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�أحمد اهلل و�أ�شكره وا�ستعين به و�أ�ستهديه و�أ�صلى و�أ�سلم على �أ�شرف
: وبعد..خلقه وخاتم ر�سله نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين
ال �شك �أن لكل غر�س ح�صاد ًا ولكل عمل جاد ود�ؤوب ثمرة طيبة ت�سعد
، وفى نهاية كل عام ي�أتي يوم ح�صاد ما تم غر�سه خالل العام،غار�سها
لذا يطيب لي �أن �أقدم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
ومطاحن الدقيق وال��ذي يمثل البوتقة التي ان�صهرت فيها كل الجهود
.المخل�صة والجادة لمن�سوبيها لتحقيق نتائج م�شرفة
فلقد تم �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحـــــــــــن الدقيـق
هـ بهدف تـحقيق العديد1392  ل�سنة14/بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م
 والذي ترتب عليه،من الأهداف التنموية التي تراعي الجوانب االجتماعية
�إن�شاء العديد من الفروع لتغطي جميع المناطق لخدمة جميع المواطنين
.والمقيمين بالمملكة
ولقد نجحت الم�ؤ�س�سة في تحقيق كامل �أهدافها بالكفاءة المطلوبة ؛
 ثم الدعم المتوا�صل من مقام خادم الحرمين ال�شريفين،بف�ضل من اهلل
 ولقد �أدى هذا النجاح �إلى ت�صنيف الم�ؤ�س�سة ك�أحد،وولى عهده الأمين
 ولعل من �أه��م مظاهر هذا.�أه��م و�أك�ب��ر ال�صروح الإنتاجية بالمملكة
النجاح؛ م�ساهمة الم�ؤ�س�سة في تحقيق العديد من الأهداف الإ�ستراتيجية
 وذلك قبل توجه الم�ؤ�س�سة، االكتفاء الذاتي من �إنتاج القمح:للدولة؛ مثل
 م ) بهدف الحفاظ على الثروة2008 ( نحو ا�ستيراد القمح منذ عام
 كما اتجهت الم�ؤ�س�سة م�ؤخر ًا نحو �إ�شراك.المائية المحدودة بالمملكة
 وذلك من خالل برنامج متكامل،القطاع الخا�ص في تحقيق بع�ض �أهدافها
 حيث انتهت.للتخ�صي�ص في �إط��ار �إ�ستراتيجية التخ�صي�ص بالمملكة
الم�ؤ�س�سة من �إعداد درا�سة التخ�صي�ص و�أقرها مجل�س �إدارتها ومن ثم تم
رفعها �إلى المجل�س االقت�صادي الأعلى لطلب الح�صول على الموافقة على
 و�سوف تقوم الم�ؤ�س�سة بالبدء في تنفيذ �إج��راءات التخ�صي�ص.نتائجها
.فور الح�صول على هذه الموافقة
 �أت�شرف نيابة عن زمالئي �أع�ضاء مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة،وختام ًا
برفع خال�ص ال�شكر والتقدير �إلى مقام خادم الحرمين ال�شريفين وولى
عهده الأمين والنائب الثاني على دعمهم المتوا�صل لن�شاطات الم�ؤ�س�سة في
 كما �أتقدم بال�شكر �إلى معالي مدير عام،�سبيل تحقيق �أهدافها ور�سالتها
الم�ؤ�س�سة ومن�سوبيها على ما يبذلونه من جهد و�إخال�ص في �سبيل ا�ستمرار
.نجاح الم�ؤ�س�سة في تحقيق ر�سالتها

تقديـم
Introduction

 فهــد بالغنيــم.د
وزي ـ ـ ــر الزراعـ ـ ــة

رئي�س جمل�س الإدارة
Dr. Fahad A. Balghunaim
Minister of Agriculture,
chairman of the Board of Directors
Grain Silos and Flour Mills Organization

Praise be to Allah Who we seek help and guidance from. Peace and blessings be upon His
messenger Mohammad, His messenger’s family and all of his companions.
There is no doubt that for every seed there is a harvest season and there is also no doubt that
hard work eventually pays off. At the end of every year comes a day when we have to harvest
everything we have planted during a year. So, it is my pleasure to present annual report of The Grain
Silos and Flour Mills Organization. This report represents the hard efforts that all loyal employees
have put in to carry out the outstanding results it has accomplished.
The Grain Silos and Flour Mills Organization was established under the King’s Decree Number
14M of the year 1972. The Organization’s aim is to achieve different goals and help the country in
its social aspects. Therefore it is the duty of our Organization to establish many branches to cover
the needs of all areas and people living in the Kingdom.
The Organization was able to accomplish all of its goals to the best of its ability. By Allah’s help
and by the continuous guidance of The Custodian of the Two Holy Mosques and his Crown Prince,
our Organization was categorized as one of the biggest organizations in the Kingdom. Probably the
best aspect of our success is that this Organization contributed to accomplish many strategic goals
for the country. For example; the self-sufficiency that we reached by producing enough wheat. This
goal was accomplished before the Organization decided to import wheat during the year of 2008
but this importation was only aiming for conserving the limited water resources that the Kingdom
owns. Moreover, the Organization has lately decided to join the private sector in accomplishing
some of its goals. This took place through a complete program for privatization under the context
of strategic privatization in the Kingdom. After the Organization was done with finalizing the
privatization plan and after the plan was approved by the Organization’s Board of Directors, it has
been raised with the Economic Council to get its approval on results of the plan. The Organization
will start implementing the changes as soon as it gets the approval.
Finally, I am honored to represent my colleagues in the Board of Directors in thanking The
Custodian of the Two Holy Mosques and his Crown Prince and the Second Deputy for their
continuous support of the Organization’s activities in accomplishing its goals. I would also like to
thank our Director General and all the employees for the efforts they are putting in and for their
loyalty to the Organization which assures the success of achieving its goals.
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ي�سعدني وي�شرفني �أن �أقدم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
 هـ والذي يمثل نتائج مجهودات متوا�صلة1431/30 ومطاحن الدقيق للعام المالي
 وبما يعك�س حر�صهم الدائم على تحقيق نتائج متميزة من،من قبل من�سوبي الم�ؤ�س�سة
.العمل والتطوير والإنتاج وبما يعد م�ؤ�شر ًا لحر�صهم على ا�ستمرار العطاء المتميز
،وانطالق ًا من �أهمية دور الم�ؤ�س�سة في خدمة المجتمع والمواطنين والمقيمين
 فمنذ �إن�شاء الم�ؤ�س�سة.نقدم ملخ�ص ًا لنتائج �أعمال الم�ؤ�س�سة المحققة خالل هذا العام
هـ تم �إن�شاء �أحد ع�شر فرع ًا ت�ضم �صوامع للغالل ومطاحن للدقيق لتحقيق1392 في
�أهداف الم�ؤ�س�سة في جميع مناطق المملكة؛ حيث تقدر ال�سعة التخزينية لل�صوامع
 ) �ألف طن متري؛ بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق2520 (بنحو
 يوم؛ في حين/  ) �ألف طن2.1 (  يوم ومن الأعالف نحو/ ) �ألف طن10.98 (بنحو
) مليون2.17 (  هـ) بنحو1431/30( بلغت مبيعات الم�ؤ�س�سة من الدقيق خالل عام
.طن
ولعل من �أهم النتائج المحققة خالل هذا العام؛ تحقيق الم�ؤ�س�سة فائ�ض في
 مليون ري��ال في318  هـ مقابل1431/1/13  ماليين ري��ال في709 الميزانية بلغ
 ف�ض ًال عن تحقيق فائ�ض في �أر�صدة الدقيق بلغ،% 123  هـ بمعدل نمو بلغ1430/1/2
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The report represents the results of the hard work and continuous efforts of the
employees which implies their dedication to the Organization and their constant efforts
put in for showing outstanding results in terms of production and improvement which,
in turn, implies their dedication to the Organization and their devotion to show more
significant results in future.
Since the Organization has a very important role in serving the society, we present a
summary of the results of the Organization’s work during the year. Ever since founding
this Organization in the year 1972, we established eleven branches to pursue the
goals we had set for the Organization in all the areas of the Kingdom. We had storage
capacity of the silos to be about 2,520 metric tons. We had envisaged the production
capacity of the flour mills to be about 10.89 thousand tons per day and the amount of
feed produced per day to be 2.1 thousand tons. In the light of these figures, our sales
reached 2.17 million tons during the year 2009.
Probably one of the most significant results made during this year is that the
Organization achieved a budget surplus of 709 million Riyals in the year 2010 (123%
growth rate) which exceeded last year’s surplus which was 318 million Riyals. The
Organization also achieved a surplus of 2.59 million bags of flour in its stocks in year
2009 which is a surplus never achieved before and it was achieved at the peak of sales
during the Holy month of Ramadan.
Here, I have to mention that the Organization, in its efforts to raise the rate of
Saudization, has employed many qualified Saudis and so the number of Saudi employees
in the Organization reached 1242 out of the total number of 2634 employees. This
means that we achieved a 47% Saudization rate and we are aiming at raising this rate
in the near future. Moreover, the Organization, in its efforts to raise the qualifications of
Saudi employees, has given them training courses to develop their working skills within
and out of the Kingdom.
Finally, I hope that this report will sufficiently introduce this Organization and its
accomplishments during the year 2009.
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�أحمد اهلل و�أ�شكره وا�ستعين به و�أ�ستهديه و�أ�صلى و�أ�سلم على �أ�شرف
: وبعد..خلقه وخاتم ر�سله نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين
ال �شك �أن لكل غر�س ح�صاد ًا ولكل عمل جاد ود�ؤوب ثمرة طيبة ت�سعد
، وفى نهاية كل عام ي�أتي يوم ح�صاد ما تم غر�سه خالل العام،غار�سها
لذا يطيب لي �أن �أقدم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
ومطاحن الدقيق وال��ذي يمثل البوتقة التي ان�صهرت فيها كل الجهود
.المخل�صة والجادة لمن�سوبيها لتحقيق نتائج م�شرفة
فلقد تم �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحـــــــــــن الدقيـق
هـ بهدف تـحقيق العديد1392  ل�سنة14/بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م
 والذي ترتب عليه،من الأهداف التنموية التي تراعي الجوانب االجتماعية
�إن�شاء العديد من الفروع لتغطي جميع المناطق لخدمة جميع المواطنين
.والمقيمين بالمملكة
ولقد نجحت الم�ؤ�س�سة في تحقيق كامل �أهدافها بالكفاءة المطلوبة ؛
 ثم الدعم المتوا�صل من مقام خادم الحرمين ال�شريفين،بف�ضل من اهلل
 ولقد �أدى هذا النجاح �إلى ت�صنيف الم�ؤ�س�سة ك�أحد،وولى عهده الأمين
 ولعل من �أه��م مظاهر هذا.�أه��م و�أك�ب��ر ال�صروح الإنتاجية بالمملكة
النجاح؛ م�ساهمة الم�ؤ�س�سة في تحقيق العديد من الأهداف الإ�ستراتيجية
 وذلك قبل توجه الم�ؤ�س�سة، االكتفاء الذاتي من �إنتاج القمح:للدولة؛ مثل
 م ) بهدف الحفاظ على الثروة2008 ( نحو ا�ستيراد القمح منذ عام
 كما اتجهت الم�ؤ�س�سة م�ؤخر ًا نحو �إ�شراك.المائية المحدودة بالمملكة
 وذلك من خالل برنامج متكامل،القطاع الخا�ص في تحقيق بع�ض �أهدافها
 حيث انتهت.للتخ�صي�ص في �إط��ار �إ�ستراتيجية التخ�صي�ص بالمملكة
الم�ؤ�س�سة من �إعداد درا�سة التخ�صي�ص و�أقرها مجل�س �إدارتها ومن ثم تم
رفعها �إلى المجل�س االقت�صادي الأعلى لطلب الح�صول على الموافقة على
 و�سوف تقوم الم�ؤ�س�سة بالبدء في تنفيذ �إج��راءات التخ�صي�ص.نتائجها
.فور الح�صول على هذه الموافقة
 �أت�شرف نيابة عن زمالئي �أع�ضاء مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة،وختام ًا
برفع خال�ص ال�شكر والتقدير �إلى مقام خادم الحرمين ال�شريفين وولى
عهده الأمين والنائب الثاني على دعمهم المتوا�صل لن�شاطات الم�ؤ�س�سة في
 كما �أتقدم بال�شكر �إلى معالي مدير عام،�سبيل تحقيق �أهدافها ور�سالتها
الم�ؤ�س�سة ومن�سوبيها على ما يبذلونه من جهد و�إخال�ص في �سبيل ا�ستمرار
.نجاح الم�ؤ�س�سة في تحقيق ر�سالتها

تقديـم
Introduction

 فهــد بالغنيــم.د
وزي ـ ـ ــر الزراعـ ـ ــة

رئي�س جمل�س الإدارة
Dr. Fahad A. Balghunaim
Minister of Agriculture,
chairman of the Board of Directors
Grain Silos and Flour Mills Organization

Praise be to Allah Who we seek help and guidance from. Peace and blessings be upon His
messenger Mohammad, His messenger’s family and all of his companions.
There is no doubt that for every seed there is a harvest season and there is also no doubt that
hard work eventually pays off. At the end of every year comes a day when we have to harvest
everything we have planted during a year. So, it is my pleasure to present annual report of The Grain
Silos and Flour Mills Organization. This report represents the hard efforts that all loyal employees
have put in to carry out the outstanding results it has accomplished.
The Grain Silos and Flour Mills Organization was established under the King’s Decree Number
14M of the year 1972. The Organization’s aim is to achieve different goals and help the country in
its social aspects. Therefore it is the duty of our Organization to establish many branches to cover
the needs of all areas and people living in the Kingdom.
The Organization was able to accomplish all of its goals to the best of its ability. By Allah’s help
and by the continuous guidance of The Custodian of the Two Holy Mosques and his Crown Prince,
our Organization was categorized as one of the biggest organizations in the Kingdom. Probably the
best aspect of our success is that this Organization contributed to accomplish many strategic goals
for the country. For example; the self-sufficiency that we reached by producing enough wheat. This
goal was accomplished before the Organization decided to import wheat during the year of 2008
but this importation was only aiming for conserving the limited water resources that the Kingdom
owns. Moreover, the Organization has lately decided to join the private sector in accomplishing
some of its goals. This took place through a complete program for privatization under the context
of strategic privatization in the Kingdom. After the Organization was done with finalizing the
privatization plan and after the plan was approved by the Organization’s Board of Directors, it has
been raised with the Economic Council to get its approval on results of the plan. The Organization
will start implementing the changes as soon as it gets the approval.
Finally, I am honored to represent my colleagues in the Board of Directors in thanking The
Custodian of the Two Holy Mosques and his Crown Prince and the Second Deputy for their
continuous support of the Organization’s activities in accomplishing its goals. I would also like to
thank our Director General and all the employees for the efforts they are putting in and for their
loyalty to the Organization which assures the success of achieving its goals.
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ي�سعدني وي�شرفني �أن �أقدم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
 هـ والذي يمثل نتائج مجهودات متوا�صلة1431/30 ومطاحن الدقيق للعام المالي
 وبما يعك�س حر�صهم الدائم على تحقيق نتائج متميزة من،من قبل من�سوبي الم�ؤ�س�سة
.العمل والتطوير والإنتاج وبما يعد م�ؤ�شر ًا لحر�صهم على ا�ستمرار العطاء المتميز
،وانطالق ًا من �أهمية دور الم�ؤ�س�سة في خدمة المجتمع والمواطنين والمقيمين
 فمنذ �إن�شاء الم�ؤ�س�سة.نقدم ملخ�ص ًا لنتائج �أعمال الم�ؤ�س�سة المحققة خالل هذا العام
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�أهداف الم�ؤ�س�سة في جميع مناطق المملكة؛ حيث تقدر ال�سعة التخزينية لل�صوامع
 ) �ألف طن متري؛ بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق2520 (بنحو
 يوم؛ في حين/  ) �ألف طن2.1 (  يوم ومن الأعالف نحو/ ) �ألف طن10.98 (بنحو
) مليون2.17 (  هـ) بنحو1431/30( بلغت مبيعات الم�ؤ�س�سة من الدقيق خالل عام
.طن
ولعل من �أهم النتائج المحققة خالل هذا العام؛ تحقيق الم�ؤ�س�سة فائ�ض في
 مليون ري��ال في318  هـ مقابل1431/1/13  ماليين ري��ال في709 الميزانية بلغ
 ف�ض ًال عن تحقيق فائ�ض في �أر�صدة الدقيق بلغ،% 123  هـ بمعدل نمو بلغ1430/1/2
 هـ وهو فائ�ض غير م�سبوق خا�صة1430/9/22 ) مليون كي�س دقيق في2.59( نحو
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 وليد بن عبدالكرمي اخلريجي.م
مديـــر عـــام امل�ؤ�س�ســـة العامـــــــــة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
Eng. Waleed A. Elkhereiji
Director - General
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The report represents the results of the hard work and continuous efforts of the
employees which implies their dedication to the Organization and their constant efforts
put in for showing outstanding results in terms of production and improvement which,
in turn, implies their dedication to the Organization and their devotion to show more
significant results in future.
Since the Organization has a very important role in serving the society, we present a
summary of the results of the Organization’s work during the year. Ever since founding
this Organization in the year 1972, we established eleven branches to pursue the
goals we had set for the Organization in all the areas of the Kingdom. We had storage
capacity of the silos to be about 2,520 metric tons. We had envisaged the production
capacity of the flour mills to be about 10.89 thousand tons per day and the amount of
feed produced per day to be 2.1 thousand tons. In the light of these figures, our sales
reached 2.17 million tons during the year 2009.
Probably one of the most significant results made during this year is that the
Organization achieved a budget surplus of 709 million Riyals in the year 2010 (123%
growth rate) which exceeded last year’s surplus which was 318 million Riyals. The
Organization also achieved a surplus of 2.59 million bags of flour in its stocks in year
2009 which is a surplus never achieved before and it was achieved at the peak of sales
during the Holy month of Ramadan.
Here, I have to mention that the Organization, in its efforts to raise the rate of
Saudization, has employed many qualified Saudis and so the number of Saudi employees
in the Organization reached 1242 out of the total number of 2634 employees. This
means that we achieved a 47% Saudization rate and we are aiming at raising this rate
in the near future. Moreover, the Organization, in its efforts to raise the qualifications of
Saudi employees, has given them training courses to develop their working skills within
and out of the Kingdom.
Finally, I hope that this report will sufficiently introduce this Organization and its
accomplishments during the year 2009.
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اعتمدت الزراعة في الما�ضي على الو�سائل التقليدية البدائية وبالجهود الذاتية
 وكان كل مزارع ي�ستغل م�ساحة �صغيرة من الأر�ض ال تتجاوز،للمزارعين و�أفراد عائالتهم
 وي�ستخدم في عزقها وحرثها الم�سحاة والمحراث الذي تجره الحيوانات وكانت،الهكتارين
الزراعة تعتمد ب�شكل كبير على مياه الأمطار و�أي�ض ًا على مياه الآبار ال�سطحية التي يقوم
المزارعون بحفرها ب�أنف�سهم يدوي ًا وبطريقة بدائية ثم حفروا الآبار االرتوازية اليدوية
 و�أخيرا قاموا بحفر الآبار االرتوازية الحديثة،وا�ستخدموا الحيوانات ال�ستخراج المياه منها
.التي تم ا�ستخراج المياه منها �آلي ًا
وعندما كانت الزراعة في بداية تطورها؛ عملت الدولة على زيادة الم�ساحة الزراعية
وزيادة الإنتاج وا�ستيراد �آالت الري الحديثة والآالت الزراعية و�أقامت ال�سدود وحفرت الآبار
 وعلى الرغم من ذلك لم يتجاوز، و�أقامت الم�شاريع الزراعية العديدة،االرتوازية الحديثة
 مما جعل المملكة تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية،الإنتاج ال�سنوي من القمح ثالثة �آالف طن في ال�سنة
.على ا�ستيراد القمح والدقيق من الخارج
وفيما يتعلق بتخزين الغالل فقد كانت المخازن ب�سيطة وبدائية وهي عبارة عن غرفة
في منزل كل مزارع مق�سمة �إلى عدة �أحوا�ض مع تخ�صي�ص كل حو�ض لتخزين نوع معين من
 كما كان، �أو تخزين القمح في �سنابله �أو تخزينه في العراء �سائب ًا �أو معب�أ في �أكيا�س،الحبوب
بع�ض المزارعين ي�صنعون �صوامع من الطين في منازلهم وهي و�سيلة جيدة للمحافظة على
الحبوب ول�ضمان عدم تعر�ضها للح�شرات والفئران والقوار�ض والآفات والطيور مثل باقي
 كما كانت طرق طحن القمح بدائية وب�سيطة �أي�ض ًا وتتم،طرق التخزين الأخرى المذكورة
 وتقوم الن�ساء بعملية الطحن يدوي ًا،بوا�سطة الرحى �أو المهبا�ش وهما يوجدان في كل بيت
 ثم تطورت عملية الطحن بعد ذلك حيث ظهرت المطاحن الأهلية ؛ ولكنها تدار.في المنازل
 ورغم ذلك لم،بوا�سطة القوى المحركة لتتنا�سب مع روح الع�صر وتزايد الحاجة للدقيق
 مما جعل المملكة،ت�ستطع المطاحن الأهلية من طحن الكميات الالزمة لال�ستهالك المحلي
.تقوم با�ستيراد الدقيق من الخارج
 وعجز المطاحن الأهلية،و�أمام هذه الم�ستويات المتدنية �سواء في �إنتاج القمح �أو تخزينه
في توفير حاجة المملكة من الدقيق فقد تدخلت الدولة لتطوير الزراعة والأخذ بالتخطيط
العلمي والأ�ساليب الحديثة للتنمية الزراعية ال�شاملة مع التركيز ب�صفة خا�صة على �إنتاج
القمح باعتباره المح�صول اال�ستراتيجي للح�صول على الدقيق الذي يمثل الغذاء الرئي�سي
 لذا �أدركت الدولة �أهمية �إن�شاء جهاز حكومي متخ�ص�ص يتولى عملية.لل�سكان في المملكة
 و�أن،توفير القمح وتخزينه بالطرق العلمية الحديثة في �صوامع عمالقة تقام لهذا الغر�ض
 وجودة,يتولى ذات الجهاز عملية طحن القمح بوا�سطة مطاحن حديثة ذات �إنتاجية عالية
 الأمر الذي دفع الدولة �إلى �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق،مرتفعة
.للقيام بتنفيذ هذه المهام

Annual Report

In the past, agriculture relied on traditional means of
farming and had depended on the sole efforts of farmers
and their family members. Every farmer had a small land not
exceeding two hectares and farming was at the starting stage
of its development. The government worked on increasing the
agricultural land, increasing production, importing modern
watering and agricultural machines, building modern dams,
digging modern artesian wells, and planning many agricultural
projects. However, the annual production of wheat did not
exceed 3000 tons which triggered the Kingdom into importing
huge quantities of wheat and flour.
The harvest silos at that time were still simple and traditional
as they basically constituted of a room in a farmer’s home
divided into many parts, each part holding a specific kind of
grains. Another way for storing wheat was by leaving it in wheat
ears or storing it in open areas or putting wheat in storing
bags. Moreover, some farmers used to build mud Silos in their
own homes which was a good way for storing the grains and
guaranteeing their safety from bugs, mice, and other pests and
rodents. Furthermore, the ways for grinding wheat were also
very primitive and simple as it is done by stone mill ‘raha’. Thus
Grinding was done manually by women who used simple tools
found in every home. Then grinding developed and private
mills started to operate. These mills operated on engines to
comply with the ever-increasing demand for flour; however,
these mills could not grind enough amounts of wheat to meet
the local demand which forced the Kingdom to import flour.
In the light of these low rates of wheat production, and
storages, and the private mills’ inability to produce the amount
of flour needed by the Kingdom, the government decided to
develop agriculture, using scientific planning, and utilizing all
modern means of agricultural development. The government
concentrated on wheat production considering it a strategic
way for producing flour which represents the staple food
of the Kingdom. The government realized the importance
of establishing a governmental organization specializing in
producing flour and storing it in large silos using scientific
methods. The organization’s responsibility was also to grind
wheat using modern mills that are of high quality and that
have high production rates. This organization was appointed
by the government under the name of The Grain Silos and
Flour Mills Organization.

:مقدمة
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The following is a summary of the establishment and the goals of this

25

saw.indb 25

organization:
First: Inception
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). From the time of its
establishment, the organization has been working for 14 years under the
Ministry of Commerce until it had established nine branches out of its planned
number of 11 branches. Having entered the stage of production it became
more related to the Ministry of Agriculture and Water. So the organization
was 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 until now.
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.

