




2

هـ ١٤٤٠المؤسسة العامة للحبوب ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المؤسسة العامة للحبوب 
خط األساس : مؤشر الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة العربية 

هـ ١٤٤٠السعودية.  / المؤسسة العامة للحبوب   .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٠٨

٣-٩٥٢٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- ترشيد االستهالك - ٢- االغذية - استهالك - السعودية   ١
السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٠/٥٢٧٤ ٦٥٨٫٨٣٤ ديوي 

١٤٤٠/٥٢٧٤ رقم اإليداع: 
٣-٩٥٢٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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نجحــت المؤسســة بفضــل اللــه ثــم بمجهــودات القائميــن علــى البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد 

والهــدر فــي الغــذاء المنبثــق عــن اســتراتيجية األمــن الغذائــي فــي تحديــد خــط األســاس لحجــم 

الفقــد والهــدر الغذائــي داخــل المملكــة، وذلــك مــن خــال مســح ميدانــي غطــى كامــل مناطــق 

بقــت فيــه األســاليب العلميــة العالميــة المتعــارف عليهــا، وســيمثل ذلــك بمشــيئة 
ُ
المملكــة، وط

اللــه نقطــة االنطــاق نحــو تخفيــض معــدالت الفقــد والهــدر فــي المملكــة وفــق خطــة مدروســة، 

تســتهدف نشــر الوعــي فــي سلســلة اإلمــداد الغذائــي بمــا يتوافــق مــع قيمنــا اإلســامية التــي 

تدعــو إلــى الحــد مــن الفقــد واإلســراف والحفــاظ علــى نعمــة الغــذاء.

 وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار إدراك الدولــة -حفظهــا اللــه- ألهميــة المحافظــة علــى المــوارد 

االقتصاديــة واالجتماعيــة .وقــد حبــا اللــه هــذا الوطــن نعمــة توافــر الغــذاء وتنوعــه، ممــا يســتوجب 

معــه أهميــة التوعيــة بضــرورة الحــد مــن مظاهــر اإلســراف التــي تتســم بهــا بعــض الســلوكيات ، مــا 

 الســتراتيجية األمــن الغذائــي 
ً
 أساســا

ً
يجعــل مــن البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر ركنــا

التــي تشــرف المؤسســة العامــة للحبــوب علــى تنفيذهــا ضمــن مجموعــة مــن المبــادرات األخــرى.

وبالله التوفيق  ،،، 

تمهيد:
 محافظ المؤسسة العامة للحبوب

محافظ المؤسسة العامة للحبوب 

م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس   
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بسم الله الرحمن الرحيم 

بنــى عليهــا ، وحيــث إن اســتراتيجيات األمــن 
ُ
ســس ت

ُ
مــن أهــم دعائــم الدراســات والخطــط وجــود أ

األســس  هــذه  أهــم  علــى معطيــات واضحــة وذات مصداقيــة ومــن  بنــى 
ُ
ت أن  يجــب  الغذائــي 

والمعطيــات هــي كميــات ونســب الفقــد والهــدر فــي الغــذاء ، والتــي تعانــي منهــا كثيــر مــن 

الــدول بمختلــف مكانتهــا التنمويــة ، إال أن األمــر يــزداد خطــورة فــي بعــض الــدول عــن غيرهــا، بمــا 

تعانيــه مــن قلــة المــوارد وارتفــاِع نســب الفقــد والهــدر الغذائــي.

 مــن المؤسســة العامــة للحبــوب عندمــا أســند إليهــا تنفيــذ البرنامــج الوطنــي للحــد مــن 
ً
 وحرصــا

الفقــد والهــدر فــي الغــذاء، وألهميــة االعتمــاد علــى أرقــام تنطلــق مــن الواقــع )دون الخــوض أو 

االعتمــاد علــى أرقــام متداولــة عبــر وســائل اإلعــام »بغــض النظــر عــن مصدرهــا«(، فقــد وضعــت 

علــى عاتقهــا تبنــي دراســة مســحية ميدانيــة ذات بعــد علمــي، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا: تقديــر 

ــر الدوليــة  حجــم ونســبة كلٍّ مــن الفقــد والهــدر  فــي الغــذاء بالطــرق العلميــة وحســب المعايي

)خــط األســاس(، وكذلــك تحليــل األســباب االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المتســببة فــي ذلــك؛ 

لمحاولــة عاجهــا بمــا يكفــل رفــع مســتوى الترشــيد لــدى المســتهلك، وهــذه الدراســة يؤيدهــا 

ديننــا اإلســامي بوجــوب الحــذر مــن اإلســراف، وغيــر ذلــك مــن األهــداف .

 وبحمــد اللــه تــم االنتهــاء مــن هــذه الدراســة لنضــع بيــن أيديكــم نتائجهــا غيــر المســبوقة علــى 

 ُيعتمــد عليهــا -بعــد اللــه- فــي األبحــاث 
ً
 ومرتكــزا

ً
المســتويين المحلــي والعالمــي؛ لتكــون نــواة

الوعــي  التغيــر فــي  المجتمــع، وقيــاس مســتوى  التوعيــة ألفــراد  المتخصصــة، وفــي حمــات 

االســتهاكي )االقتصــاد الســلوكي(، ومعرفــة أثــر ذلــك فــي الســنوات المقبلــة .

 لمــا فيــه الخيــر لهــذه 
ً
 ووطنيــا

ً
 دينيــا

ً
... اللــه نســأل أن ينفــع بهــذه الدراســة والتــي تمثــل بعــدا

ً
ختامــا

الدولــة المملكــة العربية الســعودية وســاكنيها .

تمهيد: مدير البرنامج الوطني 
للحد من الفقد والهدر في الغذاء 

مدير عام األسعار واإلعانات بالمؤسسة العامة للحبوب

ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء

أ . زيد بن عبـــدالله الشبـــــانات

 7   ُجمادى األولى  1440 هـ
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تتنامــي بعــض الظواهــر والســلوكيات الســلبية فــي المجتمعــات التــي تؤثــر عليهــا، والتــي  

يمكــن أن تنطلــق مــن معتقــدات ومفاهيــم ثقافيــة واجتماعيــة خاطئــة تتوارثهــا األجيــال، ومــن 

هــذه الســلوكيات »هــدر الغــذاء« والــذي أقــل مــا يقــال فيــه أنــه تصــرف غيــر مســؤول؛ ألنــه 

يــؤدي إلــى خســارة العالــم لقــدر كبيــر مــن أحــد العناصــر النــادرة والازمــة لبقــاء الجنــس البشــري 

 فــي ســلة النفايــات إمــا 
ً
دون مبــرر اقتصــادي، حيــث يتــم إلقــاء كميــات كبيــرة مــن الطعــام يوميــا

بقصــد أو مــن دون قصــد، ممــا يتســبب فــي حرمــان الفقــراء مــن هــذه المــواد الغذائيــة.

