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 )1509(  الهدف
ً
1. زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا

ير لدراسة صناعة الزيوت في دولة قطر والُمدرجة في التصنيفات التالية: 1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيليةيهدف هذا التقر
 حوالــي 12.2 مليون 

ً
يتــون غيــر المعــدل كيميائيــا يــت الز  للبيانــات المتوفــرة، يبلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات ز

ً
وفقــا

لتــر فــي العــام 2018 )انظــر إلــى الجــدول 1(، بينمــا يبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 1.25 

 .
ً
مليــون لتــر فــي الســنة ويتــم اســتغالل %35 مــن الطاقــة التصميمــة للمصانــع العاملــة وبمــا يعــادل 436 ألــف لتــر ســنويا

يســاهم اإلنتــاج المحلــي للمصانــع العاملــة بـــ %75 مــن إنتاجــه فــي ســد %2.7 مــن حاجــة الســوق المحلــي، بينمــا تقــوم 

ــر( إلــى ســلطنة عمــان. تســد الــواردات الـــ %97.3 المتبقيــة مــن حاجــة  المصانــع بتصديــر %25 مــن إنتاجهــا )109،506 لت

يتــون  يــت الز الســوق المحلــي وبشــكل أساســي مــن ســلطنة عمــان %65.87 مــن إجمالــي واردات قطــر مــن منتجــات ز

يتــون و %8 مــن  يــت الز و%64 مــن إجمالــي حجــم الســوق القطــري، وتركيــا %8.67 مــن واردات قطــر مــن منتجــات ز

إجمالــي حجــم الســوق القطــري )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1(.

يــوت فــي الدولــة  يــوت وكذلــك تحليــال للواقــع الحالــي لصناعــة الز  للمصانــع المحليــة المنتجــة للز
ً
يــر عرضــا سيشــمل التقر

وتنبــؤات الطلــب المســتقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

يتون11509 .زيت ز
ً
، ولكن غير معدل كيميائيا

ً
يئاته، وإن كان مكررا يتون وجز زيت ز

.زيت النخيل21511
ً
، ولكن غير معدل كيميائيا

ً
يئاته، وإن كان مكررا زيت النخيل وجز

يئاته، زيوت بذور عباد الشمس31512 زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجز
.
ً
وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا

يئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير زيت لفت41514 زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز
 .

ً
معدلة كيميائيا

يئاتها، زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى51515 زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى )بما فيها زيت جوجوبا( وجز
.
ً
وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا

دهون وشحوم وزيوت 61516
حيوانية أو نباتية

يئاتها، مهدرجة،  دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجز
، معدلة األسترة )المتغيرة أسترتها(، أو معاد أسترتها 

ً
 أو جزئيا

ً
كليا

ينية محولة بطريقة األليزه، وإن كانت مكررة، ولكن غير  أو جليسر
محضرة أكثر من ذلك.

 )رمز النظام المنسق:1509(
ً
يتون غير المعدلة كيميائيا يت الز جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتجات ز

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

2.7% 12,269,004 0 109,506 11,942,510 436,000 1,250,000 1509
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ً
1.2   المصانع القائمة في إنتاج زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا

ــر معــدل  ، ولكــن غي
ً
ــه، وإن كان مكــررا يئات يتــون وجز يــت الز ــاج ز ــن يعمــالن فــي إنت ــن قائمي ــة قطــر مصنعي يوجــد فــي دول

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2018، وكمــا هــو موضــح 
ً
 )رمــز النظــام المنســق: 1509( وذلــك وفقــا

ً
ــا كيميائي

فــي الجــدول رقــم 2.

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق  
يتــون مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض  يــت الز بمــا أن اســتهالك منتجــات ز

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 14 مليــون لتــر فــي 

عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 2( أي أن المصانــع العاملــة فــي حــال اســتغلت %100 مــن طاقاتهــا التصميميــة 

ستســاهم بســد %9 فقــط مــن حجــم الســوق المتوقــع. 

ً
يتون غير المعدلة كيميائيا يت الز رسم بياني 2: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتجات ز

رسم بياني 2

13,500,000

14,500,000

14,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
تر)

(ل

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

)1509( 
ً
1. زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا )1509( 

ً
  1. زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا

رسم بياني 1: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي

رسم بياني ١

64%

8%

8%

7%

5%

5%

ا�نتاج المحلي
سلطنة عمان 

تركيا 
اسبانيا
يا سور
يا ماليز

دول أخرى

3%

تغطي المصانع العاملة حوالي %3 من 
يتون  يت الز حاجة السوق المحلي من ز

بينما يتم سد الـ%97 من خالل الواردات 
وبشكل اساسي من سلطنة عمان 

و تركيا بنسبة %64 و%8 من إجمالي 
حجم السوق القطري. 

