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 -1لماذا هذا التقرير ؟!
ُتعــد ســلعة “ األرز” مــن أهــم الســلع الغذائيــة ذات الــرواج فــي المملكــة العربيــة
الســعودية وكثيــر مــن دول العالــم ،كمــا أن المملكــة ُتعــد مســتورداً كبيراً لهذه الســلعة،
لذلــك يحــاول هــذا التقريــر وضــع صــورة عامــة للقــارئ عــن أبــرز المصــادر التــي تســتورد
منهــا المملكــة هــذه الســلعة وموقــع المملكــة فــي اســتيراد هــذه الســلعة بيــن دول
العالــم  ،وكذلــك يجيــب التقريــر عــن تســاؤالت حــول أكبــر الشــركات العالميــة والوطنيــة
العاملــة فــي هــذه تجــارة الســلعة  ،كمــا وجدنــا ضعفــاً كبيــراً فــي المقــاالت والدراســات
المنشــورة حــول هــذه الســلعة فــي المملكــة برغــم مالهــا مــن أهميــة واســعة لــدى
المســتهلك ،وكمــا نــرى فــإن الدولــة – أيدهــا هللا -أولــت اهتمامــاً خاصــاً لتحقيــق دعائــم
االمــن الغذائــي وعلــى رأســها هــذه الســلعة عــن طريــق تخصيــص حــزم تمويليــة واســعة،
ـا مبدئيــاً كافيــاً لتخيــل الهيــكل العــام لســوق األرز
لذلــك نأمــل أن يكــون هــذا التقريــر دليـ ً
للمســتهلك والتاجــر ووســيلة يســتطيع مــن خاللهــا المســتثمر تقييــم هــذه التجــارة.

