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Minister of Agriculture Statement
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the noblest of prophets and messengers, our

كلمة معالي وزيـــــــر الزراعــــــة

 وبعد... الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Prophet Muhammad and upon his family and companions … and thereafter

هـ1436/1435 يطيب لي أن أقدم التقرير السنوي إلنجازات المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق للعام المالي

It gives me great pleasure to present the achievements of the Grain Silos and Flour Mills Organization

 حيث دورها الحيوي والهام في استيراد احتياجات، والتي تعد أحد الصروح االقتصادية الهامة في المملكة.. )م2014(

(GSFMO) in this annual report for the fiscal year 1435/ 1436 H. (2014 G.). GSFMO is one of the most

المملكة من القمح والحفاظ على مستويات المخزون االستراتيجي الكافي لتأمين إنتاج وتوزيع مادة الدقيق والمساهمة في

important economic edifices in the Kingdom, where it has a vital and important role in importing the

جزء من الطلب المحلي على األعالف من خالل فروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة بالجودة العالية والوفرة المطلوبة

kingdom’s needs of flour and maintaining a strategic stock that sufficient to produce and distribute

. والسعر المناسب

flour commodity. The Organization also contributes in providing part of the local feed demand through

 هـ1392  وتاريخ14/وقد تم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالمرسوم الملكي الكريم رقم م

its branches in all regions of the Kingdom with high quality, availability, and appropriate prices.

 وإبقاء مادة الدقيق الضرورية في متناول،بهدف تحقيق العديد من األهداف التنموية اإلجتماعية للمواطنين والمقيمين

The organization was established by virtue of the Royal Decree number: M / 14 in 1392 H (1972) for

 ولقد نجحت المؤسسة في تحقيق كامل أهدافها بالكفاءة المطلوبة بفضل من اهلل ثم بالعمل الدؤوب الذي يبذله، الجميع
. منسوبيها

the purpose of achieving several developmental and social goals for citizens and residents and to
better serve all citizens and residents by providing the essential and indispensable flour commodity.

 أتشرف نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بأن نرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين:ًوختاما

Since then, GSFMO has been able to achieve its objectives efficiently, thanks to God Almighty and the

على دعمهم المتواصل لنشاطات المؤسسة في سبيل- الشريفين وولي عهده األمين وولي ولي العهد –حفظهم اهلل

hardworking employees.
In conclusion, I have the honor on behalf of my colleagues the board members to express our sincere
thanks and appreciation to the Custodian of the Two Holy Mosques, HRH Crown Prince and HRH Deputy
Crown Prince, may God bless them all, for their continued support for GSFMO’s activities in order to
achieve its objectives and mission. Furthermore, I would like to thank all the Organization employees
for their efforts and dedication in order to provide the highest quality flour commodity according to
highest and best specifications.

H.E. Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Fadhli
Minister of Agriculture - Chairman of the Board of Directors

 كما أتقدم بالشكر إلى جميع منسوبي المؤسسة على ما يبذلونه من جهد وإخالص بالعمل في، تحقيق أهدافها ورسالتها
. سبيل توفير مادة الدقيق بجودة عالية ووفق أفضل المواصفات

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. م
 رئيس مجلس اإلدارة- وزير الزراعة

GSFMO Director General Statement

كلمة معالي مدير عام المؤسسة

The Grain Silos & Flour Mills Organization (GSFMO) represents one of the essential pillars in achieving food security
in the Kingdom through its role in providing flour and wheat derivatives, in addition to its contribution in providing
feed for domestic demand.
Ever since its establishment, more than forty years ago, Organization has witnessed several developments in all its
activities. This report summarizes the latest developments and achievements during the fiscal year 1435/1436 H (2014).
The storage capacity of silos has increased as a result of the newly implemented projects, and expansions of existing
projects to become (2,770) million tons. As part of the future expansions, many projects are being implemented
so that storage capacities of silos will reach 3.2 million tons that will increase the strategic reserve stock to be
sufficient for about one year of the Kingdom’s consumption.
As a result of the rehabilitation operations and increasing the establishing of new mills, the capacity of milling increased
to become 12,630 tons of wheat per day, producing more than 60 million flour bags weighting 45 KG per year.
The quality of Organization’s products of flour and feed is of utmost importance and it is subject to many quality
control systems by using the latest technological equipment in its laboratories that facilitate to the professionals
doing their jobs with full precision and mastery.
Hence, GSFMO is a cornerstone in achieving food security in the Kingdom, and it is an integral part of the national
economy and a witness to our government achievements under the leadership of the Custodian of the Two Holy
Mosques, HRH Crown Prince, and HRH Deputy Crown Prince “may God bless them all”.
In conclusion, I would like to thank His Excellency the Chairman of the Board of Directors and Board Members for their
unlimited support of the Organization. Furthermore, I would like to express my deepest thanks and appreciation
to the Organization’s employees for their outstanding work and efforts to achieve the Organization’s objectives by
providing high quality flour for all citizens, residents and visitors of the Holy Mosque and the Prophet’s Mosque.

تمثل المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق أحد األركان األساسية في منظومة األمن الغذائي في المملكة وذلك
 إضافة إلى،من خالل الدور المناط بها بتوفير مادة الدقيق ومشتقات القمح والتي تأتي في مقدمة السلع الغذائية األساسية
. مساهمتها في تلبية جزء من الطلب المحلي على األعالف الحيوانية
 يلخص،وعلى مدى أكثر من أربعين سنة مضت على إنشاء المؤسسة شهدت خاللها العديد من التطورات في كافة أنشطتها
. )م2014( هـ1436/1435 هذا التقرير آخر المستجدات واإلنجازات المتحققة خالل العام المالي
فعلى صعيد الطاقات التخزينية لصوامع الغالل ونتيجة للمشروعات الجديدة التي تم تنفيذها والتوسعات في المشروعات
 وفي إطار التوسعات المستقبلية جاري العمل في العديد، ) مليون طن2,770( القائمة وصلت الطاقات التخزينية للصوامع إلى
) مليون طن تؤمن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي3,2( من المشروعات الجديدة لتصل الطاقات التخزينية للصوامع
. استهالك المملكة لمدة تصل إلى عام كامل
) طن12.630( ونتيجة لعمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى
. ً كجم) سنويا45( ) مليون كيس دقيق زنه60( قمح يومياً تنتج ما يزيد عن
وتمثل جودة منتجات المؤسسة من الدقيق واألعالف أهمية قصوى حيث تخضع للعديد من نظم مراقبة الجودة من خالل
. استخدام أحدث األجهزة التكنولوجية في مختبراتها والتي تيسّر للمختصين أداء أعمالهم بكل دقة وإتقان
وبهذا تكون المؤسسة ركنا أساسياً في تحقيق األمن الغذائي في المملكة وحصناً من حصون االقتصاد الوطني الشامخ وشاهد
.»على إنجاز حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وولي ولي العهد «حفظهم اهلل
وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء مجلس اإلدارة على الدعم الال محدود
الذي تحظى به المؤسسة كما أشكر كافة منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد لتحقيق أهداف المؤسسة في توفير مادة
. الدقيق الهامة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت اهلل الحرام والمسجد النبوي الشريف وفق أفضل المواصفات
.  والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, … and God’s mercy and blessings be upon you.

H.E. Eng. Ahmad A. Al-Fares
Director General of GSFMO

 أحمد بن عبد العزيز الفارس.م
مدير عام المؤسسة
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First: Establishment and Objectives
The Grain Silos and Flour Mills Organization was founded by virtue of the Royal Decree No. M /14
dated 25.03.1392 H. (08.05.1972), amended by the Royal Decree number 3 dated 12.06.1406 H.
(26.10.1985).
The organization has established twelve branches until now. Their locations were planned
carefully and placed to provide better service to all citizens all over the Kingdom.
The objectives and purposes of establishing the organization in pursuant to the above-mentioned
Royal Decree and as it is determined in the organization’s articles of association; are as
follows:
1.

Establish and operate flour mills with high production capacity, food factories to produce
feeds for animals& poultry …etc., and achieving self-sufficiency of flour and wheat
derivatives.

2.

Establish and operate giant silos for storing the grain in different locations close to
agricultural and residential areas.

3.

Purchase and import grains and reserve a safety stock of wheat for emergency cases.

4.

Contributing to the comprehensive agricultural development decided to be implemented by
the government in order to achieve self-sufficiency in different types of agricultural harvests
particularly wheat, taking into consideration the objectives related to the agricultural policy
set by the government. Noting that, the government has issued a decision to stop buying
local produced wheat by the end of year 2015 according to cabinet decision No. 335 dated
9.11.1428 H (19.11.2007).

5.

Marketing the products of the organization locally and internationally, providing elements
of success and competition for the products and developing the products to meet the
customers’ satisfaction and suit their changing consumption patterns resulting from high
standards of living in the Kingdom.

6.

Establishing food industries related or complementary to the organization’s products.

 النشأة واألهداف:أو ًال
 بتاريخ14/أنشئت المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م
. هـ1406/6/12  وتاريخ3/هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م1392/3/25
 حيث تم تحديد مواقعها بكل دقة بهدف تقديم،وقد تم استكمال إنشاء اثنى عشر فرعاً للمؤسسة في الوقت الحاضر
. خدماتها لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة
حدد النظام الخاص بإنشاء المؤسسة الصادر بموجب المرسوم الملكي المشار اليه األهداف واألغراض التي أُنشئت
:المؤسسة من أجل تنفيذها وهي
إنشاء وتشغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات إنتاجية مرتفعة ومصانع إلنتاج األعالف للحيوانات والطيور الداجنة1 .1
.  والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي من الدقيق ومشتقات القمح،وغيرها
. إقامة وتشغيل صوامع عمالقة لتخزين الغالل في مواقع متعددة تكون قريبة من التجمعات الزراعية والسكنية2 .2
. شراء واستيراد الغالل وإيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة3 .3
المساهمة في النهضة الزراعية الشاملة التي قررت الدولة التخطيط لها وتنفيذها بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي4 .4
من المحاصيل الزراعية المختلفة وعلى رأسها القمح مع األخذ في االعتبار األهداف المتعلقة بالسياسة الزراعية
)م2015(  وللمعلومية أن الدولة أصدرت قراراً بإيقاف شراء القمح المحلي بنهاية عام، المعتمدة من الدولة
. هـ1428/11/9  بتاريخ335 بقرار مجلس الوزراء رقم
تسويق منتجات المؤسسة داخل المملكة وخارجها وتوفير عناصر نجاحها ومنافستها للمنتجات األخرى المشابهة5 .5
 والعمل على تطويرها واالرتقاء بمستواها دائماً بما يحقق رغبات المستهلكين ويتناسب مع تغير األنماط،لها
. االستهالكية الناتجة عن ارتفاع مستوى المعيشة في المملكة
.. العمل على إنشاء الصناعات الغذائية المرتبطة أو المكملة لمنتجات المؤسسة6 .6
 وعلى، ووفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدروسة،وقد عملت المؤسسة على تنفيذ كل هذه األهداف في خطوط متوازية
 وقد قطعت المؤسسة في سبيل تحقيق هذه األهداف كل المراحل المقررة، مراحل متصلة ومتتابعة من العمل المخطط
حتى أصبحت فروع المؤسسة ومشاريعها أحد أهم الحصون المؤثرة والهامة في االقتصاد السعودي في مجال تدعيم
. وحماية األمن الغذائي

GSFMO has implemented all these goals in parallel lines, and according to a well-studied plan
of steady and deliberate steps, stage by stage. To achieve these goals, the organization
has been through all the planned stages making all the branches supporter of the Saudi
economy to strengthen and protect food security in the Kingdom.
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 توزيع الفروع على مناطق المملكة: )1( الشكل البياني رقم
Shape (1): GSFMO Branches in all regions of the Kingdom

Second: Branches

 الفروع:ثاني ًا

After issuing the Royal Decree to establish the Organization
and after its objectives have been set, constructions and
installation of all machineries and equipment commenced
according to the latest technology. This work lasted for
five years followed by operations in the branches. The first
branch was setup in Riyadh on 1397 H. (1977). Then, we
started the operations of branches all over the country.
The branches operate systematically using first-class
methods to ease the work for the customers on one hand,
and to guarantee high quality products on the other.

،عقب صدور األمر السامي الكريم بإنشاء المؤسسة وتحديد أهدافها
ًبدأت خطوات تشييد المنشآت وتركيب المعدات واألجهزة وفقا
 واستغرقت هذه المرحلة، ألحدث األساليب العلمية والتكنولوجية
 وبعد انتهائها بدأ تشغيل الفروع بافتتاح فرع صوامع، خمس سنوات
هـ (الموافق عام1397 الغالل ومطاحن الدقيق بالرياض في العام
 ثم توالى انتشار الفروع لتغطي خدماتها كافة مناطق،)م1977
 وتعمل فروع المؤسسة بنظام دقيق تستخدم فيه أحدث، المملكة
التقنيات لمراعاة التيسير على العمالء من ناحية وضمان جودة المنتج
. النهائي من ناحية أخرى

Flour mills are spread over ten different locations
around the Kingdom, grain silos are located in twelve
locations, and feed factories are exist in five locations.
Following is a schedule of the Organization’s branches,
mills, and silos along with their date of operation:

 بينما تتوزع، وتنتشر مطاحن الدقيق في عشرة مواقع في أنحاء المملكة
الصوامع على اثنى عشر موقعاً تابعاً للمؤسسة وتتوزع مصانع األعالف
 وفيما يلي بيان بفروع المؤسسة ومحتوياتها من، على خمسة مواقع
. المطاحن والصوامع ومصانع األعالف وسنوات تشغيلها

 فروع المؤسسة وسنوات تشغيلها: )1( جدول رقم

Table (1): Branches and Year of Operation

الجموم
Al-Jumom

)Operation of Year( سنة التشغيل

م

)Silos( صوامع

)Mills( مطاحن

)م1976( - هـ1397

)م1977( - هـ1398/1397

)م1977/1976( - هـ1398/1397

)م1978( - هـ1399

)م1977( - هـ1398

)م1979/1978( - هـ1400/1399 Makkah (Jeddah( ) مكة المكرمة (جده2

)م1978( - هـ1399

)م1977( - هـ1398

)م1978/1977( - هـ1399/1398

)Dammam( ) الشرقية (الدمام3

)م1982( - هـ1404

)م1980( - هـ1401

)م1983/1982( - هـ1404/1403

)Alqassim(  القصيم4

)م1982( - هـ1404

)م1980( - هـ1401

)م1982/1981( - هـ1403/1402

)Aseer( ) عسير (خميس مشيط5

-

)م1985( - هـ1406

)م1997/1996( - هـ1418/1417

)Tabuk(  تبوك6

-

)م1981( - هـ1402

)م2008/2007( - هـ1429/1428

)Hail(  حائل7

-

)م1983( - هـ1404

)م2008/2007( - هـ1429/1428

)Aljouf(  الجوف8

-

)م2008( - هـ1429

)م2008/2007( - هـ1429/1428

)Medina(  المدينة المنورة9

)م2014-2013( - هـ1436/1435 )م2014/2013( - هـ1436/1435

)Al-Jumom(  الجموم10

-

21

)Branches( الفروع

)Feed Mills( مصانع األعالف

)Riyadh(  الرياض1

-

)م1989( - هـ1410

-

)Alkharj(  الخرج11

-

)م1985( - هـ1406

-

)Wadi Aldawasir(  وادي الدواسر12
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الشكل البياني رقم ( :)2الطاقات التخزينية للصوامع واإلنتاجية للمطاحن ومصانع األعالف بفروع المؤسسة
Shape (2): Storage Capacity of Silos and Production Capacity of Mills and feed Mills in branches

Third: Storage and Production Capacity

ثالث ًا :الطاقات اإلنتاجية والتخزينية
 -1السعة التخزينية للصوامع

1. Storage Capacity of Silos:

ترتبط طاقات التخزين في المؤسسة مباشرة بطاقات إنتاج المطاحن
في كل موقع ،وكذا بسياسة االحتياطي االستراتيجي من القمح ،والذي
يغطى حاجة االستهالك لمدة ستة أشهر ( تسعى المؤسسة لرفعها
إلى عام كامل ) ويبلغ إجمالي طاقــة تخزين القمح الحالية ()2.770
مليون طن متري موزعة على اثنى عشر فرعاً تابعاً للمؤسسة في
(الرياض – جدة – الدمام – القصيم – خميس مشيط – تبوك – حائل
– الجوف – المدينة المنورة – الجموم – الخرج – وادي الدواسر) .

The storage capacities in the organization are directly
related to the production capacity in each branch and to
the policy of strategic storage of wheat which is estimated
to be enough for about 6 months (GSFMO aims to increase
it to become enough for one year). The actual estimated
storage capacity of wheat is 2.770 million metric tonnes
distributed over twelve branches located in Riyadh,
Jeddah, Dammam, Al-Qassim, Khamees Mushayt, Tabuk,
Hail, Al-Jouf, Al-Jumom, Al-Kharj, and Wadi Al-Dawaser.

