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 زــــــــــــــــالموجـ
  

استيدف ىذا البحث التعرف عمى الوضع الراىن 
لكل من المحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، واألسماك فى 
المممكة العربية السعودية، والتنبؤ بالفجوة الغذائية منيا 

، وأثر ذلك عمى التوقعات المستقبمية 2222حتى عام 
لكمية الواردات من كل منيا. وتمثمت مشكمتو البحثية 

تيالك المحمي من المحوم، وعدم كفاية فى زيادة االس
االنتاج المحمي لمالحقتو، لذلك بات االستيراد واالعتماد 
عمى السوق الخارجي السبيل الوحيد لسد الفجوة الغذائية 
منيا، وأمر ىذا شأنو يسيم بقوة في زيادة العجز في 
الميزان التجاري الزراعي والغذائي. وأشارت الدراسة إلى 

بي في إنتاج المحوم الحمراء بالمممكة، االستقرار النس
( 2214-2222وتأرجحو حول متوسطو خالل الفترة )

ألف طن، في حين تزايد اإلنتاج من  122.2والبالغ 
كل من لحوم الدواجن، واألسماك بمعدل سنوي بمغ نحو 

% من 4.6%، 1.2ألف طن تمثل نحو  3.85، 6.2
ألف  82.2، 514.8المتوسط السنوي لإلنتاج والبالغ 

طن لكل منيما عمى الترتيب. وعمى نفس الوتيرة اتسم 

استيالك المحوم الحمراء بالمممكة بالثبات النسبي 
وتأرجحو حول متوسطو خالل فترة الدراسة والبالغ 

ألف طن، في حين تزايد االستيالك من كل  238.8
من لحوم الدواجن، واألسماك بمعدل سنوي معنوي 

ألف طن تمثل نحو  6.2، 39.7احصائيًا بمغ حوالي
% من المتوسط السنوي لالستيالك %3.3، 4.2

ألف طن لكل منيما  186.6، 1223.9والبالغ حوالي 
عمى الترتيب. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فجوة غذائية 
ظاىرية فى المممكة فى كل من المحوم الحمراء، ولحوم 

، 489.2، 118.6الدواجن، واألسماك بمغت حوالي 
طن لكل منيا عمى الترتيب. إال أنو وفقًا ألف  124.4

لنتائج الفجوة الغذائية الموضوعية زاد حجم الفجوة من 
كل من المحوم الحمراء واألسماك لتصل حوالي 

ألف طن لكل منيما عمى الترتيب،  247.5، 169.2
في حين حقق اإلنتاج المحمي من لحوم الدواجن فائضًا 

ألف طن،  139فى كل سنوات الدراسة بمغ متوسطو 
األمر الذي يشير إلى أن ىناك إسراف في االستيالك 

 39.7منيا حيث بمغ متوسط نصيب الفرد السعودي 
كجم وىو ما يقترب من ثالثة أضعاف متوسط نصيب 

كجم كمتوسط لمفترة  15الفرد عالميًا،  والمقدر بحوالي 
(. وأشارت نتائج التنبؤ باستخدام 2211-2214)

المعممتين إلى تزايد حجم الفجوة نموذج ىولت ونتر ذو 
الغذائية الظاىرية من كل من المحوم الحمراء، ولحوم 
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، 168.95الدواجن، واألسماك حيث بمغت حوالي 
ألف طن لكل منيا عمى الترتيب  136.3، 822.2

 .2222خالل عام 
 

 ةــــمقدم
يواجو القطاع الزراعي السعودي العديد من 

محدودية الموارد األرضية التحديات التي تتمثل فى 
الصالحة لمزراعة، وقمة المتاح من المياه، وعدم مالئمة 
الظروف المناخية، وُيضاف لذلك عدم االستغالل 
األمثل لمموارد المتاحة. وقد أدى ذلك إلى وجود فجوة 
مابين احتياجات األفراد وما يتم إنتاجو محميًا من معظم 

عمى السمع الغذائية  السمع الغذائية، نتيجة لتزايد الطمب
بمعدالت تفوق نظيرتيا لمعدالت الزيادة في إنتاج تمك 
السمع، وىو ما ُيعزى إلى عاممي الزيادة السكانية 
وارتفاع مستويات الدخول ألفراد المجتمع. حيث تشير 
اإلحصاءات المتاحة إلى وجود فجوة غذائية فى المممكة 

األسماك فى كل من المحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، و 
 115.8، 697.4، 143.7حوالي  2214بمغت عام 

ألف طن لكل منيا عمى الترتيب، وىذه الفجوة تتزايد من 
سنة ألخرى، األمر الذي يؤثر سمبًا عمى الميزان 
التجاري الزراعي والغذائي بالمممكة،  ونظرًا ألن الغذاء 
يحتل قائمة الصدارة فى الحاجات اإلنسانية، حيث 

ألمن الغذائي فى المممكة العربية ترتبط أوضاع ا
السعودية بجانبين أساسيين: أوليما حالة إنتاج الغذاء 
عمى الصعيد المحمي، ومدى اقترابو من مستويات 
محققة لإلكتفاء الذاتي، وثانييما مدى توافر القدرة لدى 
أفراد المجتمع لمحصول عمى معدالت مقبولة صحيًا من 

ء. وقد اىتمت الدراسة السعرات الحرارية من ذلك الغذا
الحالية بتقدير االنتاج المحمي واالستيالك من المحوم 
والتنبؤ المستقبمى بحجم الفجوة الغذائية منيا، لقياس 
مدى تطور الوضع الغذائي واتخاذ السياسات الالزمة 
لتحقيق األمن الغذائي بالمممكة، إذ ُيعتمد عمى نتائج 

 يراد والتصدير.التنبؤ فى رسم سياسات االنتاج واالست
 

 مشكمة البحث
 

تتمثل المشكمة البحثية فى زيادة االستيالك المحمي 
من المحوم وعدم كفاية االنتاج المحمي لمالحقتو، لذلك 

بات االستيراد واالعتماد عمى السوق الخارجي السبيل 
الوحيد لسد الفجوة الغذائية منيا، وأمر ىذا شأنو يسيم 

زان التجاري الزراعي بقوة في زيادة العجز في المي
والغذائي. ومن ثم فإن التنبؤ بحجم تمك الفجوة يعتبر 
من األىمية بمكان لمساعدة متخذي القرار عمى وضع 
السياسات الزراعية الالزمة لمنيوض باإلنتاج المحمي 
من المحوم والحد من الفجوة الغذائية المتزايدة التي تتسم 

حسن توجيو  بيا ومن ثم نقص الواردات.  ويساعد عمى
خطط االستثمار والتطوير لممشروعات الزراعية وذلك 
في حدود المتاح من الموارد الزراعية وبما يحقق 

 االستغالل األمثل ليا. 
 