 -2صناعة األرز ,القصه و التاريخ :
و«أ ُّرز» َ
و«أرز» ُ
«أرز» ُ
ٌّ
و«ر ْنــز» ُعرفــت بهمــا هــذه الســلعة التــي أصبحــت
ـت صيــغ:
سـ ّ
و«رز» ُ
و«أرز»ُ ،
مــن أهــم الســلع الغذائيــة علــى مســتوى العالــم خــال الوقــت الحاضــر ،تتميــز هــذه الســلعة
بعــدد كبيــر مــن الصفــات والخصائــص التــي تختلــف مــن بلــد آلخــر ومــن مصــدر توريــد آلخــر ولكــن
المتفــق عليــه أن األرز ُيعــد ضيفــاً دائمــا علــى موائــد مختلــف الثقافــات والشــعوب.
هنــاك دالئــل تاريخيــة عديــدة علــى معرفــة أهــل الجزيــرة العربيــة لــأرز .كمــا ُعرفــت اليمــن
بزراعــة األرز .منــذ بدايــات العهــد اإلســامي .واشــتهرت الهنــد والســند بزراعــة وإنتــاج وتصديــر
القــدم ،وكذلــك جزيــرة ســيالن.
األرز إلــى الخــارج منــذ ِ
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بدايات استيراد األرز الموثقة تاريخياً :
ثالثــة مصــادر كانــت بيــن األعــوام  1945و 1950كانــت بمثابــة المــورد الرئيســي للجزيــرة العربيــة
وأولهــا البحريــن التي اســتوردت
حيــث اســتوردت دول الخليــج األرز
ّ
بكم ّيــات كبيــرة مــن البرازيــلّ ،
فــي يونيــو  1948ألفــي طــن مــن األرز وبلغــت قيمتهــا نحــو  120ألــف جنيــه إســترليني.
ـن مــن األرز البرازيلــي بقيمــة  75ألــف جنيــه
فــي ســبتمبر  1948وصلــت إلــى مينــاء دبــي  1000طـ ّ
إســترليني .وتتابعــت شــحنات األرز البرازيلــي بالوصــول إلــى موانــئ الخليــج العربــي .وتــرد
أن منطقــة الخليــج العربــي اســتوردت األرز أيضــاً مــن دول أمريــكا
اإلشــارة فــي الوثائــق إلــى ّ
الالتينيــة غيــر البرازيــل ،مثــل األكــوادور التــي وصــل ّ
أرزهــا إلــى البحريــن عبــر الواليــات المتحــدة
ّ
فــي  300كيــس منــذ نوفمبــر  .1949وقامــت دبــي بإعــادة تصديــر األرز إلــى البحريــن.
كمــا وصــل إلــى المنطقــة األرز المصــري فــي  300كيــس ،عبــر مينــاء عــدن إلــى دبي منــذ نوفمبر
أن إيــران كانــت مــن أماكــن تصديــر األرز
ـوع مصــادر اإلنتــاج .إضافــة إلــى ّ
 .1948ويــدل ذلــك علــى تنـ ّ
ـإن األرز الهنــدي كان لــه حضــور كبيــر فــي المنطقــة
ـك فـ ّ
إلــى منطقــة الخليــج العربــي .وبــا شـ ّ
ْ
وصلتهــا أيضــاً شــحنات مــن األرز البورمــي.
والتــي
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أكبر  5شركات في القائمة:
ـو ِردة
 -1تصــدرت شــركة (كارجيــل –  )Cargillاالمريكيــة الترتيــب فــي قائمــة أكبــر الشــركات المـ َ
لــارز علــى مســتوى العالــم  ،حيــث تتخصــص  Cargillالتــي تأسســت فــي عــام  1865فــي بيــع
وتوريــد المــواد الغذائيــة والحبــوب وأعلنــت عــام  2015عــن إرادات  136مليــار  $وجــاءت فــي
المرتبــة الثانيــة عشــر حســب قائمة فورتشــين .500
 -2فــي المركــز الثانــي جاءت شــركة (  Archer Daniels Midlandآرتشــر دانيلز ميدالند) هي شــركة
أمريكيــة عالمية لمعالجــة األغذية وتــداول الســلع  ،يقــع مقرهــا الرئيســي في شــيكاغو
وتمتلــك  420مرفقــاً حــول العالــم لشــراء المحاصيــل مــن المزارعيــن و حــازت علــى جائــزة أفضــل
شــركة إلنتــاج الغــذاء فــي العالــم مــن قبل مجلــة فورتشــن لمدة ثــاث ســنوات متتاليــة2009 :
و  2010و .2011
 -3شــركة بونــغ  BUNGEهــي شــركة اميركية الزراعية و الغذائيــة ،التــي تأسســت
في برمودا  ،ومقرهــا في وايــت بلينــز ،نيويورك وتمتلــك  32000موظــف فــي  40دولــة حــول
العالــم.
 -4شــركة (لويــس درايفــوس) شــركة تجاريــة عالميــة تعمــل فــي مجــال الزراعــة ،ومعالجــة
األغذيــة ،والشــحن الدولــي ،والتمويــل .تأسســت عــام  1851وتمتلــك الشــركة العديــد مــن
صناديــق التحــوط كمــا تديــر العديــد مــن الســفن ،وتطــور وتديــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت غيــر
مشــاركتها فــي التطويــر العقــاري واإلدارة والملكيــة .تعتبــر الشــركة مــن عمالقــة توريــد
الغــذاء فــي العالــم إلــى جانــب آرتشــر دانييلــز ميدالنــد وبونــج وكارجيــل .اللتــان تهيمنــان علــى
تجــارة الســلع الزراعيــة العالميــة.
وتعــد الشــركة
تســيطر الشــركة حوالــي  %10مــن تدفقــات تجــارة المنتجــات الزراعيــة فــي العالــم ُ
الســكر العالمــي.
رابــع أكبــر شــركة توريــد لــأرز فــي العالــم وثانــي أكبــر العــب فــي ســوق ُ
 -5شــركة( )AEDI’ S.R.Lتأسســت فــي  , 1991وتعمــل فــي قطــاع األرز تحديــداً  .كمــا تعمــل فــي
قطاعــات أخــرى مثــل تجفيــف الحبــوب ومقرهــا فــي  ,Lantaإيطاليــا.
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 -3صناعة األرز عالمياً
الترتيب

