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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.
It is my pleasure to present annual report of The Grain
Silos and Flour Mills Organization for the year 2010 as I am
the Chairman of the Board of Directors and contributing to
implement and accomplished one of its important goal of food
security in the kingdom.
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. 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 flour and production of
livestock and poultry feed. Moreover, the Organization has join
the privated 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.
GSFMO started to join all the eleven branches to the
headquarter by (IP-VPN) system in order to convert the
systems of receiving grain, production and sales to the web
technology and upgrading and improve computer operation
system of silos, flour mills and feed mills in some plants.
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.

ا�ستعني باهلل و�أ�ستهديه و�أحمده و�أ�شكره و�أ�صلي و�أ�سلم
على �أ�شرف خلقه وخامت ر�سله نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
: وبعد.. �أجمعني
يطيب يل �أن �أق��دم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة
ه � �ـ1432/31 ل�صوامع ال �غ�لال وم�ط��اح��ن ال��دق�ي��ق للعام
م) ب�صفتي رئي�س ًا ملجل�س �إدارتها وم�شارك ًا يف و�ضع2010(
�سيا�ساتها التي ترمي �إلى حتقيق �أحد �أهم �أه��داف الأمن
. الغذائي باململكة
ل �ق��د �أُن �� �ش �ئ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل �� �ص��وام��ع ال �غ�لال
14/ومطاحـــــــــــن الدقيـق باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م
هـ بهدف تـحقيق العديد من الأهداف التنموية1392 ل�سنة
 والذي ترتب عليه �إن�شاء،التي تراعي اجلوانب االجتماعية
العديد م��ن ال�ف��روع لتغطي جميع املناطق خلدمة جميع
.املواطنني واملقيمني باململكة
�إن للم�ؤ�س�سة عدة �أهداف ولعل �أبرز ما حققته االكتفاء
 وتوفري الأع�لاف ملربي املا�شية, الذاتي من �إنتاج الدقيق
 كما ت�سعى �إلى �إ�شراك القطاع اخلا�ص من,... والدواجن
حيث انتهت امل�ؤ�س�سة من,خالل برنامج متكامل للتخ�صي�ص
�إعداد درا�سة التخ�صي�ص و�أقرها جمل�س �إدارتها ومن ثم مت
رفعها �إلى املجل�س االقت�صادي الأعلى لطلب احل�صول على
املوافقة وفور ح�صولها �سوف تقوم امل�ؤ�س�سة بالبدء يف تنفيذ
. �إجراءات التخ�صي�ص
وق��د قامت امل�ؤ�س�سة بدعم التوجه نحو رب��ط الإدارة
IP –( العامة بفروع امل�ؤ�س�سة الأح��د ع�شر بدوائر رقمية
 وحتويل الأنظمة الآلية ال�ستالم الغالل والإنتاج, )VPN
 وحتديث وتطوير �أنظمة التحكم, واملبيعات �إلى تقنية الويب
الآيل بال�صوامع واملطاحن وم�صانع الأعالف يف بع�ض فروع
. امل�ؤ�س�سة
ويف اخلتام �أرف��ع خال�ص ال�شكر والتقدير إ�ل��ى مقام
خادم احلرمني ال�شريفني وولى عهده الأمني والنائب الثاين
على دعمهم املتوا�صل لن�شاطات امل�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق
 كما �أتقدم بال�شكر �إلى معايل مدير عام،�أهدافها ور�سالتها
امل�ؤ�س�سة ومن�سوبيها على ما يبذلونه من جهد و�إخال�ص يف
. �سبيل ا�ستمرار جناح امل�ؤ�س�سة

ﻛلﻤﺔ معالﻲ الﻤﺪير العام
Synopsis by the GSFMO Director - General

ريجيÿ اË وليد بن عبدالكر.م
مدي ��ر ع ��ام املوؤ�س�س ��ة العام � � � ��ة
ل�سوامع الغال ومطاحن الدقيق
Eng. Waleed A. Elkhereiji
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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 11.28
thousand tons per day and the capcity of feed mills per day
are 2.1 thousand tons. In the light of these figures, our total
production of flour and wheat derivatives reached 2.29 million
tons during the year 2010. with 15.6 thowsand tons more than
year 2009 and that is due to the increase in mill efficency
and wheat exxration The total preduct in of compownd feed
reached 301 thousand tons with 51 thousund tons more than
in year 2009 and that is due to the increase in working hours
to two shifts (16 hours per day).
Probably one of the most significant results made during
this year is that the Organization achieved a budget surplus
of 921.5 million Riyals in the year 2011 (130% growth rate)
which exceeded last year’s surplus which was 709 million
Riyals.
Here, I have to mention that the Organization, in its
efforts to raise the rate of Saudization, has employed many
qualified Saudis and achieved 51% 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.
There are new projects under execution, a complete
projects of silo storage of 250 thousand tons and flour mills
of 1200 tons/day in Jamoom (Mekkah) and silo extension in
Jeddah and Dammam of 140 thousand each.
GSFMO is aiming to reach storage capacity of wheat
enough for one year in the future.
Finally, I hope that this report will sufficiently introduce
this Organization and its accomplishments during the year
2010.

هـ نتائج جمهودات1432/31 ميثل التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة للعام املايل
 ومبا يعك�س حر�صهم الدائم على حتقيق،متوا�صلة من قبل من�سوبي امل�ؤ�س�سة
نتائج متميزة من العمل والتطوير والإنتاج ومبا يعد م�ؤ�شر ًا حلر�صهم على
.ا�ستمرار العطاء املتميز
وان �ط�لاق � ًا م��ن �أه�م�ي��ة دور امل�ؤ�س�سة يف خ��دم��ة املجتمع وامل��واط�ن�ين
, نقدم ملخ�ص ًا لنتائج �أعمال امل�ؤ�س�سة املحققة خالل هذا العام،واملقيمني
 مت �إن�شاء �أحد ع�شر فرع ًا ت�ضم �صوامع, هـ1392 فمنذ �إن�شاء امل�ؤ�س�سة يف
,للغالل ومطاحن للدقيق لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة يف جميع مناطق اململكة
 بينما,  ) طن مرتي2,520 ( حيث تقدر ال�سعة التخزينية لل�صوامع بنحو
 يوم ومن/) طن11,280(تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق بنحو
. يوم/  ) �ألف طن2.1 ( الأعالف نحو
ب�ل��غ امل�ن�ت��ج م��ن ال��دق�ي��ق ب � أ�ن��واع��ه وامل�ن�ت��ج م��ن م�شتقات ال�ق�م��ح مثل
ه� � �ـ ح��وايل1432/1431 الهري�س وخ�لاف��ه خ�لال ال�ع��ام امل��ايل،اجلري�ش
) أ�ل��ف طن عن العام املايل15.6(  بزيادة قدرها، ) مليون طن2.29(
 ويرجع �سبب ذل��ك إ�ل��ى زي��ادة الكفاءة الت�شغيلية, ه� �ـ1431/30 ال�سابق
. للمطاحن وارتفاع ن�سبة اال�ستخال�ص من حبة القمح
ه �ـ1432/31 كما بلغ املنتج من الأع�لاف املركبة خ�لال العام امل��ايل
) �أل��ف طن عن العام املايل51( ) �أل��ف طن بزيادة قدرها301( ح��وايل
 ويرجع ذل��ك �إل��ى زي��ادة ع��دد �ساعات ت�شغيل م�صانع الأع�لاف، ال�سابق
 ملواجهة الطلب املتزايد على الأعالف املنتجة من،بواقع ورديتني كاملتني
 وجا ٍر حاليا تنفيذ م�شروع,قبل امل�ؤ�س�سة وخ�صو�ص ًا �أعالف ت�سمني املا�شية
متكامل مبحافظة اجلموم مبنطقة مكة املكرمة ي�ضم �صوامع لتخزين القمح
/) طن قمح1,200( ) �ألف طن ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة250( �سعة
 وم�شروع �إن�شاء �صوامع �إ�ضافية لفرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة جدة ب�سعة, يوم
 وم�شروع �إن�شاء �صوامع �إ�ضافية بفرع امل�ؤ�س�سة باملنطقة,) �ألف طن140(
.) �ألف طن140( ال�شرقية ب�سعة
 حتقيق امل�ؤ�س�سة فائ�ض, ولعل �أهم النتائج املحققة خالل هذا العام
)709( ه �ـ مقابل1432/1/24  ) مليون ريال يف921.5 ( يف امليزانية بلغ
. % 30 هـ مبعدل منو1431/1/13 ماليني ريال يف
ً �ف
 كما �أن,  خ�لال ه��ذا العام%51 ضال عن رف��ع ن�سبة ال�سعودة إ�ل��ى
امل�ؤ�س�سة ت�سعى �إلى املحافظة على خمزون احتياطي من القمح يغطي حاجة
اال�ستهالك ملدة �ستة �أ�شهر و�سوف تعمل م�ستقبال على زيادته �إلى �سنة كاملة
ه �ـ1432/10/10 ) وتاريخ43/89( بنا ًء على تو�صية جمل�س ال�شورى رقم
بعد تنفيذ امل�شاريع التو�سعية امل�ستهدفة لل�صوامع يف ميناء مدينة امللك
عبد اهلل االقت�صادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء �ضباء بطاقة
) �ألف طن لكل منهم بالإ�ضافة �إلى زيادة االعتمادات املالية120( �إ�ستيعابيه
.املخ�ص�صة ال�سترياد القمح
وختام ًا �آمل �أن يفي هذا التقرير باملعلومات الكافية للتعريف بامل�ؤ�س�سة
.) م2010( هـ1432/31 و�أهم �إجنازاتها خالل العام املايل

:الق�سم الأول
التعريف بالمؤسسة
First Section:

Introducing the Organization

مقدمة
.  الن�ش�أة والأهداف:�أو ًال
.  الفروع:ًثانيا
.  الطاقات الإنتاجية والتخزينية:ًثالثا
.  منتجات امل�ؤ�س�سة:ًرابعا
:  الهيكل التنظيمي:ًخام�سا
.  الإدارة العامة-1
.  الفروع-2
Introduction
First: Inception &Goals
Second: Branches
Third: Production and Storage Capacities
Fourth: Organization products
Fifth: The organization Structure:
1 - Organizational Chart of the Head Quater

2010 - 1432-1431 لعام

Annual Report

التقرير السنوي

2 - Organizational Chart of the Branches

23

Introduction:
Wheat products represents a major aspect for
human consumption, since wheat is the cheapest
energy for human food since it provide people
with one third of their bodies requirement of
energy and protein. Also wheat can be produced
in different areas with different weather conditions
and can be stored for longtime. and high nutritim
volue. also it can be planted in diferent soils and
weather condifions.
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 depends on rain and wells , and the farmers
store their products in a very simple way inside their
houses or outside in bulk or in bags or in silos built
from mud. Also,milling in the past was very simple
and primitive as it is done by stone mill Ôraha’ .And
continue to dvelop the milling until the use of rolls
in Swizerland operated o engines in the year 1834 .
Because of simple and primitive means of farming
, the local mills could not grind enough amounts
of wheat to meet the local demand which forced
the Kingdom to import flour.
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,
concentrating on wheat production in order to
get flour as it is the basic and important food for
human.
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 to achieve its gools.

:مقﺪمﺔ
حتتل منتجات القمح مكانة رئي�سية يف تغذية الإن�سان كما اأنها ت�سكل قطاع ًا
 حيث يعترب القمح من اأرخ�ش م�سادر الطاقة، كبري ًا يف حميط ال�سناعات الغذائية
 وترجع، يف تغذية الإن�سان كما اأنه ميد اجل�سم بحوايل ثلث كمية الطاقة وكمية الربوتني
اأهمية القمح ل�سهولة زراعته ووفرة حم�سوله وطول مدة التخزين وارتفاع قيمته الغذائية
. واإمكان زراعته يف اأجواء خمتلفة ويف اأنواع خمتلفة من الرتبة
 وباجلهود الذاتية للمزارعني،اعتمدت الزراعة قدمي ًا على الو�سائل التقليدية البدائية
 كما اعتمدت ب�سكل كبري على مياه الأمطار وعلى مياه الآبار ال�سطحية، واأفراد عائاتهم
 حيث كان يتم تخزين القمح املنتج يف خمازن بدائية داخل املنزل اأو يف العراء �سائب ًا،
 الطحن بدائية وب�سيطة¥ كما كانت طر، اأو معباأ يف اأكيا�ش اأو يف �سوامع من الطني
 ثم اأخذت يف التطور اإلى اأن ا�ستخدمت طاحونة، اأي�س ًا وتتم بوا�سطة الرحى اأو املهبا�ش
. م1834 ال�سلندرات التي تدار بقوة البخار يف �سوي�سرا عام
واأمام اأ�ساليب زراعة القمح البدائية اأو تخزينه اأو ت�سنيعه وعجز املطاحن الأهلية
 فقد تدخلت الدولة لتطوير الزراعة والأخذ، يف توفري حاجة اململكة من الدقيق وم�ستقاته
بالتخطيط العلمي والأ�ساليب احلديثة للتنمية الزراعية ال�ساملة مع الرتكيز ب�سفة
 باعتباره املح�سول ال�سرتاتيجي للح�سول على الدقيق الذي،خا�سة على اإنتاج القمح
 لذا قامت الدولة باإن�ساء جهاز متخ�س�ش يتولى عملية،ميثل الغذاء الرئي�سي لاإن�سان
 العلمية احلديثة يف �سوامع ذات تقنية عالية منت�سرة يف¥توفري القمح وتخزينه بالطر
 واأن تتولى املوؤ�س�سة عملية طحن القمح بوا�سطة،جميع اأنحاء اململكة تقام لهذا الغر�ش
 الأمر الذي دفع الدولة اإلى اإن�ساء،مطاحن حديثة ذات اإنتاجية عالية وجودة مرتفعة
. املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغال ومطاحن الدقيق للقيام بتنفيذ هذه املهام
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First: Inception and Goals
The Grain Silos and Flour Mills Organization was founded
under the King’s Royal Decree No. M /14 dated 25/3/1392
(8/5/1972) and merged with the Ministry of Agriculture and Water
under the King’s Royal Decree number 3 on the date of 12/2/1406
(26/10/1985).
Eleven branches for the organization have been established
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.
The system established for the organization indicates goals
and purposes which the organization was established for. They
are:
1. Building, establishing and operating flour mills that have high
production rates, building feed factories that produce feed
for animals and birds etc., and working on achieving selfsufficiency in flour and wheat derivatives.
2. Building and operating big silos for storing the harvest in
many locations close to agricultural areas.
3. Buying and importing grain, to have enough storage capatity
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.

