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 :ملخص عن الدراسة
 

الصناعات الغذائية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بين الواقع وتحقيق 
 2006األمن الغذائي

 
 

تتناول هذه الدراسة واقع الصناعات الغذائية بدولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها من            
ها تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء لإلنسان ، وتعمل علـى            حيث أن .الصناعات األساسية والهامة  

تحقيق اكبر قدر من االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية،كما أنها  تتمتع بأهمية اقتصادية كبيـرة                
كما أن نمو وتطوير قطاع الصناعات      .ومن الدعائم األساسية لتكوين البعد االقتصادي االستراتيجي      

 وتطوير القطاع الزراعي والحيواني  باعتبارها المصدر األساسـي للمـواد            الغذائية يرتبط بتنمية  
األولية للصناعات الغذائية فضال عن ترابطها مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الـو               
رقية والبالستيكية والزجاجية ورقائق األلمونيوم ومواد التغليف على أنواعها ،وكـذلك قطاعـات             

 .رها النقل والمواصالت وغي
 
 

وتستعرض  الدراسة  تطور  هذه الصناعة من حيث العدد والتركيب الهيكلـي للمنشـات                
الصناعية وحجم للعمالة بها، وحجم االستثمار فيها ومصادر التمويل ، وكذلك تصنيفها من حيـث               

 .عدد العمالة وراس المال إلى صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة 
 
 

قضية األمن الغذائي والتي تعتبر مـن أهـم القضـايا           وتسلط هذه  الدراسة  الضوء على        
المعاصرة ، حيث تناول  الدراسة تقدير  استهالك منتجات الصناعات الغذائية وتقدير الفجوة فـي                
هذا القطاع بمقارنة حجم اإلنتاج واالستهالك مع حجم االستيراد ، بهدف وضع استراتيجية لتقليص              

وجهات منظمة التجارة العالمية لتحرير السلع الزراعيـة        الفجوة في هذا القطاع ، خاصة في ظل ت        
واإللغاء التدريجي إلعانات اإلنتاج والتصدير مما يؤدي بالدول المصدرة إلى رفع أسعار منتجاتها             

وكذلك بهدف  وضع استراتيجية لتشجيع االستثمار في هـذا القطـاع وتوسـيع              .للدول المستوردة 
 .ي ظل الكثافة السكانية التي تشهد نموا مضطرداالطاقات اإلنتاجية الحالية، وخاصة ف
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Study about: 
 
Food industries in the U.AE between reality and the achieving of 
alimental security2006 
 
This study deals with the facts of alimental security in the U.A.E as its being 
considered as a basic and important industry whereas it contributes 
effectively in securing of food to humans, and works on establishing the 
greatest level of self sufficiency from food products, and it also has great 
economic value and it is a main pillar in forming economic and strategically 
dimension  
 the development and growth of food industries is closely connected, with 
the development and growth of agricultural and animal sector which is 
considered the main source for primary materials for the food industry, 
besides its connection to other important industrial branches like paper, 
plastic, and glass refills and aluminum chips and the wrapping materials of 
all kinds, and the transport industries. 
The study reviews the development of this industry in terms of numbers and 
structure of industrial establishments and the size of employees in it, and the 
amounts invested in it and its sources of finance, and categorizing it 
according to the employees’ size in it and the capital to small, medium, or 
large. 
The study also focuses on issues of alimental security which is considered a 
major contemporary issue, as it deals with estimating the amount of 
consumption of food industry products and estimating the gap in this sector 
by comparing the amount of production and the size of consumption against 
the size of imports , with the target of making strategies to reduce the size of 
the gap in this sector, specially with the W.T.O tendency toward  liberating 
of agricultural commodities and the gradual cancellation of the  import and 
export subsidies ,which will result in the raise of prices of products from the 
exporting countries to the Importing countries , and with the purpose of 
creating  a strategy to encourage investments in this sector and expanding 
the current production power , specially with the rapid growing population 
density .  
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 بفضل القيادة الرشيدة خطوات ناجحة في تخطت دولة اإلمارا
تقليص فجوة األمن الغذائي بل أصبحت تجربتها في هذا المجال رغم 

مثاال يحتذى به في )  والمناخية القاسية التي تتسم بها الدولةةالظروف البيئي
ضي ولم تتوقف الجهود المبذولة عند حد استصالح األرا، هذا المجال

 منشات صناعية في مجاالت مختلفة إلقامةللزراعة فحسب بل تعدت ذلك 
من أهمهما تلك التي تخدم اإلنتاج الزراعي والثروة السمكية والحيوانية 

 ).والصناعات الغذائية المختلفة
 

أعطت دولة اإلمارات اهتماما خاصا للتنمية الصناعية إدراكا منها 
نتاجية وتقليل االعتماد على النفط كمصدر لدور التصنيع في تنويع القاعدة اإل

 رئيسي للدخل باإلضافة إلى أهمية التصنيع في تنمية االقتصاد الوطني ،
حققت قطاعات الصناعة التحويلية  بدولة اإلمارات قفزات كمية ونوعية 

حتمية كبيرة منذ نشأت االتحاد وحتى اآلن والشك في أنها كانت نتيجة 
وتشجيع  ، تنويع مصادر الدخل ( يمتمثلة ف ال التصنيعيةللسياسات 

، التركيز على اإلقالل  من استخدام العمالة  ، الصناعات االستراتيجية
لمقومات   وكذلك  ،  تشجيع العمالة المواطنة للعمل في القطاع الصناعي

موارد طبيعية، الزراعة  وصيد (  التي تتمتع بها الدولة   من التصنيع
  النفط الخام والغاز الطبيعي ،عدنية وغير المعدنية  األسماك والخامات الم

وكذلك لما ) االقتصاد الحر ، البنية التحتية ، وفرة راس المال الالزم، 
 التي عديد الحوافز بالقطاعات الصناعية بدولة اإلمارات من االستثماريتمتع 

 المشاريع الصناعية وأكثرتجعل منها بيئة نموذجية الحتضان وجذب أهم 
 . وحاطم
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 مليار درهم في 49 من أكثريساهم قطاع الصناعة التحويلية بما قيمته 
 حيث انه سجل نموا مطردا  عن 2004 في العام اإلجماليالناتج المحلي 

