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تنويه
ير هي بيانات استرشاديه فقط وليست لها أي حجية قانونية، “تعد البيانات المذكورة في التقر

وأن الوزارة غير مسؤولة عن أي استثمارات أو قرارات تتخذ بناء على البيانات المعروضة،

ية التي سيتم اتخاذها، كما ال تشكل هذه وأن المستثمر هو المسؤول عن القرارات االستثمار

 ألي من االجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على األطراف ذات الصلة”
ً
البيانات مرجعا
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1. خضر مجمدة )0710(  الهدف

ير لدراسة صناعة منتجات الخضروات والفواكه في دولة قطر والُمدرجة في التصنيفات التالية: 1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيليةيهدف هذا التقر
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خضــر مجمــدة حوالــي 12 مليــون كيلوجــرام 

ً
وفقــا

بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 750 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة. ال تقــوم المصانــع 

ــاج محلــي مــن الخضــر المجمــدة إذ يتــم ســد حاجــة الســوق  باســتغالل الطاقــات التصميميــة المتاحــة وعليــه ال يوجــد إنت

بالكامــل مــن خــالل االســتيراد مــن دول أخــرى أهمهــا الصيــن وبلجيــكا. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1 و2(.

 للمصانــع المحليــة المنتجــة لمنتجــات الخضــروات والفواكــه وكذلــك تحليــال للواقــع الحالــي لصناعــة 
ً
يــر عرضــا سيشــمل التقر

الخضــروات والفواكــه فــي الدولــة وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

خضر )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء(، خضر10710
مجمدة.

.خضر20711
ً
خضر محفوظة مؤقتا

فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، فواكه وثمار غير مطبوخة30811
مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية.

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06، فواكه مجففة40813
ية أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة في  خليط أثمار قشر

هذا الفصل.
خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من البناتات صالحة لألكل، محضرة أو خضر، فواكه52001

محفوظة بالخل أو بحامض الخليك.
بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.بندورة محضرة62002

مشروم محضر ومحفوظ، كمأة محضرة ومحفوظة.مشروم محضر ومحفوظ72003

خضر أخرى محضرة أو محفوظة.خضر أخرى82005

مربى هالم، وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، مربى92007
محصل عليها بالطبخ، وإن أضيف اليها سكر أو مواد تحلية أخر.

فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات 102008
أخرى صالحة لألكل

فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة لألكل محضرة أو 
محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى 

أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر.
العصائر.العصائر112009

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج خضر مجمدة )رمز النظام المنسق: 0710(

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% 12,040,394 0 0 12,040,394 0 750,000 0710

رسم بياني 1: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج خضر مجمدة

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

يتم سد حاجة السوق 
المحلي من الخضر 

المجمدة بنسبة 100% 
من خالل االستيراد من 

االسواق الخارجية.
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1.2    المصانع القائمة في إنتاج خضر مجمدة 
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم وحاصــل علــى ترخيــص صناعــي في إنتاج خضر )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار 

أو مســلوقة فــي المــاء(، مجمــدة )رمــز النظــام المنســق:0710( وهــو مصنــع الرائــد لتجهيــز األغذيــة الطازجــة وبطاقــة 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة.
ً
تصميميــة تعــادل 750 ألــف كيلوجــرام ولكــن ال يوجــد لديــه إنتــاج فعلــي وذلــك وفقــا

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتــج خضــر مجمــدة 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 والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 13.8 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 

2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3( وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 13 مليــون 

 بحوالــي 12.4 مليــون كيلوجــرام.
ً
كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج خضر مجمدة في دولة قطر

رسم بياني ٣

14,000,000

13,000,000
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2019 2020 2021 2022 2023

السنة

يع واردات دولة قطر من منتج خضر مجمدة حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني 2

الصين
بلجيكا

اسبانيا
تركيا

الهند
%11دول أخرى

18%

18%

15%

30%

8%

تصدرت الصين وبلجيكا قائمة 
الدول الموردة للخضر المجمدة 
بنسبة %18.46 و%18.01 من 
إجمالي واردات قطر من الخضر 

المجمدة.

1. خضر مجمدة )0710(  1. خضر مجمدة )0710(

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج خضــر مجمــدة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 

أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع مرخــص واحــد وهــو كيــو فيجــي فــروزن وتبلــغ طاقتــه التصميمــة حوالــي 584 ألــف 

.
ً
كيلوجــرام ســنويا

1.5   الخاتمة 
يــر بأنــه يوجــد مصنــع واحــد لديــه طاقــات تصميميــه إلنتــاج خضــر مجمــدة ولكنــه لــم يبــدأ بإنتــاج الخضــر المجمــدة  أظهــر التقر

يــق االســتيراد، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج خضــر مجمــدة ليصــل  بعــد، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق عــن طر

إلــى حوالــي 13.8مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 

 بحوالــي 12.4 
ً
بحوالــي 13 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

ــر متشــبع مــن إنتــاج الخضــر المجمــدة وُهنــاك حاجــة لدخــول المصانــع  ــأن الســوق غي مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح ب

المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري. باإلضافــة إلــى مصانــع جديــدة فــي نشــاط إنتــاج 

 .
ً
الخضــر المجمــدة فــي حــال أثبتــت الدراســات جــدوى المشــروع اقتصاديــا
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 حوالــي 841 ألــف 