535.000
500.000

485.000

300.000
250.000
200.000
120.000

جدول ( : )2السعة التخزينية لصوامع الغالل في عام 1436/1435هـ

Table (2) The Storage Capacity of grain silos 2014

100.000

100.000
60.000

وادي الدواسر

Wadi Al-Dawaser

الخرج
Kharj

2.770.000

الجموم
Al-Jumom

صوامع الغالل بوادي الدواسر

500.000

Wadi Al-Dawaser

المدينة المنورة
Madina

صوامع الغالل بالخرج

200.000

Al-Karj

الجوف
Jouf

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجموم

250,000

Al-Jumom

حائل
Hail

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالمدينة المنورة

60.000

Medina

تبوك
Tabouk

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجوف

100.000

Al-Jouf

بخميس المشيط

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بحائل

300.000

Hail

Khamees Mushayt

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بتبوك

100.000

Tabuk

القصيم
Qassim

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بخميس المشيط

40.000

Khamees Mushayt

المنطقة الشرقية

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالقصيم

485.000

Al-Qassim

)Eastern (Dammam

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالدمام

80.000

Dammam

مكة المكرمة

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بجده

120.000

Jeddah

)Makkah (Jeedah

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالرياض

535.000

Riyadh

اإلجمالي
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Region

40.000
الرياض
Riyadh

الفــــــــــــــرع

الطاقة التخزينية
(طن قمح)
Storage Capacity

80.000

Total
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شكل ( : )3الطاقة اإلنتاجية لمطاحن الدقيق في العام 1436/1435هــ
 -2الطاقات اإلنتاجية للمطاحن ومصانع األعالف:

2. Production Capacity of Flour Mills and Feed Mills

أُنشئت مطاحن الدقيق في عشرة من فروع المؤسسة موزعة على أنحاء

Flour mills exist in 10 branches spread all over the Kingdom

المملكة في المناطق التالية (الرياض – جدة – الدمام – القصيم –

as follows: Riyadh, Jeddah, Dammam, Al-Qassim, Khamees
1650

per day. There are feed mills in five provinces, namely:

قمح في اليوم ،بينما تتواجد مصانع األعالف في خمسة مناطق هي

1350

Riyadh, Jeddah, Dammam, Al-Qassim, and Khamees

(الرياض – جدة – الدمام – القصيم – خميس مشيط) وتبلغ الطاقة

Mushayt. The production capacity of these feed mills is

اإلنتاجية اإلجمالية لمصانع األعالف ( )2.900طن في اليوم  ،هذا

1200

2,900 tons per day. In addition to establishing integrated

باإلضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات

lines for packaging flour products, feed, and other

القمح األخرى واألعالف .

جدول رقم ( : )3الطاقة اإلنتاجية لمطاحن الدقيق ومصانع األعالف في
العام المالي 1436/1435هـ

derivatives of wheat.

900

Table (3) Production Capacities of Flour Mills and
feed Mills in 2014

600

0

الطاقة التخزينية
Capacity
المطاحن ( طن قمح/يوم)
Flour Mills (Tons/Day
(wheat /
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2550

production capacity of flour mills is 12,630 tons of wheat

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمطاحن الدقيق ( )12.630طن

األعالف (طن/يوم)

Region

Al-Jumom

Almadinah

Aljouf

Hail

Tabuk

Khamees Mushayt

Qsaaim

Dammam

)Makkah (Jeddah

Riyadh

)Feed Mills (Ton/Day

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالرياض

2550

300

Riyadh

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بجده

2580

300

Jeddah

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالدمام

1350

300

Dammam

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالقصيم

900

600

Al-Qassim

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بخميس المشيط

1650

1400

Khamees Mushayt

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بتبوك

600

-

Tabuk

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بحائل

600

-

Hail

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجوف

600

-

Al-Jouf

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالمدينة المنورة

600

-

Medina

صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجموم

1200

-

Al-Jumom

صوامع الغالل بالخرج

-

-

Al-Karj

صوامع الغالل بوادي الدواسر

-

-

Wadi Al-Dawaser

12.630

2,900

اإلجمالي

Shape (3): Production Capacity of Flour Mills in 2014

Mushayt, Tabuk, Hail, Al-Jouf, Medina, and Al-Jumom. The

خميس مشيط – تبوك – حائل – الجوف – المدينة المنورة – الجموم)

الفــــــــــــــرع

2580

Total
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هـ1436/1435  الطاقة اإلنتاجية لمصانع األعالف في العام: )4( شكل

Fourth: Products of the Organization
Following are the products of the Organization:
1.

2.

3.
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Flour: The Organization produces many varieties of
flour in different packages. The quality of flour vary
between patent flour (extraction 70%), powder
flour (extraction 80%), ordinary flour (extraction
85%), patent whole wheat flour (extraction 95%),
and whole wheat flour (extraction 95%). Moreover,
the packages come in different bags ranging from
large sizes 45 KG to small bags for domestic use in
sizes 10, 2, and 1 KG.
Other wheat products: The Organization produces
many wheat derivatives like grits, mash, bulgur,
bran for human use, and wheat germ packed in
different packages.
Feed: The organization produces 38 types of feed
packed in 50 Kg bags. The most important types
are: poultry feed, livestock feed (fattening and M/F),
and some other varieties. Also, there are some other
products like bran for animal use which sold in bulks
or in 40 Kg bags.

Shape (4): Production Capacity of Animal Feed Mills in 2014

 منتجات المؤسسة:رابع ًا

1400

تتمثل في اآلتي
، تنتج المؤسسة عدة أصناف من الدقيق بعبوات مختلفة: الدقيق1 .1
%70 وتتنوع أصناف الدقيق ما بين الدقيق الفاخر استخالص
والخاص بالمعجنات والفطائر والبسكويت ودقيق المخابز
 ودقيق البر الفاخر%85  والدقيق العادي استخالص%80 استخالص

600

 والخاص بإنتاج الخبز البر واألكالت الشعبية%95 (ناعم) استخالص
 كما تتنوع أحجام عبوات الدقـيق ما، %95 ودقيق البر استخالص
. ) كجم10،2،1(  كـجم وعبوات منزلية زنة45 بين عبـوات أكياس
 تنتج المؤسسة العديد من مشتقات القمح: مشتقات القمح األخرى2 .2

300

 وجنين القمح،  والنخالة اآلدمية،  والمفلق،  والهريس، مثل الجريش
. بعبوات مختلفة األوزان
 تنتج المؤسسة ثمانية وثالثين صنفاً من األعالف من: األعالف3 .3
مزدوج) معبأه/أهمها أعالف الدواجن وأعالف الماشية (تسمين

0

 كجم باإلضافة لبعض األعالف األخرى يضاف إلى٥٠ بأكياس زنه
ذلك ما تنتجه المؤسسة من النخالة الحيوانية والتي تباع إما سائبه
.  كجم40 أو في أكياس زنة

Makkah (Jeeddah)

Riyadh

Khamees Mushayt

Dammam

Qsaaim
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Fifth: The Organizational Structure

 الهيكل التنظيمي:خامس ًا

The organizational structure is divided into 2 parts; the organizational structure

: التنظيمي لإلدارة العامة للمؤسسة وفروعها وذلك على النحو التالي

of the Headquarter and organizational structure of branches, as follows:

 الهيكل التنظيمي للفروع-2

2- The Branches

 الهيكل التنظيمي للفروع:)6( شكل رقم

Figure (6): The Organizational structure for the branches

 الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة-1

1 - The Headquarter

Figure (5): The Organizational structure for the Headquarter

مدير الفرع
Branch Manager

تخطيط اإلنتاج
Production Planning
Mills
Fl. Packing
Feed Mills
Feed Packing

المطاحن
تعبئة الدقيق
مصنع األعالف
تعبئة األعالف

Rec. Lab
Central Lab
Fumigation

مختبر االستالم
المختبر المركزي
التبخير

.General Mech
Workshop
Forlift
Electric

الميكانيكا العامة
الكهرباء والتحكم
الورشة والخدمات
الخدمات والروافع

Floor Sales
Feed Sales

مبيعات الدقيق
مبيعات األعالف

Accounting
Budget

المحاسبة
الميزانية

Wheat
Product Supply
Flour
Feed
Spare Parts
Chemicals

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

Indust. Safety السالمة الصناعية
Security الحراسات األمنية
.Internal Purch
.External Purch
Insurance
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مشتريات داخلية
مشتريات خارجية
التأمين

 الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة:)5( شكل رقم
مجلس إدارة المؤسسة
Board of Directors

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

مدير عام المؤسسة
Director General

Quality Control إدارة الجودة النوعية

Maintenance

Sales

مدراء فروع المؤسسة
Branch Managers

إدارة الصيانة

إدارة المبيعات

Finance اإلدارة المالية

Warehouse إدارة المستودعات

Wheat & Trans.
Personnel شئون الموظفين
.Typing & Com االتصاالت والنسخ
Drivers
الحركة
Clinic
العيادة
.General Serv
الخدمات العامة

يمكن التعرف على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من خالل عرض كل من الهيكل

إدارة القمح والنقل

Administration

الشؤون اإلدارية

Inform. Center

إدارة تقنية المعلومات

Safety & Security إدارة األمن والسالمة

مكتب المدير العام
Office of Director General

مكتب نائب المدير العام
إدارة التسويق
إداة المشتريات
اإلدارة المالية
إدارة شؤون الموظفين
إدارة الخدمات اإلدارية
مركز الوثائق والمحفوظات

مكتب نائب المدير العام للتشغيل والصيانة
إداة الدراسات االقتصادية
إدارة التشغيل والصيانة
إدارة المستودعات
إدارة التطوير اإلداري
إدارة األمن الصناعي والسالمة
Office of Deputy Director General for operation & Maint
Econ & Studies Department
نائب المدير العام
Operation and Maintenance Department
للتشغيل والصيانة
Warehouse Department
Deputy Director
Management Development Department General for Operation
Safety and Security Department
and maintenance

مستشار المدير العام
Director General Advisor
المستشار المالي
Financial Advisor
.Quality Control and Nutrition Dept إدارة الجودة النوعية والتغذية
إدارة المتابعة
Internal Audit Department
المراقب المالي
Follow-up Department
إدارة تنفيذ المشروعات
Comptroller
إدارة تقنية المعلومات
Project Execution Department
إدارة الميزانية
Department of Information Centre
اإلدارة القانونية
Budget Department
إدارة المراجعةالداخلية
Legal Department

Office of the Deputy Director-General
نائب المدير العام
Deputy Director General .Marketing Department
Purchasing Department
Finance Department
Personnel Department
Administrative Services Department
Documentation and Archives Centre

مساعد المدير العام
لشؤون اإلستيراد
Asst. Director General
for Import

مكتب مساعد المدير العام لشؤون اإلستيراد
إدارة القمح والنقل
إدارة التأمين
إدارة العالقات العامة واإلعالم
Office of the asst. Director-General for import
Dept. Wheat&Transport
Dept. of Insurance
Dept. of Puplic Relation

Purch. & Insurance إدارة المشتريات والتأمين
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القسم الثاني
Second Section
Production Structure

هيكل اإلنتاج

First: Procedures of Products Quality Control follow-up  إجراءات متابعة جودة المنتجات:أوال
ً
Second: Wheat Purchasing Policies:
1 - Purchasing wheat from other countries
2- Total quantities of imported wheat

 سياسات شراء القمح:ً ثانيا
 شراء القمح من الخارج-1
 إجمالي كميات القمح المستورد-2

3 - Receiving wheat supplied from local farmers

 استالم القمح المحلي من المزارعين-3

4 - Reserve stock of wheat & emergency plan

 المخزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ-4

Third: Production Structure:
1- Wheat used in production
2- Flour production
3- Percentage of mills operation hours
4- Emergency stops

:  هيكل اإلنتاج:ً ثالثا
 القمح المستخدم في االنتاج-1
 إنتاج الدقيق-2
 نسبة إستغالل المطاحن-3
التوقفات الطارئة-4

5- Bran

 النخالة-5

6- Feed

 األعالف-6
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First: Procedures of Products Quality
Control Follow-up:
Being recognizant of the importance of providing
safe and high quality food standard, the Organization
endeavours to ensure the conformity of specifications
of wheat, raw materials, and various products such
as flour, other wheat products, and feed, In so doing,
it established a quality assurance laboratory in all
branches operating around the clock. Each laboratory
is equipped with highly sophisticated equipment and
qualified laboratory technicians. In addition, GSFMO
established a central laboratory in the head-quarter to
monitor the technical work in branches laboratories,
conduct research, experiments and studies to develop
products and train laboratory technicians. Each
laboratory functions in the following aspects:
1.

2.

3.

4.

33

Visual inspection of received wheat to ensure it is
free from insects, apparent chemicals, fertilizers,
moulds and any abnormal changes. Further,
test analysis is conducted on weight, impurities,
moisture, protein… etc. to ensure conformity of
wheat for production standards. In addition to,
check the validity of wheat for flour production
and other wheat derivatives.
Periodic checking of stored wheat in silos is
conducted to maintain the quality. Before
introducing it in the manufacturing process, wheat
is analysed for moisture, protein, falling number,
and mycotoxins.
Raw material is checked to ensure quality and
conformity to the specification and suitability for
production before including it in the manufacturing
process such as a mixture of vitamins and iron for
flour fortification, flour improvers, and packaging
materials.
End-products of the different types of flour and
other wheat derivatives i.e. grits, mash, and
bran are tested to make sure they are good for

human consumption, by taking representative
samples from the production line and conducting
various test analysis thereon, such as: moisture,
ash, protein, gluten, falling number, granulation,
farinograph, estimating the ratios of vitamins and
iron to be added to flour, baking tests… etc.
5.

6.

Feed ingredients are analysed (such as corn,
soybean meal, alfalfa meal, wheat bran, etc.) in
order t make sure of their quality and compliance
with specifications before receiving them from
supplier by taking representative samples and
conducting laboratory tests for them such as:
moisture, protein, fat, fibre, mycotoxins… etc.
They are also periodically checked during storage
and prior to sending them to the manufacturing
process.
The End-products of various types of feed are
analysed (such as feed for poultry, cow, pigeons,
rabbits, horses, sheep … etc.) to determine
proportion of protein, calcium, phosphorus,
fibre, fat, salt, mycotoxins… etc. to ensure the
quality, nutritional value, and to make sure that
proportions are added and mixed according to
specification and feed formula adopted by the
Organization in order to maintain level and quality
of products in all its branches.

The GSFMO laboratories at branches and the central
laboratory are equipped with advanced laboratory
equipment such as (apparatus for determination
of protein, apparatus for determination of gluten,
apparatus for determination of falling number, ,
farinograph, apparatus for determination of fiber,
apparatus for determination of fat, apparatus for
determination of mycotoxins, high performance liquid
chromatography (HPLC) through high fluid pressure to
determine vitamins and amino acids, atomic absorption
apparatus for measuring ratios of minerals, GC/MS for
determination of pesticides residue, and other various
kinds of laboratory devices.

 تقدير نسب إضافة مادة تدعيم، اختبار الفارينوجراف،النعومة
.) إلخ... ، وإختبارات الخبيز،الدقيق بالفيتامينات والحديد
فحص المواد الداخلة في تصنيع األعالف مثل الذرة الصفراء5 .5
ومسحوق فول الصويا ومسحوق البرسيم ونخالة القمح وغيرها
للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل
استالمها من المورد بأخذ عينات ممثلة منها وإجراء التحاليل
 نسبة، نسبة البروتين، (نسبة الرطوبة:المخبرية عليها مثل
 كما، ) إلخ... ، تقدير السموم الفطرية، نسبة األلياف،الدهون
يتم فحصها بشكل دوري أثناء تخزينها وقبل إدخالها في العملية
. التصنيعية
فحص المنتج النهائي من األعالف بمختلف أنواعها مثل أعالف6 .6
تسمين) والحمام- الحم) وأعالف األبقار (حالبة- الدواجن (بياض
واآلرانب والخيول واألغنام وغيرها وإجراء التحاليل على عينات ممثلة
، نسبة الفسفور، نسبة الكالسيوم، (نسبة البروتين:منها مثل
، تقدير السموم الفطرية، نسبة الملح، نسبة الدهون،نسبة األلياف
 والتأكد من، إلخ) للتأكد من جودتها وارتفاع قيمتها الغذائية...
نسب إضافتها وخلطها وفقاً للمواصفات والتركيبات المعتمدة
لمنتجات المؤسسة حرصاً على ثبات مستوياتها ومواصفاتها في
. جميع الفروع
وتضم مختبرات فروع المؤسسة والمختبر المركزي أحدث األجهزة
 جهاز، جهاز تقدير الجلوتين، (جهاز تقدير البروتين:المخبرية مثل
 جهاز، جهاز تقدير األلياف، جهاز الفارينوجراف،تقدير رقم السقوط
 جهاز التحليل، جهاز تقدير السموم الفطرية بأنواعها،تقدير الدهون
) لتحديدHPLC( الكرماتوجرافي باستخدام الضغط العالي للسوائل
 جهاز اإلمتصاص الذري،نسب الفيتامينات واألحماض األمينية
 جهاز مطياف الكتلة،) لقياس نسب المعادنAtomic Absorption(
.) وغيرها،) لتقدير متبقيات المبيداتGC/MS(

: إجراءات متابعة جودة المنتجات:أو ًال
تسعى المؤسسة نحو اإلرتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة كالدقيق
ومشتقات القمح األخرى واألعالف إدراكاً منها ألهمية تقديم غذاء آمن
 وذلك بواسطة المختبرات التي تعمل،ومطابق لمعايير الجودة العالية
على مدار األربع وعشرين ساعة يومياً بفروع المؤسسة والمجهزة
 باإلضافة للمختبر،بأحدث األجهزة المخبرية والكوادر الفنية المؤهلة
المركزي باإلدارة العامة والذي تم إنشائه خصيصاً إلجراء االختبارات
 وليكون نواة لعمل،الالزمة لضبط وضمان جودة منتجات المؤسسة
 ولتدريب الفنيين العاملين،األبحاث والتجارب والدراسات لتطويرها
 ومن اإلجراءات التي تتم في فروع..بمختبرات فروع المؤسسة
: المؤسسة للحفاظ على جودة المنتجات ما يلي
فحص أصناف القمـح المورد للمؤسسة بأخذ عينات ممثلة1 .1
وفحصها ظاهرياً للتأكد من خلوها من الحشرات والمواد
الكيميائية الظاهرة واألسمدة والتعفن أو أي تغيرات غير طبيعية
 ومن ثم يتم إجراء التحاليل عليها مثل،ترى بالعين المجردة
الوزن النوعي ونسبة الشوائب ونسبة الرطوبة ونسبة البروتين
وغيرها من االختبارات الالزمة لضمان مطابقة القمح للمواصفات
 باإلضافة الختبار صالحيته إلنتاج الدقيق ومشتقات،المعتمدة
. القمح األخرى
فحص القمح دورياً أثناء تخزينه في الصوامع للتأكد من المحافظة2 .2
 وذلك، وكذلك قبل إدخاله في العملية التصنيعية،على جودته
بفحصه ظاهرياً وإجراء بعض التحاليل عليه مثل نسبة الرطوبة
. ونسبة البروتين ورقم السقوط وتقدير نسب السموم الفطرية
فحص المواد الخام الالزمة إلنتاج الدقيق ومشتقات القمح3 .3
األخرى للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات وصالحيتها
لإلنتاج قبل إدخالها في العملية التصنيعية مثل مادة تدعيم
الدقيق بالفيتامينات والحديد والمواد المحسنة وأكياس التعبئة
. بمختلف أنواعها
فحص المنتج النهائي من الدقيق بأنواعه المختلفة ومشتقات4 .4
القمح األخرى مثل الجريش والهريس والنخالة للتأكد من
صالحيتها لالستهالك اآلدمي وذلك بأخذ عينات ممثلة من خط
، (نسبة الرطوبة:اإلنتاج وإجراء التحاليل المتعددة عليها مثل
 درجة، رقم السقوط، نسبة الجلوتين، نسبة البروتين،نسبة الرماد
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Table no. (4) Imported wheat standards (hard wheat for
human consumption and not modified genetically)

