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MC3
شركة املطاحن الثالثة ة يف إطار برانمج ختصيص املؤسس2016يف أكتوبر الثالثةمت إنشاء شركة املطاحن 

العامة للحبوب
نبذة اترخيية–الثالثةشركة املطاحن 

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

الل أُنشئت املؤسسة العامة لصوامع الغ
مبوجب مرسوم ملكي (1ومطاحن الدقيق

:وحددت أبرز أهدافها بـ 
احن إنشاء وتشغيل صوامع للغالل ومط‒

للدقيق ومصانع االعالف هبدف 
لغالل تكوين صناعة متكاملة لتخزين ا
وإنتاج الدقيق وتصنيع االعالف

ن شراء واسترياد الغالل وإجياد خمزو ‒
روف احتياطي مناسب منه ملواجهة الظ

الطارئة

رعها يف فالعامة للحبوب افتتحت املؤسسة 
مخيس مشيط

رعها يف فالعامة للحبوب افتتحت املؤسسة 
اجلوف

ا عملياهتالثالثة بدأت شركة املطاحن 
ستناداً إىل التشغيلية ككيان منفصل يعمل ا
أسس جتارية متهيداً للتخصيص

صندوق و العامة للحبوب ستنتهي املؤسسة 
طاحن االستثمارات العامة من بيع شركة امل

للقطاع اخلاصالثالثة

(ابقاس)اعتمد اجمللس االقتصادي األعلى
عامة الاسرتاتيجية ختصيص املؤسسة 

ل عمليات اليت تقضي بتجميع كللحبوب 
ابلنسبة تشغيل املطاحن يف أربع شركات، و 

ضمن جتميع فإهنا تتالثالثةلشركة املطاحن ا
ماجلمو و فروع مخيس مشيط، واجلوف، 

رعها يف فالعامة للحبوب افتتحت املؤسسة 
اجلموم

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

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

التشغيلية

35أصدر جملس الوزراء املوقر قراره رقم 
العامة ابعتماد برانمج ختصيص املؤسسة

ثةالثالوإنشاء شركة املطاحن للحبوب 
كشركة مسامهة مغلقة مملوكة لصندوق

االستثمارات العامة
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الثالثةالتخزينية املنقولة من املؤسسة لشركة املطاحن الصوامع حلصة الصوامع الثشغيلية تشري طاقات : ملحوظة

مخيس : فروع وهيثةثالعلى مستوى الثالثة متتد العمليات التشغيلية لشركة املطاحن 
مشيط، واجلوف، واجلموم

الفروع-الثالثةشركة املطاحن 

الجموم

خميس مشيط
طن000512,: طاقة الصوامع التشغيلية

سنويا طن360,000:طاقة مطاحن الدقيق
ال يوجد:عالفنع األاطاقة مص

يوجد:االتصال مبيناء حبري

الجوف

طن00040,: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن495,000: طاقة مطاحن الدقيق

سنويا طن420,000:عالفنع األاطاقة مص
ال يوجد:االتصال مبيناء حبري

طن00002,: طاقة الصوامع التشغيلية
سنويا طن180,000: طاقة مطاحن الدقيق

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

ع تركيب ميزان نقل بواسطة الفر : املشاريع املخططة
املؤسسة العامة للحبوبعلى اخلط من صوامع

ميناء حبريعالفاألنع امصمطاحن الدقيقيةالتشغيلالصوامع 
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منتجات الدقيق
:ن الدقيقمةتنتج شركة املطاحن الثالثة جمموعة متنوع▪

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

منتجات األعالف
:ة اجلودةتنتج شركة املطاحن الثالثة أعالف عالي▪

علف املاشية–
علف الدواجن–
أعالف أخرى–

مشتقات القمح األخرى
:القمحعدداً من مشتقاتالثالثةتنتج شركة املطاحن ▪

احليوانيةالنخالة –
النخالة لالستهالك اآلدمي–
اجلنني–

يق، واألعالف، تقدم شركة املطاحن الثالثة لعمالئها نطاقاا عريضاا من منتجات الدق
ومشتقات القمح

املنتجات-الثالثةشركة املطاحن 
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تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

مبيعات مشتقات القمح
(من اإلمجايل% ، 2017يف )

أعالف أخرى
علف الدواجن
علف املاشية %(80استخراج )دقيق خمابز 

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

1منتجات أخرى

اجلنني
النخالة لالستهالك اآلدمي

النخالة احليوانية

ألف طن 130~ألف طن دقيق، و653~، بلغت مبيعات الشركة 2017عاميف
مشتقات قمحطن ألف 155~أعالف، و

املبيعات-الثالثة شركة املطاحن 

0.3%

99.7%

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن154,624

85.3%

14.7%

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن130,215

1.0%

87.7%

6.2%5.1%

إمجايل املبيعات يف 
2017
طن652,640
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تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1
عدم بيع أنواع أخرى من مشتقات القمح( 2

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2018يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2018يف )

2مبيعات مشتقات القمح

(من اإلمجايل% ، 2018يف )

4%

أعالف أخرى

وجبة طبقات
علف املاشية %(80استخراج )دقيق خمابز 

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

1منتجات أخرى

النخالة احليوانية

85.5%

7.9%

6.5%
0.1%

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن577,387

62.8%

16.7%

9.9%

10.7%

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن127,008

100.0%

إمجايل املبيعات يف 
2018
طن133,011

ألف طن 127~ألف طن دقيق، و577~، بلغت مبيعات الشركة 2018عاميف
مشتقات قمحطن ألف 133~أعالف، و

املبيعات-الثالثة شركة املطاحن 

مزارع دجاج التسمني
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تتضمن املنتجات األخرى دقق الُُب الفاخر( 1
عدم بيع أنواع أخرى من مشتقات القمح( 2

مبيعات الدقيق
(من اإلمجايل% ، 2019يف )

مبيعات األعالف
(من اإلمجايل% ، 2019يف )

2مبيعات مشتقات القمح

(من اإلمجايل% ، 2019يف )

4%

أعالف أخرى
الدواجنعلف 

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

%(95استخراج )دقيق بُر 
1منتجات أخرى

كميات معبأة

84.7%

8.2%

7.1%
0.1%

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن564,299

62.6%

36.9%

0.5%

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن129,561

89.3%

10.7%

إمجايل املبيعات يف 
2019
طن121,010

ألف طن 130~ألف طن دقيق، و564~، بلغت مبيعات الشركة 2019عاميف
مشتقات قمحطن ألف 121~أعالف، و

املبيعات-الثالثة شركة املطاحن 

كميات ابجلملة
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678

564k

33

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

3.3k+

3

420k130k

24

185k

1,035k

MC3
الثالثةشركة المطاحن 

2016تأسست في أكتوبر 

121k

عدد الفروع

عدد املخابز ضمن النطاق اجلغرايف

طاقة مصانع األعالف

عدد املوظفني

عدد املزارع ضمن النطاق اجلغرايف

2019مبيعات الدقيق لسنة 

عدد املصانع ضمن النطاق اجلرايف

طاقة الصوامع التشغيلية

2019مبيعات األعالف لسنة  طاقة مطاحن الدقيق

2019مبيعات مشتقات القمح لسنة 

سنويا  طن سنويا  طن سنويا  طن  سنويا  طن 

مصنعمزرعةمخبز سنويا  طن 

طنموظففروع

الثالثةسجل بياانت شركة املطاحن 