ً
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي لمنتــج الخضــر المحفوظــة مؤقتــا

ً
وفقــا

كيلوجــرام بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 450 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم 

. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 4 و5(. 
ً
اســتغالل%100 منهــا وبمــا يعــادل 450 ألــف كيلوجــرام ســنويا

 )رمز النظام المنسق: 0711(
ً
جدول 2: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الخضر المحفوظة مؤقتا

ً
رسم بياني 4: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج الخضر المحفوظة مؤقتا

 بحسب الدول الموردة )2018(
ً
يع واردات دولة قطر من الخضر المحفوظة مؤقتا رسم بياني 5: توز

تغطي المصانع العاملة 54% 
من حاجة السوق المحلي 

 
ً
من الخضر المحفوظة مؤقتا
بينما يتم سد حاجة السوق 

الـ%46 من خالل االستيراد من 
االسواق الخارجية.

تصدرت اسبانيا والمغرب 
قائمة الدول الموردة للخضر 

 بنسبة 
ً
المحفوظة مؤقتا

%34 و%29 من إجمالي 
واردات قطر من الخضر 

.
ً
المحفوظة مؤقتا

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

53.51% 840,902 0 0 390,902 450,000 450,000 0711

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

54%

46%

رسم بياني 5 

اسبانيا
المغرب

لبنان
ا�ردن

تركيا
دول أخرى

34%

15%

4%

29%

8%

10%

)0711( 
ً
 )0711(  2. خضر محفوظة مؤقتا

ً
2. خضر محفوظة مؤقتا

 
ً
2.2    المصانع القائمة في إنتاج خضر محفوظة مؤقتا

 ضمــن رمــز النظــام المنســق: 0711، وهــو 
ً
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للخضــر المحفوظــة مؤقتــا

الغذائي/محاصيــل. للتصنيــع  الوطنيــة  مصنــع 

2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
 مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق 

ً
بمــا أن اســتهالك خضــر محفوظــة مؤقتــا

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

الخمــس الماضيــة البالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 970 ألــف كيلوجــرام فــي 

عــام 2023 )أنظــر الرســم البيانــي 6(، وهــو مــا يشــكل %216 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة، أي 

أن الطاقــات التصميميــة للمصانــع المحليــة ال تكفــي لســد حاجــة الســوق المحلــي ويجــب مضاعفتهــا لضعفيــن لســد 

.
ً
حاجــة الســوق محليــا
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 في دولة قطر
ً
رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج الخضر المحفوظة مؤقتا

رسم بياني ٦
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السنة

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

920,000

940,000

960,000

980,000

900,000

)0711( 
ً
  2. خضر محفوظة مؤقتا

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
 لبيانات وزارة التجارة والصناعة للعام 2018.

ً
ال يوجد مصانع مرخصة وذلك وفقا

2.5   الخاتمة  
 .

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %100 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل450 ألــف كيلوجــرام ســنويا أظهــر التقر

.
ً
تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %54 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الخضــر المحفوظــة مؤقتــا

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الخضــر المحفوظــة مؤقتــا ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 970 مليــون 

كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 520 مليــون كيلوجــرام. وعليــه 

يــر بــأن الطاقــات التصميميــة الحاليــة ال تكفــي لســد حاجــة الســوق وتوجــد حاجــة لدخــول ُمصنعيــن جــدد فــي  يظهــر التقر

 فــي حــال أثبتــت الدراســات المفصلــة جدواهــا اقتصاديــا.
ً
مجــال إنتــاج الخضــر المحفوظــة مؤقتــا

3.  فواكه ثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، 
مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية )0811(

3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج فواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة 

ً
وفقــا

بالبخــار أو مســلوقة بالمــاء، مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة حوالــي 694 ألــف كيلوجــرام ويتم 

ســد حاجــة الســوق المحلــي مــن خــالل االســتيراد بنســبة %100. )انظــر إلــى رســم بيانــي 7 و8(.

جدول 3: حساب حجم السوق المحلي لمنتج فواكة وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة )رمز النظام المنسق: 0811(

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% 694,194 - - 694,194 0 0 0811

 رسم بياني 7:  مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من فواكه وثمار غير مطبوخه أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة 
)رمز النظام المنسق: 0811(

يتم سد حاجة السوق المحلي من 
منتج فواكة وثمار غير مطبوخة 
أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة 

بالماء، مجمدة، وإن إحتوت على 
سكر مضاف أو مواد تحلية بنسبة 

%100 من خالل االستيراد من 
االسواق الخارجية.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%
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3.  فواكه ثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، 
مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية )0811(

  3.  فواكه ثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، 
مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية )0811(

يع واردات دولة قطر من فواكه وثمار غير مطبوخه أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة )رمز النظام المنسق: 0811( رسم بياني 8: توز

تصدرت الهند والصين قائمة الدول 
الموردة لمنتج الفواكة والثمار غير 

المطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو 
مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن 

إحتوت على سكر مضاف أو مواد 
تحلية بنسبة %30 و%23 من 

إجمالي واردات قطر.

