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نما حجم الطلب على حلوى الشوكوالتة في الفترة من 2007 
طن في   6,119 الى   2007 طن في العام   4,075 من  إلى2017 
أما   ،%4.1 قدره  مركب  سنوي  نمو  بمعدل   2017 العام 
179مليون  القيمة فقد ازداد حجم الطلب من  من حيث 
ريال قطري  مليون   503 الى   2007 العام  في  ريال قطري 
.%11 قدره  مركب  سنوي  نمو  بمعدل   2017 العام  في 

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
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تشير النشرة السنوية للصناعة والطاقة “

والتي نشرها جهاز التخطيط   2016 للعام 

واإلحصاء في قطر أن عدد الشركات العاملة 

الشوكوالتة  وحلوى  الكاكاو  صناعة  في 

ر والبالغ 11 شركة  في العام 
ّ
وحلوى السك

العام  في  شركة   25 الى  ارتفع  قد   2010

شركة جديدة   14 مما يعني دخول   2016

على  املتزايد  الطلب  لتلبية  السوق  الى 

منتجات الحلوى خالل تلك الفترة.

كلمة الرئيس التنفيذي 

تعتبــر املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة مــن أهــم ركائــز بنــاء االقتصــاد املتنــوع واملســتدام الــذي تطمــح 
دولة قطر إلى تحقيقه، وبصفته الذراع الحكومّية لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت 
كافة الجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية إلى استراتيجيته التي اعتمدت على رؤية قطر 2030، 
تلــك االســتراتيجية التــي درســت املشــكالت والتحديــات التــي يواجههــا أصحــاب  الشــركات الصغيــرة 

واملتوســطة، والتــي يأتــي مــن بينهــا محدوديــة املعلومــات الالزمــة.

واســتناًدا إلــى مــا ســبق، فــإن البنــك يولــي اهتماًمــا كبيــًرا بمســألة إيصــال املعلومــات والبيانــات إلــى كافــة 
أصحــاب املصالــح مــن رّواد األعمــال والشــركات الصغيــرة واملتوســطة، والقطــاع الخــاص بصــورة 
تلــك املعلومــات التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ   عــن املؤسســات الداعمــة لريــادة األعمــال، 

ً
عامــة، فضــال

القــرارات الصحيحــة فــي القطاعــات ذات املــردود االقتصــادي امللمــوس، والتــي تصــب بالنهايــة فــي نمــو 
مســاهمة القطــاع الخــاص، وتحقيــق التنويــع االقتصــادي والتنميــة املنشــودة. 

وتماشــًيا مــع هــذا الهــدف، فــإن البنــك يقــوم بإصــدار سلســلة مــن التقاريــر حــول عــدد مــن القطاعــات 
وفــي هــذا التقريــر يتنــاول  االقتصاديــة املختلفــة، حيــث يركــز كل تقريــر منهــا علــى قطــاع محــدد. 
والــذي يشــمل منتجــات مثــل  أحــد القطاعــات وهــو قطــاع "صناعــة الهيــاكل اإلنشــائية املعدنيــة" 
الهيــاكل اإلنشــائية الفوالذيــة، واملبانــي مســبقة التصميــم، واملبانــي الجاهــزة، والفــوالذ املعمــاري، 

املعمــاري. واأللومنيــوم 

ووفًقا لبيانات جهاز التخطيط واإلحصاء الخاصة باإلنتاج املحلي لقطاع صناعة الهياكل اإلنشائية 
 بحجم انتاج بلغ 

ً
املعدنية، فإن هذا القطاع يضم 558 منشــأة صناعية يعمل لديها 27,398 موظفا

6,424 مليــون ريــال قطــري فــي عــام 2015. وقــد تنامــى إجمالــي القيمــة املضافــة لهــذا القطــاع بواقــع 
 حيــث ارتفــع هــذا اإلجمالــي مــن 149 مليــون ريــال قطــري فــي العــام 2001 إلــى حوالــي 2,812 

ً
19 ضعفــا

مليــون ريــال قطــري فــي العــام 2015.

الن الدافــع الرئي�ســي وراء الطلــب علــى منتجــات 
ّ
وبمــا أن قطاعــي اإلنشــاءات والبنــى التحتيــة ُيشــك

قطــاع صناعــة الهيــاكل اإلنشــائية املعدنيــة فإنــه مــن املرّجــح أن يشــهد الطلــب علــى منتجــات هــذا 
 وذلــك فــي ظــل املشــاريع املســتقبلية املخطــط إقامتهــا فــي الدولــة.

ً
 ملحوظــا

ً
القطــاع ارتفاعــا

وفي األخير، بالنيابة عن جميع العاملين ببنك قطر للتنمية، أتمنى أن يقدم هذا التقرير املعلومات 
واإلرشاد الكافي ملشاريعكم املستقبلية.

] كلمة الرئيس التنفيذي [

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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يقسم قطاع حلوى الكاكاو والشوكوالتة والسكر في دولة قطر الى ثالثة تصانيف رئيسية هي:

الكاكاو )ويكون الكاكاو على شكل حبوب أو مسحوق أو معجون الكاكاو أو زبدة الكاكاو أو دهن الكاكاو أو  أ( 

زيت الكاكاو(

 واملستوردة(
ً
حلوى الشوكوالتة )املنتجة محلّيا ب( 

السكاكر  )وتشمل اللبان العلكة، وحلوى السكر، حلوى اللوز، حلوى الفستق الحلبي،  ر 
ّ
حلوى السك ت( 

وراحة  الحالوة الطحينية،  املضاّدة للسعال، حلوى الهالم بالفواكه، معجون الفواكه، حلوى التوفي، 

الحلقوم التركية(

ّدر حجم الطلب على 
ُ
الكاكاو: تشكل حبوب الكاكاو املادة الخام الرئيسية في انتاج حلوى الشوكوالتة، وقد ق

ل قفزة في حجم 
ّ
 بقيمة 2.50 مليون ريال قطري وهو ما يمث

ً
الكاكاو في قطر في العام 2017 حوالي 2,515 طّنا

41.5% من حيث  %32.3 من حيث الحجم و  2016 )بنسبة  الطلب على هذه املادة عما كان عليه في العام 

20.5% من حيث القيمة وذلك بسبب الزيادة في  46.4% من حيث الحجم و  القيمة( أي بنسبة نمو قدرها 

الطلب على الكاكاو من قبل املخابز ومرافق تصنيع الشوكوالتة والحلويات واملعجنات املحالة. ال يزرع الكاكاو 

لعدم مالئمة البيئة املناخية لزراعته لذا فإن السوق القطرية تعتمد على   
ً
في منطقة الخليج العربي نظرا

الواردات من الدول املنتجة للكاكاو ومشتقاته، ولم يكن للحصار املفروض على دولة قطر أثر يذكر على واردات 

قطر من الكاكاو حيث أن حجم وارداتها من الدول املحاِصرة لم يكن يتجاوز 10% من إجمالي واردات قطر من 

هذه املادة ) 5% من اإلمارات، و 3% من السعودية، و 2% من مصر(، وقد تمت االستعاضة عن هذه النسبة 

من الواردات من خالل استيراد الكاكاو ومشتقاته من دول أخرى مثل تركيا وبلجيكا وبريطانيا واندونيسيا، 

وتشمل قائمة الدول الرئيسية املصّدرة للكاكاو ومشتقاته الى قطر كل من لبنان وسويسرا وبلجيكا وبريطانيا.

وإذا ما نظرنا الى مستقبل الطلب على الكاكاو ومشتقاته فإنه سيتم سد احتياجات السوق القطرية عن طريق 

الواردات، ومن املتوقع أن ينمو حجم الطلب على الكاكاو ومشتقاته في قطر بمعّدل نمو سنوي مركب قدره 

 ملعدل نمو استهالك الفرد من الكاكاو ومشتقاته في قطر 
ً
 في العام 2026 وذلك تبعا

ً
%7.8 أي إلى 4,934 طنا

أما من حيث القيمة فإن من املتوقع أن ينمو حجم الطلب على الكاكاو ومشتقاته في قطر بمعّدل نمو سنوي 

مركب قدره %10.4 أي من 50.2 مليون ريال قطري في العام 2017 إلى 123 مليون ريال قطري في العام 2026 

ومن املتوقع أن يعمل ذلك على إتاحة الفرصة إلقامة املزيد من شركات توزيع الكاكاو ومشتقاته للمستهلكين.

 بقيمة 
ً
ّدر حجم الطلب على حلوى الشوكوالتة في قطر في العام 2017 بحوالي 6,119 طّنا

ُ
حلوى الشوكوالتة: ق

 من قبل 
ً
-1 الشوكوالتة املصّنعة محليا 503 مليون ريال قطري، وتقسم سوق هذه الحلوى الى شريحتين: 

ومحترفي تصنيع الشكوالتة من حبوب  ومحال تصنيع وبيع الشكوالتة،  املخابز ومحال املعجنات املحالة، 

-2 الشوكوالتة املستوردة على نطاق صناعي أو تجاري واسع والتي  ومسحوق وكتل الشوكوالتة املستوردة. 

يتم استيرادها من قبل شركات التوزيع املحلية ومتاجر السوبر ماركت وتّجار التجزئة، وفي العام 2017 بلغت 

 في قطر 12.7% )778 طن( من حيث الحجم و %37.6 
ً
الحصة السوقية لحلوى الشوكوالتة املصنعة محليا

)189 مليون ريال قطري( من حيث القيمة. يعمل في سوق حلوى الشوكوالتة املصنعة محلًيا في قطر مجموعة 

من املصّنعين تشمل مخابز منفردة ومحال املعجنات املحالة تعمل بصورة مستقلة، ومخابز ومحال املعجنات 

املحالة التي تعمل داخل بعض الفنادق الشهيرة، باإلضافة الى مصانع الشوكوالتة.

ص التنفيذي [ 
ّ
] امللخ

ص التنفيذي 
ّ

امللخ
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بلغت الحصة السوقية لحلوى الشوكوالتة املستوردة في قطر   2017 في العام 

من  مليون ريال قطري(   314(  %62 من حيث الحجم و  طن(   5,341(  %87.3

حيث القيمة، وهناك نوعان من الشركات العاملة في سوق حلوى الشوكوالتة 

 متميزة 
ً
لكل منهما ميزاته الخاصة به: أ( شركات تجزئة ذات طابع راٍق تبيع أنواعا

واسع  وتجاري  صناعي  نطاق  على  جملة  موزعي  ب(  الشوكوالتة،  حلوى  من 

يقومون باستيراد منتجات شوكوالتة ذات عالمات تجارية إقليمية وعاملية. 

يمكن تصنيف حجم صناعة الشوكوالتة في قطر في الوقت الحالي ضمن نطاق 

األعمال الصغيرة واألعمال املتوسطة حيث تستخدم مرافق التصنيع معّدات 

صناعية تقليدية، ويشترك في قطاع صناعة الشوكوالتة بعض الشركات املحلية 

التي تقوم باستيراد حبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو وكتل الشوكوالتة الالزمة 

تزال  وال  الراقي،  املستوى  ذات  واألخرى   
ً
يدويا املحّضرة  الشوكوالتة  لتصنيع 

صناعة الشوكوالتة في قطر في مراحلها األولى وال يوجد في قطر إال مصنع آلي واحد 

)مصنع مونه(، وال توجد ألي من ماركات الشوكوالتة العاملية مثل مارس و نستله 

و مونديليز وليندت في الوقت الحالي أية مصانع في قطر وتقوم هذه الشركات 

بتوريد منتجاتها من خالل موزعين حصريين لذا تتيح هذه الظروف السائدة 

الفرصة أمام رواد األعمال القطريين لالستثمار في مشاريع متخصصة من خالل 

ة والحلويات 
ّ

إنشاء مصانع الشوكوالتة ومخابز أو مشاغل إلنتاج املعجنات املحال

التي تدخل الشوكوالتة في صناعتها والتركيز على تقديم الشوكوالتة املصنوعة في 

ي من قبل العمالء الذين تروق لهم هذه املنتجات أو 
ّ
قطر سواء لالستهالك املحل

للتصدير الى األسواق الخارجية.

6,119 طن في  ومن املتوقع أن ينمو حجم سوق حلوى الشوكوالتة في قطر من 

العام 2017 الى 9,752 طن في العام 2026 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره %5.3 

 في العام 2026 أما من حيث القيمة فإن من املتوقع أن تنمو 
ً
أي إلى 4,934 طنا

مليون ريال   998 الى   2016 مليون ريال قطري في العام   503 هذه السوق من 

قطري في العام 2026 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره %8. 

في  ر 
ّ
السك يدخل  التي  الحلويات  تلك  ر 

ّ
السك بحلوى  يقصد  ر: 

ّ
السك حلوى 

تصنيعها كمكّون رئي�سي ويتم استهالك هذه املنتجات من قبل كافة الطبقات على 

ر بالعديد من األشكال واألنواع 
ّ
ر حلوى السك

ّ
وتتوف اختالف مداخيلها املادية، 

وضمن فئات سعرية مختلفة كما يمكن تغليفها وبيعها على شكل قطع منفردة أو 

فة بشكل أنيق.
ّ
في صناديق مغل

ر في قطر في العام 2017 بحوالي 6,227 طن بقيمة 
ّ
ّدر حجم سوق حلوى السك

ُ
ق

114 مليون ريال قطري، وقد نمت هذه السوق من 1,930 طن في العام 2007 الى 

6,074 طن في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره 12.1%، أما من حيث 

القيمة فقد ازداد حجم هذه السوق من 24 مليون ريال قطري في العام 2007 

الى 114 مليون ريال قطري في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره%17. 

ر 
ّ
ر من حيث املنتجات الى تسع شرائح: 1.شراب السك

ّ
وتقسم سوق حلوى السك

ر. 
ّ
ه. 2. الحالوة الطحينية. 3. اللبان )العلكة(. 4. حلوى عرق السوس والسك

ّ
املنك

7. حلوى اللوز  أقراص الحلق.   .6 )تركيش دياليت(.  التوفي وراحة الحلقوم   .5

ر الخالية من الكاكاو 
ّ
ر. 9. حلوى السك

ّ
والفستق الحلبي. 8. مسحوق حلوى السك

)بما في ذلك الشوكوالتة البيضاء(

)العلكة(  واللبان  الطحينية،  والحالوة  ه، 
ّ
املنك ر 

ّ
السك شراب  من  كّل  ل 

ّ
شك

62% من إجمالي سوق حلوى  املنتجات الرئيسية الثالث حصة سوقية قدرها 

فمن حيث الحجم  من حيث الحجم والقيمة،   2017 ر في قطر في العام 
ّ
السك

استأثرت هذه املنتجات بحصص سوقية قدرها 33% و 13% و 9% على التوالي، 

ومن حيث القيمة بلغت حصصها السوقية 29%، و20%، و13% على التوالي.

ر في قطر فإن من املتوقع أن ينمو حجم 
ّ
وبالنظر الى مستقبل سوق حلوى السك

 2026 العام  في  ريال قطري  مليون   210 بقيمة  طن   9,135 الى  السوق  هذه 

بمعّدل نمو سنوي مركب قدره 7% ، وسيكون الدافع وراء النمو في حجم الطلب 

ي على شراء هذه املنتجات خالل األعياد واملناسبات العامة 
ّ
زيادة اإلنفاق املحل

والخاصة، ومن العوامل األخرى التي يتوقع أن تزيد من الطلب على هذه منتجات 

ة في 
ّ

ر في قطر إنشاء املخابز ومحال بيع الحلويات واملعجنات املحال
ّ
حلوى السك

مجّمعات التسّوق الحالية واملستقبلية واملناطق السكنية الجديدة، وباستثناء 

)تركيش  بعض املرافق الصناعية التي تنتج الحالوة الطحينية وراحة الحلقوم 

دياليت( فإنه ال توجد في الوقت الحالي مرافق صناعية إلنتاج األصناف األخرى 

ر في قطر وبالتالي فإن السوق القطرية تعتمد على الواردات في 
ّ
من حلوى السك

سّد احتياجاتها من هذه املنتجات، وفي ظل هذه الظروف فإن الفرصة متاحة 

ر املضاف اليه نكهات 
ّ
إلقامة املزيد من املرافق الصناعية إلنتاج شراب السك

ر، 
ّ
مختلفة الذي يتمتع بحصة سوقية قدرها 29% من إجمالي سوق حلوى السك

وحلوى معجون   ،  %12.6 الذي يتمتع بحصة سوقية قدرها  )العلكة(  واللبان 

رية التي تتمتع 
ّ
7%، والحلويات السك الفواكه التي تتمتع بحصة سوقية قدرها 

بحصة سوقية قدرها 5%، وحلوى التوفي التي تتمتع بحصة سوقية قدرها %5 

 في السوق 
ً
 متسارعا

ً
ر التي تشهد نمّوا

ّ
 من منتجات حلوى السك

ً
والتي تعتبر جميعا

القطرية في الوقت الراهن.

ص التنفيذي [ 
ّ
] امللخ
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1.1 نظرة عامة على القطاع 

قة بتصنيع املنتجات املدرجة تحت شريحة الكاكاو، حلوى الشوكوالتة، 
ّ
ي هذا التقرير النشاطات املتعل

ّ
يغط

1073 وهي   )4 وحلوى السكر حسب التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية )النسخة 
كالتالي:

الجدول1 املنتجات املدرجة تحت شريحة الكاكاو، حلوى الشوكوالتة، وحلوى السكر

املنتجات املدرجة تحت شريحة الكاكاو، حلوى الشوكوالتة، وحلوى السكر حسب التصنيف 
الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية 1073 

الوصفالفرع

الكاكاو

وتشمل حبوب الكاكاو، ومسحوق الكاكاو، ومعجون الكاكاو، وزبدة   •
الكاكاو، ودهن وزيت الكاكاو

واآليس  والكعك،  الشوكوالتة،  تحضير  في  املنتجات  هذه  تستخدم   •
كريم، وحلويات الشوكوالتة األخرى

حلوى الشوكوالتة

)قليلة  الداكنة  الشوكوالتة  الشوكوالتة:  من  أنواع  ثالثة  وتشمل   •
ر(، وشوكوالتة الحليب، والشوكوالتة البيضاء بأشكالها   بما 

ّ
السك

في ذلك قوالب أو كتل الشوكوالتة، وألواح الشوكوالتة، والشوكوالتة 
املتنوعة املغلفة في علب أو صناديق، والشوكوالتة التي تستهلك في 
مواسم معينة، والشوكوالتة التي تباع مع ألعاب األطفال، وغير ذلك 

من حلوى الشوكوالتة

ر
ّ
حلوى السك

ر: 
ّ
وتشمل املنتجات التالية التي تعتمد في تركيبها على السك  •

اللبان )العلكة(   -

ر
ّ
شراب السك  -

التوفي وراحة الحلقوم )تركيش دياليت(  -

حلوى اللوز وحلوى الفستق الحلبي  -

حلوى الهالم بالفواكه، حلوى معجون الفواكه، وحلوى عرق السوس   -
ر

ّ
والسك

هة )دروبس(
ّ
أقراص الحلوى الصلبة املنك  -

الحالوة الطحينية  -

ر للحلويات بنكهة الفواكه
ّ
مسحوق سك  -

ر ال تحتوي على الكاكاو )بما في ذلك الشكوالتة البيضاء( 
ّ
حلوى سك  -

1. مقّدمة 

] مقّدمة [ 
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2.1 الكاكاو 

تشمل املنتجات الرئيسية املدرجة تحت شريحة الكاكاو ما يلي 1  

3.1 حلوى الشوكوالتة

تشـمل املنتجـات التـي تنـدرج تحـت شـريحة حلـوى الشـوكوالتة مـا يلـي: 
ر(، وشـوكوالتة الحليب، والشـوكوالتة 

ّ
الشـوكوالتة الداكنة )قليلة السـك

الشـوكوالتة،  كتـل  أو  ذلـك قوالـب  فـي  بمـا  املتعـددة  بأشـكالها  البيضـاء 
وألواح الشـوكوالتة، والشـوكوالتة املتنوعة املغلفة في علب أو صناديق، 
والشـوكوالتة التـي تسـتهلك فـي مواسـم معينـة، والشـوكوالتة التـي تبـاع مـع 

ألعـاب األطفـال، وغيـر ذلـك مـن حلـوى الشـوكوالتة. 

