
1

ير حول تقر

 إنتاج خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي
 ومنتجات الصلصات والمحضرات الغذائية األخرى

في دولة قطر

إعداد
إدارة التنمية الصناعية

2019

ير الصناعـــــــية التـــقــــار



1

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.   خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي )2101(  الهدف

يــر لدراســة إنتــاج خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي والصلصــات والمحضــرات الغذائيــة فــي دولــة  يهــدف هــذا التقر
قطــر والُمدرجــة فــي التصنيفــات التاليــة:

1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي أو 

ً
وفق

متــة محمصــة حوالــي3.6 مليــون كيلوجــرام فــي العــام 2018، ويتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن خــالل 

االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1 و2(.

ــا للمصانــع المحليــة المنتجــة لخالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي والصلصــات والمحضــرات 
ً

يــر عرض سيشــمل التقر
بــن أو شــاي والصلصــات والمحضــرات  الحالــي لصناعــة خالصــات وأرواح ومركــزات  للواقــع   

ً
تحليــال الغذائيــة وكذلــك 

الغذائيــة فــي الدولــة وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

خالصات وأرواح ومركزات بن 12101
أو شاي

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو متة ومحضرات أساسها 
هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة؛ هندباء 

يا( محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها  )شكور
وخالصاتها ومركزاتها.

صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل صلصات22103
محضر.

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.محضرات غذائية32106

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي )2101(

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 % 3,560,427 0 0 3,560,427 0 0 2101

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

يتم سد حاجة السوق 
من منتج خالصات 

وأرواح ومركزات بن أو 
شاي أو متة محمصة 
من خالل االستيراد من 

األسواق الخارجية
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1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود 

.
ً
مصنــع واحــد مرخــص وهــو مصنــع منتجــات الشــموس ويبلــغ طاقتــه التصميمــة 2,800 كيلوجرام ســنويا

1.5   الخاتمة 
يــر بأنــه ال يوجــد أي مصنــع يعمــل فــي إنتــاج منتجــات خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي أو محمصــة،  أظهــر التقر

يــق االســتيراد الخارجــي، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج  إذ يتــم ســد حاجــة الســوق بنســبة %100 عــن طر

خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي أو محمصــة، ليصــل حوالــي 4 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 وهــو مــا 

ــد المرخــص بحوالــي 3.997 مليــون كيلوجــرام. يتجــاوز الطاقــة التصميميــة للمصنــع الوحي

1.2   المصانع القائمة في إنتاج خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي 
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصانــع قائمــة وتعمــل فــي إنتــاج خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي أو متــة محمصــة 

 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018.
ً
وفقــا

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتجــات خالصــات وأرواح ومركــزات بــن أو شــاي أو متــة محمصــة مرتبــط 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 4 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3(.

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي في دولة قطر

رسم بياني 3

3,800,000.00

4,200,000.00

4,100,000.00

4,000,000.00

3,900,000.00

3,400,000.00

3,500,000.00

3,600,000.00

3,700,000.00

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

يع واردات دولة قطر من خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني 2

يا ماليز
الهند

يا هنجار
البرازيل

الدنمارك
دول أخرى

37%

15%
12%

21%

10%

5%

يا والهند قائمة  تصدرت ماليز
الدول الموردة لخالصات وأرواح 

ومركزات البن والشاي لدولة 
قطر بنسبة %37 و%15 من 

إجمالي واردات قطر من خالصات 
وأرواح ومركزات البن والشاي.

1.   خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي )2101(  1.   خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاي )2101(
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج الصلصــات حوالــي 18 مليــون كيلوجــرام 

ً
وفق

بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 968 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل 

، يســد اإلنتــاج المحلــي حوالــي %3 مــن حاجــة الســوق بينمــا يتــم 
ً
%48.3 منهــا وبمــا يعــادل 468 ألــف كيلوجــرام ســنويا

يــق االســتيراد )انظــر إلــى الرســم بيانــي 4 و5(. ســد %97 عــن طر

2.2   المصانع القائمة في إنتاج الصلصات 
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم ومنتــج للصلصــات ومحضــرات الصلصــات ضمــن رمــز النظــام المنســق: 2103 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة. إضافــة لذلــك، فــإن مصنــع 
ً

وهــو مصنــع الخليــج للمنتجــات الغذائيــة وذلــك وفق

الرائــد لتجهيــز االغذيــة الطازجــة لديــه ترخيــص إلنتــاج الصلصــات ومحضــرات الصلصــات بطاقــة تصميميــة تعــادل 500,000 

ــاج فعلــي.  ــه إنت كيلوجرام.ولكــن ال يوجــد لدي

جدول 2:حساب حجم السوق المحلي لمنتج الصلصات ومحضرات الصلصات )رمز النظام المنسق: 2103(

2. الصلصات ومحضرات الصلصات )2103(  2. الصلصات ومحضرات الصلصات )2103(

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

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

تغطي المصانع العاملة 3% 
من حاجة السوق المحلي 

من منتج الصلصات ومحضرات 
الصلصات بينما يتم سد 

الـ%97 من خالل االستيراد من 
األسواق 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

3%  18,162,515 37,408.84 0 177,31,923 468,000 968,000 2103

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

97%

3%

رسم بياني 5 

سلطنة عمان
يكية الو�يات المتحدة ا
مر

الكويت
الفلبين
يا ماليز

دول أخرى

28%

27%

20%10%

11%

4%

تصدرت سلطنة عمان 
يكية  والواليات المتحدة االمر

قائمة الدول الموردة 
لمنتج الصلصات ومحضرات 

الصلصات بنسبة 28% 
و%20 من إجمالي واردات 

قطر من هذا المنتج.
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
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 20.9 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 6(. وهــو مــا يشــكل %2164.6 مــن 

مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%431.99 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 

والمرخصــة مًعــا. 

رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج الصلصات في دولة قطر

رسم بياني 6

17,500,000.00

18,000,000.00

18,500,000.00

19,000,000.00

19,500,000.00

20,500,000.00

21,000,000.00

20,000,000.00

21,500,000.00

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

18,689,227.47

19,231,215.07

19,788,920.31

20,362,798.99

20,953,320.17

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الصلصــات ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 

أظهــرت البيانــات وجــود مصنعــان مرخصــان بطاقــات تصميميــة مجموعهــا 3.9 مليــون كيلوجــرام كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول رقــم 3.

2.5   الخاتمة  
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %48.3 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 468 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا.  أظهــر التقر

ســاهمت هــذه المصانــع فــي ســد %3 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الصلصــات فــي العــام 2018. مــن المتوقــع 

أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الصلصــات ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 20.9 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع 

الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بـــ19.99 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

يــر بــأن الطاقــات التصميميــة الحاليــة ال  العاملــة والمرخصــة مًعــا بحوالــي 16.10 مليــون كيلوجــرام. وعليــه يظهــر التقر

.
ً
تكفــي لســد حاجــة الســوق محليــا

اسم المصنعم

مصنع نيرفانا النتاج الطماطم والكاتشب1

مصنع كيو كاتشب2

2. الصلصات ومحضرات الصلصات )2103(   2. الصلصات ومحضرات الصلصات )2103(

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج الصلصات )رمز النظام المنسق: 2103(
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3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج المحضــرات الغذائيــة غيــر المذكــورة فــي 

ً
وفق

مــكان آخــر حوالــي 11 مليــون كيلوجــرام. ال يوجــد أي مصنــع منتــج للمحضــرات الغذائيــة غيــر المذكــورة فــي مــكان آخــر، 

ويتــم اســتيراد جميــع منتجــات المحضــرات الغذائيــة بنســبة %100 مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلى الرســم البياني7 و8(.

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج المحضرات الغذائية )رمز النظام المنسق: 2106(

   3.  إنتاج محضرات غذائية غير مذكورة 
وال داخلة في مكان أخر )2106(

 3.  إنتاج محضرات غذائية غير مذكورة 
وال داخلة في مكان أخر )2106(

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% 11,420,194 125,113 0 11,545,307 0 0 2106

رسم بياني 7: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من محضرات غذائية 

يتم سد حاجة السوق 
من المحضرات الغذائية 
األخرى بنسبة 100% 

من خالل االستيراد من 
األسواق الخارجية.

3.2   المصانع القائمة في إنتاج المحضرات الغذائية
ــا 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للمحضــرات الغذائيــة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 2106 وذلــك وفق

لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018.

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

تصدرت الهند قائمة الدول 
الموردة للمحضرات الغذائية 

األخرى بنسبة %17 من 
إجمالي واردات دولة قطر.

رسم بياني 8

الهند
ين البحر
ليتوانيا

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
ايطاليا

دول أخرى

17%

8%

7%

6%

6%

56%

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%
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3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني 

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

للمحضــرات الغذائيــة األخــرى حوالــي 13 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9(. 

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية للمحضرات الغذائية في دولة قطر

رسم بياني 9

11,000,000.00

11,500,000.00

12,000,000.00

12,500,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00
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لم
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م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج المحضــرات الغذائيــة غيــر المذكــورة فــي مــكان آخــر ولكنهــا 

لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنعــان مرخصــان بطاقــات تصميميــة تصــل الــى 6.8 مليــون 

كيلوجــرام كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم5.

3.5   الخاتمة  
يــر بــأن ال يوجــد أي مصانــع محليــة تنتــج محضــرات غذائيــة غيــر مذكــورة فــي مــكان آخــر فــي دولــة قطــر.  أظهــر التقر

ولذلــك يتــم اســتيراد %100 مــن منتجــات المحضــرات الغذائيــة األخــرى لســد حاجــة الســوق المحلــي. مــن المتوقــع أن 

ينمــو الطلــب علــى منتجــات المحضــرات الغذائيــة غيــر المذكــورة فــي مــكان آخــر ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 13 مليــون 

ــأن  كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة بحوالــي 6.2 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يتضــح ب

الســوق غيــر متشــبع منتجــات المحضــرات الغذائيــة غيــر المذكــورة فــي مــكان آخــر وُهنــاك حاجــة لدخــول مصانــع فــي 

نشــاط انتــاج المحضــرات الغذائيــة األخــرى بعــد دراســة وحصــر هــذه المنتجــات باإلضافــة إلــى دخــول المصانــع المرخصــة 

مرحلــة اإلنتــاج للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري.

اسم المصنعم

مصنع منتجات الشموس1

هولسم اواسيس فود فاكتوري2

جدول 5: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج محضرات غذائية )رمز النظام المنسق: 2106(

   3.  إنتاج محضرات غذائية غير مذكورة 
وال داخلة في مكان أخر )2106(

 3.  إنتاج محضرات غذائية غير مذكورة 
وال داخلة في مكان أخر )2106(