رسم بياني 8

الهند
الصين
لبنان

الفلبين
دول أخرى

29.72%

13.12% 22.67%

6.19%

28.30%

3.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج فواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة بالبخــار أو مســلوقة بالمــاء، 
مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة  

ال توجــد فــي دولــة قطــر مصانــع قائمــه تعمــل فــي إنتــاج فواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة بالبخار أو مســلوقة 

 لبيانــات 
ً
بالمــاء، مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة. )رمــز النظــام المنســق: 0811( وذلــك وفقــا

وزارة التجــارة والصناعــة.

3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهالك منتــج الفواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة بالبخــار أو مســلوقة بالمــاء، مجمــدة، وإن احتــوت 

علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة 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 والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 800 ألــف كيلوجــرام فــي عــام 

2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9(.

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج من فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة في دولة قطر

رسم بياني 9
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660,000
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720,000

740,000

780,000

800,000

820,000

760,000



17 16

4.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
ــج الفواكــه المجففــة حوالــي 889 ألــف  ــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منت  للبيان

ً
وفقــا

كيلوجــرام بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 200 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم 

اســتغالل %10 منهــا فقــط وبمــا يعــادل 19,000 كيلوجــرام. يســد اإلنتــاج المحلــي %2 فقــط مــن حاجــة الســوق 

القطــري بينمــا يتــم ســد %98 مــن خــالل االســتيراد مــن دول أخــرى أبرزهــا الهنــد وتركيــا )انظــر إلــى رســم بيانــي 10 و11(.

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الفواكه المجففة )رمز النظام المنسق: 0813(

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

2% 889,198 27,583 - 897,781 19,000 200,000 0813

رسم بياني 10: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من الفواكه المجففة

تغطي المصانع المحلية 
%2 من حاجة السوق من 

الفواكة المجففة بينما 
تسد الواردات %98 من 

حاجة السوق.

2%

رسم بياني 10

98% انتاج المحلي

الواردات

3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
بالبخــار أو  فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج فواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة 

مســلوقة بالمــاء، مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 

ــه التصميميــة حوالــي 4.05  ــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو مصنــع رو ميــدل إيســت وتبلــغ طاقت أظهــرت البيان

.
ً
آالف كيلوجــرام ســنويا

3.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال توجــد مصانــع محليــه تعمــل فــي إنتــاج فواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة بالبخار أو مســلوقة  أظهــر التقر

بالمــاء، مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة، وحيــث انــه ال يوجــد انتــاج محلــي لــذا يتــم ســد حاجــة 

يــق االســتيراد. الســوق المحلــي بالكامــل عــن طر

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الفواكــه وثمــار غيــر مطبوخــة أو مطبوخــة بالبخــار أو مســلوقة بالمــاء، 

ــة ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 800 ألــف كيلوجــرام وهــو  مجمــدة، وإن احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحلي

ــأن الســوق  مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة بحوالــي 796 ألــف كيلوجــرام، وعليــه يتضــح ب

المحلــي غيــر متشــبع مــن إنتــاج الفواكــه والثمــار غيــر المطبوخــة أو مطبوخــة بالبخــار أو مســلوقة بالمــاء، مجمــدة، وإن 

يــادة عــدد  احتــوت علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة وُهنــاك حاجــة إلــى دخــول المصنــع المرخــص مرحلــة اإلنتــاج وز

المصانــع فــي هــذا النشــاط فــي جــال أثبتــت الدراســات المفصلــة جــدوى المشــروع اقتصاديــا وذلــك للمســاهمة فــي 

ســد حاجــة الســوق القطــري.

4. الفواكه المجففة )0813(   3.  فواكه ثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، 
مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية )0811(
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4.3   التوقعات المستقبلية لحجم سوق    
بمــا أن اســتهالك الفواكــه المجففــة مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن 

نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خالل الســنوات الخمــس الماضية 

والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر 

إلــى الرســم البيانــي 12(، وهــو مــا يشــكل %513 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة، أي أن الطاقــات 

التصميميــة الحاليــة ليــس لديهــا القــدرة علــى ســد حاجــة الســوق المحلــي مــن الفواكــه المجففــة وفــي حــال رغبت في 

ذلــك فيجــب أن تتضاعــف الطاقــات التصميميــة الحاليــة لحوالــي خمســة أضعــاف.

رسم بياني 12: توقعات حجم السوق المستقبلية للفواكه المجففة في دولة قطر

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

تصدرت الهند وتركيا قائمة 
الدول الموردة للفواكة 

المجففة بنسبة 42% 
و%22 من إجمالي واردات 
قطر من الفواكة المجففة.

رسم بياني 11 

الهند
تركيا

تايند
سلطنة عمان
يقيا جنوب افر

دول أخرى

42%

22%

8%

5%

4%

19%

4.2   المصانع القائمة في إنتاج الفواكه المجففة 
 
ً
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم ومنتــج للفواكــه المجففــة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 0813 وذلــك وفقــا

لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، وهــو مصنــع البينــا ســناكس.

4. الفواكه المجففة )0813(   4. الفواكه المجففة )0813(
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5.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
ــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خضــر، فواكــه، أثمــار واجــزاء أخــرى مــن   للبيان

ً
وفقــا

النباتــات صالحــة لــأكل، محضــرة أو محفوظــة بالخــل او بحامــض الخليــك حوالــي 4.9 مليــون كيلوجــرام ويتــم توفيرهــا مــن 

خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة حيــث ال يوجــد إنتــاج محلــي )انظــر إلــى الرســم البيانــي 13 و14(.  