 قمح صلب لالستهالك اآلدمي: : مواصفات القمح المستورد:)4( جدول
ًوغير معدل وراثيا
)البروتين (على أساس الوزن الجاف

Min حد أدنى

%

12.5

Max حد أعلى

%

13

Moisture

Min حد أدنى

Kg/HL هكتولتر/كجم

77

Specific Gravity

الوزن النوعي

Min حد أدنى

g - جم

30

Kernel weight 1000

وزن ألف حبة

Min حد أدنى

Sec - ثانية

270

Falling number

رقم السقوط

Min حد أدنى

%

26

Wet gluten

Max حد أعلى

%

1

Dockage & exotic materials

Max حد أعلى

%

3

Shrunken and broken kernels

Max حد أعلى

%

1

Damaged kernels

Max حد أعلى

%

0.045

Max حد أعلى

%

5

Protein (dry)

Ergot

الشوائب والمواد الغريبة
الحبوب الضامرة والمكسورة
الحبوب التالفة
اإلرجوت
إجمالي الشوائب والعيوب

Bug damage

)التلف ببق القمح (ايوريجاستر وايليا

Unnatural Odour/Flavour/Colour
Poisonous seeds
Live insects and insects' live stages
Parasites
Remnants of rodents
Dioxin
)ال تتجاوز الحدود الدولية المسموح بها (كودكس

الجلوتين الرطب

Total defects
Smut damaged kernels

Nil ال يوجد

الرطوبة

Mycotoxins
Heavy metals

Should not exceed the International codex limits Pesticide residues
Radiation

الحبوب المصابة بالتفحم
تغيرات غير طبيعية في اللون والرائحة
البذور السامة
الحشرات الحية وأطوارها
الطفيليات
القوارض ومخلفاتها
الديوكسين
السموم الفطرية
العناصر المعدنية الثقيلة
بقايا المبيدات
اإلشعاع

Second: Wheat Purchasing Policies:
1. Wheat Procurement from other countries:
In pursuance to the policies related to water conservation
in the kingdom such as maintaining groundwater reserve,
issuance of National Water Plan in order to achieve
optimum consumption of water, following agricultural
policies to decrease water consumption averages in
the agricultural sector, and applying modern irrigation
techniques, the Council of Ministers No. 335 dated
9.11.1428 H. (18.11.2007) was issued including rules and
procedures for water conservation and regulate their use
in the agricultural sector in all cities and villages of the
Kingdom. As a result of this decision, the Organization will
gradually decrease local wheat purchase over a period
of 8 years with a reduction rate of 12.5% each year. The
Organization has started to import wheat from global
markets starting end of the fiscal year 1428/1429 H (2008).
Amount of imported wheat was 305 thousand tons at an
average price of USD 353.50 per ton in 2008. In 2009, the
amount of imported wheat increased to reach 1.91 million
tons at an average price of USD 259.9 per ton. In 2010, the
imported wheat reached 1.95 million tons at an average
price of USD 238.1 per ton. In 2011, the amount of imported
wheat reached 1.97 million tons at an average price of
USD 353 per ton. In 2012, the amount of imported wheat
reached 2.02 million tons at an average price of USD 352.9
per ton. In 2013, the amount of imported wheat reached
2.63 million tons at an average price of USD 318.8 per ton,
while in 2014 it amounted 3.12 million tons at an average
price of USD 303.2 per ton CIF kingdom ports. This gradual
increase was made to cope with the local consumption
and maintain the volume of strategic reserve of wheat.

: سياسات شراء القمح:ثاني ًا
:  – شراء القمح من الخارج1
،في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهالك المياه في المملكة
 وإصدار الخطة، ومنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية
 واتباع سياسات زراعيــة،الوطنية للمياه لتحقيق االستغالل األمثل
تؤدي إلى تخفيض معدالت استهالك المياه بالقطاع الزراعي وتطبيق
335  صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم،أساليب الري الحديثة
هـ والمتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهالك1428/11/9 بتاريخ
 وتنظيم استخدامها في المجاالت الزراعية في جميع المدن،المياه
 ومن هذه اإلجراءات توقف المؤسســة، والقرى والهجر بالمملكة
ًالعامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق عن شراء القمــح المنتج محليا
تدريجياً في مدة أقصـــاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي
 و هذا أدى بدوره إلى بدء المؤسسة باستيراد القمح،%12.5 قدره
هـ1429/1428 من األسواق العالمية اعتباراً من نهاية العام المالي
) آالف طن بمتوسط305(  حيث بلغت كمية القمح المستورد،
) مليون طن1.91( و، م2008  دوالر للطن في العام353.5 سعر
 وبلغت خالل، م2009  دوالر للطن في العام259.9 بمتوسط سعر
 دوالر للطن238.1 ) مليون طن بمتوسط سعر1.95( م2010 العام
) مليون طن بمتوسط سعر1.97( م2011  وبلغت خالل العام،
) مليون طن2.02( م2012  وبلغت خالل العام،  دوالر للطن353
م2013  فيما بلغت خالل العام،  دوالر للطن352.9 بمتوسط سعر
 وبلغت خالل،  دوالر للطن318.8 ) مليون طن بمتوسط سعر2.63(
 دوالر للطن303.2 ) مليون طن بمتوسط سعر3.12( م2014 العام
 وذلك لتغطية االستهالك المحلي والمحافظة، واصل موانئ المملكة
. على حجم المخزون االستراتيجي من القمح

: هـ1435/1434  إجمالي كميات القمح المستورد لعام-2
) مليون3.12( بلغ إجمالي كميات القمح المستورد هذا العام نحو
طن موزعة على مناشئ (أمريكا الشمالية والجنوبية واالتحاد األوروبي
. )واستراليا

2- Total quantities of imported wheat in 1435/
1436 H. (2014 G.):
The total amount of imported wheat for this year
reached 3.12 million tons imported from North and
South American, European, and Australian origins.
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3. Receiving wheat supplied from local farmers:

: استالم القمح المحلي من المزارعين- 3

The Kingdom’s production of wheat before establishing
GSFMO did not exceed an average of three thousand
tons per year. The kingdom used to import its need of
wheat and flour from other countries. Wheat and flour
self-sufficiency was achieved in 1405 H (1984), where total
net of wheat produced by local farmers and supplied to
GSFMO at that time reached to 2 Million tons. Then, it
increased to reach 4.3 Million tons in 1413/1414 H. (1992/
1993). This quantity was purchased from 24,810 farmers.
The reason for this increase was due to the government’s
high pricing policies and support for local farmers. The
total amount of wheat purchased from local farmers
in 1435/1436 H (2014) reached 718689 tons from 3270
farmers. The next season will be the last one for buying
locally-produced wheat according to cabinet decision No.
335 dated 9.11.1428 H. (18.11.2007) which provides that
GSFMO should gradually decrease purchasing local wheat
from farmers at a reduction rate of 12.5% each year.

 لم يكن يتجاوز،إن إنتاج المملكــة من القمح قبل إنشاء المؤسسة

Table (6): Quantity of locally-supplied wheat and number
of farmers during the period 1412/1413 – 1435/1436 H. (1991/
1992 – 2014/2015)

 الكمية المستلمـة من القمـح المحلي وعدد المزارعين في:)6( جدول

الكمية الصافية
)المستلمة (طن
Net Quantities(
Received (Tons

37

عدد المزارعين
Number of
Farmers

 حيث كانت المملكة تستورد حاجتها من،ثالثة آالف طن في العام
 وقد تم االكتفاء ذاتياً من القمح والدقيق، القمـح والدقيق من الخارج
 حيث بلغت الكمية الصافية المسلمة للصوامع،هـ1405 منذ عام
 ثم ارتفعت الكمية المسلمة من القمـح إلى،) مليون طن2( حوالي
 واستلمت هذه، هـ1414/1413  مليون طن في العام4.3 أن بلغت
) مزارع ويرجع ذلك للسياسات السعرية ودعم24,810( الكمية من
 فيما بلغت الكمية المستلمـة من القمـح المحلي، الدولة للمزارعين
 وبلغ عدد،) طن718689( م) نحو2014( هـ1436/1435 في عام
 ويعتبر الموسم القادم، ) مزارعاً في3270( المزارعين لهذا العام
هو الموسم األخير لشراء القمح المحلي بنا ًء على قرار مجلس الوزراء
هـ القاضي بتخفيض المؤسسة لشراء1428/11/9  بتاريخ335 رقم
. %12.5 القمح المنتج محلياً تدريجياً بمعدل سنوي يبلغ

) هـ1436/1435-  هـ1413/1412( الفترة
الكمية الصافية

الموسم الزراعي

)المستلمة (طن

Year

Net Quantities(
Received (Tons

عدد المزارعين
Number of
Farmers

الموسم الزراعي

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

تقوم المؤسسة بتدعيم الدقيق المنتج بفروعها لرفع قيمته الغذائية

Table (5) : Imported soft wheat standards (soft wheat for
human consumption and not modified genetically)

 قمح طري لالستهالك: مواصفات القمح الطري المستورد:)5( جدول
ً وغير معدل وراثيا،اآلدمي

18,688

)1425/1424( 2004

4,314,478

24,810

)1414/1413( 1993

2,344,466

15,326

)1426/1425( 2005

2,436,204

32,301

)1415/1414( 1994

2,362,760

12,568

)1427/1426( 2006

1,647,956

34,258

)1416/1415( 1995

2,348,019

13,726

)1428/1427( 2007

1,219,666

13,261

)1417/1416( 1996

1,724,733

9,225

)1429/1428( 2008

1,793,438

15,141

)1418/1417( 1997

946,427

5,360

)1431/1430( 2009

1,721,018

14,214

)1419/1418( 1998

1,278,939

7,316

)1432/1431( 2010

1,767,205

10,344

)1420/1419( 1999

1,185,620

6,195

)1433/1432( 2011

1,939,841

10,814

)1421/1420( 2000

783,978

4,395

)1434/1433( 2012

2,163,475

12,922

)1422/1421( 2001

626,496

3,078

)1435/1434( 2013

2,370,024

16,811

)1423/1422( 2002

718,689

3,270

)1435/1434( 2014

2,590,654

18,713

)1424/1423( 2003

 رايبوفالفين (فيتامين،)1 ثيامين (فيتامين ب،)3 نياسين (فيتامين ب
 وتتم إضافة تلك،  فيتامين د،)9 حمض الفوليك (فيتامين ب،)2ب
،المواد بمعايير محددة حسب المواصفات القياسية السعودية
وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة كوزارة الصحة والهيئة
.. العامة للغذاء والدواء

)البروتين (على أساس الوزن الجاف

Min حد أدنى

%

11

Protein (dry)

Max حد أعلى

%

13

Moisture

Min حد أدنى

Kg/HL هكتولتر/كجم

77

Specific gravity

الوزن النوعي

Min حد أدنى

g - جم

30

Kernel weight 1000

وزن ألف حبة

Falling number

Min حد أدنى

Sec - ثانية

270

Min حد أدنى

%

22

Wet gluten

Max حد أعلى

%

1

Dockage & exotic materials

Max حد أعلى

%

3

Shrunken and broken kernels

Max حد أعلى

%

1

Damaged kernels

Max حد أعلى

%

0.045

Max حد أعلى

%

5

Ergot
Total defects
Bug damage (Eurygaster & Aelia)

Year

2,576,789

وذلك بإضافة مخلوط من عنصر الحديد وخمسة من الفيتامينات هي

Smut damaged kernels
Unnatural Odour/Flavour/Colour
Nil ال يوجد

Poisonous seeds
Live insects and insects live stages
Parasites
Remnants of rodents
Dioxin

)ال تتجاوز الحدود الدولية المسموح بها (كودكس

Mycotoxins
Heavy metals

Should not exceed the International codex limits Pesticide residues
Radiation

الرطوبة

رقم السقوط
الجلوتين الرطب
الشوائب والمواد الغريبة
الحبوب الضامرة والمكسورة
الحبوب التالفة
اإلرجوت
إجمالي الشوائب والعيوب
)التلف ببق القمح (ايوريجاستر وايليا
الحبوب المصابة بالتفحم
تغيرات غير طبيعية في اللون والرائحة
البذور السامة
الحشرات الحية وأطوارها
الطفيليات
القوارض ومخلفاتها
الديوكسين
السموم الفطرية
العناصر المعدنية الثقيلة
بقايا المبيدات
اإلشعاع
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شكل ( :)7عدد مزارعي القمح المحلي في الفترة من ( 1413/1412هـ 1435/1434-هـ)

شكل ( :)8كمية القمح الصافية المستلمة في الفترة من ( 1413/1412هـ  1435/1434-هـ)

)Shape (7): Number of local wheat farmers during the period 1412/1413 – 1435/1436 H. (1991/ 1992 – 2014/2015

)Shape (8): Net Wheat Quantity received during the period 1412/1413 –1435/1436 H. (1991/ 1992 – 2014/2015

)1435/1434( 2014

)1435/1434( 2014
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Third: Production Structure:

:  هيكل اإلنتاج:ثالث ًا

1. Wheat used in production:
The quantity of wheat used for producing flour and
wheat derivatives is 3,200,452 tons in 1435/ 1436 H.
(2014/ 2015) decreased by 9.846 tons with a percentage
of 0.31% in comparison with 1434/ 1435 H. (2013/ 2014).
This decline is due to abundance of flour in the market.

: القمح المستخدم في اإلنتاج-1
بلغت كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح
)9.846(  بانخفاض قدره،هـ1436/1435 ) طن في عام3.200.452(
 ويرجع سبب االنخفاض%0,31  وبنسبة، هـ1435/1434 طن عن العام
. نتيجة وفرة الدقيق بالسوق

:  إنتاج الدقيق-2

2. Flour Production:
The quantity of produced flour during 1435/ 1436 H.
(2014/ 2015) amounted to 2,541,447 tons decreased by
11,632 tons than the previous year with a percentage
of 0.46% in comparison with 1434/ 1435 H. (2013/ 2014),
equivalent to 56,476,591 flour bags weighing 45 KG each.
This decline is due to abundance of flour in the market.
The quantity of wheat derivatives (groats, mash … etc.)
amounted to 2.556 tons with total production of flour
and wheat derivatives of 2,544,003 tons, equivalent to
56,533,395 flour bags weighing 45 KG with an average
monthly consumption of about 4,711,116 flour bags
weighing 45 kg per month, decreased by 22,172 bags
weighing 45 KG representing a percentage of 0.46% in
comparison with the fiscal year 1434/ 1435 H. (2013/ 2014).
Table (7): Branches production of flour and wheat
derivatives in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

Branches

)المنتج من الدقيق ومشتقات القمح (طن

GSFMO maintained a reserve stock of wheat covering the

واصلت المؤسسة وهلل الحمد المحافظة على مخزون احتياطي من

consumption needs for a period of six months and aims to

القمح يكفي لحاجة االستهالك لمدة ستة أشهر وسوف ترفع المؤسسة

increase this stock to cover the consumption needs for one
full year according to Shura Council Recommendation No.
(89/43 dated 10.10.1431 H. (19.09.2010) after completion
of the construction works in the new silos currently under
implementation.
Noting that, the organization distributes this stock to its

بمشيئة اهلل هذا المخزون ليغطي حاجة االستهالك لمدة عام كامل بنا ًء
هـ1431/10/10 ) وتاريخ43/89( على توصية مجلس الشورى رقم
وذلك بعد استكمال األعمال اإلنشائية في الصوامع الجديدة الجاري
. تنفيذها
علماً بأن المؤسسة تقوم بتوزيع هذا المخزون على فروعها المنتشرة

branches located in all regions of the Kingdom within the

 وهذا، في كافة مناطق المملكة في إطار الخطة التي تنفذها للطوارئ

framework of its emergency plan. This procedure aims

اإلجراء من شأنه عدم تخزين كامل المخزون اإلستراتيجي من

at not storing the entire inventory of wheat and flour

 مما يساعد على عزل أي منطقه تتأثر،القمح والدقيق في مكان واحد

strategic reserve in one place in order to help isolate any
area affected by fire or flood ... etc. It also allows supplying
the affected area from other areas having available stock.
Regarding the contingency plans for employees, the
organization has developed strategic plans for training
programs to improve the performance to ensure the

 كما يتيح هذا. بأي تأثيرات كانت مثل الحرائق أو السيول وغير ذلك
اإلجراء إمداد المنطقة المتأثرة من خالل المناطق األخرى التي يتوفر
 أما فيما يخص خطط الطوارئ للعاملين فقد وضعت، بها المخزون
المؤسسة خطط إستراتيجيه لبرامج التدريب لالرتقاء باألداء لضمان
. سالمة العاملين والممتلكات

safety of personnel and property.