اسم الشركة

البلد

العالمه التجارية
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الموقع االلكتروني
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أكبر مستوردي األرز في العالم من حيث القيمة :
قائمة بأبرز  20دولة إستيراداً لألرز على مستوى العالم:

ت
ال�تيب

الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

إيران
المملكة العربية السعودية
ي ن
الص�
الواليات المتحدة األمريكية
ي ن
الفلب�
العراق
ي ن
بن�
فرنسا
المملكة المتحدة
اليابان
يز
مال�يا
جنوب أفريقيا
كندا
اإلمارات العربية المتحدة
ألمانيا
اليمن
السنغال
المكسيك
بلجيكا
هولندا
ي ن
الص�
هونغ كونغ ,

قيمة الواردات من األرز للعام
$ million 2019
1,630,089
1,415,088
1,253,724
1,086,333
1,009,687
654,719
570,906
540,292
531,132
489,740
452,695
449,798
412,974
399,821
375,572
346,775
339,230
336,533
318,177
301,671
298,236

www.trademap.org
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بحســب بيانــات موقــع  TRADEMAPالمتخصــص فــي احصائيــات التجــارة الغذائيــة العالميــة
تقــع المملكــة العربيــة الســعودية فــي المركــز الثانــي علــى مســتوى العالــم فــي
اســتيراد األرز بعــد جمهوريــة ايــران ،بقيمــة واردات تخطــت ( $ 1.415.000.000مليــار واربعمائــة
وخمســة عشــر  )$للعــام .2019
بينمــا حــل فــي المركــز الثالــث دولة الصيــن  ،ورابعــاً الواليــات المتحــدة االمريكية وخامســا
جمهوريــة الفلبين.
باالف
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أكبر الدول استيراداً لألرز من حيث الكمية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10

البلد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
المملكة العربية السعودية
ي ن
الص�
الواليات المتحدة األمريكية
ي ن
الفلب�
العراق
ي ن
بن�
فرنسا
المملكة المتحدة
اليابان
يز
مال�يا
جنوب أفريقيا
كندا
اإلمارات العربية المتحدة
ألمانيا
اليمن
السنغال
المكسيك
بلجيكا
هولندا
ي ن
الص�
هونغ كونغ

الكمية المستوردة “بالطن”
1,572,370
1,403,915
2,489,241
962,437
2,768,397
931,884
1,528,490
594,621
672,036
678,604
969,392
967,301
535,025
550,130
403,247
471,819
892,451
784,200
526,700
393,603
316,946
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التطور التاريخي لواردات األرز في المملكة العربية السعودية من أبرز دول العالم:
(خالل الفترة )2019 - 2015
الكميات المستوردة بالطن

الرسﻢ البيا�ن� لواردات
األرز من �ﻞ دولة
2019 - 2015

2019

2017

2018

2015

2016

البلد

1,054,414

974,244

804,160

829,364

1,213,712

135,957

93,889

88,028

104,032

131,148

با�ستان

104,411

92,004

117,712

101,344

107,555

الواليات المتحدة
االمريكية

45,015

63,412

58,573

63,242

73,144

تايلند

27,950

21,293

14,610

13,870

13,150

فﻴ�نام

16,176

30,358

16,658

15,467

37,852

اس�تاليا

10,918

6,834

7,863

6,462

9,330

ال��ازيﻞ

2,408

2,064

1,506

1,396

1,325

بنغالد�ﺶ

1,662

2,677

1,924

675

1,275

ال��تغال

1,453

1,401

654

462

1,381

اسبانيا

1,100

807

495

3,684

11,821

م�

927

1,891

759

251

618

الص�ين

806

438

339

434

358

إيطاليا

1,403,915

1,293,365

1,117,421

1,143,690

1,604,487

الهند

العالﻢ

يوضــح الرســم البيانــي أعــاه أحجــام التوريــد التاريخيــة (بالطــن) مــن  13دولــة تقــوم المملكــة