 هدف البحث
 

ييدف البحث بصفة عامة إلى تقدير حجم الفجوة 
الغذائية من المحوم في المممكة والتنبؤ بيا حتى عام 

ف البحثي من خالل ، ويمكن تحقيق ىذا اليد2222
 األىداف الفرعية التالية:

دراسة تطور حجم اإلنتاج والصادرات والواردات . 1
والمتاح لإلستيالك ومتوسط نصيب الفرد والفجوة 
الغذائية الظاىرية والموضوعية ونسبة االكتفاء 

 الذاتي من مختمف أنواع المحوم فى المممكة.
فجوة الغذائية التنبؤ بكل من اإلنتاج واإلستيالك وال. 2

ومعدالت اإلكتفاء الذاتي وأثر ذلك عمى التوقعات 
المستقبمية لكمية الواردات من كل منيا، لمخروج 
ببعض المقترحات أو السياسات التي من شأنيا 
النيوض باإلنتاج المحمي من المحوم والحد من 
الفجوة الغذائية المتزايدة بيذا القطاع الحيوي 

 بالمممكة.
 

 البحثىاألسموب 
 

اعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمى استخدام 
أسموب التحميل االقتصادي الوصفي والتحميل 
االقتصادي القياسي، بإستخدام بعض األساليب 
اإلحصائية والنماذج الرياضية ومن أىميا أسموب 
اإلتجاه العام فى صورتو الخطية، ونماذج التنعيم األسى 

(Smoothing models) . والتي تيدف إلى
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تخميص السمسمة الزمنية من التغيرات اإلتجاىية 
 والموسمية والدورية والعشوائية.

 
 نموذج التنعيم اآلسى المفرد  .1

 Single Exponential Smoothing  

يستخدم ىذا النموذج عندما تكون البيانات ساكنة 
وعند استخدامو فى التنبؤ البد من توافر المعادلة 

التالية:  
ttmt

Fα1αΥF 


 
α   المعممة المستخدمة لتحديد أوزان البيانات حيث
1α0 . 
mtΥ   قيمة المتغير المتنأ بو عند الفترة mt. 

tΥ       قيمة الظاىرة األصمية عند الفترة t. 
tF     القيمة التنبؤية لممتغير   عند الفترة t. 
 

 حيث:
t .تعبر عن طول السمسمة الزمنية 
tΥ  .المتوسط العام 

1αΥF when
tmt   

n .طول فترة المتوسط المتحرك 
tnΥF when

tmt   
 

 نموذج التنعيم اآلسى المزدوج .2
Double Exponential Smoothing 

وىو مايعرف بنموذج براون ذو المعممة الواحدة: 
(Browne's One Parameter)  ويستخدم ىذا

النموذج فقط عندما تكون البيانات ساكنة 
(stationary أى عشوائية ) االتجاه، ويستخدم فى ىذه

الطريقة التنعيم اآلسى المفرد والتنعيم اآلسى المزدوج 
 كما يمي:

 اآلسى المفرد التنعيم 
  )1....(..........Sα1αΥS

1ttt 
 

 التنعيم اآلسى المزدوج 
  )2....(..........Dα1αΥD

1ttt 
 

 معادلة التنبؤ 
(3)1.........m

when
mbαF

ttmt
 



 

 التقاطع 
)4(..........DS2α

ttt
  

 الميل 
  ...(5)1.........α0

when
DS

α1

α
b

ttt
 




 
 نموذج هولت ونتر ذو المعممتين .3

Holt’s two – parameter Method 

طريقة ىولت ونتر لمتنعيم اآلسى ال تستخدم معادلة 
التنعيم اآلسى المزدوج الخطية، حيث تقوم بتنعيم القيم 
اإلتجاىية بإستخدام معمم مختمف عن المعمم المستخدم 

تعتمد عمى تقدير معامالت فى السمسمة األصمية، كما 
تتراوح بين الصفر والواحد   βالنموذج، بقيمة

الصحيح، وعند إستخدام أسموب ىولت ونتر لمتنبؤ البد 
من توافر ثابتين لمتنعيم وكذلك ثالث معادالت كما 

 يمي:
    1).........(..........bSα1αΥS 1t1ttt    

    2).........(..........bβ1SSβb 1t1ttt    
)3..(....................mbSF tt1t   

تتكون من جزئين، جزء  tS( لحساب1المعادلة )
1tbراجع إلى اإلتجاه من الفترة السابقة   وذلك
1tSبإضافتيا لمقيمة األخيرة التى تم تنعيميا   والجزء

وذلك  tΥالثانى راجع إلى قيمة الظاىرة فى نفس الفترة
 Singleباستخدام طريقة التنعيم اآلسى المفرد 

Exponential Smoothing. 
لإلتجاه وذلك لتعديل  tb( إليجاد قيم2المعادلة )

اإلتجاه والذي يظير كفرق بين آخر قيمتين تم تنعيميما
 1tt SS   وذلك بإستخدام طريقة التنعيم اآلسى
لمتخمص من العشوائية   βستخدم المعممة المفرد، وي

 المتبقية وذلك بتعديميا بإستخدام التنعيم.
( تستخدم لمتنبؤ بالقيم ويكون فييا 3المعادلة )

مضروبًا فى عدد الفترات الزمنية المراد  tbاإلتجاه 
التنبؤ بيا m   ثم إضافتيا إلى قيمtS وتعتبر طريقة .

ىولت مناسبة فى حالة وجود بيانات بيا إتجاه وىي 
تشابو الشكل األساسي لمعادلة التنعيم اآلسي المفرد 

Single Exponential Smoothing.  
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 مصادر البيانات
استندت الدراسة إلى البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة والتى أمكن الحصول عمييا من نشرات وزارة 

وكالة ، الزراعي السنوي الزراعة، الكتاب اإلحصائي
الوزارة لشئون األبحاث والتنمية الزراعية، إدارة الدراسات 
االقتصادية واإلحصاء، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 

قاعدة بيانات ، بيانات الموازنات الغذائية، المتحدة
مة عمى شبكة اإلنترنت، والمنظمة العربية لمتنمية المنظ

الزراعية، الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية، 
وكذلك البيانات التى أمكن الحصول عمييا من 
الدراسات االقتصادية المختمفة ذات الصمة بموضوع 

 البحث.
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

ستهالك والتجارة  أواًل: الوضع الراهن إلنتاج وا 
لمحوم بالمممكة العربية الخارجية والفجوة الغذائية 

 السعودية
 

ستهالك ومتوس  . أ ط نصيب الفرد من تطور إنتاج وا 
 المحوم بالمممكة

 

باستعراض  اإلنتاج المحمي من المحوم الحمراء: .1
يتضح االستقرار النسبي  (1) الجدولبيانات 

 112.3لإلنتاج من المحوم الحمراء حيث بمغ حوالي 
(، ثم زاد 2002 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة )
ألف طن كمتوسط  112.9زيادة طفيفة ليبمغ نحو 

%، كما 0.5( أي زاد بنسبة 2014 –2012لمفترة )
أن اإلنتاج المحمي من  (4جدول )يتضح من 

مكة قد أخذ إتجاىًا عامًا المحوم الحمراء فى المم
متناقصًا بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيًا بمغ 

ألف طن، األمر الذي يشير إلى  1.87حوالي 
االستقرار النسبي في إنتاج المممكة من المحوم 
 الحمراء وتأرجحو حول متوسطو خالل فترة الدراسة.

