممثل وزارة النقل
واخلدمات اللوجستية

ممثل وزارة الطاقة

ممثل وحدة املخاطر
الوطنية

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

وزارة التجارة
واهليئة العامة للتجارة اخلارجية

اهليئة العامة
للغذاء والدواء

هيئة الزكاة
والضريبة واجلمارك

تشكيل جلنة وفرة
السلع الغذائية برئاسة
وزير البيئة واملياه
والزراعة

وزارة البيئة
واملياه والزراعة

شكل رقم ( :)10تشكيل فريق رصد وفرة السلع الغذائية ومهامه

املهام
هيئة الزكاة
والضريبة
واجلمارك

جملس الغرف
التجارية

 3مهام
أساسية

اهليئة العامة
للتجارة
اخلارجية

سالك

وزارة التجارة

وحدة املخاطر
بالديوان امللكي

اهليئة العامة
لإلحصاء

اهليئة العامة
للغذاء والدواء

صندوق
التنمية الزراعية

وكالة
الزراعة بوزارة البيئة
واملياه والزراعة

املكتب التنفيذي
لألمن الغذائي
باملؤسسة العامة
للحبوب

فريق الرصد مكون من
ممثلني عن ( )10جهات
معنية

حتديد
السعرات
احلرارية

رصد
يومي

رصد يومي ملستويات
املخزونات االستراتيجية
للقمح والشعري والدقيق،
واإلنتاج املحلي الزراعي
والسمكي ،واللحوم احلمراء
والدجاج الالحم املحلي
وبيض املائدة واحلليب
الطازج ،والسلع التموينية.
وخماطر وحالة الواردات
الغذائية اخلارجية وبدائلها.

صياغة
اإلجراءات
صياغة واقتراح ومراجعة
اإلجراءات املقترح العمل هبا
لتقنني وإعادة توجيه
خمزونات السلع الغذائية
الضرورية ،وتقنني
التصدير ،واالستخدامات،
والسيناريوهات ،ما أمكن.

مراجعة واقتراح حصة
الفرد من السعرات
احلرارية (وفق
 )WHOحسب
املجموعات الغذائية.
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 .1آلية حتديد مؤشر وفرة السلع الغذائية األساسية يف اململكة
يقوم فريق الرصد املنبثق عن جلنة وفرة السلع بتحديث تقرير يومي يرصد مستوى خمزونات وإمدادات عدد ( )19سلعة غذائية أساسية وفق منهجية علمية معتمدة.
شكل رقم ( :)11آلية حتديد مؤشر وفرة السلع الغذائية األساسية

وصف حالة مستوى اإلمداد

مراقبة كميات اخلزن االستراتيجي لكل
سلعة

مستوى إمداد آمن
مستوى إمداد متوسط

مستوى إمداد يتطلب التدخل احلكومي

املخزون اآلمن

٪25
عند اخنفاض معدالت التخزين ما دون عتبة
 ٪٧٥من املستهدف ،وحمدودية مناشئ
اإلمداد ،يطلب من القطاع اخلاص إعادة رفع
معدالت اخلزن وتوفري برامج دعم لضمان
االمتثال

عند اخنفاض معدالت التخزين ما دون عتبة
 ٪٥٠من املستهدف ،تتدخل احلكومة مباشرة
السترياد السلع ورفع كميات املخزون إىل املستوى
املستهدف
36

إمجايل القدرة االستيعابية
لتخزين السلع ()Capacity

٪25

شكل رقم ( :)12تقييم حالة اإلمداد للسلع الغذائية األساسية خالل العام

 2020م

حصة اململكة من الواردات العاملية *

القمح

%1.8

األرز

)HS4 (1001

أكبر5
التدابير املتخذة **
الحصة من
األثر على مستوى
مصدرين واردات اململكة قيود إغالق تقييد
اإلمداد
للمملكة
(2020م) تصدير منافذ حركة
بولندا
التفيا
أملانيا
إستونيا
ليتوانيا

47%
14%
9%
9%
8%

الذرة

%3

أكبر5
الحصة من
مصدرين واردات اململكة قيود إغالق تقييد
للمملكة
(2020م) تصدير منافذ حركة
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األرجنتين

49%

أمريكا
البرازيل
باراجواي
أوكرانيا

22%
20%
4%
3%

التدابير املتخذة **
أكبر 5الحصة من
األثر على
اململكة
مصدرين واردات
قيود إغالق تقييد
مستوى اإلمداد
للمملكة (2020م) تصدير منافذ حركة
الهند
أمريكا
باكستان
تايالند
فيتنام

)HS4 (1005

التدابير املتخذة **

%3,2

)HS4 (1006

األثر على مستوى
اإلمداد

79%
8%
7%
2%
2%

الشعير

أكبر5
الحصة من التدابير املتخذة **
مصدرين
واردات اململكة قيود إغالق تقييد
للمملكة (2020م) تصدير منافذ حركة
روسيا
األرجنتين
أوكرانيا
رومانيا
أملانيا

فول الصويا

%0.4

البرازيل
أمريكا
األرجنتين

10%

الهند
كندا

0.4%
0.1%

األثر على
مستوى
اإلمداد

37%
11%
11%
11%
11%

)HS4 (1201

التدابير املتخذة **
الحصة من
أكبر 5مصدرين
تقييد
إغالق
للمملكة واردات اململكة قيود
حركة
(2020م) تصدير منافذ
54%
35%

HS4 (1003) %25.8

األثر على مستوى
اإلمداد

مستوى اإلمداد
آمن
متوسط
منخفض

تابع شكل رقم ( :)12تقييم حالة اإلمداد للسلع الغذائية األساسية خالل العام

 2020م

حصة | مركز اململكة من الواردات العاملية *

السكر
أكبر5
مصدرين
للمملكة
البرازيل
الهند
اإلمارات
بولندا
هولندا

الدواجن

HS4 (1701) 14 | %2

التدابير املتخذة **
الحصة من
واردات اململكة قيود إغالق تقييد
(2020م) تصدير منافذ حركة

األثر على
مستوى
اإلمداد

أكبر5
مصدرين
للمملكة

80%
11%
3%
2%
1%

البرازيل
أوكرانيا
فرنسا
اإلمارات
روسيا

زيوت الطعام

HS4 (1507,1509,1510-17) 26 | %1

أكبر5
مصدرين
للمملكة
ماليزيا
اإلمارات
أندونيسيا
عمان
أوكرانيا

التدابير املتخذة **
الحصة من
تقييد
واردات اململكة قيود إغالق
حركة
(2020م) تصدير منافذ

األثر على مستوى
اإلمداد

26%
10%
10%
10%
8%

فيوس كورونا مرتفع (تفوق  20ألف حالة)
عدد إصابات ر
مابي  3آالف و  20ألف حالة)
عدد إصابات ر
فيوس كورونا متوسط ( ر

المصدرhttps://coronavirus.jhu.edu/map.html :

HS4 (0207) 6 | %5

التدابير املتخذة **
األثر على
الحصة من
واردات اململكة قيود إغالق تقييد مستوى
تصدير منافذ حركة اإلمداد
(2020م)

البرسيم

أمريكا
إيطاليا
األرجنتين
إسبانيا
رومانيا

التدابير املتخذة ** األثر على
الحصة من
أكبر 5مصدرين
واردات اململكة قيود إغالق تقييد مستوى
للمملكة
(2020م) تصدير منافذ حركة اإلمداد
نيوزيلندا
اإلمارات
هولندا
أملانيا
سلطنة عمان

72%
10%
9%
3%
2%

أكبر5
مصدرين
للمملكة

الحليب املجفف

5 | %10

HS4 (0402) 6 | %4

24%
21%
15%
9%
6%

)HS4 (1214

التدابير املتخذة **
الحصة من
األثر على مستوى
واردات اململكة قيود إغالق تقييد
اإلمداد
(2020م) تصدير منافذ حركة
46%
18%
11%
9%
8%
ً
والشعي بيانات 2020م.
عالميا حسب بيانات 2019م لعدم توفر بيانات 2020م( ،هيئة التجارة الخارجية) عدا القمح
*حصة المملكة
ر
والشعي).
* المصدر :المؤسسة العامة للحبوب (القمح
ر
اليوم.
** حسب إخطارات الدول يف منظمة التجارة العالمية وتقرير المؤسسة العامة للحبوب
ي
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 .2اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة الوفرة لرفع املخزونات الغذائية االستراتيجية لبعض السلع
جدول رقم ( :)3اإلجراءات املتخذة لرفع املخزونات الغذائية االستراتيجية للسلع يف احلاالت احلرجة
السلعة الغذائية

اإلجراء

اجلهة املسؤولة

القمح

زيادة املخصص لإلنتاج املحلي ،وتشجيع االستثمار السعودي يف اخلارج

وزارة البيئة واملياه والزراعة/املؤسسة العامة للحبوب

فول الصويا

متويل االسترياد لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

الذرة

متويل االسترياد لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

الشعير

البدء يف استقبال طلبات متويل استرياد الشعري لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

التنسيق مع الشركاء يف اهلند لتوفري  10آالف طن عند احلاجة

سالك

األرز

متويل استرياد األرز لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

السكر

متويل استرياد السكر لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

اللحوم الحمراء

متويل استرياد اللحوم احلمراء لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

زيت الطعام

متويل استرياد زيت الطعام لدعم املخزونات لدى القطاع اخلاص

صندوق التنمية الزراعية

البيض

استرياد أكثر من نصف مليون كرتون (ما يعادل أكثر من  183مليون بيضة) من خالل وصول
 16شحنة على ميناء جدة االسالمي ملوازنة املعروض يف السوق املحلي

سالك

متويل تكاليف تشغيلية حتفيزية – زراعة البصل (زراعة مكشوفة)

صندوق التنمية الزراعية

البصل

الطماطم
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استرياد كمية  5آالف طن بصل ملوازنة املعروض يف السوق املحلي

سالك

متويل تكاليف تشغيلية حتفيزية –( بيوت حممية – طماطم)

صندوق التنمية الزراعية

جدول رقم ( :) 4اإلجراءات العاجلة اليت مت اختاذها للحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية

اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء
.1
.2
.3
.4
.5

توريد  500ألف كرتون من بيض املائدة من دولة أوكرانيا.
توريد  5آالف طن من البصل من مجهورية مصر العربية ومجهورية اهلند للمسامهة يف موازنة املعروض يف السوق املحلي.
توريد  9آالف طن من حلوم األبقار من خالل شركة مينريفا واملستثمرة فيها شركة سالك إىل السوق املحلي مباشرة من خالل مورّدين حملّيني.
توريد  64ألف طن من القمح من استثمارات الشركة يف دولة أوكرانيا.
التأهيل لدى املؤسسة العامة للحبوب للمنافسة يف مناقصات الشعري العاملية.