لــذا فهــذا اإلصــدار يوضــح مؤشــر الفقــد والهــدر الغذائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية )خــط 

األســاس(، والــذي يهــدف إلــى تقديــر حجــم هاتيــن الظاهرتيــن بطريقــٍة علميــٍة وفــق المعيــار 

ــُه  الدولــي للفقــد والهــدر الغذائــي »FLW Standard» ، وهــذا المســح الميدانــي الــذي أطلقت

المؤسســة العامــة للحبــوب – وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة -، وأســهمت جامعــة اإلمام محمد 

بــن ســعود اإلســامية فــي تنفيــذه يعــد األول علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي مــن حيــث 

عــدد المنتجــات الغذائيــة التــي شــملها المســح، والنطــاق الجغرافــي، وحجــم العينــة، باإلضافــة 

إلــى التوزيــع النوعــي لمواقــع المنتجــات بسلســلة اإلمــداد الغذائــي. 

كمــا حــرص الفريــق العملــي علــى تدقيــق النتائــج الصــادرة عــن المســح الميدانــي مــن خــال 

تنفيــذ دراســة تجريبيــة شــملت ثــاث عشــرة مدينــة بجميــع مناطــق المملكــة، وتبعهــا دراســة 

أســاس لخمــس وثاثيــن مدينــة واكبتهــا دراســة نوعيــٍة ســلوكيٍة لتلــك الظاهرتيــن ، ومــن ثــم 

تطبيــق المســح علــى عينــٍة لدراســة االنحــراف المعيــاري للتجربــة، وانتهــت بدراســٍة تأكيديــٍة 

شــملت مشــاركة عشــرين جمعيــة ومشــروع لحفــظ النعمــة. 

تمهيد: المشرف العام 
ورئيس الفريق العلمي للدراسة

المشرف العام ورئيس الفريق العلمي للدراسة
د. عبدالرحمن بن ناصر الخريف 

أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية
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أهداف المسح الميداني

تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء في المملكة 
العربية السعودية بطرق علمية حسب المعايير 

الدولية. 

قيــاس الخســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن الفقــد 
العربيــة  المملكــة  فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر 

الســعودية. 

تحليــل األســباب االقتصاديــة و االجتماعيــة والثقافيــة 
فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر  الفقــد  فــي  المتســببة 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

مقارنــة حجــم الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكة 
العربيــة الســعودية مــع بعــض الــدول األخرى. 

ــراح سياســات وخطــط للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي  اقت
الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تزويــد المؤسســة بمؤشــر األداء الخــاص بالفقــد والهــدر 
فــي الغــذاء حتــى عــام )2020م( فــي برنامــج التحــول 

الوطنــي 
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هــو كميـــــات األغذيـــــة التــي تتــــم خســارتها علــى طــــول سلسلـــــة اإلمــــــدادات الغذائيـــــة )فــي المــزارع والمصانـــــع 
ووسائــــــل النقــل وغيرهـــــــــا( فـــــــا تصـــــــل إلـــــــى المستهـــــــلك النهائــي.

هــــــو مــــــا يتـــــم هــدره مـــن الغــــــــذاء المخــــصص لاستهـــــــاك بعـــــــد مراحـــــــل اإلنتـــــاج والتوزيــع فـــــــي المطاعــــــــم 
ــا . ــازل .. وغيرهـــ ــادق والمنـــــــــ والفنــــــ

 مقسمة على ثمان 
ً
 غذائيا

ً
سعت الدراسة لتحديد حجم الفقد والهدر الغذائي في تسعة عشر منتجا

مجموعات : 
القمح » الدقيق– الخبز« . 1
 األرز. 2
التمور. 3
الخضروات »كوسة-خيار-طماطم-بصل- بطاطس-جزر- خضروات غير مصنفة«. 4
الفواكه » البرتقال-البطيخ-المانجو - فواكه غير مصنفة«. 5
اللحوم الحمراء »اإلبل – الغنم –لحوم غير مصنفة )أبقار(«. 6
الدواجن. 7
األسماك. 8

المفاهيم والمصطلحات

 الفقد في الغذاء

الهدر  في الغذاء 

المنتجات محل الدراسة 
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ويقصــد بهــا المراحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء مــن المنشــأ إلــى أن يصــل إلــى يــد المســتهلك ، ويوضــح الشــكل التالــي 

مواقــع رئيســة فــي سلســة اإلمــداد الغذائــي الـــ )33( الثاثــة والثاثيــن فــي عينــة الدراســة ) التجريبيــة واألساســية  

للفقــد والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة (. 

مواقع سلسلة اإلمداد الغذائي 

األسواق المركزية  
محالت التجزئة

محالت العصائر 
محالت الحلويات 

والفطائر 

األسواق المركزية  
محالت التجزئة

األسواق المركزية  
محالت التجزئة
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يشمل المسح الميداني لعينة الدراسة التالي :

الدراســة التجريبيــة مكونــة مــن )7210( ســبعة آالف ومئتــان وعشــرة عينــة موزعــة علــى )13( ثــاث عشــرة . 1

بــكل منطقــة. )1( مدينة/محافظــة  بواقــع  للمملكــة  إداريــة  منطقــة 

 وســبعمائة وتســعون عينــة موزعــة علــى )35( . 2
ً
الدراســة األساســية : مكونــة مــن )41790( واحــد وأربعــون ألفــا

خمــس وثاثيــن مدينــة/ محافظــة  مــن مــدن/ محافظــات المملكــة.

دراســة نوعيــة ســلوكية: مكونــة مــن )1000( ألــف عينــة موزعــة علــى )27( ســبع وعشــرين مدينــة/ محافظــة  . 3

مــن مــدن/ محافظــات المملكــة.

دراسة االنحراف المعياري : مكونة من )500( خمسمائة عينة موزعة على مستوى مناطق المملكة.. 4

الدراسة التأكيدية : مشاركة )20( جمعية ومشروع من جمعيات ومشاريع حفظ النعمة.. 5

المالمح الرئيسة للمسح الميداني 

حجم وتوزيع العينة 



14

توزيع عينة الدراسة التجريبية 
على سلسة اإلمداد الغذائي 

توزيع عينة الدراسة األساسية 
على سلسة اإلمداد الغذائي 
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توزيع عينة الدراسة النوعية السلوكية 

توزيع عينة دراسة االنحراف المعياري 

اعداد االستبانات 
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 إلــى دراســة منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )FAO( : »الخســائر العالميــة فــي الفقــد والهــدر 
ً
اســتنادا

الغذائــي : المــدى واألســباب والوقايــة« 2011. 