 إجماليكما ان مساهمة القيمة المضافة من )  مليار درهم34  (2000العام 
 عما كانت 2004م في العا % 13.9 إلى تقد ارتفع اإلجماليالناتج المحلي 
في هذا  لإلنتاج اإلجمالية، كما قدرت القيمة %) 13.5(2000عليه في العام 

 مليار درهم 91 إلى مليار درهم ارتفعت 66 ي بحوال2000القطاع في عام 
  .2004عام  في

 قطاعات الصناعة التحويلية الرئيسية إحدىتعد الصناعات الغذائية من 
 لتكوين البعد االقتصادي االستراتيجي ، حيث األساسية الدعائم الهامة ومن 

 ، وتعمل على تحقيق اكبر لإلنسان تسهم بشكل فعال في تامين الغذاء أنها
 .قدر من االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية 

وباإلضافة إلى أهمية الصناعات الغذائية في توفير الغذاء لإلنسان 
من حيث ارتباطها وتكاملها مع فإنها أيضا تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة 

فضال عن ترابطها مع طير الثروة الحيوانية والسمكية التنمية الزراعية وت
فروع صناعية مهمة مثل العبوات الورقية والبالستيكية والزجاجية ورقائق 
االلمومنيوم ومواد التغليف على أنواعها ومع قطاع النقل والمواصالت 

 .وغيرها
 

  : 
 أهمية الدراسة من أهمية قطاع الصناعة غير النفطية بصفة عامة تأتي

وقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة ومساهمتهما في االقتصاد 
 أهم القضايا المعاصرة  إحدى منتعتبركما أن قضية األمن الغذائي .الوطني

 لذا فقد أولتها الدول الكثير من اهتماماتها. نظرا الرتباطها بحياة اإلنسان 
 .خاصة وان الغذاء أصبح سالحا لدى الكثير من الدول المتقدمة الصناعية 
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  :- 
على واقع هذه الصناعة  المزيد من الضوء إلقاء إلىتهدف هذه الدراسة 

لخروج والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها ، بحيث يمكن ا
  منهاحلول المناسبة ،لالستفادة في إيجاد البتوصيات علها تسهم بعض الشئ

في وضع استراتيجية للغذاء خاصة في ظل قيام منظمة التجارة العالمية 
وتوجهاتها في تحرير السلع الزراعية واإللغاء التدريجي إلعانات اإلنتاج 
والتصدير  ، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية المصدرة من 

 .قبل الدولة المنتجة
 

    :- 
الرغم من نمو الصناعات الغذائية في الدولة وإحاللها لكثير من المنتجات ب

التي كانت تستورد سابقا إال انه مازال هناك مستوردات غذائية كبيرة بلغت 
وذلك في مقابل مليار ونصف المليار  ) 2003 مليار درهم عام 14حوالي 

 تكفي لمواجهة ال اقات اإلنتاجية الحاليةدرهم للصادرات الغذائية ، فهل الط
 وخاصة في ظل الكثافة السكانية  و تحقق األمن الغذائياالستهالك المحلي

   التي شهدت نموا مطردا؟
 

  : 
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على كافة العناصر المرتبطة 

قات، وقد تم االعتماد بشكل بالموضوع وتحليلها، وتوضيح ما بينها من عال
رئيسي على اإلحصاءات والبيانات المتوفرة في قاعدة البيانات الصناعية 
بوزارة المالية والصناعة ، باإلضافة إلى مصادر ومراجع أخرى متنوعة 

هذا وقد تم إخضاع ما تم الحصول عليه من . تتضمن أدبيات الموضوع
 . لى نتائج موضوعية وواقعيةالبيانات إلى التحليل االستقرائي للوصول إ
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  :- 
تحتوى الدراسة على مقدمة و عشر جزءا ، باإلضافة إلى النتائج 

 .والتوصيات  باإلضافة إلى الجداول والرسومات 
 

 :    
 أهمهاتضم الصناعات الغذائية مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية 

واأللبان ، والزيوت النباتية ، وتكرير السكر ، وطحن اللحوم منتجات  
الحبوب والخبز ، والحلويات ، والعصائر والمشروبات والمياه المعدنية 

 .الخ....
 

) 298(  بلغ 2005بلغ عدد منشات قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية 
ا باستثمارات قدرهمن إجمالي منشات القطاع الصناعي % 9بنسبة منشاة 

من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي % 56بنسبة  مليون درهم 31207
من إجمالي عدد العمالة في % 11 بنسبة عامال26360وعدد العمالة فيها ، 

تعليب وتجهيز ( يتمثل اإلنتاج  في التصنيع الزراعي .القطاع الصناعي 
قاتها ، األلبان ومشت( وتصنيع المنتجات الحيوانية )   والفواكهتالخضر وا

 . وغيرها من المنتجات الغذائية) واللحوم ومنتجاتها  ، واألسماك
 

:-          
 

 : تطور عدد المصانع–أ 
 عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات زيادة)1(يتضح من الجدول 
 217حيث ارتفع عدد المصانع من   ،2005-2001الغذائية خالل الفترة 

  حوالي أي بزيادة مقدارها 2005 مصنعا عام 298 إلى 2001مصنعا عام 
37.3% . 
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 : تطور االستثمارات -ب

 عدد كبير إقامة نتيجةاستقطبت الصناعات الغذائية المزيد من االستثمارات 
 ةالتصميميت  الحصول على توسعات في الطاقاأومن المشروعات الغذائية 

رات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية اوهكذا ارتفعت االستثم. القائمة 
 مليار درهم في 31 إلى حوالي 2001 مليار درهم في عام 3من حوالي 

 وذلك الرتفاع حجم )1(لجدول  كما يتضح من  ا%853بنسبة  2005عام 
 .االستثمار في قطاع تنقية مياه الشرب

 
 :ملين  تطور عدد العا-ج

 20ازداد عدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة من قرابة 
 أي بزيادة 2005 ألف عامل عام 26 إلى  حوالي 2001ألف عامل عام 

