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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 االطراف ذات الصلة”
ً
البيانات مرجعا
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  الهدف

  1. المياه المعبأة )2201(

1. المياه المعبأة )2201(

ير لدراسة صناعة المياه المعبأة الطبيعية والغازية في دولة قطر والُمدرجة في التصنيفات التالية: يهدف هذا التقر

1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 بينمــا يبلــغ 

ً
 للبيانــات المتوفــرة، يبلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج الميــاه المعبــأة حوالــي 1.2 مليــار لتــر ســنويا

ً
وفقــا

مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 2.5 مليــار لتــر فــي الســنة ويتــم اســتغالل %47.4 فقــط منهــا 
. تســاهم هذه المصانع في ســد %98 من حاجة الســوق المحلي )انظر إلى الرســم 

ً
وبما يعادل 1.18 مليار لتر ســنويا

 )%0.18( مــن إنتاجهــا لألســواق الخارجيــة، ممــا ســبق يمكــن 
ً
البيانــي 1 و2( بينمــا تصــدر هــذه المصانــع نســبة ضئيلــة جــدا

تفســير عــدم اســتغالل الطاقــات التصميميــة بشــكل تــام بتشــبع الســوق المحلــي وضعــف الصــادرات.

يــة وكذلــك تحليــال للواقــع الحالــي لصناعــة الميــاه   للمصانــع المحليــة المنتجــة للميــاه المعبــأة والغاز
ً
يــر عرضــا سيشــمل التقر

يــة فــي الدولــة وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية. المعبــأة والغاز

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو االصطناعية والمياه المياه المعبأة 12201
ية، غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهه؛  الغاز

جليد وثلج
مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية مضاف اليها سكر المياه الغازية22202

أو مواد تحلية أخر أو منكهه ومشروبات أخر غير كحولية، عدا 
عصارات الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 20.09

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج المياه المعبأة)رمز النظام المنسق:2201(

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

98.13% 1,200,755,487 0 2,194,998 22,443,124 1,180,507,361 2,489,305,262 2201
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1. المياه المعبأة )2201(

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من المياه المعبأة
رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

98.13%

1.9%

تغطي المصانع العاملة 
%98.13 من حاجة 

السوق المحلي بينما 
يتم سد ال%1.9 من 

خالل االستيراد من 
األسواق الخارجية. 

يع واردات دولة قطر من المياه المعبأة حسب الدولة الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني ٢

فرنسا
لبنان

ايطاليا
تركيا

يطانيا بر
دول أخرى

32%

19%

9%

12%

16%

12%

تصدرت فرنسا ولبنان 
قائمة الدول الموردة 
للمياه المعبأة بنسبة 

%32 و%19 من إجمالي 
واردات دولة قطر من 

المياه لعام 2018.
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  1. المياه المعبأة )2201(

1.2   المصانع القائمة في انتاج المياه المعبأة
يــة، غيــر  يوجــد فــي دولــة قطــر 26 مصنــع قائــم يعمــل فــي إنتــاج الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة أو االصطناعيــة والميــاه الغاز

 لبيانــات وزارة التجــارة 
ً
مضــاف اليهــا ســكر أو مــواد تحليــة أخــرى وغيــر منكهــه )رمــز النظــام المنســق: 2201( وذلــك وفقــا

والصناعــة، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: 

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في إنتاج المياه المعبأة )رمز النظام المنسق:2201(

اسم المصنعم

مصنع الدوحة للعصائر والمشروبات والمواد الغذائية1

يان لتعبئة المياه المعدنية2 شركة الر

واحة قطر لتعبئة مياه الشرب3

المتحدة للمياه المعدنية4

ية إلنتاج األلبان )غدير(5 الشركة العربية القطر

مصنع نيتروبايت للمنتجات الغذائية6

مصنع الخليج للمياه المحالة والثلج7

مصنع الراشد للثلج8

شركة كوكا كوال المانع9

شركة مصنع فلورا للمياه المعدنية10

مصنع مروة الدولي تعبئة المياه النقية11

الكوثر لمعالجة المياه12

مصنع االتحاد للمرطبات13

اسم المصنعم

شركة مارك قطر إلنتاج وتعبئة المياه14

مصنع لوسيل للمياه المعدنية15

مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة16

ماال فيال إلنتاج وتعبئة المياه17

الكوثر لمعالجة المياه )فرع(18

مياه الوادي النقية19

يع المعلبات المحفوظة20 شركة توز

شركة صفا الدولية21

شركة مصنع مياه المنهل المحدودة22

يرة23 شركة مياه الجز

مصنع الواحات إلنتاج وتعبئة المياه24

مصنع الخليج الغربي إلنتاج الثلج25

مصنع الغيث لتعبة المياه النقية26
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1. المياه المعبأة )2201(

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق
بمــا أن اســتهالك الميــاه 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 1.38 مليــار لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3( وهــو 

مــا يشــكل %56 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%44 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

العاملــة والمرخصة.