:وفيما يلي تناول مخت�صر عن ن�ش�أة و�أهداف الم�ؤ�س�سة
: الن�ش�أة:�أو ًال
�أن�شئت الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بموجب المر�سوم الملكي
ه�ـ ومنذ �إن�شائها ولمدة �أربعة ع�شر عام ًا كانت1392/3/25  بتاريخ14/الكريم رقم م
،الم�ؤ�س�سة تتبع وزارة التجارة حتى ا�ستكملت �إن�شاء ت�سعة من فروعها الأح��دى ع�شر
 لذلك،ودخلت مرحلة الإنتاج التجاري و�أ�صبحت �أكثر ارتباط ًا بوزارة الزراعة والمياه
هـ الذي ت�ضمن تعديل و�ضع1406/2/12  وتاريخ3/ �صدر المر�سوم الملكي الكريم رقم م
.الم�ؤ�س�سة و�إلحاقها بوزارة الزراعة والمياه
 حيث تم،وقد تم ا�ستكمال �إن�شاء �أحد ع�شر فرع ًا للم�ؤ�س�سة في الوقت الحا�ضر
،تحديد مواقعها بكل دقة بعد �إجراء م�سح �شامل لمواقع التجمعات ال�سكنية والزراعية
ومواقع غزارة الإنتاج واال�ستهالك ومن ثم تمكنت الم�ؤ�س�سة من تقديم خدماتها لجميع
.المواطنين فى مختلف مناطق المملكة
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: الفروع:ثالث ًا
 بد�أت،عقب �صدور الأمر ال�سامي الكريم ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة وتحديد �أهدافها
خطوات ت�شييد المن�ش�آت وتركيب المعدات والأجهزة وفق ًا لأحدث الأ�ساليب
 وبعد انتهائها، وا�ستغرقت هذه المرحلة خم�س �سنوات.العلمية والتكنولوجية
بد�أ ت�شغيل الفروع بافتتاح فرع �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالريا�ض في
 ثم توالى انت�شار الفروع لتغطي خدماتها،)م1977 هـ (الموافق عام1397 العام
 كما تعمل فروع الم�ؤ�س�سة بنظام دقيق ت�ستخدم فيه �أحدث.كافة مناطق المملكة
 و�ضمان ج��ودة المنتج، لمراعاة التي�سير على العمالء من ناحية،التقنيات
.النهائي من ناحية �أخرى
،وتنت�شر مطاحن الدقيق في ت�سعة مواقع في �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية
 وفيما يلي بيان بفروع،بينما تتوزع ال�صوامع على �أحد ع�شر موقع ًا تابع ًا للم�ؤ�س�سة
.الم�ؤ�س�سة ومحتوياتها من المطاحن وال�صوامع و�سنوات ت�شغيلها

Annual Report

Third: Branches
After the issue of the respectable 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 we started operations in the branches. The
first branch was setup in Riyadh in the year 1397H (1977). 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 firstclass methods to ease the work for the dealer on one hand, and to guarantee
high quality products on the other hand.
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.

: الأهداف:ثاني ًا
حدد النظام الخا�ص ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي
:ال�سالف الذكر الأهداف والأغرا�ض التي �أن�ش�أت الم�ؤ�س�سة من �أجل تنفيذها وهي
 �إن�شاء وت�شغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات �إنتاجية مرتفعة وم�صانع لإنتاج-1
 والعمل على تحقيق االكتفاء،الأعالف للحيوانات والطيور الداجنة وغيرها
.الذاتي من الدقيق وم�شتقات القمح
 �إقامة وت�شغيل �صوامع عمالقة لتخزين الغالل في مواقع متعددة تكون قريبة-2
.من التجمعات الزراعية وال�سكنية
 �شراء وا�ستيراد الغالل و�إيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف-3
.الطارئة
 الم�ساهمة في النه�ضة الزراعية ال�شاملة التي قررت الدولة التخطيط لها-4
وتنفيذها بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من المحا�صيل الزراعية المختلفة
وعلى ر�أ�سها القمح مع الأخذ في االعتبار الأهداف المتعلقة بال�سيا�سة
.الزراعية المعتمدة من الدولة
 ت�سويق منتجات الم�ؤ�س�سة داخل المملكة وخارجها وتوفير عنا�صر نجاحها-5
 والعمل على تطويرها واالرتقاء،ومناف�ستها للمنتجات الأخرى الم�شابهة لها
بم�ستواها دائم ًا بما يحقق رغبات الم�ستهلكين ويتنا�سب مع تغير الأنماط
.اال�ستهالكية الناتجة عن ارتفاع م�ستوى المعي�شة في المملكة
. العمل على �إن�شاء ال�صناعات الغذائية المرتبطة �أو المكملة لمنتجات الم�ؤ�س�سة-6
وقد عملت الم�ؤ�س�سة على تنفيذ كل هذه الأهداف بهمة ون�شاط في خطوط
 وعلى مراحل مت�صلة، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدرو�سة،متوازية
 وقد قطعت الم�ؤ�س�سة في �سبيل تحقيق هذه الأهداف.ومتتابعة من العمل المخطط
كل المراحل المقررة حتى �أ�صبحت فروع الم�ؤ�س�سة وم�شاريعها �أحد �أهم الح�صون
.الم�ؤثرة والهامة في االقت�صاد ال�سعودي في مجال تدعيم وحماية الأمن الغذائي
:وفيما يلي نتناول ب�إيجاز نظرة على فروع الم�ؤ�س�سة

2009 - 1431 / 1430لعام

Second: Goals
The system established for the organization indicates goals and purposes
which the organization was established for. They are:
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.
2. Building giant harvest silos for storing the harvest in many locations close
to agricultural areas.
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. 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.
6. Establishing factories for food products related or complementary to the
organization’s products.
By doing so the organization has worked on implementing all of its goals
energetically according to a well-studied plan constituted 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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 فروع امل�ؤ�س�سة و�سنوات ت�شغيلها:)1( اجلدول

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

Branch
Silos

�صوامع

�سنة الت�شغيل
مطاحن

Mills

الفرع

1978 (1398/97)

1978 (1398/97)

الريا�ض

Jeddah

1978 (1398)

1980 (1400/99)

Dammam

1978 (1398)

1979 (1399/98)

Khamis Mushayt

1981 (1401)

1983 (1403/02)

Qassim

1981 (1401)

1984 (1404/03)

Al Madinah AL Munawarah

2008 (1429)

2008 (1429/28)

Tabuk

1986 (1406)

1997 (1418/17)

Hail

1982 (1402)

2008 (1429/28)

AlJouf

1984 (1404)

2008 (1429/28)

Wadi Al Dawasir

1986 (1406)

-

Kharj

1989 (1410)

-

جـدة
الدمام
خمي�س م�شيط
الق�صـيم
املدينة املنورة
تبوك
حائل
اجلوف
وادى الدوا�سر
اخلرج
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 توزيع الفروع على مناطق اململكة:)1( �شكل
Figure (1): Distribution of GSFMO’s Branches in the Kingdom districts

Aljouf

Tabuk
Hail

Qassim
Dammam
Riyadh

Al Madinah Al Munawarah

Wadi Dawasir
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Fourth: Storage and Production Capacity
1. The storage capacity of silos:
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. The actual estimated 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). The storage capacity of
the branches in Riyadh, Wadi Al-Dawaser, and Al-Qassim is 60% of the total
storage capacity of the silos of the organization Following Table number 2
and Figure number 2 show the storage capacity of the silos in the Kingdom as
distributed in GSFMO’s Branches.

:الطاقات الإنتاجية والتخزينية:رابعا
: ال�سعة التخزينية لل�صوامع-1
ترتبط طاقات التخزين في الم�ؤ�س�سة مبا�شرة بطاقات �إنتاج المطاحن في كل
 والذي يقدر بحوالي �ستة، وكذا ب�سيا�سة االحتياطي اال�ستراتيجي من القمح،موقع
) مليون طن متري موزعة2.52(  ويبلغ �إجمالي طاقــة تخزين القمح الحالية،�أ�شهر
على �إحدى ع�شر فرع ًا تابع ًا للم�ؤ�س�سة في (الريا�ض ووادى الدوا�سر والق�صيم وحائل
 حيث.)والخرج وجدة والجوف وتبوك وال�شرقية والمدينة المنورة وخمي�س م�شيط
 من �إجمالي%60 تبلغ ال�سعة التخزينية لفروع الريا�ض ووادي الدوا�سر والق�صيم
 وال�شكل،)2(  ويو�ضح الجدول التالي رقم،ال�سعة التخزينية ل�صوامع الم�ؤ�س�سة
) ال�سعة التخزينية ل�صوامع الغالل في المملكة وعلى م�ستوى2( البياني رقم
:الفروع

 هـ1431/30  ال�سعة التخزينية ل�صوامع الغالل خالل عام:)2( جدول رقم
�سعة �صوامع القمح
بالألف طن مرتي
الفـــــــــــــروع
املنطقة
Capacity of wheat silos

Table (2) The storage capacity of grain silos during 2009

Region

Branches

(Thousand Metric Tons)
Riyadh

535

الريا�ض

Kharj

200

اخلرج

Wadi Al Dawasir

500

وادي الدوا�سر

Qassim

Qassim

485

الق�صيم

الق�صيم

Hail

Hail

300

حائل

حائل

Makkah Al Mokramah

Jeddah

120

جدة

مكة املكرمة

Tabuk

Tabuk

100

تبوك

تبوك

Aljouf

Aljouf

100

اجلوف

اجلوف

Eastern

Dammam

80

الدمام

ال�شرقية

Al Madinah Al Munawarah

Al Madinah Al Munawarah

60

املدينة املنورة

املدينة املنورة

Asir

Khamis Mushayt

40

خمي�س م�شيط

ع�سري
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2520
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 هـ1431/30  ال�سعة التخزينية لل�سوامع خالل العام املايل:)2( �سكل رقم
Figure (2): Storage Capacity of the Silos during the year 2009

الريا�س

21.2%

وادى الدوا�سر
الق�سيم

Wadi Dawasir

19.8%

Qassim

19.2%

حائل

اخلرج

Jeddah

7.9%

جدة

Al Jouf & Tabuk

اجل�ف وتب�ك
Eastern ال�سرقية

املدينة املن�رة
خمي�س م�سيط

Al Madinah Al Munawra
Khamis Mushait

4.8%
4.0%
3.2%
2.4%
1.6%
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2. Production Capacity of Mills and Feed Mills:
There are flour mills in 9 branches of the organization distributed over the
entire Kingdom in the following cities; Riyadh, Jeddah, Khamees Mushayt,
Dammam, Al-Qassim, Hail, Tabuk, Al-Jouf and Al-Madina Al-Munawwara.
The production capacity of the flour mills is estimated to be 10.980 thousand
tons per day. The production Capacity of the flour mills in the branches of
Riyadh, Jeddah, and Khamees Mushayt is estimated to be 62% of the total
production capacity of the Organization. Besides, there are feed mills in five
areas; Khamees Mushayt, Al-Qassim, Dammam, Riyadh, and Jeddah. The
production capacity of these feed mills is estimated to be 2,100 thousand
tons per day. The production capacity of the feed mills in Khamees Mushayt
and Al-Qassim is estimated to be 58% of the total production capacity of
the Organization. Table number 3 and Figure Numbers 3 and 4 explain these
figures.

Table (3) Production Capacities of Flour Mills and feed Mills during
the year 2009
Capacity
Area

التقرير السنوي
Annual Report

) يوم/م�صانع الأعالف (طن

 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية ملطاحن الدقيق وم�صانع الأعالف خالل العام املايل:)3( جدول رقم
الطاقة الإنتاجية

Flour Mills
(Tons/Day (wheat / day)

) يوم/مطاحن الدقيق (طن قمح

الفـــــــــــــروع

املنطقة

Feed Mills (Ton/Day)

Riyadh

300

2550

الريا�ض

الريا�ض

Makkah Al Mokramah Jeddah

300

2430

جدة

مكة املكرمة

Asir

Khamis Mushayt

600

1650

خمي�س م�شيط

ع�سري

Eastern Region

Dammam

300

1050

الدمام

ال�شرقية

Qassim

Qassim

600

900

الق�صيم

الق�صيم

Hail

Hail

0

600

حائل

حائل

Tabuk

Tabuk

0

600

تبوك

تبوك

Aljouf

Aljouf

0

600

اجلوف

اجلوف

Al Madinah Al Munawarah Al Madinah Al Munawarah

0

600

املدينة املنورة

املدينة املنورة

Total

2100

10980

Riyadh

2009 - 1431 / 1430لعام

Branches

: الطاقات الإنتاجية للمطاحن وم�صانع الأعالف-2
توجد مطاحن الدقيق في ت�سعة من ف��روع الم�ؤ�س�سة ؛ وموزعة على �أنحاء
 الريا�ض وج��دة وخمي�س م�شيط والمنطقة ال�شرقية:المملكة في المدن التالية
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،والق�صيم وحائل وتبوك وال�ج��وف والمدينة المنورة
 وتبلغ الطاقة،) �أل��ف طن قمح في اليوم10.980( الإجمالية لمطاحن الدقيق
 من �إجمالي%62 الإنتاجية لمطاحن الدقيق بفروع الريا�ض وجدة وخمي�س م�شيط
: بينما تتواجد م�صانع الأعالف في خم�سة مواقع هي.الطاقة الإنتاجية للم�ؤ�س�سة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،خمي�س م�شيط والق�صيم والمنطقة ال�شرقية والريا�ض وجدة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،) �ألف طن في اليوم2.100( الإجمالية لم�صانع الأعالف
 من �إجمالي الطاقة الإنتاجية%58 من الأعالف لفرعي خمي�س م�شيط والق�صيم
) الطاقات الإنتاجية لمطاحن3،4(  وال�شكالن،)3(  ويو�ضح الجدول،للم�ؤ�س�سة
.الدقيق وم�صانع الأعالف على م�ستوى الفروع والمناطق

الإجمايل
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 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية للمطاحن خالل العام املايل:)3( �شكل رقم
Figure (3): Production Capacity of Flour Mills during the year 2009
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الريا�ض

Khamis Mushait

Jeddah

Riyadh

2009 - 1431 / 1430لعام

Annual Report

التقرير السنوي

5%

32

19/11/1431 10:01:15 ﺹ

 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية مل�صانع الأعالف خالل العام املايل:)4( �شكل رقم
Figure (4): Production Capacity of Animal Feed Mills during the year 2009
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Fifth: The Organization’s products:
The Organization’s products are the following:
1. 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.
2. Other wheat derivatives: Organization produces many wheat
derivatives like jareesh, harees, Mufllak, bran for human
consumption, and wheat germ marketed in different packings.
3. 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. In addition to those there are other
products like bran for animals which is sold in bulks or in bags of
40 KG.

: منتجات الم�ؤ�س�سة:خام�س ًا
:تتمثل منتجات الم�ؤ�س�سة في الآتي
 وتتنوع �أ�صناف، تنتج الم�ؤ�س�سة عدة �أ�صناف من الدقيق بعبوات مختلفة: الدقيق-1
 ودقيق البودرة ا�ستخال�ص،%74 – 70 الدقيق ما بين الدقيق الفاخر ا�ستخال�ص
 ودقيق،%95  ودقيق البر ا�ستخال�ص،%85  والدقيق العادي ا�ستخال�ص،%80-75
 كما تتنوع �أحجام عبوات الدقيق ما بين عبوات،%90 البر الفاخر ا�ستخال�ص
.كجم1كجم و2  كجم و5 كجم و10  وعبوات منزلية زنة،كجم45 �أكيا�س
، تنتج الم�ؤ�س�سة العديد من م�شتقات القمح مثل الجري�ش: م�شتقات القمح الأخرى-2
. وجنين القمح بعبوات مختلفة الأوزان، والنخالة الآدمية،والهري�س والمفلق
 تنتج الم�ؤ�س�سة ثمانية وثالثين �صنف ًا من الأعالف تتم تعبئتها ب�أكيا�س: الأعالف-3
،)مزدوج/كجم) من �أهمها �أعالف الدواجن و�أعالف الما�شية (ت�سمين50( زنة
 ي�ضاف �إلى ذلك ما تنتجه الم�ؤ�س�سة من.بالإ�ضافة لبع�ض الأعالف الأخرى
. كجم40 النخالة الحيوانية والتي تباع �إما ب�شكل �سائب �أو فى �شكل �أكيا�س زنة
: الهيكل التنظيمي:�ساد�س ًا
يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة من خالل عر�ض كل من الهيكل
:التنظيمي للإدارة العامة للم�ؤ�س�سة وفروعها وذلك على النحو التالي
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Sixth: Organizational Structure:
The organizational structure is divided into 2 parts; organizational
structure of the General Management and organizational structure
of branches.
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 الهيكل التنظيمي لالإدارة العامة-1
1 - Organizational Chart of Head Quarters

جمل�س اإدارة امل�ؤ�س�سة

Board of Directors
Financial Advisor
Internal Audit Department
Department of Information Centre
Department of Public Relations and Media
Comptroller

امل�ست�سار املايل
اإدارة املراجعة الداخلية
اإدارة تقنية املعل�مات
اإدارة العلقات العامة واالإعلم
املراقب املايل

مكتب املدير العام
Office of the Director-General

مدير عام امل�ؤ�س�سة

Director General

نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة للت�سغيل وال�سيانة

Deputy Director-General Operation and maintenance

اإدارة اجل�دة الن�عيـة والتغذية
اإدارة تنفيذ امل�سروعات
االإدارة القان�نية
اإدارة امليزانية
اإدارة املتابعة
فروع امل�ؤ�س�سة

نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة

Deputy Director General
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Quality Control and Nutrition Department
Project Execution Department
Legal Department
Budget Department
Follow-up Department
Branches
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Operation and Maintenance Department
Wheat and Transport Department
Management Development Department
Economic Studies, Planning and Statistics Department
Industrial Security and Safety Department

اإدارة الت�سغيل وال�سيانة
اإدارة القمح والنقل
اإدارة التط�ير االإداري
اإدارة الدرا�سات االقت�سادية والتخطيط
واالإح�ساء
اإدارة االأمن ال�سناعي وال�سلمة

Administrative Services Department
Personnel Department
Purchasing Department
Warehouseing Department
Financial Department
Marketing Department
Insurance Department
Documentation and Archives Centre

اإدارة اخلدمات االإدارية
اإدارة �س�ؤون امل�ظفني
اإدارة امل�سرتيات
اإدارة امل�ست�دعات
االإدارة املالية
اإدارة الت�س�يق
اإدارة التاأمني
مركز ال�ثائق واملحف�ظات
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 الهيكل التنظيمي للفروع- 2
2 - Organizational chart of the branches

مدير الفرع
Branch Manager

تخطيط االإنتاج
Production Planning

اإدارة القمح
اإدارة الج�دة الن�عية
اإدارة ال�سيانة
اإدارة ال�س�ؤون االإدارية
اإدارة ال�س�ؤون المالية
اإدارة المبيعات
اإدارة االأمن وال�سلمة
اإدارة االإنتاج

ق�سم ال�س�امع
ق�سم المطاحن
ق�سم االأعلف
ق�سم التعبئة والم�ست�دعات
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Silos Section
Mills Section
Feed Section
Packaging and Warehousing Section
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Wheat Department
Quality Control Department
Maintenance Department
Personnel Department
Financial Department
Sales Department
Security and Safety Department
Production Department
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اعتمدت الزراعة في الما�ضي على الو�سائل التقليدية البدائية وبالجهود الذاتية
 وكان كل مزارع ي�ستغل م�ساحة �صغيرة من الأر�ض ال تتجاوز،للمزارعين و�أفراد عائالتهم
 وي�ستخدم في عزقها وحرثها الم�سحاة والمحراث الذي تجره الحيوانات وكانت،الهكتارين
الزراعة تعتمد ب�شكل كبير على مياه الأمطار و�أي�ض ًا على مياه الآبار ال�سطحية التي يقوم
المزارعون بحفرها ب�أنف�سهم يدوي ًا وبطريقة بدائية ثم حفروا الآبار االرتوازية اليدوية
 و�أخيرا قاموا بحفر الآبار االرتوازية الحديثة،وا�ستخدموا الحيوانات ال�ستخراج المياه منها
.التي تم ا�ستخراج المياه منها �آلي ًا
وعندما كانت الزراعة في بداية تطورها؛ عملت الدولة على زيادة الم�ساحة الزراعية
وزيادة الإنتاج وا�ستيراد �آالت الري الحديثة والآالت الزراعية و�أقامت ال�سدود وحفرت الآبار
 وعلى الرغم من ذلك لم يتجاوز، و�أقامت الم�شاريع الزراعية العديدة،االرتوازية الحديثة
 مما جعل المملكة تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية،الإنتاج ال�سنوي من القمح ثالثة �آالف طن في ال�سنة
.على ا�ستيراد القمح والدقيق من الخارج
وفيما يتعلق بتخزين الغالل فقد كانت المخازن ب�سيطة وبدائية وهي عبارة عن غرفة
في منزل كل مزارع مق�سمة �إلى عدة �أحوا�ض مع تخ�صي�ص كل حو�ض لتخزين نوع معين من
 كما كان، �أو تخزين القمح في �سنابله �أو تخزينه في العراء �سائب ًا �أو معب�أ في �أكيا�س،الحبوب
بع�ض المزارعين ي�صنعون �صوامع من الطين في منازلهم وهي و�سيلة جيدة للمحافظة على
الحبوب ول�ضمان عدم تعر�ضها للح�شرات والفئران والقوار�ض والآفات والطيور مثل باقي
 كما كانت طرق طحن القمح بدائية وب�سيطة �أي�ض ًا وتتم،طرق التخزين الأخرى المذكورة
 وتقوم الن�ساء بعملية الطحن يدوي ًا،بوا�سطة الرحى �أو المهبا�ش وهما يوجدان في كل بيت
 ثم تطورت عملية الطحن بعد ذلك حيث ظهرت المطاحن الأهلية ؛ ولكنها تدار.في المنازل
 ورغم ذلك لم،بوا�سطة القوى المحركة لتتنا�سب مع روح الع�صر وتزايد الحاجة للدقيق
 مما جعل المملكة،ت�ستطع المطاحن الأهلية من طحن الكميات الالزمة لال�ستهالك المحلي
.تقوم با�ستيراد الدقيق من الخارج
 وعجز المطاحن الأهلية،و�أمام هذه الم�ستويات المتدنية �سواء في �إنتاج القمح �أو تخزينه
في توفير حاجة المملكة من الدقيق فقد تدخلت الدولة لتطوير الزراعة والأخذ بالتخطيط
العلمي والأ�ساليب الحديثة للتنمية الزراعية ال�شاملة مع التركيز ب�صفة خا�صة على �إنتاج
القمح باعتباره المح�صول اال�ستراتيجي للح�صول على الدقيق الذي يمثل الغذاء الرئي�سي
 لذا �أدركت الدولة �أهمية �إن�شاء جهاز حكومي متخ�ص�ص يتولى عملية.لل�سكان في المملكة
 و�أن،توفير القمح وتخزينه بالطرق العلمية الحديثة في �صوامع عمالقة تقام لهذا الغر�ض
 وجودة,يتولى ذات الجهاز عملية طحن القمح بوا�سطة مطاحن حديثة ذات �إنتاجية عالية
 الأمر الذي دفع الدولة �إلى �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق،مرتفعة
.للقيام بتنفيذ هذه المهام
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In the past, agriculture relied on traditional means of
farming and had depended on the sole efforts of farmers
and their family members. Every farmer had a small land not
exceeding two hectares and farming was at the starting stage
of its development. The government worked on increasing the
agricultural land, increasing production, importing modern
watering and agricultural machines, building modern dams,
digging modern artesian wells, and planning many agricultural
projects. However, the annual production of wheat did not
exceed 3000 tons which triggered the Kingdom into importing
huge quantities of wheat and flour.
The harvest silos at that time were still simple and traditional
as they basically constituted of a room in a farmer’s home
divided into many parts, each part holding a specific kind of
grains. Another way for storing wheat was by leaving it in wheat
ears or storing it in open areas or putting wheat in storing
bags. Moreover, some farmers used to build mud Silos in their
own homes which was a good way for storing the grains and
guaranteeing their safety from bugs, mice, and other pests and
rodents. Furthermore, the ways for grinding wheat were also
very primitive and simple as it is done by stone mill ‘raha’. Thus
Grinding was done manually by women who used simple tools
found in every home. Then grinding developed and private
mills started to operate. These mills operated on engines to
comply with the ever-increasing demand for flour; however,
these mills could not grind enough amounts of wheat to meet
the local demand which forced the Kingdom to import flour.
In the light of these low rates of wheat production, and
storages, and the private mills’ inability to produce the amount
of flour needed by the Kingdom, the government decided to
develop agriculture, using scientific planning, and utilizing all
modern means of agricultural development. The government
concentrated on wheat production considering it a strategic
way for producing flour which represents the staple food
of the Kingdom. The government realized the importance
of establishing a governmental organization specializing in
producing flour and storing it in large silos using scientific
methods. The organization’s responsibility was also to grind
wheat using modern mills that are of high quality and that
have high production rates. This organization was appointed
by the government under the name of The Grain Silos and
Flour Mills Organization.

:مقدمة
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The following is a summary of the establishment and the goals of this
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organization:
First: Inception
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). From the time of its
establishment, the organization has been working for 14 years under the
Ministry of Commerce until it had established nine branches out of its planned
number of 11 branches. Having entered the stage of production it became
more related to the Ministry of Agriculture and Water. So the organization
was 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 until now.
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.

:وفيما يلي تناول مخت�صر عن ن�ش�أة و�أهداف الم�ؤ�س�سة
: الن�ش�أة:�أو ًال
�أن�شئت الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بموجب المر�سوم الملكي
ه�ـ ومنذ �إن�شائها ولمدة �أربعة ع�شر عام ًا كانت1392/3/25  بتاريخ14/الكريم رقم م
،الم�ؤ�س�سة تتبع وزارة التجارة حتى ا�ستكملت �إن�شاء ت�سعة من فروعها الأح��دى ع�شر
 لذلك،ودخلت مرحلة الإنتاج التجاري و�أ�صبحت �أكثر ارتباط ًا بوزارة الزراعة والمياه
هـ الذي ت�ضمن تعديل و�ضع1406/2/12  وتاريخ3/ �صدر المر�سوم الملكي الكريم رقم م
.الم�ؤ�س�سة و�إلحاقها بوزارة الزراعة والمياه
 حيث تم،وقد تم ا�ستكمال �إن�شاء �أحد ع�شر فرع ًا للم�ؤ�س�سة في الوقت الحا�ضر
،تحديد مواقعها بكل دقة بعد �إجراء م�سح �شامل لمواقع التجمعات ال�سكنية والزراعية
ومواقع غزارة الإنتاج واال�ستهالك ومن ثم تمكنت الم�ؤ�س�سة من تقديم خدماتها لجميع
.المواطنين فى مختلف مناطق المملكة
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: الفروع:ثالث ًا
 بد�أت،عقب �صدور الأمر ال�سامي الكريم ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة وتحديد �أهدافها
خطوات ت�شييد المن�ش�آت وتركيب المعدات والأجهزة وفق ًا لأحدث الأ�ساليب
 وبعد انتهائها، وا�ستغرقت هذه المرحلة خم�س �سنوات.العلمية والتكنولوجية
بد�أ ت�شغيل الفروع بافتتاح فرع �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالريا�ض في
 ثم توالى انت�شار الفروع لتغطي خدماتها،)م1977 هـ (الموافق عام1397 العام
 كما تعمل فروع الم�ؤ�س�سة بنظام دقيق ت�ستخدم فيه �أحدث.كافة مناطق المملكة
 و�ضمان ج��ودة المنتج، لمراعاة التي�سير على العمالء من ناحية،التقنيات
.النهائي من ناحية �أخرى
،وتنت�شر مطاحن الدقيق في ت�سعة مواقع في �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية
 وفيما يلي بيان بفروع،بينما تتوزع ال�صوامع على �أحد ع�شر موقع ًا تابع ًا للم�ؤ�س�سة
.الم�ؤ�س�سة ومحتوياتها من المطاحن وال�صوامع و�سنوات ت�شغيلها
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Third: Branches
After the issue of the respectable 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 we started operations in the branches. The
first branch was setup in Riyadh in the year 1397H (1977). 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 firstclass methods to ease the work for the dealer on one hand, and to guarantee
high quality products on the other hand.
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.

