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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
إعداد
د .هدى بنت منصوي الرتكي
أستاذ اجلغرافيا البارية املاايك،
جامعة األمرية نوية بنت عبدالرمحن

امللص

تعد اللحوم -بأنواعها -من ال عنارص الغاائية املهمة واحليوية يف تغاية اإلنسان ،وعىل الرغم مـن تـأثري العـادات
والتﻘاليد يف النمط االستهالكي للسكان يف اململكة وتفضيلهم للحوم املحليـة ،إال أن هنـاك تطـورات بـدأت يف
االنتشار ،وذلك باستخدام اللحوم املجهزة ،واملصنعة .وقد تطورت صناعة اللحوم والدواجن يف اململكـة ،التـي
تعد من أهم مكونات الوجﺒة الغاائية يف اململكة؛ حيث يشكل الغااء احليواين ما نسـﺒته  %17مـن حاجـة الفـرد

االعتيادي سنو ًّيا .وقد بلغ عدد املصانع املحلية للحوم يف اململكة حتى هنايـة 2016م نحـو ( )44مصـنعا .لـاا،
تدف هاه الدراسة إىل ْ ري
حص مصانع اللحوم يف السـعودية ،ومعرﻓـة تطورهـا ،ونموهـا إضـاﻓة إىل حتليـل نمـط
التوزيع اجلغرايف هلاه الصناعة يف مدن اململكة ،ودراسة نمط توجه صـناعة اللحـوم ،إىل جانـب حتديـد العوامـل

االقتصادية املؤثرة يف صناعة اللحوم .وقد أوضحت هاه الدراسة أن صناعة اللحوم قد بدأت يف عـام 1388هــ
(1968م) بمصنعني ﻓﻘط؛ أي :قﺒل نحو  45عاما ،حتى بلغ عددها نحو  44مصنعا منتجا عام 2016م ،ويعمل
هبا نحو  18576عامال ،ومستثمرة  877,4مليون ريال ،وطاقة إنتاجيـة سـنوية  2186620طنـا .و ُيالحـظ أن
التوزيع اجلغرايف يتسم بنمط االنتشار لغالﺒيتها يف عدة مدن؛ وهي" جدة ،الرياض ،والدمام ،وتعد غالﺒية مصـانع
اللحوم يف اململكة كﺒرية احلجم ،سواء يف رؤوس األموال املستثمرة ،أو يف أعداد األيدي العاملة ،ﻓيام نجـد أن مـا
نسﺒته  %13.6تعد متوسطة احلجم بالنسﺒة لرأس املال ،وبلغ ما نسﺒته  %25من عدد األيدي العاملـة .وخرجـت
الدراسة بعدد من النتائج؛ منها :أن صناعة اللحوم يف اململكة قديمة النشـأة ،وأن غالﺒيـة مصـانع اللحـوم كﺒـرية
احلجم ،كام أن التوزيع اجلغرايف يتم بنمط االنتشار لغالﺒيـة املصـانع ،مـع نمـط متجمـع يف بعـض املـدن؛ وهـي:
الرياض ،وجدة ،والدمام ،وأن صناعة اللحوم ما زالت يف َطور اخلدمات ،ومل تصل لطور الصناعة بعـدُ ؛ وذلـك
لعدم تواﻓر املواد اخلام هلا .وأوصت الدراسة برضورة توطن املصان ريع بالﻘرب من األسواق؛ ألن اللحوم تعـد مـن
أكثر املواد الغاائية تعرضا للفساد ،وأن توزيع املصانع اجلديدة جيب أن يتوجه إىل الشامل واجلنوب؛ حتى تسـاهم
يف التنمية اإلقليمية يف تلك املناطق.
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Spatial Analysis of Meat Industry in Saudi Arabia
By
Huda Mansour Alturky
Associate professor of Human Geography, PNU

Abstract
Meat, of all kinds, is an important and vital nutrient in human nutrition. Despite the influence of
customs and traditions on the consumption patterns of the population in the Kingdom and their
preference for local meat, there are developments that began to spread, using processed meat
and preserved meat. The meat and poultry industry in KSA, which is one of the most important
ingredients of meals in the country, has evolved; animal food accounts for about 17% of the
average per capita needs per year. The number of local meat factories in the Kingdom until the
end of 2016 about (44) factories. The study aims at providing statistics of the Saudi meat
factories, their development and growth, as well as analyzing the geographical distribution of
this industry in the cities of the Kingdom, studying patterns of meat industry, and determining
the economic factors affecting the meat industry. This study showed that the meat industry
started in 1968 with only two manufacturers, more then 45 years ago, until 44 factories were
established in 2016, employing 18576 workers and investing 877.4 million riyals with an
annual production capacity of 2186620 tons. Most of the meat factories in the Kingdom are
large, both in terms of the capital invested and the labor force, while 13.6% are medium (25%)
for the labor force. The majority of meat factories are large in size, and the geographical
distribution is similar to that of most of the factories, with a combined pattern in some cities:
Riyadh, Jeddah, Dammam, and industry. Meat is still in the process of service, and has not yet
reached the industrial stage because of the unavailability of raw materials. The study
recommended that plants should be settled near the markets because meat is one of the most
food items that are exposed to corruption. The distribution of new factories should be
established in the north and the south to contribute to regional development in these regions.
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية

متهيد
تعد الصـناعات الغاائيـة أحـد الفـروع الرئيسـة
للصناعات التحويلية االسـتهالكية ،وتتزايـد أمهيتهـا
باضــطراد؛ ألهنــا تعــالج خامــات لســد جانــب مــن
املطالب احلياتية للسكان.
وتﻘوم الصناعات الغاائية بإطالة ﻓـرتة صـالحية
املواد اخلام الزراعيـة (نﺒاتيـة وحيوانيـة) لالسـتهالك
اآلدمي أطول مدة امكنة ،مـع عـدم اإلرضار بﻘيمتهـا
الغاائيــة واحليويــة ،ودرجــة جودتــا ،واســتخالص
منتجات جديدة منها.
وتعد صناعة اللحوم والدواجن مـن أهـم أنـواع
الصـناعات الغاائيـة يف اململكـة ،حيـث تعتمـد عـىل
اللحوم احلمراء والﺒيضاء التي تعد من أهم مكونـات
الوجﺒة الغاائيـة؛ حيـث يشـكل الغـااء احليـواين مـا
نســﺒته  %17مــن حاجــة الفــرد االعتياديــة ســنو ًّيا
(الســامرائي2013 ،م ،ص ،)235وتعــد املنتجــات
احليوانيــة مــن املصــادر الغاائيــة الرئيســة للربوتــني
الرضــوري ل نســان؛ حيــث حيتــوي الكيل ـو جــرام
الواحد لكل من اللحـوم احلمـراء عـىل (147جـم)،
وحلم الدجاج (195جم).
ويشمل تصنيع اللحوم أو تعﺒئـة اللحـوم عمليـة
ذبح املاشية واألغنام ،وجتهيزها للنﻘل والﺒيع ،وتﻘـوم
صناعة اللحوم والـدواجن بتﻘطيـع وجتهيـز اللحـوم
الطازجـة واملثلجــة ،وينحصـ تصـنيعها عــىل شــكل
سجق ومرتديال.
وتعــد اللحــوم املصــدر الــرئيس إلمــداد اجلســم