:  الن�ش�أة والأهداف:�أو ًال
�أن�شئت امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
, هـ1392/3/25  بتاريخ14/مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م
. هـ1406/6/12  وتاريخ3/واملعدل باملر�سوم امللكي رقم م
وقد مت ا�ستكمال �إن�شاء �أحد ع�شر فرع ًا للم�ؤ�س�سة يف الوقت
 حيث مت حتديد مواقعها بكل دقة بعد �إجراء م�سح �شامل،احلا�ضر
 ومواقع غزارة اال�ستهالك،ملواقع التجمعات ال�سكنية والزراعية
والإنتاج ومن ثم متكنت امل�ؤ�س�سة من تقدمي خدماتها جلميع
. املواطنني يف خمتلف مناطق اململكة
حدد النظام اخلا�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة ال�صادر مبوجب املر�سوم
امللكي ال�سالف الذكر الأهداف والأغرا�ض التي �أن�شئت امل�ؤ�س�سة
:من �أجل تنفيذها وهي
�إن�شاء وت�شغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات �إنتاجية مرتفعة-1
،وم�صانع لإنتاج الأعالف للحيوانات والطيور الداجنة وغريها
والعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي من الدقيق وم�شتقات
.القمح
�إقامة وت�شغيل �صوامع عمالقة لتخزين الغالل يف مواقع متعددة-2
.تكون قريبة من التجمعات الزراعية وال�سكنية
�شراء وا�سترياد الغالل و�إيجاد خمزون احتياطي من القمح-3
.ملواجهة الظروف الطارئة
امل�ساهمة يف النه�ضة الزراعية ال�شاملة التي قررت الدولة-4
التخطيط لها وتنفيذها بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي من
املحا�صيل الزراعية املختلفة وعلى ر�أ�سها القمح مع الأخذ يف
االعتبار الأهداف املتعلقة بال�سيا�سة الزراعية املعتمدة من
.الدولة
ت�سويق منتجات امل�ؤ�س�سة داخل اململكة وخارجها وتوفري عنا�صر-5
 والعمل،جناحها ومناف�ستها للمنتجات الأخرى امل�شابهة لها
على تطويرها واالرتقاء مب�ستواها دائم ًا مبا يحقق رغبات
امل�ستهلكني ويتنا�سب مع تغري الأمناط اال�ستهالكية الناجتة
.عن ارتفاع م�ستوى املعي�شة يف اململكة
العمل على �إن�شاء ال�صناعات الغذائية املرتبطة �أو املكملة-6
.ملنتجات امل�ؤ�س�سة
وقد عملت امل�ؤ�س�سة على تنفيذ كل هذه الأهداف يف خطوط
 وعلى، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدرو�سة،متوازية
 وقد قطعت امل�ؤ�س�سة.مراحل مت�صلة ومتتابعة من العمل املخطط
يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف كل املراحل املقررة حتى �أ�صبحت
فروع امل�ؤ�س�سة وم�شاريعها �أحد �أهم احل�صون امل�ؤثرة والهامة يف
. االقت�صاد ال�سعودي يف جمال تدعيم وحماية الأمن الغذائي

: الفروع:ثاني ًا
،عقب �سدور الأمر ال�سامي الكرمي باإن�ساء املوؤ�س�سة وحتديد اأهدافها
çبداأت خطوات ت�سييد املن�ساآت وتركيب املعدات والأجهزة وفق ًا لأحد
، وا�ستغرقت هذه املرحلة خم�ش �سنوات.الأ�ساليب العلمية والتكنولوجية
وبعد انتهائها بداأ ت�سغيل الفروع بافتتاح فرع �سوامع الغال ومطاحن
 ثم توالى انت�سار،)م1977 ه� (املوافق عام1397 الدقيق بالريا�ش يف العام
 وتعمل فروع املوؤ�س�سة بنظام، الفروع لتغطي خدماتها كافة مناطق اململكة
 ملراعاة التي�سري على العماء من، التقنياتçدقيق ت�ستخدم فيه اأحد
. و�سمان جودة املنتج النهائي من ناحية اأخرى،ناحية
 بينما تتوزع، وتنت�سر مطاحن الدقيق يف ت�سعة مواقع يف اأنحاء اململكة
ال�سوامع على اأحد ع�سر موقع ًا تابع ًا للموؤ�س�سة وتتوزع م�سانع الأعاف
 وفيما يلي بيان بفروع املوؤ�س�سة وحمتوياتها من املطاحن، على خم�سة مواقع
 كما يت�سح من اجلدول، وال�سوامع وم�سانع الأعاف و�سنوات ت�سغيلها
. )1(  وال�سكل البياين رقم، )1( التايل رقم

Second: 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 first-class methods
to ease the work for the customers 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 , as shown in table
no. (1) and figure no. (1)

روع امل�ؤ�س�سة و�سن�ات ت�س¨يلهاa : )1( جدو∫ رقم

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

)�سنة الت�سغيل (ه`جري
مطاحن

Branch

الفرع

م�سانع الأعالف

�سوامع

1397

1398/97

1398/97

Riyadh

الريا�ص

1399

1398

1400/99

Jeddah

جـدة

1399

1398

1399/98

Eastern Province

1403

1401

1403/02

Asir

1403

1401

1404/03

Qassim

1406

1418/17

Tabuk

1429

1429/28

Madinah Munawarah

1402

1429/28

Hail

1404

1429/28

Aljouf

1406

-

Wadi Dawasir

1410

-

Kharj

Mills

املنطقة ال�سرقية
Òع�ســ
الق�سـيم
تب�ك
املدينة املن�رة
حائل
اجل�ف
 الدوا�سرiواد
êرÿا
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 توزيع الفروع على مناطق اململكة:)1( �شكل
Figure (1): Distribution of GSFMO’s Branches in the Kingdom districts
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Jeddah

Wadi Dawasir

Asir

Third: 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, aiming to
increase to one year. The actual estimated storage capacity
of wheat is 2.52 million metric tons distributed over eleven
branches affiliated to the organization (Riyadh, Wadi AlDawaser, 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 AlDawaser, 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.

Table (2) The storage capacity of grain silos during 2010

�سعة �سوامع القمح

: الطاقات الإنتاجية والتخزينية: ًاãثال
: ال�سعة التخزينية لل�سوامع-1
ترتبط طاقات التخزين يف املوؤ�س�سة مبا�سرة بطاقات اإنتاج املطاحن يف
 والذي يقدر، وكذا ب�سيا�سة الحتياطي ال�سرتاتيجي من القمح،كل موقع
 ويبلغ، ) بحوايل �ستة اأ�سهر ( تتوجه املوؤ�س�سة لرفع الحتياطي اإلى عام
) مليون طن مرتي موزعة على2.52( اإجمايل طاق��ة تخزين القمح احلالية
اإحدى ع�سر فرع ًا تابع ًا للموؤ�س�سة يف (الريا�ش ووادى الدوا�سر والق�سيم
وحائل واخلرج وجدة واجلوف وتبوك وال�سرقية واملدينة املنورة وخمي�ش
 حيث تبلغ ال�سعة التخزينية لفروع الريا�ش ووادي الدوا�سر.)م�سيط
 ويو�سح، من اإجمايل ال�سعة التخزينية ل�سوامع املوؤ�س�سة%60 والق�سيم
) ال�سعة التخزينية2(  وال�سكل البياين رقم،)2( اجلدول التايل رقم
:ل�سوامع الغال يف اململكة وعلى م�ستوى الفروع
هـ1432/31  ال�سعة التخزينية ل�س�امع ال¨ال∫ يف عام: )2( جدو∫ رقم

الفروع

بالأل∞ طن مرتي

املنطقة

Branches

Capacity of wheat silos

Area

Thousand Metric Tons

الريا�ص

535

Riyadhh

200

Kharj

500

Wadi Dawasir

485

Qassim

300

Hail

حائل

Hail

120

Jeddah

جدة

Makkah

100

Tabuk

تب�ك

Tabuk

تب�ك

100

Aljouf

اجل�ف

Aljouf

اجل�ف

80

Dammam

الدمام

Eastern Region

60

Madinah Munawarah

40

Khamis Mushayt

2520

êرÿا

Riyadh

الريا�ص

Qassim

الق�سيم

املدينة املن�رة
خمي�ص م�سيط
Total

Madinah Munawarah
Asir

الإجمايل

مكة املكرمة

ال�سرقية
املدينة املن�رة
Òع�س
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Figure (2): Storage Capacity of the Silos during the year 2010

Riyadh

الريا�ص

21.2%

 الدوا�سرiواد
الق�سيم

Wadi Dawasir

19.8%

Qassim

19.2%

حائل

Hail

kharj

11.9%

êرÿا

Jeddah

7.9%

جدة

اجل�ف وتب�ك

Al Jouf & Tabuk
Eastern Province

الدمام
املدينة املن�رة
Madinah Munawra
Khamis Mushait خمي�ص م�سيط

4.8%
4.0%
3.2%
2.4%
1.6%

: الطاقات الإنتاجية للمطاحن وم�سانع الأعالف-2
 وموزعة على اأنحاء اململكة، توجد مطاحن الدقيق يف ت�سعة من فروع املوؤ�س�سة
 الريا�ش ومكة املكرمة وع�سري وال�سرقية والق�سيم وتبوك:يف املناطق التالية
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية ملطاحن الدقيق،وحائل واجلوف واملدينة املنورة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية ملطاحن الدقيق مبناطق،) طن قمح يف اليوم11،280(
. من اإجمايل الطاقة الإنتاجية للموؤ�س�سة%59 الريا�ش ومكة املكرمة وع�سري
 ع�سري والق�سيم وال�سرقية:بينما تتواجد م�سانع الأعاف يف خم�سة مناطق هي
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية مل�سانع الأع��اف، والريا�ش ومكة املكرمة
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الأع��اف ملنطقتي ع�سري،) طن يف اليوم2،100(
 هذا بالإ�سافة اإلى اإن�ساء،  من اإجمايل الطاقة الإنتاجية للموؤ�س�سة%57 والق�سيم
, واالأع``الفiô`` االخí ال≤مäست≤اû الدقي≥ ومäاéة منتÄÑ©خطوط متكاملة لت
) الطاقات الإنتاجية ملطاحن الدقيق4،3(  وال�سكان،)3( ويو�سح اجل��دول
. وم�سانع الأعاف على م�ستوى الفروع واملناطق

2. Production Capacity of Flour 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 AlMunawwara. The production capacity of the flour mills
is estimated to be 11.280 thousand tons per day. The
production Capacity of the flour mills in the branches
of Riyadh, Makkah Almokaramah, and Asir is estimated
to be 59% of the total production capacity of the
Organization. Besides, there are feed mills in five areas;
Asir, 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 Asir and Al-Qassim is
estimated to be 57% of the total production capacity of
the Organization. Table number 3 and Figure Numbers
3 and 4 explain these figures.

 الطاقة الإنتاجية ملطاحن الدقيق: )3( جدو∫ رقم
هـ1432/31 ‹وم�سانع الأعالف يف العام املا

Table (3) Production Capacities of Flour Mills and
feed Mills during the year 2010

الطاقة الإنتاجية
الفروع

املنطقة

Branches

Area

Feed Mills
Ton/Day

Flour
(tonnes of
wheat / day)

300

2550

Riyadh

الريا�ص

300

2430

Jeddah

جدة

600

1650

Khamis Mushayt

300

1350

Dammam

600

900

Qassim

0

600

Hail

حائل

Hail

حائل

0

600

Tabuk

تب�ك

Tabuk

تب�ك

0

600

Aljouf

اجل�ف

Aljouf

اجل�ف

0

600

Madinah Munawarah

2100

11280

خمي�ص م�سيط
الدمام
الق�سيم

املدينة املن�رة
Total

Riyadh
Makkah
Asir

الريا�ص
مكة املكرمة
Òع�س

Eastern Region

ال�سرقية

Qassim

الق�سيم

Madinah Munawarah

الإجمايل

املدينة املن�رة

التقرير السنوي
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Figure (3): Production capacity of the Mills during the year of 2010
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Figure (4): Production Power of Animal Feed Factories during the year of 2010
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Fourth: The Organization’s products:
The Organization’s products are the following:
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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 , sold in bulk or in bags 50 KG. In addition
to those there are other products like bran for animals which is
sold in bulks or in bags of 40 KG.
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 منتجات امل�ؤ�س�سة:رابع ًا
: تتمثل منتجات امل�ؤ�س�سة يف الآتي
 وتتنوع �أ�صناف الدقيق، تنتج امل�ؤ�س�سة عدة �أ�صناف من الدقيق بعبوات خمتلفة:الدقيق-1
،%80- 75  ودقيق البودرة ا�ستخال�ص،%74- 70 ما بني الدقيق الفاخر ا�ستخال�ص
 ودقيق الرب الفاخر،%95  ودقيق الرب ا�ستخال�ص،%85 والدقيق العادي ا�ستخال�ص
,  كجم2 , كجم1  كما تتنوع �أحجام عبوات الدقيق ما بني عبوات زنة،%90 ا�ستخال�ص
.  كجم45 ,  كجم10 ,  كجم5
، تنتج امل�ؤ�س�سة العديد من م�شتقات القمح مثل اجلري�ش:م�شتقات القمح الأخرى-2
. وجنني القمح بعبوات خمتلفة الأوزان، والنخالة الآدمية،والهري�س واملفلق
 تنتج امل�ؤ�س�سة ثمانية وثالثني �صنف ًا من الأعالف من �أهمها �أعالف الدواجن:الأعالف-3
 ي�ضاف �إلى. بالإ�ضافة لبع�ض الأعالف الأخرى،)مزدوج/و�أعالف املا�شية (ت�سمني
ذلك ما تنتجه امل�ؤ�س�سة من النخالة احليوانية والتي تباع �إما �سائبة �أو يف �أكيا�س زنة
.  كجم40

: الهيكل التنظيمي:خام�س ًا
ميكن 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 التايل

Fifth: Organizational Structure:
The organizational structure is divided into two
parts; organizational structure of the head quater and
organizational structure of the branches.

