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 استراتيجية قطر الوطنية
للصناعات التحويلية

في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تهدف إستراتيجية قطر 
يع النمو في قطاع الصناعات التحولية كمحرك  للصناعات التحويلية )2018-2022( إلى تسر

للتنمية والتنويع االقتصادي
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 استراتيجية قطر الوطنية
للصناعات التحويلية

رؤية قطر الوطنية
تطلعات الدولة

01 03

 استراتيجية التنمية الوطنية
ا�ستراتيجية القطاعية 

استراتيجية
الصناعة التحويلية 

 

تطلعـــــــــات قطــــــــــــــاع
الصناعة التحويلية 

استراتيجية القطاع
02مع التنفيذ 

 إن التنمية ا�قتصادية التنافسية
 والمتنوعة هي إحدى أركان

رؤية قطر الوطنية

 تؤكد استراتيجية التنمية الوطنية 2 على
 الحاجة إلى التنويع ا�قتصادي وتقليل

 ا�عتماد على الهيدروكربونات وتشجيع
يد من مشاركة القطاع الخاص المز

نتائج ا�ستراتيجية

ية من ٪33.6 في 2016 إلى ٪42.2 في 2030    .المنتجات غير النفطية والغاز
.الصناعـــــــــــات كثيفــــــــــــــــة ا�بتكــــــــــار من ٪5.1 في 2016 إلى ٪27.7 في 2030
ير من ٪7.0 في عام 2016 إلى٪ 16.4 في عام 2030 .نمو قطــــاع التكــــــــــر

 نمــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات من ٪67.1 عام 2016 إلى ٪72.5 عام 2030

الناتج كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا�جمالي للصناعة التحويلية

.
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 التطور االقتصادي في قطر
التوسع في القطاعات غير نفطية

قطعت قطر خطوات كبيرة في تقليل اعتمادها على القطاع النفطي، حيث ارتفعت حصة الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي من ٪44.3 في عام 2013 

إلى ٪62.6 في عام 2018.

بسبب  أساسي  بشكل   2016-2014 الفترة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  نتج  وقد 
انخفاض أسعار النفط التي انخفضت إلى أقل من النصف في أقل من عامين.

أسعار  تعافي  إلى   
ً
جزئيا ُيعزى  كان  وإن   2018-2016 في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  كان 

النفط- مرتبط بقوة بازدهار القطاع غير النفطي الذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو

 2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية8
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التطور االقتصادي في قطر
التوسع في القطاعات غير نفطية

)الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي )مليار لاير قطري
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الخدمات الماليةالخدمات الحكومية

اخری

 الناتج المحلی
 اإلجمالی االسمی

الصناعات التحويلية

النفط والغازقطاع التشييد و البناء

 2022 - 2018 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 
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مشاركة غير مسبوقة من قبل مستثمرين القطاع الخاص
في قطاع الصناعة التحويلية في قطر

عدد المصانع العاملة
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معدل النمو السنوي المركب

بدايـــــة الحصـــــار

%3 %7 معدل النمو السنوي المركب

 مع رؤية قطر الوطنية  2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تم إطالق إستراتيجية شاملة للصناعة التحويلية 
ً
تماشيا

لتهيئة الظروف لتمكين قطاع التصنيع النابض بالحياة، وإزالة القيود، وتسخير موارد دولة قطر لخلق ميزة تنافسية وبيئة 
يدة لقطاع الصناعة التحويلية ية فر استثمار

للتنويع  المحلي، كمحرك  باإلنتاج  الواردات  استبدال  تحفيز  ، من خالل  المفروض على قطر في عام 2017  الحصار  عمل 
االقتصادي والدفع نحو تطوير قطاع الصناعة التحويلية. شهدت المصانع العاملة في قطر معدل نمو سنوي مركب 

بنسبة ٪7 بعد عام 2017 ، مقارنة بنسبة ٪3 قبل الحصار
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إطار عمل إستراتيجية قطر للصناعة التحويلية 

العوامل التمكينية
ا�ستراتيجية 

لقطاع التصنيع 
في قطر 

 التنسيق المؤسسي
للصناعة التحويلية

المناطق والمجمعات
للصناعة التحويلية

التجارة الدولية

المواهب المحلية
للصناعة التحويلية

المواهب الدولية
للصناعة التحويلية 

 ا�ستثمار ا�جنبي
المباشر للصناعات التحويلية

التمويل المحلي
للصناعة التحويلية 

ا�بتكار في
الصناعة التحويلية 

يادة ا�عمال والشركات ر
الصغيرة والمتوسطة 
في الصناعة التحويلية 

23

1

عوامل التمكين ا�خرى لقطاع التصنيع في قطر

4

5 66

البنية التحتية العامة لتكنولوجيا
المعلومات وا�تصا�ت  اللوائح التجارية العامةالبنية التحتية العامة

والخدمات الحكومية 

78

.

