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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.    دقيق الحنطة )قمح( أو   الهدف
دقيق خليط حنطة مع شيلم )1101(

ير لدراسة صناعة منتجات المطاحن في دولة قطر والُمدرجة في التصنيفات التالية: 1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيليةيهدف هذا التقر
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج دقيق الحنطــة )قمح( أو دقيق خليط حنطة 

ً
وفق

مع شــيلم حوالي 192مليون كيلوجرام بينما بلغت مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 280 مليون 

. )انظر إلى الرســم البياني 1 و2(.
ً
كيلوجرام في الســنة ويتم اســتغالل %57 منها وبما يعادل 159 مليون لتر ســنويا

 للواقــع الحالــي لصناعــة منتجــات 
ً

ــا للمصانــع المحليــة المنتجــة لمنتجــات المطاحــن وكذلــك تحليــال
ً

يــر عرض سيشــمل التقر
المطاحــن فــي الدولــة وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

دقيق الحنطة )قمح( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.قمح11101

خالصات الشعير.خالصات الشعير21901

عجائن غذائية وإن كانت 31902
مطبوخة أو محشوة

عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة )باللحم أو أية مادة 
أخرى( أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المعكرونة 

ية أو الالزانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكاتيلوني؛  أو الشعير
كسكسي )المغربية( وإن كانت محضرة.

منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص منتجات أساسها الحبوب41904
مثل رقائق الذرة )كورن فليكس(؛ حبوب، )عدا الذرة( بشكل حبيبات 

أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخرى )عدا الدقيق والجريش 
والسميد(، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة وال 

داخلة في مكان آخر.
منتج خبز وفطائر وكعك 51905

وبسكويت وغيرها
منتج خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، 

وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان وبراشيم فارغة من 
األنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق األرز 

ومنتجات مماثلة.

جدول 1:حساب حجم السوق المحلي لمنتج دقيق الحنطة )قمح( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم )رمز النظام المنسق: 1101(

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

83% 191,791,634 200,000 0 32,725,634 159,266,000 279,820,000 1101

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتج دقيق الحنطة

رسم بياني ١

83%

17%

ا�نتاج المحلي

الواردات

تغطي المصانع العاملة 
%83 من حاجة السوق 

من دقيق الحنطة بينما يتم 
سد حاجة السوق الـ 17% 

من خالل االستيراد من 
االسواق الخارجية.
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1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج دقيــق الحنطــة )قمــح( أو دقيــق خليــط حنطــة مــع شــيلم 

ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو مصنــع “مطاحــن الدوحــة” 

و تبلــغ طاقتــه التصميمــة حوالــي 5 مليــون كيلوجــرام.

1.5   الخاتمة 
يــر بأنــه يوجــد مصنــع واحــد فقــط يعمــل فــي إنتــاج منتــج دقيــق الحنطــة )قمــح( أو دقيــق خليــط حنطــة مــع  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. مــن المتوقــع أن يبلــغ  شــيلم، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق بنســبة %83 مــن اإلنتــاج المحلــي والـــ %17 عــن طر

حجــم الســوق حوالــي 221 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 وهــو مــا يشــكل %79 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

يــر بــأن   وعليــه يظهــر التقر
ً
للمصانــع العاملــة و %78 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

الطاقــات التصميميــة الحاليــة تكفــي لســد حاجــة الســوق المحلــي.

1.2   المصانع القائمة في إنتاج دقيق الحنطة )قمح( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم 
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم ويعمــل فــي إنتــاج منتــج دقيــق الحنطــة )قمــح( أو دقيــق خليــط حنطــة مــع 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة. 
ً
يــة وذلــك وفقــا شــيلم وهــو شــركة مطاحــن الدقيــق القطر

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك دقيــق الحنطــة )قمــح( أو دقيــق خليــط حنطــة مــع شــيلم 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 حجم الســوق حوالي 221 

مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3( وهــو مــا يشــكل %79 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

للمصانــع العاملــة و%78 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعا.

