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1.  ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر   الهدف
مضاف أو على مواد تحلية أخرى )0401(

 باإلضافــة لصناعــة المثلجــات فــي دولــة 
ً
يــر لدراســة صناعــة األلبــان ومنتجاتهــا غيــر المعدلــة كيميائيــا يهــدف هــذا التقر

قطــر والُمدرجــة ضمــن التصنيفــات التاليــة:
1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية

ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج األلبــان غيــر المركــزة حوالــي 49 مليون لتر في 
ً

وفق

العــام 2018 )انظــر إلــى الجــدول 1( بينمــا يبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 186.5 مليــون لتــر 

، تســاهم هــذه المصانع في ســد  
ً
فــي الســنة ويتــم اســتغالل %9.55 منهــا فقــط وبمــا يعــادل 17.8 مليــون لتــر ســنويا

يــق اإلســتيراد )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1 و2(. %36 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا يتــم ســد الـــ%64 المتبقــة عــن طر

 للواقــع الحالــي لصناعــة 
ً

 للمصانــع المحليــة المنتجــة لأللبــان ومنتجاتهــا والمثلجــات وكذلــك تحليــال
ً
يــر عرضــا سيشــمل التقر

األلبــان ومنتجاتهــا والمثلجــات فــي دولــة قطــر وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على ألبان وقشدة10401
مواد تحلية أخرى مثل الحليب الطازج والحليب طويل األمد.

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية ألبان وقشدة20402
أخر.

مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع األلبان مخيض30403
والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية 

على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على 
ية أو كاكاو مضافة. فواكه وأثمار قشر

مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد مصل اللبن40404
تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت 

محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة وال 
داخلة في مكان آخر.

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان زبدة50405
قابلة للدهن.

)جبن( بما في ذلك جبن اللبن المخثر.جبن60406

مثلجات )بوظة( صالحة لألكل، وإن احتوت على كاكاو.مثلجات72105

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لأللبان والقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى )رمز النظام المنسق: 0401(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

36.25% 49,131,242 - - 31,319,079 17,812,163 186,471,556 0401

رسم بياني 1: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من األلبان والقشدة، غير مركزة

رسم بياني ١

36%

64%

ا�نتاج المحلي

الواردات

تغطي المصانع العاملة 
%36 من حاجة السوق 

بينما يتم سد حاجة السوق 
الـ%64 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية وذلك 
 لبيانات عام 2018.

ً
وفقا
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1.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج األلبــان وقشــدة، غيــر مركــزة وال محتويــة علــى ســكر مضــاف أو علــى 
مــواد تحليــة أخــرى 

يوجــد فــي دولــة قطــر 5 مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج األلبــان غيــر المركــزة وال محتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، وكمــا هــو موضــح فــي 
ً
تحليــة أخــرى )رمــز النظــام المنســق: 0401( وذلــك وفقــا

الجــدول التالــي: 

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك األلبــان مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بإفتــراض أن نســبة النمــو 

فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والتــي 

بلغــت حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المســتقبلي لمنتــج األلبــان والقشــدة غيــر مركــزة 

وال محتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة حوالــي 56.7 مليــون لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 

3( وهــو مــا يشــكل %30.4 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%30.2 مــن مجمــوع الطاقــات 

 وعليــه فــإن الطاقــات التصميميــة للمصانــع المحليــة لديهــا القــدرة علــى 
ً
التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

ســد حاجــة الســوق مــن منتجــات األلبــان والقشــدة غيــر المركــزة وال محتويــة علــى ســكر مضــاف أو علــى مــواد تحليــة 

أخــرى وذلــك باســتغالل %30 فقــط مــن طاقاتهــا التصميميــة وذلــك عنــد إفتــراض توجــه المســتهلكين للمنتجــات 

يــة محــددة. المحليــة فقــط وتجاهــل والء المســتهلكين لعالمــات تجار

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لأللبان والقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى

رسم بياني ٣

51,000,000

58,000,000

54,000,000
55,000,000
56,000,000
57,000,000

53,000,000
52,000,000

47,000,000
48,000,000
49,000,000
50,000,000
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تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
تر)

(ل

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

يع واردات دولة قطر من األلبان والقشدة غير المركزة بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني 2

تركيا
بلجيكا

الكويت
اوكرانيا

ية ا�س�مية ا�يرانية الجمور
دول أخرى

16%

22%

19%

20%

14%

9%

تصدرت تركيا وبلجيكا قائمة 
الدول الموردة لأللبان 

والقشدة غير المركزة بنسبة 
%22 و%19 من إجمالي 

واردات قطر من األلبان 
والقشدة غير المركزة.

 1.  ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر 
مضاف أو على مواد تحلية أخرى )0401(

  1.  ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر 
مضاف أو على مواد تحلية أخرى )0401(

اسم المصنعم

شركة داندي المحدودة1

ية إلنتاج األلبان – غدير2 الشركة العربية القطر

مصنع الروضة لمنتجات األلبان والعصائر - المها3

الخليج لمنتجات الغذائية - روعة4

بلدنا للصناعات الغذائية5

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في إنتاج ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى )رمز النظام المنسق:0401(
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة للعــام 2018، يوجــد مصنــع واحــد قائــم ويعمــل فــي إنتــاج ألبــان وقشــدة، مركــزة أو محتويــة 

ً
وفقــا

علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة أخرى،يعمــل المصنــع بـــ %0.44 مــن طاقتــه التصميميــة وتغطــي هــذه الكميــة 

 )انظــر إلــى الجــدول رقــم 4(.
ً
، %0.03 فقــط، مــن حاجــة الســوق المحلــي البالغــة 46 مليــون لتــر ســنويا

ً
 نســبة ضئيلــة جــدا

 )انظر إلى الرسم البياني رقم 4 و5(.

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج األلبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية )رمز النظام المنسق: 0402(

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج األلبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى )رمز النظام المنسق:0401(

2.  ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر 
مضاف أو مواد تحلية أخرى )0402(

رسم بياني 4: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجه السوق المحلي من منتج خالصات الشعير

يتم سد حاجة السوق 
%100 من خالل 

االستيراد من االسواق 
 لبيانات 

ً
الخارجية وفقا

عام 2018.

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

0.03% 46,213,682 - - 46,199,610 14,072 3,220,760 0402

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج األلبــان غيــر المركــزة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 

 كمــا هــو 
ً
أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع مرخــص واحــد فقــط، تبلــغ طاقتــه التصميميــة حوالــي 1.2 مليــون لتــر ســنويا

موضــح فــي الجــدول التالــي:

1.5   الخاتمة 
. تســاهم 

ً
ير بأن المصانع المحلية تســتغل %9.55 من طاقاتها التصميمية وبما يعادل 17.8 مليون لتر ســنويا أظهر التقر

هــذه المصانــع فــي ســد %36.25 فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن المنتجات البالغــة 49 مليون لتر.

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات األلبــان والقشــدة، غيــر مركــزة وال محتويــة علــى ســكر مضــاف أو علــى مواد 

تحليــة أخــرى ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى حوالــي 56.7 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يشــكل %30.4 من مجموع الطاقات 

ــه  ، وعلي
ً
ــع العاملــة والمرخصــة معــا ــة للمصان ــع العاملــة و%30.2 مــن مجمــوع الطاقــات التصميمي ــة للمصان التصميمي

يتضــح بــأن الســوق المحلــي لديــه القــدرة علــى ســد حاجــة الســوق المحلــي فــي حــال عملــت المصانــع بـــ %30 فقــط مــن 

طاقتهــا التصميمية.