باملواد الربوتينية ،واملواد الدهنية ،وبعض الفيتامينات
األخــرى ،إىل جانــب العنــارص الالعضــوية ،وهــي
رضورية لفعاليات جسم اإلنسان ،والتطور العضـيل؛
وذلك الحتوائها عىل األمحاض األمينيـة الرضـورية،
إضـــاﻓة إىل الكربوهيـــدرات والـــدهون ،وبـــام أن
الربوتينات ال ختزن بكميات كﺒرية يف جسـم اإلنسـان
كان مـن الرضـوري تناوهلـا يوم ًّيـا (اجللـييل وسـعيد
وعزيز1985 ،م ،ص.)433
وقد أدى ظهور النﻘل املربد إىل نشاط صناعة اللحـوم،
حيث تعتمد حوايل  %75من صناعة اللحوم احلمراء عـىل
مواد خام مسـتوردة؛ نظـرا لعـدم تـواﻓر اللحـوم احلمـراء
املنتجة حمل ًّيا ،خاصة حلوم األبﻘار واألغنام ،التي تـدخل يف
معظمها كمواد خام للتصنيع الغاائي ،وربام يعود ذلـك إىل
حمدوديــة مشــاريع تربيــة العجــول (اللجنــة االقتصــادية
واالجتامعية لغريب آسيا ،2000 ،ص ،)104بيـنام تعتمـد
صــناعة منتجــات اللحــوم الﺒيضــاء كلحــوم الــدواجن
واألسامك عـىل خامـات حمليـة منتجـة ،وان كـان اإلنتـاج
املحــيل مــا زال عــاجزا عــن تلﺒيــة حاجــات الســوق مــن
الدجاج (احلرة2012 ،م ،ص.)114
وتﻘــوم هــاه الصــناعة عــىل ذبــح احليوانــات
وتﻘطيعها ،ومن ثم عملية املعاجلة ،ثم تتم بعـد ذلـك
عملية التطرية ،التي ت ري
ُكسب اللحم نَكهـة طيﺒـة ،بيـنام
تفـــرم اللحـــوم األقـــل طـــراوة بغـــرض تطريتهـــا
(عﺒــدالعظيم2011 ،م ،ص ،)5ثــم تُضــاف إليهــا
التوابل ،ومن أشهر منتجات صـناعة جتهيـز اللحـوم
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املصنعة ،التي تشـمل الطـازج ،واملـربدة ،واملجمـدة:

مﻘومات نجاح هاه الصناعة باململكة ،خصوصا املادة

السجق املرتديال ،والالنشـون ،والسـالش ،النﻘـانق،

اخلام (اللحوم احلمراء والﺒيضاء).

واهلامربجر ،وغري ذلك من منتجات تشـمل اللحـوم
احلمراء والﺒيضاء ،لكل واحدة من هاه األنواع طريﻘة
حتضري خاصة.

مشكلة البحث:

يعترب الطلب عىل اللحوم احلمراء والﺒيضاء كﺒـريا

أهداف البحث:

تسعى هاه الدراسة إىل حتﻘيق األهداف التالية:

 عــرض التــاريخ االقتصــادي لصــناعة اللحــوم،وحتليله ،وتطوره يف اململكة.
 -معرﻓة نمط التوزيع اجلغـرايف ملصـانع اللحـوم يف

جدًّ ا؛ نتيجة إلقﺒال املستهلك السعودي ،وذلك بسﺒب
الﻘيمــة الغاائيــة للحــوم؛ وكوهنــا مــن أهــم مصــادر

اململكة.
 -التعرف عىل اخلصـائ

الربوتينات الالزمة لغااء اإلنسان ،حيث حيتاج الفرد
إىل  39جرام يوم ًّيا (العجمي1422 ،هــ ،ص ،)5إىل

لصناعة اللحوم يف السعودية.
 -حتليــل عوامــل توطنهــا ،وربــط ذلــك بنظريــات

جانــب كوهنــا مصــدرا للمعــادن ،مثــل الفســفور،
واحلديد ،وغناها بالفيتامينات الرضـورية ،إضـاﻓة إىل
انتشار الوعي الغاائي الصحي ،وارتفاع دخل الفرد.
وقد بلغ عدد املصانع املرخصة باململكة حتى هناية
1437هـ2016/م نحو ( )44مصنعا ،وتُنـتريج هـاه
املصــانع أنواعــا مــن اللحــوم الطازجــة ،واملثلجــة
احلمراء ،والﺒيضاء ،إضـاﻓة إىل السـجق ،واملرتـديال،
والربجـــر ،واملفـــروم ،والالنشـــون ،والﺒســـطرمة،
والكفتة ،والنﻘانق ،وتعد هـاه املصـانع قليلـة إذا مـا
ُقورنت بالسوق االستهالكية املتمثلة يف سكان اململكة
العربية السعودية الﺒالغ عددهم أكثر مـن  27مليـون
نسمة لعام 1431هـ.
لالك ،تتناول هاه الدراسة صناعة اللحـوم ،وال
تشمل صناعة اللحوم صناعة األسامك؛ ألهنا تُصـنﻒ
كصــناعة مســتﻘلة حســب تصــنيﻒ وزارة الصــناعة
والتجــارة بالﺒحــث والتحليــل ،مــن حيــث بناؤهــا
الصــناعي ،والتوزيــع املكــاين لوحــداتا اإلنتاجيــة،
وعالقتها املكانية واقتصاداتا ،وتربز بـالك املشـكلة
الﺒحثية التي تعاجلها هاه الدراسة املتمثلة يف توﻓر أهم

اجلغراﻓيـة واالقتصـادية

التوطن الصناعي.

إطار البحث:

جاءت الدراسة ل جابة عن تساؤالت املشـكلة،

وحتﻘيق األهداف كام ييل:
 مفهوم صناعة اللحوم ،وتصنيفها ،وحتديد أمهيتهاالنسﺒية.
 تطور صناعة اللحوم ،والوضع احلايل هلا. التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف السعودية. -اخلصائ

اجلغراﻓية االقتصادية لصناعة اللحـوم

يف اململكة.
 عوامل توطن صناعة اللحوم. -مستﻘﺒل صناعة اللحوم يف السعودية.

حدود البحث الزمانية واملكانية:

متثل احلدود الزمنية من بداية صـناعة اللحـوم يف

اململكة؛ أي :يف عام 1388هــ (1968م) إىل حـدود
عام (1437هـ2017/م؛ ﻓهي متثـل آخـر إحصـائية
حلص مصانع اللحوم.
أما احلدود املكانية ﻓهـي حـدود اململكـة العربيـة
السعودية -شكل رقم (-)1
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خريطة ( :)1التقسيم اإلداري للمملكة العربية السعودية

املصدر :هيئة املساحة اجليولوجية السعودية ،خريطة اململكة 1424 ،500000 :1هـ
تﻘع يف النصﻒ الشاميل من الكرة األرضية ،شـامل

وإذا ما بدأنا يف استعراض الدراسات واألبحاث،

خط االستواء ،جنويب غريب قارة آسيا ،وتنحصـ بـني

التــي تناولــت موضــوع صــناعة اللحــوم؛ نلحــظ أن

دائــريت العــرض  5 32َ 14 5 16َ 22شــامال ،وخطــي

معظم الدراسات تركز عىل دول أخرى ،كام أن معظم

الطول  5 50َ 40 ، 5 34َ 29رشقا (النشوان،2017 ،

الدراسات عﺒـارة عـن دراسـات شـاملة للصـناعات

ص )12وتﺒلغ مسـاحتها نحـو  1,955,000كـم2؛

الغاائية للمملكة ،وتعد صناعة اللحوم ﻓرعا ثانو ًّيـا،

أي %62 :من إمجايل مساحة شﺒه اجلزيرة العربية.

وأحد األنواع الرئيسية العرشة للصـناعات الغاائيـة؛

أوال -الدرااات السابقة ،وأدبيات الدرااة:

مــع أمهيــة صــناعة اللحــوم ،إال أن الدراســات

اجلغراﻓية التي تناولتها بالﺒحـث والتحليـل اجلغـرايف
قليلة وقديمة؛ ولكـن مـع زيـادة االهـتامم بالتصـنيع
الغاائي -بصـفة عامـة -وصـناعة اللحـوم -بصـفة
خاصة -ﻓمن املتوقع أن ينال هاا الﻘطاع نصيﺒا واﻓـرا
من االهـتامم مـن ريقﺒـل الﺒـاحثني ،مـع زيـادة األمهيـة
النسﺒية لصناعة اللحوم.

اما يعلل ندرة الدراسات اخلاصة هبـاه الصـناعة ،وال
توجــد دراســة  -عــىل حــد علــم الﺒاحثــة  -تتنــاول
موضــوع صــناعة اللحــوم يف اململكــة ،ومــن هــاه
الدراسات ما قام بـه األمحـد1986( ،م) مـن دراسـة
الصناعات الغاائية يف اململكة العربية السـعودية مـن
خالل رسالة للامجستري؛ حيث ذكر أن صناعة اللحوم
صناعة جديدة عىل اململكة ،وتُستهلك منتجاتـا مـن
ريقﺒل األجانب ،أما السعوديون ﻓنـادرا مـا يسـتهلكون
اللحوم املصنعة؛ حيث مل يتجاوز االسـتهالك الفعـيل
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هلاه اللحوم لعام 1400هـ عن  8500طن؛ امـا أدى

املجلس ،وكانت األعىل يف قطر ،تلتهـا الكويـت ،ثـم

إىل تركيز املصانع املحلية عىل إنتـاج اللحـوم املﻘطعـة

الســعودية بمتوســط  6,6مليــون دوالر ،أمــا الطاقــة

واملفرومة بدال من عملية التصنيع.