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج دقيق الحنطة )قمح( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم في دولة قطر

رسم بياني ٣

205,000,000

225,000,000

220,000,000

215,000,000

210,000,000

185,000,000

190,000,000

195,000,000

200,000,000

قع
تو
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م ال
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2019 2020 2021 2022 2023

 1.    دقيق الحنطة )قمح( أو 
دقيق خليط حنطة مع شيلم )1101(

   1.    دقيق الحنطة )قمح( أو 
دقيق خليط حنطة مع شيلم )1101(

يع واردات دولة قطر من دقيق الحنطة حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني 2

الهند
تركيا

الكويت
سلطنة عمان

اوكرانيا
بولندا

دول أخرى

55%

14%

11%

3%

2%

9%

6%

تصدرت الهند وتركيا قائمة 
الدول الموردة لدقيق 

الحنطة بنسبة 55% 
و%14 من إجمالي واردات 

قطر من دقيق الحنطة.
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خالصــات الشــعير حوالــي 9 مليــون 

ً
وفق

كيلوجــرام، ويتــم ســد حاجــة الســوق القطــري بنســبة %100 مــن خــالل االســتيراد. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 4 و5(.

2.2   المصانع القائمة في إنتاج خالصات الشعير 
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج خالصــات الشــعير. )رمــز النظــام المنســق: 1901( وذلــك 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة.
ً

وفق

جدول 2: حساب حجم السوق المحلي لمنتج خالصات الشعير )رمز النظام المنسق: 1901(

  2. خالصات الشعير )1901(

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

يع واردات دولة قطر من منتج خالصات الشعير حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 5: توز

يتم سد %100من حاجة 
السوق المحلي من منتج 
خالصات الشعير 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

0% 8,979,964 97,992 - 9,077,956 0 0 1901

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

رسم بياني 

هواندا
يكية الو�يات المتحدة امر

سنغافورا
يا ماليز
فرنسا
الهند

دول أخرى

23%

41%

13%

7%

5% 6%5%

2. خالصات الشعير )1901(

تصدرت هولندا والواليات 
يكية قائمة  المتحدة األمر
الدول الموردة لخالصات 

الشعير بنسبة %23 و13% 
من إجمالي واردات قطر من 

خالصات الشعير.
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهالك منتــج خالصــات الشــعير 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 المحلــي حوالــي 10 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 

2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 6( ال توجــد مصانــع قائمــة لتغطيــه جــزء مــن حاجــة الســوق ولكــن فــي حــال دخــول 

المصانــع المرخصــة لمراحــل اإلنتــاج واســتغالل نســبة %100 مــن طاقاتهــا التصميميــة فإنهــا ستســاهم فــي ســد 

%7.5 مــن حاجــة الســوق. 

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج خالصات الشعير )رمز النظام المنسق 1901(

رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية لخالصات الشعير في دولة قطر

رسم بياني ٦

8,600,000

8,800,000

9,000,000

9,200,000

9,400,000

9,800,000

10,000,000

10,200,000

10,400,000

9,600,000

10,600,000

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

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

أظهــرت البيانــات وجــود مصنعــان مرخصــان كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 3. تبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

.
ً
لهــذه المصانــع حوالــي 750 ألــف كيلوجــرام ســنويا

2.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال توجــد مصانــع محليــة تعمــل فــي إنتــاج خالصــات الشــعير، حيــث أنــه ال يوجــد إنتــاج محلــي ويتــم ســد  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. حاجــة الســوق بنســبة %100 عــن طر

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج خالصــات الشــعير ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 10مليــون كيلوجــرام وهــو 

مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة بحوالــي 9.25 مليــون كيلوجــرام. وعليــه يتضــح بــأن الســوق 

يــادة عــدد المصانــع فــي قطــاع إنتــاج خالصــات الشــعير  المحلــي غيــر متشــبع مــن إنتــاج خالصــات الشــعير وُهنــاك حاجــه لز

