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شركة املطاحن األوىل ة يف إطار برانمج ختصيص املؤسس2016يف أكتوبر األوىلمت إنشاء شركة املطاحن 

العامة للحبوب
نبذة اترخيية–األوىلشركة املطاحن 

SAGO-مت تعديل االسم يف مرحلة الحقة للمؤسسة العامة للحبوب ( 1

الل أُنشئت املؤسسة العامة لصوامع الغ
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رعها يف فالعامة للحبوبافتتحت املؤسسة
القصيم
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أسس جتارية متهيداً للتخصيص

انمج بر العامة للحبوب أطلقت املؤسسة 
توى التخصيص الذي يهدف إىل رفع مس

اء النقدي، الكفاءة التشغيلية، وحتسني األد
لكفاءةوحتسني اودعم النمّو االقتصادي، 

التشغيلية

(ابقاس)اعتمد اجمللس االقتصادي األعلى
يت تقضي اسرتاتيجية ختصيص املؤسسة ال

احن يف بتجميع كل عمليات تشغيل املط
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ميناء حبريعالفاألنع امصمطاحن الدقيقيةالتشغيلالصوامع األوىلالتخزينية املنقولة من املؤسسة لشركة املطاحن الصوامع حلصة الصوامع الثشغيلية تشري طاقات : ملحوظة

جده، : فروع وهيةاربعمتتد العمليات التشغيلية لشركة املطاحن األوىل على مستوى 
والقصيم، وتبوك، واألحساء

الفروع-األوىلشركة املطاحن 

القصيم

جده

طن60,000: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن 270,000: طاقة مطاحن الدقيق

سنويا طن 180,000:عالفاألمصانع طاقة 
ال يوجد:االتصال مبيناء حبري

:املشاريع املخططة
بلغ إنتاجية تاتمطاحن دقيق بطاقإعادة أتهيل•

سنويا طن 135,000

طن000012,: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن 630,000: طاقة مطاحن الدقيق

سنويا طن 90,000:عالفنع ا األاطاقة مص
يوجد:االتصال مبيناء حبري

:املشاريع اجلارية
اجية إنتاتمطاحن دقيق بطاقبعض إعادة أتهيل •

سنويا طن 45,000تبلغ 

:املشاريع املخططة
إنتاجية تبلغ ات بطاقحن دقيقاإنشاء مط•

سنويا طن 180,000
م الصوامع ، ترقية املوازين وأنظمة التشغيل اآليل لقس•

وتركيب مكثفات الطاقة

تبوك

األحساء

ال يوجد: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن  180,000: طاقة مطاحن الدقيق

ال يوجد:عالفنع األاطاقة مص
ال يوجد:االتصال مبيناء حبري

:املشاريع املخططة
لغ إنشاء صوامع تشغيلية بطاقات إنتاجية تب•

بلغ إنتاجية تاتبطاقنع أعالفامصطن و 10,000
سنويطن 90,000

إنشاء مبىن للمبيعات•

طن30,000: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن 180,000: طاقة مطاحن الدقيق

ال يوجد:عالفنع األاطاقة مص
ال يوجد:االتصال مبيناء حبري

:املشاريع املخططة
إنتاجية تبلغ ات بطاقحن دقيقاإنشاء مط•

سنويا طن 180,000
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شركة املطاحن األوىل ق، واألعالف، تقدم شركة املطاحن األوىل لعمالئها نطاقاا عريضاا من منتجات الدقي

ومشتقات القمح
املنتجات-شركة املطاحن األوىل 

منتجات الدقيق
:الدقيقمنةتنتج شركة املطاحن األوىل جمموعة متنوع▪

%(70استخراج )فاخر دقيق –
%(80استخراج )خمابز دقيق –
%(95استخراج )دقيق بُر–
منتجات أخرى–

