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تنويه
ير، بيانات استرشادية فقط وليست ذات حجية قانونية، كما أن الوزارة ليست  “تعد البيانات الواردة في التقر

 إلى البيانات المذكورة ضمنه، وأن المستثمر هو 
ً
ية يتم اتخاذها استنادا مسؤولة عن أي قرارات استثمار

 ألي من اإلجراءات 
ً
وحده المسؤول عن القرارات التي سيتم اتخاذها، هذا وال ُتشكل هذه البيانات مرجعا

والمسؤوليات القانونية المترتبة على األطراف ذات الصلة”.
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1. لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )0201(  الهدف

 للتصنيفات التالية:
ً
ير إلى دراسة صناعة اللحوم في دولة قطر وفقا 1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيليةيهدف هذا التقر

 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج اللحــوم حوالــي 8.5 مليــون كيلوجــرام بينمــا 
ً
وفقــا

بلــغ إجمالــي الطاقــة التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 700 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة حيــث يتــم اســتغالل 18% 

منهــا أي مــا ُيعــادل 125 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا وتســاهم هــذه المصانــع فــي ســد حوالــي %1 مــن احتيــاج الســوق 

المحلــي مــن لحــوم األبقــار )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1و2(.

 للواقــع الحالــي لصناعــة اللحــوم فــي دولــة 
ً

ــا للمصانــع المحليــة المنتجــة للحــوم وكذلــك تحليــال
ً

يــر عرض سيشــمل التقر
قطــر و توقعــات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة.لحوم فصيلة األبقار10201

لحوم فصيلة األبقار، مجمدة.لحوم فصيلة األبقار20202

لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة.لحوم فصيلة الضأن30204

 لحوم وأحشاء وأطراف 40207
صالحة لألكل

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو 
مبردة أو مجمدة.

سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء سجق51601
وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه 

المنتجات.
محضرات وأصناف محفوظة 61602

أخرى من لحوم
محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم أو من أحشاء 

وأطراف أو من دم حيواني.
يات ورخويات71605 يات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة.قشر يات ورخويات والفقار قشر

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )رمز النظام المنسق: 0201(

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

1% 8,483,089 0 0 8,358,088.64 125,000 700,000 0201

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة

رسم بياني ١

1%

99% ا�نتاج المحلي

الواردات

تغطي المصانع العاملة 
%1 من حاجة السوق 
المحلي بينما تساهم 

الواردات في سد 99% 
من حاجة السوق المحلي.
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1.2    المصانع القائمة في إنتاج اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 
 
ً
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعــان قائمــان فــي إنتــاج لحــوم األبقــار ضمــن رمــز النظــام المنســق:0201 وذلــك وفقــا

لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 2، كمــا أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع قائــم مــن بيــن  

المصنعيــن ال يوجــد لديــه إنتــاج فعلــي، وهــو مصنــع دلــه للمنتجــات الغذائيــة، بطاقــة تصميمية تعــادل 350 ألف كيلوجرام 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2019.
ً
وذلــك وفقــا

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية للحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة في دولة قطر

رسم بياني ٣

9,800,000

9,600,000

9,400,000

9,200,000

9,000,000

8,200,000

8,400,000

8,600,000

8,800,000

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2020 2021 2022 2023 2024

السنة

يع واردات دولة قطر من اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة بحسب الدول الموردة )2019( رسم بياني 2 : توز

رسم بياني 2

باكستان
استراليا
يل البراز

يقيا جنوب افر
نيوزلندا

%12دول أخرى

29%

19%

25%

7%

8%

تصدرت باكستان واستراليا 
قائمة الدول الموردة للحوم 

األبقار بنسبة %29 و%25 من 
إجمالي واردات دولة قطر من 

لحوم األبقار.

1. لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )0201(   1. لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )0201(

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
 بالكثافــة الســكانية فقــد ٌبنيــت توقعــات حجــم الســوق بافتــراض أن نســبة 

ً
 وثيقــا

ً
بمــا أن اســتهالك اللحــوم مرتبــط ارتباطــا

النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة 

حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 9.6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى 

الرســم البيانــي 3(، وهــو مــا يشــكل %1371 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و %119 مــن مجمــوع 

، أي أن حجــم الســوق المســتقبلي فــي العــام 2024 يتجــاوز 
ً
ــع العاملــة والمرخصــة معــا ــة للمصان الطاقــات التصميمي

 بحوالــي 8.9 مليون كيلوجرام ويتجاوز مجموع الطاقات التصميمية 
ً
مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حاليــا

 بحوالــي 1.5 مليــون كيلوجــرام.
ً
للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

اسم المصنعم

ية إلنتاج اللحوم1 الشركة القطر

مصنع دله للمنتجات الغذائية2

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )رمز النظام المنسق: 0201(
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
المجمــدة  األبقــار  فصيلــة  لحــوم  منتــج  مــن  المحلــي  الســوق  حجــم  بلــغ   ،2019 لعــام  المتوفــرة  للبيانــات   

ً
وفقــا

حوالــي 9.8 مليــون كيلوجــرام بينمــا بلــغ إجمالــي الطاقــة التصميميــة للمصانــع العاملــة المحليــة حوالــي 4.6 مليــون 

كيلوجــرام فــي الســنة حيــث يتــم اســتغالل %10 منهــا أي مــا ُيعــادل 478 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة. وتســاهم 

يــق االســتيراد.   هــذه المصانــع فــي ســد %5 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا يتــم ســد )%95( المتبقيــة عــن طر

)انظر إلى الرسم البياني 4 و5(. 

جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتج لحوم فصيلة األبقار مجمدة )رمز النظام المنسق: 0202(

رسم بياني 4: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج لحوم فصيلة األبقار مجمدة

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

5% 9,835,566 406,248.78 0 9,763,355.16 478,460 4,577,200 0202

رسم بياني 4

ا�نتاج المحلي

الواردات

5%

95%

2. لحوم فصيلة األبقار، مجمدة )0202(   1. لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )0201(

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج اللحــوم فصيلــة األبقــار، طازجــة أو مبــردة ولكنهــا لــم تدخــل 

مرحلــة اإلنتــاج بعــد،  أظهــرت البيانــات وجــود 4 مصانــع مرخصــة بإجمالــي طاقــة تصميميــة تبلــغ نحــو 7 مليــون كيلوجرام كما 

هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

1.5   الخاتمة 
ــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %18 مــن طاقاتهــا التصميميــة  أي مــا ُيعــادل 125 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا.  ي أظهــر التقر

وتســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %1 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن اللحــوم فصيلــة األبقــار، طازجــة أو مبــردة.

كمــا مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج اللحــوم فصيلــة األبقــار، طازجــة أو مبــردة ليصــل بحلــول عــام 2024 إلــى 

 بحوالــي 8.9 مليون كيلوجرام 
ً
9.6 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملة حاليا

 بحوالــي 1.5 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يظهــر 
ً
ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

يــر بــأن الطاقــات التصميميــة الحاليــة ال تكفــي لســد حاجــة الســوق وتوجــد حاجــة لدخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة  التقر

اإلنتــاج فــي مجــال إنتــاج اللحــوم فصيلــة األبقــار، طازجــة أو مبــردة.

اسم المصنعم

مصنع التقى للحوم والدواجن1

مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني2

الدوحة للدواجن وصناعة اللحوم3

فريش ميت لتجهيز اللحوم4

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج اللحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة )رمز النظام المنسق: 0201(

تغطي المصانع العاملة %5 من 
حاجة السوق المحلي من منتج 
لحوم فصيلة األبقار المجمدة  

بينما تساهم الواردات في سد  
%95 من حاجة السوق المحلي.
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رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج لحوم فصيلة األبقار مجمدة في دولة قطر

رسم بياني ٦

20242020 2021 2022 2023

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

السنة

9,400,000

9,600,000

9,800,000

10,000,000

10,200,000

10,600,000

10,800,000

10,400,000

11,400,000

11,200,000

11,000,000

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
ــا لبيانــات بوابــه قطــر الصناعيــة للعــام 2019، هنــاك مصنــع واحــد حاصــل علــى ترخيــص صناعــي فــي إنتــاج لحــوم 

ً
وفق

فصيلــة األبقــار المجمــدة ولكــن حالــة الترخيــص ملغــي.

2.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصنعــان يعمــالن فــي إنتــاج لحــوم األبقــار المجمــدة، إذ يســاهم اإلنتــاج المحلــي فــي ســد 5%  أظهــر التقر

فقــط مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا تســاهم الــواردات فــي ســد %95 مــن حاجــة الســوق.

ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج لحــوم فصيلــة األبقــار مجمــدة ليصــل حوالــي 11 مليــون كيلوجــرام فــي 

 بحوالــي 7 مليــون 
ً
عــام 2024 وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــه معــا

كيلوجــرام وعليــه يتضــح بــأن الســوق غيــر متشــبع مــن إنتــاج اللحــوم المجمــدة مــن فصيلــة األبقــار.

يع واردات دولة قطر من منتج لحوم فصيلة األبقار مجمدة حسب الدول الموردة )2019( رسم بياني 5: توز

يل  تصدرت الهند والبراز
قائمة الدول الموردة 

للحوم األبقار المجمدة 
بنسبة %50 و%19 من 

إجمالي واردات دولة قطر 
من المنتج.

رسم بياني 5 

الهند
يل البراز

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
ا�ردن

استراليا
دول أخرى

50%

11%

4%

4%

19%

12%

2.2    المصانع القائمة في إنتاج لحوم فصيلة األبقار مجمدة 
يوجد في دولة قطر مصنعان قائمان ويعمالن في إنتاج لحوم فصيلة األبقار مجمدة )رمز النظام المنسق:0202( 

ا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، كما هو موضح في الجدول التالي: 
ً

وذلك وفق

2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
 بالكثافــة الســكانية فقــد ُبنيــت توقعــات حجــم 

ً
 وثيقــا

ً
بمــا أن اســتهالك لحــوم فصيلــة األبقــار المجمــدة مرتبــط ارتباطــا

الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات 

الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 11 مليــون كيلوجــرام 

فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 6( وهــو مــا يشــكل %243 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

.
ً
العاملــة والمرخصــة معــا

2. لحوم فصيلة األبقار، مجمدة )0202(  2. لحوم فصيلة األبقار، مجمدة )0202(

اسم المصنعم

ية إلنتاج اللحوم1 الشركة القطر

الشركة الوطنية لألغذية2

جدول 5: قائمة المصانع العاملة في إنتاج لحوم فصيلة األبقار مجمدة )رمز النظام المنسق: 0202(
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3. لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة )0204(   3. لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة )0204( 

يع واردات دولة قطر من منتج لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة حسب الدول الموردة )2019( رسم بياني 8: توز

تصدرت استراليا والهند قائمة 
الدول الموردة للحوم الضأن 
أو الماعز بنسبة %79 و6% 

من إجمالي واردات دولة 
%1قطر من هذا المنتج.

رسم بياني 8

79%

4%

6%

3% 6%

استراليا
الهند

اسبانيا
باكستان

السودان
دول أخرى

3.2    المصانع القائمة في إنتاج لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة  
يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعــان  قائمــان يعمــالن فــي إنتــاج لحــوم فصيلة الضــأن أو الماعز الطازجة أو المبــردة أو المجمدة 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
ً

)رمــز النظــام المنســق: 0204( وذلــك وفق

3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج لحــوم فصيلــة الضــأن حوالــي 30 مليــون 

ً
وفقــا

كيلوجــرام، بينمــا بلــغ إجمالــي الطاقــة التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 620 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة حيــث يتــم 

اســتغالل %26 منهــا وبمــا يقــدر بحوالــي 160 ألــف كيلوجــرام فقــط وهــو مــا يغطــي نســبة ضئيلــة تقــدر بحوالــي 1% 

مــن حاجــة الســوق المحلــي. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 7 و8(.

جدول 6: حساب حجم السوق المحلي لمنتج لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة )رمز النظام المنسق: 0204(

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

1% 29,983,253 55,186 - 29,878,439 160,000 620,000 0204

رسم بياني 7: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة

تغطي المصانع العاملة %1 من 
حاجة السوق المحلي من منتج 

لحوم فصيلة الضأن بينما تساهم 
الواردات في سد %99 من حاجة 

السوق المحلي.