باإلضافــة إلــى دخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج للمســاهمة فــي ســد حاجــة الســوق القطــري وذلــك بعــد 

.
ً
التأكــد مــن جــدوى المشــروع إقتصاديــا

2. خالصات الشعير )1901(   2. خالصات الشعير )1901(

اسم المصنعم

مصنع الغصن للصناعات الغذائية1

مصنع منتجات الشموس2
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3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج عجائــن غذائيــة وإن كانــت مطبوخــة أو 

ً
وفق

محشــوة مثــل الســباغيتي أو المعكرونــة حوالــي 15 مليــون كيلوجــرام بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة 

للمصانــع العاملــة حوالــي 60 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل %2 منهــا فقــط وبمــا يعــادل 0.9 مليــون 

كيلوجــرام ســنوًيا. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 7 و8(.

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج العجائن الغذائية مثل المعكرونة )رمز النظام المنسق: 1902(

3. العجائن الغذائية مثل المعكرونة )1902(  3. العجائن الغذائية مثل المعكرونة )1902(

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

6.13% 14,772,159 14,887 0 13,880,836 906,210 60,067,600 1902

رسم بياني 7: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من العجائن الغذائية )المعكرونة(

تغطي المصانع العاملة 6% 
من حاجة السوق من العجائن 
الغذائية )المعكرونة( بينما يتم 

سد حاجة السوق %94 من 
خالل االستيراد من األسواق 

%6الخارجية.

94%

رسم بياني 7

ا�نتاج المحلي

الواردات

3.2   المصانع القائمة في إنتاج العجائن الغذائية )المعكرونة(
يوجــد فــي دولــة قطــر 3 مصانــع قائمــة ومنتجــة للعجائــن الغذائيــة كالمعكرونــة رمــز النظــام المنســق: 1902 وذلــك 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، انظــر الجــدول رقــم 5، إضافــة لذلــك، يوجــد مصنــع قائــم لديــه ترخيــص إلنتــاج 
ً

وفق

يــة بطاقــة  المعكرونــة ومشــتقاتها مــن العجائــن ولكــن ال يوجــد إنتــاج فعلــي وهــو شــركة مطاحــن الدقيــق القطر

.
ً
تصميميــة تعــادل 59 مليــون كيلوجــرام ســنويا

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

تصدرت تركيا وإيطاليا قائمة 
الدول الموردة للعجائن 

الغذائية كالمعكرونة 
بنسبة %19 %15 من 

إجمالي واردات دولة قطر 
من المنتج.

رسم بياني 8

تركيا
ايطاليا

المغرب
سلطنة عمان

فرنسا
دول أخرى

19%

15%

9%

9%
8%

40%

اسم المصنعم

الخليج للمنتجات الغذائية )روعة(1

كولوسيوم لاليسكريم2

مخابز األرز األتوماتيكية3

جدول 5: قائمة المصانع العاملة في إنتاج العجائن الغذائية )المعكرونة( )رمز النظام المنسق: 1902(
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3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهالك العجائــن الغذائيــة كالمعكرونــة 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 المحلــي حوالــي 17 مليــون 

كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9(. أي أن الطاقــات التصميميــة للمصانــع المحليــة لديهــا القــدرة 

علــى تغطيــة حاجــة الســوق المحلــي مــن منتجــات المعكرونــة ولكــن قــد يحــول تفضيــل بعــض المســتهلكين لعالمــات 

يــة محــددة دون ذلــك. تجار

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية للعجائن الغذائية )المعكرونة( في دولة قطر

رسم بياني 9

14,000,000

14,500,000

15,000,000

15,500,000

16,000,000

17,000,000

16,500,000

17,500,000

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج العجائــن الغذائيــة )المعكرونــة( ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة 

اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود 4 مصانــع مرخصــة بطاقــات تصميميــة مجموعهــا 6.68 مليــون كيلوجــرام كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول رقــم6.

