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 مملللةة الربيية العرودةةاب لألمساكألمن الغذائي اأوضاع و  دراسة حتليلية للفجوة الغذائية

 (3-1)راضي طلعت توفيق عثمان    *(2-1) ممتاز انجي حممد السباعي   (2-1) مها عبد الفتاح إبراهيم سيد
 .، األحساء، السعوديةمللك فيصلقسم األعمال الزراعية وعلوم املستهلك، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة ا (1)

 ا ايخيمة، الااهر،، مصر.ب قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عني مشس، ش (2)
 ، الااهر،، مصر.وزار، البيئة، جهاز شئون البيئة، قطاع محاية الطبيعة (3)

 melsebaei@kfu.edu.sa، 00966538360512* املؤلف املراسل: ممتاز انجي حممد السباعي، 

ليت يتوافر هبا البوتني احليواين، حتظى األمساك بابول كبري يف األسواق الغذائية لكوهنا من السلع سريعة اهلضم ا :اممللخص
يف اململكرة الر ل الفر ،  هرامن وحالرة األمرن الغرذائي التعرف على الوضع الرراهن للفورو، الغذائيرة البحث هذا استهدفو 
يف حتليلررا االقتصرراد   معتمردا  علرى البيرراانل الثاةويرة املن ررور، مررن انهرال املعنيررة، واعتمرد البحررث (، 2000-2018)

يف  األمسرراكاالكتفرراء الررذا  مررن  االسررتارار النسررس لنسرربةإىل النتررائ   لتحليررل الويررفي والكمرري، ولشررارلعلررى لسررلو  ا
معدل منرو  حيث اق اب من يتفق واملنطق االقتصاد  ؛ األمر الذ ال ل ف ، الدراسة %(42.4) والبالغة حنو اململكة

يف حني يتزايد حوم الواردال . ف ،ةفس ال ال ل %(3.5معدل منو اإلةتاج احمللي ) من%( 3.7) الفعلي االسته ك
 حنرروسررنو  بلرر   منررو مبعرردل مررن األمسرراك تزايررد حوررم الفوررو، الظاهريررة يؤكررداألمررر الررذ  سررنو، ،  (%3.8)مبعرردل منررو 

وهرو مرا يزيرد  ؛( للف طن460من األمساك بل  حوايل ) الفوو، املوضوعية لوضحت النتائ  لن حوم كما. (3.9%)
ورمبررا يزعررز  (، 2018-2000فرر ، )ال( للررف طررن كمتوسرر  الرر ل 117اهريررة منهررا والبالغررة حرروايل )عررن الفوررو، الظ

 ماارةررة بنظررريع العرراملي كوررما السررنة(  7.5مررن األمسرراك ) متوسرر  ةصرريف الفرررد السررعود  ل خنفرراا الواضرر  يفذلررك 
ة الفوررو، الغذائيررة مررن االسررتارار لكميررقرريم معررام ل عرردم . كمررا لوضررحت الرر ل ةفررس الفرر ، كوررما السررنة(  20.5)

كما تبني لن لكثر العوامل أتثريا  على   .املكوةة هلا االقتصادية إستارارها ةسبيا  ورمبا يزعز  ذلك الستارار املتغريال األمساك
يف حرني كاةرت لكثرر  .(0.95) منهرا الرواردالاإلةتراج احمللري وكميرة  حورمتتمثرل يف  األمسراكةسبة االكتفراء الرذا  مرن 

كمرا  .(0.97منهرا ) ثريا  على حوم الفوو، الغذائية منهرا هري كميرة الرواردال، ومتوسر  ةصريف الفررد سرنو،  العوامل أت
، لربعرة لشرهر ملرا ياررب مرنللف طن يكفي االسته ك احمللري  (64.4) حوايل لألمساكبل  حوم املخزون االس اتيوي 

وجود لمن غرذائي ةسرس  مما يعكس ؛ف ، الدراسةلكمتوس    (0.32)قيمة معامل األمن الغذائي حوايل  يف حني بلغت
 جديرد، م راريع إة راء الر ل مرن قطراع االسرتزراع السرمكي بز،د، االستثمارال يف الدراسة لويتو  ابململكة. لألمساك
 هلرا تتعررا الريت األزمرال ظرل يف الايرة الطارئرة الظرروف ملواجهرة وز،د، السعال التخزينيرة الاائمة امل اريع يف والتوسع

حتايررق االكتفرراء الررذا  واألمررن الغررذائي مبررا يتوافررق مررع برررانم  التحررول الرروط  ور يررة اململكررة و  كرروروان كوائحررة لرردولا
2030.  

 

 الفوو، الغذائية، االكتفاء الذا ، املخزون االس اتيوي، االسته ك. ،األمن الغذائي: الةللات امملفتاحية
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___________________________________________________________ 
 :دقممةاممل

تعتب و الغذاء،  أتمني احتياجال السعوديني منو األمن الغذائي ركيز، هامة لتحايق السعود  يعتب الاطاع الزراعي
، (2019 وغامن، الدويس) ليت حتظى بعناية الاية على كافة املستو،لم كلة الغذاء من لهم الاضا، اإلس اتيوية ا

ملا لا من لبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مما حيتم على فاألمن الغذائي هو لحد املكوانل الرئيسية لألمن الاومي 
اإلعتماد على العامل  ز،د، اإلةتاج احمللي من السلع الغذائية الرئيسية وتاليل لن تعمل جاهد، علىحكومال الدول 

ويعتب تادير حوم الفوو، الغذائية  .(2019)انوهر،  ايخارجي من حيث اإلسترياد لتاليل العوز يف ميزان املدفوعال
 املؤشرال الضرورية لاياس مد  تطور الوضع الغذائى وإختاذ السياسال ال زمة لألمن الغذائى منهابصفة عامة من لهم 

، ماارةة ابملنتوال الغذائية األالر  بابول كبري يف األسواق الغذائية وحتظى األمساك .(2016 ومنصور، السباعي)
حيث ال تال يف قيمتها الغذائية عن البدائل األالر   لكوهنا من السلع سريعة اهلضم اليت يتوافر هبا البوتني احليواين، 

% من البوتني 18.5 احليواين تزادر بنحو كاللحوم والطيور، إذ حتتو  حلوم األمساك على ةسبة عالية من البوتني
%، كما حتتو  على األمحاا األمينية األساسية 3.8% واللنب 16.3الرطف وهو ما يزيد عن ةسبتها يف حلوم األباار 

كما  .لتغذية اإلةسان، وةسبة عالية من الدهون والعديد من املعادن كالكالسيوم والفسفور واحلديد واليود وفيتامي  ل، د
النعيم )هنا لبعض األيناف تكون لقل سعرا  وهو ما يعطيها لفضلية الاية لبعض األفراد األقل دال   يف اجملتمع ل

ممتد، على البحر  حبرية سواحل مبوقعها علىالرغم مما تتميز با اململكة العربية السعودية على و (. 2009، ولالرون
كم على   580كم على البحر األمحر، و  2060نها ما يارب من كم، م2640قا  حلوايل غراب  وايخلي  العر  شر  األمحر

إال لن إةتاجها من األمساك ال يكفي احتياجال األفراد، وتلوأ ل سترياد لسد الفوو، الغذائية من . ايخلي  العر 
، فض   عن تدين متوس  ةصيف الفرد للف طن 117( بنحو 2018-2000األمساك واليت قدرل ملتوس  الف ، )

سعي ت لذا. كوما الفرداالسنة(  20.5) كوما الفردا السنة( ماارةة ابملستو،ل العاملية  7.5ود  من األمساك )السع
استارار  استمرار تدفاها إىل األسواق ومن مث يؤد  إىل مبا من األمساكخمزون اس اتيوي  لتوفري جاهد، اململكةحكومة 
على األقل ملواجهة الظروف  لشهرملد، ستة سته كية احمللية يكفي لسد االحتياجال االو  األسواق تلك يف هالسعار 