9   عوامل مساعدة إلعادة صياغة مشهد الصناعة التحويلية  

40 مبادرة عبر 9 عوامل مساعدة لتحسين القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في قطر بحيث تستخدم الموارد 
الطبيعية والمواهب واالبتكار والقدرات المالية بشكل متكامل لتحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر ومتنوع
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وصــــف

التنسيق المؤسسي للصناعة التحويلية
1

2

عوامل التمكين

 تسهيل رحلة المستثمر من خ�ل دمج جميع المعلومات وا�جراءات ذات الصلة
ضمن منصات مشتركة التي تشترك فيها كيانات تنسيق متعددة

 المناطق / المجمعات 
للصناعة التحويلية

 جعل المناطق ا�قتصادية داخل دولة قطر (مناطق) والمناطق الحرة الوجهات
ين في مجال الصناعة التحويلية. تسهيل القيام با�ستثمارات  المفضلة للمستثمر

ية في المناطق ا�قتصادية، مع ضمان توفير  ا�ولية وممارسة ا�عمال التجار
ين ضمن القطاعات ا�ستراتيجية  للمستثمر

ً
حلول مصنوعة خصيصا

ا�ستثمار ا جنبي 
المباشر للصناعة التحويلية

 وضع قطر كوجهة رئيسية ل�ستثمار ا�جنبي المباشر لقطاعات الصناعة
 التحويلية ا�ستراتيجية من خ�ل تسهيل ا�ستثمار ا�جنبي في المشاريع
 الرائدة. خلق أقصى قدر من اليقين بشأن ا�ستقرار المالي والتشغيلي

للمواد ومدخ�ت ا�نتاج

يادة ا عمال و الشركات الصغيرة ر
والمتوسطة في الصناعة التحويلية 

4

3

يز مستوى التعقيد والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة  تعز
 في قطر. توفير أقصى قدر من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من

يادة سولة إنشاء الشركات الناشئة ، وخلق الفرص ، والحوافز ،  خ�ل ز
.وا�ستفادة من العقود المحلية الرئيسية كمنصة للنمو

.

.

.

 إطار عمل استراتيجية قطاع التصنيع في قطر

وصــــف

التمويل المحلي للصناعة التحويلية

5

6

عوامل التمكين

 تحفيز ا�ستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية ا�ستراتيجية من خ�ل تسهيل
ين إلى القروض وتبسيط عملية الموافقة على القروض.  وصول المستثمر

 إط�ق صندوق ا�ستثمار في رأس المال التصنيعي وتشجيع توافر آليات تمويل
 بديلة مثل رأس المال ا�ستثماري ، والتمويل الجماعي ل�سم ، وإقراض

ا�عمال من نظير إلى نظير ، إلخ

يز قدرات واستعداد المنتجين المحليين لتصدير منتجاتم من خ�ل منحمالتجارة الدولية   تعز
يعة النمو وتزويدهم بالدعم في المجا�ت  الوصول إلى ا�سواق الدولية سر

 المعقدة مثل تمويل الصادرات والتأمين. تحويل قطر إلى مركز دولي للتجارة من
 خ�ل توفير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المالية المطلوبة لمنتجات مختارة

في قطاعات الصناعة التحويلية ا�ستراتيجية

 دمج ا�بتكار في قطاعات الصناعة التحويلية ا�ستراتيجية من خ�ل: تحسينا�بتكار في الصناعة التحويلية 
 فعالية نظام للبحث والتطوير الحالي (العلوم والتكنولوجيا وا�بتكار) ؛ إنشاء

 صندوق حكومي وبرنامج المنح / القروض ذات الصلة الذي يستهدف
 مشروعات البحث والتطوير ذات ا·مكانات العالية ؛ تحويل قطر إلى وجهة
 مفضلة للشركات متعددة الجنسيات ·جراء البحث والتطوير في قطاعات

الصناعة التحويلية ا�ستراتيجية

 التوافق التام بين تنمية المواهب المحلية والمتطلبات المستقبلية لقطاعالمواهب المحلية للصناعة التحويلية 
الصناعة التحويلية

8

9

7

 وضع قطر كوجهة مهنية طويلة ا�مد للمحترفين و الطموحين الذينالمواهب الدولية للصناعة التحويلية
 يبحثون عن فرص تنمية مهاراتم خارج بلدانم ا�صلية. ضمان أقصى قدر

 من ا�ستقرار لمجال الصناعات التحويلية من خ�ل جذب المواهب الدولية
لتلبية ا�حتياجات المستقبلية للقطاع

.