اسم المصنعم

ية التونسية للصناعات الغذائية1 الشركة القطر

شركة السماء لتعبئة المياه2

 )رمز النظام المنسق: 1509(
ً
يتون غير المعدل كيميائيا يت الز جدول 2: قائمة المصانع العاملة في إنتاج ز
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 حوالــي 23.3 مليــون 

ً
يــت النخيــل غيــر المعــدل كيميائيــا  للبيانــات المتوفــرة، يبلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات ز

ً
وفقــا

 )انظــر إلــى الجــدول 3(، بينمــا تبلــغ الطاقــة التصميميــة للمصنــع الوحيــد العامــل 150 ألــف لتــر فــي الســنة 
ً
لتــر ســنويا

ويســتغل المصنــع %100 مــن طاقتــه التصميمــة. يســاهم إنتــاج المصنــع بـــ %100 مــن إنتاجــه فــي ســد %1 مــن حاجــة 

يــت النخيــل )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3 و4(. الســوق المحلــي، حيــث ال يقــوم المصنــع بتصديــر أي مــن منتجــات ز

 )رمز النظام المنسق: 1511(
ً
يت النخيل غير المعدلة كيميائيا جدول 3: حساب حجم السوق المحلي لمنتجات ز

)1511( 
ً
2. زيت النخيل غير المعدل كيميائيا

يت النخيل رسم بياني 3: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من منتجات ز

تغطي المصانع العاملة 1% 
من حاجة السوق المحلي من 

يت النخيل بينما يتم سد  منتجات ز
الـ %99 من خالل االستيراد من 

األسواق الخارجية. 

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

1% 23,309,352 3,600 0 23,162,952 150,000 150,000 1511

رسم بياني 3

ا�نتاج المحلي

الواردات

99%

1%

)1509( 
ً
  1. زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
يئاته. يتون وجز ال توجد مصانع حاصلة على ترخيص صناعي إلنتاج زيت الز

1.5   الخاتمة 
. تســاهم 

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %34.88 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 436 ألــف لتــر ســنويا أظهــر التقر

 البالغــة 12 مليــون لتــر. 
ً
يتــون غيــر المعــدل كيميائيــا يــت الز هــذه المصانــع فــي ســد %2.7 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن ز

 ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 14 مليــون 
ً
يتــون غيــر المعــدل كيميائيــا يــت الز مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات ز

لتــر، وهــو مــا يتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 12.9 مليــون لتــر وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي 

، كمــا أظهــرت اإلحصائيــات 
ً
يتــون غيــر المعــدل كيميائيــا يــت الز الحالــي يشــهد قصــور فــي عــدد المصانــع العاملــة فــي إنتــاج ز

عــدم وجــود توجــه إلنشــاء مصانــع جديــدة وهــو مــا أوضحــه عــدم وجــود مصانــع مرخصــة فــي هــذا النشــاط وعلــى 

.
ً
األرجــح فــإن هــذا النقــص ســببه عــدم توفــر المــادة الخــام األساســية محليــا
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
يــت النخيــل مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض  بمــا أن اســتهالك منتجــات ز

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 حوالــي 26.8 مليــون لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى 

الرســم البياني 5( أي أن المصانع العاملة في حال اســتغلت %100 من طاقاتها التصميمية ستســاهم بســد 0.6% 

فقــط مــن حجــم الســوق المتوقــع. أمــا إذا دخلــت المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج فإنــه فــي حــال اســتغالل 100% 

 علــى تغطيــه %56 مــن حاجــة الســوق. 
ً
مــن الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة فيكــون الســوق قــادرا

 في دولة قطر
ً
يت النخيل غبر المعدل كيميائيا رسم بياني 5: توقعات حجم السوق المستقبلية لز

رسم بياني 5 

24,500,000

27,500,000

25,500,000

25,000,000

26,500,000

26,000,000

27,000,000

22,500,000

23,000,000

23,500,000

قع24,000,000
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
تر)

(ل

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

)1511( 
ً
2. زيت النخيل غير المعدل كيميائيا )1511( 

ً
  2. زيت النخيل غير المعدل كيميائيا

 
ً
2.2   المصانع القائمة في إنتاج زيت النخيل غير المعدل كيميائيا

، ولكــن غيــر معــدل 
ً
يئاتــه، وإن كان مكــررا يــت النخيــل وجز يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم وحيــد يعمــل فــي إنتــاج ز

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعة 
ً
 )رمــز النظــام المنســق: 1511( وهــو شــركة الســماء لتعبئــة الميــاه وذلــك وفقــا

ً
كيميائيــا

للعــام 2018.