 الهيكل التنظيمي للإدارة العامة-1
1 - Organizational Chart of Head Quarters
Board of Directors

Director General

مدراء فروع امل�ؤ�س�سة

Office of Director General

مكتب نائب املدير العام
�إدارة الت�سويق
�إداة امل�شرتيات
الإدارة املالية
�إدارة �ش�ؤون املوظفني
�إدارة اخلدمات الإدارية
مركز الوثائق واملحفوظات
 نائب املدير العامOffice of the Deputy Director-General
Deputy Director Marketing Department.
General Finance Department

مكتب م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الإ�سترياد
�إدارة القمح والنقل
�إدارة الت�أمني
�إدارة العالقات العامة والإعالم
 م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الإ�ستريادOffice of the asst. Director-General for import
Asst. Director Dept. Wheat&Transport
General for Import Dept. of Insurance
Dept. of Puplic Relation
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Figure (5): Organizational Chart of Head Quarters
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Personnel Department
Administrative Services Department
Purchasing Department
Documentation and Archives Centre
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Office of Deputy Director General for operation & Maint نائب املدير العام للت�شغيل وال�صيانة
Econ & Studies Department Deputy Director
Operation and Maintenance Department General for Operation
Warehouse Department
and maintenance
Management Development Department
Safety and Security Department
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مكتب نائب املدير العام للت�شغيل وال�صيانة
�إداة الدرا�سات االقت�صادية
�إدارة الت�شغيل وال�صيانة
�إدارة امل�ستودعات
�إدارة التطوير الإداري
�إدارة الأمن ال�صناعي وال�سالمة

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

مدير عام امل�ؤ�س�سة
مكتب املدير العام

Branch Managers

م�ست�شار املدير العام
امل�ست�شار املايل
�إدارة اجلودة النوعية والتغذية
�إدارة املتابعة
املراقب املايل
�إدارة تنفيذ امل�شروعات
�إدارة تقنية املعلومات
�إدارة امليزانية
الإدارة القانونية
�إدارة املراجعةالداخلية

جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
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 - 2الهيكل التنظيمي للفروع

2 - Organizational Structure of the branches
مدير الفرع

من�سق التدريب
املتابعة
الإ�سكان

Training Follow-up Dept.
Housing
Training Coordinator

Branch Manager

م�ساعد مدير الفرع

Assistant Branch Manager

�إدارة الإنتاج

Production

�إدارة املخترب

Laboratory

�إدارة ال�صيانة

Maintenance

�إدارة املبيعات

Sales

الإدارة املالية

Finance

�إدارة امل�ستودعات

Warehouse

�إدارة تقنية املعلومات

Inform. Center

�إدارة الأمن وال�سالمة

Safety & Security

امليكانيكا العامة
الكهرباء والتحكم
الور�شة واخلدمات
اخلدمات والروافع

General Mech.
Workshop
Forlift
Electric

مبيعات الدقيق
مبيعات الأعالف

Floor Sales
Feed Sales

املحا�سبة
امليزانية

Accounting
Budget

القمح
م�ستلزمات الإنتاج
�إنتاج تام دقيق
�إنتاج تام �أعالف
قطع غيار

Wheat
Product Supply
Flour
Feed
Spare Parts

�شئون املوظفني
االت�صاالت والن�سخ
احلركة
العيادة
اخلدمات العامة

Personnel
Typing & Com.
Drivers
Clinic
General Serv.

ال�سالمة ال�صناعية
احلرا�سات الأمنية

Indust. Safety
Security

م�شرتيات داخلية
م�شرتيات خارجية
الت�أمني

Internal Purch.
External Purch.
Insurance

�شكل رقم ( :)6الهيكل التنظيمي للفروع
Figure (6): Organizational Structure of the branches
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�إدارة امل�شرتيات والت�أمني Purch. & Insurance

Rec. Lab
Central Lab
Fumigation

التقرير السنوي

ال�ش�ؤون الإدارية

Administration

املطاحن
تعبئة الدقيق
م�صنع الأعالف
تعبئة الأعالف
خمترب اال�ستالم
املخترب املركزي
التبخري

Mills
Fl. Packing
Feed Mills
Feed Packing
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�إدارة القمح والنقل

Wheat & Trans.

تخطيط الإنتاج

Production Planning
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:الق�سم الثاني
هيكل اإلنتاج
Second Section:
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Structure of Production
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 �إجراءات جودة املنتجات:�أو ًال
: �سيا�سات �شراء القمح:ثاني ًا
.  �شراء القمح من اخلارج-1
.  ا�ستالم القمح املحلي من املزارعني-2
.  املخزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ-3
:  هيكل الإنتاج:ثالث ًا
.  القمح امل�ستخدم-1
.  الدقيق املنتج-2
.  م�شتقات القمح-3
.  �ساعات الت�شغيل الفعلية ون�سبة اال�ستغالل-4
.  النخالة-5
. الأعالف-6
First: Quality Control of Products
Second: Policies of Wheat Purchasing:
1 - Importing wheat from other countries
2 - Receiving wheat from local farmers
3-Surplus Storage of Wheat & Emergency Plan
Third: Production Structure:
1-Wheat Uses

2010 - 1432-1431 لعام
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2-Flour Production
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3-Wheat Deratives
4-Actual Operational Hours & MILLS Efficency
5-Bran
6-Feed

التقرير السنوي
Annual Report
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�أو ًال� :إجراءات جودة املنتجات:
لأهمية �سالمة وجودة الغذاء املقدم للمواطن واملقيم على �أر�ض اململكة ،واحلر�ص على
ارتفاع القيمة الغذائية لأعالف احليوانات املنتجة� ،ضم كل فرع من فروع امل�ؤ�س�سة الأحد ع�شر
خمترب ًا للجودة النوعية ،يعمل على مدار الأربع وع�شرين �ساعة يومي ًا – ويرتبط باملخترب
املركزي يف الإدارة العامة – وذلك لتحقيق الأغرا�ض التالية:
 -1فح�ص �أ�صناف القمـح امل�سلم للم�ؤ�س�سة ب�أخذ عينات ممثلة وفح�صها ظاهري ًا ،للت�أكد
من خلوها من احل�شرات والأ�سمدة والتعفن �أو �أي تغريات غري طبيعية ترى بالعني
املجردة ،ومن ثم يتم �إجراء التحاليل عليها مثل الوزن النوعي ون�سبة ال�شوائب ون�سبة
الرطوبة ون�سبة الربوتني ل�ضمان مطابقة القمح للموا�صفات املعتمدة ،بالإ�ضافة
الختبار �صالحيته لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى.
 -2فح�ص القمح دوري ًا �أثناء تخزينه يف ال�صوامع للت�أكد من حمافظته على جودته،
وكذلك قبل ا�ستخدامه يف العملية الت�صنيعية لإنتاج الدقيق ب�أنواعه املختلفة وم�شتقات
القمح الأخرى مثل اجلري�ش والهري�س والنخالة لال�ستهالك الآدمي ،وذلك بفح�صه
ظاهري ًا و�إجراء بع�ض التحاليل عليه مثل ن�سبة الرطوبة ون�سبة الربوتني ون�سب ال�سموم
الفطرية.
 -3فح�ص املواد اخلام الالزمة لإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح الأخرى للت�أكد من جودتها
ومطابقتها للموا�صفات و�صالحيتها قبل �إدخالها يف العملية الإنتاجية مثل مواد تدعيم
الدقيق بالفيتامينات واحلديد و�أكيا�س التعبئة مبختلف �أنواعها.
 -4فح�ص املنتجات النهائية مثل الدقيق ب�أنواعه املختلفة ،وذلك ب�أخذ عينات ممثلة من
خط الإنتاج و�إجراء التحاليل املتعددة عليها (مثل :ن�سبة الرطوبة،ن�سبة الربوتني،
ن�سبة اجللوتني ،درجة النعومة ،تقدير ن�سب �إ�ضافة مادة تدعيم الدقيق بالفيتامينات
واحلديد ...،الخ).
 -5فح�ص املواد اخلام التى تدخل يف ت�صنيع الأعالف مثل الذرة ال�صفراء وم�سحوق فول
ال�صويا وم�سحوق الرب�سيم وغريها ،للت�أكد من جودتها ومطابقتها للموا�صفات املعتمدة
قبل ا�ستالمها من املورد ،وذلك ب�أخذ عينات ممثلة منها و�إجراء التحاليل املخربية
عليها مثل( :ن�سبة الرطوبة ،ن�سبة الربوتني ،ن�سبة الدهون ،ن�سبة الألياف ،تقدير ال�سموم
الفطرية� ..إلخ) ،كما يتم فح�صها ب�شكل دوري �أثناء تخزينها وقبل �إدخالها يف العملية
الت�صنيعية.
 -6فح�ص املنتج النهائي من الأعالف مبختلف �أنواعها مثل �أعالف ت�سمني املا�شية
و�أعالف الدواجن (بيا�ض  /الحم) و�أعالف الأبقار (حالبة  /ت�سمني) واحلمام
والأرانب واخليول والأغنام وغريها و�إجراء التحاليل على عينات ممثلة منها مثل:
(ن�سبة الربوتني ،ن�سبة الكال�سيوم ،ن�سبة الف�سفور ،ن�سبة الألياف ،ن�سبة الدهون ،ن�سبة
امللح ،تقدير ال�سموم الفطرية� ..إلخ) ،للت�أكد من جودتها وارتفاع قيمتها الغذائية،
والت�أكد من ن�سب �إ�ضافتها وخلطها وفق ًا للموا�صفات والرتكيبات املعتمدة ملنتجات
امل�ؤ�س�سة حر�ص ًا على ثبات م�ستوياتها وموا�صفاتها يف جميع م�صانع الأعالف التابعة
للم�ؤ�س�سة.

كما يوجد بامل�ؤ�س�سة خمترب مركزي مت �إن�شا�ؤه باملقر الرئي�سي لإجراء االختبارات الالزمة
ل�ضمان جودة منتجات امل�ؤ�س�سة من الدقيق والأعالف ب�أنواعها املختلفة واملواد اخلام الداخلة
يف الإنتاج  ،وليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدرا�سات لتطوير منتجات امل�ؤ�س�سة.
وت�ضم خمتربات فروع امل�ؤ�س�سة واملخترب املركزي �أحدث الأجهزة املخربية مثل جهاز
تقدير الربوتني ،جهاز تقدير اجللوتني،جهاز الفارينوجراف،جهاز تقدير الألياف،جهاز تقدير
الدهون،جهاز تقدير ال�سموم الفطرية(الأفالتوك�سينات) ،جهاز التحليل الكرماتوجرايف
با�ستخدام ال�ضغط العايل لل�سوائل ( )HPLCلتحديد ن�سب الفيتامينات والأحما�ض الأمينية،
جهاز االمت�صا�ص الذري ( )Atomic Absorptionلقيا�س ن�سب املعادن ،جهاز مطياف الكتلة
( )GC/MSلتقدير بقايا املبيدات احل�شرية ،وغريها ،..وقد زودت امل�ؤ�س�سة هذه املختربات
باخلربات الفنية والكفاءات العالية للح�صول على �أف�ضل النتائج وا�ستمرارية تطوير املنتجات.
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First: Quality Control of Products:
The Grain Silos and Flour Mills organization established a quality
assurance laboratory for each of the eleven plants which work twentyfour hours a day and technically referred to the central laboratory at
H.Q. 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
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.

•
•

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

:ا�ستالم القمح املحلي من املزارعني- 2
، مل يكن يتجاوز ثالثة �آالف طن يف العام،�إن �إنتاج اململكــة من القمح قبل �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
 وقد مت االكتفاء ذاتي ًا.حيث كانت اململكة ت�ستورد حاجتها من القمـح والدقيق من اخلارج
 حيث بلغت الكمية ال�صافية امل�سلمة لل�صوامع حوايل،هـ1405 من القمح والدقيق منذ عام
 ماليني طن يف4.3  ثم ارتفعت الكمية امل�سلمة من القمـح �إلى �أن بلغت،) مليون طن2(
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Homogenous Wheat & not genetically modified
Min. Protein (0%Moisture basis) 14% or 12.5%
Max. Moisture 13%
Min. Test Weight 77 KG/HL
Min. Weight of 1000 kernel 29 Gram
Min. Falling no. 250 seconds
Min. wet gluten 28% for wheat 14%protein& 26% for 12.5% protein
Max. Total dockage ,impurities,foreign matters,shrunken , broken
and damage kernels 4.5%
Max. Ergot 0.045%
Free from live insects and their life stages ,remnants of
rodents,poisonous seeds and unnatural odour/flavor/colour.