اإلنتاجية ملصانع اللحوم ﻓﻘد جتاوزت  252ألﻒ طن

وقــام عﺒــداهلل1989( ،م) بدراســة اقتصــادات
الصــناعات الغاائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
تناول ﻓيها أمهيـة الصـناعات الغاائيـة ،وتارخيهـا ،وقـد
أوضحت الدراسة أن تزايد مصانع اللحوم املصنعة كـان

عام 2003م من خمتلﻒ أنـواع اللحـوم والـدواجن،
وقــد اســتأثرت الســعودية نســﺒة  %76,2مــن هــاه
الطاقات ،كام يﻘدر إنتـاج السـعودية بنحـو  %74مـن
إمجايل إنتاج دول املجلس من اللحوم املصنعة.

حمدودا يف اململكة؛ نظرا لعدم تواﻓر املواد اخلـام لصـناعة

وقد درس احلرة (2010م) الصـناعات الغاائيـة

اللحوم حمل ًّيا ،وذلك ألن غالب اللحوم املحلية تُستهلك

يف مدينــة الريــاض ،هبــدف التعــرف عــىل تارخيهــا،

طازجة غري مصنعة ،إضاﻓة إىل تفضيل املستهلك للحـوم
الطازجة أكثر من ا ُملعلﺒة ،كام بينت الدراسة أن صناعة

وتطورها ،وخصائصها ،وتوزيعهـا ،وقـد أوضـحت

اللحوم يف اململكة تنحص يف تﻘطيع وجتهيز اللحـوم،
ومل تصل بعدُ إىل مرحلة التعﺒئة والتصنيع.
وتناول غانم1994( ،م) األبعاد اجلغراﻓية لتنميـة
الصــناعات الغاائيــة يف اململكــة ،وقــد أوضــحت

الدراسة أن صناعة تيئة اللحوم وحفظها شـكلت مـا
نسﺒته  %6,8من إمجايل مصانع الرياض الغاائيـة لعـام
1428هـ ،أما بالنسﺒة لـرأس املـال ا ُملسـتثمر يف هـاه
ري
الصناعة ﻓيتجاوز  %10من إمجايل رأسامل الصـناعات
الغاائية يف الرياض.

الدراسة أن صناعة جتهيز اللحوم تتم بشـدة التمركـز

وقام احلرة (2012م) بدراسة سامت املواد اخلـام

املكاين؛ حيث بلغ مؤرش الرتكز نحـو  0,89باملﻘارنـة

األساســية يف الصــناعات الغاائيــة الرئيســة بمنطﻘــة

بخط التوزيع اجلغرايف للسكان ،وأوضحت الدراسـة

الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية ،وأوضــحت

أن هــاه الصــناعة ترتكــز يف ثــالث منــاطق رئيســية:

الدراسة أن املصانع الغاائية قليال ما تستخدم اللحوم

املنطﻘة الرشقية؛ حيث تستأثر بنصـﻒ مجلـة وحـدات

احلمراء بأنواعها -اإلبل ،والﺒﻘر ،واألغنـام -كمـواد

اإلنتاج والعاملة باململكـة ،ثـم منطﻘـة مكـة املكرمـة؛

خام أولية أساسية يف التصنيع الغاائي؛ حيث تﺒـني أن

حيث تستأثر بربـع مجلـة وحـدات اإلنتـاج والعاملـة،

هناك  %15من مصانع عينة الدراسة هي التي تـدخل

تليها منطﻘة الرياض بالنسﺒة الﺒاقية.

اللحوم بمختلـﻒ أنواعهـا يف منتجاتـا ،حيـث يـتم

وتناولــت دراســة منظمــة اخللــيج لالستشــارات
الصــناعية (2004 ،م) الصــناعات الغاائيــة يف دول
جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة ،وأوضـحت
الدراسة ارتفاع أعداد مصانع اللحوم يف دول املجلس
مــن  50مصــنعا عــام 1998م إىل  65مصــنعا عــام
2003م ،ومتثل اسـتثامرات هـاا النشـاط  %4,8مـن
إمجـــايل اســـتثامرات الصـــناعات الغاائيـــة يف دول

تأمني متطلﺒاتا من اللحوم عن طريق االسـترياد ،وال
تسهم السوق املحليـة وال املـزارع اخلاصـة يف تـأمني
يشء من هاه االحتياجات.

ثانيًـــا -أهميـــة صـــناعة اللحـــوم بالنســـبة
للصــناعات الغئائيــة األخــرى يف اململكــة
العربية السعودية:
تعــد الصــناعات الغاائيــة مــن أهــم قطاعــات

الصــناعة التحويليــة االسـتهالكية ،وأشــدها رضورة
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
حلياة السكان ،وتعد اللحوم -بأنواعها -من العنارص

 2186620طنًّـا مـن اللحــوم املصـنعة متثــل ،%4,6

الغاائيـة املهمــة واحليويــة يف تغايــة اإلنســان ،وعــىل

 ،%14,9 ،%9,9مـن مجلــة عـدد املصــانع ،والعــامل،

الــرغم مــن تــأثري العــادات والتﻘاليــد عــىل الــنمط

واالســتثامرات عــىل التــوايل للصــناعات الغاائيــة

االستهالكي للسكان يف اململكة ،وتفضـيلها اللحـوم

باململكة.

املحلية املعلﺒة ،سواء كانت مربدة ،أو طازجـة؛ إال أن

ثالثًا -تطور صناعة اللحوم يف اململكة
العربية السعودية:

هناك تطورات بدأت يف االنتشار ،وذلـك باسـتخدام
اللحوم املجهزة ،التي يتم حف ُظها يف الربادات لفرتات

تعــد اللحــوم ومنتجاتــا مــن األغايــة الشــهية
واملرغوبــة مــن ريقﺒــل املســتهلك ،وتتعــدد أنواعهــا

متعددة ،أو بصورة معلﺒات .لالك ،شـهدت صـناعة
اللحوم تطورا كﺒريا خالل السنوات املاضـية؛ وذلـك
بســﺒب جــودة املنتجــات املحليــة ،و َقﺒوهلــا مــن ريقﺒــل

وأصناﻓها بتعدد أذواق املستهلكني؛ اما أدى إىل التفرع
الكﺒري يف هاه املصنفات ،وقد كانت معظـم منتجاتـا
تستهلك من ريق ري
ﺒل غري السعوديني.

املستهلك مﻘارنة بمثيالتا املستوردة.
ويف اجلدول رقـم ( )1يتﺒـني أن الﺒنـاء الصـناعي

ولكن هاه الفئة كانت تُﻘﺒل عىل اإلنتاج املسـتورد

يضــم  7007مصــانع ،وحﻘــق ﻓــرص عمــل لنحــو

أكثر من إقﺒاهلا عىل املنتجـات املصـنعة حمل ًّيـا؛ لـالك

 989915عامال ،واستُثمر هبا  1102,1مليون ريال،

قلت مﺒيعات مصانع جتهيز اللحوم يف عام 1400هــ

بينام أقيم للصناعات الغاائيـة  940مصـنعا ،ويعمـل

إىل  2500طــن مــن اللحــوم املصــنعة ،بيــنام ُيﻘــدر

هبـا  195258عـامال ،واسـتثمر هبـا  887,4مليـون

االستهالك الفعيل من هاه اللحوم بنحو  8500طـن

ريال متثل  %8,04 ،%19,7 ،%13,4عىل الرتتيب من

(الدار السعودية للخدمات االستشارية1401 ،هــ).

مجلة الﺒناء الصناعي للمملكة لعام 2016م.

لالك ،نجد أن معظم مصـانع اللحـوم بـدأت تركـز

وأما صناعة اللحـوم ﻓﻘـد أقـيم هلـا  44مصـنعا،

إنتاجها عىل اللحـوم املﻘطعـة واملفرومـة عوضـا عـن

وحﻘﻘــت ﻓــرص عمــل عــىل نحــو  18576عــامال،

اللحوم املصنعة ،التي ال جتد رواجا لدى املستهلكني.