.

.

.

.

.

.

.
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

البــوليمــرات
01

من   4٪ ~( متري  مليون طن   2.9 تنتج  حيث   - إيثيلين  البولي  عالمي قوي في  بموقع  قطر  تتمتع 
السوق العالمية( ، مع ميزة تنافسية عالية من حيث انخفاض تكليف االنتاج. وستنمو الطاقة اإلنتاجية 
لقطر من البولي إيثيلين بنسبة ٪82 بحلول عام 2025. وسيؤدي السعي لتحسين القدرات في تصنيع 
يز القدرة التنافسية. وهذا سيمكن قطر  يادة الوصول إلى أسواق جديدة وتعز المنتجات الوسيطة إلى ز
يليون دوالر( والنمو المستقبلي  من االستفادة من االتجاهات العالمية المواتية لألسواق الكبيرة )3.8 تر

القوي )٪3.9 سنوًيا متوقعة مقابل ٪3 سنوًيا للناتج المحلي اإلجمالي العالمي(

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية18
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

البالستيك
02

تحتفظ قطر بقاعدة تصنيع بالستيكية متنامية - مع 95 شركة ومبيعات بحوالي 2.1 مليار لاير قطري. 
ومع ذلك ، فإن الواردات )~ 1.8 مليار لاير قطري من األنابيب واألغطية وما إلى ذلك( تخدم حصة كبيرة 
من الطلب المحلي على المنتجات البالستيكية. يمكن للمصنعين االستفادة من 2.9 مليون طن متري 
، لالستفادة من هوامش 

ً
 )المواد الخام( ، والتي يتم تصدير غالبيتها حاليا

ً
من  البولي إيثيلين المنتج محليا

 بالمصنعين في السوق المرجعية )الواليات المتحدة(. وهذا 
ً

يًبا مقارنة يد بنسبة ٪10 تقر التشغيل التي تز
البالستيكية  للمنتجات  فائق  عالمي  مركز  إلى  قطر  في  البالستيك  تصنيع  قاعدة  تحويل  من  سيمكن 

القائمة على البولي إيثيلين

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية20
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

األلومنيوم
03

تنتج شركة قطر ألمنيوم 585 ألف طن متري )~ ٪2 من الطاقة العالمية( من السبائك واسطوانات 
السحب بتكاليف منخفضة تم تحقيقها من خالل تكاليف الكهرباء المنخفضة )القائمة على الغاز( وحجم 
. تسعى اإلستراتيجية إلى إنشاء مجمعات تصنيع لقطاع األلمنيوم والتي ستستفيد 

ً
الصهر الكبير نسبيا

من إمدادات المواد الخام المحلية من األلمنيوم والتوسع في إنتاج المنتجات الوسيطة / النهائية في 
عمليات الدرفلة والصب والسحب لتصنيع منتجات مثل األلواح والصفائح والشرائط والقضبان واألسالك 
يع النمو  واألنابيب والقوالب. سيؤدي ذلك إلى تمكين قطر من االستفادة من االستهالك العالمي سر
يادة بأكثر من 37.2 مليون طن متري(  لأللمنيوم - من المتوقع أن يصل إلى 113.7 مليون طن متري )ز

ومعدل نمو سنوي مركب ٪4.5 بحلول عام 2025

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية22



25

 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

التصنيع باإلضافة
04

تحويل قطر إلى مركز عالمي للصناعة التحويلية باإلضافة )المنتجات المطبوعة ثالثية األبعاد( لالستفادة 
الصناعات  تغذي  يد  تور سلسلة  إنشاء  على  التركيز  مع   -  

ً
محليا المنتجة  الخام  المواد  إمدادات  من 

المتقدمة )مثل الفضاء والطيران والسيارات و المعدات الطبية وما إلى ذلك(. إدخال أنشطة التصنيع 
القائمة على المعرفة لالقتصاد القطري، على سبيل المثال تصميم النماذج األولية والمكونات والتصنيع 