: تشير بيانات إلنتاج المحمي من لحوم الدواجنا  .5
تزايد اإلنتاج المحمي من لحوم  إلى (2) الجدول

ألف طن كمتوسط لمفترة  486.4الدواجن من 
ألف طن كمتوسط  588.1( إلى 2002 –2000)

%، 20.9( أي زاد بنسبة 2014 –2012لمفترة )
أن اإلنتاج المحمي من  (4جدول )كما يتضح من 

لحوم الدواجن فى المممكة قد أخذ إتجاىًا عامًا 

ي إحصائيًا بمغ حوالي متزايدًا بمعدل سنوي معنو 
% من المتوسط 1.2ألف طن يمثل نحو  6.2

السنوي لإلنتاج من لحوم الدواجن المقدر بنحو 
 ألف طن خالل فترة الدراسة.  514.8

باستعراض بيانات  اإلنتاج المحمي من األسماك: .6
يتضح تزايد اإلنتاج المحمي من  (3الجدول )

 2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 56األسماك من 
ألف طن كمتوسط لمفترة  95.7( إلى 2002 –
%، كما 70.9( أي زاد بنسبة 2014 –2012)

أن اإلنتاج المحمي من  (4جدول )يتضح من 
األسماك فى المممكة قد أخذ إتجاىًا متزايدًا بمعدل 

ألف طن  3.8سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 
% من المتوسط السنوي لإلنتاج من 4.6يمثل نحو 
 82.2الل فترة الدراسة والمقدر بحوالي األسماك خ
   ألف طن.  

من بيانات  اإلستهالك المحمي من المحوم الحمراء: .7
يتضح االستقرار النسبي لإلستيالك  (1الجدول )

ألف  194.5من المحوم الحمراء حيث بمغ حوالي 
( زاد إلى 2002 –2000طن كمتوسط لمفترة )

 –2012ألف طن كمتوسط لمفترة ) 256.5
%. كما يتضح من 31.9( أي زاد بنسبة 2014

أن اإلستيالك المحمي من المحوم  (4جدول )
الحمراء فى المممكة قد أخذ إتجاىًا عامًا متزايدًا 

ألف  1.22بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيًا بمغ 
طن خالل فترة الدراسة. األمر الذي يشير إلى 
االستقرار النسبي في استيالك المممكة من المحوم 

 مراء وتأرجحو حول متوسطو خالل فترة الدراسة.الح
: باستعراض اإلستهالك المحمي من لحوم الدواجن .8

يتضح تزايد اإلستيالك من  (2الجدول )بيانات 
ألف طن كمتوسط لمفترة  793.6لحوم الدواجن من 

ألف طن  1275.6( إلى نحو 2002 –2000)
( أي زاد بنسبة 2014 –2012كمتوسط لمفترة )

أن اإلستيالك  (4جدول )يتضح من  %، كما62.7
المحمي من لحوم الدواجن فى المممكة قد أخذ 
إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ 

% من 4.0ألف طن يمثل نحو  39.7حوالي 
المتوسط السنوي لإلستيالك من لحوم الدواجن 

ألف طن خالل فترة  1003.9المقدر بنحو 
 الدراسة. 
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نتائج التقدير االحصائي لإلتجاه الزمني العام لتطور إنتاج واستيالك ومتوسط نصيب الفرد من المحوم  .4جدول 
 (.0202- 0222فى المممكة العربية السعودية خالل الفترة )

 الفرد: كجم/ الفرد()كمية االنتاج واالستهالك: باأللف طن، متوسط نصيب 

 T b الدالة المقدرة المتغــــــير
معدل التغير 
  السنوي %

F 
2R

 

 Yt = 135.1 - 1.87 Xt  -1.03 1.6 1.1 0.08 انتاج المحوم الحمراء

 Yt = 465.2 + 6.2 Xt  2.5** 1.2 6.1 0.32 انتاج لحوم الدواجن

 Yt = 51.55 + 3.85 Xt  4.9** 4.6 24.2 0.67 انتاج لحوم األسماك

 Yt = 229.0 + 1.22 Xt  0.40 0.51 0.20 0.01 استهالك المحوم الحمراء

 Yt = 686.5 + 39.7 Xt  8.8** 4.0 77.7 0.86 استهالك لحوم الدواجن

 Yt = 137. 2 + 6.2 Xt  6.1** 3.3 37.3 0.74 استهالك لحوم األسماك

 Yt = 11.4 – 0.22 Xt  -1.8 2.3 3.3 0.20 نصيب الفرد من لحوم حمراء

 Yt = 36.2 + 0.44 Xt  2.8** 1.1 8.0 0.38 نصيب الفرد من لحوم الدواجن

 Yt = 7.1 + 0.04 Xt  0.90 0.54 0.90 0.06 نصيب الفرد من لحوم األسماك

 2.21مستوى معنوية ( تشير إلى معنوية معامل االنحدار عند **حيث:)
 ( بالبحث.3(، )2(، )1جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر:

 
 

يتضح من  . اإلستهالك المحمي من األسماك:6
د اإلستيالك من األسماك من ـــــــتزاي (3الجدول )

 –2000وسط لمفترة )ـــألف طن كمت 144.8
ألف طن كمتوسط لمفترة  02032إلى نحو ( 2002

%، كما 59.7( أي زاد بنسبة 2014 –0200)
أن اإلستيالك المحمي من  (4جدول )يتضح من 

عامًا متزايدًا  األسماك فى المممكة قد أخذ إتجاىاً 
ألف  230بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بمغ حوالي 

% من المتوسط السنوي 232طن يمثل نحو 
ألف  04232األسماك المقدر بنحو لإلستيالك من 

 طن خالل فترة الدراسة.

تشير  متوسط نصيب الفرد من المحوم الحمراء:. 7
إلى تناقص متوسط نصيب  (1الجدول )بيانات 

كيمو جرام  9.2الفرد من المحوم الحمراء من 
كيمو  7.8( إلى 2002 –2000كمتوسط لمفترة )

 ( أي تناقص2014 –2012جرام كمتوسط لمفترة )
أن  (4جدول )%، كما يتضح من 15.2بنسبة 

متوسط نصيب الفرد من المحوم الحمراء فى المممكة 
قد أخذ إتجاىًا عامًا متناقصًا بمعدل سنوي غير 

% من 2.3. يمثل نحو 2300معنوي إحصائيًا بمغ 

المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المحوم الحمراء 
كجم خالل فترة الدراسة، األمر  9.6المقدر بنحو 

الذي يشير إلى االستقرار النسبي في متوسط 
نصيب الفرد من المحوم الحمراء بالمممكة وتأرجحو 

 .حول متوسطو خالل فترة الدراسة
: متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن. 8

يتضح تزايد متوسط نصيب  (2الجدول )باستعراض 
يمو جرام ك 37.4الفرد من لحوم الدواجن من 

كيمو  42.9( إلى 2002 –2000كمتوسط لمفترة )
( أى زاد 2014 –0200جرام كمتوسط لمفترة )

أن  (4جدول )%، كما يتضح من 14.7بنسبة 
متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن فى المممكة 
أخذ إتجاىًا عامًا متزايدًا بمعدل سنوي معنوي 

% 1.1كيمو جرام يمثل نحو  0.44إحصائيًا بمغ 
من المتوسط السنوي لنصيب الفرد من لحوم 

 كيمو جرام. 39.7الدواجن المقدر بنحو 
تشير بيانات  متوسط نصيب الفرد من األسماك:. 9

إلى تزايد متوسط نصيب الفرد من  (3الجدول )
كيمو جرام كمتوسط لمفترة  6.8األسماك من 

كيمو جرام  7.8( إلى حوالي 2002 –2000)
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( أي زاد 2014 –2012كمتوسط لمفترة )
أن  (4جدول )%، كما يتضح من  14.7بنسبة

متوسط نصيب الفرد من األسماك فى المممكة أخذ 
إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيًا 

كيمو جرام خالل فترة الدراسة،  0.04بمغ حوالي 
األمر الذي يشير إلى االستقرار النسبي في متوسط 

ألسماك وتأرجحو نصيب الفرد في المممكة من ا
 حول متوسطو خالل فترة الدراسة.

