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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

 

 

    لص امل
عنارص الغاائية املهمة واحليوية يف تغاية اإلنسان، وعىل الرغم مـن تـأثري العـادات من ال -بأنواعها-تعد اللحوم 

والتقاليد  يف النمط االستهالكي للسكان يف اململكة وتفضيلهم للحوم املحليـة، إال أن هنـاك تطـورات بـدأت يف 

اجن يف اململكـة، التـي وقد تطورت صناعة اللحوم والدو االنتشار، وذلك باستخدام اللحوم املجهزة، واملصن عة.

% مـن حاجـة الفـرد 17تعد من أهم مكونات الوجبة الغاائية يف اململكة؛ حيث يشكل الغااء احليواين ما  نسـبته 

ا. ا.44م  نحـو )2016وقد بلغ عدد املصانع املحلي ة للحوم يف اململكة حتى هنايـة  االعتيادي سنويًّ لـاا،  ( مصـنع 

اللحوم يف السـعودية، ومعرفـة تطورهـا، ونموهـا إضـافة إىل حتليـل نمـط  تدف هاه الدراسة إىل حْصري مصانع

ه صـناعة اللحـوم، إىل جانـب حتديـد العوامـل  التوزيع اجلغرايف هلاه الصناعة يف مدن اململكة، ودراسة نمط توج 

هــ 1388وقد أوضحت هاه الدراسة أن صناعة اللحوم قد بدأت يف عـام  االقتصادية املؤثرة يف صناعة اللحوم.

ا، حتى بلغ عددها نحو  45م( بمصنعني فقط؛ أي: قبل  نحو 1968) ا عام  44عام  ا منتج  م، ويعمل 2016مصنع 

، ومستثمرة  18576هبا نحو  ا. و ُيال 2186620مليون ريال، وطاقة إنتاجيـة سـنوية  877,4عامال  حـظ أن طنـ 

جدة، الرياض، والدمام، وتعد غالبية مصـانع  "التوزيع اجلغرايف يتسم بنمط االنتشار لغالبيتها يف عدة مدن؛ وهي

اللحوم يف اململكة كبرية احلجم، سواء يف رؤوس األموال املستثمرة، أو يف أعداد األيدي العاملة، فيام نجـد أن مـا 

وخرجـت  %  من عدد األيدي العاملـة.25% تعد متوسطة احلجم بالنسبة لرأس املال، وبلغ ما نسبته 13.6نسبته 

من النتائج؛ منها: أن صناعة اللحوم يف اململكة قديمة النشـأة، وأن غالبيـة مصـانع اللحـوم كبـرية  الدراسة بعدد

ـع يف بعـض املـدن؛ وهـي:  احلجم، كام أن التوزيع اجلغرايف يتم بنمط االنتشار لغالبيـة املصـانع، مـع نمـط متجم 

 تصل لطور الصناعة بعـُد؛ وذلـك الرياض، وجدة، والدمام، وأن صناعة اللحوم ما زالت يف َطور اخلدمات، ومل

وأوصت الدراسة برضورة توط ن املصانعري بالقرب من األسواق؛ ألن اللحوم تعـد مـن  لعدم توافر املواد اخلام هلا.

ا للفساد، وأن توزيع املصانع اجلديدة جيب أن يتوجه إىل الشامل واجلنوب؛ حتى تسـاهم  ض  أكثر املواد الغاائية تعر 

 ية يف تلك املناطق.يف التنمية اإلقليم
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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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 متهيد
تعد الصـناعات الغاائيـة أحـد الفـروع الرئيسـة 

للصناعات التحويلية االسـتهالكية، وتتزايـد أمهيتهـا 

باضــطراد؛ ألهنــا تعــالج خامــات لســد  جانــب مــن 

 املطالب احلياتية للسكان.

الة فـرتة صـالحية وتقوم الصناعات الغاائية بإط

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 

ــبته  ا 17نس ــنويًّ ــة س ــرد االعتيادي ــة الف ــن حاج % م

ــد املنتجــات 235م، ص2013)الســامرائي،  (، وتع

ــني  ــة الرئيســة للربوت ــة مــن املصــادر الغاائي احليواني

و جــرام الرضــوري ل نســان؛ حيــث حيتــوي الكيلــ

جـم(، 147الواحد لكل من اللحـوم احلمـراء عـىل )

 جم(.195وحلم الدجاج )

شمل تصنيع اللحوم أو تعبئـة اللحـوم عمليـة يو

ذبح املاشية واألغنام، وجتهيزها للنقل والبيع، وتقـوم 

صناعة اللحوم والـدواجن بتقطيـع وجتهيـز اللحـوم 

نحصــ تصـنيعها عــىل شــكل يالطازجـة واملثلجــة، و

 ال.سجق ومرتدي

وتعــد اللحــوم املصــدر الــرئيس إلمــداد اجلســم 

باملواد الربوتينية، واملواد الدهنية، وبعض الفيتامينات 

ــارص الالعضــوية،  ــب العن  وهــياألخــرى، إىل جان

رضورية لفعاليات جسم اإلنسان، والتطور العضـيل؛ 

وذلك الحتوائها عىل األمحاض األمينيـة الرضـورية، 

ـــده ـــدرات وال ـــافة إىل الكربوهي ـــام أن إض ون، وب

الربوتينات ال ختزن بكميات كبرية يف جسـم اإلنسـان 

)اجللـييل وسـعيد  يوميًّـاكان مـن الرضـوري تناوهلـا 

 (.433م، ص1985وعزيز، 

وقد أدى ظهور النقل املربد إىل نشاط صناعة اللحـوم، 

% من صناعة اللحوم احلمراء عـىل 75حيث تعتمد حوايل 

ا لعـدم تـواف ر اللحـوم احلمـراء مواد خام مسـتوردة؛ نظـر 

املنتجة حمليًّا، خاصة حلوم األبقار واألغنام، التي تـدخل يف 

معظمها كمواد خام للتصنيع الغاائي، وربام يعود ذلـك إىل 

ــة االقتصــادية  ــة العجــول )اللجن ــة مشــاريع تربي حمدودي

(، بيـنام تعتمـد 104، ص2000واالجتامعية لغريب آسيا، 

ــدواجن صــناعة منتجــات اللحــوم البيضــاء كلحــو م ال

واألسامك عـىل خامـات حمليـة منتجـة، وان كـان اإلنتـاج 

ا عــن تلبيــة حاجــات الســوق مــن  املحــيل مــا زال عــاجز 

 (.114م، ص2012الدجاج )احلرة، 

ــات  ــح احليوان ــىل ذب ــناعة ع ــاه الص ــوم ه وتق

وتقطيعها، ومن ثم عملية املعاجلة، ثم تتم بعـد ذلـك 

ب اللحم َنكهـة ط يبـة، بيـنام عملية التطرية، التي ُتكسري

تفـــرم اللحـــوم األقـــل طـــراوة بغـــرض تطريتهـــا 

ــدالعظيم،  ــا 5م، ص2011)عب ــاف إليه ــم ُتض (، ث

التوابل، ومن أشهر منتجات صـناعة جتهيـز اللحـوم 
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املصنعة، التي تشـمل الطـازج، واملـربدة، واملجمـدة: 

النقـانق، ، السجق املرتديال، والالنشـون، والسـالش

شـمل اللحـوم واهلامربجر، وغري ذلك من منتجات ت

احلمراء والبيضاء، لكل واحدة من هاه األنواع طريقة 

 حتضري خاصة.

