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تســعى المملكــة العربيــة الســعودية فــي إطــار رؤيــة 2030 إلــى زيــادة نســبة اإلكتفــاء 
الذاتــي الغذائــي الــذي بلــغ فــي عــام 2016 نســبة 41.9%.  وبالرجــوع إلــى أهــداف 
البرنامــج العالمــي للتنميــة المســتدامة علــى مســتوى الغــذاء، الــذي يؤكــد علــى 
الغذائــي بنســبة 50% فــي ضــوء رؤيــة 2030، فــإن  الفقــد والهــدر  خفــض كميــات 
إنخــراط المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا البرنامــج يتطلــب بنــاء نمــوذج محــاكاة 
يشــرح طريقــة ومراحــل الوصــول إلــى النســب المثلــى علــى مســتوى محــددات عــرض 

الغــذاء الــذي يضمــن تحقيــق هــذا الهــدف فــي المملكــة. 

تــم االعتمــاد علــى البيانــات حســب مصــادر : الهيئــة العامــة لإلحصــاء , منظمــة األغذيــة 
العالميــة )الفــاو(, المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة )الكتــاب اإلحصائــي 2017(.

سيتم بناء هذا النموذج من خالل مرحلتين أساسيتين:

المراحــل . 1 مــن  مرحلــة  كل  فــي  والهــدر  للفقــد  المثلــى  النســب  تحديــد 
الخمســة لسلســة اإلمــداد )اإلنتــاج/ مــا بعــد الحصــاد والتخزيــن والمناولــة/ 
 مــن بلــوغ 

ً
التعبئــة والتجهيــز/ التوزيــع/ اإلســتهالك( التــي تمكــن نظريــا

الهــدف المنشــود فــي 2030 وهــو خفــض الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 
بنســبة %50.

إســتخدام هــذه النســب المثلــى فــي حســاب نســبة تغيــرات محــددات عرض . 2
الغــذاء )اإلنتــاج/ الــواردات/ الصــادرات/ المخــزون( وتغيــر نســبة اإلكتفــاء 
الذاتــي مــن كل منتــج غذائــي باإلعتمــاد علــى توقعــات التطــور الســكاني 

وعلــى الزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب علــى الغــذاء إلــى حــدود 2030.

المقدمة
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نموذج توقعات مستويات الفقد والهدر 
لكل منتج غذائي من 2020 إلى 2030

1.2  المرحلة األولى: 

سيتم خالل هذه المرحلة بناء نموذج المحاكاة من خطوتين:

الخطوة األولى: . 1
تحديــد الهــدف المتمثــل فــي تخفيــض نســبة الفقــد والهدرالحاليــة )خــط األســاس 

فــي عــام 2016( بنســبة 50% لــكل منتــج فــي أفــق 2030. 

الخطوة الثانية:   .2
يقــوم نمــوذج المحــاكاة بحســاب النســب المثلــى للفقــد والهــدر فــي كل مرحلــة 
مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد حســب كل منتــج بحيــث نصــل إلــى الهــدف المعلــن 
ــكل   مــن النســب المتحصــل عليهــا ل

ً
فــي الخطــوة األولــى، ويكــون ذلــك انطالقــا
مرحلــة عنــد تحديــد خــط األســاس فــي 2016. 

2.2  المرحلة الثانية:

 ســيتم خــالل هــذه المرحلــة إســتخدام النســب المثلــى المتحصــل عليهــا فــي 
)اإلنتــاج/  الغــذاء  عــرض  محــددات  تغيــرات  نســبة  لحســاب  األولــى  المرحلــة 
الــواردات/ الصــادرات/ المخــزون( وتغيــر نســبة اإلكتفــاء الذاتــي مــن كل منتــج 
غذائــي باإلعتمــاد علــى توقعــات التطــور الســكاني وعلــى الزيــادة المتوقعــة 

إلــى 2030. الغــذاء مــن 2020  فــي الطلــب علــى 
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 من 2020 إلى 2030

نموذج الحساب النهائي للفقد والهدر في جميع مراحل سلسلة اإلمداد
Final Loss & Waste calculation Model in each step of the food supply chain (FSC(
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  النمــوذج يأخــذ بعيــن االعتبــار معامــل التحويــل الصناعــي. بالنســبة للمنتجــات الطازجــة وغيــر المصنعــة فــان الحســاب 
النهائــي للفقــد والهــدر يســاوي المعــادل األولــي للفقــد والهدر
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نتائج نموذج المحاكاة )الدقيق / الخبز)
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

تظهر نتائج المحاكاة بالنسبة للقمح ما يلي:
بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي القمــح بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1

مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب باألســاس  خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلــة 
التوزيــع مــن 5% فــي 2016 إلــى 4.1% بحلــول 2030 وخفــض معــدالت الهدرعنــد 

اإلســتهالك مــن 26% إلــى 11.3% لنفــس الفتــرة.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض . 2

نســبة الفقــد والهــدر فــي القمــح بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
يبلــغ  القمــح بمتوســط معــدل ســنوي  زيــادة مخزونهــا اإلســتراتيجي مــن  مــن 
ــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي 

ً
18.3% خــالل الفتــرة 2020-2030 .وأيض

القمــح بـــ50% فــي النهايــة ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات مــن %4.15 
للفتــرة 2016-2020 إلــى 0.59% بحلــول 2030.
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نتائج نموذج المحاكاة )األرز)
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األرز بـــ50% فــي نهايــة 2030 مقارنــة . 1
بمســتواه فــي 2016 يتطلــب باألســاس  خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلــة التوزيــع 
مــن 3% فــي 2016 إلــى 1.5% بحلــول 2030 وخفــض معــدالت الهدرعنــد اإلســتهالك 

مــن 31.5% إلــى 15.6% لنفــس الفتــرة.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفــض . 2

نســبة الفقــد والهــدر فــي األرز بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة مــن 
زيــادة مخزونهــا اإلســتراتيجي مــن األرز بمتوســط معــدل ســنوي يبلــغ 5.7% خــالل 
ــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األرز بـــ%50 

ً
الفتــرة 2020-2030. وأيض

فــي نهايــة ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات مــن 1.7% للفتــرة 2016-
2020 إلــى 0.3% بحلــول 2030.
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نتائج نموذج المحاكاة )الخضروات )

 الخضروات
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الخضــروات  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساســا فــي ثــالث 

مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 20% فــي 2016 إلــى %7 	 

فــي 2030.
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 5% إلــى 2.6% بالنســبة 	 

للخضــروات الطازجــة ومــن 7% إلــى 3.8% بالنســبة للخضــروات المصنعــة 
بيــن 2016 و 2030.

إلــى %7.6 	   %21 مــن  الهــدر  نســبة  اإلســتهالك: خفــض  علــى مســتوى 
بالنســبة للخضــروات الطازجــة ومــن 12% إلــى 5.8% بالنســبة للخضــروات 

بيــن 2016 و 2030. المصنعــة 
الهــدف  التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا  الشــكل  حســب ماهــو موضــح فــي   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الخضــروات بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن 
المملكــة مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.5% بمــا يمكنهــا 
مــن زيــادة نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن الخضــروات مــن 67.6% فــي عــام 2016 إلى 
73.5% بحلــول 2030. وأيضــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الخضــروات 
بـــ50% فــي نهايــة 2030 ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات مــن %1.9 
للفتــرة 2016-2020 إلــى 0.3-%  بحلــول 2030 ورفــع نمــو الصــادرات بمتوســط نمــو 

ــرة 2030-2020. ســنوي 0.3% خــالل الفت
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نتائج نموذج المحاكاة )الفواكه)

الفواكه



18
مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الفواكــه  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساســا فــي ثــالث 

مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
-علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 18% فــي 2016 إلــى 	 

.2030 فــي   %5.3
-علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 8% إلــى 3.6% للفواكــه 	 

الطازجة.
إلــى %5.2 	  -علــى مســتوى اإلســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن %19 

للفواكــه  بالنســبة   %9.1 إلــى   %15 ومــن  الطازجــة  للفواكــه  بالنســبة 
.2030 و   2016 بيــن  المصنعــة 

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي الفواكــه بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2%  وخفــض نســق نمــو مــن 
4.31% خــالل الفتــرة 2016-2020 إلــى 0.23% بحلــول 2030 بمــا يمكنهــا مــن زيــادة 
نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن الفواكــه مــن 52.8% فــي عــام 2016 إلــى %56.3 

بحلــول 2030. 
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نتائج نموذج المحاكاة )التمور)
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي التمــور  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساًســا فــي ثــالث 

مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 2.5% فــي 2016 إلــى 	 

فــي 2030.  %1.3
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 7% إلــى 3.2% للتمــور 	 

الطازجــة.
 	 %3.3 إلــى   %8 مــن  الهــدر  نســبة  خفــض  االســتهالك:  مســتوى  علــى 

.2030 و   2016 بيــن  الطازجــة  للتمــور  بالنســبة 
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي التمــور بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 

مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي %1.3 . 
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نتائج نموذج المحاكاة )اللحوم الحمراء)

اللحوم
 الحمراء
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي اللحــوم الحمــراء  بـــ 50% فــي نهاية . 1
 فــي 