جدول 5: حساب حجم السوق المحلي لمنتج خضر، فواكه وأثمار محفوظة بالخل )رمز النظام المنسق: 2001(

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% 4,888,900 0 0 4,888,900 0 0 2001

رسم بياني 13: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج خضر، فواكه وأثمار محفوظة بالخل

 يتم سد حاجة المحلي السوق 
%100 من منتج الخضر، 

الفواكه، والثمار المحفوظة 
بالخل من خالل االستيراد من 

االسواق الخارجية.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

4.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الفواكــه المجففــة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد 

فقــد أظهــرت البيانــات عــدم وجــود أي مصانــع مرخصــة.

4.5   الخاتمة  
 .

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %10 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 19 ألــف كيلوجــرام ســنويا أظهــر التقر

تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %2 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الفواكــه المجففــة. 

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الفواكــه المجففــة ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 1 مليــون كيلوجــرام، وهــو 

يــادة  مــا يتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 800 ألــف كيلوجــرام. وعليــه يتضــح بــأن هنــاك حاجــة لز

عــدد المصانــع العاملــة فــي إنتــاج الفواكــه المجففــة فــي حــال أثبتــت الدراســات التفصيليــة جــدوى المشــروع اقتصاديــا.

5.  خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من النباتات صالحة لألكل، 
محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك )2001(   4. الفواكه المجففة )0813(
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يع الدول الموردة لمنتج خضر، فواكه وأثمار محفوظة بالخل لدولة قطر )2018( رسم بياني 14: توز

تصدرت تركيا والهند قائمة 
الدول الموردة للثمار 

المحضرة أو المحفوظة 
بالخل أو حامض الخليك 

بنسبة %25 و%20 من 
إجمالي واردات قطر.

رسم بياني 14

43%

11%

12%

10%
11%

6%

تركيا
الهند
لبنان

ا	ردن
يا سور

دول أخرى

5.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج منتــج خضــر، فواكــه، أثمــار واجــزاء أخــر ى مــن النباتــات صالحــة لــألكل، 
محضــرة أو محفوظــة بالخــل أو بحامــض الخليــك 

 لبوابــة قطــر الصناعيــة، ال يوجــد فــي دولــة قطــر أي مصانــع قائمــة فــي إنتــاج خضــر، فواكــه، أثمــار وأجــزاء أخــرى 
ً
وفقــا

مــن النباتــات صالحــة لــأكل، محضــرة أو محفوظــة بالخــل أو بحامــض الخليــك.

5.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتجــات الخضــر، الفواكــه، الثمــار واألجــزاء األخــرى مــن النباتــات صالحــة لــأكل، محضــرة أو محفوظــة 

ــراض أن نســبة  بالخــل أو بحامــض الخليــك. مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافت

ــة  ــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضي ــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدول النمــو فــي حجــم الســوق مماثل

والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 

)انظــر إلــى الرســم البيانــي 15(.

5.4   المصانع قيد االنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج خضــر، فواكــه، أثمــار واجــزاء أخــرى مــن النباتــات صالحــة لــأكل، 

محضــرة أو محفوظــة بالخــل او بحامــض الخليــك ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود 

.
ً
مصنــع مرخــص واحــد هــو مصنــع منتجــات الشــموس وتبلــغ طاقتــه التصميمــة حوالــي 29 ألــف كيلوجــرام ســنويا

5.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصنــع واحــد فقــط مرخــص إلنتــاج خضــر، فواكــه، أثمــار واجــزاء أخــر مــن النباتــات صالحــة لــأكل،  أظهــر التقر

محضــرة أو محفوظــة بالخــل او بحامــض الخليــك، وال توجــد مصانــع عاملــة، وعليــه يتــم ســد حاجــة الســوق المحلــي مــن 

خــالل االســتيراد.

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى الخضــر المحفوظــة بالخــل ليصــل إلــى حوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 

2023 وهــو مــا يتجــاوز الطاقــة التصميميــة للمصنــع المرخــص بحوالــي 5.57 مليــون كيلوجــرام وعليــه يتضــح بــأن الســوق 

المحلــي غيــر متشــبع مــن اإلنتــاج المحلــي لمنتــج الخضــر المحفوظــة بالخــل وُهنــاك حاجــه لدخــول المصانــع المرخصــة 

يع اقتصاديــا  مرحلــة اإلنتــاج باإلضافــة إلــى دخــول مصانــع جديــدة فــي حــال أثبتــت الدراســات التفصيليــة جــدوى المشــار

وذلــك للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري.

رسم بياني 15: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج خضر، فواكه وأثمار محفوظة بالخل في دولة قطر

رسم بياني 15
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5.  خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من النباتات صالحة لألكل، 
محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك )2001(

  5.  خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من النباتات صالحة لألكل، 
محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك )2001(
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  6.  بندورة محضرة أو محفوظة بغير 
الخل أو حمض الخليك )2002(

6.  بندورة محضرة أو محفوظة بغير 
الخل أو حمض الخليك )2002(

6.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج بنــدورة محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل 

ً
وفقــا

أو حمــض الخليــك حوالــي 4.9 مليــون كيلوجــرام ويتــم توفيرهــا مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة حيــث ال يوجــد 

إنتــاج محلــي فــي 2018 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 16 و17(.