اجلهة التنفيذية

شركة سالك

جدول رقم ( :) 5اإلجراءات املتخذة لرفع اجلاهزية ملواجهة أي أزمة يف أسواق السلع الغذائية
م

اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء

اجلهة التنفيذية

1

 عقد االجتماع الطاريء للجنة األمن الغذائي واليت تضم مجيع اجلهات ذات العالقة باألمن الغذائي باململكة ،ودعوة اجلهات ذات
العالقة من غري األعضاء ..واختاذ عدد من التوصيات ملواجهة الظروف الراهنة.
 ترسية توريد ( (5.8مليون طن من الشعري العلفي.
 ترسية توريد ( )3مليون طن من القمح.
 شراء ( )386ألف طن من القمح من املزارعني املحليني يف املوسم (2020م).

املؤسسة العامة للحبوب

2

 دعم األنشطة الزراعية املحلية مببلغ ( )650مليون ريال ،تضمنت ( )500مليون ريال لتمويل قروض تشغيلية ،وتأجيل أقساط ملدة ستة
أشهر مببلغ ( )150مليون ريال استفاد منها ( )4,398مزارعا.
 ختصيص مبلغ ( )1,8مليار ريال لتمويل استرياد السلع الغذائية الزراعية املستهدفة باستراتيجية األمن الغذائي للمملكة.

صندوق التنمية الزراعية
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ثانيًا :تقدم العمل مببادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية
واصلت املؤسسة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) ،جهودها يف تنفيذ مبادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية ،وذلك من خالل تنفيذ خطط
املبادرة يف زيادة الطاقات التخزينية املتاحة من الصوامع مبوانئ اململكة اليت ال يوجد هبا صوامع للغالل (ميناء ينبع ،ميناء ضباء) والبدء يف وضع املخطط االستراتيجي الشامل للخزن
االستراتيجي للغذاء.

شكل رقم ( :)13حماور مبادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية

حماور املبادرة اجلاري
العمل عليها
املخطط
االستراتيجي

اإلنذار املبكر
لألغذية

مت خالل العام 2020م توقيع
عقد صياغة املخطط
االستراتيجي الشامل وجاري
العمل عليه

تعزيز طاقات
التخزين

صوامع ميناء
ينبع
مت إجناز املشروع بطاقة ختزينية ( )120ألف
طن ودخل مرحلة التشغيل الفعلي عام 2021م
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متثل خمرجات املخطط االستراتيجي
الشامل مدخل أساسي لبدء تنفيذ نظام
اإلنذار املبكر

صوامع ميناء
ضباء
جاري اعتماد متويل املشروع بطاقة ختزينية ( )120ألف
طن ،ومتوقع بدء العمل فيه خالل العام 2021م بعد
استكمال االجراءات

شكل رقم ( :)14مراحل إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع التجاري

2020
االنتهاء من تركيب املعدات
وإجراء االختبارات الالزمة
والتشغيل

2019
االنتهاء من تنفيذ الصوامع
اخلرسانية بالكامل إضافة
إىل االنتهاء من إنشاء برج
التشغيل

2018
االنتهاء من مجيع األساسات لكل
الصوامع واألعمدة لعدد  58صومعة
رئيسية واالنتهاء من صب اخلرسانة
املسلحة لقواعد وأساسات مبىن برج
التشغيل ومبىن نقاط استالم القمح.

2017
توقيع عقد إنشاء املشروع بتكلفة
تقديرية ( )350مليون ريال،
وبطاقة ختزينية ( )120ألف
طن ،وبدأ العمل يف املشروع يف
 2ديسمرب2017م
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ثالثًا :إجنازات تنفيذ الربنام الوط ي للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء
واصلت املؤسسة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) جهودها لتنفيذ الربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء يف مرحلته الثانية واملتمثلة يف برنامج وطين توعوي تدرييب للحد
من الفقد واهلدر الغذائي ،حيث مت طرح كراسة احلملة التوعوية واليت تستهدف رفع مستوى الوعي لدى املستهلك للحد من اهلدر الغذائي ،وذلك بعد االنتهاء من املرحلة األوىل واليت
متثلت يف حتديد قيمة خط األساس ملؤشر الفقد واهلدر يف الغذاء املبين على منهجية علمية ذات مرجعية عاملية يف مقدمتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو).
شكل رقم ( :)15مراحل الربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء
االنتهاء من الدراسة امليدانية للفقد واهلدر
الغذائي يف اململكة واحلد منهما ،وحتديد قيمة
خط األساس ملؤشر الفقد واهلدر الغذائي عند

املرحلة
االوىل

خط األساس

%33.1

برنامج توعوي

املرحلة
الثانية

تستهدف تلك املرحلة دراسة قدرات تدوير
املخلفات واالستفادة منها لتقليل حجم الفقد
واهلدر الغذائي

املرصد الوطين
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املرحلة
الرابعة

املشاركة يف الفعاليات ذات العالقة بالفقد واهلدر
الغذائي وسوف يطلق برنامج توعوي موسع خالل
العام 2021م ملدة ( )18شهرا.

املرحلة
الثالثة

تدوير املخلفات

يستهدف الربنامج يف مرحلته الرابعة واألخرية
إنشاء املرصد الوطين للفقد واهلدر الغذائي يف
اململكة ليعد األول يف املنطقة.

شكل رقم ( :)16مراحل احلملة التوعوية للربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء

زيارات للمستهدفني يف املرحلة األوىل وكذلك
املشاركة يف املعارض والفعاليات االجتماعية
والرياضية ،وقياس األثر على شرائح املجتمع.

األوىل :يتم من خالهلا القيام بزيارات للمستهدفني يف
احلملة األوىل من املرحلة األوىل مع املشاركة يف مجيع
الفعاليات واملعارض القائمة يف مجيع مناطق اململكة.
الثانية :وتُعىن بزيارات لعينات من املستهدفني يف احلملة
الثانية من املرحلة األوىل مبا حيقق مشول هذه
الزيارات.

املرحلة
األوىل

إعالمية

املرحلة
الثانية

األوىل :تستهدف التجار وأصحاب املطاعم والقاعات والفنادق واملزارعني
وأسواق النفع العام وغريها.
الثانية :تستهدف أفراد املجتمع مثل الطالب والطالبات جبميع املراحل واألسر
واجلهات احلكومية.

ميدانية

تثقيفية

املرحلة
الثالثة

األوىل :محلة تثقيفية تستهدف األسر/اجلهات
احلكومية /الطالب.
الثانية :محلة تثقيفية تستهدف املَزارع واملصانع
وأسواق النفع العام (اخلضار/أسواق املواد
الغذائية/املجمعات التجارية).
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القسم الثالث :تلبية االحتياجات املحلية من القمح والشعري
أوالً :تأمني احتياجات اململكة من القمح
ثانيًا :تأمني احتياجات املربني من الشعري

واصلت اململكة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) دورها يف تأمني احتياجات اململكة من سلعيت القمح والشعري للحفاظ على املستويات اآلمنة للمخزونات من السلعتني وتلبية كافة
احتياجات شركات املطاحن من القمح وتلبية طلب املربني على الشعري العلفي.

أوالً :تأمني احتياجات اململكة من القمح
أمنت املؤسسة احتياجات اململكة من القمح املستورد إضافة إىل شراء كميات القمح من املزارعني املحليني ،حيث بلغ إمجايل مشتريات املؤسسة من القمح املستورد واملحلي خالل العام
1442/1441هـ (2020م) كمية ( )3,655,668طن ،ويف إطار تنفيذ املؤسسة خلطط تنويع مصادر مشترياهتا من القمح ،مت خالل العام 1442/1441هـ (2020م) االعتماد على ( )3مصادر هي:

 االسترياد عن طريق

:

 طرح مناقصات عاملية تتنافس فيها الشركات الدولية املؤهلة املتخصصة يف جتارة احلبوب. -طرح مناقصة خاصة للمستثمرين السعوديني يف اخلارج.

 شراء القمح املحلي يف إطار تنفيذ إجراءات وقف زراعة األعالف اخلضراء
 .1طرح املناقصات العاملية
مت خالل العام 1442/1441هـ (2020م) طرح عدد

()5

مناقصات عاملية مت التعاقد من خالهلا على استرياد كمية ( )3,040,000طن من القمح ( )%10 -/+مبتوسط سعر

()253,70

دوالر للطن وهو ما يعادل ( )951ريال للطن واصل موانئ اململكة ،وذلك مقارنة بكمية ( )3,360,000طن ( )%10 -/+مت التعاقد عليها العام السابق 1441/1440هـ (2019م) مبتوسط
سعر ( )234.33دوالر للطن وهو ما يعادل ( )879ريال للطن واصل موانئ اململكة.