. •قمح �صلب متجان�س ال�صنف وغري معدل وراثي ًا
.  كحد �أدنى%12.5  �أو%14 )•ن�سبة الربوتني (على �أ�سا�س الوزن اجلاف
.  كحد �أعلى%13 •ن�سبة الرطوبة
.  هكتولرت كحد �أدنى/كيلوجرام77 •الوزن النوعي
.  جرام ًا كحد �أدنى29 •وزن الألف حبة
.  ثانية كحد �أدنى250 •رقم ال�سقوط
%12.5  للقمح ذات بروتني%26  و%14  للقمح ذات بروتني%28 •ن�سبة اجللوتني الرطب
. كحد �أدنى
. كحد �أعلى%4.5 •ن�سبة ال�شوائب واملواد الغريبة واحلبوب التالفة وال�ضامرة واملك�سورة
.  كحد �أعلى%0.045 •ن�سبة الإرجوت
 واحلبوب، واملخلفات القوار�ض، والطفيليات،•خايل من احل�شرات احلية و�أطوارها
.  والتغريات يف اللون والرائحة، والبذور ال�سامة،التالفة باحل�شرات
 والعنا�صر، والإ�شعاع، وبقايا املبيدات احل�شرية،•�أال تتجاوز ن�سبة ال�سموم الفطرية
. املعدنية الثقيلة حدود املوا�صفات الدولية للغذاء
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: �سيا�سات �شراء القمح:ثاني ًا
: –�شراء القمح من اخلارج1
 ومنها املحافظة على احتياطي, يف �إطار ال�سيا�سات املتعلقة برت�شيد ا�ستهالك املياه يف اململكة
، و�إ�صدار اخلطة الوطنية للمياه لتحقيق اال�ستغالل الأمثل،املياه اجلوفية غري القابلـة للتجديد
واتباع �سيا�سات زراعيــة ت�ؤدي �إلى تخفي�ض معدالت ا�ستهالك املياه بالقطاع الزراعي وتطبيق
هـ1428/11/9  بتاريخ335  �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم،�أ�ساليب الري احلديثة
 وتنظيم ا�ستخدامها يف املجاالت،واملت�ضمن قواعد و�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك املياه
 ومن هذه الإجراءات توقف امل�ؤ�س�ســة العامة،الزراعية يف جميع املدن والقرى والهجر باململكة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن �شراء القمــح املنتج حملي ًا تدريجي ًا يف مدة �أق�ص ــاها
 والنظر يف و�ضع املزارعني وامل�ستثمرين،%12.5 ثماين �سنوات مبعدل تخفي�ض �سنوي قدره
 وهذا �أدى بدوره �إلى بدء امل�ؤ�س�سة با�سترياد..يف القطاع الزراعي يف حالة ت�أثرهم بهذا القرار
 حيث بلغت كمية، هـ1429/28 القمح من الأ�سواق العاملية اعتبار ًا من نهاية العام املايل
1.914 و،م2008  دوالر للطن يف عام353.5  مبتو�سط �سعر، �آالف طن305 القمح امل�ستورد
 وبلغت كمية القمح امل�ستورد خالل, 2009  دوالر للطن يف عام259.9  مبتو�سط �سعر،�ألف طن
,  دوالر ا�ستالم موانئ اململكة238.08  �ألف طن مبتو�سط �سعر1.950 م حوايل2010 عام
 وقد. وذلك لتغطية اال�ستهالك املحلي واملحافظة على حجم املخزون االحتياطي من القمح
: طبقا للتايل، متكنت امل�ؤ�س�سة من ا�سترياد نوعيات ذات مو�صفات عالية اجلودة
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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 $353.50 per ton in that year. The amount of imported wheat
increased during the year 2009 to reach 1,914,000 tons at a price of
$259.9 per ton (including delivery fees). The imported wheat increase
during the year 2010 to reach 1,950,000 tons at a price $ 238.08 per
ton.This importation was meant to cope with local consumption of
wheat and conserving it in our storage capacity. GSFMO was able to
import wheat with high quality and specification as following.
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: املخزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ-3
حافظت امل�ؤ�س�سة على خمزون احتياطي من القمح يغطي حاجة اال�ستهالك ملدة �ستة
�أ�شهر و�سوف تعمل م�ستقبال على زيادته �إلى �سنة كاملة بنا ًء على تو�صية جمل�س ال�شورى
هـ بعد تنفيذ امل�شاريع التو�سعية امل�ستهدفة لل�صوامع1432/10/10 ) وتاريخ43/89( رقم
يف ميناء مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء �ضباء بطاقة
) �ألف طن لكل منهم بالإ�ضافة �إلى زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة120( ا�ستيعابية
. ال�سترياد القمح
 وهذا الإجراء من �ش�أنه،علم ًا ب�أن امل�ؤ�س�سة تقوم بتوزيع هذا املخزون على فروع امل�ؤ�س�سة
 مما ي�ساعد،عدم تخزين كامل املخزون الإ�سرتاتيجي من القمح والدقيق يف مكان واحد
 كما يتيح. على عزل �أي منطقه تت�أثر ب�أي ت�أثريات كانت مثل احلرائق �أو ال�سيول وغري ذلك
 �أما. هذا الإجراء �إمداد املنطقة املت�أثرة من خالل املناطق الأخرى التي يتوفر بها املخزون
فيما يخ�ص خطط الطوارئ للعاملني فقد و�ضعت قواعد وتعليمات ل�ضمان �سالمة العاملني
واملمتلكات وو�ضعت خطط �إ�سرتاتيجية لربامج التدريب لالرتقاء ب�أداء العاملني ورفع جودة
. ال�سالمة املهنية
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3-Surplus storage of wheat & emergency plan
The strategic storage of wheat which is estimated to be enough
for six months and aiming to increase it to one year according to
the recommendation of Majlis Alsh-shura no. 43/89 ,and after the
completion of silo expansions in king Abdullah economic city ,Yunbou
port.and Dhiba port at 120000 tons each.Inaddition to increase the
budget for wheat import . The Organization is distributing wheat
stock among it’sbranches and not in one place to enable GSFMO to
isolate any region being affected from the others and supply it from
the others.Roles and instructions and emergency plans for employees
have been set to insure safety for them and properties. Also ,training
is done to increase efficiency ,safety and technical quality.

 ويرجع ذلك لل�سيا�سات،) مزارع24.810(  وا�ستلمت هذه الكمية من،هـ1414/1413 العام
 �إال �أن الكمية امل�ستلمـة من القمـح املحلي اجتهت �إلى،ال�سعرية ودعم الدولة للمزارعني
.)هـ1432/31(  م2010 )مليون طن يف عام1.28(  حيث بلغت حوايل،االنخفا�ض
 نظر ًا النخفا�ض �سعر �شراء القمح من،) مزارع ًا7,316( وانخف�ض عدد املزارعني �إلى
1428/11/9  بتاريخ335 املزارعني �إلى ريال واحد للكيلوجرام بالإ�ضافة �إلى ت�أثري القرار رقم
،%12.5 هـ والقا�ضي بتوقف امل�ؤ�س�سة عن �شراء القمح املنتج حملي ًا تدريجي ًا مبعدل �سنوى يبلغ
.)7،8( ) وال�شكل البياين رقم4( وهو ما يت�ضح من اجلدول رقم
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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 1,280,000 tons in the year 2010. The number of farmers
decreased to 7,316 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 (7,8).
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مية امل�ستلم`ة منµ ال:(4) مbو∫ رóج
ةÎØد املزارعني خال∫ الóالقم`ح املحلي وع
( `g 1432/1431 - `g 1406/1405)

Table (4): Quantity of Received
Local Wheat and the Number of
Local Farmers during the period
of (1985 - 2010)

Net Quantities Received (Tons)

د املزارعنيóع

املو�سم الزراعي

The number of Farmers

Agricultural Year

2015916

16250

1985 (1405/ 1406)

2131602

17111

1986 (1406/ 1407)

2463252

20099

1987 (1407/ 1408)

2990634

22652

1988 (1408/ 1409)

3027742

25103

1989 (1409/ 1410)

3403176

27397

1990 (1410/ 1411)

3663380

27736

1991 (1411/ 1412)

3501922

32642

1992 (1412/ 1413)

4314478

24810

1993 (1413/ 1414)

2436204

32301

1994 (1414/ 1415)

1647956

34258

1995 (1415/ 1416)

1219666

13261

1996 (1416/ 1417)

1793438

15141

1997 (1417/ 1418)

1721018

14214

1998 (1418/ 1419)

1767205

10344

1999 (1419/ 1420)

1939841

10814

2000 (1420/ 1421)

2163475

12922

2001 (1421/ 1422)

2370024

16811

2002 (1422/ 1423)

2590654

18713

2003 (1423/ 1424)

2576789

18688

2004 (1424/ 1425)

2344466

15326

2005 (1425/ 1426)

2362760

12568

2006 (1426/ 1427)

2348019

13726

2007 (1427/ 1428)

1724733

9225

2008 (1428/ 1429)

946427

5360

2009 (1430/ 1431)

1280000

7316

2010 (1431/ 1432)
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2003(1423/ 1424)
2004(1424/ 1425)
2005(1425/ 1426)
2006(1426/ 1427)
2007(1427/ 1428)
2008(1428/ 1429)
2009(1430/ 1431)
2010(1431/ 1432)

2002(1422/ 1423)

2001(1421/ 1422)

2000(1420/ 1421)

1999(1419/ 1420)

1998(1419 /1418)

1997(1417/ 1418)

1996(1416/ 1417)

1995(1415/ 1416)

1994(1414/ 1415)

1993(1413/ 1414)

1992(1412/ 1413)

1991(1411/ 1412)

1990(1410/ 1411)

1989(1409/ 1410)

1988(1408/ 1409)

1987(1407/ 1408)

1986(1406/ 1407)

1985(1405/ 1406)

`g 1432/1431 ≈ اإل1406/1405 ة منÎØد مزارعي القمح املحلي خال∫ الó ع:(7) مb رπµ�س
Figure (7): Number of local wheat farmers during the period (1985- 2010)
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`g 1432/1431 ≈ اإل1406/1405 ة منÎØية امل�ستلمة خال∫ الaساüمية القمح الc (8) مb رπµ�س

Figure (8): Net Quantity of Received Wheat during the period (1985 Ð 2010)
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:  االإنتاجπµيg :ثالث ًا

Third: The Organizational Structure of Production:

�س�سةDرو´ املوa

‹االإجما
) ( طـن

Branches

Total
)Tons(

Aljouf

Tabuk

2284975

120679

٪ 100

5.3

اجلوف

تبوك

حــائل

املدينة املنورة

الق�شيم

èاملنت

ال�شرقية

مكة املكرمة

الريا�ص

Asir

Makkah

Riyadh

181527

314030

507112

572349

7.9

13.8

22.2

25.5

Hail

Madinah
Munawarah

Qassim

Eastern
Region

121885

138921

152670

175802

5.3

6.1

6.7

7.7

ع�شــري

Product

≥يbóال
Flour

´رØن�سبة انتاج ال
‹لالإجما

٪ of production to total
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 هـ1432/31 إنتاجالفروعمنالدقيقفيعام:) 5 (جدولرقم

Table (5): Production of Flour in the Branches during the year 2010
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:م ‘ االإنتاجóالقمح امل�ستخ-1
)مليون طن يف عام2.89( بلغت كمية القمح امل�شتخدم يف اإنتاج الدقيق وم�شتقات القمح
 وبن�شبة انخفا�ص، هـ1431/30 ) األف طن عن العام17.8(  بانخفا�ص قدره، 1432/31
 ويرجع �شبب ذلك اإلى زيادة اإنتاجية املطاحن القائمة نتيجة ال�شيانة املكثفة، )%0.61(
 مما �شاعد املوؤ�ش�شة على تلبية كامل الطلب على،االأمر الذي اأدى اإلى رفع كفاءتها الت�شغيلية
. الدقيق واملحافظة على خمزون على مدار العام ال يقل عن مليوين كي�ص مب�شتودعاتها
:èي≥ املنتbóال-2
هـ بزيادة قدرها1432/1431 ) مليون طن يف عام2.28( بلغ اإنتاج املوؤ�ش�شة من الدقيق
، حيث بلغت اأعلى ح�شة اإنتاج لفرع منطقة الريا�ص،  ) األف طن عن العام ال�شابق15 (
 يليه فرع، من اإجمايل اإنتاج املوؤ�ش�شة%25.0 ) األف طن وبن�شبة572.3( بكمية قدرها
 ثم فرع منطقة،%22.2 ) األف طن وبن�شبة507.1(  بكمية قدرها، منطقة مكة املكرمة
 بكمية،  ثم فرع املنطقة ال�شرقية،%13.8 ) األف طن وبن�شبة314.0( ع�شري وبكمية قدرها
 وتتوفر اأر�شدة كافيه من الدقيق يف جميع فروع، %7.9 ) األف طن وبن�شبة181.5( قدرها
. )9(  وال�شكل البياين رقم،)5(  وهو ما يت�شح من اجلدول رقم، املوؤ�ش�شة على مدار ال�شنة
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1. Wheat used in production:
The quantity of wheat used for producing flour and wheat derivatives
reached 2.89 million tons in the year 2010 which is 17,800 tons less than the
year 2009 (0.61 % decrease) and that is due to the in crease of mill officiency
becouse of good maintenence which helped to comply with the flow demmd
and that due to the in creaes of mill effeciency becouse of good mainterence
which helped to comply with the flow demind and GSFMO keeps the 2 million
bags of flour in its warehouses all time during the year.
2. Flour Production:
The quantity of flour produced by all branches reached 2.28 million
tons in 2010 which is 15000 more than in the year 2009. The biggest
quantity of produced flour was in Riyadh that reached 572.3 thousand tons
which is 25% of the total quantity of flour produced by the Organization.
After Riyadh comes Makkah, in which 507,100 tons of flour is produced
representing 22.2% of the total. After Makkah comes the branch in Asir, in
which the quantity produced reached 314,000 tons (13.8%). Then comes
the branch in the Eastern Region, in which production reached 181,500 tons
(7.9%) as shown in Table 5 and Figure 9.
there is enaugh flour in all branches all over the year as shown in the
following table.
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 هـ1432/31  إنتاج الفروع من الدقيق خالل عام:)9( شكل رقم
Figure (9): Production of Flour in the Branches during the year 2010
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اجلوف

Aljouf

تبوك

Tabuk

حائل

Hail

املدينة املنورة
Madinah
Munawra

الق�صيم

Qassim

ال�شرقية

Eastern
Province

ع�سري

Asir

مكة املكرمة

Makkah

الريا�ض

Riyadh

0

:èستقات القمح املنتûم-3
بلغ املنتج من م�شتقات القمح ( ال�شميد واجلري�ص والهري�ص واملفلق وجنني القمح والنخالة
%20 ) طن ًا وبن�شبة قدرها حوايل566.5(  األف طن بزيادة قدرها3.37 االآدمية ) حوايل
 األف طن1.15 حيث بلغ اأعلى حجم اإنتاج لفرع املوؤ�ش�شة مبنطقة الريا�ص وبكمية قدرها
 األف طن0.98  يليه فرع مكة املكرمة وبكمية قدرها،  من اإجمايل اإنتاج املوؤ�ش�شة%34 وبن�شبة
 وهو%26.8  اآالف طن وبن�شبة906  ثم فرع املنطقة ال�شرقية وبكمية قدرها%29.1 وبن�شبة
. )10( ) وال�شكل البياين رقم6( ما يت�شح من اجلدول رقم