يت النخيل حسب الدول الموردة )2018( يع واردات دولة قطر من ز رسم بياني 4: توز

يا وسلطنة عمان  تصدرت ماليز
قائمة الدول الموردة لزيت 

النخيل بنسبة %81 و%11 من 
إجمالي واردات دولة قطر من 

يت النخيل. ز
2%

رسم بياني 4

يا ماليز
سلطنة عمان

اوكرانيا
دول أخرى

يكية الو يات المتحدة ا�مر

81%

6%

11%
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3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 حوالي 

ً
يــت بــذور عبــاد الشــمس غيــر المعــدل كيميائيــا  للبيانــات المتوفــرة، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات ز

ً
وفقــا

23 مليــون لتــر )انظــر إلــى الجــدول 4(، بينمــا بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 9.4 مليــون لتــر 

 .
ً
فــي الســنة ويتــم اســتغالل %92 مــن الطاقــة التصميمــة لهــذه المصانــع وبمــا يعــادل 8.7 مليــون لتــر ســنويا

يســاهم اإلنتــاج المحلــي للمصانــع بـــ %100 مــن إنتاجــه فــي ســد %37.5 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا تســد 

الــواردات الـــ %62.5 المتبقيــة مــن حاجــة الســوق المحلــي وبشــكل أساســي مــن تركيــا %40.4 مــن إجمالــي واردات 

يــت بــذور عبــاد الشــمس و%25 مــن إجمالــي حجــم الســوق القطــري، وأوكرانيــا %30.4 مــن واردات  قطــر مــن منتجــات ز

يــت بــذور عبــاد الشــمس و%19 مــن إجمالــي حجــم الســوق القطــري )انظــر إلــى الرســم البيانــي 6(. قطــر مــن منتجــات ز

 )رمز النظام المنسق: 1512(
ً
جدول 4: حساب حجم السوق المحلي لمنتجات زيت بذور عباد الشمس غير المعدل كيميائيا

 3.  زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم، 
)1512( 

ً
بذور القطن غير المعدلة كيميائيا

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

37.5% 23,052,364 0 0 14,402,364 8,650,000 9,442,000 1512

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
 ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة 

ً
يــت النخيــل غيــر المعــدل كيميائيــا فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج ز

يــة للصناعــات الغذائيــة “فودكــو”- اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو الشــركة القطر

.
ً
فــرع بطاقــة تصميميــه تبلــغ حوالــي 15 مليــون لتــر ســنويا

2.5   الخاتمة  
، و يســتغل %100 مــن طاقاتــه التصميمــة وبمــا 

ً
يــت النخيــل غيــر المعــدل كيميائيــا يــر وجــود مصنــع وحيــد ينتــج ز أظهــر التقر

. إذ يســاهم مــن خــالل هــذا اإلنتــاج فــي ســد %1 مــن حاجــة الســوق المحلــي البالغــة 23.3 
ً
يعــادل 150 ألــف لتــر ســنويا

مليــون لتــر. 

 ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 26.9 
ً
يــت النخيــل غيــر المعــدل كيميائيــا مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات ز

مليــون لتــر وهــو رقــم يتجــاوز الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 27 مليــون لتــر والطاقــات التصميميــة 

 بحوالــي 12 مليــون لتــر وعليــه يتضــح بــأن الســوق المحلــي غيــر متشــبع مــن منتجــات 
ً
للمصانــع المرخصــة والعاملــة معــا

.
ً
ــا يــت النخيــل غيــر المعــدل كيميائي ز

)1511( 
ً
  2. زيت النخيل غير المعدل كيميائيا
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3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
يــت بــذور عبــاد الشــمس مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم  بمــا أن اســتهالك منتجــات ز

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 26.6 مليــون 

لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي7(. أي أن المصانــع العاملــة فــي حــال اســتغلت %100 مــن طاقاتهــا 

التصميميــة ستســاهم بســد %35.5 مــن حجــم الســوق المتوقــع. أمــا إذا دخلــت المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج 

 علــى 
ً
فإنــه فــي حــال اســتغالل %100 مــن الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة فيكــون الســوق قــادرا

تغطيــه %88 مــن حاجــة الســوق. 

