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ية التي سيتم اتخاذها، كما ال تشكل هذه وأن المستثمر هو المسؤول عن القرارات االستثمار
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  الهدف

  1. العسل األسود )1703(

1. العسل األسود )1703(

ية والشــوكوالتة فــي دولــة قطــر  يــر لدراســة إنتــاج العســل األســود وصناعــة المصنوعــات الســكر يهــدف هــذا التقر
والُمدرجــة فــي التصنيفــات التاليــة:

1.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 لبيانــات 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للعســل األســود ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1703 وذلــك وفقــا

وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018. وعليــه يعــادل حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج العســل األســود الــواردات أي 

حوالــي 1.29 مليــون كيلوجــرام فــي العــام 2018. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1 و2(.

والشــوكوالتة  ية  الســكر والمصنوعــات  األســود  للعســل  المنتجــة  المحليــة  للمصانــع  ــا 
ً

عرض يــر  التقر هــذا  سيشــمل 
ية والشــوكوالتة فــي الدولــة وتنبــؤات   للواقــع الحالــي لصناعــة العســل األســود والمصنوعــات الســكر

ً
 وكذلــك تحليــا

الطلب المستقبلية.

م

رمز النظام 
المنسق 
 للمنتج 

)HS Code(

وصف المنتجالمنتج

العسل 11703
األسود

ير السكر. عسل أسود )دبس سكر( ناتج من استخالص أو تكر

مصنوعات 21704
سكرية

ية )بما فيها الشوكوالتة البيضاء(، ال تحتوي   مصنوعات سكر
على الكاكاو.

شوكوالتة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو.شوكوالتة31806

جدول 1: حساب حجم السوق المحلي لمنتج العسل األسود )رمز النظام المنسق:1703(

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

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% 1,295,090 0 0 1,295,090 0 0 1703

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

تم سد حاجة السوق 
المحلي من العسل 

األسود من خال 
االستيراد من االسواق 

الخارجية.

يع واردات دولة قطر من العسل األسود بحسب الدول الموردة )2018( رسم بياني 2: توز

رسم بياني ٢

باكستان
لبنان

دول أخرى

67%

32%

1%

تصدرت باكستان ولبنان 
قائمة الدول الموردة 

للعسل األسود في العام 
2018 بنسبة %67 و32% 

من إجمالي واردات قطر 
من العسل االسود.
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  1. العسل األسود )1703(

1.2   المصانع القائمة في انتاج العسل األسود
 لبيانــات 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للعســل األســود ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1703 وذلــك وفقــا

وزارة التجــارة والصناعــة لعام 2018.

1.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق
بمــا أن اســتهاك العســل األســود مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن 

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

حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 1.49 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 )انظــر إلــى 

الرســم البيانــي 3(.

1.4   المصانع قيد اإلنشاء 
فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج العســل األســود ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 

أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو مصنــع تمــور الخليــج بطاقــة تصميميــة تعــادل 100 ألــف كيلوجــرام.

1.5   الخاتمة 
يــر بأنــه ال توجــد مصانــع محليــة منتجــة للعســل األســود، بينمــا يوجــد مصنــع واحــد مرخــص بطاقــة تصميميــة  أظهــر التقر

يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا باكســتان  . يتــم ســد %100 مــن احتيــاج الســوق عــن طر
ً
تعــادل 100 ألــف كيلوجــرام ســنويا

ولبنــان. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج العســل األســود ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 1.49 مليــون كيلوجــرام 

يــر أن  وهــو مــا يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع المرخصــة بحوالــي 1.4 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يظهــر التقر

الطاقــات التصميميــة الحاليــة ال تكفــي لســد حاجــة الســوق.

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج العسل األسود في دولة قطر

رسم بياني ٣

1,450,000,000
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1. العسل األسود )1703(
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2.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، ال توجــد مصانــع قائمــة وتعمــل فــي دولــة قطــر فــي إنتــاج المصنوعــات 

ً
وفق

ية الــواردات للعــام ذاتــه أي حوالــي  ية. يعــادل حجــم الســوق المحلــي لعــام 2018 مــن منتــج المصنوعــات الســكر الســكر

6.5 مليــون كيلوجــرام حيــث يتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن خــال االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة 

)انظــر إلــى الجــدول 2(. 

2.2   المصانع القائمة في إنتاج المصنوعات السكرية
 
ً
ية ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1704 وذلــك وفقــا ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للمصنوعــات الســكر

لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018.

ية )رمز النظام المنسق: 1704( جدول 2: حساب حجم السوق المحلي لمنتج المصنوعات السكر

  2. المصنوعات السكرية )1704(

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

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

يتم سد %100 من 
حاجة السوق المحلي 

ية  من المصنوعات السكر
من خال االستيراد من 

االسواق الخارجية.

