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أوً

المقدمة

3

المقدمة :
دما الشك فيو أف ما يعرؼ بػ " أزمة سوؽ الدقيق" األخَتة يف اململكة العربية
السعودية ؛ يقف كراءىا عدة عوامل تفاعلت مع بعضها  ،كأدت إىل حدكثها  ..دما
عمقت من اإلحساس باألزمة
نتج عنها العديد من الظواىر اليت َّ

 ،كأكدت على

أأية التعااط العلمط معها لتوفَت االوؿ كاللداال املناسلة ملوااهتها عااجن كواجن.
كملا كاف التعامل مع مثل ىذه األزمات يقتضط أسلوبان علميان سليمان قادران على
تشخيص أسلاهبا كمظاىرىا بدقة  ،مث يطرح  -بناءن على ذلك  -االوؿ كاللداال
العلمية املناسلة العاالة كاآلالة  ،لذا بادر مركز فقيو لألحباث كالتطوير انطجقان من
حسو الواٍت األصيل  ،كاستشعاره ألبعاد ىذه األزمة كتداعياهتا االاتماعية
ِّ
كاالقتصادية ؛ إىل إعداد ىذه الورقة اللحثية اليت تسعى إىل تقدًن توصيف علمط
دقيق هلذه الظاىرة  :أسلاهبا كمظاىرىا من خجؿ أداة استلياف تقدـ مؤشرات عن
مدل ندرة الدقيق  ،كارتفاع أسعاره يف مدينيت مكة املكرمة كادة  ،لتطرح يف اخلتاـ
جمموعة من االوؿ العاالة كاآلالة  ،كعددان من النتااج كالتوصيات الضركرية ملوااهة
ىذه األزمة.
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ااياً

اإلطار الخارجي للمشكلة :
اوعتبارات اوجتماعية التي
تقتضي دعم الخبز
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اإلطار الخارجي للمشكلة  :اوعتبارات اوجتماعية التي تقتضي دعم الخبز
يعد اخللز كالسلع املرتلطة بو  -مثل املعجنات كاالويات كالفطاار كغَتىا اليت
تصنع من الدقيق  -من السلع النهااية يف االقتصاد ،اليت تطلب ألهنا تشلع الطلب
النهااط للمستهلك ؛ كهلذا يوصف الطلب عليها بالطلب الذايت أك النهااط Final
 Demandسبييزان لو عن الطلب على القمح أك الدقيق .
فالقمح يعد ىنا سلعة أكلية  Primary Commodityتدخل يف إنتاج الدقيق
الذم يعد سلعة كسيطة  Intermediate Commodityكالطلب على القمح أك
الدقيق على عكس الطلب على اخللز  ،ىو الب مشتق  Derived Demandمن
الطلب على اخللز كاملعجنات كالفطاار كغَتىا من السلع النهااية.
كيعد اخللز سلعة أساسية يف سلة غذاء املستهلك ،ك يعد املكوف الغذااط الذم
يواد يف مجيع الوالات اليومية تقريلان ؛ كهلذا فإف الطلب على اخللز كالسلع الشليهة
(املعجنات كاالويات كالفطاار) يعد من قليل الطلب على سلعة ضركرية .كمعيار
الضركرة ىنا ىو دراة تغَت الطلب مع تغَت سعر الوحدة من السلعة ،فكلما كاف
الطلب على السلعة أقل حساسية للتغَت يف سعر الوحدة منها ازمفضت مركنة الطلب
السعرية عليها .فإذا أصلحت نسلة االزمفاض يف الطلب على السلعة أقل من نسلة
االرتفاع يف سعر الوحدة منها أصلح الطلب على تلك السلعة غَت مرف Demand
 Inelasticكتصلح السلعة سلعة ضركرية من املنظور االقتصادم  .كأحد خصااص
السلع الضركرية ىو زيادة إنفاؽ املستهلك عليها مع ارتفاع سعر الوحدة منها ،كمن
مث ترتفع نسلة السلع الضركرية املنفق عليها يف امليزانية ،كارتفاع عبء اإلنفاؽ على
ىذه السلع يف ميزانية األسرة يقلل املقدار املتاح من تلك امليزانية لإلنفاؽ على السلع
األخرل الداخلة يف امليزانية نفسها.
كهلذا فإف نظرية املالية العامة تقرر أف السلع الضركرية تعد من السلع اجلديرة
باإلشلاع ،كادارهتا باإلشلاع تتطلب من الدكلة ربمل بعض العبء املايل املتمثل يف
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تقدًن دعم يف صورة أك أخرل ؛ لتخفيف عبء اإلنفاؽ عليها  ،كىذا الدعم يقدـ
لكل أفراد اجملتمع دكف سبييز أك للطلقة الفقَتة – كفقان ملعايَت معينة على كاو
اخلصوص  .كتتوقف دراة تدخل الدكلة يف ربديد ملالغ الدعم املقدمة للسلع على
دراة ضركرهتا  .كتقاس دراة الضركرة بقيمة مركنة الطلب السعرية كالداخلية عليها ،
فكلما ازمفضت القيمة الرقمية املطلقة لكل من تلك املركنتُت  -كل على حدة -
زادت دراة ضركرة السلعة .كمن مث تطللت االعتلارات االاتماعية كاالعتلارات
التوزيعية زيادة تدخل الدكلة للمحافظة على حد أدىن من استهجؾ تلك السلع ،
كيتطلب ىذا التدخل ملالغ مالية إضافية من ميزانية الدكلة لتوفَت تلك السلع بالقدر
املطلوب ااتماعيًّا ،كليس بالقدر الذم تتطللو ميكانيكية عمل السوؽ اار.
كىذا ىو بالضلط ما سارت عليو حكومة اململكة العربية السعودية املتمثل يف
التدخل يف ربقيق إشلاع السلع األساسية كفقان لجعتلارات اليت تقتضيها العدالة
االاتماعية كليس كفقان العتلارات السوؽ اار.
فقامت الدكلة بتقدًن ملالغ ضخمة لدعم القمح كالدقيق  ،كمن مث تقدًن اخللز
بأسعار تقل عن سعر السوؽ اار  .كالفرؽ بُت سعر رغيف اخللز يف السوؽ اارة
كالسعر املدعم ىو مقدار اإلعانة اليت تقدمها الدكلة لكل رغيف منتج من اخللز.
كمن الواضح أف دراة ضركرة اخللز زبتلف عن دراة ضركرة بعض املعجنات
كاالويات اليت تصنع من الدقيق ،كلكن كل منتجات الدقيق ربصل على الدقيق
بالسعر املدعم ،دما يزيد العبء على امليزانية العامة للدكلة ،كقد تقتضط اعتلارات
زبفيف العبء على امليزانية العامة للدكلة التفرقة بُت :
أ  -اخللز بوصفو سلعة ضركرية كأساسية تتميز دبركنة الب منخفضة.
ب -االويات كاجلاتوىات كغَتىا من السلع اليت تتميز بارتفاع مركنة الطلب عليها.
فيواو الدعم بصفة أساسية إىل الدقيق املقدـ لصناعة اخللز ،كيقل حجم الدعم
املواو للدقيق الذم يدخل يف صناعة االويات كاجلاتوىات كأشلاىها من املنتجات،
إال أف الرقابة على هتريب الدقيق بُت بداال استخداماتو املختلفة سبثل إشكالية كلَتة
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للحكومات ،ك تعد علئان تنظيميان ليس من السهل التحكم فيو ،كإف كاف ديكن
باخلربة املًتاكمة التوصل إىل الكيفية اليت مت هبا الرقابة على الدقيق املواو للصناعات
املختلفة للمخلوزات  ،إذ إنو ليس من املعقوؿ أف يكوف الدعم املقدـ للخلز مكافئان
للدعم املقدـ للحلويات كاجلاتوىات كأشلاىها  .فاالعتلارات االاتماعية تتطلب أكال
دعم اخللز كتوفَته  ،كغاللان يتم ذلك لكل القات اجملتمع دكف سبييز ،حىت ديكن
زبفيف مقادير الدعم كأعلااو على امليزانية العامة للدكلة  .كالدعم املتوافر يستثمر يف
املطلوب كفقان لجعتلارات االاتماعية.
ة
زيادة إنتاج اخللز لضماف توافره باملقادير
فاخلطوة املنطقية األكىل يف سليل زبفيف العبء على امليزانية العامة للدكلة يف
سليل دعم سلعة اخللز ىط التفرقة بُت االستخدامات املختلفة للدقيق ،كتوفَت الدعم
أكالن للخلز ،كااد من الدعم املقدـ لصناعة االويات كاجلاتوىات  ،كىط صناعة
تقدـ ملنتجيها أرباحان كلَتة كتعمل كفقان آللية السوؽ اارة ،يف حُت ربصل على
املستلزـ الرايس لإلنتاج كىو الدقيق بأسعار مدعمة ،فكأف الدكلة تواو الدعم
لصناعة تقدـ سلعان للطلقة األغٌت يف اجملتمع .كىذا قد يكوف غَت مرغوب ااتماعيان
من منظور السياسة االقتصادية ،ااملا أف ملالغ الدعم ىط موارد تتميز بندرة نسلية
مرتفعة.
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إاتاج القمح ضمن إطار
سياسة التنمية في
المملكة
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إاتاج القمح ضمن إطار سياسة التنمية في المملكة :
اململكة العربية السعودية تقع يف النطاؽ الصحراكم شحيح املطر كاملوارد املااية،
كهلذا فإف اإلنتاج الزراعط كاايواين سيكوف غَت اقتصادم يف بعض األحياف ،دبعٌت
أف تكلفة ىذا اإلنتاج تفوؽ تكلفة الفرصة اللديلة لو ،كمن املعلوـ أف التكلفة يف
االقتصاد تقاس داامان بتكلفة الفرصة اللديلة.
كمن املعلوـ اقتصاديان أف كل دكلة عليها أف تواو مواردىا إلنتاج السلع اليت
تنتجها بتكلفة نسلية أقل ،حىت يتم إجياد املوارد االقتصادية املتاحة لتحقيق أكرب قدر
دمكن من اإلنتاج  ،مث تقوـ باستَتاد السلع اليت ال تتمتع يف إنتااها دبيزة نسلية،
دبعٌت  :تستورد السلع اليت يتكلف إنتااها يف الداخل مقادير من املوارد أكرب من
تكلفة استَتادىا من اخلارج  .كىذا التقرير االقتصادم قد ال يأخذ بو صانع السياسة
على الدكاـ العتلارات خمتلفة  ،سنتعرض هلا الحقان.
كاململكة العربية السعودية كانت من الدكؿ اليت تستورد القمح  ،كتستورد
اايوانات – كما تزاؿ -من اخلارج يف فًتات سابقة ،كلكن اسًتاتيجية التنمية تغَتت
 ،كاذبهت اململكة إىل سياسة إنتاج القمح حمليان بديجن الستَتاده من اخلارج ،كىط
Import
السياسة اليت يطلق عليها اإلنتاج احمللط بغرض اإلحجؿ حمل الواردات
 Substitution Strategyاليت تلناىا العديد من الدكؿ ،يف إاار سياسات التنمطة
االقتصادية.
كىذه السياسة اليت تلنتها اململكة مل تقتصر فقط على إنتاج القمح بل مشلت سلعان
أخرل كالتمور كتربية اايواف  .كردبا صانع القرار مل يفكر يف أف تشجيع اإلنتاج
احمللط للقمح ،سيًتتب عليو اكتساب اخلربة يف زراعتو دما يرفع الكفاءة اإلنتااية،
كخيفض تكاليف اإلنتاج يف هناية املطاؼ  .كىذا املنطق كاف يلدك معقوالن إذا كانت
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عناصر اإلنتاج الجزمة لزراعة القمح متوافرة ،كيف ىذه ااالة كاف ديكن ربقيق كفرة يف
تكاليف اإلنتاج مع استمرار عملية اإلنتاج ،كاكتساب اخلربة  .كلكن ىذه السياسة
مل ربقِّق يف هناية املطاؼ املقصود منها  .كيلدك أف ىناؾ ميجن للًتااع عن سياسة
إنتاج القمح بغرض إحجلو حمل الواردات ،فيؤكد معايل الدكتور فهد بالغنيم  -كزير
الزراعة  -لصحيفة االقتصادية االلكًتكنية أف كزارة الزراعة بصدد إصدار قرار يقضط
خبفض كميات القمح املنتج سنويان دبعدؿ  %12.5فأسعار املنتجات الزراعية
ظلت ثابتة لفًتة اويلة ،العان بغض النظر عن التغَتات اليت تطرأ على العوامل احملددة
للطلب على تلك املنتجات كالعوامل املؤثرة على عرضها ،كىذا أكاد دمارسات سيئة
يف القطاع الزراعط ،أدت إىل التأثَت على خمزكف املياه يف بعض املنااق ،حيث ازمفض
منسوب تلك املياه عن اادكد اآلمنة ،فاألمر يقتضط احملافظة على ىذا املخزكف
كعدـ استنفاده من قلل األاياؿ ااالية ،كاحملافظة على ىذا املورد القابل للنضوب
لألاياؿ املستقللية.
كما أف سياسة ااماية كدعم اإلنتاج الزراعط اليت تقع ربت إاار اسًتاتيجية
اإلحجؿ حمل الواردات من املنتجات الزراعية أدركت ازمفاض كفاءة اإلنتاج الزراعط
كارتفاع تكلفتو ؛ كهلذا فإف صانع القرار ازبذ سياسات ىدفها ترشيد استخداـ املياه
مثجن يف زراعة النخيل ،كإدخاؿ تكنولوايا اديدة يف الرم بالتنقيط من خجؿ تقدًن
اإلعانات كالقركض للمزارعُت لإلفادة من التقنية اجلديدة ،كدعم أساليب إنتااية يف
الزراعة يف الليوت احملمية.
كما يقرر كزير الزراعة أف املؤسسة العامة للصوامع كالغجؿ كمطاحن الدقيق
ستقلص الكميات اليت ستشًتيها من القمح من املزارعُت ،حبيث يتم عكس سياسة
اإلحجؿ حمل الواردات فيتم استَتاد القمح تدرجييان؛ ألف املؤشرات توضح أف كمية
القمح املنتجة حمليان يف العاـ ااايل أقل دما يغطط احتيااات السوؽ احمللية؛ دما خيلق
Buffer Stock
فجوة الب ،كملوااهة فجوة الطلب سيتم تكوين خمزكف كقااط
يكفط ملدة ستة أشهر مقللة.
11