العربيــة الســعودية باســتيراد ســلعة األرز منهــا ،ونالحــظ انخفــاض بشــكل عــام خــال الفتــرة

منــذ  2019 – 2015حيــث هبطــت الــواردات الســعودية مــن األرز مــن  1.604مليــون طــن فــي 2015
الــى مــا يقــرب مــن  1.403مليــون طــن فــي العــام  ، 2019وتزامــن ذلــك مــع انخفــاض نســبي فــي

القــوة الشــرائية العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

كانــت أكثــر الــدول التــي هبطــت منهــا الــواردات هــي مصــر حيــث انخفضــت بأكثــر مــن %90

فــي  2019مقارنــة بـــ 2015وترجــع لــك االنخفاضــات الــى عوامــل مختلفــة أبرزهــا منــع التصديــر
المصــري الحتياجــات الســوق المحلــي ،بينمــا كانــت أكبــر الــدول التــي شــهدت أكبــر زيــادة فــي

عمليــات االســتيراد منهــا هــي فيتنــام بواقــع زيــادة بلغــت مايقــارب مــن  %100فــي العــام 2019

عنــد المقارنــة بعــام  ،2015بينمــا واردات المملكــة مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ثباتــاً

نســبياً بعــد تذبــذب كميــة الــواردات فــي العــام  2017و .2018
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متوســط ســعر الطــن بالريلا الســعودي لــكل بلــد تســتورد منــه المملكــة
العربيــة الســعودية:

وفق بيانات التجارة الغذائية العالمية لسلعة األرز)TRADMAP.COM( CODE RICE – 1006
نالحــظ أن أكبــر ســعر للطــن مســتورد يتمثــل فــي األرز المســتورد مــن بلغاريــا حيــث بلغ متوســط

ســعر الطــن  8272ريــال ســعودي  ،بينمــا بلــغ متوســط ســعر الطــن لــأرز الهنــدي  3565ريــال

واالمريكــي  3732ريــال بزيــادة طفيفــة عــن الهنــدي ،بينمــا بلــغ متوســط ســعر األرز المصــري
للطــن  4400ريــال تقريبــا

12
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حجم سوق المملكة العربية السعودية:
المصــدر لــارز وتحديداً الــى المملكــة العربية الســعودية
مــن واقــع بيانــات الســوق العالمــي ُ
 ،تقــوم الهنــد وحدهــا بتصديــر أكثــر مــن  %80مــن احتيــاج المملكــة العربيــة الســعودية مــن

األرز بواقــع مليــون وأربعــة وخمســون طنــاً ســنوياً (عــام  )2019وبقيمــة تخطــت المليــار ومائــة
مليــون دوالر امريكــي ،بينمــا تأتــي باكســتان والواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي المركزيــن

الثانــي والثالــث.

خريطة توضح نسب اعتماد المملكة على دول مختلفة
من العالم في استيراد سلعة األرز.

نالحظ اعتماد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي في ما يزيد عن  %50من احتياجاتها

لسلعة األرز على الهند بينما تعتمد بنسبة  %10على الواليات المتحدة االمريكية وباكستان

وبنسبة أقل على بقية دول العالم مثل البرازيل ومصر وغيرها.
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أبرز أقوال تجار األرز في المملكة:
 “ -1التجارة رزق من ارزاق هللا وعملت في تجارة األرز والسكر والشاي في بداياتي.
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي( .رجل أعمال سعودي ومن اثرياء قائمة فوربس)

 “ -2األرز مازال سيد المائدة السعودية ،وإقبال الشباب عليه يؤكد أصالة واستمرارية هذا

المنتج وسيظل األرز  ،الوجبة الرئيسية كل

عمر بابكر ( رئيس شركة بابكر مالكة العالمة التجارية أبوكاس) الرياض 1432هــ.