 البحث: مشكلة

ا  يعترب الطلب عىل اللحوم احلمراء والبيضاء كبـري 

ا؛ نتيجة إلقبال املستهلك السعودي، وذلك بسبب  جدًّ

القيمــة الغاائيــة للحــوم؛ وكوهنــا مــن أهــم مصــادر 

حيث حيتاج الفرد  الربوتينات الالزمة لغااء اإلنسان،

(، إىل 5هــ، ص1422جرام يوميًّا )العجمي،  39إىل 

ــفور،  ــل الفس ــادن، مث ا للمع ــا مصــدر  ــب كوهن جان

واحلديد، وغناها بالفيتامينات الرضـورية، إضـافة إىل 

 انتشار الوعي الغاائي الصحي، وارتفاع دخل الفرد. 

صة باململكة حتى هناية  وقد بلغ عدد املصانع املرخ 

ا، وُتنـتريج هـاه44م  نحو )2016هـ/1437 ( مصنع 

ــة  ــة، واملثلج ــوم الطازج ــن اللح ــا م املصــانع أنواع 

احلمراء، والبيضاء، إضـافة إىل السـجق، واملرتـديال، 

والربجـــر، واملفـــروم، والالنشـــون، والبســـطرمة، 

والكفتة، والنقانق، وتعد هـاه املصـانع قليلـة  إذا مـا 

سكان اململكة ُقورنت بالسوق االستهالكية املتمثلة يف 

مليـون  27العربية السعودية البالغ عددهم أكثر مـن 

 هـ. 1431نسمة لعام 

لالك، تتناول هاه الدراسة صناعة اللحـوم، وال 

تشمل صناعة اللحوم صناعة األسامك؛ ألهنا ُتصـن ف 

كصــناعة مســتقلة حســب تصــنيف وزارة الصــناعة 

ــث بنا ــن حي ــل، م ــا ؤوالتجــارة بالبحــث والتحلي ه

ــة، الصــناعي، و ــع املكــاين لوحــداتا اإلنتاجي التوزي

وعالقتها املكانية واقتصاداتا، وتربز بـالك املشـكلة 

البحثية التي تعاجلها هاه الدراسة املتمثلة يف توفر أهم 

مقومات نجاح هاه الصناعة باململكة، خصوصا املادة 

 اخلام )اللحوم احلمراء والبيضاء(.

 :البحثأهداف 

 قيق األهداف التالية:تسعى هاه الدراسة إىل حت

عــرض التــاريخ االقتصــادي لصــناعة اللحــوم،  -

ره يف اململكة.  وحتليله، وتطو 

معرفة نمط التوزيع اجلغـرايف ملصـانع اللحـوم يف  -

 اململكة.

التعرف عىل اخلصـائ  اجلغرافيـة واالقتصـادية  -

 لصناعة اللحوم يف السعودية.

حتليــل عوامــل توط نهــا، وربــط ذلــك بنظريــات  -

 ناعي.التوطن الص

 البحث: إطار

جاءت الدراسة ل جابة عن تساؤالت املشـكلة، 

 وحتقيق األهداف كام ييل:

مفهوم صناعة اللحوم، وتصنيفها، وحتديد أمهيتها  -

 النسبية.

 تطور صناعة اللحوم، والوضع احلايل هلا. -

 التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف السعودية. -

للحـوم اخلصائ  اجلغرافية االقتصادية لصناعة ا -

 يف اململكة.

 عوامل توطن صناعة اللحوم. -

 مستقبل صناعة اللحوم يف السعودية. -

 حدود البحث الزمانية واملكانية:

متثل احلدود الزمنية من بداية صـناعة اللحـوم يف 

م( إىل حـدود 1968هــ )1388اململكة؛ أي: يف عام 

م؛ فهي متثـل آخـر إحصـائية 2017هـ/1437عام )

 حلص مصانع اللحوم.

ما احلدود املكانية فهـي حـدود اململكـة العربيـة أ

 -(1شكل رقم )-السعودية 
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 التقسيم اإلداري للمملكة العربية السعودية: (1خريطة )

هـ 1424، 500000: 1هيئة املساحة اجليولوجية السعودية، خريطة اململكة املصدر: 

تقع يف النصف الشاميل من الكرة األرضية، شـامل 

جنويب غريب قارة آسيا، وتنحصـ بـني خط االستواء، 

 16 َ 22دائــريت العــرض 
5
 14 َ 32 

5
، وخطــي  شــامال 

 34 َ 29الطول 
5
  ،40 َ 50 

5
ا )النشوان،   ،2017رشق 

؛ 2كـم 1,955,000( وتبلغ مسـاحتها نحـو 12ص

 % من إمجايل مساحة شبه اجلزيرة العربية.62أي: 

 الدرااات السابقة، وأدبيات الدرااة: -الأو

ــ ــع أمهي ة صــناعة اللحــوم، إال أن الدراســات م

اجلغرافية التي تناولتها بالبحـث والتحليـل اجلغـرايف 

قليلة وقديمة؛ ولكـن مـع زيـادة االهـتامم بالتصـنيع 

بصـفة -وصـناعة اللحـوم  -بصـفة عامـة-الغاائي 

ا  -خاصة فمن املتوقع أن ينال هاا القطاع نصيب ا وافـر 

األمهيـة  من االهـتامم مـن قريبـل البـاحثني، مـع زيـادة

 النسبية لصناعة اللحوم.

وإذا ما بدأنا يف استعراض الدراسات واألبحاث، 

التــي تناولــت موضــوع صــناعة اللحــوم؛ نلحــظ أن 

معظم الدراسات تركز عىل دول أخرى، كام أن معظم 

الدراسات عبـارة عـن دراسـات شـاملة للصـناعات 

ـا،  ا ثانويًّ الغاائية للمملكة، وتعد صناعة اللحوم فرع 

د األنواع الرئيسية العرشة للصـناعات الغاائيـة؛ وأح

اما يعلل ندرة الدراسات اخلاصة هبـاه الصـناعة، وال 

 تتنــاول - الباحثــة علــم حــد عــىل -توجــد دراســة 

ــة، يف اللحــوم صــناعة موضــوع ــن اململك ــاه وم  ه

م( مـن دراسـة 1986) الدراسات ما قام بـه األمحـد،

سـعودية مـن الصناعات الغاائية يف اململكة العربية ال

خالل رسالة للامجستري؛ حيث ذكر أن صناعة اللحوم 

صناعة جديدة عىل اململكة، وُتستهلك منتجاتـا مـن 

ا مـا يسـتهلكون  بل األجانب، أما السعوديون فنـادر 
قري

اللحوم املصن عة؛ حيث مل يتجاوز االسـتهالك الفعـيل 
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طن؛ امـا أدى  8500هـ عن 1400هلاه اللحوم لعام 

انع املحلية عىل إنتـاج اللحـوم املقطعـة إىل تركيز املص

 واملفرومة بدال  من عملية التصنيع.