كمن املمارسات السيئة اليت ظهرت نتيجة اسًتاتيجية اإلحجؿ حمل الواردات من
القمح  .مطاللة املزارعُت بتأايل سداد أقساط قركض حصلو ا عليها يف السابق ،كمل
يقوموا بسدادىا ؛ لعدـ زراعتهم القمح بسلب ارتفاع تكاليف املدخجت .
كاملشركعات اليت حصلت على تلك القركض عمرىا ال يقل عن  20عامان ،كيفًتض
– القان لتقرير معايل الوزير – أف تكوف قد قامت بالسداد ،كلكن يلدك أف تأايل
السداد ااء ألسلاب غَت إنتااية ،كما أف كزارة الزراعة أكقفت التصاريح ملشاريع
إنتاج القمح منذ 1406ىػ أم منذ  22عامان ،دما يعٍت أف الًتااع عن سياسة
اإلحجؿ حمل الواردات من القمح بدأ منذ فًتة اويلة ،كأف املمارسات اخلاائة أدت
إىل زبصيص للموارد التمويلية املقدمة لدعم إنتاج القمح إىل قطاعات أخرل مل
تقصد الدكلة تدعيمها أصجن ،دما يسهم يف زبصيص املوارد بطريقة غَت مقلولة
ااتماعيان.
كمن الواضح أف اململكة العربية السعودية شأهنا شأف كل الدكؿ النامية اتلعت
سياسة اإلحجؿ حمل الواردات على أساس أف تلك السياسة ستخلق ىيكجن إنتاايان
متنوعان دما خيلق منافع كلَتة ،كيسهم يف ربقيق النمو املتوازف الذم يستهدؼ إمكانية
تصدير بعض السلع نتيجة إمكانية ربقيق اقتصاديات ااجم مع التوسع يف اإلنتاج
 Economics of Scaleكربقيق كفرة نتيجة التعليم بالعمل Learning by Doing
 ،كبالطلع فإف النشااات اجلديدة يتم محايتها خلف ادراف من الدعم كااماية
اجلمركية ،كلكن ىذه السياسة مل تنجح إىل حد كلَت ألسلاب متعددة ،كما أف
نتااجها أفضت إىل صناعات تعمل بعيدة عن املنافسة؛ دما أدل إىل مشركعات
تعمل بطريقة ال تتمتع بالكفاءة  ،كمن مث ارتفعت التكاليف بشكل كلَت  .كاإلنتاج
لإلحجؿ حمل الواردات كاف دمكنان من خجؿ استَتاد السلع الرأمسالية كاملنتجات
الوسيطة اليت تقدـ هلا ااكومة إعانات كلَتة ،دما يزيد العبء على ميزاف املدفوعات
كاملوازنة العامة للدكلة ،كىذا ما حدث يف اململكة العربية السعودية؛ فزراعة القمح مل
تتطور تطوران يؤدم إىل ازمفاض تكاليف اإلنتاج.
12