الكرام  ،وباألخص منهم ربات البيوت ،لمحافظتهم على الشكل
ُ “ -3اثني على المواطنين ِ
التقليدي للموائد السعودية التي مازالت ترمز الى الكرم العربي األصيل “
محمد الشعالن (شركة الشعالن لتجارة األرز في مقابلة لصحيفة الرياض ) .2013

14
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قائمة بأبرز الشركات السعودية المستوردة
لسلعة األرز:
أبرز موردي سلعة األرز في المملكة العربية
م
1

السعودية
ميار لألغذية “أبناء عبدالقادر المهيدب” رحمه هللا
شركة النافع لألغذية “ أبناء محمد بن صالح النافع”

2

رحمه هللا

3

شركة الشعالن “عبدالرحمن و محمد الشعالن”

4

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه
شركة مكتب الخير للتجارة المحدودة “عبدالقادر

5

سالم باشنفر”

6

غالل الطبيعة للتجارة

7

عمر علي بلشرف للتجارة

8

مؤسسة حسن أحمد مظفر

9

عبدالعزيز حمد الفارس للتجارة

10

شركة بابكر

11

القناعة القابضة

12

شركة عبداللطيف أحمد العرفج

13

شركة أبناء صالح بابكر للتجارة

14

شركة سعيد أحمد المحروس

15

شركة كارفور السعودية “مجموعة ماجد الفطيم”

16

شركة مهران لألطعمة

17

شركة عصام قباني وشركاه للتموين و التجارة

18

شركة أبناء الشعالن  -شالسكو

19

شركة أبار الغذائية

20

شركة مارس المتحدة

21

شركة أبناء سليمان عبدالعزيز الراجحي

22

بنغا ميالرز ليمتد

23

مصنع شركة باقر القطان و أوالده

24

المركز العالمي للتسويق “عبدهللا صالح العثيم”

25

سليمان محمد الرشيد ( رحمه هللا )
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استشراف الهيكل العام لسوق األرز في الممكلة العربية
السعودية:
فيما سبق استعرضنا واردات األرز بكافة أنواعه الى المملكة العربية السعودية ككمية

مستوردة في شكلها االولي ،ومن واقع مسح ودراسة ألبرز المجمعات الشهيرة في السوق

السعودي وجدنا العديد من العالمات التجارية المميزة في مجال تجارة األرز بأنواعه المختلفة
حيث استنتجنا أبرز ما يلي:

 -1عدد الشركات وحجم الحصة السوقية لكل شركة في أهم  5منافذ بيع منتجات غذائية في

المملكة:

بلغ عدد الشركات التي تم ايجادها في السوق حتى تاريخ المسح الميداني ( 91 )2020/5شركة ،
تحمل مختلف العالمات التجارية لتعبئة وتغليف األرز على الشكل التالي:

16
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جــرى بشــكل تقديــري تحديــد حصــص كل منهــا
الســوقية كمــا يلــي:
الحصة السوقية (تقديرياً ) من واقع

العالمة التجارية

بيانات المسح الميداني

أبو كاس

%18.33

الشعالن

%17.50

الوليمة

%15.00

فيكتو

%6.67

صنوايت

%5.00

اجمالي حصة الخمسة شركات في
السوق

%62.50

*البيانات أعاله هي تقديرية وقد تشهد اختالفات هامشية (وفق مسح ميداني تم تنفيذه
ألكبر  5منافذ بيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية) بتاريخ .2020/5

كمــا نالحــظ فــي الرســم البيانــي الــذي يوضــح بشــكل تقديــري أبــرز أشــكال انتشــار األنــواع
المختلفــة مــن ســلعة األرز فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،يظهــر لنــا أن البســمتي األبيــض
بأنواعــه يحتــل الصــدارة ،يليــه األرز البنجابــي والبيشــاور ثــم الكالــروز واالمريكــي ،وحيــث أن
األســواق شاســعة واالختالفــات فيهــا واردة مــن حيــث االنتشــار رســمنا ذلــك بشــكل تقريبــي
للقــارئ حتــى يتنســى لــه القــدرة علــى تخيــل الشــكل العــام لهيــكل ســوق األرز فــي المملكــة
مــن حيــث األنــواع المختلفــة التــي يتــم اســتيرادها .االحجــام المختلفــة للتعبئــة ونســب تواجدهــا