ــداهلل، ) ــام عب ــادات 1989وق ــة اقتص م( بدراس

الصــناعات الغاائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

تناول فيها أمهيـة الصـناعات الغاائيـة، وتارخيهـا، وقـد 

أوضحت الدراسة أن تزايد مصانع اللحوم املصنعة كـان 

ا لعدم توافر املواد اخلـام لصـناعة حم دود ا يف اململكة؛ نظر 

اللحوم حمليًّا، وذلك ألن غالب اللحوم املحلية ُتستهلك 

 طازجة  غري مصنعة، إضافة إىل تفضيل املستهلك للحـوم

الطازجة أكثر من املُعل بة، كام بينت الدراسة أن صناعة 

، اللحوم يف اململكة تنحص يف تقطيع وجتهيز اللحـوم

 ومل تصل بعُد إىل مرحلة التعبئة والتصنيع.

م( األبعاد اجلغرافية لتنميـة 1994وتناول غانم، )

ــحت  ــد أوض ــة، وق ــة يف اململك ــناعات الغاائي الص

الدراسة أن صناعة جتهيز اللحوم تتم بشـدة التمركـز 

باملقارنـة  0,89املكاين؛ حيث بلغ مؤرش الرتكز نحـو 

ضحت الدراسـة بخط التوزيع اجلغرايف للسكان، وأو

أن هــاه الصــناعة ترتكــز يف ثــالث منــاطق رئيســية: 

املنطقة الرشقية؛ حيث تستأثر بنصـف مجلـة وحـدات 

اإلنتاج والعاملة باململكـة، ثـم منطقـة مكـة املكرمـة؛ 

حيث تستأثر بربـع مجلـة وحـدات اإلنتـاج والعاملـة، 

 تليها منطقة الرياض بالنسبة الباقية.

لالستشــارات وتناولــت دراســة منظمــة اخللــيج 

ــة يف دول 2004الصــناعية )،  م( الصــناعات الغاائي

جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة، وأوضـحت 

الدراسة ارتفاع أعداد مصانع اللحوم يف دول املجلس 

ــن  ــام  50م ا ع ــام  65م إىل 1998مصــنع  ا ع مصــنع 

% مـن 4,8م، ومتثل اسـتثامرات هـاا النشـاط 2003

ـــتثامرات الصـــناعات الغ ـــة يف دول إمجـــايل اس اائي

املجلس، وكانت األعىل يف قطر، تلتهـا الكويـت، ثـم 

مليــون دوالر، أمــا الطاقــة  6,6الســعودية بمتوســط 

ألف طن  252اإلنتاجية ملصانع اللحوم فقد جتاوزت 

م من خمتلف أنـواع اللحـوم والـدواجن، 2003عام 

ــد اســتأثرت الســعودية نســبة  % مــن هــاه 76,2وق

% مـن 74سـعودية بنحـو الطاقات، كام يقدر إنتـاج ال

 إمجايل إنتاج دول املجلس من اللحوم املصنعة.

م( الصـناعات الغاائيـة 2010وقد درس احلرة )

ــا،  ــاض، هبــدف التعــرف عــىل تارخيه ــة الري يف مدين

وتطورها، وخصائصها، وتوزيعهـا، وقـد أوضـحت 

الدراسة أن صناعة تيئة اللحوم وحفظها شـكلت مـا 

لرياض الغاائيـة لعـام % من إمجايل مصانع ا6,8نسبته 

هـ، أما بالنسبة لـرأس املـال املُسـتثمر يف هـاه 1428

% من إمجايل رأسامل الصـناعات 10الصناعةري فيتجاوز 

 الغاائية يف الرياض.

م( بدراسة سامت املواد اخلـام 2012وقام احلرة )

األساســية يف الصــناعات الغاائيــة الرئيســة بمنطقــة 

ــة الســعودية ــاض باململكــة العربي ، وأوضــحت الري

الدراسة أن املصانع الغاائية قليال  ما تستخدم اللحوم 

كمـواد  -اإلبل، والبقر، واألغنـام-احلمراء بأنواعها 

خام أولية أساسية يف التصنيع الغاائي؛ حيث تبـني أن 

% من مصانع عينة الدراسة هي التي تـدخل 15هناك 

اللحوم بمختلـف أنواعهـا يف منتجاتـا، حيـث يـتم 

باتا من اللحوم عن طريق االسـترياد، وال تأمني متطل

تسهم السوق املحليـة وال املـزارع اخلاصـة يف تـأمني 

يشء من هاه االحتياجات.

أهميـــة صـــناعة اللحـــوم بالنســـبة   -ثانًيـــا

ــة   ــرى يف اململك ــة األخ ــناعات الغئائي للص

 العربية السعودية:

ــات  ــم قطاع ــن أه ــة م ــد الصــناعات الغاائي تع

تهالكية، وأشــدها رضورة الصــناعة التحويليــة االســ
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من العنارص  -بأنواعها-حلياة السكان، وتعد اللحوم 

الغاائيـة املهمــة واحليويــة يف تغايــة اإلنســان، وعــىل 

ــنمط  ــد عــىل ال ــادات والتقالي ــأثري الع ــن ت ــرغم م ال

االستهالكي للسكان يف اململكة، وتفضـيلها اللحـوم 

ن املحلية املعلبة، سواء كانت مربدة، أو طازجـة؛ إال أ

هناك تطورات بدأت يف االنتشار، وذلـك باسـتخدام 

اللحوم املجهزة، التي يتم حفُظها يف الربادات لفرتات 

متعددة، أو بصورة معلبات. لالك، شـهدت صـناعة 

ا خالل السنوات املاضـية؛ وذلـك  ا كبري  اللحوم تطور 

بســبب جــودة املنتجــات املحليــة، وَقبوهلــا مــن قريبــل 

 ا املستوردة.املستهلك مقارنة بمثيالت

( يتبـني أن البنـاء الصـناعي 1ويف اجلدول رقـم )

مصــانع، وحقــق فــرص عمــل لنحــو  7007يضــم 

، واسُتثمر هبا  989915 مليون ريال،  1102,1عامال 

ا، ويعمـل  940بينام أقيم للصناعات الغاائيـة  مصـنع 

، واسـتثمر هبـا  195258هبـا  مليـون  887,4عـامال 

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

 م.2016مجلة البناء الصناعي للمملكة لعام 

ا،  44وأما صناعة اللحـوم فقـد أقـيم هلـا  مصـنع 

،  18576وحققــت فــرص عمــل عــىل نحــو  عــامال 

مليون ريـال، وتنـتج نحـو  877,4واستثمر هبا نحو 

ا مـن اللحــوم املصـنعة متثــل  2186620 %، 4,6طنًـّ

العــامل، %، مـن مجلــة عـدد املصــانع، و%14,9، 9,9

ــة  ــناعات الغاائي ــوايل للص ــىل الت ــتثامرات ع واالس

 باململكة.