واستثمر هبا نحو  877,4مليون ريـال ،وتنـتج نحـو

جدول رقم ( :)1األهمية النسبية لصناعة اللحوم
باململكة العربية السعودية عام 2016م
رقم
1
2
3

الصناعة
صناعة اللحوم
صناعة املنتجات
الغذائية
الصناعات التحويلية

عدد
املصانع

٪

عدد
العمال

٪

االستثمارات باملليون

٪

44

4.68

18576

9.51

877,4

14,9

940

19.72 195258 13.4

3019,6

8,04

7007

989915

11021401

-

-

-

املصدر :من إعداد الﺒاحثة؛ استنادا عىل بيانات إحصائية غري منشورة من وزارة التجارة والصناعة لعـام 2016م ،والكتـاب
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اإلحصائي السنوي ،اهليئة العامة ل حصاء 1437هـ ( ،)2015العدد احلادي واخلمسون يف اململكة العربية السعودية.

وقــد بــدأت صــناعة اللحــوم عــام (1388هـــ/
1968م) يف مصنعني :أحدمها يف الغاط ،وهو خمـت
بتعﺒئة اللحوم ،وقد ُأ ري
نشي برأسـامل مشـرتك سـعودي
وإسرتايل (إسرتايل يساهم بــ)%11,69؛ ولكـن هـاا
املصنع مل يستمر .أما املصنع الثاين ﻓﻘد أنشـي يف جـدة
برأسـامل سـعودي ،ويﻘــوم بتﻘطيـع وجتهيـز اللحــوم
الطازجــة واملثلج ـة ،ويف عــام (1396هـــ1976/م)
أنشي مصنع للحوم برأسامل مشـرتك (سـعودي – أردين
 ﻓلسطيني)؛ إلنتاج اللحوم املثلجة واملصنعة (عﺒـداهلل،1988م ،ص.)43

وقﺒل استعراض تطور هـاه الصـناعة ال بـد مـن
تنــاول الثــروة احليوانيــة يف اململكــة؛ ألهنــا متــد هــاه
الصناعة بأهم عنص من عنارصه؛ وهـي املـواد اخلـام
الالزمة هلا ،أال وهي اللحوم ،وقد بلغ إنتـاج اململكـة
من اللحـوم احلمـراء بأنواعهـا :األبﻘـار ،واألغنـام،
والــدواجن ،التــي تــدخل يف صــناعة اللحــوم لعــام
2011م ،حــوايل  486ألــﻒ رأس مــن األبﻘــار ،و6
ماليني رأسا من حلـم الضـأن ،وحـوايل  527مليـون
ﻓروج من الدواجن (جدول رقم .)2
()1

جدول ( :)2التوزيع اجلغرايف للثروة احليوانية للمملكة لعام 2011م
النوع (عدد)

عدد الدواجن
"فروج"

جمموع الثروة
احليوانية

84893062

86225537
11650477
3

عدد
اإلبل

عدد
الضأن

عدد
املاعز

عدد
األبقار

11512872
1

املدينة املنورة

9286
8
2024
3
1126
0
2179
5
1533
1

370

13233553

13648554

61201985

62065027

عسري

1586
4
9695
3
1046
2

13948838
2

14030937
7

8071

68267416

69059553

تبوك

1837

2639

6180604

6286806

حائل

2050

7984
5
1130
201
2782
79
7362
84
7186
55
6463
40
4834
5
3789

1425
24
1970
49
1250
92
4705
2
3210
3
1272
64
5338
1
5113

2986
30
2855
9

5678

29362000

29818293

املنطقة
الرياض
مكة املكرمة

القصيم
الشرقية

آخر إحصائية تم إصدارها ألعداد الثروة احليوانية من وزارة الزراعة واملياه.
( )1يمثل هاا اجلدول َ
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
7

73

2199
31
2,64

اجملموع
النسبة ٪

5

1068 6562
883
871
12,82 78,71

52771714
2

4865
37
5,84

53605536
4
100,00

اجلدول من إعداد الﺒاحثة؛ استنادا عىل الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي لعام 2013م،
تم حساب النسﺒة املئوية بدون جمموع الدواجن.
وتفضــل املصــانع اللحــوم املســتوردة؛ ألســﺒاب

تم حساب النسﺒة املئوية بدون جمموع الدواجن.

اقتصادية.

ويتـــوزع إنتـــاج اللحـــوم احلمـــراء والﺒيضـــاء

وقد استمر تطور أعداد مصـانع اللحـوم؛ ولكـن

(الدواجن) جغراﻓ ًّيا عـىل خمتلـﻒ منـاطق اململكـة -

بمعدل ضعيﻒ حوايل مصنع إىل مصـنعني كـل عـام؛

جــدول رقــم ( ،)3شــكل رقــم ( -)2إذ تشــمل:

حيث أنشي أحدمها يف الرياض ،واآلخـر يف جـدة يف

الرياض ،الرشقية ،الﻘصـيم ،عسـري ،تﺒـوك ،املدينـة،

عام 1399هـ ،ثـم أعﻘﺒـه مصـنعان يف جـدة يف عـام

حائل ،اجلـوف ،الﺒاحـة ،نجـران ،جيـزان ،واحلـدود

1404هـ ،ثم استمر هاا التطور بمعـدل ضـعيﻒ ال

الشــاملية؛ ولكــن هــاا اإلنتــاج الكﺒــري مــن اللحــوم

يتجاوز مصنعني إىل ثالثة يف العام ،مع وجود ظـاهرة

احلمراء أيضا ما زال عاجزا عـن تلﺒيـة حاجـة سـوق

التوقﻒ لألعوام 1410هـ1412 /هـ1417 /هــ/

مصانع اللحوم من املادة اخلام واملنتجـة حمل ًّيـا ،وربـام

1420هـ1424/هـ1430 /هـ -جدول رقـم (،)3

ُيعــزى ذلــك إىل أن اللحــوم -بأنواعهــا -تُســتهلك
طازجة من ريقﺒل حمالت اجلزارة ،واملطاعم ،واملصـانع،

وشكل رقم (.-)1

Time Series Plot of year
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شكل رقم ( )1تطور أعداد مصانع اللحوم يف اململكة العربية اعودية
املصدر :اعتامدا عىل اجلدول رقم (.)3

جدول رقم ( :)3تطور أعداد مصانع اللحوم يف اململكة العربية السعودية
خالل الفرتة (2016 – 1968م)
السنوات

عدد املصانع اليت بدأت
باإلنتاج يف كل عام

عدد املصانع
املرتاكمة

السنوات

عدد املصانع اليت
بدأت باإلنتاج يف كل
عام

عدد املصانع
املرتاكمة

1968

1

1

1993

2

12

1969

-

1

1994

-

12

1970

-

1

1995

3

15

1971

-

1

1996

1

16

1972

-

1

1997

-

16

1973

-

1

1998

1

17

1974

-

1

1999

1

18

1975

-

1

2000

-

18

1976

1

2

2001

1

19

1977

-

2

2002

1

20

1978

-

2

2003

3

23

1979

2

4

2004

2

25

1980

-

4

2005

2

27

1981

-

4

2006

1

28

1982

1

5

2007

1

29

1983

-

5

2008

1

30

1984

2

7

2009

-

30

1985

-

7

2010

2

32

1986

-

7

2011

2

34

1987

1

8

2012

1

35

1988

-

8

2013

1

36

1989

1

9

2014

4

40

1990

-

9

2015

-

40
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
1991

1

10

1992

-

-

2016

اجملموع

44

4

44
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رابعًا -التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف
اململكة العربية السعودية:

الصناعة ارتﺒطت يف توطنها بأسواق التصيﻒ املتمثلة
يف سكان اململكة.

قﺒل أن نتناول التوزيـع اجلغـرايف هلـاه الصـناعة،

ومن هـاا املنطلـق ،نجـد أن مصـانع اللحـوم يف

جتدر اإلشارة إىل أنه عـىل الـرغم مـن سـعي اململكـة

اململكة العربية السعودية الﺒالغ عددها ( )44مصنعا،

إلقامة صناعة اللحوم عىل مستوى كﺒـري إال أن املـواد

توزعت جغراﻓ ًّيـا عـىل ( )16مدينـة (-جـدول رقـم

اخلام الالزمة الزدهار هاه الصناعة غري متوﻓرة حمل ًّيا،

( ،)4شكل رقم ( - )3أي :بمعدل ثالثة مصانع لكل

ﻓاإلنتاج املحيل من اللحوم ال يكفـي احلاجـة اليوميـة

مدينة.