فــي األســواق:

بتفــوق تــام نــرى تصــدر حجــم التعبئــة ( )10كيلــو األســواق فهــو يتميــز بالحجــم والســعر االقتصــادي

الــذي يجعلــه فــي مقدمــة االرفــف فــي كل منفــذ ومجمــع غذائــي علــى مســتوى
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المملكــة ،يليــه فــي األهميــة حجــم ( )45و( )40كيلــو وهــو يتميــز بالســعر االقتصــادي للعوائــل

الســعودية وكذلــك تقــوم شــركات التعبئــة باســتهداف أســواق المطاعــم عبــر هــذا الحجــم.
بشــكل عــام يذهــب أغلــب االســتهالك لســلعة األرز فــي المملكــة للمســتهلك النهائــي العــادي
ســواء كان المســتهلك فــرداً أو عائلــة أو مطعــم ،بينمــا تذهــب نســبة تقتــرب مــن  %5ألنــواع

محــددة مــن أصحــاب األغذيــة التــي تتطلــب مواصفــات خاصــة واقــل مــن  %1إلعــادة التصديــر
كمــا حــدث عــام  2019حيــث قامــت المملكــة بتصديــر مــا يقــرب مــن  40طنــا للمملكــة المتحــدة

ودولــة الصومــال بحســب بيانــات موقــع احصائيــات التجــارة الغذائيــة العالميــة.

كيف تستورد سلعة األرز للسوق السعودي:
 -1دراسة السوق :

وذلــك عــن طريــق تحديــد الســوق الــذي تســتهدفه والشــريحة االســتهالكية التــي تســتهدفها

 ،والقيــام بمســح شــامل ووافــي عــن أنــواع األرز الموجــودة والمناســبة لنفــس الشــريحة

االســتهالكية التــي تســتهدفها  ،وأماكــن توزيــع تلــك المنتجــات وطــرق وأماكــن تخزينهــا
ودراســة جــدوى اقتصاديــة واســتطالع آراء الخبــراء.
 -2الوصول لنتيجة:

وذاك عبــر تكويــن قناعــة انــه يوجــد فجــوة ســوقية فــي هــذا النــوع او إمكانيــة مشــاركة حصــة
ســوقية وأن الســوق مــازال يســتوعب العبيــن جــدد.
 -3بدء التواصل مع المصدر:

بــدء عمليــات التســعير الخارجــي وتقييــم المورديــن المنافســين والتســعير مــن اكثــر مــن مــورد
لنفــس المنتــج المســتهدف وطلــب عينــات مــن المنتــج.

 -4الحصول على المستندات المحلية الالزمة:

وذلــك عبــر اختبــار العينــات لــدى المختبــرات الغذائيــة فــي المملكــة وتحديــداً هيئــة الغــذاء

والــدواء والهيئــة العامــة للجمــارك واكمــال المتطلبــات.
 -5البدء التجريبي:

بنــاء عالمــة تجاريــة وهويــة لالســم التجــاري واختيــار طريقــة التعبئــة والتغليــف وطلــب كميــات
بســيطة وبــدء توزيعهــا علــى منافــذ البيــع المختلفــة وابــداء مالحظاتهــم ومرئياتهــم حــول
المنتــج.

