
المنتجات الغذائية
والمشروبات المتنوعة
تحقق االكتفاء الذاتي

صناعة
المنتجات الغذائية

والمشروبات

نفتخر بدعم منتجاتنا الغذائية ومشروباتنا التي 
تهدف إلى تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن 
 مع رؤية قطر الوطنية 2030

ً
الغذائي تماشيا

صناعتنا القطرية فخرنا

86177
عدد المنتجاتعدد المصانع

يا مخابز كور

• بسكويت
• خبز عادي )عيش( 

   بانواعه
• خبز برجر

• كيك وجاتوهات

الشركة القطرية
للصناعات الغذائية 

“فودكو” - فرع

• زيت النخيل
• زيت دوار الشمس

• زيت الكانوال
• زيت الذرة 

• زيوت نباتية

مياه الوادي النقية

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 1.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.330 لتر

• عبوات بالستيكية 
   شفافة من مادة 

)PET(   

مصنع دله للمنتجات 
الغذائية

• لحوم مقطعة مغلفة
  ومبردة 

• لحم مفروم بقري طازج
• منتجات الدواجن مرتديال 

   مبردة
• بسطرمة 

• هامبرجر من اللحوم
• كبة باللحم

• بروفيل بالستيكي

النورس لتصنيع اللحوم 
والخبز بأنواعه

• لحم مفروم غنم مجمد
• لحوم دواجن طازجة

   او مبردة
• سجق من لحوم االبقار

• هامبرجر من اللحوم
• منتجات الدواجن
• خبز شرائح ابيض

• فطائر
• مخبوزات أوروبية منوعة

• حلويات شرقية
• كيك وجاتوهات

الكوثر لمعالجة المياه 
)فرع(

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 1.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.15 لتر

شركة مطاحن الدقيق 
القطرية

• شعير معبأ
• طحين

• مكرونة
• منتجات المخابز

• كيك وجاتوهات
• نخالة دقيق القمح

الشركة العربية القطرية 
النتاج الدواجن

• لحوم دواجن طازجة
   او مبردة

• بيض مائدة
• اغذية للطيور الدواجن

مصنع الرائد لتجهيز 
االغذية الطازجة

• خضروات متنوعة 
   مطهية

• فواكه وثمار محفوظة
• بطاطس، ، مجمدة

• عصائر طازجة
• صلصة طماطم 

   )كاتشب(

الكوثر لمعالجة المياه

• مياه شرب معبأة
   في عبوات 

الشركة القطرية النتاج 
اللحوم

• لحم مفروم بقري طازج
• لحم مفروم رول

• لحم مفروم غنم طازج
• لحم مفروم غنم مجمد

• منتجات لحوم أسماك 
  مجمدة

• نقانق الدجاج المجمد 
  والمبرد

• منتجات الدواجن
  مرتديال مبردة

• محضرات لحوم دجاج
• هامبرجر من اللحوم

مصنع الكريستال لزيوت 
الطعام

• تعبئة زيت بذور عباد 
  الشمس

• تعبئة زيت الذرة

مصنع الزيوت العالمية

• تعبئة زيت النخيل
• تعبئة زيت بذور عباد 

  الشمس
• تعبئة زيت الذرة

مصنع الواحات إلنتاج 
وتعبئة المياه

• مياه شرب معبأة في
   عبوات سعة 19 لتر

مصنع مونه للمواد 
الغذائية
• شيبس

• رقائق ذرة “كورن 
   فليكس”

• رقائق حبوب محمصة 
   او منفشة محتوية

   على كاكاو
• فول سوداني 

   بالشوكوالتة
• بسكويت

• معجنات وفطائر
• عصائر

• رقائق االلومنيوم 
   لتغليف منتجات المصنع

مزرعة الدواجن وطائر 
السمان

• لحوم دواجن طازجة
   او مبردة

• لحوم - قوانص

المجموعة الوطنية 
للتصنيع الزراعي 

والحيواني

• لحوم دواجن طازجة
   او مبردة

• لحوم - قوانص
• تعبئة قطع دجاج مبرد

• زيوت نباتية
• بروتين حيواني مصنع

   من المخلفات
• اسمدة عضوية

مصنع نيتروبايت
للمنتجات الغذائية

• تعبئة حبوب وبقوليات
• مخاليط بهارات 

• بسكويت
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 
• عبوات بالستيكية 