 )1( والشكل )1(كما يتضح من الجدول %.32قدرها 
 
 

 )1(جدول 
 ) 2005 -2001( تطور قطاع الصناعات الغذائية

 
 م االستثمارحج التطور%  العدد  السنة

 )مليون درهم( 
 التطور%  حجم العمالة التطور% 

سنة  217 2001
 األساس

 سنة األساس 19966 سنة األساس 3273

2002 224 3.2 3734 14 21171 6 
2003 225 3.6 8924 172 22983 15 
2004 280 29 27388 736 25526 27.8 
2005 298 37.3 31207 853 26360 32 

 

 الصناعيالسجل : المصدر
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 شكل (1)
تطور عدد مصانع الصناعات الغذائية خالل الفترة ( 2005-2001)

 

 

:   : 
م في شأن تنظـيم شـؤون       1979لسنة   ) 1( القانون االتحادي رقم    لقد حدد   
 اإلماراتتعريف الصناعات  الصغيرة والمتوسطة بدولة        معيار    ،الصناعة

 : ، حيث حدد المشروعات الصناعية فيما يلي العربية المتحدة
 250.000شروعات الصناعية التي تزيد رأسـمالها الثابـت علـى            الم -1

 .مائتين وخمسين ألف درهم
 . عمال فأكثر10 والتي يعمل بها -2
 

ولمعرفة حجم الصناعات العاملة في الدولة من حيـث كونهـا صـناعات             
صغيرة ومتوسطة وكبيرة فقد تم اقتراح معياري العمالة واالستثمار لتصنيف          

 -: لالتيالمنشآت وذلك وفقاً
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 المعيار منشات كبيرة منشات متوسطة منشات صغيرة

 الى من الى من إلى من
 250 راس المال

  ألف درهم
 اقل من 
 مليون درهم

مليون 
 درهم

 10اقل من 
 مليون درهم

10 
 مليون

 اكثر
  مليون10من 

من  99 50 49 10 *العمالة
100 

 الى اكثر
  مليون10من 

 عمال10لمنشات اقل من القانون ال يشمل ا* 

 
 
 )2(جدول 

 قطاع الصناعات الغذائية منشات تصنيف
 2005حسب معياري العمالة وراس المال حتى عام 

 
 كبيرةال  الصناعية منشاتال متوسطةال  الصناعية منشاتال صغيرة ال الصناعيةمنشاتال المعيار

 من إجمالي منشات % عدد 
 الصناعات الغذائية

نشات  من إجمالي م% عدد
 الصناعات الغذائية

 % عدد

راس 
 المال

11
3 

38% 97 32.5% 88 29.5% 

16 *العمالة
5 

55.3% 47 15.7% 68 22.8% 

 منشأة  )18(  عمال10عدد المنشات اقل من * 

 
أعاله نالحظ إن أغلبية الصناعات الغذائية بالدولة ) 2(ومن جدول 

ات الصناعية صناعات صغيرة ومتوسطة ،حيث بلغت نسبة إجمالي المنش
من إجمالي عدد منشات هذا % 71،%70الصغيرة والمتوسطة حوالي 

القطاع  حسب معيار ي العمالة وراس المال على التوالي،حيث حصلت 
حسب معيار العمالة ، % 16والمتوسطة %55المنشات الصناعية الصغيرة 

حسب %  32والمتوسطة % 38وحصلت المنشات الصناعية الصغيرة 
  .2005مال حتى نهاية العام معيار راس ال
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:    : 
تشير التحليالت الخاصة بالصناعات الغذائية المتاحة ضمن  بيانات السجل 

 المستثمرة في الصناعات األموال معظم أن إلى 2005الصناعي عن عام 
% 12و% 87 بنسبة  الغذائية قد تم تمويلها من قبل المصادر المحلية

 من مصادر تمويل % 1جنبية و من المصادر التمويل األاستثمارات 
 .خليجية

 

:        
 تدني إلىيشير التركيب الهيكلي لعدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية 

 عدد  من إجمالي%2مساهمة القوى العاملة الوطنية  فقد أسهمت بنسبة 
 من و % 0.4دول مجلس التعاون من و 2005العاملين في هذا القطاع عام 

 . حيث اعتماد هذا القطاع على العمالة األجنبية %97 األجنبيةالدول 
 

:   
 4 حواليبلغ إجمالي قيمة المستلزمات الالزمة للصناعات الغذائية  

 65 اغلب المواد الخام من دول العالم بنسبة مليار درهم ، حيث يتم  استيراد
دول الخليج  من و%  31المحلي بنسبة  من السوق والمواد الخام % 
   . )3(جدول   من ضح ذلك ، حيث يت  % 4بنسبة
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 ) 3(جدول

 2005 عام قيمة المستلزمات للصناعات الغذائية
 )بالمليون درهم( 

 

 اإلجمــــــالي

 

 % يةخليج % أجنبية % المحلية

4282 1346 31 2775 65 161 4 

  وزارة المالية والصناعة–السجل الصناعي : المصدر 

 

 :      
 12  حوالي  بلغتمبيعات منتجات الصناعات الغذائية  قيمة  ان إجمالي 
ناعات من إجمالي قيمة المبيعات في قطاع الص % 16بنسبة مليار درهم 

 حوالي المحلي   االستهالك قيمة بلغت،حيث 2005 عام  نهايةحتىالتحويلية 
ويتم تصدير . مبيعات قطاع الصناعات الغذائية  قيمة من إجمالي % 58

 ) 4( جدول األخرى،  و يتضح ذلك منلدول الخليج والدول  % 42حوالي 
   .)2(والشكل 

 
 

 )4(جدول 
  الغذائية والتوزيع النسبي قطاع الصناعاتاالستهالك فيقيمة 

 2005 عام )بالمليون درهم( 
 

 %  األجنبي %  الخليجي % المحلي االستهالك  اإلجمالي

12095 7.046 58 2.125 17 2.922 25 
  وزارة المالية والصناعة–السجل الصناعي : المصدر 
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التوزيع النسبي لمبيعات قطاع الصناعات الغذائية بالدولة عام2005