وما هلا من أتثريال سلبية على حركة  كورواناألزمال اليت تتعرا هلا الدول كوائحة   ظل الاية يف االقتصادية الطارئة
اس اتيوي األمن الغذائي وضمان خمزون  مستو،ل مرتفعة من تحايقف .اةتاال السلع الغذائية بني الدول املختلفة

لحد الركائز األساسية لرسم السياسال اإلةتاجية واالستريادية يف اململكة العربية السعودية، وذلك  ابل مناسف ومستار
 .ب كل مستدام يف إطار توجيا املوارد االقتصادية املتاحة مبا حياق كفاء، استخدامها
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 : البحثيةكشةلة اممل
 وايخلي  العر  غراب   على سواحل حبرية ممتد، ابلبحر األمحر مبوقعهاالسعودية  على الرغم مما تتميز با اململكة العربية

، وما يتوافر لديها من إمكاةيال مادية من مراكف ييد وعمالة واستثمارال، إال لن هذع الثرو، غري مستغلة شرقا  
كاف لتلبية احتياجال األفراد   االستغ ل األمثل يف جمال الثرو، السمكية مما لد  إىل لن يكون اإلةتاج السمكي غري

زاد االعتماد على االسترياد والسوق ايخارجي لسد الفوو، الغذائية منها، ولمر  مما. (2009)النعيم ولالرون،  ابململكة
الغذائية من  يزسهم باو، يف ز،د، العوز يف امليزان التوار  الزراعي والغذائي. ومن مث فإن تادير حوم الفوو، هذا شأةا
مستو،ل مرتفعة  على اختاذ السياسال ال زمة لتحايق ابململكة يعتب من األمهية مبكان ملساعد، متخذ  الارار كاألمسا
 .املتزايد، تلك الفوو، واحلد من ها، ووضع السياسال الزراعية ال زمة للنهوا ابإلةتاج احمللي منمنها األمن الغذائي من

 الطبق ومواد الرلل:
 :ةيف البحثاهماأل
-2000ال ل الف ، ) يف اململكة األمساكالبحث بصفة عامة إىل تادير حوم الفوو، الغذائية من  هذا دفيه

 الفرعية التالية: ، وميكن حتايق هذا اهلدف البحثي من ال ل حتايق األهدافوتادير معامل األمن الغذائي هلا (2018
ومتوس  ةصيف  واالسته ك الفعليلواردال والصادرال وا احمللي دراسة تطور ومعدالل النمو حلوم اإلةتاج .1

 ابململكة العربية السعودية. األمساكالفرد من 
ومعامل  وم الفوو، الغذائية الظاهرية واملوضوعية ومعدالل االكتفاء الذا حل الوضع الراهنالتعرف على  .2

 .(2018-2000ال ل الف ، ) يف اململكة العربية السعودية األمساكمن  األمن الغذائي
 ابململكة.   األمساكملتغريال الفوو، الغذائية من  على الواردال واالعتماد حساب مؤشرال عدم االستارار .3
وحوم الفوو، الغذائية من األمساك يف االكتفاء الذا   ةسبة كل من  التادير الاياسي للعوامل املؤثر، على .4

 .العربية السعودية اململكة
ة الفوو، الغذائية من األمساك وز،د، ةسبة االكتفاء الذا  وحتايق وما حال للحد من قيم توييالبايخروج  .5

 مستو،ل مرتفعة من معامل األمن الغذائي منها ابململكة.
 :مصادر البياانت
لألمم  الثاةوية املن ور، من كل من منظمة األغذية والزراعةبياانل العلى  تحايق لهدافابصفة لساسية ل اعتمد البحث

إدار،  وكالة الوزار، ل ئون األحباث والتنمية الزراعية، الصادر عن الكتاب االحصائي الزراعي السنو  (،FAO) املتحد،
، والنتائ  التفصيلية ة ر، إحصاءال الصادرال والواردال الدراسال والتخطي  واإلحصاء بوزار، البيئة واملياع والزراعة،

الكتاب السنو  لإلحصاءال  وزار، االقتصاد والتخطي ،ة رال و  حصاء،ا اهليئة العامة لإلاليت تصدرمه للتعداد الزراعي
املعلومال وشبكة التابعة نامعة الدول العربية، ( AOAD) الزراعية العربية الذ  تصدرع املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 . )االة ةت( الدولية
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 :يةالبحثهنججية اممل
للفوو، الغذائية الاياسي لتحليل ودراسة املتغريال االقتصادية   االقتصادلتحايق لهدافا على التحليل  البحثاعتمد 
 Simpleالنمو، واالحندار البسي   ، حيث مت استخدام املتوسطال، والنسف املئوية، ومعداللاألمساكمن 

Regression واملتعدد Multiple Regression  ،يف الصورتني ايخطية وغري ايخطية لتادير الع قال الدالية
 ،Variance Inflation Factor ، ومعامل التضخم للتباينCorrellation Matrixة االرتباط ومصفوف

الاياسي للعوامل  والتادير ،االعتماد على الواردالدرجة و  ،Instability Coefficientعدم االستارار  لمعام و 
على وجا التحديد على  بحثمد الكما اعت،  األمساك من وحوم الفوو، الغذائية االكتفاء الذا  ةسبةاملؤثر، على 

 استخدام املعادالل والنماذج التالية:
 .االسته ك الفعلي  –( = االةتاج احمللي Food Gapالفوو، الغذائية )

)السباعي،  مستو  االسته ك العاملي للفرد سنو،   (احلد املتوس )الفوو، الغذائية املوضوعية مت احتساهبا على لساس 
2017.) 

   x100  االسته ك الفعلي= اإلةتاج احملليا  Sufficient Self Ratioفاء الذا  ةسبة االكت
 ابستخدام املعادالل االقتصادية التالية: عميكن تادير و  :Food Security Coefficient األمن الغذائيمعامل 

 يوم. 365االسته ك احمللي اليومي = إمجايل االسته ك احمللي السنو ا  -
 ةتاج ل سته ك = االةتاج احمللي السنو ااالسته ك احمللي اليومي.ف ، كفاية اال -
 ف ، تغطية الواردال ل سته ك = كمية الواردال السنويةا االسته ك احمللي اليومي. -
)جمموع ف   كفاية االةتاج ل سته ك، وف ، تغطية الواردال [=  يف االسته ك احمللي الفائض والعوز مادار -

 (.1996)غامن،  .]كمية الصادرال  - ( * )االسته ك احمللي اليومي(365 -ل سته ك 
الفائض االسته ك احمللي السنو . لو حمصلة متوس  معامل األمن الغذائي = حوم املخزون االس اتيوي ا  -

حي ، بني الصفر والواحد الص تاا متوس  االسته ك احمللي السنو . وت اوح قيميف االسته ك احمللي والعوز
 (.2010 ،غامن وقمرعإذ كلما اق بت من الصفر كلما اخنفض معامل األمن الغذائي والعكس يحي  )

 متغري مايايس هذا املؤشر التذبذب السنو  يف : Instability Coefficientمعامل عدم االستارار ملتغريال الدراسة 
الادر، على حتايق مستو  مرتفع من األمن  عدم استارار املتغري من سنة ألالر  على عدم سلعة معينة، حيث ينعكسل

           :(Salvatore, 1978) الغذائي، ويتم حساب معامل عدم االستارار وفاا  للمعادلة التالية

 
 ( iيف السنة ) للسلعة متغري معنيهو معامل عدم استارار  : Stحيث: 

Yi :  ل للمتغريهي الايم الفعلية( لسلعة يف السنةi) 
:ϔi  ل للمتغريالايم التاديرية  هي( لسلعة يف السنةi) 
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لسلعة لهذا املتغري ( كلما دل ذلك على حدوث تالبال كبري، يف 100قيمة معامل عدم االستارار من )وكلما اق بت 
 .والعكس يحي مبا ينعكس يف اخنفاا معامل األمن الغذائي هلا، 

 الطيررة الث يعرب هررذا املعامررل عررن مرد  وجررود ع قررحيرر: Variance Inflation Factorمعامرل التضررخم للتبرراين 
( فهررذا يعرر  وجررود ع قررة الطيررة 4بررني املتغررريال املسررتالة؛ فررإذا كاةررت قرريم معامررل التضررخم للتبرراين لكررب مررن ) متعرردد،