رسم بياني ١

1%

99% ا�نتاج المحلي

الواردات
اسم المصنعم

ية إلنتاج اللحوم1 الشركة القطر

النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه2

جدول 7: قائمة المصانع العاملة في إنتاج لحوم فصيلة الضأن أو الماعز )رمز النظام المنسق: 0204(
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3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج لحــوم فصيلــة الضــأن أو الماعــز الطازجــة أو المبــردة أو 

المجمــدة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد، أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص، وتبلــغ مجمــوع الطاقــات 

التصميميــة لهــذا المصنــع حوالــي 200 كيلوجــرام ســنوًيا كمــا موضــح فــي الجــدول التالــي:

3.5   الخاتمة  
يــر بأنــه يوجــد مصنعــان يعمــالن فــي إنتــاج لحــوم فصيلــة الضــأن أو الماعــز، إذ يتــم ســد %99 مــن حاجــة  أظهــر التقر

يــق االســتيراد الخارجــي، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج اللحــوم ليصــل بحلــول عــام  الســوق المحلــي عــن طر

2024 إلــى 34 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة بحوالــي 

33 مليــون كيلوجــرام. وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن إنتــاج لحــوم فصيلــة الضــأن أو الماعــز طازجــة 

يــادة عــدد المصانــع فــي  يــادة اســتغالل الطاقــات اإلنتاجيــة للمصانــع العاملــة وز أو مبــردة أو مجمــدة وُهنــاك حاجــة لز

.
ً
يع اقتصاديــا قطــاع إنتــاج لحــوم فصيلــة الضــأن أو الماعــز فــي حــال أثبتــت الدراســات المفصلــة جــدوى هــذه المشــار

3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
 بالكثافــة الســكانية فقــد ُبنيــت توقعــات حجــم 

ً
 وثيقــا

ً
بمــا أن اســتهالك لحــوم فصيلــة الضــأن أو الماعــز مرتبــط ارتباطــا

الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات 

الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق المحلــي حوالــي 34 مليــون 

كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9( وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

العاملــة والمرخصــة بحوالــي 33 مليــون كيلوجــرام.

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج لحوم فصيلة الضأن طازجة أو مبردة أو مجمدة  في دولة قطر

رسم بياني 9
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3. لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة )0204(   3. لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة )0204( 

اسم المصنعم

شركة أقوات للتجارة وإنتاج اللحوم1

جدول 8: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج لحوم فصيلة الضأن أو الماعز )رمز النظام المنسق: 0204(
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رسم بياني 11: توزيع واردات دولة قطر من لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة. بحسب الدول الموردة )2019(

يل والواليات المتحدة  تصدرت البراز
يكية قائمة الدول الموردة  األمر
للحوم وأحشاء وأطراف صالحة 
لألكل من طيور الدواجن بنسبة 

%60 و%21 من إجمالي واردات 
دولة قطر من المنتج.

رسم بياني 11 

البرازيل
يكية الو�يات المتحدة ا�مر

تركيا
ا�رجنتين

بولندا
دول أخرى

60%

21%

3%
4%

4%

8%

4.2   المصانع القائمة في إنتاج لنتج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل 
يوجد في دولة قطر خمســة مصانع قائمة و تعمل في إنتاج لحوم وأحشــاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن 

طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة. )رمــز النظــام المنســق: 0207(، كمــا أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع قائــم مــن ضمــن الخمســة 

مصانع ال يوجد لديه إنتاج فعلي، وهو النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه، بطاقة تصميمية تعادل 15 ألف كيلوجرام 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2019 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:  
ً

وذلــك وفق

4.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل 

ً
وفقــا

مــن طيــور الدواجــن طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة حوالــي 137مليــون كيلوجــرام ســنوًيا بينمــا بلــغ إجمالــي الطاقــة 

التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 12 مليــون كيلوجــرام فــي الســنة حيــث يتــم اســتغالل %120 منهــا. وتســاهم 

هــذه المصانــع فــي ســد %11 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا يتــم ســد النســبة المتبقيــة مــن خــالل االســتيراد. )انظــر 

إلــى الرســم البيانــي 10 و11(.

جدول 9: حساب حجم السوق المحلي لمنتج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة )رمز النظام المنسق: 0207(

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

11% 137,318,057 405,878 0 122,892,333.36 14,831,602 12,349,404 0207

رسم بياني 10:  مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو 
مبردة أو مجمدة.

تغطي المصانع 
العاملة %11 من 

حاجة السوق المحلي 
بينما يتم سد الـ 89% 
المتبقية عبر االستيراد 
من األسواق الخارجية.