للحوم الطازجة؛ بل إن اململكة تستورد أكرب بكثري من
كميات اللحوم املنتجة حمل ًّيا؛ لسـد العجـز يف الطلـب
عليها (عﺒداهلل1988 ،م ،ص.)47

حيث يالحظ أن التوزيـع اجلغـرايف يتسـم بـنمط
االنتشار لغالﺒية املصانع ،مع وجـود نمـط متجمـع يف
بعض املدن؛ حيث توجد هناك ثالث مدن حتتضن مـا

من جانب آخر ،ﻓإن منتجات صناعة اللحوم مـن

نسﺒته حوايل ( )%59,1مـن إمجـايل مصـانع اللحـوم؛

السلع الرسيعة التلﻒ بعد تصنيعها ،وبالتايل ﻓإنه تﺒعـا

وهي :جدة ( ،)%25والريـاض ( ،)%20,4والـدمام

للﻘاعــدة االقتصــادية التــي وردت يف نظريــة ألفريــد

( ،)%13,6ليصﺒح جمموع ما يتـوطن ﻓيهـا مـا نسـﺒته

(ﻓيرب)  Al Fired Webrتﻘتيض بأن الصـناعة التـي

( )%59,1من إمجايل مصانع اللحوم يف اململكة.

تتعــرض منتجاتــا للتلــﻒ الرســيع ال بــد أن تتوجــه
للتوطن بـالﻘرب مـن األسـواق؛ حتـى تـتمكن مـن
تسويق إنتاجها برسعة.

أما األقاليم التخطيطية اخلمسة يف اململكة العربيـة
السعودية ﻓإن مصانع اللحـوم توطنـت ﻓيهـا بنسـب
متفاوتة ،ومن تلك األقاليم :اإلقليم الغـريب (ونسـﺒة

وقــد أمكــن قيــاس حســاب معامــل االرتﺒــاط

التوطن ﻓيه  ،)%41,8واإلقليم األوسـط (،)%25,5

اجلغرايف بني عدد السـكان وعـدد العـامل يف مصـانع

واإلقلــيم الرشقـــي ( ،)%23,2واإلقلــيم الشــاميل

اللحوم؛ حيث تﺒني أن هاا املعامل بلـغ  ،0,88وهـو

( ،)%6,8واإلقليم اجلنويب الغريب (.)%2,2

دال إحصــائي عنــد مســتوى ()0,01؛ أي :إن هنــاك
ارتﺒاطا قو ًّيا بني مصانعها وعـدد السـكان ،وأن هـاه
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جدول رقم ( :)4التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم والدواجن يف املدن واملناطق اإلدارية
للمملكة العربية السعودية يف عام 1437هـ2016/م
األقاليم التخطيطية

املناطق اإلدارية

النسبة٪

املدن

عدد املصانع

الغربية

منطقة مكة املكرمة

18

جدة
مكة
خليص
اجلموم
حبرة
رابغ

11
3
1
1
1
1

النسبة
الشرقية

املنطقة الشرقية

41,8
10

النسبة
اإلقليم األوسط ()12

23,2
11

الرياض
القصيم

النسبة
اإلقليم اجلنوبي الغربي
()1
النسبة
اإلقليم الشمالي ()3

عسري

حائل
اجلوف

الرياض
اخلرج
عيون اجلواء

9
2
1

1
25,5
1

رجال املع

2,2
2

حائل

2

دومة اجلندل

1

1
6,8

النسبة
اجلملة اململكة

الدمام
اخلرب
اجلبيل
العيون

6
2
1
1

16

1
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خامسًا -توطن صناعة اللحوم يف اململكة
العربية السعودية:
يعترب موضوع التـوطن الصـناعي ( Industrial

مهـام مـن مواضـيع جغراﻓيــة
 )Locationموضـوعا ًّ

يتــوطن يف ثــالث منــاطق ،هــي :الﻘصــيم ،وعســري،
واجلوف بمعامل بلغ ( )1,0لكـل واحـدة منهـا؛ امـا
يدل عىل تركز الصناعة بشكل أكـرب يف هـاه املنـاطق،
عىل الرغم من قلة املنشآت الصناعية؛ نظرا لرتكز عدد

الصناعة؛ ألنه يعنـي مـدى تـأثري مﻘومـات الصـناعة

كﺒري من العاملة ،بينام تأيت منطﻘة حائل يف املرتﺒة الثانية

املختلفة يف جاب خمتلـﻒ الصـناعات إليـه ،ويمكـن
قياس ري
تركز صناعة اللحوم يف كل منطﻘة إداريـة عـىل
ُ
ريحدة ،مﻘارنة باملستوى العام للمملكة ،وتتﺒاين درجـة

بنسﺒة ( ،)0,5وتأيت منطﻘة الرياض ،ومكـة املكرمـة،

توطن صناعة ما من إقليم إىل آخـر تﺒعـا ملـدى تـواﻓر
اإلمكانات التي حتتاجها الصناعة من جهـة ،وطﺒيعـة
الصناعة من جهة أخرى؛ إذ إن لكل إقليم من أقـاليم
الدولة عوامـل تـوطن خاصـة ،وبالتـايل ﻓهـي حتـدد
نوعية ،وخصائ

 ،وحجم الصناعة.

وقد دلت نتائج قياس التوطن عـىل أسـاس عـدد
املصانع وعدد العامل عـىل أن قطـاع صـناعة اللحـوم

واملنطﻘة الرشقية بمعامل ال يتجاوز (.)0,1

ااداًا -العوامل اجلغرافية االقتصادية
ملصانع اللحوم يف اململكة العربية
السعودية:

مهـام
لعﺒت اخلصائ اجلغراﻓية االقتصادية دورا ًّ
يف نمو صناعة اللحوم ،وتتضمن هاه اخلصائ عدد

املصانع ،واأليدي العاملة ،ورأس املال ،وقد حتدثنا -
يف السابق -عن التوزيع اجلغـرايف ألعـداد املصـانع -
(جدول رقم ( ،)6أشكال رقم (.-)4 ،3 ،2
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جدول رقم ( :)6اخلصائص اجلغرافية واالقتصادية لصناعة اللحوم
يف اململكة العربية السعودية
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شكل ( )2التوزيع النسيب ملصانع اللحوم على حس

املناطق يف اململكة

شكل ( )3التوزيع النسيب للعمال يف مصانع اللحوم على حس املناطق يف اململكة

شكل ( )4التوزيع النسيب ملصانع اللحوم حس االاتثمارات يف اململكة
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أوال :األيـــدي العاملـــة يف مصـــانع اللحـــوم
باململكة العربية السعودية:
يعد تواﻓر األيدي العاملة عـامال أساسـ ًّيا يف قيـام

الصناعة ،وقد بلغ حجـم الﻘـوى العاملـة يف مصـانع
اللحوم السعودية نحو  18576عامال ،وبلـغ املـدى
4980؛ وهو كﺒري جدًّ ا ،حيث كان أقل عدد لأليـدي
العاملـة يف املصـنع الواحــد  20عـامال ،وأكثـر عــدد
 5000عامل.
وأما ﻓيام يتعلـق بحجـم املصـانع -وﻓـق األيـدي
العاملة -ﻓيمكن تصنيﻒ املصانع حسب عدد العـامل
إىل الفئات التالية:
 أن املصانع التي تﻘع ضمن الفئـة الصـغرية ،التـييعمل هبـا أقـل مـن  20عـامال تعـد نـادرة ،أمـا
املصــانع التــي تﻘــع ضــمن الفئــة املتوســطة ﻓﻘــد
شــكلت مــا نســﺒته  %27,3مــن إمجــايل مصــانع
اللحوم يف اململكة العربية السعودية.
 -أن هناك مصانع تﻘع يف الفئة الكﺒرية ،التي يعمـل

جمموع ما استثمرته هاه الصناعة نحو  877,4مليون
ريال ،حيث بلغ املـدى نحـو  304ماليـني للمصـنع
الواحد؛ حيث كان أقل رأسـامل للمصـنع الواحـد 3
ماليني ريال ،بيـنام كـان أعـىل رأسـامل  307ماليـني
ريال.
تصنيﻒ مصانع اللحوم حسـب رأسـامل
ُ
ويمكن
املستثمر إىل العديد من الفئات؛ وهي:
الفئة األوىل :مصانع باستثامرات ترتاوح ما بني 3
إىل أقل من  15مليون ريال ،وعـددها ( )11مصـنعا،
بنسﺒة  %25من إمجايل االستثامرات.
الفئة الثانية :مصانع باستثامرات تـرتاوح مـا بـني
 40 – 16مليون ريال ،وعددها ( )6مصـانع ،بنسـﺒة
 %13,6من إمجايل االستثامرات.
الفئة الثالثة :مصانع باستثامرات تـرتاوح مـا بـني
 100 – 41مليــون ،وعــددها ( )9مصــانع ،بنســﺒة
 %20,5من إمجايل االستثامرات.
الفئة الرابعـة :مصـانع باسـتثامرات تـرتاوح بـني

هبا  100 – 51عامل يف املصنع؛ حيث شكلت ما
نسﺒته .%25
 -أن هناك مصانع تعد كﺒرية جدًّ ا ،يعمـل هبـا أكثـر

 101إىل أكثر من  200مليون ريـال ،وعـددها ()18
مصنعا ،بنسﺒة  %40,9من إمجايل االستثامرات.

