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في إطار برنامج 2016في أكتوبر األولىتم إنشاء شركة المطاحن 
تخصيص المؤسسة العامة للحبوب

نبذة تاريخية–األولىشركة المطاحن 

SAGO-تم تعديل االسم في مرحلة الحقة للمؤسسة العامة للحبوب ( 1

مع أُنشئت المؤسسة العامة لصوا
بموجب (1الغالل ومطاحن الدقيق

وحددت أبرز مرسوم ملكي 
:أهدافها بـ 

ل إنشاء وتشغيل صوامع للغال‒
ومطاحن للدقيق ومصانع 

ة بهدف تكوين صناعالعالف ل
اج متكاملة لتخزين الغالل وإنت

الدقيق وتصنيع االعالف
شراء واستيراد الغالل وإيجاد‒

مخزون احتياطي مناسب منه 
لمواجهة الظروف الطارئة

دهجفي افتتحت المؤسسة فرعها 

افتتحت المؤسسة فرعها في 

القصيم

أصدر مجلس الوزراء الموقر 

باعتماد برنامج 35قراره رقم 

كة تخصيص المؤسسة وإنشاء شر

مساهمة كشركة األولىالمطاحن 

مغلقة مملوكة لصندوق 

االستثمارات العامة

ستنتهي المؤسسة وصندوق 

كة االستثمارات العامة من بيع شر

للقطاع الخاصاألولىالمطاحن 

األولىبدأت شركة المطاحن 

نفصل عملياتها التشغيلية ككيان م

ة يعمل استناداً إلى أسس تجاري

تمهيداً للتخصيص

أطلقت المؤسسة برنامج 

ع التخصيص الذي يهدف إلى رف

تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية، و

األداء النقدي، ودعم النمّو 

وتحسين الكفاءةاالقتصادي، 

التشغيلية

ىاألعلاعتمد المجلس االقتصادي 

استراتيجية تخصيص(سابقا)

ع كل المؤسسة التي تقضي بتجمي

بع عمليات تشغيل المطاحن في أر

احن شركات، وبالنسبة لشركة المط

روع فإنها تتضمن تجميع فاألولىا

اءاألحسوتبوك، و، والقصيم، جده

المزمع انشاءه

197220162017 2009 1983 197920112014

بوكتفي افتتحت المؤسسة فرعها 

افتتحت المؤسسة فرعها في 

األحساء

1986
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األولىالتخزينية المنقولة من المؤسسة لشركة المطاحن الصوامع لحصة الصوامع الثشغيلية تشير طاقات : ملحوظة
الصوامع 

التشغيلية

مطاحن 

الدقيق

نع امص

عالفاأل
ميناء بحري

ربعةاتمتد العمليات التشغيلية لشركة المطاحن األولى على مستوى 
، واألحساءوتبوكجده، والقصيم، : فروع وهي