 
تطور التجارة الخارجية لمحوم فى المممكة العربية  . ب

 السعودية

 

الجدول : باستعراض الواردات من المحوم الحمراء  .1
يتضح تزايد الواردات السعودية من المحوم  (1)

ألف طن كمتوسط لمفترة  84.6الحمراء من 
ألف طن كمتوسط  181.3( إلى 2002 –2000)

( أي زادت بنسبة 2014 –2012لمفترة )
أن كمية  (5جدول )%، كما يتضح من 114.3

الواردات من المحوم الحمراء فى المممكة أخذت 
إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ 

% من 4.5ألف طن يمثل نحو  230حوالي 
در المتوسط السنوي لمواردات من المحوم الحمراء المق

 ألف طن خالل فترة الدراسة. 136.4بنحو 
الجدول : تشير بيانات الواردات من لحوم الدواجن .5

إلى تزايد الواردات السعودية من لحوم الدواجن  (2)
 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 321.9من 

ألف طن كمتوسط لمفترة  709.2( إلى 2002
%، كما 120.3( أي زادت بنسبة 2014 –2012)

أن كمية الواردات من لحوم  (5جدول )يتضح من 
الدواجن فى المممكة أخذت إتجاىًا متزايدًا بمعدل 

ألف طن  33.7سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 
% من المتوسط السنوى لمواردات من 6.7يمثل نحو 

ألف طن خالل  506.5لحوم الدواجن المقدر بنحو 
 فترة الدراسة.

يتضح تزايد  (3الجدول )من  الواردات من األسماك: .6
ألف  5533الواردات السعودية من األسماك من 

( إلى نحو 2002 –2000كمتوسط لمفترة ) طن
( 2014 –2012ألف طن كمتوسط لمفترة ) 162.4

جدول %، كما يتضح من 62.9أي زادت بنسبة 

أن كمية الواردات من األسماك فى المممكة  (5)
ائيًا أخذت إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي معنوي إحص

% من 3.2ألف طن يمثل نحو  3.9بمغ حوالي 
المتوسط السنوى لمواردات من األسماك المقدر بنحو 

 ألف طن خالل فترة الدراسة. 121.3

باستعراض بيانات  الصادرات من المحوم الحمراء:  .7
يتضح تزايد الصادرات السعودية من  (1الجدول )

ألف طن كمتوسط لمفترة  2.6المحوم الحمراء من 
ألف طن كمتوسط  37.3( إلى 2002 –0222)

( أي زادت بنسبة 2014 –2012لمفترة )
أن كمية  (5جدول )%، كما يتضح من 1334.6

الصادرات من المحوم الحمراء فى المممكة أخذت 
إتجاىًا متزايدًا  بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ 

% من 17.4ألف طن يمثل نحو  3.1حوالي 
ألف طن خالل  17.8المتوسط السنوى المقدر بنحو 

 فترة الدراسة. 
 (2الجدول )يشير  الصادرات من لحوم الدواجن: .8

إلى تزايد الصادرات السعودية من لحوم الدواجن من 
( 2002 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 13.8
 –2012ألف طن كمتوسط لمفترة ) 21.7إلى 

جدول  %، ويبين57.2( أي زادت بنسبة 2014
أن كمية الصادرات من لحوم الدواجن فى  (5)

المممكة أخذت إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي غير 
معنوي إحصائيًا، األمر الذي يشير إلى استقرار 
الصادرات السعودية من الدواجن وتذبذبيا حول 

ألف طن  0332متوسطيا الحسابي والبالغ حوالي 
 كمتوسط خالل فترة الدراسة.

الجدول باستعراض بيانات األسماك:  الصادرات من .9
يتضح تزايد الصادرات السعودية من األسماك  (3)

 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 10.9من 
ألف طن كمتوسط لمفترة  26.9( إلى 2002

%، 146.8( أى زادت بنسبة 2014 –2012)
أن كمية الصادرات السعودية من  (5جدول )ويبين 

األسماك أخذت إتجاىًا عامًا متزايدًا بمعدل سنوي 
ألف طن يمثل  1.52معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 

% من المتوسط السنوى لمصادرات 8.9نحو 
ألف طن  17السعودية من األسماك المقدر بنحو 

 خالل فترة الدراسة.
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نتائج التقدير االحصائي لإلتجاه العام لتطور واردات وصادرات المممكة العربية السعودية من المحوم  .5جدول 

 )الكمية: باأللف طن(                                                          (.0202- 0222خالل الفترة )
 

 T b الدالة المقدرة المتغــــــير
معدل التغير 
 السنوي %

F 
2R

 

 Yt = 86.8 + 6.2 Xt  4.2** 4.5 17.5 0.57 واردات المحوم الحمراء

 Yt = 236.5 + 33.7 Xt  8.7** 6.7 75.8 0.85 واردات لحوم الدواجن

 Yt = 90.2 + 3.9 Xt  2.6* 3.2 6.5 0.33 واردات األسماك

 Yt = -7.1 + 3.1 Xt  6.7** 0332 45.4 0.78 صادرات المحوم الحمراء

 Yt = 15.2 + 0.26 Xt  0.5 031 0.26 0.02 صادرات لحوم الدواجن

 Yt = 4. 8 + 1.52 Xt  4.4** 435 19.6 0.60 صادرات األسماك

 .2321( تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية *، )2320( تشير إلى معنوية معامل االنحدار عند مستوى معنوية **حيث:) 
 ( بالبحث.2(، )0(، )0جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر: 

 
 
تطور الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من  . ت

 فى المممكة العربية السعودية المحوم
 

تقدر الفجوة الغذائية عن طريق الفرق بين اإلنتاج 
والمتاح لإلستيالك أو اإلستيالك الفعمى إن وجد وليس 
اإلستيالك المالئم، وأحيانًا يكون اإلستيالك المالئم من 
بعض السمع أقل من المتاح لإلستيالك أو اإلستيالك 

أو إسراف فى إستيالك  الفعمى وذلك فى حالة وجود فقد
ىذه السمع، وفى حاالت أخرى قد يكون ىناك نقص فى 
المتاح لإلستيالك أو اإلستيالك الفعمى كمًا وكيفًا عن 
اإلستيالك المالئم، ويمكن التمييز بين نوعين من 

ويقصد بيا  الفجوة الظاهرية: أولهماالفجوة الغذائية 
ستيالك الفرق بين اإلنتاج والمتاح لإلستيالك أو اإل