من  200عامل يف كل مصنع ،وقد اشتملت هـاه

وهاا يدل عىل أن غالﺒيتهـا  ،%40,9والتـي بلـغ
عددها ( )18مصنعا كﺒـري احلجـ ريم ،يـرتاوح رأسـامل

لاا ،نجد أن غالﺒية مصانع اللحوم ( )%47,7هي
من املصانع ذات ﻓئة العاملة الكﺒـرية جـدًّ ا ،وال غرابـ َة

الواحد منها ما بـني  101إىل أكثـر مـن  200مليـون

الفئة عىل  21مصنعا (.)%47

يف ذلك؛ ألن العمل يتطلب عاملة كﺒرية لتغطية أعـامل
التصنيع والتوزيع.

ثانيًا :االاتثمارات يف صناعة اللحوم يف
اململكة العربية السعودية:

يعد هاا العامل من العوامل الرئيسـة يف التـوطن

الصناعي يف اململكة ،وقد بلغ عدد مصانع اللحـوم يف
اململكة نحو  44مصنعا حتى عام 2016م ،وقد بلـغ

ريال ،و ُيعزى ذلك إىل أن منتجـات صـناعة اللحـوم
تعد من أغىل منتجات الصناعات الغاائية يف اململكة،
وبالتايل ﻓإن سعر بيع الطن مـن اللحـوم يفـوق سـعر
الطن يف كثري من الصناعات الغاائية.
كام أن مجيع املصانع ذات رأسامل وطني ،باسـتثناء
مصــنع واحــد ذو رأســامل مشــرتك بــني الســعودية
واألردن يﻘع يف الدمام.

اابعًا :أنواع منتجات اللحوم ،وتوزيعها يف
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اململكة العربية السعودية:

ختتلــﻒ أنــواع منتجــات اللحــوم؛ وهــي طﺒﻘــا

ألمهيتها النسﺒية حلو ُم دجـاج جمهـزة ومصـنعة بنسـﺒة

( ،)%74,4تليها حلوم دواجن أخرى ،مثـل :احلـامم،
والسامن ،وغريمهـا بنسـﺒة ( ،)%10,8وتـأيت اللحـوم

جمهزة يف خمازن مربدة؛ حيـث متتلـك معظـم مصـانع
اللحــوم مســالخ متطــورة بتصــيح مــن اجلهــات
املختصة ،حيث يتم جتهيزها بأحدث الطـرق العلميـة
والصحية ،وبعد عملية الابح تتم عملية نﻘل اللحـوم
بواســطة متخص ـ

للنﻘــل ،جمهــزة بطــرق صــحية

احلمراء جمهزة (أغنام وأبﻘار) بنسـﺒة ( ،)%10,5بيـنام

وسليمة؛ لضامن وصول املنتج بجودة عالية للمصانع،

واللحم املصنع عىل شكل برجر ،ومرتـديال ،ونﻘـانق

ومن ثم تتم عملية التصنيع واملعاجلة؛ حيث يتم حفظ
اللحوم بالتربيدَ ،
وجتري بعـد ذلـك عمليـ ُة التﻘطيـع،

تتدنى بﻘية األنواع ،التي تشمل ديكا ترك ًّيا ،والدجاج،
إىل ما دون .%1
ومعنى ذلـك أن املنتجـات الثالثـة األوىل (حلـوم
الدجاج ،وحلوم الدواجن ،وحلوم محراء) حتتـل نسـﺒة
( )%95,7من منتجات هاه الصناعة؛ اما يعني زيـادة
الطلــب عــىل هــاه املنتجــات ،مﻘارنــة باملنتجــات
األخــرى ،إضــاﻓة إىل تغــري الــنمط الغــاائي لــألرس
الســعودية ،مــن حيــث االجتــاه إىل زيــادة اســتهالك
اللحــوم الﺒيضــاء املجمــدة ،واالجتــاه إىل املنتجــات
املصــنعة :كــالربجر ،واملفــروم ،والالنشــون ،وزيــادة
اإلقﺒال عىل حلوم األبﻘار ،خاصة مع انفتـاح الشـعب
السعودي عىل الثﻘاﻓات األخـرى ،مـن خـالل سـفر
الكثري من السـكان إىل اخلـارج سـنو ًّيا ،واحتكـاكهم
ري
األغاية ،واملنتجات ،وتعودهم عليها.
بأنامط من
وجدير بالاكر أن اللحـوم اجليـدة يـتم تسـويﻘها
بحالتها الطازجة بعد ﻓرتة اإلنضاج ،أو تُسوق مثلجة،
أما أجزاء الابيحة األقل جودة ﻓتُﺒاع عىل شكل حلـوم
حمفوظة بعد معامالتا ،وإضاﻓة مواد أخرى.
إن صناعة اللحوم أصﺒحت -بحق -من املشاريع
التنموية املهمة يف هاا الوقت؛ حيث سامهت بدرجـة
كﺒرية يف حل بعض مشاكل التغاية ل نسـان ،إضـاﻓة
إىل أهنا تُدر أرباحا للمنتجني.
وضـعها
ومتر اللحوم بأكثر مـن  25عمليـة قﺒـل ْ

وﻓرز الﻘطع ،ومن ثم تغليفها ،بينام تفرم اللحوم األقل
طراوة ،ويتم بعد ذلك تصنيع اللحوم إىل أنواع كثرية؛
ومنها:

(أ) حلوم دجاج ،ودواجن جممدة وجمهزة:

وهي عﺒـارة عـن حلـوم دجـاج ودواجـن خمتلفـة

تُابح ،ثم تنظﻒ وجتهز ،ويتم تغليفها لتﺒاع بعد ذلـك
جممدة للمستهلكني ،وتشـكل حلـوم الـدجاج حـوايل
 %74,4من إمجـايل منتجـات مصـانع اللحـوم ،بيـنام
تشــكل حلــوم الــدواجن مــن %10,8؛ نتيجــة زيــادة
الطلب عىل هاه املنتجات ،وزيادة الوعي الغاائي ،إىل
جانب ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء بمعـدالت أكـرب
بكثري من معدالت ارتفاع أسعار اللحوم الﺒيضاء.

(ب) حلوم محراء جمهزة:

وهي عﺒارة عن حلوم محـراء خمتلفـة األنـواع يـتم

تﻘطي ُعها إىل قطع كﺒرية ،أو صغرية ،وﻓرز الﻘطع ،ومن
ثم تغليفها بـالغالف املناسـب هلـا ،ومـن املعلـوم أن
عملية تﻘطيع وﻓرز اللحـوم حتتـاج إىل وقـت وجهـد
كﺒري ،قد ال يتوﻓر عند الكثري من الناس الاين ال تتسع
جمــاالت حيــاتم إىل ســاعات إضــاﻓية يﻘضــوهنا يف
املطابخ؛ إلعداد الطعام ،لالك ،انترشـت مثـل تلـك
املنتجات يف مجيع منـاطق اململكـة؛ حيـث تشـكل مـا
نسﺒته  %5,9من إمجايل منتجات مصانع اللحوم.
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية

ثامنًا :مدى كفايـة اللحـوم املنتجـة كليـا
لتصـــنيع اللحـــوم يف اململكـــة العربيـــة
السعودية:
بالرغم من تزايد أعـداد مصـانع اللحـوم ،إال أن