48

جدول رقم ( :)6كميات القمح املستورد املتعاقد عليها خالل العام

 1442 / 1441هـ ( 2020م )

وصول :أبريل ـ يونيو

رقم
المناقصة

فترة التوريد

الكمية التعاقدية
(طن) %10 -/+

عدد
الشحنات

سعر الترسية
دوالر/طن

ريال/طن

1

أبريل – يونيو 2020م

715,000

12

247.46

928

2

سبتمبر 2020م*

60,000

1

248.00

930

3

يوليو – أغسطس 2020م

660,000

11

233.33

875

4

نوفمبر 2020م – يناير 2021م

745,000

12

250.67

940

5

فبراير – مارس 2021م

860,000

14

277.53

1,041

3,040,000

50

253.70

951

1

الكمية 715,000 :طن
م .السعر 247.46 :دوالر/طن
عدد الشحنات12 :
2

وصول :يوليو ـ أغسطس
الكمية 660,000 :طن
م .السعر 233.33 :دوالر/طن
عدد الشحنات11 :

اإلجمالي

الكمية 60,000 :طن
م .السعر 248.00 :دوالر/طن
عدد الشحنات1 :

3

4

وصول :نوفمرب2020م ـ يناير 2021م
الكمية 745,000 :طن
م .السعر 250.67:دوالر/طن
عدد الشحنات12 :

وصول :فرباير ـ مارس 2021م
الكمية 860,000 :طن
م .السعر 277.53 :دوالر/طن
عدد الشحنات14 :

وصول :سبتمرب

5

* مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج
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 .2مناقصة املستثمرين السعوديني يف اخلارج
تنفيذا لألمر السامي الكرمي رقم ( )52056بتاريخ 1437/10/27هـ بشأن ختصيص نسبة  %10من مشتريات اململكة السنوية من القمح للشركات واملستثمرين السعوديني يف اخلارج،
وأن تقوم املؤسسة بطرح دعوة خاصة للشركات السعودية املستثمرة يف اخلارج واملسجلة رمسيا لدى وزارة البيئة واملياه والزراعة ،قامت املؤسسة باإلجراءات التالية:


تلقت املؤسسة من الوزارة طلبني مقدمني من الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواين (سالك) ،وشركة الراجحي الدولية لالستثمار لالنضمام لربنامج

االستثمار السعودي يف اخلارج ،وقامت املؤسسة بتأهيل الشركتني.


قامت املؤسسة يف  21أبريل 2020م بطرح أول مناقصة خاصة باملستثمرين السعوديني يف اخلارج لتوريد كمية ( )355ألف طن ،حيث اعتذرت شركة الراجحي الدولية لالستثمار

عن املنافسة ،ومت ترسية توريد كمية ( )60ألف طن ( )%10 -/+على الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواين (سالك).


يف

14

سبتمرب 2020م ،استقبلت املؤسسة مبيناء جدة اإلسالمي أول شحنة قمح من إنتاج استثمارات الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواين (سالك) بكمية

( )64,159طن ،حيث جاءت الشحنة مطابقة للمواصفات املعتمدة من قبل املؤسسة ومت استالمها وتوزيعها على فروع املؤسسة.
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بلغ إمجايل الكمية الفعلية املستلمة من القمح املستورد خالل عام 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )3,270,033طن مقابل ( )3,388,918طن العام السابق 1441/1440هـ (2019م).
جدول رقم ( :)7كميات القمح املستوردة واملستلمة فعليا خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) والتوزيع النسيب للمناشئ وموانئ االسترياد
مناشئ االستيراد
المنشأ

الكمية (طن متري)
1,550,708

عدد البواخر

إستونيا
%9

25

بولندا
التفيا
ألمانيا
إستونيا
ليتوانيا
روسيا
فرنسا
أوكرانيا
البرازيل

441,787

8

306,308

5

284,530

5

248,309

4

246,033

4

65,924

1

64,294

1

62,140

1

االجمالي

3,270,033
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أملانيا
%9

ليتوانيا
%8
روسيا
%8
فرنسا
%2
أوكرانيا
%2

بولندا
%47
البرازيل
%2

ميناء جازان
%7

الموانئ المستقبلة
الميناء

الكمية (طن)

عدد البواخر

جدة اإلسالمي

1,799,486

30

الملك عبدالعزيز بالدمام

1,257,211

20

جازان

213,336

4

اإلجمالي

3,270,033
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التفيا
%14

ميناء امللك
عبدالعزيز
بالدمام
%38

ميناء جدة
اإلسالمي
%55
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 .3برنام شراء القمح املحلي

للعام 1442/1441هـ (2020م)

استكملت املؤسسة شراء القمح املحلي من املزارعني للموسم الثاين على التوايل تنفيذا لقرار جملس الوزراء رقم ( )66بتاريخ 1437/2/25هـ اخلاص بإيقاف زراعة األعالف اخلضراء وقرار جملس
الوزراء رقم ( )39وتاريخ 1438/1/16هـ الصادر بشأن املوافقة على ضوابط التطبيق ،واملعدل بالقرار رقم ( )765وتاريخ 1441/11/30هـ القاضي بتعديل البند «ثالثا» من القرار رقم ( )39ليكون
النص على النحو التايل" :تكليف املؤسسة بشراء القمح من املزارعني املؤهلني يف حال اختيارهم زراعة القمح يف مساحة ال تتجاوز ( )50هكتارًا ،وذلك ملدة مخس سنوات ،وبكمية ( )1.5مليون طن كل
عام كحد أقصى" .وبلغ صايف الكمية الفعلية املستلمة للموسم 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )385,635طن مقابل ( )202,179طن املوسم السابق 1441/1440هـ (2019م) بزيادة قدرها

()183,456

طن ونسبتها  .%90.7كما بلغ إمجايل عدد املزارعني الذين قاموا بتوريد القمح للمؤسسة يف املوسم الثاين ( )1,673مزارعا بزيادة ( )743مزارعا مقارنة باملوسم األول.

ويف إطار تفعيل اخلدمات اإللكترونية أطلقت املؤسسة منصة حمصويل اليت لعبت دورا هاما يف تيسري دورة إجراءات شراء القمح املحلي من املزارعني املؤهلني عرب تقدميها حزمة من اخلدمات تبدأ
بتحديد مقر التوريد مرورًا باختيار املواعيد واالستعالم عن الشحنات والكميات املوردة واملبالغ املستحقة وحىت مراحل إقفال احلساب ومتابعة عمليات صرف املستحقات املالية.
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جدول رقم ( :)8كميات القمح املحلي املستلمة خالل املوسم
مقارنة باملوسم السابق

 1442 / 1441هـ (  2020م )

شكل رقم ( :)17نسب التوريد بالفروع خالل موسم

المنطقة

الكمية المستلمة
(2019م)

الكمية المستلمة
(2020م)

نسبة الزيادة
%

الجوف

62,574

99,710

%59.3

القصيم

59,264

96,101

%62.2

تبوك

30,747

93,930

%205.5

حائل

26,835

52,348

%95.1

وادي الدواسر

10,668

23,770

%122.8

الرياض

9,312

10,782

%15.8

الخرج

2,439

8,367

%243.1

األحساء

340

627

%84.4

اإلجمالي

202,179

385,635

%90.7

 2020م

الجوف %26

حائل %14

تبوك %24

القصيم %25
الخرج %2

الرياض %3
األحساء %0.2

وادي الدواسر %6
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 .4إمجايل كميات القمح املباعة لشركات املطاحن خالل

العام 1442/1441هـ (2020م)

بلغ إمجايل كميات القمح املُباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )3,508,100طن من القمح عايل اجلودة ،وتقوم املؤسسة ببيع طن القمح لشركات املطاحن
األربع بالسعر املدعوم (180ريال/طن) وذلك هبدف احلفاظ على أسعار البيع املدعومة واملحددة للدقيق ومشتقات القمح يف السوق املحلي ،وذلك مقابل ( )3,376,769طن العام السابق
1441/1440هـ (2019م) بزيادة قدرها ( )131,331طن ونسبتها .%3.9

جدول رقم ( :) 9كميات القمح املُباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام
1441/1440هـ (2019م)
البيان

اإلجمالي
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 1442 / 1441هـ ( 2020م )

1442/1441هـ (2020م)

الكمية المباعة
(طن)

القيمة
(ريال)

الكمية المباعة
(طن)

القيمة
(ريال)

3,376,769

607,818,388

3,508,100

631,457,989

التغير
الكمية المباعة (طن)

القيمة
(ريال)

131,331

23,639,601

%3.9

%3.9

شكل رقم ( :)18كميات القمح املباعة لشركات املطاحن وفقا للمناطق خالل العام

 1442 / 1441هـ ( 2020م )

 108,888طن

الجوف
 183,974طن

 288,462طن

الدمام

األحساء

 160,045طن

 111,551طن

حائل
 633,932طن

الرياض
الخرج
 147,336طن

تبوك

262,044طن

القصيم

 197,902طن

المدينة المنورة
 630,901طن

 285,314طن

جدة

الجموم
 319,600طن

خميس مشيط

178,150طن

جازان
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ثانيًا :تأمني احتياجات املربني من الشعري
 .1كميات الشعري املستوردة
واصلت املؤسسة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) تأمني كامل احتياجات اململكة من الشعري العلفي املستورد ،حيث بلغ إمجايل الكميات اليت مت التعاقد عليها خالل العام ( )5,775,000طن
( ،)%10 -/+إذ حرصت املؤسسة على دعم املخزونات االستراتيجية من هذه السلعة اهلامة يف ظل جائحة كورونا وسط خماوف من تعطل سالسل اإلمداد بسبب إجراءات اإلغالق يف العديد
من البلدان الرئيسية املصدرة .وبلغ متوسط سعر الشراء خالل العام 1442/1441هـ (2020م) مبلغ ( )211.87دوالر للطن وهو ما يعادل ( )795ريال للطن واصل موانئ اململكة ،وذلك مقارنة

مبتوسط سعر ( )205.57دوالر للطن وهو ما يعادل ( )771ريال للطن العام السابق 1441/1440هـ (2019م).
جدول رقم ( :) 10كميات الشعري العلفي املتعاقد عليها خالل العام
رقم المناقصة

