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االستزراع المائي في السعودية
يلعــب االســتزراع المائــي دور ًا مهمـ ًا فــي ســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب عالميـ ًا بتوفيــر غــذاء ذو قيمــة غذائيــة و جــودة عاليــة.
يوفــر االســتزراع المائــي حاليـ ًا أكثــر مــن نصــف األغذيــة البحريــة المســتهلكة علــى مســتوى العالــم  ،وقــد نمــا القطــاع بشــكل أســرع
مــن أي قطــاع آخــر مــن إنتــاج الغــذاء .ومــع اســتقرار اإلمــدادات مــن األســماك ومــع تزايــد عــدد ســكان العالــم  ،سـ ُـيطلب مــن قطــاع
االســتزراع المائــي توفيــر  50مليــون طــن إضافيــة مــن الغــذاء ســنوي ًا بحلــول عــام .2030
تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية تاريخـ ًا طويـاً فــي قطــاع االســتزراع المائــي منــذ إنشــاء أول مــزارع للروبيــان علــى طــول ســاحل
البحــر األحمــر فــي منتصــف الثمانينيــات .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تــم إحــراز تقــدم كبيــر ،ويرجــع ذلــك أساسـ ًا إلــى الظــروف البيئيــة المواتيــة
للبحــر األحمــر وكذلــك إلــى تقنيــات نظــم إعــادة تدويــر ومعالجــة الميــاه المغلقــة ( )RASالتــي تســتخدمها مــزارع الميــاه الداخليــة.
علــى مــر الســنين ،اســتثمر العديــد مــن رواد األعمــال بكثافــة فــي هــذه الصناعــة ،وجلبــوا المعرفــة الفنيــة ،وتطويــر الخبــرات ،وبنــاء
وتركيــب أحــدث المرافــق ،بينمــا قامــت الحكومــة وبمســاعدة فنيــة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة بتطويــر مراكــز األبحــاث
والمختبــرات المتخصصــة لدعــم هــذه الصناعــة.
فــي الوقــت الحاضــر ،وفــي ظــل القيــادة والســيطرة الصارمــة مــن جانــب الســلطات الحكوميــة الســعودية ،تنتــج شــركات االســتزراع
المائــي المحليــة منتجــات عاليــة الجــودة لألســواق المحليــة والدوليــة.
فــي عــام  ،2017أنتجــت صناعــة االســتزراع المائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حوالــي  60ألــف طــن مــن الربيــان واألســماك
البحريــة وأســماك الميــاه الداخليــة ،بعــد أن ضاعفــت إنتاجهــا بالفعــل مقارنــة بالعــام الســابق .حيــث تخطــط المملكــة إنتــاج  100ألــف
طــن فــي عــام  ،2020وحوالــي  600ألــف طــن فــي عــام .2030
الميــاه النظيفــة وإمكانيــات البحــر األحمــر والظــروف البيئيــة المواتيــة والموقــع الجغرافــي المتميــز وتوفــر المتطلبــات اللوجســتية
المتعلقــة بنقــل األغذيــة البحريــة .تفتــح مجــاالً كبيــر لمزيــد مــن النمــو فــي حجــم اإلنتــاج وتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المأكــوالت
البحريــة فــي األســواق الوطنيــة والدوليــة.

استراتيجية شاملة لمواصلة تطوير
قطــاع االســتزراع المائــي الوطنــي
وضعــت المملكــة العربيــة الســعودية إســتراتيجية شــاملة
لمواصلــة تطويــر قطــاع االســتزراع المائــي الوطنــي حيــث يعتبــر
االســتخدام الذكــي والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة
الفريــدة هــي حجــر الزاويــة فــي هــذه اإلســتراتيجية ،والتــي
ـكل مباشــر مــع رؤيــة البــاد  ،2030وفق ـ ًا
تتوافــق أهدافهــا بشـ ٍ
لمــا يلــي:
 .1تــم وضــع إطــار ترخيــص أكثــر ســرعة وبســاطة لالســتزراع
المائــي ،ممــا ســيجعل االســتثمارات ذات الصلــة أكثــر مالئمــة
لألعمــال.
 .2تــم تحديــد المواقــع الجغرافيــة التــي تتمتــع بأفضــل الظــروف
المالئمــة لتنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
ليــس فقــط الظــروف البيئيــة بــل أيضــ ًا الخدمــات اللوجســتية

 .5يجــري البحــث مــن أجــل تحســين كفــاءة اإلنتــاج لألنــواع

لتوريــد المــواد الخــام والنقــل الســريع للمنتجــات الوطنيــة إلــى

المســتزرعة فــي الوقــت الحالــي ،وكذلــك التجــارب علــى األنــواع

األســواق اإلقليميــة والدوليــة.