ــة مــن المراحــل الخمــس مــن سلســلة اإلمــداد الغذائــي  ــكل مرحل طــرق حســاب الفقــد والهــدر الغذائــي )FLW( ل

:)FSC(

1- مرحلة اإلنتاج

2- مرحلة النقل والتخزين بعد الحصاد 

3-  مرحلة المعالجة والتعبئة، 

معيار حساب الفقد والهدر في الغذاء 

1- حساب الفقد والهدر في الغذاء 

 2- التعـــريفــــــــات

1 .LRP = معدل الفقد لمرحلة اإلنتاج

2 .LRPH  = معدل الفقد لمرحلة ما بعد الحصاد من نقل وتخزين

3 .LRPK = معدل الفقد لمرحلة المعالجة والتعبئة

4 .LRDF   = ) معدل الفقد لمرحلة التوزيع ) طازج

5 .LRDP = )معدل الفقد لمرحلة توزيع الطعام )مطبوخ/مصنع

6 .LRCF  = )معدل الهدر لمرحلة استهاك الطعام )طازج

7 .LRCP  =)معدل الهدر لمرحلة استهاك الطعام )مطبوخ/مصنع

4-  مرحلة التوزيع )طازج ومعالج( 

5- مرحلة االستهاك )طازجة ومعالجة(.

عوامل التحويل :. 8

 	X = التقشير اليدوي 

 	Y = التقشير اآللي

 	Z  = المتوسط 

)E( كمية اإلمداد المحلية

)J( الغذاء المتاح
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3- حساب المعادل األولي للفقد والهدر 
بمراحل سلسلة اإلمداد الغذائي

1- الفقد في مرحلة اإلنتاج 

2- الفقد في مرحلة ما بعد الحصاد    
     من نقل وتخزين

3- الفقد في مرحلة التجهيز 
    والتعبئة  

٤- الفقد في مرحلة   
     التوزيع

٥- الهدر في مرحلة
     االستهالك 

A- الهدر في استهالك الطعام الطازج

B- الهدر في استهالك الطعام المنتج

A- الفقد عند توزيع الطعام )طازج(

B- الفقد عند توزيع الطعام )منتج(
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٤- حسابات الفقد والهدر في كل مرحلة من 
مراحل سلسلة اإلمداد الغذائي

1 - الفقد في مرحلة اإلنتاج 

2 - الفقد في مرحلة ما بعد    
     الحصاد من نقل وتخزين

3 - الفقد في مرحلة التجهيز 
     والتعبئة  

٤ - الفقد في مرحلة
       التوزيع

٥ - الهدر في مرحلة
     االستهالك 

A- فقد الطعام الطازج

B- فقد الطعام المنتج

A- هدر الطعام الطازج

B- هدر الطعام المنتج
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٥- حسابات الفقد والهدر اإلجمالية 

6- حساب قيمة الفقد والهدر بالريال السعودي 

7- حساب حجم مساهمة الفرد في الفقد والهدر الغذائي

A- إجمالي حجم مساهمة  
     الفرد في الفقد والهدر 

* نصيب الفرد من
× الغذاء )كجم/سنة( إجمالي نسبة 

الفقد والهدر 

B- حجم مساهمة الفرد في 
     الفقد والهدر لكل منتج

 للبيانات الواردة من الهيئة العامة لإلحصاء لسنة 2016  ) 555 كجم/سنة (
ً
* نصيب الفرد من الغذاء وفقا





الفصل الثاني 
إحصاءات جمع البيانات

2
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إجمالي عينات الفقد والهدر

*   بلغ إجمالي عدد العينات )52,720( وتم استبعاد غير المكتملة وغير الصادقة وغير الصحيحة.
** يرجع زيادة عينات األرز ألنه الوجبة الرئيسة في أغلب مواقع سلسلة اإلمداد ) المنازل والمطاعم ,,,,,( . 

إجمالي العينات

عينة

فقد

عينة

هدر
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توزيع عينات الفقد – الهدر 
على سلسة اإلمداد 

التوزيع ما قبل
) الطبخ / التصنيع (

التوزيع ما بعد
) الطبخ / التصنيع (

اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(
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إجمالي عينات الفقد والهدر 
حسب المنتجات

*يرجع زيادة عينات األرز ألنه الوجبة الرئيسة في أغلب مواقع سلسلة اإلمداد )المنازل والمطاعم(. 

اللحوم الحمراء
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توزيع العينات على مستوى المناطق

 يل.جإلا رده دقف ةقطنملا

 148 113 35 ةحابلا ةقطنم

 54 54  0 فوجلا ةقطنم

 117 113 4 ةيل.شلا دودحلا ةقطنم

 859 803 56 ضايرلا ةقطنم

 751 594 157 ةيقرشلا ةقطنملا

 328 302 26 ميصقلا ةقطنم

 568 486 82 ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

 77 77  0 كوبت ةقطنم

 305 238 67 نازاج ةقطنم

 79 63 16 لئاح ةقطنم

 W 42 104 146سع ةقطنم

 1,802 1,416 386 ةمركملا ةكم ةقطنم *

 203 186 17 نارجن ةقطنم

 5,437 4,549 888 يل.جإلا

*يرجع زيادة عينات منطقة مكة المكرمة ألنها تحتوي على ثاث مدن رئيسة )مكة و جدة و الطائف(.
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 نازاج ةقطنم

 لئاح ةقطنم

 Iسع ةقطنم

 ةمركملا ةكم ةقطنم

 نارجن ةقطنم

 ردھ دقف



26

توزيع المواقع حسب المناطق

  لقألا رثكألا
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توزيع العينات على مستوى المدن

*
*
*
*

*يرجع عدم إضافة مدن )الظهران- شقراء - ثرمداء - حريماء( إلى إجمالي المدن المضمنة في المسح   

  لعدم اكتمال العينات التجريبية واألساسية بها لمدة 14 يوم.

الهدرالفقد
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توزيع المواقع حسب المــــــدن

  لقألا رثكألا
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توزيع عينات الدقيق/الخبز حسب 
المناطق

*يرجع زيادة عينات منطقة مكة المكرمة ألنها تحتوي على ثاث مدن رئيسة )مكة و جدة و الطائف(.