منتجات األعالف
:جلودةتنتج شركة املطاحن األوىل أعالف عالية ا▪

علف املاشية–
الطيورعلف –
أعالف أخرى–

مشتقات القمح األخرى
:لقمحتنتج شركة املطاحن األوىل عدداً من مشتقات ا▪

احليوانيةالنخالة –
النخالة لالستهالك اآلدمي–
اجلنني–
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4.5%

71.6%

23.7%

<0.1% 0.2%

تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

مبيعات مشتقات القمح
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

4%

علف الدواجن
أعالف أخرى

علف األبقار
علف املاشية %(80استخراج )خمابزدقيق 

%(70استخراج )فاخر دقيق 
%(95استخراج )دقيق بُر 

(1منتجات أخرى

اجلنني
النخالة لالستهالك اآلدمي

النخالة احليوانية

9،6%

83.3%

6.4%

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن763,374

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن142,373

99.2%

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن141,454

ألف طن 142~ألف طن دقيق، و763~، بلغت مبيعات الشركة 2017عاميف
مشتقات قمحطنألف411~أعالف، و

املبيعات-األوىل شركة املطاحن 

0.7%
0.2%
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72.2%

14.3%13.5%

تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1
عدم بيع النخالة املستخدمة لالستهالك اآلدمي واجلنني( 2

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2018يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2018يف )

2مبيعات مشتقات القمح

(من اإلمجايل% ، 2018يف )

4%

أعالف أخرى
الطيورعلف 

علف املاشية %(80استخراج )خمابزدقيق 
%(70استخراج )فاخر دقيق 

%(95استخراج )دقيق بُر 
1منتجات أخرى

اجلملة: خنالة احليواانت
حمشو: خنالة احليواانت

80.7%

12.4%6.7%

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن763,685

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن136,695

79.7%

20.3%

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن162,909

ألف طن 137~ألف طن دقيق، و764~، بلغت مبيعات الشركة 2018عاميف
مشتقات قمحطنألف163~أعالف، و

املبيعات-األوىل شركة املطاحن 

0.2%
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67.6%

12.8%
19.5%

تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1
عدم بيع النخالة املستخدمة لالستهالك اآلدمي واجلنني( 2

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2019يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2019يف )

2مبيعات مشتقات القمح

(من اإلمجايل% ، 2019يف )

4%

أعالف أخرى
الطيورعلف 

علف املاشية %(80استخراج )خمابزدقيق 
%(70استخراج )فاخر دقيق 

%(95استخراج )دقيق بُر 
1منتجات أخرى

اجلملة: خنالة احليواانت
حمشو: خنالة احليواانت

79.3%

13.1%
7.3%

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن810,999

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن177,713

72.3%

27.7%

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن172,083

ألف طن 178~ألف طن دقيق، و811~، بلغت مبيعات الشركة 2019عاميف
مشتقات قمحطنألف172~أعالف، و

املبيعات-األوىل شركة املطاحن 

0.3%
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1) Includes scheduled maintenance cycles and unplanned downtime for 6 days/ week and 50 weeks/ year

عدد الفروع

4
فروع

عدد املخابز ضمن النطاق اجلغرايف

3.9k+
مخبز

طاقة مصانع األعالف

270k
سنويا  طن 

عدد املوظفني

845
موظف

عدد املزارع ضمن النطاق اجلغرايف

980
مزرعة

2019مبيعات الدقيق لسنة 

811k
سنويا  طن 

عدد املصانع ضمن النطاق اجلرايف

62
مصنع

طاقة الصوامع التشغيلية

210k
طن

10k
(مخطط)طن 

2019مبيعات األعالف لسنة 

178k
سنويا  طن 

MC1
األولىشركة المطاحن 

2016تأسست في أكتوبر 

طاقة مطاحن الدقيق

1,260k
سنويا  طن 

2019مبيعات مشتقات القمح لسنة 

172k
سنويا  طن 

األوىلسجل بياانت شركة املطاحن 

540k
(مخطط)طن 

90k
(مخطط)طن 