رابعاً

بعض المؤشرات عن مظاىر
زمة الدقيق
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بعض المؤشرات عن مظاىر زمة الدقيق :
من االستلياف الذم أاراه مركز فقيو لألحباث كالتطوير ديكن عرض املؤشرات اآلتية :
أوً  :مدى ادرة الدقيق
من اجلدكؿ رقم (  )1الذم يوضح حجم العينة كتوزيعها يف كل من مكة املكرمة
كادة يتضح ما يلط :
في منطقة مكة المكرمة

بلغ عدد الوحدات اليت مت مسحها  297كحدة موزعة على النحو اآليت :
- 1اللقاالت كمثلت  %8.75من حجم العينة ،كلقد أفصحت اللقاالت أف
الدقيق ال يتوافر هبا ،كأف الدقيق بدأ شحيحان منذ بداية ذم ااجة 1428ىػ مث
انقطع من بداية شهر حمرـ 1429ىػ .
 -2املراكز الكلَتة (  )supermarketsكمثلت حوايل  %6.75من حجم العينة،
كأفصحت بأف الدقيق غَت متوافر هبا ،كأف ندرة الدقيق بدأت مع بداية شهر احملرـ
1429ىػ كانقطع عنها يف التاريخ ذاتو ،كال يواد هبا دقيق .
 -3حمجت اجلملة  :كمثلت حوايل  %5.40من حجم العينة ،كتقرر أف شح
الدقيق بدأ مع بداية شهر احملرـ 1429ىػ  ،مث انقطع يف منتصف الشهر نفسو كال
يواد هبا دقيق .
 -4الطواحُت  :كمثلت  %3.4من حجم العينة ،كتقرر أف شح الدقيق بدأ مع
بداية شهر حمرـ  ،مث انقطع يف منتصف الشهر .كيواد هبا دقيق يلاع بالكيلو.
- 5املطاعم  :كمثلت حوايل  %6من حجم العينة ،كتقرر أف شح الدقيق مث
انقطاعو بدأ مع بداية شهر احملرـ 1429ىػ  ،كلكن تقرر أنو يواد هبا دقيق.
- 6األفراف  :كسبثل حوايل  %69.7من حجم العينة ،كتقرر أنو يواد دقيق ،كندرة
الدقيق كانقطاعو بدأ من بداية شهر احملرـ 1429ىػ .
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كعلى ىذا فإف الدقيق يواد بالطواحُت كاملطاعم كاألفراف؛ أم يف حوايل  %79من
حجم العينة ،كدبا يكفط متطللات التشغيل اليومية كلكن للليع بالتجزاة ،كالطواحُت
يلاع هبا بالكيلو .كالقاعدة العامة ىط أف الدقيق :
( أ ) نادر كشحيح .
( ب ) انقطع توريده من بداية شهر حمرـ 1429ىػ.
في مدينو جدة
بلغ عدد الوحدات اليت مت مسحها  269كحدة موزعة على النحو اآليت :
- 1اللقاالت سبثل  %62.5من حجم العينة  ،كتقرر أنو ال يواد هبا دقيق كشح
الدقيق بدأ مع بداية ذم ااجة 1428ىػ مث انقطع تقريلا مع بداية حمرـ 1429ىػ
.
- 2السوبر ماركت (املراكز الكلَتة)  :كسبثل  %12.64من حجم العينة ،كتقرر أيضان
أنو ال يواد هبا دقيق ،كأف شح الدقيق بدأ مع بداية ذم ااجة 1428ىػ كانقطع
أيضا مع بداية شهر حمرـ 1429ىػ.
- 3حمجت اجلملة كسبثل حوايل  %6من حجم العينة ،كتقرر أف الدقيق غَت مواود
هبا .كأف شح الدقيق بدأ يف  20من ذم ااجة 1428ىػ  ،كانقطع تقريلان يف
بداية شهر حمرـ 1429ىػ .
- 4الطواحُت كسبثل حوايل  %3.7من حجم العينة ،كتقرر أنو ال يواد هبا دقيق  ،كأف
شح الدقيق بدأ مع بداية حمرـ 1429ىػ .
- 5األفراف كسبثل حوايل  %15من حجم العينة ،كتقرر أنو يواد هبا دقيق كمل ينقطع
الدقيق عنها .
توزيع العينة

اسبة توزيع العينة %
مكة المكرمة ( 297أحدة)
15

جدة ( 269أحدة)

اللقاالت
املراكز الكلَتة
حمجت اجلملة
الطواحُت
املطاعم
األفراف

62.5
12.8
6
3.7

8.75
6.75
5.4
3.4
6
69.7
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ادكؿ رقم ( )1يوضح حجم العينة كتوزيعها

ااياً  :مؤشرات عن سعار الدقيق

تكشف األسعار كربركاهتا عن مدل كاود فجوة الب على الدقيق  ،فإذا كانت:
( أ ) فجوة الطلب موالة  :مالت أسعار الدقيق إىل االرتفاع .ككلما زادت فجوة
الطلب اشتد ارتفاع األسعار ،دبعٌت ارتفعت األسعار دبعدالت كلَتة.
( ب) فجوة الطلب صغَتة  :فإف أسعار الدقيق تكوف مستقرة.
( ج) فجوة الب ساللة  :فإف ىذا يعٍت أف عرض الدقيق أكرب من الطلب عليو ،
كمن مث سبيل األسعار إىل االزمفاض.
كفجوة الطلب = الكمية املطلوبة – الكمية املعركضة عند سعر معُت .
كيدؿ ربرؾ األسعار على مدل اتساع الفجوة بُت الكمية املطلوبة كالكمية املعركضة .
كمن االستلياف الذم قاـ بو مركز فقيو لألحباث كالتطوير فإف أسعار الدقيق كانت
كما ىو موضح يف ادكؿ رقم (.)2
اوع

سعر الكيس

السعر في

الدقيق

(لاير)

رمضان

السعر الحالي في السوق إن أجد (لاير)
مكة
16

ادة

( 45كيلو)

(لاير)

العادي

25

38

95

140-110

الفاخر

35

45

28

48

110

140

البر

ادكؿ رقم ( )2يوضح األسعار األصلية للدقيق يف مدينيت مكة املكرمة كادة
كمن ىذا اجلدكؿ يتضح اآليت :
أ  -الدقيق العادي :

السعر األصلط ( املدعم ) للكيس زنة (  45كيلو ) ىو  25رياالن دبعٌت أف سعر
الكيلو حوايل  55.5ىللة ،كقفز ىذا السعر للكيس إىل  38رياالن بنسلة ارتفاع
حوايل  %52يف كل من مكة كادة يف شهر رمضاف ،دبعٌت أف شهر رمضاف سبيز
بواود فجوة الب على الدقيق موالة يف كل من املدينتُت .مث قفز السعر يف مكة
إىل  95رياالن حاليان .كىذا االرتفاع مقارنة بالسعر الرمسط ( املدعم ) ديثل ارتفاعان
بنسلة  %280دبعٌت  :أف فجوة الطلب على الدقيق العادم ليست موالة يف
مكة املكرمة كحدىا  ،كلكن تزداد اتساعان كذلك الرتفاع معدؿ ارتفاع سعر كيس
الدقيق العادم.
أما يف مدينة ادة فقد قفز سعر كيس الدقيق العادم من  140-110رياالن
للكيس كىو ما ديثل ارتفاعان بنسلة من  ،%460 - %340كىذا يكشف أيضا
أف مدينة ادة سبيزت بفجوة الب على الدقيق العادم موالة .كيزداد حجم
الفجوة اتساعان مقارنا دبا ىو عليو اااؿ يف مدينة مكة املكرمة .كفجوة الطلب على
الدقيق العادم أكرب اتساعا يف مدينة ادة مقارنة دبستواىا يف مدينة مكة املكرمة،
كىو ما يربر القفزة الكلَتة يف معدؿ ارتفاع سعر كيس الدقيق يف ادة عنو يف
مكة.