رسم بياني 10

11%

89%

انتاج المحلي

الواردات

4. لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل )0207(  4. لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل )0207(

اسم المصنعم

ية النتاج الدواجن1 الشركة العربية القطر

مزرعة الدواجن وطائر السمان2

مزارع الشمال إلنتاج الدواجن3

المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني4

النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه5

جدول 10:قائمة المصانع العاملة في إنتاج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة. )رمز النظام المنسق: 0207(
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4.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل مــن طيــور الدواجــن 

طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد، أظهــرت البيانــات وجــود 5 مصانــع مرخصــة كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول أدنــاه وتبلــغ مجمــوع طاقاتهــا التصميميــة حوالــي 8 مليــون كيلوجــرام ســنوًيا.

4.5   الخاتمة  
يــر وجــود  خمســة مصانــع محليــة تعمــل فــي إنتــاج لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل مــن طيــور  أظهــر التقر

الدواجــن حيــث تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد %11 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا يتــم ســد %89 المتبقيــة مــن 

يــق اإلســتيراد. حاجــة الســوق عــن طر

ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل مــن طيــور الدواجــن ليصــل بحلــول عام 

2024 إلــى 155مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 143 مليــون 

كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا بحوالــي 134 مليــون كيلوجــرام، 

ــر متشــبع مــن إنتــاج لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل مــن طيــور الدواجــن  ــأن الســوق المحلــي غي وعليــه يتضــح ب

طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة وُهنــاك حاجــة لدخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج للمســاهمة فــي ســد حاجــة 

.
ً
الســوق القطــري باإلضافــة لدخــول ُمصنعيــن جــدد فــي حــال أثبتــت الدراســات التفصيليــة جــدوى المشــاريع اقتصاديــا

4.3   التوقعات المستقبلية لحجم سوق    
 بالكثافة الســكانية فقد 

ً
 وثيقــا

ً
بمــا أن اســتهالك لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل مــن طيــور الدواجــن مرتبــط ارتباطــا

ُبنيــت توقعــات حجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني 

للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 

155 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 12( وهــو مــا يشــكل %1258 مــن مجمــوع الطاقــات 

التصميميــة للمصانــع العاملــة و %752 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا.

رسم بياني 12: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة في دولة قطر

رسم بياني 12
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4. لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل )0207(  4. لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل )0207(

اسم المصنعم

تالد إلنتاج اللحوم1

الدوحة للدواجن وصناعة اللحوم2

مصنع الوعب إلنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة3

مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم4

مزارع أبو سدرة للسمان والدواجن5

جدول 11: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن )رمز النظام المنسق: 0207(
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يع واردات دولة قطر من السجق وما يماثله حسب الدول الموردة )2019( رسم بياني 14: توز

يطانيا وتركيا قائمة  تصدرت بر
الدول الموردة للسجق وما 
يماثله بنسبة %25 و22% 
من إجمالي واردات دولة 

قطر من المنتج.
4.27%

رسم بياني 14

24.94%

10.86%

16.56%

22.33%
7.81%

7.25%

5.98%
يطانيا بر

تركيا
يل البراز

ساطنة عمان
ا�ردن
فرنسا

الكويت
دول أخرى

5.2    المصانع القائمة في إنتاج سجق )غليظ أو رفيع(
يوجــد فــي دولــة قطــر 4 مصانــع قائمــة وتعمــل فــي إنتــاج منتــج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة مــن لحــوم 

أو مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي، محضــرات غذائيــة أساســها هــذه المنتجــات، كمــا أظهــرت البيانــات وجــود 

مصنــع قائــم مــن ضمــن األربعــة مصانــع ال يوجــد لديــه إنتــاج فعلــي، وهــو مصنــع دلــة للمنتجــات الغذائيــة، بطاقــة 

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2019 كمــا هــو موضــح فــي 
ً

تصميميــة تعــادل 75 ألــف كيلوجــرام وذلــك وفق

الجــدول التالــي:  

5.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة 

ً
وفقــا

مــن لحــوم أو مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي، محضــرات غذائيــة أساســها هــذه المنتجــات حوالــي 5 مليــون 

ألــف كيلوجــرام فــي الســنة حيــث  بلــغ إجمالــي الطاقــة التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 94  كيلوجــرام بينمــا 

. وتســاهم الصناعــات المحليــة فــي ســد حوالــي 
ً
يتــم اســتغالل %8 منهــا أي مــا ُيعــادل 730 ألــف كيلوجــرام ســنويا

 %14 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن المنتــج بينمــا تســاهم الــواردات فــي ســد %86 المتبقيــة مــن حاجــة الســوق. 