املصانع التي تعتمد عىل اللحوم املنتجـة حمل ًّيـا قليلـة،
وإذا نظرنــا إىل التوزيــع اجلغــرايف ل نتــاج احليــواين
للمملكة لعام 2011م -جدول رقـم ( -)1نجـد أن
هاا اإلنتاج احليواين يعـد كﺒـريا؛ ولكـن هـاه الثـروة
احليوانية اهلائلة االسـتفادة منهـا حمـدودة يف التصـنيع
الغاائي ،وذلـك نظـرا ألن عمليـات جتهيـز اللحـوم
وتﻘطيعها ،التي تعد خدمات أكثر من ري
كوهنا صـناعة،
َ
مستمرة يف التزايد باملﻘارنة بتصنيع اللحوم وتعليﺒهـا،

من حوايل  494ألﻒ طن عام 1998م إىل قرابة 564
ألﻒ طن عام 2002م (منظمة اخللـيج لالستشـارات
الصناعية2004 ،م) ،ويمثل استهالك السعودية نحو
 %60من امجـايل اسـتهالك دول جملـس التعـاون مـن
اللحوم املصنعة؛ حيث يرتاوح معدل استهالك الفـرد
سنو ًّيا بني  54-50كجم للفرد /سنويا؛ اما يشـري إىل
ازديـاد االســتهالك الظـاهري هلــاه اللحـوم ،ولكــن
الكمية املستهلكة هي من اللحوم املصـنعة املسـتوردة
من اخلارج؛ وهي كثرية جدًّ ا ،ويدل عن ذلـك ازديـاد
الواردات من اللحـوم املصـنعة مـن  410آالف طـن
عام 2002م إىل قرابـة  596046طنًّـا عـام 2015م

كام أن انتشار حمالت اجلـزارة ،واملطـابخ ،واملطـاعم،

(اهليئة العامة ل حصاء .)2015

واملخابز ،وما تﻘد ُمه مـن وجﺒـات اللحـوم تسـتهلك

تااعًا :مستقبل صناعة اللحـوم يف اململكـة
العربية السعودية:

معظم اللحوم املنتجة حمل ًّيا؛ حيث تﺒني أن هناك %15
من مصانع اللحوم املحلية هي التي تدخل اللحـوم -

بمختلــﻒ أنواعهــا -املنتجــة حمل ًّيــا يف منتجاتــا ،وأن
 %19,3من املصانع تستخدم الدجاج املحـيل كمـواد
أولية يف منتجاتا (احلرة2012 ،م ،ص.)114
وجــدير بالــاكر أن انتشــار مصــانع اللحــوم يف
اململكــة أدى إىل جعــل منتجــات اللحــم يف متنــاول
اجلميع ،كام أن هـاه الصـناعة قـد جعلـت اسـتغالل
اللحم واالستفادة منـه امكنـا يف كـل األوقـات التـي
حيتاجها اإلنسـان ،ثـم إن انتشـار مصـانع اللحـوم يف
مجيع مناطق اململكة ساعد عىل حفظ اللحـوم اجليـدة
واملتوســطة اجلــودة ،إمــا يف شــكل حلــوم خاليــة مــن
اإلضاﻓات الغاائية ،أو مطهوة مع اخلَرضاوات؛ حتى

إن دراســة مســتﻘﺒل صــناعة اللحــوم يف ضــوء

الﺒيانات احلالية املتاحة جيب أن تكون عىل قـدر كـاف
من الدقة ،وهيدف التخطـيط الصـناعي املسـتﻘﺒيل إىل
التوسع األﻓﻘي الصـناعي ،بـام يتواﻓـق مـع متغـريات
معــدالت زيــادة الســكان ،إضــاﻓة إىل املتغــريات
الديمغراﻓية األخرى ،والتغريات االجتامعية التي تتﺒع
ذلك ،والتغري يف نمط احلياة واألذواق.
َ
عمـل توقعـات
وحياول الﺒاحث يف هاه الدراسة
مستﻘﺒلية لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
حتى عام 1447هــ ،مـن خـالل اسـتخدام برنـامج
()winitab17؛ حيث نجد أن عدد مصـانع اللحـوم
املتوقعة مستﻘﺒال يف اململكـة العربيـة السـعودية حتـى

يمكن استهالكها مﺒارشة ،لالك أصـﺒح مـن السـهل

عام 1446هــ (2026م) هـو  133.4مصـنع ،أي:
بزيادة قدرها  ،9,91وهاا العدد َ
يتامشى مع سياسات

نطاق واسع ،وكالك تصديرها.

اململكــة التطوريــة والتوســعية ،وكــالك النهضــة

حفظها وختزينها؛ من أجل تسـهيل اسـتخدامها عـىل
وقد ازداد استهالك اللحوم املصنعة يف السـعودية

االقتصادية ،واملستوى املعييش املرتفع للمواطنني.
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وتشري الدالئل إىل أن مستﻘﺒل تصـنيع اللحـوم يف

وعدد العامل يف ثـالث منـاطق؛ هـي :الﻘصـيم،

الســعودية يميــل إىل زيــادة إنتــاج اللحــوم املصــنعة،

وعسري ،واجلوف ،بمعامل بلغ ()1,0؛ امـا يـدل

وكالك زيادة يف استهالك هاه اللحوم ،وهاه نتيجـة

عىل تركز الصناعة بشكل أكـرب يف هـاه املنـاطق

حتمية تفرضها ظروف التنمية ،التي تسﺒب زيادة نسﺒة

عىل الرغم من قلة املنشآت الصناعية.

النساء العـامالت؛ امـا أدى إىل الﺒحـث عـن وسـائل

 -4تعــد غالﺒيــة مصــانع اللحــوم يف اململكــة كﺒــرية
احلجم ،حسب مﻘدار رأس املال ،وعدد األيـدي

إنتاج الغااء املصنع الاي يمتاز بالسهولة والرسعة.

العاملة ،يف حني أن قليال من تلك املصانع صغري

النتائج:

احلجــم ،ســواء يف رؤوس األمــوال ،أو األيــدي

تعد صناعة اللحوم يف اململكة العربيـة السـعودية

مــن الصــناعات املهمــة ضــمن أنــواع الصــناعات
الغاائية ،ﻓﻘد أقيم هلا  44مصنعا.

العاملة.
 -5تﺒـــني أن الطاقـــة اإلنتاجيـــة للحـــوم بلغـــت
 2186620طنًّـــا ســـنو ًّيا ،وبالنســـﺒة ألنـــواع

 -1يعود تاريخ صناعة اللحـوم يف اململكـة العربيـة

منتجات اللحوم املنتجة من املصانع ،حتتل حلـوم

السعودية إىل عام 1388هـ (1968م)؛ أي :قﺒل

الدجاج املصـنعة واملجهـزة املرتﺒـة األوىل بنسـﺒة

حوايل أكثر من  45سنة ،حينام بدأ اإلنتاج يف أول
مصنع للحوم يف مدينة الغاط ،ثم أعﻘﺒـه مصـنع
آخر يف عام 1396هـ (1976م) يف مدينة جـدة،
ثم توالت املصانع ،ولكن بمعدل ضعيﻒ ،حيث

 ،%74ﻓيام تتدنى نسﺒة األنواع األخرى.
 -6أظهرت الدراسة أن صناعة اللحوم ما زالـت يف
َطور اخلدمات ،ومل تصل لطـور الصـن ري
اعة ب ُعـد؛
وذلــك لعــدم تــواﻓر املــواد اخلــام هلــا يف الــزمن

بلغ عددها  44مصـنعا منتجـا يف عـام 2016م،

احلارض ،ﻓاللحوم املنتجة حمل ًّيا ال تكفـي احلاجـة

وقــد اســتثمرت هــاه املصــانع مــا جمموعــه

لالستهالك املحيل ،وتعزز كمياتا باالسترياد.

( )877,4مليون ريال ،كام أن مجيع املصانع ذات
رأسامل وطني ،ما عدا مصنعا واحدا ذا رأسـامل
مشرتك.

