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 ملخص الدراسة                     
ية ي في المملكة العربتتمثل مشكلة الدراسة في العقبات التي يواجهها القطاع الزراع      

لى تقلص لترشيد استهالك المياه أدت إالمتمثلة في ندرة المياه، وتبني الدولة سياسات السعودية، 
المساحة المزروعة الكلية وبخاصة من القمح، وتحول المملكة من دولة منتجة للقمح مكتفية ذاتيًا 
إلى دولة مستوردة، ولذا فإن استيراد األغذية األساسية بالنسبة للمملكة يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل 

هنا نبعت أهمية مناقشة سياسات األمن الغذائي، السيما  الخارجية وبالسوق العالمية للغذاء، ومن
مع قلة الدراسات التي تناولت األمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي ركزت 
فيه معظم الدراسات على جانب األمن المائي وحذرت فيه من نضوب محتمل للمياه الجوفية في 

 حال استمرار الزراعة المحلية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية       

لتحقيق األمن الغذائي بوجه عام وتقييمها، كما تهدف إلى دراسة العوامل االقتصادية المحتملة 
األرز و  المؤثرة على االمدادت الغذائية المتاحة لالستهالك ألهم السلع الغذائية االستراتيجية كالقمح

والزيوت النباتية واللحوم، حيث تفترض الدراسة وجود عالقة بين مستوى األمن الغذائي من هذه 
 السلع وعدد من المتغيرات االقتصادية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم األمن الغذائي، وأبعاده،       
 ي لألمن الغذائي في اإلسالم، كما اعتمدت علىومشكالته، وسياسات تحقيقه، والتأصيل الشرع

 المنهج القياسي في اختبار الفرضيات. 
توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها وجود عالقة بين األمن الغذائي في المملكة مع       

ى و مجموعة من العوامل االقتصادية أهمها مستوى الدخل، حيث أن ارتفاع الدخل على المست
لذي يتمثل في ارتفاع االحتياطيات النقدية من العمالت األجنبية، لى المستوى الوطني االفردي وع

يؤدي إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف استيراد هذه االغذية األساسية وزيادة االمدادات الغذائية 
 المتاحة لالستهالك، كما أن ألسعار الغذاء العالمية تأثير على حجم تدفق هذه االمدادات.
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أهم توصيات الدراسة : االلتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات وتنفيذ برامج التحول      
الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي من أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي 

مة، ئمستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية، وتبني استراتيجيات زراعية مال
مصادر الغذاء الخارجية، واتخاذ مزيج من السياسات التكاملية التي تتنوع بين االستيراد تنويع و 

المباشر واالستثمار الزراعي الخارجي، وتطوير عمل مؤسسي يهتم بالمخزون االستراتيجي من 
 األغذية األساسية، واتخاذ اجراءات فعالة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.

ربية ي في المملكة الع، األمن الغذائي في االسالم، األمن الغذائاألمن الغذائي المفتاحية:الكلمات 
 العوامل المؤثرة على األمن الغذائي في المملكة. ،سياسات األمن الغذائي السعودية،

 
Abstract  

    Due to the obstacles faced by the agricultural sector in the Kingdom 
of Saudi Arabia, especially, water scarcity, and the state’s adoption of 
policies to lessen water consumption which led to the shrinking of the 
total of cultivated areas, especially wheat, and the state’s transition from 
a self-sufficient wheat producer to an importing state. So the import of 
these foods is highly affected by the external factors and the global food 
market. The importance of this study comes from the need to discuss 
food security policies, especially with the lack of studies on food security 
in Saudi Arabia. While most of the studies focused on the water security 
aspect, of which they warned of a possible depletion of groundwater if 
local agriculture continues. This study aims to identify the policies 
adopted by the Kingdom to achieve food security in general, it also aims 
to study the potential economic factors that affect the food supplies 
available for consumption for the strategic basic foods, such as wheat, 