حبوب الكاكاو:  

حبوب شجرة الكاكاو االستوائية والتي يستخرج 

منها الكاكاو املستخدم في صناعة الشوكوالتة وزبدة 

الكاكاو. .

قشور الكاكاو:

 وهي القشور املحيطة بحبوب الكاكاو داخل قرون 

الكاكاو على شجرة الكاكاو، ويتم فصل هذه القشور 

عن الحبوب واستخدامها في بضعة أغراض مثل تسميد 

األرا�سي الزراعية. 

مسحوق الكاكاو:  

وهو املسحوق املتبقي من سائل الكاكاو بعد استخراج 

مسحوق  ويستخدم  السائل،  هذا  من  الكاكاو  زبدة 

املنخفضة  والحلويات  الفطائر  تحضير  في  الكاكاو 

السعرات الحرارية إلضفاء نكهة الكاكاو عليها.

حبيبات الكاكاو: 

حبوب الكاكاو املتبقية بعد إزالة القشور عنها خالل عملية 

انتاج الكاكاو.

سائل الكاكاو: 

الشوكوالتة السائلة التي تنتج عن طحن حبيبات الكاكاو، 

منتجات  جميع  في  الرئي�سي  املكّون  الكاكاو  سائل  ويعّد 

الشكوالتة، وال توجد أية كحوليات في سائل الشكوالتة، 

أما معجون الكاكاو فيحتوي على مسحوق الكاكاو الصلب 

وزبدة الكاكاو.

زبدة الكاكاو:   

وهي مادة دهنية تستخرج من حبوب الكاكاو، وتستخرج 

من زبدة الكاكاو بعض الزيوت لدهون.

ر )الحلوة املّرة(: 
ّ

الشوكوالتة قليلة السك

تتكون تتكون هذه الشوكوالتة من شراب 
املضافة  يات 

ّ
واملحل الشوكوالتة  سائل  أو 

النوع  هذا  على  يطلق  كما  الكاكاو،  وزبدة 
من الشوكوالتة اسم الشوكوالتة الداكنة، 
وتحتوي هذه الشوكوالتة على نسبة عالية 

من الكاكاو تتراوح ما بين 70% و%99.

شوكوالتة الحليب: 

الشوكوالتة من سائل  تكون هذه 
زبدة  اليه   

ً
مضافا الشوكوالتة 

يات 
ّ
واملحل والحليب  الكاكاو 

شوكوالتة  وتستخدم  والنكهات، 
فة للحلويات، 

ّ
الحليب كطبقات مغل

الحليب  شوكوالتة  وتحتوي 
املتحدة  الواليات  في  املصّنعة 
سائل  من   %10 على  األمريكية 
الحليب  من   %12 و  الشوكوالتة 

الكامل الدسم.

الشوكوالتة البيضاء: 

من  البيضاء  الشوكوالتة  تتكون 
والحليب  الكاكاو  وزبدة  ر 

ّ
السك

ولكنها ال تحتوي  الجاف والنكهات، 
الخالية  الصلبة  الكاكاو  مواد  على 
من الدهون، وتستخدم الشوكوالتة 
فة للحلويات. 

ّ
البيضاء كطبقات مغل

] مقّدمة [ 
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ر
ّ

 4.1 حلوى السك

ر ما يلي:
ّ
تشمل املنتجات التي تندرج تحت شريحة حلوى السك

اللبان )العلكة(: 

ويتم  هة معّدة للمضغ، 
ّ
ة ومنك

ّ
مادة لدنة محال

تصنيعها بألوان وأشكال مختلفة. 

هة )دروبس(:
ّ

أقراص الحلوى الصلبة املنك

القاسية  رية 
ّ
السك الحلوى  من  قطع صغيرة   

يتم تصنيعها على شكل أقراص تذوب في الفّم 
ببطء. 

رية: 
ّ

الحلويات السك

تشمل هذه الحلويات حلوى البون بون، 
والحلوى  )دروبس(،  الحلق  وأقراص 

العصوية، وما شابهها.

حلوى الهالم بالفواكه:

الهالم  تركيبها  في  يدخل  القوام  مرنة  حلوى 
بغلي  تصنيعها  ويتم  البكتين،  أو  )الجيالتين( 
وإضافة عصير الفواكه الهالم  ر في املاء 

ّ
السك

)الجيالتين( أو البكتين. 

] مقّدمة [ 
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حلوى معجون الفواكه:

ر 
ّ
حلوى يتم تحضيرها بخلط السك

أو  الخليط،  وتبخير  الفواكه  مع 
بإضافة نكهات الفواكه الى هالم 

الجيالتين أو النشاء.

حلوى التوفي:

قطع من الحلوى قاسية أو لينة القوام تذوب 
في الفم يتم تحضيرها بغلي السكر والزبدة 
هات أخرى. 

ّ
ويضاف اليها عادة مكونات ومنك

أقراص )دروبس( املضادة للسعال:

هة على شكل حلوى قاسية 
ّ
ة ومنك

ّ
أقراص محال

يتم تناولها للتخفيف من أعراض السعال.

الحالوة الطحينية:

منطقة  في  املعروفة  الحلوى  من  نوع 
الشرق األوسط تركية األصل تصنع من 

ر. 
ّ
السمسم والطحين والعسل أو السك

 حلوى الحلقوم
)تركيش دياليت(:

تحضيرها  يتم  حلوى 
الذرة  شراب  من   

ً
تقليديا

عادة  يتم  الذرة  وطحين 
مكّعبات  الى  تقطيعها 
صغيرة وتغطيتها بطبقة من 

ر الناعم. 
ّ
السك

] مقّدمة [ 
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5.1 أرقام الترميز الجمركي للكاكاو ومشتقاته 

الكاكاو ومشتقاته  1.5.1

الجدول 2 أرقام الترميز الجمركي للكاكاو ومشتقاته

الكاكاو ومشتقاته

توضيحالرمز

حبــوب كاكاو ومكسراتها، وإن كانت محمصة18010000

قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو أخر18020000

مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر: بيبتون أو حليب18030000

عجينة كاكاو بدهنها18031000

 أو جزئيا18032000
ً
عجينة كاكاو منزوع دهنها كليا

زبده كاكاو، دهنه وزيته18040000

مسحوق كاكاو ال يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر18050000

مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر18061000

مسحوق كاكاو مضاف إليه بيبتون أو الحليب18061010

مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر: غـــيره18061090

مساحيق تحضير اآليسكريم، محتويـة على كاكاو18062010

آيس كريم جاهز لالستهالك محتوي على كاكاو18069010

] مقّدمة [ 
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الكاكاو ومشتقاته  2.5.1

الجدول 3 أرقام الترميز الجمركي للشوكوالتة وحلوى الشوكوالتة

منتجات الشوكوالتة وحلوى الشوكوالتة

توضيحالرمز

منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو18062030

غيره من انواع الشوكوالتة18062090

منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو18069030

منتجات محتوية على كاكاو مهيأة للبيع بالتجزئة18063000

شوكوالتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو: غيرهـــا18063190

شوكوالتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو: غيرهـــا18063290

مساحيق تحضير اآليسكريم، محتوية على كاكاو18069000

منتجات ســـكرية )حالوة - سكاكر( محتوية على كاكاو18069020

منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو18069030

منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو: غيرهـــا18069090

] مقّدمة [ 
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5.1 أرقام الترميز الجمركي للكاكاو ومشتقاته 

ر
ّ

3.5.1 حلوى السك

ر
ّ

الجدول 4 أرقام الترميز الجمركي ملنتجات حلوى السك

ر
ّ

منتجات حلوى السك

توضيحالرمز

لبان املضغ )علك( وإن كان مكسو بالسكر17041000

لبان املضغ )علك( وإن كان مكسو بالسكر: غيرها17049000

سوائل سكرية، محتوية على منكھات أو مواد ملونة مضافة17049010

حالوة توفي )كاراميلال(، راحة الحلقوم، نوجا )حالوة لبنية(17049020

ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف األثمار القشرية املهروسة مع السكر )مرزيبان( وما يماثله17049030

هــالم الفواكه وعجنها ورب السـوس، املهـيأة كمصنوعات سكرية17049040

سكاكر السعال )الكحة(17049050

حالوة طحينية17049060

بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه17049070

شوكوالتة بيضاء17049080

مصنوعات سكرية )بما فيھا الشوكوالتة البيضاء(، - تحتوي على الكاكاو17049090
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1.2 نظرة على القطاعات الفرعية

تمّر حبوب الكاكاو بمراحل تحضيرية مختلفة للوصول الى املنتج النهائي، وتشمل هذه املراحل تجفيف 
الحبوب وتخميرها وتنقيتها من الشوائب وتحميصها وطحنها للحصول على سائل الكاكاو وزبدة الكاكاو 
الرئيسية املستخدمة في تصنيع منتجات حلوى الشوكوالتة.  الكاكاو والتي تعتبر املكونات  ومسحوق 
ويقتصر انتاج الكاكاو وإتمام العمليات التحضيرية الخاصة به على مناطق جغرافية محددة تكاد تنحصر 
في الدول املحيطة بخط االستواء مثل ساحل العاج و غانا ونيجيريا والكاميرون واندونيسيا والبرازيل 
إال أن العمليات الصناعية الالحقة لحبوب  واإلكوادور وغيرها من الدول القريبة من خط االستواء، 
ز في مجموعة 

ّ
..الخ تترك الكاكاو الجاهزة مثل انتاج مسحوق الكاكاو ومعجون الكاكاو وزبدة الكاكاو، 

أما دول الشرق األوسط فتفتقر الى مرافق معالجة وانتاج  الدول األوروبية ودول أمريكا الشمالية، 
الكاكاو وبالتالي فهي تعتمد على الواردات لسد احتياجاتها من هذه املادة. 

2.2 نظرة على السوق العاملية

ّدر انتاج العالم اإلجمالي من الكاكاو بحوالي 4.7 مليون طن في العام 2017 ساهمت الدول اإلفريقية بما 
ُ
ق

نسبته %76 من هذا اإلجمالي تبعتها دول القاّرة األمريكية بما نسبته 16% ثم الدول اآلسيوية ومنطقة 
8%. وتصّنف الدول الرئيسية املنتجة للكاكاو  أوقيانوسيا )جزر املحيط الهادئ االستوائية( بما نسبته 
تنازلًيا من حيث كمية اإلنتاج على النحو التالي: ساحل العاج وغانا واندونيسيا واإلكوادور والكاميرون 
 %43 ونيجيريا والبرازيل، وكان من أبرز دول غرب افريقيا املنتجة للكاكاو والتي ساهمت بما مجموعه 
من إجمالي االنتاج العالمي منه في العام 2017 ساحل العاج تبعتها غانا والكاميرون ونيجيريا التي ساهمت 
4.8% من اإلنتاج على التوالي، في حين ساهمت اندونيسيا واإلكوادور والبرازيل  5.1% و  20% و  بنسب 

بنسب 6.2% و5.7% و4% من اإلنتاج على التوالي.

2. الكاكاو

11% Others

ال��از�ل %4 

اإل�اوادور %6 

إندو�سيا %6 

ال�ام��ون %5 

نيج��يا %5 

غانا %20 

 ا��صص العاملية
إلنتاج ال�ا�او، 2017:
4.7 مليون طن م��ي

أخرى %11 

 %43
ساحل�العاج 

36% Others

أمر��ا %9 

إندو�سيا %10 

أخرى 36% هوالندا %13 

غانا %5 

ال��از�ل %5 

ساحل�العاج %13 

أملانيا %10 

 ا��صص العاملية
لطحن ال�ا�او، 2017:
4.3 مليون طن م��ي

الشكل البياني 1 الحصص العاملية إلنتاج وطحن الكاكاو، 2017

 International Cocoa Organization )ICCO ( :املصدر

 ] الكاكاو [
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3.2 نظرة على سوق دول مجلس التعاون الخليجي

لغياب زراعة الكاكاو في منطقة الشرق األوسط فإن   
ً
ونظرا 46,707 طن،  2016 حوالي  بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الكاكاو في العام 

احتياجات السوق في هذه الدول يتّم سّدها عن طريق الواردات، وتعتبر السعودية واإلمارات والكويت من أكبر الدول املستوردة للكاكاو ومنتجاته في املنطقة 
حيث بلغت حصص الدول الثالث من هذه الواردات47% و34% و12% على التوالي وتتبعها في ذلك قطر بحّصة قدرها %4 من إجمالي واردات دول مجلس التعاون 

الخليجي من الكاكاو. 

الشكل البياني 2 حصة واردات دول مجلس التعاون من الكاكاو، 2016

ّدر ناتج عمليات طحن أو معالجة الكاكاو في العام 2017 حوالي 4.3 مليون طن، وتعتبر هوالندا أكبر الدول املعالجة للكاكاو في العالم حيث تبلغ حصتها 12.7% من 
ُ
ق

إجمالي حجم عمليات طحن أو معالجة الكاكاو تليها في ذلك ساحل العاج التي تبلغ حصتها 12.6% من هذا اإلجمالي، ومن بين الدول التي توجد لديها سوق لعمليات 
طحن أو معالجة الكاكاو أملانيا بنسبة )10%( واندونيسيا )10%( والواليات املتحدة )9%( والبرازيل )5.3%( وغانا )%5.1(.

 واردات 
 دول مجلس التعاون2016:

 46,707 طن م��ي

ال�و�ت %12 

عمان %2 

قطر %4 

السعودية %34 

البحر�ن %1 

األمارات%47 

ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

أرقام الترميز الجمركي لواردات دول مجلس التعاون من الكاكاو 

الرمز الجمركي 
املوّحد

املنتج

حبــوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة18010000

قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو أخر18020000

18030000
مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد 

تحلية أخر: بيبتون أو حليب

زبده كاكاو، دهنه وزيته18040000

18050000
مسحوق كاكاو ال يحتوي على سكر مضاف أو مواد 

تحلية أخر

مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف18060000

املمزوج بالسكر منه وغير املمزوج( على حصص املشتّقات األخرى في أسواق الكاكاو في كل من البحرين  تهيمن حصص الواردات من مسحوق الكاكاو)سواء 
والكويت وُعمان وقطر والسعودية، ويستثنى من ذلك سوق الكاكاو في اإلمارات العربية املتحدة، وتشكل واردات السعودية من مسحوق الكاكاو املمزوج بمسحوق 
ر33% من إجمالي وارداتها من الكاكاو، في حين تستورد اإلمارات العربية املتحدة مزيج من زبدة 

ّ
 بمسحوق الكاكاو الخالي من السك

ً
البيبتون أو الحليب 46% متبوعا

ر)25%( وهي منتجات تستخدم على نطاق واسع في صناعة 
ّ
الكاكاو )39% من وارداتها من الكاكاو(، ومعجون الكاكاو )22%(، ومسحوق الكاكاو الخالي من السك

الشوكوالتة في األسواق املحلية في هذه البلدان. 

 ] الكاكاو [
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الشكل البياني 3 حصص كّل دولة من دول مجلس التعاون من الواردات من الكاكاو )طن(، 2016

م��وق�تحض���اال�سكر�م�يحتوي�ع���ال�ا�او م��وق�ال�ا�او حبوب�وقشور�ال�ا�او
م��وق�ال�ا�او�مع�الب�تون�أو�ا��ليبم��وق�ال�ا�او�ال�يحتوي�ع���سكر
  م��وق��ا�او�لتحض���اال�سكر�م

 إجما���واردات�مجلس�التعاون�من�ال�ا�او
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ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

4.2 نظرة على السوق في قطر

1.4.2 حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق

دهون  زيت الكاكاو،  زبدة الكاكاو،  )مسحوق الكاكاو،  تعتمد سوق الكاكاو 
الكاكاو، مسحوق الكاكاو املستخدم في صناعة اآليس كريم، وحبوب الكاكاو، 
وقشور الكاكاو( في قطر على الواردات من الدول املنتجة للكاكاو ومشتّقاته أو 
الدول املصّدرة لهذه املنتجات الى دول مجلس التعاون الخليجي، وال توجد في 
قطر مصادر لحبوب الكاكاو أو إلنتاج مشتقاته بما في ذلك مسحوق ودهون 
وزبدة ومعجون الكاكاو وهي املواد الخام الرئيسية التي تصنع منها الشوكوالتة 
والكعك و اآليس كريم والشوكوالتة السائلة املستخدمة في محال الكافتيريا 
ّدر حجم الطلب على الكاكاو في قطر في العام 

ُ
ق ومحال بيع وتقديم الحلوى. 

ل قفزة 
ّ
50.2 مليون ريال قطري وهو ما يمث  بقيمة 

ً
2515 طّنا 2017 بحوالي 

في حجم الطلب على هذه املادة عّما كان عليه في العام 2016 )بنسبة %32.3 
 %46.4 من حيث الحجم و41.5% من حيث القيمة( ، أي بنسبة نمو قدرها 
من حيث القيمة وذلك بسبب الزيادة في الطلب  من حيث الحجم و%20.5 
على الكاكاو من قبل املخابز ومرافق تصنيع الشكوالتة والحلويات واملعجنات 

املحالة. 
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م��وق�ال�ا�او�مع�مواد�آخرى 1.1% ز�دة�ودهن�وز�ت�ال�ا�او  %1.5 

الشكل البياني 4 حجم سوف الكاكاو في قطر )من حيث القيمة والحجم(، 2017

املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء، واملقابالت امليدانية

 في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره %6.1، 
ً
ا من 1,390 طًنا في العام 2007 الى 2,515 طّنا

ً
ا ملحوظ شهدت سوق الكاكاو في قطر من حيث الحجم نموًّ

أما من حيث القيمة فقد ازداد حجم السوق من 30 مليون ريال في العام 2007 الى 50.2 مليون ريال قطري في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره %5.3 
خالل نفس الفترة. ولم يكن للحصار املفروض على دولة قطر أثر يذكر على واردات قطر من الكاكاو حيث أن حجم وارداتها من الدول املحاِصرة لم يكن يتجاوز 
10% من إجمالي واردات قطر من هذه املادة )5% من اإلمارات، و3% من السعودية، و2% من مصر(، وقد تمت االستعاضة عن هذه النسبة من الواردات من 

خالل استيراد الكاكاو ومشتقاته من دول أخرى مثل تركيا وبلجيكا وبريطانيا واندونيسيا. 

الشكل البياني 5 الحجم التاريخي لسوق الكاكاو )من حيث الحجم والقيمة(، 2007  - 2017

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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مصادر الواردات  2.4.2

17.7% من هذه الواردات كانت من تركيا،  11,263 طن الى أن ما نسبته  2017 والبالغة   – 2012 تشير تحليالت واردات قطر التراكمية من الكاكاو في الفترة 
لت هذه الدول املصادر الرئيسية لواردات قطر من الكاكاو.