فترة التوريد

الكمية التعاقدية (طن)
%10 -/+

عدد الشحنات

سعر الترسية
دوالر/طن

ريال/طن

1

مارس – أبريل 2020م

900,000

15

224.45

842

2

مايو – يونيو 2020م

1,200,000

20

201.04

754

3

يوليو – أغسطس 2020م

600,000

10

198.63

745

4

أغسطس – سبتمبر 2020م

1,080,000

18

198.81

746

5

أكتوبر – نوفمبر 2020م

725,000

12

211.43

793

6

نوفمبر – ديسمبر 2020م

540,000

9

225.34

845

7

يناير – فبراير 2021م

730,000

12

234.83

881

5,775,000

96

211.87

795

اإلجمالي
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 1442 / 1441هـ ( 2020م )

شكل رقم ( :)19مناقصات الشعري العلفي املتعاقد عليها خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

وصول :مارس ـ أبريل
الكمية 900,000 :طن

1

م .السعر 224.45:دوالر/طن
عدد الشحنات15 :

وصول :مايو ـ يونيو
2

الكمية 1,200,000 :طن

م .السعر 201.04 :دوالر/طن
عدد الشحنات20 :

وصول :يوليو ـ أغسطس
الكمية 600,000 :طن

3

م .السعر 198.63 :دوالر/طن

وصول :أغسطس ـ سبتمرب

عدد الشحنات10 :
4

م .السعر 198.81 :دوالر/طن
عدد الشحنات18 :

وصول :أكتوبر ـ نوفمرب
الكمية 725,000 :طن

5

م .السعر 211.43 :دوالر/طن
عدد الشحنات12 :

الوصول :نوفمرب  -ديسمرب
6

الكمية 540,000 :طن

م .السعر 225.34 :دوالر/طن

وصول :يناير – فرباير 2021م
الكمية 730,000 :طن

الكمية 1,080,000 :طن

عدد الشحنات9 :

7

م .السعر 234.83 :دوالر/طن
عدد الشحنات12 :
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بلغ إمجايل الواردات الفعلية من الشعري خالل نفس العام كمية ( )7,062,196طن مت استريادها من (االحتاد األورويب وأستراليا وأمريكا اجلنوبية ودول البحر األسود) مقابل ( )5,175,060طن
عام (2019م) بارتفاع نسبته .%36.5
جدول رقم ( :) 11كميات الشعري العلفي املستلمة فعلي ا خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) موزعة وفقا للمناشئ واملوانئ املستقبلة
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المنشأ

الكمية (طن متري)

عدد البواخر

روسيا
األرجنتين
أوكرانيا
رومانيا
ألمانيا
فرنسا
ليتوانيا
أستراليا
إستونيا
فنلندا
التفيا
المملكة المتحدة
السويد

2,608,334

41

777,961

12

774,103

12

773,347

12

757,011

12

460,857

7

393,941

6

131,023

2

130,604

2

66,135

1

66,126

1

66,084

1

56,670

1

االجمالي

7,062,196

110

الموانئ

الموانئ المستقبلة
الكمية (طن)

عدد البواخر

البحر األحمر
الخليج العربي

2,049,619

32

اإلجمالي

7,062,196

110

5,012,577
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شكل رقم ( :)20التوزيع النسيب ملناشئ استرياد الشعري واملوانئ املستقبلة خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

أملانيا
%11

الخليج العربي
%29

البحراألحمر
%71

رومانيا
%11

أوكرانيا
%11

فرنسا
%7
ليتوانيا
%6
أستراليا
%2

األرجنتين
%11

إستونيا
%2
روسيا
%37
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 .2إمجايل كميات وقيمة مبيعات الشعري يف السوق املحلية
بلغ إمجايل الكميات املباعة من الشعري العلفي خالل عام 1442/1441هـ (2020م) كمية ( )6,739,790طن مقابل

()6,451,823

طن العام السابق 1441/1440هـ (2019م) بزيادة مقدارها

( )287,967طن وبنسبة  .%4.5توزعت مبيعات الشعري العلفي على خمتلف حمطات البيع الرئيسية يف اململكة وهي (جدة ،اجلموم ،الشميسي ،ينبع ،جازان ،ضباء ،الدمام ،اجلبيل).
جدول رقم ( :) 12كميات وقيمة مبيعات الشعري العلفي يف السوق املحلي خالل العام
المحطات الرئيسية
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1441/1440هـ (2019م)
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التغير

1442/1441هـ (2020م)

الكمية المباعة (طن)

القيمة (ريال)

الكمية المباعة (طن)

القيمة (ريال)

الكمية المباعة (طن)

القيمة (ريال)

جدة

1,178,470

890,922,904

1,033,071

935,134,861

()145,399

44,211,957

الجموم

820,715

620,460,540

861,878

783,498,247

41,163

163,037,707

الشميسي

716,555

541,715,580

677,235

616,083,579

()39,320

74,367,999

ينبع

1,034,940

782,414,640

1,215,076

1,101,495,974

180,136

319,081,334

جازان

693,135

524,010,379

604,710

546,290,436

()88,425

22,280,057

ضباء

259,515

196,193,340

378,231

345,179,436

118,716

148,986,096

الدمام

916,798

693,099,590

849,002

766,948,832

)(67,796

73,849,242

الجبيل

831,695

628,761,420

1,120,587

1,020,176,297

288,892

391,414,877

اإلجمالي

6,451,823

4,877,578,394

6,739,790

6,114,807,662

287,967

1,137,229,268

%4.5

%25.4

شكل رقم ( :)21كميات الشعري العلفي املُباعة مبختلف املحطات خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

عدد املحطات1 :

الكمية 378,231 :طن
اجلبيل

الدمام

ضباء

عدد املحطات6 :

الكمية 1,120,587 :طن

عدد املحطات5 :
الكمية 1,215,076 :طن

عدد املحطات7 :
الكمية 849,002 :طن

عدد املحطات6 :

عدد املحطات2 :

الكمية 861,878 :طن

عدد املحطات1 :

الكمية 677,235 :طن

ينبع

اجلموم

الكمية 1,033,071 :طن
جدة

الشميسي

عدد املحطات2 :
الكمية 604,710 :طن
جازان
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القسم الرابع :برنامج ختصيص قطاع املطاحن
أوالً :االنتهاء من بيع شركات املطاحن األربع
ثانيًا :التحالفان الفائزان باملرحلة األوىل من ختصيص قطاع املطاحن
ثالثًا :التحالفان الفائزان باملرحلة الثانية من ختصيص قطاع املطاحن

ال :االنتهاء من بيع شركات املطاحن األربع
أو ً
واصلت املؤسسة خالل العام 1442/1441هـ (2020م) جهودها إلجناز برنامج ختصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق باملؤسسة العامة للحبوب ،وذلك بعد االنتهاء من املرحلة األوىل هناية عام
واليت مشلت الشركتني األوىل والثالثة بقيمة بلغت حنو ( )2.8مليار ريال ،وتبعتها املرحلة الثانية واألخرية عام

2021م

بترسية بيع الشركتني الثانية والرابعة بقيمة

()3

مليار ريال لتحالفني

كبريين يف هذا املجال ،ليصل بذلك إمجايل عائدات ختصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق حنو ( )5.8مليار ريال ،ومتثلت أبرز اإلجراءات التمهيدية لعملية البيع النقاط التالية.:

1

إصدار الالئحة التنفيذية املعدلة لنظام مطاحن إنتاج الدقيق وملحقاهتا

2

االنتهاء من الزيارات امليدانية مع املستثمرين للمرحلة األوىل والثانية من الربنامج

3

االنتهاء من االجتماعات اإلدارية بني الشركات ،املؤسسة ،واملستثمرين

4

5

64

إصدار النسخ النهائية من الوثائق التجارية والقانونية من عملية البيع

االنتهاء من تقييم عروض املستثمرين القانونية واملالية من عملية البيع

توجت جهود املؤسسة باالنتهاء من املرحلة الثانية واألخرية من التخصيص ببيع الشركتني الثانية والرابعة خالل شهر يوليو

2020م

2021م

شكل رقم ( : ) 22مراحل بيع شركات املطاحن األربع

املرحلة األوىل

البيع مت على
مرحلتني

املرحلة الثانية
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ثانيًا :التحالفان الفائزان باملرحلة األوىل من ختصيص قطاع املطاحن
شكل رقم ( :) 23التحالفان الفائزان بشراء شركيت املطاحن األوىل والثالثة ( املرحلة األوىل)
الصايف القابضة
(جمموعة الفيصلية)
عيسى الغرير

حتالف
رحى -صايف
لألغذية

جمموعة املطلق

أبونيان القابضة

الراجحي القابضة

حتالف
الراجحي-
الغرير -مسايف
الغرير

مسايف
66

ثالثًا :التحالفان الفائزان باملرحلة الثانية من ختصيص قطاع املطاحن
شكل رقم ( :) 24التحالفان الفائزان بشراء شركيت املطاحن الثانية والرابعة ( املرحلة الثانية)
أبناء عبدالعزيز العجالن
لالستثمار التجاري والعقاري

الراجحي الدولية
لالستثمار

حتالف
العجالن-الراجحي
نادك-أوالم

شركة نادك

أوالم العاملية

آالنا الدولية

حتالف
آالنا -العثيم
املتحدة
أسواق عبد اهلل العثيم

املتحدة لصناعة األعالف
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القسم اخلامس :املوارد البشرية
أوالً :اهليكل الوظيفي ملنسويب املؤسسة
ثانيًا :السعودة
ثالثًا :التطوير اإلداري والتدريب

أوالً :اهليكل الوظيفي ملنسويب املؤسسة
انعكست طبيعة عمل املؤسسة على هيكل الوظائف هبا والذي يتنوع ما بني وظائف (إدارية ،مهنية ،فنية) ويتضح ذلك من خالل بيانات اجلدول التايل الذي يوضح عدد العاملني

باملؤسسة مُقسمني تبعا لطبيعة عمل وختصص كل فئة.
جدول رقم ( :)13عدد العاملني يف املؤسسة وفقا لطبيعة العمل يف العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