تطور صناعة اللحوم يف اململكة  -ثالًثا

 العربية السعودية:

ــة الشــهية  تعــد اللحــوم ومنتجاتــا مــن األغاي

ــا  ــدد أنواعه ــتهلك، وتتع ــل املس ــن قريب ــة م واملرغوب

وأصنافها بتعدد أذواق املستهلكني؛ اما أدى إىل التفرع 

يف هاه املصنفات، وقد كانت معظـم منتجاتـا  الكبري

 تستهلك من قريبلري غري السعوديني.

ولكن هاه الفئة كانت ُتقبل عىل اإلنتاج املسـتورد 

أكثر من إقباهلا عىل املنتجـات املصـنعة حمليًّـا؛ لـالك 

هــ 1400قلت مبيعات مصانع جتهيز اللحوم يف عام 

ــدر 2500إىل  ــنام ُيق ــن اللحــوم املصــنعة، بي  طــن م

طـن  8500االستهالك الفعيل من هاه اللحوم بنحو 

هــ(. 1401)الدار السعودية للخدمات االستشارية، 

لالك، نجد أن معظم مصـانع اللحـوم بـدأت تركـز 

ـا عـن  إنتاجها عىل اللحـوم املقطعـة واملفرومـة عوض 

ا لدى املستهلكني.  اللحوم املصنعة، التي ال جتد رواج 

بية لصناعة اللحوم األهمية النس: (1جدول رقم )

 م2016باململكة العربية السعودية عام 

 الصناعة رقم

عدد 

 املصانع
٪ 

عدد 

 العمال
 ٪ االستثمارات باملليون ٪

 14,9 877,4 9.51 18576 4.68 44 صناعة اللحوم 1

2 
صناعة املنتجات 

 الغذائية
940 13.4 195258 19.72 3019,6 8,04 

 - 11021401 - 989915 - 7007 الصناعات التحويلية 3

ا عىل بيانات إحصائية غري منشورة من وزارة التجارة والصناعة لعـام  م، والكتـاب 2016املصدر: من إعداد الباحثة؛ استناد 
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 .(، العدد احلادي واخلمسون يف اململكة العربية السعودية2015هـ )1437اإلحصائي السنوي، اهليئة العامة ل حصاء 

 هـــ/1388عــام ) وقــد بــدأت صــناعة اللحــوم

خمـت  هو أحدمها يف الغاط، و :م( يف مصنعني1968

ي برأسـامل مشـرتك سـعودي  بتعبئة اللحوم، وقد ُأنشري

%(؛ ولكـن هـاا 11,69سرتايل يساهم بــإسرتايل )إو

أما املصنع الثاين فقد أنشـي يف جـدة  .املصنع مل يستمر

يقــوم بتقطيـع وجتهيـز اللحــوم و برأسـامل سـعودي،

م( 1976هـــ/1396ة، ويف عــام )الطازجــة واملثلجــ

ين أرد –أنشي مصنع للحوم برأسامل مشـرتك )سـعودي 

فلسطيني(؛ إلنتاج اللحوم املثلجة واملصنعة )عبـداهلل،  -

 (.43م، ص1988

وقبل استعراض تطور هـاه الصـناعة ال بـد مـن 

تنــاول الثــروة احليوانيــة يف اململكــة؛ ألهنــا متــد  هــاه 

هـي املـواد اخلـام الصناعة بأهم عنص من عنارصه؛ و

الالزمة هلا، أال وهي اللحوم، وقد بلغ إنتـاج اململكـة 

من اللحـوم احلمـراء بأنواعهـا: األبقـار، واألغنـام، 

والــدواجن، التــي تــدخل يف صــناعة اللحــوم لعــام 

 6ألــف رأس مــن األبقــار، و 486م، حــوايل 2011

ا من حلـم الضـأن، وحـوايل  مليـون  527ماليني رأس 

 (.2جدول رقم فروج من الدواجن )

م2011احليوانية للمملكة لعام  للثروةالتوزيع اجلغرايف (: 2جدول )
(1)

 النوع )عدد(

 

 املنطقة

عدد 

 اإلبل

عدد 

 الضأن

عدد 

 املاعز

عدد 

 األبقار

عدد الدواجن 

 "فروج"
جمموع الثروة 

 احليوانية

 الرياض

9286

8 

7984

5 

1425

24 

2986

30 

84893062 86225537 

 مكة املكرمة

2024

3 

1130

201 

1970

49 

2855

9 

11512872

1 

11650477

3 

 املدينة املنورة

1126

0 

2782

79 

1250

92 

370 13233553 13648554 

 القصيم

2179

5 

7362

84 

4705

2 

1586

4 

13948838

2 

14030937

7 

 الشرقية

1533

1 

7186

55 

3210

3 

9695

3 
61201985 62065027 

 8071 عسري

6463

40 

1272

64 

1046

2 
68267416 69059553 

 1837 تبوك

4834

5 

5338

1 
2639 6180604 6286806 

 29818293 29362000 2050378951135678 حائل

                                                  
 يمثل هاا اجلدول آخَر إحصائية تم إصدارها ألعداد الثروة احليوانية من وزارة الزراعة واملياه. (1)
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7735

 اجملموع

2199

31

6562

871

1068

883

4865

37

52771714

2

53605536

4

2,6478,7112,825,84100,00٪النسبة 

ا عىل الكتاب اإلحصائي الزراعي الس  م،2013نوي لعام اجلدول من إعداد الباحثة؛ استناد 

 تم حساب النسبة املئوية بدون جمموع الدواجن.

 تم حساب النسبة املئوية بدون جمموع الدواجن.

تـــوزع إنتـــاج اللحـــوم احلمـــراء والبيضـــاء يو

 -)الدواجن( جغرافيًّا عـىل خمتلـف منـاطق اململكـة 

ــم ) ــدول رق ــم )3ج ــكل رق ــمل:  -(2(، ش إذ تش

ك، املدينـة، الرياض، الرشقية، القصـيم، عسـري، تبـو

حائل، اجلـوف، الباحـة، نجـران، جيـزان، واحلـدود 

الشــاملية؛ ولكــن هــاا اإلنتــاج الكبــري مــن اللحــوم 

ا عـن تلبيـة حاجـة سـوق  ا ما زال عاجز  احلمراء أيض 

مصانع اللحوم من املادة اخلام واملنتجـة حمليًّـا، وربـام 

ــك إىل أن اللحــوم  ــا-ُيعــزى ذل ُتســتهلك  -بأنواعه

حمالت اجلزارة، واملطاعم، واملصـانع، طازجة  من قريبل 

وتفضــل املصــانع اللحــوم املســتوردة؛ ألســباب 

 اقتصادية.

