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تمور رطبة أو طازجة )0	0	0804(. 	

حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية. 	.	

ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2020، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج تمــور رطبــة أو طازجــة حوالــي 8 مليــون كيلوجــرام بينمــا بلغــت 
ً

وفق
مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 800 ألــف كيلوجــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل 100% منهــا وبمــا يعــادل 800 
ألــف كيلوجــرام ســنوًيا وتســاهم هــذه المصانــع فــي ســد حوالــي 10% مــن احتيــاج الســوق المحلــي مــن تمــور رطبــة أو طازجــة )انظــر إلــى 

الرســم البيانــي 1 و2(.

المصانع القائمة في إنتاج تمور رطبة أو طازجة  .	.2

ــا لبيانــات 
ً

يوجــد فــي دولــة قطــر مصنــع واحــد قائــم فــي إنتــاج تمــور رطبــة أو طازجــة ضمــن رمــز النظــام المنســق: 08041010 وذلــك وفق
وزارة التجــارة والصناعــة كمــا موضــح فــي الجــدول رقــم 2، كمــا أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع واحــد قــائ ، وهــو مصنــع الوطنيــة للتصنيــع 

 لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة 2020.
ً
الغذائي-نافكــو، بطاقــة تصميميــة تعــادل 800 ألــف كيلوجــرام وذلــك وفقــا

نسبة اإلنتاج 
المحلي من 
حجم السوق

حجم السوق
)كيلوجرام(
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%10 7,673,765 0 0 6,873,765 800,000 800,000 08041010

جدول 	: حساب حجم السوق المحلي لمنتج تمور رطبة أو طازجة )رمز النظام المنسق0	0	0804(

رسم بياني 	: مساهمة اإلنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي من تمور رطبة أو طازجة

رسم بياني 2: توزيع واردات دولة قطر من تمور رطبة أو طازجة بحسب الدول المورده )2020(

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في تمور رطبة او طازجة )رمز النظام المنسق0	0	0804( تغطي المصانع العاملة 
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اسم المصنعم

مصنع الوطنية للتصنيع الغذائي-نافكو1
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التوقعات المستقبلية لحجم السوق  .	.3

بما أن اســتهالك التمور مرتبط ارتباط وثيق بالكثافة الســكانية فقد بني التنبؤ بحجم الســوق بافتراض أن نســبة النمو في حجم الســوق 
مماثلــة لمتوســط نســبة النمــو الســكاني للدولــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة والبالغــة حوالــي )2.5%( وعليــه مــن المتوقــع أن 
يبلــغ حجــم الســوق حوالــي 8.7 مليــون كيلــو جــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3(، وهــو مــا يشــكل 1085% مــن مجمــوع 
، أي أن حجــم 

ً
الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و 285% مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

 بحوالــي 7.9 مليــون كيلوجــرام 
ً
الســوق المســتقبلي فــي العــام 2024 يتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حاليــا

 بحوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام.
ً
ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة والمرخصــة معــا

المصانع قيد اإلنشاء   .	.4

فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج تمــور رطبــة أو طازجــة ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد أظهــرت 
البيانــات وجــود مصنعيــن مرخصيــن بطاقــات تصميميــة مجموعهــا حوالــي 2مليــون كيلوجــرام كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

الخاتمة   .	.5

يــر بــأن المصانــع المحليــة تســتغل 100% مــن طاقاتهــا التصميميــة وبمــا يعــادل 800 ألــف كيلوجــرام ســنوًيا. تســاهم هــذه  أظهــر التقر
المصانــع فــي ســد 10% مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن تمــور رطبــة أو طازجــة .

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج تمــور رطبــة أو طازجــة ليصــل بحلــول عــام 2024 إلــى 8.7 مليــون كيلوجــرام وهــو مــا يتجــاوز 
 بحوالــي 7.9 مليــون كيلوجــرام ويتجــاوز مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع 

ً
مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حاليــا

يــر بــأن الطاقــات التصميميــة الحاليــة ال تكفــي لســد حاجــة   بحوالــي 5.6 مليــون كيلوجــرام، وعليــه يظهــر التقر
ً
العاملــة والمرخصــة معــا

الســوق وتوجــد حاجــة لدخــول المصانــع المرخصــة مرحلــة اإلنتــاج فــي مجــال إنتــاج تمــور رطبــة أو طازجــة.

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج تمور رطبة أو طازجة )رمز النظام المنسق 0	0	0804(

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية تمور رطبة أو طازجة في دولة قطر
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