طبيعة العمل

العدد

النسبة %

إداريون

127

10

مهنيون

215

17

مهنيون مساعدون وفنيون

392

31

مساعدون إداريون

114

9

عمالة

418

33

اإلجمالي

1,266

100

شكل رقم ( :)25توزيع العاملني يف املؤسسة وفقا لطبيعة عملهم عام
418

 1442/1441هـ ( 2020م )

392

500
400
215

300
127

114

200
100
0

عمالة
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مساعدون إداريون

مهنيون مساعدون
وفنيون

مهنيون

إداريون

ثانيًا :السعودة
استطاعت املؤسسة احلفاظ على نسبة مرتفعة من سعودة الوظائف هبا يف العام 1442/1441هـ (2020م) عند  %77بدون تغيري مقارنة بالعام السابق 1441/1440هـ (2019م) ،وبلغ إمجايل
عدد املوظفني السعوديني ( )971موظفا وموظفة يعملون مبختلف الوظائف املالية واإلدارية والفنية مقابل ( )295موظفا من غري السعوديني .وحترص املؤسسة دائما على توطني العديد
من الوظائف بالكفاءات السعودية يف شىت املجاالت ،إال أنه ما زالت هناك حتديات تواجهها فيما يتعلق بنوعية بعض الوظائف اليت ال يُقبل عليها السعوديون واليت تتنوع ما بني (عامل،

عامل نظافة ،عامل تفريغ ،مفرغ عربات قطار ،طباخ ....اخل).
وشهد العام 1442/1441هـ (2020م) اخنفاضا ملحوظا يف عدد املتسربني وظيفيا سواء عن طريق نقل اخلدمات أو االستقاالت والذين بلغ عددهم ( )7موظفني اخنفاضا من ( )60موظف
العام السابق 1441/1440هـ (2019م) .وعلى الرغم من ذلك تواجه املؤسسة صعوبة بالغة يف املحافظة على منسوبيها السعوديني السيما من ذوي اخلربة نظرا لعدم تطبيق اللوائح املالية
املناسبة ملجال عمل املؤسسة كما هو معمول به يف القطاعات املشاهبة ،وعدم وجود أي حوافز تضمن هلم االستقرار الوظيفي مثل التأمني الطيب وبدل السكن وخالفه ،وهو من أكرب

التحديات اليت تواجه املؤسسة.
جدول رقم ( :) 14توزيع العاملني يف املؤسسة وفقا للجنسية بنهاية العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

الجنسية

العدد

النسبة %

سعودي

971

77

غير سعودي

295

23

اإلجمالي

1,266

100
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ثالثًا :التطوير اإلداري والتدريب
هتدف الربامج التدريبية اليت توفرها املؤسسة ملنسوبيها إىل زيادة مهاراهتم ورفع معدالت إنتاجهم وتطوير وحتسني كفاءاهتم العملية يف كافة األعمال املسندة إليهم وتزويدهم بكل ما هو جديد
يف املجاالت اإلدارية واملالية وبعض املجاالت الفنية املتخصصة سواء داخل اململكة أو خارجها .ويعد برنامج التطوير اإلداري من أبرز وأهم الربامج اليت مت تنفيذها خالل العام 1442/1441هـ
(2020م) ،وبلغ عدد املستفيدين منه ( )291موظفا وموظفة.
جدول رقم ( :)15توزيع أعداد املتدربني ضمن برنامج التطوير اإلداري لعام
برنامج التطوير اإلداري

72

عدد الفرص التدريبية
الفروع
اإلدارة العامة

 1442/1441هـ (  2020م )

اإلجمالي
97

إداري ومالي

25

72

تقنية المعلومات

12

13

25

برامج فنية متخصصة

17

22

39

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

6

-

6

القائد المتميز

16

-

16

التعاون واالتصال

18

-

18

إدارة اآلخرين

17

3

20

الذكاء السياسي

12

2

14

القيادة من أجل التميز

15

3

18

عمليات التفاوض

16

2

18

حفظ الطاقة

7

13

20

اإلجمالي

161

130

291

كما تساهم املؤسسة وفروعها املنتشرة يف مجيع أحناء اململكة بدور فعال يف جمال (التدريب التعاوين) من خالل تدريب بعض طالب وطالبات اجلامعات والكليات ،إذ أتاحت عدد
( )47فرصة تدريبية لطالب اجلامعات والكليات التقنية املتخصصة يف بعض املجاالت اإلدارية والفنية ،وذلك يف إطار التعاون مع املؤسسات التعليمية باململكة.
جدول رقم ( :)16الفرص التدريبية اليت مت إتاحتها لطالب اجلامعات والكليات خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

م

التخصص

اسم الجهة

عدد المتدربين

1

تقنيات الميكروبات الغذائية والبيئية وصحة اإلنسان

كلية العلوم – قسم النباتات واألحياء الدقيقة
جامعة الملك سعود

40

2

مكتبات ومعلومات

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

4

3

إدارة أعمال

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1

4

قانون

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

1

5

تأمين وإدارة مخاطر

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

1

اإلجمالي

47
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القسم السادس :التقرير املايل والتأمني
أوالً :قائمة املركز املايل للعام
ثانيًا :التغطيات التأمينية

1442/1441هـ (2020م)

أوالً :قائمة املركز املايل

للعام 1442/1441هـ (2020م)

تعرب قائمة املركز املايل عن أصول املؤسسة (موجوداهتا الثابتة واملنقولة) والتزاماهتا جتاه الغري ،واحلسابات املدينة والدائنة .وتشري بيانات قائمة املركز املايل للمؤسسة هناية عام
(2020م) إىل احلقائق التالية:
•

بلغ إمجايل املصروفات الفعلية خالل العام 1442/1441هـ (2020م) مبلغ ( )10,869,808,809ريال مقابل مبلغ ( )8,752,952,093ريال للعام املايل 1441/1440هـ (2019م)

بارتفاع نسبته .%24.2
•

بلغ إمجايل اإليرادات خالل العام 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )6,788,523,579ريال مقابل مبلغ ( )6,126,124,419ريال العام املايل السابق 1441/1440هـ (2019م) بارتفاع
نسبته

.%10.8

•

بلغ فائض إيرادات العام املايل 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )719,725,750ريال مقابل ( )638,088,567ريال العام املايل السابق 1441/1440هـ (2019م) بارتفاع نسبته .%12.8

•

بلغ إمجايل موجودات املؤسسة الثابتة واملنقولة بنهاية العام املايل 1442/1441هـ (2020م) حنو ( )5,935,674,294ريال مقارنة بـ ( )4,760,564,473ريال هناية العام املايل
السابق 1441/1440هـ (2019م) بارتفاع نسبته .%24.7
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جدول رقم ( :)17قائمة املركز املايل للمؤسسة للعام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام السابق
الحسابات المدينة

1442/1441هـ

1441/1440هـ

الحسابات الدائنة

1442/1441هـ

1441/1440هـ

مصروفات الميزانية

10,869,808,809.01

8,752,952,093.01

إيرادات الميزانية

6,788,523,579.24

6,126,124,419.13

األمانات

العهد
عهد تحت التحصيل

613,642,961.11

419,911,500.07

أمانات متنوعة

11,220,514.18

68,446,129.02

عهد اعتمادات مستندية

2,522,242,498.97

3,090,400,521.15

أمانات اعتمادات مستندية

2,522,242,498.97

3,090,400,521.15

مجموع العهد

3,135,885,460.08

3,510,312,021.22

مجموع األمانات

2,533,463,013.15

3,158,846,650.17

الحسابات الجارية

البنك المركزي السعودي والبنوك التجارية
البنك المركزي السعودي

719,725,750.22

614,352,011.56

المطلوبات

5,163,223.90

6,470,369.77

البنوك التجارية

-

23,736,555.38

المستحقات العامة

817,253,408.12

568,328,154.00

مجموع البنك المركزي والبنوك
التجارية

719,725,750.22

638,088,566.94

جاري وزارة المالية

3,598,681,105.56

1,047,161,995.56

جاري وزارة المالية – وفورات سنوات
مالية سابقة

747,878.88

-

مجموع الحسابات الجارية

4,421,097,737.58

1,621,960,519.33

مجموع الحسابات المدينة

14,726,167,898.19

12,901,352,681.17

مجموع الحسابات الدائنة

13,743,084,329.97

10,906,931,588.63

يخصم :أرصد مدينة مدورة

()4,148,400,588.16

()5,586,501,954.71

يخصم :أرصدة دائنة مدورة

()3,165,317,019.94

()3,592,080,862.17

صافي الحسابات المدينة

10,577,767,310.03

7,314,850,726.46

صافي الحسابات الدائنة

10,577,767,310.03

7,314,850,726.46

الموجودات الثابتة والمنقولة

5,935,674,294.34

4,760,564,472.94

الموجودات الثابتة والمنقولة

5,935,674,294.34

4,760,564,472.94
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ثانيًا :التغطيات التأمينية
 -1التأمني على أصول املؤسسة :
بلغت التكلفة اإلمجالية لتجديد وثائق التأمني على أصول املؤسسة خالل عام ( 2020م) واليت تليب احتياجاهتا يف احلماية من املخاطر املتوقعة وتشمل ( التأمني
على املمتلكات – التأمني على السيارات) مبلغ قدره ( ) 5,842,291ريال.