تصدرت تركيا وسلطنة 
عمان قائمة الدول 

الموردة للمصنوعات 
ية لدولة قطر  السكر

بنسبة %26 و%10 من 
إجمالي واردات قطر من 

ية. المصنوعات السكر
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% 6,497,411 0 0 6,497,411 0 0 1704

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

رسم بياني 5

تركيا
سلطنة عمان

الصين
بولندا

لبنان
دول أخرى

26%

10%

8%
5% 6%

45%

2. المصنوعات السكرية )1704(
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2.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بما أن اســتهاك المصنوعات الســكرية مرتبط ارتباط وثيق بالكثافة الســكانية فقد بني التنبؤ بحجم الســوق بافتراض أن 

نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــال الســنوات الخمــس الماضيــة 

والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 7.5 مليــون كيلوجــرام فــي عــام 2023 

)انظــر إلــى الرســم البيانــي 6(. 

ية في دولة قطر رسم بياني 6: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج المصنوعات السكر

رسم بياني ٦

6,200,000
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6,600,000

6,800,000

7,000,000

7,400,000

7,200,000

7,600,000

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2019 2020 2021 2022 2023

السنة

2.4   المصانع قيد اإلنشاء  
ية ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج  فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج المصنوعــات الســكر

بعــد فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد مرخــص وهــو مصنــع ديمــا للمــواد الغذائيــة بطاقــة تصميميــة تعــادل 

6 مليــون كيلوجــرام.

2.5   الخاتمة  
ية، ويوجــد مصنــع واحــد فقــط مرخــص بطاقــة  ــه ال يوجــد مصانــع محليــة منتجــة للمصنوعــات الســكر ــر بأن ي أظهــر التقر

يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا  . يتــم ســد %100 مــن احتيــاج الســوق عــن طر
ً
تصميميــة تعــادل 6 مليــون كيلوجــرام ســنويا

تركيــا وســلطنة عمــان وهــذا مــا يبيــن لنــا أن الســوق المحلــي غيــر متشــبع إلــى اإلنتــاج المحلــي لمنتــج المصنوعــات 

ية ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 7.5 مليــون  ية، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج المصنوعــات الســكر الســكر

كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز الطاقــة التصميميــة للمصانــع المرخصــة بحوالــي 1.5 مليــون كيلوجــرام.

2. المصنوعات السكرية )1704(   2. المصنوعات السكرية )1704(
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3.1   حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية
 للبيانــات المتوفــرة لعــام 2018، بلــغ حجــم الســوق المحلــي لمنتــج الشــوكوالتة حوالــي 12.5 مليــون كيلوجــرام 

ً
وفقــا

ويتــم ســد %100 مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن خــال االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة )انظــر إلــى الرســم البيانــي 7 

و8(.
جدول 3: حساب حجم السوق المحلي لمنتج الشوكوالتة )رمز النظام المنسق: 1806(

  3. الشوكوالتة )1806(

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% 12,549,600.6 25,755.4 0 12,575,356 0 0 1806

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

تم سد %100 من حاجة 
السوق لعام 2018 من 

الشوكوالتة من خال 
االستيراد من االسواق 

الخارجية.

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

100%

0%

3.2   المصانع القائمة في إنتاج الشوكوالتة
ــا لبيانــات 

ً
ال يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع قائــم ومنتــج للشــوكوالتة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 1806وذلــك وفق

وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2018.

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

تصدرت تركيا وروسيا قائمة 
الدول الموردة للشوكوالتة 

لدولة قطر بنسبة 29% 
و%9 من إجمالي واردات 

قطر من الشوكوالتة.

تركيا
روسيا

هولندا
ايطاليا

لبنان
دول أخرى

29%

9%

7%
6% 7%

42%

رسم بياني 8

3. الشوكوالتة )1806(
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3. الشوكوالتة )1806(   3. الشوكوالتة )1806(

3.3   التوقعات المستقبلية لحجم السوق 
بمــا أن اســتهاك الشــوكوالتة مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم الســوق بافتــراض أن 

نســبة النمــو فــي حجــم الســوق مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني لدولــة قطــر خــال الســنوات الخمــس 

الماضيــة والبالغــة حوالــي )%2.9( وعليــه مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 14.5 مليــون كيلوجــرام فــي 

عــام 2023 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 9(. 

رسم بياني 9: توقعات حجم السوق المستقبلية للشوكوالتة في دولة قطر

رسم بياني 9

12,000,000
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ق ا

سو
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2019 2020 2021 2022 2023

السنة

3.4   المصانع قيد اإلنشاء  
 للبيانات المتوفرة للعام 2018، ال يوجد مصانع مرخصة في إنتاج الشوكوالتة.

ً
وفقا

3.5   الخاتمة  
 لبيانــات 

ً
ــاج الشــوكوالتة وذلــك وفقــا ــر بأنــه ال يوجــد مصانــع محليــة منتجــة وال توجــد مصانــع مرخصــه إلنت ي أظهــر التقر

يــق االســتيراد مــن دول أبرزهــا تركيــا وروســيا. مــن المتوقــع  العــام 2018. يتــم ســد %100 مــن احتيــاج الســوق عــن طر

أن ينمــو الطلــب علــى منتــج الشــوكوالتة ليصــل بحلــول عــام 2023 إلــى 14.5 مليــون كيلوجــرام.