: الأهداف:ثاني ًا
حدد النظام الخا�ص ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي
:ال�سالف الذكر الأهداف والأغرا�ض التي �أن�ش�أت الم�ؤ�س�سة من �أجل تنفيذها وهي
 �إن�شاء وت�شغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات �إنتاجية مرتفعة وم�صانع لإنتاج-1
 والعمل على تحقيق االكتفاء،الأعالف للحيوانات والطيور الداجنة وغيرها
.الذاتي من الدقيق وم�شتقات القمح
 �إقامة وت�شغيل �صوامع عمالقة لتخزين الغالل في مواقع متعددة تكون قريبة-2
.من التجمعات الزراعية وال�سكنية
 �شراء وا�ستيراد الغالل و�إيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف-3
.الطارئة
 الم�ساهمة في النه�ضة الزراعية ال�شاملة التي قررت الدولة التخطيط لها-4
وتنفيذها بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من المحا�صيل الزراعية المختلفة
وعلى ر�أ�سها القمح مع الأخذ في االعتبار الأهداف المتعلقة بال�سيا�سة
.الزراعية المعتمدة من الدولة
 ت�سويق منتجات الم�ؤ�س�سة داخل المملكة وخارجها وتوفير عنا�صر نجاحها-5
 والعمل على تطويرها واالرتقاء،ومناف�ستها للمنتجات الأخرى الم�شابهة لها
بم�ستواها دائم ًا بما يحقق رغبات الم�ستهلكين ويتنا�سب مع تغير الأنماط
.اال�ستهالكية الناتجة عن ارتفاع م�ستوى المعي�شة في المملكة
. العمل على �إن�شاء ال�صناعات الغذائية المرتبطة �أو المكملة لمنتجات الم�ؤ�س�سة-6
وقد عملت الم�ؤ�س�سة على تنفيذ كل هذه الأهداف بهمة ون�شاط في خطوط
 وعلى مراحل مت�صلة، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدرو�سة،متوازية
 وقد قطعت الم�ؤ�س�سة في �سبيل تحقيق هذه الأهداف.ومتتابعة من العمل المخطط
كل المراحل المقررة حتى �أ�صبحت فروع الم�ؤ�س�سة وم�شاريعها �أحد �أهم الح�صون
.الم�ؤثرة والهامة في االقت�صاد ال�سعودي في مجال تدعيم وحماية الأمن الغذائي
:وفيما يلي نتناول ب�إيجاز نظرة على فروع الم�ؤ�س�سة

2009 - 1431 / 1430لعام

Second: Goals
The system established for the organization indicates goals and purposes
which the organization was established for. They are:
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.
2. Building giant harvest silos for storing the harvest in many locations close
to agricultural areas.
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. 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.
6. Establishing factories for food products related or complementary to the
organization’s products.
By doing so the organization has worked on implementing all of its goals
energetically according to a well-studied plan constituted 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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: الفروع:ثالث ًا
 بد�أت،عقب �صدور الأمر ال�سامي الكريم ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة وتحديد �أهدافها
خطوات ت�شييد المن�ش�آت وتركيب المعدات والأجهزة وفق ًا لأحدث الأ�ساليب
 وبعد انتهائها، وا�ستغرقت هذه المرحلة خم�س �سنوات.العلمية والتكنولوجية
بد�أ ت�شغيل الفروع بافتتاح فرع �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالريا�ض في
 ثم توالى انت�شار الفروع لتغطي خدماتها،)م1977 هـ (الموافق عام1397 العام
 كما تعمل فروع الم�ؤ�س�سة بنظام دقيق ت�ستخدم فيه �أحدث.كافة مناطق المملكة
 و�ضمان ج��ودة المنتج، لمراعاة التي�سير على العمالء من ناحية،التقنيات
.النهائي من ناحية �أخرى
،وتنت�شر مطاحن الدقيق في ت�سعة مواقع في �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية
 وفيما يلي بيان بفروع،بينما تتوزع ال�صوامع على �أحد ع�شر موقع ًا تابع ًا للم�ؤ�س�سة
.الم�ؤ�س�سة ومحتوياتها من المطاحن وال�صوامع و�سنوات ت�شغيلها

Annual Report

Third: Branches
After the issue of the respectable 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 we started operations in the branches. The
first branch was setup in Riyadh in the year 1397H (1977). 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 firstclass methods to ease the work for the dealer on one hand, and to guarantee
high quality products on the other hand.
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.

: الأهداف:ثاني ًا
حدد النظام الخا�ص ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي
:ال�سالف الذكر الأهداف والأغرا�ض التي �أن�ش�أت الم�ؤ�س�سة من �أجل تنفيذها وهي
 �إن�شاء وت�شغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات �إنتاجية مرتفعة وم�صانع لإنتاج-1
 والعمل على تحقيق االكتفاء،الأعالف للحيوانات والطيور الداجنة وغيرها
.الذاتي من الدقيق وم�شتقات القمح
 �إقامة وت�شغيل �صوامع عمالقة لتخزين الغالل في مواقع متعددة تكون قريبة-2
.من التجمعات الزراعية وال�سكنية
 �شراء وا�ستيراد الغالل و�إيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف-3
.الطارئة
 الم�ساهمة في النه�ضة الزراعية ال�شاملة التي قررت الدولة التخطيط لها-4
وتنفيذها بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من المحا�صيل الزراعية المختلفة
وعلى ر�أ�سها القمح مع الأخذ في االعتبار الأهداف المتعلقة بال�سيا�سة
.الزراعية المعتمدة من الدولة
 ت�سويق منتجات الم�ؤ�س�سة داخل المملكة وخارجها وتوفير عنا�صر نجاحها-5
 والعمل على تطويرها واالرتقاء،ومناف�ستها للمنتجات الأخرى الم�شابهة لها
بم�ستواها دائم ًا بما يحقق رغبات الم�ستهلكين ويتنا�سب مع تغير الأنماط
.اال�ستهالكية الناتجة عن ارتفاع م�ستوى المعي�شة في المملكة
. العمل على �إن�شاء ال�صناعات الغذائية المرتبطة �أو المكملة لمنتجات الم�ؤ�س�سة-6
وقد عملت الم�ؤ�س�سة على تنفيذ كل هذه الأهداف بهمة ون�شاط في خطوط
 وعلى مراحل مت�صلة، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدرو�سة،متوازية
 وقد قطعت الم�ؤ�س�سة في �سبيل تحقيق هذه الأهداف.ومتتابعة من العمل المخطط
كل المراحل المقررة حتى �أ�صبحت فروع الم�ؤ�س�سة وم�شاريعها �أحد �أهم الح�صون
.الم�ؤثرة والهامة في االقت�صاد ال�سعودي في مجال تدعيم وحماية الأمن الغذائي
:وفيما يلي نتناول ب�إيجاز نظرة على فروع الم�ؤ�س�سة

2009 - 1431 / 1430لعام

Second: Goals
The system established for the organization indicates goals and purposes
which the organization was established for. They are:
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.
2. Building giant harvest silos for storing the harvest in many locations close
to agricultural areas.
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. 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.
6. Establishing factories for food products related or complementary to the
organization’s products.
By doing so the organization has worked on implementing all of its goals
energetically according to a well-studied plan constituted 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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 فروع امل�ؤ�س�سة و�سنوات ت�شغيلها:)1( اجلدول

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

Branch
Silos

�صوامع

�سنة الت�شغيل
مطاحن

Mills

الفرع

1978 (1398/97)

1978 (1398/97)

الريا�ض

Jeddah

1978 (1398)

1980 (1400/99)

Dammam

1978 (1398)

1979 (1399/98)

Khamis Mushayt

1981 (1401)

1983 (1403/02)

Qassim

1981 (1401)

1984 (1404/03)

Al Madinah AL Munawarah

2008 (1429)

2008 (1429/28)

Tabuk

1986 (1406)

1997 (1418/17)

Hail

1982 (1402)

2008 (1429/28)

AlJouf

1984 (1404)

2008 (1429/28)

Wadi Al Dawasir

1986 (1406)

-

Kharj

1989 (1410)

-

جـدة
الدمام
خمي�س م�شيط
الق�صـيم
املدينة املنورة
تبوك
حائل
اجلوف
وادى الدوا�سر
اخلرج
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 توزيع الفروع على مناطق اململكة:)1( �شكل
Figure (1): Distribution of GSFMO’s Branches in the Kingdom districts

Aljouf

Tabuk
Hail

Qassim
Dammam
Riyadh

Al Madinah Al Munawarah

Wadi Dawasir
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Fourth: Storage and Production Capacity
1. The storage capacity of silos:
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. The actual estimated 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). The storage capacity of
the branches in Riyadh, Wadi Al-Dawaser, and Al-Qassim is 60% of the total
storage capacity of the silos of the organization Following Table number 2
and Figure number 2 show the storage capacity of the silos in the Kingdom as
distributed in GSFMO’s Branches.

:الطاقات الإنتاجية والتخزينية:رابعا
: ال�سعة التخزينية لل�صوامع-1
ترتبط طاقات التخزين في الم�ؤ�س�سة مبا�شرة بطاقات �إنتاج المطاحن في كل
 والذي يقدر بحوالي �ستة، وكذا ب�سيا�سة االحتياطي اال�ستراتيجي من القمح،موقع
) مليون طن متري موزعة2.52(  ويبلغ �إجمالي طاقــة تخزين القمح الحالية،�أ�شهر
على �إحدى ع�شر فرع ًا تابع ًا للم�ؤ�س�سة في (الريا�ض ووادى الدوا�سر والق�صيم وحائل
 حيث.)والخرج وجدة والجوف وتبوك وال�شرقية والمدينة المنورة وخمي�س م�شيط
 من �إجمالي%60 تبلغ ال�سعة التخزينية لفروع الريا�ض ووادي الدوا�سر والق�صيم
 وال�شكل،)2(  ويو�ضح الجدول التالي رقم،ال�سعة التخزينية ل�صوامع الم�ؤ�س�سة
) ال�سعة التخزينية ل�صوامع الغالل في المملكة وعلى م�ستوى2( البياني رقم
:الفروع

 هـ1431/30  ال�سعة التخزينية ل�صوامع الغالل خالل عام:)2( جدول رقم
�سعة �صوامع القمح
بالألف طن مرتي
الفـــــــــــــروع
املنطقة
Capacity of wheat silos

Table (2) The storage capacity of grain silos during 2009

Region

Branches

(Thousand Metric Tons)
Riyadh

535

الريا�ض

Kharj

200

اخلرج

Wadi Al Dawasir

500

وادي الدوا�سر

Qassim

Qassim

485

الق�صيم

الق�صيم

Hail

Hail

300

حائل

حائل

Makkah Al Mokramah

Jeddah

120

جدة

مكة املكرمة

Tabuk

Tabuk

100

تبوك

تبوك

Aljouf

Aljouf

100

اجلوف

اجلوف

Eastern

Dammam

80

الدمام

ال�شرقية

Al Madinah Al Munawarah

Al Madinah Al Munawarah

60

املدينة املنورة

املدينة املنورة

Asir

Khamis Mushayt

40

خمي�س م�شيط

ع�سري
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 هـ1431/30  ال�سعة التخزينية لل�سوامع خالل العام املايل:)2( �سكل رقم
Figure (2): Storage Capacity of the Silos during the year 2009

الريا�س

21.2%

وادى الدوا�سر
الق�سيم

Wadi Dawasir

19.8%

Qassim

19.2%

حائل

اخلرج

Jeddah

7.9%

جدة

Al Jouf & Tabuk

اجل�ف وتب�ك
Eastern ال�سرقية

املدينة املن�رة
خمي�س م�سيط

Al Madinah Al Munawra
Khamis Mushait

4.8%
4.0%
3.2%
2.4%
1.6%
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2. Production Capacity of Mills and Feed Mills:
There are flour mills in 9 branches of the organization distributed over the
entire Kingdom in the following cities; Riyadh, Jeddah, Khamees Mushayt,
Dammam, Al-Qassim, Hail, Tabuk, Al-Jouf and Al-Madina Al-Munawwara.
The production capacity of the flour mills is estimated to be 10.980 thousand
tons per day. The production Capacity of the flour mills in the branches of
Riyadh, Jeddah, and Khamees Mushayt is estimated to be 62% of the total
production capacity of the Organization. Besides, there are feed mills in five
areas; Khamees Mushayt, Al-Qassim, Dammam, Riyadh, and Jeddah. The
production capacity of these feed mills is estimated to be 2,100 thousand
tons per day. The production capacity of the feed mills in Khamees Mushayt
and Al-Qassim is estimated to be 58% of the total production capacity of
the Organization. Table number 3 and Figure Numbers 3 and 4 explain these
figures.

Table (3) Production Capacities of Flour Mills and feed Mills during
the year 2009
Capacity
Area

التقرير السنوي
Annual Report

) يوم/م�صانع الأعالف (طن

 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية ملطاحن الدقيق وم�صانع الأعالف خالل العام املايل:)3( جدول رقم
الطاقة الإنتاجية

Flour Mills
(Tons/Day (wheat / day)

) يوم/مطاحن الدقيق (طن قمح

الفـــــــــــــروع

املنطقة

Feed Mills (Ton/Day)

Riyadh

300

2550

الريا�ض

الريا�ض

Makkah Al Mokramah Jeddah

300

2430

جدة

مكة املكرمة

Asir

Khamis Mushayt

600

1650

خمي�س م�شيط

ع�سري

Eastern Region

Dammam

300

1050

الدمام

ال�شرقية

Qassim

Qassim

600

900

الق�صيم

الق�صيم

Hail

Hail

0

600

حائل

حائل

Tabuk

Tabuk

0

600

تبوك

تبوك

Aljouf

Aljouf

0

600

اجلوف

اجلوف

Al Madinah Al Munawarah Al Madinah Al Munawarah

0

600

املدينة املنورة

املدينة املنورة

Total

2100

10980

Riyadh
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Branches

: الطاقات الإنتاجية للمطاحن وم�صانع الأعالف-2
توجد مطاحن الدقيق في ت�سعة من ف��روع الم�ؤ�س�سة ؛ وموزعة على �أنحاء
 الريا�ض وج��دة وخمي�س م�شيط والمنطقة ال�شرقية:المملكة في المدن التالية
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،والق�صيم وحائل وتبوك وال�ج��وف والمدينة المنورة
 وتبلغ الطاقة،) �أل��ف طن قمح في اليوم10.980( الإجمالية لمطاحن الدقيق
 من �إجمالي%62 الإنتاجية لمطاحن الدقيق بفروع الريا�ض وجدة وخمي�س م�شيط
: بينما تتواجد م�صانع الأعالف في خم�سة مواقع هي.الطاقة الإنتاجية للم�ؤ�س�سة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،خمي�س م�شيط والق�صيم والمنطقة ال�شرقية والريا�ض وجدة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية،) �ألف طن في اليوم2.100( الإجمالية لم�صانع الأعالف
 من �إجمالي الطاقة الإنتاجية%58 من الأعالف لفرعي خمي�س م�شيط والق�صيم
) الطاقات الإنتاجية لمطاحن3،4(  وال�شكالن،)3(  ويو�ضح الجدول،للم�ؤ�س�سة
.الدقيق وم�صانع الأعالف على م�ستوى الفروع والمناطق

الإجمايل
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 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية للمطاحن خالل العام املايل:)3( �شكل رقم
Figure (3): Production Capacity of Flour Mills during the year 2009
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 هـ1431/30  الطاقة الإنتاجية مل�صانع الأعالف خالل العام املايل:)4( �شكل رقم
Figure (4): Production Capacity of Animal Feed Mills during the year 2009
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Fifth: The Organization’s products:
The Organization’s products are the following:
1. 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.
2. Other wheat derivatives: Organization produces many wheat
derivatives like jareesh, harees, Mufllak, bran for human
consumption, and wheat germ marketed in different packings.
3. 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. In addition to those there are other
products like bran for animals which is sold in bulks or in bags of
40 KG.

: منتجات الم�ؤ�س�سة:خام�س ًا
:تتمثل منتجات الم�ؤ�س�سة في الآتي
 وتتنوع �أ�صناف، تنتج الم�ؤ�س�سة عدة �أ�صناف من الدقيق بعبوات مختلفة: الدقيق-1
 ودقيق البودرة ا�ستخال�ص،%74 – 70 الدقيق ما بين الدقيق الفاخر ا�ستخال�ص
 ودقيق،%95  ودقيق البر ا�ستخال�ص،%85  والدقيق العادي ا�ستخال�ص،%80-75
 كما تتنوع �أحجام عبوات الدقيق ما بين عبوات،%90 البر الفاخر ا�ستخال�ص
.كجم1كجم و2  كجم و5 كجم و10  وعبوات منزلية زنة،كجم45 �أكيا�س
، تنتج الم�ؤ�س�سة العديد من م�شتقات القمح مثل الجري�ش: م�شتقات القمح الأخرى-2
. وجنين القمح بعبوات مختلفة الأوزان، والنخالة الآدمية،والهري�س والمفلق
 تنتج الم�ؤ�س�سة ثمانية وثالثين �صنف ًا من الأعالف تتم تعبئتها ب�أكيا�س: الأعالف-3
،)مزدوج/كجم) من �أهمها �أعالف الدواجن و�أعالف الما�شية (ت�سمين50( زنة
 ي�ضاف �إلى ذلك ما تنتجه الم�ؤ�س�سة من.بالإ�ضافة لبع�ض الأعالف الأخرى
. كجم40 النخالة الحيوانية والتي تباع �إما ب�شكل �سائب �أو فى �شكل �أكيا�س زنة
: الهيكل التنظيمي:�ساد�س ًا
يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة من خالل عر�ض كل من الهيكل
:التنظيمي للإدارة العامة للم�ؤ�س�سة وفروعها وذلك على النحو التالي
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Sixth: Organizational Structure:
The organizational structure is divided into 2 parts; organizational
structure of the General Management and organizational structure
of branches.
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Fifth: The Organization’s products:
The Organization’s products are the following:
1. 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.
2. Other wheat derivatives: Organization produces many wheat
derivatives like jareesh, harees, Mufllak, bran for human
consumption, and wheat germ marketed in different packings.
3. 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. In addition to those there are other
products like bran for animals which is sold in bulks or in bags of
40 KG.

: منتجات الم�ؤ�س�سة:خام�س ًا
:تتمثل منتجات الم�ؤ�س�سة في الآتي
 وتتنوع �أ�صناف، تنتج الم�ؤ�س�سة عدة �أ�صناف من الدقيق بعبوات مختلفة: الدقيق-1
 ودقيق البودرة ا�ستخال�ص،%74 – 70 الدقيق ما بين الدقيق الفاخر ا�ستخال�ص
 ودقيق،%95  ودقيق البر ا�ستخال�ص،%85  والدقيق العادي ا�ستخال�ص،%80-75
 كما تتنوع �أحجام عبوات الدقيق ما بين عبوات،%90 البر الفاخر ا�ستخال�ص
.كجم1كجم و2  كجم و5 كجم و10  وعبوات منزلية زنة،كجم45 �أكيا�س
، تنتج الم�ؤ�س�سة العديد من م�شتقات القمح مثل الجري�ش: م�شتقات القمح الأخرى-2
. وجنين القمح بعبوات مختلفة الأوزان، والنخالة الآدمية،والهري�س والمفلق
 تنتج الم�ؤ�س�سة ثمانية وثالثين �صنف ًا من الأعالف تتم تعبئتها ب�أكيا�س: الأعالف-3
،)مزدوج/كجم) من �أهمها �أعالف الدواجن و�أعالف الما�شية (ت�سمين50( زنة
 ي�ضاف �إلى ذلك ما تنتجه الم�ؤ�س�سة من.بالإ�ضافة لبع�ض الأعالف الأخرى
. كجم40 النخالة الحيوانية والتي تباع �إما ب�شكل �سائب �أو فى �شكل �أكيا�س زنة
: الهيكل التنظيمي:�ساد�س ًا
يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة من خالل عر�ض كل من الهيكل
:التنظيمي للإدارة العامة للم�ؤ�س�سة وفروعها وذلك على النحو التالي
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Sixth: Organizational Structure:
The organizational structure is divided into 2 parts; organizational
structure of the General Management and organizational structure
of branches.
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 الهيكل التنظيمي لالإدارة العامة-1
1 - Organizational Chart of Head Quarters

جمل�س اإدارة امل�ؤ�س�سة

Board of Directors
Financial Advisor
Internal Audit Department
Department of Information Centre
Department of Public Relations and Media
Comptroller

امل�ست�سار املايل
اإدارة املراجعة الداخلية
اإدارة تقنية املعل�مات
اإدارة العلقات العامة واالإعلم
املراقب املايل

مكتب املدير العام
Office of the Director-General

مدير عام امل�ؤ�س�سة

Director General

نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة للت�سغيل وال�سيانة

Deputy Director-General Operation and maintenance

اإدارة اجل�دة الن�عيـة والتغذية
اإدارة تنفيذ امل�سروعات
االإدارة القان�نية
اإدارة امليزانية
اإدارة املتابعة
فروع امل�ؤ�س�سة

نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة

Deputy Director General

2009 - 1431 / 1430لعام

Annual Report

التقرير السنوي

Quality Control and Nutrition Department
Project Execution Department
Legal Department
Budget Department
Follow-up Department
Branches
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Operation and Maintenance Department
Wheat and Transport Department
Management Development Department
Economic Studies, Planning and Statistics Department
Industrial Security and Safety Department

اإدارة الت�سغيل وال�سيانة
اإدارة القمح والنقل
اإدارة التط�ير االإداري
اإدارة الدرا�سات االقت�سادية والتخطيط
واالإح�ساء
اإدارة االأمن ال�سناعي وال�سلمة

Administrative Services Department
Personnel Department
Purchasing Department
Warehouseing Department
Financial Department
Marketing Department
Insurance Department
Documentation and Archives Centre

اإدارة اخلدمات االإدارية
اإدارة �س�ؤون امل�ظفني
اإدارة امل�سرتيات
اإدارة امل�ست�دعات
االإدارة املالية
اإدارة الت�س�يق
اإدارة التاأمني
مركز ال�ثائق واملحف�ظات

19/11/1431 10:01:17 ﺹ

 الهيكل التنظيمي للفروع- 2
2 - Organizational chart of the branches

مدير الفرع
Branch Manager

تخطيط االإنتاج
Production Planning

اإدارة القمح
اإدارة الج�دة الن�عية
اإدارة ال�سيانة
اإدارة ال�س�ؤون االإدارية
اإدارة ال�س�ؤون المالية
اإدارة المبيعات
اإدارة االأمن وال�سلمة
اإدارة االإنتاج

ق�سم ال�س�امع
ق�سم المطاحن
ق�سم االأعلف
ق�سم التعبئة والم�ست�دعات
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Silos Section
Mills Section
Feed Section
Packaging and Warehousing Section
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Wheat Department
Quality Control Department
Maintenance Department
Personnel Department
Financial Department
Sales Department
Security and Safety Department
Production Department
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:الق�سم الثاني
ﺳﻴﺎﺳﺎت ا ﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ
Second Section:

Production and Distribution Policies
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. اإجراءات ج�دة المنتجات:اأو ًال
 �سيا�سات �سراء القمح:ًثانيا
. – ت�جه المملكة ال�ستيراد القمح من الخارج1
. – ا�ستلم القمح المحلي من المزارعين2
. هيكل االإنتاج:ًثالثا
. المبيعات:ًرابعا

First: Quality Control of Products
Second: Import Policy
1 - Importing wheat from other countries
2 - Receiving wheat from local farmers
Third: Production Organization Chart
Fourth: Sales
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 والحر�ص على،لأهمية �سالمة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على �أر�ض المملكة
 �ضم كل فرع من فروع الم�ؤ�س�سة الأحد ع�شر،ارتفاع القيمة الغذائية لأعالف الحيوانات المنتجة
: يعمل على مدار الأربع وع�شرين �ساعة يومي ًا للأغرا�ض التالية،مختبر ًا للجودة النوعية
 للت�أكد، فح�ص �أ�صناف القمـح الم�سلم للم�ؤ�س�سة ب�أخذ عينات ممثلة وفح�صها ظاهري ًا-1
من خلوها من الح�شرات والأ�سمدة والتعفن �أو �أي تغيرات غير طبيعية ترى بالعين
 ومن ثم يتم �إجراء التحاليل عليها مثل الوزن النوعي ون�سبة ال�شوائب ون�سبة،المجردة
 بالإ�ضافة الختبار،الرطوبة ون�سبة البروتين ل�ضمان مطابقة القمح للموا�صفات المعتمدة
.�صالحيته لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى
،فح�ص القمح دوري ًا �أثناء تخزينه في ال�صوامع للت�أكد من محافظته على جودته  -2
وكذلك قبل ا�ستخدامه في العملية الت�صنيعية لإنتاج الدقيق ب�أنواعه المختلفة وم�شتقات
 وذلك بفح�صه،القمح الأخرى مثل الجري�ش والهري�س والنخالة لال�ستهالك الآدمي
ظاهري ًا و�إجراء بع�ض التحاليل عليه مثل ن�سبة الرطوبة ون�سبة البروتين ون�سب ال�سموم
.الفطرية
 فح�ص المواد الخام الالزمة لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى للت�أكد من جودتها-3
ومطابقتها للموا�صفات و�صالحيتها للإنتاج قبل �إدخالها في العملية الت�صنيعية مثل مواد
.تدعيم الدقيق بالفيتامينات والحديد و�أكيا�س التعبئة بمختلف �أنواعها
 وذلك ب�أخذ عينات ممثلة، فح�ص المنتجات النهائية مثل الدقيق ب�أنواعه المختلفة-4
،ن�سبة البروتين، ن�سبة الرطوبة:من خط الإنتاج و�إجراء التحاليل المتعددة عليها (مثل
 تقدير ن�سب �إ�ضافة مادة تدعيم الدقيق بالفيتامينات، درجة النعومة،ن�سبة الجلوتين
.) الخ...،والحديد
 فح�ص المواد الخام التى تدخل في ت�صنيع الأعالف مثل الذرة ال�صفراء وم�سحوق فول-5
 للت�أكد من جودتها ومطابقتها للموا�صفات المعتمدة قبل،ال�صويا وم�سحوق البر�سيم وغيرها
: وذلك ب�أخذ عينات ممثلة منها و�إجراء التحاليل المخبرية عليها مثل،ا�ستالمها من المورد
.. تقدير ال�سموم الفطرية، ن�سبة الألياف، ن�سبة الدهون، ن�سبة البروتين،(ن�سبة الرطوبة
. كما يتم فح�صها ب�شكل دوري �أثناء تخزينها وقبل �إدخالها في العملية الت�صنيعية،)�إلخ
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The Grain Silos and Flour Mills organization established a quality
assurance laboratory for each of the eleven plants which work
twenty-four hours a day. 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. The each laboratory functions
in the following aspects:
1- Visual inspection of receipt 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.
2- Checking periodically the wheat stored in silos to make sure
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.
3- 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.
4- 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.
5- 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 receipt
from the suppliers. They are also checked periodically during
storage and prior to addition to the manufacturing process.
6- 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

: �إجراءات جودة المنتجات:�أو ًال
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First: Quality Control of Products:
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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.

