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منتجات غير مذكورة في مكان أخر من بالستيك )392690(. 	

حجم السوق المحلي ودراسة السوق التفصيلية. 	.	

ــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2020، بلــغ حجــم الســوق المحلــي مــن منتــج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك حوالــي 11ألــف كيلــو جــرام بينمــا 
ً

وفق
بلغــت مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة حوالــي 198كيلــو جــرام فــي الســنة ويتــم اســتغالل 50% منهــا وبمــا يعــادل 98 
. تســاهم الصناعــات المحليــة فــي ســد حوالــي 1% مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن المنتــج بينمــا تســاهم الــواردات فــي 

ً
كيلوجــرام ســنويا

ســد 99% المتبقيــة مــن حاجــة الســوق. )انظــر إلــى الرســم البيانــي 1 و2(.

المصانع القائمة في إنتاج أصناف أخرى من البالستيك  .	.2

يوجــد فــي دولــة قطــر 3 مصانــع قائمــة وتعمــل فــي إنتــاج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك. )رمــز النظــام المنســق: 392690(، بطاقــة 
ــا لبيانــات وزارة التجــارة والصناعــة لعــام 2020 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:   

ً
تصميميــة تعــادل 198 كيلــو جــرام وذلــك وفق

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 11,449 0 0 11,350,248 98 198 392690

جدول 	: حساب حجم السوق المحلي لمنتج أصناف أخرى من البالستيك )رمز النظام المنسق: 392690(

 رسم بياني 	: مساهمة االنتاج المحلي والواردات في سد حاجة السوق المحلي 
من منتج أصناف أخرى من البالستيك

 رسم بياني 2: توزيع واردات دولة قطر من منتج أصناف أخرى من البالستيك وما يماثله حسب 
الدول الموردة )2020(

جدول 2: قائمة المصانع العاملة في إنتاج أصناف أخرى من البالستيك )رمز النظام المنسق: 392690(

تغطي المصانع العاملة 
حوالي 1% من حاجة 
السوق بينما يتم سد 

99% من خ�ل ا�ستيراد 
من ا�سواق الخارجية

رسم بياني ١

ا�نتاج المحلي

الواردات

%99

%1

الصين
يا  ماليز
المانيا
الهند

تركيا
دول أخرى

يا  تصدرت الصين وماليز
قائمة الدول الموردة 

أصناف أخرى من 
الب�ستيك بنسبة %46

و10% من إجمالي 
واردات قطر من المنتج

%46

%10%6

%6

%5

%27

اسم المصنعم

كوستال ستيل اند جلفانا يزنج1

قطر بالست2

برجوال ديزاين3
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التوقعات المستقبلية لحجم السوق  .	.3

بمــا أن اســتهالك منتــج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك مرتبــط ارتبــاط وثيــق بالكثافــة الســكانية فقــد بنــي التنبــؤ بحجــم 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 13ألــف كيلــو جــرام فــي عــام 2024 )انظــر إلــى الرســم البيانــي 3( وهــو مــا 
يشــكل 6533 % مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة و 2904% مــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 

والمرخصــة مًعــا. 

المصانع قيد اإلنشاء   .	.4

فيمــا يتعلــق بالمصانــع الحاصلــة علــى ترخيــص صناعــي إلنتــاج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك ولكنهــا لــم تدخــل مرحلــة اإلنتــاج بعــد فقــد 
أظهــرت البيانــات وجــود مصنــع مرخــص كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 3، تبلــغ مجمــوع طاقاتهــم التصميمــة حوالــي 248 كيلوجــرام ســنوًيا.

الخاتمة   .	.5

يــر وجــود 3 مصانــع تعمــل فــي إنتــاج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك ، إذ يتــم ســد حاجــة الســوق بنســبة 1% مــن اإلنتــاج المحلــي  أظهــر التقر
يــق االســتيراد. و99 % عــن طر

مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى منتــج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك إلــى حوالــي 13 ألــف كيلــو جــرام فــي عــام 2024 وهــو مــا يتجــاوز 
مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة بحوالــي 12,7ألــف كيلوجــرام ويتجــاوز عــن مجمــوع الطاقــات التصميميــة للمصانــع العاملــة 
والمرخصــة مًعــا بحوالــي 12,5 ألــف كيلوجــرام وعليــه يتضــح بــأن الســوق غيــر متشــبع مــن إنتــاج منتــج أصنــاف أخــرى مــن البالســتيك 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.

جدول 3: قائمة المصانع المرخصة في إنتاج منتج سجق من فصيلة األبقار )رمز النظام المنسق: 0020	60	(

رسم بياني 3: توقعات حجم السوق المستقبلية لمنتج أصناف أخرى من البالستيك في دولة قطر

اسم المصنعم

مصنع ستريوس انترناشيونال1

13,200.00
13,000.00

12,600.00
12,800.00

12,000.00
12,200.00
12,400.00

11,800.00
11,600.00
11,400.00
11,200.00
11,000.00

قع
تو

لم
ق ا

سو
م ال

حج
م)

كج
)

2020 2021 2022 2023 2024



8

ير الصناعـــــــية التـــقــــار

إعداد
قسم الدراسات االستراتيجية

إدارة التنمية الصناعية
2020