( ب ) الدقيق الفاخر :
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يللغ السعر املدعم لكيس الدقيق الفاخر  35رياالن ،كقفز ىذا السعر إىل حوايل
 45رياالن يف شهر رمضاف بنسلة ارتفاع حوايل  ،%28.75كىط أقل من نسلة
االرتفاع املناظرة يف حالة الدقيق العادم ،دما يعٍت أف فجوة الطلب على الدقيق
الفاخر أقل من فجوة الطلب على الدقيق العادم يف كل من مدينيت مكة املكرمة
كادة .كلكن يجحظ أنو ال يواد دقيق فاخر حاليان ،كليس ىناؾ أسعار سوقية لو
دما يدؿ على انقطاعو.
( ج ) دقيق البر :

السعر األصلط لكيس دقيق الرب ىو  28رياالن يف كل من ادة كمكة املكرمة كىو
السعر املدعم حكوميان ،كلقد قفز سعره يف شهر رمضاف إىل  48رياالن بنسلة ارتفاع
 ،%71.4كىذا يعٍت أف ىناؾ فجوة الب موالة على دقيق الرب يف كل من مكة
املكرمة كادة ،كلكن حجم ىذه الفجوة أكرب من حجم الفجوة يف حالة الدقيق
العادم .أما السعر ااايل يف مكة املكرمة فهو  110رياالت للكيس ،بنسلة ارتفاع
 %292.86مقارنة بنسلة  %280يف حالة الدقيق العادم ،كىو ما يؤكد مرة
أخرل أف فجوة الطلب على دقيق الرب يف مكة املكرمة أعلى من فجوة الطلب على
الدقيق العادم.
كيف مدينة ادة كصل سعر الكيس للدقيق الرب إىل حوايل  140رياالن للكيس
كبنسلة ارتفاع  %400كىط نسلة أعلى من نسلة ارتفاع سعر كيس الدقيق العادم
يف ادة يف الفًتة نفسها  ،كأعلى من النسلة املناظرة يف مكة املكرمة ،كعلى ىذا
ديكن أف نقرر أف فجوة الطلب على الدقيق الرب أكرب من فجوة الطلب على الدقيق
العادم .
أىذا التقرير صحيح في كل الفترات أفي كل المدن التي بها زمة دقيق
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خامساً

سباب األزمـة
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سباب األزمة :
على الرغم من أف الدكلة يف اململكة العربية السعودية تلذؿ اهودان ضخمة يف
دعم السلع املقدمة للمواانُت  -كال سيما السلع الضركرية  -بأسعار يف متناكؿ
الطلقة حمدكدة الدخل  ،إال أف ىناؾ عوامل عديدة تفاعلت مع بعضها كأدت إىل
خلق أزمة الدقيق  ،كبعض ىذه العوامل تراع إىل ازمفاض كفاءة إنتاج الدقيق كمن
مث تندرج ربت اانب العرض .كبعض العوامل تراع إىل حلقة الوسطاء املوزعُت ،
كبعضها إىل ازمفاض دراة الرقابة على عملية اإلنتاج كالتوزيع  ،كبعضها يعود إىل
أسلاب ظهرت يف أسواؽ سلع أخرل بديلة مثل سوؽ األرز كلديل للقمح .كأسلاب
تراع إىل االرتفاع العاملط لسعر القمح الزمفاض اإلنتاج يف كثَت من دكؿ العامل
الرايسة املنتجة للقمح.
كديكن رصد عدة أسلاب ألزمة الدقيق يف أسواؽ مدف اململكة العربية
السعودية كما كردت يف تقرير بعض املسئولُت كمن شكول املخابز كاملستهلكُت
على النحو اآليت:
- 1تعطل بعض صوامع الغالل أمطاحن الدقيق

فلقد تعطلت مخس مطاحن للصوامع كالغجؿ جبدة  ،كتوقفت عن العمل ملدة
يومُت قلل أف تعود إىل التشغيل  ،دما سلب إرباكا للسوؽ ،كما أف صوامع الغجؿ
كمطاحن الدقيق جبدة مضى من عمرىا ثجثوف عامان كانتهى عمرىا االفًتاضط ،يف
كقت مل يتم فيو القياـ بالصيانة كاإلحجؿ كالتجديد ،دما أدل إىل ازمفاض كفاءة
الدقيق املنتج من كل ان قمح ،كازمفاض اودة الدقيق املنتج  ،كارتفاع نسلة التالف
كالعادـ من الدقيق  .يف ظل ىذه الظركؼ من املتوقع ارتفاع تكلفة الدقيق املنتج ،
كازمفاض حجم اإلنتاج الفعلط ( كما يشَت تقرير الغرفة التجارية الصناعية دبكة
املكرمة).

- 2ااخفاض الطاقة اإلاتاجية لصوامع الغالل أالمطاحن الحالية
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فهذه املطاحن تنتج  270ألف كيس أسلوعيان  ،كىط كميات ال تغطط
احتيااات السوؽ ،فالطاقة اإلنتااية للصوامع كاملطاحن صممت منذ فًتة اويلة
على أساس مستول معُت من الطاقة اإلنتااية يف ظل مستول معُت للطلب على
اخللز كاملعجنات ،كمل تزد ىذه الطاقة اإلنتااية على مدار فًتة اويلة ألكثر من 25
عامان (كما يشَت تقرير الغرفة التجارية الصناعية دبكة املكرمة) ،بالرغم من تزايد
الطلب كاتساع النطاؽ املكاين هلذا الطلب ؛ كهلذا فإف فجوة الطلب (= الكمية
املطلوبة من الدقيق – الكمية املعركضة من الدقيق) قفزت قفزات كاسعة نتيجة النمو
السكاين  ،كاتساع نطاؽ املدف  ،كظهور استخدامات اديدة للدقيق مع ارتفاع
مستول املعيشة ،كزيادة عدد املخابز كمنافذ التوزيع كاتساع نطاقها  .كل ذلك كاف
يتطلب زيادة الطاقة اإلنتااية القاامة للصوامع كاملطاحن كخلق ااقات إنتااية
اديدة أيضان.
- 3اتساع النطاق الجغرافي الذي يجب ن تغطيو صوامع الغالل أمطاحن
الدقيق في منطقة جدة
من املعلوـ أف النطاؽ اجلغرايف للمملكة ضخم ادان ،كهلذا كاف على صوامع
الغجؿ كمطاحن الدقيق  -اليت أنشئت منذ أكثر من عقدين من الزمن  -أف تغطط
منطقة شاسعة يف غرب اململكة كمن الشماؿ الغريب إىل اجلنوب الغريب ،كىذا
يسلب اتساع نطاؽ نقل الدقيق كإبطاء عملية توزيعو ،كردبا تأخر كصوؿ الكميات
املطلوبة منو يف األكقات املناسلة.

- 4طلب المواطنين أالوافدين لكميات من الدقيق تفوق اوحتياجات

يراح مدير التسويق بصوامع الغجؿ كمطاحن الدقيق يف اململكة أف من
أسلاب عدـ كفاء عرض الدقيق دبقتضيات الطلب عليو ،قياـ كثَت من املواانُت
كالوافدين بشراء كميات من الدقيق أكثر من احتياااهتم ،كال سيما مع بداية شهر
رمضاف ،كيقوموف بتخزينها ،كردبا يراع ذلك إىل أهنم سوؼ يقوموف باستهجكها
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على مدار الفًتة اليت تلط رمضاف ،كإف كاف ىذا األمر ليس ىناؾ دليل قوم يؤيده
أك شواىد توافقو ( .صحيفة السلق االلكًتكنية ).(www.sabg.org
- 5ارتفاع الطلب على الدقيق من قبل المخابز
كىذا يعزل إىل أف املخابز تقوـ بإعداد كإنتاج كميات كلَتة من املعجنات يف
أياـ كمناسلات يرتفع فيها الطلب.