كلمررا اق بررت قيمررة معامررل التضررخم للتبرراين مررن و ، املتسرربف يف تلررك الع قررةمتدااللررة والبررد مررن اسررتبعاد املتغررري املسررتال 
  التالية:لصفر( كان دليل على عدم وجود الع قة ايخطية املتدااللة. ويتم حسابا وفاا  للمعادلة )ا

 
   .Minitabوبرانم   ، SPSSمت التحليل اإلحصائي للبياانل ابستخدام برانم   الدراسةوحتاياا  ألهداف 

 
 ومهناقكشتجا: البحثية هنتائجال

 :الربيية العرودةة يف امملللةة مساكاألمن  لإلكتفاء الذايتالوضع الباهن أواًل: 

 :األمساكاإلنتاج احمللي من  حجم تطور  .1
للف طن   56( يتض  تزايد اإلةتاج احمللي من األمساك ابململكة حيث بل  حوايل 1ابستعراا بياانل اندول رقم )

( ل  2018 –2016للف طن كمتوس  للف ، ) 107.4(، مث زاد ليبل  حوايل 2002 –2000كمتوس  للف ، )
% األمر الذ  ي ري إىل التزايد الواض  بني الف تني، وهذا ما لكدتا ةتائ  االجتاع الزم  حيث اتض  91.8زاد بنسبة 

( لن اإلةتاج احمللي من األمساك يف اململكة قد لالذ اجتاها  عاما  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  إحصائيا  عند 2من جدول )
والبال  حوايل  % من متوس  اإلةتاج احمللي من األمساك3.5طن، ميثل حنو  للف 3.0بل  حوايل  0.01مستو  
من األمساك يف  تزايد اإلةتاج احمللي(، األمر الذ  ي ري إىل 2018-2000ال ل ف ، الدراسة ) للف طن 86.4

 ةالتنمية الزراعي ورمبا يزعز  ذلك لز،د، حوم الاروا املوجهة من يندوق ؛اململكة ال ل ف ، الدراسة امل ار إليها
 .والتادم يف جمال البحث العلمي ،للتوسع يف حوم م اريع الثرو، السمكية ابململكة

 تطور حجم الواردات من األمساك: .2
 93.0ماابل  2014للف طن عام  182تتوا واردال اململكة العربية السعودية من األمساك حنو التزايد لتبل  حوايل 

% لعام 97.8، وحوايل 2000% لعام 69.1عن حوم اإلةتاج احمللي حبوايل ، وهو ما يزيد 2000للف طن عام 
للف  99.7الواردال السعودية من األمساك من حوايل  كمية  ( يتض  تزايد1م. وابستعراا بياانل اندول )2014

( ل  2018 –2016للف طن كمتوس  للف ، ) 175.5( إىل حوايل 2002 –2000طن كمتوس  للف ، )
%، األمر الذ  ي ري إىل التزايد الكبري والواض  بني تلك الف تني. وهذا ما لكدتا ةتائ  االجتاع الزم  76زادل بنسبة 

Variance Inflation Factor (VIF) = 1/ (1 - R
2
) 
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( لن كمية الواردال من األمساك يف اململكة لالذل اجتاها  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  2حيث اتض  من اندول رقم )
% من املتوس  السنو  للواردال من األمساك 3.8حنو للف طن ميثل  5.2بل  حوايل  0.01إحصائيا  عند مستو  

 0.73للف طن ال ل ف ، الدراسة امل ار إليها. ورمبا يزعز  ذلك لز،د، عدد السكان مبعدل  138.6واملادر حبوايل 
 مليون ةسمة سنو،  من جهة، وحتسن مستو،ل الدالول ومن مث ز،د، معدالل االسته ك من جهة لالر .

 
(.        2018-2000يف امملللةة الربيية العرودةة خالل الفرتة ) لألمساكر انتاج واستجالك والتجارة اخلارجية تطو  (:1)مول ج

 )الةلية: ابأللف طن(

االنتاج  العهنوات
 احمللي

االستجالك  التجارة اخلارجية
 احمللي

عمد العةان 
 )مليون نعلة(

نصيب الفبد  
 كجم/العهنة

االكتفاء 
 لصادراتا الواردات الذايت %

2000 55 93 9 135 20.8 6.5 40.7 
2001 56 95 14 135 21.1 6.4 41.5 
2002 57 111 9 145 21.7 6.7 39.3 
2003 67 101 9 160 22.5 7.1 42.1 
2004 67 128 9 170 22.7 7.5 39.3 
2005 75 128 9 180 23.3 7.7 41.6 
2006 81 109 14 175 23.8 7.3 46.3 
2007 81 110 18 175 24.2 7.2 46.3 
2008 94 131 7 200 25.8 7.8 46.8 
2009 96 133 27 205 26.7 7.7 47.0 
2010 127 135 14 240 27.1 8.8 52.9 
2011 91 137 33 195 28.4 6.9 46.5 
2012 90 166 28 230 29.2 7.9 39.1 
2013 90 179 26 245 29.9 8.2 36.7 
2014 92 182 26 250 30.8 8.1 36.7 
2015 101 169 23 250 31.0 8.1 40.2 
2016 102 171 23 245 31.8 7.7 41.6 
2017 105 175 26 255 32.5 7.8 41.3 
2018* 115 180 30 265 33.3 8.0 43.4 
 42.4 7.5 - 202.9 18.7 138.6 86.4 امملتوسط

 .تاديرية 2018، وقيم (2017-2000اهليئة العامة لإلحصاء، إحصاءال الصادرال والواردال، ) .1املصدر:  
  .(FAO STAT) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد، .2          
ائي الزراعي السنو ، وكالة الوزار، ل ئون األحباث والتنمية الزراعية، إدار، الدراسال وزار، البيئة واملياع والزراعة، الكتاب االحص .3          

 االقتصادية واإلحصاء، لعداد خمتلفة. 
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 تطور حجم الصادرات من األمساك:  .3
للف طن كمتوس   10.6( يتض  تزايد حوم الصادرال السعودية من األمساك من حوايل 1ابستعراا اندول )

( ل  زادل بنسبة 2018 –2016للف طن كمتوس  للف ، ) 26.3( إىل حوايل 2002 –2000للف ، )
ابتت اململكة واحد، من  يادرال اململكة من الروبيان األبيض، حيث %، ولعزل الدراسة ذلك لز،د،148.1

  االجتاع الزم  يف الف ، األالري،، وهذا ما لكدتا ةتائ املصدرين الرئيسيني للروبيان األبيض على مستو  العامل الاية
( لن كمية يادرال األمساك يف اململكة قد لالذل اجتاها  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  2حيث اتض  من جدول )
% من املتوس  السنو  حلوم الصادرال 6.4للف طن ميثل حنو  1.2بل  حوايل  0.01إحصائيا  عند مستو  

 ف ، الدراسة امل ار إليها.  للف طن ال ل 18.7السعودية من األمساك واملادر حبوايل 
 

- 2000يف امملللةة خالل الفرتة ) األمساكمن اإلحصائي لالجتاه الزمين لتطور متغريات الفجوة الغذائية نتائج التدقمةب  (:2) جمول
 )الكمية: ابأللف طن، متوس  ةصيف الفرد: كوم للفرد ا السنة، االكتفاء الذا  %(  (.2018

 مرمل الهنلو T( b) امملدقمر يف الصورة اخلطيةالهنلوذج  امملتغري التايع
مرهنوةة  F R-2 العهنوي %

 الهنلوذج
 ** Yt = 56.3 + 3.0 Xt  6.6 3.47 43.0 0.70 اإلنتاج احمللي 

 ** Yt = 86.6 + 5.2 Xt  11.1 3.75 122.1 0.87 الواردات كلية
 ** Yt = 6.7 + 1.2 Xt  5.3 6.42 28.1 0.60 الصادرات كلية

 ** Yt = 127.9 + 7.5 Xt  15.6 3.70 241.9 0.93 االستجالك احمللي
 ** Yt = 6.8 + 0.08 Xt  4.3 1.10 16.3 0.46 نصيب الفبد

 - Yt=  42.9 – 0.034 Xt  0.2 0.10 -  0.04 0.01 االكتفاء الذايت %
 ** Yt = 19.4 + 0.73 Xt  41.5 2.73 1721.5 0.99 عمد العةان