Branches

Total

) ( طـن

اجلوف

املدينة املنورة

)Tons(

Aljouf

Madinah
Munawara

3,374.5

0

0

%100

0

0

حــائل
Hail

9

3.0

ع�شــري
Asir

99.9

3.0

�س�سةDرو´ املوa
الق�شيم

èاملنت
تبوك

ال�شرقية

Qassim

Tabuk

Eastern
Province

201.7

29.2

906

6.0

8.0

26.8

مكة املكرمة

الريا�ص

Makkah

Riyadh

982.4

1,146.3

29.1

34.0

Product

≥يbóال

Wheat
Deriatives

ن�سبة انتاج
‹ر´ لالإجماØال
٪ of

production to
total

Annual Report
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Table no. (6)Production of wheat derivatives in the branches in the year 2010

2010 - 1432-1431 لعام

3. Production of Wheat Derivatives:
The quantity of wheat derivatives (jareesh, harees,É etc) reached
3,370 tons in the year 2010, which is 566.5 tons more than the year
2009 (20% increase). The largest production quantity of wheat
derivatives reached 1,150 tons in Riyadh branch representing 34% of
the total wheat derivatives’ production. After Riyadh comes Makkah
in which the quantity reached 980 tons (29.1% of the total). After
Makkah comes the branch in the Eastern Region of the Kingdom in
which its production reached 906 tons (26.8% of the total) as shown
in Table 6 and figure 10.
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 هـ1432/1431إنتاجالفروعمنمشتقاتالقمحفيعام:) 10(الشكلرقم
Figure (10)Production of wheat deravitives in the branches in the year 2010
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 -4ن�سبة التو ∞bاالVسطرار… ل�ساعات التûس¨ي πالطبيعي للعام : `g1432/31
بلغ اإجمايل �شاعات الت�شغيل الفعلي للمطاحن ( )142.4األف �شاعة بانخفا�ص قدرة
( )5.9األف �شاعة عن العام 1431/1430هـ بن�شبة انخفا�ص  ، %4وبالتايل فاإن ن�شبة
اال�شتغالل الفعلي للمطاحن  ، %103.19ويرجع اإلى زيادة الكفاءة الت�شغيلية للمطاحن .
بلغت �شاعات التوقف الطارئة ( )3.1األف �شاعة بن�شبة  %2.14من عدد �شاعات الت�شغيل
الفعلي للمطاحن  ،واأقل من العام ال�شابق 1431/1430هـ مبقدار ( )9.5األف �شاعة وبن�شبة
 %75.3وهذا موؤ�شر اإيجابي على انخفا�ص التوقفات اال�شطرارية و–�شن ظروف الت�شغيل
وزيادة فرتات ال�شيانة الوقائية  ،علم ًا اأن معدل التوقف اال�شطراري امل�شمو ìبه  ،%3.5وهو
مايت�شح من اجلدول رقم ( ، )7وال�شكل البياين رقم (. )11

4. Percentage of emergency stops to operational hours in the year
2010:
The total operational hours obtained 142,400 hours which is 5,900
hours less than the year 2009 representing 4% decrease and the mills
utilization is 103% of the yearly production plan.
Total hours of emergency stops reached 3,100 hours in year 2010,
representing 2.14% of total operational hours of flour mills and it is
less by 9,500 hours in 2009 (75.3% decrease) and it had the ability
to implement the annual operational plan of the year 2010. However,
it is allowable to have emergency stops up to 3.5% as shown in table
7 and figure 11.

جدول رقم ( )7نسبة التوقف االضطراري لساعات
التشغيل الطبيعي للعام 1432/31هـ

�ساعات التو ∞bاالVسطرار…

ن�سبة �ساعات التو ∞bاالVسطرار…
اإل≈ �ساعات التûس¨ي πالØعلية

منطقة الريا�ص

Riyadh

33999.5

821.5

2.36

منطقة مكة املكرمة

Makkah

38034.73

870.29

2.24

املنطقة ال�شرقية

Eastern Region

14493.13

343.5

2.32

منطقة الق�شيــم

Qassim

11965.30

507

4.07

منطقة ع�شــري

Asir

17618.83

443.33

2.45

منطقة تبـوك

Tabuk

6066.78

37.4

0.61

Madinah Munawarah

7326.00

0.00

0.00

Hail

6932

84

1.20

منطقة اجلوف

Aljouf

5970.00

12.00

0.20

االإجما‹

Total

142406.27

3119.04

2.14

�ساعات التûس¨ي πالØعلي

ال```Øرو´ ح�س Öاملناط≥

Actual hours of
operation

Region-wise Branches

التقرير السنوي
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Table No. (7): Operational Hours of
Mills during the year 2010

منطقة املدينة املنورة
منطقة حائل

Emergency Stops
Hours

% of Emergency Stops to
the total hours

شكلرقم(:)11نسبةالتوقفاالضطراريلساعات
التشغيل الطبيعي للعام 1432/31هـ

Figure (11) Percentage of emergency stops to the actual operational hours in the year 2010
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-5النخالة :
بلغ املنتج من النخالة لال�شتخدام احليواين حوايل ( )618.7األف طن ،بانخفا�ص
قدره ( )27.3األف طن عن العام املايل 1431/1430هـ وبن�شبة  ،%4.2ويرجع االنخفا�ص
لرفع الكفاءة الت�شغيلية ملطاحن الدقيق وبالتايل انخفا�ص ن�شبة النخالة من القمح  ،ويو�شح
اجلدول رقم (  ) 8وال�شكل البياين رقم ( )12اإنتاج الفروع من النخالة يف العام 1432/31هـ.

جدولرقم(  :) ٨إنتاجالفروعمنالنخالةفيعام 1432/1431هـ

Branches
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Table No. (8): Production of Animal use Bran in the
Branches During the Year 2010

نخالة اال�ستخóام ا◊يوا Êاملنتجة )طن( ن�سبة اإنتاج a πcر´ اإل≈ االإجما‹ )(%
Production rate of each branch

ال```Øرو´

منطقة الريـ ـ ــا�ص
منطقة مكة املكرمة
منطقة الق�شيـ ـ ــم
املنطقة ال�شرقية
منطقة ع�ش ـ ـ ــري
منطقة تبـ ـ ـ ـ ــوك
منطقة حائل
منطقة املدينة املنورة
منطقة اجلوف
االإجما‹

5. Bran:
The production of animal bran is 618700 tons in the
year 2010 which is less than by 27300 tons in 2009
(4.2% decrease), due to the efficiency of the operation
of the mills. Table(8) and figure (12) bran productionin
the branches in the year 2010 .

)Animal use bran produced (tons

)to the total (%

Riyadh

154075.76

24.9

Makkah

130123.73

21.03

Qassim

97309.07

15.73

Eastern Region

52423.62

8.47

Asir

47535.49

7.68

Tabuk

37800.03

6.11

Hail

33960.53

5.49

Madinah Munawarah

33567.63

5.43

Aljouf

31912.88

5.16

Total

618708.74

100.00

 هـ1432/1431  إنتاج الفروع من النخالة في عام:)12( شكل رقم
Figure (12): bran production in the branches in the year 2010
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-6االأعالف :
بلغت الكمية املنتجة من االأعالف بجميع اأنواعها ( )301األف طن يف العام 1432/31هـ
بزيادة ن�شبتها  %20.4عن العام ال�شابق 1431/30هـ  ،ويرجع ذلك اإلى زيادة عدد �شاعات
ت�شغيل م�شانع االأعالف  ،وبلغ اأعلى حجم اإنتاج ملنطقة الق�شيم حوايل ( )93األف طن وبن�شبة
 %30.9من اإجمايل اإنتاج االأعالف باملوؤ�ش�شة  ،يليه فرع منطقة ع�شري ومنطقة الريا�ص على
الرتتيب  ،وهو ما يت�شح من اجلدول رقم (  ) 9وال�شكل البيانى رقم (.)13

جدولرقم(:) 9إنتاجالفروعمناألعالففيعام 1432/1431هـ

Table No. (9): Production of Animal Feed in the Branches during
the Year 2010

ال```Øرو´

االأعالف املنتجة )طن(

ن�سبة اإنتاج a πcر´ اإل≈ االإجما‹ )(%

)Feed produced (tons

Production rate of each
)branch to the total (%

Qassim

93039

30.9

Asir

70722

23.5

منطقة الري ــا�ص

Riyadh

63293

21

املنطقة ال�شرقية

Eastern Region

47818

15.9

Makkah

26151

8.7

Total

301023

100

Branches
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6. Feed:
The feed production of all the types of feed is 301000 tons in the
year 2010 which is 20.4% more than the year 2009,and this is due
to increase of operational hours of feed mills.The highest production
is in alqassim (93000) tons (30.9%of total. The second is Asir then
Riyadh. As shown in table 9 and figure 13 .

منطقة ع�ش ــري

منطقة مكة املكرمة
االإجمايل

 هـ1432/1431  إنتاج الفروع من األعالف في عام:)13( شكل رقم
Figure (13): Production of Feed in the Branches during the year 2010
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مكة املكرمة

ال�شرقية

الريا�ض

ع�سري

الق�صيم

Makkah

Eastern
Province

Riyadh

Asir

Qassim
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:الق�سم الثالث
تسويق المنتجات
Third Section:

Marketing GSFMO products

�أو ًال  :املبيعات الإجمالية للدقيق
ثاني ًا  :مبيعات الفروع من الدقيق
ثالث ًا  :مبيعات الأعالف
رابع ًا  :مبيعات النخالة
First: Total Flour Sales
Second: Flour Sales in the branches
Third: Feed Sales
Fourth: Animal bran sales
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(ي≥ )باملليون طنbóمية مبيعات الc

Year

ال�سنوات

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 (1429 /1430)

2.181

2010 (1431 /1432)

التقرير السنوي

The exact amount of sales million tons

 مبيعاتاملؤسسةمنالدقيقخاللالفترﺓمن:)10( جدولرقم
 هـ1432/1431  إلﻰ1412/1411

Annual Report

Table No. (10): Total Sales of Flour during the
period (1991 - 2010)

: ≥يbó املبيعات االإجمالية لل: اأو ًال
ً
 فقد بلغت،ت�شاعفت كمية مبيعات املوؤ�ش�شة من الدقيق خالل الع�شرين عاما ال�شابقة
) 2.18 (  وارتفعت تدريجي ًا اإلى اأن بلغت، هــ1412/1411 ) مليون طن يف عام0.95(
) خالل الفرتة من%128( و اإجمايل‰  ومبعدل، م2010 ) هــ1432/31( مليون طن يف عام
،) %6.4 ( و �شنوي قدره‰  ومبتو�شط معدل،) هــ1432/31(  ه ـ اإلى عام1412/1411 عام
)10(  وهو ما يت�شح من اجلدول رقم.وذلك ا�شتجابة للطلب املتزايد على الدقيق يف اململكة
 واللذين يو�شحان التطور ال�شنوي ملبيعات املوؤ�ش�شة من الدقيق،)14( وال�شكل البياين رقم
. هـ1432/31 هـ اإلى العام1412/11 خالل الفرتة من العام

2010 - 1432-1431 لعام

First: Total Sales of the Organization:
The Organization’s sales of flour significantly increased during
the last 20 years. They reached 0.95 million tons in the year 1991
and gradually increased to 2.18 million tons in the year of 2010 with
an average annual growth of 6.4%. This increase was due to the
increasing demand of flour in the Kingdom. These statistics become
clearer in Table 10 and Graph 14. The table and graph explain the
annual growth of sales of flour by the Organization during the period
between 1991 and 2010.
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شكل رقم (  :) 14مبيعات املؤسسة من الدقيق في الفترﺓ من  1432/1431- 1412/1411هـ
)Figure (14): Total Sales of Flour during the period (1991 Ð 2010
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: ≥يbóرو´ من الØ مبيعات ال: ثاني ًا
،) هـ1432/31( م2010  مليون طن يف العام2.18 بلغت مبيعات املوؤ�ش�شة من الدقيق
 هـ حيث بلغت1432/31 واحتل فرع مكة املكرمة املركز االأول يف مبيعات الدقيق يف العام
 يليه فرع الريا�ص مبقدار، ) من اإجمايل مبيعات الدقيق%30.5 ( ) األف طن بن�شبة667(
 بينما احتل فرع ع�شري، ) من اإجمايل مبيعات الدقيق%23.5 ( ) األف طن بن�شبة515(
 وهو، ) من اإجمايل مبيعات الدقيق% 13.1(  ) األف طن بن�شبة286 ( املركز الثالث مبقدار
. )15( ) وال�شكل البياين رقم11( ما يت�شح من اجلدول رقم

Second: Sales of OrganizationÕs Branches:
The Organization’s flour sales reached 2.18 million tons during the
year 2010 (1431/1432). The branch in Makkah made the biggest sales
of flour which reached 667,000 tons making up 30.5% of the total
flour sales. After Makkah’s branch came the Riyadh branch with sales
reaching 515,000 tons of flour (23.5% of the total flour sales). The
branch in Asir took the third place in terms of flour sales with a total
of 286,000 tons (13.1% of the total flour sales). These statistics are
explained in Table 11 and Figure 15.