24%

18%

58%

االجنبية الخليجية المحلية 

 
 

:      
 مليار درهم تقريبا في 11 الغذائية من  واد قيمة ورادات المتتطور   

 من إجمالي %9 بنسبة 2003 مليار درهم في عام 14 إلى 2000عام 
كما يالحظ ، ) 5 ( الجدول رقم الواردات غير النفطية ، يتضح ذلك من 

 مليار ونصف المليارمليون إلى  670  حوالي الصادرات  منازدياد حجم 
  وتعكس هذه  ، درهم في نفس العام

الزيادة في الصادرات التحسن النسبي الذي تطرأ على صناعة المواد الغذائية  
وقد شكلت . في حجم وتشكيلة اإلنتاج في مختلف فروع الصناعات الغذائية 

 الدولة صادراتمن إجمالي % 15ة الصادرات من المواد الغذائية نحو نسب
 مليار ونصف المليار في 10و التي بلغت حوالي  للخارج غير البترولية

 .م2003العام 
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 ) 5(جدول 
  )2003-2000(المبادالت التجارية  للمنتجات الغذائية خالل الفترة 

 
 اإلماراتيالمليون درهم بالقيمة 

 2003 2002 2001 2000 السنوات/الصنف
 14.383 13.287 10.824 10.904 الواردات

 1.597 959 701 670 الصادرات 
 2.591 2.217 1.820 2.070 إعادة الصادرات

  وزارة االقتصاد والتخطيط–المصدر 

 
الشكل (٣)

التجارة الخارجية  للدولة والسلع الصناعية عام ٢٠٠٣

147776

10589

50697

14383

1596

2590

020000400006000080000100000120000140000160000

قيمة الواردات

قيمة الصادرات

قيمة اعادة الصادرات

السلع الغذائية

الدولة
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:    
تتكون الصناعات الغذائية من تشكيلة واسعة من المنتجات أمكن 

نشاطا ،  نذكر منها ما ) 14(تجميعها حسب التصنيف  الصناعي الدولي في 
 -:يلي 

 وحفظها وتهيئتها ومنتجاتها اللحوم إنتاج .1
 البيض صناعة .2
 البحرية واألغذية األسماك تجهيز .3
 وحفظها والبقول والخضار الفواكه تعليب .4
 والحيوانية النباتية والدهون الزيوت صناعة .5
 ومنتجاتها األلبان صناعة .6
 وتهيئتها الحبوب طحن .7
 األعالف صناعة .8
 المخابز منتجات صناعة .9

 صناعة السكر وتكريره .10
 السكرية والحلويات الشوكوالته صناعة .11
 المعدنية والمياه المرطبات صناعة .12
 أعاله تصنف لم أخرى غذائية  صناعة* .13
 صناعة التبغ .14

 هذا التقرير ال يشمل صناعة التبغ       *
 

ئية من حيث  البنية الهيكلية لصناعة المواد الغذا)5 (ويوضح الجدول 
 2005عدد المصانع ورأس المال المستثمر فيها وعدد العاملين حتى  العام 

 من مركز الصدارة صناعة  المرطبات والمياه المعدنية حيث استأثرت 
 منتجات المخابز من حيث عدد وصناعة  89.7بنسبة حيث حجم االستثمار 

ميتها  على أن باقي األنشطة لها وزنها وأه%23.5المصانع بنسبة 
 .االقتصادية أيضا
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    : 
، بلغ  اإلنسان من العناصر الغذائية المهمة والحيوية في تغذية بأنواعهاتعتبر اللحوم 
من % 1ماليين درهم بنسبة 3 منشاة باستثمارات وقدرها حوالي 19عدد منشاتها 

تركز هذا النشاط في انتاج اللحوم وذبح ، ي االستثمارات الصناعات الغذائية إجمالي
، استحوذ قطاع ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها الدواجن وتهئيتها، ومنتجات اللحوم

 عدد  العمالة إجمالي أما ،%82ن االستثمارات في هذا القطاع بحوالي ماألكبرالنسبة 
را كبيرا  تطوة شهدت اللحوم المصنع. عامال1607 في قطاع صناعة اللحوم  فقد بلغ

خالل السنوات القليلة الماضية ، وذلك بسبب جودة المنتجات المحلية وقبولها من قبل 
وهكذا فقد ازداد إنتاج . المستهلك في الدولة مقارنة مع مثيالتها من المستوردات 

  واالستهالك  سنوياطنألف 17  ب اإلنتاج متوسطاللحوم المصنعة بأنواعها حيث يقدر
  متوسطهايقدرطية الفجوة من الواردات التي ا ويتم تغ طن سنوي ألف116ب 
 . سنويا ألف طن99حواليب

 
 :  وتعليبها وحفظهااألسماك واألغذية البحريةصناعة تجهيز  -1

الصناعة في هذا النشاط على عملية تجميد وتبريد وتنظيف األسماك تتركز 
سمك أو كما تقوم بعض المصانع بتعليب ال.والقشريات أو تمليحها وتجفيفها 

 مصنعا 21 المصانع التونا بغرض االستهالك المحلي والتصدير ، يبلغ عدد
من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية باستثمارات وقدرها  % 7بنسبة 

 عامال بنسبة 1009 ، وعدد العمالة فيها%0.2 مليون درهم بنسبة 85
ج بحوالي  ويقدر متوسط  اإلنتا.من إجمالي العمالة في هذا القطاع% 3.8
ونتيجة . سنويا ألف طن29 متوسط االستهالك ب يقدرو  سنويا طنألف 15

لموسمية توفر األسماك توجد كمية كبيرة من المستوردات قدر متوسطها ب 
 . سنويا ألف طن13
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 وحفظها  صناعة تعليب الفواكه والخضروات والبقول-2

 حفظها بشكل وأتشمل صناعة تعبئة وحفظ الفواكه والخضروات تجميدها 
 التمر ومعجون  وتحضير التمور ودبسمعلبات ، كما تشمل صناعة تعبئة