الجديــدة ذات اإلمكانيــات العاليــة فــي الســوق ،مــن قبــل أفضــل

 .3يجــري تنفيــذ برنامــج وطنــي صــارم لمراقبــة األمــن الحيــوي،
مصحوبــ ًا بإجــراءات التشــغيل القياســية المعتمــدة مــن قبــل

المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة فــي البــاد وذلــك بالتعــاون
مــع الخبــراء الدولييــن ومراكــز األبحــاث المتميــزة.

الــوزارة ،ونظــام إنــذار ســريع وخطــط طــوارئ فــي حالــة

 .6تــم تطويــر نظــام شــهادة وســم المنتــج الوطنــي لالســتزراع

الطــوارئ حيــث يعــد هــذا البرنامــج مــن أكثــر برامــج مراقبــة األمــن

المائــي تحــت مســمى ( SAMAQالعالمــة الســعودية لجــودة

الحيــوي تطــور ًا علــى مســتوى العالــم.

تربيــة األحيــاء المائيــة) .والتــي تســتند إلــى المبــادئ التوجيهيــة

تقريبــا مــع خبــراء
 .4تنظيــم ورش عمــل علــى أســاس شــهري
ً
وطنييــن ومختصيــن فــي االســتزراع المائــي يشــاركون فيهــا
خبراتهــم مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي هــذه
الصناعــة  -بشــأن قضايــا تتــراوح بيــن تقنيــات وبروتوكــوالت اإلنتــاج
الجديــدة وصحــة الحيــوان وقضايــا األســواق.

دوليــا ومتطلبــات ممارســة المســئولة .والهــدف
المعتــرف بهــا
ً
هــو أن جميــع منتجــات االســتزراع المائــي الوطنيــة فــي المملكة
العربيــة الســعودية ســوف يتــم اعتمادهــا وتســويقها مــع
تصنيــف « »SAMAQالــذي يشــير إلــى أصلهــا المحلــي وضمــان
جودتهــا وطزاجتهــا.

الخطوات الرئيسة للنمو
نمو األسواق المحلية وزيادة إمكانية التصدير
•من المتوقع أن ينمو استهالك المأكوالت البحرية في المملكة بنسبة  ٪8سنوي ًا حتى عام .2030
مدفوعــا بالنمــو الســكاني والتحــول نحــو أنمــاط الحيــاة األكثــر صحيــة وإتبــاع النظــم
•مــن المتوقــع أن تزايــد االســتهالك المحلــي
ً
الغذائيــة ،ســيؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى المأكــوالت البحريــة بحوالــي  550ألــف طــن فــي عــام .2030
•ومــع تراجــع نمــو المصايــد الطبيعيــة ووضــع لوائــح للجــودة والســامة أكثــر صرامــة علــى الــواردات ،ســيكون إنتــاج االســتزراع
المائــي هــو المصــدر الرئيســي إلمــدادات األغذيــة البحريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ـدرا
•وإضافــة إلــى إمكانيــة زيــادة االســتهالك المحلــي ،فــإن المملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بموقــع إســتراتيجي لتصبــح مصـ ً
ـدا للمأكــوالت البحريــة والتــي ســتخدم ســوق دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة إلــى األســواق الدوليــة.
جيـ ً
التزام الحكومة لتنمية القطاع إلى أقصى إمكانياته
•المملكــة العربيــة الســعودية ملتزمــة للغايــة بتنميــة صناعــة االســتزراع المائــي ويعتبــر إنتــاج األغذيــة عاليــة الجــودة بالطــرق
المســتدامة جــزءًا مــن المهــام المركزيــة لرؤيــة المملكــة .2030
ملتزمــا بالوصــول إلــى  600ألــف طــن
ـا
ـ
مخصص
ـا
ـ
برنامج
()MEWA
•تمشــي ًا مــع رؤيــة  ،2030أطلقــت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة
ً
ً
ً
مــن المنتجــات البحريــة بحلــول عــام .2030
•حــدد البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية ميزانيــة قدرهــا  1.3مليــار ريــال ســعودي لفتــح هــذا القطــاع مــن خــال
االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وحمــات البحــث والتطويــر والتســويق.
•باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن برامــج ضمــان الجــودة والســامة الصارمــة للمملكــة العربيــة الســعودية جعلــت مــن المملكــة العربيــة
الســعودية مشــهورة بمنتجاتهــا البحريــة اآلمنــة وذات الجــودة العاليــة.
فرص االستثمار جاهزة للمستثمرين
•يوفــر الخــط الســاحلي الــذي يمتــد لمســافة  1800كلــم فــي البحــر األحمــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية الكثيــر مــن الفــرص
االستثمارية.
موقعــا مناســب ًا لمشــاريع االســتزراع المائــي الجديــدة ،بعــد إجــراء تقييــم دقيــق وشــامل علــى
•حــددت الحكومــة بالفعــل 15
ً
ســاحل البحــر األحمــر.