ويقصد بيا الفرق  الفجوة الموضوعية وثانيهما:الفعمى 
بين اإلنتاج واإلحتياجات المالئمة أو الموضوعية. ويتم 
تحديد اإلحتياجات الموضوعية وفقًا لثالثة مستويات 

: الحد األدنى الموصى بو من منظمة الصحة أولها
الحد  وثانيها:العالمية ومنظمة األغذية والزراعة، 

ط ويحسب عمى أساس متوسط إستيالك الفرد المتوس
الحد األمثل ويحسب عمى أساس  وثالثها:عالميًا، 

متوسط إستيالك الفرد فى الدول المتقدمة، ونظرًا ألن 
منظمة الصحة العالمية لم توضح إحتياجات الفرد من 

المنتجات الحيوانية بالتفصيل، بل أشارت إلى أن الفرد  
% من 01 –02يجب أن يحصل عمى نسبة من 

السعرات الحرارية اليومية من البروتين، وأن يكون ثمث 
ىذه النسبة من البروتين الحيوانى ولم توضح توزيع 

الخ(  –أسماك  –لحوم دواجن  -مصدره )لحوم حمراء
اعتمد البحث فى تقدير الفجوة الموضوعية عمى الحد 
المتوسط والذى يحسب عمى أساس متوسط إستيالك 

 الفرد عالميًا.
باستعراض  الفجوة الغذائية من المحوم الحمراء: .1

يتضح تزايد الفجوة الغذائية الظاىرية  (1الجدول )
ألف طن كمتوسط  82.04من المحوم الحمراء من 

ألف طن  02232( إلى 2002 –2000لمفترة )
( أي زادت بنسبة 2014 –2012كمتوسط لمفترة )

أن الفجوة الظاىرية من  (6جدول )%، ويبين 75
المحوم الحمراء فى المممكة أخذت إتجاىًا متزايدًا 

ألف  3.1بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 
طن. فى حين تزايدت الفجوة الغذائية الموضوعية 

ألف طن  98.5من المحوم الحمراء من حوالي 
ألف  229.3( إلى 2002 –0222كمتوسط لمفترة )

( أي زادت 2014 –2012)طن كمتوسط لمفترة 
%، األمر الذي يشير إلى انخفاض 132.8بنسبة 

 متوسط نصيب الفرد من المحوم الحمراء بالمممكة
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بمقارنتو بمتوسط نصيب الفرد عالميًا خالل فترة 
أن الفجوة  (6جدول )الدراسة. كما يتضح من 

الغذائية الموضوعية من المحوم الحمراء فى المممكة 
يدًا بمعدل سنوي معنوى إحصائيًا أخذت إتجاىًا متزا

% من 6.0ألف طن يمثل نحو  10.1بمغ حوالي 
المتوسط السنوى لمفجوة الغذائية الموضوعية من 

ألف طن  169.2المحوم الحمراء المقدرة بنحو 
 خالل فترة الدراسة.

:  يتضح من الفجوة الغذائية من لحوم الدواجن .2
 عدم وجود فجوة موضوعية بل (2جدول )بيانات 

وجود فائض من لحوم الدواجن فى المممكة العربية 
 168.2السعودية، إال أن ىذا الفائض تناقص من 

( إلى 2002 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة )
( 2014 –2012ألف طن كمتوسط لمفترة ) 143.8

الجدول %، كما يتضح من 14.5أي تناقص بنسبة 
أن الفائض من لحوم الدواجن فى المممكة أخذ  (6)

إتجاىًا متناقصًا بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيا 
فى حين تزايدت الفجوة  ألف طن. 4.5بمغ حوالي 

الغذائية الظاىرية من لحوم الدواجن من حوالي 
( 2002 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 308.1

 –2012ألف طن كمتوسط لمفترة ) 687.5إلى نحو 
%، كما يتضح من 123.1( أي زادت بنسبة 2014

أن الفجوة الغذائية الظاىرية من لحوم  (6جدول )
الدواجن فى المممكة أخذت اتجاىًا متزايدًا بمعدل 

ألف طن  33.5سنوي معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 
 خالل فترة الدراسة.

 (3الجدول )يشير  الفجوة الغذائية من األسماك: .3
الظاىرية من لحوم األسماك  غذائيةإلى تزايد الفجوة ال

 –2000ألف طن كمتوسط لمفترة ) 88.8من 
ألف طن كمتوسط لمفترة  135.6( إلى نحو 2002

%، كما 52.7( أي زادت بنسبة 2014 –0200)
أن الفجوة الغذائية الظاىرية من  (6الجدول )يوضح 

األسماك فى المممكة أخذت إتجاىًا متزايدًا بمعدل 
ألف  2.4 سنوي غير معنوى إحصائيًا بمغ حوالي

طن. فى حين تزايدت الفجوة الغذائية الموضوعية 
ألف طن كمتوسط  222.3من األسماك من نحو 

ألف طن  294.1( إلى نحو 2002 –2000لمفترة )
( أي زادت بنسبة 2014 –2012ة )كمتوسط لمفتر 

أن الفجوة  (6الجدول )%، كما يتضح من 32.3
الغذائية الموضوعية من األسماك فى المممكة أخذت 
إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ 

% من 2.3ألف طن يمثل نحو  61. حوالي
المتوسط السنوى لمفجوة الغذائية الموضوعية من 

 .ألف طن 247.5بنحو  األسماك المقدرة

يشير  نسبة اإلكتفاء الذاتى من المحوم الحمراء: .4
إلى تناقص نسبة اإلكتفاء الذاتى من  (1الجدول )

% كمتوسط لمفترة 57.7المحوم الحمراء من 
% كمتوسط لمفترة 56.5( إلى 2002 –2000)
%، كما 2.1( أي تناقصت بنسبة 2014 –2012)

ء الذاتي من أن نسبة اإلكتفا (6جدول )يتضح من 
المحوم الحمراء فى المممكة أخذت إتجاىًا متناقصًا 
بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيًا بمغ حوالي 

% من المتوسط السنوى 1.5% يمثل نحو  0.93
 %.60.2المقدر بنحو 

: نسبة اإلكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن  .5
يتضح التناقص الشديد في  (2الجدول )باستعراض 

% 61.2نسبة اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 
% 46.2( إلى 2002 –2000كمتوسط لمفترة )
( أي تناقص بنسبة 2014 –2012كمتوسط لمفترة )

أن نسبة  (6جدول )%، كما يتضح من 24.5
لدواجن فى المممكة أخذت ااإلكتفاء الذاتى من لحوم 
سنوي معنوي إحصائيًا بمغ إتجاىًا متناقصًا بمعدل 

% من المتوسط السنوى 2.8% يمثل نحو 0322
 %.51.3المقدر بنحو 

الجدول من  نسبة اإلكتفاء الذاتى من األسماك:  .6
يتضح تزايد نسبة اإلكتفاء الذاتى من األسماك  (3)

( إلى 2002 –2000% كمتوسط لمفترة )38.8من 
( أي زادت 2014 –2012% كمتوسط لمفترة )41.3
أن نسبة  (6جدول )%، كما يتضح من 6.4بة بنس