ً
رسم بياني 7: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتجات زيت بذور عباد الشمس غير المعدل كيميائيا

رسم بياني 7

24,500,000
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26,000,000
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ً
3.2   المصانع القائمة في إنتاج زيت بذور عباد الشمس غير المعدل كيميائيا

، ولكــن 
ً
يئاتــه، وإن كان مكــررا يــت بــذور عبــاد الشــمس وجز يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعيــن قائميــن يعمــالن فــي إنتــاج ز

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2018، وكمــا 
ً
 )رمــز النظــام المنســق: 1512( وذلــك وفقــا

ً
غيــر معــدل كيميائيــا

هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 5.

رسم بياني 6: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من زيت بذور عباد الشمس

تغطي المصانع العاملة حوالي 
%38 من حاجة السوق المحلي 
من زيت بذور عباد الشمس بينما 

يتم سد الـ %62 من خالل الواردات 
وبشكل اساسي من تركيا وأوكرانيا 

بنسبة %25 و%19 من إجمالي 
حجم السوق القطري.  

2%
1%

رسم بياني 6

38%

25%

4%

19%

11%

ا�نتاج المحلي
تركيا 

اوكرانيا
سلطنة عمان 

يا ماليز
يا بلغار

دول أخرى

 3.  زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم، 
)1512( 

ً
بذور القطن غير المعدلة كيميائيا

   3.  زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم، 
)1512( 

ً
بذور القطن غير المعدلة كيميائيا

اسم المصنعم

شركة السماء لتعبئة المياه1

مصنع الكريستال لزيوت الطعام2

 )رمز النظام المنسق: 1512(
ً
جدول 5: قائمة المصانع العاملة في إنتاج زيت بذور عباد الشمس غير المعدل كيميائيا
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3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
يــت بــذور عبــاد الشــمس ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج  فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج ز

بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنعيــن مرخصيــن كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم 6. تبلــغ مجمــوع الطاقــات 

.
ً
التصميميــة لهــذه المصانــع حوالــي 14 مليــون لتــر ســنويا

3.5   الخاتمة  
. تســاهم 

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %92 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 8.7 مليــون لتــر ســنويا أظهــر التقر

 
ً
يــت بــذور عبــاد الشــمس غيــر المعــدل كيميائيــا هــذه المصانــع فــي ســد %37.5 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن ز

البالغــة 23 مليــون لتــر .

 ليصــل بحلــول عــام 2023 
ً
يــت بــذور عبــاد الشــمس غيــر المعــدل كيميائيــا مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات ز

إلى 26.6 مليون لتر وهو مايتجاوز الطاقات التصميمية للمصانع العاملة بحوالي 17 مليون لتر والطاقات التصميمية 

 بحوالــي 3 مليــون لتــر.
ً
للمصانــع المرخصــة والعاملــة معــا

   3.  زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم، 
)1512( 

ً
بذور القطن غير المعدلة كيميائيا

اسم المصنعم

ية للصناعات الغذائية "فودكو"- فرع1 الشركة القطر

الواحة إلنتاج الزيوت2

 )رمز النظام المنسق: 1512(
ً
جدول 6: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج زيت بذور عباد الشمس غير المعدل كيميائيا

يئاتها، وإن   4.  زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز
)1514( 

ً
كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائيا

4.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
، إذ يتــم ســد 

ً
يــت لفــت حوالــي 758 ألــف لتــر ســنويا  للبيانــات المتوفــرة، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات ز

ً
وفقــا

حاجــة الســوق المحلــي بنســبة %100 مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة. )انظــر إلــى الرســم البيانــي8(.