وقد استمر تطور أعداد مصـانع اللحـوم؛ ولكـن 

بمعدل ضعيف حوايل مصنع إىل مصـنعني كـل عـام؛ 

حيث أنشي أحدمها يف الرياض، واآلخـر يف جـدة يف 

هـ، ثـم أعقبـه مصـنعان يف جـدة يف عـام 1399عام 

ـ، ثم استمر هاا التطور بمعـدل ضـعيف ال ه1404

يتجاوز مصنعني إىل ثالثة يف العام، مع وجود ظـاهرة 

هــ/ 1417هـ/ 1412هـ/ 1410التوقف لألعوام 

(، 3جدول رقـم )-هـ 1430هـ/ 1424هـ/1420

 .-(1وشكل رقم )

50454035302520151051

1440

1430

1420

1410

1400

1390

Index

ye
ar

Time Series Plot of year
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 اعوديةتطور أعداد مصانع اللحوم يف اململكة العربية (1شكل رقم )

ا عىلاملصدر: اعتام  .(3اجلدول رقم ) د 

تطور أعداد مصانع اللحوم يف اململكة العربية السعودية: (3جدول رقم )

 (م2016 – 1968خالل الفرتة )

 السنوات
عدد املصانع اليت بدأت 

 باإلنتاج يف كل عام

عدد املصانع 

 املرتاكمة
 السنوات

عدد املصانع اليت 

بدأت باإلنتاج يف كل 

 عام

عدد املصانع 

 رتاكمةامل

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 

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 التحليل املكاني لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية

  109 

ا عىل بيانات إحصائية غري منشورة صادرة من وزارة التجارة والصـناعة، وكالـة الـوزارة   املصدر: من إعداد الباحثة؛ استناد 

  م.2016لشؤون الصناعة، إدارة اإلحصاء واملعلومات الصناعية لعام 

التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف  -رابًعا

اململكة العربية السعودية:

تناول التوزيـع اجلغـرايف هلـاه الصـناعة، قبل أن ن

جتدر اإلشارة إىل أنه عـىل الـرغم مـن سـعي اململكـة 

املـواد  إلقامة صناعة اللحوم عىل مستوى كبـري إال أن

حمليًّا،  ةاخلام الالزمة الزدهار هاه الصناعة غري متوفر

فاإلنتاج املحيل من اللحوم ال يكفـي احلاجـة اليوميـة 

اململكة تستورد أكرب بكثري من للحوم الطازجة؛ بل إن 

كميات اللحوم املنتجة حمليًّا؛ لسـد العجـز يف الطلـب 

 (.47م، ص1988عليها )عبداهلل، 

من جانب آخر، فإن منتجات صناعة اللحوم مـن 

ـا  السلع الرسيعة التلف بعد تصنيعها، وبالتايل فإنه تبع 

للقاعــدة االقتصــادية التــي وردت يف نظريــة ألفريــد 

تقتيض بأن الصـناعة التـي   Al Fired Webr)فيرب( 

تتعــرض منتجاتــا للتلــف الرســيع ال بــد أن تتوجــه 

للتوطن بـالقرب مـن األسـواق؛ حتـى تـتمكن مـن 

 تسويق إنتاجها برسعة.

ــاط  ــل االرتب ــاس حســاب معام ــن قي ــد أمك وق

اجلغرايف بني عدد السـكان وعـدد العـامل يف مصـانع 

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

(؛ أي: إن هنــاك 0,01دال إحصــائي عنــد مســتوى )

ا بني مصانعها وعـدد السـكان، و ن هـاه أارتباط ا قويًّ

الصناعة ارتبطت يف توطنها بأسواق التصيف املتمثلة 

 يف سكان اململكة.

ومن هـاا املنطلـق، نجـد أن مصـانع اللحـوم يف 

ا، 44اململكة العربية السعودية البالغ عددها ) ( مصنع 

)جـدول رقـم -( مدينـة 16عت جغرافيًّـا عـىل )توز

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

 مدينة.

حيث يالحظ أن التوزيـع اجلغـرايف يتسـم بـنمط 

ـع يف  االنتشار لغالبية املصانع، مع وجـود نمـط متجم 

بعض املدن؛ حيث توجد هناك ثالث مدن حتتضن مـا 

ع اللحـوم؛ %( مـن إمجـايل مصـان59,1نسبته حوايل )

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

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

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

أما األقاليم التخطيطية اخلمسة يف اململكة العربيـة 

السعودية فإن مصانع اللحـوم توطنـت فيهـا بنسـب 

اإلقليم الغـريب )ونسـبة متفاوتة، ومن تلك األقاليم: 

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

ــيم الرش ــيم الشــاميل 23,2ي )ـقــواإلقل %(، واإلقل

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

1991 1 10 2016 4 44 

1992 -- 

 44 اجملموع
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 التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف اململكة العربية السعودية (2خريطة )

ا عـىل بيانـات غـري منشـورة صـادرة مـن وزارة التجـارة والصـناعة، إدارة اإلحصـاء املصدر: من إعـداد الباحثـة؛ ا سـتناد 

 م.2016واملعلومات الصناعية لعام 
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التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم والدواجن يف املدن واملناطق اإلدارية: (4جدول رقم )

 م2016هـ/1437للمملكة العربية السعودية يف عام 

 املناطق اإلدارية األقاليم التخطيطية
 عدد املصانع املدن٪النسبة

11 جدة18 منطقة مكة املكرمة الغربية

3 مكة

1 خليص

1 اجلموم

1 حبرة

1 رابغ

41,8 النسبة

6 الدمام10 املنطقة الشرقية الشرقية

2 اخلرب

1 اجلبيل

1 العيون

23,2 النسبة

 (12) سطاإلقليم األو
 الرياض11 الرياض

 اخلرج

9

2

1 عيون اجلواء1 القصيم

25,5 النسبة

اإلقليم اجلنوبي الغربي 

(1) 

1 رجال املع1 عسري

2,2 النسبة

 (3) اإلقليم الشمالي
2 حائل2 حائل

1 دومة اجلندل1 اجلوف

6,8 النسبة

1644 اجلملة اململكة

ا عىل بيانات إحصائية غري منشورة صادرة من وزارة التجـارة والصـناعة، وكالـة الـوزارة املصدر: من إعداد ا لباحثة؛ استناد 

 م.2016لشؤون الصناعة، إدارة اإلحصاء واملعلومات الصناعية لعام 
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توطن صناعة اللحوم يف اململكة  -خامًسا

 العربية السعودية:

 Industrialيعترب موضوع التـوطن الصـناعي )

Location ا مهـامًّ مـن مواضـيع جغرافيــة ( موضـوع 

الصناعة؛ ألنه يعنـي مـدى تـأثري مقومـات الصـناعة 

املختلفة يف جاب خمتلـف الصـناعات إليـه، ويمكـن 

قياُس تركزري صناعة اللحوم يف كل منطقة إداريـة عـىل 

دة، مقارنة باملستوى العام للمملكة، وتتباين درجـة  حري

ـا ملـدى تـوافر  توطن صناعة ما من إقليم إىل آخـر تبع 

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 

عة اللحـوم أن قطـاع صـناعـىل املصانع وعدد العامل 

هــي: القصــيم، وعســري،  ،يتــوطن يف ثــالث منــاطق

( لكـل واحـدة منهـا؛ امـا 1,0واجلوف بمعامل بلغ )

يدل عىل تركز الصناعة بشكل أكـرب يف هـاه املنـاطق، 

ا لرتكز عدد  عىل الرغم من قلة املنشآت الصناعية؛ نظر 

كبري من العاملة، بينام تأيت منطقة حائل يف املرتبة الثانية 

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

 (. 0,1واملنطقة الرشقية بمعامل ال يتجاوز )

العوامل اجلغرافية االقتصادية  -اادًاا

ملصانع اللحوم يف اململكة العربية 

 السعودية:

ا مهـامًّ  لعبت اخلصائ  اجلغرافية االقتصادية دور 

يف نمو صناعة اللحوم، وتتضمن هاه اخلصائ  عدد 

-صانع، واأليدي العاملة، ورأس املال، وقد حتدثنا امل

-عن التوزيع اجلغـرايف ألعـداد املصـانع  -يف السابق

 .-(4، 3، 2(، أشكال رقم )6)جدول رقم )
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اخلصائص اجلغرافية واالقتصادية لصناعة اللحوم : (6جدول رقم )

يف اململكة العربية السعودية

ا عىل بيانات إحصائية غري منشورة صادرة من وزارة التجـارة والصـناعة، وكالـة الـوزارة املصدر: من إعداد الباحثة؛ استن اد 

 م.2016لشؤون الصناعة، إدارة اإلحصاء واملعلومات الصناعية لعام 
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 املناطق يف اململكة التوزيع النسيب ملصانع اللحوم على حس   (2شكل )

 وم على حس  املناطق يف اململكةالتوزيع النسيب للعمال يف مصانع اللح (3شكل )

التوزيع النسيب ملصانع اللحوم حس  االاتثمارات يف اململكة (4شكل )
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ــوم  الأو ــانع اللحـ ــة يف مصـ ــدي العاملـ : األيـ

 باململكة العربية السعودية:

يعد توافر األيدي العاملة عـامال  أساسـيًّا يف قيـام 

الصناعة، وقد بلغ حجـم القـوى العاملـة يف مصـانع 

، وبلـغ املـدى  18576اللحوم السعودية نحو  عامال 

ا، حيث كان أقل عدد لأليـدي 4980 ؛ وهو كبري جدًّ

، وأكثـر عــدد  20العاملـة يف املصـنع الواحــد  عـامال 

 عامل. 5000

وفـق األيـدي -وأما فيام يتعلـق بحجـم املصـانع 

فيمكن تصنيف املصانع حسب عدد العـامل  -العاملة

 إىل الفئات التالية:

ملصانع التي تقع ضمن الفئـة الصـغرية، التـي أن ا -

عـامال  تعـد  نـادرة، أمـا  20يعمل هبـا أقـل مـن 

املصــانع التــي تقــع ضــمن الفئــة املتوســطة فقــد 

% مــن إمجــايل مصــانع 27,3شــكلت مــا نســبته 

 اللحوم يف اململكة العربية السعودية.

أن هناك مصانع تقع يف الفئة الكبرية، التي يعمـل  -

 ما شكلت حيث املصنع؛ يف لعام 100 – 51هبا 

 .%25 نسبته

ا، يعمـل هبـا أكثـر  - أن هناك مصانع تعد كبرية جدًّ

عامل يف كل مصنع، وقد اشتملت هـاه  200من 

ا ) 21الفئة عىل   %(.47مصنع 

%( هي 47,7لاا، نجد أن غالبية مصانع اللحوم )

ا، وال غرابـَة  من املصانع ذات فئة العاملة الكبـرية جـدًّ

لعمل يتطلب عاملة كبرية لتغطية أعـامل يف ذلك؛ ألن ا

 التصنيع والتوزيع.

ثانًيا: 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 

ا حتى عام  44اململكة نحو   م، وقد بلـغ2016مصنع 

مليون  877,4جمموع ما استثمرته هاه الصناعة نحو 

ماليـني للمصـنع  304ريال، حيث بلغ املـدى نحـو 

 3الواحد؛ حيث كان أقل رأسـامل للمصـنع الواحـد 

ماليـني  307ماليني ريال، بيـنام كـان أعـىل رأسـامل 

 ريال.

ويمكن تصنيُف مصانع اللحوم حسـب رأسـامل 

 املستثمر إىل العديد من الفئات؛ وهي:

 3مصانع باستثامرات ترتاوح ما بني الفئة األوىل: 

ا، 11مليون ريال، وعـددها ) 15إىل أقل من  ( مصـنع 

 % من إمجايل االستثامرات.25بنسبة 

مصانع باستثامرات تـرتاوح مـا بـني الفئة الثانية: 

( مصـانع، بنسـبة 6عددها )و ريال، مليون 40 – 16

 % من إمجايل االستثامرات.13,6

مصانع باستثامرات تـرتاوح مـا بـني لثة: الفئة الثا

ــون، 100 – 41 ــددها ملي ــانع،( 9) وع ــبة مص  بنس

 .االستثامرات إمجايل من 20,5%

مصـانع باسـتثامرات تـرتاوح بـني الفئة الرابعـة: 

( 18مليون ريـال، وعـددها ) 200إىل أكثر من  101

ا، بنسبة   % من إمجايل االستثامرات.40,9مصنع 

التـي بلـغ و%، 40,9تهـا وهاا يدل عىل أن غالبي

ا18عددها ) ، يـرتاوح رأسـامل  ( مصنع  كبـري احلجـمري

مليـون  200إىل أكثـر مـن  101الواحد منها ما بـني 

ريال، وُيعزى ذلك إىل أن منتجـات صـناعة اللحـوم 

تعد  من أغىل منتجات الصناعات الغاائية يف اململكة، 

وبالتايل فإن سعر بيع الطن مـن اللحـوم يفـوق سـعر 

  كثري من الصناعات الغاائية.الطن يف

كام أن مجيع املصانع ذات رأسامل وطني، باسـتثناء 

ــني الســعودية  مصــنع واحــد ذو رأســامل مشــرتك ب

 واألردن يقع يف الدمام.

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

ــا  ــواع منتجــات اللحــوم؛ وهــي طبق  ــف أن ختتل

ة حلوُم دجـاج جمهـزة ومصـنعة بنسـبة ألمهيتها النسبي

%(، تليها حلوم دواجن أخرى، مثـل: احلـامم، 74,4)

%(، وتـأيت اللحـوم 10,8والسامن، وغريمهـا بنسـبة )

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

ا تركيًّا، والدجاج،  تتدن ى بقية األنواع، التي تشمل ديك 

مرتـديال، ونقـانق واللحم املصنع عىل شكل برجر، و

 %.1إىل ما دون 

ومعنى ذلـك أن املنتجـات الثالثـة األوىل )حلـوم 

الدجاج، وحلوم الدواجن، وحلوم محراء( حتتـل نسـبة 

اما يعني زيـادة  %( من منتجات هاه الصناعة؛95,7)

ــات  ــة باملنتج ــات، مقارن ــاه املنتج ــىل ه ــب ع الطل

ــنمط الغــاائي لــألرس  األخــرى، إضــافة إىل تغــري  ال

ــادة اســتهالك الســعو دية، مــن حيــث االجتــاه إىل زي

ــات  ــاه إىل املنتج ــدة، واالجت ــوم البيضــاء املجم اللح

املصــنعة: كــالربجر، واملفــروم، والالنشــون، وزيــادة 

اإلقبال عىل حلوم األبقار، خاصة مع انفتـاح الشـعب 

السعودي عىل الثقافات األخـرى، مـن خـالل سـفر 

ا، و احتكـاكهم الكثري من السـكان إىل اخلـارج سـنويًّ

دهم عليها. ، واملنتجات، وتعو 
 بأنامط  من األغايةري

وجدير بالاكر أن اللحـوم اجليـدة يـتم تسـويقها 

 ، بحالتها الطازجة بعد فرتة اإلنضاج، أو ُتسوق مثلجة 

أما أجزاء الابيحة األقل جودة فُتباع عىل شكل حلـوم 

 حمفوظة بعد معامالتا، وإضافة مواد أخرى.