معنوية  معامل االحندار لو عدم ( ت ري إىل -، )0.01( ت ري إىل معنوية معامل االحندار لو معنوية النموذج ككل عند مستو  **حيث:)
  ل  من مستو،ل املعنوية االحصائية املألوفة. معنوية النموذج ككل عند

 لبحث.( اب1اندول رقم ) بياانل املصدر: مجعت وحسبت من    
 

 :األمساكمن  الفرليتطور االستجالك  .4
للررف طررن كمتوسرر   138.3حيررث بلرر  حرروايل  األمسرراكمررن  الفعلرري( إىل تزايررد االسررته ك 1ت ررري بيرراانل انرردول )

( ل  زاد بنسرررررربة 2018 –2016للررررررف طررررررن كمتوسرررررر  للفرررررر ، ) 255( زاد إىل حرررررروايل 2002 –2000للفرررررر ، )
يف  األمساكمن  الفعلي ( لن االسته ك2الزم  حيث تبني من ةتائ  اندول )وهذا ما لكدتا ةتائ  االجتاع %. 84.4

للف طن، ميثل  7.5بل  حوايل  0.01اململكة قد لالذ اجتاها  عاما  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  إحصائيا  عند مستو  
ال  حرررروايل ( والبرررر2018-2000الرررر ل فرررر ، الدراسررررة ) األمسرررراكمررررن  الفعلرررري% مررررن متوسرررر  االسررررته ك 3.7حنررررو 

مليون ةسمة سنو، ، وحتسن مستو،ل الدالول  0.73ورمبا يزعز  ذلك لز،د، عدد السكان مبعدل للف طن.  202.9
 .، فض   عن تزايد لعداد احلواج واملعتمرين من عام آلالراألمساكومن مث ز،د، معدالل االسته ك من 
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 :األمساكتطور متوسط  نصيب الفبد من  .5
كيلو جرام كمتوس  للف ،   6.5من حوايل  األمساك( إىل تزايد متوس  ةصيف الفرد من 1ل )ت ري بياانل اندو 

%، وهذا ما 20( ل  تزايد بنسبة 2018 –2016كيلو جرام كمتوس  للف ، )  7.8( إىل حوايل 2002–2000)
اململكة قد لالذ اجتاها  يف  األمساك( لن متوس  ةصيف الفرد من 2لكدتا ةتائ  االجتاع الزم  حيث اتض  من اندول )

% من 1.1 حنوفردا السنة ميثل للكوم   0.08بل   0.01عاما  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  إحصائيا  عند مستو  
 ميثل ثلثوهو ما ، كوم  7.5 حبوايلال ل ف ، الدراسة امل ار إليها واملادر األمساك املتوس  السنو  لنصيف الفرد من 

األمر  .(2020 )الفاو، (2018-2016كوم كمتوس  للف ، )  20.5واملادر حبوايل  متوس  ةصيف الفرد عامليا ،
الذ  يستلزم ز،د، اهتمام اململكة بتنمية اإلةتاج السمكي وتنويع مصادرع، ابختاذ عد، إجراءال لمهها التوسع يف تطوير 

السمكية بوزار، البيئة واملياع والزراعة يف  تنظيمال املصايد، وز،د، رالص ييد األمساك، وتفعيل دور اإلدار، العامة للثرو،
 اإلشراف على لعمال الصيد، والتوسع يف إقامة مراكز ألحباث الثرو، السمكية على سواحل اململكة. 

 

 :األمساكتطور نعبة االكتفاء الذايت من  .6
( 2002 –2000) للف ، كمتوس % 40.5 حنو من األمساك من الذا  االكتفاء ةسبة تزايد إىل( 1) اندول ي ري
 يف واض  تزايد إىل ي ري الذ  األمر% 4.0 بنسبة زادل ل ( 2018 –2016) للف ، كمتوس % 42.1 حنو إىل
 موضع الزمنية السلسلة طول على الذا  االكتفاء ةسبة إىل ابلنظر لةا إال الف تني؛ بني األمساك من الذا  االكتفاء ةسبة

 لكدتا ما وهذا الدراسة؛ ف ، ال ل ةسس استارار وجود إىل ي ري مما والناصان ،د،الز  بني تتذبذب لهنا يتبني الدراسة
 اجتاها   لالذل اململكة يف األمساك من الذا  االكتفاء ةسبة لن( 2) جدول من يتض  حيث الزم  االجتاع ةتائ 

 وأترجحها األمساك من الذا  تفاءاالك ةسبة استارار إىل ي ري الذ  األمر. إحصائيا   معنو  غري سنو  مبعدل متناقصا  
 %.42.4 بنحو واملادر إليها امل ار الدراسة ف ، ال ل اهلندسي املتوس  حول
 

 :الربيية العرودةة يف امملللةة األمساكاثنياً: الوضع الباهن للفجوة الغذائية من 
 :األمساكالفجوة الغذائية من  .1

وميكن التمييز بني ةوعني من الفوو، الغذائية  ؛الفعلياالسته ك و  تزادر الفوو، الغذائية عن طريق الفرق بني اإلةتاج
االسته ك الفعلي واثةيهما: الفوو، الغذائية املوضوعية و لوهلما: الفوو، الغذائية الظاهرية وياصد هبا الفرق بني اإلةتاج 

احلالية يف تاديرها للفوو، الغذائية  وياصد هبا الفرق بني اإلةتاج واالحتياجال امل ئمة لو املوضوعية. واعتمدل الدراسة
  20.5املوضوعية على احلد املتوس  والذ  حيسف على لساس متوس  استه ك الفرد عامليا  واملادر حبوايل 

تض  تزايد حوم ي( 3وابستعراا بياانل اندول ) (.2018-2016كوماالفرداالسنة كمتوس  ال ل الف ، )
( إىل حوايل 2002 –2000للف طن كمتوس  للف ، ) 82.3من حوايل  كاألمساالفوو، الغذائية الظاهرية من 
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%؛ األمر الذ  ي ري إىل التزايد 79.3( ل  بز،د، تادر بنحو 2018 –2016للف طن كمتوس  للف ، ) 147.6
لظاهرية ( لن حوم الفوو، ا4بني الف تني، وهذا ما لكدتا ةتائ  االجتاع الزم  حيث تبني من اندول ) للفوو، الواض 
للف  4.5بل  حوايل  0.01يف اململكة لالذل اجتاها  متزايدا  مبعدل سنو  معنو  إحصائيا  عند مستو  األمساك من 
للف طن ال ل  117حبوايل  واملادر األمساك% من املتوس  السنو  للفوو، الغذائية الظاهرية من 3.9ميثل حنو  ،طن

للف طن    379.6الفوو، الغذائية املوضوعية من األمساك من حوايل حوم  زاديف حني . ف ، الدراسة امل ار إليها
( ل  زادل 2018 –2016للف طن كمتوس  للف ، ) 559.5( إىل حوايل 2002 –2000كمتوس  للف ، )

 . (1كما هو ابل كل )  الذ  ي ري إىل التزايد الواض  للفوو، الغذائية املوضوعية بني الف تني% األمر 47.4بنسبة 
      

يف امملللةة الربيية  ألمساكا واالعتلاد على الواردات من والفجوة الغذائية الفرلي ستجالكاالو  احمللي تاجكلية اإلنتطور   (:3) جمول
 (.        )الةلية: ابأللف طن(2018-2000العرودةة خالل الفرتة )

االستجالك  االنتاج احمللي العهنوات
 يالفرل

الفجوة الغذائية 
 (1)الظاهبةة 

حتياجات اال
 (2العهنوةة )

الفجوة الغذائية 
 (3امملوضوعية )