 يل.جإلا رده دقف ةقطنملا

 148 113 35 ةحابلا ةقطنم

 54 54  0 فوجلا ةقطنم

 117 113 4 ةيل.شلا دودحلا ةقطنم

 859 803 56 ضايرلا ةقطنم

 751 594 157 ةيقرشلا ةقطنملا

 328 302 26 ميصقلا ةقطنم

 568 486 82 ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

 77 77  0 كوبت ةقطنم

 305 238 67 نازاج ةقطنم

 79 63 16 لئاح ةقطنم

 W 42 104 146سع ةقطنم

 1,802 1,416 386 ةمركملا ةكم ةقطنم *

 203 186 17 نارجن ةقطنم

 5,437 4,549 888 يل.جإلا
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 لئاح ةقطنم

 Iسع ةقطنم
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توزيع عينات الفواكه حسب المناطق

 يل.جإلا رده دقف ةقطنملا

 48 39 9 ةحابلا ةقطنم

 11 5 6 فوجلا ةقطنم

 21 17 4 ةيل.شلا دودحلا ةقطنم

 277 231 46 ضايرلا ةقطنم

 194 151 43 ةيقرشلا ةقطنملا

 140 62 78 ميصقلا ةقطنم

 316 216 100 ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

 27 21 6 كوبت ةقطنم

 59 19 40 نازاج ةقطنم

 53 8 45 لئاح ةقطنم

 W 12 23 35سع ةقطنم

 655 378 277 ةمركملا ةكم ةقطنم *

 47 14 33 نارجن ةقطنم

 1,883 1,184 699 يل.جإلا
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توزيع عينات األرز حسب المناطق

*يرجع زيادة عينات منطقة مكة المكرمة ألنها تحتوي على ثاث مدن رئيسة )مكة و جدة و الطائف(
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توزيع عينات الخضروات حسب المناطق

*يرجع زيادة عينات منطقة مكة المكرمة ألنها تحتوي على ثاث مدن رئيسة )مكة و جدة و الطائف(.
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توزيع عينات الدواجن حسب المناطق
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توزيع عينات اللحوم الحمراء)إبل - غنم(  
حسب المناطق
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توزيع عينات األسماك حسب المناطق
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توزيع عينات التمر حسب المناطق

*يرجع زيادة عينات منطقة مكة المكرمة ألنها تحتوي على ثاث مدن رئيسة )مكة و جدة و الطائف(.



37





الفصل الثالث 
نتائج مؤشر الفقد والهدر الغذائي

»خط األساس« 

3
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إجمالي نسب الفقد والهدر في الغذاء
على أساس السلع المستهدفة بالدراسة

 للمعيار الدولي لحساب الفقد والهدر في الغذاء لسنة 2016 الوارد بالصفحات ) 16- 19(.
ً
* تم احتساب نسبة )الفقد - الهدر( في الغذاء وفقا

 للبيانات الواردة من الهيئة العامة لإلحصاء لسنة 2016 والواردة بالصفحة )65(.
ً
** تم احتساب كمية وقيمة )الفقد - الهدر( في الغذاء وفقا

*** تم احتساب حجم مساهمة الفرد في الفقد والهدر الغذائي وفق المعادلة صفحة )19( بناًء على عدد سكان المملكة العربية السعودية 
      لسنة 2018 والذي بلغ ) 33 مليون نسمة ( وفق الموقع اإللكتروني للهيئة العامة لإلحصاء.

**** إجمالي حجم مساهمة الفرد في الفقد والهدر الغذائي يشمل جميع المنتجات الغذائية بالمملكة التي شملتها الدراسة والغير   
        مشمولة )مثل منتجات األلبان والبيض - السكر - البن والشاي والتوابل ....( وفق المعيار الدولي للفقد والهدر الغذائي .

2.330 مليون طن1.736 مليون طن

12,980

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(
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قيمة الهدر التقديرية لجميع السلع 
على أساس االنفاق االستهالكي بالمملكة 

*الهيئة العامة لإلحصاء )الناتج المحلي وإنفاق األسرة 2016(.

االنفاق االستهالكي الطعام 
والمشروبات والتبغ *

االنفاق االستهالكي للتبغ *

االنفاق االستهالكي للغذاء

نسبة الهدر 
في الغذاء 

18.9%

القيمة اإلجمالية للهدر 
على أساس  االنفاق االستهالكي 

االنفاق 
االستهالكي 

للغذاء 

219.027
مليار ريال 

٤.8٥2
مليار ريال 

 21٤.17٥
مليار ريال 

-=

40,480 مليون ريال/ سنة
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نسبة وكمية الفقد والهدر الغذائي
اإلجمالية لكل منتج  

البصل

البطيخ

الجزرالطماطم

الكوسة

41%
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 نسبة إجمالي الفقد والهدر الغذائي
لكل منتج  
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نسب الفقد - الهدر الغذائي لكل منتج 

الكوسة

البطيخ

الطماطم

22.5%

الجزر

البصل

32%
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نسب الفقد - الهدر الغذائي لكل منتج 
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إجمالي نسب الفقد والهدر 
) دقيق »فقد« – خبز »هدر« (

30%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

* التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

5%25%

83% 0.03%

17% 0.01%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.1030.01مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%0.3190.03اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%154.26517التوزيع

%762.07183االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر*

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

28
913 523

*نسبة الفقد و الهدر تمثل إجمالي الفقد و الهدر للمنتج .
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إجمالي نسب الفقد والهدر لألرز

34%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

3%31%

91% 0%

9% 0%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.0000مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%0.0000اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%49.7409التوزيع

%507.11791االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

17
1,682 215
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إجمالي نسب الفقد والهدر للتمور

*نسبة الفقد في مرحلة التجهيز والتعبئة ) صفر ( لعدم توفر بيانات كاملة بها.

21.5%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

*التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

16%5.5%

27% 18%

31% 24%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%32.23524مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%24.87318اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%42.55031التوزيع

%36.97227االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

5
588 41
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إجمالي نسب الفقد والهدر للمانجو

26%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

17%9%

46% 0%

50% 0%

4%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.0000مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%0.0000اإلنــــتــــــــاج

%0.5004التجهيز والتعبئة

%5.91050التوزيع

%5.42046االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

0.4
42 0.20.2
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إجمالي نسب الفقد والهدر للبطيخ

41%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

32%9%

22% 26%

24% 28%

0.32%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%42.60328مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%39.11626اإلنــــتــــــــاج

%0.4870.32التجهيز والتعبئة

%37.36924التوزيع

%33.70622االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

5
254 41
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إجمالي نسب الفقد والهدر للبرتقال

28%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

14.5%13.5%

71% 0%

27% 0%

2%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.0000مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%0.0000اإلنــــتــــــــاج