جدول رقم ( :)18تكلفة التأمني على ممتلكات املؤسسة عام

 1442/1441هـ ( 2020م )

نوع وثيقة التأمين

قيمة التأمين (ريال)

التحمل

قيمة االشتراك السنوي (ريال)

األضرار الطارئة

4,726,204,823

حسب أنظمة البنك المركزي السعودي

3,147,652

المخزون

2,585,000,000

حسب أنظمة البنك المركزي السعودي

1,721,610

الخسارة التبعية

405,000,000

حسب أنظمة البنك المركزي السعودي

269,730

المسؤولية

124,000,000

ال يوجد

116,994
5,255,986

إجمالي قيمة االشتراك السنوي

262,799

قيمة الضريبة المضافة %5

5,518,786

إجمالي تكلفة التأمين السنوي على ممتلكات المؤسسة

جدول رقم ( :)19تكلفة التأمني على سيارات املؤسسة عام
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 1442/1441هـ ( 2020م )

نوع وثيقة التأمين

عدد السيارات

السعر

قيمة االشتراك السنوي (ريال)

المسؤولية ضد الغير

474

650

308,100

إجمالي قيمة االشتراك السنوي

308,100

قيمة الضريبة المضافة %5

15,405

إجمالي تكلفة التأمين السنوي على سيارات المؤسسة

323,505

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

قامت إدارة التأمني باملؤسسة بناء على تفاصيل الشحنات الواردة من إدارة احلبوب بتغطية عدد ( ) 172شحنة من القمح والشعري ،وقد بلغ إمجايل قيمة
الشحنات املؤمن عليها مبلغ وقدره ( ) 9,037,450,458ريال ،وبتكلفة تأمينية قدرها ( ) 13,837,858ريال.
جدول رقم ( :)20تكلفة التأمني البحري على شحنات القمح والشعري املستوردة خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

نوع الشحنات

عدد الشحنات *

قيمة الشحنات (ريال)

تكلفة التأمين (ريال)

قمح

52

2,947,321,803

4,595,463

شعير علفي

120

6,090,128,655

9,242,395

اإلجمالي

172

9,037,450,458

13,837,858

* االختالف يف عدد شحنات احلبوب املؤمن عليها مقارنة بعدد الشحنات الواردة فعليا خالل عام ( 2020م )  ،يرجع إىل أن إدارة التأمني باملؤسسة تعتمد يف بياناهتا على تاريخ إصدار الفاتورة
اخلاصة بالشحنة املؤمن عليها من قبل شركة التأمني وليس على تاريخ الوصول الفعلي .

 تسوية املطالبات:

مت مطالبة شركة التأمني بسداد عدد ( ) 35مطالبة تأمني حبري خالل عام ( 2020م) بقيمة بلغت ( ) 6,953,392ريال على النحو املوضح باجلدول التايل:
جدول رقم ( :)21مطالبات التأمني اليت مت تسويتها خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

نوع المطالبة

عدد المطالبات

قيمة المطالبات (ريال)

عجز في الكمية المستلمة

31

3,666,443

تلف

4

3,286,949

اإلجمالي

35

6,953,392
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القسم السابع :مشاريع املؤسسة
أوالً :املشاريع املنتهية خالل العام
ثانيًا :املشاريع حتت التنفيذ

1442/1441هـ (2020م)

أوالً :املشاريع املنتهية خالل

العام 1442/1441هـ (2020م)

جدول رقم ( :)22املشاريع املنتهية خالل العام
م

اسم المشروع

قيمة العقد بالريال

1

فصل البنية التحتية والشبكات بفرع المؤسسة بالجوف

7,692,993

2

تأمين محطات توليد الكهرباء االحتياطية بفرع المؤسسة بالرياض

6,944,651

3

تأمين محطات توليد الكهرباء االحتياطية بفرع المؤسسة بجدة

6,334,560

4

إنشاء مبنى اإلدارة بفرع المؤسسة بوادي الدواسر مع التأثيث

2,250,457

5

استكمال مبنى المبيعات مع التأثيث بفرع المؤسسة بالجوف

2,186,957

6

إنشاء مبنى سكن العمال بفرع المؤسسة بوادي الدواسر

1,994,150

7

إنشاء المباني اإلدارية بفرع المؤسسة بجدة

1,783,366

8

ترميم الطرق والساحات بفرع المؤسسة بجدة

1,208,000

9

فصل الخدمات الكهربائية بالوحدات السكنية بين القطاع الحكومي وقطاع الشركات بفرع المؤسسة بالقصيم

998,935

10

إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية بفرع المؤسسة باألحساء

834,060

11

ترميم سكن بفرع المؤسسة بالرياض

640,232

اإلجمالي
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 1442/1441هـ ( 2020م )

32,868,361

ثانيًا :املشاريع حتت التنفيذ

جدول رقم ( :)23املشاريع حتت التنفيذ خالل العام

 1442/1441هـ ( 2020م )

م

اسم المشروع

قيمة العقد بالريال

نسبة التنفيذ من
واقع المستخلصات %

1

إنشاء صوامع المؤسسة بميناء ينبع بسعة ( )120ألف طن مع المرافق والخدمات واإلشراف (مبادرات التحول الوطني)

364,978,501

%99.0

2

تحديث الصوامع الحديدية بفرع المؤسسة بحائل

64,658,326

%52.4

3

تحديث الصوامع الحديدية بفرع المؤسسة بالقصيم

52,688,025

%59.8

4

تأمين محطة توليد الكهرباء االحتياطية وإنشاء محطة الجهد المتوسط بفرع المؤسسة بالقصيم

8,524,107

%66.5

5

فصل الخدمات (المياه -الصرف الصحي-الري-الحريق) بفرع المؤسسة بالجموم

8,032,536

%43.6

6

إيصال المياه وشبكات الحريق بفرع المؤسسة بالقصيم

6,436,115

%59.8

7

إنشاء مباني وخدمات القطاع الحكومي بفرع المؤسسة بالرياض

3,194,774

%43.6

8

تأمين محطة توليد الكهرباء االحتياطية وإنشاء محطة الجهد المتوسط بفرع المؤسسة بحائل

3,097,500

%80.0

9

إنشاء ورشة بفرع المؤسسة بالدمام

2,887,500

%59.7

10

تنفيذ وترميم طرق المنطقة السكنية مع البوابة بفرع المؤسسة بعسير

2,699,975

%72.0

11

إيصال خط التيار الكهربائي وتوسعة المحطات بمبنى اإلدارة العامة

2,625,000

%59.6

12

إنشاء مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة بالجوف

2,181,110

%86.2

13

إيصال التيار الكهربائي الجديد للقطاع الحكومي وإنشاء محطة الجهد المتوسط بفرع المؤسسة بتبوك

1,903,000

%81.2

14

إنشاء وتركيب المصدات الهيدروليكية بفرعي المؤسسة بجازان واألحساء

552,510

%84.8

15

توريد وتركيب أثاث بفرع المؤسسة الجديد في ينبع

375,123

%28.8

524,834,102

---

اإلجمالي
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القسم الثامن :السالمة واملخاطر
أوالً :أهم إجراءات السالمة اليت مت اختاذها خالل العام

1442/1441هـ (2020م)

ثانيًا :أبرز إجنازات اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر خالل العام

1442/1441هـ (2020م)

ثالثًا :حماور عمل السالمة الصناعية يف املؤسسة وجلان الطوارئ

أوالً :أهم إجراءات السالمة اليت مت اختاذها خالل العام
نظرا ملـا شـهده عـام

 2020م

1442/1441هـ (2020م)

مـن انتشـار فـريوس كورونـا ،فقـد قامـت اإلدارة العامـة للسـالمة واملخـاطر بتطبيـق اإلجـراءات " الربوتوكـوالت" الوقائيـة لرفـع مسـتوى احلمايـة والـوعي

وذلك على النحو التايل:

 -1توزيع امللصقات اإلرشادية


توزيع ملصقات للتباعد االجتماعي عند البوابات لكي تساعد يف حتديد املسافة اآلمنة.



وضع عالمات للتباعد االجتماعي يف املصلى.



نشر ملصقات تثقيفية باللغتني العربية واإلجنليزية لنشر الوعي بني العاملني يف املؤسسة.



إنشاء غرفة للعزل الصحي باملؤسسة للتعامل مع أي حالة اشتباه إصابة بالفريوس ال قدر اهلل.



توزيع أدوات الوقاية الشخصية على مجيع العاملني باملؤسسة وحتتوي على ( كرتون كمامات – كرتون قفازات  -معقم طيب  -سجادة صالة قماشية  -بطاقة إرشادية).



توزيع ملصقات توضح احلد األقصى لعدد األشخاص يف املصاعد مع وضع تعليمات إرشادية واملحافظة على املسافة بني األشخاص.



توزيع معقمات عند مجيع بوابات مداخل املؤسسة مع إلزام مجيع املوظفني بقياس درجة احلرارة قبل الدخول إىل مقر العمل.
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 -2تطبيق الربوتوكوالت الوقائية قبل الدخول إىل مقرات العمل


الدخول فقط للموظفني واألشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة.



إلزام مجيع املوظفني بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين قبل الدخول إىل مقر العمل.



إلزام مجيع املوظفني والزائرين بإبراز تطبيق توكلنا للتأكد من احلالة الصحية.



قياس درجة حرارة املوظفني قبل الدخول إىل مقر العمل وعدم السماح بالدخول ملن تزيد درجة حرارته عن ( ) 38درجة مئوية.



التأكيد على املوظفني واملراجعني بتطبيق املسافة اآلمنة والتباعد االجتماعي عند الدخول واخلروج من مقر العمل.



منع شركات توصيل ( الطرود  -األغذية  -وغريها) من الدخول للمبىن واألدوار واالكتفاء بالتوصيل خارج املبىن.
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 -3الكشف والتقييم الوقائي عن فريوس كورونا يف فروع املؤسسة


توجيه الفروع بإرسال تقارير يومية خبصوص الكشف والتقييم الوقائي يتضمن عدد حاالت الفحص املبدئي وعدد حاالت االشتباه إن وجدت .



تعقيم الشاحنات مع فحص درجة حرارة السائقني عن طريق أفراد األمن قبل الدخول إىل فروع املؤسسة.



إبالغ اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر يف حالة وجود اشتباه من قبل العاملني أو سائقي الشاحنات ومنع دخوهلم إىل فروع املؤسسة.
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ثانيًا :أبرز إجنازات اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر خالل

العام 1442/1441هـ (2020م)

جدول رقم ( :)24إجنازات اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر خالل العام
م

 1442/1441هـ ( 2020م )

وصف اإلنجاز

1

تحديث نظام كاميرات مبنى اإلدارة العامة.