3.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصانــع محليــة منتجــة للعجائــن الغذائيــة )المعكرونــة(، وهــي تســتغل %2 فقــط مــن طاقاتهــا  أظهــر التقر

التصميميــة وبمــا يعــادل 0.9 مليــون كيلوجــرام ســنوًيا، كمــا توجــد 4 مصانــع مرخصــة. يتــم ســد %6 مــن حاجــة الســوق 

المحلــي مــن خــالل اإلنتــاج المحلــي و %94 مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة مــن دول أبرزهــا تركيــا وإيطاليــا. 

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى العجائــن الغذائيــة )المعكرونــة( ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 17 مليــون كيلوجــرام. 

تســتطيع المصانــع المحليــة القائمــة تغطيــة هــذه الحاجــة فــي حــال اســتغلت %28 فقــط مــن طاقاتهــا التصميميــة 

 إلســتمرار اســتيراد هــذه المنتجــات.
ُ
يــة محــددة ســببا ولكــن يظــل تفضيــل بعــض المســتهلكين لعالمــات تجار

3. العجائن الغذائية مثل المعكرونة )1902(  3. العجائن الغذائية مثل المعكرونة )1902(

اسم المصنعم

رويال باسا فاكتوري1

مصنع اكاسيا للصناعات الغذائية2

الباز للصناعات الغذائية3

مصنع حدائق كنعان4

جدول 6: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج العجائن الغذائية )المعكرونة( )رمز النظام المنسق:1902(
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4.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
وفقــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات أساســها الحبــوب حوالــي 4.95 

مليــون كيلوجــرام بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 179 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة 

ويتــم اســتغالل %95 منهــا وبمــا يعــادل 170 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة. تســاهم هــذه المصانــع بنســبة %95 مــن 

 إنتاجهــا فــي ســد مــا يعــادل %3 فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا تــم تصديــر %5 مــن إنتاجهــا لدولــة الكويــت. 

)انظر إلى الرسم البياني 10 و11(.

جدول 7: حساب حجم السوق المحلي لمنتج منتجات أساسها الحبوب )رمز النظام المنسق: 1904(

4. منتجات أساسها الحبوب )1904(  4. منتجات أساسها الحبوب )1904(

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% 4,950,662 5920 6370 4,792,952 170,000 178,950 1904

رسم بياني 10: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتجات أساسها الحبوب

يع واردات دولة قطر من منتجات اساسها الحبوب حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 11: توز

تغطي المصانع العاملة 
%3 من حاجة السوق 

بينما يتم سد حاجة السوق 
%97 من خالل االستيراد 

من األسواق الخارجية.

يطانيا والهند  تصدرت بر
قائمة الدول الموردة 

لمنتجات أساسها الحبوب 
بنسبة %27 و%19 من 
إجمالي واردات قطر من 
منتجات أساسها الحبوب.

رسم بياني 10

3%

97% انتاج المحلي

الواردات

3%

رسم بياني 11 

يطانيا بر
الهند

تركيا
بنج	دش

اسبانيا
فرنسا

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
لبنان

دول أخرى

27%
41%

2%

19%

11%

9%

11%

6%

4.2   المصانع القائمة في إنتاج منتجات أساسها الحبوب
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم ويعمــل فــي إنتــاج منتجــات أساســها الحبــوب متحصــل عليــه بالتنفيــش أو 

التحميــص مثــل رقائــق الــذرة )كــورن فليكــس(؛ حبــوب )عــدا الــذرة(، بشــكل حبيبــات أو بشــكل رقائــق أو حبــوب مشــغولة 

يقــة أخــرى غيــر مذكــورة وال داخلــة فــي مــكان  يــش والســميد(، ســبق طبخهــا أو محضــرة بطر أخــرى )عــدا الدقيــق والجر

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، وهــو مصنــع مونــة للمــواد الغذائيــة. 
ً

آخــر. رمــز النظــام المنســق: 1904( وذلــك وفق
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4.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج منتجــات أساســها الحبــوب ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج 

بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنعــان مرخصــان كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 8 وتبلــغ مجمــوع طاقاتهمــا 

التصميمــة حوالــي 422 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا.