الفــــــرع

Flour and wheat derivatives production
(tons)

Riyadh

24,90

633.535

منطقة الريــــــاض

Jeddah

21,82

555.153

منطقة جدة

Medina

5,75

146.306

منطقة المدينة المنورة

Al-Qassim

7,13

181.392

منطقة القصيــــــم

Dammam

12,18

309.826

منطقة الدمــــام

Khamis Mushayt

11,68

297.111

منطقة خميس مشيط

Tabuk

4,49

114.117

منطقة تبــــــــــوك

Hail

5,48

139.389

منطقة حائل

Al-Jouf

5,10

129.784

منطقة الجوف

Total

: المخزون االحتياطي للقمح وخطة الطوارئ-4

 هـ1436/1435  إنتاج الفروع من الدقيق ومشتقاته في عام:)7( جدول

Branch proportion to total
production (%)

Al-Jumom

41

)%( نسبة إنتاج الفرع إلى االنتاج الكلي

م) كمية2014( هـ1436/1435 بلغ إنتاج الدقيق بـأنواعه خالل العام
) طن عن العام11.632( ) طن بانخفاض قدره2.541.447( قدرها
 ويعود%0,46 م ) وبنسبة انخفاض2013 ( هـ1435/1434 المالي
، ذلك إلى تزايد أرصدة الدقيق بفروع صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
واإلدراك التام من قبل المتعهدين والمخابز بتوفر الدقيق والحصول
 وتعادل الكمية المنتجة من،عليه في أي وقت وبأي كمية يحتاجونها
 كما بلغ المنتج، ) كجم45( ) كيس زنة56.476.591( الدقيق ما مقداره
)2.556( من مشتقات القمح مثل الجريش والمفلق والهريس وخالفه
)2.544.003(  وبإجمالي كلي للدقيق المنتج مع مشتقات القمح، طن
) كجم بمتوسط45( ) كيس زنة56.533.395( طن وتعادل ما كميته
) كجم لكل شهر45( ) كيس زنة4.711.116( استهالك شهري حوالي
)22.172( م) قدره2013( هـ1435/1434 بانخفاض عن العام المالي
. . %0,46  كجم وبنسبة45 كيس

4- Strategic reserve of wheat & emergency plan:

1,47

37.389

100,0

2.544.003

منطقة الجموم
اإلجمـــالي

40

 نسبة إنتاج كل فرع من الدقيق ومشتقاته إلى اإلنتاج الكلي:)9( شكل
Shape (9): Percentage of each branch production out of total production

40
35
3. Percentage of mills operation hours in 1435/ 1436 H.
(2014 G.):
The total number of mills actual operation hours is 153,381
hours with a decrease of 2.024 hours in comparison with
the fiscal year 1434/ 1435 H. (2013/ 2014). The percentage
of mills actual operation hours for this year is 111.2%.
Table (8): The percentage of mills actual operation hours in
1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

نسبة اإلستغالل الفعلي

30

) ساعة153.381( بلغ إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن

25

هـ1435/1434 ) ساعة عن العام المالي2.024( بانخفاض قدره
وبنسبة استغالل فعلي للمطاحن، %1,30 م) بنسبة انخفاض2013(

15

هـ1436/1435  نسبة اإلستغالل الفعلي للمطاحن للعام: )8( جدول

10

Actual operating hours

)(ساعة

operating hours (%)

(Hour)

Normal operating (hours)

123,71

37,113/65

30,000

Jeddah

113,30

40,787/41

36,000

منطقة جـــــدة

Medina

116,51

6,990/30

6,000

منطقة المدينة المنورة

Al-Qassim

102،36

12,283/50

12,000

منطقة القصيــم

Dammam

116,33

20,939/76

18,000

منطقة الدمــــام

Khamis Mushayt

89,63

16,133/67

18,000

منطقة خميس مشيط

Tabuk

95,70

5,742/16

6,000

منطقة تبــــــــوك

Hail

115,56

6,933/89

6,000

منطقة حـــائل

Al-Jouf

107,62

6,457/00

6,000

منطقة الجـــوف

111,15

153,381/34

138,000

Riyadh

Total

Percentage of

%21.82

%12.18
%5.75

%11.68

%7.13

5
ساعات التشغيل الطبيعي

%للمطاحن

%24.90

20

. %111,2

)ساعات التشغيل الفعلي (ساعة

Branches

43

: هـ1436/1435  نسبة إستغالل المطاحن للعام-3

%4.49

%5.48

%5.10

%1.47

0
الفـــروع حسب المناطق

منطقة الرياض

Riyadh

Makkah (Jeeddah)

Madina

Qassim

(Dammam) Khamis Mushayt

Tabuk

HAil

Aljouf

اإلجمالي

42

Al-Jumom

هـ1436/1435  نسبة االستغالل الفعلي للمطاحن للعام:)10( شكل
Shape (10): Percentage of mills actual operating hours in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

: التوقفات الطارئة-4

4- Emergency Stops:

 إلى%0,67 بنسبة، ) ساعة1،034/10( بلغت ساعات التوقف الطارئة

Emergency stops amounted to 1,034.10 hours with a
percentage of 0.67% of the actual operating hours,
representing an increase from the fiscal year 1434/1435 H
(2013/ 20014) by 48.14 hours with a percentage of 4.88%,
noting that the normal percentage of emergency stops
allowed is 3.5%.

هـ1435/1434  بارتفاع عن العام المالي، عدد ساعات التشغيل الفعلي
 علماً بأن معدل، %4,88 ) ساعة وبنسبة48/14 ( م ) بمقدار2013 (
. % 3,5 التوقف االضطراري المسموح به

140
 نسبة التوقف االضطراري لساعات التشغيل الفعلي: )9( جدول

Table (9): Percentage of emergency stops out of actual
operation hours

120

%123.71
%116.51

نسبة ساعات التوقف
األضطراري إلى ساعات
Branches

التشغيل الفعلية
Percentage of
emergency stops out of

%113.30

ساعات التوقف األضطراري

ساعات التشغيل الفعلي

)(ساعة

)(ساعة

Emergency stops hours

Actual operation hours

%115.56

102.%36

100

%107.62

%95.70

الفـــروع
%89.63

90
0

actual operation hours

45

%116.33

Riyadh

0,06

23

37,114

منطقة الرياض

Jeddah

0,80

328

40,787

منطقة جـــدة

Medina

0,07

5

6,990

منطقة المدينة المنورة

Al-Qassim

1,31

162

12,283

منطقة القصيــم

Dammam

0,02

4

20,940

منطقة الدمــــام

Khamis Mushayt

2,90

481

16,134

منطقة خميس مشيط

Tabuk

0,23

13

5,742

منطقة تبـوك

Hail

0,04

3

6,934

منطقة حائل

Al-Jouf

0,23

15

6,457

منطقة الجوف

Total

0,67

1,034

153,381

Riyadh

Makkah (Jeeddah)

Madina

Qassim

Eastern (Dammam) Khamis Mushayt

Tabuk

HAil

Aljouf

اإلجمالي
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شكل ( : )11النخالة المنتجة لإلستخدام الحيواني مع الشوائب موزعه على فروع المؤسسة للعام 1436/1435هـ
)Shape (11): Bran produced for animal consumption with impurities for each branch in 1435/ 1436 H. (2014

 -5النخالة الحيوانية والشوائب :

5. Animal Bran and impurities:

بلغ منتج النخالة الحيوانية ( )678،396طن ،بارتفاع قدره ( )5،533طن
وبنسبة  %0,82عن العام المالي 1435/1434هـ (2013م) ،وتعادل
الكمية المنتجة من النخالة الحيوانية ما مقداره ( )16.959.898كيس
زنة 40كجم ،حيث تمثل الشوائب ما كميته ( )72.976طن من المنتج
الكلي للنخالة الحيوانية ،بانخفاض قدره ( )2،962طن وبنسبة %3,90
عن العام المالي 1435/1434هـ (2013م) .
جدول ( :)10النخالة المنتجة لإلستخدام الحيواني مع الشوائب في عام
1436/1435هـ
النخالة المنتجة لإلستخدام الحيواني مع
الفـــروع

الشوائب (طن)
Bran for animal consumption with

The quantity of animal bran produced amounted to
678,396 tons, with an increase of 5,533 tons representing
0,82% over the previous fiscal year, equivalent to
16,959,898 bags weighing 40 kg. Whereas, the amount
of impurities reached 72,976 tons, with a decrease of
2,962 tons representing 3.90% less than the fiscal year
1434/ 1435 H. (2013).
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 1.43%الجــموم
 5.36%الجـــوف
 5.31%حـــــــائل
 4.43%تبـــــــوك
 11.74%خميس مشيط

Table (10): Bran produced for animal consumption
with impurities in 2014
 12.46%الدمــــام

نسبة إنتاج كل فرع إلى اإلجمالي ()%
Percentage of Branch Production

 7.04%القصيــــــم

Branches

 4.56%المدينة المنورة

)(%

)impurities (Ton
منطقة الريــــــاض

157.279

23.18

Riyadh

منطقة جدة

166.207

24.50

Jeddah

منطقة المدينة المنورة

30.935

4.56

Medina

منطقة القصيــم

47.753

7.04

Al-Qassim

منطقة الدمام

84.498

12.46

Dammam

منطقة خميس مشيط

79.610

11.74

Khamis Mushayt

منطقة تبـوك

30.069

4.43

Tabuk

منطقة حائل

36.002

5.31

Hail

منطقة الجوف

36.344

5.36

Al-Jouf

منطقة الجموم

9.699

1.43

Al-Jumom

678.396

100

اإلجمالي

 23.18%الريــــــاض

 24.50%جـــــــدة

Total
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هـ1436/1435  نسبة إنتاج كل فرع من األعالف إلى إجمالي اإلنتاج عام: )12( شكل
Shape (12): Feed Production Percentage of each branch out of total Production in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

: األعالف-6

6. – Feed:

35

%33.35
%24.96

25
20
15

) طن535.816( بلغت الكمية المنتجة من األعالف بجميع أنواعها

Table No. (11) :Branches production of Feed in 14135/
1436 H. (2014)

هـ1436/1435  إنتاج الفروع من األعالف في عام:)11( جدول

Branches

%17.33
%14.32
%10.04

10

The quantity produced from all types of feed amounted to
535.816 tons, increased by 68.865 tons with a percentage
of 14.8% compared to the previous year, equivalent to
10,716,320 bags weighing 50 KG.

)%( نسبة إنتاج كل فرع إلى اإلجمالي

 عن العام السابق%14.8 ) طن وبنسبة ارتفاع68.865( بزيادة قدرها
) كيس10.716.320(  وتعادل الكمية المنتجة من األعالف ما مقداره،
.  كجم50 زنة

)األعالف المنتجة (طن

الفـــروع

Percentage of Production (%)

Feed produced (tons)

Riyadh

14.32

76,740

منطقة الريـــاض

Jeddah

10.04

53,782

منطقة جــــدة

Dammam

17.33

92,853

المنطقة الدمام

5

Al-Qassim

24.96

133,737

منطقة القصيـم

0

Khamis Mushayt

33.35

178,704

منطقة خميس مشيط

100

535,816

اإلجمالي

Total

Riyadh
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Makkah (Jeeddah)

Eastern (Dammam)

Qassim

Khamis Mushayt
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ﻣﺮاﺣـــﻞ إﻧﺘــــﺎج اﻟﺪﻗـــﻴـﻖ
 - ٢ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ
وﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻘﻤﺢ ) ٢٤ﺳﺎﻋﺔ(

 - ١ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺤﺺ واﺳﺘﻼم اﻟﻘﻤﺢ

اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﻘﻄﺎرات

ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻪ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ(
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ(

ﺳﻤﻴﺪ ﺧﺸﻦ
ﻏﺮﺑﺎل ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻤﻜﺴﻮر

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

 - ٣ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﺤﻦ اﻟﻘﻤﺢ وإﻧﺘﺎج اﻟﺪﻗﻴﻖ
وﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻘﻤﺢ ) ٢٤ﺳﺎﻋﺔ(

دﻗﻴـﻖ ﻓﺎﺧـﺮ

ﺁﻟﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﺨﺸﻦ

دﻗﻴـﻖ ﺑــﺮ

دﻗﻴــﻖ
ﺳﻤﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ
ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻖ

ﺁﻟﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ
ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻖ

ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺗﺮﻃﻴﺐ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻣﻜﺎﺋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﻞ
ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ
ﻭﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻀﺎﻣﺮﺓ

ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺧﻠﻂ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ

ﺟﻨﻴﻦ اﻟﻘﻤﺢ
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﻀﻐﻂ
ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻹﺳﺘﺨﻼﺻﻪ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ

ﺳﻤﻴﺪ ﻧﺎﻋﻢ

ﺟﻬﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ

دﻗﻴــﻖ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ

ﻧﺨـﺎﻟﺔ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ

دﻗﻴــﻖ

ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺤﻦ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺤﻦ
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺴﻨ ّﻨﺔ
ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ

ﻗﺮﺹ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ )ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ
ﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ(
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ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻓﺮﻙ ﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻓﻲ ﺃﻛﻴﺎﺱ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ

ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺗﺨـﺰﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ

ﺟﻬﺎﺯ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻟﻠﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ

51

التقرير السنوي

2014

لعـــــــــــام ١٤٣٦ - ١٤٣٥

Annual Report

القسم الثالث
Third Section

تسويق المنتجات
أو ً
ال  :المبيعات اإلجمالية للدقيق
ثاني ًا  :مبيعات الفروع من الدقيق
ثالث ًا  :مبيعات األعالف
رابع ًا  :مبيعات النخالة
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Products Marketing
1. Total sales of flour
2. Flour sales in branches
3. Feed sales
4. Bran Sales
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شكل (  :) 13مبيعات المؤسسة من الدقيق في الفترة من (1436/1435- 1412/1411هـ)

٢,٣٧٥

٢,٣٢٨

٢,١٨١

٢,١٦٩

٢,٠٤٢

٢,٠١٦

١,٩٥٤

١,٩٥٤

١,٩٥٧

(٢٠١٤ (١٤٣٦/١٤٣٥

(١٤٣٥/١٤٣٤) ٢٠١٣

(١٤٣٤/١٤٣٣) ٢٠١٢

(١٤٣٣/١٤٣٢) ٢٠١١

(١٤٣٢/١٤٣١) ٢٠١٠

(١٤٣١/١٤٣٠) ٢٠٠٩

(١٤٢٩/١٤٢٨) ٢٠٠٨

(١٤٢٨/١٤٢٧) ٢٠٠٧

(١٤٢٧/١٤٢٦) ٢٠٠٦

(١٤٢٦/١٤٢٥) ٢٠٠٥

(2014 )1436/1435

2.375

(١٤٢٥/١٤٢٤) ٢٠٠٤

(2013 )1435/1434

2,459

١,٨٤٩

(2012 )1434/1433

2,435

(١٤٢٤/١٤٢٣) ٢٠٠٣

(2011 )1433/1432

2,328

١,٧١٦

(2010 )1432/1431

2,181

(١٤٢٣/١٤٢٢) ٢٠٠٢

(2009 )1431/1430

2,169

١,٥٦٨

(2008 )1429/1428

2,042

(١٤٢٢/١٤٢١) ٢٠٠١

(2007 )1428/1427

2,016

١,٤٥٨

(2006 )1427/1426

1,954

(١٤٢١/١٤٢٠) ٢٠٠٠

(2005 )1426/1425

١,٤١٣

(2004 )1425/1424

1,957
1,954

(١٤٢٠/١٤١٩) ١٩٩٩

(2003 )1424/1423

1,849

١,٣٥٦

(2002 )1423/1422

1,716

(١٤١٩/١٤١٨) ١٩٩٨

(2001 )1422/1421

1,568

١,٣٥٣

(2000 )1421/1420

1,458

(١٤١٨/١٤١٧) ١٩٩٧

(1999 )1420/1419

1,413

١,٣٠٩

(1998 )1419/1418

1,356

(١٤١٧/١٤١٦) ١٩٩٦

(1997 )1418/1417

1,353

١,٢٢٧

(1996 )1417/1416

1,309

(١٤١٦/١٤١٥) ١٩٩٥

(1995 )1416/1415

1,227

١,٢١٢

(1994 )1415/1414

1,212

١٤١٥/١٤١٤) ١٩٩٤

(1993 )1414/1413

1,155

(١٤١٤/١٤١٣) ١٩٩٣

(1992 )1413/1412

1,061

(١٤١٣/١٤١٢) ١٩٩٢

(1991 )1412/1411

0,957

(١٤١٢/١٤١١) ١٩٩١
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السنوات Year

كمية مبيعات الدقيق (بالمليون طن) )Sales of Flour (Million Tons

١,١٥٥

1436/1435-هـ)

١,٠٦١

جدول ( :)12مبيعات المؤسسة من الدقيق خالل الفترة من (1412/1411

Table No. (12) : Total sales of flour for the period from
)1411/ 1412 H. until 1435/ 1436 H. (1991– 2014

.٩٥٧

تضاعفــت كميــة مبيعــات المؤسســة مــن الدقيــق خــال األربــع وعشــرين
عام ـاً الســابقة ،فقــد بلغــت ( )0.95مليــون طــن فــي عــام 1412/1411هــــ،
وارتفعــت تدريجيـاً إلــى أن بلغــت ( )2.375مليون طن للعــام 1436/1435هـ
(2014م)  ،وبمعــدل نمــو إجمالــي ( )%150خــال تلــك الفتــرة  ،وبمتوســط
معــدل نمــو ســنوي قــدره ( ، )%6.25وذلــك اســتجابة للطلــب المتزايــد علــى
الدقيــق فــي المملكــة  ،وهــو مــا يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )11والشــكل
البيانــي رقــم ( ،)11واللــذان يوضحــان التطــور الســنوي لمبيعــات المؤسســة
مــن الدقيــق خــال الفتــرة المشــار إليهــا .

The amount of flour sales at GSFMO has doubled in the
last 24 years. It amounted 0.95 million tons in 1411/1412 H.
(1990/ 1991) and increased gradually to reach 2.375 million
tons in 1435/1436 H. (2014/ 2015) with a total growth
rate of 150% during this period, with an average annual
growth rate of 6.25% due to increased demand on flour in
)the Kingdom as clearly shown in the following table (11
and shape (11), which both show the annual growth of
the Organization’s sales of flour during the noted period.