واالختبار - كما تدعمها مجمعات الطباعة ثالثية األبعاد

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية24
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

األغذية والمشروبات
05

 بعد الحصار. تهدف االستراتيجية إلى تطوير سلسلة اإلمداد بالسلع الغذائية 
ً
أحد القطاعات األسرع نموا

في قطر من خالل استبدال ما يصل إلى ٪45 من الواردات بتوسيع اإلنتاج المحلي لألغذية والمشروبات 
بشكل كبير

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية26
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

األدوية
06

. السوق المحلي ينمو بسرعة كبيرة 
ً
 تصنيع ٪1 فقط من األدوية المستهلكة في قطر محليا

ً
يتم حاليا

. نظًرا 
ً
يع قدره ٪6-7 سنويا . ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل سر

ً
تصل إلى ٪6.1 سنويا

لخطورته ، فإن تطوير قطاع المستحضرات الصيدالنية يمثل أولوية قصوى في البرنامج الوطني لالكتفاء 
الذاتي. تهدف اإلستراتيجية لتحويل قطر إلى مركز لتصنيع األدوية وبالذات األدوية الجنيسة

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 28
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 القطاعات الصناعية اإلستراتيجية

البيئات الصعبة
06

تهدف  الطبيعي.  الغاز  ومعالجة  للسيطرة  الخاضعة  البيئات  في  والزراعة  المياه  تحلية  ذلك  يشمل 
اإلستراتيجية لتحويل قطر إلى مركز عالمي لتكنولوجيا البنية التحتية المتقدمة مع حل المشاكل الوطنية 
ذات األولوية. التركيز على إنشاء سالسل إمداد ضمن المجاالت الثالثة: تحلية المياه، الزراعة في البيئات 

الخاضعة للسيطرة، معالجة الغاز الطبيعي

2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية30
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 تسعى استراتيجية الصناعة التحويلية في قطر لالرتقاء
 بمنصات الصادرات الحالية )البوليمرات ، واأللمنيوم ،

 والمنتجات البالستيكية( إلى المستوى التالي مع إضافة
 فرص جديدة في التصنيع باإلضافة / الطباعة ثالثية األبعاد

 وحلول البيئات الصعبة التي تشمل حلول لتحلية المياه ،
 وحلول الزراعة في البيئات الخاضعة للسيطرة وتقنيات

معالجة الغاز الطبيعي

“
“ .
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توقعات نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر

2016 2022 2025 2030

.

30.3 40.4 37.9 45.4

19.8

27.1 32.9

47.8

50.2

67.5
70.7

93.2

الناتج المحلي ا�جمالي للقطاع الصناعي مليار لایر قطري

القطاعات االخرىالقطاعات اإلستراتيجية
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أهداف عام 2030

01

03

06

04

02

05

إجمالي استثمارات
التوسعة 

حصة القطاع الخاص
في ا�ستثمارات الجديدة 

عدد المصانع الجديدة

90%

410

حصـــــــة التصدير
70%

يع صغيرة ومتوسطة مشار
20%

 توقعات القوى
العاملة الجديدة

نمو الناتج المحلي
ا�جمالي إلى 2030

ً
%4.5+ سنويا

*نمو الناتج المحلي
  ا�جمالي إلى 2030

مليار ر.ق43

77,000
100مليار ر.ق 

* امتـــداد تأثيـــر قطـــاع الصناعـــة التحويليـــة علـــى القطاعـــات 
لاير  مليـــار   8.6 حوالـــي  بإضافـــة  سيســـاهم  األخـــرى 
قطـــري للناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بحلـــول عـــام 2030
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- من المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية من 50.2 مليار لاير قطري في عام 2016 إلى 

93.1 لاير قطري في عام 2030 ، بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 4.5٪ .

- من المتوقع أن تنمو القطاعات االستراتيجية بمعدل أسرع بالمقارنة بغيرها – فمن المتوقع أن 

تنمو من 19.9 مليار لاير قطري في عام 2016 إلى 47.7 مليار لاير قطري ، بمعدل نمو سنوي 

مركب مقداره 6.4٪ 

- ستشكل القطاعات االستراتيجية ما يصل إلى ٪51 من قطاع الصناعة التحويلية في عام 2030 

، مرتفعة من ٪39 في عام 2016.