)النخالة-األعالف- مبيعاتالفروعمن( الدقيق:)11(جدولرقم
)  هـ ( ﺑالطن1432/1431 خالل العام

ا÷````````وف

πFح`````````ا

Tabuk

Aljouf

Hail

Qssim

Madinah

Eastern
Province

2.181.627

53.694

63.455

80.098

118.102

141.909

303.516

235

0

0

91.478

475.646

32.818

35.180

41.918

37

Total

Ò````````ع�س

¢V```اjرمة ال``رµ``ة املµ`م

è املنت/ ´روØال

Asir

Riyadh

Makkah

Branches / Product

256.662

285.980

514.758

666.969

≥يbóاإجما‹ مبيعات ال

0

48.634

73.022

63.573

26.574

اإجما‹ مبيعات االأعالف

34.386

4.362

91.895

110.483

124.566

اإجما‹ مبيعات النخالة

Total sales of ßour

Total sales of feed

Total sales of bran
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Table No. (11): Sales (In Tons) By Branches
During the Year 2010
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Figure (15): Branches contribution of Flour Sales during the year 2010
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Third: Feed Sales
The total sales in terms of animal feed were 303,500 tons during
the year of 2010. The Qassim branch took first place in terms of sales
of animal and poultry feed. The sales in that branch reached 91,500
tons which is 30.1% of the total sales of animal feed. The Asir branch
took the second place with the sales of 73000 tons which constitutes
24.1% of the total. The Riyadh branch took third place, having the
sales of 63,600 tons which is 20.9 of the total sales of animal feed.
These numbers are explained in Table 11 and Figure 16.

:  مبيعات الأعالف: ثالث ًا
،هـ1432/31 ) �آالف طن يف العام303.5( بلغ �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من الأعالف
%30.1  �ألف طن بن�سبة91.5 واحتل فرع الق�صيم املركز الأول يف مبيعات الأعالف بكمية
 من �إجمايل%24.1  �ألف طن بن�سبة73  يليه فرع ع�سري بكمية،من �إجمايل مبيعات الأعالف
 �ألف طن بن�سبة63.6  بينما احتل فرع الريا�ض املركز الثالث بكمية،مبيعات الأعالف
) وال�شكل البياين11(  وهو ما يت�ضح من اجلدول رقم، من �إجمايل مبيعات الأعالف%20.9
.)16( رقم
مساهمةالفروعفيإجماليمبيعاتاملؤسسةمناألعالف:)16(شكلرقم
 هـ1432/1431 في العام
35

Figure (16): Branches contribution of Feed Sales during the year 2010
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رابع ًا  :مبيعات النخالة :
بلغ �إجمايل مبيعات امل�ؤ�س�سة من النخالة ( � ) 475.6ألف طن يف العام  1432/31هـ،
واحتل فرع مكة املكرمة املركز الأول يف مبيعات النخالة احليوانية ،فقد بلغت مبيعاته
(� )124.6ألف طن بن�سبة ( ) %26.2من �إجمايل مبيعات النخالة احليوانية ،يليه فرع
الريا�ض حيث بلغت مبيعاته ( � )110.5آالف طن بن�سبة ( )%23.2من �إجمايل مبيعات
امل�ؤ�س�سة من النخالة احليوانية ،بينما احتل فرع ع�سري املركز الثالث ،فقد بلغت ()91.9
�آالف طن بن�سبة (  ) %19.3من �إجمايل مبيعات النخالة احليوانية ،وهو ما يت�ضح من
اجلدول رقم ( )11وال�شكل البياين رقم (. )17

Fourth: Animall bran sales
The total GSFMO’s sales of animal bran reached 475,600 tons
during the year 2010. Makkah branch took first place with a total
of 124,600 tons of animal bran sales (26.2% of the total bran sales).
Secondary placing is by Riyadh branch with sales of 110,500 tons
of animal bran (23.2% of the total bran sales). In third place is the
Asir branch with sales reaching 91,900 tons (19.3% of the total animal
bran sales). These numbers are explained in Table 11 and Figure 17.

شكلرقم(:)17مساهمةالفروعفيإجماليمبيعاتاملؤسسةمن
النخالة في العام  1432/1431هـ

Figure (17): Branches contribution of Bran Sales during the year 2010
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: áس�سSDوŸن�سوبي اŸ «فيX الوπµ«¡ ال:لk hCا
äاP Ω اأو م¡اäلياªY §≤صة فù�صDƒŸفي اXƒ من م%52^6 ò ينف,يفيةX¶ر وf ¡ةLمن و
اªc , ةÑتcوية وóالة يªY اإدارية وΩ¡اÃ ÚفXƒŸي اbاH ™ل£ا ي†صª في,êتاfالإH صرةTاÑصلة مU
. (18) ºb رÊياÑ الπµصû وال,( 12 ) ºbو∫ رó÷¬ اëصVƒي
ًقاa عدد العاملني يف امل�ؤ�س�سة و:)12( ا÷دو∫ رقم
 هـ1432/1431 ل يف العامªلطبيعة الع

First: The Functional Structure of Employees in the Organization:
From an employment point of view, 52.6% of the employees in the
organization take on jobs related to production whereas the rest of
the employees take on management jobs ,labours and clerks . This
statistic is explained in Table 12 and Figure 18.

Table No. (12): Number of Employees according to their Nature
of Work during the year 2010
Percentage % áÑالن�س

Numbers ال©دد

2.8

109

Administratives

17.6

677

Professionals

9.1

349

Clerical

35

1350

35.5
100

The nature of work

πª© الá©«ÑW
¿ƒاإداري
¿ƒم¡ني
ةÑتc

asst. Profesional and
Technicians

¿ƒو¿ وفنيóYصاù¿ مƒم¡ني

1367

Workers

¿ƒويóي

3852

Total

ايلªLالإ

 الهيكل ال�ظيفي ملن�س�بي امل�ؤ�س�سة يف العام:) 18 ( ال�سكل
 هـ1432/1431
Figure(18)The functional structure of
GSFMO employees
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,`g 1432/31 ΩاY ∫الN ÚفXƒŸايل اªL من اإ%51 ايلƒ¿ حƒديƒصعù¿ الƒفXƒŸ اπµصûوي
äلóÑفر الƒJ ΩóY و,يYصة ال�صناù�صDƒŸ اπªY يعةÑW ≈ة اإلÑصùل∂ النJ صVخفاfب اÑ™ �صLوير
º¡ÑريóJ óعH Úديƒصعù الÚ الفنيÜصرùJ ≈صافة اإلVالإH ,لةgDƒŸنية اWƒالة الª العÜا£≤ل�صت
íصVƒ ي.دةƒصعùة الÑصùf ™ا ‘ رفk ا اأ�صا�صيk ≤FاY πãÁ  ‡ا,صةù�صDƒŸ اπªY ∫اéÃ º¡يلgاأJو
.صةù�صDƒŸدة ‘ اƒصعù الiƒصتù( م19) πµصû ( وال13 ) ∫وó÷ا

The number of Saudi’s represent 51% of total employees in the
year 2010. The low percentage is due to the industrial work of
GSFMO , no incentives and leaving GSFMO after training to other
companies,which it is an obestical to raise saudization.
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 19 represent the levels of Saudization
in the Organization.

ن�سية يف العامéقاً للa عدد العاملني يف امل�ؤ�س�سة و:)13( ا÷دو∫ رقم
 هـ1432/1431

Table No. (13): Number of Employees according to
their Nationalities during the year 2010

Percentage % áÑالن�س

Numbers ال©دد

51

1947

Saudi

ديƒ�صع

49

1905

Non-Saudi

ديƒ �صعÒZ

100

3852

Total

‹ÉªLالإ

Nationality

60

 هـ1432/1431  للعامI ن�سبة ال�سع�د:) 19 ( ال�سكل
Figure (19): Saudization during the Year 2010
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:التدريبh  التطوير الإداري:Ék «fÉK
ºgóزويJ وº¡J ورف™ م¡ارا,نيةWƒ العاملة الiƒ≤ الπيgاأJ ≈ية اإلÑريó التèامÈ ال±ó¡J
πãية والفنية مYصالمة ال�صناùي≤ية والƒصùالية والتŸ الإدارية واäالéŸ ‘ اóيóL ƒg  ماπµH
.. AاH¡رµا والµيfاµيŸ�صة واó وال¡نäاÈختŸدة واƒ÷ة واfن وال�صياë£ التخزين والä›ال
ÜالW ع†صH ريبóتH ةcصارûŸة ‘ اªgصاùصة مù�صDƒªا¿ للc اªc , يةLتاf الإº¡JAفاc ™ رف±ó¡H
ية التيÑريó التèامÈ الπãªتJصة وù�صDƒŸة ‘ فروع اµلªŸاH تخ�ص�صةŸ اäلياµ والäا÷امعا
ريبó التèرامHير الإداري وƒ£ التèرامH ‘ ,`g1432/1431 ايلŸ اΩال∫ العاN اgòنفيJ ”
: èامÈ√ الòg πصيUفاJ ا يليª وفي, الفني
: التطوير الإداريèeÉf بر-1
,`g1432/1431 ايلŸ اΩال∫ ال`ع`اN اk فXƒ( م516) èامfÈا الòg ين منóصتفيùŸد اóY ≠لH
:ير الإداريƒ£ التèرامH äالéŸ ìا يلي اإي†صاªوفي

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 administration, finance, marketing, industrial
safety and technical such as storage, milling ,quality ,laboratories,
engineering ,mechanics ,electricianand maintenance . These courses
are meant to improve the employees’capabilities. The Organization
has also contributed in training university & specialized colleges’ students in the Kingdom in all its branches. The training courses carried
out in the year 2010 are as following.
1. Management Development Program:
The number of beneficiaries in this program reached 516 employees during the year of 2010

. ايلŸ الإداري وا:1/1
.  الفني:2/1
.  اللغة الإجنليزية:3/1
.  ا◊ا�صب الآيل:4/1
. ¡نيةŸصالمة اùي والY الأمن ال�صنا:5/1

1.1: Management and Financial Program.
1.2: Technical Program.
1.3: English Language Program.
1.4: Computer Training Program.
1.5: Industrial Security and Safety Program.
Table 14 and Figure 20 explain the distribution of trainees on different fields of Management Development Program during the year
of 2010

يرƒ£ التèرامH ≈لY ÚHرóتŸاد اóYي™ اأRƒJ ( 20 ) πµصû ( وال14 ) ∫وó÷ اíصVƒوي
.`g 1432/1431 ايلŸ اΩال∫ العاN ةòنفŸالإداري ا
ي™ اأعداد املتدربني عل≈ برامج التط�ير االإداريR�J :)14( ا÷دو∫ رقم
 هـ1432/1431  يف العامIòاملنف

á«Ñ التدري¢Uدد الفرY

و´ التدريبf

The number of training opportunities
Branches

´hالفر

Headquarter

áeÉ© الIالإدار

Type of training

59

20

39

Admin. and Financial

‹اإداري وما

8

3

5

Specialized Technology

¢üسüîني متa

204

176

28

English Language

يةõل¨ة اإ‚لي

202

182

20

Computer Training

‹Bا�سب اM

43

41

2

Safety & Security

مةÓاأمن و�س

516

422

94

Total

‹ÉªLالإ
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Table No. (14): Distribution of Trainees in the Management
Development Program during the Year 2010
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 عدد امل�ستفيدين من برامج التطوير الإداري يف العام:)20( �شكل رقم
 هـ1432/1431

Figure (20): Number of Beneficiaries from the Management
Development Program During the Year 2010
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2. Technical Training Program:
The number of beneficiaries under this program was 24 employees
during 2010.
This program is divided into four majors which are as follows:
2/1. Technical and Industrial Training.
2/2. Quality Control and Laboratories Training.
2/3. Industrial Safety Training.
2/4. 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 2010 reached 540 employees. The employees who benefitted from the Management Development Program were 516. The
number of employees who benefitted from the Technical Training
program totalled 24 employees .As shown in table (15) and figure(21).
The organization also gave a chance to 21 university/college students in summer to be trained in the Organization’s branches in management and technical section. This is in the context of collaboration
with the Higher Education Sector of the Kingdom.

Table No. (15): Training programs carried out during the year 2010

: التدريب الفنيèeÉf بر- 2
ايلŸ اΩال∫ العاN اk فXƒ( م24) ƒëf èامfÈا الòg ين منóصتفيùŸد اóY ≠`لH
: التايلƒëل≈ النY يg وäخ�ص�صاJ عةHي اإل≈ اأرÑريó التèامfÈا الòg ºصù≤ وين,`g1432/31
.يYريب الفني وال�صناó الت: 1/2
.يةYƒدة النƒ÷ واäاÈختªريب للó الت: 2/2
.يةYصالمة ال�صناùريب للó الت: 3/2
.يةLارÿ اäياÎصûªريب للó الت: 4/2
خ`تلفةŸريب اó` التèرامH ين ا�ص``تفادوا منò الÚ``فXƒŸد اóY ¿≥ اأÑ ‡ا �صíيت`†ص
èرامH ا ا�صتفادوا منk فXƒ م516 º¡ من,اk فXƒ ( م540 ) `g1432/31 ايلŸ اΩال∫ ال``عاN
¬ëصVƒ ما يƒg و, ريب الفنيó التèرامH ا ا�صتفادوا منk فXƒ م24  و, ير الإداريƒ£``الت
. ( 21 ) πµصû ( وال15 ) ∫وó÷ا
 الت≤نيةäلياµ والä ا÷امعاÜال£ية لÑريóJ صةU ( فر21 ) دóY صةù�صDƒŸ اâاحJا اأªc
™ار التعاو¿ مWل∂ ‘ اإP و, الإدارية والفنيةäالéŸع†ص اH ‘ صةù�صDƒŸفروع اH تخ�ص�صةŸا
. ةµلªŸاH يةª التعليäصاù�صDƒŸا

 هـ1432/1431  يف العامIò الربامج التدريبية املنف:)15( ا÷دو∫ رقم

á«Ñ التدري¢Uدد الفرY

Total
Head Quarter

áeÉ© الIالإدار

516

422

94

Management Development

التط�ير االإداري

24

24

0

Technical Training

التدريب الفني

540

446

94

Total

‹ÉªLالإ
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The number of training opportunities
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Figure (21): Number of Participants of Training Programs during the
Year 2010

 هـ1432/1431  �أعداد امللتحقني بالربامج التدريبية عن العام:) 21( ال�شكل رقم
الإدارة العامة

Headquarter

الفروع

2010 - 1432-1431 لعام

Annual Report

التقرير السنوي

Branches

79

التطوير الإداري

Management Development

التدريب الفني

Technical Training

:الق�سم الخام�س
التقرير المالي
Fifth Section:

The Financial Report

. حتليل قائمة املركز املايل:�أو ًال
. امل�شروعات اجلديدة و�سري العمل فيها:ًثانيا
First: Financial Balance Sheet Analysis

2010 - 1432-1431 لعام

Annual Report

التقرير السنوي

Second: New Projects and Their Work Progress

83

Annual Report

التقرير السنوي

: هـ1432/1431  حتليل قائمة املركز املايل لعام:�أو ًال
تعرب قائمة املركز املايل عن �أ�صول امل�ؤ�س�سة والتزاماتها جتاه الغري واحل�سابات املدينة
 وت�شري بيانات قائمة املركز املايل وفائ�ض �إيرادات امل�ؤ�س�سة والتي يو�ضحها اجلدوالن.والدائنة
:) �إلى احلقائق التالية17 ،16( رقم
)709.4(  مقابل،هـ1432/1/24 ) ماليني ريال يف921.5( •حققت امل�ؤ�س�سة فائ�ض ًا بلغ
 والناجتة عن وف��ورات يف،%29.9  مبعدل منو حوايل،ه���ـ1431/1/13 مليون ريال يف
 وهذا الفائ�ض مطابق لل�سيولة املوجودة بح�سابات امل�ؤ�س�سة،الأبواب وزيادة يف الإيرادات
.لدى كل من م�ؤ�س�سة النقد والبنوك التجارية
 مقابل،هـ1432/1/24  ) مليون ريال �سعودي يف2978.7 ( •بلغ �إجمايل ميزانية امل�ؤ�س�سة
 ويرجع،%16.8  مبعدل انخفا�ض،ه��ـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي يف3581.3(
 مليون1447 هـ �إلى1431/1/13  مليون ريال يف565 هذا �إلى زيادة الأر�صدة املدورة من
. * %156  مبعدل زيادة قدرها, هـ1432/1/24 ريال يف
 مقابل،هـ1432/1/24  ) مليون ريال �سعودي يف2821.5 ( •بلغت م�صروفات امل�ؤ�س�سة
. %4.5  مبعدل منو قدره،هــ1431/1/13  ) مليون ريال �سعودي يف2698.7(
 مقابل،ه���ـ1432/1/24 ) مليون ري��ال �سعودي يف1495.8( •بلغت �إي��رادات امل�ؤ�س�سة
 وهو يفوق, تقريب ًا%6.8  مبعدل منو،هـ1431/1/13 ) مليون ريال �سعودي يف1400.1(
. خالل العام املايل احلايل%2.3 معدل منو امل�صروفات بن�سبة

. * يتم خ�صم الأر�صدة املدورة من ح�ساب ال�سنة لكي ي�ستخرج ال�صايف املحقق

2010 - 1432-1431 لعام

First: Financial Balance Sheet Analysis for the year 2010:
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 Tables16 and
17. They represent the following facts:
* The organization has achieved a surplus in income amounting to
921.5 million Riyals on 30/12/2010 compared with the amount on
29/12/2009 which was 709.4 million Riyals (29.9% 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 2,978.7 million
Saudi Riyals on 30/12/2010 compared with the total reached on
29/12/2009 which was 3,581.3 million riyals. This means less by
16.8%. This decrease is due to the increase of the credit from 565
million Saudi Riyals in 2009 to 1,447 million Saudi riyals in 2010
(156%increase).
* The Organization’s expenses were 2,821.5 million Saudi riyals on
30/12/2010 against 2,698.7 million Saudi riyals on 29/12/2009.
This shows that the annual growth reached 4.5%.
* The Organization’s income reached 1495.8 million Riyals on
30/12/2010 against 1,400.1 million Saudi Riyals on 29/12/2009
(6.8% annual growth).
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`g1432/1431 ‘  قائمة املركز املايل:( 16 ) ∫دوL
(…Oƒيا∫ �سعQ ¿ƒاملليH)

Table (16): Financial Balance Sheet in the Year 2010
(Million SR)

13/1/1431

24/1/1432

1400.1

1495.8

Accounts Credit ا◊�سابات الدائنة

اإيرادات امليزانية

Budget Revenues

13/1/1431

24/1/1432

2698.7

2821.5

االأمانات

16.3

698.5

661.2

730.2

677.5

اأمانات متن�عة

21.0

4.1

اأمانات اعتمادات م�ستندية

13.1

13.5

698.5

661.1

732.6

678.7

Misc. Secretariats

Documentary Credits

جمم�ع االأمانات

Total of Secretariats

احل�سابات اجلارية

التقرير السنوي
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13.3

4.5

5.6

1682.4

1530.6

1699.8

1549.5

0.9

-

3831.1

3722.8

(249.8)

744.1

3581.3

2978.7

املطل�بات

921.5

5.4

5.0

715.4

926.5

جمم�ع احل�سابات الدائنة

4146.7

4426.7

 اأر�سدة دائنة مدورة:يخ�سم

(565.4)

(1448.0)

سايف ا◊�سابات الدائنةU

3581.3

2978.7

امل�ستحقات العامة
Liabilities

عهد م�ؤقتة

Temporary Covenants

عهد حتت التح�سيل

Collection period

عهد اعتمادات م�ستندية

Documentary Credits

جمم�ع العهد

Sum of the Covenant
SAMA and Commercial Banks

710.0

Current Account

م�سروفات امليزانية

Budget Expenditures

م�ؤ�س�سة النقد العربي والبن�ك التجارية

Total Deposit

12.9

نةjا◊�سابات املد

Testaments العهد

Secretariats

31.7

Accounts Debit

م�ؤ�س�سة النقد العربي

Arabian Monetary Agency

البن�ك التجارية املدينة

Commercial Banks Receivables

جاري وزارة املالية

Public Entitlements

جمم�ع احل�سابات اجلارية

Total Current Account

جمم�ع م�ؤ�س�سة النقد والبن�ك التجارية

Total SAMA and Commercial Banks

البن�ك التجارية الدائنة

Commercial Bank Payables
Total Credit Accounts

Less: Circular Debts

Net Accounts Payable

جمم�ع احل�سابات املدينة

Total Accounts Receivable

يخ�سم اأر�سدة مدينة مدورة

Offset Circular Credits

نةjسايف ا◊�سابات ا ملدU

Net Accounts Receivable

`g1432/1431  املايلΩات العاOيراE ا¢† فائ:( 17 ) ∫دوL
(…Oƒيا∫ �سعQ ¿ƒاملليH)

1400.1

1495.8

Statement
Budget revenues
Less: Net budgetary expenditure

¿ياÑال
اإيرادات امليزانية
 �سايف م�سروفات امليزانية:يخ�سم

(154.1)

(189.6)

Part I

الباب االأول

(46.2)

(55.9)

Part II

الباب الثاين

(469.6)

(544.0)

Part Three

الباب الثالث

(2028.7)

(2032)

Part IV

الباب الرابع

(2698.7)

(2821.5)

(4.5)

(5.6)

(2694.2)

Total budget expenditures

اإجمايل م�سروفات امليزانية

Less: public entitlements

 امل�ستحقات العامة:يخ�سم

(2815.9)

Net budgetary expenditure

�سايف م�سروفات امليزانية

(1294.1)

(1320.1)

Net deÞcit

(20.3)

17.0

23.9

(15.5)

2000.0

2240.0

(0.1)

-

709.4

921.4

Change in the Covenant / liabilities
Change in the secretariats
Cash received from the Ministry of Finance during the
year
Paid from the surplus of the current Þscal
year
This Year’s Surplus of Income that
was not given to the Ministry of
Finance

�سايف العجز
 املطل�بات/التغري يف العهد
التغري يف االأمانات
ال�سي�لة ال�اردة من وزارة املالية خالل العام
امل�سدد من فائ�ض العام املايل احلايل
 املاليةI ل�زارO�رj ⁄ …ائ†س العام ا◊ايل الذa

التقرير السنوي
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Table (17): Surplus Income in the year 2010
(Million SR)
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Second: Projects Finished or Under Construction (2010):
The Organization has finished the first stage of treatment to the
tempering bins in Asir. The organization has finished upgrading of
the two mills in Dammam branch, and expansion of roads in Madinah
branch and also topographic survey and soils investigation in Jizan has
been finished during the year 2010. However, some works progressed in
other GSFMO’s branches but not completed during the year 2010, such
as soya beans warehouse in Dammam (49.6% has been completed),
roads expansion as asphalting in Jeddah branch (14.2% has been
completed) and 20.3% of expansion of administrating building in Al
jouf branch, as shown in table no. 18.
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:هـ1432/1431  امل�شروعات التي مت �إجنازها �أو ما زالت حتت التنفيذ يف عام:ثاني ًا
 ومعاجلة �صوامع،�أنهت امل�ؤ�س�سة م�شروع حتديث ورفع طاقة عدد مطحنتني بفرع الدمام
 و تو�سعة الطرق بفرع املدينة املنورة وحفر بئر ارتوازي،الرتطيب بفرع امل�ؤ�س�سة مبنطقة ع�سري
.م2010  وفح�ص حبيبات الرتبة لفرع امل�ؤ�س�سة بجازان خالل عام،بفرع حمافظة اخلرج
 ومل يتم االنتهاء منها خالل عام, والتي حتت التنفيذ،وما زال العمل جاري ًا ببع�ض امل�شروعات
 وبلغت،) �إن�شاء م�ستودع مل�سحوق فول ال�صويا بفرع املنطقة ال�شرقية (الدمام:م مثل2010
 وم�شروع تنفيذ �أعمال الطرق والأر�صفة بفرع امل�ؤ�س�سة بجدة وبلغت،%49٫6 ن�سبة االجناز
 وم�شروع تو�سعة مبنى الإدارة بفرع امل�ؤ�س�سة باجلوف وبلغت ن�سبة، %14٫2 ن�سبة التنفيذ
.)18(  وهو ما يت�ضح من اجلدول التايل رقم,%20٫3 التنفيذ

 هـ1432/31  امل�سروعات حتت التنفيذ لعام:(18) جدول رقم

Table (18) Projects under construction during the year 2010

 املقرر لالنت¡اءïjالتار
Due Date of
Completion

`g1431/11/22
30/10/2010

ة التنفيذÑن�س

% of
Completion

100.00%

امل�قع

 العقدIمد

 ت�سليم امل�قعïjتار

¬ن�ع

Destination

Length of
Contract

الدمام

�سهر ًا12

`g1430/07/01

حتديث

Dammam

12 months

24/6/2009

Upgrading

Date Started

Type of Work

´ا�سم امل�سرو

Name of Project

حتديث ورفع طاقة املطاحن بفرع
امل�ؤ�س�سة باملنطقة ال�سرقية

Upgrading Flour Mills in

م

1

Dammam

`g1433/01/12
07/12/2011

0.00%

اجل�ف

�سهر ًا12

` g1432/01/13

اإن�ساء

Al Jouf

12 months

19/12/2010

Construction

تنفيذ اأعمال الطرق واالأر�سفة
بفرع امل�ؤ�س�سة باجل�ف

Road Expansion in Al

2

Jouf

`g1431/06/24

49.56%

الدمام

�سه�ر3

Dammam

3 months

`g1431/03/24

اإن�ساء
Construction

اأمر تغيري اإن�ساء م�ست�دع مل�سح�ق
ف�ل ال�س�يا بفرع امل�ؤ�س�سة
بال�سرقية

Change order of

3

warehouse for soya

`g1431/12/08
24/10/2012

اجلم�م
3.00%

Al Jomoom

�سهر ًا26

`g1431/10/09

اإن�ساء

26 months

18/09/2010

Construction

اإن�ساء ال�س�امع اخلر�سانية
) مبنطقة مكة املكرمة (اجلم�م

Concrete grain silos in

4

18/04/2013

3.00%

Al Jomoom

�سهر ًا32

`g1431/10/09

اإن�ساء

32 months

18/09/2010

Construction

اإن�ساء مطاحن الدقيق مبنطقة مكة
) املكرمة (اجلم�م

New ßour mills in

5

Annual Report

`g1434/06/08

اجلم�م

6
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Al Jomoom in Makkah

aljomoom in makkah

`g1433/12/19
04/11/2012

3.00%

جدة

�سهر ًا26

`g1431/10/20

اإن�ساء

Jeddah

26 months

29/09/2010

Construction

م�سروع ت��سعة �س�امع جدة
ال�سترياد القمح

Grain silos expansion in
Jeddah

التقرير السنوي

bean in Dammam
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Table (18) Projects under construction during the year
2010

 املقرر لالنت¡اءïjالتار
Due Date of
Completion

`g1434/03/14
25/01/2013

ة التنفيذÑن�س

% of
Completion

3.00%

امل�قع

 العقدIمد

 ت�سليم امل�قعïjتار

¬ن�ع

Destination

Length of
Contract

الدمام

�سهر ًا26

`g1432/01/15

اإن�ساء

Dammam

26 months

21/12/2010

Construction

Date Started

Type of Work

´ا�سم امل�سرو

Name of Project

ت��سعة �س�امع فرع ال�سرقية
ال�سترياد القمح

Grain Silos expansion in

م

7

Dammam

`g1433/08/03
23/06/2012

3.00%

ع�سري

�سهر ًا26

`g1431/06/04

اإن�ساء

Asir

26 months

18/05/2010

Construction

اإن�ساء م�سنع لالأعالف بطاقة
ي�م بفرع/ طن800 اإنتاجيه
امل�ؤ�س�سة بع�سري

Feed Mill with capacity

8

800 tons/dayin Asir

`g1432/05/07
11/04/2011

100.00%

ع�سري

ت�سعة اأ�سهر

`g1431/08/08

ترميم

Asir

9 months

20/07/2010

Improvement

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

Treatment of tempering

9

bin in Asir

`g1431/09/09

100.00%

Madinah
Almunawara

2010 - 1432-1431 لعام
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19/08/2010

املدينة املن�رة
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`g1432/12/03
30/10/2011