ّ
و13.3% من لبنان و8.2% من بلجيكا، 7.9% من مصر، 7.1% من سويسرا حيث شك

الشكل البياني 6 املصادر الرئيسية لواردات قطر من الكاكاو )من حيث الحجم( في الفترة 2012 -  2017

ويشير الشكل البياني  أعاله الى أن حصة واردات الكاكاو من لبنان انخفضت من 18% في العام 2012 الى 7% في العام 2017 في حين ارتفعت حصص الواردات 
10% من اجمالي واردات قطر من الكاكاو  ل 

ّ
أما مصر التي كانت حصص واردات الكاكاو منها تشك  ،2017 في العام   34% الى   2012 في العام   %6 من تركيا من 

فقد انخفضت الى الصفر كون مصر من الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر، وقد تمت االستعاضة عن ذلك بالواردات من تركيا والتي قفزت حصص 
الواردات منها من 26% في العام 2016 الى 34% في العام 2017.

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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أبرز املشترون الرئيسيون  ملنتجات الكاكاو في قطر  3.4.2

تشمل قائمة العمالء املشترين للكاكاو الكثير من املؤسسات الخدمية والتجارية مثل الفنادق واملطاعم وشركات توريد األطعمة واملشروبات واملخابز ومحال 
 الحتياجاتهم وتخصصاتهم وأحجام عملياتهم الصناعية 

ً
تجارة التجزئة ومحال صنع وبيع حلوى الشوكوالتة والذين تختلف كميات مشترياتهم من الكاكاو تبعا

والتجارية. 

الشكل البياني7 املشترون الرئيسيون ملنتجات الكاكاو في قطر )من حيث الحجم(،2017

املصدر: املقابالت امليدانية مع موّردي الكاكاو وأصحاب مصانع حلوى الشوكوالتة 

متاجر�التجزئة %10 

��م سوق ال�ا�او 
�� قطر، 2017:
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 %50
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أ. الفنادق واملطاعم وشركات توريد األطعمة واملشروبات

املشترين للكاكاو في قطر  50% من مجموع العمالء  ل هذه الشريحة حوالي 
ّ
تشك

الشركات  أكبر  إحدى  )وهي  للضيافة  كتارا  شركة  مثل  شركات  تشمل  والتي 
 4 ذات  والفنادق العاملية   املتخصصة في إدارة الفنادق في الشرق األوسط(، 
املشترين  كما تشمل هذه الشريحة من العمالء  الفنادق املحلية،  نجوم،   5 أو 
للكاكاو الشركات العاملة في قطاع توريد األطعمة واملشروبات وتمتلك سلسلة 
من املطاعم ومحال بيع وتقديم الحلويات واملعّجنات، وتشمل منتجات الكاكاو 
املشار اليها في هذه الشريحة حبوب الكاكاو، وزبدة الكاكاو، وزيت الكاكاو، ودهون 
الكاكاو، ومسحوق الكاكاو باعتبارها املكونات املستخدمة في إعداد الشوكوالتة، 
في هذه الشريحة بشكل رئي�سي على  للكاكاو  املشترين  العمالء  ز مجموعة 

ّ
وترك

هم 
ّ
استخدام الكاكاو في إعداد الشوكوالتة والكعك وحلوى الشوكوالتة في محال

وبيعها لزبائنهم أو لتجار التجزئة

ب.  املخابز ومحال بيع الكعك

املشترين للكاكاو في قطر  30% من مجموع العمالء  ل هذه الشريحة حوالي 
ّ
تشك

والتي تشمل املخابز ومحاّل بيع الكعك واملعجنات )وال تشمل هذه النسبة املئوية 
منافذ إعداد وبيع الكعك واملعّجنات التي تتضمنها شريحة الفنادق املشار اليها 
وشركة  والحلويات السويسرية،  ومن األمثلة على ذلك حلويات أوبرا،  أعاله(، 
املشترين للكاكاو في هذه  ز مجموعة العمالء 

ّ
وترك ومخابز لندن وغيرها.  البتيل، 

ومعجون  الكاكاو،  ومسحوق  املذابة،  الشوكوالتة  استخدام  على  الشريحة 

الكاكاو في العديد من وصفات إعداد الشوكوالتة والكعك واملعّجنات وفطائر 
)كرواسان( الشوكوالتة.

عي الشوكوالتة
ّ
ت. مصن

10% من مجموع العمالء املشترين للكاكاو في قطر  ل هذه الشريحة حوالي 
ّ
تشك

والتي تشمل مجموعة مختارة من الشركات العاملة في مجال تصنيع الشكوالتة 
ومعجون الكاكاو أو كتل الشوكوالتة،  ومسحوق الكاكاو،  من حبوب الكاكاو، 
ويتخصص هؤالء املصّنعون في إعداد الشوكوالتة إما يدوًيا أو بواسطة اآلالت 
مستخدمين في ذلك وصفات فريدة وأنواع عالية الجودة من مشتّقات الكاكاو 
املستوردة من ساحل العاج أو غانا أو بلجيكا أو هوالندا أو سويسرا، ومن األمثلة 

على مصّنعي الشوكوالتة املحترفين “كافي شوكلتيير” و “دولت�سي سيرا”.

ث. تّجار التجزئة

10% من مجموع العمالء املشترين للكاكاو في قطر  ل هذه الشريحة حوالي 
ّ
تشك

والتي تشمل محالت السوبرماركت والهايبرماركت، وال تتوفر منتجات أو مشتقات 
الكاكاو بصورة مستقلة في محالت السوبرماركت في قطر، وعلى الرغم من ذلك 
ى، وألواح أو 

ّ
حل

ُ
ى وغير امل

ّ
حل

ُ
يجد املتسّوقون في هذه املحالت مسحوق الكاكاو امل

كتل الشوكوالتة وما شابه ذلك إلعداد الشوكوالتة والكعك والحلويات األخرى 
في  الشهيرة  الهايبرماركت  محالت  ر 

ّ
وتوف منازلهم،  في  الكاكاو  على  تحتوي  التي 

السوق القطرّية مثل كارفور، واللولو، ومركز التموين العائلي، وسبينيز، ومركز 
امليرة منتجات الكاكاو املستوردة لزبائنها. 
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4.4.2 أبرز موّردي الكاكاو

يستورد املوّردون املحليون منتجات الكاكاو من تركيا ولبنان وسويسرا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا وايطاليا، ومن أبرز موّردي الكاكاو املحليين في قطر شركة بالل 
وط، وشركة الرافدين، وشركة جرين كابين التجارية، وشركة جرين هاوس لألغذية، واملكتب القطري الهولندي 2

ّ
ومحمد بل

الجدول 5 املوردين املحليين للكاكاو

أبرز موّردي الكاكاو 

الوصفاسم املوّرد

وط 
ّ
شركة بالل ومحمد بل

ز عمليات هذه الشركة حول توزيع منتجات الكاكاو والشوكوالتة اللبنانية ف دول مجلس 
ّ
تترك

التعاون، وتتمتع الشركة بموطئ قدم ثابتة في قطر نظًرا لوجود مرافق تصنيعية تابعة لها في كل 
من السعودية واإلمارات مما يعزز قدرتها على املنافسة من حيث تسعير منتجاتها وتوريد الكاكاو 

كمادة خام باإلضافة الى املنتج النهائي للكاكاو. 

شركة الرافدين

ر هذه املنتجات 
ّ
تعتبر شركة الرافدين أقدم وأشهر موّرد ملنتجات الشوكوالتة حيث يوف

للفنادق واملطاعم وصغار مصّنعي الشوكوالتة في قطر، وتشمل املنتجات الرئيسية لهذه 
الشركة الشوكوالتة السائبة البلجيكية وتشكيلة من املواد الخام من مشتقات الكاكاو، ومن 

العالمات التجارية ملنتجات الكاكاو والشوكوالتة التي تتعامل بها الشركة "كاليبو" )Callebaut( و 
.)CacaoBarry( "كاكاوباري"

شركة جرين كابين التجارية

تقوم شركة جرين كابين التجارية بتوريد تشكيلة من املواد الخام املركبة املستخدمة في 
تصنيع الشوكوالتة إضافة الى منتجات الشوكوالتة النهائية، وتعتمد الشركة في عملياتها على 

استيراد املنتجات من دول مثل سويسرا ولبنان واإلمارات وبلجيكا وتركيا، ومن شرائح العمالء 
املستهدفين للشركة املخابز ومحال صنع املعّجنات.

شركة جرين هاوس لألغذية

تنافس شركة جرين هاوس لألغذية شركة جرين كابين التجارية بشكل مباشر باعتبار أن كال 
 في مجال توريد الكاكاو والشوكوالتة في السوق القطرية. 

ً
الشركتين تعتبران حديثتا العهد نسبيا

ومن بين النشاطات التي تزاولها شركة جرين هاوس لألغذية توزيع بعض املنتجات الغذائية مثل 
منتجات األلبان والبهارات والقهوة واملشروبات. 

املكتب القطري الهولندي

ر هذه 
ّ
يعتبر املكتب القطري الهولندي أحد أشهر موّردي الكاكاو وملنتجات املرتبطة به حيث يوف

املنتجات للشركات صغيرة الحجم ومحاّل تجارة التجزئة في قطر، كما يزاول املكتب القطري 
الهولندي نشاطات تجارية تشمل العديد من املنتجات الغذائية تشبه الى حّد كبير ما تقوم به 

شركة علي بن علي وشركة ميرش التجارية. 
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5.2 نظرة استشرافية

ال يزرع الكاكاو في منطقة الخليج العربي نظًرا لعدم مالءمة البيئة املناخية 
لزراعته لذا فإن مصّنعي الشوكوالتة وأصحاب املخابز مصانع كعك ومعجنات 

الشوكوالتة  كتل  شراء  يفّضلون  القطرية  السوق  في  املحليين  الشوكوالتة 

في صناعة منتجات حلوى الشوكوالتة  السائبة الستخدامها  أو الشوكوالتة 

وذلك لكونها جاهزة ومتوفرة في األسواق وال تحتاج الى إنفاق األموال لشراء 

املعدات الالزمة لتنظيف وتحميص وطحن حبوب الكاكاو الخام وتحويلها الى 

 عن أن عملية تحويل 
ً
مسحوق الكاكاو واستخراج املشتقات األخرى منها فضال

الكاكاو الخام الى مسحوق الكاكاو ومشتقاته تتطلب درجة عالية من الخبرة 

ن منتجو حلوى الشوكوالتة من ضبط جودة منتجاتهم من 
ّ
والدراية لكي يتمك

حيث النكهة والتجانس، وباإلضافة الى ما ذكر فإن شراء كتل الشوكوالتة أو 

الشوكوالتة السائبة يوفر الكثير من الوقت واملصروفات الرأسمالية حيث 

تتم إذابة كتل الشوكوالتة أو الشوكوالتة السائبة بسهولة وإضافة املكونات 

األخرى لصناعة منتجات حلوى الشوكوالتة املطلوبة.

في ضوء ما تقدم فإن إنشاء مرفق صناعي تحويلي ملعالجة حبوب الكاكاو الخام 

واستخراج مشتقاته يعتبر غير ُمجٍد من الناحية االقتصادية وذلك لسبب صغر 

توقعات الطلب  5.4.2

 لغياب زراعة الكاكاو في منطقة الشرق األوسط فإن احتياجات السوق يتّم سّدها عن طريق الواردات بشكل كامل، ومن املتوقع أن ينمو حجم الطلب 
ً
نظرا

ب قدره 7.8% في الفترة 2017 - 2026 وذلك بسبب االرتفاع املتوقع في عدد السكان 
ّ
على الكاكاو ليصل الى 4,937 طن في العام 2026 بمعّدل نمّو سنوي مرك

ب قدره 
ّ
ع أن ينمو حجم الطلب على الكاكاو بمعّدل نمّو سنوي مرك

ّ
وما يواكبه من نمو في معّدل استهالك الفرد من هذه املادة، أما من حيث القيمة فيتوق

10.4% من 50.2 مليون ريال قطري في العام 2017 الى 123 مليون ريال قطري في العام 2026، كما أن من املتوقع أن تبلغ حّصة مسحوق الكاكاو بكافة أشكاله 
90% من إجمالي واردات قطر من مشتقات الكاكاو يليه في ذلك زبدة ودهن وزيت الكاكاو بنسبة 8% ثم حبوب وقشور الكاكاو بنسبة 2% من إجمالي الحصص. 

الشكل البياني 8 توقعات الطلب على الكاكاو في قطر، 2017  -  2026
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*رقم تقديري          ** توقعات

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

حجم سوق الكاكاو نسبًيا وتفضيل املنتجين شراء كتل الشوكوالتة باإلضافة 

الى ارتفاع تكاليف مرفق صناعي تحويلي ملعالجة حبوب الكاكاو الخام في قطر.

توجد في الوقت الراهن بعض القيود التي تحول دون حصول شركات حلوى 

ة عدد 
ّ
لقل الكاكاو وذلك  املحلية على كميات كبيرة من منتجات  الشوكوالتة 

من  الواردات  حجم  في  املتوقعة  الزيادة  وستواكب  املنتجات،  هذه  موّردي 

الشوكوالتة  الطلب على منتجات حلوى  في  عة 
ّ
زيادة متوق الكاكاو ومشتقاته 

ل الزيادة في أعداد العمال والسائحين املستقبلية القوة الدافعة 
ّ
حيث ستشك

وراء االرتفاع في الطلب على هذه املنتجات في قطر.

 2017 2,515 طن في العام  من املتوقع أن ينمو حجم الواردات من الكاكاو من 

ل 
ّ
ع أن يكون مسحوق الكاكاو الذي تشك

ّ
الى 4,937 طن في العام 2026، كما يتوق

حصته السوقية 90% من سوق الكاكاو القوة الدافعة وراء النمو في هذا القطاع 

ي على الكاكاو من قبل املخابز ومصانع الكعك 
ّ
وذلك نتيجة للتزايد في الطلب املحل

، كما ُيتوقع أن يعمل ذلك على 
ً
ة التي سيتم إنشاؤها مستقبال

ّ
واملعّجنات املحال

إتاحة الفرصة إلقامة املزيد من شركات توزيع الكاكاو ومشتقاته للمستهلكين.
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1.3 نظرة على القطاعات الفرعية

حبوب الكاكاو بمراحل تحضيرية مختلفة للوصول الى املنتج النهائي وهو الشوكوالتة كما ذكرنا  تمّر 
من التقرير شريحتين من الشوكوالتة في السوق  ويتناول هذا الجزء  السابق حول الكاكاو،  في الجزء 

ا )ب( الشوكوالتة املستوردة. القطرية: )أ( الشوكوالتة املنتجة محليًّ

بيع الكعك  تشمل هذه الشريحة الشوكوالتة التي تنتجها املخابز ومحاّل  ا:  محليًّ املنتجة  الشوكوالتة 
)والتي يتم تشكيلها على شكل حلويات وألواح شوكوالتة(،  واملعجنات ومحال صنع وبيع الشوكوالتة 
ويقومون  الكاكاو  حبوب  يستوردون  )الذين  املحترفين  الشوكوالتة  وصّناع  الشوكوالتة  ومصانع 
بتحميصها وطحنها وتحويلها الى شوكوالتة(، وتتم صناعة الشوكوالتة التي يقوم هؤالء املصّنعون بإنتاجها 
إما يدوًيا أو باستخدام اآلالت التقليدية، ويتم تحضير املواد األولية املستخدمة في إنتاج هذه الشريحة 
من الشوكوالتة واملتمثلة في حبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو والشوكوالتة السائبة وكتل الشوكوالتة 
وتباع هذه املنتجات بأسعار أعلى   ، شهًرا   12 شهور و   6 بكميات محدودة وتتراوح مدة صالحيتها بين 
ومن الخصائص الرئيسية املمّيزة لهذه الشريحة من  من أسعار املنتجات األخرى املتوفرة في السوق، 
الشوكوالتة التركيز على مكوناتها الفريدة ووصفات إعدادها وطرق تحضيرها ومذاقها وقوامها وطرق 

تغليفها. 

ومن األمثلة على مصّنعي هذه الشريحة من الشوكوالتة “كافي شوكليتيير”، “دولت�سي سيرا”، “ال سيجال 
تريتور”، “حلويات أوبرا”، والحلويات السويسرية، “شركة البتيل”، و”مصنع مونه”.

يتم  والتي  واسع  نطاق  على  املصنوعة  الشوكوالتة  الشريحة  هذه  تشمل  املستوردة:  الشوكوالتة 
استيرادها وتوريدها الى محال بيع الشوكوالتة واملوزعين ومحال السوبرماركت وتجار التجزئة. 

الشوكوالتة الفاخرة: تشمل هذه الشريحة الشوكوالتة الفاخرة املستوردة، ويستهدف منتجو هذه   •
 ما يقدمونها كهدايا في املناسبات 

ً
الشريحة من الشوكوالتة الزبائن ذوي الدخل العالي والذين غالبا

تحمل املاركات والعالمات  وتباع هذه الشريحة من الشوكوالتة بشكل رئي�سي في محاّل  الخاصة، 
التجارية الخاصة بها في الفنادق ذات الخمس نجوم واملطارات الدولية والشوارع التجارية الراقية 
ومجمعات التسّوق املتميزة، وتباع هذه الشوكوالتة بأسعار أعلى من أسعار تلك التي يتم إنتاجها على 
نطاق تجاري واسع، ومن األمثلة على ماركات الشوكوالتة الفاخرة التي تباع في قطر “الديراش”، “ال 

فيندوم”، فوشون باري”، “بات�سي”، “الريسا”، و شوبان”.

وتشمل هذه الشريحة الشوكوالتة ذات املاركات  واسع:  تجاري  نطاق  على  املنتجة  الشوكوالتة   •
والعالمات التجارية الدولية مثل “مارس”، و “مونديليز”، “نستله”، “فيريرو”، و”هيرشيز” والتي يتم 
انتاجها في مصانع خاصة بالشركات صاحبة العالمات التجارية ذات العالقة، وتصنع هذه املنتجات 
بمواصفات ومقاييس موحدة ومتجانسة من حيث املكونات واملذاق والتغليف وتباع تحت نفس 

العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم.

3. حلوى الشوكوالتة

 ] حلوى الشوكوالتة [
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2.3 نظرة على السوق العاملية

 2017 ر في العام 
ّ
ّدر حجم السوق العاملية لحلوى الشوكوالتة وحلوى السك

ُ
ق

 قدره %2.7 
ً
بحوالي 677 مليار ريال قطري وكانت هذه السوق قد شهدت نمّوا

في العام الذي سبق ذلك، ومن حيث التوزيع الجغرافي لحصص هذه السوق 
%40 من السوق العاملية تلتها الواليات املتحدة األمريكية  بلغت حصة أوروبا 
التي بلغت حصتها 18% ثم آسيا بحصة بلغت 14%، أما منطقة الشرق األوسط 
من إجمالي حجم السوق   %2 ّدرت حّصتها بما نسبته 

ُ
وشمال أفريقيا فقد ق

ر.
ّ
العاملية لحلوى الشوكوالتة وحلوى السك

ت الشركات العاملية السبع املتخصصة في إنتاج حلوى الشوكوالتة على 
ّ
احتل

النطاق التجاري الواسع مركز الصدارة في السوق العاملية حيث استأثرت 
بحوالي 40% من حصص هذه السوق، وكان على رأس هؤالء املنتجين شركة 
تلتها في ذلك مجموعة   ، من حصص السوق   %10 التي حازت على  “مارس” 
“فيريرو” بحوالي 6.5% من الحصص، ثم شركة “مونديليز انترناشنال” بحّصة 
بلغت 6.2% ، ومن الشركات الرائدة األخرى املنتجة لحلوى الشوكوالتة على 

الشكل البياني 9 حجم السوق العاملية للحلويات والحصص السوقية للمنتجين، 2017

Euromonitor Internationalو Farrelly Mitchell الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

5.2%، وشركة  ّدرت حّصتها في السوق 
ُ
التي ق الصعيد العالمي شركة “ميجي” 

“ليندت”  شركة   
ً
وأخيرا  ،%4.1 “هيرشيز”  وشركة   ،%4.7 ايه”  إس  “نستله 

بحصة قدرها 2.2% من إجمالي حصص السوق.

