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الموؤ�س�سة العامة للحبوب ، 1438 هـ
فهر�سة مكتبة الملك فهد الوطنية للن�سر

ال�سبانات، زید عبد اهلل
الإ�سراف في الخبز. / زید بن عبد اهلل ال�سبانات - الریا�ض ،1438 هـ

1٢�ض، 1٧ × ٢4 �سم
ردمك : ٧- ٢٦٩1 -٠٢ - ٦٠3 - ٩٧8

1- التبذیر   ٢ - الخبز   3- الوعظ والإر�ساد   اأ- الإ�سراف في الخبز
دیوي 4،٢1٢
1438 /3٦٢

رقم الإیداع : 3٦٢/ 1438
ردمك ، ٧-٢٦٩1-٠٢-٦٠3- ٩٧8

الطبعة الرابعة
جمادى الآخرة 1441 هـ
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الوطنية  الموؤ�س�سات  من  للحبوب  العامة  الموؤ�س�سة  ُتعد 
القت�سادیة  التنمية  تحقيق  في  بارز  دور  لها  التي  الرائدة 
بالمملكة  الغذائية  ال�سلع  باأهم  المواطن  احتياجات  وتوفير 
المواد  اأهم  من  یعد  الذي  الدقيق  وهي  ال�سعودیة  العربية 
القدم  من  الإن�سان  لدى  رئي�سًا  عن�سرًا  تمثل  التي  الغذائية 
والمعجنات  والحلویات  الخبز  لإنتاج  اأ�سا�ض  ب�سكل  وی�ستخدم 
من  الإن�سان  لج�سم  المهمة  الغذائية  بمحتویاته  یتميز  كما 

والن�سویات. البروتينات 
هذا  اإخراج  في  الم�ساهمة  على  الموؤ�س�سة  حر�ست  لذلك 
باأهمية  الم�ستهلك  لتوعية  الخبز«  في  »الإ�سراف  الإ�سدار 

فيه. الإ�سراف  وعدم  بحكمة  المنتج  هذا  ا�ستخدام 

وباهلل التوفيق ،،،
المعــد
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تنتج المطحنة الواحدة في حدود

إنتاج الدقيق

خالل  من  الدقيق  اإنتاج  ویتم 
ومعقدة  طویلة  مراحل  عدة 
تبداأ بتنظيف القمح وترطيبه 
لي�سهل ف�سل ق�سرة حبة القمح 
اللب)الدقيق(  عن  )النخالة( 
ثم الجر�ض والطحن والتعبئة 
.. وهذه العملية ت�ستغرق اأكثر 

یومين. من 

انظر التفا�سيل بال�سكل في �سفحة 18
٢٠٠

مليون ریال

11٠٠٠ كي�ض/یوميًّا

حيث یطحن القمح 
بمطاحن ت�سل قيمة 

المطحنة الواحدة اإلى حدود

یتكون مبنى المطحنة من �سبعة 
اأدوار م�ساحة الدور الواحد

ُت�سرف الموؤ�س�سة العامة للحبوب على اإنتاج الدقيق في عدد من �سركات المطاحن 
حيث  �ساعة   )٢4( مدار  وعلى  �سخمة  مطاحن  طریق  عن  المملكة  مناطق  في 
ی�سل مدعوما اإلى الم�سانع والمخابز بجودة عالية حتى یح�سل الم�ستهلك على 

المنتج النهائي ب�سعر منا�سب.

٪١٤,٥
٪٨٣

٪٢,٥

٪١٤,٥

٪٨٣

٪٢,٥

1٠٠ م٢
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استهالك الدقيق

یبلغ ا�ستهالك الدقيق 
في المملكة �سنویًا

6٠مليون
كيـــــــ�ض 

كجم45 زنـــــة

ویقـــدم دعـــــــم �سنــــــوي ی�سل اإلى حـــــــدود

لي�سل الخبـــز للم�ستهلك باأقل تكلفة.

٢ مليار ریال
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تعريف الخبز :
ج بالنار...  » المعجم الو�سيط« قيق المعجون الُمَن�سَّ هو ا�سٌم لما ُی�سنع من الدَّ

ف
ـرا

سـ
إل

ا

ورد النهي عن الإ�سراف في القراآن الكریم في عدة اآیات 
وكذلك في ال�سنة النبویة.

من ا�ستطاع اأن یدیر ا�ستهالكه بتعقل �سواء بال�سراء قدر 
الحاجة اأو الت�سرف الأمثل فيما زاد عن الحاجة ..