)انظر إلى الرسم البياني 13 و14(.

جدول 12: حساب حجم السوق المحلي لمنتج سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم )رمز النظام المنسق: 1601(

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

14% 5,321,946 1,439 0 4,593,385 730,000 9,365,000 1601

رسم بياني 13: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتج السجق

تغطي المصانع العاملة حوالي 
%14 من حاجة السوق بينما 

يتم سد %86 المتبقية عبر 
االستيراد من األسواق الخارجية.

رسم بياني 13

14%

86%

انتاج المحلي

الواردات

   5.  سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف 
أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. )1601(

 5.  سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف 
أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. )1601(

اسم المصنعم

ية إلنتاج اللحوم1 الشركة القطر

مصنع دلة للمنتجات الغذائية2

النورس لتصنيع اللحوم والخبز بانواعة3

برادايس للصناعات الغذائية4

جدول 13: قائمة المصانع العاملة في إنتاج سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم )رمز النظام المنسق: 1601(
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5.4   المصانع قيد االنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة مــن لحــوم أو 

مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي، محضــرات غذائيــة أساســها هــذه المنتجــات ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج 

بعــد، أظهــرت البيانــات وجــود 5 مصانــع مرخصــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 14، تبلــغ مجمــوع طاقاتهــا التصميمــة 

.
ً
حوالــي 2 مليــون كيلوجــرام ســنويا

5.5   الخاتمة  
يــر وجــود 4 مصانــع تعمــل فــي إنتــاج منتــج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة مــن لحــوم، إذ يتــم ســد  أظهــر التقر

يــق االســتيراد. حاجــة الســوق بنســبة %14 مــن اإلنتــاج المحلــي و%86 عــن طر

 ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة مــن لحــوم ليصــل إلــى حوالــي 

6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2024 وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 4 

مليــون كيلوجــرام ومجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا بحوالــي 5.5 مليــون كيلوجــرام 

وعليــه يتضــح بــأن الســوق غيــر متشــبع مــن إنتــاج منتــج ســجق )غليــظ أو رفيــع( ومنتجــات مماثلــة مــن لحــوم وُهنــاك 

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

.
ً
دخــول مصانــع جديــدة فــي حــال أثبتــت الدراســات التفصيليــة جدواهــا اقتصاديــا

رسم بياني 15: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم في دولة قطر

رسم بياني 15
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   5.  سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف 
أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. )1601(

5.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
 بالكثافة السكانية فقد 

ً
 وثيقا

ً
بما أن استهالك منتج سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم مرتبط ارتباطا

ُبنيــت توقعــات حجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني 

للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 

6 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 15( وهــو مــا يشــكل %64 مــن مجمــوع الطاقــات 

التصميميــة للمصانــع العاملــة و%52 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا. 

 5.  سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف 
أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. )1601(

اسم المصنعم

شركة اقوات للتجارة وانتاج اللحوم1

تالد إلنتاج اللحوم2

مصنع التقى للحوم والدواجن3

مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني4

مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم5

جدول 14: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج منتج سجق )غليظ أو رفيع( ومنتجات مماثلة من لحوم )رمز النظام المنسق: 1601(
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يع واردات دولة قطر من منتج محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم حسب الدول الموردة )2019(  رسم بياني 17: توز

يا قائمة  تصدرت تركيا و ماليز
الدول الموردة لمحضرات 

محفوظة من اللحوم 
بنسبة %25 و%21 من 

إجمالي واردات دولة قطر 
من المنتج.