التوصيات:

 توجيه تنمية صـناعة اللحـوم؛ لكوهنـا متمركـزةمكان ًّيا بشدة من جهة ،ومن ثم هناك العديـد مـن

 -2التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف اململكة يتسم

املناطق يف أمس احلاجـة إليهـا ،إضـاﻓة إىل غـالء

بنمط االنتشار لغالﺒية املصانع ،مع وجـود نمـط

أسعارها يف السوق العاملية ،ومن ثم تربز احلاجـة

متجمع يف بعض املدن؛ حيث توجد هناك ثالث

إىل توطنها يف مناطق نجران ،وجيـزان ،والﺒاحـة،

مدن حتتضن ما نسﺒته حوايل  %59,1مـن إمجـايل
مصانع اللحوم؛ وهي :جدة ( ،)%25والريـاض
( ،)%20,4والدمام ( ،)%12,6ليصـﺒح جممـوع

إضاﻓة إىل مناطق املدينة املنورة وعسري.
 ينﺒغي أن تتجـه تنميـة صـناعة اللحـوم نحـو مـايعرف بـ(الصناعات الصـغرية)؛ حيـث نجـد أن

ما يتوطن ﻓيها ما نسﺒته ( )%59من إمجايل مصانع

الفئة ذات املصانع الكﺒرية ترتكز يف منـاطق مكـة،

اللحوم يف اململكة.

والرياض ،والرشـقية ،يف حـني تسـود األحجـام

 -3تتوطن مصانع اللحوم عىل أساس عدد املصانع،

املتوسطة والصغرية بﻘية منـاطق اململكـة؛ حيـث
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التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية
نجد أن ما يعرف بـ(الصناعات الصـغرية) ،التـي

إبــراهيم ،وﻓــق حممــد مجــال الــدين2005( ،م)،

يﻘصد هبـا تلـك املصـانع التـي تسـتوعب عاملـة
ري
َسـتخدم أحـدث التﻘنيـات
بأعداد غـري كﺒـرية ،ت

الصناعات الغاائية يف سلطنة عـامن ،دراسـة
حتليلية يف جغراﻓية الصناعة ،املجلة اجلغراﻓية

احلديثة؛ نظرا ملزايا هاا النوع من الصناعة ،ومنها

العربية ،اجلمعية اجلغراﻓية العربية،)45(37 ،

قلة رأس املال الالزم لالسـتثامر ،إىل جانـب أهنـا
تعمل عىل إجياد ﻓرص عمل إضـاﻓية ،كـام تعمـل
عىل حتﻘيق النمو اإلقليمي املتـوازن عـىل مسـتوى

.75-6
أبو صالح ،حممد صﺒحي2007( ،م) ،املـوجز يف
الطرق اإلحصائية ،عامن :دار اليازوري للنرش

اململكة.

والتوزيع.

 تتﺒــع مشــاكل املــواد اخلــام املتــوﻓرة –حال ًّيــا -يفمصانع اللحوم ،التي متثل الفائض أثناء التصنيع،

إدارة اإلحصــــاء واملعلومــــات الصــــناعية ،

أو الفــائض دون تصــنيع؛ وذلــك مــن أجــل

(2016م) ،توزيع مصانع اللحوم يف اململكة

االستفادة منها يف تصنيع األعـالف احليوانيـة ،أو

العربية السعودية ،وزارة الصناعة والتجارة ،

يف صناعات أخرى عديدة ،مثل :صناعة األدوية،
واجللود.
 االهتامم الكايف بدراسات السوق؛ لالطـالع عـىلري
ري
ورغﺒات املستهلك.
متطلﺒات

بيانات غري منشورة ،الرياض.
إدارة الدراســــات والتخطــــيط واإلحصــــاء،
(1432هـ2011/م) ،الكتـاب اإلحصـائي
الزراعــي الســنوي ،الريــاض :وزارة الزراعــة

 -جيــب االعتنــاء بإنتــاج اللحــوم مــن األغنــام،

واملياه.

واألبﻘار ،واملاعز املحليـة ،عـن طريـق حتسـينها،
وانتخــاب األصــناف اجليــدة ،وجلــب األنــواع

جاسم ،أمل2013( ،م) ،صناعة اللحوم وأثرهـا

اجليدة التي تتميز برسعة النمو.

الﺒيئي ،جملة بيئتنا ، ،العدد  ،137اهليئة العامة
للﺒيئة :الكويت.

أوال :املراجع العربية:
أبــا احلســن ،إبــراهيم بــن حممــد1416( ،هـــ/

اجللييل ،زهـري ﻓخـري وعطـااهلل سـعيد وسـلوى

1996م) ،الﻘيمة الغاائية ونمط االسـتهالك

عزيــز( 1985م) ،إنتــاج وحفــظ اللحــوم،

الغاائي لﺒعض األغاية الرسـيعة املﻘدمـة يف

مؤسسة املعاهد الفنية ،بغـداد :وزارة التعلـيم

مدينة الرياض ،رسالة ماجستري غري منشورة،

العايل والﺒحث العلمي.،

كلية الزراعة ،الرياض :جامعة امللك سعود.،

احلــرة ،عﺒــدالعزيز بــن إبــراهيم1431( ،هـــ)،

إبــراهيم ،عيســى عــيل2015( ،م) ،األســاليب

االقتصادية واجلغراﻓية للصناعات

اخلصائ

اإلحصــائية واجلغراﻓيــا ،اإلســكندرية :دار

الغاائية يف مدينة الرياض ،جملة جامعة امللـك

املعرﻓة اجلامعية.

سعود ،املجلد  ، 22اآلداب (.50-20،)1
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احلرة ،عﺒدالعزيز بن إبراهيم2012( ،م) ،سـامت
املواد اخلام األساسية يف الصـناعات الغاائيـة
الرئيســة بمنطﻘــة الريــاض اململكــة العربيــة

اجلغراﻓية املصية.)26( ،
الفالحــي ،قاســم شــاكر2014( ،م) ،اجلغراﻓيــا
واجلغراﻓيا الصناعية ،عـامن :مكتﺒـة املجتمـع

الســعودية ،املجلــة اجلغراﻓيــة اخلليجيــة،3 ،
.60-45
حســن ،حييــى ،)1979( ،مﺒــادص الصــناعات

العريب للنرش والتوزيع.
قاسم ،مصطفى عﺒده2002( ،م) ،مسرية اإلنتاج
والتصنيع الغـاائي يف عهـد خـادم احلـرمني

الغاائية ،الرياض :عـامدة شـؤون املكتﺒـات،
جامعة الرياض.
الـــدبيﺒي ،عﺒـــدالعزيز2014( ،م) ،الصـــناعات

الرشيفني ، ،الرياض :وزارة التعليم العايل.
الﻘايــدي ،ســيﻒ ســامل (2009م) ،املــدخل إىل
اجلغراﻓيا االقتصادية ،الكويت :مكتﺒة الفالح

الغــاائي ،جملــة التــدريب والتﻘنيــة (،)53
الريــاض :الرئاســة العامــة للتعلــيم الفنــي
والتدريب املهني. ،

للنرش والتوزيع.
اللجنــة االقتصــادية واالجتامعيــة لغــرب آســيا،
(2000م) ،اإلنتاجيــة وتطــور الصــناعات

السامرائي ،جميد2013( ،م) ،اجلغراﻓيا ودراستها

الغاائية يف دول جتـارة يف منطﻘـة اإلسـكوا،

التطﺒيﻘيــة االقتصــادية،عامن :دار اليــازوري
العلمية للنرش والتوزيع.
شحادة ،نعامن2014( ،م) ،التحليل اإلحصـائي

نيويورك :األمم املتحدة.،
النشوان ،عﺒدالرمحن بـن عﺒـدالعزيز2017( ،م)،
جغراﻓية اململكة العربية السعودية ،الرياض:

يف اجلغراﻓية والعلوم االجتامعيـة ،عـامن :دار
صفاء للنرش والتوزيع.
العﺒــادي ،عــيل1980( ،م) ،تطــور الصــناعات

مطابع احلمييض.
منظمـــة اخللـــيج لالستشـــارات الصـــناعية،
(2004م) ،الصـــناعات الغاائيـــة يف دول

الغاائيــة يف العــامل والــوطن العــريب ،جملــة
الصـــناعات الغاائيـــة ،االحتـــاد العـــريب
للصناعات الغاائية ،العراق.
علوان ،جليل2016( ،م) ،اجلغراﻓيا االقتصادية،
عامن :دار أجمد للنرش والتوزيع.
غانم ،إبراهيم عيل (1994م ) ،األبعاد اجلغراﻓية
لتنمية الصناعات الغاائية باململكة العربية
السعودية ،املجلة اجلغراﻓية العربية ،اجلمعيـة

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
اهليئــة العامــة ل حصــاء ،)2015( ،الكتــاب
اإلحصائي السنوي ،الرياض.
اهليئة املركزية للتخطيط (1390هـ) ،خطة التنمية
األول ،الرياض :وزارة التخطيط.
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