 توقعات الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة
التحويلية في قطر

 2018-2022 استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية38
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البوليمرات
27.2%

ا�لمنيوم
4.1%

منتجات
الطعام 

2.4%

المنتجات
الب
ستيكية 

4.7%

ا�دوية
1.0%

التصنيع
با�ضافة 

8.7%

تطبيقات
البيئات الصعبة 

3.2%
أسمدة

16.1%

منتجات بترولية
10.3%

أخـــــــــرى
8.7%

منتجات
غير معدنية 

6.6%

المعادن المشكلة
4.5%

الصلب
2.6%

02

03

04

06

05

07

08

09

10

11

12
13 01

2030
مليار لایر 93.1

البوليمرات
32.3%

ا�لمنيوم
3.6%

منتجات
الطعام 

2.0%

المنتجات
الب
ستيكية 

1.8%

ا�دوية
0.0%

التصنيع با�ضافة

تطبيقات البيئات الصعبة
أسمدة

19.7%
منتجات بترولية

12.5%

أخـــــــــرى
9.4%

منتجات
غير معدنية 

9.0%

المعادن المشكلة
6.2%

الصلب
3.6%

02

03

0406

05

07

08

09

10 01

2016 
مليار لایر50.2

القطاعات غير االستراتيجيةالقطاعات االستراتيجيةالقطاعات غير االستراتيجيةالقطاعات االستراتيجية
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Qatar National Manufacturing Strategy 
2018-2022
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Qatar National
Manufacturing Strategy

In light of Qatar National Vision )QNV( 2030 and the second National Devel-
opment Strategy )NDS-2( , Qatar Manufacturing Strategy )2018-2022( aims 
to accelerate growth in the manufacturing sector as an engine for econom-
ic development and diversification

48 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Qatar National Vision
Country Aspirations

01 03

02

Non-oil & gas products 33.6% in 2016 to 42.2% in 2030
Innovation-intensive manufacturing from 5.1% in 2016 to 27.7% in 2030
True downstream manufacturing (fabrication) grow from 7.0% in 2016 to 16.4% in 2030
Exports grow from 67.1% in 2016 to 72.5% in 2030

Output as % of manufacturing GDP

.

One Of The Pillars Of QNV Is
Competitive And Diversifield
Economic Development

NDS Sectoral strategy
Manufacturing 

sector aspirations

NDS-2 Is Expected To Emphasize On
The Need To Diversify From
Hydrocarbons And Promote More
Private Sector Participation

Manufacturing Strategy 
Manufacturing Strategy 

With Impelmtation

Outcome of Strategy

Qatar National
Manufacturing Strategy
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Qatar’s Economic Revolution
expansion of non-hydrocarbon sectors

Qatar has made great strides in reducing its dependence on the hydrocarbon 
sector, where the share of non-hydrocarbon GDP in overall GDP increased 
from 44.3% in 2013 to 62.6% in 2018.
GDP contraction in the period 2014-2016 derived primarily from falling hydro-
carbon prices, which more than halved in less than two years.
GDP growth in 2016-2018, while partially attributable to recovery in hydrocar-
bon prices, was a strong function of the booming non-hydrocarbon sector, 
which has become the main driver of growth.

52 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

73.8

39.3

62.3

403.0

19.8
125.2

723.4
750.7

588.7
554.9

607.6

684.0

76.1

50.0

68.7

394.2

21.3

140.4

52.5

60.7

74.7

221.0

21.9

157.9

50.2

65.9

79.9

168.3

163.9

52.8

91.1

80.0

196.0 256.1

165.2

49.8

100.6

85.0

168.0

27.0

22.6

24.4

.

financial services

Others

Nominal GDPManufacturing

construction and 
real estate

Oil And Gas

Government Services

Qatar’s Economic Revolution
expansion of non-hydrocarbon sectors

Nominal GDP (QAR B(
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No. of Operating Factories

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

.

CAGR 3% CAGR 7%

Start Of Blockade

In line with QNV 2030 and NDS-2, a comprehensive manufacturing strategy was launched to create 
conditions to enable a vibrant manufacturing sector, remove artificial constraints, harness Qatar’s 
sources of competitive advantage and create a unique investment
proposition for its manufacturing sector.

The 2017 blockade, by motivating import substitution, functioned as a driver for economic diversifica-
tion and push towards enhanced manufacturing. Operating factories in Qatar
experienced a 7% CAGR after 2017, compared to 3% previously.