٢,٤٣٥

أو ًال  :المبيعات اإلجمالية للدقيق :

٢,٤٥٩

1. Total Sales of flour:

)Shape (13): Total sales of flour for the period from 1411/ 1412 until 1435/ 1436 H. (1991– 2014
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شكل ( :)14مساهمة الفروع في إجمالي مبيعات المؤسسة من الدقيق عام 1436/1435هـ

2. Flour Sales in Branches:

ثاني ًا  :مبيعات الفروع من الدقيق :
بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من الدقيق ( )2.375مليون طن في العام
(1436/1435هـ)  ،واحتل فرع مكة المكرمة المركز األول في مبيعات
الدقيق في العام 1436/1435هـ حيث بلغت حوالي ( )671.1ألف طن
بنسبة ( )%28.2من إجمالي مبيعات الدقيق ،يليه فرع الرياض بمقدار
( )575.6ألف طن بنسبة ( )%24.2من إجمالي مبيعات الدقيق ،بينما احتل
فرع عسير المركز الثالث بمقدار ( )299.6ألف طن بنسبة ( )%12.6من
إجمالي مبيعات الدقيق .

The total sales of flour amounted to 2.375 million tons in
1435/ 1436 H. (2014/ 2015). Mecca branch made the biggest
share of sales which amounted to 671.1 thousand tons,
with a percentage of 28.2%. Secondly, Riyadh branch
with sales amounting to 575.6 thousand tons, with a
percentage of 24.2%. Aseer branch took the third place
in term of flour sales with a total of 299.6 thousand tons,
with a percentage of 12.6% of the total flour sales.

جــدول ( :)13مبيعــات الفــروع مــن (الدقيق-األعالف-النخالــة) خــال العــام

Table No. (13): Branches Sales of flour, feed, and bran
)in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015) (Ton

)Shape (14): Percentage of branches sales of flour in 1435/ 1436 H. (2014

800000
700000

671193
575657

1436/1435هـــ (بالطــن)
الدقيق Flour

األعالف Animal Feed

النخالة Bran

الفـــروع
منطقة الريــــــاض

575657

76376

73905

Riyadh

منطقة جـــــدة

671193

54349

159919

Jeddah

منطقة المدينة المنورة

147301

0

31056

Madina

منطقة القصيـــم

139172

136690

8353

Al-Qassim

منطقة الدمـــام

291757

93226

0

Dammam

منطقة خميس مشيط

299635

179226

45546

Khamis Mushayt

منطقة تبــوك

75369

300

28364

Tabouk

منطقة حائل

106636

0

0

Hail

منطقة الجوف

69279

0

39840

Jouf

منطقة الجموم

0

0

0

2.375.998

540.167

386.983

اإلجمـــالي

500000
400000

Branches / Product

299635

300000

291757
139172

106636

200000

147301

100000

75369

69279

0

Aljouf

HAil

Tabuk

Khamis Mushayt

Dammam

Qassim

Madina

Jeeddah

Riyadh

Al-Jumom
Total

ثالث ًا  :مبيعات األعالف :
بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من األعالف ( )540.1ألف طن في العام
1436/1435هـ  ،واحتل فرع عسير المركز األول في مبيعات األعالف بكمية
( )179.2ألف طن بنسبة ( )%33.2من إجمالي مبيعات األعالف  ،يليه فرع
منطقة القصيم بكمية ( )136.6ألف طن بنسبة ( )%25.3من إجمالي
مبيعات األعالف  ،بينما احتل فرع المنطقة الشرقية المركز الثالث بكمية
( )93.2ألف طن بنسبة ( )%17.3من إجمالي مبيعات األعالف .

56

600000

3. Feed Sales
The total sales of feed amounted to 540.1 thousand
tons in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015). Aseer branch made
the biggest share of sale amounted to 179.2 thousand
tons with a percentage of 33.2%, followed by Al-Qassim
branch 136.6 thousand tons with a percentage of 25.3%,
while Al-Sharqiah branch came third with 93.2 thousand
tons representing 17.3% of total feed sales.
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160000

هـ1436/1435 ) إجمالي مبيعات الفروع من النخالة العام16( الشكل

هـ1436/1435  إجمالي مبيعات الفروع من األعالف العام:)15( شكل

Shape (16): Percentage of branches sales of bran in 1435/ 1436 H. (2014)

Shape (15): Percentage of total branches sales of feed in 1435/ 1436 H. (2014)

180000

159919

140000

160000

120000

140000

100000

120000

80000

136690

100000

73905

60000

80000

45546
39840

40000

31056

20000

28364

20000

0

0

Madina

Qssim

76376

60000

5000

Jeeddah

93226

54349

40000

8353

Riyadh

179226

Khamis Mushayt

Tabuk

Aljouf

300

Riyadh

Jeeddah

4- Bran sales
The total sales of animal bran amounted to 386.9
thousand tons in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015) which
allocated for feed mills in private sector to contribute
in implementation of the national plan to encourage
concentrated feed industry and its good use based on
Cabinet decision No. 69 dated 17.03.2008. Mecca branch
made the biggest share of sale which amounted to 159.9
thousand tons with a percentage of 41.3%, followed by
Riyadh branch 739 thousand tons with a percentage of
19.1%. Aseer came third with 455.4 thousand tons with a
percentage of 11.8% of total feed sales.

59

Qassim

Eastern (Dammam)

Aseer

Tabuk

:  مبيعات النخالة: رابع ًا
) ألف طن في العام386.9( بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة من النخالة
هـ والتي يتم تخصيصها لمصانع األعالف بالقطاع الخاص1436/1435
للمساهمة في تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة األعالف المركزة
وحسن استخدامها ودعم مدخالتها بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر
 واحتل فرع مكة المكرمة المركز األول، هـ1429/3/9 ) وتاريخ69( رقم
) ألف طن بنسبة159.9( في مبيعات النخالة الحيوانية فقد بلغت مبيعاته
 تاله فرع الرياض حيث بلغت،) من إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية%41.3(
) من إجمالي مبيعات المؤسسة من%19.1( ) ألف طن بنسبة739( مبيعاته
 بينما احتل فرع عسير المركز الثالث فقد بلغت مبيعاته،النخالة الحيوانية
. ) من إجمالي مبيعات النخالة الحيوانية%11.8( ) ألف طن بنسبة455.4(
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القـسم الرابع

Fourth Section

Human Resources

الموارد البشرية

ً أو
First: The Organizational Structure of the employees  الهيكل الوظيفي لمنسوبي المؤسسة:ال
Second: Management Development and Training

61

 التطوير اإلداري والتدريب:ثاني ًا

60

Saudi employees contribute 51% of the total number
during the year 1435/ 1436 H. (2014/ 2015). The reason
for this lower percentage of Saudization is due to
increase of non-Saudi workers which constitutes 32% of
the total number of employees. Noting that these jobs
don’t attract Saudis due to lower income and nature
of work; for example (plumber, janitors, tailor and
forklift drivers...etc.). The nature of the industrial work
and lack of incentives do not attract nationals eligible
for occupational and assistant occupational jobs.
Moreover, some nationals quit their jobs after they get
training and this is another major obstacle in raising the
percentage of Saudization.

Table No. (15): Percentage of Saudization in 1435/
1436 H. (2014)

First: The Organizational Structure of
the employee:
Given the nature of the organization’s work and the
diversity of jobs, the organizational structure reflects
this diversity as shown below in table (13) which
represents the number of employees according to
nature of work for each one of them.

Table No. (14): Number of employees according to
nature of work for the year 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)
Nature of work

Percentage % النسبة

Number العدد

Saudi

51

2317

سعودي

Non -Saudi

49

2188

غير سعودي

Total

100

4505

اإلجمالي
هـ1436/1435  نسبة السعودة عام:) 18 ( شكل

50

30

40

20

30

15
Saudi

20
10
0

Non - Saudi

%51

%49

4

198

إداري

Employees

18

826

مهنيون

34

1508

مهنيون مساعدون وفنيون

Clerks

8

356

كتبه

Workers

36

1617

عمال يدويون

100

4505

اإلجمالي

Shape (17): Number of employees according to
their nature of work in 1435/ 1436 H. (2014)

40

 عدد العاملين في المؤسسة وفقاً لطبيعة العمل عام:)14( جدول
هـ1436/1435

Administrative

Total

60

نظراً لطبيعة عمل المؤسسة وتنوع الوظائف بها فإن هيكلها الوظيفي
) والذي14( يعكس هذا التنوع ويتضح هذا باستقراء بيانات الجدول رقم
. يوضح عدد العاملين بالمؤسسة مقسمين طبقاً لطبيعة عمل كل منهم

Number العدد

Technicians

الجنسية

:  الهيكل الوظيفي لمنسوبي المؤسسة:أو ًال

Percentage % النسبة

Employees Assistant and

هـ1436/1435  نسبة السعودة في العام:)15( جدول

Nationality

Shape (18): Percentage of Saudization in 1435/ 1436 H. (2014)

63

) مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن%51( يشــكل الموظفــون الســعوديون
 ويرجــع ســبب انخفــاض نســبة الســعودة، هـــ1436/1435 خــال العــام
بصفــة عامــة إلــى زيــادة عــدد العمــال اليدويــون مــن غيــر الســعوديين
 مــن إجمالــي عــدد موظفــي%32 والذيــن يشــكلون نســبة فــي حــدود
 علمــاً بــأن تلــك الوظائــف ال يُقبــل عليهــا الســعوديون،المؤسســة
،نظــراً النخفــاض العائــد المالــي وطبيعــة عمــل تلــك الوظائــف (ســباك
 ) إضافــة إلــى عــدم... ، ســائقي روافــع شــوكية،  عمــال نظافــة،خيــاط
توفــر البــدالت الســتقطاب العمالــة الوطنيــة المؤهلــة للوظائــف المهنيــة
والمهنيــة المســاعدة علــى الرغــم مــن طبيعــة عمــل المؤسســة الصناعــي
 كمــا ويمثــل تســرب الفنييــن الســعوديين بعــد تدريبهــم وتأهيلهــم،
. بمجــال عمــل المؤسســة عائق ـاً أساســياً فــي رفــع نســبة الســعودة

10

طبيعة العمل

 عدد العاملين في المؤسسة وفقاً لطبيعة العمل عام:) 17 ( شكل
هـ1436/1435

Workers

Employees

Employees Assistant &Technicians

Administratives

5
Clerks

0
%36

%34

%8

%18

%4
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: برنامج التدريب على رأس العمل- 2

2 - On job training program:

) موظفاً خالل العام المالي242( بـلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج
: وفيما يلي البرامج التي تم تنفيذها وهي,هـ1436/1435
. برنامج صيانة ضواغط الهواء نوع أطلس كوبكو: 1/2
. برنامج األمن الصناعي والسالمة المهنية: 2/2

The number of employees benefited from this program is
242 employees during the fiscal year 1435/ 1436 H. (2014/
2015); following are the names of the implemented
programs:
1/2: Atlas Copco air compressors maintenance.

 برنامج الرقابة الدفترية والفعلية للمخازن والمستودعات وطريقة: 3/2
.الجرد

2/2: Industrial and occupational safety.
2/3: Book and actual control for warehouses and stores;

. برنامج صيانة مكائن الخياطة نوع يونين سبيشل: 4/2
. برنامج صيانة موزازين الشاحنات: 5/2
. برنامج أعمال اختبار وصيانة أجهزة وخطوط كهرباء الجهد المتوسط:6/2
.  برنامج تخطيط ووضع جداول الصيانة: 7/2
.  برنامج المبادئ األساسية في التأمين: 8/2
.  المهارات القيادية واإلشرافية المعاصرة للمدير المباشر: 9/2

method of inventory.
2/4: Union Special sewing machines maintenance.
2/5: Truck Scales maintenance.
2/6: Test and maintenance of Medium Voltage Power
systems and cables.
2/7: Planning and setting maintenance schedules.
2/8: Basic principles of insurance.
2/9: Leadership and supervisory modern skills for direct manager.

اإلجمالي
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الفروع
اإلدارة العامة
Branches Head-quarter

: التطوير اإلداري والتدريب:ثاني ًا
تهدف البرامج التدريبية إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات منسوبي المؤسسة
وتزويدهم بكل ما هو جديد في المجاالت اإلدارية والمالية والتسويقية
والسالمة الصناعية والفنية مثل طرق التخزين والطحن والصيانة والجودة
 بهدف رفع كفاءتهم.. والمختبرات والهندسة الميكانيكية والكهربائية
 وللمؤسسة،  سواء كانت هذه البرامج داخل المملكة أو خارجها، اإلنتاجية
مساهمة فعالة في (التدريب التعاوني) لتدريب بعض طالب الجامعات
 وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج، والكليات في جميع فروع المؤسسة
 وتتمثل البرامج، هـ1436/1435 ) موظفاً خالل الـعـام المالي709(
 في برامج،هـ1436/1435 التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام المالي
:  وفيما يلي تفاصيل هذه البرامج، التطوير اإلداري وبرنامج التدريب الفني

The training courses offered to the employees aim at
enhancing the work force’s abilities and providing the
necessary skills in the fields of storage, milling, maintenance,
quality control, laboratories, engineering, mechanics, and
electricity in order to raise the employees productivity
efficiency, whether these programs inside or outside the
Kingdom. The Organization has also contributed in training
university & specialized colleges’ students. The number of
beneficiaries from these programs was 709 employees in
the year 1435/ 1436 H. (2014/ 2015). The training courses
carried out in the year 1435/ 1436 H. (2014/ 2015) including
the management development and technical training
programs as detailed below:

: برنامج التطوير اإلداري-1
) موظفاً خالل العام679( بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج
: هـ وفيما يلي البرامج التي تم تنفيذها1436/1435

1. Management Development Program:

 توزيـع أعـداد المتدربيـن علـى برامـج التدريـب على رأس:)17( جـدول
هـ1436/1435 العمـل المنفذة فـي العـام

Table (17): Number of trainees in on-job training
programs in 1435/ 1436 H. (2014)
عدد الفرص التدريبية
Number of Training
opportunities

Second: Management Development
and Training:

On-job training programs

برنامج التدريب على رأس العمل

22

22

-

Atlas Copco air compressors maintenance

صيانة ضواغط الهواء نوع أطلس كوبكو

73

68

5

Industrial and occupational safety

24

22

2

19

19

-

22

22

-

Truck Scales maintenance

22

22

-

Test and maintenance of Medium Voltage
Power systems and cables

22

22

-

Planning and setting maintenance schedules

تخطيط ووضع جداول الصيانة

24

22

2

Basic principles of insurance

المبادئ األساسية في التأمين

14

14

-

Modern leadership and supervisory skills for
direct manager

242

233

9

Total

األمن الصناعي والسالمة المهنية

Book and actual stores control for
الرقابـة الدفتريـة والفعليـة للمخـازن
warehouses and stores; method of inventory
والمسـتودعات وطريقـة الجـرد
Union Special sewing machines
صيانة مكائن الخياطة نوع يونين سبيشل
maintenance
صيانة موزازين الشاحنات
أعمـال اختبـار وصيانـة أجهـزة وخطـوط
كهربـاء الجهـد المتوسـط

.  اإلداري والمالي:1/1

The number of beneficiaries from this program is 679
employees in 1435/ 1436 H. (2014). Following are the
titles of the programs:
1.1: Management and Finance Programs.
1.2: Technical Specialized Programs.
1.3: English Language Courses.

.  فني متخصص:2/1
.  اللغة اإلنجليزية:3/1

 توزيـع أعـداد المتدربيـن علـى برامـج التطويـر اإلداري:)16( جـدول
هــ1436/1435 المنفـذة عـام

Table no. (16): Number of trainees in management
development programs in 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

اإلجمالي

عدد الفرص التدريبية
Number of Training opportunities

Type of training

الفروع
Branches

اإلدارة العامة
Head-quarter

336

250

86

Admin. and Financial

21

21

-

Specialized Technician

80

61

19

English Language

437

332

105

Total

برنامج التطوير اإلداري
إداري ومالي
فني متخصص
لغة إنجليزية
اإلجمالي

القيادية واإلشرافية المعاصرة للمدير المباشر
اإلجمالي
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Shape (19): Distribution of training programs implemented
during the year current fiscal year 1435/ 1436 H. (2014)

 توزيـع البرامـج التدريبيـة المنفـذة للعـام المالـي:)19( شـكل
هـ1436/1435

: برنامج التدريب الفني- 3

3-Technical Training Programs:
The number of beneficiaries from this program is 24
employees during the year 1435/ 1436 H. (2014).
This program is divided into four parts:
3/1: Technical and Industrial Training.
3/2: Quality Control and Laboratories Training.
3/3: Industrial Safety Training.
3/4: Training for external procurement procedures.
The organization also gave the chance to 19 university/
college students to obtain training in the Organization
branches in some management and technical
departments in the context of collaboration with the
Education Institutions in the Kingdom.
The number of employees who participated in these
various programs during the year 1435/ 1436 H. (2014/
2015) is 709 employees.