من املشاريع  -بحق-صبحت إن صناعة اللحوم أ

التنموية املهمة يف هاا الوقت؛ حيث سامهت بدرجـة 

كبرية يف حل بعض مشاكل التغاية ل نسـان، إضـافة 

ا للمنتجني.  إىل أهنا ُتدر  أرباح 

عمليـة قبـل وْضـعها  25ومتر اللحوم بأكثر مـن 

جمهزة  يف خمازن مربدة؛ حيـث متتلـك معظـم مصـانع 

ــورة بتصــ ــالخ متط ــوم مس ــات اللح ــن اجله يح م

بأحدث الطـرق العلميـة  ااملختصة، حيث يتم جتهيزه

والصحية، وبعد عملية الابح تتم عملية نقل اللحـوم 

ــز   بطــرق صــحية  ةبواســطة متخصــ  للنقــل، جمه

وسليمة؛ لضامن وصول املنتج بجودة عالية للمصانع، 

ومن ثم تتم عملية التصنيع واملعاجلة؛ حيث يتم حفظ 

ري بعـد ذلـك عمليـُة التقطيـع، اللحوم بالتربيد، وجَت 

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 

ذلـك ُتابح، ثم تنظف وجتهز، ويتم تغليفها لتباع بعد 

جممدة  للمستهلكني، وتشـكل حلـوم الـدجاج حـوايل 

% من إمجـايل منتجـات مصـانع اللحـوم، بيـنام 74,4

%؛ نتيجــة زيــادة 10,8تشــكل حلــوم الــدواجن مــن 

الطلب عىل هاه املنتجات، وزيادة الوعي الغاائي، إىل 

جانب ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء بمعـدالت أكـرب 

 للحوم البيضاء.بكثري من معدالت ارتفاع أسعار ا

 )ب( حلوم محراء جمهزة:

وهي عبارة عن حلوم محـراء خمتلفـة األنـواع يـتم 

تقطيُعها إىل قطع كبرية، أو صغرية، وفرز القطع، ومن 

ثم تغليفها بـالغالف املناسـب هلـا، ومـن املعلـوم أن 

عملية تقطيع وفرز اللحـوم حتتـاج إىل وقـت وجهـد 

س الاين ال تتسع كبري، قد ال يتوفر عند الكثري من النا

ــاعات إضــافية يقضــوهنا يف  ــاتم إىل س ــاالت حي جم

املطابخ؛ إلعداد الطعام، لالك، انترشـت مثـل تلـك 

املنتجات يف مجيع منـاطق اململكـة؛ حيـث تشـكل مـا 

 % من إمجايل منتجات مصانع اللحوم.5,9نسبته 
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ثامًنا: مدى كفايـة اللحـوم املنتجـة كلي ـا     

ــة ال   ــوم يف اململكـ ــنيع اللحـ ــة لتصـ عربيـ

 السعودية:

بالرغم من تزايد أعـداد مصـانع اللحـوم، إال أن 

املصانع التي تعتمد عىل اللحوم املنتجـة حمليًّـا قليلـة، 

ــواين  ــاج احلي ــرايف ل نت ــع اجلغ ــا إىل التوزي وإذا نظرن

نجـد أن  -(1جدول رقـم )-م 2011للمملكة لعام 

ا؛ ولكـن هـاه الثـروة  هاا اإلنتاج احليواين يعـد  كبـري 

وانية اهلائلة االسـتفادة منهـا حمـدودة يف التصـنيع احلي

ا ألن عمليـات جتهيـز اللحـوم  الغاائي، وذلـك نظـر 

 ، ا صـناعة  وتقطيعها، التي تعد خدمات  أكثَر من كوهنري

مستمرة  يف التزايد باملقارنة بتصنيع اللحوم وتعليبهـا، 

كام أن انتشار حمالت اجلـزارة، واملطـابخ، واملطـاعم، 

ُمه مـن وجبـات اللحـوم تسـتهلك  واملخابز، وما تقد 

% 15معظم اللحوم املنتجة حمليًّا؛ حيث تبني أن هناك 

-من مصانع اللحوم املحلية هي التي تدخل اللحـوم 

ــا يف منتجاتــا، وأن  -بمختلــف أنواعهــا املنتجــة حمليًّ

% من املصانع تستخدم الدجاج املحـيل كمـواد 19,3

 (.114م، ص2012أولية يف منتجاتا )احلرة، 

ــار مصــانع اللحــوم يف  ــاكر أن انتش وجــدير بال

ــاول  اململكــة أدى إىل جعــل منتجــات اللحــم يف متن

اجلميع، كام أن هـاه الصـناعة قـد جعلـت اسـتغالل 

ا يف كـل األوقـات التـي  اللحم واالستفادة منـه امكنـ 

حيتاجها اإلنسـان، ثـم إن انتشـار مصـانع اللحـوم يف 

للحـوم اجليـدة مجيع مناطق اململكة ساعد عىل حفظ ا

واملتوســطة اجلــودة، إمــا يف شــكل حلــوم خاليــة مــن 

اإلضافات الغاائية، أو مطهوة مع اخلرَضاوات؛ حتى 

يمكن استهالكها مبارشة، لالك أصـبح مـن السـهل 

حفظها وختزينها؛ من أجل تسـهيل اسـتخدامها عـىل 

 نطاق واسع، وكالك تصديرها.

ية وقد ازداد استهالك اللحوم املصنعة يف السـعود

 564م إىل قرابة 1998ألف طن عام  494من حوايل 

م )منظمة اخللـيج لالستشـارات 2002ألف طن عام 

م(، ويمثل استهالك السعودية نحو 2004الصناعية، 

% من امجـايل اسـتهالك دول جملـس التعـاون مـن 60

اللحوم املصنعة؛ حيث يرتاوح معدل استهالك الفـرد 

ا بني  ا؛ اما يشـري إىل كجم للفرد/ سنوي   54-50سنويًّ

ازديـاد االســتهالك الظـاهري هلــاه اللحـوم، ولكــن 

الكمية املستهلكة هي من اللحوم املصـنعة املسـتوردة 

ا، ويدل عن ذلـك ازديـاد  من اخلارج؛ وهي كثرية جدًّ

آالف طـن  410الواردات من اللحـوم املصـنعة مـن 

ا عـام  596046م إىل قرابـة 2002عام  م 2015طنًـّ

 (.2015حصاء )اهليئة العامة ل 

 تااًعا: مستقبل صناعة اللحـوم يف اململكـة  

 العربية السعودية:

ــوء  ــوم يف ض ــناعة اللح ــتقبل ص ــة مس إن دراس

البيانات احلالية املتاحة جيب أن تكون عىل قـدر  كـاف  

من الدقة، وهيدف التخطـيط الصـناعي املسـتقبيل إىل 

التوسع األفقي الصـناعي، بـام يتوافـق مـع متغـريات 

يــادة الســكان، إضــافة إىل املتغــريات معــدالت ز

الديمغرافية األخرى، والتغريات االجتامعية التي تتبع 

 ذلك، والتغري يف نمط احلياة واألذواق. 