2

تزويد بعض فروع المؤسسة بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة والمتابعة وجاري استكمال باقي الفروع.

3

تحديث نظام كشف الحريق بكامل فرع الرياض بأحدث المواصفات.

4

تأمين أدوات الوقاية الشخصية بأفضل المعايير الدولية وتغطية جميع فروع المؤسسة.

5

تجهيز المتطلبات األساسية للغرفة المركزية بالمؤسسة (اتصال مرئي – فاكس – خط ساخن – بريد إلكتروني) حسب توجيهات مجلس المخاطر الوطنية.

6

تنفيذ فرضيات طوارئ وإخالء وهمية شهريا بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المرتبطة لها.

7

إعداد تقارير أسبوعية دورية للغرفة المركزية بالمؤسسة ورفعها لمقر الغرفة المركزية بالوزارة.

8

إعداد الخطة العامة التنفيذية لألزمات والكوارث بالمؤسسة.

9

إعداد الخطة الوطنية لضمان استمرارية إمدادات (القمح ،الشعير ،الدقيق) بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للدفاع المدني.

10

إعداد الدروس المستفادة من أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
89

ثالثًا :حماور عمل السالمة الصناعية يف املؤسسة وجلان الطوارئ
تُعىن املؤسسة بكل ما يتعلق باألمن والسالمة املهنية يف الفروع مع وضع القواعد والتعليمات الفنية لضمان سالمة العاملني واملمتلكات والبيئة ،ووضع استرات يجية
لربامج التدريب والتثقيف والتوعية لالرتقاء مبستوى أداء العاملني ورفع معايري اجلودة يف السالمة املهنية .كما ت ُعىن مبتابعة تنفيذ خطة اإلخالء والطوارئ الش املة
املعتمدة من جملس إدارة املؤسسة ملواجهة احلاالت الطارئة اليت قد تتعرض هلا منشآت املؤسسة ،واليت ترتكز على حمورين رئيسيني مها:
املحور األول :خطط مواجهة الكوارث وهتدف إىل :

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

 تعتمد املؤسسة على تأمني خمزون استراتيجي من القمح يف مجيع فروع املؤسسة للحاالت الطارئة يكفي ألكثر من أربعة أشهر ،كما تقوم املؤسسة بوضع
خطة سنوية للتخزين تراعي املناطق ذات الكثافة السكانية والطلب ملومسي رمضان واحلج ،مع وضع خطط لتوزيع القمح بني فروع املؤسسة للمحافظة عل ى
استمرار األداء اإلنتاجي لشركات املطاحن األربع ،كما مت تأمني مستودعات إضافية خارج فروع املؤسسة لالستفادة منها يف احلاالت الطارئة ال قدر اهلل ،كم ا

هو احلال باحلد اجلنويب من اململكة.
يرأس حمافظ املؤسسة اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ يف املؤسسة وتتضمن عضويتها نواب املحافظ األربعة ومساعد املحافظ لشؤون التقنية إضافة إىل مدير
عام اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر ،كما توجد غرفة لعمليات احلبوب برئاسة املحافظ وعضوية نائب املحافظ لشؤون الفروع ،ومدراء عموم اإلدارات العامة
( الصيانة ،السالمة واملخاطر ،اخلدمات اإلدارية).
90

شكل رقم ( :)26اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ وغرفة عمليات احلبوب باملؤسسة

اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ يف املؤسسة العامة للحبوب

املحافظ (رئيس اللجنة)
نائب املحافظ ألعمال املساندة

نائب املحافظ لشؤون الفروع

نائب املحافظ لشؤون احلبوب

نائب املحافظ للشؤون
التنظيمية

مساعد املحافظ لشؤون
التقنية

مدير عام اإلدارة العامة
للسالمة واملخاطر
(أمني اللجنة)

غرفة عمليات احلبوب

املحافظ (رئيس اللجنة)

مدير عام اإلدارة العامة للصيانة

مدير عام اإلدارة العامة للسالمة
واملخاطر

نائب املحافظ لشؤون الفروع

مدير عام اإلدارة العامة للخدمات
اإلدارية

سكرتري اللجنة
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القسم التاسع :املشاركات املحلية والدولية
مشاركة املؤسسة يف الفعاليات املحلية والدولية خالل العام

1442/1441هـ (2020م)

مشاركات املؤسسة يف الفعاليات املحلية والدولية خالل العام
شــهد عــام

 2020م

 1442/1441هـ ( 2020م)

انتشــارا واســعا لفــريوس كورونــا ومــا ترتــب عليــه مــن قيــام العديــد مــن الــدول بفــرض قيــود احلظــر واإلغــالق وإلغــاء العديــد مــن املعــارض والنــدوات

واملؤمترات ،وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت املؤسسة على املشاركة يف العديد مـن الفعاليـات املحليـة والدوليـة الـيت مت تنظـيم معظمهـا افتراضـي ا عـرب اإلنترنـت علـى
النحو التايل:

جدول رقم ( :)25مشاركة املؤسسة يف املؤمترات والندوات املحلية والدولية خالل العام
م
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اسم المعرض أو الندوة

 1442/1441هـ ( 2020م )

المكان

1

أمننا الغذائي بين الواقع والمستقبل

الرياض

2

مشروع القياس الدوري لالرتباط الوظيفي

الرياض

3

الفقد والهدر في الغذاء على هامش قمة العشرين

الرياض

4

تعزيز البحث والتكنولوجيا واالبتكار

الرياض

5

المعرض المصاحب الحتفال المملكة بيوم الغذاء العالمي في نسخته الـ ()40

6

مهرجان الكليجا الثاني عشر

القصيم

7

استراتيجية المملكة العربية السعودية لألمن الغذائي والتعامل مع تحديات أزمة كوفيد19-

األحساء

8

المنتدى العالمي للغذاء والزراعة GFFA

ألمانيا

9

االجتماع الدوري األول للجنة اإلدارية بمجلس الحبوب الدولي

لندن

10

االجتماع الدوري الثاني للجنة اإلدارية بمجلس الحبوب الدولي

لندن

11

المؤتمر السنوي لمجلس الحبوب الدولي

لندن

12

التحرك معا في مواجهة هدر الغذاء

13

هدر وفقد األغذية :أفضل الحلول والمبادرات العربية

14

مدونة السلوك لتقليل الفقد والهدر في الغذاء "منظمة الفاو"

جدة

البحرين

دبي
القاهرة
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القسم العاشر :شركات املطاحن
أوالً :الرقابة على إنتاج شركات املطاحن
ثانيًا :القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق واملشتقات
ثالثًا :كميات الدقيق املنتجة
رابعًا :كميات مشتقات القمح املنتجة
خامسًا :كميات األعالف املنتجة
سادسًا :مبيعات الدقيق
سابعًا :مبيعات مشتقات القمح
ثامنًا :مبيعات األعالف

أوالً :الرقابة على إنتاج شركات املطاحن
حرصت املؤسسة خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) على أمهية سري إنتاج الدقيق وتوزيعه وفق املعدالت الطبيعية للحفاظ على استقرار سالسل إمداده للمخابز
واملصانع وتوافره يف األسواق يف ظل ما شهده العام من إجراءات احترازية ملواجهة جائحة كورونا وما تبعها من إغالق كامل وجزئي لبعض فترات العام حيث قامت

املؤسسة بالتنسيق مع شركات املطاحن األربع املنتجة للدقيق يف اململكة إلعداد تقرير يومي يرصد املبيعات يف السوق وفق كل منطقة ،وتأمني كافة احتياجات املطاحن
من القمح ،ومراقبة عمليات النقل وسالسل اإلمداد ،إضافة إىل الزيارات امليدانية للتأكد من جودة املنتجات.
شكل رقم ( :) 27آليات املؤسسة يف الرقابة على إنتاج الدقيق يف اململكة خالل جائحة كورونا
املتابعة اليومية

منذ بدء جائحة كورونا قامت املؤسسة وبالتنسيق
مع شركات املطاحن األربع بإعداد تقرير يومي
يرصد مبيعات الدقيق بكافة أنواعه للتأكد من سري
اإلنتاج وفق املعدالت الطبيعية.

تعزيز خمزونات القمح

رفعت املؤسسة االحتياطي االستراتيجي من القمح
وذلك يف ضوء إجراءات رفع اجلاهزية ألية خماطر
حمتملة تتعلق باألسواق العاملية والدول املصدرة له.
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مراقبة سالسل إمداد الدقيق

قامت املؤسسة ومن خالل فروعها املنتشرة بكافة مناطق اململكة
مبراقبة عمليات نقل القمح للمطاحن دون أي عوائق أثناء
فترات حظر التجوال واستخراج التصاريح الالزمة ،إضافة إىل
مراقبة نقل الدقيق من الشركات للعمالء وتقدمي التسهيالت
الالزمة.

الزيارات امليدانية ومراقبة اجلودة

نفذت املؤسسة عدد من الزيارات امليدانية لفروع شركات
املطاحن املنتشرة يف كافة مناطق اململكة وذلك للتأكد من
تطبيق معايري جودة الدقيق املنتج وتفعيل إجراءات السالمة
الصناعية والتعقيم للمنشآت وحتقيق التباعد اإلجتماعي يف ظل
جائحة كورونا.