جدول 6: حساب حجم السوق المحلي لمنتج بندورة محضرة أو محفوظة )رمز النظام المنسق: 2002(

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% 4,908,618.38 159,482.61 0 5,068,100.99 0 0 2002

رسم بياني 16: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتج بندورة محضرة أو محفوظة

يع واردات دولة قطر من البندورة المحضرة حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 17: توز

يتم سد حاجة السوق 
المحلي من البندورة 

المحضرة أو المحفوظة 
بنسبة %100 من خالل 
االستيراد من االسواق 

الخارجية.

تصدرت إيطاليا والصين 
قائمة الدول الموردة 

لمنتج البندورة المحضرة أو 
المحفوظة بنسبة 35% 

و%23 من إجمالي واردات 
قطر من المنتج.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

رسم بياني 17
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6.2   المصانع القائمة في إنتاج بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 
 لبوابــة قطــر الصناعيــة، ال يوجــد فــي دولــة قطــر أي مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج البنــدورة المحضــرة أو 

ً
وفقــا

المحفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك.

6.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك البنــدورة المحضــرة أو المحفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك 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 والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق 

حوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 18(.
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رسم بياني 18: توقعات حجم السوق لمنتج بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك في دولة قطر

رسم بياني 18
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6.4   المصانع قيد االنشاء   
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج البنــدورة المحضــرة أو المحفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض 

الخليــك ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع مرخــص واحــد وهــو مصنــع نيرفانــا 

.
ً
إلنتــاج الطماطــم والكاتشــب وتبلــغ طاقتــه التصميمــة حوالــي 700 ألــف كيلوجــرام ســنويا

6.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصنــع واحــد حاصــل علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج البنــدورة المحضــرة أو المحفوظــة بغيــر الخــل  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. أو حمــض الخليــك، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق بنســبة %100 عــن طر

مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق فــي عــام 2023 حوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام وهو مــا يتجاوز الطاقة التصميمية 

للمصنــع المرخــص بحوالــي 4.9 مليــون كيلوجــرام وعليــه يتضــح بــأن الســوق غيــر متشــبع مــن اإلنتــاج المحلــي مــن منتــج 

البنــدورة المحضــرة أو المحفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك.

  6.  بندورة محضرة أو محفوظة بغير 
7. المشــروم المعلب )2003(الخل أو حمض الخليك )2002(

7.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج المشــروم المعلــب حوالــي 1.3مليــون 

ً
وفقــا

كيلوجــرام ويتــم توفيرهــا مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلــى الرســم البيانــي 19 و20(.

جدول 7: حساب حجم السوق المحلي لمنتج المشروم المعلب )رمز النظام المنسق: 2003(

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% 1,312,435 9,563 0 1,321,998 0 0 2003

رسم بياني 19: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من مشروم معلب 

يتم سد حاجة السوق 
المحلي من المشروم 
المعلب بنسبة 100% 
من خالل االستيراد من 

االسواق الخارجية.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%



29 28

يع واردات دولة قطر من المشروم المعلب بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 20: توز

تصدرت الصين وأندونيسيا 
قائمة الدول الموردة 

للمشروم المعلب بنسبة 
%81.14 و%13.57 من 
إجمالي واردات قطر من 

المشروم المعلب.

رسم بياني 20

13.57%

81.14%

5.29%

الصين
أندونيسيا 
دول أخرى

7.2   المصانع القائمة في إنتاج المشروم المعلب  
 لبوابة قطر الصناعية، ال توجد في دولة قطر أي مصانع قائمة في إنتاج المشروم المعلب.

ً
وفقا

7.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
 لمتوســط نمــو الــواردات والبالــغ %6. وعليــه مــن 

ً
تــم احتســاب نســبة النمــو فــي حجــم الســوق المحلــي وفقــا

المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق فــي عــام 2023 مــا يقــارب 1.79 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم 

البيانــي 21(.

7. المشــروم المعلب )2003(  7. المشــروم المعلب )2003(

رسم بياني 21: توقعات حجم السوق المستقبلية للمشروم المعلب في دولة قطر

رسم بياني 21
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7.4   المصانع قيد االنشاء   
 لبوابــة قطــر الصناعيــة، ال يوجــد فــي دولــة قطــر أي مصانــع حاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج المشــروم 

ً
وفقــا

المعلــب.

7.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال يوجــد مصانــع محليــة عاملــة أو مرخصــة إلنتــاج المشــروم المعلــب، ويتــم ســد %100 مــن حاجــة  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج المشــروم المعلــب ليصــل بحلــول عــام 2023  الســوق عــن طر

ــاج المحلــي  إلــى 1.7 مليــون كيلوجــرام وتقــدر قيمتــه بحوالــي 11.6 مليــون لاير قطــري. مــن الممكــن اســتغالل اإلنت

 مــن االعتمــاد 
ً
للمشــروم الطــازج فــي دولــة قطــر وإنتــاج المشــروم المعلــب، لســد نســبة مــن احتيــاج الســوق بــدال

.
ً
ــا يع اقتصادي الكلــي علــى االســتيراد فــي حــال أثبتــت الدراســات جــدوى هــذه المشــار
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   8.  خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل 
أو حمض الخليك غير مجمدة )2005(

 8.  خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل 
أو حمض الخليك غير مجمدة )2005(

8.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خضــر أخــر محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل 

ً
وفقــا

أو حمــض الخليــك غيــر مجمــدة حوالــي 11 مليــون كيلوجــرام ويتــم االعتمــاد علــى ســد حاجــة الســوق المحلــي بســبة 

%100 مــن الــواردات حيــث ال يوجــد إنتــاج محلــي. )انظــر إلــى رســم بيانــي 22 و23(.