%1.3472التجهيز والتعبئة

%18.33227التوزيع

%49.08871االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

3
181 12
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إجمالي نسب الفقد والهدر
للفواكه غير المصنفة

40%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

22.5%17.5%

44% 45%

10% 0.6%

0.1%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%3.4500.6مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%275.30245اإلنــــتــــــــاج

%2.5840.4التجهيز والتعبئة

%59.33410التوزيع

%267.01044االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

18
2,257 108
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إجمالي نسب الفقد والهدر للبطاطس

42%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

28%14%

34% 52%

11% 2%

1%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%4.1652مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%104.13652اإلنــــتــــــــاج

%2.3371التجهيز والتعبئة

%22.69011التوزيع

%67.37634االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

6
372 42
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إجمالي نسب الفقد والهدر للجزر

31%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

16%15%

47% 33%

16% 2%

2%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.4402مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%8.79433اإلنــــتــــــــاج

%0.5142التجهيز والتعبئة

%4.36216التوزيع

%12.67447االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

0.8
47 0.40.4
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إجمالي نسب الفقد والهدر للكوسة

41%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

26%15%

38% 49%

11% 2%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.9232مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%18.46149اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%4.15511التوزيع

%14.19638االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

1.1
74 0.70.4



56

إجمالي نسب الفقد والهدر للخيار

42%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

26%17%

39% 48.5%

10% 2.5%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%1.9722.5مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%39.43348.5اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%8.13010التوزيع

%31.97239االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

2
260 11
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إجمالي نسب الفقد والهدر للبصل

26%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

8.5%17.5%

66% 15.5%

17.5% 1%

0%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.8541مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%17.08315.5اإلنــــتــــــــاج

%0.0000التجهيز والتعبئة

%19.28117.5التوزيع

%72.37666االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

3.5
167 1.12.4
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إجمالي نسب الفقد والهدر للطماطم

40%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

23%17%

42% 41%

14% 2%

1%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%4.8432مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%96.86941اإلنــــتــــــــاج

%2.3801التجهيز والتعبئة

%31.64214التوزيع

%97.77642االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

8
428 53



59

إجمالي نسب الفقد والهدر 
للخضروات غير المصنفة

44%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

27.5%16.5%

30% 54%

11% 2%

3%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%5.4692مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%181.88154اإلنــــتــــــــاج

%8.2953التجهيز والتعبئة

%37.39011التوزيع

%101.88230االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

10
1,252 73
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إجمالي نسب الفقد والهدر للحم الغنم

*تم توحيد قيمة الواردات واإلنتاج بناًء على قيمة الواردات لعدم توفر بيانات عن قيمة اإلنتاج بالمملكة. 

18%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

7%8%

53% 12%

17% 15%

3%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%3.33415مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%2.66012*اإلنــــتــــــــاج

%0.6093التجهيز والتعبئة

%3.62717التوزيع

%11.49353االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

0.7
401 0.30.4
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إجمالي نسب الفقد والهدر للحم اإلبل

*تم توحيد قيمة الواردات واإلنتاج بناًء على قيمة الواردات لعدم توفر بيانات عن قيمة اإلنتاج بالمملكة. 

34%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

14.5%19.5%

38% 23%

15% 22%

2%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%2.90922مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%3.03123*اإلنــــتــــــــاج

%0.2202التجهيز والتعبئة

%1.92415التوزيع

%4.97638االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

0.4
150 0.250.15
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إجمالي نسب الفقد والهدر للحوم
 غير المصنفة

*تم توحيد قيمة الواردات واإلنتاج بناًء على قيمة الواردات لعدم توفر بيانات عن قيمة اإلنتاج بالمملكة. 

43%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

24%19%

48% 8%

20% 20%

4%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%8.35320مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%3.1328*اإلنــــتــــــــاج

%1.6384التجهيز والتعبئة

%8.12020التوزيع

%19.56848االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

1.2
619 0.60.6
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إجمالي نسب الفقد والهدر للدواجن

*تم توحيد قيمة الواردات واإلنتاج بناًء على قيمة الواردات لعدم توفر بيانات عن قيمة اإلنتاج بالمملكة. 

29%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

13%16%

46% 9.5%

26% 14%

4.5%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%63.65214مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%41.8769.5*اإلنــــتــــــــاج

%19.4584.5التجهيز والتعبئة

%115.70926التوزيع

%203.72246االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

13
2,799 76
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إجمالي نسب الفقد والهدر لألسماك

33%
اإلنتاج

ما بعد الحصاد
)المناولة والتخزين(

التجهيز والتعبئة

التـــــــوزيع

االستهالك

18.5%14.5%

44% 20%

31% 1%

4%

سلسلة اإلمداد الغذائي

%0.6701مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

%13.90320اإلنــــتــــــــاج

%2.8464التجهيز والتعبئة

%21.48231التوزيع

%30.50644االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

حجم مساهمة الفرد في 
الفقد والهدر الغذائي

القيمة اإلجمالية للفقد والهدر 
الغذائي كجم/سنة

مليون ريال/سنة

2.4
494 1.41
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مصادر المعلومات والبيانات 
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*الصادرات والواردات للمنتجات الغذائية

* المصدر: 
الكتاب االحصائي للزراعات العربية، المجلد 37 سنة 2016 , المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

الواردات والصادرات لسنة 2016, الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية
United States Department of Agriculture )Foreign Agriculture Service(
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6.1058.138.0632.57-الخبز1

10.003,004.002,990.280.330.89الدقيق2

1,300.003,927.7611.8339.79-األرز3

964.540.442.57135.88584.21التمر4

95.901.242.435.155.39الكوسة5

503.22202.71371.9517.6124.12الطماطم6

204.851.514.8014.5315.27الخيار7

--88.74366.25558.08البصل8

432.7753.6899.610.020.02البطاطس9

45.6849.9475.706.537.17الجزر 10

568.19446.292,014.44225.34145.26خضروات غير مصنفة11

418.45742.8319.2728.02-البرتقال12

41.89149.651.974.54-المانجو13

394.939.6657.020.180.16البطيخ14

1,259.791,258.492,274.01232.26783.26فواكه غير مصنفة15

127.7546.55860.112.529.72األغنام16

63.0123.14265.240.091.23اإلبل17

43.99102.171,428.1042.20427.72األبقار18

755.86899.015,661.2133.40553.72الدواجن19

121.40163.411,105.5021.5084.33األسماك20

1,939.401,125.172,855.61197.10257.82)إجمالي(الخضروات 

1,654.711731.325624.13253.79848.51)إجمالي(الفواكه 

234.76171.861169.8544.81438.67)إجمالي(اللحوم الحمراء 
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الفـريـــــق العمـلي
واإلداري للدراسة