الفروع-األولىشركة المطاحن 

القصيم

جده

طن60,000: طاقة الصوامع التشغيلية

سنويا  طن 270,000: طاقة مطاحن الدقيق

سنويا  طن 180,000:عالفاألمصانع طاقة 

ال يوجد:االتصال بميناء بحري

دقيق مطاحن إعادة تأهيل: المشاريع المخططة

سنويا  طن 135,000إنتاجية تبلغ اتبطاق

طن000012,: التشغيليةطاقة الصوامع 

سنويا  طن 630,000: طاقة مطاحن الدقيق

سنويا  طن 90,000:عالفنع ا األاطاقة مص

يوجد:بميناء بحرياالتصال 

مطاحن بعض إعادة تأهيل : الجاريةالمشاريع 

سنويا  طن 45,000تبلغ إنتاجية اتدقيق بطاق

ات بطاقحن دقيقاإنشاء مط: المخططةالمشاريع 

سنويا  طن 180,000إنتاجية تبلغ 

تبوك

األحساء

يوجدال : طاقة الصوامع التشغيلية

سنويا  طن  180,000: طاقة مطاحن الدقيق

ال يوجد:عالفنع األاطاقة مص

ال يوجد:االتصال بميناء بحري

إنشاء صوامع تشغيلية :المشاريع المخططة

نع امصطن و10,000بطاقات إنتاجية تبلغ 

   سنوياطن 90,000إنتاجية تبلغ اتبطاقأعالف

طن30,000: التشغيليةطاقة الصوامع 

سنويا  طن 180,000: طاقة مطاحن الدقيق

ال يوجد:عالفنع األامصطاقة 

ال يوجد:االتصال بميناء بحري

ات بطاقحن دقيقاإنشاء مط: المشاريع المخططة

سنويا  طن 180,000إنتاجية تبلغ 
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منتجات الدقيق

 األولى مجموعة تنتج شركة المطاحن

:من الدقيقةمتنوع

%(70استخراج )فاخر دقيق –

%(80استخراج )مخابز دقيق –

%(95استخراج )دقيق بُر–

منتجات أخرى–

منتجات األعالف

 شركة المطاحن األولى أعالف تنتج

:عالية الجودة

علف الماشية–

علف األبقار–

علف الدواجن–

أعالف أخرى–

مشتقات القمح األخرى
 قات من مشتشركة المطاحن األولى عدداً تنتج

:القمح

الحيوانيةالنخالة –

النخالة لالستهالك اآلدمي–

نالجني–

عريضا  تقدم شركة المطاحن األولى لعمالئها نطاقا  
من منتجات الدقيق، واألعالف، ومشتقات القمح

المنتجات-شركة المطاحن األولى 
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4.5%

23.7%

71.6%

<0.1% 0.2%

تتضمن المنتجات األخرى دقق البُر الفاخر( 1

مبيعات الدقيق
(من اإلجمالي% ، 2017في )

األعالفمبيعات 
(من اإلجمالي% ، 2017في )

مشتقات القمحمبيعات 
(من اإلجمالي% ، 2017في )

4%

علف الدواجن

أعالف أخرى

علف األبقار

علف الماشية %(80استخراج )مخابزدقيق 

%(70استخراج )فاخر دقيق 

%(95استخراج )دقيق بُر 

(1أخرىمنتجات 

الجنين

النخالة لالستهالك اآلدمي

الحيوانيةالنخالة 

6.4%

83.3%

9،6%

إجمالي المبيعات 

2017في 

طن763,374

إجمالي المبيعات

2017في 

طن142,373

99.2%

إجمالي المبيعات 

2017في 

طن141,454

142~وألف طن دقيق، 763~بلغت مبيعات الشركة ، 2017عامفي
مشتقات قمحطنألف411~وألف طن أعالف، 

المبيعات-األولى شركة المطاحن 

0.7%
0.2%



MC1
شركة المطاحن األولى

1) Includes scheduled maintenance cycles and unplanned downtime for 6 days/ week and 50 weeks/ year

عدد الفروع

4
فروع

عدد المخابز ضمن النطاق الجغرافي

3.9k+
مخبز

مصانع األعالفطاقة 

270k
سنويا  طن 

عدد الموظفين

900+
موظف

عدد المزارع ضمن النطاق الجغرافي

980
مزرعة

2017مبيعات الدقيق لسنة 

763k
سنويا  طن 

عدد المصانع ضمن النطاق الجرافي

62
مصنع

طاقة الصوامع التشغيلية

210k
طن

10k
(مخطط)طن 

2017مبيعات األعالف لسنة 

142k
سنويا  طن 
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2016تأسست في أكتوبر 

طاقة مطاحن الدقيق

1,260k
سنويا  طن 

2017مبيعات مشتقات القمح لسنة 

141k
سنويا  طن 

األولىسجل بيانات شركة المطاحن 

540k
(مخطط)طن 

90k
(مخطط)طن 