فهل الم�سرف في ا�ستهالك الخبز یعقل حينها؟

ا ـً شرعــ

عقــــــاًل

مجاوزة القصد ...تعريف اإلسراف:

زائدًا على ما ینبغي... ومعنى ذلك  ال�سيء فيما ل ینبغي  هو �سرف 
الفعلية. الحاجة  تزید عن  بكمية  ال�سلعة  ت�ستري  اأنك 

فنحن الم�سلمين اأولى واأجدر بالقت�ساد والإح�سا�ض بجياع العالم.

مذموم شرعاً وعقاًل:
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أواًل: عند المنتجين:

 اإنتاج كميات ع�سوائية لتكون متوافرة عند ح�سور الم�ستهلك في اأي وقت.
تلف  اإلى  یوؤدي  وهذا  الدقيق  �سعر  نظرًا لنخفا�ض  المنتج  بجودة  الهتمام   عدم 

ق�سير. وقت  خالل  المنتج 
 �سوء الت�سرف في الكميات الزائدة من المنتج وعدم ال�ستفادة منها عند الإنتاج في 

اليوم التالي بتقليل الكميات.
 قيام بع�ض المنتجين برمي بقایا المنتجات اأو العجين في حاویات النفایات.

العادات السلبية في االستهالك
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الحاجة  اإلى  النظر  دون  ب�سراهة  ال�سراء    
ال�سعر. انخفا�ض  ب�سبب  لال�ستهالك  الفعلية 
  عـــدم الهتمــــام بجـــودة المنتـــج عند ال�ســراء 
من  لنتمكن  المتميزة،  المحال  انتقاء  عدم  اأي 
حفظه وال�ستفـادة من الكميات الزائدة في وقـت اآخر.
الفائ�سة  الكميات  مع  التعامل  ثقافة  غياب   

اأخرى. مرة  وا�ستهالكها  بحفظها  یتعلق  فيما 

هـدر
٪ ٣٠

المخ�س�سة  الكميات  في  ال�سنوي  الهدر  اأن 
هو: فقط-  ال�سمبو�سة  -لإنتاج  الدقيق  من 

هل تعلم

ثانيًا: عند المستهلكين:

كي�ض من كل ثالثة اأكيا�ض اأي اأن متو�سط الهدر في الكميات الم�ستهلكة في معامل ال�سمبو�سة ی�سل 
اإلى )٣٠٪( من الكميات المخ�س�سة وتعادل )1٩5،5٠٠( كي�ض دقيق زنة)45 كجم/�سنة(، وذلك ب�سبب 
التخل�ض من الأجزاء الجانبية لأقرا�ض ال�سمبو�سة، وتت�ساعف هذه الكميات في اأوقات الموا�سم التي 

ت�سبق �سهر رم�سان المبارك.
 *  هذا الهدر في ال�سمبو�سة فقط. .. فما الحال في بقية المنتجات ؟

  غياب الوعي الدیني عند البع�ض باأهمية القوام »التو�سط « في ال�ستهالك دون اإ�سراف اأو تبذیر.

 التخل�ض من الكميات الزائدة في النفایات وهذا من اأ�سواأ الت�سرفات و�سورة من �سور كفر النعم.
  وجود ثقافة ال�سراء دون النظر اإلى الحاجة الفعلية وما زاد یعطى للحيوانات... ول یعلم هذا 

الم�ستهلك اأن الخبز المدعوم موجه لال�ستهالك الآدمي.
  حر�ض بع�ض الم�ستهلكين على �سراء الخبز �ساخنًا وتعبئته في اأكيا�ض بال�ستيكية ما ی�سبب 

البخر والرطوبة ثم التعفن.
  غياب ال�سعور بالآخرین عند ال�سراء كما یقال »لم اأَر اإ�سرافًا بينًا اإل على ح�ساب حق م�ساع «.
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   عن اأم الموؤمنين عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن النبي

 »�سلى اهلل عليه و�سلم« قال: )اأكرموا الخبز( رواه الحاكم و�سححه ووافقه الذهبي ورواه 

الجامع  �سحيح  في  الألباني  وح�ّسنه  ال�سغير  الجامع  في  ال�سيوطي  و�سححه  الإیمان  �سعب  في  البيهقي 
ال�سغير 1/5٦٢.