بلغ عدد المصانع .الطماطم والكتشاب وغيرها من منتجات غذائية متنوعة
 وقدرها تباستثمارا  5.4 مصنعا بنسبة 16 حوالي 2005حتى نهاية العام 

 بنسبة  عامال1739 و بلغ حجم العمالة %1.5 مليون درهم بنسب 488
يقدر متوسط اإلنتاج .من إجمالي العمالة في قطاع الصناعات الغذائية% 6.6
  ألف طن261 ويقدر االستهالك  الظاهري بحوالي،  سنويا ألف طن173
ونظرا لمحدودية األراضي القابل للزراعة ، ونوعية التربة غير  ،سنويا

فواكه والخضروات المالئمة أحيانا للزراعة لذا فان المنتجات المحلية من ال
ال تفي بحاجات الدولة ، لذا يتم استيراد كميات من األسواق الخارجية ، 

  . سنويا ألف طن87حيث يقدر متوسط الواردات ب 
 

 : و الحيوانية صناعة الزيوت والدهون النباتية-3
تقريبا من أنواع % 80تصنف الزيوت بشكل عام إلى زيوت نباتية تشكل 

% 1وأخيرا زيوت بحرية بنسبة % 19 تقدر بنحو الزيوت وزيوت حيوانية
، وتعتبر الحبوب الزيتية أهم مصادر إنتاج الزيوت ، واهم هذه الحبوب فول 
الصويا وبذرة القطن ودوار الشمس والفول السوداني والسمسم وجوز الهند 

، كما ان هناك بذور زيتية تستخدم ألغراض صناعية ونخيل الزيت  
بذرة اللفت وبذرة : بصورة أساسية وألغراض غذائية بصورة جزئية منها 

الكتان وبذرة الخروع وبذرة القرطم ، كما أن هناك ثمار غذائية أصال 
ولكنها تعتبر مصدرا مهما للزيوت من أهمها الزيتون والذرة الشامية ، أما 

م الحيوانية فتوجد في حليب الحيوانات مثل األبقار واألغنام الدهون والشحو
أما الزيوت  والدهون البحرية  وهي زيوت .والماعز والجاموس والجمال

 .األسماك واألحياء البحرية 



 18

 
 
 

 1.3 مصانع بنسبة 4يبلغ عدد مصانع الزيوت النباتية والحيوانية والدهون 
ية ، وباستثمارات وقدرها  من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائ% 

من إجمالي االستثمارات في هذا % 0.8 مليون درهم  لنسبة 256حوالي
من إجمالي حجم % 4 عامال بنسبة 1026القطاع، ويبلغ حجم العمالة 

 ألف طن سنويا، كما يقدر 123 ب اإلنتاجيقدر متوسط .العمالة في القطاع
قوم الدولة باستيراد ت. ألف طن سنويا176متوسط االستهالك الظاهري ب 

ي نظرا لعدم توفر كميات  الزيوت المكررة بغرض االستهالك المحلأنواع
يقدر متوسط . لسد حاجة السوق االستهالكية كزيوت الزيتون مثال اهكافية من

 . ألف طن سنويا53كميات  صافي الواردات من الزيوت ب 
 

 : صناعة األلبان ومنتجاتها-4
ة واسعة من المنتجات االستهالكية المهمة في  تضم صناعة األلبان تشكيل

تغذية اإلنسان فهي تشمل الحليب المبستر والمعقم والمحلي ولبن الزبادي 
وتتكامل صناعة .والشراب و اللبنة و االجبان واآليس كريم وغير ذلك

منتجات األلبان مع القطاع الزراعي وتربية الحيوان حيث يشكل الحليب 
ن األبقار المادة  الخام األساسية لصناعة منتجات الطازج الناتج معظمه م

األلبان هذا باإلضافة إلى اعتماد العديد من المصانع على الحليب المجفف 
كما تتكامل صناعة األلبان مع صناعة المنتجات . الذي يستورد من الخارج

الورقية والكرتون والعبوات البالستيكية والتترابك وصناعة العبوات 
يث يستهلك صناعة األلبان كميات هائلة من مواد التعبئة الزجاجية ، ح

 .والتغليف
تعد صناعة األلبان من أهم الصناعات الغذائية ، وتأتي في المرتبة 
الثانية من حيث حجم االستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية 

من مجمل % 2.3 بنسبة 205 مليون درهم حتى عام 726والتي بلغت قرابة 
  مصنعا  بنسبة 24مارات الصناعات الغذائية ، وبلغ عدد المصانع استث
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 4929أما عدد العمالة فبلغ . من إجمالي عدد مصانع هذا القطاع% 8.1
  % .18.7عامال بنسبة 

تمتاز مصانع  األلبان في الدولة بأنها مصانع حديثة  ذات طاقات 
 ألف طن سنويا، 202ويقدر متوسط اإلنتاج ب . كبيرة وتقنيات  متطورة 

ويتم . ألف طن سنويا323كما يقدر متوسط االستهالك  الظاهري بحوالي 
 ألف 121تغطية الفجوة في الطلب  من الواردات التي يقدر متوسطها ب 

 .طن سنويا
 

  صناعة  طحن الحبوب وتهيئتها-5
 تعتبر صناعة طحن الحبوب والغالل من الصناعات القديمة وكانت تعتمد 

 الحجارة الدائرية لطحن وجرش القمح والحبوب األخرى، إلى على مطاحن
أن تطورت إلى استخدام المطاحن الحديثة وفق أحدث التكنولوجيات 
المتطورة ، ويعتبر القمح العنصر األساسي في عملية الطحن ، وينتج من 
عملية الطحن منتجات رئيسية تتمثل في الدقيق بأنواعه ومنتجات ثانوية 

الة والبرغل والقمح المكسور وحبوب القمح الكاملة وزيت تتمثل في النخ
  وتبيضه وتلميعه وتعبئته ، وتعبئة الحبوب األرز ، وتقشير جنين القمح

  .     والغالل
 % 5.4 مصانع بنسبة 16يبلغ عدد مصانع صناعة  طحن الحبوب 

من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية ، وباستثمارات وقدرها  
من إجمالي االستثمارات في هذا % 1.5مليون درهم  لنسبة  476حوالي