تمتلك الشركات الرائدة في مجال صناعة الحلوى مثل شركة “مارس” و شركة 
“مونديليز انترناشنال” وشركة “نستله “ املصانع الخاصة بكّل منها في األسواق 
الرئيسية ملنتجاتها في جنوب آسيا والشرق األوسط وأوروبا وافريقيا، ويرجع 
وتشغيلها  بها  خاصة  مصانع  امتالك  على  الشركات  هذه  إصرار  في  السبب 
من املعايير املرتبطة بتجانس  الى عامل هام وهو املحافظة على مستوى عاٍل 
املنتجات وسالمتها ومذاقها واألمور األخرى املتصلة بعالماتها التجارية على 
الصعيد العالمي، وتعمد هذه الشركات الى اختيار موزعين معتمدين في املناطق 

التي ال يوجد فيها مصانع لها. 

14% 

��م السوق العاملية 
��لوى الشوكوالتة 

ر، 2017:
ّ

وحلوى السك
 677 مليار ر�ال قطري

أور�ا %40 

الشرق�االوسط 

وشمال�افر�قيا %2 

 آخرى %26

 أسيا %14

 أمر��ا %18

 ��م السوق العاملية 
��لوى الشوكوالتة 

وحلوى السكر، 2017: 
677 مليار ر�ال قطري

شركة�مارس (أمر��ا) %10 

شركة�ف��يرو %6 
(لوكسمبورج/إيطاليا)  

شركة�موندل��
 (أمر��ا) %6 

شركة�مي�� 
(اليابان) %5 

شركة��ستلة�أس�اية

(سو�سرا)  %5 

شركة�هر��� 
(أمر��ا) %4   

آخرى %61 

شركة�ليندت�وس��ون�� 
(سو�سرا)%2 

 ] حلوى الشوكوالتة [
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االتجاهات الرئيسية في السوق العاملية  1.2.3

يشير تقرير كارجيل التجاهات الكاكاو والشوكوالتة الى أن السمات أو املفاهيم 

األربعة املتعارف عليها واملتمثلة في االنغماس في الترف، وجودة املنتج، واملنتج 

ل االتجاهات الرئيسية 
ّ
الصحي، استدامة ونظافة مصدر مكونات املنتج، تشك

الدافعة لصناعة الكاكاو والشوكوالتة.

 أ. االنغماس في الترف: ويقصد بها ما يقدمه املصّنعون أو املنتجون للعمالء من 

ا من حيث مذاق وقوام ولون حلوى الشوكوالتة
ً
تجارب أكثر ترف

وتشمل تقديم منتجات شوكوالتة مصّنعة يدوًيا من قبل  املنتج:  جودة  ب. 

اختصاصيين محترفين وشوكوالتة مصنوعة من مكّونات ذات منشأ متميز مثل 

أن يكون كل من املكونات - الكاكاو والحليب واملكّسرات - مستورد من مصدر 

بشكل  اإلشارة  الى  للشوكوالتة  املنتجة  الشركات  اتجاه  لوحظ  كما  وحيد، 

واضح الى مصادر كّل من املواد الخام التي تصنع منها الشوكوالتة ليتركوا لدى 

املستهلك االنطباع بأن الشوكوالتة التي ينتجونها هي مصنوعة من أفضل املواد 

الخام من حيث الجودة.

ت. املنتج الصحي: ويشمل هذا املفهوم تنامي شعبية حلوى الشوكوالتة الخالية 

للحساسية،  املثيرة  املواد  والخالية من  الجلوتين،  والخالية من  ر، 
ّ
السك من 

 الى بيانات Euromonitor، وبيانات جهاز التخطيط واإلحصاء، واملقابالت امليدانية 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

والخالية من الكتوز الحليب، كما يشمل كذلك ذكر مصدر البروتين املستخدم 

خلو  الى  واإلشارة  الشوكوالتة،  ملنتجات  املغلفة  والطبقات  الحشوات  في 

الشوكوالتة من الدهون املهدرجة، والى استبدال الحشوات والطبقات املغلفة 

التقليدية للشوكوالتة بأخرى بطعم الفواكه مثل الفراولة والليمون وغيرها.

تنامي  املفهوم  هذا  ويشمل  املنتج:  مكونات  مصدر  ونظافة  استدامة  ث. 

شعبية حلوى الشوكوالتة التي يتم اعتمادها كمنتج يحتوي على مكونات تم 

الحصول عليها من مصادر مستدامة ومسئولة. 

تعّمد   
ً
أيضا للشوكوالتة  العاملية  السوق  في  السائدة  االتجاهات  وتشمل 

يورومونيتور  عن  صادر  تقرير  ويشير  الشوكوالتة،  قطع  أحجام  تصغير 

يبيعونها  الذين  التجزئة  وتجار  الشوكوالتة  منتجي  أن  الى   )Euromonitor(

وكذلك فإن البحث عن أنماط حياتية صحية في  هذا االتجاه،  يقفون وراء 

الى اعتماد قطع أو حصص شوكوالتة أصغر من  اختيار األطعمة قد أدى 

وباإلضافة الى ما سبق فإن من االتجاهات السائدة زيادة استهالك  ذي قبل، 

الشوكوالتة الداكنة لدى األفراد والذي كان نتيجة الرتفاع مستوى الوعي 

الصحي حول فوائد الشوكوالتة الداكنة.

 

 ��م سوق حلوى 
الشوكوالتةوحلوى السكر 
�� الشرق األوسط وشمال 

أفر�قيا، 2017:
 10,995  مليون ر�ال

اإلمارات %12 

السعودية %33 

 آخرى %49

 قطر %6

3.3 نظرة على سوق دول مجلس التعاون الخليجي

بلغت حّصة سوق حلوى الشوكوالتة وحلوى السكر في دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 2% من إجمالي حجم السوق العاملية في العام 2017 حيث بلغت 
10,995 مليون ريال قطري، وكانت أسواق اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة األكبر في املنطقة حيث بلغت نسبة حّصة  قيمة هذه الحّصة 
السوق السعودية 33% )3,652 مليون ريال قطري( وحصة السوق اإلماراتية 12% )1,286 مليون ريال قطري(. في حين بلغت حصة السوق القطرية %5.6 )617 

مليون ريال قطري(.

ر في دول مجلس التعاون الخليجي، 2017
ّ

الشكل البياني 10 حجم سوق حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

 ] حلوى الشوكوالتة [
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املصدر: قاعدة بيانات منظمة الخليج لإلستشارات الصناعية

الجدول 6 الشركات املنتجة لحلوى الشوكوالتة في دول مجلس التعاون الخليجية

الشركات املنتجة لحلوى الشوكوالتة في دول مجلس التعاون الخليجية

الطاقة اإلنتاجية*سنة التأسيسالدولةإسم الشركة

201018,400السعوديةمارس العربية السعودية 

2007257السعوديةأوبرا الدولية للشوكوالتة واملعّجنات 

20085,000اإلماراتالبتيل للشوكوالتة والحلويات 

وط
ّ
20121,000اإلماراتبالل ومحمد بل

2010600اإلماراتنستله دبي الصناعية املحدودة 

1998378قطرمخابز البتيل

196143,800الكويتحلويات الصيداوي

20015,570الكويتحلويات ليالي الشرق

20061,000البحرينخليل، عبد الرزاق، علي الري، عبد الرسول أكبر 

1987840ُعمانحلويات ُعمان

* الطاقة اإلنتاجية السنوية املرخصة لكافة منتجات الحلويات

ُيقدر معدل النمو السنوي املركب لسوق الحلوى في السعودية بحوالي %12 

في الفترة 2018-2013، ومن العوامل التي تعد بمثابة القوة الدافعة الرئيسية 

لهذا النمو الزيادة في معّدل إنفاق املستهلك ومستوى التنظيم الذي تمتاز تجارة 

التجزئة به، وثقافة اإلهداء التي تسود في املجتمع، إضافة الى دخول مصّنعي 

حلوى عامليين الى السوق من خالل مشاريع مشتركة أو عن طريق االستحواذ 

بين الشركات، ومن األمثلة على مصّنعي الحلوى النشطين في السوق شركات 

“كرافت فودز” و “مارس”، و “مونديليز”، و “نستله”.

وقد شهدت السوق في اإلمارات العربية املتحدة دخول مصنعي حلوى محليين 

ودعامليين، كما شهدت السوق تزايًدا موسمًيا في الطلب على منتجات الحلوى 

مدفوًعا بالنمو السريع في فئة الشباب من سكان الدولة كما أن من القوى 

الدافعة وراء الطلب املتزايد على هذه املنتجات رغبة معظم املستهلكين في شراء 

ونتيجة  في األعياد واملناسبات،  تبادلها كهدايا  الفاخرة بغرض  الشوكوالتة 

لذلك يتوقع أن ينمو سوق الحلوى في اإلمارات العربية املتحدة بمعدل نمو 

وتشمل الشركات العاملية   ،2016-2021 في الفترة   %8 سنوي مركب قدره 

املنتجة للحلوى والعاملة في هذه السوق إما مباشرة أو عن طريق موّزعين 

وليندت  ومونديليز،  ونستله،  وفيريرو،  مارس،  شركات  من  كل  معتمدين 

وسبروينيلي.
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ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

مالحظة: بيانات واردات دول مجلس التعاون الخليجي من حلوى الشوكوالتة للعام 2017 غير متوفرة باستثناء تلك املتعلقة بدولة قطر 

ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

مالحظة: بيانات صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من حلوى الشوكوالتة للعام 2017 غير متوفرة باستثناء تلك املتعلقة بدولة قطر 

واردات دول مجلس التعاون من حلوى الشوكوالتة في العام 2016   1.3.3

بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجية من حلوى الشوكوالتة في العام 2016 حوالي 209,545 طن وكانت كل من السعودية واإلمارات والكويت أكبر 
ت قطر املرتبة 

ّ
املستوردين ملنتجات حلوى الشوكوالتة في املنطقة حيث كانت حصصها من إجمالي واردات دول املجلس48% و32% و7% على التوالي في حين احتل

الخامسة بنسبة 3.7% من إجمالي واردات دول املجلس من منتجات حلوى الشوكوالتة.

الشكل البياني 11 حصص واردات دول مجلس التعاون من حلوى الشوكوالتة، 2016

صادرات دول مجلس التعاون من حلوى الشوكوالتة في العام 2016  2.3.3

بلغ إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجية من حلوى الشوكوالتة في العام 2016 حوالي 69,079 طن وكانت كل من اإلمارات والسعودية والبحرين أكبر 
املصّدرين ملنتجات حلوى الشوكوالتة في املنطقة حيث كانت حصصها من إجمالي صادرات دول املجلس87% و6% و4% على التوالي في حين كانت صادرات قطر 

 لم تتجاوز حصتها )19طنا( 0.03 % من إجمالي واردات دول املجلس من منتجات حلوى الشوكوالتة.
ً
من هذه املنتجات ضئيلة جدا

الشكل البياني 12 حصص صادرات دول مجلس التعاون الخليجية من حلوى الشوكوالتة، 2016

 اإلمارات %32

 واردات دول مجلس التعاون 
من حلوى الشوكوالتة، 2016: 

209,545  طن م��ي

ال�و�ت %7 

عمان%5 

قطر%3.7 

البحر�ن %3 

 السعودية %48

صادرات دول مجلس التعاون 
من حلوى الشوكوالتة، 2016: 

69,079 طن م��ي

ال�و�ت %0.7 

عمان %1.5 

البحر�ن %4 

السعودية %7 

قطر %0.3 

 اإلمارات %87
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

4.3 نظرة على السوق في قطر

الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق  1.4.3

بحوالي   2017 العام  في  في قطر  الشوكوالتة  الطلب على حلوى  ّدر حجم 
ُ
ق

 بقيمة 503 مليون ريال قطري، وقد نمى حجم الطلب على حلوى 
ً
6,119 طّنا

 6,119 الى   2007 4,075 طن في العام  2017-2007 من  الشوكوالتة في الفترة 
أما من حيث   ،%4.1 بمعدل نمو سنوي مركب قدره   2017 العام  في  طن 
 2007 179مليون ريال قطري في العام  القيمة فقد ازداد حجم الطلب من 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره   2017 مليون ريال قطري في العام   503 الى 
1%، ومن العوامل التي تعّد بمثابة القوة الدافعة الرئيسية لهذا النمو الزيادة 
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الشكل البياني 13 حجم سوق الشوكوالتة في قطر )من حيث الحجم والقيمة(، 2007  - 2017

في معّدل إنفاق املستهلك، وثقافة اإلهداء التي تسود في املجتمع، ونمو تجارة 
التجزئة، وتشير النشرة السنوية للصناعة والطاقة للعام 2016 والتي نشرتها 
جهاز التخطيط واإلحصاء في قطر أن عدد الشركات العاملة في صناعة الكاكاو 
ر والبالغ 11 شركة في العام 2010 قد ارتفع 

ّ
وحلوى الشوكوالتة وحلوى السك

شركة جديدة الى السوق   14 مما يعني دخول   2016 شركة في العام   25 الى 
لتلبية الطلب املتزايد على منتجات الحلوى خالل تلك الفترة.
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نظرة على شرائح املنتجات في السوق  2.4.3

الشوكوالتة   .1 شريحتين:  الى  قطر  في  الشوكوالتة  حلوى  سوق  وتقسم 
املصّنعة محلًيا من قبل املخابز ومحال املعجنات املحالة، ومحال تصنيع وبيع 
الشكوالتة، ومحترفي تصنيع الشكوالتة من حبوب ومسحوق وكتل الشوكوالتة 
املستوردة. 2. الشوكوالتة املستوردة على نطاق صناعي أو تجاري واسع والتي 
يتم استيرادها من قبل شركات التوزيع املحلية ومتاجر السوبر ماركت وتّجار 
التجزئة، و في العام 2017 بلغت الحصة السوقية لحلوى الشوكوالتة املصنعة 
 في قطر12.7% )778 طن( من حيث الحجم و37.6% ) 189 مليون ريال 

ً
محليا

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

87.3% Imported

��م سوق حلوى 
الشوكوالتة �� قطر، 

:2017
 6,119 طن م��ي

املنتجات�ا��لية

 %12.7

املنتجات�املستوردة

%87.3 

��م سوق حلوى 
الشوكوالتة �� قطر، 2017:

 503 مليون ر�ال قطري

املنتجات�ا��لية 

 %37.6

املنتجات�املستوردة

%62.4 

في حين بلغت الحصة السوقية لحلوى الشوكوالتة  قطري( من حيث القيمة، 
املستوردة في قطر87.3% )5,341 طن( من حيث الحجم و62.4% )314 مليون 
ريال قطري(من حيث القيمة، وعلى الرغم من حّصة الشوكوالتة املحلية تقّل 
عن 13% من إجمالي حصص السوق من حيث الحجم إال أن هذه الحّصة تعادل 
38% من حصص السوق من حيث القيمة وذلك بسبب ارتفاع الفرق بين أسعار 
الى خمسة  بزيادة تصل  املحلّية  الشوكوالتة  وأسعار  املستوردة  الشوكوالتة 

أمثال لصالح األخيرة.

الشكل البياني 14 تقسيم سوق حلوى الشوكوالتة في قطر )من حيث القيمة والحجم(، 2017
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حلوى الشوكوالتة املنتجة محلًيا  3.4.3

 عند 2,953 في العام 2012 ويتراجع في األعوام الالحقة 
ً
 حادا

ً
 من 408 طن في العام 2007 لتسّجل ارتفاعا

ً
ازداد حجم سوق حلوى الشوكوالتة املنتجة محليا

 من حيث القيمة من 71 مليون ريال قطري في العام 
ً
ويقف عند 778 طن في العام 2017، وفي الفترة 2017-2007 ازدادت سوق حلوى الشوكوالتة ارتفاعا

2007 الى 189مليون ريال قطري في العام 2017 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3% خالل تلك الفترة. 

الشكل البياني 15 حجم السوق املحلية لحلوى الشوكوالتة )من حيث الحجم والقيمة(، 2007  - 2017

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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13% من إجمالي حصص السوق من حيث الحجم و%38  يعمل في سوق حلوى الشوكوالتة املصنعة محلًيا في قطر مجموعة من املنتجين تقّل حصصهم عن 
من حصص السوق من حيث القيمة ، وتشمل قائمة املنتجين مخابز منفردة ومتاجر معجنات محالة تعمل بصورة مستقلة )مثل حلويات أوبرا، والحلويات 
السويسرية، ومخابز البتيل وغيرها( ومخابز ومحال معجنات محالة تعمل داخل بعض الفنادق الشهيرة ) مثل ال سيجال، و راديسون بلو، وهيلتون، وماريوت( 

وصناع الشوكوالتة املحترفين )مثل كافي شوكوليتيير، و دولت�سي سيرا( باإلضافة الى مصانع الشوكوالتة )مثل مصنع مونه(.

