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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. بيض طيور بقشرة )0407(  الهدف

ير لدراسة إنتاج البيض 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 البيــض حوالــي 39.76 مليــون كيلوجــرام 

ً
وفقــا

فــي العــام 2018 بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 10 مليــون كيلوجــرام فــي 

الســنة ويتــم اســتغالل %42 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 4.4 مليــون كيلوجــرام. تســاهم المصانــع المحليــة 

 فــي ســد حوالــي %11 مــن حاجــة الســوق بينمــا يتــم ســد %89 المتبقيــة مــن حاجــة الســوق مــن خــالل االســتيراد. 

)انظر إلى الرسم البياني 1 و2(.

 للواقــع الحالــي إلنتــاج البيــض فــي الدولــة 
ً

 للمصانــع المحليــة المنتجــة للبيــض وكذلــك تحليــال
ً
يــر عرضــا سيشــمل التقر

المســتقبلية. الطلــب  وتنبــؤات 

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

بيض طيور بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.بيض طيور بقشرة10407

بيض طيور، بدون قشرة، ومح )صفار البيض( طازج أو مجفف أو بيض طيور بدون قشرة20408
مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ 

بأية طريقة أخرى، وٕان كان محتويا على سكر مضاف أو مواد 
تحلية أخر .

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج بيض طيور بقشرة )رمز النظام المنسق: 0407(

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

10.95% 39,761,321 18,600.00 - 35,428,006 4,351,914 10,343,168 0407

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من البيض طيور بقشرة

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

89%

11%

تغطي المصانع العاملة 
%11 من حاجة السوق 

بينما يتم سد حاجة 
السوق الـ %89 من 

خالل االستيراد من 
االسواق الخارجية.
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1.2   المصانع القائمة في إنتاج البيض بقشرة
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعــان قائمــان ويعمــالن فــي إنتــاج بيــض طيــور بقشــرة، طــازج أو محفــوظ أو مطبــوخ. )رمــز 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: .
ً
النظــام المنســق: 0407( وذلــك وفقــا

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
 بالكثافــة الســكانية وعليــه بنــي التنبــؤ بحجم الســوق المســتقبلي بإفتراض أن نســبة 

ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط اســتهالك البيــض ارتباطــا

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

والــذي بلــغ حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المســتقبلي لمنتــج بيــض الطيــور بقشــرة 

حوالــي 45.87 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3( وهــو مــا يشــكل %443 مــن مجمــوع 

.
ً
الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%135 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية للبيض طيور بقشرة في دولة قطر

رسم بياني 3

42,000,000

47,000,000

46,000,000

45,000,000

44,000,000

43,000,000

38,000,000

39,000,000

40,000,000

قع41,000,000
تو
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ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

يع واردات دولة قطر من بيض طيور بقشرة حسب الدولة الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في قطاع إنتاج البيض طيور بقشرة )رمز النظام المنسق: 0407(

رسم بياني 2

39.88%

30.39%

6.49%

4.48%

3.88%

4.00%

8.00%

2.49%

تركيا
اوكرانيا

سلطنة عمان
الهند

الكويت
ا�ردن
روسيا

دول أخرى

تصدرت تركيا وأكورانيا قائمة 
الدول الموردة للبيض بقشرة 

بنسبة %39.88 و30.39% 
من إجمالي واردات قطر من 

البيض بقشرة.

اسم المصنعم

ية إلنتاج الدواجن1 الشركة العربية القطر

مزارع الشمال إلنتاج الدواجن2

1. بيض طيور بقشرة )0407(   1. بيض طيور بقشرة )0407(
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، ال توجــد فــي دولــة قطــر  مصانــع تعمــل فــي إنتــاج بيــض الطيــور بــدون قشــر )رمــز 

ً
وفقــا

يــق اإلســتيراد )انظــر إلــى الرســم البيانــي 4 و5(.  النظــام المنســق: 0408( إذ يتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق عــن طر

بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج بيــض طيــور بــدون قشــر فــي عــام 2018 حوالــي 663 ألــف كيلوجــرام كمــا فــي 

الجــدول التالــي:

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج بيض طيور بدون قشر )رمز النظام المنسق: 0408(

رسم بياني 4: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من بيض طيور بدون قشرة

يتم سد حاجة السوق 
%100 من خالل االستيراد 

من االسواق الخارجية.