من إجمالي حجم % 3.2 عامال بنسبة 844القطاع، ويبلغ حجم العمالة 
 ألف طن سنويا، كما يقدر 481يقدر متوسط اإلنتاج ب .العمالة في القطاع

يقدر متوسط كميات . ألف طن سنويا454متوسط االستهالك الظاهري ب 
 حيث  سنويان بالسالب ألف ط36 ب منتجات المطاحنصافي الواردات من 

 .أن الصادرات أكثر من الواردات في هذا القطاع 
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  صناعة األعالف وأغذية الحيوانات-6

تعتبر صناعة أغذية وأعالف الحيوانات والطيور ومركزاتها على درجة 
 وما كبيرة من األهمية نظرا الرتباطها مع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن

ينتج عنها من منتجات غذائية حيوية لإلنسان كاللحوم الحمراء والبيضاء 
 .  واأللبان والبيض 

 % 2.3مصانع بنسبة 7يبلغ عدد مصانع  األعالف وأغذية الحيوانات 
من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية ، وباستثمارات وقدرها  

ستثمارات في هذا من إجمالي اال% 0.6 مليون درهم  لنسبة 210حوالي
من إجمالي حجم العمالة % 1 عامال بنسبة 285القطاع، ويبلغ حجم العمالة 

 تقوم مصانع األعالف بإنتاج أغذية وأعالف  األبقار واألغنام .في القطاع
 179وكذلك أعالف وأغذية الطيور بمختلف أنواعها. والجمال واألرانب 

ا يقدر متوسط االستهالك  ألف طن سنويا، كم179يقدر متوسط اإلنتاج ب و
كميات كبيرة من تقوم الدولة باستيراد . ألف طن سنويا236الظاهري ب 

يقدر األعالف والمركزات التي تضاف إلى األعالف المصنعة محليا ، و
 57 ب األعالف واألغذية الحيوانيةمتوسط كميات  صافي الواردات من 

 .ألف طن سنويا
 

 :زمنتجات المخابو  صناعة  الخبز -7
 بدأت صناعة الخبز قديما حيث كانت تنتج من األفران البلدية التي كانت 

الطاقة من  بالتطور مستخدمة مصادر وأخذتتعتمد على العمل اليدوي كليا 
كهرباء وغاز واآلالت الحديثة ، تتمثل المنتجات في الخبز بأنواعه ، 

 .، المعجنات الحلويات الشرقية والغربية بأنواعها ، والمكرونة والشعرية 
 

مصانعا بنسبة 70يبلغ عدد مصانع صناعة الخبز و منتجات المخابز 
من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية ، حيث استحوذت  % 23.5

 النسبة االكبر  من حيث عدد منشات هذا القطاع  وباستثمارات وقدرها  
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ي هذا من إجمالي االستثمارات ف% 1.5 مليون درهم  لنسبة 470حوالي
من إجمالي حجم % 20 عامال بنسبة 5383القطاع، ويبلغ حجم العمالة 

 ألف طن سنويا،  ونتيجة 160يقدر متوسط اإلنتاج ب .العمالة في القطاع
% 89الرتفاع معدالت إنتاج الخبز ومنتجات المخابز فقد أسهمت بأكثر من 

 ا ألف طن سنوي171من حجم االستهالك الظاهري الذي قدر متوسطه ب 
 النسبة المتبقية لسد حاجة  االستهالك تقوم الدولة باستيراد .من هذه المنتجات 

 . ألف طن سنويا11ب صافي الواردات يقدر متوسط كميات و
 
  صناعة الشوكوالته والحلويات السكرية - 8

تعتبر صناعة الكاكاو واالشوكوالته والسكاكر من الصناعات الحديثة ، 
يتركز هذا .نتشار في السنوات القليلة الماضيةولكنها أخذت بالتوسع واال

النشاط في صناعة تكرير السكر الخام  وتعبئته وصناعة مكعبات السكر ، 
 .وغيرها صناعة الحلويات السكرية ،والشوكوالته، وحالوة طحنية

 

وتكرير وتعبئة  يبلغ عدد مصانع الشوكوالته والحلويات السكرية
 إجمالي عدد مصانع الصناعات من % 5.4مصانعا بنسبة 16  السكر

من % 0.8 مليون درهم  بنسبة 260الغذائية ،وباستثمارات وقدرها  حوالي
 عامال بنسبة 1222إجمالي االستثمارات في هذا القطاع، ويبلغ حجم العمالة 

 ألف 7يقدر متوسط اإلنتاج ب .من إجمالي حجم العمالة في القطاع% 4.6
 الف طن سنويا من السكر 662ته و من الكاكاو والشكوكوالطن سنويا، 

ن   ألف طن سنويا27يقدر  متوسط االستهالك الظاهري بالمكرر، كما 
 ونسبة لعدم كفاية . ألف طن سنويا من السكر 310الكاكاو والشكوكوالته و 

تقوم الدولة باستيراد اإلنتاج المحلي من منتجات الكاكاو والشكوكوالته 
  كميات كبيرة لتغطية االحتياجات
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 بالنسبة إما. ألف طن سنويا19ويقدر متوسط كميات صافي الواردات ب 
 أنسنويا بالسالب ، أي  طن ألف  352فتقدر بلصافي واردات السكر 

 . من مستوردة أكثر دولة مصدرة لمادة السكر المكرر أصبحتالدولة 
 

 : صناعة المرطبات والمياه المعدنية والمشروبات -9
من أكثر الصناعات استهالكا نظرا للظروف الجوية تعتبر هذه الصناعة 

التي تتسم بالحرارة في معظم أوقات السنة ، وكذلك الهتمام الناس بالصحة 
هذه  تشمل.والجودة والمياه النظيفة بالنسبة الستهالك المياه المعدنية 

 باإلضافة إلى صناعة المرطبات والمياه المعدنية والمشروبات الصناعة 
 .عصائر تشمل تعبئة المياه المعدنية وتنقية مياه الشرب وغيرهاالغازية وال