- 6قيام بعض الموزعين بتخزين حصصهم من الدقيق أحجبها عن السوق

كىذا التصرؼ بالطلع يفضط إىل زبفيض عرض الدقيق يف السوؽ دبقدار يزيد
عن ااقيقة ،كمن مث يتولد فااض الب زااف دما يزيد فجوة الطلب ،كيسهم يف دفع
األسعار إىل أعلى كفقان لنظرية اجلذب  ، Demand Pullكدما يدعم ىذا السلوؾ
الذم يسلب تشوه عمل ولية سوؽ الدقيق أمراف :

األمر األكؿ :تجعب التجار
فلقد كشفت التحريات أف ىناؾ  35تااران من كلار ذبار الدقيق يتجعلوف يف
تداكؿ الدقيق ،حيث يقدموف اللات للدقيق لسحب كميات كلَتة ملخابز كأية
كخمابز مغلقة ،كمن مث يتسلب ذلك يف نقص ااصص املخصصة للمخابز ااقيقية
اليت تعمل يف الواقع ،كيتسلب يف هتريب كميات ضخمة من الدقيق إىل السوؽ
السوداء ،كيًتتب عليو ارتفاع األسعار بنسب عالية .
األمر الثاين  :قياـ بعض العمالة األسيوية بليع الدقيق يف السوؽ السوداء
كبالطلع يتم الليع بأسعار مضاعفة تتجاكز  60رياالن للكيس (مع أف السعر
املدعوـ حوايل  25رياالن ) حيث يتعاملوف مع التجار الذين يسحلوف من الصوامع
ألمساء خمابز كأية.

- 7زيادة الطلب على الدقيق وستخدامو كأعالف
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فمع نقص الكميات املتاحة من األعجؼ كال سيما الشعَت ،كارتفاع سعر
األعجؼ املصنعة؛ فإف مريب املاشية يتجهوف إىل استخداـ اللداال الرخيصة ،كال
سيما الدقيق ،كما أف سلوؾ أصحاب املخابز دعم الب مريب املاشية لطلب اخللز
لغرض استخدامو علفان  ،فنسلة التالف من اخللز املنتج مرتفعة  ،كتلاع بسعر أعلى
ملريب املاشية.

- 8سوء التوزيع :

تنفط املؤسسة العامة لصوامع الغجؿ كاملطاحن أف تكوف مشكلة الدقيق كامنة
يف إنتاج القمح يف اململكة ؛ ألف إنتاج اململكة من القمح يكفط حااة السوؽ.
فاملشكلة ىط يف التوزيع كليس يف اإلنتاج ،فاملشكلة ىط مشكلة توزيع من قلل
املوزعُت يف املنااق املختلفة ،كهلذا فإف اال جيب أف ينصب على ضلط عملية
التوزيع من قلل املؤسسة ،كلكن كما رأينا فإف املشكلة ازايان تراع إىل تدىور
اإلنتاج كعدـ كفايتو كازمفاض كفاءة إنتاج الدقيق  ،كتراع ازايان إىل مشكلة
التوزيع.

- 9ارتفاع سعر بدائل الخبز

فلقد ارتفع سعر األرز يف العامُت املاضيُت كقفز قفزات كلَتة ،كمن مث ربوؿ
بعض املواانُت كالوافدين إىل إحجؿ اخللز ازايان حمل األرز فزاد الطلب على اخللز.

-10تهريب الدقيق بغرض تصديره إلى الخارج

فنظران لواود فجوة الب كلَتة على القمح كالدقيق يف اليمن ،فإف بعض
التجار يقوموف بتهريب كميات كلَتة من الدقيق إيل اليمن عن اريق ذمراف كاازاف،
دما خيفض العرض املتاح للمنااق اجلنوبية للمملكة.

-11ااخفاض المخزأن اوستراتيجي للدقيق لدى المؤسسة العامة لصوامع
الغالل
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كىذا بالطلع يفضط إىل ازمفاض عاـ يف العرض كيف ظل الب متزايد تواد
)1
فجوة الب كلَتة ذبذب األسعار إىل أعلى(.األسواؽ العربية ص(
1429/2/21ىػ).

-12تدىور إاتاجية القمح في المملكة العربية السعودية في ظل استراتيجية
اإلحالل محل الواردات

فلقد ازمفض إنتاج القمح يف اململكة عن السنوات املاضية ،بسلب مشكلة
نقص املياه كمشاكل اآلبار .كيف ظل عدـ السماح حبفر اآلبار يف منااق معينة حىت
ال يًتتب عليها نقص كميات املياه يف املنااق العليا امتدادان من األردف حىت اليمن.
(كما يقرر تقرير الغرفة التجارية الصناعية دبكة املكرمة ص  ، )1ككما أشرنا عند
ربليل اسًتاتيجية اململكة لإلحجؿ حمل الواردات.
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سادساً

مظاىر األزمـة
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مظاىر األزمة :
ترتب على أزمة الدقيق بركز عدة ظواىر ؛ تتمثل يف اآليت :

( أ) ظهور زمة غذائية

تتمثل يف ازمفاض دراة توافر الدقيق كمن مث ارتفاع سعر الوحدة منو يف بعض مدف
اململكة ،سواء يف املنطقة الشرقية أك الغربية للمملكة  ،كالسيما يف مدينة ادة ،حيث
يشكو مديرك املشًتيات يف املخابز من :
- 1ازمفاض يف ااصص املوزعة متمثجن يف عدـ كصوؿ الطللات كاملة من صوامع
الغجؿ.
 -2عدـ توافر الدقيق الفاخر منذ فًتة.

( ب) احتدام شدة األزمة في المدن الصغيرة
فاملدف الصغَتة مثل اازاف كمدينة ذمراف يف انوب اململكة كمدينة القريات يف مشاؿ
اململكة تشهد نقصان يف الكميات املعركضة من الدقيق عن الكميات املطلوبة ،دما خلق
فجوة الب كلَتة  ،اذبت أسعار الدقيق إىل أعلى.

( ج) معاااة المخابز الصغيرة كلر من المخابز الكبيرة

فاملخابز الصغَتة ال تستطيع ااصوؿ على حصصها من الدقيق  ،كتقوـ بالشراء من السوؽ
السوداء بأسعار مرتفعة ،كربصل على كميات تقل عما تطللو .أما املخابز الكلَتة فتحصل
على حصصها بالكامل كبالسعر املدعم ،دما أدل إىل توايو الطلب إىل املخابز الكلَتة،
فزادت مليعاهتا  ،كمن مث ارتفعت أرباحها.

( د) اختفاء الدقيق من البقاوت أمراكز التسويق الكبيرة
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فكثَت من اللقاالت كمراكز التسويق الكلَتة اختفى منها الدقيق ،كيف اااالت اليت كاد
فيها ،كاف سعر الكيلو أعلى بنسلة ردبا تقًتب من .%400
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سابعاً