التقرير السنوي
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 -6فح�ص المنتج النهائي من الأعالف بمختلف �أنواعها مثل �أعالف ت�سمين الما�شية و�أعالف
الدواجن (بيا�ض  /الحم) و�أعالف الأبقار (حالبة  /ت�سمين) والحمام والأرانب والخيول
والأغنام وغيرها و�إجراء التحاليل على عينات ممثلة منها مثل( :ن�سبة البروتين ،ن�سبة
الكال�سيوم ،ن�سبة الف�سفور ،ن�سبة الألياف ،ن�سبة الدهون ،ن�سبة الملح ،تقدير ال�سموم
الفطرية� ..إلخ) ،للت�أكد من جودتها وارتفاع قيمتها الغذائية ،والت�أكد من ن�سب �إ�ضافتها
وخلطها وفق ًا للموا�صفات والتركيبات المعتمدة لمنتجات الم�ؤ�س�سة حر�ص ًا على ثبات
م�ستوياتها وموا�صفاتها في جميع م�صانع الأعالف التابعة للم�ؤ�س�سة.
كما يوجد بالم�ؤ�س�سة مختبر مركزي تم �إن�شا�ؤه بالمقر الرئي�سي لإج��راء االختبارات
الالزمة ل�ضمان جودة منتجات الم�ؤ�س�سة من الدقيق والأعالف ب�أنواعها المختلفة والمواد
الخام الداخلة في الإنتاج ،وليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدرا�سات لتطوير منتجات
الم�ؤ�س�سة.
وت�ضم مختبرات فروع الم�ؤ�س�سة والمختبر المركزي �أح��دث الأجهزة المخبرية مثل
جهاز تقدير البروتين ،جهاز تقدير الجلوتين ،جهاز الفارينوجراف ،جهاز تقدير الألياف،
جهاز تقدير الدهون ،جهاز تقدير ال�سموم الفطرية (الأفالتوك�سينات) ،جهاز التحليل
الكرماتوجرافي با�ستخدام ال�ضغط العالي لل�سوائل ( )HPLCلتحديد ن�سب الفيتامينات
والأحما�ض الأمينية ،جهاز االمت�صا�ص ال��ذري ( )Atomic Absorptionلقيا�س ن�سب
المعادن ،جهاز مطاف الكتلة ( )GC/MSلتقدير بقايا المبيدات الح�شرية ،وغيرها ،..وقد
زودت الم�ؤ�س�سة هذه المختبرات بالخبرات الفنية والكفاءات العالية للح�صول على �أف�ضل
النتائج وا�ستمرارية تطوير المنتجات.
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غرفة حتكم املطاحن
Flour Mills Control room

خط تعبئة الدقيق

مناخل القمح
Sifters
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Flour Packing Unit
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: – ا�ستالم القمح المحلي من المزارعين2
 لم يكن يتجاوز ثالثة �آالف طن في،�إن �إنتاج المملكــة من القمح قبل �إن�شاء الم�ؤ�س�سة
 وقد تم االكتفاء. حيث كانت المملكة ت�ستورد حاجتها من القمـح والدقيق من الخارج،العام
 حيث بلغت الكمية ال�صافية الم�سلمة لل�صوامع،هـ1405 ذاتي ًا من القمح والدقيق منذ عام
 ماليين طن في4.3  ثم ارتفعت الكمية الم�سلمة من القمـح �إلى �أن بلغت، ) مليون طن2( حوالي
 ويرجع ذلك لل�سيا�سات،) مزارعين24810(  وا�ستلمت هذه الكمية من،هـ1414/1413 العام
 �إال �أن الكمية الم�ستلمـة من القمـح المحلي اتجهت �إلى،ال�سعرية ودعم الدولة للمزارعين
.)هـ1431/30(  م2009 )�ألف طن في عام946(  حيث بلغت حوالي،االنخفا�ض
 نظر ًا النخفا�ض �سعر �شراء القمح،) مزارع ًا5360( وانخف�ض عدد المزارعين �إلى
 بتاريخ335 من المزارعين �إل��ى ري��ال واح��د للكيلوجرام بالإ�ضافة �إل��ى ت�أثير القرار رقم
 هـ والقا�ضي بتوقف الم�ؤ�س�سة عن �شراء القمح المنتج محلي ًا تدريجي ًا بمعدل1428/11/9
.)5،6( ) وال�شكل البياني رقم4(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم،%12.5 �سنوى يبلغ
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2. Receiving wheat from local farmers:
The Kingdom’s production of wheat before establishing the
organization did not exceed an average of three thousand tons in
a year whereas the Organization 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 946,000 tons in the year 2009. The number of farmers
decreased to 5,360 due to the decrease in the price of wheat that
is bought from the farmers. This price became 1 Riyal for every
kilogram of wheat. Another reason for this decrease in the number
of farmers is the Decision No. 335 on 18/11/2007 which states that
the Organization should gradually decrease buying local wheat from
farmers at a rate of 12.5% less each year. This phenomenon is shown
in Table No. (4) and Figures number (5,6).

: �سيا�سات �شراء القمح:ثاني ًا
: – توجه المملكة ال�ستيراد القمح من الخارج1
في �إطار ال�سيا�سات المتعلقة بتر�شيد ا�ستهالك المياه في المملكة ومنها المحافظة
 و�إ�صدار الخطة الوطنية للمياه لتحقيق،على احتياطي المياه الجوفية غير القابلـة للتجديد
 واتباع �سيا�سات زراعيــة ت��ؤدي �إلى تخفي�ض معدالت ا�ستهالك المياه،اال�ستغالل الأمثل
 �صدر قرار مجل�س ال��وزراء الموقر رقم،بالقطاع الزراعي وتطبيق �أ�ساليب الري الحديثة
 وتنظيم،هـ والمت�ضمن قواعد و�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك المياه1428 / 11/9  بتاريخ335
 ومن هذه،ا�ستخدامها في المجاالت الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر بالمملكة
الإجراءات توقف الم�ؤ�س�ســة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن �شراء القمــح المنتج
 والنظر،%12.5 محلي ًا تدريجي ًا في مدة �أق�صـــاها ثماني �سنوات بمعدل تخفي�ض �سنوي قدره
 وهذا..في و�ضع المزارعين والم�ستثمرين في القطاع الزراعي في حالة ت�أثرهم بهذا القرار
�أدى بدوره �إلى بدء الم�ؤ�س�سة با�ستيراد القمح من الأ�سواق العالمية اعتبار ًا من نهاية العام
353.5  بمتو�سط �سعر، �آالف طن305  حيث بلغت كمية القمح الم�ستورد، هـ1429/28 المالي
 دوالر للطن وا�صل259.9  بمتو�سط �سعر، �ألف طن1914 و،م2008 دوالر للطن في عام
 وذلك لتغطية اال�ستهالك المحلي والمحافظة على حجم، م2009 لموانئ المملكة خالل عام
.المخزون االحتياطي من القمح
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Second: Policies of wheat purchasing:
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. The government will also
look into the cases of farmers and investors in the agricultural field in
case they are affected adversely by the decision. This decision lead
the Organization 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 $353.5 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 (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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 الكمية الم�ستلمـة من القمـح المحلي وعدد المزارعين:)4( جدول رقم
)  هـ1431/1430 -  هـ1405/1404 ( خالل الفترة
Number of Farmers عدد املزارعني
Agricultural Year املو�سم الزراعي

Table (4): Quantity of Received Local Wheat and the Number of Local
Farmers During the period of (1984 – 2009)
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Net Quantities Received (Tons(

)الكمية ال�صافيةامل�ستلمة (طن

1348980

14520

)1404/1405( 1984

2015916

16250

)1405/1406( 1985

2131602

17111

)1406/1407( 1986

2463252

20099

)1407/1408( 1987

2990634

22652

)1408/1409( 1988

3027742

25103

)1409/1410( 1989

3403176

27397

)1410/1411( 1990

3663380

27736

)1411/1412( 1991

3501922

32642

)1412/1413( 1992

4314478

24810

)1413/1414( 1993

2436204

32301

)1414/1415( 1994

1647956

34258

)1415/1416( 1995

1219666

13261

)1416/1417( 1996

1793438

15141

)1417/1418( 1997

1721018

14214

)1418/1419 1998

1767205

10344

)1419/1420( 1999

1939841

10814

)1420/1421( 2000

2163475

12922

)1421/1422( 2001

2370024

16811

)1422/1423( 2002

2590654

18713

)1423/1424( 2003

2576789

18688

)1424/1425( 2004

2344466

15326

)1425/1426( 2005

2362760

12568

)1426/1427( 2006

2348019

13726

)1427/1428( 2007

1724733

9225

)1428/1429( 2008

946427

5360

)1430/1431( 2009
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Figure (5): Number of local wheat farmers during the period (1990- 2009)
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 هـ1431/1430  اإ1411/1410  كمية القمح ال�سافية امل�ستلمة خالل الفرتة من:)6( �سكل رقم
Figure (6): Net Quantity of Received Wheat during the period (1990 – 2009)
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: هيكل �إنتاج الم�ؤ�س�سة:ثالث ًا
: القمح الم�ستخدم في الإنتاج-1
)مليون2.9( بلغت كمية القمح الم�ستخدم بغر�ض �إنتاج الدقيق وم�شتقات القمح
 وبن�سبة ارتفاع،ه� �ـ1429/1428 ) �ألف طن عن العام المالي238.5(طن بزيادة ق��دره��ا
.)%8.9(

Third: The Organizational Structure of Production:
1. Wheat used in production:
The quantity of wheat used for producing flour and wheat
derivatives reached 2.9 million tons which is 238,500 tons more than
the year 2008 (8.9 % increase).
2. Flour Production:
The quantity of flour produced by all branches reached 2.27 million
tons in 2009 The biggest quantity of produced flour was in Riyadh
that reached 551.7 thousand tons which is 24% of the total quantity
of flour produced by the Organization. After Riyadh comes Makkah,
in which 479,300 tons of flour is produced representing 21% of the
total. After Makkah comes the branch in Asir, in which the quantity
produced reached 336,100 tons (15%). Then comes the branch in the
Eastern Region, in which production reached 244,100 tons (11%) as
shown in Table 5 and Figure 7.
The quantity of flour produced reached its maximum at the peak
of sales during the Holy month of Ramadan. This quantity reached
2.6 million bags of flour on 11/9/2009. The production stopped for
Fitr and Adha Holidays in the year 2009.

: الدقيق المنتج-2
 حيث بلغت،هـ1431/1430  مليون طن خالل عام2.27 بلغ �إنتاج الم�ؤ�س�سة من الدقيق
 من%24 ) �ألف طن وبن�سبة551.7( �أعلى ح�صة �إنتاج لفرع منطقة الريا�ض وبكمية قدرها
) �ألف طن479.3(  وبكمية قدرها، يليه فرع منطقة مكة المكرمة،�إجمالي �إنتاج الم�ؤ�س�سة
 ثم،%15 ) �ألف طن وبن�سبة336.1(  ثم فرع منطقة ع�سير وبكمية قدرها،%21 وبن�سبة
 وهو ما يت�ضح من،%11 ) �ألف طن وبن�سبة244.1( فرع المنطقة ال�شرقية وبكمية قدرها
.) 7 (  وال�شكل البياني رقم،) 5 ( الجدول رقم
 وذلك في �أ�شد �أوقات ذروة،و�صلت �أر�صدة الدقيق لأعلى م�ستوياتها في تاريخ الم�ؤ�س�سة
المبيعات في �شهر رم�ضان المبارك وبلغ �أعلى ر�صيد للدقيق في فروع الم�ؤ�س�سة حوالي
 حيث تم �إيقاف جميع مطاحن الدقيق،هـ1430/9/22 ) مليون كي�س دقيق في تاريخ2.6(
.هـ1430 في فروع الم�ؤ�س�سة خالل �إجازتي عيد الفطر وعيد الأ�ضحى المبارك لعام

(Tons)

2269947

الجوف

حــائل

106196

Aljouf

فروع الم�ؤ�س�سة

Hail

تبوك

Tabuk

ع�ســير
Asir

Eastern

127757

121646

336125

244075

ال�شرقية

الق�صيم

المنتج
مكة المكرمة المدينة المنورة

الريا�ض

Qassim

Al Madinah
Al Munawarah

Makkah
Al Mokramah

Riyadh

147309

155857

479325

551657

Product

الدقيق
Flour
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 هـ1431/30  �إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:) 5 ( جدول رقم

Table (5): Production of Flour in the Branches during the year 2009
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 هـ1431/30  �إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:)7( �شكل رقم
Figure (7): Production of Flour in the Branches during the year 2009
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: م�ستقات القمح المنتج-3
، �ألف طن2.8 بلغ �لمنتج من م�ستقات �لقمح (�لجري�ش و�لهري�ش وخالفه) حو�لي
 �ألف طن1.06 حيث بلغ �أعلى حجم �إنتاج لفرع �لموؤ�س�سة بمنطقة �لريا�ش وبكمية قدرها
 �ألف0.76  يليه فرع مكة �لمكرمة وبكمية قدرها، من �إجمالي �إنتاج �لموؤ�س�سة% 38 وبن�سبة
 وهو،%25  �ألف طن وبن�سبة0.70  ثم فرع �لمنطقة �ل�سرقية وبكمية قدرها،%27 طن وبن�سبة
.) 8 (  و�ل�سكل �لبياني رقم،) 6 ( ما يت�سح من �لجدول رقم

Total
(Tons)

2808

Branches

الج�ف

حــائل

0

Aljouf

فروع الموؤ�س�سة

Hail

تب�ك

Tabuk

ع�ســير
Asir

Eastern

0

36

33

695

ال�سرقية

الق�سيم

المنتج
المدينة المن�رة

مكة المكرمة

الريا�س

Qassim

Al Madinah
Al Munawarah

Makkah
Al Mokramah

Riyadh

225

0

756

1063

Product

الدقيق
Flour
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الإجمالي
بالطن

 هـ1431/30  اإنتاج الفروع من م�ستقات القمح خالل عام:)6 ( جدول رقم
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Table (6): Productions of Wheat Derivatives in the Branches During the Year 2009
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3. Production of Wheat Derivatives:
The quantity of wheat derivatives (jareesh, harees,É etc) reached
2,800 tons. The largest production quantity of wheat derivatives
reached 10,600 tons in Riyadh branch representing 38% of the total
wheat derivatives’ production. After Riyadh comes Makkah in which
the quantity reached 760 tons (27% of the total). After Makkah
comes the branch in the Eastern Region of the Kingdom in which its
production reached 700 tons (25% of the total) as shown in Table 6
and figure 8.
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من م�شتقات القمح خالل عام:) 8 ( ال�شكل رقم
Figure (8): Production of Wheat Derivatives in The Branches during the year 2009
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4. Net Operational Hours of Mills and the Percentage of Their
Production:
The total operational hours obtained 148,300 hours which is 7,400
hours more than the year 2008 representing 5% and the mills utilization
is 107% of the yearly production plan. It is very important to mention that
the performance of the flour mills has increased in the branches of Makkah
and Asir regions. However, the operational hours in Makkah decreased by
4 % while the production increased by .5% in the year 2009 compared to
the year 2008. The operational hours in Asir branch decreased by 9.3%
while the production increased by 0.4% in the year 2009 compared to the
year 2008.
The Plant Maintenance hours increased to 576 hours which means a
100% more than the past year 2008 which had a positive effect on our
ability to implement the annual operational plan of the year 2009 which
reached 94% of the whole plan as shown in Table 7 and Figure 9.

: �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل المطاحن-4
 بزيادة قدرها،) �ألف �ساعة148.3( بلغ �إجمالي �ساعات �لت�سغيل �لفعلي للمطاحن
 وتبلغ ن�سبة �ال�ستغالل،�� ه1429/1428  عن �لعام �لمالي%5 ) �آالف �ساعة وبزيادة7.4(
 و�لجدير بالذكر �أنه قد تم رفع كفاءة مطاحن. من خطة �لت�سغيل%107 �لفعلي للمطاحن
 حيث �أن �ساعات �لت�سغيل،�لدقيق في فرع �لموؤ�س�سة بمنطقة مكة �لمكرمة ومنطقة ع�سير
ه� مقارنة بالعام �لمالي1431/1430 �لفعلية في فرع مكة �لمكرمة �نخف�ست للعام �لمالي
%0.5  في حين �أن حجم �إنتاجه من �لدقيق �رتفع بن�سبة،%4- ه � � بن�سبة1429/1428
 كما �أن �ساعات �لت�سغيل �لفعلية في فرع ع�سير �نخف�ست للعام �لمالي،عن �لعام �لما�سي
 و�رتفع �إنتاج �لدقيق%9.3- ه� � بن�سبة1429/1428 ه� � مقارنة بالعام �لمالي1431/1430
.�ه1429/1428  عن �لعام �لما�سي%0.4 بن�سبة
 عن%100 ) �ساعة بزيادة قدرها576( تم زيادة �ساعات �لتوقف لل�سيانة حيث �أ�سبحت
ه � مما كان له �الأثر �الإيجابي على تطبيق خطة �لت�سغيل �ل�سنوي1429/1428 �لعام �لمالي
 وهو ما يت�سح من �لجدول، من �إجمالي �لخطة%94 ه� و�لتي بلغت1431/1430 للعام �لمالي
.) 9 (  ) و�ل�سكل �لبياني رقم7 ( رقم
 �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل المطاحن خالل:) 7 ( جدول رقم
 هـ1431/1430 عام

�ساعات الت�سغيل الفعلي

�ساعات الت�سغيل الطبيعي

الفـــروع ح�سب المناطق

The proportion of actual
utilization of mills%

Actual hours of operation

Normal operating hours

Riyadh

111.41

33421.50

30000

منطقة الريا�س

Makkah Al Mokramah

103.14

37131.04

36000

منطقة مكة المكرمة

Eastern

122.88

22119.26

18000

المنطقة ال�سرقية

Qassim

88.95

10674.00

12000

منطقة الق�سيــم

Asir

111.09

19995.74

18000

منطقة ع�ســير

Tabuk

101.56

6093.55

6000

منطقة تبـ�ك

Al Madinah Al Munawarah

120.84

7250.50

6000

منطقة المدينة المن�رة

Hail

106.56

6393.85

6000

منطقة حائل

Aljouf

87.12

5227.45

6000

منطقة الج�ف

Total

107.47

148306.89

138000

الإجمالي

التقرير السنوي

% ن�سبة ال�ستغالل الفعلي للمطاحن
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Region-wise
Branches
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Table No. (7): Operational Hours of Mills during the year 2009
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 هـ1431/1430  �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل املطاحن خالل عام:)9( �سكل رقم
Figure (9): Operational Hours of Mills during the year 2009
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 -5النخالة:
بلغ �لمنتج من �لنخالة لال�ستخد�م �لحيو�ني حو�لي (� )646.0ألف طن ،بزيادة قدرها
(� )5.8ألف طن عن �لعام �لمالي 1429/1428ه� وبن�سبة  ،%0.91وهو ما يت�سح من �لجدول
رقم (  ) 8و�ل�سكل �لبيانى رقم (.)10

جدول رقم (  :) 8اإنتاج الفروع من النخالة خالل عام  1431/1430هـ

5. Bran:
The quantity of produced animal bran representing about
646,000 tons which means an increase of 5,800 tons over the
past year (2008), an increase of 0.91% as shown in Table 8 and
Figure 10.

Table No. (8): Production of Animal Bran in the Branches During the Year 2009

نخالة ال�ستخدام الحيواني المنتجة (طن)

ن�سبة اإنتاج كل فرع اإلى الإجمالي ()%

منطقة الريـ ـ ــا�س

155754

24.11

Riyadh

منطقة مكة المكرمة

125811

19.47

Makkah Al Mokramah

منطقة المدينة المن�رة

35206

5.45

Al Madinah Al Munawarah

منطقة ع�س ـ ـ ــير

111953

17.33

Asir

المنطقة ال�سرقية

72006

11.15

Eastern

منطقة الق�سيـ ـ ــم

49455

7.66

Qassim

منطقة الج�ف

35097

5.43

Aljouf

منطقة تبـ ـ ـ ـ ــ�ك

31366

4.86

Tabuk

منطقة حائل

29397

4.55

Hail

646045

100.00

الفـــروع

التقرير السنوي
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االإجمالي

)Animal Bran Produced (Tons

Branch-wise Production Percentage

Branches

Total
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من النخالة خالل عام:)10( �شكل رقم
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Figure (10): Production of Bran in the Branches During the Year 2009
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)%( ن�سبة اإنتاج كل فرع اإلى الإجمالي

)الأعالف المنتجة (طن

الفـــروع

Percentage Of Production (%)

Feed produced (tons)

Riyadh

23.78

59445

منطقة الري ــا�س

Makkah Al Mokramah

10.46

26151

منطقة مكة المكرمة

Eastern

11.42

28561

المنطقة ال�سرقية

Qassim

31.22

78059

منطقة الق�سي ـ ــم

Asir

23.11

57785

منطقة ع�س ــير

100

250000

Total

االإجمالي

التقرير السنوي

Branches
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Table No. (9): Production of Animal Feed in the Branches During the Year 2009

: الأعالف-6
) �أل��ف طن بزيادة ن�سبتها250( بلغت �لكمية �لمنتجة من �الأع��الف بجميع �أنو�عها
.) 11(  ) و�ل�سكل �لبيانى رقم9 (  وهو ما يت�سح من �لجدول رقم،%19.30

2009 - 1431 / 1430لعام

6. Animal and Poultry Feed:
The quantity of produced animal and poultry feed (in all of its
varieties) reached 250,000 tons which means an increase of 19.3%
as shown in Table 9 and Figure 11.
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من الأعالف خالل عام:)11( �شكل رقم
Figure (11): Production of Feed in the Branches During the year 2009
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(Flour Sales (Million Tons

كمية مبيعات الدقيق

1411/1410  مبيعات الموؤ�س�سة من الدقيق خالل الفترة من:)10( جدول رقم
) هـ (بالمليون طن1431/1430 اإلى
Year ال�سنوات

1.029

1990 (1410/1411)

0.957

1991 (1411/1412)

1.061

1992 (1412/1413)

1.155

1993 (1413/1414)

1.212

1994 (1414/1415)

1.227

1995 (1415/1416)

1.309

1996 (1416/1417)

1.353

1997 (1417/1418)

1.356

1998 (1418/1419)

1.413

1999 (1419/1420)

1.458

2000 (1420/1421)

1.568

2001 (1421/1422)

1.716

2002 (1422/1423)

1.849

2003 (1423/1424)

1.957

2004 (1424/1425)

1.954

2005 (1425/1426)

1.954

2006 (1426/1427)

2.016

2007 (1427/1428)

2.042

2008 (1428/1429)

2.169

2009 (1430/1431)
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Table No. (10): Total Sales of Flour during the period (1990 –
2009)

Annual Report

1. Total Sales of the Organization:
The Organization’s sales of flour significantly increased during the last
19 months. They reached 1.03 million tons in the year 1990 and gradually
increased to 2.17 million tons in the year of 2009 with an average annual
growth of 5.5%. This increase was due to the increasing demand of flour in the
Kingdom. These statistics become clearer in Table 10 and Graph 7. The table
and graph explain the annual growth of sales of flour by the Organization
during the period between 1990 and 2009.