يئاتها وإن كانت مكرره لكن غير معدله كيميائيا )رمز النظام المنسق: 1514( جدول 7: حساب حجم السوق المحلي لمنتج. زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

0 758,546 0 0 758,546 0 0 1514

يئاتها بحسب الدول الموردة )2018( يع واردات دولة قطر من زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز رسم بياني 8: توز

تصدرت بنجالدش وكندا قائمة 
الدول الموردة لزيت لفت أو خردل 
بنسبة %56 و %12 من إجمالي 
واردات دولة قطر من زيت لفت 

يئاتها. أو خردل وجز

رسم بياني 8

بنج�دش
كندا

فرنسا
يكية الو�يات المتحدة ا�مر

الهند
دول أخرى

56%

10%

9%
6%

12%

9%
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يئاتها 4.2   المصانع القائمة في إنتاج زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز
يئاتهــا، وإن كانــت مكــررة،  يــت اللفــت أو الســلجم أو الخــردل وجز ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم يعمــل فــي إنتــاج ز

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعام 2018.
ً
. )رمــز النظــام المنســق: 1514( وذلــك وفقــا

ً
لكــن غيــر معدلــة كيميائيــا

4.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
 مرتبــط 

ً
يئاتهــا، وإن كانــت مكــررة، لكــن غيــر معدلــة كيميائيــا يــت اللفــت أو الســلجم أو الخــردل وجز بمــا أن اســتهالك ز

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 875 ألــف لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9( وهــو مــا يشــكل 

%18 مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة. أي أنــه إذا دخــل المصنــع الوحيــد المرخــص مرحلــة اإلنتــاج 

 علــى تغطيــه الســوق المحلــي بنســبة 
ً
فإنــه فــي حــال اســتغالل %100 مــن طاقتــه التصميميــة فســيكون قــادرا

%100 باإلضافــة إلــى تصديــر حوالــي %83 مــن إنتاجــه لــدول أخــرى.

يئاتها، وإن     4.  زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز
)1514( 

ً
كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائيا

يئاتها، وإن   4.  زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز
)1514( 

ً
كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائيا

يئاتها في دولة قطر رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج زيت لفت أو سلجم أو خردل وجز

رسم بياني 9
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السنة

4.4   المصانع قيد اإلنشاء  
يئاتهــا، وإن كانــت مكــررة،  يــت لفــت أو ســلجم أو خــردل وجز فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج ز

 ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع مرخــص وهــو 
ً
لكــن غيــر معدلــة كيميائيــا

يــة للصناعــات الغذائيــة “فودكــو” فــرع، وتبلــغ طاقتــه التصميمــة 5 مليــون لتــر. الشــركة القطر

4.5   الخاتمة  
يئاتهــا، وإن كانــت مكــررة، لكــن غيــر  يــت لفــت أو ســلجم أو خــردل وجز يــر بأنــه ال يوجــد مصنــع يعمــل فــي إنتــاج ز أظهــر التقر

يــق االســتيراد الخارجــي.  %100 عــن طر
ً
، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق كليــا

ً
معدلــة كيميائيــا

يــت ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 875 ألــف كيلوجــرام وهــو أقــل مــن  ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الز

ــع المرخــص  ــأن الطاقــات التصميمــة للمصن ــه يتضــح ب ــر، وعلي ــون لت ــع المرخــص بحوالــي 4 ملي ــة للمصن الطاقــة التصميمي

تكفــي لســد حاجــة الســوق المحلــي فــي حــال دخولــه مرحلــة اإلنتــاج واســتغالل طاقتــه التصميمــة بنســبة 100%.
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   5.  الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى 
)1515( 

ً
غير المعدلة كيميائيا

 5.  الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى 
)1515( 

ً
غير المعدلة كيميائيا

5.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
يــوت والدهــون النباتيــة الثابتــة األخــرى غيــر   لبيانــات عــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتجــات الز

ً
وفقــا

ــر )انظــر إلــى الجــدول 8(، بينمــا يبلــغ مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع   حوالــي 15.9 مليــون لت
ً
ــا المعدلــة كيميائي

العاملــة حوالــي 14.8 مليــون لتــر فــي الســنة ويتــم اســتغالل %59.9 مــن الطاقــة التصميمــة للمصانــع وبمــا يعــادل 

 .
ً
8.9 مليــون لتــر ســنويا

يســاهم اإلنتــاج المحلــي للمصانــع فــي ســد %56 مــن حاجــة الســوق المحلــي بينمــا يتــم ســد حاجــه الســوق الـــ 44% 

يــا %36.11 مــن إجمالــي واردات قطــر مــن منتجــات  يــة كور المتبقيــة مــن خــالل الــواردات وبشــكل أساســي مــن جمهور

يــوت النباتيــة الثابتــة األخــرى و%16 مــن إجمالــي حجــم الســوق القطــري، وســلطنة عمــان %29.48 مــن واردات قطــر  الز