شكل رقم ( :) 28الطاقات اإلنتاجية والتخزينية لدى شركات املطاحن األربع يف اململكة

15,150
735,000
3,200

مطاحن الدقيق
طن قمح/يوم

مصانع أعلاف
طن/يوم

الصوامع التشغيلية
طن قمح
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ثانيًا :القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق واملشتقات
بلغ إمجايل كمية القمح املستخدم يف إنتاج الدقيق ومشتقات القمح من قبل شركات املطاحن األربع خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) حنو

( ) 3,422,061

طن مقابل

() 3,356,065

طن العام السابق  1441/1440هـ ( 2019م) بارتفاع مقداره ( ) 65,996طن ونسبته .% 2

ثالثًا :كميات الدقيق املنتجة
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن األربع من الدقيق خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) حنو ( ) 2,650,111طن مقابل ( ) 2,622,645طن العام السابق 1441/1440هـ (2019م) بزيادة
قدرها ( ) 27,466طن وبنسبة .% 1

رابعًا :كميات مشتقات القمح املنتجة
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن األربع من مشتقات القمح (جنني القمح ،النخالة اآلدمية ،اجلريش ،اهلريس ،املفلق) خالل العام  1442/1441هـ

(  2020م )

حنو ( )3,713طن مقابل

( ) 3,419طن العام السابق  1441/1440هـ ( 2019م) بزيادة قدرها ( ) 294طن وبنسبة .% 8.6
جدول رقم ( :)26القمح املستخدم بشركات املطاحن وإنتاج الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

100

البيان/طن

1441/1440هـ (2019م)

1442/1441هـ (2020م)

نسبة التغير %

القمح المستخدم في اإلنتاج

3,356,065

3,422,061

%2.0

إنتاج الدقيق

2,622,645

2,650,111

%1.0

إنتاج مشتقات القمح

3,419

3,713

%8.6

شكل رقم ( :) 29القمح املستخدم وإنتاج الدقيق بشركات املطاحن خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

3,422,061

2,650,111

3,356,065

2,622,645

بالطن

إنتاج الدقيق

القمح املستخدم يف اإلنتاج
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خامسًا :كميات األعالف املنتجة
بلغ إمجايل إنتاج شركات املطاحن األربع من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) حنو ( ) 555,858طن مقابل ( ) 461,996طن العام السابق  1441/1440هـ (2019م) بزيادة
قدرها ( ) 93,862طن وبنسبة .% 20.3
جدول رقم ( :) 27إنتاج شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي
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البيان/طن

1441/1440هـ (2019م)

1442/1441هـ (2020م)

نسبة التغير %

إنتاج األعالف

461,996

555,858

%20.3

شكل رقم ( :) 30إنتاج شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

555,858
461,996

بالطن
إنتاج األعالف
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سادسًا :مبيعات الدقيق
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من الدقيق خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) حنو ( ) 2,608,888طن مقابل ( ) 2,588,815طن العام السابق  1441/1440هـ

(  2019م )

بزيادة

قدرها ( ) 20,073طن وبنسبة .% 0.8

سابعًا :مبيعات مشتقات القمح
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من مشتقات القمح (جنني القمح ،النخالة اآلدمية  ،اجلريش ،اهلريس ،املفلق) خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) حنو ( ) 3,485طن مقابل
( ) 3,709طن العام السابق  1441/1440هـ ( 2019م) باخنفاض قدره ( ) 224طن وبنسبة (.)% 6.0
جدول رقم ( :) 28مبيعات شركات املطاحن من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

104

البيان/طن

1441/1440هـ (2019م)

1442/1441هـ (2020م)

نسبة التغير %

إجمالي مبيعات الدقيق

2,588,815

2,608,888

%0.8

مبيعات مشتقات القمح

3,709

3,485

()%6.0

شكل رقم ( :) 31مبيعات شركات املطاحن من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

2,608,888

2,588,815

3,709
3,485

بالطن

مبيعات مشتقات القمح

مبيعات الدقيق
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ثامنًا :مبيعات األعالف
بلغ إمجايل مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ

(  2020م )

حنو ( )559,562طن مقابل ( )466,538طن العام السابق 1441/1440هـ (2019م) بزيادة قدرها

( )93,024طن وبنسبة .%19.9

جدول رقم ( :) 29مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي
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البيان/طن

1441/1440هـ (2019م)

1442/1441هـ (2020م)

نسبة التغير %

مبيعات األعالف

466,538

559,562

%19.9

شكل رقم ( :) 32مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م) مقارنة بالعام املاضي

559,562

466,538

بالطن
مبيعات األعالف
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قائمة اجلداول واألشكال
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قائمة اجلداول
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

110

عنوان اجلدول
التوزيع اجلغرايف للطاقات التخزينية للقمح يف اململكة
طاقات التفريغ اململوكة للمؤسسة باملوانئ حىت العام  1442/1441هـ (  2020م )
اإلجراءات املتخذة لرفع املخزونات الغذائية االستراتيجية للسلع يف احلاالت احلرجة
اإلجراءات العاجلة اليت مت اختاذها للحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية
اإلجراءات املتخذة لرفع اجلاهزية ملواجهة أي أزمة يف أسواق السلع الغذائية
كميات القمح املستورد املتعاقد عليها خالل العام  1442 / 1441هـ (  2020م )
كميات القمح املستورد ة واملستلمة فعليا خالل العام  1442/ 1441هـ ( 2020م ) والتوزيع النسيب للمناشئ وموانئ االسترياد
كميات القمح املحلي املستلمة خالل املوسم  1442 / 1441هـ ( 2020م ) مقارنة باملوسم السابق
كميات القمح امل ُباعة لشركات املطاحن األربع خالل العام  1442 / 1441هـ (  2020م )
كميات الشعري العلفي املتعاقد عليها خالل العام  1442 / 1441هـ (  2020م )
كميات الشعري العلفي املستلمة فعلي ا خالل العام  1442 / 1441هـ ( 2020م ) موزعة وفقا للمناشئ واملوانئ املستقبلة
كميات وقيمة مبيعات الشعري العلفي يف السوق املحلي خالل العام  1442 / 1441هـ (  2020م )
عدد العاملني يف املؤسسة وفقا لطبيعة العمل يف العام  1442/1441هـ (  2020م )
توزيع العاملني يف املؤسسة وفقا للجنسية بنهاية العام  1442/1441هـ (  2020م )
توزيع أعداد املتدربني ضمن برنامج التطوير اإلداري لعام  1442/1441هـ (  2020م )
الفرص التدريبية اليت مت إتاحتها لطالب اجلامعات والكليات خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
قائمة املركز املايل للمؤسسة للعام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام السابق
تكلفة التأمني على ممتلكات املؤسسة عام  1442/1441هـ (  2020م )
تكلفة التأمني على سيارات املؤسسة عام  1442/1441هـ (  2020م )
تكلفة التأمني البحري على شحنات القمح والشعري املستوردة خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
مطالبات التأمني اليت مت تسويتها خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
املشاريع املنتهية خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
املشاريع حتت التنفيذ خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
إجنازات اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )

رقم الصفحة
24
26
40
41
41
49
51
53
54
56

58
60
70
71
72
73
77
78
78
79
79
82
83
89

تابع قائمة اجلداول
الرقم
25
26
27
28
29

عنوان اجلدول
مشاركة املؤسسة يف املؤمترات والندوات املحلية والدولية خالل العام
القمح املستخدم بشركات املطاحن وإنتاج الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
إنتاج شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
مبيعات شركات املطاحن من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
 1442/1441هـ (  2020م )

رقم الصفحة
94
100
102
104
106

111

قائمة األشكال
الرقم
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

112

عنوان الشكل
حمطات هامة يف تاريخ املؤسسة العام ة للحبوب
التسلسل الزمين لفروع املؤسسة وتوسعاهتا
قيم املؤسسة العامة للحبوب
األهداف االستراتيجية للمؤسسة
اختصاصات املؤسسة وفقا لتنظيمها
التوزيع اجلغرايف للطاقات التخزينية املتاحة
اهليكل التنظيمي للمؤسسة العامة للحبوب
اهليكل التنظيمي لفروع ا ملؤسسة
تشكيل جلنة وفرة السلع الغذائية
تشكيل فريق رصد وفرة السلع الغذائية ومهامه
آلية حتديد مؤشر وفرة السلع الغذائية األساسية
تقييم حالة اإلمداد للسلع الغذائية األساسية خالل العام  2020م
حماور مبادرة تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة اخلزن االستراتيجي لألغذية
مراحل إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع التجاري
مراحل الربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء
مراحل احلملة التوعوية للربنامج الوطين للحد من الفقد واهلدر يف الغذاء
نسب التوريد بالفروع خالل موسم  2020م
كميات القمح املباعة لشركات املطاحن وفقا للمناطق خالل العام  1442 / 1441هـ (  2020م )
مناقصات الشعري العلفي املتعاقد عليها خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
التوزيع النسيب ملناشئ استرياد الشعري واملوانئ املستقبلة خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
كميات الشعري العلفي امل ُباعة مبختلف املحطات خالل العام  1442/1441هـ (  2020م )
مراحل بيع شركات املطاحن األربع
التحالفان الفائزان بشراء شركيت املطاحن األوىل والثالثة ( املرحلة األوىل )
التحالفان الفائزان بشراء شركيت املطاحن الثانية والرابعة ( املرحلة الثانية )

رقم الصفحة
17
18
20
22
23
25

29
31
34
35
36
38
42
43
44
45
53
55
57
59
61
65
66
67

تابع قائمة األشكال
الرقم
25
26
27
28
29
30
31

32

عنوان الشكل
توزيع العاملني يف املؤسسة وفقا لطبيعة عملهم عام
اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ وغرفة عمليات احلبوب باملؤسسة
آليات املؤسسة يف الرقابة على إنتاج الدقيق يف اململكة خالل جائحة كورونا
الطاقات اإلنتاجية والتخزينية لدى شركات املطاحن األربع يف اململكة
القمح املستخدم وإنتاج الدقيق بشركات املطاحن خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
إنتاج شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
مبيعات شركات املطاحن من الدقيق ومشتقات القمح خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
مبيعات شركات املطاحن من األعالف خالل العام  1442/1441هـ ( 2020م ) مقارنة بالعام املاضي
 1442/1441هـ (  2020م )

رقم الصفحة
70
91
98
99
101
103
105

107

113

@sago_gov_sa

نسخة إلكترونية