4.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصنــع واحــد فقــط يعمــل فــي إنتــاج منتجــات أساســها الحبــوب، يســاهم هــذا المصنــع فــي  أظهــر التقر

ســد حاجــة الســوق بنســبة %3 بينمــا يعتمــد الســوق فــي ســد الـــ %97 المتبقيــة مــن حاجتــه مــن خــالل االســتيراد.

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات أساســها الحبــوب ليصــل إلــى حوالــي 5.7 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 

2023 وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 5.5 مليون كيلوجــرام ويتجاوز الطاقات 

التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا بحوالــي 5 مليــون كيلوجــرام، أي أن الطاقــات الحاليــة ال تكفــي لســد 

 وتفضيــل بعــض 
ً
حاجــة الســوق مــن هــذه المنتجــات. قــد يكــون الســبب هــو عــدم توافــر المــواد الخــام األساســية محليــا

يــة معينــة. المســتهلكين لعالمــات تجار

4.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتجــات أساســها الحبــوب 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 5.7 مليــون كيلوجــرام 

فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 12( وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميمية للمصانــع العاملة بحوالي 

5.5 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا بحوالــي 5 مليــون كيلوجــرام.

  4. منتجات أساسها الحبوب )1904(

رسم بياني 12: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج منتجات أساسها الحبوب في دولة قطر

رسم بياني 12
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اسم المصنعم

الباز للصناعات الغذائية1

مصنع الوسيل للمواد الغذائية2

جدول 8: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج منتجات أساسها الحبوب )رمز النظام المنسق: 1904(

4. منتجات أساسها الحبوب )1904(
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5.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
وفقــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج خبــز وفطائــر وكعــك وبســكويت وغيرهــا 

مــن منتجــات المخابــز حوالــي 109 مليــون كيلوجــرام بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 

135 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل %61 منهــا وبمــا يعــادل 84 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة )انظــر 

إلــى الجــدول 9(. ســاهم اإلنتــاج المحلــي فــي ســد %76 مــن حاجــة الســوق مــن منتجــات المخابــز بينمــا ســاهمت 

الــواردات فــي ســد %24 مــن حاجــة الســوق )انظــر إلــى الرســم البيانــي 13 و14(.

   5.  منتجات خبز وفطائر وكعك وبسكويت 
وغيرها من منتجات المخابز )1905(

 5.  منتجات خبز وفطائر وكعك وبسكويت 
وغيرها من منتجات المخابز )1905(

جدول 9: حساب حجم السوق المحلي لمنتجات المخابز )رمز النظام المنسق 1905(

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

76% 109,819,990 52,335 0 26,290,529 83,581,795 135,965,549 1905

رسم بياني 13: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من لمنتجات المخابز )2018(

تغطي المصانع العاملة 
%76 من حاجة السوق 

من منتجات المخابز بينما يتم 
سد حاجة السوق الـ 24% 
المتبقية من خالل االستيراد 

من األسواق الخارجية.

رسم بياني 13

24%

76% انتاج المحلي

الواردات

يع واردات دولة قطر من منتجات المخابز حسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 14: توز

في العام 2018 تصدرت 
سلطنة عمان والهند 
قائمة الدول الموردة 
لمنتجات المخابز بنسبة 

%20 و%14 من إجمالي 
واردات قطر من المنتج.