يــوت النباتيــة الثابتــة األخــرى و%13 مــن إجمالــي حجــم الســوق القطــري )انظــر إلــى الرســم البيانــي 10(. مــن منتجــات الز

 )رمز النظام المنسق: 1515(
ً
 جدول 8: حساب حجم السوق المحلي لمنتجات الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى غير المعدلة كيميائيا

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

56% 15,917,225 0 0 7,037,225 8,880,000 14,835,000 1515

رسم بياني 10: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتجات الزيوت والدهون النباتية الثابتة

تغطي المصانع العاملة %56 من حاجة 
السوق المحلي من منتجات الزيوت 

والدهون النباتية بينما يتم سد الـ 44% 
من خالل الواردات وبشكل أساسي من 

يا وسلطنة عمان بنسبة 16%  ية كور جمهور
و%13 من إجمالي حجم السوق القطري .

1%
1%

رسم بياني 10

56%

13%

3%

16%

10%

انتاج المحلي
يا  ية كور جمور

سلطنة عمان 
تركيا 

يا ماليز
الهند

دول أخرى

ً
5.2   المصانع القائمة في إنتاج الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى غير المعدلة كيميائيا

يئاتهــا، وإن كانــت مكــررة،  يــوت النباتيــة الثابتــة األخــرى وجز يوجــد فــي دولــة قطــر مصنعيــن قائميــن يعمــالن فــي إنتــاج الز

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة للعــام 2018، 
ً
 )رمــز النظــام المنســق: 1515( وذلــك وفقــا

ً
ولكــن غيــر معدلــة كيميائيــا

وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 9.

اسم المصنعم

شركة السماء لتعبئة المياه1

مصنع الكريستال لزيوت الطعام2

 )رمز النظام المنسق: 1515(
ً
جدول 9: قائمة المصانع العاملة في إنتاج الزيوت النباتية الثابتة غير المعدلة كيميائيا
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5.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
يــوت والدهــون النباتيــة الثابتــة األخــرى مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي  بمــا أن اســتهالك منتجــات الز

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 

18.4مليــون لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 11( أي أن المصانــع العاملــة فــي حــال اســتغلت 100% 

مــن طاقاتهــا التصميميــة ستســاهم بســد حوالــي %81 مــن حجــم الســوق المتوقــع. أمــا إذا دخلــت المصانــع المرخصة 

مرحلــة اإلنتــاج فإنــه فــي حــال اســتغالل %100 مــن الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة فيكــون الســوق 

 علــى تغطيــه %100 مــن حاجــة الســوق المحلــي باإلضافــة إلــى تصديــر كميــات مماثلــة لألســواق الخارجيــة.
ً
قــادرا

ً
رسم بياني 11: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتجات الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى غير المعدلة كيميائيا
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 5.  الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى 
)1515( 

ً
غير المعدلة كيميائيا

   5.  الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى 
)1515( 

ً
غير المعدلة كيميائيا

5.4   المصانع قيد اإلنشاء  
يــوت والدهــون النباتيــة الثابتــة األخــرى ولكنهــا لــم تدخــل  فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الز

مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود أربعــة مصانــع مرخصــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم 10. تبلــغ 

.
ً
ــر ســنويا ــة لهــذه المصانــع حوالــي 19.6 مليــون لت مجمــوع الطاقــات التصميمي

5.5   الخاتمة  
. تســاهم 

ً
يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل %60 مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 8.9 مليــون لتــر ســنويا أظهــر التقر

يــوت والدهــون النباتيــة الثابتــة األخــرى غيــر المعدلــة  هــذه المصانــع فــي ســد %56 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الز

 البالغــة 15.9 مليــون لتــر.
ً
كيميائيــا

 ليصــل 
ً
يــوت والدهــون النباتيــة الثابتــة األخــرى غيــر المعدلــة كيميائيــا مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتجــات الز

بحلــول عــام 2023 إلــى 18.4مليــون لتــر وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 3.6 

 بحوالــي 16 مليــون لتــر، وعليــه 
ً
مليــون لتــر ويقــل عــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

 
ً
يتضــح بــأن الســوق المحلــي ســيصل لمرحلــة التشــبع فــي حــال دخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج وقــد يصبــح قــادرا

علــى التصديــر.