الجدول 7 الشركات املحلّية املنتجة للشوكوالتة في قطر

ية املنتجة للشوكوالتة في قطر 
ّ
الشركات املحل

قنوات توزيع املنتجاتالعمالء املستهدفوناملنتجاتاسم الشركة

كافي شوكوليتيير

شوكوالتة الذّواقة واملعّجنات   •
وفطائر الكمأ واملعّجنات والكعك 

التي تحمل العالمات التجارية 
الخاصة بالشركة 

عمالء محليين من الشركات   •
واألفراد 

منفذ واحد لتجارة التجزئة)متجر لبيع   •
وتقديم املنتجات(

بوابة الكترونية للبيع عبر اإلنترنت  •

 

دولت�سي سيرا
شوكوالتة الذّواقة والكعك   •

والحلويات الشرقية التي تحمل 
العالمات التجارية الخاصة بالشركة 

عمالء محليين من الشركات   •
واألفراد 

منفذين لتجارة التجزئة  •

)متجرين لبيع وتقديم الحلويات(  •

ال سيجال تريتور 
شوكوالتة الذّواقة واملعّجنات   •

والكعك واآليس كريم التي تحمل 
العالمات التجارية الخاصة بالشركة  

عمالء محليين من الشركات   •
واألفراد 

منفذ واحد لتجارة التجزئة  •

)متجر لبيع وتقديم الحلويات(  • 

 

أوبرا للمعّجنات
شوكوالتة الذّواقة واملعّجنات   •

والكعك والحلويات التي تحمل 
العالمات التجارية الخاصة بالشركة  

عمالء محليين من الشركات   •
واألفراد 

سبعة منافذ لتجارة التجزئة  •

)متاجر لبيع وتقديم الحلويات(   •

 

الحلويات السويسرية
الشوكوالتة واملعّجنات والكعك   •
والحلويات التي تحمل العالمات 

التجارية الخاصة بالشركة 

قاعدة عمالء عريضة – عمالء   •
محليين وأجانب كافة الطبقات، 

كافة املشترين في السوق القطرية  

عشرة منافذ لتجارة التجزئة  •

)متاجر لبيع وتقديم الحلويات(  •

مخابز البتيل
الشوكوالتة والكعك والحلويات التي   •

تحمل العالمات التجارية الخاصة 
بالشركة 

عمالء محليين من الشركات   •
واألفراد 

 لتجارة التجزئة
ً
أحد عشر منفذا  •

)متاجر لبيع وتقديم الحلويات(   •

 

مصنع مونه
شوكوالتة من ماركات “ايه آند إم”   •

)Slinco( و”سلينكو )A&M(
محال الهايبرماركت، ومحال   •

البقالة 
بيع مباشر من خالل محال   •

الهايبرماركت املحلية ومحال البقالة  

املصدر: مقابالت ميدانية مع مصّنعي الشوكوالتة
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متاجر صناعة  أرقى  من  وتعتبر   2011 العام  في  تأسست  شوكوليتيير:  كافي 

ز قاعدة 
ّ
الشوكوالتة التي أثبتت حضوًرا قوًيا في السوق املحلية في قطر، وتترك

محليين وآخرين ممن يشترون الشوكوالتة للمناسبات  عمالئها حول عمالء 

وتقوم الشركة باستيراد املواد األولية املستخدمة في  الخاصة والفعاليات، 

صناعة الشوكوالتة من بلجيكا كما تحصل على بعض هذه املواد من املستوردين 

ة 
ّ

كما تقوم هذه الشركة الشهيرة بتحضير املعّجنات املحال املحليين في قطر، 

ومما تتمّيز به هذه الشركة ويجعلها خارج نطاق  والكعك وحلويات القهوة، 

املنافسة مع غيرها من الشركات ما تمتلكه من مهارات فائقة في تزيين الشكوالتة 

وتبيع كافي شوكوليتيير منتجاتها من الشوكوالتة  وحلوى الكمأة التي تنتجها، 

بمعّدل 450 ريال قطري للكيلوغرام الواحد وحلوى الكمأة بمعّدل 350 ريال 

ة والكعك بمعّدل 
ّ

قطري للكيلوغرام الواحد وحلوى القهوة واملعّجنات املحال

320 ريال قطري للكيلوغرام الواحد، وباإلضافة الى قاعدة عمالئها التي تتألف 

من املواطنين القطريين من الطبقات العليا واألجانب من ذوي الدخول العالية 

في استهداف الشركات واملؤسسات املرموقة،   
ً
بدأت كافي شوكوليتيير مؤخرا

الحكومية منها والخاصة.

 
ً
ف دولت�سي سيرا فريقا

ّ
دولت�شي سيرا: على العكس من كافي شوكوليتيير توظ

 في تحضير تشكيلة متنّوعة من املنتجات مثل الكعك والحلويات العربية 
ً
كبيرا

تقّدم  كما  املالحة،  العربية  املقّبالت  الى  إضافة  املعجنات  أنواع  ومختلف 

خاصة لعمالئها مثل تقديم الكعكات املزينة بالورود،   
ً
هذه الشركة عروضا

والشوكوالتة والحلويات العربية. وتبيع دولت�سي سيرا منتجاتها من الشوكوالتة 

 150 ريال قطري للكيلوغرام الواحد والكعك بمعّدل   250 املتنوعة بمعّدل 

ريال قطري للكيلوغرام الواحد.

وتعتبر   2006 العام  في  تريتور عملياتها  بدأت ال سيجال  تريتور:  السيجال 

شركة تقديم أطعمة شاملة – ويشتمل موقعها على مطعم وكافتيريا وصالة 

لتقديم الحلوى – كما تعتبر أحد أكبر منافذ األطعمة واملشروبات في منطقتها 

املحاطة بالفنادق ذات الخمس نجوم في قطر، وتعتمد ال سيجال تريتور تنويع 

أطباق األطعمة التي تقدمها بحيث تشمل ثقافات متنوعة بهدف توسيع قاعدة 

ويتم تحضير كافة األطعمة التي تقدمها داخل الفندق بما في ذلك  عمالئها، 

ة واآليس كريم والشوكوالتة والحلويات، كما تقوم 
ّ

الكعك واملعّجنات املحال

ال سيجال تريتور بتصميم وتزيين ما تنتجه من الكعك وحلوى الشوكوالتة 

والحلويات بما يتناسب مع أذواق عمالئها وطلباتهم، ويشتمل مخبز ال سيجال 

ى تصنيع منتجاتها كّل حسب تخصصه، وتقوم بإنتاج 
ّ
تريتور على 10 أقسام تتول

ريال قطري   390 )وتباع بمعّدل  شوكوالتة ميزون  صنفين من الشوكوالتة: 

للكيلوغرام الواحد(، وشوكوالتة عادية )بمعّدل 310 ريال قطري للكيلوغرام 

الواحد(.

تعتبر مخابز البتيل من الشركات املعروفة في السوق وتتميز  البتيل:  مخابز 
والشوكوالتة،  العالية،  الجودة  ذو  الكعك  تشمل  التي  منتجاتها  بتنويع 
شهرة  توازي  بشهرة  الشركة  هذه  وتتمتع  العربية،  والحلويات  واملعّجنات 
شركة الريسا إال أنها تتفوق عليها في املنافسة كون مخابز البتيل تقوم بتحضير 
منتجاتها بنفسها في قطر أو تحصل على بعض هذه املنتجات من اإلمارات 
 من العمالء 

ً
العربية املتحدة. وتتمّتع مخابز البتيل بقاعدة عمالء عريضة جدا

التموين  لخدمات  البتيل  الشركة من قسمين:  وتتألف  والشركات،  األفراد 
الغذائي، وكافتيريا ومخابز البتيل، كما تقدم الشركة لعمالئها منتجات اآليس 

كريم املصّنعة باألساليب املنزلية.

وتقديم  والحلويات  الكعك  بتحضير  أوبرا  حلويات  تقوم  أوبرا:  حلويات 
التصميم  لزبائنها من خالل متاجرها ذات  الشوكوالتة  تشكيلة واسعة من 
والديكور املميز، ولها العديد من الفروع في قطر، ويشتمل كّل موقع من املواقع 
التابعة للشركة، والتي يقع معظمها في مجّمعات التسّوق املزدحمة الستقطاب 
ويمكن مقارنة حلويات أوبرا  على مطعم وكافتيريا،  أكبر عدد من الزبائن، 
بمخابز البتيل من حيث تشكيلة املنتجات التي تقدمها إال أن حجم عمليات 
 
ً
أوبرا أقل بكثير من حجم عمليات قرينتها البتيل، وتدير شركة أوبرا مطعما
وكافتيريا وخبزا يتم تحضير الحلويات والكعك لزبائنها، وتبيع أوبرا منتجاتها 

من الشوكوالتة املتنوعة بمعّدل 190 ريال قطري للكيلوغرام الواحد.

هناك شبه كبير بين شركتي الحلويات السويسرية  السويسرية:  الحلويات 
و الريسا من حيث االستمرارية لسنوات عديدة في تقديم منتجاتهما لجمهور 
العمالء، ال تقتصر هذه املنتجات على حلوى الشوكوالتة بل وعلى الحلويات 
وجودها  السويسرية  الحلويات  أثبتت  وقد  واملعّجنات،  والكعك  العربية 
التجارية  املناطق  في  االستراتيجية  مواقعها  خالل  من  القوي  وحضورها 
وقد  الزبائن،  الكثير من  في استقطاب  الدوحة وبذلك نجحت  في  املزدحمة 
اكتسبت هذه الشركة ميزة تنافسية في قطاع الشوكوالتة من خالل عرض 
منتجاتها من الشوكوالتة بأسعار تنافسية تتراوح بين 100 و120 ريال قطري 

للكيلوغرام الواحد.

مصنع مونة لألغذية: شركة قطرية متخصصة في صناعة الحلويات واألغذية 
)كورن فليكس(  وتنتج هذه الشركة رقائق الذرة  )أساك(،  تديرها مجموعة 
والفول   )Silinco( سيلينكو  التجارية  العالمة  وتحمل  بالشوكوالتة  فة 

ّ
املغل

 )A&M( ف بالشوكوالتة ويحمل العالمة التجارية ايه آند إم 
ّ
السوداني املغل

وتعتبر هذه الشركة الوحيدة التي تمتلك خط انتاج اتوماتكي لتصنيع منتجات 
حلوى الشوكوالتة في قطر، وقد بدأت هذه الشركة قبل حوالي عامين وتتركز 
وتباع  واسع،  تجاري  نطاق  على  الشوكوالتة  حلوى  تصنيع  حول  عملياتها 

منتجات الشركة بشكل رئي�سي في متاجر الهايبرماركت ومتاجر التجزئة.

نظرة على منتجي الشوكوالتة املحليين في قطر

 ] حلوى الشوكوالتة [
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

حلوى الشوكوالتة املستوردة  4.4.3

تشمل أرقام الترميز الجمركي املوحد التي تّم اختيارها إلجراء التحليل الخاص بالشوكوالتة املستوردة ما يلي: 1806311، 18069090، 18069030، 18069020، 
18063290، 18063290، 18063210، و18063190.

ازداد حجم سوق الشوكوالتة املستوردة من 3,667 طن في العام 2007 الى 5,341 طن في العام 2017 بمعّدل نمّو سنوي مركب قدره 3.8%، أما من حيث القيمة 
فقد ازدادت من 108 مليون ريال قطري في العام 2007 الى 314 مليون ريال قطري في العام 2017 بمعّدل نمّو سنوي مركب قدره %11.3.

الشكل البياني 16 سوق حلوى الشوكوالتة املستوردة )من حيث الحجم والقيمة(، 2007 -  2017
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أ. الشوكوالتة الفاخر

 تشمل هذه الشريحة الشوكوالتة الفاخرة املستوردة من قبل تجار التجزئة 
ة، وتكون هذه املتاجر على األغلب في الفنادق ذات 

ّ
وتباع في متاجرهم املستقل

ومجمعات  الراقية  التجارية  والشوارع  الدولية  واملطارات  نجوم  الخمس 
الشوكوالتة  بيع  على  املتاجر  هذه  نشاط  يقتصر  ال  كما  املتميزة،  التسّوق 
واملنتجات املرتبطة بها فحسب بل يتجاوز ذلك الى تقديم منتجات أخرى من 
األطعمة واملشروبات معتمدة في ذلك على ِفطرة الزبائن في الرغبة في الحصول 
على ما تعرضه من منتجات، ويستهدف منتجو هذه الشريحة من الشوكوالتة 

الزبائن ذوي الدخل العالي، وكما يوحي مسمى الشوكوالتة الفاخرة فإنها تباع 
نتج على نطاق تجاري واسع، 

ُ
بأسعار عالية مقارنة بالشوكوالتة العادية التي ت

ر�سي 
ُ
وتكون منتجات الشوكوالتة التي تقّدمها هذه املتاجر ذات جودة عالية ت

ومن   ،  ،
ً
محلّيا املنتجة  الشوكوالتة  مبيعات  تفوق  مبيعاتها  أن  كما  الزبائن 

األمثلة على ماركات الشوكوالتة الفاخرة التي تباع في قطر “الريسا”، “بات�سي”، 
و  “جيف دي بروج”،  “شوبان”،  “لو فيندوم”،”الديراش”،  “فوشون باري”، 

“جوديفا”.

تتمّيز سوق حلوى الشوكوالتة املستوردة في قطر بنوعين من املستوردين: )أ( تّجار التجزئة املستوردين للشوكوالتة الفاخرة، )ب( املوزعون، ومتاجر السوبر 
نتج على نطاق تجاري واسع.

ُ
ماركت، وتجار التجزئة املستوردين للشوكوالتة العادية التي ت
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الجدول 8 الشوكوالتة املستوردة: أبرز شركات الشوكوالتة الفاخرة في قطر 

الشوكوالتة املستوردة: أبرز مستوردي الشوكوالتة التي تباع في متاجر الشوكوالتة في قطر

العمالء املستهدفوناملنتجاتاسم الشركة

بات�سي 

ألواح الشوكوالتة ومنتجات حلوى الشوكوالتة املتنوعة األخرى والتي • 
عّدة للتوزيع. 

ُ
تحمل العالمة التجارية لشركة بات�سي امل

واألخرى •  الخاصة  املناسبات  في  كهدايا  للتقديم  عّدة 
ُ
امل الشوكوالتة 

فة بأغلفة حسب اختيارات وطلبات العمالء. 
ّ
املغل

مصدر الشوكوالتة: لبنان • 

السّد، •  وهي:  لدى شركة بات�سي سبعة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، 
ومجّمع الالندمارك، ومجّمع سيتي سنتر، ومجّمع ذا مول، ومجّمع دوحة 

فيستيفال سيتي، / ومجّمع فالجيو، ومجّمع قطر مول. 

تركيز على العمالء من فئة املقيمين األجانب والفئة ذات • 
الدخل املتوّسط الى العالي 

الشركات •  من  للعمالء  مصممة  صناديق  أو  علب 
وللمناسبات الخاصة 

الريسا

تشكيلة واسعة من الشوكوالتة بما يزيد على 80 نكهة مختلفة. • 

مصدر الشوكوالتة: لبنان • 

معيذر، •  وهي:  لدى شركة الريسا سبعة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، 
والنصر، وبن عمران، العزيزية، السوق الجديد، باإلضافة الى منفذين 

في الوكرة.

العمالء من الجمهور دون التركيز على شريحة معينة من • 
العمالء.  

على •  العمالء  قاعدة  من   10% نسبته  ما  على  التركيز 
الشركات. 

شوبان

 كمنافستها شركة بات�سي، تقدم شركة شوبان منتجات الشوكوالتة • 
ً
تماما

عّدة للتقديم كهدايا في املناسبات الخاصة
ُ
امل

مصدر الشوكوالتة: لبنان• 

لدى شركة شوبان ثالثة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، وهي في املناطق • 
التالية: النصر، والغرافة، وطريق سلوى 

الى •  من الفئة ذات الدخل املتوّسط  تركيز على العمالء 
املحلين الذين  العالي مع الكثير من التركيز على العمالء 

يقّدمون هذه املنتجات كهدايا في املناسبات 

التركيز على قاعدة عمالء من الشركات تشتري شوكوالتة • 
فاخرة ومغلفة ف علب أو صناديق للمناسبات الخاصة 

لو فيندوم

تشكيلة واسعة من الشوكوالتة • 

تشكيلة واسعة من حشوات الشوكوالتة بنكهات مختلفة مع أغلفة • 
راقية تتناسب مع أذواق. 

مصدر الشوكوالتة: لبنان، وبلجيكا، وايطاليا، وفرنسا • 

لدى شركة لو فيندوم منفذ واحد لبيع منتجاتها في قطر يقع في منطقة • 
طريق سلوى

املنتجات •  ذوي دخل عال ممن يرغبون في شراء  عمالء 
الفاخرة وذات املستوى العالي من الرفاهية

التركيز بشكل كبير على قاعدة عمالء من الشركات• 

فوشون باري

ومحال •  املطاعم  في  قّدم 
ُ
ت التي  املتنّوعة  الشوكوالتة  حلوى  منتجات 

الكافتيريا 

املناسبات •  في  للتقديم كهدايا  عّدة 
ُ
امل والحلويات  والكعك  الشوكوالتة 

ابة حسب اختيارات وطلبات العمالء 
ّ
فة بأغلفة جذ

ّ
الخاصة واملغل

مصدر الشوكوالتة: فرنسا• 

وهي: •  لدى شركة فوشون باري خمسة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، 
الجونا مول، النصر، قطر مول، دوحة فيستيفال سيتي 

ز بصورة رئيسية في • 
ّ
العمالء من الطبقة العليا والتي تترك

أوساط القطريين 

عمالء السوق بشكل عام والعمالء في أوساط املقيمين• 
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الشوكوالتة املستوردة: أبرز مستوردي الشوكوالتة التي تباع في متاجر الشوكوالتة في قطر

العمالء املستهدفوناملنتجاتاسم الشركة

بوونو تشوكليت

فة حسب متطلبات واحتياجات السوق املختلفة • 
ّ
شوكوالتة لبنانية مغل

التي يشتريها •  املنتجات  قّدم كهدايا وعلى 
ُ
ت التي  تركيز على الشوكوالتة 

العمالء لتقديمها في حفالت الزواج واملناسبات الخاصة األخرى 

مصدر الشوكوالتة: لبنان • 

لدى الشركة ثالثة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، وهي في املناطق التالية: • 
مجّمع وذنان مول، سوق برزان، وسوق واقف 

عموم •  أقبال  من  تزيد  للمنتجات  املنخفضة  األسعار 
العمالء على شرائها دون الحاجة للتركيز على شرائح عمالء 

محددة 

الديراش

صنفان مميزان من الشوكوالتة الفاخرة • 

مصدر الشوكوالتة: سويسرا• 

لدى الشركة منفذ واحد لبيع منتجاتها في قطر، وهو في مجّمع الالندمارك• 

املنتجات •  ذوي دخل عال ممن يرغبون في شراء  عمالء 
الفاخرة وذات املستوى العالي من الرفاهية 

جيف دي بروج

الشوكوالتة •  صّناع  قبل  من  مكوناتها  اختيار  يتم  فاخرة  شوكوالتة 
املحترفين 

مصدر الشوكوالتة: بلجيكا• 

لدى منفذان لبيع منتجاتها في قطر، وهي: الجونا مول، وقطر مول• 

املنتجات •  ذوي دخل عال ممن يرغبون في شراء  عمالء 
الفاخرة وذات املستوى العالي من الرفاهية

جوديفا

شوكوالتة فاخرة تحمل العالمة التجارية لشركة جوديفا • 

مصدر الشوكوالتة: بلجيكا• 

لدى الشركة أربعة منافذ لبيع منتجاتها في قطر، وهي في املناطق التالية: • 
مطار حمد الدولي، قطر مول، مجّمع الالندمارك، والصالون األزرق

تركيز على العمالء من فئة املقيمين األجانب والفئة ذات • 
الدخل املتوّسط الى العالي 

املصدر: مقابالت ميدانية مع مستوردي حلوى الشوكوالتة
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ب. نظرة على متاجر بيع الشوكوالتة الفاخرة في قطر 
عّد واحدة من أقدم متاجر 

ُ
شركة الريسا: تأسست شركة الريسا عام 1985 وت

بيع الشوكوالتة الفاخرة في قطر واملوّزع الرئي�سي للشوكوالتة اللبنانية الفاخرة 
وجودها  تعزيز  في  الشركة  نجحت  الوقت  مرور  ومع  القطرية،  السوق  في 
تتيح  في مناطق استراتيجية  لها  السوق من خالل فتح فروع  في  وحضورها 
ملنتجاتها أكبر قدر ممكن من االنتشار ،وتقّدم متاجر الريسا تشكيلة واسعة 
فة بشكل أنيق في علب وأطباق 

ّ
من الشوكوالتة بنكهات وأشكال مختلفة ومغل

 
ً
اب حيث يقوم موظفو املتجر بتغليف وتزيين املنتجات وفقا

ّ
ذات مظهر جذ

وال تقّسم منتجات الشوكوالتة  وبما يتناسب مع أذواقهم،  ملتطلبات العمالء 
التي تبيعها الريسا الى فئات مختلفة وتتراوح أسعار الشوكوالتة املتنوعة لديها 
بين 110 و 130 ريال قطري للكيلوغرام الواحد، وقد تمكنت الشركة على مّر 
السنين من تنويع نشاطاتها حيث أضافت خدمة إدارة الفعاليات وخصصت 
 خاصة بهذه الخدمة، وتأتي هذه الخدمة تلبية للطلب املتزايد على خدمات 

ً
قسما

إدارة الحفالت الخاصة مثل حفالت الزواج والحفالت التي تقام بمناسبات 
املواليد الجدد وغيرها. هناك إقبال كبير على منتجات شركة الريسا من قبل 
كونهم يعرفون هذه الشركة منذ زمن   ،

ً
وصغارا  

ً
كبارا املواطنين القطريين، 

بعيد ويدركون أنه بإمكانهم التوجه الى أحد متاجر الريسا إذا ما أرادو شراء 
فة بشكل أنيق وبأسعار معقولة.