االعتلاد على 
 الواردات %

2000 55 135 (80) 427.4 (372) 68.9 
2001 56 135 (79) 433.5 (378) 70.4 
2002 57 145 (88) 445.8 (389) 76.6 
2003 67 160 (93) 461.7 (394) 63.1 
2004 67 170 (103) 464.8 (398) 75.1 
2005 75 180 (105) 476.9 (402) 71.0 
2006 81 175 (94) 488.8 (408) 62.3 
2007 81 175 (94) 497.0 (416) 62.9 
2008 94 200 (107) 528.6 (435) 65.5 
2009 96 205 (109) 546.5 (450) 64.9 
2010 127 240 (113) 556.3 (429) 56.3 
2011 91 195 (104) 581.7 (491) 70.2 
2012 90 230 (140) 598.5 (509) 72.1 
2013 90 245 (155) 612.7 (523) 73.1 
2014 92 250 (158) 630.8 (539) 73.0 
2015 101 250 (150) 635.8 (535) 67.8 
2016 102 245 (143) 651.6 (550) 69.9 
2017 105 255 (150) 666.4 (561) 68.7 
2018 115 265 (150) 682.7 (568) 67.9 
 68.2 (460.3) 546.7 (116.5) 202.9 86.4 امملتوسط

 االسته ك احمللي -االةتاج احمللي ( 1) حيث:
  (2018-2016كوما السنة( متوس  ةصيف الفرد على مستو  العامل كمتوس  سنو  للف ، )  20.5( عدد السكان مضرواب  يف )2)
 الحتياجال السنويةا-االةتاج احمللي ( 3)

 ( ابلبحث.1ت من بياانل اندول رقم )مجعت وحسب املصدر:
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( لن حوم الفوو، الغذائية املوضوعية من األمساك يف اململكة لالذل اجتاها  متزايدا  مبعدل 4كما اتض  من جدول )
% من املتوس  السنو  2.6للف طن ميثل حنو  12.0بل  حوايل  0.01سنو   معنو  إحصائيا  عند مستو  

األمر الذ   للف طن ال ل ف ، الدراسة امل ار إليها. 460ن األمساك واملادر، حبوايل م للفوو، الغذائية املوضوعية
كوماالفردا السنة( مباارةتا مبتوس  ةصيف الفرد عامليا    7.5يؤكد اخنفاا متوس  ةصيف الفرد من األمساك ابململكة )

 يعادل الثلث تاريبا .  كوما الفردا السنة(، ل  ما  20.5( والبال  حوايل )2018-2016ال ل الف ، )
 

يف امملللةة خالل الفرترتة  األمساكنتائج التدقمةب اإلحصائي لالجتاه الزمين لتطور الفجوة الغذائية الظاهبةة وامملوضوعية من  (:4) جمول
 )الةلية: ابأللف طن(                                      (.2018- 2000)

 T( b) رة اخلطيةالهنلوذج امملدقمر يف الصو  امملتغري التايع
مرمل الهنلو 

F R العهنوي %
-2

 
مرهنوةة 
 الهنلوذج

 ** Yt = 71.6 + 4.5 Xt 9.8 3.86 95.7 0.84 الفجوة الظاهبةة
 ** Yt = 340.5 + 12  Xt 17.6 2.61 309.8 0.94 الفجوة امملوضوعية

 - Yt = 68.5 – 0.014  Xt 0.1 - 0.02 0.004 0.01 االعتلاد على الواردات
معنوية  معامل االحندار لو عدم ( ت ري إىل -، )0.01( ت ري إىل معنوية معامل االحندار لو معنوية النموذج ككل عند مستو  **حيث:) 

  املألوفة.    االحصائية عند ل  من مستو،ل املعنوية معنوية النموذج
 ( ابلبحث.3اندول رقم ) بياانل املصدر: مجعت وحسبت من    
 

 
 (.2018-2000(: تطور كلية اإلنتاج احمللي واالستجالك الفرلي والفجوة الغذائية يف امملللةة خالل الفرتة )1) شةل

 االعتلاد على الواردات من األمساك: .2
نوال الدراسررة، ( إسررتارارها ةسرربيا  الرر ل سرر3االعتمرراد علررى الررواردال مررن األمسراك واملوضررحة ابنرردول ) درجررةتبرني قرريم 

، مبتوس  2010% عام 56.3وحد لدىن بل  حنو  2002% عام 76.6حيث تراوح املعامل بني حد لعلى بل  حنو 
ال ل ف ، الدراسة امل ار إليها.  بدرجة عالية ةسبيا   %، األمر الذ  ي ري إىل االعتماد على الواردال68.2سنو  بل  

لن ةسبة االعتماد على الرواردال تتنراقص سرنو،  مبعردل غرري معنرو  احصرائيا ؛ ( 4االجتاع الزم  ابندول ) وت ري معادلة
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فر ،  حول املتوس  اهلندسي هلرا الر لاألمر الذ  ي ري إىل االستارار النسس لدرجة االعتماد على الواردال وأترجحها 
 %.68.2الدراسة والبال  حنو 

 

 :األمساكمرامالت عمم االستدقبار مملتغريات الفجوة الغذائية من  .3
( إستارارها ةسربيا  5واملوضحة ابندول ) األمساكتبني قيم معام ل عدم االستارار لكمية الفوو، الغذائية الظاهرية من 
 %1.7وحرد لدىن بلر  حنرو  2011عرام %17.2ال ل سنوال الدراسة، حيث تراوح املعامل بني حد لعلى بل  حنرو 

، حيررررث تبررررني األمسرررراكع للفوررررو، الغذائيررررة املوضرررروعية مررررن الوضرررر ، وكررررذلك%6.0سررررنو  بلرررر  مبتوسرررر    2017 عررررام
وحررد لدىن  2010عرام  %9.2الرر ل سرنوال الدراسررة، حيرث ترراوح املعامررل برني حررد لعلرى بلر  حنررو  إسرتارارها ةسربيا  

، كمرا اتسرمت ةسربة االكتفراء الرذا  ابالسرتارار %1.9بنحرو مبتوس  سرنو  قزردر  2018عام  % فا 0.1بل  حنو 
عرام  %1.6 ، الدراسة، حيث ترراوح معامرل عردم االسرتارار لنسربة االكتفراء الرذا  برني حرد لدةررري بلر  النسس ال ل ف

  ل ف ، الدراسة امل ار إليها. ال %6.0مبتوس  سنو  قدر بنحو  2010عام  %24.4وحد لعلي بل   2003
 

يف امملللةة  األمساكة الغذائية واالكتفاء الذايت من تطور مرامالت عمم االستدقبار لإلنتاج والواردات والصادرات والفجو  (:5) جمول
 (.                        )%(2018- 2000الربيية العرودةة خالل الفرتة )

 اإلكتفاء الذايت الفجوة امملوضوعية الفجوة الظاهبةة الصادرات الواردات اإلنتاج العهنوات
2000 7.3 1.3 13.9 5.1 5.5 5.1 
2001 10.1 2.1 53.8 2.0 3.7 3.1 
2002 12.7 8.6 12.6 3.4 3.3 8.2 
2003 1.9 6.0 21.7 3.8 1.4 1.6 
2004 6.0 13.7 29.1 9.5 0.6 8.0 
2005 0.9 8.7 35.3 6.5 2.5 2.6 
2006 4.8 11.4 7.3 8.8 3.9 8.5 
2007 0.9 14.2 10.4 12.6 4.7 8.6 
2008 12.8 1.8 60.0 5.4 3.0 9.9 
2009 11.2 4.0 44.4 6.5 2.3 10.4 
2010 42.2 6.1 29.6 6.7 9.2 24.4 
2011 1.4 8.1 56.4 17.2 1.3 9.4 
2012 5.6 7.7 25.6 7.6 2.5 7.9 
2013 8.4 12.3 10.6 15.2 2.9 13.5 
2014 9.2 10.6 5.3 13.6 3.6 13.4 
2015 3.2 0.5 11.2 3.8 0.5 5.1 
2016 4.9 2.3 15.1 3.4 1.0 1.7 
2017 4.8 2.9 8.1 1.7 0.8 2.3 
2018 1.5 2.9 1.7 4.5 0.1 2.7 
 6.0 1.9 6.0 17.0 4.8 5.0 امملتوسط
 ( ابلبحث.3(، )1) اندولني رقمي بياانل مجعت وحسبت من املصدر:
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ورمبا يزعز  ذلك الستارار املتغريال املكوةة للفوو، واليت تتمثرل يف كرل مرن اإلةتراج احمللري والرواردال والصرادرال، حيرث 
 لكررل %17، %4.8، %5بلغررت حنررو هلررذع املتغررريال الر ل فرر ، الدراسررة والريت    إىل االسررتارار النسرسلشرارل النتررائ