ً
ــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساســا 2030 مقارن

ثــالث مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
-علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 4.2% فــي 2016 إلــى 	 

2.2% فــي 2030.
-علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 12% إلــى 4.7% للحــوم 	 

الطازجة.
-علــى مســتوى اإلســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 15% إلــى %5.2 	 

بالنســبة للحــوم الطازجــة بيــن 2016 و 2030.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي اللحــوم الحمــراء بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( 
ــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي %5.5   ســتتمكن المملكــة مــن زي
والحــد مــن نســق نمــو الــواردات مــن 4.52% ســنة 2016 إلــى 0.13% بحلــول 2030 
بمــا يمكنهــا مــن زيــادة نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن اللحــوم مــن 18.6% فــي عــام 

2016 إلــى 27.5% بحلــول 2030.
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نتائج نموذج المحاكاة  )الدواجن)
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الدواجــن  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد فــي جميــع مراحــل 

سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 5% فــي 2016 إلــى %3.4 	 

فــي 2030.
علــى مســتوى مــا بعــد الحصــاد والمناولــة والتخزيــن: خفــض نســبة الفقــد 	 

مــن 8% إلــى %4.2.
على مستوى التجهيز والتعبئة: خفض نسبة الفقد من 6% إلى %3.	 
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 7% إلــى 1.6% للدواجــن 	 

الطازجــة ومــن 6% إلــى 4.9% للدواجــن المصنعــة.
إلــى %4.4 	  الهــدر مــن %16  علــى مســتوى اإلســتهالك: خفــض نســبة 

للدواجــن  بالنســبة   %3.9 إلــى   %5 ومــن  الطازجــة  للدواجــن  بالنســبة 
.2030 و   2016 بيــن  المصنعــة 

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي الدواجــن بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.6% وخفــض معــدالت نمــو 
الــواردات مــن  4.59% ســنة 2016 إلــى 1.28% ســنة 2030 بمــا يمكنهــا مــن زيــادة 
نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن الدواجــن مــن 46.6% فــي عــام 2016 إلــى %50.6 

بحلــول 2030.
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نتائج نموذج المحاكاة  )األسماك)
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األســماك  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلتــي:

اإلنتاج: خفض نسبة الفقد من 9.4% في 2016 إلى 5.3% في 2030.	 
التوزيع: خفض نسبة الفقد من 9% إلى 4.3% لألسماك الطازجة.	 
 	 %5.2 إلــى   %15 مــن  الهــدر  نســبة  خفــض  اإلســتهالك:  مســتوى  علــى 

لألســماك  بالنســبة   %6.8 إلــى   %11 ومــن  الطازجــة  لألســماك  بالنســبة 
.2030 و   2016 بيــن  المصنعــة 

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي صــورة تحقيــق هــذا الهــدف   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األســماك بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن 
المملكــة مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.8%  والحــد مــن 
نســق نمــو الــواردات مــن 3.17% إلــى 0.3% بحلــول 2030 بمــا يمكنهــا مــن زيــادة 
نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن األســماك مــن 46.6% فــي عام 2016 إلــى 53% بحلول 

.2030
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تحقيــق النســب المثلــى للفقــد والهــدر فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــداد لجميــع 
ــج نمــوذج المحــاكاة التــي تــم عرضهــا أعــاله، ســيمكن المملكــة  المنتجــات حســب نتائ

مــن:
تحديــد نســق نمــو واردات الغــذاء عنــد متوســط ســنوي يبلــغ 0.55% خــالل الفتــرة 	 

 عــن 2.88% للفتــرة مــن 2016 إلــى 2020. 
ً
مــن 2020 إلــى 2030 عوضــا

تحقيــق نســبة نمــو فــي المخــزون اإلســتراتيجي للغــذاء بمتوســط ســنوي يبلــغ 	 
9.38% خــالل الفتــرة 2030-2020. 

تحســين مســتوى اإلكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء مــن نســبة 41.9% فــي عــام 2016 	 
إلــى نســبة 48.6% بحلــول 2030.

جميع المنتجات:
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مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي بالمملكــة العربية الســعودية

 من 2020 إلى 2030

سلســلة  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  فــي  المقــدرة  والهــدر  الفقــد  نســب   .1 الملحــق 
الميدانــي( المســح  نتائــج  )حســب  االمــدادات 

NM

مالحق نموذج المحاكاة

الملحق 2. تغير محددات العرض للقمح خالل الفترة 2030-2016

40.94            40.40             39.85             39.28             38.71               38.12              37.52             36.92              36.30              3570              35.02    33.20
مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة 
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الملحق 2. تغير محددات العرض للتمور خالل الفترة 2030-2016