: المبيعات:رابع ًا
: المبيعات الإجمالية للموؤ�س�سة- 1
ً
 فقد بلغت،ت�ساعفت كمية مبيعات �لموؤ�س�سة من �لدقيق خالل �لت�سعة ع�سر عاما �ل�سابقة
) 2.17 (  و�رتفعت تدريجي ًا �إلى �أن بلغت،�� ه1411/1410 ) مليون طن في عام1.03(
،) %5.5 (  وبمتو�سط معدل نمو �سنوي قدره،)�� ه1431/30( م2009 مليون طن في عام
 وهو ما يت�سح من �لجدول رقم.وذلك ��ستجابة للطلب �لمتز�يد على �لدقيق في �لمملكة
 و�للذين يو�سحان �لتطور �ل�سنوي لمبيعات �لمملكة من،)12( ) و�ل�سكل �لبياني رقم10(
.� ه1431/30  �إلى1411/10 �لدقيق خالل �لفترة من
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�سكل رقم (  :) 12مبيعات املوؤ�س�سة من الدقيق خالل الفرتة من  1431/1430 - 1411/1410هـ (باملليون طن)

)Figure (12): Total Sales of Flour during the period (1990 – 2009
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2. Sales of Organization’s Branches:
The Organization’s income is represented by the sales of flour, poultry
and animal feed, animal bran and wheat derivatives. The Organization’s
flour sales reached 2.17 million tons during the year 2009 (1430/1431).
The branch in Makkah made the biggest sales of flour which reached
652,000 tons making up 30 % of the total flour sales. After Makkah’s
branch came the Riyadh branch with sales reaching 491,000 tons of flour
(23% of the total flour sales). The branch in Asir took the third place in
terms of flour sales with a total of 338,200 tons (16% of the total flour
sales). These statistics are explained in Table 11 and Figure 13.

: مبيعات الفروع- 2
تتمثل �إي ��ر�د�ت �لموؤ�س�سة في عو�ئد بيع منتجاتها من �لدقيق و�الأع ��الف و�لنخالة
 مليون طن خالل2.17  حيث بلغت مبيعات �لموؤ�س�سة من �لدقيق،�لحيو�نية وم�ستقات �لقمح
 و�حتل فرع مكة �لمكرمة �لمركز �الأول في مبيعات �لدقيق،)� ه1431/30(م2009�ل �ع��ام
 ) �ألف652 (  فقد بلغت مبيعات فرع مكة �لمكرمة من �لدقيق،� ه1431/30 خالل �لعام
 تاله فرع �لريا�ش فقد بلغت مبيعات فرع، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق%30 ( طن بن�سبة
 بينما، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق%23 (  ) �ألف طن بن�سبة491 ( �لريا�ش من �لدقيق
 ) �ألف338.2(  فقد بلغت مبيعات فرع ع�سير من �لدقيق،�حتل فرع ع�سير �لمركز �لثالث
)11(  وهو ما يت�سح من �لجدول رقم، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق% 16( طن بن�سبة
.)13( و�ل�سكل �لبياني رقم

Table No. (11): Sales (In Tons) By Branches During the Year 2009

)  هـ ( بالطن1431/1430  مبيعات الفروع خالل العام:)11( جدول رقم

حـــــــــائل الجــــــــوف الإجمـــــــالي

المدينة
المنورة

الــريـــا�ص مـكــة المكرمة ال�ســــرقية الق�ســـــــيم ع�ســــــــير تبـــــــــوك

 المنتج/ الفروع

Total

Aljouf

Hail

Al Madinah
Al Munawarah

Tabuk

Asir

Qssim

Makkah
Eastern
Riyadh
Al Mokramah

2168735

54606

72403

139402

51964

344195

110354

252225

652323

491264

اإجمالي مبيعات الدقيق

254330

0

0

0

0

57565

77830

33040

25327

60568

اإجمالي مبيعات الأعالف

626080

32474

44625

45095

35194

108171

10020

62983

127237

160281

اإجمالي مبيعات النخالة

Branches / Product

sales Flour

sales Feed
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 هـ1431/1430  م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من الدقيق خالل عام:)13( �شكل رقم
Figure (13): Branches contribution of Flour Sales during the year 2009
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The total sales in terms of animal feed were 254,300 tons during the
year of 2009. The Qassim branch took first place in terms of sales of
animal and poultry feed. The sales in that branch reached 77,800 tons
which is 30 % of the total sales of animal feed. The Riyadh branch took
second place, having the sales of 60,600 tons which is 24% of the total
sales of animal feed. The Asir branch took third place with the sales of
57,600 tons which constitutes 23% of the total animal feed sales. These
numbers are explained in Table 11 and Figure 14.

، هـ1431/30 �ألف طن خالل العام254.3 بلغ �إجمالي مبيعات الم�ؤ�س�سة من الأعالف
 فقد بلغت مبيعات الق�صيم من،واحتل فرع الق�صيم المركز الأول في مبيعات الأع�لاف
 فقد، تاله فرع الريا�ض، من �إجمالي مبيعات الأعالف%30  �ألف طن بن�سبة77.8 الأعالف
 من �إجمالي مبيعات%24  �ألف طن بن�سبة60.6 بلغت مبيعات فرع الريا�ض من الأع�لاف
 �ألف57.6  فقد بلغت مبيعاته من الأعالف، بينما احتل فرع ع�سير المركز الثالث،الأعالف
) وال�شكل11(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم، من �إجمالي مبيعات الأعالف%23 طن بن�سبة
.)14( البياني رقم

 هـ1431/1430  م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من الأعالف خالل العام:)14( �شكل رقم
Figure (14): Branches contribution of Feed Sales during the year 2009

35

الق�صيم
Qassim

30.6%

23.8%

30
25

الريا�ض
Riyadh

22.6%

20

13.0%
10.0%

10

ال�شرقية
Eastern

5
0

مكة املكرمة

Annual Report

Asir

2009 - 1431 / 1430لعام

15

التقرير السنوي

ع�سري

Makkah Al Mokramah

64

saw.indb 64

19/11/1431 10:02:41 ﺹ

بلغ �إجمالي مبيعات الم�ؤ�س�سة من النخالة الحيوانية ( � ) 632.5أل��ف طن خالل
العام 1431/30هـ ،واحتل فرع الريا�ض المركز الأول في مبيعات النخالة الحيوانية ،فقد
بلغت مبيعاته ( � ) 160ألف طن بن�سبة (  ) %26من �إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية ،تاله
فرع مكة المكرمة ،حيث بلغت مبيعاته ( � ) 127ألف طن بن�سبة ( )%20من �إجمالي مبيعات
الم�ؤ�س�سة من النخالة الحيوانية ،بينما احتل فرع ع�سير المركز الثالث ،فقد بلغت مبيعاته من
النخالة الحيوانية ( � ) 108آالف طن بن�سبة (  ) %17من �إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية،
وهو ما يت�ضح من الجدول رقم ( )11وال�شكل البياني رقم (.)15

The total GSFMO’s sales of animal bran reached 632,500 tons during
the year 2009. Riyadh branch took first place with a total of 160,000
tons of animal bran sales. Secondary placing is by Makkah branch with
sales of 127,000 tons of animal bran (20% of the total bran sales). In
third place is the Asir branch with sales reaching 108,000 tons (17% of
the total animal bran sales). These numbers are explained in Table 11 and
Figure 15.

�شكل رقم ( :)15م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من النخالة خالل العام  1431/1430هـ
Figure (15): Branches contribution of Bran Sales during the year 2009
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 والحر�ص على،لأهمية �سالمة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على �أر�ض المملكة
 �ضم كل فرع من فروع الم�ؤ�س�سة الأحد ع�شر،ارتفاع القيمة الغذائية لأعالف الحيوانات المنتجة
: يعمل على مدار الأربع وع�شرين �ساعة يومي ًا للأغرا�ض التالية،مختبر ًا للجودة النوعية
 للت�أكد، فح�ص �أ�صناف القمـح الم�سلم للم�ؤ�س�سة ب�أخذ عينات ممثلة وفح�صها ظاهري ًا-1
من خلوها من الح�شرات والأ�سمدة والتعفن �أو �أي تغيرات غير طبيعية ترى بالعين
 ومن ثم يتم �إجراء التحاليل عليها مثل الوزن النوعي ون�سبة ال�شوائب ون�سبة،المجردة
 بالإ�ضافة الختبار،الرطوبة ون�سبة البروتين ل�ضمان مطابقة القمح للموا�صفات المعتمدة
.�صالحيته لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى
،فح�ص القمح دوري ًا �أثناء تخزينه في ال�صوامع للت�أكد من محافظته على جودته  -2
وكذلك قبل ا�ستخدامه في العملية الت�صنيعية لإنتاج الدقيق ب�أنواعه المختلفة وم�شتقات
 وذلك بفح�صه،القمح الأخرى مثل الجري�ش والهري�س والنخالة لال�ستهالك الآدمي
ظاهري ًا و�إجراء بع�ض التحاليل عليه مثل ن�سبة الرطوبة ون�سبة البروتين ون�سب ال�سموم
.الفطرية
 فح�ص المواد الخام الالزمة لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى للت�أكد من جودتها-3
ومطابقتها للموا�صفات و�صالحيتها للإنتاج قبل �إدخالها في العملية الت�صنيعية مثل مواد
.تدعيم الدقيق بالفيتامينات والحديد و�أكيا�س التعبئة بمختلف �أنواعها
 وذلك ب�أخذ عينات ممثلة، فح�ص المنتجات النهائية مثل الدقيق ب�أنواعه المختلفة-4
،ن�سبة البروتين، ن�سبة الرطوبة:من خط الإنتاج و�إجراء التحاليل المتعددة عليها (مثل
 تقدير ن�سب �إ�ضافة مادة تدعيم الدقيق بالفيتامينات، درجة النعومة،ن�سبة الجلوتين
.) الخ...،والحديد
 فح�ص المواد الخام التى تدخل في ت�صنيع الأعالف مثل الذرة ال�صفراء وم�سحوق فول-5
 للت�أكد من جودتها ومطابقتها للموا�صفات المعتمدة قبل،ال�صويا وم�سحوق البر�سيم وغيرها
: وذلك ب�أخذ عينات ممثلة منها و�إجراء التحاليل المخبرية عليها مثل،ا�ستالمها من المورد
.. تقدير ال�سموم الفطرية، ن�سبة الألياف، ن�سبة الدهون، ن�سبة البروتين،(ن�سبة الرطوبة
. كما يتم فح�صها ب�شكل دوري �أثناء تخزينها وقبل �إدخالها في العملية الت�صنيعية،)�إلخ
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The Grain Silos and Flour Mills organization established a quality
assurance laboratory for each of the eleven plants which work
twenty-four hours a day. 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. The each laboratory functions
in the following aspects:
1- Visual inspection of receipt 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.
2- Checking periodically the wheat stored in silos to make sure
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.
3- 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.
4- 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.
5- 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 receipt
from the suppliers. They are also checked periodically during
storage and prior to addition to the manufacturing process.
6- 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

: �إجراءات جودة المنتجات:�أو ًال
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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.
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 -6فح�ص المنتج النهائي من الأعالف بمختلف �أنواعها مثل �أعالف ت�سمين الما�شية و�أعالف
الدواجن (بيا�ض  /الحم) و�أعالف الأبقار (حالبة  /ت�سمين) والحمام والأرانب والخيول
والأغنام وغيرها و�إجراء التحاليل على عينات ممثلة منها مثل( :ن�سبة البروتين ،ن�سبة
الكال�سيوم ،ن�سبة الف�سفور ،ن�سبة الألياف ،ن�سبة الدهون ،ن�سبة الملح ،تقدير ال�سموم
الفطرية� ..إلخ) ،للت�أكد من جودتها وارتفاع قيمتها الغذائية ،والت�أكد من ن�سب �إ�ضافتها
وخلطها وفق ًا للموا�صفات والتركيبات المعتمدة لمنتجات الم�ؤ�س�سة حر�ص ًا على ثبات
م�ستوياتها وموا�صفاتها في جميع م�صانع الأعالف التابعة للم�ؤ�س�سة.
كما يوجد بالم�ؤ�س�سة مختبر مركزي تم �إن�شا�ؤه بالمقر الرئي�سي لإج��راء االختبارات
الالزمة ل�ضمان جودة منتجات الم�ؤ�س�سة من الدقيق والأعالف ب�أنواعها المختلفة والمواد
الخام الداخلة في الإنتاج ،وليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدرا�سات لتطوير منتجات
الم�ؤ�س�سة.
وت�ضم مختبرات فروع الم�ؤ�س�سة والمختبر المركزي �أح��دث الأجهزة المخبرية مثل
جهاز تقدير البروتين ،جهاز تقدير الجلوتين ،جهاز الفارينوجراف ،جهاز تقدير الألياف،
جهاز تقدير الدهون ،جهاز تقدير ال�سموم الفطرية (الأفالتوك�سينات) ،جهاز التحليل
الكرماتوجرافي با�ستخدام ال�ضغط العالي لل�سوائل ( )HPLCلتحديد ن�سب الفيتامينات
والأحما�ض الأمينية ،جهاز االمت�صا�ص ال��ذري ( )Atomic Absorptionلقيا�س ن�سب
المعادن ،جهاز مطاف الكتلة ( )GC/MSلتقدير بقايا المبيدات الح�شرية ،وغيرها ،..وقد
زودت الم�ؤ�س�سة هذه المختبرات بالخبرات الفنية والكفاءات العالية للح�صول على �أف�ضل
النتائج وا�ستمرارية تطوير المنتجات.
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غرفة حتكم املطاحن
Flour Mills Control room

خط تعبئة الدقيق

مناخل القمح
Sifters
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: – ا�ستالم القمح المحلي من المزارعين2
 لم يكن يتجاوز ثالثة �آالف طن في،�إن �إنتاج المملكــة من القمح قبل �إن�شاء الم�ؤ�س�سة
 وقد تم االكتفاء. حيث كانت المملكة ت�ستورد حاجتها من القمـح والدقيق من الخارج،العام
 حيث بلغت الكمية ال�صافية الم�سلمة لل�صوامع،هـ1405 ذاتي ًا من القمح والدقيق منذ عام
 ماليين طن في4.3  ثم ارتفعت الكمية الم�سلمة من القمـح �إلى �أن بلغت، ) مليون طن2( حوالي
 ويرجع ذلك لل�سيا�سات،) مزارعين24810(  وا�ستلمت هذه الكمية من،هـ1414/1413 العام
 �إال �أن الكمية الم�ستلمـة من القمـح المحلي اتجهت �إلى،ال�سعرية ودعم الدولة للمزارعين
.)هـ1431/30(  م2009 )�ألف طن في عام946(  حيث بلغت حوالي،االنخفا�ض
 نظر ًا النخفا�ض �سعر �شراء القمح،) مزارع ًا5360( وانخف�ض عدد المزارعين �إلى
 بتاريخ335 من المزارعين �إل��ى ري��ال واح��د للكيلوجرام بالإ�ضافة �إل��ى ت�أثير القرار رقم
 هـ والقا�ضي بتوقف الم�ؤ�س�سة عن �شراء القمح المنتج محلي ًا تدريجي ًا بمعدل1428/11/9
.)5،6( ) وال�شكل البياني رقم4(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم،%12.5 �سنوى يبلغ
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2. Receiving wheat from local farmers:
The Kingdom’s production of wheat before establishing the
organization did not exceed an average of three thousand tons in
a year whereas the Organization 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 946,000 tons in the year 2009. The number of farmers
decreased to 5,360 due to the decrease in the price of wheat that
is bought from the farmers. This price became 1 Riyal for every
kilogram of wheat. Another reason for this decrease in the number
of farmers is the Decision No. 335 on 18/11/2007 which states that
the Organization should gradually decrease buying local wheat from
farmers at a rate of 12.5% less each year. This phenomenon is shown
in Table No. (4) and Figures number (5,6).

: �سيا�سات �شراء القمح:ثاني ًا
: – توجه المملكة ال�ستيراد القمح من الخارج1
في �إطار ال�سيا�سات المتعلقة بتر�شيد ا�ستهالك المياه في المملكة ومنها المحافظة
 و�إ�صدار الخطة الوطنية للمياه لتحقيق،على احتياطي المياه الجوفية غير القابلـة للتجديد
 واتباع �سيا�سات زراعيــة ت��ؤدي �إلى تخفي�ض معدالت ا�ستهالك المياه،اال�ستغالل الأمثل
 �صدر قرار مجل�س ال��وزراء الموقر رقم،بالقطاع الزراعي وتطبيق �أ�ساليب الري الحديثة
 وتنظيم،هـ والمت�ضمن قواعد و�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك المياه1428 / 11/9  بتاريخ335
 ومن هذه،ا�ستخدامها في المجاالت الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر بالمملكة
الإجراءات توقف الم�ؤ�س�ســة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن �شراء القمــح المنتج
 والنظر،%12.5 محلي ًا تدريجي ًا في مدة �أق�صـــاها ثماني �سنوات بمعدل تخفي�ض �سنوي قدره
 وهذا..في و�ضع المزارعين والم�ستثمرين في القطاع الزراعي في حالة ت�أثرهم بهذا القرار
�أدى بدوره �إلى بدء الم�ؤ�س�سة با�ستيراد القمح من الأ�سواق العالمية اعتبار ًا من نهاية العام
353.5  بمتو�سط �سعر، �آالف طن305  حيث بلغت كمية القمح الم�ستورد، هـ1429/28 المالي
 دوالر للطن وا�صل259.9  بمتو�سط �سعر، �ألف طن1914 و،م2008 دوالر للطن في عام
 وذلك لتغطية اال�ستهالك المحلي والمحافظة على حجم، م2009 لموانئ المملكة خالل عام
.المخزون االحتياطي من القمح

2009 - 1431 / 1430لعام

Second: Policies of wheat purchasing:
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. The government will also
look into the cases of farmers and investors in the agricultural field in
case they are affected adversely by the decision. This decision lead
the Organization 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 $353.5 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 (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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 الكمية الم�ستلمـة من القمـح المحلي وعدد المزارعين:)4( جدول رقم
)  هـ1431/1430 -  هـ1405/1404 ( خالل الفترة
Number of Farmers عدد املزارعني
Agricultural Year املو�سم الزراعي

Table (4): Quantity of Received Local Wheat and the Number of Local
Farmers During the period of (1984 – 2009)
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Net Quantities Received (Tons(

)الكمية ال�صافيةامل�ستلمة (طن

1348980

14520

)1404/1405( 1984

2015916

16250

)1405/1406( 1985

2131602

17111

)1406/1407( 1986

2463252

20099

)1407/1408( 1987

2990634

22652

)1408/1409( 1988

3027742

25103

)1409/1410( 1989

3403176

27397

)1410/1411( 1990

3663380

27736

)1411/1412( 1991

3501922

32642

)1412/1413( 1992

4314478

24810

)1413/1414( 1993

2436204

32301

)1414/1415( 1994

1647956

34258

)1415/1416( 1995

1219666

13261

)1416/1417( 1996

1793438

15141

)1417/1418( 1997

1721018

14214

)1418/1419 1998

1767205

10344

)1419/1420( 1999

1939841

10814

)1420/1421( 2000

2163475

12922

)1421/1422( 2001

2370024

16811

)1422/1423( 2002

2590654

18713

)1423/1424( 2003

2576789

18688

)1424/1425( 2004

2344466

15326

)1425/1426( 2005

2362760

12568

)1426/1427( 2006

2348019

13726

)1427/1428( 2007

1724733

9225

)1428/1429( 2008

946427

5360

)1430/1431( 2009
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Figure (5): Number of local wheat farmers during the period (1990- 2009)

40000

30000

20000

10000

48

19/11/1431 10:02:10 ﺹ

saw.indb 49
Annual Report

0

التقرير السنوي

1430/1431

1428/1429

1427/1428

1426/1427

1425/1426

1424/1425

1423/1424

1422/1423

1421/1422

1420/1421

1419/1420

1418/1419

1417/1418

1416/1417

1415/1416

1414/1415

1413/1414

1412/1413

1411/1412

1410/1411

2009 - 1431 / 1430لعام

 هـ1431/1430  اإ1411/1410  كمية القمح ال�سافية امل�ستلمة خالل الفرتة من:)6( �سكل رقم
Figure (6): Net Quantity of Received Wheat during the period (1990 – 2009)
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: هيكل �إنتاج الم�ؤ�س�سة:ثالث ًا
: القمح الم�ستخدم في الإنتاج-1
)مليون2.9( بلغت كمية القمح الم�ستخدم بغر�ض �إنتاج الدقيق وم�شتقات القمح
 وبن�سبة ارتفاع،ه� �ـ1429/1428 ) �ألف طن عن العام المالي238.5(طن بزيادة ق��دره��ا
.)%8.9(

Third: The Organizational Structure of Production:
1. Wheat used in production:
The quantity of wheat used for producing flour and wheat
derivatives reached 2.9 million tons which is 238,500 tons more than
the year 2008 (8.9 % increase).
2. Flour Production:
The quantity of flour produced by all branches reached 2.27 million
tons in 2009 The biggest quantity of produced flour was in Riyadh
that reached 551.7 thousand tons which is 24% of the total quantity
of flour produced by the Organization. After Riyadh comes Makkah,
in which 479,300 tons of flour is produced representing 21% of the
total. After Makkah comes the branch in Asir, in which the quantity
produced reached 336,100 tons (15%). Then comes the branch in the
Eastern Region, in which production reached 244,100 tons (11%) as
shown in Table 5 and Figure 7.
The quantity of flour produced reached its maximum at the peak
of sales during the Holy month of Ramadan. This quantity reached
2.6 million bags of flour on 11/9/2009. The production stopped for
Fitr and Adha Holidays in the year 2009.

: الدقيق المنتج-2
 حيث بلغت،هـ1431/1430  مليون طن خالل عام2.27 بلغ �إنتاج الم�ؤ�س�سة من الدقيق
 من%24 ) �ألف طن وبن�سبة551.7( �أعلى ح�صة �إنتاج لفرع منطقة الريا�ض وبكمية قدرها
) �ألف طن479.3(  وبكمية قدرها، يليه فرع منطقة مكة المكرمة،�إجمالي �إنتاج الم�ؤ�س�سة
 ثم،%15 ) �ألف طن وبن�سبة336.1(  ثم فرع منطقة ع�سير وبكمية قدرها،%21 وبن�سبة
 وهو ما يت�ضح من،%11 ) �ألف طن وبن�سبة244.1( فرع المنطقة ال�شرقية وبكمية قدرها
.) 7 (  وال�شكل البياني رقم،) 5 ( الجدول رقم
 وذلك في �أ�شد �أوقات ذروة،و�صلت �أر�صدة الدقيق لأعلى م�ستوياتها في تاريخ الم�ؤ�س�سة
المبيعات في �شهر رم�ضان المبارك وبلغ �أعلى ر�صيد للدقيق في فروع الم�ؤ�س�سة حوالي
 حيث تم �إيقاف جميع مطاحن الدقيق،هـ1430/9/22 ) مليون كي�س دقيق في تاريخ2.6(
.هـ1430 في فروع الم�ؤ�س�سة خالل �إجازتي عيد الفطر وعيد الأ�ضحى المبارك لعام

(Tons)

2269947

الجوف

حــائل

106196

Aljouf

فروع الم�ؤ�س�سة

Hail

تبوك

Tabuk

ع�ســير
Asir

Eastern

127757

121646

336125

244075

ال�شرقية

الق�صيم

المنتج
مكة المكرمة المدينة المنورة

الريا�ض

Qassim

Al Madinah
Al Munawarah

Makkah
Al Mokramah

Riyadh

147309

155857

479325

551657

Product

الدقيق
Flour
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 هـ1431/30  �إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:) 5 ( جدول رقم

Table (5): Production of Flour in the Branches during the year 2009
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 هـ1431/30  �إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:)7( �شكل رقم
Figure (7): Production of Flour in the Branches during the year 2009
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: م�ستقات القمح المنتج-3
، �ألف طن2.8 بلغ �لمنتج من م�ستقات �لقمح (�لجري�ش و�لهري�ش وخالفه) حو�لي
 �ألف طن1.06 حيث بلغ �أعلى حجم �إنتاج لفرع �لموؤ�س�سة بمنطقة �لريا�ش وبكمية قدرها
 �ألف0.76  يليه فرع مكة �لمكرمة وبكمية قدرها، من �إجمالي �إنتاج �لموؤ�س�سة% 38 وبن�سبة
 وهو،%25  �ألف طن وبن�سبة0.70  ثم فرع �لمنطقة �ل�سرقية وبكمية قدرها،%27 طن وبن�سبة
.) 8 (  و�ل�سكل �لبياني رقم،) 6 ( ما يت�سح من �لجدول رقم

Total
(Tons)

2808

Branches

الج�ف

حــائل

0

Aljouf

فروع الموؤ�س�سة

Hail

تب�ك

Tabuk

ع�ســير
Asir

Eastern

0

36

33

695

ال�سرقية

الق�سيم

المنتج
المدينة المن�رة

مكة المكرمة

الريا�س

Qassim

Al Madinah
Al Munawarah

Makkah
Al Mokramah

Riyadh

225

0

756

1063

Product

الدقيق
Flour
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بالطن

 هـ1431/30  اإنتاج الفروع من م�ستقات القمح خالل عام:)6 ( جدول رقم
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Table (6): Productions of Wheat Derivatives in the Branches During the Year 2009
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3. Production of Wheat Derivatives:
The quantity of wheat derivatives (jareesh, harees,É etc) reached
2,800 tons. The largest production quantity of wheat derivatives
reached 10,600 tons in Riyadh branch representing 38% of the total
wheat derivatives’ production. After Riyadh comes Makkah in which
the quantity reached 760 tons (27% of the total). After Makkah
comes the branch in the Eastern Region of the Kingdom in which its
production reached 700 tons (25% of the total) as shown in Table 6
and figure 8.
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من م�شتقات القمح خالل عام:) 8 ( ال�شكل رقم
Figure (8): Production of Wheat Derivatives in The Branches during the year 2009
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4. Net Operational Hours of Mills and the Percentage of Their
Production:
The total operational hours obtained 148,300 hours which is 7,400
hours more than the year 2008 representing 5% and the mills utilization
is 107% of the yearly production plan. It is very important to mention that
the performance of the flour mills has increased in the branches of Makkah
and Asir regions. However, the operational hours in Makkah decreased by
4 % while the production increased by .5% in the year 2009 compared to
the year 2008. The operational hours in Asir branch decreased by 9.3%
while the production increased by 0.4% in the year 2009 compared to the
year 2008.
The Plant Maintenance hours increased to 576 hours which means a
100% more than the past year 2008 which had a positive effect on our
ability to implement the annual operational plan of the year 2009 which
reached 94% of the whole plan as shown in Table 7 and Figure 9.

: �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل المطاحن-4
 بزيادة قدرها،) �ألف �ساعة148.3( بلغ �إجمالي �ساعات �لت�سغيل �لفعلي للمطاحن
 وتبلغ ن�سبة �ال�ستغالل،�� ه1429/1428  عن �لعام �لمالي%5 ) �آالف �ساعة وبزيادة7.4(
 و�لجدير بالذكر �أنه قد تم رفع كفاءة مطاحن. من خطة �لت�سغيل%107 �لفعلي للمطاحن
 حيث �أن �ساعات �لت�سغيل،�لدقيق في فرع �لموؤ�س�سة بمنطقة مكة �لمكرمة ومنطقة ع�سير
ه� مقارنة بالعام �لمالي1431/1430 �لفعلية في فرع مكة �لمكرمة �نخف�ست للعام �لمالي
%0.5  في حين �أن حجم �إنتاجه من �لدقيق �رتفع بن�سبة،%4- ه � � بن�سبة1429/1428
 كما �أن �ساعات �لت�سغيل �لفعلية في فرع ع�سير �نخف�ست للعام �لمالي،عن �لعام �لما�سي
 و�رتفع �إنتاج �لدقيق%9.3- ه� � بن�سبة1429/1428 ه� � مقارنة بالعام �لمالي1431/1430
.�ه1429/1428  عن �لعام �لما�سي%0.4 بن�سبة
 عن%100 ) �ساعة بزيادة قدرها576( تم زيادة �ساعات �لتوقف لل�سيانة حيث �أ�سبحت
ه � مما كان له �الأثر �الإيجابي على تطبيق خطة �لت�سغيل �ل�سنوي1429/1428 �لعام �لمالي
 وهو ما يت�سح من �لجدول، من �إجمالي �لخطة%94 ه� و�لتي بلغت1431/1430 للعام �لمالي
.) 9 (  ) و�ل�سكل �لبياني رقم7 ( رقم
 �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل المطاحن خالل:) 7 ( جدول رقم
 هـ1431/1430 عام

�ساعات الت�سغيل الفعلي

�ساعات الت�سغيل الطبيعي

الفـــروع ح�سب المناطق

The proportion of actual
utilization of mills%

Actual hours of operation

Normal operating hours

Riyadh

111.41

33421.50

30000

منطقة الريا�س

Makkah Al Mokramah

103.14

37131.04

36000

منطقة مكة المكرمة

Eastern

122.88

22119.26

18000

المنطقة ال�سرقية

Qassim

88.95

10674.00

12000

منطقة الق�سيــم

Asir

111.09

19995.74

18000

منطقة ع�ســير

Tabuk

101.56

6093.55

6000

منطقة تبـ�ك

Al Madinah Al Munawarah

120.84

7250.50

6000

منطقة المدينة المن�رة

Hail

106.56

6393.85

6000

منطقة حائل

Aljouf

87.12

5227.45

6000

منطقة الج�ف

Total

107.47

148306.89

138000

الإجمالي

التقرير السنوي
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Table No. (7): Operational Hours of Mills during the year 2009
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 هـ1431/1430  �ساعات الت�سغيل الفعلية ون�سبة ا�ستغالل املطاحن خالل عام:)9( �سكل رقم
Figure (9): Operational Hours of Mills during the year 2009
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 -5النخالة:
بلغ �لمنتج من �لنخالة لال�ستخد�م �لحيو�ني حو�لي (� )646.0ألف طن ،بزيادة قدرها
(� )5.8ألف طن عن �لعام �لمالي 1429/1428ه� وبن�سبة  ،%0.91وهو ما يت�سح من �لجدول
رقم (  ) 8و�ل�سكل �لبيانى رقم (.)10

جدول رقم (  :) 8اإنتاج الفروع من النخالة خالل عام  1431/1430هـ

5. Bran:
The quantity of produced animal bran representing about
646,000 tons which means an increase of 5,800 tons over the
past year (2008), an increase of 0.91% as shown in Table 8 and
Figure 10.

Table No. (8): Production of Animal Bran in the Branches During the Year 2009

نخالة ال�ستخدام الحيواني المنتجة (طن)

ن�سبة اإنتاج كل فرع اإلى الإجمالي ()%

منطقة الريـ ـ ــا�س

155754

24.11

Riyadh

منطقة مكة المكرمة

125811

19.47

Makkah Al Mokramah

منطقة المدينة المن�رة

35206

5.45

Al Madinah Al Munawarah

منطقة ع�س ـ ـ ــير

111953

17.33

Asir

المنطقة ال�سرقية

72006

11.15

Eastern

منطقة الق�سيـ ـ ــم

49455

7.66

Qassim

منطقة الج�ف

35097

5.43

Aljouf

منطقة تبـ ـ ـ ـ ــ�ك

31366

4.86

Tabuk

منطقة حائل

29397

4.55

Hail

646045

100.00

الفـــروع

التقرير السنوي
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االإجمالي

)Animal Bran Produced (Tons

Branch-wise Production Percentage

Branches

Total
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من النخالة خالل عام:)10( �شكل رقم
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Figure (10): Production of Bran in the Branches During the Year 2009
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)%( ن�سبة اإنتاج كل فرع اإلى الإجمالي

)الأعالف المنتجة (طن

الفـــروع

Percentage Of Production (%)

Feed produced (tons)

Riyadh

23.78

59445

منطقة الري ــا�س

Makkah Al Mokramah

10.46

26151

منطقة مكة المكرمة

Eastern

11.42

28561

المنطقة ال�سرقية

Qassim

31.22

78059

منطقة الق�سي ـ ــم

Asir

23.11

57785

منطقة ع�س ــير

100

250000

Total

االإجمالي

التقرير السنوي

Branches

 هـ1431/1430  اإنتاج الفروع من الأعالف خالل عام:) 9 ( جدول رقم
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Table No. (9): Production of Animal Feed in the Branches During the Year 2009

: الأعالف-6
) �أل��ف طن بزيادة ن�سبتها250( بلغت �لكمية �لمنتجة من �الأع��الف بجميع �أنو�عها
.) 11(  ) و�ل�سكل �لبيانى رقم9 (  وهو ما يت�سح من �لجدول رقم،%19.30

2009 - 1431 / 1430لعام

6. Animal and Poultry Feed:
The quantity of produced animal and poultry feed (in all of its
varieties) reached 250,000 tons which means an increase of 19.3%
as shown in Table 9 and Figure 11.
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 هـ1431/1430  �إنتاج الفروع من الأعالف خالل عام:)11( �شكل رقم
Figure (11): Production of Feed in the Branches During the year 2009
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(Flour Sales (Million Tons

كمية مبيعات الدقيق

1411/1410  مبيعات الموؤ�س�سة من الدقيق خالل الفترة من:)10( جدول رقم
) هـ (بالمليون طن1431/1430 اإلى
Year ال�سنوات

1.029

1990 (1410/1411)

0.957

1991 (1411/1412)

1.061

1992 (1412/1413)

1.155

1993 (1413/1414)

1.212

1994 (1414/1415)

1.227

1995 (1415/1416)

1.309

1996 (1416/1417)

1.353

1997 (1417/1418)

1.356

1998 (1418/1419)

1.413

1999 (1419/1420)

1.458

2000 (1420/1421)

1.568

2001 (1421/1422)

1.716

2002 (1422/1423)

1.849

2003 (1423/1424)

1.957

2004 (1424/1425)

1.954

2005 (1425/1426)

1.954

2006 (1426/1427)

2.016

2007 (1427/1428)

2.042

2008 (1428/1429)

2.169

2009 (1430/1431)

التقرير السنوي

Table No. (10): Total Sales of Flour during the period (1990 –
2009)

Annual Report

1. Total Sales of the Organization:
The Organization’s sales of flour significantly increased during the last
19 months. They reached 1.03 million tons in the year 1990 and gradually
increased to 2.17 million tons in the year of 2009 with an average annual
growth of 5.5%. This increase was due to the increasing demand of flour in the
Kingdom. These statistics become clearer in Table 10 and Graph 7. The table
and graph explain the annual growth of sales of flour by the Organization
during the period between 1990 and 2009.

: المبيعات:رابع ًا
: المبيعات الإجمالية للموؤ�س�سة- 1
ً
 فقد بلغت،ت�ساعفت كمية مبيعات �لموؤ�س�سة من �لدقيق خالل �لت�سعة ع�سر عاما �ل�سابقة
) 2.17 (  و�رتفعت تدريجي ًا �إلى �أن بلغت،�� ه1411/1410 ) مليون طن في عام1.03(
،) %5.5 (  وبمتو�سط معدل نمو �سنوي قدره،)�� ه1431/30( م2009 مليون طن في عام
 وهو ما يت�سح من �لجدول رقم.وذلك ��ستجابة للطلب �لمتز�يد على �لدقيق في �لمملكة
 و�للذين يو�سحان �لتطور �ل�سنوي لمبيعات �لمملكة من،)12( ) و�ل�سكل �لبياني رقم10(
.� ه1431/30  �إلى1411/10 �لدقيق خالل �لفترة من

2009 - 1431 / 1430لعام

Fourth: Sales
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�سكل رقم (  :) 12مبيعات املوؤ�س�سة من الدقيق خالل الفرتة من  1431/1430 - 1411/1410هـ (باملليون طن)

)Figure (12): Total Sales of Flour during the period (1990 – 2009

3
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2. Sales of Organization’s Branches:
The Organization’s income is represented by the sales of flour, poultry
and animal feed, animal bran and wheat derivatives. The Organization’s
flour sales reached 2.17 million tons during the year 2009 (1430/1431).
The branch in Makkah made the biggest sales of flour which reached
652,000 tons making up 30 % of the total flour sales. After Makkah’s
branch came the Riyadh branch with sales reaching 491,000 tons of flour
(23% of the total flour sales). The branch in Asir took the third place in
terms of flour sales with a total of 338,200 tons (16% of the total flour
sales). These statistics are explained in Table 11 and Figure 13.

: مبيعات الفروع- 2
تتمثل �إي ��ر�د�ت �لموؤ�س�سة في عو�ئد بيع منتجاتها من �لدقيق و�الأع ��الف و�لنخالة
 مليون طن خالل2.17  حيث بلغت مبيعات �لموؤ�س�سة من �لدقيق،�لحيو�نية وم�ستقات �لقمح
 و�حتل فرع مكة �لمكرمة �لمركز �الأول في مبيعات �لدقيق،)� ه1431/30(م2009�ل �ع��ام
 ) �ألف652 (  فقد بلغت مبيعات فرع مكة �لمكرمة من �لدقيق،� ه1431/30 خالل �لعام
 تاله فرع �لريا�ش فقد بلغت مبيعات فرع، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق%30 ( طن بن�سبة
 بينما، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق%23 (  ) �ألف طن بن�سبة491 ( �لريا�ش من �لدقيق
 ) �ألف338.2(  فقد بلغت مبيعات فرع ع�سير من �لدقيق،�حتل فرع ع�سير �لمركز �لثالث
)11(  وهو ما يت�سح من �لجدول رقم، ) من �إجمالي مبيعات �لدقيق% 16( طن بن�سبة
.)13( و�ل�سكل �لبياني رقم

Table No. (11): Sales (In Tons) By Branches During the Year 2009

)  هـ ( بالطن1431/1430  مبيعات الفروع خالل العام:)11( جدول رقم

حـــــــــائل الجــــــــوف الإجمـــــــالي

المدينة
المنورة

الــريـــا�ص مـكــة المكرمة ال�ســــرقية الق�ســـــــيم ع�ســــــــير تبـــــــــوك

 المنتج/ الفروع

Total

Aljouf

Hail

Al Madinah
Al Munawarah

Tabuk

Asir

Qssim

Makkah
Eastern
Riyadh
Al Mokramah

2168735

54606

72403

139402

51964

344195

110354

252225

652323

491264

اإجمالي مبيعات الدقيق

254330

0

0

0

0

57565

77830

33040

25327

60568

اإجمالي مبيعات الأعالف

626080

32474

44625

45095

35194

108171

10020

62983

127237

160281

اإجمالي مبيعات النخالة

Branches / Product

sales Flour

sales Feed
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 هـ1431/1430  م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من الدقيق خالل عام:)13( �شكل رقم
Figure (13): Branches contribution of Flour Sales during the year 2009
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The total sales in terms of animal feed were 254,300 tons during the
year of 2009. The Qassim branch took first place in terms of sales of
animal and poultry feed. The sales in that branch reached 77,800 tons
which is 30 % of the total sales of animal feed. The Riyadh branch took
second place, having the sales of 60,600 tons which is 24% of the total
sales of animal feed. The Asir branch took third place with the sales of
57,600 tons which constitutes 23% of the total animal feed sales. These
numbers are explained in Table 11 and Figure 14.

، هـ1431/30 �ألف طن خالل العام254.3 بلغ �إجمالي مبيعات الم�ؤ�س�سة من الأعالف
 فقد بلغت مبيعات الق�صيم من،واحتل فرع الق�صيم المركز الأول في مبيعات الأع�لاف
 فقد، تاله فرع الريا�ض، من �إجمالي مبيعات الأعالف%30  �ألف طن بن�سبة77.8 الأعالف
 من �إجمالي مبيعات%24  �ألف طن بن�سبة60.6 بلغت مبيعات فرع الريا�ض من الأع�لاف
 �ألف57.6  فقد بلغت مبيعاته من الأعالف، بينما احتل فرع ع�سير المركز الثالث،الأعالف
) وال�شكل11(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم، من �إجمالي مبيعات الأعالف%23 طن بن�سبة
.)14( البياني رقم

 هـ1431/1430  م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من الأعالف خالل العام:)14( �شكل رقم
Figure (14): Branches contribution of Feed Sales during the year 2009
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بلغ �إجمالي مبيعات الم�ؤ�س�سة من النخالة الحيوانية ( � ) 632.5أل��ف طن خالل
العام 1431/30هـ ،واحتل فرع الريا�ض المركز الأول في مبيعات النخالة الحيوانية ،فقد
بلغت مبيعاته ( � ) 160ألف طن بن�سبة (  ) %26من �إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية ،تاله
فرع مكة المكرمة ،حيث بلغت مبيعاته ( � ) 127ألف طن بن�سبة ( )%20من �إجمالي مبيعات
الم�ؤ�س�سة من النخالة الحيوانية ،بينما احتل فرع ع�سير المركز الثالث ،فقد بلغت مبيعاته من
النخالة الحيوانية ( � ) 108آالف طن بن�سبة (  ) %17من �إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية،
وهو ما يت�ضح من الجدول رقم ( )11وال�شكل البياني رقم (.)15

The total GSFMO’s sales of animal bran reached 632,500 tons during
the year 2009. Riyadh branch took first place with a total of 160,000
tons of animal bran sales. Secondary placing is by Makkah branch with
sales of 127,000 tons of animal bran (20% of the total bran sales). In
third place is the Asir branch with sales reaching 108,000 tons (17% of
the total animal bran sales). These numbers are explained in Table 11 and
Figure 15.

�شكل رقم ( :)15م�ساهمة الفروع يف �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من النخالة خالل العام  1431/1430هـ
Figure (15): Branches contribution of Bran Sales during the year 2009
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. الهيكل ال�ظيفي لمن�س�بي الم�ؤ�س�سة:اأو ًال
. التط�ير االإداري والتدريب:ًثانيا

Second: Management Development and Training.
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First: The Functional Structure of GSFMO Employees.
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First: The Functional Structure of Employees in the Organization:
From an employment point of view, 44% of the employees in the
organization take on jobs related to production whereas the rest of
the employees take on management jobs. This statistic is explained
in Table 12 and Figure 16.

: الهيكل الوظيفي لمن�سوبي الم�ؤ�س�سة:�أو ًال
 من موظفي الم�ؤ�س�سة فقط عمليات �أو مهام ذات �صلة% 44  ينفذ،من وجهة نظر وظيفية
 كما يو�ضحه الجدول، فيما ي�ضطلع باقي الموظفين بمهام �إدارية وعمالة م�ساعدة،بالإنتاج
.)16(  وال�شكل البياني رقم،) 12 ( رقم
 عدد العاملين في الم�ؤ�س�سة وفق ًا لطبيعة:)12( الجدول رقم
 هـ1431/1430 العمل خالل العام المالي

Table No. (12): Number of Employees according to their Nature
of Work during the year 2009
Nature of work

Percentage % الن�سبة

Administrative

3

91

Technical

44

1170

Clerical

53

1373

�إداري
فني
عامل وكاتب

Total

100

2634

الإجمالي

Numbers

العدد

طبيعة العمل

 هـ1431/1430  الهيكل الوظيفي ملن�سوبي امل�ؤ�س�سة للعام:) 16 ( ال�شكل

Figure (16): Organization’s Employment Chart during the Year 2009
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Saudi employees constituted around 47% of the total number of
employees during the year of 2009. This decrease in Saudi employment is
due to the nature of work in the production section of the Organization.
Another reason is the unavailability of the national work force to take on
certain jobs. Third reason is that some of the Saudi employees left the
organization after we spent large amount of money for their training. These
reasons constitute a major obstacle in the process of Saudization. Table
13 and Figure 17 represent the levels of Saudization in the Organization.

Table No. (13): Number of Employees according to their
Nationalities during the year 2009

1431/30 من �إجمالي الموظفين خالل عام%47 وي�شكل الموظفون ال�سعوديون حوالي
 وعدم توفر، ويرجع �سبب انخفا�ض تلك الن�سبة �إلى طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة ال�صناعي،هـ
 بالإ�ضافة �إلى ت�سرب الفنيين ال�سعوديين بعد،البدالت ال�ستقطاب العمالة الوطنية الم�ؤهلة
 مما يمثل عائق ًا �أ�سا�سي ًا في،�إنفاق مبالغ كبيرة على تدريبهم وت�أهيلهم بمجال عمل الم�ؤ�س�سة
.) م�ستوى ال�سعودة في الم�ؤ�س�سة17(  ) وال�شكل13 (  يو�ضح الجدول.رفع ن�سبة ال�سعودة
 عدد العاملين في الم�ؤ�س�سة وفق ًا للجن�سية خالل العام:)13( الجدول رقم
 هـ1431/1430 المالي

Nationality

Percentage % الن�سبة

Numbers العدد

الجن�سية

Saudi

47

1242

�سعودي

Non-Saudi

53

1392

غير �سعودي

Total

100

2634

الإجمالي

 هـ1431/1430  ن�سبة ال�سعودة للعام:) 17 ( ال�شكل

Figure (17): Saudization during the Year 2009
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Second: Management Development and Training:
The training courses offered to the national work force aim at
enhancing the work force’s abilities and providing it with the skills
necessary in the field of storage, milling and maintenance. These
courses are meant to improve the employees’ capabilities. The
training courses carried out in the year 2009 are as follows:
1. Management Development Program
2. On Job Training Program
3. Technical Training Program
The Organization has also contributed in training university &
specialized colleges’ students in the Kingdom in all its branches.
The following are details concerning every program:

: التطوير الإداري والتدريب:ثاني ًا
 ورفع مهاراتهم وتزويدهم،تهدف البرامج التدريبية �إلى ت�أهيل القوى العاملة الوطنية
 بهدف رفع كفاءتهم..بكل ما هو جديد في مجاالت التخزين والطحن وال�صيانة والجودة
،ه�ـ1431/1430  وتتمثل البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام المالي،الإنتاجية
:في
 برنامج التطوير الإداري-1
 برنامج التدريب على ر�أ�س العمل-2
 برنامج التدريب الفني-3
كما كان للم�ؤ�س�سة م�ساهمة في الم�شاركة بتدريب بع�ض طالب الجامعات والكليات
: وفيما يلي تفا�صيل هذه البرامج.المتخ�ص�صة بالمملكة فى فروع الم�ؤ�س�سة

1- Management Development Program:
The number of beneficiaries in this program reached 140 employees
during the year of 2009.
The following is an explanation of the different aspects of the
program:
1.1: Management and Financial Program.
1.2: Technical Program.
1.3: English Language Program.
1.4: Computer Training Program.

: برنامج التطوير الإداري-1
ً
،هـ1431/1430 ) موظفا خالل الـعـام المالي140( بلغ عدد الم�ستفيدين من هذا البرنامج
:وفيما يلي �إي�ضاح لمجاالت برامج التطوير الإداري
. البرنامج الإداري والمالي:1/1
. البرنامج الفني:2/1
. برنامج اللغة الإنجليزية:3/1
. برنامج الحا�سب الآلي:4/1
 ) توزيع �أع��داد المتدربين على برامج التطوير18 (  ) وال�شكل14 ( ويو�ضح الجدول
. هـ1431/1430 الإداري المنفذة خالل العام المالي

Table 14 and Figure 18 explain the distribution of trainees on
different fields of Management Development Program during the
year of 2009.

 توزيع �أعداد المتدربين على برامج التطوير:)14( الجدول رقم
 هـ1431/1430 الإداري المنفذة خالل العام

Total
Branches

الفروع

Head Quarter

الإدارة العامة

التقرير السنوي

نوع التدريب

Number of Training opportunities

Type of training

68

29

39

Admin and Financial

�إداري ومايل

6

2

4

Specialized Technology

فني متخ�ص�ص

57

48

9

English Language

لغة �إجنليزية

9

1

8

Computer Training

حا�سب �آيل

140

80

60

Total
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 هـ1431/1430  عدد امل�ستفيدين من برامج التطوير الإداري خالل العام:)18( �شكل رقم
Figure (18): Number of Beneficiaries from the Management Development Program During the Year 2009
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: برنامج التدريب على راأ�ص العمل-2
،) موظفين من من�سوبي فروع �لموؤ�س�سة210( بلغ عدد �لم�س�تفيدين من هذ� �لبرنامج
:وفيما يلي �لبر�مج �لتي تم تنفيذها على ر�أ�ش �لعمل
.برنامج مر�جعة �أد�ء �لمطاحن
.برنامج �الأمن و�ل�سالمة
.برنامج �لجودة �لنوعية و�لمختبر�ت
.برنامج �إد�رة �لم�ستودعات
) توزيع �لفر�ش �لتدريبية على برنامج �لتدريب على19( ) و�ل�سكل15( ويو�سح �لجدول
.� ه1431/30 ر�أ�ش �لعمل خالل �لعام �لمالي

2. Training Programme on the job
The number of beneficiaries in that program reached 210
employees from the organization branches.
The following are the different programs carried out on job:
Reviewing the performance of the mills Program.
Program for safety and security.
program for quality Control and laboratories.
Warehouse management program.
Table 15 and graph 19 explain the distribution of employees in the
training programs during the year 2009.

Table No. (15): Training Opportunities On Job Training Program During the
Year 2009

عدد الفر�ص التدريبية

 الفر�ص التدريبية لبرنامج التدريب:)15( الجدول رقم
 هـ1431/30 على راأ�ص العمل خالل العام

Number of training opportunities

الربنامج

Review of Mills’ performance

139

مراجعة اأداء املطاحن

Security and Safety

16

اأمن و�سالمة

Quality Control Laboratories

10

ترباتجودة نوعية و

Warehouse Management

45

اإدارة امل�ستودعات

Total

210

الإجمايل
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 هـ1431/1430 عدد امل�ستفيدين من برامج التدريب على ر�أ�س العمل خالل العام:)19( �شكل رقم
Figure (19): Number of Beneficiaries from On Job Training Programs during the Year 2009
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3. Technical Training Program:
The number of beneficiaries under this program was 24 employees
during 2009.
This program is divided into four parts which are as follows:
1. Technical and Industrial Training.
2. Quality Control and Laboratories Training.
3. Industrial Safety Training.
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 2009 reached 374 employees. The employees who
benefitted from the Management Development Program were 140.
The employees who benefitted from the on job Training program
reached 210 and the number of employees who benefitted from the
Technical Training program totalled 24 employees.
The organization also gave a chance to 36 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. This
information is explained in Table 16 and Figure 20.

Table No. (16): Training programs carried out during the year 2009

Number of Training Opportunities

الفروع

الإدارة العامة

Program

البرنامج

Branches

Head Quarter

140

80

60

Management Development

التطوير الإداري

24

20

4

Technical Training

التدريب الفني

210

210

--

On Job Training

تدريب على ر�أ�س العمل

374

310

64

Total

الإجمالي

التقرير السنوي

عدد الفر�ص التدريبية

Annual Report

Total

 هـ1431/1430  البرامج التدريبية المنفذة خالل العام:)16( الجدول رقم
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الإجمالي

: برنامج التدريب الفني- 3
ً
،هـ1431/30 ) موظفا خالل العام المالي24( بـلغ عدد الم�ستفيدين من هذا البرنامج نحو
:وينق�سم هذا البرنامج التدريبي �إلى �أربعة تخ�ص�صات وهي على النحو التالي
. التدريب الفني وال�صناعي-1
. التدريب للمختبرات والجودة النوعية-2
. التدريب لل�سالمة ال�صناعية-3
. التدريب للم�شتريات الخارجية-4
يتـ�ضح مما �سبق �أن عدد الموظـفـين الذين ا�ســتفادوا من برامج التـدريب المخـتلفة
 حيث ا�ستفاد من برامج التــطوير الإداري، ) موظف ًا374 ( هـ1431/30 خالل الــعام المالي
 وبرامج التدريب،) موظـفين210(  وبرامج الـتـدريب على ر�أ�س العمل، ) موظـف ًا140 (
.) موظـف ًا24( الفني
 ) فر�صة تدريبية لطالب الجامعات والكليات التقنية36 ( كما �أتاحت الم�ؤ�س�سة عدد
 وذلك في �إطار التعاون مع،المتخ�ص�صة بفروع الم�ؤ�س�سة في بع�ض المجاالت الإدارية والفنية
.) 20 (  ) وال�شكل16 (  وهو ما يو�ضحه الجدول،الم�ؤ�س�سات التعليمية بالمملكة
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Figure (20): Number of Participants of Training Programs during
the Year 2009

 هـ1431/1430  �أعداد امللتحقني بالربامج التدريبية عن العام:) 20( ال�شكل رقم
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First: The Functional Structure of Employees in the Organization:
From an employment point of view, 44% of the employees in the
organization take on jobs related to production whereas the rest of
the employees take on management jobs. This statistic is explained
in Table 12 and Figure 16.