فريق اإلشراف العام

أستاذ صناعة القرار والقيادة بجامعة اإلمام ورئيس الفريق العلمي
د. عبدالرحمن بن ناصر الخريف

مساعد المشرف العام
د. عبد العزيز بن محمد المهنا

عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام - المستشار اإلداري
أ. عبدالله بن عبد العزيز الحمود

أستاذ اإلدارة االستراتيجية المساعد - عضو فريق اإلشراف العام
د. رياض بن أحمد الشعيل

عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام - المستشار اإلعامي للبرنامج
أ. محمد بن عبدالله الداوود

الفريق اإلداري والسلوكي

أستاذ إدارة األعمال - عضو الفريق العلمي للدراسة
أ.د. مصطفى محمد كرداوي

أستاذ إدارة األعمال المساعد - عضو فريق الدراسة اإلداري والسلوكي
د. كريم عبدالسالم المزغني

أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد - رئيس فريق الدراسة اإلداري والسلوكي
د. قيس بن عاللة القنوني

أستاذ التسويق وسلوك المستهلك - عضو فريق الدراسة اإلداري والسلوكي
أ. عاليه خالد العشيوي 

الفريق القانوني

أستاذ القانون التجاري المساعد -رئيس فريق الدراسة القانونية
د. معاذ بن عبدالعزيز الماجد
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الفريق االقتصادي

أستاذ االقتصاد القياسي المشارك - رئيس فريق الدراسة االقتصادية
د. الهادي بن الهادي الحداد

أستاذ التمويل واالستثمار المساعد - عضو فريق الدراسة االقتصادية
د. عادل بن الطاهر تليلي

أستاذ االقتصاد المساعد - عضو فريق الدراسة االقتصادية
د. عماد محمود المزغني

أستاذ االقتصاد الكمي والبحوث والعمليات المشارك- عضو فريق الدراسة االقتصادية
د. محمد أنيس العلوش

أستاذ االقتصاد  المساعد - عضو فريق الدراسة االقتصادية
د. عبدالسالم مفتاح قويدر

الخبراء الدوليون

Associate in the Food Program at World Resource Institute, USA
Mr. Brian Lipinski

FAO Consultant, Food waste expert, Italy
Dr. Claudia Giordano

Agriculture Economist, France-Tunis
Dr. Samia Ali Al Haddad

مستشار دولي في الترجمة
د. إيمان نوري الجنابي

فريق اإلسناد اإلداري

المستشار اإلداري
أ. حسام مصطفى نصر

المستشار المالي
أ. احمد الجزولي احمد الجزولي

مساعد المستشار اإلعامي
أ. عبد الرحمن بن عبد الله حافظ

استشاري إدارة المشاريع
أ. أحمد صبري أبو عيشة

محلل إحصائي
أ. محمد بن يوسف بن سليمان
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شركاء العمل

المستشارون الدوليون

Food
Loss + Waste
PROTOCOL





الفصل الرابع 
الزيارات التفقدية للمسح الميداني

٤
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أجرى الفريق العملي لدراســة »المســـح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء 

بالمملكــة العربيــة الســعودية« عــدة زيــارات ميدانيــة لتفقــد ســير العمــل مــع الباحثيــن، 

وترجــع أهميــة هــذه الزيــارات فــي مشــاركة الفريــق بمرحلــة جمــع البيانــات الكميــة 

واإلشــراف عليهــا مــن المواقــع؛ للتأكــد مــن تطبيــق المنهجيــة العلميــة المعتمــدة، 

ومــن ثــم الخــروج بالنتائــج الدقيقــة التــي تحقــق أهــداف الدراســة.  وكان لقــاء فــرق 

البحــث الميدانــي غايــة فــي األهميــة؛ لمناقشــتهم فــي مجريــات العمــل، والوقــوف 

علــى أهــم الصعوبــات التــي واجهتهــم، والقيــام أو التوجيــه بمعالجتهــا.  

ــر البرنامــج الوطنــى للحــد مــن الفقــد   مــن مدي
ً
وقــد شــارك مــع الفريــق العملــي كا

والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة »أ. زيــد الشــبانات«، والمشــرف العــام ورئيــس الفريــق 

مــن  مدينــة  وعشــرين  ثــاث  بزيــارة  وقامــوا   ، الخريــف«  الرحمــن  عبــد  »د.  العملــي 

أصــل خمــس وثاثيــن مدينــة مســتهدفة فــي دراســة المســح الميدانــي، كمــا تقدمــا 

»الشــبانات« و »الخريــف« بالشــكر والتقديــر ألبنــاء و بنــات الوطــن الذين نذروا انفســهم 

ــه فــي خدمــة الوطــن الحبيــب المملكــة   منهــم بأهميت
ً
ــا لهــذا العمــل العظيــم إيمان

العربيــة الســعودية.

ــرة المســح الميدانــي  ــارات التفقديــة خــال فت  عــن الزي
ً
ــر ملخصــا ويحتــوى هــذا التقري

الــذي بــدأ يــوم األحد 12 صفر 1440ھـ  الموافــق  21 أكتوبــر 2018 م .

مــقــدمــة
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إحصاءات الزيارات التفقدية 

عدد الرحالت 

عدد المواقع   

عدد المدن

عدد المناطق 

األعضاء المشاركون

28

60

23

8

9
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الهدف العام 

مدير عام إدارة األسعار واإلعانات بالمؤسسة ومدير البرنامج
أ. زيد بن عبدالله الشبانات

أستاذ اإلدارة االستراتيجية المساعد - عضو فريق الدراسة اإلدارة السلوكية
د.رياض بن أحمد الشعيل 

عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام والمستشار اإلعامي للبرنامج 
أ. محمد بن عبدالله الداوود  

استشاري إدارة المشاريع
أ. أحمد صبري أبو عيشة 

محلل إحصائي 
أ. محمد يوسف سليمان محمد 

أستاذ صناعة القرار والقيادة بجامعة اإلمام ورئيس الفريق العلمي
 د. عبدالرحمن بن ناصر الخريف

أستاذ القانون التجاري المساعد -رئيس فريق الدراسة القانونية 
د.معاذ بن عبدالعزيز الماجد 

المستشار اإلداري
 أ. حسام مصطفى نصر 

مساعد المستشار اإلعامي
أ. عبد الرحمن بن عبد الله حافظ 

العلميــة  المنهجيــة  تطبيــق  مــن  التأكــد   -1

تحقــق  دقيقــة  نتائــج  إلــى  للوصــول  المعتمــدة 

الدراســة. أهــداف 

2- التعــرف علــى الصعوبــات التــي تواجهــه فــرق 

المســح الميدانــي والعمــل علــى معالجتهــا.
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الجدول الزمني للرحلة األولى