  1.  ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر 
مضاف أو على مواد تحلية أخرى )0401(

اسم المصنعم

مصنع الغصن للصناعات الغذائية1
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر و البالغــة 2.9%، 

فمــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المحلــي لأللبــان المركــزة 53 مليــون لتــر فــي عــام 2023 وهــو مــا يشــكل 

%1655 مــن إجمالــي الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%275 مــن إجمالــي الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

 .
ً
المرخصــة والعاملــة معــا

رسم بياني6: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتجات األلبان والقشدة، المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى

رسم بياني ٦

54,000,000

2019 2020 2021 2022 2023

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
تر)

(ل

السنة

44,000,000

45,000,000

46,000,000

47,000,000

48,000,000

49,000,000

50,000,000

51,000,000

52,000,000

53,000,000

2.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج األلبــان والقشــدة، المركــزة أو المحتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد 
تحليــة أخــرى 

يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم واحــد يعمــل فــي إنتــاج األلبــان والقشــدة المركــزة أو محتويــة علــى ســكر مضــاف 

أو مــواد تحليــة أخــرى كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

يع واردات دولة قطر من األلبان والقشدة المركزة بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 5: توز

رسم بياني 5 

هواندا
تركيا

سلطنة عمان
يا ماليز

دول أخرى

61%

25%

5%

4%

5%

تصدرت هولندا وتركيا 
قائمة الدول الموردة 

لأللبان والقشدة المركزة 
بنسبة %61 و%5 من 

إجمالي واردات قطر من 
األلبان والقشدة المركزة.

2.  ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر 
مضاف أو مواد تحلية أخرى )0402(

  2.  ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر 
مضاف أو مواد تحلية أخرى )0402(

اسم المصنعم

بلدنا للصناعات الغذائية1

جدول 5: قائمة المصانع العاملة في إنتاج األلبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية )رمز النظام المنسق:0402(



13 12

3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
بلــغ عــدد المصانــع العاملــه فــي إنتــاج المخيــض رمــز النظــام المنســق )0403( خمســة مصانــع.  ُيشــكل إنتــاج هــذه 

المصانــع البالــغ 21.7 مليــون لتــر حوالــي %19 مــن إجمالــي طاقاتهــا التصميميــة. غطــت هــذه الكميــة %89 مــن حاجــة 

الســوق المحلــي البالغــة 24.3 مليــون لتــر فــي العــام 2018 )انظــر إلــى جــدول 7(، بينمــا تــم ســد حاجــة الســوق الـــ 11% 

المتبقيــة مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلــى الرســم البيانــي 7 و8(. 

جدول 7: :حساب حجم السوق المحلي لمنتج المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )0403(

 3.  المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من 
أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )0403(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

89.36% 24,293,697 - - 2,585,901 21,707,796 114,087,062 0403

رسم بياني 7: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتجات المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره

تغطي المصانع العاملة 
%89 من حاجة السوق 

المحلي بينما يتم سد 
حاجة السوق الـ11% 

من خالل االستيراد من 
%11االسواق الخارجية.

89%

رسم بياني 7

ا�نتاج المحلي

الواردات

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
ــان والقشــدة المركــزة أو المحتويــة علــى ســكر مضــاف  ــاج األلب بلــغ عــدد المصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنت

 كمــا هــو موضــح فــي 
ً
أو مــواد تحليــة أخــرى، 4 مصانــع تصــل طاقتهــا التصميميــة إلــى حوالــي 16 مليــون لتــر ســنويا

الجــدول التالــي:

2.5   الخاتمة  
يــر وجــود مصنــع وحيــد ينتــج منتجــات األلبــان والقشــدة المركــزة أو محتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة  أظهــر التقر

. يســاهم المصنــع فــي ســد 0.03% 
ً
أخــرى، ويســتغل %0.44 مــن طاقتــه التصميميــة وبمــا يعــادل 14 ألــف لتــر ســنويا

.
ً
فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي البالغــة 46,214 طــن ســنويا

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات األلبــان والقشــدة المركــزة أو محتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة 

أخــرى ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى حوالــي 53 مليــون لتــر وهــو رقــم يتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 

 بحوالــي 34 مليــون لتــر وعليــه يتضــح 
ً
بحوالــي 50 مليــون لتــر والطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة والعاملــة معــا

بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن منتجــات األلبــان والقشــدة المركــزة أو محتويــة علــى ســكر مضــاف أو مــواد 

تحليــة أخــرى.