Unprecedented participation 
by private investors in Qatar’s manufacturing sector
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43

1

Other enablers for Qatar’s manufacturing sector
 (taken for granted by most investors/hygiene factors)

2

6 75

98

.

institutional coordination 
for manufacturing

Strategic enablers
for Qatar’s
manufacturing

Zones & clusters for 
Manufacturing

FDI for 
manufacturing

Entrepreneurship 
& SMEs in manufacturing

Local financing for
Manufacturing

Innovation for
Manufacturing

International
Trade

Public ‘classic’
infrastructure

Public ICT infrastructure
General business

 & regulations 
government services

Local talent for
Manufacturing

International talent 
for manufacturing

40 initiatives across 9 strategic enablers to improve the competitiveness of Qatar’s manufacturing sector 
such that it fully utilizes Qatar’s natural resources, talents, innovation skills and financial capabilities to 
achieve a sustainable, prosperous and diversified economy.

Framework for Qatar’s manufacturing sector strategy
9 enablers to redefine the manufacturing landscape
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Description

Institutional coordination 
for manufacturing

1

2

Enablers

Facilitate the manufacturing investor journey by consolidating all 
relevant information and procedures within common delivery 
platforms shared by multiple coordinating entities.

Zones and clusters
for manufacturing

Make Qatar’s inland economic zones (Manateq) and free zones 
(QFZA) preferred destinations of choice. Enhance ease of making 
initial investments and doing business in economic zones, while 
ensuring that investors are offered tailored solutions customized 
to the needs of operating within strategic manufacturing 
sub-sectors.

 FDI for manufacturing Position Qatar as a prime FDI destination for strategic manufacturing 
sub-sectors by facilitating foreign investment in flagship projects. 
Create a maximum level of certainty regarding the financial and 
operational stability of materials and other production inputs.

Entrepreneurship & SMEs 
in manufacturing

Enhance the level of sophistication and competitiveness of Qatar’s 
manufacturing SMEs. Provide maximum support to manufacturing 
SMEs by increasing the ease of setting up start-ups, creating 
opportunities, incentives and leveraging major local contracts as a 
platform for growth. 

4

3

.

.

.

.

Description

Local financing
for manufacturing

5

6

Enablers

Stimulate major investments into strategic manufacturing 
sub-sectors by improving the ease of investor access to loans 
and streamlining the loan approval process. Launch manufactur-
ing equity investment fund and encourage the availability of 
alternative financing mechanisms such as venture capital, equity 
crowdfunding, peer-to-peer business lending, etc.

International trade Enhance the capabilities and readiness of local manufacturers to 
export their products by granting them access to fast-growth 
international markets and providing them with support in 
complex areas such as export finance and insurance. Turn Qatar 
into an international hub for global traders by providing the 
required logistics and financial infrastructure for selected 
products in strategic manufacturing sub-sectors.

Innovation for 
manufacturing

Integrate innovation in strategic manufacturing sub-sectors by: 
improving the effectiveness of the existing R&D (science, technology, 
and innovation) ecosystem; creating a government fund and related 
grant/loan program targeting high-potential R&D projects; turning 
Qatar into a preferred destination for multinational corporations to 
conduct R&D in domains related to Qatar’s strategic manufacturing 
sub-sectors.

Local talent for manufacturing Fully align talent development in Qatar with the future requirements 
of the manufacturing sector.

International talent 
for manufacturing

Position Qatar as a long-term career destination for ambitious 
professionals seeking talent development opportunities outside of 
their home countries. Ensure maximum stability in the pool of 
internationally sourced high-skilled workers to meet the future 
requirements of the manufacturing sector.

8

9

7

.

.

.

.

Framework For Qatar’s Manufacturing Sector Strategy 
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Manufacturing strategic 
sub-sectors 

Polymers
01

Qatar has a strong global position in polyethylene )PE( – producing 2.9 million met-
ric tons )~4% of world market(, with a significant cost advantage.  This is soon to 
be augmented by an 82% expansion of Qatar’s PE production capacity by 2025.  
The pursuit of mid-stream plays will compound access to new markets and en-
hance competitiveness.  This will enable Qatar to take advantage of favorable glob-
al trends of extremely large markets )$3.8 Trillion( and strong future growth )3.9% 
p.a. forecasted vs. 3% p.a. for global GDP(.