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية للمياه المعبأة في دولة قطر

رسم بياني ٣

1,150,000,000

1,200,000,000

1,250,000,000

1,300,000,000

1,350,000,000

1,400,000,000

2019 2020 2021 2022 2023

قع
تو

لم
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سو
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حج
تر)

(ل

السنة
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جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج المياه المعبأة )رمز النظام المنسق:2201(

  1. المياه المعبأة )2201(

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

أظهــرت البيانــات وجــود 9 مصانــع مرخصــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 3. تبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

 .
ً
لهــذه المصانــع حوالــي 627.8 مليــون لتــر ســنويا

اسم المصنعم

أجياد لتعبئة مياه الشرب1

مصنع برادايس للمياه المعدنية2

شركة مياه الغصن المعدنية 3

مياه الكندري النقية 4

مصنع قطر لتعبئة المياه المعدنية5

مصنع جنة للمياه المعبأة6

مصنع لؤلؤة الصدف إلنتاج وتعبئة المياه7

يرانج 8 مخبز ار

مصنع زود للمياه9

1.5   الخاتمة 
ير بأن المصانع المحلية للمياه المعبأة تحت رمز النظام المنسق )2201(، تستغل %47.4 فقط من طاقاتها  أظهر التقر

 مــن الميــاه المعبــأة. تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %98.3 مــن حاجــة 
ً
التصميميــة وبمــا يعــادل 1.18 مليــار لتــر ســنويا

الســوق المحلــي. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى الميــاه المعبــأة ليبلــغ 1.38 مليــار لتــر فــي عــام 2023 وهــو مــا 

يشــكل %56 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%44 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

 وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي متشــبع مــن مصانــع إنتــاج الميــاه المعبــأة.
ً
العاملــة والمرخصــة معــا
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ية )رمز النظام المنسق:2202( جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج المياه الغاز

2. المياه الغازية )2202(

2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
يعمــل المصنعــان بـــ %93 مــن إجمالــي الطاقــات اإلنتاجيــة وهــو مــا يســاوي حوالــي 136 مليــون لتــر، تغطي هذه الكمية 

%65.21 من حاجة الســوق المحلي المقدرة بـ 208 مليون لتر، )انظر إلى الجدول رقم 4( بينما يتم ســد حاجة الســوق 

الـ %34.79 المتبقية من خالل االســتيراد من األســواق الخارجية )انظر إلى الرســم بياني 4 و5( . 

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

65.21% 208,524,980 315,080 - 72,864,523 135,975,537 146,753,782 2202

رسم بياني 4: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من المياه الغازية

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

65%

35%

تغطي المصانع العاملة 
%65 من حاجة السوق 

المحلي بينما يتم سد 
ال%35 من خالل االستيراد 

من األسواق الخارجية.
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ية حسب الدولة الموردة )2018( يع واردات دولة قطر من المياه الغاز رسم بياني 5: توز

رسم بياني ٥

الكويت
اردن

تركيا
النمسا

سلطنة عمان
دول أخرى

26%

23%

8%
7%

6%

30%

تصدرت الكويت واألردن 
قائمة الدول الموردة 

ية بنسبة 26%  للمياه الغاز
و%23 من إجمالي واردات 

ية. قطر من المياه الغاز

  2. المياه الغازية )2202(

2.2   المصانع القائمة في انتاج المياه الغازية 
يــة وهمــا شــركة كــوكا كــوال المانــع ومصنــع  يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعــان عامــالن فــي قطــاع إنتــاج الميــاه الغاز

يــة. )انظــر إلــى جــدول 5( البيبســي كــوال الغاز

ية )رمز النظام المنسق:2202( جدول 5: قائمة المصانع العاملة في إنتاج المياه الغاز

اسم المصنعم

شركة كوكا كوال المانع1

مصنع البيبسي كوال الغازية2
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بافتــراض نســبة نمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني، مــع تجاهــل أي توجهــات نحــو التقليــل 

يــة  يــة لدوافــع صحيــة، فمــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المحلــي للمشــروبات الغاز مــن اســتهالك المشــروبات الغاز

240.6 مليون لتر في عام 2023 )انظر إلى الرســم البياني 6( وهو ما يشــكل %164 من إجمالي الطاقات التصميمية 

، وعليــه مــن المتوقــع أن 
ً
للمصانــع العاملــة و%161 مــن إجمالــي الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة والعاملــة معــا

يتــم ســد المتبقــي مــن حاجــة الســوق مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة.

2. المياه الغازية )2202(

ية في دولة قطر  رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية للمياه الغاز
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  2. المياه الغازية )2202(

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
يــة  يــة وهــو مصنــع الخليــج للميــاه الغاز يوجــد مصنــع واحــد فقــط حاصــل علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الميــاه الغاز

ــد عــن  ي ــاج فإنــه سيســاهم بمــا ال يز ــة اإلنت ــة والفــواره لمرحل ي ــاه الغاز ــج للمي ــع الخلي والفــواره. فــي حــال دخــول مصن

 فــي ســد حاجــة الســوق المحلــي.
ً
طاقتــه التصميميــة البالغــة 2,409,264 لتــر بحــد أقصــى ســنويا

2.5   الخاتمة  
يــة تحــت رمــز النظــام المنســق )2202(، تســتغل %93 مــن إجمالــي  يــر بــإن المصانــع المحليــة للميــاه الغاز أظهــر التقر

الطاقــات اإلنتاجيــة وهــو مــا يعــادل حوالــي 136 مليــون لتــر، تغطــي هــذه الكميــة %65.21 مــن حاجــة الســوق 

المحلــي بينمــا يتــم ســد حاجــة الســوق الـــ %34.79 المتبقيــة مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة، مــن المتوقــع 

يــة ليبلــغ 240.6 مليــون لتــر فــي عــام 2023 وهــو مــا يشــكل %164 مــن إجمالــي  أن ينمــو الطلــب علــى الميــاه الغاز

 
ً
الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%161 مــن إجمالــي الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة والعاملــة معــا

ومــن المتوقــع أن يتــم ســد المتبقــي مــن حاجــة الســوق مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة، وعليــه نــرى بــأن 

يــة مــا زالــت لديــه القــدرة علــى اســتيعاب ٌمصنعيــن جــدد ولكــن يجــب دراســة الســوق  الســوق المحلــي للميــاه الغاز

 لتحديــد األنــواع المطلوبــة.
ً
المحلــي جيــدا
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