   شفافة من مادة 
)PET(   

واحة قطر لتعبئة
مياه الشرب

• مياه معدنية اصطناعية
   معبأة في عبوات سعة 

   1.5 لتر
• مياه معدنية اصطناعية

   معبأة في عبوات سعة 
   0.5 لتر

• مياه معدنية اصطناعية
   معبأة في عبوات سعة 

   5 جالون
• مياه معدنية اصطناعية

   معبأة في عبوات سعة 
   0.350 لتر

البينا سناكس

• خليط من فواكه
   مجففة

• مكسرات محمصة

مصنع ثمار للعصائر 

• معجون طماطم
• مشروبات

• عصائر مركزة 

المتحدة للمياه
المعدنية

• مياه معدنية اصطناعية
   معبأة في عبوات

   سعة 0.5 لتر
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 

ماال فيال إلنتاج وتعبئة 
المياه

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات 

مزارع الشمال النتاج 
الدواجن

• لحوم دواجن طازجة
   او مبردة

• بيض مائدة

يرانج مخبز ار

• معجنات وفطائر
• مخبوزات أوروبية منوعة

• ايس كريم
• مياه شرب معبأة في

   عبوات 

مصنع مروة الدولي 
تعبئة المياه النقية

• مياه شرب معبأة في
   عبوات سعة 19 لتر

هولمس اواسيس فود 
فاكتوري

• شبس مصنوع من
   دقيق البطاطا 

• بسكويت
• باف محشي وسادة

• سناك - بوشار
• الواح الطاقة من الحبوب   

  والفواكه والشوكوالتة

برادايس للصناعات 
الغذائية

• سجق ونقانق من
   لحوم اخرى

• محضرات لحوم دجاج
   وديك رومي مرتديال

• منتجات اللحوم
• صلصة طماطم 

   )كاتشب(
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 

مصنع الدوحة للعصائر 
والمشروبات والمواد 

الغذائية

• عصائر متنوعة
• مياه معدنية اصطناعية

   معبأة في عبوات 

مصنع المونديال
للصناعات الغذائية

• سكاكر حالوة، دروبس
• حالوة طحينية

• منتجات سكرية
   )حالوة، سكاكر( محتوية

   على كاكاو
• بسكويت

• فطائر

مصنع فريش ميت
لتجهيز اللحوم

• لحوم مقطعة مغلفة ومبردة 
• لحوم مفرومة مغلفة ومبردة 

• تعبئة دجاج كامل ومبرد
• تعبئة دجاج كامل مبهر ومبرد
• تعبئة قطع دجاج مبهر ومبرد

• تعبئة قطع دجاج مبرد
• تعبئة قطع دجاج مجمدة

• سجق من لحوم االبقار
• هامبرجر من اللحوم

• لحوم متبلة
• كرات من اللحوم

مصنع الوجبة لأللبان 
والعصائر

• حليب
• قشدة

• لبن زبادي
• لبنة

• لبن شرب مالح
• منتجات الحليب 

• زبدة
• السمن

• عصائر
• عصير نكتار الفاكهة

مصنع جاهز للتعبئة

• شاي اسود معبأ

مصنع دي ار للمواد 
الغذائية

• سناك - بفكي

مصنع المنال لالغذية
• تغليف الخضار والبقوليات

• فواكه مشكلة مبردة
   ومجمدة

• مخاليط بهارات 
• طحينة

• وجبات جاهزة )دجاج ولحوم
   مختلفة(

• حالوة طحينية
• مخلالت

• معجون طماطم
• بطاطس مجمدة

• مربيات فواكه
• عصائر

• صلصة طماطم )كاتشب(
• مايونيز

مصنع المخبز والمطعم 
المركزي الكبير

• معجنات
• وجبات مطبوخة

   متنوعة
• منتجات المخابز

• مخبوزات أوروبية
   منوعة

• كيك وجاتوهات

مصنع الغيث لتعبئة
المياه النقية

• عصائر
• محضرات لصناعة 

   المشروبات
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 

مصنع لوسيل للمياه 
المعدنية

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات 

مصنع العربية للمياه 
المعدنية والتعبئة

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات 

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 19 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   أكواب