رسم بياني 17

25%

27%

7%
7%

7%

6%

21%

تركيا
يا ماليز

الفلبين
تاي�ند

سلطنة عمان
لبنان

دول أخرى

6.2    المصانــع القائمــة فــي إنتــاج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو مــن أحشــاء وأطــراف 
أو مــن دم حيوانــي 

يوجــد فــي دولــة قطــر ســبعة مصانــع قائمــة تعمــل فــي إنتــاج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو مــن 

أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي. )رمــز النظــام المنســق: 1602(، كمــا أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع قائــم مــن 

ــة تعــادل خمســة  ــة، بطاقــة تصميمي ــال لألغذي ــع المن ــاج فعلــي، وهــو مصن ــه إنت ضمــن الســبعة مصانــع ال يوجــد لدي

ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2019، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: 
ً

مليــون كيلوجــرام وذلــك وفق

   6.  محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم أو 
من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني )1602(

   6.  محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم أو 
من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني )1602(

6.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019 بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن 

ً
وفقــا

لحــوم أو مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي حوالــي 10 مليــون كيلوجــرام بينمــا بلــغ إجمالــي الطاقــة التصميميــة 

يســاهم  وبــدوره  منهــا.  اســتغالل 8%  يتــم  حيــث  الســنة  فــي  كيلوجــرام  مليــون   27 حوالــي  العاملــة  للمصانــع 

 اإلنتــاج المحلــي فــي ســد %22 مــن حاجــة الســوق المحلــي ينمــا يتــم ســد الـــ %78 المتبقيــة مــن خــالل االســتيراد. 

)انظر إلى رسم بياني 16 و17(. 

جدول 15: حساب حجم السوق المحلي لمنتج محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم )رمز النظام المنسق: 1602(

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

22% 9,845,072 0 0 7,649,072 2,196,000 26,613,099 1602

رسم بياني 16: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم

رسم بياني 16

78%

22%

انتاج المحلي

الواردات

تغطي المصانع العاملة 22% 
من حاجة السوق من منتج 

محضرات وأصناف محفوظة أخرى 
من لحوم أو من أحشاء وأطراف 
أو من دم حيواني بينما يتم سد 

الـ %78 المتبقية عبر االستيراد من 
األسواق الخارجية.
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رسم بياني 18: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم في دولة قطر

رسم بياني 18
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6.4   المصانع قيد االنشاء   
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج منتــج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو 

مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد، أظهــرت البيانــات وجــود 9 مصانــع 

مرخصــه تبلــغ مجمــوع طاقاتهــا التصميميــة حوالــي 14 مليــون كيلوجــرام ســنوًيا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

6.5   الخاتمة  
يــر وجــود ســبعة مصانــع محليــة تعمــل فــي إنتــاج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو مــن  أظهــر التقر

أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي حيــث تســاهم هــذه المصانــع فــي ســد حاجــة الســوق المحلــي بنســبة 22% 

يــق االســتيراد. بينمــا يتــم ســد %78 المتبقيــة عــن طر

ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو مــن أحشــاء وأطــراف أو 

مــن دم حيوانــي ليصــل بحلــول عــام 2024 إلــى 11 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يشــكل %42 مــن مجمــوع الطاقــات 

التصميميــة للمصانــع العاملــة و%27 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة مًعــا، وعليــه 

يتضــح بــأن المصانــع المحليــة العاملــة لديهــا القــدرة علــى ســد حاجــة الســوق بالكامــل فــي حــال اســتغلت %92 مــن 

طاقاتهــا اإلنتاجيــة.

   6.  محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم أو 
من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني )1602(

   6.  محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم أو 
من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني )1602(

اسم المصنعم

ية إلنتاج اللحوم1 الشركة القطر

الشركة الوطنية لألغذية2

بلدنا للصناعات الغذائية3

النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه4

برادايس للصناعات الغذائية5

مصنع دلة للمنتجات الغذائية6

مصنع المنال لألغذية7

جدول 16: قائمة المصانع العاملة في إنتاج محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم )رمز النظام المنسق: 1602(

6.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
بمــا أن اســتهالك منتــج محضــرات وأصنــاف محفوظــة أخــرى مــن لحــوم أو مــن أحشــاء وأطــراف أو مــن دم حيوانــي 

مرتبــط بالكثافــة الســكانية فقــد  ُبنيــت توقعــات حجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة 

لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن 

المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 11 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 18( وهــو مــا 

يشــكل %42 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و%27 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

العاملــة والمرخصــة مًعــا.