Headquarter

Branches

On job training
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Technical Training

. التدريب الفني والصناعي: 1/3
. التدريب للمختبرات والجودة النوعية: 2/3
. التدريب للسالمة الصناعية: 3/3
. التدريب للمشتريات الخارجية: 4/3
) فرصة تدريبية لطالب الجامعات والكليات19( كما أتاحت المؤسسة عدد
،التقنية المتخصصة بفروع المؤسسة في بعض المجاالت اإلدارية والفنية
. وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات التعليمية بالمملكة
يتـضح مما سبق أن عدد الموظـفـين الذين اســتفادوا من برامج التـدريب
. ً) موظفا709( هـ1436/1435 المخـتلفة خالل الــعام المالي

هـــ1436/1435  البرامــج التدريبيــة المنفــذة عــام:)18( جــدول

Table No. (18): Training programs implemented in the
year 1435/ 1436 H. (2014)

اإلجمالي

) موظفاً خالل العام المالي24( بـلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج
 وينقسم هذا البرنامج التدريبي إلى أربعة تخصصات على، هـ1436/1435
: النحو التالي

عدد الفرص التدريبية
Number of Training opportunities

Name of Program

برنامج التطوير اإلداري

الفروع
Branches

اإلدارة العامة
Head-quarter

437

332

105

Management Development

التطوير اإلداري

30

22

8

Technical Training

التدريب الفني

242

233

9

On job training

709

587

122

Total

التدريب على رأس العمل
اإلجمالي

Management Development
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Table (19): Financial Position Statement for the year 1435/
1436 H. (2014) in comparison with 1434/ 1435 H. (2013)
هـ1435/1434
)2014 /2013(

هـ1436/1435
)2015 /2014(

1,749,513,705

هـ1435/1434
)2014 /2013(

الحسابات الدائنة
Accounts Payable
إيرادات الميزانية
Budget Revenues

1,750,923,870

هـ1436/1435  قائمة المركز المالي للمؤسسة للعام المالي:)19( جدول
هـ1435/1434 مقارنة بالعام المالي السابق

4,836,670,680

هـ1436/1435
)2015 /2014(
5,839,263,032

األمانات
Credit
28,591,375

38,643,953

أمانات متنوعة
Miscellaneous deposits

1.296.903.583

807,952,200

أمانات اعتمادات مستنديه
Deposits against L/Cs

0
1,325,494,958

0
846,596,153

الحسابات المدينة
Accounts Receivable
مصروفات الميزانية
Budget Expenses
العهد
Debit
عهد مؤقتة
Temporary Liabilities

0

0

7,896,483

8,091,534

عهد تحت التحصيل
Liabilities under collection

0

1,296,903,583

807,952.200

عهد اعتمادات مستنديه
LC Liabilities

مجموع األمانات
Total Deposits

1,304,800,066

816,043,734

مجموع العهد
Total Liabilities

الحسابات األخرى
Current Accounts

مؤسسة النقد والبنوك التجارية
SAMA and Commercial Banks

7,874,374

المطلوبات
Liabilities

مؤسسة النقد العربي السعودي
Saudi Arabian Monetary
Agency

6,132,386

6,330,354

المستحقات العامة
Public entitlements

13,653,829

14,204,728

3,139,022,696

3,727,601,479

جاري وزارة المالية
Current account of the Ministry
of Finance

6,227,685,188

6,339,326,230

مجموع الحسابات الدائنة
Total Credit Accounts

1,219,032,621

1,333,016,401

5,008,652,567
6,104,557,748

7,521,443
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522,719,517
)320,996(

177,162,606
1,039,043

البنوك التجارية المدينة
Commercial Banks
Receivables

First: Analysis of Financial Position
Statement for the year 1435/ 1436 H.
(2014/ 2015):
The financial position statement represents the assets
of the organization and its liabilities towards thirdparties. The financial position statement figures shown
in table (18) indicate to the following facts:
1.

2.

178,201,649

مجموع مؤسسة النقد والبنوك التجارية
Total SAMA and Commercial
Banks

6,663,869,267

6,833,508,415

مجموع الحسابات المدينة
Total Accounts Receivable

 أرصدة دائنة مدورة: يخصم
Less: Brought forward Credit
Accounts

1,655,216,700

1,827,198,586

 أرصدة مدينة مدورة: يخصم
Less: Brought forward
Receivable Balances

5,006,309,829

صافي الحسابات الدائنة
Net of Accounts Payable

5,008,652,567

5,006,309,829

صافي الحسابات المدينة
Net of Accounts Receivable

6,249,686,315

األصول الثابتة والمنقولة
Total fixed and movable assets

6,104,557,748

6,249,686,315

األصول الثابتة و المنقولة
Total fixed and movable assets

522,398,521

The allocated amounts for imported wheat program
approved by Ministry of Finance for the fiscal year
1435/ 1436 H. (2014) reached to SR 4,000,000,000
increased by 90% in comparison with SR
2,100,000,000 for the fiscal year 1434/ 1435 H. (2013).

تعبر قائمة المركز المالي عن أصول المؤسسة والتزاماتها تجاه الغير
 وتشير بيانات قائمة المركز المالي والتي، والحسابات المدينة والدائنة
::) إلى الحقائق التالية19( يوضحها الجدول رقم
بلغت ميزانية المؤسسة العامة لصوامع الغالل و مطاحن الدقيق1 .1
هـ المعتمدة من وزارة المالية مبلغ1436/1435 للعام المالي
) ريال2,236,846,000( ) ريال مقارنة بمبلغ2,481,720,000(
. %11 هـ بزيادة بنسبة1435/1434 لميزانية العام المالي
بلغت المبالغ المعتمدة من وزارة المالية لبرنامج القمح المستورد2 .2
) ريال مقابل4,000,000,000( هـ مبلغ1436/1435 للعام المالي
هـ بزيادة1435/1434 ) ريال للعام المالي2,100,000,000(
. %90 بنسبة
هـ1436/1435 بلغت مصروفات الميزانية للعام المالي3 .3
) ريال4,836,670,680() ريال مقارنة بمبلغ5,839,263,032(
. %21 هـ بزيادة بنسبة1435/1434 للعام المالي

3.

The budget expenses for the fiscal year 1435/
1436 H. (2014) amounted to SR 5,839,263,032 in
comparison with SR 4,836,670,680 for the fiscal
year 1434/ 1435 H. (2013).

4.

The total revenues of the Organization for the
fiscal year 1435/ 1436 H. (2014) amounted to SR
1,750,923,870 increased by 0.08% in comparison
with SR 1,749,513,705 for the fiscal year 2013.

بلغ فائض السيولة الذي يورد لوزارة المالية خالل العام5 .5
) ريال مقارنة بمبلغ178,201,649( هـ1436/1435 المالي
هـ بانخفاض1435/1434 ) ريال للعام المالي522,398,521(
. %66 بنسبة

5.

The budget surplus of the Organization for the
fiscal year 1435/ 1436 H. (2014) amounted to SR
178,201,649 decreased by 66% in comparison with
SR 522,398,521 for the fiscal year 1434/ 1435 H. (2013).

بلغت موجودات المؤسسة (األصول الثابتة و مخازن المواد6 .6
الخام و مخازن مستلزمات اإلنتاج والخدمات اإلنتاجية) مبلغ
) ريال6,104,557,748( ) ريال مقارنة بمبلغ6,249,686,315(

6.

The value of the Organization’s assets (fixed assets,
raw materials warehouses, and production services
and production requirements warehouses) for the
fiscal year 1435/ 1436 H. (2014) amounted to SR
6,249,686,315 increased by 2% in comparison with SR
6,104,557,748 for the fiscal year 1434/ 1435 H. (2013).

مجموع الحسابات األخرى
Total Current Accounts

The budget of the Organization for the fiscal year
1435/ 1436 H. (2014) approved by the Ministry of
Finance amounted to SR 2,481,720,000 increased
by 11% in comparison with SR 2,236,846,000 for the
fiscal year 1434/ 1435 H. (2013).

 تحليل قائمة المركز المالي لعام:أو ًال
:  هـ1436/1435

هـ مبلغ1436/1435 بلغت اإليرادات للعام المالي4 .4
) ريال1,749,513,705( ) ريال مقارنة بمبلغ1,750,923,870(
. %,08 هـ بزيادة بسيطة بنسبة1435/1434 للعام المالي

%2 هـ بزيادة بنسبة1435/1434 للعام المالي
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Second: Types of insurance coverage on
the Organization projects and vehicles:
The insurance coverage to renew insurance policies
during the year 1435/ 1436 H. (2014) amounted to SR
8,818,361; the following table shows types of insurance
coverage for the Organization which needed for
protection from potential risks for the next three years
starting from 01.01.2012 at the following prices:

م مبلغ وقدره2014 بلغت التكلفة التأمـينية لتجديد الوثائق خالل عام
 والجدول التالي يوضح أنواع الوثائق الخاصة، ) ريال8.818.361(
بالمؤسسة والتي تلبي احتياجاتها في الحماية من المخاطر المتوقعة لمدة
: م طبقا لألسعار اآلتية2012/1/1 ثالث سنوات ابتدا ًء من

Table (20): Types of insurance coverage on the
Organization projects and vehicles

 أنواع التغطيات التأمينية على مشاريع المؤسسة وسياراتها:) 20 ( جدول

تكلفة التأمين
Cost of insurance

السعر
Price

التحمل
Coverage

4.295.055

0.001

20.000

4.295.054.726

األضرار الطارئة
Emergency damages

2.568.374

0.001

20.000

3.424.499.210

المخزون
Stock

351,000

0.001

 أيام7

351.000.000

األخطار التبعية
Collateral damage

1.676.293

0.002

2.000

838.146.468

عطب اآلالت
Machinery Damages

95.880

 ريال95.880

0

94.000.000

المسئولية
Responsibility

48.860

0.0014

0

34.900.000

خيانة األمانة
Breach of trust

54.103

 ريال54.103

0

6.700.000

نقل النقود
Money transfer

378.948

0.016

0

23.684.250

السيارات
Vehicles

64.850

 ريال25

0

2.594

9.533.363
715.002
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 انواع التغطيات التأمينية على مشاريع: ثاني ًا
: المؤسسة وسياراتها

مبلغ التأمين
Insurance amount

وثيقة التأمين
Insurance policy

عدد الركاب
Number of passengers
إجمالي االشتراك السنوي
Total annual insurance amount
 في حالة التعاقد لمدة ثالث سنوات% 7.5 خصم
Discount 7.5% for three years contract

8.818.361

إجمالي االشتراك السنوي بعد الخصم
Total annual insurance amount after discount

26.455.083

إجمالي االشتراك لمدة ثالثة سنوات
Total insurance amount for three years
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مشاريع المؤسسة
أو ً
ال :المستجدات التي تحققت في المشاريع
خالل العام المالي 1436 / 1435هـ (2014م) .

GSFMO projects
Achievements made by projects implemented
during the fiscal year 1435/ 1436 H. (2014):

 -1مشاريع جديدة .
 -2المشاريع تحت التنفيذ .
 -3المشاريع المنتهية خالل العام المالي 1436/1435هـ (2014م) .

74

New projects.

1.

Projects under implementation.

2.

Projects ended during the

3.

)year 1435/ 1436 H. (2014
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Table (21) …….. Cont’d
نسبة التنفيذ من واقع
المستخلصات
Percentage of
implementation

قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

0.00

3,142,260

إنشاء مبنى المبيعات بفرع المؤسسة بالجوف مع التأثيث
Establish sales building with furnishing in Al-Jouf Branch

16

0.00

2,862,500

إنشاء خط كهرباء جديد للصوامع بفرع المؤسسة بالرياض
Create new power line for Riyadh branch

17

3,906,400

إنشاء خط كهرباء جديد للصوامع بفرع المؤسسة بالقصيم
Create new power line for Al-Qassim branch

18

2,000,000

رسوم زيادة القدرة الكهربائية لفرع الرياض
Fees of raise the electrical capacity for Riyadh branch

19

1,180,000

رسوم زيادة القدرة الكهربائية لفرع القصيم
Fees of raise the electrical capacity for Al-Qassim branch

20

رسوم زيادة القدرة الكهربائية لفرع حائل
Fees of raise the electrical capacity for Hail branch

21

0.00
100.00
100.00
100.00

739,000

100.00

4,129,523

34.95

20,061,359

90.00

32,000,000

اسم المشروع
Project name

رسوم زيادة القدرة الكهربائية لفرع الخرج
Fees of raise the electrical capacity for Al-Kharj branch
زيادة التزامات المقاول للعقد الخاص بمشروع إنشاء صوامع جازان
Increase the value of contractor agreement for establishing Jazan
project
)  للعقد الخاص بمشروع إنشاء صوامع مكة المكرمة ( الجموم2أمر التغيير
)Variation order (2) for establishing Mecca branch project (Al-Jumom
الجموم/ كجم ) لمطحنة مكة المكرمة5 , 2 , 1( أمر تغيير توريد وتركيب خط تعبئة العبوات الصغيرة
Variation order to supply and install packaging line for small packages (1,2, and 5
KG) for Mecca Mill/ Al-Jumom
) ألف طن متري140( أمر التغيير لمشروع توسعة صوامع فرع الدمام الستيراد القمح
Variation order for expansion silos in Dammam branch to import 140
thousand MT
أمر التغيير لمشروع إنشاء مطحنة الخرج
Variation order to establish a mill in Al-Kharj Branch

م
.No

1- New projects

: مشاريع جديدة-1

Table (21): Awarding 31 vital project, variation
order, small, and big projects
نسبة التنفيذ من واقع
المستخلصات
Percentage of
implementation

قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

20.00

175,170,000

20.00

75,751,741

0.00

198,000,000

4.14

11,799,000

100.00

 مشروع بين مشروع حيوي وأمر تغيير ومشروع31  (ترسيه:) 21 ( جدول
: )صغير أو كبير
اسم المشروع
Project name
إنشاء المطحنة الثانية بفرع المدينة المنورة
Establish another mill in Medina Branch
إنشاء مصنع األعالف بحائل
Establish feed factory in Hail Branch
 يوم مع اإلشراف/ ) طن قمح600( إنشاء مطحنة جازان مرحلة ثانية سعة

Establish another mill in Jazan Branch with a capacity of 600 ton/ day with
supervision

م
.No
1
2
3

تأمين محطات توليد الكهرباء االحتياطية بفرع المؤسسة بحائل
Insure backup power stations in Hail Branch

4

975,700

 ) بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض2 (  ) و1 ( مشروع ترميم وإنشاء مبنى سكن العمال رقم
Restoration and establishment of workers' accommodation number (1)
and (2) in Riyadh branch

5

100.00

936,550

أعمال إنشائية وترميمات إلسكان العمال بفرع عسير مرحلة ثانية
Construction and restorations works for workers' accommodation in
Asir Branch (second phase)

6

100.00

984,000

إنشاء أسوار من الخرسانة المسلحة لمبنى المبيعات بفرع عسير
Create reinforced concrete walls for sales building in Asir Branch

7

100.00

997,300

أعمال تنفيذ وترميم الطرق والساحات واألرصفة لمبنى المبيعات بفرع عسير
Implementation of road works and squares at Aseer branch

8

100.00

998,000

فحوصات وجسات التربة لمشروعي إنشاء الصوامع بفرعي ضبا وينبع
Soil tests to create new silos projects in Duba and Yanbu

9

27

62.12

8,319,080

تنفيذ أعمال رفع مناسيب أرضيات المستودعات بفرع المؤسسة بجده
Implementation of works aiming at raising ground levels in warehouses
at Jeddah branch

10

28

28.62

1,488,173

إنشاء وتوسعة مكاتب اإلدارة بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة مع التأثيث
Establish and expansion of Medina branch with furnishing

11

100.00

1,099,740

إيصال التيار الكهربائي وتوسعة المحطات باإلدارة العامة
Delivery of electricity and expansion of electricity stations for the
Organization Head-quarter

12

100.00

30,000

إعادة تصميم مبنى اإلدارة النسوي بموقع اإلدارة العامة
Redesign Women Administration Building at the Head-quarter

13

100.00

1,172,500

ترميم الطرق والساحات واألرصفة بفرع المؤسسة بخميس مشيط
Restoration of roads, squares and sidewalks in Khamis Mushayt Branch

14

9.10

3,147,300

إنشاء مبنى المبيعات بفرع المؤسسة بتبوك مع التأثيث
Establish sales building with furnishing in Tabuk Branch

15

22
23
24

89.99

12,000,000

0.00

5,265,410

0.00

11,500,000

90.00

1,000,000

 يوم/  ) طن600(  لمشروع إنشاء مطحنة جازان مرحلة أولى سعة1أمر التغيير
Variation order (1) to establish a mill in Jazan branch (first phase) with
capacity of 600 tons/ day

1,380,730

 يوم/  ) طن600(  لمشروع إنشاء مطحنة جازان مرحلة أولى سعة2أمر التغيير
Variation order (2) to establish a mill in Jazan branch (first phase) with
capacity of 600 tons/ day

29

0.00

7,000,000

 لمشروع أنشاء مطحنة األحساء2أمر التغيير
Variation order (1) to establish a mill in Al-Ihsaa branch

30

0.00

10,000,000

 لمشروع إنشاء صوامع األحساء2أمر التغيير
Variation order (2) to establish a mill in Al-Ihsaa branch

31

90.00

77

:) 21 ( تابع جدول

25
26
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2- Projects under implementation:
: )22( تابع جدول رقم

Table (22) …….. Cont’d.