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 5 لتر

مصنع مياه الوجبة

• مياه معدنية اصطناعية
   معبأة في عبوات

مصنع االتحاد للمرطبات

• عصائر متنوعة
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 

الشركة القطرية
التونسية للصناعات 

الغذائية

يتون • تعبئة زيت الز

الشركة الدولية
للصناعات

• سناك - بفكي
• ملح عادي )ملح   

   الطعام(
• ملح صناعي

شركة توزيع المعلبات 
المحفوظة
• تعبئة السكر

• منتفخات بطاطس
• سناك - بوشار

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 1.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.350 لتر
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات سعة 15 لتر
ير بالستيكية • كبسولة قوار

   )بريفورم(

الشركة الوطنية لألغذية 

• لحم مفروم رول
• لحم مفروم أكياس
• لحم مفروم أطباق

• منتجات آخري )نوجت-
   كور لحم-كفتة-كباب(

• هامبرجر من اللحوم

شركة مصانع قطر 
لألغذية - بفكي قطر

• منتفخات بطاطس
• سناك - بوشار

• ذرة مقلية )تيستي + 
   تورتيال(

شركة علي بن علي 
للمرطبات

• عصيرات مركزة في عبوات 
   20 لتر

• عصيرات مركزة في عبوات
   5 لتر

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 0.350 لتر
ير  • مياه غازية في قوار
   زجاجية سعة 0.355 لتر
ير  • مياه غازية في قوار

   بالستيكية سعة 1.25 لتر
ير  • مياه غازية في قوار
   بالستيكية سعة 0.5 لتر
ير  • مياه غازية في قوار