 
مصانعا 56يبلغ عدد مصانع المرطبات والمياه المعدنية والمشروبات 

من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية ، حيث تأتي في  % 18.8بنسبة 
المرتبة الثانية من حيث عدد مصانع هذا القطاع  وباستثمارات وقدرها  

من إجمالي االستثمارات في هذا % 89.7 مليون درهم  بنسبة 27799حوالي
القطاع، حيث أنها استحوذت على اكبر نسبة من استثمارات القطاع ،  

 26.5 عامال بنسبة 6986وكذلك النسبة األكبر  من  حجم العمالة  الذي بلغ 
ألف 1274يقدر متوسط اإلنتاج ب .من إجمالي حجم العمالة في القطاع% 
 ويتم استهالك كميات هائلة من المياه المعدنية والعصائر  سنويا، لتر

 لتر ألف 1212 ب  ويقدر  متوسط االستهالك الظاهريوالمشروبات الغازية
بالسالب   لتر ألف63- يقدر متوسط كميات صافي الواردات ب.سنويا 

أي أن الدولة .سنويا حيث أن الصادرات أكثر من الواردات في هذا القطاع
 . ت  أكثر مما استوردت من هذه المنتجات صدر
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  صناعة المواد الغذائية األخرى -10
يتميز هذا النشاط باحتوائه على منتجات متعددة يصعب حصر كمياتها 

صناعة الملح ، الثلج، :  تقدير استهالكها ، ومن هذه المنتجات نذكر  أو
 األطفال  أغذية ووتعبئة الشاي و البقوليات الجافة والبهارات والتوابل،

،وتحميص المكسرات وتمليحها ، والمايونيز والخل وغير ذلك من منتجات 
 .غذائية متنوعة

 
مصانعا  46 يبلغ عدد مصانع صناعة منتجات المواد الغذائية األخرى

من إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية ، وباستثمارات  % 15.4بنسبة 
من إجمالي االستثمارات % 0.4ة  مليون درهم  بنسب112وقدرها  حوالي

من  % 4.6 عامال بنسبة 1232في هذا القطاع، ويبلغ  حجم العمالة  
 وتغطي منتجات هذا النشاط الجزء األعظم .إجمالي حجم العمالة في القطاع

 
من حاجات االستهالك المحلي مستخدمة في ذلك أساليب متطورة في التعبئة 

 .كين على اختالف دخولهموالتغليف تتالءم مع أذواق المستهل
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  )6( جدول 
 2005البنية الهيكلية للصناعات الغذائية حتى عام 

 
 

 وصف النشاط الصناعي
 
 عدد

 المنشات

 
% 

حجم االستثمار
بالمليون (

 )درهم

 
% 

 
عدد 
 العمالة

 
% 

 6 1607 1 297 6.3 19 إنتاج اللحوم ومنتجاتها وتهيئتها وحفظها
 0.4 98 0.09 28 1 3 صناعة البيض

 3.8 1009 0.2 85 7 21 تجهيز األسماك واألغذية البحرية
 6.6 1739 1.5 488 5.4 16 تعليب الفواكه والخضار والبقول وحفظها
صناعة الزيوت والدهون النباتية 

 والحيوانية
4 1.3 256 0.8 1026 4 

 18.7 4929 2.3 726 8.1 24 صناعة األلبان ومنتجاتها
 3.2 844 1.5 476 5.4 16 طحن الحبوب وتهيئتها

 1 285 0.6 210 2.3 7 صناعة األعالف
 20 5383 1.5 470 23.5 70 صناعة منتجات المخابز

 4.6 1222 0.8 260 5.4 16  والحلويات السكريةهصناعة الشوكوالت
 26.5 6986 89.7 27799 18.8 56 صناعة المرطبات والمياه المعدنية

 4.6 1232 0.4 112 15.4 46 الهصناعة غذائية أخرى لم تصنف أع
 100 26360 100 31207 100 298 وعمالمج

  وزارة المالية والصناعة–السجل الصناعي : المصدر 
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التوزيع القطاعي للصناعات الغذائية حسب العدد حتى عام 2005

19
3

21

16

4

24

16

7

70

16

56

46

إنتاج اللحوم ومنتجاتها وتهيئتها وحفظها صناعة البيض تجهيز األسماك واألغذية البحرية تعليب الفواآه والخضار والبقول وحفظها

صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية صناعة األلبان ومنتجاتها طحن الحبوب وتهيئتها صناعة األعالف

صناعة منتجات المخابز صناعة الشوآوالته والحلويات السكرية صناعة المرطبات والمياه المعدنية صناعة غذائية أخرى لم تصنف أعاله

 

 
 )7(جدول 

 2005 حتى عام  الصناعات الغذائيةاتفجوة في قطاعالتقدير 
 

 الكمية بالطن 
  الفجوة االستهالك اإلنتاج القطاع

 99000 116000 17000 إنتاج اللحوم ومنتجاتها وتهيئتها وحفظها
 14000 29000 15000 تجهيز األسماك واألغذية البحرية

 88000 261000 173000 تعليب الفواكه والخضار والبقول وحفظها
 53000 176000 123000 نيةصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوا

 121000 323000 202000 صناعة األلبان ومنتجاتها
 57000 236000 179000 صناعة األعالف

 11000 171000 160000 صناعة منتجات المخابز
 352000- 310000 662000 وتكرير السكر

 20000 27000 7000   والحلويات السكريةهصناعة الشوكوالت
 27000- 454000 481000 اطحن الحبوب وتهيئته

 63000 - 121200 1274000  والغازيةصناعة المرطبات والمياه المعدنية
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 معدالت استهالك أغلبية المنتجات الغذائية عالية أن) 7(يتضح من جدول
جدا، بحيث أن هناك فجوة في الطلب عليها ، وان اإلنتاج المحلي ال يكفي 

اع  استيراد كميات كبيرة من هذه مما أدي إلى ارتف.حاجة االستهالك 
 واألسماك طن ،ألف 99 الفجوة في منتجات اللحوم تبلغفقد .المنتجات 
 ألف 88وتعليب الفواكه والخضار والبقول ،  طن ألف 14 البحرية واألغذية