وحياول الباحث يف هاه الدراسة عمـَل توقعـات  

مستقبلية لصناعة اللحوم يف اململكة العربية السعودية 

، مـن خـالل اسـتخدام برنـامج ـهـ1447حتى عام 

(winitab17 ؛ حيث نجد أن عدد مصـانع اللحـوم)

املتوقعة مستقبال  يف اململكـة العربيـة السـعودية حتـى 

أي:  ،مصـنع 133.4 هـوم( 2026هــ )1446عام 

، وهاا العدد يتامَشى مع سياسات 9,91بزيادة قدرها 

ــة  ــالك النهض ــعية، وك ــة والتوس ــة التطوري اململك

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

الســعودية يميــل إىل زيــادة إنتــاج اللحــوم املصــنعة، 

وكالك زيادة يف استهالك هاه اللحوم، وهاه نتيجـة 

حتمية تفرضها ظروف التنمية، التي تسبب زيادة نسبة 

النساء العـامالت؛ امـا أدى إىل البحـث عـن وسـائل 

الاي يمتاز بالسهولة والرسعة. إنتاج الغااء املصنع

 النتائج:

تعد صناعة اللحوم يف اململكة العربيـة السـعودية 

ــناعات  ــواع الص ــة ضــمن أن ــناعات املهم ــن الص م

ا. 44الغاائية، فقد أقيم هلا   مصنع 

يعود تاريخ صناعة اللحـوم يف اململكـة العربيـة -1

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

سنة، حينام بدأ اإلنتاج يف أول  45حوايل أكثر من 

مصنع للحوم يف مدينة الغاط، ثم أعقبـه مصـنع 

م( يف مدينة جـدة، 1976هـ )1396آخر يف عام 

ف، حيث يبمعدل  ضع نثم توالت املصانع، ولك

ـا يف عـام  44بلغ عددها  ا منتج  م، 2016مصـنع 

ــه  ــا جمموع ــانع م ــاه املص ــتثمرت ه ــد اس وق

يع املصانع ذات ( مليون ريال، كام أن مج877,4)

ا ذا رأسـامل  ا واحد  رأسامل وطني، ما عدا مصنع 

 مشرتك. 

التوزيع اجلغرايف ملصانع اللحوم يف اململكة يتسم -2

بنمط االنتشار لغالبية املصانع، مع وجـود نمـط 

متجمع يف بعض املدن؛ حيث توجد هناك ثالث 

% مـن إمجـايل 59,1مدن حتتضن ما نسبته حوايل 

%(، والريـاض 25جدة )مصانع اللحوم؛ وهي: 

%(، ليصـبح جممـوع 12,6%(، والدمام )20,4)

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

 اللحوم يف اململكة.

تتوطن مصانع اللحوم عىل أساس عدد املصانع، -3

وعدد العامل يف ثـالث منـاطق؛ هـي: القصـيم، 

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

عة بشكل أكـرب يف هـاه املنـاطق عىل تركز الصنا

 عىل الرغم من قلة املنشآت الصناعية.

تعــد غالبيــة مصــانع اللحــوم يف اململكــة كبــرية -4

احلجم، حسب مقدار رأس املال، وعدد األيـدي 

العاملة، يف حني أن قليال  من تلك املصانع صغري 

احلجــم، ســواء يف رؤوس األمــوال، أو األيــدي 

 العاملة.

نتاجيـــة للحـــوم بلغـــتتبـــني أن الطاقـــة اإل  -5

ا، وبالنســـبة ألنـــواع  2186620 ـــا ســـنويًّ طنًّ

منتجات اللحوم املنتجة من املصانع، حتتل حلـوم 

الدجاج املصـنعة واملجهـزة املرتبـة األوىل بنسـبة 

 %، فيام تتدنى نسبة األنواع األخرى.74

أظهرت الدراسة أن صناعة اللحوم ما زالـت يف -6

اعةري بُعـد؛ َطور اخلدمات، ومل تصل لطـور الصـن

وذلــك لعــدم تــوافر املــواد اخلــام هلــا يف الــزمن 

احلارض، فاللحوم املنتجة حمليًّا ال تكفـي احلاجـة 

ز كمياتا باالسترياد.  لالستهالك املحيل، وتعز 

 :التوصيات

توجيه تنمية صـناعة اللحـوم؛ لكوهنـا متمركـزة  -

مكانيًّا بشدة من جهة، ومن ثم هناك العديـد مـن 

احلاجـة إليهـا، إضـافة إىل غـالء املناطق يف أمس  

أسعارها يف السوق العاملية، ومن ثم تربز احلاجـة 

إىل توط نها يف مناطق نجران، وجيـزان، والباحـة، 

 إضافة إىل مناطق املدينة املنورة وعسري.

ينبغي أن تتجـه تنميـة صـناعة اللحـوم نحـو مـا  -

يعرف بـ)الصناعات الصـغرية(؛ حيـث نجـد أن 

لكبرية ترتكز يف منـاطق مكـة، الفئة ذات املصانع ا

والرياض، والرشـقية، يف حـني تسـود األحجـام 

املتوسطة والصغرية بقية منـاطق اململكـة؛ حيـث 
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نجد أن ما يعرف بـ)الصناعات الصـغرية(، التـي 

يقصد هبـا تلـك املصـانع التـي تسـتوعب عاملـة 

م أحـدث التقنيـات  بأعداد غـري كبـرية، َتسـتخدري

ا ملزايا هاا  النوع من الصناعة، ومنها احلديثة؛ نظر 

قلة رأس املال الالزم لالسـتثامر، إىل جانـب أهنـا 

تعمل عىل إجياد فرص عمل إضـافية، كـام تعمـل 

عىل حتقيق النمو اإلقليمي املتـوازن عـىل مسـتوى 

 اململكة.

ــاحا–تتبــع مشــاكل املــواد اخلــام املتــوفرة  - يف  -ليًّ

مصانع اللحوم، التي متثل الفائض أثناء التصنيع، 

و الفــائض دون تصــنيع؛ وذلــك مــن أجــل أ

االستفادة منها يف تصنيع األعـالف احليوانيـة، أو 

يف صناعات أخرى عديدة، مثل: صناعة األدوية، 

 واجللود.

االهتامم الكايف بدراسات السوق؛ لالطـالع عـىل  -

 متطلباتري ورغباتري املستهلك.

ــام،  - ــن األغن ــوم م ــاج اللح ــاء بإنت ــب االعتن جي

املحليـة، عـن طريـق حتسـينها، واألبقار، واملاعز 

ــواع  ــدة، وجلــب األن وانتخــاب األصــناف اجلي

 اجليدة التي تتميز برسعة النمو.

العربية: املراجعأوال: 

ــن حممــد، ) ــراهيم ب ــا احلســن، إب ـــ/1416أب  ه

القيمة الغاائية ونمط االسـتهالك م(، 1996

الغاائي لبعض األغاية الرسـيعة املقدمـة يف 
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