 يف اململكة العربية السعودية. لألمساكوجود لمن غذائي ةسس  ؛ ولمر هذا شأةا ي ري إىلمنها على ال تيف
 

 :األمساكالدقياسي للروامل امملؤثبة على نعبة االكتفاء الذايت من  التدقمةب .4
ابململكرة مت دراسرة الع قرة برني ةسربة االكتفراء الرذا   األمسراكلتحديد لكثر العوامل أتثريا  على ةسربة االكتفراء الرذا  مرن 

 األمسراكمرن  الفعلريابأللف طن، واالسرته ك األمساك كل من: اإلةتاج احمللي من و ( كمتغري اتبع yi)%( ) األمساكمن 
ابأللرررف طرررن  األمسررراك لفرداالسرررنة(، وكميرررة الرررواردال مرررن )كورررم لمسررراك األابأللرررف طرررن، ومتوسررر  ةصررريف الفررررد مرررن 

 Correllation Matrixوابسررتخدام مصررفوفة االرتبرراط  (2018-2000( الرر ل الفرر ، )x,sكمتغررريال مسررتالة)
 بررني املتغررريال املسررتالة موضررع االعتبررار  Multicollinearityاالرتبرراط ايخطرري املتعرردد للتعرررف علررى وجررود م رركلة

(Johnston, 1972; Greene, 2003) ؛ حيث تبني عدم وجود تلك امل كلة وللتأكيد مت استخدام معامل التضخم
يف الصررورتني ايخطيررة ومت تارردير الع قررة  ،قيمتررا إىل عرردم وجررود م رركلة ع قررال الطيررة متعرردد، لشررارل، حيررث للتبرراين

احملسوبة لو من ال ل قيمة F) من حيث قيمة ) ايخطي سواءنتائ  لفضلية النموذج الواللوغاريتمية املزدوجة. ولوضحت 
. كمرا تبرني عردم وجرود ارتبراط T(β)( لو من ال ل معنوية معام ل االحندار ابلنمروذجR-2) املعدل معامل التحديد

 (. 6) جدولمن ال ل قيمة االتبار داربن واتسون يف الصورتني  Autocorrelationذا  
 

ئج التدقمةب اإلحصائي للروامل امملؤثبة على نعبة االكتفاء الذايت من األمساك  يف امملللةة الربيية العرودةة خالل نتا (:6) جمول
 (.    )الةلية ابأللف طن، واالكتفاء الذايت%(       2018- 2000الفرتة )

α β T(β) F R امملتغريات امملعتدقلة الصورة البايضية
-2

 VIF D.W 

 اخلطي الهنلوذج 
 كمية اإلةتاج احمللي

42.1 
0.27 (**16.8) 

(**157.4) 0.95 2.02 2.31 
 (16.0**) - 0.16 كمية الواردال

الهنلوذج 
اللوغارةتلي 

 امملزدوج

لو كمية اإلةتاج 
 1.76 احمللي

0.56 (**14.5) 
(**114.6) 0.93 2.42 2.31 

 (14.0**) - 0.57 لو كمية الواردال

عند  DL =0.835 ،Du=1.265 ،0.01( ت ري إىل معنوية معامل االحندار لو معنوية النموذج ككل عند مستو  **ث:)حي 
  . 0.01ومستو  معنوية  N = 19، وعدد م اهدال  k=2درجال حرية 

 .Minitabابلدراسة ابستخدام برانم   (3، )(1) يرقم نياملصدر: مجعت وحسبت من اندول 
 

تبررني لن لكثررر العوامررل أتثررريا  علررى ةسرربة االكتفرراء الررذا  مررن األمسرراك تتمثررل يف  stepwiseالتحليررل وابسررتخدام طرياررة 
حوم اإلةتاج احمللي من األمساك، وكمية الواردال منها، حيث لن ز،د، اإلةتاج احمللي من األمساك مبادار الوحرد، ي ترف 
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حرني لةرا برز،د، كميرة الرواردال مرن األمسراك مباردار الوحرد، %، يف 0.27عليا ز،د، ةسربة االكتفراء الرذا  منهرا مباردار 
% الرر ل فرر ، الدراسررة امل ررار إليهررا، وهررذع النتررائ  تتفررق 0.16ي تررف عليهررا ةاررص ةسرربة االكتفرراء الررذا  منهررا مبارردار 

ككل عند   ( احملسوبة إىل معنوية النموذجF. كما لشارل قيمة )لكل من املتغريين واملنطق االقتصاد  من حيث اإلشار،
% من التغريال 95لن حوايل  0.95( والبال  حوايل R-2) املعدل . كما لشارل قيمة معامل التحديد0.01مستو  

يف ةسرربة االكتفرراء الررذا  مررن األمسرراك ابململكررة إمنررا تزعررز  إىل هررذين العرراملني )حوررم اإلةترراج احمللرري مررن األمسرراك، كميررة 
 الواردال منها( ال ل ف ، الدراسة.

 
 ليل الدقياسي للروامل امملؤثبة على حجم الفجوة الغذائية من األمساك:التح .5

لتحديد لكثر العوامل أتثريا  على حوم الفوو، الغذائية من األمساك ابململكة مت دراسة الع قة بني حوم الفوو، الغذائيرة 
طرن  واالسرته ك الكلري مرن كرل مرن: اإلةتراج احمللري مرن األمسراك ابأللرف و ( كمتغرري اتبرع yiمن األمسراك ابأللرف طرن )

األمسرراك ابأللررف طررن، ومتوسرر  ةصرريف الفرررد مررن األمسرراك ابلكوررما السررنة، وكميررة الررواردال مررن األمسرراك ابأللررف طررن  
( وذلررررررك يف الصرررررورتني ايخطيرررررة واللوغاريتميرررررة املزدوجررررررة. 2018-2000( الررررر ل الفررررر ، )x,sكمتغرررررريال مسرررررتالة )

مررن  النمروذجني ايخطرري واللوغراريتمي املررزدوج سرواء مررن حيرث قيمررة  ولوضرحت ةترائ  التحليررل اإلحصرائي يرر حية كرل
((Fاملعررررررردل احملسررررررروبة لو مرررررررن الررررررر ل قيمرررررررة معامرررررررل التحديرررررررد (R-2 لو مرررررررن الررررررر ل معنويرررررررة معرررررررام ل االحنررررررردار )

 (. 7ابندول ) . كما هو موض T(β)ابلنموذج
 

ؤثبة على حجم الفجوة الغذائية من األمساك  يف امملللةة الربيية العرودةة خالل (: نتائج التدقمةب اإلحصائي للروامل اممل7جمول )
 (  ومتوسط نصيب الفبد ابلةجم/العهنة(. )الةلية ابأللف طن، 2018- 2000الفرتة )

الصورة 
α β T(β) F R امملتغريات امملعتدقلة البايضية

-2
 VIF D.W 

الهنلوذج 
 اخلطي 

 لكمية الواردا
15.6 - 

0.84 (**16.6) 
(**311.7) 0.97 2.09 1.89 

 (0.9)   2.18 متوس  ةصيف الفرد
الهنلوذج 

اللوغارةتلي 
 امملزدوج

 لو كمية الواردال
0.343 - 

0.94 (**14.2) 
(**273.2) 0.97 2.36 1.91 

 (1.3)   0.22 لو متوس  ةصيف الفرد

عند  DL =0.835 ،Du=1.265 ،0.01ار لو معنوية النموذج ككل عند مستو  ( ت ري إىل معنوية معامل االحند**حيث:)
  . 0.01ومستو  معنوية  N = 19، وعدد م اهدال  k=2درجال حرية 