وسيلة النقل االتجــــــــاه التوقيت  التاريخ

طيران - ذهاب الرياض - المدينة المنورة   16:45 -  15:15 10/25 / 2018 م

طيران - ذهاب المدينة المنورة - جدة  00:30- 23:25 10/25 / 2018 م

سيارة - ذهاب جدة - مكة المكرمة  22:30 – 21:00 10/26 / 2018 م

مكة المكرمة - الطائف 

جدة - الرياض 

الطائف -  جدة

سيارة - ذهاب 

طيران  - عودة 

سيارة - عودة 

15:00 – 13:30

21:55 – 20:05

18:00 – 15:30

10/27 / 2018 م

10/27 / 2018 م

10/27 / 2018 م



وسيلة النقل االتجــــــــاه التوقيت  التاريخ

الرياض - مرات  15:30 -  10:30 10/26 / 2018 م

10/26 / 2018 م

10/26 / 2018 م

مرات- المزاحمية  19:30- 18:00

سيارة - عودة المزاحمية - الرياض

سيارة - ذهاب 

سيارة - ذهاب 

00:30 – 23:00

الجدول الزمني للرحلة الثانية

76
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الجدول الزمني للرحلة الثالثة 

وســيلة النقــل االتجاه  التوقيت  التاريخ

طيران - ذهاب الرياض - جازان  17:20 -  15:25 10/30 / 2018 م

سيارة - ذهاب جازان- صامطة  14:30- 13:00 10/31 / 2018 م

سيارة - ذهاب صامطة - صبيا 19:30 – 18:00 10/31 / 2018 م

طيران - ذهاب أبهاء - تبوك 06:25 – 00:05 11/02 / 2018 م

سيارة - ذهاب أبها - خميس مشيط  14:30 – 13:00 11/01 / 2018 م

سيارة - عودة ضباء  - تبوك 23:00 – 19:00 11/02 / 2018 م

سيارة - ذهاب صبيا - أبها 00:30 – 23:00 10/31 / 2018 م

سيارة - ذهاب  تبوك - ضباء 17:00 – 15:00 11/02 / 2018 م

سيارة - عودة  خميس مشيط - أبها  19:30 – 18:00 11/01 / 2018 م

طيران - عودة تبوك - الرياض 21:55 – 20:00 11/03 / 2018 م
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وســيلة النقــل االتجاه  التوقيت  التاريخ

سيارة الرياض ) مطاعم مذاق الديرة (  20:00 -  19:30 10/30 / 2018 م

سيارة  الرياض ) أسواق كبرى ( 20:30- 20:00 10/30 / 2018 م

سيارة الخرج - مستشفى  14:30 – 13:30 11/02 / 2018 م

سيارة الرياض ) مطاعم الرومانسية ( 19:30 – 18:30 11/04 / 2018 م

سيارة الرياض )أسواق مركزية ( 20:30 – 19:30 11/04 / 2018 م

سيارة الرياض )أسواق مركزية ( 20:30 – 19:30 11/04 / 2018 م

الجدول الزمني للرحلة الرابعة 
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وســيلة النقــل االتجاه  التوقيت  التاريخ

سيارة - ذهاب الرياض - بريدة  23:30 -  18:30 10/31 / 2018 م

سيارة - ذهاب بريدة- عنيزة 16:30- 15:00 11/02 / 2018 م

سيارة - عودة عنيزة - بريدة 23:30 – 22:00 11/02 / 2018 م

سيارة - عودة بريدة - الرياض 18:30 – 13:00 11/03 / 2018 م

الجدول الزمني للرحلة الخامسة 
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وســيلة النقــل االتجاه  التوقيت  التاريخ

سيارة - ذهاب الرياض - األحساء    16:30 -  10:30 11/01 / 2018 م

سيارة - ذهاب األحساء - الدمام  16:30- 10:30 11/02 / 2018 م

سيارة - ذهاب الدمام - الخبر 19:00 – 18:00 11/02 / 2018 م

سيارة - ذهاب الخبر - الظهران 21:30 – 20:00 11/02 / 2018 م

سيارة - عودة الظهران  - الدمام 00:30 – 23:00 11/02 / 2018 م

سيارة - عودة الدمام  - الرياض 18:30 – 13:30 11/03 / 2018 م

الجدول الزمني للرحلة السادسة
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زيارة  المدينة  المنورة

زيارة مدينة الرياض

التغطية اإلعالمية للزيارات 
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زيارة  مكة المكرمة

زيارة مدينة جــــدة
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زيارة  مدينة جازان

زيارة مدينة الطائف
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زيارة مدينة أبوعريش  

زيارة مدينة  صامطة  
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زيارة مدينة بريدة

زيارة مدينة صـبـيـا
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زيارة مدينة خميس مشيط

زيارة مدينة  أبها  
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زيارة مدينة تبوك

زيارة مدينة ضباء





الفصل الخامس 
حسابات التواصل االجتماعي 

والتغطية اإلعالمية للمسح الميداني

٥
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 البرنامــج الوطنـي للحــد مــن
 الفقــد والهــدر فـي الغــــذاء
بالمملكة العربية السعودية

دراسة المسـح الميداني
لقياس الفقد والهدر في الغذاء

بالمملكة العربية السعودية

حسابات التواصل االجتامعي
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ً
 أساســا

ً
 ورافــدا

ً
 مهمــا

ً
أضحــت وســائل التواصــل االجتماعــي منبــرا

النتشــار الرســالة اإلعاميــة، ولذلــك كان مــن الضــروري اســتخدامها 

والتلفــاز  واإللكترونيــة  الورقيــة  الصحــف  مــع  جنــب  إلــى   
ً
جنبــا

واإلذاعــات؛ لتغطيــة أعمــال مشــروع المســح الميدانــي الــذي يأتي 

ضمــن المرحلــة األولــى مــن البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد 

والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويهــدف هــذا 

المســح الميدانــي إلــى تقديــر حجــم الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 

 فــي 
ً
بمناطــق المملكــة الثــاث عشــرة ولمــدة أربعــة عشــر يومــا

المعاييــر  بطــرق علميــة بحســب  خمــس وثاثيــن مدينــة، وذلــك 

الدوليــة المتعــارف عليهــا، للوصــول إلــى خــط أســاٍس لحجــم الفقــد 

والهــدر الغذائــي.