اإلكتفاء الذاتي من األسماك فى المممكة أخذت 
إتجاىًا متزايدًا بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيًا 

%. األمر الذي يشير إلى استقرار 0.72بمغ حوالي 
نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك وتذبذبيا حول 

متوسط % ك 2230متوسطيا الحسابي والبالغ حوالي 
 خالل فترة الدراسة.
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نتائج التقدير االحصائي لإلتجاه الزمني العام لتطور حجم الفجوة الغذائية  ونسبة االكتفاء الذاتي من  .6جدول 

 (.2214- 2222المحوم فى المممكة العربية السعودية خالل الفترة )
 طن، االكتفاء الذاتي: %()حجم الفجوة: باأللف 

معدل التغير  T b الدالة المقدرة المتغــــــير
 F 2R % السنوي

 Yt = 93.9 + 3.1 Xt  2.1* 2.6 4.3 0.25 الفجوة الظاهرية من المحوم الحمراء
 Yt = 221.3 + 33.5 Xt  8.6** 6.8 73.6 0.85 الفجوة الظاهرية من لحوم الدواجن

 Yt = 85.4 + 2.4 Xt  1.6 2.3 2.6 0.17 الفجوة الظاهرية من األسماك
 Yt = 88.4 + 10.1 Xt  5.6** 6.2 31.4 0.71 الفجوة الموضوعية من المحوم الحمراء

 Yt = 175.0 - 4.5 Xt  8.8** 3.2 3.1 0.19 الفائض من لحوم الدواجن
 Yt = 202. 8 + 5.6 Xt  6.5** 2.3 41.9 0.76 الموضوعية من األسماكالفجوة 

 Yt = 67.7 - 0.93 Xt  1.0 1.5 1.1 0.08 االكتفاء الذاتي من المحوم الحمراء
 Yt = 64.0 - 1.44 Xt  6.5** 2.8 41.8 0.76 االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن

 Yt = 38.4 + 0.72 Xt  1. 3 1.6 1.7 0.12 االكتفاء الذاتي من األسماك
 .2.25( تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية *، )2.21( تشير إلى معنوية معامل االنحدار عند مستوى معنوية **حيث:)

 ( بالبحث.3(، )2(، )1جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر:
 
 

ستهالك وفجوة ثانيًا: الوضع المستقبمى  إلنتاج وا 
 وم فى المممكة العربية السعوديةالمح

 
تم تطبيق عدد من المقاييس اإلحصائية إلختبار 

 Sum ofالنموذج لمتنبؤ وىي مجموع مربعات البواقى )

Squared Residuals والجذر التربيعى لمتوسط ،)
(، Root Mean Squared Errorمربعات الخطأ )

 Holt’sذو المعممتين ) وتبين أن نموذج ىولت ونتر

two – parameters Method ) ىو أكفأ النماذج
لتحميل ىذه البيانات نظرًا لمتوصل إلى معامالت تعطى 
أقل جذر تريبعى لمتوسط مربعات الخطأ ومجموع 

 مربعات البواقى وبو معامل التغير الزمني )اإلتجاه(. 
 

 التنبؤ بانتاج واستهالك المحوم فى المممكة:  . أ

المعالم المقدرة لنموذج ىولت  (7لجدول )ايوضح 
ستيالك المحوم في  ونتر ذو المعممتين لمتنبؤ بإنتاج وا 
ستيالك المحوم  المممكة، وتشير نتائج التنبؤ بإنتاج وا 

أنيا قدرت  (8بالجدول )الحمراء فى المممكة الواردة 
، 0201ألف طن خالل عام  251.8، 108.9بنحو 

ألف طن،  100.2حوالي  ثم تناقصت كمية اإلنتاج إلى
ألف طن عام  267.3بينما تزايد االستيالك إلى حوالي 

(، 1الشكل البيانى رقمي ). كما يتضح من 2020
(2). 

ستيالك لحوم  كما توضح نتائج التنبؤ بإنتاج وا 
أنيا قدرت  (8بالجدول )الدواجن فى المممكة الواردة 

 2015ألف طن خالل عام  1270.9، 599.3بنحو 
ألف طن عام  1433.0، 654.3ثم تزايدت إلى حوالي 

الشكل لكل منيما عمى الترتيب كما تبين من  2020
. وأضحت نتائج التنبؤ بإنتاج (4(، )3البيانى رقمي )

ستيالك األسماك فى المممكة الواردة   (8بالجدول )وا 
ألف طن خالل عام  237.4، 110.8أنيا قدرت بنحو 

ألف  272.3، 129.5 ثم تزايدت إلى حوالي 2015
لكل منيما عمى الترتيب كما تبين من  2020طن عام 

 .(6(، )5الشكل البيانى رقمي )
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ستيالك المحوم في المممكة .7جدول   المعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو المعممتين لمتنبؤ بإنتاج وا 

 )الكمية: باأللف طن(
 Trend Rmse Mean β α المتغير

 0.90 0.00 112.4 31.12 1.73- إنتاج المحوم الحمراء
 0.03 0.00 245.6 49.04 3.10 استهالك المحوم الحمراء

 0.50 0.00 577.4 44.91 11.0 إنتاج لحوم الدواجن
 0.00 0.00 1206.1 83.80 32.41 استهالك لحوم الدواجن

 0.00 0.00 103.4 11.02 3.72 إنتاج األسماك
 0.08 0.38 223.5 18.20 6.98 استهالك األسماك

 Eviews 7جمعت وحسبت من نتائج التحميل االحصائى باستخدام برنامج  المصدر:
 
 

ستيالك المحوم في المممكة من خالل نموذج ىولت ونتر ذو المعممتين .8جدول   نتائج التنبؤ بإنتاج وا 
 )الكمية: باأللف طن(

 األسماك لحوم الدواجن المحوم الحمراء السنوات
 اإلستهالك اإلنتاج اإلستهالك اإلنتاج اإلستهالك اإلنتاج

2015 108.9 251.8 599.3 1270.9 110.8 237.4 
2016 107.2 254.9 610.3 1303.3 114.6 244.4 
2017 105.4 258.0 621.3 1335.7 118.3 251.4 
2018 103.7 261.1 632.3 1368.2 122.0 258.4 
2019 102.0 264.2 643.3 1400.6 125.7 265.3 
2020 100.2 267.3 654.3 1433.0 129.5 272.3 

 ( بالبحث.7(، )3(، )2(، )1جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر:
 
 

 
 

 .0202التنبؤ بإنتاج المحوم الحمراء في المممكة العربية السعودية باأللف طن حتى عام  .1شكل رقم 
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 .0202التنبؤ باستيالك المحوم الحمراء في المممكة العربية السعودية باأللف طن حتى عام  .5شكل رقم 
 
 
 
 

 
 

 .0202التنبؤ بإنتاج لحوم الدواجن في المممكة العربية السعودية باأللف طن حتى عام  .6شكل رقم 
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 .0202التنبؤ باستيالك لحوم الدواجن في المممكة العربية السعودية باأللف طن حتى عام  .7شكل رقم 
 
 
 

 
 