 .Minitab( ابلدراسة ابستخدام برانم  3(، )1املصدر: مجعت وحسبت من اندولني رقمي )
 

ل أتثرريا  علرى حورم الفورو، الغذائيرة مرن األمسراك تتمثرل يف  تبني لن لكثرر العوامر stepwiseوابستخدام طرياة التحليل 
مرن األمسراك مباردار الوحرد،  كميرة الرواردالمنهرا، حيرث لةرا برز،د،   ومتوسر  ةصريف الفرردمرن األمسراك،  كمية الواردال
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 دمتوسر  ةصريف الفرر للرف طرن، لو لن ز،د،  0.84حورم الفورو، الغذائيرة منهرا مباردار  ز،د،)للف طرن( ي ترف عليرا 
. وهرذع النترائ  تتفرق للرف طرن 2.18مباردار حورم الفورو، الغذائيرة منهرا  ز،د،ي ترف عليرا  مبادار الوحرد، من األمساك

( احملسروبة إىل معنويرة F. كمرا لشرارل قيمرة )، إال لةا مل تثبت معنوية متوس  ةصيف الفررد احصرائيا  واملنطق االقتصاد 
التبرار داربرن واتسرون عردم وجرود ارتبراط ذا  عنرد اسرتخدام ل  . ولوضرحت قيمرة ا0.01النموذج ككل عنرد مسرتو  

لن  0.97( البرال  حروايل R2) املعردل من الصورتني ايخطية لو اللوغاريتمية املزدوجة، كما لشارل قيمة معامرل التحديرد
 كمية الواردال)% من التغريال يف حوم الفوو، الغذائية من األمساك ابململكة إمنا تزعز  إىل هذين العاملني 97حوايل 

 منها( ال ل ف ، الدراسة امل ار إليها. متوس  ةصيف الفردمن األمساك، 
 

 يف امملللةة الربيية العرودةة: لألمساكحالة األمن الغذائي اثلثاً: 
 :األمساكاالستجالك احمللي اليومي من  .1

تذبرذب برني ي( 2018-2000 ، )الر ل الفر األمسراكمرن  اليرومي احمللري االسته ك( إىل لن 8ت ري بياانل اندول )
، 2018عام  للف طن 0.73حوايل ل  ، وحد لقصى ب2001 ،2000ي عامللف طن  0.37حد لدىن بل  حوايل 

-2000الر ل الفر ، ) األمسراكمرن  تزايرد االسرته ك احمللري اليرومي( إىل 9وقد لشارل ةتائ  االجتاع الرزم  ابنردول )
% 3.8سرنو، ،  ميثرل حنرو  طرن يف اليروم 21بلر  حروايل  0.01د مسرتو  ( مبعدل سنو  معنو  إحصائيا   عنر2018

يف للررف طررن  0.56 حروايلالرر ل فر ، الدراسررة امل رار إليهررا والبررال   األمسرراكمرن  اليررومي احمللرري االسرته كمرن متوسرر  
 . اليوم سنو،  

 
 فرتة كفاةة اإلنتاج احمللي لالستجالك من األمساك: .2

(  2018-2000لن فرر ، كفايررة اإلةترراج احمللرري ل سررته ك مررن األمسرراك الرر ل الفرر ، )( إىل 8ت ررري بيرراانل انرردول )
وحرررد لقصرررى بلررر   .2014 ،2013 يشرررهر( عرررام 4.47يررروم ) 134.1كاةرررت تتذبرررذب برررني حرررد لدىن بلررر  حررروايل 

،  ( إىل تنراقص فر  9، هرذا وقرد لشرارل ةترائ  االجتراع الرزم  ابنردول )2010شهر( عام  6.43يوم ) 192.9حوايل 
غري معنو  إحصائيا ، األمر  ( مبعدل سنو 2018-2000ال ل الف ، ) األمساككفاية اإلةتاج احمللي ل سته ك من 
 الرر ل فرر ، الدراسررة امل ررار إليهررا األمسرراكفرر ، كفايررة اإلةترراج احمللرري ل سررته ك مررن الررذ  ي ررري إىل االسررتارار النسررس ل
على حالة األمن  اجيابيا  شهر(. األمر الذ  يؤثر  5.2يوما  ) 155.5 حوايلوالبال   وأترجحها حول متوسطها احلسا 

 ابململكة.  األمساكالغذائي من 
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 :األمساكفرتة تغطية الواردات لالستجالك احمللي من  .3
( كاةرت 2018-2000الر ل الفر ، ) األمسراك( إىل لن ف ، تغطية الواردال ل سرته ك مرن 8ت ري بياانل اندول )

يررروم  279.4، وحرررد لقصرررى قررردر حبررروايل 2010شرررهر( عرررام  6.8يررروم ) 205.3حرررد لدىن بلررر  حررروايل تتذبرررذب برررني 
  .2002شهر( عام  9.3)

الرجز يف و الواردات لالستجالك احمللي ومدقمار الفائض تغطية فرتيت كفاةة اإلنتاج و االستجالك احمللي اليومي و  تطور (:8) جمول
 (.2018-2000لفرتة )ابمملللةة الربيية العرودةة خالل ا األمساك

مدقمار الفائض 
 والرجز ابأللف طن

 جملوع الفرتتني
 ابليوم

فرتة تغطية الواردات 
 لالستجالك ابليوم

فرتة كفاةة اإلنتاج 
 لالستجالك ابليوم

االستجالك احمللي 
 العهنوات اليومي ابأللف طن

3.6 400.1 251.4 148.7 0.37 2000 
2.1 408.3 256.9 151.4 0.37 2001 

13.6 422.9 279.4 143.5 0.40 2002 
-0.9 384.0 230.5 153.5 0.44 2003 
15.1 417.7 274.2 143.5 0.47 2004 
13.1 410.6 259.0 151.7 0.49 2005 
1.1 396.3 227.3 168.9 0.48 2006 
-1.9 398.5 229.4 169.1 0.48 2007 
17.5 409.7 239.1 170.6 0.55 2008 
-2.7 408.5 236.8 171.7 0.56 2009 
7.5 398.2 205.3 192.9 0.66 2010 
-0.3 426.2 256.4 169.9 0.53 2011 
-2.1 406.1 263.3 142.8 0.63 2012 
-2.0 400.8 266.7 134.1 0.67 2013 
-1.5 400.5 266.4 134.1 0.68 2014 
-3.0 394.1 247.4 146.7 0.68 2015 
5.8 407.3 255.3 152.0 0.67 2016 
-0.4 401.3 250.6 150.7 0.70 2017 
0.0 406.3 247.9 158.4 0.73 2018 
 امملتوسط 0.56 155.5 249.6 405.1 3.4

 حجم امملخزون االسرتاتيجي 64.6
 مرامل األمن الغذائي 0.32

 .ابلبحث( 1املصدر: مجعت وحسبت من بياانل اندول رقم )   
ف ، تغطية الواردال ل سته ك احمللي من األمساك ال ل  تناقص ( إىل9هذا وقد لشارل ةتائ  االجتاع الزم  ابندول )

( مبعررردل سرررنو  غرررري معنرررو  إحصرررائيا،  األمرررر الرررذ  ي رررري إىل االسرررتارار النسرررس لفررر ، تغطيرررة 2018-2000الفررر ، )
والبررال  الررواردال ل سررته ك احمللرري مررن األمسرراك الرر ل فرر ، الدراسررة امل ررار إليهررا وأترجحهررا حررول متوسررطها احلسررا  

شرررهر(. األمرررر الرررذ  يؤكرررد الترررأثري االجيرررا  للرررواردال علرررى مسرررتو،ل األمرررن الغرررذائي مرررن  8.3يومرررا  ) 249.6حررروايل 
 األمساك ابململكة ال ل تلك الف ،.
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ردات نتائج التدقمةب اإلحصائي لالجتاه الزمين لتطور االستجالك احمللي اليومي وفرتة كفاةة اإلنتاج وفرتة تغطية الوا (:9) جمول

 (.                   2018- 2000يف امملللةة خالل الفرتة ) األمساكلالستجالك احمللي ابليوم من 
T( b) F R منوذج االجتاه الزمين امملتغري التايع

-2
 مرهنوةة الهنلوذج 

االستجالك احمللي اليومي 
 ابأللف طن

Yt = 0.35 + 0.021 Xt 15.6 242.0 0.93 ** 

فرتة كفاةة اإلنتاج 
 ستجالك احمللي ابليوم لال

Yt = 156.7 -  0.125 Xt 0.2 0.04 0.01 - 

فرتة تغطية الواردات 
 لالستجالك احمللي ابليوم

Yt = 250.2 - 0.051 Xt 0.1 0.01 0.01 - 

معامل ( ت ري إىل عدم معنوية -، ).0.01( ت ري إىل معنوية معامل االحندار لو معنوية النموذج ككل عند مستو  معنوية **حيث:)
   االحندار لو النموذج ككل عند ل  من مستو،ل املعنوية االحصائية املألوفة.