ّ
هدية مناسبة ومغل

من  السوق  في  إثبات حضورها  من  شوبان  تمكنت شركة  شوبان:  شركة 
 مما أتاح الفرصة النتشار 

ً
خالل فتح فروع لها في أكثر مناطق الدوحة ازدحاما

ل عمر هذه الشركة في قطر، 
ّ
منتجاتها خالل السنوات العشر املاضية والتي تمث

وتنتج شركة شوبان تشكيلة تتألف من ستة أنواع من الحلوى، وعلى صعيد 
منتجات الشوكوالتة أثبتت الشركة قدرتها على املنافسة في هذا القطاع وذلك 
تقن التصميم واملحتوى والذي يستهدف شرائح 

ُ
من خالل املوقع اإللكتروني امل

لدى شركة شوبان أربعة أقسام للشوكوالتة  التي حددتها الشركة.  العمالء 
لكّل منها اختصاصه: قسم شوكوالتة االحتفال باملواليد الجدد، وقسم أطباق 
وقسم  وقسم علب الشوكوالتة الخاصة بالشركات،  الشوكوالتة،  “صواني” 
وبذلك تكون الشركة قد استهدفت شرائح متنوعة من  سالل الشوكوالتة، 
العمالء، فالعمالء األفراد يشترون الشوكوالتة في املناسبات الخاصة، والعمالء 
من الشركات يشترون الشوكوالتة لتكريم الحضور في املنتديات واملؤتمرات 
والفعاليات األخرى ذات الصلة بأعمال الشركات، وتتراوح أسعار الشوكوالتة 

املتنوعة لدى شركة شوبان بين 260 و 280 ريال قطري للكيلوغرام الواحد.

لو فيندوم: لدى شركة لو فيندوم قاعدة عمالء تشمل الكثير من الشركات، 
الشوكوالتة  علب  وتزيين  تصميم  مجال  في  نشاطات  الشركة  هذه  وتزاول 
)صواني(  وأطباق  سالل  الشركة  وتستورد  كهدايا،  للتقديم  املخصصة 
الشوكوالتة مسبقة الصنع من كّل من لبنان وبلجيكا وايطاليا وفرنسا، ويعمل 
في متجر الشركة الوحيد عشرة موظفين متخصصين في تصميم وتزيين وتغليف 
من  وتستهدف شركة لو فيندوم العمالء  علب وأطباق الشوكوالتة في قطر، 
ذوب الدخل العالي، وتشمل الشوكوالتة املعروضة في متجر الشركة صنفان: 
شوكوالتة عادية وتباع بأسعار تتراوح بين 160 و ريال قطري 180 للكيلوغرام 
الواحد، و شوكوالتة ممتازة بحشوات متنّوعة وتباع بأسعار تتراوح بين 200 

و 230 ريال قطري للكيلوغرام الواحد. 

فوشون: فوشون شركة فرنسية تستورد املواد األولية املستخدمة في تحضير 
 
ً
وتصّنف هذه الشركة تقليديا منتجاتها من حلوى الشوكوالتة من فرنسا، 
كمطعم وكافتيريا ذات خمس نجوم متخصصة في بيع الحلويات الراقية املعاد 

تصميمها وتزيينها بحيث تتناسب مع أذواق واحتياجات العمالء في قطر، ولدى 
الشركة فروع في مجّمعات التسّوق تم اختيارها بحيث تستقطب أكبر عدد 
ممكن من الزبائن، وتتفاوت أسعار الشوكوالتة لدى فوشون بما يتناسب مع 
ريال قطري للكيلوغرام الواحد في حين   350 خيارات الزبائن حيث تبدأ من 
780 ريال قطري للكيلوغرام  يبلغ أعلى سعر لبعض أنواع الشوكوالتة لديها 

الواحد. 

من  خاصة   
ً
أنواعا  

ً
تشوكليت حصريا بوونو  تبيع شركة  تشوكليت:  بوونو 

فة، ولدى هذه الشركة ثالثة فروع في فندق الجسرة )سوق 
ّ
الشوكوالتة املغل

)معيذر(،  مول  وذنان  ومجّمع  محمد(،  صالل  )أم  برزان  وسوق  واقف(، 
منتجات  عرض  خالل  من  املحلية  السوق  عمالء  الشركة  هذه  وتستهدف 
ويروق  اب 

ّ
وجذ أنيق  بشكل  كهدايا  للتقديم  واملجّهزة  فة 

ّ
املغل الشوكوالتة 

بوونو  وتقّدم  الخاصة،  املناسبات  في  كهدايا  تقديمها  الزبائن  من  للكثيرين 
تشوكليت لزبائنها شوكوالتة من صنف واحد ولكن بأشكال وأغلفة مختلفة 
وتباع التشكيلة التي يرغب فيها الزبائن من هذه الشوكوالتة بحوالي 180 ريال 
قطري للكيلوغرام الواحد، وتستورد بوونو تشوكليت الشوكوالتة الجاهزة 

بشكل رئي�سي من لبنان. 

تعمل شركة الديراش تشوكليتس كشركة امتياز لبيع  الديراش تشوكليتس: 
والشوكوالتة  وشوكوالتة الحليب،  وتقديم أصناف راقية من ملّبس اللوز، 
تشوكليتس  الديراش  وتستورد  قطر،  في  البيضاء  والشوكوالتة  الداكنة، 
الشوكوالتة الجاهزة من سويسرا وتتراوح أسعار الشوكوالتة لدى الديراش 
تشوكليتس بين 480 و520 ريال قطري للكيلوغرام الواحد، وتستهدف الشركة 
بشكل رئي�سي املستهلكين من الطبقات العليا في املجتمع من املواطنين القطريين 
واملقيمين من ذوي الدخل العالي والزبائن الذين لديهم شغف بالشوكوالتة 

الفاخرة. 

جيف دو بروج: تقّدم جيف دو بروج لعمالئها منتجات شوكوالتة ذات مكّونات 
هذه  منتجات  وتشمل  الشوكوالتة،  تحضير  محترفي  قبل  من  بعناية  منتقاة 
الشركة الشوكوالتة املحشوة باملكّسرات والفواكه وغيرها من العديد من 
فة في علب مزّينة تحمل العالمة التجارية الخاصة بالشركة، 

ّ
الحشوات واملغل

ذات  باملنتجات  واملهتّمين  العالي  الدخل  ذوي  من  عمالء  الشركة  وتستهدف 
الجودة العالية والباحثين عن الرفاهية. 

جوديفا: تشتهر شركة جوديفا على الصعيد العالمي بمنتجاتها من الشوكوالتة 
املحّضرة باألسلوب التقليدي، وقد تأسست هذه الشركة في بلجيكا عام 1962 
2007 شركة يلديز القابضة وهي الشركة املالكة  واستحوذت عليها في العام 
ملجموعة أولكر التركية، وتمتلك شركة جوديفا ما يزيد على 600 متجر وصالة 
ر منتجات 

ّ
لتقديم الشوكوالتة في الواليات املتحدة وكندا وأوروبا وآسيا، وتتوف

من متاجر التجزئة املتخصصة في مختلف   10,000 جوديفا في ما يزيد على 
أنحاء العالم، وتقّدم جوديفا تشكيلة من منتجات حلوى الشكوالتة بما في ذلك 
إضافة الى املنتجات التي أضيفت  وملّبس الشوكوالتة،  جاناش الشوكوالتة، 
بالشوكوالتة  املغلفة  والفواكه  والبسكويت،  القهوة،  تشمل  والتي   

ً
مؤخرا

والحلوى، واآليس كريم، ومشروبات الشوكوالتة. 
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عو الشوكوالتة املصنوعة على نطاق تجاري واسع 
ّ

ث. موز

تشمل هذه الشريحة املاركات اإلقليمية والعاملية لحلوى الشوكوالتة التي يتم استيرادها وتوزيعها من قبل املوزعين املحليين على تجار التجزئة، ومن األمثلة على 
وط، وشركة األنصاري التجارية، والشركة الوطنية للتجارة.

ّ
هؤالء املوزعين شركة علي بن علي، وشركة ميرش التجارية، وشركة بالل ومحّمد بل

 من بين املستهلكين املستهدفين لهذه الشريحة من املنتجات األشخاص الذين لديهم القدرة على شراء منتجات عالية الجودة لالستهالك الفردي أو الجماعي وبالتالي 
ع الى تلبية احتياجات 

ّ
 في سوق يتطل

ً
 كما أنواع وماركات حلوى الشوكوالتة التي تندرج تحت هذه الشريحة كثيرة جدا

ً
فإن قاعدة العمالء لهذه الشريحة كبيرة جدا

الجميع من هذه الشريحة من الحلوى. . 

الجدول 9 موزعو الشوكوالتة )التي يتم انتاجها على نطاق تجاري واسع( في قطر  

الشوكوالتة املستوردة: موزعو الشوكوالتة )التي يتم انتاجها على نطاق تجاري واسع( في قطر

العمالء املستهدفوناملنتجاتاسم الشركة

مجموعة علي بن علي
تشكيلة واسعة من أصناف الشوكوالتة ذات املاركات • 

العاملية مثل مارس وجاالك�سي وكادبوري

متاجر الهايبرماركت• 

متاجر السوبرماركت• 

الفنادق واملطاعم• 

شركة ميرش التجارية
“كيندر”، •  شوكوالتة ذات ماركات عاملية من أبرزها 

“نوتيال”، “فيريرو” و “ رافايللو” 

متاجر الهايبرماركت• 

متاجر السوبرماركت• 

الفنادق واملطاعم • 

متاجر شوكوالتة الذّواقة• 

وط
ّ
بالل ومحمد بل

شوكوالتة الحليب وصنفان من الشوكوالتة الداكنة • 
من  الخالية  والشوكوالتة  البيضاء  والشوكوالتة 
بالل  لشركة  التجارية  العالمة  تحمل  التي  ر 

ّ
السك

وط
ّ
ومحمد بل

متاجر الحلويات• 

متاجر السوبرماركت• 

محال شوكوالتة الذّواقة• 

متاجر الحلويات• 

شركة األنصاري التجارية
مختلف •  من  الشوكوالتة  وتوزيع  الجملة  تجارة 

املاركات والعالمات التجارية 

متاجر الهايبرماركت• 

متاجر السوبرماركت• 

الشركة الوطنية للتجارة
تجارة الجملة وتوزيع الشوكوالتة والحلويات بحّصة • 

 
ً
سوقية منخفضة نسبيا

متاجر الهايبرماركت• 

متاجر السوبرماركت• 

املصدر: مقابالت ميدانية مع مستوردي حلوى الشوكوالتة
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5.4.3 مصادر الواردات  

منتجات الشوكوالتة املستوردة

تشير التحليالت التي أجريت على واردات قطر التراكمية من حلوى الشوكوالتة والبالغة 30,087 طن في الفترة 2017-2012، الى أن املصادر الرئيسية للواردات 
)3.8%(، وسويسرا  اململكة املتحدة   ،)%4.6( الواليات املتحدة   ،)%12.4( )%19.7(، هوالندا  تركيا   ،)%21.1( من هذا املنتج كانت على النحو التالي: اإلمارات 

 .)%3.7(

الشكل البياني 17 املصادر الرئيسية لواردات حلوى الشوكوالتة،  2012 - 2017

لم يكن للحصار املفروض على دولة قطر أثر يذكر على واردات قطر من حلوى 
الشوكوالتة من اإلمارات العربية املتحدة، وقد انخفضت هذه الواردات من 
2017، كما انخفضت واردات قطر من  18 في العام  2016 الى  22% في العام 
 ،2017 3% في العام  2016 الى  5% في العام  حلوى الشوكوالتة من مصر من 
في العام   %1 وكذلك انخفضت الواردات من اململكة العربية السعودية من 
2017. وقد تّم تعويض ذلك عن طريق الواردات من  0% في العام  2016 الى 
22% في  2016 الى  تركيا حيث ازدادت نسبة الواردات منها من16% في العام 
العام 2017، وكما يشير الشكل البياني أعاله فإن نسب الواردات من هوالندا 
حيث   

ً
نسبيا ثابتة  بقيت  املتحدة  واململكة  وسويسرا  املتحدة  والواليات 

تراوحت بين 4% و12% في الفترة  2012 - 2017.

اإلمارات
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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* *رقم تقديري        * توقعات

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

 6.4.3 توقعات الطلب

من املتوقع أن يزداد الطلب على حلوى الشوكوالتة من حيث الحجم بنسبة %5.3 في الفترة 2026-2017 بما يواكب الزيادة في عدد سكان الدولة والزيادة في 
ع أن يزداد الطلب على حلوى الشوكوالتة من 6,119 طن في العام 2017 الى 9,752 طن في العام 2026، أما من حيث القيمة 

ّ
معّدل استهالك الفرد، ومن املتوق

فمن املتوقع أن يزداد الطلب على هذه الحلوى من 503 مليون ريال قطري في العام 2017 الى 998 مليون ريال قطري في العام 2026، بمعّدل نمّو سنوي مركب 
قدره 8% ،وتعتبر الزيادة في معّدل إنفاق املستهلك على هذه الحلوى في األعياد واملناسبات والزيادة في املشتريات الفردية االختيارية إضافة الى إنشاء مخابز 
ومتاجر حلوى ومعجنات في مجّمعات التسّوق والفنادق الحالية واملستقبلية واملناطق السكنية الجديدة من العوامل الدافعة للنمو في الطلب على حلوى 

الشوكوالتة في السوق القطرية.

 الشكل البياني 18 نشرة توقعات الطلب على حلوى الشوكوالتة، 2017 - 2026
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5.3  تحليل األسعار

ل املواد األولية التي تشمل الكاكاو املستورد أو كتل 
ّ
يوّضح الشكل أدناه مدى التكاليف ملختلف املواد األولية املستخدمة في صناعة الشوكوالتة املحلية، وتشك

ر والحليب املجفف وحشوات الشوكوالتة من املكّسرات والفواكه املجففة والنكهات املستخدمة في تحضير الشوكوالتة 20% الى 
ّ
الشوكوالتة املستوردة والسك

 من عناصر التكلفة حيث 
ً
 ورئيسيا

ً
 هاما

ً
ل ايجارات املواقع جزءا

ّ
، وباإلضافة الى تكلفة املواد األولية تشك

ً
30% من إجمالي تكلفة تصنيع الشوكوالتة املنتجة محليا

 لجودة 
ً
 بين 20% و40% تبعا

ً
يتراوح عنصر اإليجارات بين 25% و35% من إجمالي التكلفة، ويتراوح هامش الربح لدى املنتجين املحليين للشوكوالتة املنتجة محليا

وندرة الشوكوالتة، وحجم طلبات الشراء، والخصومات املمنوحة للعمالء، والعالقة بين املنتج والعميل.

 الى املقابالت امليدانية التي تّم إجراؤها مع موّزعي حلوى الشوكوالتة فإن هامش الربح الذي يحققه موّزعو الشوكوالتة املستوردة يتراوح بين 6% و%10 
ً
استنادا

 إذ يتراوح بين 70% و%100.
ً
في حين يعتبر هامش الربح لدى تجار التجزئة مرتفعا

 واملستوردة
ً
الرسم التوضيحي 1 تحليل أسعار حلوى الشوكوالتة املنتجة محلّيا

تحليل أسعار
 
ً
الشوكوالتة املنتجة محلّيا

$

هامش الر�حالنقل واملصار�ف اإلدار�ةاإليجارات العقار�ةاملواد ا��ام الرواتب واألجور

%30 – 20%20 – 15%35 – 25%15 – 10%40 – 20

تحليل أسعار
الشوكوالتة املستوردة 

هامش ر�ح تّجار التجزئة ع�ن هامش ر�ح املوزّ

%10 – 6%100 – 70

املصدر: املقابالت امليدانية مع مصّنعي حلوى الشوكوالتة

 ] حلوى الشوكوالتة [
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6.3  تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات

الرسم التوضيحي 2 تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات – حلوى الشوكوالتة

نقاط القوة

الفرص

نقاط الضعف

التحديات

محدوديــة عــدد مــوّردي الشــوكوالتة الفاخــرة فــي الســوق املحليــة ممــا   •
يفســح املجــال أمــام الداخليــن الجــدد فــي هــذا القطــاع. 

قدوم أعدد كبيرة من األجانب الى قطر من ذوي األذواق املختلفة في وقت   •
تتحــّول فيــه قطــر الــى وجهــة دوليــة ونقطــة مركزيــة عامليــة مــع اقتــراب موعــد 
فعاليات كأس العالم 2022 التي تســتضيفها قطر وتحقيق أهداف رؤية 

قطــر 2030.

التغّيــر فــي األنمــاط الحياتيــة وتزايــد الوعــي الصّحــي لــدى جمهــور العمــالء   •
بالفوائد الصحية العديدة للشوكوالتة الداكنة وبالتالي ازدادت شعبيتها 

وارتفــع مســتوى اإلقبــال عليهــا.

املنافســة مــن قبــل مــاركات الشــوكوالتة العامليــة املســتوردة واملتواجــدة   •
 فــي الســوق املحليــة – مثــل بات�ســي، وشــوبان، والريســا فــي قطــاع 

ً
حاليــا

الشــوكوالتة الفاخــرة، ومــارس، ونســتلة، وموندوليــز، ولينــدت فــي قطــاع 
الشــوكوالتة املصّنعــة علــى نطــاق تجــاري واســع. 

فــرص تفضيــل العمــالء لحلــوى الشــوكوالتة ذات املــاركات العامليــة علــى   •
 بســبب تواجــد شــركات االمتيــاز 

ً
مــاركات حلــوى الشــوكوالتة املنتجــة محلّيــا

األجنبيــة مثــل شــركة بات�ســي، وشــركة لــو فينــدوم، وشــركة فوشــون بــاري 
وغيرهــا فــي الســوق املحليــة. 

ــر فــي هوامــش 
ّ
تذبــذب أو عــدم اســتقرار أســعار املــواد الخــام يمكــن أن يؤث  •

الربح واحتمال عدم قدرة املنتجين على تحميل الزيادات في أســعار املواد 
الخــام للمســتهلكين.

 ] حلوى الشوكوالتة [

هنــاك بعــض التحّديــات التــي تعتــرض طريــق إنشــاء مرافــق تصنيعيــة   •
العقاريــة.  اإليجــارات  ارتفــاع  الــى  إضافــة  محليــة 

افتقــار الســوق املحلّيــة الــى الخبــرات التقنيــة الالزمــة لتصنيــع أصنــاف   •
الشــوكوالتة. مــن حلــوى  الجــودة  راقيــة وعاليــة 

االعتمــاد الــى حــّد كبيــر علــى الــواردات مــن املــواد األوليــة املســتخدمة فــي   •
املنتجــة  الحلــوى  منتجــات  أســعار  وارتفــاع  الحلــوى،  منتجــات  تصنيــع 

 .
ً
محلّيــا

ــر كــّم كبيــر مــن املنتجــات الجاهــزة ومــن املوّزعيــن 
ّ
صغــر حجــم الســوق وتوف  •

والباعــة الذيــن يتمّتعــون بموطــئ قــدم مســتقّرة فــي الســوق املحليــة.