79

نسبة التنفيذ من واقع
المستخلصات
Percentage of
implementation

قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

73.24

4,748,321

51.32

371,944

89.47

اسم المشروع
Project name

م
.No

إنشاء مبنى المبيعات بفرع المؤسسة بجدة
Establish sales building in Jeddah branch

16

إنشاء مبـنـى المختبر بفرع المؤسسة بالقصيم
Establish laboratory building in Al-Qassim branch

17

8,462,720

إنشاء نظام التكييف للمطاحن بفرع المؤسسة جده
Set up air conditioning system for mills in Jeddah branch

18

14.18

2,198,605

إنشاء مبنى اإلدارة النسوي بمقر المؤسسة بمنطقة الرياض مع التأثيث
Establishing women administration building at the Head-quarter in
Riyadh with furnishing

19

35.29

2,534,785

61.60

2,630,200

14.88

174,500,000

إنشاء مكتب المبيعات بفرع المؤسسة بحائل مع التأثيث
Establish sales building with furnishing in Hail Branch
توريد وتركيب المصدات الهيدروليكية بفروع المؤسسة
Supply and installation of hydraulic fenders for the Organization
branches
 ألف طن80 توسعة صوامع عسير سعة
Expansion of Aseer branch with a capacity of 80 thousand tons

: المشاريع تحت التنفيذ-2
: )22( جدول رقم

Table (22):
نسبة التنفيذ من واقع
المستخلصات
Percentage of
implementation

قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

85.39

314,652,000

29.29

327,621,000

55.94

6,201,559

34.95

اسم المشروع
Project name

 أمر التغيير+  التعديل اإللحاقي+ مشروع توسعة صوامع جده الستيراد القمح
Expansion project for silos in Jeddah Branch + amendment + variation
order
توسعة صوامع الدمام الستيراد القمح
Expansion project for Dammam branch to import extra wheat

م
.No

1
2

إنشاء مستودع لتخزين الدقيق بفرع المؤسسة بعسير
Establishing a warehouse for wheat storage in Aseer branch

3

373,730,000

إنشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة جازان
Establishing a mill in Al-Kharj Branch

4

34.33

194,772,000

إنشاء مطحنة الخرج
Establishing a silo in Al-Ihsaa Branch

5

21

16.33

297,950,000

إنشاء صوامع األحساء
Construction and restorations works for workers’ accommodation in
Asir Branch (second phase)

6

22

38.17

200,000,000

إنشاء مطحنة األحساء
Establishing a mill in Al-Ihsaa Branch

7

89.74

47,753,527

إنشاء المرافق والخدمات لمطحنة الخرج
Establishing facilities and services for Al-Kharj branch mill

8

78.79

1,379,080

إنشاء سور من الخرسانة المسلحة بفرع المؤسسة بمنطقة الجوف
Establishing reinforced Concrete wall for Al Jouf Branch

9

86.50

1,280,075

توسعة شبكة إطفاء الحريق بفرع المؤسسة بالدمام
Expansion of fire extinguisher system for Dammam Branch

10

67.92

14,691,704

89.22

13,149,210

85.02

17,429,760

87.95

1,945,627

87.79

2,484,005

20

إنشاء نظام التكييف للمطاحن بفرع الدمام
Install air conditioning system for Dammam Branch mills
)أمر تغيير لمشروع إنشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة مكة المكرمة (الجموم
Variation order for establishing concrete silos in Mecca Region (AlJumom)
) ألف طن متري140( أمر التغيير لمشروع توسعة صوامع فرع جده الستيراد القمح
Variation order for expansion silos in Jeddah branch to import 140
thousand MT
توسعة سكن العمال بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة مع التأثيث
Expansion of the workers' accommodation in Medina branch with
furnishing
إنشاء مكتب المبيعات بفرع المؤسسة بالقصيم مع التأثيث
Establish sales building with furnishing in Al-Qassim Branch

11
12
13
14
15
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3- Projects ended during the year 1435/
1436 H. (2014):
: )23( تابع جدول رقم

Table (23) …….. Cont’d.
قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

اسم المشروع
Project name

.No

اسم المشروع
Project name

م
.No

984,000

إنشاء أسوار من الخرسانة المسلحة لمبنى المبيعات بفرع عسير
Establishment of concrete silos in Aseer Region

14

506,000,000

) إنشاء الصوامع الخرسانية بمنطقة مكة المكرمة ( الجموم
Establishment of concrete silos in Mecca Region (Al-Jumum)

1

997,300

أعمال تنفيذ وترميم الطرق والساحات واألرصفة لمبنى المبيعات بفرع عسير
Implementation of roads, squares, and sidewalks works in Aseer Branch

15

300,000,000

) إنشاء مطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة(الجموم
Establishment of flour mills in Mecca Region (Al-Jumum)

2

998,000

فحوصات وجسات التربة لمشروعي إنشاء الصوامع بفرعي ضبا وينبع
Soil tests to create new silos projects in Duba and Yanbu

16

718,050

إنشاء وتوسعة مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة
Establish and expansion spare parts warehouse in Medina branch

3

1,099,740

إيصال التيار الكهربائي وتوسعة المحطات باإلدارة العامة
Delivery of electricity and expansion of electricity stations for the
Organization Head-quarter

17

187,500,000

) يوم (لم يدخل مراحل اإلنتاج/  ) طن600( إنشاء مطحنة جازان مرحلة أولى سعة
Establish a mill in Jazan branch (first phase) with a capacity of 600 tons/
day (didn’t include production stages)

4

1,172,500

. ترميم الطرق والساحات واألرصفة بفرع المؤسسة بخميس مشيط
Implementation of roads, squares, and sidewalks works in Khamis Mushayt
Branch

18

إنشاء خط لتعبئة النخالة السائبة بفرع المؤسسة بتبوك
Establishing of packaging line for bulk bran in Tabuk branch

5

4,195,000
2,175,000
2,017,691
4,250,500
921,760
2,963,000
970,050
975,700
936,550
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:) 23 ( جدول

Table (23):
قيمة العقد بالريال
Value of project
)SR(

م

 المشـاريع المنتهيـة خلال العـام المالـي-3
:)م2014( هــ1436/1435

إنشاء نظام التكييف للمطاحن بفرع القصيم
Install air conditioning system for Al-Qassim Branch
االعمال الزائده+ إنشاء مستودع قطع الغيار بفرع المؤسسة بالرياض
Establish and expansion spare parts warehouse in Riyadh branch + additional
works
إنشاء خط لتعبئة النخالة بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة
Establishing of packaging line for bran in Medina branch

6
7
8

 األعمال اإلضافية+ إيصال التيار الكهربائي للميزان ومباني الخدمات بالجوف
Power connection to Scale and service buildings in Al-Aljouf

9

توريد وتركيب المصدات الهيدروليكية بفروع المؤسسة
Supply and installation of hydraulic fenders for GSFMO branches

10

مشروع تكملة السور بفرع المؤسسة بتبوك
Wall Completion Project at Aseer Branch

11

 ) بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض2 (  ) و1 ( مشروع ترميم وإنشاء مبنى سكن العمال رقم
Restoration and establishment of workers' accommodation number (1) and
(2) in Riyadh branch
أعمال إنشائية وترميمات إلسكان العمال بفرع عسير مرحلة ثانية
Construction and renovation works for the Workers' Housing at Aseer
Branch

12
13
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Main achievements in 1435/1436 H. (2014):

99. Upgrade and develop the automated systems of
the third mill at Dammam branch.

11. Upgrade control systems at Dammam and
Tabuk branhes, and upgrade packaging lines at
Tabuk branch.

1010 Upgrade and develop the packaging systems at
Khamis Mushayt branch.

22. Experimental operation for the mill in Al-Jumom
branch on December 2014.

1111 The Primary Data Centre obtained the “International
Teir II certificate”.

33. Notable improvement of milling capacity, flour
moisture percentage, and milling wastage in all
branches.

1212 Launching an English version of the Organization’s
website.

44. Achieve annual operating plan at the branches
with a percentage of %99.40 despite crashing
the main electrical transformer in Khamis
Mushayt branch, as well as upgrading process
for mills and packaging lines in some branches.
55. GSFMO fortifies the flour produced in all
branches to raise the nutritional value by
adding a mixture of iron and five vitamins,
namely; Niacin (vitamin B3), Thiamine (vitamin
B1), Riboflavin (vitamin B2), Folic acid (vitamin
B9), and vitamin D. These nutrients are added
according to specific quantities specified by
Saudi Standard Specifications, in coordination
with other relevant governmental authorities
such as Ministry of Health and Saudi Food and
Drug Authority.
66. Upgrade and develop small bags packaging
system at Tabuk branch.
77. Upgrade and develop automated systems of
flour and bran silos and mills at Tabuk branch.
88. Upgrade and develop the automated systems of
the silos at Dammam branch.

1313 Signing Microsoft agreement to support official
licenses
1414 Update LAN systems for the Head-quarter.

. تحديث وتطوير أنظمة التحكم اآللية بالمطحنة الثالثة بالدمام9 .9
. تحديث وتطوير أنظمة التعبئة بمطاحن خميس مشيط1010
)II Tier( حصول مركز البيانات الرئيسي باإلدارة العامة على شهادة1111
. العالمية
إطالق النسخة اإلنجليزية لموقع المؤسسة اإللكتروني على اإلنترنت1212
.
. توقيع اتفاقية ميكروسوفت لدعم التراخيص النظامية1313
. تحديث أنظمة الشبكات المحلية باإلدارة العامّة1414

أبرز منجزات المؤسسة المحققة لعام
: )م2014( هـ1436/1435
، تم تحديت أنظمة التحكم في المطاحن بفرعي الدمام وتبوك1 .1
. وتحديث أنظمة تحكم خطوط التعبئة بفرع تبوك
تم التشغيل التجريبي لمطحنة فرع الجموم والذي بدأ من شهر2 .2
. م2014 ديسمبر
التحسن الملحوظ في طاقة الطحن ونسبة رطوبة الدقيق وكذلك3 .3
. نسبة الفاقد للمطاحن في جميع الفروع
تم تحقيق خطة التشغيل السنوية بفروع صوامع الغالل ومطاحن4 .4
 بالرغم من تعطل المحول الرئيسي%99.40 الدقيق بنسبة
 وكذلك القيام بعمليات تحديثات،للكهرباء بفرع خميس مشيط
. أنظمة التحكم للمطاحن وخطوط التعبئة لبعض الفروع
تقوم المؤسسة بتدعيم الدقيق المنتج بفروعها لرفع قيمته الغذائية5 .5
وذلك بإضافة مخلوط من عنصر الحديد وخمسة من الفيتامينات
 رايبوفالفين،)1 ثيامين (فيتامين ب،)3 هي نياسين (فيتامين ب
 وتتم،  فيتامين د،)9 حمض الفوليك (فيتامين ب،)2( فيتامين ب
إضافة تلك المواد بمعايير محددة حسب المواصفات القياسية
 وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة كوزارة،السعودية
. الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء
. تحديث وتطوير أنظمة تعبئة العبوات الصغيرة بفرع تبوك6 .6
تحديث وتطوير أنظمة التحكم اآللية بمطاحن وصوامع الدقيق7 .7
. والنخالة بفرع تبوك
. تحديث وتطوير أنظمة التحكم اآللية بصوامع الدقيق بالدمام8 .8
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Procedures of the Organization’s
Privatization:

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
gathering all the milling assets in four groups of mills
which will later be privatized, while all the assets of
the silos will be transferred to one separate company.

Based on the Organization statute by virtue the Royal
Decree number M/14 of 8/5/1972, in which Paragraph
(B) of the First Article states that it is legal to convert
the Organization to a joint stock company according to
the Law of Companies and after issuing a decision from
the Council of Ministers.
Pursing to various resolutions issued by the Council
of Ministers, the Supreme Economic Council, and
the Shura Council to encourage the private sector to
invest in the field of silos and mills, and in accordance
with the Council of Ministers resolution number
219 of 10/11/2002 approving the list of facilities and
services targeted for privatization including GSFMO,
the Organization commenced procedures towards
privatization. These steps are achieved through a
complete program of various stages. The first stage
comprising the preparation of privatization study was
finalized following these procedures:
1.

2.

3.

4.

5.

A team of consultation offices specializing in the
strategic, financial, technical, and legal fields has been
formed. The consultation offices were instructed to
prepare the study in collaboration with a team from
GSFMO.
The privatization process started after a meeting
was held on 10/6/2008 where key points were agreed
upon, in addition to the preparation of the study plan
of action and its time schedule. Then each consultant
prepared the reports needed according to his field of
work. The reports offered the best available options
for GSFMO to decide the best option for achieving its
goal of privatization.
The consultants group (strategic/technical/financial/
legal) studied privatizing the organization. Upon
completion of the study on the end of January 2009,
as scheduled, three options were available:
Option 1: Establishing one national company
by merging milling and storing activities of the
Organization in one company.
Option 2: Establishing several companies for milling

89

Option 3: Establishing one selectively merged
company composed of some silos, mills on one hand,
and other mills and silos on the other hand. In other
words, gathering all attractive assets of mills and silos
to establish merged companies, while the remaining
will be merged in one company.

6.

7.

8.

9.

A meeting was chaired by the Director General of
the Organization with the team of consultants from
privatization and restructuration program. The
meeting discussed the results of the privatization
study. Its recommendations will be presented to the
Board of Directors of the Organization.
The Board of Directors during its Meeting No. 164
on 10/4/2009 discussed the options offered. The
Board of Directors agreed on choosing the second
option considering it the most suitable. The meeting
also delegated the Director General to continue the
procedures needed and raising the matter to The
Supreme Economic Council to seek its approval on
the results of the study of privatizing the Organization
and its restructuring.
The Director General of the Organization held a
meeting with the strategic consultant 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.
The study for privatization has been referred to The
Supreme Economic Council on 16/6/2009 requesting
its approval of the study.
The Director General of the organization, along with
a strategic consultant presented a summary of the
results of the study of privatization to The Supreme
Economic Council.
The committee formed by the privatization consultants
has answered the questions raised by The Supreme
Economic Council..

تجميع كافة أصول مطاحن المؤسسة في أربع مجموعات للمطاحن
، وتتم مشاركة القطاع الخاص من خالل هذه المجموعات األربع
وتجميع كافة أصول صوامع المؤسسة في مجموعة واحدة ومنفصلة
.
 إنشاء شركات مندمجة انتقائياً من المطاحن وبعض:الخيار الثالث
 من خالل جمع أصول:الصوامع وشركات مطاحن وصوامع منفصلة
الصوامع الجاذبة مع شركات مطاحن إلنشاء شركات مطاحن
مندمجة فيما يجري جمع أصول الصوامع المتبقية معاً في شركة
. واحدة منفصلة
تم عقد اجتماع يضم فريق عمل االستشاريين المشاركين في إعداد4 .4
دراسة تخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة لمناقشة ما تم التوصل
إليه من نتائج في الدراسة وذلك تمهيداً لعرض نتائج هذه الدراسة
.على مجلس إدارة المؤسسة
) بتاريخ164( ناقش مجلس إدارة المؤسسة خالل اجتماعه رقم5 .5
 وأوصى بتبني،هـ الخيارات التي طرحتها الدراسة1430/4/15
خيار التخصيص الثاني الذي أوصت به الدراسة باعتباره هو الخيار
 كما تضمن هذا االجتماع تفويض معالي مدير عام...األنسب
 والرفع إلى المجلس،المؤسسة باستكمال كافة اإلجراءات الالزمة
االقتصادي األعلى لطلب الموافقة على نتائج دراسة تخصيص
.المؤسسة وإعادة هيكلتها
تم عقد اجتماع مع االستشاري االستراتيجي لدراسة تخصيص6 .6
المؤسسة بهدف إعداد العرض النهائي لنتائج الدراسة إلى المجلس
.االقتصادي األعلى بعد إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة
تم رفع دراسة التخصيص إلى المجلس االقتصادي األعلى لطلب7 .7
. هـ1430/6/23 الموافقة على توجهات الدراسة بتاريخ
تم عرض ملخص نتائج دراسة التخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة8 .8
.على المجلس االقتصادي األعلى
وتم التواصل مع لجنة التخصيص بالمجلس االقتصادي األعلى والرد9 .9
. على استفساراتهم
هـ1432/9/15 تمت موافقة المجلس االقتصادي األعلى بتاريخ1010
 وطلب، على تحويل مطاحن الدقيق الحالية إلى شركات مستقلة
. البرنامج التنفيذي
رفع البرنامج التنفيذي إلى المجلس االقتصادي األعلى بتاريخ1111
. هـ1432/11/14

: إجراءات تخصيص المؤسسة
 وتاريخ14/انطالقاً من نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
 والذي يتضمن في الفقرة ( ب ) من المادة األولى, هـ1392/3/25
على جواز تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقاً ألحكام ونظام
 واستناداً إلى العديد من القرارات،الشركات وذلك بقرار من مجلس الوزراء
الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس االقتصادي األعلى
والمتضمنة توجيه المؤسسة إلى تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في
219  وفى إطار صدور قرار مجلس الوزراء رقم،قطاع الصوامع والمطاحن
هـ والقاضي بالموافقة على قائمة المرافق والخدمات1423/9/6 بتاريخ
المستهدفة بالتخصيص والتي من بينها المؤسسة العامة لصوامع الغالل
. ومطاحن الدقيق
توجهـت المؤسسـة إلـى التخصيـص مـن خالل برنامـج متكامل يمـر بعدة
 حيـث قامـت المؤسسـة بتنفيـذ المرحلـة األولـى منهـا والمتمثلـة،مراحـل
فـي إعـداد دراسـة التخصيص من خلال العديد مـن اإلجـراءات تمثلت في
:اآلتي
تم تشكيل فريق يضم مكاتب استشارية متخصصة في المجاالت1 .1
ً اإلستراتيجية والمالية والفنية والقانونية ؛ فض
ال عن مستشار
 وتم تعميد المكاتب االستشارية بهدف إعداد دراسة،خاص للفريق
.تخصيص المؤسسة بمشاركة فريق عمل المؤسسة
بدأ االنطالق نحو دراسة تخصيص المؤسسة خالل االجتماع الذي2 .2
 حيث تم فيه االتفاق على العديد من،م2008/6/10 عقد في
 ومن، ووضع خطة عمل الدراسة وجدولها الزمني،النقاط األساسية
ثم قام كل استشاري بإعداد التقارير المطلوبة منه حسب نطاق
عمله بهدف تحقيق أهداف دراسة تخصيص المؤسسة والمتمثلة
. في تحديد أفضل الخيارات المطروحة للتخصيص
، فني،  مالي، قام مجموعة االستشاريين المعمدين (استراتيجي3 .3
قانوني) بدراسة تخصيص المؤسسة بهدف تحديد أفضل الخيارات
 حيث تم االنتهاء من إعداد هذه الدراسة في،المطروحة للتخصيص
 وقد خلصت..م حسب الجدول الزمني للدراسة2009 نهاية يناير
: الدراسة إلى ثالثة خيارات هي
 وذلك من خالل دمج كافة:  إنشاء شركة وطنية واحدة:الخيار األول
. فروع المؤسسة من أنشطة طحن وتخزين للقمح في شركة واحدة
 يتم الفصل:  إنشاء شركات مطاحن وشركة صوامع:الخيار الثاني
بين أنشطة الطحن والتخزين من خالل إنشاء شركة قابضة تتكون
 بمعنى. وشركة صوامع منفصلة،من أربع شركات مطاحن تابعة
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10. On 14/8/2011, The Supreme Economic Council
consented to privatize the flour mills to companies
and requested a time frame.
11. The executive program was sent to the Supreme
Economic Council on 11/10/2011.
12. On 11/10/2011, the Supreme Economic Council
requested to:
•

Modify the executive program.