 27 ألف طن ،صناعة األعالف121، ومنتجات االلبانطن والزيوت النباتية 
 .  ألف طن20 حلويات السكرية ، وصناعة الشوكوالته والألف طن

 
 

:      : 
يواجه قطاع الصناعات الغذائية كغيره من القطاعات الصناعية من 

  -:تحديات كثيرة أهما
المنافسة الضارة من قبل الشركات األجنبية التي تصل في بعض  .1

ستوردة بأسعار اقل من األحيان إلى حد اإلغراق وبيع المنتجات الم
بيعها في بلد المنشأ األمر الذي خلق منافسة غير متكافئة في السوق 

 .المحلي 
 المصانع ةارتفاع أسعار المواد الخام  وكما تبين من الدراسة أن أغلبي .2

تستورد احتياجاتها من المواد الخام الغذائية وان أسعارها تمثل أحد 
رتفاع والتغير في أسعار بعض العوائق التي تواجهها وذلك بسبب اال

 .المواد الخام العالمية  وبعض مستلزمات مواد التغليف
الصعوبات التسويقية المتمثلة في دخول بعض المنتجات المحلية عبر  .3

الحدود الجمركية وطول فترة الفحص األمر الذي يسبب في الضرر 
لعدد من المنتجين وخاصة منتجي المنتجات قصيرة اجل 

إلضافة إلى عدم توفر معلومات عن ظروف واحتياجات با.الصالحية
 .األسواق الخارجية وغياب أجهزة دعم وتشجيع الصادرات الوطنية 

عدم توفر العمالة الوطنية المتخصصة في مجاالت صناعات األغذية  .4
 .المختلفة
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       : 
في استثمارات قطاع % 46يساهم قطاع الصناعات الغذائية بحوالي  -1

  ، وبلغت 2005الصناعة غير النفطية بالدولة  حتى نهاية العام 
خالل الخمس % 853نسبة تطور  االستثمارات في هذا القطاع 

 %.87نسبة مصادر  التمويل المحلية و ،سنوات الماضية 
في  % 37.7 عدد مصانع الصناعات الغذائية  بلغت نسبة تطور  -2

 .2005-2001الفترة من 
ان صناعة منتجات المخابز تستأثر بالعدد األكبر من حجم المصانع  -3

. من إجمالي عدد المصانع% 23.5الغذائية من حيث العدد  بنسبة 
أما من حيث حجم االستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية 

فقد جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية مشكلة نسبة 
 اليد العاملة فقد جاء قطاع صناعة باستيعاأما من حيث % .89.7

 من حيث الكثافة أما%. 26المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 
 في المركز األول الرأسمالية فقد جاءت صناعة تنقية مياه الشرب 

، تلى ذلك صناعة تكرير   مليار درهم للمصنع الواحد3بمتوسط 
 . مليون درهم للمصنع الواحد134السكر بمتوسط 

ن أغلبية الصناعات الغذائية بالدولة صناعات صغيرة ومتوسطة إ -4
،حيث بلغت نسبة إجمالي المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 

من إجمالي عدد منشات هذا القطاع  حسب % 71،%70حوالي 
 .معيار ي العمالة وراس المال على التوالي

 لتالية تصدرت القطاعات امن حيث توزيع قطاع الصناعات الغذائية  -5
 من إجمالي كل من حيث حجم االستثمار وعدد المصانعفي المقدمة 

 -: رئيسيقطاع
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 %  من حيث عدد المصانع % من حيث حجم االستثمار                  القطاع الرئيسي        
 
منتجات اللحوم                  ص  82   ذبح الدواجن وتهئيتهاص   ص اللحوم ومنتجاتها     -1

47  
 
 ص تجهيز األسماك -2

  تجهيز األسماك                  ص      49                      األسماكص تعليب        واألغذية البحرية         
43 
 

 ص تعليب الفواكه -1
         تعبئة و تجهيز التمورص           62ص تعبئة و تجهيز التمور                 والخضروات والبقول        

56  
 
 ومنتجاتها               األلبان ص        74 ومنتجاتها                  األلبانص  ومنتجاتها          األلبانص -4

46 
 
 تجهيز وتعبئة الحبوب            ص       58         ص تجهيز وتعبئة الحبوب ص طحن الحبوب               -5

38 
 

  ص الخبز ومنتجات-6
                        الخبزص          57                            البسكويتص    المخابز                           
44 
 
 ص الشوكوالته والحلويات-7

   ا لحلويات السكرية             ص        52ص تكرير السكر الخام                              والسكر       السكرية 
38 
 
 ص المرطبات والمياه المعدنية-8

            تعبئة المياه المعدنية      ص            97تنقية مياه الشرب               ص           والمشروبات             
25 
 
           33الثلج                           ص       22ص الثلج                    األخرى ص المواد الغذائية -9
   

 صناعة= ص* 
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، حيث يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات كثيفة العمالة  -6
 وكذلك تدني  عامال للمنشأة الواحدة ،88يبلغ متوسط عدد العمال 

والعمالة  األجنبية % 2نسبة استخدام العمالة المواطنة حيث بلغت 
98%. 

لصناعات الغذائية من الخارج   المواد الخام الالزمة ل أغلبية استيراد -7
 .2005حتى العام % 69بنسبة 

 قد ازدادت   المذكورة أدناه الصناعات الغذائية المحلي مناإلنتاج أن -8
 و بالتالي حققت االكتفاء الذاتي  وعن حاجة السوق االستهالكية 

 - :اتجهت إلى التصدير
 مادة السكر المكرر -
 المرطبات والمياه المعدنية والغازية -
 جات المطاحنمنت -

أن معدالت االستهالك المحلي  ألغلبية المنتجات الغذائية أعلى من   -9
 .معدالت اإلنتاج المحلي

على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة ، لتحقيق االكتفاء الذاتي  -10
إال أن فاتورة الغذاء المستورد ما زالت عالية في بعض قطاعات 

 14لي الواردات حوالي  حيث بلغت قيمة  إجما. الصناعات الغذائية
 .2002 بزيادة مليار درهم عن عام 2003مليار درهم عام 
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 الالزمة لدخول تلك األسواق وغيرها من الخدمات 
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