اتائج األزمـة
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اتائج األزمة :
ترتب على نشوء أزمة الدقيق بعض النتااج غَت املرغوبة من كاهة النظر االاتماعية
كاالقتصادية ،كفيما يلط تلك النتااج :
- 1إغجؽ بعض املخابز أبواهبا  :فًتتب على عدـ توافر الدقيق يف مدينة ادة ،كمدف
أخرل ،إغجؽ بعض املخابز أبواهبا كتوقفها عن العمل ،فمثج أغلقت ست خمابز
أكتوماتيكية أبواهبا يف حمافظة كادم الدكاسر ،كما يوااو  17خملزان املصَت نفسو بسلب
نقص املعركض من الدقيق  ،كفقان لتقرير اريدة ااياة ( 2007/12/21ـ ).
- 2زبفيض حجم الرغيف يف العديد من املخابز  :فأفراد القطاع املنزيل _ بصفة عامة _
يشعركف دبجرد النظر إىل حجم رغيف اخللز أنو أصلح أصغر من ااجم املعتاد ،كبالطلع ال
يعرؼ أفراد القطاع العاالط نسلة االزمفاض يف حجم الرغيف مع بيعو بالسعر السابق ،دما
يعٍت كاود ارتفاع ضمٍت يف سعر رغيف اخللز ،كىو ارتفاع ضمٍت ؛ ألنو ال ينطوم على
ارتفاع صريح .
- 3زبفيض عدد األرغفة يف العلوة الواحدة  :جلأت بعض املخابز كلفًتة حمدكدة إىل زبفيض
عدد األرغفة ،بأف أصلحت تليع ثجثة أرغفة بدالن من أربعة ،كىذا ينطوم – بافًتاض
ثلات حجم الرغيف ككزنو  -على ارتفاع بنسلة  %25يف سعر الوحدة من اخللز.
 4ا-رتفاع سعر اخللز ىو نتيجة ملاشرة الرتفاع سعر الدقيق  :فلقد أفضى كاود فجوة الب
على الدقيق إىل ارتفاع سعر الدقيق ،فقد سجل سعر الدقيق الفاخر ارتفاعان يف سعر
الكيس زنة  45كيلواراـ من  32رياالن إىل  90رياالن بنسلة  %181.25كارتفع سعر
كيس الدقيق العادم من  22رياالن إىل  60رياالن بنسلة ارتفاع  . %172.3كما أف
سعر الدقيق األبيض ارتفع من  26رياالن إىل  50رياالن يف السوؽ السوداء بنسلة ارتفاع
 %92.3كتورد إحصاءات أخرل ارتفاع بعض الدقيق كما يلط :
( أ) الدقيق الفاخر قفز سعره من  33رياالن إىل  125رياالن بنسلة ارتفاع . %263.6
(ب) الدقيق اللودرة ارتفع سعره من  25رياالن إىل  44رياالن بنسلة ارتفاع . %76
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(ج) الدقيق الرب ارتفع سعره من  35رياالن إىل  52رياالن بنسلة ارتفاع . %48
كترتب على ذلك قياـ بعض املخابز برفع سعر اخللز كإنقاص عدد األرغفة ،حىت يتم تغطية
اراء ارتفاع سعر الدقيق.
العجز الذم اق هبم من َّ
 -5ضغط الطللات املتفق عليها مع العمجء  :ترتب على النقص اااد يف الدقيق إىل الليع
بدكف فواتَت كبسعر يصل إىل الضعف ،كمت ضغط الطللات املتفق عليها مع العمجء ،
فمن يطلب 200كيس أسلوعيان ،يعطى لو  70كيسان فقط.
- 6إتاحة الفرصة للتجار للتحكم يف السوؽ  :ترتب على عدـ إنتاج الدقيق األبيض
بكميات كافية بركز أزمة أتاحت للتجار التحكم يف السوؽ ،كمن مث توقف كثَت من
املخابز عن اإلنتاج ،كتعرضت خمابز أخرم خلساار نتيجة زبفيض إنتااها  ،كعجزت
خمابز ثالثة عن سداد القركض اليت حصلت عليها من اللنوؾ.
- 7عدـ كاود أكياس الدقيق الصغَتة فوؽ أرفف األسواؽ التجارية  :كىذا أفضى إىل عدـ
تللية اللات أفراد القطاع العاالط على الدقيق املطلوب لألغراض املنزلية الصغَتة.
- 8خلو مستودعات الدقيق يف حمافظة كادم الدكاسر من الدقيق  :كما أف الكميات اليت
كانت تصل غَت كافية؛ دما ىدد املخابز باإلغجؽ .فيقرر مثجن صاحب أحد املخابز
(األسواؽ العربية) أف املخابز ملتزمة بعقود لتوريد اخللز كاملعجنات بكميات متفق عليها
مع بعض اجلهات ااكومية يوميان  ،كعدـ كصوؿ الدقيق بالكميات املطلوبة يًتتب عليو
خساار كلَتة  ،ألنو يؤدم إىل كاحد من أمرين :
( أ) االستمرار يف العمل  ،كىذا يتطلب شراء الدقيق من السوؽ السوداء بأسعار مرتفعة.
يعرض صاحلو لشركط ازااية كلَتة نتيجة التزامو مع اجلهات املطلوب
(ب) إغجؽ املخلز دما ِّ
توريد اخللز كاملعجنات هلا.
كما أف توقف املخابز عن العمل يسلب خساار أخرل نامجة عن ارتلاط املخابز بقركض
حصلت عليها من املصارؼ كاالة السداد ؛ باإلضافة إىل خساار يف الدخل الذم يستخدـ
بصفة أساسية لإلنفاؽ على أسر كلَتة العدد.
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امناً

الحلول المقترحة لألزمـة
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الحلول المقترحة لألزمة :
مت اقًتاح حلوؿ عديدة ألزمة الدقيق  ،كفعالية اال داامان تقاس دبدل استقرار
السوؽ ،كيكوف السوؽ مستقران إذا :
( أ) اختفت فجوة الطلب على الدقيق  .دبعٌت  :أف العرض املتاح من الدقيق يغطط الطلب
بالكامل.
( ب) استقر سعر الدقيق ( الكيلو أك الكيس ) يف السوؽ.
كمن الطليعط أف االوؿ قد تصلح لألال القصَت  ،كىناؾ حلوؿ تصلح لألال
الطويل ،كاالوؿ قصَتة األال هتدؼ إىل ااد من سخونة السوؽ كتربيده كزبفيض فجوة
الطلب إىل أدىن حد دمكنَّ ،أما االوؿ اويلة األال فهط هتدؼ إىل إجياد حلوؿ اذرية
للمشكلة على املدل الطويل حبيث ال تظهر مرة أخرل.
كسنعرض الوؿ األال القصَت .مث حلوؿ األال الطويل.
حلول مقترحة لألجل القصير :