•

Include a guidance committee.

13. The new time frame of flour mill Privatization had
been sent on 5/2/2011H
14. Executive program referral to the General Secretariat
of the Council of Ministers of the General Secretariat
of the Supreme Economic Council note No. (189 / d /
33) dated 27/3/2012.
15. The Subcommittee of the General Committee of
the Council of Ministers in its recommendation
No. (1018/1) dated 3/9/2012 recommended sending
the Executive program to the Experts Panel of the
Council of Ministers to examine it with specialized
delegates from the Ministries of Finance, Economy
and Planning, Trade and Industry, Agriculture, the
civil service, and GSFMO, as well as other concerned
authorities.
16. The General Secretariat of the Council of Ministers
sent the Executive Program to the Experts Panel on
11/9/2012.
17. Formation of a committee to study the restructuring
of the GSFMO and the design and implementation of
its organizational structure dated 4/6/2012, in order
to develop and improve performance and prepare
the GSFMO for privatization processes.
18. Study of the current situation of the GSFMO’s
structure and work procedures dated 8/9/2012.
19. A Study was developed for estimated storage
capacity and productivity of the GSFMO as well as its
cost up to the year 2020.

21. GSFMO contracted with a consulting firm to provide
HR consultation of the restructuring program.
22. Completion of the new organizational structure.
23. Manpower requirements, director powers and
procedure design were analyzed.
24. GSFMO developed a plan for the new structure.
25. The decision of the Supreme Economic Council
No. (2/34) dated 23/9/2013 approved the executive
program for the privatization of flour mills.

تم تحليل متطلبات القوى العاملة ووضع جدول الصالحيات وتصميم2323
.إجراءات العمل الرئيسية
.تم وضع خطة اإلنتقال إلى الهيكل الجديد2424
) بتاريخ34/2( صدور قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم2525
هـ بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص1434/11/18
. مطاحن الدقيق
تمت مخاطبة وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ووزارة2626
التجارة والصناعة لتسمية أعضاء اللجنة التوجيهية التي تهتم

26. GSFMO addressed the Ministry of Finance, the
Public Investment Fund and the Ministry of Trade
and Industry to name the members of the Steering
Committee, which will follow up the implementation
and supervision the privatization program of GSFMO.

بمتابعة التنفيذ واإلشراف على برنامج تخصيص المؤسسة العامة

27. GSFMO sent the file related to the application
for establishing mills companies to the Supreme
Economic Council via letter No.: 54897, dated
18.10.1435 H (15.08.2014).

تم إرسال مشروع تعديل النظام الحالي للمؤسسة يتضمن إسناد دور2828
 وأيضاً األهداف المفصلة، المنظم لقطاع القمح والدقيق للمؤسسة

28. GSFMO sent the draft amendments to the
Organization’s current Regulation, which included
giving GSFMO’s regulatory role for wheat and flour
sector, as well as the detailed objectives of the
proposed mills companies to the Supreme Economic
Council via its letter No.: 13085, dated 29.2.1436 H
(22.12.2014).
29. On 24.2.1436 H (17.12.2014), Public Investment Fund
(PIF) (the authority authorized to establish mills
companies) contacted the Organization to discuss
the details related to the objectives and purposes
of the mills companies; also to discuss the operating
model of such companies and the mechanism for
transferring companies ownership from PIF to
the private sector and the expected timetable of
project phases.

. لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق
تم إرسال ملف طلب تأسيس شركات المطاحن للمجلس االقتصادي2727
. هـ1435/10/18  وتاريخ54897 األعلى بخطاب المؤسسة رقم

لشركات المطاحن المزمع تأسيسها للمجلس االقتصادي األعلى
. هـ1436/2/29  وتاريخ13085 بخطاب المؤسسة رقم
هـ تم التواصل مع صندوق االستثمارات العامة1436/2/24 بتاريخ2929
(الجهة المخولة بإنشاء شركات المطاحن) لمناقشة تفاصيل أهداف
وأغراض شركات المطاحن والنموذج التشغيلي لها وآلية انتقال
ملكية الشركات مع الصندوق للقطاع الخاص والجدول الزمني
. المتوقع لمراحل المشروع

هـ من المجلس1433/2/8  بتاريخ33/م/73 خطاب رقم1212
س/3/128 االقتصادي األعلى للرد على خطاب المؤسسة رقم
: هـ بطلب1432/11/14 بتاريخ
. •تعديل البرنامج التنفيذي
. •إضافة لجنة توجيهية إلى جهات االختصاص
س بتاريخ/1/145 تم إرسال البرنامج التنفيذي المعدل بخطاب رقم1313
.هـ1433/3/2
إحالة البرنامج التنفيذي إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء من األمانة1414
)33/د/189 ( العامة للمجلس االقتصادي األعلى بمذكرة رقم
. هـ1433/5/5 وتاريخ
رأت اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء في توصيتها رقم1515
هـ إحالة البرنامج التنفيذي إلى1433/10/17 ) وتاريخ1/1018(
،هيئة الخبراء لدراستها مع مندوبين متخصصين في وزارات المالية
 والخدمة، والزراعة، والتجارة والصناعة،واالقتصاد والتخطيط
. ومن الجهات المعنية األخرى، ومن المؤسسة،المدنية
إحالة البرنامج التنفيذي من األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى1616
) وتاريخ2105( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمعاملة رقم
.هـ1433/10/25
تشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتصميم وتنفيذ هيكل1717
 بهدف تطوير وتحسين األداء، هـ1433/7/15 تنظيمي لها بتاريخ
. وتحضير المؤسسة لعمليات التخصيص
دراسة الوضع الحالي لهيكل المؤسسة وإجراءات العمل فيها بتاريخ1818
. هـ1433/10/22
هـ تم وضع دراسة تقديرية للطاقات التخزينية1433/10/25 بتاريخ1919
. م2020 واالنتاجية للمؤسسة وتكلفتها إلى عام
هـ تم دراسة األنظمة المختصة بقطاعات القمح1434/1/12 بتاريخ2020
. والدقيق واألعالف بالمملكة وتحديد الصعوبات التي تواجهها
هـ تم التعاقد مع شركة إستشارية لتقديم1434/5/18 بتاريخ2121
.إستشارات موارد بشرية لبرنامج إعادة الهيكلة
.تم اإلنتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الجديد2222

20. Systems pertaining to wheat, flour and forage
sectors in the Kingdom were studied to identify
obstacles facing them.
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القسم التاسع
Ninth Section

األمن الصناعي والسالمة

92

Industrial Security and Safety

93

Having many plans to deal with disasters, the Industrial
Security and Safety Management strives to face
emergency situations and mitigate their effects. It
takes all necessary actions and utilizes all effective
means for each case. A detailed plan is being developed
for the facility evacuation in the event of disasters and
emergency crises.
The management aims to develop prevention plans
to prevent the disasters occurrence or mitigate their
impact by practicing continues and periodic exercises
on first aid and of fire extinguishers along with as
activating the role of industrial security and safety
according to concepts and tasks aimed at achieving
continues operation and production in GSFMO
branches to secure and provide the markets with a
important food source.
In 2014, well over 8 different training programs
were implemented in all branches for members of
the Industrial Security and Safety. An emergency
evacuation plan was prepare and implemented in all
branches.

95

تهدف إدارة األمن الصناعي والسالمة بالمؤسسة إلى مواجهة الحاالت
الطارئة والتقليل من أخطارها وذلك بوضع خطط لمواجهة الكوارث بهدف
السيطرة على األخطار والحد من الكوارث ومنع انتشار الحرائق والعمل
 من خالل اتخاذ التدابير،على تقليل الخسائر الناجمة عنها بإذن اهلل تعالى
 كما يجري وضع. الالزمة واستخدام الوسائل الفاعلة والمناسبة لكل حالة
خطة تفصيلية لعمليات اإلخالء للمنشأة في حالة حدوث الكوارث واألزمات
. الطارئة
كما تهدف اإلدارة لوضع خطط وقائية لمنع وقوع الكارثة أو التخفيف من
أثرها عند وقوعها إلى الحد الممكن وذلك بالقيام بتدريبات بشكل مستمر
ودوري على اإلسعافات األولية وعمليات إطفاء الحريق وكذلك بتفعيل دور
األمن الصناعي والسالمة حسب المفاهيم والمهام التي تهدف إلى استمرار
التشغيل واإلنتاج بفروع المؤسسة للعمل على تأمين وتوفير الدقيق
. باألسواق كمصدر غذائي رئيسي وهام
و تسعى إدارة األمن الصناعي والسالمة بالمؤسسة إلى تدريب وتطوير
م) من خالل تنفيذ أكثر من2014( منسوبيها بفروع المؤسسة خالل عام
) برامج تدريبية مختلفة باإلضافة إلى إعداد خطة إخالء للطوارئ وتنفيذها8(
. في جميع الفروع
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القسم العاشر
Tenth Section

المشاركات المحلية
والدولية

96

Local and International
Participations
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Table (25): Quality control and nutrition employee’s participations (locally,
regionally, and internationally) during the year 1435/ 1436 H. (2014/ 2015)

Organizer الجهة المنظمة
مؤسسة الجذور العلمية والمخبرية بالتعاون مع شركة
بيرتن السويدية
Roots Scientific Establishment in
cooperation with Bertin Swedish
company
شركة برد كفيلد بالتعاون مع شركة كيال السعودية
Brookfield Co. in cooperation with Saudi
Kayan Petrochemical Company

place المكان

 بيان بمشاركات منسوبي إدارة الجودة النوعية والتغذية (المحلية: )25( جدول رقم
)م2014( هـ1436/1435 الدولية) خالل العام، اإلقليمية،

period الفترة
To إلى

From من

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/3/19
19.03.1435 H. (21.01.2014)

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/6/20
20.06.1435 H. (21.04.2014)

شركة التوريدات العلمية الحديثة
Modern Scientific Supplies Co.

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/7/14
14.07.1435 H. (14.05.2014)

شركة الخليج العلمية
Gulf Scientific Corporation

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/7/15
15.07.1435 H. (15.05.2014)

شركة الخليج العلمية
Gulf Scientific Corporation

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/7/27
27.07.1435 H. (27.05.2014)

هـ مقر فرع المؤسسة1435/11/13
مؤسسة القمح األمريكي
هـ1435/11/6
بالدمام
U.S. Wheat Associates Dammam
)01.09.2014(
Branch )08.09.2014(
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مدينة الرياض
هـ1435/11/6
General Authority for Food and Drug
Riyadh
06.11.1435 H. (01.09.2014)
Administration
شركة جلف بيوأناليتيكل
Gulf Bio Analytical LLC

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/11/19
19.11.1435 H. (14.09.2014)

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards Metrology and Quality
Organization

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1435/11/21
21.11.1435 H. (16.09.2014)

Head-quarter

هـ1435/11/21
21.11.1435 H. (16.09.2014)

رابطة الحبوب الفرنسية
French Grain Association
شركة الخليج العلمية بالتعاون مع شركة ميتروم
األلمانية
Gulf Scientific Corporation in
cooperation with Metrum German
Company
مؤسسة القمح األمريكي
U.S. Wheat Associates
الهيئة العامة للغذاء والدواء
General Authority for Food and Drug
Administration

الواليات المتحدة
األمريكية
USA
مدينة الرياض
Riyadh

Participation المشاركة
Title

عنوانها

Type نوعها

محاضرة علمية منتجات شركة بيرتن السويدية من األجهزة
 المخبرية وتطبيقاتهاScientific
Bertin Swedish company products
Lecture
of lab equipment, and applications

طحن القمح وإدارة الصوامع والتبخير
Milling wheat, silos management
and evaporation

مجلس الحبوب الدولي- مؤتمر الحبوب الدولي
IGC Conference - International Grains council

3

الدورة األولى للجنة السعودية الفرنسية المشتركة
First meeting of the French-Saudi Joint Commission

4

المنتدى الثالث لفرص األعمال السعودي األمريكي
Third U.S.-Saudi Business Opportunities Forum

5

جدة
Jeddah

منتدى الحبوب الدولي
International Grains Forum

6

جدة
Jeddah

معرض المأكوالت وتجهيز الفنادق والمخابز اآللية
Food, hotels equipment, and automated bakeries exhibitions

7

ورشة عمل
Workshop

الرياض
Riyadh

)المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية
National Festival for Heritage and Cultural (Al-Janadriah)

8

ورشة عمل
Workshop

اإلدارة العامة
Head-quarter

ورشة عمل
Workshop
ورشة عمل
Workshop

تكنلوجيا تحليل الكتلة الطيفي
Technology mass spectrometry
analysis

محاضرة علمية
Scientific
Lecture

زراعة وتسويق وجودة القمح الفرنسي
French wheat cultivation,
marketing, and quality

محاضرة علمية أجهزة التحليل السريع بإستخدام األشعة تحت
 الحمراءScientific
Rapid analysis devices by using
Lecture
infrared
تعاقدات شراء القمح على أساس العالقة بين
دورة تدريبية القيمة
هـ1435/12/30 هـ1435/12/26 Wheat purchase contractsوالجودة
on the
Training
)25.10.2014( (21.10.2014) basis of relationship between
value
course
and quality
 حساب حدودها القصوى:متبقيات المبيدات
هـ1435/12/27
ورشة عمل وتقييم مخاطرها
27.12.1435 H. (22.10.2014)
Pesticide residues; calculate its Workshop
limits and its risks assessment
هـ1436/1/24
24.01.1436 H. (17.11.2014)

شركة الخليج العلمية بالتعاون مع شركة ميتروم
األلمانية
Gulf Scientific Corporation in
cooperation with Metrum German
Company

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1436/1/26
26.01.1436 H. (19.11.2014)

شركة لودا األلمانية
Luda German Company

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1436/2/1
01.02.1436 H. (24.11.2014)

جودة وتجارة محاصيل الحبوب األمريكية
Quality and trade of the US grain
crops

م

2

االستخدام اآلمن لمبيد فوسفيد األلمنيوم
Safe use of aluminium phosphide

مشروع اإلستراتيجية الوطنية للجودة
National Quality Strategy Project

المشاركة

المؤتمر الدولي األسيوي للحبوب
Global Grain Asia conference

محاضرة علمية
Scientific
Lecture

ورشة عمل
Workshop

اإلدارة العامة
Head-quarter

Participation

1

محاضرة علمية قياس وتقييم الجودة لألجهزة
Measuring and evaluating the quality Scientific
of devices
Lecture
محاضرة علمية الجديد في أجهزة تحليل العناصر
Element analysis devices Scientific
Lecture
محاضرة
علمية أجهزة تنقية المياه
Water purifiers Scientific
Lecture
أجهزة تحليل العناصر
Element analysis devices

place المكان

ورشة عمل رابطة الحبوب الفرنسية
French Grain Association workshop

هـ1435/12/22
22.12.1435 H. (17.10.2014)

مقر اإلدارة العامة
للمؤسسة بالرياض
Head-quarter

مؤسسة القمح األمريكي
U.S. Wheat Associates
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مدينة الرياض
Riyadh

 بيان بمشاركات المؤسسة في الندوات والمعارض: )24( جدول رقم
الداخلية والخارجية

Table (24): Participation of the Organization in
local and abroad seminars and exhibitions

سنغافورا
Singapore
بريطانيا- لندن
London – UK
فرنسا
France
امريكا- لوس أنجلس
Los Angeles - USA

10

تبوك
Tabuk

ورشة عمل مؤسسة القمح االمريكي
US Wheat Associates Workshop
سباق الهجن والفروسية ومسابقة مزاين اإلبل بأنواعها
Camel racing and equestrian and competition pageant camels
competitions
 فهد بن سلطان للمزارع النموذجية/جائزة صاحب السمو الملكي
His Royal Highness Fahad Bin Sultan’s Award for typical farmer

الرياض
Riyadh

المعرض الزراعي السعودي
Saudi Agriculture Exhibition

12

مهرجان الكليجا واألكالت الشعبية
Alkleija and traditional food festival

13

تبوك
Tabuk

القصيم
Al-Qassim

9

11

الجديد في أجهزة المعايرة والفصل األيوني
محاضرة علمية الكروماتوجرافي
Calibration and ion
Scientific
chromatographic separation
Lecture
equipment
التطبيقات والتقنيات المختلفة لألجهزة
المخبرية من شركة لودا
ورشة عمل
Various applications and
Workshop
technologies for laboratory devices
from Luda Company
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: )25( تابع جدول رقم

Table (25) …….. Cont’d.
Organizer الجهة المنظمة

شركة الخليج العلمية
Gulf Scientific Corporation
مؤسسة العناية للزراعة والبيطرة بالتعاون مع شركة
إيالنكو األمريكية
Al Eynyah Agriculture and Veterinary in
cooperation with Elanco American Co.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
General Authority for Food and Drug
Administration

place المكان

period الفترة
To إلى

From من

Participation المشاركة
Title

عنوانها

Type نوعها

أفضـل الممارسـات والتوصيـات لرصـد الميكروبـات
محاضرة علمية فـي صناعـة األدويـة والميـاه واألغذية والمشـروبات
Best practices and
Scientific
recommendations for monitoring
Lecture
microbes in medicine, water and
food and beverage industries

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1436/2/17
17.02.1436 H. (10.12.2014)

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1436/2/23
23.02.1436 H. (16.12.2014)

استخدام األنزيمات في األعالف
The use of enzymes in feed

ورشة عمل
Workshop

مدينة الرياض
Riyadh

هـ1436/2/24
24.02.1436 H. (17.12.2014)

المبيدات وطرق إدارتها
Pesticides and how to use them

ورشة عمل
Workshop

معايدة المدير العام لمنســوبي المؤسســة
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