 -6القيام بحملة تسويقية يسبقها خطة استراتيجية للتشغيل

ُتعــد الحمــات التســويقية مــن ابــرز الوســائل التــي تســاعد المشــاريع علــى النمــو بصــوره
ســريعه و خاصــة فــي ســوق منافســة كاملةمثــل ســوق االرز  .يعتبــر الترويــج عنصــراً اساســياً

للنجــاح

24
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الحلول التمويلية:
أطلــق صنــدوق التنميــة الزراعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مبــادرة «تمويــل اســتيراد

المنتجــات الزراعيــة المســتهدفة فــي اســتراتيجية األمــن الغذائــي” .ومــن ضمنهــا تمويــل
اســتيراد ســلعة «األرز»

وكشــف الصنــدوق عــن تخصيــص مبلــغ  2مليــار ريــال لهــا مــن خــال مزيج مــن القروض المباشــرة
وغيــر المباشــرة وذلك علــى الشــكل التالي:

علمــاً أن هــذه المبــادرة تأتــي ضمــن المبــادرات العاجلــة التــي أقرتهــا حكومــة المملكــة
ـتجد ( ،)19-COVIDوالتخفيــف من اآلثــار االقتصادية
لمواجهــة تبعــات وآثــار فيــروس كورونــا المسـ ّ
المتوقعــة علــى القطــاع الخــاص واألنشــطة االقتصاديــة ومنهــا القطــاع الزراعــي.
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حجم استهالك األرز في زكاة عيد الفطر المبارك:

ُيمثــل عيــد الفطــر المبــارك مناســبة دينيــة هامــة للمســلمين فــي شــتى أنحــاء العالــم ،ونظــراً

ـدد شــرعاً فــإن هنــاك تبــادل لوجهــات
لوجــوب اســتخراج زكاة عيــد الفطــر المبــارك كمــا هــو محـ ٌ
ـا عــن األرز  ،وهنــاك
النظــر بيــن نوعيــة هــذه الــزكاة ،فهنــاك مــن يجــادل بأنهــا تصــح تمــراً بديـ ً

مــن يقــول أن األرز هــو األفضــل ولذلــك رصدنــا بعضــاً مــن أرقــام االســتهالك لســلعة األرز تحديــداً
فــي فتــرة عيــد الفطــر المبــارك.

 تتراوح تقديراتالطلب على األرز
إلخراج الزكاة تصل ما
بين  52مليون إلى
 65.2مليون كيلو
جرام ،ويصل متوسط
سعر الكيلو من 7-5
ريال.

 تتراوح القيمةاالجمالية للطلب
على األرز الستيفاء
االمر الشرعي لزكاة
عيد الفطر المبارك
مابين  312مليون –
 400مليون ريال  ،وذلك
بحسب تقديرات تجار
األرز في المملكة
العربية السعودية
لعام .2019-2018

 تتراوح نسبةالنمو السنوي على
الطلب على األرز في
عيدالفطر المبارك
مبين  %3- 2سنوياً

التوصيات و النتائج النهائية
مــن واقــع التدقيــق فــي البيانــات المســتخرجة مــن المســح الميدانــي اســتنتجنا بعــض النقــاط الهامــة التــي ُتعــد
بمثابــة الرؤيــة العامــة لســوق األرز فــي المملكــة العربيــة الســعودية:
 -1المالحظات االستنتاجية العامة:

 وجــودة وفــرة فــي العــرض  ،يــوازي حجــم االقبــال الطبيعــي المســتدام علــى هــذه الســلعةطــوال العــام.

 -ارتفاع متوسط الجودة العالية لألنواع المختلفة من األرز في السوق.

حيــزا واســعاً مــن مســاحة المنافــذ التجاريــة كمــا أن وجــوده بهــذا الشــكل ُيعــد
 يأخــذ األرزُ
مؤشــراً علــى األهميــة التــي يوليهــا المســتهلك لهــذه الســلعة.

 -هنــاك تعــدد واســع فــي الشــركات والعالمــات التجاريــة  ،ممــا يجعــل المســتهلك يميــل فــي

المجمــل الــى العالمــات التجاريــة المعروفــة التــي تتميــز بالحمــات التســويقية المســتمرة ،
ممــا يجعلهــا حاضــرة فــي ذهــن المســتهلك.