جدول 8: حساب حجم السوق المحلي لمنتج خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة )رمز النظام المنسق: 2005(

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% 11,631,256 0 0 11,860,217 0 0 2005

رسم بياني 22: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة

يع واردات دولة قطر من خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 23: توز

يتم سد حاجة السوق المحلي من 
خضر أخرى محضرة أو محفوظة 

بغير الخل أو حمض الخليك غير 
مجمدة بنسبة %100 من خالل 

االستيراد من االسواق.

تصدرت الصين وإيطاليا قائمة الدول 
الموردة لخضر أخرى محضرة أو 

محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 
غير مجمدة بنسبة %16 و%15 من 

إجمالي واردات قطر من خضر أخرى 
محضرة أو محفوظة.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

رسم بياني 23

16%
36%

12%

14%
7%

15%
الصين
ايطاليا
اسبانيا

لبنان
تركيا

دول أخرى

8.2   المصانع القائمة في إنتاج خضر أخرى محضرة أو محفوظة 
 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2018 ال يوجــد أي مصنــع قائــم ومســجل إلنتــاج خضــر أخــرى محضــرة أو 

ً
وفقــا

محفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك غيــر مجمــدة ضمــن رمــز النظــام المنســق 2005.

8.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك خضــر أخــرى محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك غيــر مجمــدة مرتبــط ارتبــاط وثيــق 

ــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط  بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافت

نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع 

أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 13 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 24(. 
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   8.  خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل 
أو حمض الخليك غير مجمدة )2005(

رسم بياني 24: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة في دولة قطر

رسم بياني 24

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

8.4   المصانع قيد االنشاء   
ال يوجــد أي مصنــع حاصــل علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج خضــر أخــرى محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض الخليــك 

غيــر مجمــدة ضمــن رمــز النظــام المنســق 2005.

8.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال يوجــد مصانــع محليــة عاملــة أو مرخصــة لمنتــج خضــر أخــرى محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل أو  أظهــر التقر

حمــض الخليــك غيــر مجمــدة ويتــم االعتمــاد بنســبة %100 علــى الــواردات مــن دول أبرزهــا الصيــن وايطاليــا.

إلــى   2023 عــام  بحلــول  ليصــل  محفوظــة  أو  محضــرة  أخــرى  خضــر  منتــج  علــى  الطلــب  ينمــو  أن  المتوقــع  مــن 

يــر بأنــه توجــد حاجــة لدخــول ُمصنعيــن جــدد فــي مجــال إنتــاج خضــر أخــرى  13.4مليــون كيلوجــرام. وعليــه يظهــر التقر

أو محفوظــة. محضــرة 

9.  مربى وهالم فواكه، وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، 
محصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى )2007(

9.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج مربــى وهــالم فواكــه، وخبيــص )مرمــالد( 

ً
وفقــا

إليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــرى حوالــي بالطبــخ، وإن أضيــف  أثمــار، محصــل عليهــا  يــس أو عجــن فواكــه أو   وهر

1.8 مليون كيلوجرام. )انظر إلى الرسم البياني 25 و26(.

جدول 9: حساب حجم السوق المحلي لمنتج مربى وهالم فواكه )رمز النظام المنسق: 2007(

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% 1,828,733 33,122 0 1,861,855 0 0 2007

رسم بياني 25: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من مربى وهالم الفواكه

يتم سد حاجة السوق 
المحلي من المربى بنسبة 
%100 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%
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9.  مربى وهالم فواكه، وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، 
محصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى )2007(

  9.  مربى وهالم فواكه، وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، 
محصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى )2007(

يع واردات دولة قطر من مربى وهالم فواكه بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 26: توز

تصدرت تركيا والهند قائمة 
الدول الموردة للمربي وهالم 

الفواكه بنسبة %15 و13% 
من إجمالي واردات قطر من 

المربي وهالم الفواكه.

رسم بياني 26

15%

9%

10%

38%

7%

13%

8%

تركيا
الهند
لبنان

سلطنة عمان
فرنسا
ايطاليا

دول أخرى

9.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج مربــى وهــالم فواكــه، وخبيــص )مرمــالد( وهريــس أو عجــن فواكــه أو 
أثمــار، محصــل عليهــا بالطبــخ، وإن أضيــف اليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــر 

يــس أو عجــن  ال توجــد فــي دولــة قطــر مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج مربــى وهــالم فواكــه، وخبيــص )مرمــالد( وهر

فواكــه أو أثمــار، محصــل عليهــا بالطبــخ، وإن أضيــف إليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــرى. )رمــز النظــام المنســق: 2007( 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة.
ً
وذلــك وفقــا

9.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
يــس أو عجــن الفواكــه أو األثمــار، محصــل عليهــا  بمــا أن اســتهالك المربــى وهــالم الفواكــه، والخبيــص )مرمــالد( وهر

بالطبــخ، وإن أضيــف اليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــر مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم 

الســوق بافتــراض 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 2.1 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 

2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 27(.