اسم المصنعم

مصنع الغصن للصناعات الغذائية1

البركة للحالل2

مصنع الريم لأللبان3

مصنع زكريت للحليب4

  2.  ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر 
مضاف أو مواد تحلية أخرى )0402(

جدول 6: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج األلبان والقشدة، المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى )رمز النظام المنسق:0402(
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3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
 بالكثافــة الســكانية، فقــد بنــي التنبؤ بحجم الســوق المســتقبلي 

ً
 وثيقــا

ً
بمــا أن اســتهالك األلبــان بأنواعهــا مرتبطــة ارتباطــا

بإفتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــالل الســنوات 

الخمــس الماضيــة حوالــي )%2.9( ومــن ُهنــا فــإن حجــم الســوق المحلــي المتوقــع للمنتجــات المدرجة ضمن رمز النظام 

 أي مــا يعــادل %25 مــن اجمالــي 
ً
المنســق رقــم 0403 فــي عــام 2023 ســيصل إلــى حوالــي 28 مليــون لتــر ســنويا

.
ً
الطاقــات التصميميــة للمصانــع الُمســجلة و%23 مــن اجمالــي الطاقــات التصميمــة للمصانــع المرخصــة والُمســجلة معــا

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتجات المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره

28,500,000

23,000,000
23,500,000
24,000,000
24,500,000
25,000,000
25,500,000
26,000,000
26,500,000
27,000,000

28,000,000
27,500,000

رسم بياني 9

2019 2020 2021 2022 2023

قع
تو
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ق ا
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م ال

حج
تر)

(ل

السنة

3.2   المصانع القائمة في إنتاج المخيض  
يصــل عــدد المصانــع العاملــة فــي إنتــاج المنتجــات المندرجــة ضمــن الرمــز المنســق 0403 )مخيــض، لبــن وقشــدة مخثــران، 

لبــن رائــب، كفيــر وغيــره مــن أنــواع األلبــان والقشــدة المخمــرة أو المحمضــة، وإن كانــت مركــزة أو محتويــة علــى ســكر 

ية أو كاكاو مضافــة( إلــى 5 مصانــع  مضــاف أو مــواد تحليــة أخــر أو منكهــة أو محتويــة علــى فواكــه وأثمــار قشــر

)انظــر إلــى الجــدول 8(.

يع واردات دولة قطر من منتجات المخيض بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 8: توز

ية  تصدرت تركيا والجمهور
اإلسالمية اإليرانيه قائمة 
الدول الموردة لمنتجات 

المخيض بنسبة 21% 
و%17 من إجمالي واردات 

قطر من منتجات المخيض.

رسم بياني 8

تركيا
ية ا�سمية ا�يرانية الجمور

الكويت
الجزائر

دول أخرى

21%

17%

10%
10%

42%

جدول 8: قائمة المصانع العاملة في إنتاج المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )رمز النظام 
المنسق: 0403 

 3.  المخيض، لين وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من 
أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )0403(

   3.  المخيض، لين وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من 
أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )0403(

اسم المصنعم

شركة داندي المحدودة1

ية إلنتاج األلبان - غدير2 الشركة العربية القطر

مصنع الروضة لمنتجات األلبان والعصائر3

الخليج للمنتجات الغذائية4

بلدنا للصناعات الغذائية5
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4.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، اليوجــد مصانــع تعمــل فــي إنتــاج مصــل اللبــن، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق المحلــي  

ً
وفقــا

يــق االســتيراد، كمــا فــي الجــدول التالــي:  البالغــة 355 ألــف كيلوجــرام عــن طر