 أن أكبــر رجــال االعمــال فــي المملكــة تشــهد أنشــطتهم المتنوعــة اســتثماراً فــي تجــارة األرزواســتيراده.

 -بدئت نوعية (ارز البيشاور) بأخذ حصة كبيرة من السوق  ،مزاحماً نوعية (البسمتي)
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المقدمة للمستثمرين في تجارة األرز في المملكة العربية السعودية:
 -2أبرز التوصيات ُ

 -يــادة االهتمــام بالجانــب االلكترونــي فــي شــركاتهم  ،فقــد الحظنــا ضعفــاً وســائل الترويــج

وقواعــد البيانــات الخاصــة بهــم.

 -دعم عمليات االبتكار والتحديث في تصميم وتطوير أغلفة المنتجات,

 ابتــكار نوعيــات مســتحدثة مــن األرز ( رز مطبــوخ بشــكل جزئــي) أو غيــره مــن االبتــكارات التــيتســاهم فــي حصــة إضافيــة مــن الســوق.

 زيادة التركيز على تسويق أحجام معينة تتمتع بحجم اقتصادي وربحية جيدة. -3نصائح مقدمة للمستهلكين:

 -1التعــرف علــى أنــواع متعــدددة مــن األرز فهنــاك العشــرات مــن األنــواع التــي قــد تفضلهــا

دون األخــرى.

 -2يوجــد منافســة قويــة بيــن الشــركات ولذلــك احــرص دائمــا علــى إيصــال مالحظاتــك إن ُوجــدت

فهــي تســاهم فــي تطويــر المنتجــات المقدمــة لــك
 -4توقعاتنا للسوق في المرحلة المقبلة:

 مزيد من الالعبين في السوق وذلك بفضل تقديم الدولة حزماً تمويلية للمستثمرين. -مزيد من التسهيالت في استيراد األرز لما يمثله من سلعة أساسية وأمن غذائي.

 وفــرة العــرض بشــكل كبيــر فــي الســوق وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب مــن قطــاع المطاعــمخــال العــام  2020بفعــل جائحــة كورونــا
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نبذة عن مزيج:
من نحن :

مزيــج لالستشــارات اإلداريــة والتســويقية الحاصــل علــى الترخيــص المهني رقــم ( )12783
يقــدم االستشــارات اإلداريــة واالقتصاديــة والتســويقية والماليــة للمنظمــات الحكوميــة
والخاصــة واألفراد.
رؤيتنا :

المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر قطــاع المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة فــي المملكة
العربية الســعودية .
رسالتنا :

خدمــات متعــددة ذات جــودة عاليــة مــن خــال فريــق استشــاري مميــز باســتخدام أحــدث
التقنيــات و األدوات التــي تســاهم فــي نجــاح شــركائنا
أهم الخدمات التي ُنقدمها:

 -1إعداد دراسات الجدوى االقتصادية.
 -2تقديم الحلول التمويلية .
 -3تقديم الحلول االستثمارية .
 -4أبحاث السوق والمسوح الميدانية.
 -5دراسات أفضل استخدامات العقار.
 -6التنظيم االداري للشركات و المؤسسات
و بناء الهياكل التنظيمية و بطاقات الوصف الوظيفي
ارقام التواصل

0503136589 & 0546933700

تويتر

MazeejSA

االيميل

info@mazeej.com.sa
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المشرف على الدراسة:
فريق العمل ُ

أ /عبداالله بن عبدالرحمن الطويان

أ /يوسف محمد الفتحي

أ /سعد علي الغباري

المدير التنفيذي لمكتب مزيج.

محلل اقتصادي,

محلل اقتصادي .

حاصل على بكالريوس المحاسبة

حاصل على بكالوريوس االقتصاد

حاصل على بكالوريوس االقتصاد

وماجستير إدارة االعمال

وماجستير إدارة االعمال وباحث في

وشهادات مهنية في المجال

الشأن االقتصادي

الضريبي وباحث في الشأن
االقتصادي
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أبرز عمالئنا:
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