 .0202باأللف طن حتى عام التنبؤ بإنتاج األسماك في المممكة العربية السعودية  .8شكل رقم 
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 0202التنبؤ باستيالك األسماك في المممكة العربية السعودية باأللف طن حتى عام  .9شكل رقم 
 
 
 
حوم فى المممكة التنبؤ بالفجوة الغذائية من الم . ب

 العربية السعودية

باالستعانة بالمعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو 
المعممتين لمتنبؤ بالفجوة الظاىرية من المحوم فى 

. تم التنبؤ بالفجوة (9جدول )المممكة العربية السعودية 
الظاىرية من المحوم فى المممكة، حيث أوضحت النتائج 

بنحو  0201أنيا قدرت في عام  (11بالجدول )الواردة 
ألف طن من كل من  002323، 302344، 153.06

المحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، واألسماك عمى 
، 822.01، 168.95الترتيب. تزايدت إلى حوالي 

ألف طن لكل منيا عمى الترتيب فى عام  136.30
 .(9(، )8(، )7باألشكال ). كما ىو موضح 2020
 

حوم فى المممكة التنبؤ بالفجوة الغذائية من الم . ت
 السعودية العربية

باالستعانة بالمعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو 
المعممتين لمتنبؤ بالفجوة الظاىرية من المحوم فى 

. تم التنبؤ بالفجوة (9جدول )المممكة العربية السعودية 
الظاىرية من المحوم فى المممكة، حيث أوضحت النتائج 

بنحو  0201أنيا قدرت في عام  (11بالجدول )الواردة 
ألف طن من كل من  002323، 302344، 153.06

المحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، واألسماك عمى 
، 822.01، 168.95الترتيب. تزايدت إلى حوالي 

ألف طن لكل منيا عمى الترتيب فى عام  136.30
 . (9(، )8(، )7باألشكال ). كما ىو موضح 2020
 

 حوم فى المممكة العربيةالتنبؤ بالواردات من الم . ث
 السعودية

باالستعانة بالمعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو 
المعممتين لمتنبؤ بالواردات من المحوم فى المممكة 

. تم التنبؤ بالواردات من (11جدول )العربية السعودية 
المحوم فى المممكة، حيث أوضحت النتائج الواردة 

 ،735.87، 186.88أنيا قدرت بنحو  (12بالجدول )
طن لكل من المحوم الحمراء ولحوم  ألف 147.13

تزايدت  2015الدواجن واألسماك عمى الترتيب فى عام 
ألف  170.67، 842.48، 213.95إلى حوالي نحو

 . 2020طن لكل منيا عمى الترتيب فى عام 
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لمتنبؤ بالفجوة الغذائية الظاىرية من المحوم المعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو المعممتين  .9جدول 

 العربية السعودية في المممكة
 )الكمية: باأللف طن(

 Trend Rmse Mean β α المتغير
 0.06 0.27 146.7 26.58 3.18 المحوم الحمراء
 0.46 0.00 672.0 71.59 21.43 لحوم الدواجن

 0.04 0.60 114.4 25.52 3.13 األسماك
 Eviews 7جمعت وحسبت من نتائج التحميل االحصائى باستخدام برنامج  المصدر:

 
نتائج التنبؤ بالفجوة الغذائية الظاىرية من المحوم في المممكة العربية السعودية من  .10جدول 

 خالل نموذج ىولت ونتر ذو المعممتين
 )الكمية: باأللف طن(                                                      

 األسماك  لحوم الدواجن  المحوم الحمراء  السنوات
2015 153.06 714.88 120.67 
2016 156.24 736.31 123.79 
2017 159.42 757.73 126.92 
2018 162.60 779.16 130.04 
2019 165.77 800.59 133.17 
2020 168.95 822.01 136.30 

 ( بالبحث.9(، )3(، )2(، )1جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر:
 

 
 

التنبؤ بالفجوة الغذائية الظاىرية من المحوم الحمراء في المممكة العربية السعودية باأللف طن  .7شكل رقم 
 2222حتى عام 
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السعودية باأللف طن التنبؤ بالفجوة الغذائية الظاىرية من لحوم الدواجن في المممكة العربية  .8شكل رقم 
 2222حتى عام 

 
 

 

 
 

السعودية باأللف طن حتى عام التنبؤ بالفجوة الغذائية الظاىرية من األسماك في المممكة العربية . 9شكل رقم 
2222 
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المعالم المقدرة لنموذج ىولت ونتر ذو المعممتين لمتنبؤ بواردات المممكة العربية السعودية من  .11جدول 
 المحوم

 )الكمية: باأللف طن(
 Trend Rmse Mean β α المتغير

 0.02 1.00 176.05 25.18 5.41 المحوم الحمراء
 0.51 0.00 693.23 72.96 21.32 لحوم الدواجن

 0.03 0.98 137.71 26.13 4.71 األسماك
 Eviews 7جمعت وحسبت من نتائج التحميل االحصائى باستخدام برنامج  المصدر:

 
نتائج التنبؤ بواردات المممكة العربية السعودية من المحوم من خالل نموذج ىولت ونتر ذو  .12جدول 

 المعممتين
 )الكمية: باأللف طن(

 األسماك لحوم الدواجن المحوم الحمراء  السنوات
2215 186.88 735.87 147.13 
2216 192.29 757.19 151.84 
2217 197.71 778.51 156.54 
2218 203.12 799.83 161.25 
2219 208.53 821.15 165.96 
2222 213.95 842.48 170.67 

 ( بالبحث.11(، )3(، )2(، )1جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) المصدر:
 
 

 الممخص والتوصيات

 
استيدف ىذا البحث إلقاء الضوء عمى تطور حجم 
اإلنتاج والصادرات والواردات والمتاح لإلستيالك 
والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من مختمف أنواع 
المحوم فى المممكة، والتنبؤ المستقبمي بكل من اإلنتاج 
واإلستيالك والفجوة الغذائية وأثر ذلك عمى التوقعات 

كمية الواردات من كل منيا. واعتمدت المستقبمية ل
الدراسة في تحقيق أىدافيا عمى استخدام أسموب 
التحميل االقتصادى الوصفي والتحميل االقتصادى 
القياسي، بإستخدام بعض األساليب اإلحصائية والنماذج 
الرياضية ومن أىميا معادالت اإلتجاه العام فى 

صورتيا الخطية ونماذج التنعيم األسى 
(Exponential Smoothing Models والتي ،)

تيدف إلى تخميص السمسمة الزمنية من التغيرات 
اإلتجاىية والموسمية والدورية والعشوائية. واستندت 
الدراسة إلى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة 
والتى أمكن الحصول عمييا من الجيات المعنية. 