جدول 10:حساب حجم السوق المحلي لمنتج مصل اللبن )رمز النظام المنسق:0404(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)كيلوجرام(

إعادة 
التصدير

)كيلوجرام(

الصادرات
)كيلوجرام(

الواردات 
)كيلوجرام(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)كيلوجرام(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)كيلوجرام(

رمز النظام 
المنسق

0% 354,566 0 0 354,566 0 0 0404

رسم بياني 10: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج مصل اللبن

يتم سد حاجة السوق 
%100 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي ولكــن لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فيبلــغ عددهــا مصنعيــن 

 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 9.
ً
مجمــوع طاقتيهمــا التصميمــة حوالــي 9.45 مليــون لتــر ســنويا

3.5   الخاتمة  
 .

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %19 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 21.7 مليــون لتــر ســنويا أظهــر التقر

تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %89 مــن حاجــة الســوق المحلــي البالغــة 24.3 مليــون لتــر. مــن المتوقــع أن ينمــو 

حجــم الســوق ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى حوالــي 28 مليــون لتــر وهــو مــا يشــكل %25 مــن مجمــوع الطاقــات 

، وعليــه 
ً
التصميميــة للمصانــع العاملــة و%23 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

يتضــح بــأن الســوق المحلــي لديــه القــدرة علــى ســد حاجــة الســوق المحلــي فــي حــال عملــت المصانــع بـــ %25 فقــط 

ــة. مــن طاقتهــا التصميمي

   3.  المخيض، لين وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من 
أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة )0403(

اسم المصنعم

مصنع الغصن للصناعات الغذائية1

مصنع الريم لأللبان2

جدول 9: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج المخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره )رمز النظام المنسق:0403(

4. مصل اللبن )0404(
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4.3   توقعات حجم السوق لمنتج مصل اللبن في دولة قطر   
بمــا أن اســتهالك مصــل اللبــن مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بإفتــراض أن نســبة 

النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة حوالــي 

)%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 409 ألــف كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم 

البيانــي 12(.

رسم بياني 12: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج مصل اللبن في دولة قطر

رسم بياني 12
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يع واردات دولة قطر من مصل اللبن بحسب الدول الموردة )2018(  رسم بياني 11: توز

يا وبلجيكا  تصدرت هنجار
قائمة الدول الموردة 

لمصل اللبن بنسبة 53% 
و%27 من إجمالي واردات 

قطر من مصل اللبن.
1%

3%

3%

رسم بياني 11 

يا هنجار
بلجيكا

هولندا
يكية الو�يات المتحدة ا�مر

ا�ردن
تركيا

53%

27%

13%

4.2   المصانع القائمة في إنتاج مصل اللبن 
 لبيانــات 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج لمصــل اللبــن ضمــن رمــز النظــام المنســق: 0404 وذلــك وفقــا

وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018.

4. مصل اللبن )0404(   4. مصل اللبن )0404(
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5.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، ال توجــد مصانــع تعمــل فــي إنتــاج الزبــدة وغيرهــا مــن المــواد الدســمة المشــتقة 

ً
وفقــا

مــن اللبــن، ومنتجــات األلبــان القابلــة للدهــن إذ أن حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج الزبــدة يعــادل الــواردات أي حوالــي 

. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 13 و14(.
ً
5.5 مليــون كيلوجــرام ســنويا

جدول 11: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الزبدة )رمز النظام المنسق:0405(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)كيلوجرام(

إعادة 
التصدير

)كيلوجرام(

الصادرات
)كيلوجرام(

الواردات 
)كيلوجرام(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)كيلوجرام(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)كيلوجرام(

رمز النظام 
المنسق

0% 5,559,048 0 0 5,559,048 0 0 0405

رسم بياني 13: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من الزبدة

يتم سد حاجة السوق 
%100 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

4.4   المصانع قيد اإلنشاء  
 فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى رخصــة إقامــة مشــروع صناعــي ولــم تبــدأ اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات أنــه 

ال يوجــد أي مصانــع مرخصــة.