   بالستيكية سعة 2.25 لتر

شركة كوكا كوال المانع

• مياه شرب معبأة في
   عبوات 

ية • مشروبات غاز

مخبز وحلويات الحبيب

• خبز عادي )عيش( 
   بانواعه

• حلويات شرقية

أفران لبنان الحديثة 

• خبز عادي )عيش( 
   بانواعه

• معجنات وفطائر
• فطائر

المرقاب لالستثمار 
الصناعي )أعالف(

• اعالف للحيوانات

الوطنية للتصنيع
الغذائي - نافكو 

• تمور معبأة في عبوات  

كولوسيوم لاليس كريم 

• مكرونة
• عصائر

• ايس كريم
• مثلجات

قطرنا النتاج الثلج

• ثلج

المحيط لألسماك
)اوشن(

• تعبئة وحفظ فيليه 
   السلمون 

• اسماك مدخنة
• هامور مدخن
• كنعد مدخن

• سمك ابيض، دوري 
   مدخن

• جراد البحر المدخن
• روبيان )قريدس أو جمبري(

   مدخن
• محار مدخن

الشركة العربية القطرية 
إلنتاج األلبان - غدير

• حليب
• لبن زبادي

• لبنة
• لبن شرب مالح

• عصائر
• مياه شرب معبأة في 

   عبوات 

بلدنا للصناعات الغذائية
- فرع منتجات األلبان

• حليب طويل األجل 
• حليب طويل األجل منكه

• كريمة الطبخ طويلة االجل
• حليب

• قشدة
• لبن زبادي

• لبنة
• لبن شرب مالح

• لبن شرب منكه
• حليب منكه

• أجبان معالجة 
• حلويات )أرز بالحليب،  
يم كراميل(   مهلبية، كر

بلدنا للصناعات الغذائية
• حليب طويل األجل 

• حليب طويل األجل منكه
• حليب

• قشدة
• لبن زبادي

• لبن زبادي منكهة
• لبنة

• لبن شرب مالح
• حليب منكه
• جبنة بيضاء 

• حلويات شرقية
• عصائر

• عبوات بالستيكية شفافة من 
)PET( مادة   

• أوعية بالستيكية منتجة بالحقن 
ير بالستيكية  • أغطية قوار

شركة داندي
المحدودة

• حليب
• لبن زبادي

• لبنة
• لبن شرب مالح

• عصائر
• مشروبات
• ايس كريم

• عبوات بالستيكية 
  شفافة من مادة

)PET(  

الخليج للمنتجات
الغذائية - روعة

• حليب
• لبن زبادي

• عصائر
• ايس كريم

مخابز السلوي 
االتوماتيكية

• خبز عادي )عيش( 
   بانواعه

• فطائر
• كيك وجاتوهات

مخبز البتيل 

• خبز وحلويات

مخابز االرز االتوماتيكية

• كعك وشابورة
• منتجات المخابز

• خبز عادي )عيش( 
   بانواعه

• خبز بني للرجيم 
• فطائر منتفخة

  )باف بيستري( مثلجة
• مخبوزات أوروبية

   منوعة
• باف محشي وسادة

مخابز نابولي

• بسكويت
• كعك وشابورة
• خبز شرائح ابيض

• خبز صامولي
• خبز توست

• كيك وجاتوهات

مصنع الماسة للثلج

• الواح ثلج

مصنع الحصباء للثلج 

• قوالب ثلج

مركز الدوحة للثلج

• قوالب ثلج

مصنع الخليج الغربي
إلنتاج الثلج والمياه

• مياه معدنية اصطناعية 
   معبأة في عبوات 

• قوالب ثلج
• مكعبات ثلج
• ثلج مجروش

مصنع الكريستال للثلج 
الجاف

• ثاني اكسيد الكربون 
  )صلب( ثلج جاف

• قوالب من الثلج الجاف

مصنع ثلج السد

• قوالب ثلج
• مكعبات ثلج

مصنع الراشد للثلج 

• مياه شرب معبأة
   في عبوات 

• ثلج
• مكعبات ثلج

مصنع ميناء الوكرة
للثلج

• الواح ثلج

مصنع الوكرة
الحديث للثلج

• قوالب ثلج

مصنع النفيحي للثلج

• قوالب ثلج

شركة ثلج قطر 

• قوالب ثلج

معمل الخور للثلج

• قوالب ثلج

معمل الخريطيات للثلج

• مكعبات ثلج

مصنع الخليج للمياه 
المحالة والثلج

• مياه شرب معبأة
   في عبوات 

شركة مصنع مياه
المنهل المحدودة

• مياه شرب معبأة في
   عبوات سعة 19 لتر

• مياه شرب معبأة في
   عبوات سعة 5 لتر

ير بالستيكية سعة  • قوار
   5 جالون

شركة صفا الدولية 

• مياه معدنية اصطناعية
   معبأة في عبوات

   سعة 5 جالون

شركة مارك قطر إلنتاج 
وتعبئة المياه

• مياه شرب معبأة في
   عبوات 

الشركة العالمية للمياه 
المعدنية

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 19 لتر

شركة الريان لتعبئة
المياه المعدنية 

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 1.5 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 0.5 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 0.330 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 0.100 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 5 جالون

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات سعة 0.200 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات زجاجية سعة 0.750 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات زجاجية سعة 0.500 لتر

• مياه معدنية اصطناعية معبأة في
   عبوات زجاجية سعة 0.250 لتر

)PET( عبوات بالستيكية شفافة من مادة •

شركة مياه الجزيرة

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 19 لتر

شركة مصنع فلورا
للمياه المعدنية

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات سعة 19 لتر

الشركة العامة للمياه 
والمرطبات

• مياه شرب معبأة في 
   عبوات 

المصدر: بوابة قطر الصناعية بحسب احصائيات العام 2020 وتم تصنيف المصانع بناء على نشاطها الرئيسي