 ( ابلبحث.8املصدر: مجعت وحسبت من اندول )
 :األمساكامملخصص لالستجالك احمللي من  والرجز مدقمار الفائض .4

، سررنوال الدراسررة ضبعرروذلررك الرر ل عررن االسررته ك احمللرري  األمسرراك( إىل وجررود فررائض مررن 8ت ررري بيرراانل انرردول )
 للرف طرن 1.1يكون مصدرع إما اإلةتاج احمللي لو الواردال حيث بل  حوم الفائض حدع األدىن حروايل هذا الفائض و 

للرف طرن تكفري ل سرته ك احمللري لفر ،  17.5 بررروحد لقصى قدر ، 2006فا  عام يومني يكفي السته ك حوايل 
 يروم 6.1للف طن تكفي االسته ك احمللري ملرد،  3.4لف ، حوايل ، يف حني بل  متوس  ا2008عام  يوم 31 حوايل
للررف طرن كمتوسرر  الر ل فرر ، الدراسررة،  64.6حروايل  مررن األمسرراكوبلرر  حورم املخررزون االسر اتيوي  .شرهر( 0.2) 

 .ململكةاب لألمساكاألمر الذ  يعكس وجود لمن غذائي ةسس شهر(؛  3.8يوم ) 115.4يكفي االسته ك احمللي حلوايل 
 

 :ابمملللةة األمساكمن  مرامل األمن الغذائي .5
وفاا  ملفهوم املخزون االس اتيوي ابعتبارع حمصلة لكل من الفائض والعوز ال ل ف ، الدراسة، فاد تبني وجود خمزون 

حوم بل   وابلتايل، سنوال ف ، الدراسة ببعض يف اململكة العربية السعودية، وذلك لوجود فائض األمساكاس اتيوي من 
للف طن؛ ومن مث مت حساب قيمة معامل األمن الغذائي كنسبة بني حمصلة حوم  64.6املخزون االس اتيوي حوايل 

للف طن كمتوس  لف ، الدراسة،  202.9املخزون االس اتيوي إىل متوس  االسته ك احمللي السنو  واملادر حبوايل 
مما  تزيد عن الصفر لن قيمتا ، ل الدراسةس  ال ل ف ، كمتو   0.32ذائي حوايل قيمة معامل األمن الغ حيث بلغت

 حوم املخزون االس اتيوي يكفي ل سته ك احمللي للسكان ملد،ف. ابململكة لألمساك وجود لمن غذائي ةسسيعكس 
 مساكاألحتايق مستو،ل لعلى ملعامل األمن الغذائي من  وميكن وفاا  العتبارال األمن الغذائي، لشهر تا ب من لربعة

 االستزراع السمكياختاذ العديد من السياسال والبام  التنفيذية ألجهز، الدولة لمهها التوسع يف ابململكة من ال ل 
  .عدد من امل اريع يف جماالل إةتاج األمساك واملنتوال البحرية إة اء، و احمللية واألجنبية نذب االستثمارال
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 : التوصية مبا ةلي ميةن جا البحثيف ضوء الهنتائج اليت توصل إلي  توصيات:ال

قيام من ال ل قطاع االستزراع السمكي ز،د، االستثمارال يف األمساك ب التوسع يف اإلةتاج احمللي منضرور،  -
وز،د،  ؛عدد من امل اريع اليت ي تف عليها يناعال واعد، يف جماالل إةتاج األمساك واملنتوال البحرية

مبا يتوافق مع برانم  التحول الوط  ور ية  الكتفاء الذا  واألمن الغذائيهبدف حتايق ا السعال التخزينية
 .2030اململكة 

ذال  ، فهيوالزراعةمبا ينسوم مع اس اتيويال وزار، البيئة واملياع و االستفاد، من املزا، النسبية للمملكة،  -
  .األمحر غراب  وايخلي  العر  شرقا  على البحر  ممتد، سواحليف ضوء ما تتميز با من آفاق واعد، يف املستابل؛ 

ل ستثمار يف م اريع  بدون فائد، ت ويع يندوق التنمية الزراعية على من  قروا ل باب ايخرجيني -
يف تنمية املناطق ؛ ملا هلا من دور فعال االستزراع السمكي كم روعال تربية األمساك بنظام األقفاص العائمة

مباشر، وغري مباشر، يف جماالل الصياةة والتوزيع والتصنيع والتسويق وتوفري فرص عمل  ابململكةالريفية 
 .لسكاهنا

من ال ل تفعيل برانم  طموح لت ويع النم  ابململكة رفع مستو  الوعي جتاع املأكوالل البحرية  -
 .كوما فردا سنة إىل املعدالل العاملية  7.5لز،د، متوس  ةصيف الفرد السعود  من  منهااالسته كي 

البحث والتطوير لتحسني إةتاجية مصائد األمساك، وتطوير لةظمة األع ف وضمان جودهتا، وتطوير دعم  -
 .مراكز األحباث ورفع كفاءهتا لتوفري ايخب، واملسامهة يف تادمي التانيال احلديثة يف عمليال االستزراع املائي
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ABSTRACT 

This research aimed to identify the current status of the food gap and the food security 

of fish in the KSA during the period (2000-2018). It relied on the secondary data 

published by the relevant authorities and employed descriptive and quantitative 

analysis. The results indicated the relative stability of fish self-sufficiency in the 

Kingdom, which is about 42.4% during the study period. This is consistent with the 

economic logic in terms of the actual consumption growth rate (3.7%) approaching 

the domestic production growth rate (3.5%). While imports are increasing at a growth 

rate of 3.8% annually, which confirms the increasing size of the apparent gap with an 

annual growth rate of about 3.9%. The results also showed that the size of the 

objective gap was about 460 thousand tons; which is more than the apparent gap of 

about 117 thousand tons on average during the period 2000-2018; this may be due to 

the apparent decrease in the average Saudi per capita fish share (7.5 kg/year) 

compared to its global counterpart (20.5 kg/year). The values of the instability 

coefficients of food gap from fish also showed their relative stability, possibly due to 

the stability of their constituent economic variables.The size of domestic production 

and the amount of imports were the most significant factors affecting the ratio of self-

sufficiency (0.95), while the amount of imports and the average annual per capita 

were the most siginificat for the size of the food gap (0.97). The strategic stock of fish 

was about 64.4 thousand tons, sufficient for domestic consumption for about four 

months, and the food security coefficient was about 0.32 as the average of the study 

period, reflecting relative food security for fish in the Kingdom. The study 

recommended increasing investments in the fish sector through establishing new 

projects, expanding existing projects and increasing storage capacities to meet 

emergency conditions, especially in the light of the crises that countries face as 

Corona pandemic, and achieving self-sufficiency and food security in line with the 

national transformation program and the Kingdom's vision 2030. 

 

Key words: Food Security, Food Gap, Self–Sufficiency,Strategic Stock, Consumption. 

 