4.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال توجــد مصانــع محليــة منتجــة لمصــل اللبــن وكذلــك ال توجــد أي مصانــع مرخصــة. يتــم ســد %100 مــن  أظهــر التقر

يــا وبلجيــكا، وهــذا مــا يبيــن لنــا أن الســوق المحلــي غيــر متشــبع  يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا هنجار حاجــة الســوق عــن طر

مــن إنتــاج الســوق لمنتــج مصــل اللبــن. ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج مصــل اللبــن ليصــل بحلــول عــام 2023 

يــر بأنــه ال يوجــد طاقــات تصميميــة محليــة تكفــي لســد حاجــة الســوق. إلــى 409 ألــف كيلوجــرام. وعليــه يظهــر التقر

5. الزبــدة )0405(  4. مصل اللبن )0404(
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يع واردات دولة قطر من الزبدة بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 14: توز

تصدرت الدنمارك ونيوزلندا 
قائمة الدول الموردة 

للزبدة بنسبة %43 و12% 
من إجمالي واردات قطر 

من الزبدة.

4%

3%

رسم بياني 14

43%

11%

12%

10%

11%

6% الدنمارك
نيوزلندا
الهند
فرنسا
يا ماليز

اوكرانيا
بولندا

دول أخرى

5.2   المصانع القائمة في إنتاج الزبدة 
 لبيانــات وزارة 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للزبــدة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 0405 وذلــك وفقــا

التجــارة والصناعــة لعــام 2018. 

5.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن إســتهالك الزبــدة مرتبــط إرتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بإفتــراض أن نســبة النمــو 

فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة حوالــي 

)%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 6.4 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )أنظــر إلــى الرســم 

البيانــي 15(.

5. الزبــدة )0405(  5. الزبــدة )0405(

5.4   المصانع قيد االنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الزبــدة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت 

البيانــات عــدم وجــود مصانــع مرخصــة إلنتــاج الزبــدة.

5.5   الخاتمة  
يــر عــدم وجــود مصانــع محليــة منتجــة للزبــدة أو مصانــع مرخصــة. يتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق عــن  أظهــر التقر

يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا الدنمــارك وهــذا مــا يبيــن لنــا أن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن اإلنتــاج المحلــي  طر

لمنتجــات الزبــدة. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الزبــدة ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 6.4 مليــون كيلوجــرام. 

يــر بأنــه ال توجــد طاقــات تصميميــة محليــة تكفــي لســد حاجــة الســوق. وعليــه يظهــر التقر

رسم بياني 15: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج الزبدة في دولة قطر

رسم بياني 15
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6. الجبــن )0406(  6. الجبــن )0406(

6.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة، يبلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج الجبــن )بمــا فــي ذلــك جبــن اللبــن المخثــر( حوالــي 16 

ً
وفقــا

 )انظــر إلــى الجــدول 12(، بينمــا يبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 
ً
مليــون كيلوجــرام ســنويا

2 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل %6 فقــط مــن الطاقــة التصميمــة للمصانــع وبمــا يعــادل 139ألــف 

كيلوجــرام. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 16 و17(.

جدول 12: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الجبن )رمز النظام المنسق:0406(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)كيلوجرام(

إعادة 
التصدير

)كيلوجرام(

الصادرات
)كيلوجرام(

الواردات 
)كيلوجرام(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)كيلوجرام(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)كيلوجرام(

رمز النظام 
المنسق

1% 16,369,370 33,690 0 16,263,565 139,495 2,365,558 0406

رسم بياني 16: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من الجبن

يع واردات دولة قطر من الجبن حسب الدولة الموردة )2018( رسم بياني 17: توز

تغطي المصانع العاملة 
%1 من حاجة السوق 

بينما يتم سد حاجة السوق 
الـ%99 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

تصدرت تركيا والدنمارك 
قائمة الدول الموردة 

للجبن بنسبة %21 و17% 
من إجمالي واردات قطر 

من الجبن.