رسم بياني 14

سلطنة عمان
الهند

تركيا
يطانيا بر
الفلبين

دول أخرى

20.29%

13.54%

11.29%

6.38%6.08%

42.42%

5.2   المصانع القائمة في إنتاج خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز
ا 

ً
يوجــد فــي دولــة قطــر 13 مصنــع قائــم ويعمــل إنتــاج منتجــات المخابــز  ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1905 وذلــك وفق

ــز  ــاج منتجــات المخاب ــه ترخيــص إلنت ــات وزارة التجــارة والصناعــة، انظــر الجــدول رقــم 10، كمــا يوجــد مصنــع قائــم لدي لبيان

ولكــن ال يوجــد إنتــاج فعلــي وهــو النــورس لتصنيــع اللحــوم والخبــز بطاقــة تصميميــة تعــادل 6,136,631 كيلوجــرام.
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   5.  منتجات خبز وفطائر وكعك وبسكويت 
وغيرها من منتجات المخابز )1905(

 5.  منتجات خبز وفطائر وكعك وبسكويت 
وغيرها من منتجات المخابز )1905(

اسم المصنعم

مصنع مونة للمواد الغذائية1

مخبز البتيل2

مخبز وحلويات الحبيب3

مخابز االرز االتوماتيكية4

مصنع نيتروبايت للمنتجات الغذائية5

شركة مطاحن الدقيق القطرية6

بلدنا للصناعات الغذائية7

مخابز نابولي8

يا9 مخابز كور

أفران لبنان الحديثة10

شركة مصانع قطر لألغذية - بفكي قطر11

الخليج للمنتجات الغذائية )روعة(12

مخابز السلوي االتوماتيكية13

جدول 10: قائمة المصانع العاملة في إنتاج منتجات المخابز )رمز النظام المنسق 1905(

5.4   المصانع قيد االنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج خبــز وفطائــر وكعــك وبســكويت وغيرهــا مــن منتجــات 

المخابــز )رمــز النظــام المنســق 1905( ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود 10 مصانــع 

مرخصــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي تبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة لهــذه المصانــع حوالــي 40.9 مليــون 

كيلوجــرام ســنوًيا.

5.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتجــات الخبــز وفطائــر وكعــك وبســكويت وغيرهــا مــن منتجــات المخابــز 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 126 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 15( يشــكل حجــم الســوق المتوقــع 

نســبة %93 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%72 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

العاملــة والمرخصــة مًعــا وعليــه فــإن الطاقــات المحليــة قــادرة علــى ســد حاجــة الســوق مــن منتجــات المخابــز.

رسم بياني 15: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز في دولة قطر 
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   5.  منتجات خبز وفطائر وكعك وبسكويت 
وغيرها من منتجات المخابز )1905(

اسم المصنعم

مصنع حلويات العكر1

مصنع محطة الخبز2

مصنع اسبن للبسكويت3

مصنع و مخابز باريس4

مخابز رتاج5

مصنع فيتكو لمنتجات المخابز و المنتجات الغذائية6

هولسم اواسيس فود فاكتوري7

يدز بيكري8 رويال بر

دياليت للصناعات الغذائية9

يرانج10 مخبز ار

جدول 11: قائمة المصانع المرخصة إلنتاج منتجات المخابز )رمز النظام المنسق 1905(

5.5   الخاتمة  
يــر وجــود 13 مصنــع قائــم يعمــل فــي إنتــاج خبــز وفطائــر وكعــك وبســكويت وغيرهــا مــن منتجــات المخابــز، إذ  أظهــر التقر

يتــم ســد حاجــة الســوق بنســبة %76 مــن اإلنتــاج المحلــي بينمــا تســد الــواردات %24 مــن حاجــة الســوق. 

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج خبــز وفطائــر وكعــك وبســكويت وغيرهــا مــن منتجــات المخابــز ليبلــغ حوالــي 

 ســد حاجــة الســوق فــي حال اســتغلت 
ً
126 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 وعليــه تســتطيع المصانــع القائمــة حاليــا

%93 مــن طاقتهــا التصميميــة وفــي حــال دخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج فإنهــا تســتطيع ســد حاجــة الســوق 

المحلــي باســتغالل %71 مــن طاقتهــا التصميميــة.