العامــة  المؤسســة  جهــود  إبــراز  إلــى  التغطيــة  هــذه  وســعت 

للحبــوب، وجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، وفريــق 

البحــث الميدانــي المشــارك فــي هــذا البرنامــج الوطنــى للحــد مــن 

اإلعامــي  الفريــق  أعمــال  التقريــر  الفقــد والهــدر، ويضــم هــذا 

المشــارك بالبرنامــج  خــال فتــرة المســح الميدانــي  الــذي بــدأ يــوم 

األحد 12 صفر 1440ھـ الموافــق  21 أكتوبــر 2018 م.

مــقــدمــة
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Twitter »تـــــويــــتــــر« : 
ً
أوال

عدد املتاِبعني عدد التغريدات 

1031437

متوسط التفاعل اليومي عدد املتابَعني 

5110000

متوسط التفاعل الشهري 

100000

تم الوصول لـ )ترند( يوم ) 22 اكتوبر 2018 م(

 #املسح_امليداين_للفقد_والهدر

 Facebook »ثانيا : »فيسبوك

عدد  التفاعل عدد املنشورات 

103100
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 Instagram »ثالثا : »انستجرام

مشاهدات امللف الشخيص

 اليومية 

15

عدد االشرتاكات ىف القناة عدد مقاطع الفيديو املنشورة 

52

متوسط عدد املشاهدات 

15

عدد املتابَعني عدد املتاِبعني 

280

متوسط التفاعل مع الحساب عدد الصور   

3698

Youtube »رابعا : »يوتيوب
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تفاصيل  الوسم الـ)هاش تاق( 

1- فــى يــوم اإلثنيــن 22 أكتوبــر 2018 م تــم عمــل حملــة قويــة علــى تويتــر وصلــت إلــى 

)ترنــد( فــى المراكــز األولــى مــن الموضوعــات المتداولــة فــى الريــاض بشــكل خــاص 

ومســتوى متقــدم بالمملكــة بشــكل عــام .

2-المشــاركون فــى الحملــة : حســاب الفقــد والهــدر فــى الغــذاء، وبعــض الحســابات 

المهمــة فــى المملكــة.

3- عــدد الحســابات المميــزة التــى شــاركت فــى الـ)هــاش تــاق(  وعددهــم 174 شــخص 

علــى )تويتــر( وشــخصين علــى )انســتجرام( وواحــد فقــط علــى )الويــب(.

4- وصــول الـ)هــاش تــاق(  علــى تويتــر إلــى 61,924  شــخص قــد شــاهده يــوم 21 و22 

اكتوبــر 2018م.
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 البرنامــج الوطنـي للحــد مــن
 الفقــد والهــدر فـي الغــــذاء
بالمملكة العربية السعودية

دراسة المسـح الميداني
لقياس الفقد والهدر في الغذاء

بالمملكة العربية السعودية

التغطية اإلعالمية للمسح امليداين
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یطلق »البرنامج الوطني للحد من الفقد والهــدر في الغذاء بالمملكة العربیة السعودیة« 

أعمال  منھا  األولى  المرحلة  فعالیات  ضمن   
ً
یوما  14 ولمدة  1440ھـ  صفر   12 األحد  الیوم 

المسح المیداني في مرحلتھا الرئیسة لجمع قرابة 6 آالف عینة لبقایا الطعام من نحو 1400 

موقع في 35 مدینة من كل مناطق المملكة اإلداریة كافة، من بینها المنازل والمستشفیات 

والفنادق وقاعات االحتفاالت والمطاعم باإلضافة إلى األسواق الكبرى ومنافذ بیع اللحوم 

واألطعمة، ویأتي ھذا المسح بعد االنتهاء من اإلطار النظري وتصمیم معیار عالمي لتنفیذ 

ھذا المسح بالتعاون مع 7 منظمات عالميــة.

المؤسسة  علیه  تشرف  بالمملكة  الغذاء  في  والهــدر  الفقد  من  للحد  الوطني  والبرنامج 

العامة للحبوب یمر بأربعة مراحل، وھذا المسح المیداني أحد أعمال المرحلة األولى التي 

تنفذھا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامیة، والذي یشكل العمود الفقري لتكوین خط 

أساس لمقدار حجم الفقد والهــدر في المملكة. 

وقد أنهــت جامعة »اإلمام« أعمال المسح المیداني التجریبي عبر إحدى الشركات الوطنیة 

المتخصصة في ھذا المجال، والذي استمر لمدة ثاثة أسابیع بهدف التعرف على المعوقات 

والتحدیات أمام فرق العمل، والعمل على حلهــا لتافیهــا أثناء مرحلة المسح الرئیس.

وتدعو مؤسسة »الحبوب« وجامعة »اإلمام« المواطنین ورجال األعمال والمسؤولین في 

منافذ البیع وتقدیم الطعام إلى التعاون مع فرق المسح المیداني؛ لإلسهــام في ھذا 

المشروع الوطني المهــم للفرد والمجتمع من خال التعاون مع فرق المسح إلنجازه على 

المجتمع،  الغذائي في  الفقد والهــدر  بأرقام حقیقیة، ودقیقة لحجم  للخروج  أكمل وجه؛ 

وتنبــع أهميتــه   كونــه  یبین للمسؤولین حجم المشكلة عبر ھذا القیاس والحلول الممكنة 

والمقیمین  المواطنین  فیه  یشارك  استبیان  إلــى  باإلضافة  المسح  ھذا  خال  من  لهــا 

المختلفة. األطعمة  بیع  منافذ  في  والمسؤولین 

البيان الصحفي

انطــالق املســح امليــداين الرئيــس لقيــاس الفقــد 

والهــدر يف الطعــام مبناطــق اململكــة كافــة 

بمعيار دوليا تم تصميمها بالتعاون مع »7« منظمات عالمية لجمع »6« آالف عينة
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وكالة األنباء السعودية ) واس (

صحيفة  اإلقتصادية

صحيفة  الرياض 
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صحيفة  الجزيرة 

صحيفة  عكاظ

صحيفة  سبق اإللكرتونية  
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صحيفة  املواطن

أخبار الوطن
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األخبارية  مبارش 

السعودية  365

صحيفة خرب اليوم  اإللكرتونية 
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صحيفة أنحاء اإللكرتونية 

صحيفة  تواصل اإللكرتونية

صحيفة  ميامة  اإللكرتونية
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صحيفة  أضواء

صحيفة فجر اإللكرتونية 

صحيفة  هتون اإللكرتونية 
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صحيفة  عني جازان 

صحيفة أزد اإللكرتونية

صحيفة غران  اإللكرتونية
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صحيفة  صدى اإللكرتونية

صحيفة  صدى  تبوك

صحيفة  عسري نيوز



صحيفة  رسالة  الدوادمي

صحيفة  الخرج نت

صحيفة  املستهلك
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