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% 662,622 19,000 0 681,622 0 0 408

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
يوجــد مصنعــان مرخصــان إلنتــاج البيــض بقشــرة ولكنهمــا لــم يدخــال مرحلــة اإلنتــاج بعــد، وتبلــغ مجمــوع طاقاتيهمــا 

.
ً
التصميميــة حوالــي 23 مليــون كيلوجــرام ســنويا

1.5   الخاتمة 
يــر وجــود مصنعيــن محلييــن يعمــالن فــي إنتــاج بيــض طيــور بقشــرة، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق الـــ%11 مــن خــالل  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج بيــض طيور  اإلنتــاج المحلــي بينمــا يتــم ســد الـــ%89 المتبقيــة عــن طر

بقشــرة ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى حوالــي 45.87 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

للمصانــع العاملــة بحوالــي 35.6 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة 

 بحوالــي 12.6 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن إنتــاج البيــض بقشــرة وُهنــاك 
ً
معــا

يادة  يــادة اســتغالل الطاقــات اإلنتاجيــة للمصانــع العاملــة ودخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج باإلضافــة إلى ز حاجــه لز

عــدد المصانــع المنتجــة للبيــض للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري حيــث أن منتــج بيــض الطيــور بقشــرة مــن 

المنتجــات التــي يمكــن اإلســغناء فيهــا عــن الــواردات بشــكل كلــي.

  1.   بيض طيور بقشرة )0407(

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج بيض طيور بقشر )رمز النظام المنسق: 0407(

اسم المصنعم

مصنع الوعب إلنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة1

مزارع أبو سدرة للسمان والدواجن2

2. بيض طيور بدون قشر )0408(
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهالك البيــض 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 والبالــغ 

حوالــي %2.9 وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المحلــي لمنتــج بيــض الطيــور بــدون قشــرة ليصــل إلــى حوالــي 

764 ألــف كيلوجــرام بحلــول عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 6(. 

رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية للبيض طيور بدون قشرة في دولة قطر

رسم بياني 6
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2.2   المصانع القائمة في إنتاج بيض الطيور بدون قشر  
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصانــع قائمــة و تعمــل فــي إنتــاج بيــض طيــور بــدون قشــر )رمــز النظــام المنســق: 0408(. 

 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018.
ً
وفقــا

يع واردات دولة قطر من بيض طيور بدون قشرة حسب الدولة الموردة )2018( رسم بياني 5: توز

1%1%

رسم بياني 5 

37%

4%

9%

32%

16%

اوكرانيا
الهند

يكية الو�يات المتحدة ا	مر
الدنمارك

سلطنة عمان
تاي�ند
كندا

تصدرت أوكرانيا والهند 
قائمة الدول الموردة للبيض 

بدون قشرة بنسبة 37% 
و32% من إجمالي واردات 
قطر من البيض بدون قشرة.

2. بيض طيور بدون قشر )0408(   2. بيض طيور بدون قشر )0408(
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  2. بيض طيور بدون قشر )0408(

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
 للبيانات المتوفرة ال يوجد مصانع مرخصة إلنتاج بيض الطيور بدون قشرة.

ً
وفقا

2.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال توجــد مصانــع عاملــة أو مرخصــة فــي إنتــاج بيــض الطيــور بــدون قشــرة إذ يتــم ســد حاجــة الســوق  أظهــر التقر

كاملــة مــن خــالل االســتيراد. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج بيــض الطيــور بــدون قشــرة ليصــل إلــى 764 ألــف 

كيلوجــرام بحلــول عــام 2023، بنمــا ال توجــد مصانــع عاملــة أو مرخصــة تعمــل فــي إنتــاج هــذا المنتــج وعليــه يتضــح بــأن 

الســوق المحلــي غيــر متشــبع. مــن الممكــن أن تتوســع المصانــع المنتجــة لبيــض الطيــور بقشــرة بإضافــة منتــج البيــض 

.
ً
بــدون قشــرة لتلبيــة حاجــة الســوق فــي حــال أثبتــت الدراســات جدواهــا إقتصاديــا