( أ ) القياـ باالستَتاد من اخلارج :
فلقد رفعت جلنة املخابز يف الغرفة التجارية كالصناعية جبدة توصية إىل كزير التجارة
كالصناعة تتضمن الب استَتاد  3مجيُت كيس دقيق من اخلارج لصوامع الغجؿ ملوااهة
األزمة ،كيتم االستَتاد من أسًتاليا كىولندا كأمريكا ،كىذه التوصية تكشف عن قصور اإلنتاج
احمللط من القمح نتيجة للمشاكل املتعددة اليت توااو ىذا اإلنتاج كمردكده دبرحلة تناقص الغلة
كارتفاع تكاليف اإلنتاج ،كفقد امليزة النسلية يف اإلنتاج احمللط ،كاالستَتاد يف ىذه ااالة سيؤدل
إىل ااد من فجوة الطلب ،بطريقة سريعة.
كلكن جيب أف يكوف االستَتاد يف نطاؽ خطة يتم فيها اللحث يف مشاكل إنتاج القمح
حمليان ،كإجياد حلوؿ نااحة ملشاكل ىذا اإلنتاج ،كدبعٌت  :أف االستَتاد جيب أال يكوف كسيلة
للقضاء على اإلنتاج احمللط ،كلكن كسيلة لتلطيف حدة املشاكل النامجة عن قصور اإلنتاج،
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فيجب أال يغيب عن الذىن أف القمح سلعة اسًتاتيجية ،جيب على كل جمتمع أف حياكؿ
تطوير إنتااو ،كإجياد سجالت منو تتوافق مع ظركؼ الليئة الصحراكية كالليئة املناخية املتاحة،
ككمية املياه املتاحة للرم.
كلقد أصلح من املعلوـ أف الللد الذم ينتج اخللز الذم يأكلو سكانو يتمتع بدراة كلَتة
من االستقجؿ ،كهلذا يعد إنتاج القمح من السلع املهمة ،حىت ال يتعرض الللد يف أية اظة من
اللحظات إىل خطر أك حصار أك غَته من نتااج السياسات غَت املضمونة على املستول
الدكيل ،كلكن يف الوقت نفسو الذم رمافظ فيو على إنتاج القمح؛ نلحث يف كساال رفع
الكفاءة اإلنتااية ،كالقضاء على اوانب اهلدر كالضياع يف استغجؿ املوارد ،كترشيد تقدًن
الدعم للمنتجُت يف إاار رفع معدؿ إنتااية الوحدة الزراعية بالقمح.
فاالستَتاد مطلوب كلكن يف إاار رفع الكفاءة اإلنتااية لإلنتاج احمللط من
القمح إىل أعلى ،كليس االستَتاد هبدؼ القضاء على اإلنتاج احمللط.
(ب) دراسة احتيااات ( الب ) كل املخابز لتأمُت االحتيااات يف حدكد العرض  .أم :
ضغط الطلب يف حدكد العرض .
كلتحقيق ىذا الغرض قامت جلنة من كزاره التجارة كاملؤسسة العامة لصوامع الغجؿ
كمطاحن الدقيق باالاتماع مع ذبار الدقيق كموزعيو لدراسة االحتيااات من الدقيق؛ حبيث
يتم تأمُت تلك االحتيااات يف ظل العرض املتاح من الدقيق كلكن مل تطرح اآللية اليت يتم هبا
توزيع العرض املتاح على املخازف كذبار الدقيق ،كإف كاف املتوقع أف يتم ربديد حصص لكل
تاار كموزع  ،حبيث يتم تللية اجلزء األكرب من كل الب  ،كالعجز يوزع على اجلميع بنسلة
حصتو.
(ج) كضع حد لتجعب املوزعُت :
من خجؿ إجياد وليات اديدة لتوفَت الدقيق ألصحاب املخابز املرتلطُت بتوريد اخللز
كاملعجنات للشركات الغذااية سواء ااكومية أك اخلاصة ،كما يتم ربط حصة كل موزع بعدد
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متلق من
معُت كحمدد من املخابز ،ربصل منو على حصتها من الدقيق ،حبيث ال يكوف ىناؾ ٍّ
الدقيق لدل املوزع لليعو يف السوؽ السوداء ،على أف تكوف القساام املقدمة من قلل املخابز
ىط أساس ربديد حصة املوزع يف املرة القادمة.
(د) تشكيل جلنة لدراسة مشكلة التوزيع كاألماكن اليت يتم التوريد إليها يف منطقة مكة املكرمة
كعسَت كبقية املنااق .
(ىػ) اإلبجغ عن املوزعُت أك احملجت اليت تليع الدقيق بطريقة غَت نظامية :
كىذا األمر يتوقف على مدل تعاكف أفراد القطاع العاالط  ،كغَتىم من املستفيدين يف
مراقلة سلوؾ املخالفُت من املوزعُت كاحملجت اليت تليع الدقيق بسعر خمتلف عن السعر الرمسط،
كما يتوقف ذماح ىذا األسلوب على حجم العقوبة كفعاليتها يف ااد من املمارسات غَت
النظامية يف سوؽ الدقيق.
(ك) التفتيش الدكرم على ذبار الدقيق :
كىدؼ ىذا التفتيش ىو الكشف عن كميات الدقيق يف املخابز كاملستودعات  ،كضلط
عمليات التوزيع من خجؿ الرقابة الشديدة اليت تلزـ التجار بتنفيذ التعليمات النظامية.
(ز) االستَتاد الداخلط للدقيق :
إف األزمة تكمن يف املنطقتُت  :الغربية كاجلنوبية بصفة أساسية  ،لذا تقرر استَتاد 90
ألف كيس دقيق أسلوعيان من مطاحن الدقيق يف تلوؾ كالرياض كالدماـ كالقصيم ملوااهة األزمة
يف املنااق األخرل ،كسيستمر استَتاد تلك الكميات ملوااهة احتيااات التجار كأصحاب
املخابز كموااهة نقص ااصص.
(ح) توقيع عقوبات رادعة على املخالفُت :
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فلقد تقرر توقيع عقوبات تصل إىل  50ألف لاير على املتجعلُت من التجار كاملوزعُت
كحرماهنم من مزاكلة املهنة ،كفعالية ىذه العقوبات تتوقف على اإلبجغ عن املخالفُت كإثلات
املخالفة .
تلك ىط االوؿ العاالة ملشكلة أزمة الدقيق  ،كلنتجو للحث االوؿ اليت اقًتحت للعجج
يف األال الطويل .

حلول طويلة األجل :
يكمن حل مشكلة الدقيق كأزمة القمح بصفة أساسية يف توفَت الشركط املجامة لتنمية
قطاع الزراعة؛ كالسيما للمزارع الصغَتة كللتنمية الريفية بصفة عامة .كمصادر التقدـ للزراعة
صغَتة ااجم يكمن يف :
 -1التغَت التكنولواط كالتجديد الذم يتمثل يف أساليب الزراعة امليكانيكية لكط ربل حمل
العمل اللشرم كوالت ااصاد ،كاللذكر املهجنة ،كأساليب إدارة التحكم يف املياه ( أساليب
الرم ) ،كالتجديدات الكيماكية ( األمسدة كاملليدات ااشرية .)...
- 2السياسات االقتصادية ااكومية املجامة كالسيما سياسة تقدًن االاتماف كسياسات تسعَت
املدخجت الزراعية كأسعار املنتجات الزراعية كااوافز األخرل اليت تقدمها ااكومة.
كل ىذه الشركط ربتاج إىل إعادة نظر للياف مدل فاعليتها يف دعم القطاع الزراعط ،
كما ربتاج إىل التوقف عند من استفاد منها  :ىل استفادت املشرعات الزراعية الصغَتة
كاملشركعات الزراعية الكلَتة على قدـ املساكاة ؟ أـ كاف ىناؾ ربيز لصاحل املشرعات الزراعية
الكلَتة من حيث الدعم كالتسعَت كااصوؿ على املدخجت الزراعية كاالستفادة من الثورة
الزراعية اخلضراء ،بينما حرمت املزارع الصغَتة كتوقفت عن اإلنتاج ربت كاأة عدـ قدرهتا على
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املنافسة .كىل يتطلب األمر إعادة توايو السياسات ااكومية لدفع قطاع الزراعة مرة أخرم
كتوايو االاتماف كالدعم بطريقة أخرل غَت اليت اتلعت يف املاضط ؟ كما أسلاب فشل بعض
املزارع اليت حصلت على الدعم من ااكومة ؟
إذان فحلوؿ األال الطويل تركز على ربسُت الكفاءة يف استخداـ املوارد الزراعية ،كااد من
اإلىدار ،كاإلسراؼ يف استخداـ تلك املوارد ،كرفع كفاءة دعم القمح ،كربسُت اودة اإلنتاج،
كرفع الطاقة اإلنتااية لتخزين القمح كإنتاج الدقيق.
كمن األساليب اليت ازبذت يف ىذا اجملاؿ :
( أ ) إنشاء حمطات اديدة للصوامع
كىذه احملطات ستقاـ يف املدينة كمنطقة مكة املكرمة بطاقة إنتااية  400ان يوميان
ملوااهة األزمة ،كيف تقرير وخر كشفت املؤسسة العامة لصوامع الغجؿ كمطاحن الدقيق يوـ
الثجثاء  19فرباير 2008ـ عن ربرؾ عاال ملوااهة أزمة الدقيق من خجؿ تشغيل مطاحن
اديدة يف منطقيت :املدينة املنورة كحاال ديكنها إنتاج  24ألف كيس يوميان دبا ديكن من
السيطرة على األزمة.
(ب) تشغيل مطاحن اديدة يف منطقة اجلوؼ :
أعلنت املؤسسة العامة للصوامع كالغجؿ كاملطاحن عن تشغيل مطاحن دبنطقة اجلوؼ
خجؿ مخسة أشهر من اآلف ،كالتنسيق مع منطقة مكة املكرمة لتحديد مواقع املشركعات
اجلديدة لصوامع زبزين القمح؛ باإلضافة إىل إنشاء مطاحن اديدة يف منااق خمتلفة.
(ج) إنشاء مطاحن اديدة يف منطقة الرياض :
كسيتم إنشاء ىذه املطاحن ( أك ىط اآلف يف اور اإلنشاء ) كستكوف ااىزة للتشغيل
يف شهر شعلاف 1429ىػ  ،كستنتج  1200ان من الدقيق .كستللغ الطاقة اإلنتااية
للمشركعات اجلديدة 48000كيس يوميان باإلضافة إىل اإلنتاج القاام من املشركعات القاامة
 ،كمن مث يصل اإلنتاج الكلط إىل  70مليوف كيس سنويان.
(د) إقامة مشركع متكامل من الصوامع كاملطاحن يف منطقة مكة املكرمة بطاقة إنتااية أكلية
600ان قمح يوميان لتغذية منطقة مكة املكرمة كما ااكرىا.
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(ىػ) إعادة ىيكلة نظاـ التوزيع كاألماكن اليت يتم فيها التوريد يف منطقة مكة املكرمة كعسَت
كبقية املنااق ،دبا يرفع كفاءة التوزيع كيقلل من إمكانيات التجعب كالتهريب يف املستقلل.
تلك ىط أىم االوؿ املقًتحة ،كىط كما يتضح من مضموهنا تركز على التخزين كالطحن
للقمح كالدقيق ،كمن مث تتجاىل عملية إنتاج القمح ،كما أف بعض االوؿ يركز على ترشيد
عملية التخزين كالتوزيع كترشيد عملية إنتاج اخللز ،كرفع كفاءهتا كتقليل الفاقد كاهلدر يف إنتاج
اخللز ،دبا يتطلب إجياد معايَت للمخابز تلتزـ بالوفاء هبا من حيث نضج املنتج كحجمو ككزنو
كحجم الفاقد املسموح بو.
كمن املجحظ أف االذباه إىل استَتاد القمح من اخلارج بنسلة  %100عاـ 2010ـ
نتيجة مشكلة املياه ،ليس حجن رشيدان  ،فيمكن التدرج باالستَتاد بنسلة معينة كلتكن .%20
كديكن سد النقص من اإلنتاج احمللط  ،ألف استَتاد القمح الرخيص من اخلارج ،كرفع الدعم
املقدـ للزراعة احمللية للقمح سيقضط سبامان على الزراعة احمللية للقمح كمن مث سيتم إىدار موارد
قدمت لتهيئة األرض كزراعتها بالقمح يف املاضط ،كىو ما يستلزـ من صانع القرار االقتصادم
الًتيث يف إقرار سياسة االستَتاد من اخلارج؛ يف كقت تسعى الدكؿ إىل حماكلة االكتفاء الذايت
من سلع اوىرية مثل القمح.
كديكن يف إاار برنامج سياسة الدعم كإعادة توزيع الدخوؿ ،بيع اخللز بسعر السوؽ  ،مع
تقدًن دعم للطلقتُت املتوسطة كالفقَتة يف اجملتمع لًتشيد استهجؾ اخللز من قلل القطاع
العاالط ،كلتجنب توايو اخللز كالدقيق الستخدامو علفان للحيوانات  .كبرنامج الدعم النقدم
للعااجت ردبا يكوف أفضل من دعم اخللز جلميع فئات اجملتمع ؛ ألف بيع اخللز بالسعر ااقيقط
سيفضط إىل ترشيد االستهجؾ يف ظل تقدًن دعم نقدم للطلقات املتوسطة كالفقَتة،
كسيقضط على الفاقد كاملهدر من اخللز يف ظل رقابة على املخابز لرفع كفاءة املنتج ،كما أف
املخابز ستسعى لرفع اجلودة يف ظل تسعَت مدخجهتا بسعر السوؽ  ،كرفع الدعم عن الدقيق
كاملدخجت األخرل اليت تستخدمها .
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تاسعاً