رسم بياني 27: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج مربى وهالم فواكه في دولة قطر

رسم بياني 27

1,750,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,050,000
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  9.  مربى وهالم فواكه، وخبيص )مرمالد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، 
محصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى )2007(

9.4   المصانع قيد االنشاء   
يــس أو عجــن فواكــه  أظهــرت البيانــات أنــه ال يوجــد مصانــع مرخصــة إلنتــاج مربــى وهــالم فواكــه، وخبيــص )مرمــالد( وهر

أو أثمــار، محصــل عليهــا بالطبــخ، وإن أضيــف اليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــرى. 

9.5   الخاتمة  
يــس  يــر بأنــه ال توجــد مصانــع محليــه عاملــة أو مرخصــة إلنتــاج مربــى وهــالم فواكــه، وخبيــص )مرمــالد( وهر أظهــر التقر

أو عجــن فواكــه أو أثمــار، محصــل عليهــا بالطبــخ، وإن أضيــف اليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــر، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق 

يــق االســتيراد. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج المربــى ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى  المحلــي %100 عــن طر

2.1 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن إنتــاج منتــج مربــى وهــالم فواكــه وُهنــاك 

حاجــه لدخــول مصانــع فــي هــذا القطــاع للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري فــي حــال أثبتــت الدراســات 

.
ً
التفصيليــة جــدوى المشــروع اقتصاديــا

10.  فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة لألكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف 
إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر )2008(

10.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
ــات الصالحــة لــأكل حوالــي 5.4  ــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي للثمــار وأجــزاء النبات  للبيان

ً
وفقــا

مليــون كيلوجــرام فــي العــام 2018 بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي مليــون 

. )انظــر إلــى الرســم 
ً
كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل %7 منهــا فقــط وبمــا يعــادل 72 ألــف كيلوجــرام ســنويا

البيانــي 28 و29(.

يقة أخرى )رمز النظام المنسق: 2008( جدول 10: حساب حجم السوق المحلي لمنتج أجزاء النباتات الصالحة لأكل محضرة أو محفوظة بطر

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% 5,439,422 12,075 - 5,379,497 72,000 1,000,000 2008

يقة أخرى رسم بياني 28: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من أجزاء النباتات الصالحة لأكل محضرة أو محفوظة بطر

تغطي المصانع العاملة 1% 
من حاجة السوق من أجزاء 

النباتات الصالحة لأكل محضرة 
يقة أخرى  أو محفوظة بطر
بينما يتم سد حاجة السوق 
الـ %99 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

1%

رسم بياني 28

99% انتاج المحلي

الواردات



39 38

10.  فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة لألكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف 
إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر )2008(

  10.  فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة لألكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف 
إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر )2008(

يقة أخرى بحسب الدول الموردة )2018( يع واردات دولة قطر من منتج أجزاء النباتات الصالحة لأكل محضرة أو محفوظة بطر رسم بياني 29: توز

تصدرت الهند وبنجالدش قائمة 
الدول الموردة ألجزاء النباتات 

الصالحة لأكل محضرة أو محفوظة 
يقة أخرى بنسبة %17 و13%  بطر
من إجمالي واردات قطر من الثمار 

أجزاء النباتات الصالحة لأكل.

رسم بياني 29

17%

41%

9%

13%

7%

13%
الهند

بنجدش
لبنان

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
تركيا

دول أخرى

محفوظــة  أو  محضــرة  لــألكل  الصالحــة  النباتــات  وأجــزاء  الثمــار  إنتــاج  فــي  القائمــة   10.2    المصانــع 
بطريقة أخرى 

يقة  يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم فــي إنتــاج الثمــار وأجــزاء النباتــات الصالحــة لأكل محضــرة أو محفوظة بطر

 لبيانــات وزارة التجارة والصناعة.
ً
أخــرى ضمــن رمــز النظــام المنســق: 2008 وهــو مصنــع البينــا ســناكس وذلــك وفقا

10.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
يقــة أخــرى مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة  بمــا أن اســتهالك أجــزاء النباتــات الصالحــة لــأكل محضــرة أو محفوظــة بطر

الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو 

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

الســوق حوالــي 6.3 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 30(. وهــو مــا يشــكل %628 مــن 

مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بمعنــى آخــر فــإن الطاقــات التصميميــة الحاليــة غيــر قــادرة علــى ســد 

حاجــة الســوق المحلــي إال إذا تضاعفــت حوالــي ســتة أضعــاف.

يقة أخرى في دولة قطر رسم بياني 30: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج أجزاء النباتات الصالحة لأكل محضرة أو محفوظة بطر

رسم بياني 30
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  10.  فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة لألكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف 
إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر )2008(

10.4   المصانع قيد االنشاء   
 لبيانــات بوابــة قطــر الصناعيــة للعــام 2018، ال يوجــد مصانــع حاصلــة علــى ترخيــص صناعــي وفــق رمــز النظــام 

ً
وفقــا

.)2008( المنســق 

10.5   الخاتمة  
 .