: الهيكل الوظيفي لمن�سوبي الم�ؤ�س�سة:�أو ًال
 من موظفي الم�ؤ�س�سة فقط عمليات �أو مهام ذات �صلة% 44  ينفذ،من وجهة نظر وظيفية
 كما يو�ضحه الجدول، فيما ي�ضطلع باقي الموظفين بمهام �إدارية وعمالة م�ساعدة،بالإنتاج
.)16(  وال�شكل البياني رقم،) 12 ( رقم
 عدد العاملين في الم�ؤ�س�سة وفق ًا لطبيعة:)12( الجدول رقم
 هـ1431/1430 العمل خالل العام المالي

Table No. (12): Number of Employees according to their Nature
of Work during the year 2009
Nature of work

Percentage % الن�سبة

Administrative

3

91

Technical

44

1170

Clerical

53

1373

�إداري
فني
عامل وكاتب

Total

100

2634

الإجمالي

Numbers

العدد

طبيعة العمل

 هـ1431/1430  الهيكل الوظيفي ملن�سوبي امل�ؤ�س�سة للعام:) 16 ( ال�شكل

Figure (16): Organization’s Employment Chart during the Year 2009
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Saudi employees constituted around 47% of the total number of
employees during the year of 2009. This decrease in Saudi employment is
due to the nature of work in the production section of the Organization.
Another reason is the unavailability of the national work force to take on
certain jobs. Third reason is that some of the Saudi employees left the
organization after we spent large amount of money for their training. These
reasons constitute a major obstacle in the process of Saudization. Table
13 and Figure 17 represent the levels of Saudization in the Organization.

Table No. (13): Number of Employees according to their
Nationalities during the year 2009

1431/30 من �إجمالي الموظفين خالل عام%47 وي�شكل الموظفون ال�سعوديون حوالي
 وعدم توفر، ويرجع �سبب انخفا�ض تلك الن�سبة �إلى طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة ال�صناعي،هـ
 بالإ�ضافة �إلى ت�سرب الفنيين ال�سعوديين بعد،البدالت ال�ستقطاب العمالة الوطنية الم�ؤهلة
 مما يمثل عائق ًا �أ�سا�سي ًا في،�إنفاق مبالغ كبيرة على تدريبهم وت�أهيلهم بمجال عمل الم�ؤ�س�سة
.) م�ستوى ال�سعودة في الم�ؤ�س�سة17(  ) وال�شكل13 (  يو�ضح الجدول.رفع ن�سبة ال�سعودة
 عدد العاملين في الم�ؤ�س�سة وفق ًا للجن�سية خالل العام:)13( الجدول رقم
 هـ1431/1430 المالي

Nationality

Percentage % الن�سبة

Numbers العدد

الجن�سية

Saudi

47

1242

�سعودي

Non-Saudi

53

1392

غير �سعودي

Total

100

2634

الإجمالي

 هـ1431/1430  ن�سبة ال�سعودة للعام:) 17 ( ال�شكل

Figure (17): Saudization during the Year 2009
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Second: Management Development and Training:
The training courses offered to the national work force aim at
enhancing the work force’s abilities and providing it with the skills
necessary in the field of storage, milling and maintenance. These
courses are meant to improve the employees’ capabilities. The
training courses carried out in the year 2009 are as follows:
1. Management Development Program
2. On Job Training Program
3. Technical Training Program
The Organization has also contributed in training university &
specialized colleges’ students in the Kingdom in all its branches.
The following are details concerning every program:

: التطوير الإداري والتدريب:ثاني ًا
 ورفع مهاراتهم وتزويدهم،تهدف البرامج التدريبية �إلى ت�أهيل القوى العاملة الوطنية
 بهدف رفع كفاءتهم..بكل ما هو جديد في مجاالت التخزين والطحن وال�صيانة والجودة
،ه�ـ1431/1430  وتتمثل البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام المالي،الإنتاجية
:في
 برنامج التطوير الإداري-1
 برنامج التدريب على ر�أ�س العمل-2
 برنامج التدريب الفني-3
كما كان للم�ؤ�س�سة م�ساهمة في الم�شاركة بتدريب بع�ض طالب الجامعات والكليات
: وفيما يلي تفا�صيل هذه البرامج.المتخ�ص�صة بالمملكة فى فروع الم�ؤ�س�سة

1- Management Development Program:
The number of beneficiaries in this program reached 140 employees
during the year of 2009.
The following is an explanation of the different aspects of the
program:
1.1: Management and Financial Program.
1.2: Technical Program.
1.3: English Language Program.
1.4: Computer Training Program.

: برنامج التطوير الإداري-1
ً
،هـ1431/1430 ) موظفا خالل الـعـام المالي140( بلغ عدد الم�ستفيدين من هذا البرنامج
:وفيما يلي �إي�ضاح لمجاالت برامج التطوير الإداري
. البرنامج الإداري والمالي:1/1
. البرنامج الفني:2/1
. برنامج اللغة الإنجليزية:3/1
. برنامج الحا�سب الآلي:4/1
 ) توزيع �أع��داد المتدربين على برامج التطوير18 (  ) وال�شكل14 ( ويو�ضح الجدول
. هـ1431/1430 الإداري المنفذة خالل العام المالي

Table 14 and Figure 18 explain the distribution of trainees on
different fields of Management Development Program during the
year of 2009.

 توزيع �أعداد المتدربين على برامج التطوير:)14( الجدول رقم
 هـ1431/1430 الإداري المنفذة خالل العام

Total
Branches

الفروع

Head Quarter

الإدارة العامة

التقرير السنوي

نوع التدريب

Number of Training opportunities

Type of training

68

29

39

Admin and Financial

�إداري ومايل

6

2

4

Specialized Technology

فني متخ�ص�ص

57

48

9

English Language

لغة �إجنليزية

9

1

8

Computer Training

حا�سب �آيل

140

80

60

Total
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 هـ1431/1430  عدد امل�ستفيدين من برامج التطوير الإداري خالل العام:)18( �شكل رقم
Figure (18): Number of Beneficiaries from the Management Development Program During the Year 2009
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: برنامج التدريب على راأ�ص العمل-2
،) موظفين من من�سوبي فروع �لموؤ�س�سة210( بلغ عدد �لم�س�تفيدين من هذ� �لبرنامج
:وفيما يلي �لبر�مج �لتي تم تنفيذها على ر�أ�ش �لعمل
.برنامج مر�جعة �أد�ء �لمطاحن
.برنامج �الأمن و�ل�سالمة
.برنامج �لجودة �لنوعية و�لمختبر�ت
.برنامج �إد�رة �لم�ستودعات
) توزيع �لفر�ش �لتدريبية على برنامج �لتدريب على19( ) و�ل�سكل15( ويو�سح �لجدول
.� ه1431/30 ر�أ�ش �لعمل خالل �لعام �لمالي

2. Training Programme on the job
The number of beneficiaries in that program reached 210
employees from the organization branches.
The following are the different programs carried out on job:
Reviewing the performance of the mills Program.
Program for safety and security.
program for quality Control and laboratories.
Warehouse management program.
Table 15 and graph 19 explain the distribution of employees in the
training programs during the year 2009.

Table No. (15): Training Opportunities On Job Training Program During the
Year 2009

عدد الفر�ص التدريبية

 الفر�ص التدريبية لبرنامج التدريب:)15( الجدول رقم
 هـ1431/30 على راأ�ص العمل خالل العام

Number of training opportunities

الربنامج

Review of Mills’ performance

139

مراجعة اأداء املطاحن

Security and Safety

16

اأمن و�سالمة

Quality Control Laboratories

10

ترباتجودة نوعية و

Warehouse Management

45

اإدارة امل�ستودعات

Total

210

الإجمايل
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 هـ1431/1430 عدد امل�ستفيدين من برامج التدريب على ر�أ�س العمل خالل العام:)19( �شكل رقم
Figure (19): Number of Beneficiaries from On Job Training Programs during the Year 2009
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3. Technical Training Program:
The number of beneficiaries under this program was 24 employees
during 2009.
This program is divided into four parts which are as follows:
1. Technical and Industrial Training.
2. Quality Control and Laboratories Training.
3. Industrial Safety Training.
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 2009 reached 374 employees. The employees who
benefitted from the Management Development Program were 140.
The employees who benefitted from the on job Training program
reached 210 and the number of employees who benefitted from the
Technical Training program totalled 24 employees.
The organization also gave a chance to 36 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. This
information is explained in Table 16 and Figure 20.

Table No. (16): Training programs carried out during the year 2009

Number of Training Opportunities

الفروع

الإدارة العامة

Program

البرنامج

Branches

Head Quarter

140

80

60

Management Development

التطوير الإداري

24

20

4

Technical Training

التدريب الفني

210

210

--

On Job Training

تدريب على ر�أ�س العمل

374

310

64

Total

الإجمالي

التقرير السنوي

عدد الفر�ص التدريبية
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Total

 هـ1431/1430  البرامج التدريبية المنفذة خالل العام:)16( الجدول رقم

2009 - 1431 / 1430لعام

الإجمالي

: برنامج التدريب الفني- 3
ً
،هـ1431/30 ) موظفا خالل العام المالي24( بـلغ عدد الم�ستفيدين من هذا البرنامج نحو
:وينق�سم هذا البرنامج التدريبي �إلى �أربعة تخ�ص�صات وهي على النحو التالي
. التدريب الفني وال�صناعي-1
. التدريب للمختبرات والجودة النوعية-2
. التدريب لل�سالمة ال�صناعية-3
. التدريب للم�شتريات الخارجية-4
يتـ�ضح مما �سبق �أن عدد الموظـفـين الذين ا�ســتفادوا من برامج التـدريب المخـتلفة
 حيث ا�ستفاد من برامج التــطوير الإداري، ) موظف ًا374 ( هـ1431/30 خالل الــعام المالي
 وبرامج التدريب،) موظـفين210(  وبرامج الـتـدريب على ر�أ�س العمل، ) موظـف ًا140 (
.) موظـف ًا24( الفني
 ) فر�صة تدريبية لطالب الجامعات والكليات التقنية36 ( كما �أتاحت الم�ؤ�س�سة عدد
 وذلك في �إطار التعاون مع،المتخ�ص�صة بفروع الم�ؤ�س�سة في بع�ض المجاالت الإدارية والفنية
.) 20 (  ) وال�شكل16 (  وهو ما يو�ضحه الجدول،الم�ؤ�س�سات التعليمية بالمملكة
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Figure (20): Number of Participants of Training Programs during
the Year 2009

 هـ1431/1430  �أعداد امللتحقني بالربامج التدريبية عن العام:) 20( ال�شكل رقم
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خط تعبئة الدقيق

Fluting Machine

Flour packing
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�آله الت�سنني

ال�صيانة

Maintenance
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First: Financial Balance Sheet Analysis
Second: New Projects and Their Work Progress
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 حتليل قائمة املركز املايل:اأو ًال
امل�سروعات اجلديدة و�سري العمل فيها:ًثانيا
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: تحليل قائمة المركز المالي:�أو ًال
تعبر قائمة المركز المالي عن �أ�صول الم�ؤ�س�سة والتزاماتها تجاه الغير والح�سابات
 وت�شير بيانات قائمة المركز المالي وفائ�ض �إي��رادات الم�ؤ�س�سة والتي.المدينة والدائنة
:) �إلى الحقائق التالية18 ،17( يو�ضحها الجدوالن رقم
 مقابل،هـ1431/1/13 ) ماليين ريال في709.4( * حققت الم�ؤ�س�سة فائ�ض ًا بلغ
 والناتجة عن وفورات،%123  بمعدل نمو حوالي،هـ1430/1/2 )مليون ريال في317.5(
 وهذا الفائ�ض مطابق لل�سيولة الموجودة بح�سابات،في الأبواب وزيادة في الإيرادات
.الم�ؤ�س�سة لدى كل من م�ؤ�س�سة النقد والبنوك التجارية
،هـ1431/1/13  ) مليون ريال �سعودي في3581.3 ( * بلغ �إجمالي ميزانية الم�ؤ�س�سة
 ويرجع،%64.8  بمعدل نمو،هـ1430/1/2  ) مليون ريال �سعودي في2173.7 ( مقابل
.هذا النمو �إلى زيادة في م�شاريع الباب الرابع وزيادة ا�ستيراد القمح
 مقابل،هـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي في2698.7 ( * بلغت م�صروفات الم�ؤ�س�سة
 ويرجع ذلك،%54  بمعدل نمو قدره،هــ1430/1/2  ) مليون ريال �سعودي في1755.2(
 ) مليون228.9 ( �إلى زيادة فتح االعتمادات الم�ستندية الخا�صة بم�ستلزمات الإنتاج من
.%205  بمعدل نمو،هـ1431/1/13 ) مليون ريال في698.5(  �إلى،هـ1430/1/2 ريال في
)903(  هـ مبلغ وقدره1431/1/13 كما بلغ ما تم �صرفه للمزارعين فى العام المنتهي في
.ماليين ريال
 مقابل،هـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي في1400.1( * بلغت �إيرادات الم�ؤ�س�سة
. تقريب ًا%2.6  بمعدل نمو،هـ1430/1/2 ) مليون ريال �سعودي في1364.3(
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First: Financial Balance Sheet Analysis:
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 Tables17 and
18. They represent the following facts:
* The organization has achieved a surplus in income amounting to
709 million Riyals on 29/12/2009 compared with the amount on
29/12/2008 which was 317.5 million Riyals (123% growth). This
resulted in an increase in income corresponding to liquidity in the
accounts of the Organization with Saudi Monitory Agency and
banks.
* The total budget of the organization reached 3,581.3 million
Saudi Riyals on 29/12/2009 compared with the total reached
on 29/12/2008 which was 2,173.7 million Riyals. This means an
annual growth of 64.8 %. This increase is due to the increase of
expansions & new projects (Section 4) and increase in the amount
of imported wheat.
* The Organization’s expenses were 2,698.7 million Saudi riyals on
29/12/2009 against 1,755.2 million Saudi riyals on 29/12/2008. This
shows that the annual growth reached 54%. This was due to the
increase in opening more letters of credit for production needs
from 228.9 million riyals on 29/12/2008 to 698.5 million riyals on
29/12/2009 which means an annual growth of 205%. The total
amount paid to the farmers reached 903 million Saudi Riyals on
29/12/2009.
* The Organization’s income reached 1,400.1 million Riyals on
29/12/2009 against 1,364.3 million Saudi Riyals on 29/12/2008
(2.6 % annual growth).
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 قائمة املركز املايل للم�ؤ�س�سة:)17( جدول
)هـ (باملليون ريال �سعودي1431/1/13 يف

Table (17): Financial Balance Sheet in the Year 2009
(Million SR)
2/1/1430

13/1/1431

1364.3

1400.1

Accounts Credit الح�سابات الدائنة

�إيرادات الميزانية

Budget Revenues

2/1/1430

13/1/1431

1755.2

2698.7

Secretariats
31.7

228.9

698.5

236.7

730.2

التقرير السنوي
Annual Report
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12.9

4.5

4.5

593.5

1682.4

611.2

1699.8

0

0.9

2212.2

3831.1

)38.5(

)249.8(

2173.7

3581.3

Testament

�أمانات متنوعة

Misc. Secretariats

�أمانات اعتمادات م�ستندية

0.7

21.0

مجموع الأمانات

13.3

13.1

الح�سابات الجارية

228.9

698.5

المطلوبات

242.9

732.6

Documentary Credits
Total of Secretariats
Total Deposit

13.2

م�صروفات الميزانية

Budget expenditures

العهد

الأمانات

7.8

Accounts Debit الح�سابات المدينة

Cunreut Account

الم�ستحقات العامة

جاري وزارة المالية

710.0

5.0

5.4

البنوك التجارية الدائنة

322.5

715.4

مجموع الح�سابات الدائنة

2320.6

4146.7

 �أر�صدة دائنة مدورة:يخ�صم

)146.9(

)565.4(

�صافي الح�سابات الدائنة

2173.7

3581.3

مجموع الح�سابات الجارية

Commercial Banks Payables
Total Credit Accounts
Less: Circular Debts

Net Accounts Payable

عهد اعتمادات م�ستندية

Documentary Credits

مجموع العهد

Sum of the Covenant

SAMA and commercial banks

317.5

Total Current Account

عهد تحت التح�صيل

Collection Period

م�ؤ�س�سة النقد العربي والبنوك التجارية

Liabilities

Public entitlements

عهد م�ؤقتة

Temporary Covenants

م�ؤ�س�سة النقد العربي

Arabian Monetary Agency

البنوك التجارية المدينة

Commercial Banks Receivables

مجموع م�ؤ�س�سة النقد والبنوك التجارية

Total SAMA and commercial banks

مجموع الح�سابات المدينة

Total accounts receivable

يخ�صم �أر�صدة مدينة مدورة

Offset Circular Credits

�صافي الح�سابات المدينة

Net Accounts Receivable
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هـ1431/1430  فائ�ض �إيرادات العام المالي:) 18 ( جدول
)(بالمليون ريال �سعودي

Table (18): Surplus Income In The Year 2009 (Million SR)

13/1/1431

1364.3

1400.1

البيان
�إيرادات الميزانية

Part I

)129.5(

)154.1(

الباب الأول

Part II

)46.2(

)46.2(

الباب الثاني

Part Three

)529.2(

)469.6(

الباب الثالث

Part IV

)1050.3(

)2028.7(

الباب الرابع

Total budget expenditures

)1755.2(

)2698.7(

�إجمالي م�صروفات الميزانية

4.5

4.5

 الم�ستحقات العامة:يخ�صم

Net budgetary expenditure

)1750.7(

)2694.2(

�صافي م�صروفات الميزانية

Net deficit

)386.5(

)1294.1(

�صافي العجز

Change in the Covenant / Liabilities

)0.7(

) 20.3 (

 المطلوبات/التغير في العهد

Change in the Secretariats

)7.8(

23.9

Cash received from the Ministry of Finance During this year

712.4

2000.0

0

)0.1(

317.5

709.4

Less: public entitlements

Paid From the Surplus of Current Fiscal Year
This year’s surplus of income that Was not
given to the Ministry of Finance

التغير في الأمانات
ال�سيولة الواردة من وزارة المالية خالل العام
الم�سدد من فائ�ض العام المالي الحالي
فائ�ض العام الحالي الذي لم يورد لوزارة المالية

التقرير السنوي

 �صافي م�صروفات الميزانية:يخ�صم

Less: Net budgetary expenditure

Annual Report

Budget revenues

2/1/1430

2009 - 1431 / 1430لعام

Statement

86

saw.indb 86

19/11/1431 10:03:58 ﺹ

: هـ1431/1430  الم�شروعات تحت التنفيذ لعام:ثاني ًا
 ومعالجة،�أنهت الم�ؤ�س�سة المرحلة الأولى من معالجة �صوامع الترطيب بفرع مكة المكرمة
 وم�شروع تمديد خط المياه لفرع المدينة،)�صوامع الترطيب لفرع الق�صيم (المرحلة الثانية
 و �أعمال م�ساحية لموقع عين، و تو�سعة المحطة الرئي�سية لل�ضغط العالي بفرع جدة،المنورة
 بينما العمل مازال جاري ًا ببع�ض الم�شروعات،2009  خالل عام،�شم�س بمنطقة مكة المكرمة
 �إن�شاء ال�صوامع الخرا�سانية بفرع:م مثل2009  ولم يتم االنتهاء منها خالل عام،الأخرى
 و�إن�شاء م�ستودع لم�سحوق فول ال�صويا بفرع المنطقة،%87.66  وبلغت ن�سبة التنفيذ،الجوف
 في حين �إن هناك. م2009  خالل عام%27.43  وبلغت ن�سبة التنفيذ،)ال�شرقية (الدمام
: وتتمثل في،م2010 العديد من الم�شروعات التي �سوف يتم بم�شيئة اهلل البدء فيها خالل عام
 ومعالجة �صوامع الترطيب،)تحديث ورفع طاقة المطاحن بفرع المنطقة ال�شرقية (الدمام
 وم�شروع تو�سعة �سكن العمال، وتحديث محطة مياه فرع الق�صيم،بفرعي الريا�ض وال�شرقية
 ومعالجة، وتوريد وتركيب ماكينة تعبئة العبوات ال�صغيرة في كل من حائل والجوف،بالجوف
 والقيام بالأعمال، وتو�سعة الطرق بفرع المدينة المنورة،�صوامع الترطيب بفرع ع�سير
.)19(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم,الم�ساحية لموقع عين �شم�س بمنطقة مكة المكرمة

2009 - 1431 / 1430لعام
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Second: Projects Under Construction (2009):
The Organization has finished the first stage of treatment to the
tempering bins in Makkah and in Qassim branches (stage 2). The
Organization has also finished the project of extending water lines
to Madinah branch in addition to expansion of the central station
for high voltage in Jeddah branch. Also topographic survey and
soils investigation in Ayn Shams in Makkah has been finished during
the year 2009. However, some works progressed in other GSFMO’s
branches but not completed by the end of 2009 like; construction
of concrete silos in Jouf branch where the executed work reached
87.66%. Another project under construction is building a warehouse
for soybeans in Dammam branch where the executed work reached
27.43% during 2009. On the other hand, there are many projects
whose construction will commence during the year 2010 if God so
wills. Some of these projects are; upgradation and rehabilitation of
existing mills and increasing their production capacity in Dammam
branch, treating and tempering bins in Riyadh and Dammam
branches, upgradation of water station in Qassim, expansion of the
labor housing in AlJouf, supplying and installing machines for small
packages of products in Hail and AlJouf, treating and tempering
bins in Asir branch, expanding the roads in Madina branch etc. This
information is explained in Table 19.
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% age of executed
works upto end of 2009

26/6/1430

87.66%

25/3/1431

27.43%

25/1/1430

100.00%

22/7/1430

100.00%

17/7/1430

100.00%

22/3/1430

100.00%

5/9/1430

%100.00

1/7/1431

0.00%

24/5/1432

0.00%

19/2/1431

0.00%

12/9/1431

0.00%

14/7/1431

0.00%

12/7/1430

%100.00

16/7/1432

0.00%

16/8/1431

0.00%

نوعه

ا�سم امل�شروع

Type of Project

Name of Project

م

Construction

�إن�شاء

Concrete grain Silos of 80,000 tons in Al-Jouf

�إن�شاء ال�صوامع اخلر�سانية بفرع امل�ؤ�س�سة باجلوف

1

�إن�شاء

Constnution

�إن�شاء م�ستودع مل�سحوق فول ال�صويا بفرع الدمام

warehouse for soybean in Dammam branch

2

ترميم

) معاجلة �صوامع الرتطيب (املرحلة الأوىل لفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة مكة املكرمة

3

ترميم

)معاجلة �صوامع الرتطيب(املرحلة الثانية لفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة الق�صيم

4

ترميم

) معاجلة �صوامع الرتطيب بفرع امل�ؤ�س�سة بالق�صيم ( البند الأ�سا�سي

5

�إن�شاء

م�شروع متديد خط املياه لفرع امل�ؤ�س�سة باملدينة املنورة

6

Improvement
Improvement
Improvement
Installation

تو�سعة

Treatment of tempering bins at Makkah Branch Phase I
Treatment of tempering bins at Qassim phese II

Treatment of tempering bins at Qassim (Main item)
Municipality water supply lines for Madina branch

Expansion

Expansion of high voltage substation in Jeddah branch

تو�سعة املحطة الرئي�سية لل�ضغط العايل بفرع جدة

7

حتديث

Modernization

حتديث ورفع طاقة املطاحن بفرع الدمام

Upgradation and raising the production capacity of the mills in Al-Dammam branch

8

ترميم

معاجلة �صوامع الرتطيب بفرعي امل�ؤ�س�سة مبنطقة الريا�ض وال�شرقية

9

حتديث حمطة مياه فرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة الق�صيم

10

م�شروع تو�سعة �سكن العمال باجلوف

11

Improvement

حتديث

Modernization

تو�سعة

Expansion

توريد وتركيب

Treatment of Tempering Bins in Riyadh and Eastern Regions
Upgradtation of Water Substation of Qassim Branch
Expansion of Labor Housing in Al-Jouf

Importation and
Installment

Installation of Small Bag Packing Equipments in the Branches of Hail and Al-Jouf

توريد وتركيب ماكينة تعبئة العبوات ال�صغرية يف كل من حائل واجلوف

12

�إن�شاء

Development

�أعمال م�ساحية ملوقع امل�ؤ�س�سة بعني �شم�س مبنطقة مكة املكرمة

Soil Investigation and Surveying in Ayn Shams Makkah Branch

13

ترميم

معاجلة �صوامع الرتطيب بفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة ع�سري

14

تو�سعة

تو�سعة الطرق بفرع امل�ؤ�س�سة باملدينة املنورة

15

Improvement
Expansion

Treatment of Tempering Bins in Asir Branch
Expanding the Roads in Madinah Branch

التقرير السنوي
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التاريخ املتوقع لالنتهاء