النتائج أالتوصيات
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النتائج أالتوصيات :
أكالن  :قاـ تصور صانع القرار االقتصادم يف اململكة على فكرة اتلاع سياسة اإلحجؿ حمل
الواردات لسلعة القمح لتحقيق االكتفاء الذايت ،ككاف أساس ىذه السياسة يقوـ على
التوسع احمللط يف زراعة القمح من خجؿ تقدًن دعم للمزارعُت متمثجن يف مدخجت
العملية اإلنتااية ( بذكر ،أمسدة ،مليدات ،كغَتىا ) بأسعار مدعمة كتقدًن قركض
للمساعدة يف حفر وبار املياه ،كمت التوسع يف زراعة القمح كلكن بتكلفة مرتفعة.
كظهرت بعض اآلثار السللية حاليان أدت إىل عمل مرااعة لتلك السياسة  ،كلكن على
الرغم من اآلثار السللية لسياسة إنتاج القمح حمليان كتقدًن الدعم لو  ،إال أنو جيب "عدـ

الًتااع  ،كعدـ التخلط عن إنتاج القمح حمليان كليةن حىت ديكن سد كلو ازء معُت حوايل
 %70من االحتيااات احمللية عن اريق اإلنتاج احمللط من القمح " فسياسات كثَت من
الدكؿ ىط امليل إىل تقدًن الدعم للقطاع الزراعط كسد اجلزء األكرب من االحتيااات
احمللية من الناتج الواٍت ،فمن باب أكىل أال يقلع صانع القرار االقتصادم عن دعم
اإلنتاج الواٍت من القمح ،بل يعمل قدر اإلمكاف على ترشيد ىذا الدعم دبا يرفع من
كفاءة العملية اإلنتااية للقمح حمليان.

ثانيان  :املشكلة اليت ظهرت يف أزمة الدقيق هلا أبعاد خمتلفة سبثلت يف :
أ  -عدـ كفاية اإلنتاج احمللط من القمح.
ب -ازمفاض اودة ازء من اإلنتاج احمللط للقمح.
ج  -تدىور كعدـ صيانة الصوامع كمطاحن الغجؿ على مدار فًتة زمنية اويلة.
د  -ازمفاض إنشاء صوامع كمطاحن اديدة لفًتة زمنية اويلة.
ق  -ازمفاض كفاءة عملية توزيع الدقيق بالنسلة للعض املدف الصغَتة كاملخابز
الصغَتة.
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ك  -ضعف الرقابة على عملية توزيع الدقيق حيث إف ىناؾ عددان من التجار
يقوموف بتسلم حصص من الدقيق ملخازف كمستودعات كأية.
ز  -هتريب ازء من الدقيق املنتج حمليان كتصديره إىل اليمن.
كحلوؿ ىذه األبعاد تتمثل يف :
 )1حماكلة دفع كفاءة اإلنتاج احمللط من القمح من خجؿ اإلفادة من اللذكر املهجنة
كالتسميد كترشيد الرم كاستخداـ املياه  .أم  :اإلفادة من مظاىر الثورة التكنولواية
اخلضراء ،كجيب عدـ التخلط عن زراعة القمح حمليان ربت أم ظرؼ من الظركؼ؛ ألف
القمح سلعة ذبارية لألمن الغذااط.
 )2سد النقص يف اإلنتاج باالستَتاد ازايان.
 )3صيانة كتطوير كذبديد كربديث الصوامع كاملطاحن القاامة بصفة مستمرة ذبنلان لتدىور
قوهتا اإلنتااية كتوقفها عن العمل.
 )4إنشاء صوامع كمطاحن اديدة موزعة اغرافيان على مجيع منااق اململكة دبا يتناسب مع
حجم الطلب كتوقع توسع الطلب كالنمو السكاين يف فًته زمنية مستقللية كلتكن كل
 10سنوات.
 )5إجياد نظاـ للرقابة على عملية إنتاج اخللز يف املخابز لتقليل الفاقد كاملهدر من الدقيق يف
عملية اإلنتاج.
 )6العمل على إجياد السلع اللديلة للخلز مثل األرز كاملكركنة كغَتىا بأسعار تكوف يف
متناكؿ الطلقة حمدكدة الدخل؛ كلو من خجؿ تقدًن دعم نقدم لكل أسرة من األسر
حمدكدة الدخل.
 )7العمل على إجياد أعجؼ حيوانية مدعمة للمنتجُت لتجنب ربوهلم إىل استخداـ اخللز
كالدقيق علفان للماشية.
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 )8الرقابة على املنافذ اادكدية لتصدير الدقيق إىل اخلارج؛ ألف ىذه العملية ستستمر ااملا
أف سعر الدقيق يف اخلارج أعلى من سعره يف الداخل ،حىت ديكن ااد من التصدير إىل
أدىن حد دمكن.
 )9ضركرة عمل خزف اسًتاتيجط للقمح كالدقيق دبكة املكرمة يكفط لفًتة اويلة ،خاصة أف
الطلب يتزايد يف مكة املكرمة خجؿ مواسم رمضاف كالعمرة كااج.
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