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %7 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 72 ألــف كيلوجــرام ســنويا أظهــر التقر

تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %1 فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الثمــار وأجــزاء النباتــات الصالحــة لــأكل 

يقــة أخــرى.  محضــرة أو محفوظــة بطر

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى المنتــج ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 6.3 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز 

الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 5.3 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح أن الســوق غيــر متشــبع مــن اإلنتــاج 

يــادة ودخــول  يقــة أخــرى وهنــاك حاجــة لز المحلــي مــن الثمــار وأجــزاء النباتــات الصالحــة لــأكل محضــرة أو محفوظــة بطر

مصانــع فــي قطــاع إنتــاج الثمــار وأجــزاء النباتــات الصالحــة لــأكل للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري فــي حــال 

أثبتــت الدراســات المفصلــة جــدوى المشــروع اقتصاديــا.

11. العصائر )2009(

11.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج العصائــر حوالــي 43.4 مليــون لتــر فــي 

ً
وفقــا

العــام 2018 بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 110 مليــون لتــر فــي الســنة ويتــم 

. يغطــي اإلنتــاج المحلــي %52.4 مــن حجــم الســوق بينمــا يتــم 
ً
اســتغالل %20.7 منــه وبمــا يعــادل 22 مليــون لتــر ســنويا

ســد %47.6 مــن حاجــة الســوق مــن خــالل الــواردات مــن دول عــدة أبرزهــا الكويــت )انظــر إلــى الرســم البيانــي 31 و32(.

جدول 11:حساب حجم السوق المحلي لمنتج العصائر)رمز النظام المنسق: 2009(

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

52.42% 43,403,659 14,933 - 20,665,551 22,753,041 110,121,455 2009

رسم بياني 31: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج العصائر

تغطي المصانع العاملة 52% 
من حاجة السوق من العصائر 

بينما يتم سد حاجة السوق 
الـ %48 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية وذلك 
بحسب بيانات العام 2018.

رسم بياني 31 
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يع واردات دولة قطر من العصائر بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 32: توز

تصدرت بنجالدش والكويت 
قائمة الدول الموردة 

للعصائر بنسبة %26 و24% 
من إجمالي واردات قطر 

من العصائر.

رسم بياني 32 

بنج�دش
الكويت

ية ا�س�مية ا�يرانية الجمور
سلطنة عمان

تركيا
دول أخرى

26%

24%

8%

5%

6%

31%

11.2    المصانع القائمة في إنتاج العصائر 
 
ً
يوجــد فــي دولــة قطــر 11 مصنــع قائــم ومنتــج لعصائــر الفواكــه ضمــن رمــز النظــام المنســق: 2009 وذلــك وفقــا

لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، انظــر الجــدول رقــم 20، إضافــة لذلــك، يوجــد مصنعــان قائمــان لديهمــا تراخيــص إلنتــاج 

ــاج فعلــي حتــى اآلن وهمــا: ــر ولكــن ال يوجــد إنت العصائ

•  مصنع المونة للمواد لغذائية بطاقة تصميمية تعادل 302,400 لتر 

•  مصنع الغيث لتعبئة المياه النقية بطاقة تصميمية تعادل 5،850،000 لتر 

11.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
ــر مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن نســبة  بمــا أن اســتهالك العصائ

ــة  ــة قطــر خــالل الســنوات الخمــس الماضي ــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدول النمــو فــي حجــم الســوق مماثل

والبالغــة حوالــي )2.9)% وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 05 مليــون لتــر فــي عــام 2023 )انظــر 

إلــى الرســم البيانــي 33(. وهــو مــا يشــكل %45.5 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%43.5 مــن 

، أي أن الطاقــات التصميميــة المتاحــة تكفــي لســد 
ً
مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

حاجــة الســوق المحلــي.

11. العصائر )2009(   11. العصائر )2009(

اسم المصنعم

شركة داندي المحدودة1

مصنع البيبسي كوال2

ية إلنتاج األلبان3 الشركة العربية القطر

مصنع الروضة لمنتجات األلبان والعصائر4

كولوسيوم لآليس كريم5

مصنع الدوحة للعصائر والمشروبات والمواد الغذائية6

اسم المصنعم

بلدنا للصناعات الغذائية7

الخليج لمنتجات الغذائية8

مصنع الرائد لتجهيز األغذية الطازجة9

مصنع االتحاد للمرطبات10

مصنع ثمار للعصائر11

جدول 12: قائمة المصانع العاملة في إنتاج العصائر )رمز النظام المنسق: 2009(
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  11. العصائر )2009(

رسم بياني 33: توقعات حجم السوق المستقبلية للعصائر في دولة قطر

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

البيانــات وجــود مصنعيــن مرخصيــن بطاقــات تصميميــة مجموعهــا 5.1 مليــون لتــر.

11.5   الخاتمة  
 .

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %20.7 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 22 مليــون لتــر ســنويا أظهــر التقر

تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %52.4مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن العصائــر. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب 

علــى منتــج العصائــر ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 50 مليــون لتــر وهــو مــا يشــكل %45.5 مــن مجمــوع الطاقــات 

، وعليــه 
ً
التصميميــة للمصانــع العاملــة و%43.5 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

يــر بــأن الطاقــات التصميميــة الحاليــة تكفــي لســد حاجــة الســوق المحلــي. يظهــر التقر
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جدول 13: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج العصائر )رمز النظام المنسق: 2009(