اسم المصنعم

البركة للحالل1

شركة أقوات للتجارة وإنتاج اللحوم2

يع المواد الغذائية واللحوم3 مصنع القصيمي لتعبئة وتوز

تالد إلنتاج اللحوم4

مصنع التقى للحوم والدواجن5

مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني6

الدوحة للدواجن وصناعة اللحوم7

مصنع زوادة بلدنا لمنتجات اللحوم والدجاج8

مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم9

جدول 17: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج لمنتج محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم )رمز النظام المنسق: 1602(
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7.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية 
يــات محضــرة  يات ورخويــات والفقار  للبيانــات المتوفــرة لعــام 2019، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج قشــر

ً
وفقــا

 
ً
أو محفوظــة حوالــي 288 ألــف كيلوجــرام حيــث يتــم ســد حاجــة الســوق المحلــي بالكامــل مــن خــالل اإلســتيراد نظــرا

لعــدم وجــود إنتــاج محلــي لهــذا المنتــج. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 19 و20(.

يات محضرة أو محفوظة )رمز النظام المنسق:1605( يات والرخويات الالفقار جدول 18:حساب حجم السوق المحلي لمنتج القشر

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% 287,732 0 0 287,732 0 0 1605

يات المحضرة أو المحفوظة يات والرخويات الالفقار رسم بياني 19: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتج القشر

يات المحضرة أو المحفوظة حسب الدول الموردة )2019( يات والرخويات والالفقار يع واردات دولة قطر لمنتج القشر رسم بياني 20: توز

يتم سد %100 من حاجة السوق 
يات  المحلي من منتج القشر

يات المحضرة  والرخويات والالفقار
أو المحفوظة عبر االستيراد من 

األسواق الخارجية.

تصدرت الهند وباكستان قائمة 
يات والرخويات  الدول الموردة للقشر
يات المحضرة أو المحفوظة  والالفقار

بنسبة %36 و%12 من إجمالي 
واردات دولة قطر من المنتج.

رسم بياني 19

انتاج المحلي

الواردات

100%

0%

رسم بياني 20

12%

36%

12%

8%

7%

25%

الهند
باكستان

فيتنام
شيلي

سنغافورا
دول أخرى

7.2   المصانع القائمة في إنتاج قشريات ورخويات والفقاريات 
يات ورخويــات   لبيانــات بوابــه قطــر الصناعيــة للعــام 2019، ال يوجــد أي مصانــع قائمــة وتعمــل فــي إنتــاج قشــر

ً
وفقــا

ــات. ي والفقار

7.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
 بالكثافــة الســكانية فقــد ُبنيــت 

ً
 وثيقــا

ً
يــات مرتبــط ارتباطــا يات والرخويــات والالفقار بمــا أن اســتهالك منتجــات القشــر

توقعــات حجــم الســوق بافتــراض أن نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة 

خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.5( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 325 

ألــف كيلوجــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 21( وهــو مــا يشــكل %50 مــن الطاقــات التصميميــة 

للمصانــع المرخصــة.
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يات المحضرة أو المحفوظة في دولة قطر يات والرخويات والالفقار رسم بياني 21: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج القشر

رسم بياني 24

310,000

325,000
330,000

320,000
315,000

280,000

290,000

300,000

285,000

305,000

275,000

295,000

السنة

20242020 2021 2022 2023

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

7.4   المصانع قيد االنشاء   
ــات وجــود  ــاج بعــد، أظهــرت البيان فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنت

مصنــع واحــد مرخــص وهــو شــركة الثــروة لألســماك وتبلــغ طاقتــه التصميمــة حوالــي 650 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا.

7.5   الخاتمة  
يــات، إذ يتــم ســد  يات والرخويــات والالفقار يــر بأنــه ال يوجــد أي مصنــع يعمــل فــي إنتــاج منتجــات القشــر أظهــر التقر

يات  يــق اإلســتيراد الخارجــي، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج القشــر حاجــة الســوق بنســبة %100 عــن طر

يــات ليصــل حوالــي 326 ألــف كيلوجــرام فــي عــام 2024 وهــو مــا يشــكل %50 مــن الطاقــات  والرخويــات والالفقار

التصميميــة للمصانــع المرخصــة وعليــه يتضــح بــأن الســوق ســوف يصــل لمرحلــة التشــبع مــن هــذا المنتــج فــي حــال بــدء 

المصنــع المرخــص باإلنتــاج واســتغل %50 مــن طاقتــه التصميميــة.
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