62 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Plastics
02

Qatar maintains a growing plastic manufacturing base – with 95 companies and 
~QAR 2.1B in sales. Still, a large share of domestic demand for plastic products 
is served by imports )~QAR 1.8B of pipes, sheeting, lids etc.(. Manufacturers can 
avail of QP’s 2.9 MMT of locally produced polyethylene )raw material(, which 
currently is predominantly exported, to take advantage of operating margins that 
are ~10%-point higher compared to the reference market )US(. This will en-
able the transformation of Qatar’s plastic manufacturing base into a global su-
per-scale hub for PE-based plastic products.

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

64 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Aluminum
03

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

Qatalum, with an annual capacity of 585 thousand metric tons )~2% of global ca-
pacity(, produces cast alloys and extrusion billets at a low-costs achieved through 
economies of scale and low-cost, gas-based electricity. The strategy seeks to es-
tablish an aluminum cluster that will leverage the supply of local aluminum feed-
stock and increase midstream / downstream presence in 
rolling, drawing and extrusion operations to make products such as plate, sheet, 
strip, bars, rods, wire, tubes, pipes and hollow profiles. This will position Qatar to 
avail of the fast-growing global aluminum consumption - expected to reach 113.7 
million metric tons )+37.2MMT, CAGR 4.5%( by 2025.

66 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Additive Manufacturing
04

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

Turn Qatar into a global hub for additive manufacturing )3D printed products( le-
veraging locally produced raw materials supply – with the focus on establishing 
an additive manufacturing value chains which feed into advanced industries )e.g. 
aerospace, automotive, medical etc.(.  Introduce in Qatar’s economy
knowledge-based manufacturing activities e.g. prototype / component design, 
fabrication & testing – as supported by 3D printing clusters.
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Food & Beverage
05

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

One of the fastest growing sub-sectors following the blockade. The strategy aims 
to revamp Qatar’s food commodity supply chain by substituting up to 45% of
imports by substantially expanded local food and beverage production.

70 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Pharmaceuticals 
06

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

Currently, only 1% of drugs consumed in Qatar are locally manufactured.  The do-
mestic market is rapidly growing at 6.1% p.a. and global market is also expected 
to grow at rapid rate of 6-7% p.a.  Due to its criticality, the development of the 
pharmaceutical sector is a top priority in the national self-sufficiency program.  It 
is aimed to turn Qatar into a major international hub for generics’ production, with 
added capabilities for contract manufacturing.
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Extreme Environment
07

Manufacturing strategic 
sub-sectors 

This includes water desalination, Controlled Environment Agriculture )CEA(, Nat-
ural Gas Processing )NGP(. Turn Qatar into a global hub for the establishment of 
advanced infrastructure technology - commercializing Qatar’s user / deployment 
competencies while solving national need priority problems.  Focus on creating 
value chains within the three focus areas. 

74 Qatar National Manufacturing Strategy 2018-2022
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Qatar’s manufacturing strategy to take existing 
export growth platforms (polymers, aluminum,
plastic products( to the next level while adding new 
opportunities in additive manufacturing / 3D printing 
and extreme infrastructure solutions comprising of 
desalination solutions, controlled environment 
agriculture solutions and natural gas processing
                                                             technologies.

“

“
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2016 2022 2025 2030

.

30.3 40.4 37.9 45.4

19.8

27.1 32.9

47.8

50.2

67.5
70.7

93.2

Sub-sector GDP (QAR B)

Strategic Manufacturing Growth Areas Other Manufacturing Areas

Qatar manufacturing sector 
growth projections
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01

03

06

04

02

05

TOTAL EXPANSION
Investment

QAR 100B

Private share
 in new businesses

1 GDP growth

+QAR 43 B  

+4.5% p.a.

GDP growth rate
2030

Expor t  share

New workforce
expected

SME Number of 
New businesses

90%

410

70%

20%

77,000

2030

Targets 2030

1 Spill over impact of manufacturing sector 
to other sectors to contribute additional 
QAR 8.6B in GDP by 2030
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Key takeaways:

-Manufacturing sector is expected to grow from QAR50.2 B in 2016 to QAR93.1 B 
in 2030, up 4.5% CAGR.

-Strategic sub-sectors are projected to grow at a faster rate from QAR19.9 B 
in 2016 to QAR47.7 B, up 6.4% CAGR.

-Strategic sub-sectors will make up to 51% of the manufacturing sectors in 2030, 
rising from 39% in 2016.
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Projection of Qatar’s 
manufacturing sector GDP
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