ك المحمي من وتمثمت مشكمة البحث فى زيادة االستيال
المحوم وعدم كفاية االنتاج المحمي لمالحقتو، لذلك بات 
االستيراد واالعتماد عمى السوق الخارجي السبيل الوحيد 
لسد الفجوة الغذائية من المحوم. وأمر ىذا شأنو ُيعد من 
المخاطر التى تواجو االقتصاد السعودى خاصة فى 

لتى ظل المتغيرات االقتصادية المحمية والعالمية ا
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ظيرت فى الفترة األخيرة، ومن ثم أصبح التنبؤ 
المستقبمي بحجم تمك الفجوة من األىمية بمكان عند 
وضع السياسات الزراعية الالزمة لمحد من تمك الفجوة. 
وأشارت نتائج الدراسة إلى االستقرار النسبي في إنتاج 
المحوم الحمراء بالمممكة وتأرجحو حول متوسطو خالل 

ألف طن، في  00230( والبالغ 0202-0222الفترة )
حين تزايد اإلنتاج من كل من لحوم الدواجن، واألسماك 

 2341، 230بمعدل سنوي معنوي احصائيًا بمغ حوالي 
% من المتوسط 232%، 030ألف طن يمثل نحو 
ألف طن لكل  4030، 10234السنوي لإلنتاج والبالغ 

الك منيما عمى الترتيب. وعمى نفس الوتيرة اتسم استي
المحوم الحمراء بالمممكة بالثبات النسبي وتأرجحو حول 

ألف طن،  02434متوسطو خالل فترة الدراسة والبالغ 
في حين تزايد االستيالك من كل من لحوم الدواجن، 
 واألسماك بمعدل سنوي معنوي احصائيًا بمغ حوالي

% من 232%، 232ألف طن يمثل نحو  230، 2533
، 022235ك والبالغ حوالي المتوسط السنوي لالستيال

ألف طن لكل منيما عمى الترتيب. كما  04232
أوضحت النتائج تزايد متوسط نصيب الفرد السعودي 
من لحوم الدواجن خالل فترة الدراسة بمعدل تزايد سنوي 

% من المتوسط 030كجم يمثل نحو  2322بمغ نحو 
كجم سنويًا،  2533السنوي لنصيب الفرد والمقدر بنحو 

ن اتسم متوسط نصيب الفرد من المحوم الحمراء، في حي
واألسماك بالثبات النسبي خالل فترة الدراسة وتأرجحيما 

كجم عمى  332، 532حول متوسطيما والبالغان نحو 
 الترتيب خالل فترة الدراسة.

وفيما يتعمق بالتجارة الخارجية لمحوم فقد تبين تزايد 
الحمراء، ولحوم الواردات السعودية من كل من المحوم 

، 230الدواجن، واألسماك بمعدل تزايد سنوي بمغ حوالي 
%، 233%، 231ألف طن يمثل نجو  235، 2233
% لكل منيا عمى الترتيب، كما تزايدت الصادرات 230

السعودية من كل من المحوم الحمراء، واألسماك بمعدل 
ألف طن يمثل نحو  0310، 230سنوي بمغ حوالي 

منيما عمى الترتيب خالل فترة % لكل %435، 0332
الدراسة. في حين اتسمت الصادرات السعودية من لحوم 
الدواجن بالثبات النسبي وتأرجحيا حول متوسطيا 

ألف طن خالل نفس الفترة  0332المقدر بحوالي 
 المشار إلييا.

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فجوة غذائية ظاىرية 
ولحوم  فى المممكة فى كل من المحوم الحمراء،

، 24530، 00432الدواجن، واألسماك بمغت حوالي 
ألف طن لكل منيا عمى الترتيب خالل فترة  02232

الدراسة. إال أنو وفقًا لنتائج الفجوة الغذائية الموضوعية 
زاد حجم الفجوة من كل من المحوم الحمراء واألسماك 

ألف طن لكل منيما  02331، 02530لتصل حوالي 
ين حقق اإلنتاج المحمي من لحوم عمى الترتيب، في ح

الدواجن فائضًا فى كل سنوات الدراسة بمغ متوسطو 
ألف طن، األمر الذي يشير إلى أن ىناك  025حوالي 

إسراف في االستيالك منيا حيث بمغ متوسط نصيب 
كجم وىو ما يقترب  2533الفرد السعودي منيا حوالي 

قدر من ثالثة أضعاف متوسط نصيب الفرد عالميًا والم
-0200كجم كمتوسط خالل الفترة ) 01بحوالي 
(. كما أوضحت النتائج تناقص نسبة االكتفاء 0202

الذاتي من لحوم الدواجن بمعدل سنوي بمغ حوالي 
% من المتوسط السنوي 034% يمثل نحو 0322

% خالل فترة الدراسة، في حين 1032والمقدر بنحو 
اتي من كل تبين وجود استقرار نسبي لمعدل االكتفاء الذ

من المحوم الحمراء، واألسماك وتأرجحيما حول 
% لكل 2230%، 2230متوسطيما المقدران بنحو 

منيما عمى الترتيب. وأشارت نتائج التنبؤ باستخدام 
نموذج ىولت ونتر ذو المعممتين تزايد حجم الفجوة 
الغذائية الظاىرية من كل من المحوم الحمراء، ولحوم 

، 024351بمغت حوالي  الدواجن، واألسماك حيث
ألف طن لكل منيا عمى الترتيب  02232، 40032

. وأمر ىذا شأنو أدى إلى تزايد كمية 0202خالل عام 
، 00232لواردات من تمك السمع حيث قدرت بحوالي

ألف طن لكل منيا عمى الترتيب.  03233، 42031
لذا حاولت الدراسة وضع عدة مقترحات أو سياسات 

محمي من المحوم والحد من تمك لمنهوض باإلنتاج ال
  الفجوة المتزايدة تتمثل في:

ترشيد االستيالك من لحوم الدواجن حيث يقدر  .0
 2533متوسط نصيب الفرد السعودي منيا حوالي 

كجم وىو ما يقترب من ثالثة أضعاف متوسط 
 نصيب الفرد عالميًا.

إيجاد حمول لمشكمة األعالف بإعتبارىا أىم  .0
محوم وتحسن كفاءتيا مدخالت نشاط إنتاج ال

 الغذائية.
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تحسين الصفات الوراثية لمسالالت المحمية من  .2
 الماشية، وتوفير الرعاية البيطرية ليا.

التركيز عمى البحوث المتعمقة بالكفاءة اإلنتاجية  .2
ألميات األغنام والماعز مع االىتمام بالسالالت 
المحمية وتيجينيا عن طريق االنتخاب أو خمطيا 

 قياسية العالمية.بالسالالت ال

ضرورة تركيز الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية  .1
عمى مجال التحسين الوراثي لمختمف السالالت 
المحمية من دجاج التسمين كأحد المحاور الرئيسة 

 لزيادة اإلنتاج.  
التوسع فى إكثار الدجاج المحسن المستنبط من  .2

السالالت المحمية واألجنبية خاصة لتميزه عن 
الالت البمدية بإرتفاع كفاءتو اإلنتاجية وقدرتو الس

عمى مقاومة الظروف البيئية المعاكسة ومقاومتو 
 لألمراض.

تشجيع اإلستثمار فى قطاع اإلستزراع السمكي  .3
لتعويض النقص فى المعروض المحمي من 

 األسماك.
تشجيع المفرخات األىمية لتوفير الزريعة فى  .4

 طموبة لممستثمرين.التوقيتات المناسبة وبالكميات الم

إتاحة التمويل الالزم ألصحاب المزارع السمكية مع  .5
تركيز البرامج اإلرشادية عمى زيادة معارفيم لمتحول 
من اإلستزراع السمكى فى األحواض إلى اإلستزراع 
 السمكى شبو المكثف والذي يتسم بإرتفاع إنتاجيتو.
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