رسم بياني 16

1%

99%

انتاج المحلي

الواردات

رسم بياني 17

21%32%

17%

10%6%
8%

6%

تركيا
الدنمارك
المغرب

فرنسا
يكية الو�يات المتحدة ا�مر

نيوزلندا
دول أخرى

6.2   المصانع القائمة في إنتاج الجبن 
يوجــد فــي دولــة قطــر 3 مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج الجبــن )بمــا فــي ذلــك جبــن اللبــن المخثــر(، )رمــز النظــام 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2018، كمــا أن مصنــع الخليــج للمنتجــات الغذائيــة 
ً
المنســق: 0406( وذلــك وفقــا

حاصــل علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الجبــن بطاقــة تصميميــة تصــل إلــى 1,991,808 كيلوجــرام ولــم يبــدأ باإلنتــاج بعــد.

اسم المصنعم

مصنع الروضة لمنتجات األلبان والعصائر1

الخليج للمنتجات الغذائية )روعة(2

بلدنا للصناعات الغذائية3

جدول 13: قائمة المصانع العاملة في إنتاج الجبن )رمز النظام المنسق: 0406(
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6.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك الجبــن )بمــا فــي ذلــك جبــن اللبــن المخثــر( مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم 

الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــالل 

الســنوات الخمــس الماضيــة )حوالــي %2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 19 مليــون كيلوجــرام 

فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي رقــم 18( وهــو مــا يشــكل %798 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

.
ً
للمصانــع العاملــة و%405 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

  6. الجبــن )0406(

رسم بياني 18: توقعات حجم السوق المستقبلية للجبن في دولة قطر
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6.4   المصانع قيد االنشاء   
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الجبــن ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت 

البيانــات وجــود 4 مصانــع ُمرخصــه كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم14. تبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة لهــذه 

 .
ً
المصانــع حوالــي 2.3 مليــون كيلوجــرام ســنويا

اسم المصنعم

مصنع منتجات الشموس1

تشيس بلوس فاكتوري2

مصنع الغصن للصناعات الغذائية3

مصنع الريم لأللبان4

جدول 14: قائمة المصانع المرخصة في  إنتاج الجبن )رمز النظام المنسق:0406(

6. الجبــن )0406(

6.5   الخاتمة  
 ،

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %6 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 139 ألــف كيلوجــرام ســنويا أظهــر التقر

تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %1 فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الجبــن البالغــة 16 مليــون كيلوجــرام.

ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات الجبــن ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى حوالــي 19 مليــون كيلوجــرام 

وهــو مــا يفــوق الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 16.6 مليــون كيلوجــرام ويفــوق الطاقــات التصميميــة 

 بحوالــي 14.3 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن 
ً
للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

اإلنتــاج المحلــي لمنتجــات الجبــن.
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   7.  مثلجــات )بوظــة( صالحــة لألكل، 
وإن احتــوت علــى كاكاو )2105(

 7.  مثلجــات )بوظــة( صالحــة لألكل، 
وإن احتــوت علــى كاكاو )2105(

7.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، توجــد 3 مصانــع فــي دولــة قطــر تعمــل فــي إنتــاج المثلجــات. بلــغ حجــم الســوق 

ً
وفقــا

 بينمــا 
ً
المحلــي مــن منتــج المثلجــات )بوظــة( صالحــة لــألكل، وٕان احتــوت علــى كاكاو حوالــي 7 مليــون كيلوجــرام ســنويا

بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 4.193 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل 

%100 منهــا. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 19 و20(. يســاهم اإلنتــاج المحلــي فــي ســد %60 مــن حاجــة الســوق بينمــا 

يتــم ســد %40 األخــرى مــن خــالل اإلســتيراد.