»واإكرامه »الخبز« اأن ل یوطاأ ول یمتهن باأن یو�سع في القاذورات والمزابل اأو 
ینظر اإليه بعين الحتقار«.

   یكره اأكل وجه الخبز اأو جوفه ورمي باقيه »لما في ذلك من اإ�سراف«.

   عند �سراء المخبوزات دع تفكيرك باأخذ ما یكفيك واأ�سرتك ل كيفية التخل�ض 

من الزائد عن ال�ستهالك.

   اأعلم اأن �سراء خبز اأكثر من حاجتك اإنما هو على ح�ساب الآخرین.. وهذا یعد 
اعتداء على حق الغير.

نصائح وإرشادات

  ل تنظر اإلى ال�سعر الزهيد؛ فالنعم ل تدوم اإل بال�سكر ...
ت. ت واإن ُكفرت َفرَّ       فاإن هي �ُسكرت َقرَّ

كفى
   إسراًفا.. !!
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واإمكانية  الحفظ  �سهولة  على  ی�ساعد  العالية  الجودة  ذات  المخبوزات  �سراء    

بعيدًا. المخبز  كان  واإن  ال�ستهالك... 

 ... تعبئته  قبل  )O٢5م(  الغرفة  حرارة  درجة  اإلى  یبرد  حتى  الخبز  ترك  یجب    

اإلى تكثف الماء داخل  لأن و�سع الخبز �ساخنًا داخل الأكيا�ض البال�ستيكية یوؤدي 

هذه  )هجرة  الخبز  اإلى  الكيميائية  المواد  وانتقال  بالتعفن  ی�سرع  ما  الأكيا�ض 

الخبز(. اإلى  المواد 

   عند الرغبة في تخزین الخبز في الثالجة یحفظ مغلفًا في التجميد ولي�ض في التبرید.

   تتم تعبئة الخبز في عبوات �سحية منا�سبة وجافة للمحافظة على خوا�سه الطبيعية.

   و�سع المنتج في العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد وفي وقت واحد.

عن  بعيداً  تحفظ  اأن  یجب  مبا�سرة  المخبوزات  ا�ستهالك  في  الرغبة  حال  في    

المرغوبة. غير  والروائح  التلوث  وم�سادر  ال�سم�ض  واأ�سعة  الرطوبة 

   عند الرغبة في تجفيف الخبز ل�ستهالكه لحقا، كما في )�ض 1٧( یجب اأن یكون 

ویمكن  مكّوم(  )غير  وُیفرد  والرطوبة  الحرارة  عن  بعيد  جاف  نظيف  مكان  في 

تغطيته بقما�ض لي�سمح بالتهویة.

ارشادات وتنبيهات لحفظ المخبوزات
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الفائض من طعامك.. قد يكون وجبة لغيرك

المال لك..
نعم المال لك ، ولكن الموارد للجميع..

وقد حثنا دیننا على الأكل وال�سرب دون اإ�سراف، قال �سلى اهلل عليه و�سلم:

{ َما َماَلأَ اآَدِمّي ِوَعاًء �َسًرا ِمْن َبْطٍن ِبَح�ْسِب اْبِن اآَدَم اأُُكاَلٌت ُیِقْمَن 

ْن َكاَن َل َمَحاَلَة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث ِل�َسَراِبِه َوُثُلٌث ِلَنَف�ِسِه } ْلَبُه َفاإِ �سُ
الراوي: المقداد بن معد یكرب الكندي، المحدث: الألباني، الم�سدر: �سحيح الجامع.
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* الأرقام التالية تو�سح ن�سبة الفقد والهدر ح�سب درا�سة  الموؤ�س�سة العامة للحبوب » كتاب خط الأ�سا�س «.
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ماذا تنتظر

سلعة معانة

هدر وإسراف
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انتبه!

احذر!

اعلم!

ر! تذكَّ

الخبز أنتج من 
أجلك ال إلطعام 

الحيوانات ..

أن تكون سبباً 
في سلب هذه 

النعمة..

أن من أعطاك 
هذه النعمة ال 

يحب المسرفين..

كيف كانت حياة 
أجدادنا.. وكيف 

حياتنا اآلن ..
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المؤسسة العامة للحبوب
ص.ب ٣٤٠٢ الرياض١١٤٧١
المملكة العربية السعودية

هاتف : ٠١١٢١٠٣٣٣٣     فاكس : ٠١١٢١٠٤٤٤٤ 