Due Date of Work
Completion

 هـ1431/1430  امل�شروعات حتت التنفيذ لعام:)19( جدول رقم
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Table (19): Projects Under Construction during the year 2009
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: تحليل قائمة المركز المالي:�أو ًال
تعبر قائمة المركز المالي عن �أ�صول الم�ؤ�س�سة والتزاماتها تجاه الغير والح�سابات
 وت�شير بيانات قائمة المركز المالي وفائ�ض �إي��رادات الم�ؤ�س�سة والتي.المدينة والدائنة
:) �إلى الحقائق التالية18 ،17( يو�ضحها الجدوالن رقم
 مقابل،هـ1431/1/13 ) ماليين ريال في709.4( * حققت الم�ؤ�س�سة فائ�ض ًا بلغ
 والناتجة عن وفورات،%123  بمعدل نمو حوالي،هـ1430/1/2 )مليون ريال في317.5(
 وهذا الفائ�ض مطابق لل�سيولة الموجودة بح�سابات،في الأبواب وزيادة في الإيرادات
.الم�ؤ�س�سة لدى كل من م�ؤ�س�سة النقد والبنوك التجارية
،هـ1431/1/13  ) مليون ريال �سعودي في3581.3 ( * بلغ �إجمالي ميزانية الم�ؤ�س�سة
 ويرجع،%64.8  بمعدل نمو،هـ1430/1/2  ) مليون ريال �سعودي في2173.7 ( مقابل
.هذا النمو �إلى زيادة في م�شاريع الباب الرابع وزيادة ا�ستيراد القمح
 مقابل،هـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي في2698.7 ( * بلغت م�صروفات الم�ؤ�س�سة
 ويرجع ذلك،%54  بمعدل نمو قدره،هــ1430/1/2  ) مليون ريال �سعودي في1755.2(
 ) مليون228.9 ( �إلى زيادة فتح االعتمادات الم�ستندية الخا�صة بم�ستلزمات الإنتاج من
.%205  بمعدل نمو،هـ1431/1/13 ) مليون ريال في698.5(  �إلى،هـ1430/1/2 ريال في
)903(  هـ مبلغ وقدره1431/1/13 كما بلغ ما تم �صرفه للمزارعين فى العام المنتهي في
.ماليين ريال
 مقابل،هـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي في1400.1( * بلغت �إيرادات الم�ؤ�س�سة
. تقريب ًا%2.6  بمعدل نمو،هـ1430/1/2 ) مليون ريال �سعودي في1364.3(
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First: Financial Balance Sheet Analysis:
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 Tables17 and
18. They represent the following facts:
* The organization has achieved a surplus in income amounting to
709 million Riyals on 29/12/2009 compared with the amount on
29/12/2008 which was 317.5 million Riyals (123% growth). This
resulted in an increase in income corresponding to liquidity in the
accounts of the Organization with Saudi Monitory Agency and
banks.
* The total budget of the organization reached 3,581.3 million
Saudi Riyals on 29/12/2009 compared with the total reached
on 29/12/2008 which was 2,173.7 million Riyals. This means an
annual growth of 64.8 %. This increase is due to the increase of
expansions & new projects (Section 4) and increase in the amount
of imported wheat.
* The Organization’s expenses were 2,698.7 million Saudi riyals on
29/12/2009 against 1,755.2 million Saudi riyals on 29/12/2008. This
shows that the annual growth reached 54%. This was due to the
increase in opening more letters of credit for production needs
from 228.9 million riyals on 29/12/2008 to 698.5 million riyals on
29/12/2009 which means an annual growth of 205%. The total
amount paid to the farmers reached 903 million Saudi Riyals on
29/12/2009.
* The Organization’s income reached 1,400.1 million Riyals on
29/12/2009 against 1,364.3 million Saudi Riyals on 29/12/2008
(2.6 % annual growth).
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 قائمة املركز املايل للم�ؤ�س�سة:)17( جدول
)هـ (باملليون ريال �سعودي1431/1/13 يف

Table (17): Financial Balance Sheet in the Year 2009
(Million SR)
2/1/1430

13/1/1431

1364.3

1400.1

Accounts Credit الح�سابات الدائنة

�إيرادات الميزانية

Budget Revenues

2/1/1430

13/1/1431

1755.2

2698.7

Secretariats
31.7

228.9

698.5

236.7

730.2

التقرير السنوي
Annual Report
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12.9

4.5

4.5

593.5

1682.4

611.2

1699.8

0

0.9

2212.2

3831.1

)38.5(

)249.8(

2173.7

3581.3

Testament

�أمانات متنوعة

Misc. Secretariats

�أمانات اعتمادات م�ستندية

0.7

21.0

مجموع الأمانات

13.3

13.1

الح�سابات الجارية

228.9

698.5

المطلوبات

242.9

732.6

Documentary Credits
Total of Secretariats
Total Deposit

13.2

م�صروفات الميزانية

Budget expenditures

العهد

الأمانات

7.8

Accounts Debit الح�سابات المدينة

Cunreut Account

الم�ستحقات العامة

جاري وزارة المالية

710.0

5.0

5.4

البنوك التجارية الدائنة

322.5

715.4

مجموع الح�سابات الدائنة

2320.6

4146.7

 �أر�صدة دائنة مدورة:يخ�صم

)146.9(

)565.4(

�صافي الح�سابات الدائنة

2173.7

3581.3

مجموع الح�سابات الجارية

Commercial Banks Payables
Total Credit Accounts
Less: Circular Debts

Net Accounts Payable

عهد اعتمادات م�ستندية

Documentary Credits

مجموع العهد

Sum of the Covenant

SAMA and commercial banks

317.5

Total Current Account

عهد تحت التح�صيل

Collection Period

م�ؤ�س�سة النقد العربي والبنوك التجارية

Liabilities

Public entitlements

عهد م�ؤقتة

Temporary Covenants

م�ؤ�س�سة النقد العربي

Arabian Monetary Agency

البنوك التجارية المدينة

Commercial Banks Receivables

مجموع م�ؤ�س�سة النقد والبنوك التجارية

Total SAMA and commercial banks

مجموع الح�سابات المدينة

Total accounts receivable

يخ�صم �أر�صدة مدينة مدورة

Offset Circular Credits

�صافي الح�سابات المدينة

Net Accounts Receivable
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هـ1431/1430  فائ�ض �إيرادات العام المالي:) 18 ( جدول
)(بالمليون ريال �سعودي

Table (18): Surplus Income In The Year 2009 (Million SR)

13/1/1431

1364.3

1400.1

البيان
�إيرادات الميزانية

Part I

)129.5(

)154.1(

الباب الأول

Part II

)46.2(

)46.2(

الباب الثاني

Part Three

)529.2(

)469.6(

الباب الثالث

Part IV

)1050.3(

)2028.7(

الباب الرابع

Total budget expenditures

)1755.2(

)2698.7(

�إجمالي م�صروفات الميزانية

4.5

4.5

 الم�ستحقات العامة:يخ�صم

Net budgetary expenditure

)1750.7(

)2694.2(

�صافي م�صروفات الميزانية

Net deficit

)386.5(

)1294.1(

�صافي العجز

Change in the Covenant / Liabilities

)0.7(

) 20.3 (

 المطلوبات/التغير في العهد

Change in the Secretariats

)7.8(

23.9

Cash received from the Ministry of Finance During this year

712.4

2000.0

0

)0.1(

317.5

709.4

Less: public entitlements

Paid From the Surplus of Current Fiscal Year
This year’s surplus of income that Was not
given to the Ministry of Finance

التغير في الأمانات
ال�سيولة الواردة من وزارة المالية خالل العام
الم�سدد من فائ�ض العام المالي الحالي
فائ�ض العام الحالي الذي لم يورد لوزارة المالية

التقرير السنوي

 �صافي م�صروفات الميزانية:يخ�صم

Less: Net budgetary expenditure

Annual Report

Budget revenues

2/1/1430

2009 - 1431 / 1430لعام
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: هـ1431/1430  الم�شروعات تحت التنفيذ لعام:ثاني ًا
 ومعالجة،�أنهت الم�ؤ�س�سة المرحلة الأولى من معالجة �صوامع الترطيب بفرع مكة المكرمة
 وم�شروع تمديد خط المياه لفرع المدينة،)�صوامع الترطيب لفرع الق�صيم (المرحلة الثانية
 و �أعمال م�ساحية لموقع عين، و تو�سعة المحطة الرئي�سية لل�ضغط العالي بفرع جدة،المنورة
 بينما العمل مازال جاري ًا ببع�ض الم�شروعات،2009  خالل عام،�شم�س بمنطقة مكة المكرمة
 �إن�شاء ال�صوامع الخرا�سانية بفرع:م مثل2009  ولم يتم االنتهاء منها خالل عام،الأخرى
 و�إن�شاء م�ستودع لم�سحوق فول ال�صويا بفرع المنطقة،%87.66  وبلغت ن�سبة التنفيذ،الجوف
 في حين �إن هناك. م2009  خالل عام%27.43  وبلغت ن�سبة التنفيذ،)ال�شرقية (الدمام
: وتتمثل في،م2010 العديد من الم�شروعات التي �سوف يتم بم�شيئة اهلل البدء فيها خالل عام
 ومعالجة �صوامع الترطيب،)تحديث ورفع طاقة المطاحن بفرع المنطقة ال�شرقية (الدمام
 وم�شروع تو�سعة �سكن العمال، وتحديث محطة مياه فرع الق�صيم،بفرعي الريا�ض وال�شرقية
 ومعالجة، وتوريد وتركيب ماكينة تعبئة العبوات ال�صغيرة في كل من حائل والجوف،بالجوف
 والقيام بالأعمال، وتو�سعة الطرق بفرع المدينة المنورة،�صوامع الترطيب بفرع ع�سير
.)19(  وهو ما يت�ضح من الجدول رقم,الم�ساحية لموقع عين �شم�س بمنطقة مكة المكرمة

2009 - 1431 / 1430لعام

Annual Report

التقرير السنوي

Second: Projects Under Construction (2009):
The Organization has finished the first stage of treatment to the
tempering bins in Makkah and in Qassim branches (stage 2). The
Organization has also finished the project of extending water lines
to Madinah branch in addition to expansion of the central station
for high voltage in Jeddah branch. Also topographic survey and
soils investigation in Ayn Shams in Makkah has been finished during
the year 2009. However, some works progressed in other GSFMO’s
branches but not completed by the end of 2009 like; construction
of concrete silos in Jouf branch where the executed work reached
87.66%. Another project under construction is building a warehouse
for soybeans in Dammam branch where the executed work reached
27.43% during 2009. On the other hand, there are many projects
whose construction will commence during the year 2010 if God so
wills. Some of these projects are; upgradation and rehabilitation of
existing mills and increasing their production capacity in Dammam
branch, treating and tempering bins in Riyadh and Dammam
branches, upgradation of water station in Qassim, expansion of the
labor housing in AlJouf, supplying and installing machines for small
packages of products in Hail and AlJouf, treating and tempering
bins in Asir branch, expanding the roads in Madina branch etc. This
information is explained in Table 19.
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% age of executed
works upto end of 2009

26/6/1430

87.66%

25/3/1431

27.43%

25/1/1430

100.00%

22/7/1430

100.00%

17/7/1430

100.00%

22/3/1430

100.00%

5/9/1430

%100.00

1/7/1431

0.00%

24/5/1432

0.00%

19/2/1431

0.00%

12/9/1431

0.00%

14/7/1431

0.00%

12/7/1430

%100.00

16/7/1432

0.00%

16/8/1431

0.00%

نوعه

ا�سم امل�شروع

Type of Project

Name of Project

م

Construction

�إن�شاء

Concrete grain Silos of 80,000 tons in Al-Jouf

�إن�شاء ال�صوامع اخلر�سانية بفرع امل�ؤ�س�سة باجلوف

1

�إن�شاء

Constnution

�إن�شاء م�ستودع مل�سحوق فول ال�صويا بفرع الدمام

warehouse for soybean in Dammam branch

2

ترميم

) معاجلة �صوامع الرتطيب (املرحلة الأوىل لفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة مكة املكرمة

3

ترميم

)معاجلة �صوامع الرتطيب(املرحلة الثانية لفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة الق�صيم

4

ترميم

) معاجلة �صوامع الرتطيب بفرع امل�ؤ�س�سة بالق�صيم ( البند الأ�سا�سي

5

�إن�شاء

م�شروع متديد خط املياه لفرع امل�ؤ�س�سة باملدينة املنورة

6

Improvement
Improvement
Improvement
Installation

تو�سعة

Treatment of tempering bins at Makkah Branch Phase I
Treatment of tempering bins at Qassim phese II

Treatment of tempering bins at Qassim (Main item)
Municipality water supply lines for Madina branch

Expansion

Expansion of high voltage substation in Jeddah branch

تو�سعة املحطة الرئي�سية لل�ضغط العايل بفرع جدة

7

حتديث

Modernization

حتديث ورفع طاقة املطاحن بفرع الدمام

Upgradation and raising the production capacity of the mills in Al-Dammam branch

8

ترميم

معاجلة �صوامع الرتطيب بفرعي امل�ؤ�س�سة مبنطقة الريا�ض وال�شرقية

9

حتديث حمطة مياه فرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة الق�صيم

10

م�شروع تو�سعة �سكن العمال باجلوف

11

Improvement

حتديث

Modernization

تو�سعة

Expansion

توريد وتركيب

Treatment of Tempering Bins in Riyadh and Eastern Regions
Upgradtation of Water Substation of Qassim Branch
Expansion of Labor Housing in Al-Jouf

Importation and
Installment

Installation of Small Bag Packing Equipments in the Branches of Hail and Al-Jouf

توريد وتركيب ماكينة تعبئة العبوات ال�صغرية يف كل من حائل واجلوف

12

�إن�شاء

Development

�أعمال م�ساحية ملوقع امل�ؤ�س�سة بعني �شم�س مبنطقة مكة املكرمة

Soil Investigation and Surveying in Ayn Shams Makkah Branch

13

ترميم

معاجلة �صوامع الرتطيب بفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة ع�سري

14

تو�سعة

تو�سعة الطرق بفرع امل�ؤ�س�سة باملدينة املنورة

15

Improvement
Expansion

Treatment of Tempering Bins in Asir Branch
Expanding the Roads in Madinah Branch

التقرير السنوي
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التاريخ املتوقع لالنتهاء

Due Date of Work
Completion

 هـ1431/1430  امل�شروعات حتت التنفيذ لعام:)19( جدول رقم
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Table (19): Projects Under Construction during the year 2009
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:الق�سم الخام�ص

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وإﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
Fifth Section:

The Privatization and
Restructing Program
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:�إجراءات تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة
ه �ـ ؛1392/3/25  وتاريخ14/انطالق ًا من نظام الم�ؤ�س�سة ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م
والذي ي�شير في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى على جواز تحويل الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة م�ساهمة وفق ًا
 وا�ستناد ًا �إلى العديد من القرارات ال�صادرة،لأحكام ونظام ال�شركات وذلك بقرار من مجل�س الوزراء
عن مجل�س ال��وزراء ومجل�س ال�شورى والمجل�س االقت�صادي الأعلى والمت�ضمنة توجيه الم�ؤ�س�سة
 وفى �إطار �صدور قرار،�إلى ت�شجيع القطاع الخا�ص على اال�ستثمار في قطاع ال�صوامع والمطاحن
 هـ والقا�ضي بالموافقة على قائمة المرافق والخدمات1423/9/6  بتاريخ219 مجل�س الوزراء رقم
.الم�ستهدفة بالتخ�صي�ص والتي من بينها الم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
 حيث قامت،توجهت الم�ؤ�س�سة �إلى التخ�صي�ص من خالل برنامج متكامل يمر بعدة مراحل
الم�ؤ�س�سة بتنفيذ المرحلة الأولى منها والمتمثلة في �إعداد درا�سة التخ�صي�ص من خالل العديد من
:الإجراءات تمثلت في الآتي
 تم ت�شكيل فريق ي�ضم مكاتب ا�ست�شارية متخ�ص�صة في المجاالت الإ�ستراتيجية والمالية والفنية-1
 وتم تعميد المكاتب اال�ست�شارية بهدف �إعداد،والقانونية ؛ ف�ض ًال عن م�ست�شار خا�ص للفريق
 وتمثلت المكاتب اال�ست�شارية في،درا�سة تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة بم�شاركة فريق عمل الم�ؤ�س�سة
:الآتي

2009 - 1431 / 1430لعام
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Procedures of Privatizing 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 approving
the 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 team has been constitued which includes 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:
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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 having
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.
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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
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 for raising the final results of the study to The
Supreme Economic Council after its approval by the Organization’s
Board of Directors.

2008/6/10  بد�أ االنطالق نحو درا�سة تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة خالل االجتماع الذي عقد في-2
 وو�ضع خطة عمل الدرا�سة، حيث تم فيه االتفاق على العديد من النقاط الأ�سا�سية،م
 ومن ثم قام كل ا�ست�شاري ب�إعداد التقارير المطلوبة منه ح�سب نطاق،وجدولها الزمني
عمله بهدف تحقيق �أهداف درا�سة تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة والمتمثلة في تحديد �أف�ضل
.الخيارات المطروحة للتخ�صي�ص
 قام مجموعة اال�ست�شاريين المعمدين ( ا�ستراتيجي – مالي – فني – قانوني ) بدرا�سة-3
 حيث تم،تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة بهدف تحديد �أف�ضل الخيارات المطروحة للتخ�صي�ص
.. م ح�سب الجدول الزمني للدرا�سة2009 االنتهاء من �إعداد هذه الدرا�سة في نهاية يناير
:حيث خل�صت الدرا�سة �إلى ثالثة خيارات هي
 وذلك من خالل دمج كافة فروع الم�ؤ�س�سة من: �إن�شاء �شركة وطنية واحدة:	الخيار الأول
.�أن�شطة طحن وتخزين للقمح في �شركة واحدة
 يتم الف�صل بين �أن�شطة الطحن: �إن�شاء �شركات مطاحن و�شركة �صوامع:الخيار الثاني
 و�شركة،والتخزين من خالل �إن�شاء �شركة قاب�ضة تتكون من �أربع �شركات مطاحن تابعة
 بمعنى تجميع كافة �أ�صول مطاحن الم�ؤ�س�سة في �أربع مجموعات.�صوامع منف�صلة
 وتجميع كافة.للمطاحن وتتم م�شاركة القطاع الخا�ص من خالل هذه المجموعات الأربع
.�أ�صول �صوامع الم�ؤ�س�سة في مجموعة واحدة ومنف�صلة
 �إن�شاء �شركات مندمجة انتقائي ًا من المطاحن وبع�ض ال�صوامع و�شركات:الخيار الثالث
 من خالل جمع �أ�صول ال�صوامع الجاذبة مع �شركات مطاحن:»مطاحن و�صوامع منف�صلة
 فيما يجري جمع �أ�صول ال�صوامع المتبقية مع ًا في،»لإن�شاء «�شركات مطاحن مندمجة
.�شركة واحدة منف�صلة
 وليد بن عبد الكريم الخريجى برئا�سة اجتماع/  قام معالي مدير عام الم�ؤ�س�سة المهند�س-4
ي�ضم فريق عمل اال�ست�شاريين الم�شاركين فى �إعداد درا�سة تخ�صي�ص و�إعادة هيكلة
الم�ؤ�س�سة لمناق�شة ما تم التو�صل �إليه من نتائج في الدرا�سة وذلك تمهيد ًا لعر�ض نتائج
.هذه الدرا�سة على مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة
هـ1430/4/15 ) بتاريخ164(  ناق�ش مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة خالل اجتماعه رقم-5
 و�أو�صى بتبني خيار التخ�صي�ص الثاني الذي �أو�صت،الخيارات التي طرحتها الدرا�سة
 كما ت�ضمن هذا االجتماع تفوي�ض معالي مدير...به الدرا�سة باعتباره هو الخيار الأن�سب
 والرفع �إلى المجل�س االقت�صادي،عام الم�ؤ�س�سة با�ستكمال كافة الإجراءات الالزمة
.الأعلى لطلب الموافقة على نتائج درا�سة تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة و�إعادة هيكلتها
 قام معالي مدير عام الم�ؤ�س�سة بعقد اجتماع مع اال�ست�شاري اال�ستراتيجي لدرا�سة-6
تخ�صي�ص الم�ؤ�س�سة بهدف �إعداد العر�ض النهائي لنتائج الدرا�سة �إلى المجل�س
.االقت�صادي الأعلى بعد �إقرارها من مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة
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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.

 تم رفع درا�سة التخ�صي�ص �إلى المجل�س االقت�صادي الأعلى لطلب الموافقة على توجهات-7
. هـ1430/6/23 الدرا�سة بتاريخ

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.

 قام معالي مدير عام الم�ؤ�س�سة وبرفقته اال�ست�شاري اال�ستراتيجي بعر�ض ملخ�ص نتائج-8
.درا�سة التخ�صي�ص و�إعادة هيكلة الم�ؤ�س�سة على المجل�س االقت�صادي الأعلى

Strategic Consultation

Booz & Co.

Technical Consultation

Buhler AG

Financial Consultation

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

Legal Consultation

Prima Law & Consultations Office

Private Consultation

Diyala Advisors , LLC

ا�سم املكتب اال�ست�شاري

التخ�ص�ص

)�شركة بوز �أند كمبني (بي �سي ال�شرق الأو�سط

اال�ست�شاري اال�سرتاتيجي

�شركة بيوهلر

اال�ست�شاري الفني

مكتب كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان

اال�ست�شاري املايل

املكتب الأول للمحاماة واال�ست�شارات

اال�ست�شاري القانوين

مكتب دياال

اال�ست�شاري اخلا�ص
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Name of Consultation Office

Annual Report

Specialty

، وتم التوا�صل مع لجنة التخ�صي�ص بالمجل�س االقت�صادي الأعلى والرد على ا�ستف�ساراتهم-9
.والم�ؤ�س�سة حاليا بانتظار قرار المجل�س االقت�صادي الأعلى
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9. The committee formed by the privatization consultants has
answered the questions raised by The Supreme Economic
Council. The Organization is now waiting for its final approval by
the Council.
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:الق�سم ال�ساد�ص

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
Sixth Section:

Local and International
Participations
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:هـ1431/1430 الم�شاركات المحلية والدولية خالل عام
.م2009 )	المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية-1
 �سباق الهجن والفرو�سية وم�سابقة مزايين الإبل ب�أنواعها التي تنظمه �إمارة منطقة-2
.م2009تبوك
.م2009 فهد بن �سلطان للمزارع النموذجية/  جائزة �صاحب ال�سمو الملكي-3
.م2009	المعر�ض الزراعي الدائم بمنطقة حائل-4
	المعر�ض الم�صاحب لفعاليات الحفل ال�سنوي الثاني لتكريم المزارع المتميزة والذي-5
.م2009 تنظمه هيئة الري وال�صرف بالإح�ساء
.م بالريا�ض2009/01/11  ندوة �إدارة المخاطر في �شراء الحبوب في-6
.م بدبي2009/01/14 	المعر�ض العربي للمختبرات في-7
م ب�شرم ال�شيخ2009/05/12 	الم�ؤتمر ال�سابع للتجارة الإقليمية للقمح الأمريكي في-8
.بجمهورية م�صر العربية
.م بالريا�ض2009/05/17  ملتقى الق�ضاء و�أنظمته الجديدة في-9
. بتبوك1430/جائزة المزارع النموذجية في جمادى الأول-10
.م برو�سيا االتحادية2009/06/7 المنتدى العالمي للحبوب في-11
.م بلندن2009/06/10 م�ؤتمر الحبوب الدولي في-12
م2009/07/1 الجودة في مفهومها الحديث في الغذاء با�ستخدام التقنيات الحديثة في-13
.بالريا�ض
.م بالريا�ض2009/10/11 ندوة «�إدارة الكوارث» في-14
.م بتركيا2009/10/27 ندوة جمعية الطحانين الدولية في-15
.م بالريا�ض2009/10 ور�شة عمل اال�ستخدام الآمن للمبيدات في-16
.م بالريا�ض2009/11/4 المعر�ض الزراعي ال�سعودي-17
.م بالريا�ض2009/11/2 اللقاء الثاني للجمعيات التعاونية الزراعية في-18
م2009/11/15 ور�شة عمل حول القمح الأمريكي من حيث الت�سويق والجودة في-19
.بالريا�ض
. �إيطاليا-م بروما2009/11/18 م�ؤتمر قمة الغذاء في-20
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The local and international GSFM’O participations during the year
2009 are as Follows:
1- The National Festival for Culture and Heritage in Al-Janadriyahh in
2009.
2- Camel and Equestrian Racing Competition Organized by Tabuk
Emirate during 2009.
3- The Royal Award of Prince Fahad Bin Sultan for High Standard
Farms.
4- The Permanent Agricultural Exhibition in Hail (2009).
5- Exhibition that included The second Annual Festival for Honoring
the Outstanding Farms. This Exhibition was organized by HIDA in
2009.
6- Symposium for Managing the Risks of Purchase of Grain in Riyadh
on 11/1/2009.
7- The Arab Exhibition for labs on 14/1/2009 in Dubai.
8- The Seventh Conference for Regional Trading of American Wheat,
Sharam Al-Shaikh in The Arab Republic of Egypt on 12/5/2009.
9- Law and its New Systems in Riyadh (17/5/2009).
10-The Award for Outstanding Farms in Jumada Al-Oula 1430 in
Tabuk.
11-The International Forum for Grains on 7/6/2009 in Russia.
12-The Conference for Grains in London on 10/6/2009.
13-Quality in its New Definition in Nutrition Using the Latest
Techniques
14-The Symposium for “Managing Disasters” in Riyadh on
11/10/2009.
15-The Symposium of the International Organization of Mill Workers
in Turkey on 27/10/2009
16-The Safe Usage of Fertilizers Workshop in Riyadh in October,
2009.
17-The Saudi Agricultural Exhibition in Riyadh on 4/11/2009.
18-The Second Meeting of the Agricultural Organizations in Riyadh
on 2/11/2009.
19-A workshop on the Quality and Marketing of American Wheat in
Riyadh on 15/11/2009.
20-The World Food Summit in Rome-Italy on 18/11/2009.

99

saw.indb 99

19/11/1431 10:04:47 ﺹ

امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
Grain Silos & Flour Mills Organization
Tel.:+966 1 2103333 fax:+966 1 2104444

P.O. Box 3402 Riyadh 11471

www.gsfmo.gov.sa
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