اسم المصنعم

يتان للزيوت النباتية1 مصنع ز

ية للصناعات الغذائية "فودكو"- فرع2 الشركة القطر

الواحة إلنتاج الزيوت3

مصنع أورجانيكو4

 )رمز النظام المنسق: 1515(
ً
جدول 10: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج الزيوت والدهون النباتية الثابتة األخرى غير المعدلة كيميائيا
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6. الدهون المهدرجة أو المكررة )1516(  6. الدهون المهدرجة أو المكررة )1516(

6.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، فــإن حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج الدهــون المهدرجــة أو المكــررة يعــادل 

ً
وفقــا

. ال يوجــد أي مصانــع قائمــة تســاهم فــي ســد حاجــة الســوق المحلــي، 
ً
الــواردات أي حوالــي 5.6 مليــون لتــر ســنويا

حيــث يتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن خــالل االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلــى الرســم 

البيانــي12 و13(.

جدول 11: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الدهون المهدرجة أو المكررة )رمز النظام المنسق: 1516(

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)لتر(

إعادة 
التصدير

)لتر(

الصادرات
)لتر(

الواردات 
)لتر(

الطاقة اإلنتاجية 
للمصانع المسجلة

)لتر(

 الطاقة 
التصميمية 

للمصانع المسجلة
)لتر(

رمز النظام 
المنسق

0% 5,585,243.84 0 0 5,585,243.84 0 0 1516

رسم بياني 12: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق من منتج الدهون المهدرجة أو المكررة

يع واردات دولة قطر من الدهون المهدرجة أو المكررة بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 13: توز

تغطي المصانع العاملة %0 من 
حاجة السوق المحلي من الدهون 

المهدرجة بينما يتم سد الـ %100 من 
خالل االستيراد من األسواق الخارجية.

يا وسلطنة عمان  تصدرت ماليز
قائمة الدول الموردة للدهون 
المهدرجه بنسبة %40 و28% 
من إجمالي واردات دولة قطر 

من الدهون المهدرجة.

رسم بياني 12

انتاج المحلي

الواردات

100%

0%

يكية الو�يات المتحدة ا�مر

2%

رسم بياني 13

يا ماليز
سلطنة عمان 

تركيا 
اوكرانيا

يكية الو�يات المتحدة ا�مر
دول أخرى

40%

21%

3%

28%

6%

6.2   المصانع القائمة في إنتاج الدهون المهدرجة أو المكررة
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج الدهــون المهدرجــة أو المكــررة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1516 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018.
ً
وذلــك وفقــا
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  6. الدهون المهدرجة أو المكررة )1516(

6.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهالك الدهــون المهدرجــة أو المكــررة 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 6.5 مليــون 

لتــر فــي عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 14(. أي أنــه إذا دخــل المصنــع الوحيــد المرخــص مرحلــة اإلنتــاج فإنــه فــي 

 علــى تغطيــه الســوق المحلــي بنســبة %100 باإلضافــة 
ً
حــال اســتغالل %100 مــن طاقتــه التصميميــة فســيكون قــادرا

إلــى تصديــر حوالــي %57 مــن إنتاجــه لــدول أخــرى.

6.4   المصانع قيد اإلنشاء  
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج الدهــون المهدرجــة أو المكــررة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة 

يــة للصناعــات الغذائيــة “فودكــو”- اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو الشــركة القطر

فــرع بطاقــة تصميميــة تعــادل 15 مليــون لتــر.

6.5   الخاتمة  
يــر بأنــه ال يوجــد مصانــع محليــة منتجــة للدهــون المهدرجــة أو المكــررة فــي عــام 2018 ، بينمــا يوجــد مصنــع  أظهــر التقر

. يتــم ســد %100 مــن احتيــاج الســوق لعــام 2018 عــن 
ً
واحــد مرخــص بطاقــة تصميميــة تعــادل 15 مليــون لتــر ســنويا

يــا وســلطنة عمــان.  يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا ماليز طر

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الدهــون المهدرجــة أو المكــررة ليصــل بحلــول عــام 2023 م إلــى حوالــي 6.5 

يــر بــأن فــي حالــة دخــول المصنــع المرخــص لمرحلــة اإلنتــاج واســتغالل طاقتــه التصميميــة  مليــون لتــر. وعليــه يظهــر التقر

بنســبة %100 فإنــه ســيكون قــادرا علــى ســد حاجــة الســوق.

6. الدهون المهدرجة أو المكررة )1516(

رسم بياني 14: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج الدهون المهدرجة أو المكررة في دولة قطر

رسم بياني 14
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