لــدى املنتجيــن املحلييــن القــدرة علــى تصنيــع وتهيئــة منتجاتهــم بأســاليب   •
فــي الســوق املحليــة.  خاصــة تتناســب مــع أذواق العمــالء 

املنتجيــن املحلييــن فــي موقــف أقــوى لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى املنتجــات   •
واملدفــوع بالحاجــة الــى هــذه املنتجــات فــي مختلــف املناســبات واألعيــاد 

يــة.
ّ
املحل

تنامــي ســوق الحلــوى )بمعــّدل نمــّو ســنوي مركــب قــدره 4.1% مــن حيــث   •
القيمــة فــي الفتــرة 2012 – 2017( إضافــة الــى التنــّوع فــي شــرائح قاعــدة 
العمــالء ووفــرة املــوارد املاليــة الكبيــرة املمكــن التصــّرف بهــا أو إنفاقهــا فــي 

أبــواب مّتصلــة بالرفاهيــة فــي قطــر.
 علــى الــواردات مــن 

ً
تعتمــد ســوق منتجــات الحلــوى الــى حــّد كبيــر نســبيا  •

 .
ً
ة لتصنيــع هــذه املنتجــات محليــا

ّ
الخــارج وال تــزال هنــاك فــرص غيــر مســتغل
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7.3  تحليل نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر

الرسم التوضيحي 3 نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر – مصانع الشوكوالتة

شدة املنافسة ما بين 
املنتجين الحاليين

مرتفع 

عدد منتجي الشوكوالتة الحاليين في   •
.
ً
السوق املحلّية قليل جدا

ن موّردو الشوكوالتة املستوردة 
ّ
تمك  •

)سواء الشوكوالتة الفاخرة أو تلك 
املنتجة على نطاق تجاري واسع( من 

إثبات حضورهم بقّوة في السوق 
القطرية لسنوات عديدة. 

القّوة التفاوضية للعمالء

مرتفع 

لدى املستهلكين العديد من الخيارات • 
لشراء الشوكوالتة الفاخرة والشوكوالتة 
املنتجة على نطاق تجاري واسع مما يزيد 

من القّوة التفاوضية للعمالء. 

القّوة التفاوضية للموردين

مرتفع 

اإلعتماد بشكل كبير على الواردات بسبب • 
ر املواد الخام املستخدمة في 

ّ
عدم توف

صناعة الشوكوالتة مثل حبوب الكاكاو، 
ومسحوق الكاكاو، وكتل الشوكوالتة. 

عدد املوّردين في السوق املحلّية محدود. • 

مرتفع 

مستوى التهديد عاٍل من الشركات واملحال • 
التي تتاجر بالشوكوالتة.

تأسيس شركة أو متجر لتجارة • 
 مقارنة 

ً
الشوكوالتة عملية سهلة نسبيا

بإنشاء مصنع إلنتاج الشوكوالتة والذي 
ب الكثير من التراخيص والتصاريح 

ّ
يتطل

من السلطات املحلية املختّصة.

التهديد من 
الداخلين الجدد

متوّسط
لدى املستهلكين الذين يشترون الشوكوالتة • 

الفاخرة الخيار في التحّول وبسهولة من ماركة 
رة في السوق 

ّ
محددة الى ماركة أخرى متوف

املحلية
اإلنفاق على شراء الشوكوالتة أمر اختياري • 

بات 
ّ
باعتبارها من الكماليات وليست من املتطل

األساسية للحياة، لذا فإن املستهلكين إذا مّروا 
بظروف إقتصادية صعبة قد يمتنعون عن 

اإلنفاق في شراء الشوكوالتة أو يتحّولون الى 
شراء أصناف رخيصة من الشوكوالتة. 

التهديد من املنتجات البديلة

 ] حلوى الشوكوالتة [
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8.3 نظرة استشرافية

ُيقدر   
ً
ملحوظا  

ً
ع أن يسّجل سوق حلوى الشكوالتة في قطر نمّوا

ّ
من املتوق

بحوالي 6,119 طن في العام 2017 ليصل إلى 9,752 طن في العام 2026 بمعّدل 

ع 
ّ
ب قدره 5.3% من حيث الحجم، أما من حيث القيمة فيتوق

ّ
نمو سنوي مرك

أن ينمو من503 مليون ريال قطري في العام 2017 ليصل إلى 998 مليون ريال 

ب قدره %8.
ّ
قطري في العام 2026 بمعّدل نمو سنوي مرك

يمكن تصنيف حجم صناعة الشوكوالتة في قطر في الوقت الحالي ضمن نطاق 

األعمال الصغيرة واألعمال املتوسطة حيث تستخدم مرافق التصنيع معّدات 

الشركات  بعض  الشوكوالتة  قطاع صناعة  في  ويشترك  تقليدية،  صناعية 

املحلية التي تقوم باستيراد حبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو وكتل الشوكوالتة 

 والشكوالتة الفاخرة، وال تزال 
ً
الالزمة لتصنيع الشوكوالتة املحّضرة يدويا

صناعة الشوكوالتة في قطر في مراحلها األولى وال يوجد في قطر إال مصنع 

آلي واحد )مصنع مونه(، وال توجد ألي من ماركات الشوكوالتة العاملية مثل 

مارس و نستله و مونديليز وليندت في الوقت الحالي أية مصانع في قطر وتقوم 

هذه الشركات بتوريد منتجاتها من خالل موزعين حصريين لذا تتيح هذه 

الظروف السائدة الفرصة أمام رجال األعمال القطريين لالستثمار في مشاريع 

أو مشاغل إلنتاج  الشوكوالتة ومخابز  مصانع  إنشاء  متخصصة من خالل 

ة والحلويات التي تدخل الشوكوالتة في صناعتها والتركيز على 
ّ

املعجنات املحال

ي من قبل العمالء 
ّ
تقديم الشوكوالتة املصنوعة في قطر سواء لالستهالك املحل

الذين تروق لهم هذه املنتجات أو للتصدير الى األسواق الخارجية.

ي من حلوى الشكوالتة الى 
ّ
ع أن يصل اإلنتاج املحل

ّ
يتوق  2026 وبحلول العام 

1,240 طن بقيمة 375 مليون ريال قطري )بعد أن كان عند 778 طن في العام 

مليون ريال قطري وهو ما يعني أن هناك زيادة متوقعة   189 بقيمة   )2017

في العائد السنوي التزايدي قدره 14.7 مليون ريال قطري يمكن للمستثمرين 

اإلمارات  وباستثناء   ،2026  -  2018 الفترة  في  جنيها  الشوكوالتة  قطاع  في 

العربية املتحدة فإن قطر ال تعتمد بشكل كبير على الواردات من املواد الخام 

املستخدمة في صناعة حلوى الشوكوالتة واملنتجات النهائية ذات العالقة من 

ولكن باملقابل ينبغي النظر في مسائل االعتماد على الواردات  دول الحصار، 

مقارنة  ..الخ(  )األجور واإليجارات  من الخارج وارتفاع املصاريف التشغيلية 

بتلك السائدة في السعودية واإلمارات والعمل على معالجة هذه التحديات 

من أجل تحقيق فعالية تكلفة اإلنتاج والقدرة على املنافسة في السوق املحلية 

واألسواق الخارجية.

 ] حلوى الشوكوالتة [



ر [ 54
ّ
] صناعة الكاكاو وحلوى الشوكوالتة وحلوى السك

ر
ّ

4. حلوى السك

1.4 نظرة على القطاعات الفرعية

ر كمكّون أسا�سي فيها، 
ّ
بالحلويات الصلبة وتعتمد على السك  

ً
التي تسّمى أحيانا ر، 

ّ
تعتبر حلوى السك

من السلع غير األساسية التي يتّم استهالكها من قبل كافة الطبقات االجتماعية على اختالف مداخيلها 
ر بأشكال عديدة يتم تغليفها في أغلفة فردية أو في علب أنيقة وتباع 

ّ
املادية، وتتوفر منتجات حلوى السك

بأسعار متفاوتة. 

ر التي يتّم استهالكها في قطر والرمز الجمركي املوّحد قرين كل 
ّ
يبّين الجدول التالي منتجات حلوى السك

منها:

ر الرئيسية التي تستهلك في قطر 
ّ

الجدول 10 منتجات حلوى السك

ر الرئيسية التي تستهلك في قطر
ّ

منتجات حلوى السك

الرمز الجمركي 
املوّحد

وصف املنتج

لبان املضغ )علك( وإن كان مكسو بالسكر17041000

سوائل سكرية، محتوية على منكھات أو مواد ملونة مضافة17049010

حالوة توفي )كاراميلال(، راحة الحلقوم، نوجا )حالوة لبنية(17049020

17049030
ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف األثمار القشرية املهروسة مع 

السكر )مرزيبان( وما يماثله

هــالم الفواكه وعجنها ورب السـوس، املهـيأة كمصنوعات سكرية17049040

سكاكر السعال )الكحة(17049050

حالوة طحينية17049060

بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه17049070

مصنوعات سكرية )بما فيھا الشوكوالتة البيضاء(، - تحتوي على الكاكاو17049090

] حلوى السكر [
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2.4 نظرة على السوق العاملية

ر في العام 2017 بحوالي 255 مليار ريال 
ّ
ّدر حجم السوق العاملية لحلوى السك

ُ
ق

مليار ريال   285 لتصل عند   
ً
قطري ومن املتوقع أن تشهد هذه السوق نمّوا

قطري بحلول العام 2020 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره 3.8% للفترة -2017

2020، ويعزى السبب في نمو هذه السوق الى توفر السيولة النقدية املخصصة 

الى  إضافة  الجديدة،  السكنية  املناطق  ونشوء  األفراد،  لدى  الحّر  لإلنفاق 

سم باإلثارة، وتحتّل األمريكيتان السواد األعظم من 
ّ
األنماط الحياتية التي تت

حصص هذه السوق تليها في ذلك أوروبا ثم دول املحيط الهادئ اآلسيوية، ومن 

ر )مليار ريال قطري(، 2017
ّ

ر ونسبة نمو السوق الشكل البياني 19 حجم السوق العاملية لحلوى السك
ّ

 الشكل البياني 20 حجم السوق العاملية لحلوى السك

)مليار دوالر، %(، 2015 - 2020

املنتجات الرئيسية التي تندرج تحت هذا القطاع الحلويات الصلبة القوام 

والتي تشكل حصتها 24.8% وحلوى الكراميل والتوفي بحصة قدرها 22.5% في 

حين تشكل حصة اللبان )العلكة( وحلوى الهالم 21.3% من حصص السوق 

ر كّل 
ّ
العاملية، وتشمل قائمة الشركات العاملية الرائدة في صناعة حلوى السك

من شركة “فيرارا كاندي”، وشركة “هاريبو”، وشركة “مونديليز انترناشنال”، 

 شركة “ريجليز”.
ً
وشركة “نستله”، وشركة “بيرفيتي فان ميلي”، وأخيرا

*رقم تقديري         ** توقعات ر 2016 - 2020 
ّ
املصدر: نشرة  Technavio: السوق العاملية لحلوى السك

 ��م السوق العاملية 
ر، 2017:

ّ
��لوى السك

 255 مليار ر�ال قطري

ا��لو�ات�الصلبة

 %25

الكراميل�والتو��

 %23

 آخرى %31

 اللبان�وحلوى�الهالم
%21
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ر
ّ

الجدول 11 أبرز الشركات العاملية املنتجة لحلوى السك

ر 
ّ

أبرز الشركات العاملية املنتجة لحلوى السك

املنتجات والعالمات التجاريةاسم الشركة

شركة فيرارا كاندي

نتج وتباع في مختلف أنحاء العالم، ومن األمثلة • 
ُ
 تحت 16 عالمة تجارية مختلفة ت

ً
تقّدم شركة فيرارا كاندي 24 منتجا

على العالمات التجارية الشهيرة التي تمتلكها الشركة )ترولي(، و )بالك فوريست أورجانيك(، و)جوتي فروتيز(، 
ر الصلبة، 

ّ
هة، والعلكة، وحلويات السك

ّ
ز شركة فيرارا كاندي على انتاج حلوى الهالم املنك

ّ
و)سوبر بابل(، وترك

ر الصلبة.
ّ
ومسحوق حلويات السك

شركة هاريبو
تنتج شركة هاريبو عدة منتجات من الحلوى التي تحمل اسمها كعالمة تجارية ومن هذه الحلويات حلوى الجيالتين • 

 حلوى عرق السوس. 
ً
ر الهالمية )الدّب الهالمي( بأشكال وألوان متعددة، كما تنتج الشركة أيضا

ّ
وحلوى السك

شركة مونديلز الدولية
ر التي توّزعها شركة مونديلز الدولية بعض املنتجات الطبية مثل أقراص الحلوى • 

ّ
من بين منتجات حلوى السك

املضادة للسعال مثل )هولز( و )دينتين( إضافة الى بعض أنواع اللبان الشهيرة مثل )ترايدنت( و )بوبالو( والعلكة 
الطبية )ستيمورول(.

شركة نستله
ر تحت عالمات تجارية، ومن بين حلوى • 

ّ
تنتج شركة نستله مجموعة من منتجات حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

هة التي تتعامل بها )وونكا نيردس( املصنوعة في الواليات املتحدة، و )الفي تافي(، و )شوكرز( 
ّ
ر الصلبة املنك

ّ
السك

إضافة الى حلوى التوفي، وحلوى الجيالتين )جاميز(. 

شركة فان ميلي 
ر الصلبة املزدوجة الطعم )الحلوة والحامضة( كما تعتبر الشركة املوّرد • 

ّ
تشتهر شركة فان ميلي بإنتاج حلوى السك

الرئي�سي ملنتجات )مينتوس( الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وتشمل منتجات )مينتوس( اللبان العادي واللبان الطبي 
هة.

ّ
ر الصلبة املنك

ّ
وحلوى السك

شركة ريجليز
هة مثل )سكيتيلز( باإلضافة الى منتجات اللبان العاملية مثل )أوربيت( • 

ّ
ر الصلبة املنك

ّ
تنتج شركة ريجليز حلوى السك

و )إكسترا(، و )ريجليز(، و )ستاربيرست( و )ايرويفز(، واليف سيفرز(، و )جو�سي فروت(. 

3.4 نظرة على سوق دول مجلس التعاون الخليجية

تم بحث حجم سوق حلوى الشوكوالتة وحلوى السكر في دول مجلس التعاون الخليجية في الجزء 
ملحة حول واردات دول مجلس التعاون الخليجية وصادراتها من حلوى  ويبّين هذا الجزء   ،3.3
98,625 طن في  ر، وقد بلغ حجم واردات دول مجلس التعاون الخليجية من حلوى السكر 

ّ
السك

العام 2016 وكانت السعودية واإلمارات أكبر املستوردين من هذه الحلوى حيث بلغت حصصهما 
على التوالي،  و%6   %8 وتلتهما في ذلك الكويت وقطر بحصص قدرها  على التوالي،  و%37   %41
ر 

ّ
ر التي تستوردها دول مجلس التعاون الخليجية شراب السك

ّ
وتشمل أبرز منتجات حلوى السك

)42%(، واللبان )العلكة( )15%(، و حلوى التوفي وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( )9%(، حلوى 
الهالم ومعجون الفواكه )8%(، والحالوة الطحينية )%2.8(.

وقد بلغ إجمالي حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجية من منتجات حلوى السكر 53,031 
طن في العام 2016 كان للسعودية الحصة األكبر منها والبالغة 56% تبعتها اإلمارات العربية املتحدة 
ر فلم تكن ذات قيمة 

ّ
بحصة قدرها% 33 من إجمالي الصادرات، أما صادرات قطر من حلوى السك

تذكر حيث لم تتجاوز 0.2% من إجمالي حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجية من منتجات 
ر )55%(، واللبان )العلكة( 

ّ
حلوى السكر، ومن أبرز املنتجات التي صّدرتها دول املجلس شراب السك

)30%(، وحلوى التوفي وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت(

ر 2016 - 2020
ّ
املصدر: نشرة Technavioالسوق العاملية لحلوى السك

] حلوى السكر [



ر [ 57
ّ
] صناعة الكاكاو وحلوى الشوكوالتة وحلوى السك

الشكل البياني 21 املصادر الرئيسية للواردات من حلوى الحلقوم، 2012 - 2017

ر، 2016
ّ

الشكل البياني 22 حصص دول مجلس التعاون من الواردات من حلوى السك

 ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ر للعام 2017 غير متوفرة باستثناء تلك املتعلقة بدولة قطر 
ّ
مالحظة: بيانات واردات دول مجلس التعاون الخليجي من حلوى السك

 GCC Sugar 
Confectionery 
Imports 2016: 

98,625 MT

واردات دول مجلس التعاون 
ر، 2016: 

ّ
من حلوى السك

98,625 طن م��ي

 قطر %6

 عمان %5

 ال�و�ت %8

البحر�ن%3 

السعودية %41 
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قطر %0.02 
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 صادرات دول مجلس التعاون 
ر 2016:
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من حلوى السك
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ر )تحت الرمز الجمركي 17049000( على مستوى الحد الثامن غيرمتوفرة للعام 2016.
ّ
تقسيم حجم واردات وصادرات السعودية واإلمارات من منتجات حلوى السك

ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ر، 2016
ّ

الشكل البياني 23 حصص دول مجلس التعاون من الصادرات من حلوى السك
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ر في دول مجلس التعاون الخليجية
ّ

الجدول 12 الشركات املنتجة لحلوى السك

ر في دول مجلس التعاون الخليجية 
ّ

الشركات املنتجة لحلوى السك

الطاقة اإلنتاجية سنة التأسيساملنتجاتالدولة
)طن(

اللبان )العلكة(

199421,000شركة باطوق للعلكة املحدودة السعودية

غير متوفرة2011ماك للصناعات الغذائيةالبحرين

غير متوفرة2014شركة الجودة للمنتجات ُعمان

حلوى التوفي وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت(

2005300مصنع الجابري للحلويات والتمور السعودية

1979900مصنع البحرين للحلوياتالبحرين

198627,000مصنع تاوه للحلوياتالكويت

20021,000مخابز املختاراإلمارات

الحالوة الطحينية

1996700شركة مصنع الجبل للحالوة والطحينة والحلوياتالسعودية

30غير متوفرةمصنع العرب للحالوة والطحينة والحلوياتالبحرين

1961150,000مصنع الصيداوي للحلوياتالكويت

1985500شركة البيطار لصناعة املواد الغذائية املحدودة اإلمارات

2004200شركة حمد املرهون العمري للمشاريع التجارية ُعمان

املصدر: منظمة الخليج لإلستشارات الصناعية
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4.4 نظرة على السوق في قطر

 في الطلب على شريحة اللبان 
ً
ر في قطر في العام 2017 بحوالي 6,074 طن بقيمة 114 مليون ريال قطري، وقد شهدت السوق تراجعا

ّ
ّدر حجم سوق حلوى السك

ُ
ق

ر بنسبة )19.2%( وشريحة الحالوة الطحينية بنسبة )9.7%(، فنتج عن ذلك تراجع في الطلب على إجمالي حلوى 
ّ
)العلكة( بنسبة )35.4%( وشريحة شراب السك

ر بنسبة )7.1%( من حيث الحجم في العام 2017 على مدى السنة السابقة غير أن حجم السوق قد ازداد من حيث القيمة بنسبة 1.7% خالل السنة السابقة، 
ّ
السك

وخالل الفترة 2017-2007 نمت هذه السوق من 1,930 طن في العام 2007 الى 6,074 طن في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره 12.1% أما من حيث 
القيمة فقد ازداد حجم هذه السوق من 24 مليون ريال قطري في العام 2007 الى 114 مليون ريال قطري في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مركب قدره%17.