جدول 15: حساب حجم السوق المحلي منتج مثلجات )بوظة( )رمز النظام المنسق: 2105(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)كيلوجرام(

إعادة 
التصدير

)كيلوجرام(

الصادرات
)كيلوجرام(

الواردات 
)كيلوجرام(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)كيلوجرام(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)كيلوجرام(

رمز النظام 
المنسق

60 % 7,014,190 25,187.71 0 2,857,513.98 4,181,864 4,193,077 2105

رسم بياني 19: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من مثلجات )بوظة(

يع واردات دولة قطر لمنتج مثلجات )بوظة( حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 20: توز

تغطي المصانع العاملة 
%60 من حاجة السوق 

بينما يتم سد حاجة السوق 
الـ %40 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

تصدرت الواليات المتحدة 
يكية والكويت قائمة  األمر
الدول الموردة للمثلجات 
بنسبة %32 و%15 من 
إجمالي واردات قطر من 

مثلجات )بوظة(.

رسم بياني 19
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40%
انتاج المحلي

الواردات

رسم بياني 20

25%

32%

15%
12%

10%

6%

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
الكويت

تركيا
فرنسا
الهند

دول أخرى

7.2   المصانع القائمة في إنتاج المثلجات  
يوجــد فــي دولــة قطــر 3 مصانــع قائمــة وتعمــل فــي إنتــاج منتجــات مثلجــات )بوظــة( صالحــة لــألكل، وٕان احتــوت علــى 

كاكاو كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

اسم المصنعم

شركة داندي المحدودة1

كولوسيوم لاليسكريم2

الخليج للمنتجات الغذائية )روعة(3

جدول 16: قائمة المصانع العاملة في إنتاج مثلجات )بوظة( )رمز النظام المنسق: 2105(
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   7.  مثلجــات )بوظــة( صالحــة لألكل، 
وإن احتــوت علــى كاكاو )2105(

7.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
يرتبــط إســتهالك منتجــات مثلجــات )بوظــة( صالحــة لــألكل، وٕان إحتــوت علــى كاكاو مرتبــط إرتباط وثيق بالكثافة الســكانية 

وعليه بني التنبؤ بحجم الســوق بإفتراض أن نســبة النمو في حجم الســوق مماثلة لمتوســط نســبة النمو الســكاني 

لدولــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 

8 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 21( وهــو مــا يشــكل %193 مــن مجمــوع الطاقــات 

.
ً
التصميميــة للمصانــع العاملــة و%128 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

 7.  مثلجــات )بوظــة( صالحــة لألكل، 
وإن احتــوت علــى كاكاو )2105(

رسم بياني 21: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج المثلجات )بوظة( في دولة قطر
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7.4   المصانع قيد االنشاء   
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج البوظــة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت 

البيانــات وجــود 3 مصانــع مرخصــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 17. تبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة لهــذه 

.
ً
المصانــع حوالــي 2.1 مليــون كيلوجــرام ســنويا

اسم المصنعم

مصنع الغصن للصناعات الغذائية1

مصنع الريم لأللبان2

يرانج3 مخبز ار

جدول 17: قائمة المصانع المرخصة لمنتج مثلجات )بوظة( صالحة لألكل )رمز النظام المنسق: 2105(

7.5   الخاتمة  
ــاج منتجــات مثلجــات )بوظــة( صالحــة لــألكل، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق  ــر وجــود 3 مصانــع تعمــل فــي إنت ي أظهــر التقر

يــق االســتيراد. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج المثلجــات   بنســبة %60 مــن االنتــاج المحلــي والـــ %40 عــن طر

ليصــل لحوالــي 8 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 

 بحوالــي 1.9 
ً
بحوالــي 4 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

ين بدخــول الســوق يجــب األخــذ باإلعتبــار وجــود والء للمســتهلكين نحــو عالمــات  مليــون كيلوجــرام. عنــد رغبــة المســتثمر

يــة محــددة. تجار
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