14.19%

ثالثة اأ�سهر

`g1431/06/10

ت��سعة

3 months

24/05/2010

Expansion

ت��سعة الطرق بفرع امل�ؤ�س�سة
باملدينة املن�رة

Roads expansion in

10

Madina

جدة

�سهر ًا12

`g1431/12/04

اإعادة تنفيذ

Jeddah

12 months

10/11/2010

Construction

م�سروع تنفيذ اأعمال الطرق
واالأر�سفة بفرع امل�ؤ�س�سة بجدة

Roods expansion in

11

Jeddah

`g1432/10/25
24/09/2011

املدينة املن�رة
5.50%

Madinah
Almunawara

�سهر ًا14

`g1431/08/26

اإن�ساء

14 months

07/08/2010

Construction

اإن�ساء وت��سعة م�ست�دع قطع الغيار
بفرع امل�ؤ�س�سة باملدينة املن�رة

Spare parts warehouse
in Al Madina

12
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Table (18) Projects under construction during the year 2010

 املقرر لالنت¡اءïjالتار
Due Date of
Completion

`g1432/03/30
05/03/2011

`g1432/05/21
25/04/2011

`g1433/04/08
02/03/2012

ة التنفيذÑن�س

% of
Completion

100.00%

5.00%

3.00%

امل�قع

 العقدIمد

Destination

Length of
Contract

اخلرج

 ت�سليم امل�قعïjتار

¬ن�ع

Date Started

Type of Work

اأ�سهر4

`g1431/12/01

حفر

Al Kharj

14 months

07/11/2010

Digging

تب�ك

اأ�سهر4

`g1432/02/22

حفر

Tabuk

14 months

28/12/2010

Digging

جده

�سهر ًا18

`g1431/10/09

حتديث

Jeddah

18 months

18/09/2010

Upgrading

´ا�سم امل�سرو

Name of Project

م

حفر بئر ارت�ازي بفرع امل�ؤ�س�سة
مبحافظة اخلرج

13

حفر بئر ارت�ازي بفرع امل�ؤ�س�سة
بتب�ك

14

Digging well in Al Kharj

Digging well in Tabuk

حتديث املطحنة الرابعة بفرع
امل�ؤ�س�سة بجدة

Upgrading Fourth mill in

15

Jeddah

20.27%

اجل�ف

 اأ�سهر8

`g1431/10/05

ت��سعة

Al Jouf

8 months

15/09/2010

Expansion

Administrative building

16

`g1432/05/08
12/04/2011

5.00%

الريا�ض

 اأ�سهر6

`g1431/11/09

ت��سعة

Riyadh

6 months

17/10/2010

Expansion

ت��سعة �سبكة اإطفاء احلريق بفرع
امل�ؤ�س�سة بالريا�ض

Fire system expansion

التقرير السنوي

expansion in Al Jouf

17

in Riyadh

`g1432/10/08
06/09/2011

0.00%

الدمام

 اأ�سهر9

`g1432/01/09

Dammam

9 months

15/12/2010

ت�ريد وتركيب
Import and
installation

ت�ريد وتركيب ماكينة تعبئة
العب�ات ال�سغرية لفرع امل�ؤ�س�سة
باملنطقة ال�سرقية

Small bag packing and
installation in Dammam

18

Annual Report

07/05/2011
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`g1432/06/04

ت��سعة مبنى االإدارة بفرع امل�ؤ�س�سة
باجل�ف
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 هـ1432/31  امل�سروعات حتت التنفيذ لعام:(18) تابع جدول رقم

Table (18) Projects under construction during the year
2010

 املقرر لالنت¡اءïjالتار
Due Date of
Completion

`g1433/04/23
16/03/2012

`g1433/01/21
16/12/2011

ة التنفيذÑن�س

% of
Completion

0.00%

0.00%

امل�قع

 العقدIمد

 ت�سليم امل�قعïjتار

¬ن�ع

´ا�سم امل�سرو

Date Started

Type of Work

Name of Project

م

�سهر ًا18

`g1431/10/24

اإن�ساء

Hail

18 months

03/10/2010

Construction

اإن�ساء م�ست�دع تخزين الدقيق بفرع
امل�ؤ�س�سة بحائل

19

حائل

�سهر ًا24

`g1432/01/22

اإن�ساء

ت��سعة �سكن العمال بفرع امل�ؤ�س�سة
بحائل

Hail

24 months

28/12/2010

Construction

Destination

Length of
Contract

حائل

Flour warehouse in Hail

Labor housing

20

expansion in Hail

`g1432/04/29
03/04/2011

3.00%

الق�سيم

 اأ�سهر4

`g1431/12/30

Qasseem

4 months

06/12/2010

ا�ست�سارات هند�سية
Engineering
consultation

خدمات ا�ست�سارية وعمل الدرا�سة
اهرة ت�سربX الهند�سية ملعاجلة
املياه ب�س�امع فرع الق�سيم

Technical study of water

21

leakage in Al Qassim

`g1431/10/25
04/10/2010

100.00%

جازان

 اأ�سهر4

`g1431/09/20

اإن�ساء

Gizan

4 months

30/08/2010

Construction

فح��سات وج�سات الرتبة لفرع
امل�ؤ�س�سة بجازان

Technical study and
inspection of soil in

22
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Jazan
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`g1432/09/04
04/08/2011

3%

جدة

 �سه�ر8

`g1432/01/05

اإن�ساء

Jeddah

8 months

11/12/2010

Construction

اإن�ساء م�ست�دعي الفيتامينات
والعب�ات املنزلية بفرع امل�ؤ�س�سة
بجدة

warehouse Of Small
bag and vitamin in
Jeddah

23

:�سOالق�سم ال�سا
ﺑرﻧاﻣﺞ التﺨﺼيﺺ وﺇﻋاﺩﺓ
الﻬيﻜلة
Sixth Section:

The Privatization and Restructing
Program
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�إجراءات تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة:
انطالق ًا من نظام امل�ؤ�س�سة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 14/وتاريخ 1392/3/25هـ
 ,والذي يت�ضمن يف الفقرة ( ب ) من املادة الأولى على جواز حتويل امل�ؤ�س�سة �إلى �شركة
م�ساهمة وفق ًا لأحكام ونظام ال�شركات وذلك بقرار من جمل�س الوزراء ،وا�ستناد ًا �إلى العديد
من القرارات ال�صادرة عن جمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى واملجل�س االقت�صادي الأعلى
واملت�ضمنة توجيه امل�ؤ�س�سة �إلى ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف قطاع ال�صوامع
واملطاحن ،وفى �إطار �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم  219بتاريخ  1423/9/6هـ والقا�ضي
باملوافقة على قائمة املرافق واخلدمات امل�ستهدفة بالتخ�صي�ص والتي من بينها امل�ؤ�س�سة
العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.
توجهت امل�ؤ�س�سة �إلى التخ�صي�ص من خالل برنامج متكامل مير بعدة مراحل ،حيث
قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ املرحلة الأولى منها واملتمثلة يف �إعداد درا�سة التخ�صي�ص من خالل
العديد من الإجراءات متثلت يف الآتي:
 -1مت ت�شكيل فريق ي�ضم مكاتب ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف املجاالت الإ�سرتاتيجية واملالية
والفنية والقانونية ؛ ف�ض ًال عن م�ست�شار خا�ص للفريق ،ومت تعميد املكاتب اال�ست�شارية
بهدف �إعداد درا�سة تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة مب�شاركة فريق عمل امل�ؤ�س�سة .
 -2بد أ� االنطالق نحو درا�سة تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة خالل االجتماع الذي عقد يف 2008/6/10م،
حيث مت فيه االتفاق على العديد من النقاط الأ�سا�سية ،وو�ضع خطة عمل الدرا�سة وجدولها
الزمني ،ومن ثم قام كل ا�ست�شاري ب�إعداد التقارير املطلوبة منه ح�سب نطاق عمله بهدف
حتقيق �أهداف درا�سة تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة واملتمثلة يف حتديد �أف�ضل اخليارات املطروحة
للتخ�صي�ص.
 -3قام جمموعة اال�ست�شاريني املعمدين ( ا�سرتاتيجي و مايل و فني و قانوين ) بدرا�سة
تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة بهدف حتديد �أف�ضل اخليارات املطروحة للتخ�صي�ص ،حيث مت
االنتهاء من �إعداد هذه الدرا�سة يف نهاية يناير  2009م ح�سب اجلدول الزمني للدرا�سة..
حيث خل�صت الدرا�سة �إلى ثالثة خيارات هي:
اخليار الأول� :إن�شاء �شركة وطنية واحدة :وذلك من خالل دمج كافة فروع امل�ؤ�س�سة من
�أن�شطة طحن وتخزين للقمح يف �شركة واحدة.
اخليار الثاين� :إن�شاء �شركات مطاحن و�شركة �صوامع :يتم الف�صل بني �أن�شطة الطحن
والتخزين من خالل �إن�شاء �شركة قاب�ضة تتكون من �أربع �شركات مطاحن تابعة ،و�شركة
�صوامع منف�صلة .مبعنى جتميع كافة �أ�صول مطاحن امل�ؤ�س�سة يف �أربع جمموعات
للمطاحن وتتم م�شاركة القطاع اخلا�ص من خالل هذه املجموعات الأربع .وجتميع كافة
�أ�صول �صوامع امل�ؤ�س�سة يف جمموعة واحدة ومنف�صلة.
اخليار الثالث� :إن�شاء �شركات مندجمة انتقائي ًا من املطاحن وبع�ض ال�صوامع و�شركات
مطاحن و�صوامع منف�صلة :من خالل جمع �أ�صول ال�صوامع اجلاذبة مع �شركات مطاحن
لإن�شاء �شركات مطاحن مندجمة  ،فيما يجري جمع �أ�صول ال�صوامع املتبقية مع ًا يف
�شركة واحدة منف�صلة.

 -4تر�أ�س معايل مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�س  /وليد بن عبد الكرمي اخلريجي اجتماع ي�ضم
فريق عمل اال�ست�شاريني امل�شاركني يف �إعداد درا�سة تخ�صي�ص و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة
ملناق�شة ما مت التو�صل �إليه من نتائج يف الدرا�سة وذلك متهيد ًا لعر�ض نتائج هذه الدرا�سة
على جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
 -5ناق�ش جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة خالل اجتماعه رقم ( )164بتاريخ 1430/4/15هـ اخليارات
التي طرحتها الدرا�سة ،و�أو�صى بتبني خيار التخ�صي�ص الثاين الذي �أو�صت به الدرا�سة
باعتباره هو اخليار الأن�سب ...كما ت�ضمن هذا االجتماع تفوي�ض معايل مدير عام
امل�ؤ�س�سة با�ستكمال كافة الإجراءات الالزمة ،والرفع �إلى املجل�س االقت�صادي الأعلى
لطلب املوافقة على نتائج درا�سة تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة و�إعادة هيكلتها.
 -6قام معايل مدير عام امل�ؤ�س�سة بعقد اجتماع مع اال�ست�شاري اال�سرتاتيجي لدرا�سة تخ�صي�ص
امل�ؤ�س�سة بهدف �إعداد العر�ض النهائي لنتائج الدرا�سة �إلى املجل�س االقت�صادي الأعلى
بعد �إقرارها من جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
 -7مت رفع درا�سة التخ�صي�ص �إلى املجل�س االقت�صادي الأعلى لطلب املوافقة على توجهات
الدرا�سة بتاريخ 1430/6/23هـ .
 -8قام معايل مدير عام امل�ؤ�س�سة وبرفقته اال�ست�شاري اال�سرتاتيجي بعر�ض ملخ�ص نتائج
درا�سة التخ�صي�ص و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة على املجل�س االقت�صادي الأعلى.
 -9ومت التوا�صل مع جلنة التخ�صي�ص باملجل�س االقت�صادي الأعلى والرد على ا�ستف�ساراتهم،
وامل�ؤ�س�سة حاليا بانتظار قرار املجل�س االقت�صادي الأعلى.
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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:
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.

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.
7. The study for privatization has been referred to The Supreme
Economic Council on 16/6/2009 requesting its approval of the
elements of this study.
8. The Director General of the organization, along with a strategic
consultant has presented a summary of the results of the study of
privatization to The Supreme Economic Council.
9. The committee formed by the privatization consultants has
answered the questions raised by The Supreme Economic
Council. The Organization is now waiting for its final approval by
the Council.

:الق�سم ال�سابع

المشاركات المحلية
والدولية
Seventh Section:

Local and International
Participations in the year 2010

: هـ1432/1431 امل�شاركات املحلية والدولية خالل عام
.)املهرجان الوطني للرتاث والثقافة (اجلنادرية1.1
.)�سباق الهجن والفرو�سية وم�سابقة مزايني الإبل ب�أنواعها التي تنظمه �إمارة (تبوك2.2
.) فهد بن �سلطان للمزارع النموذجية (تبوك/ جائزة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري3.3
.)املعر�ض الزراعي ال�سعودي (الريا�ض4.4
.)املعر�ض الدويل للدواجن والرثوة احليوانية والبيطرية (بريدة5.5
.) (املدينة املنورة16 مهرجان املدينة املنورة الثالث للتمور والأغذية6.6
.)امللتقى الثالث ملنتجي الدواجن (الريا�ض7.7
.)م�ؤمتر جمعية الطحانني (جنوب �أفريقيا8.8
.)م�ؤمتر الأمن الغذائي (مكة املكرمة9.9
.)م�ؤمتر جمعية الطحانني (�أمريكا1010
. )حلقة نقا�ش م�شروع نظام الأعالف باململكة (الريا�ض1111
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1- The National Festival for Culture and Heritage in Al-Janadriyahh
in 2010.
2- Camel and Equestrian Racing Competition Organized by Tabuk
Emirate during 2010.
3- The Royal Award of Prince Fahad Bin Sultan for High Standard
Farms.
4- The Saudi Agricultural Exhibition in Riyadh.
5- The International Exhibition for poultry and livestock in Buraidah.
6- Third Al Madina Al Munawarah for food and dates.
7- Third conference for poultry producers (Riyadh).
8- Association of operative miller’s conference in South Africa.
9- Association of operative miller’s conference in United States of
America
10- Food Security conference in Makkah.
11- A workshop on feed system project in Saudi Arabia (Riyadh).
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