ر )من حيث الحجم والقيمة(، 2007 - 2017
ّ

الشكل البياني 24 الحجم التاريخي لسوق حلوى السك

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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ر في قطر )من حيث القيمة والحجم(، 2017 
ّ

الشكل البياني 25 حجم سوق حلوى السك

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ر 
ّ

��م سوق حلوى السك
�� قطر، 2017:

 6,074 طن م��ي
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

اللبان   1- الى تسع شرائح:  املنتجات  ر من حيث 
ّ
السك وتقسم سوق حلوى 

ه. -3 التوفي وراحة الحلقوم )تركيش دياليت(. 
ّ
ر املنك

ّ
)العلكة(، -2 شراب السك

-4 حلوى اللوز والفستق الحلبي. -5 هالم ومعجون الفواكه. -6 أقراص الحلق. 
حلوى   9- ر بنكهات الفواكه. 

ّ
مسحوق حلوى السك  8- الحالوة الطحينية   7-

ر الخالية من الكاكاو )بما في ذلك الشوكوالتة البيضاء(.
ّ
السك

)العلكة(  واللبان  الطحينية،  والحالوة  ه، 
ّ
املنك ر 

ّ
السك شراب  من  كّل  ل 

ّ
شك

املنتجات الرئيسية الثالث حصة سوقية قدرها 62% من إجمالي سوق حلوى 
ر في قطر في العام 2017 من حيث القيمة، أما من حيث الحجم استأثرت 

ّ
السك
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��م السوق من حيث ا���م (طن م��ي)الوارداتاإلنتاج ا���� الواردات ك�سبة مئو�ة من اإلجما��

ومن  على التوالي،  و%9  و%13   %33 هذه املنتجات بحصص سوقية قدرها 
على التوالي،  و%12.6  و%20،   ،%29 حيث القيمة بلغت حصصها السوقية 
املنتجان  دياليت(  )تركيش  الحلقوم  وراحة  الطحينية  الحالوة  وتعتبر 
قّدر حصص هذين 

ُ
الوحيدان اللذان يتّم إنتاجهما في قطر في الوقت الحالي، وت

املنتجين بحوالي 8.7% من إجمالي حصص سوق الحلوى في قطر، ويتّم استيراد 
املنتجات السبعة األخرى من دول مجلس التعاون الخليجية املجاورة، وتركيا، 

وبعض الدول اآلسيوية مثل الصين، واندونيسيا، والهند، وماليزيا.

ي من هذه الحلوى )من حيث الحجم، %(، 2007 - 2017
ّ

ر مقابل اإلنتاج املحل
ّ

الشكل البياني 26 الواردات من حلوى السك

1.4.4 اإلنتاج املحلي: حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( 

الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق  1.1.4.4

العام  في  في قطر  دياليت(  )تركيش  الحلقوم  على حلوى  الطلب  ّدر حجم 
ُ
ق

2017 بحوالي 507 طن بقيمة 12.2 مليون ريال قطري، وقد تزايد الطلب من 
2016 بسبب زيادة اإلنتاج املحلي  6.1% على مدى العام  حيث الحجم بنسبة 
وباملقابل انخفضت الواردات من  6.1% على مدى العام الذي سبقه،  بنسبة 
هذه املنتجات بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، وعلى مدى السنوات العشر املاضية 
229 طن  من حيث الحجم من  )تركيش دياليت(  نمت سوق حلوى الحلقوم 
ب قدره 

ّ
بمعّدل نمو سنوي مرك  2017 طن في العام   507 الى   2007 في العام 

مليون ريال قطري في العام   3.5 أما من حيث القيمة فقد نمت من   ،%8.3

ب 
ّ
2017 بمعّدل نمو سنوي مرك 12.2 مليون ريال قطري في العام  الى   2007

ويرجع السبب في هذه الزيادة الى انتشار ثقافة تبادل الهدايا   ،%13.2 قدره 
من منتجات الحلويات في املناسبات الخاصة مثل حفالت أعياد امليالد وحفالت 
الزواج وأعياد الزواج وفي األعياد العامة مثل عيد الفطر وعيد األضحى واليوم 
هذه املنتجات من قبل املواطنين واملقيمين على  وبمعزل عن شراء  الوطني، 
سبيل التهادي يقوم الزائرين لدولة قطر بقصد السياحة أو األعمال بشراء 
كهدايا  علب  في  فة 

ّ
واملغل  

ً
محليا املنتجة  دياليت(  )تركيش  الحلقوم  حلوى 

يأخذونها معهم الى بلدانهم.
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ي من هذه الحلوى )من حيث الحجم، %(، 2007 - 2017
ّ

الشكل البياني 28 الواردات من حلوى الحلقوم مقابل اإلنتاج املحل
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ى هذا املنتج،  ي عل ي 148 طن وهو ما يعادل %34 من حجم الطلب املحل ي العام 2017 بحوال ي قطر ف ّدر حجم انتاج حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( ف
ُ
ق

ى هذا املنتج، وقد تراوحت نسب  ي عل ي حين بلغ حجم الواردات من حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( 336 طن وهو ما يعادل 66% من حجم الطلب املحل ف
ي السوق املحلية من قبل املخابز ومتاجر انتاج  ي الفترة 2017-2012، ويتّم انتاج حلوى الحلقوم ف ي بين 64% و71% ف ي الطلب املحل ى إجمال الواردات ال

ي الجزء “ أبرز املوردين” من هذا التقرير. ي قطر ف ي انتاج حلوى الحلقوم ف املعجنات والحلويات العربية، وقد تّم تضمين أسماء املصانع املتخصصة ف

الشكل البياني 27 الحجم التاريخي لسوق حلوى الحلقوم )من حيث الحجم والقيمة(، 2007 - 2017
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مصادر الواردات  2.1.4.4

تشير التحليالت التي أجريت على واردات قطر التراكمية من حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( والبالغة 1,530 طن في الفترة 2017-2012، الى أن املصادر الرئيسية 
للواردات من هذا املنتج كانت على النحو التالي: تركيا )27%(، الكويت )11%(، اإلمارات )8%(، السعودية )4%(، ولبنان )%1(.

الشكل البياني 29 املصادر الرئيسية للواردات من حلوى الحلقوم، 2012 - 2017

انخفضت واردات قطر من حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( من اإلمارات العربية املتحدة بعد الحصار املفروض على دولة قطر من 20% في العام 2016 الى %8 
في العام 2017 كما انخفضت واردات قطر من حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( من اململكة العربية السعودية من 6% في العام 2016 الى 4% في العام وقد تّم 
تعويض ذلك عن طريق الواردات من تركيا حيث ازدادت نسبة الواردات التركية من 17% في العام 2016 الى27% في العام 2017، كما ازدادت نسبة الواردات 

من 5% في العام 2016 الى 11% في العام 2017.

تحليل األسعار  3.1.4.4

ر ونشاء الذرة والفواكه املجففة والنكهات 
ّ
ل املواد األولية التي تشمل السك

ّ
تشك

من   %35 الى   %25 )تركيش دياليت(  املستخدمة في تحضير حلوى الحلقوم 
املواد  شراء  الى  الحلوى  لهذه  املنتجون  ويّتجه  الحلوى،  هذه  انتاج  تكلفة 
 من املوردين املحليين الذين يقومون باستيرادها 

ً
األولية بكميات كبيرة نسبيا

من دول مجلس التعاون الخليجية، البرازيل، ايران، الهند، استراليا، تايالند، 
وغيرها من الدول، ويعتمد اتجاه أسعار بيع حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( 
األكبر من  الن الجزء 

ّ
ر والفواكه املجففة باعتبار أنهما يشك

ّ
على أسعار السك

تكلفة هذا املنتج، ويتراوح سعر بيع حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( املنتجة 
 لجودة املواد 

ً
 بين 40 و 120 ريال قطري للكيلوغرام الواحد وذلك تبعا

ً
محليا

)تركيش  الحلقوم  بيع حلوى  يتراوح سعر  في حين  تصنيعها  في  املستخدمة 

دياليت( املستوردة والتي تباع في متاجر الهايبرماركت ومتاجر التجزئة بين 60 
وباإلضافة الى تكلفة املواد األولية  ريال قطري للكيلوغرام الواحد،   150 و 
 من عناصر التكلفة 

ً
 ورئيسيا

ً
 هاما

ً
ل رواتب العمالة وايجارات املواقع جزءا

ّ
تشك

ويتراوح هامش الربح لدى املنتجين  والتي تؤثر في أسعار بيع هذه الحلوى، 
 لجودة املواد 

ً
املحليين لحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( بين %30 و%35 تبعا

أما  املستخدمة في تصنيعها وحجم الشركة أو املصنع املنتج لهذه الحلوى، 
هامش الربح الذي يحققه موّزعو حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( املستوردة 
 
ً
فيتراوح بين 7% و12% في حين يعتبر هامش الربح لدى تجار التجزئة مرتفعا

إذ يتراوح بين 70% و%100.
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املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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الرسم التوضيحي 4 تحليل أسعار حلوى الحلقوم )تركيش دياليت(

$

%12 – 8 %10 – 5

%35 – 30

%20 – 15 %20 – 15

%35 – 25

$

تحليل أسعار حلوى ا��لقوم
(ترك�ش دياليت)

هامش الر�حمصار�ف البيعا��دماتاإليجارات العقار�ةالرواتب واألجوراملواد ا��ام
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4.1.4.4 نشرة توقعات الطلب

من املتوقع أن يزداد الطلب على حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( من حيث الحجم من 507 طن في العام 2017 الى 763 طن في العام 2026 بمعّدل نمّو سنوي 
مركب قدره 4.6%، أما من حيث القيمة فمن املتوقع أن يزداد الطلب على هذه الحلوى من 12.2 مليون ريال قطري في العام 2017 الى 21.4 مليون ريال قطري 
في العام 2026، بمعّدل نمّو سنوي مركب قدره 6.5%، ويعتبر تزايد عدد السكان في قطر إضافة الى تزايد أعداد الزائرين لدولة قطر بقصد السياحة أو األعمال 
 في نمو سوق حلوى الحلقوم 

ً
إضافة الى انتشار ثقافة تبادل الهدايا من منتجات الحلويات في املناسبات الخاصة والعامة من العوامل الهامة التي ستؤثر إيجابا

)تركيش دياليت( على مدى األعوام العشرة القادمة.

الشكل البياني 30 توقعات الطلب على حلوى الحلقوم، 2017 - 2026

توجد في قطر بضعة مرافق تصنيعية صغيرة ومتوسطة الحجم تنتج كميات 
)تركيش دياليت(،  متواضعة من الحلويات العربية الى جانب حلوى الحلقوم 
املنتجون على تلبية احتياجات السوق املحلية دون إيالء تصدير  ز هؤالء 

ّ
ويرك

هذه املنتجات أي اهتمام وبالتالي فإن حجم الصادرات من هذه املنتجات ضئيل 
، ومن هذا املنطلق يمكن الجزم بأن هناك 

ً
 ال يتعّدى الطن الواحد سنويا

ً
جدا

فرص إلقامة مرفق صناعي قادر على انتاج حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( على 
نطاق تجاري واسع في قطر خاصة وأن اإلنتاج املحلي من هذه الحلوى ال يغطي 
سوى 30% من احتياجات السوق املحلية حيث يتّم استيراد النسبة املتبقية من 

*رقم تقديري       ** توقعات

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

2.4.4 اإلنتاج املحلي للحالوة الطحينية

الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق  1.2.4.4

ّدر حجم الطلب على الحالوة الطحينية في قطر في العام 2017 بحوالي 787 طن بقيمة 23 مليون ريال قطري، أما من حيث القيمة فقد بقي الطلب خالل عام 
ُ
ق

 مع انخفاض قدره 0.4% على مدى العام السابق في حين انخفض الطلب من حيث الحجم بنسبة %9.7 على مدى العام السابق بسبب 
ً
2017 يراوح مكانه تقريبا

تراجع الواردات التي انخفضت بنسبة 22%، وقد سّجل اإلنتاج املحلي زيادة بنسبة 8.4%، وعلى مدى السنوات العشر املاضية نمت سوق الحالوة الطحينية من 
ب قدره 5.5%، أما من حيث القيمة فقد نمت من 6.3 مليون ريال 

ّ
حيث الحجم من 461 طن في العام 2007 الى 787 طن في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مرك

ب قدره %13.8. 
ّ
قطري في العام 2007 الى 23 مليون ريال قطري في العام 2017 بمعّدل نمو سنوي مرك

هذه االحتياجات والبالغة 70% من كل من تركيا والكويت وُعمان ولبنان.

إن من شأن إقامة مصانع جديدة في قطر أن تسهم في تقديم منتجات مصنوعة 
وبما أنه من  عن توفير بديل للمنتجات املستوردة من الخارج،   

ً
في قطر فضال

املتوقع أن يصل حجم سوق حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( عند 21.4 مليون 
2026، فإن العائدات املتزايدة السنوية الناجمة عن هذه  ريال قطري في العام 
0.94 مليون ريال قطري وهي فرص يمكن للمستثمرين  الزيادة ستكون بحدود 

ورّواد األعمال القطريين االستفادة منها خالل الفترة 2018 - 2026. 
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 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

الشكل البياني 31 الحجم التاريخي لسوق الحالوة الطحينية )من حيث الحجم والقيمة(، 2007 - 2017

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ي من هذه الحلوى )من حيث الحجم %(، 2007 - 2017
ّ

الشكل البياني 32 الواردات من الحالوة الطحينية مقابل اإلنتاج املحل

بحوالي   2017 العام  في  قطر  في  الطحينية  الحالوة  من  املحلي  االنتاج  ّدر 
ُ
ق

ي على هذا املنتج في حين 
ّ
ل 48% من إجمالي الطلب املحل

ّ
378 طن وهو ما شك

الواردات  نسبة  تراوحت  وقد  السوق،  حجم  من   %52 الواردات  لت 
ّ
شك

وكانت كل   ،2011-2017 بين56% و62% من إجمالي حجم السوق في الفترة 

من السعودية ولبنان ومصر واألردن املصادر الرئيسية لواردات قطر من هذا 
املنتج حيث أن مصانع الحلويات العربية في هذه الدول تقوم بتصنيع الحالوة 
الطحينية على نطاق واسع، وقد تّم تضمين أبرز منتجي الحالوة الطحينية في 

الجزء “أبرز املوردين” – نظرة على السوق في قطر. 
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ITC Trademap الى بيانات 
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

مصادر الواردات  2.2.4.4

تشير التحليالت التي أجريت على واردات قطر التراكمية من الحالوة الطحينية 
الى أن املصادر الرئيسية للواردات   ،2011-2016 2,665 طن في الفترة  والبالغة 
من هذا املنتج كانت على النحو التالي: السعودية )62%(، ولبنان )10%(، مصر 

)9%(، األردن )8%(، تركيا )3%(، اإلمارات )%3(.

أكبر موّرد للحالوة الطحينية الى قطر حيث   2012 وكانت السعودية منذ العام 
 
ً
من واردات قطر من هذا املنتج سنويا  60% أسهمت السعودية بما يزيد على 

 3.2.4.4 تحليل األسعار

ر والحليب والفواكه املجففة 
ّ
ل املواد األولية التي تشمل السمسم والسك

ّ
تشك

45% من تكلفة  الى   %35 والنكهات املستخدمة في تحضير الحالوة الطحينية 
املواد األولية  الى شراء  ويّتجه املنتجون لهذه الحلوى  انتاج هذه الحلوى، 
 من املوردين املحليين الذين يقومون باستيرادها من دول 

ً
بكميات كبيرة نسبيا

الهند، وغيرها من الدول، ويعتمد اتجاه  مجلس التعاون الخليجية، وايران، 
ر والفواكه 

ّ
أسعار بيع الحالوة الطحينية على أسعار السمسم والحليب والسك

ويتراوح سعر  األكبر من تكلفة هذا املنتج،  ل الجزء 
ّ
املجففة باعتبارها تشك

ريال قطري للكيلوغرام   90 و   40 بين   
ً
بيع الحالوة الطحينية املنتجة محليا

 لجودة املواد املستخدمة في تصنيعها في حين يتراوح سعر 
ً
الواحد وذلك تبعا

بيع الحالوة الطحينية املستوردة والتي تباع في متاجر الهايبرماركت ومتاجر 
التجزئة بين 45 و 120 ريال قطري للكيلوغرام الواحد. 

ل رواتب العمالة وايجارات املواقع 
ّ
الى تكلفة املواد األولية تشك وباإلضافة 

 من عناصر التكلفة والتي تؤثر في أسعار بيع هذه الحلوى، 
ً
 ورئيسيا

ً
 هاما

ً
جزءا

ويتراوح هامش الربح لدى املنتجين املحليين للحالوة الطحينية بين 30% و%35 
 لجودة املواد املستخدمة في تصنيعها وحجم الشركة أو املصنع املنتج لهذه 

ً
تبعا

أما هامش الربح الذي يحققه موّزعو الحالوة الطحينية املستوردة  الحلوى، 
 
ً
فيتراوح بين 8% و12% في حين يعتبر هامش الربح لدى تجار التجزئة مرتفعا

إذ يتراوح بين 70% و%100.

الشكل البياني 33 املصادر الرئيسية للواردات من الحالوة الطحينية، 2012 - 2017

رض على دولة قطر انخفضت حّصة 
ُ
خالل تلك الفترة، ولكن بعد الحصار الذي ف

من إجمالي واردات قطر من   %30 الى   2017 الواردات من السعودية في العام 
الحالوة الطحينية، كما أن حّصة الواردات من مصر قد انخفضت من17% في 
العام 2016 الى 8% في العام 2017 ، وقد طرأ ارتفاع تدريجي على حّصة الواردات 
من لبنان من 8% في العام 2016 الى 15% في العام 2017، أما حصة الواردات 

من األردن فقد ارتفعت من %6 في العام 2016 الى17% في العام 2017.
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الرسم التوضيحي 5 تحليل أسعار الحالوة الطحينية

$$

%35 – 30

%20 – 15 %20 – 15

%45 – 35

تحليل أسعار ا��الوة الطحي�ية
 
ً
املنتجة محلّيا

هامش الر�حمصار�ف البيعا��دماتاإليجارات العقار�ةالرواتب واألجوراملواد ا��ام

%10 – 5%12 – 8

هوامش الر�ح
ا��الوة الطحي�ية املستوردة

هامش ر�ح تّجار التجزئة ع�ن هامش ر�ح املوزّ

%12 – 8%100 – 70
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 4.2.4.4 نشرة توقعات الطلب

 787 من املتوقع أن يزداد الطلب على الحالوة الطحينية من حيث الحجم من 
ب 

ّ
2026، بمعّدل نمو سنوي مرك 1,183 طن في العام  الى   2017 طن في العام 

 23 من  الطلب  ينمو حجم  املتوقع  القيمة فمن  أما من حيث   ،%4.6 قدره 
مليون ريال قطري في العام 2017 الى 40.5 مليون ريال قطري في العام 2026 
ب قدره 6.5%، وتعتبر الزيادة في عدد سكان دولة قطر 

ّ
بمعّدل نمو سنوي مرك

*رقم تقديري      **توقعات

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء واملقابالت امليدانية
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

وارتفاع معّدل إنفاق املستهلك على الحالوة الطحينية في األعياد واملناسبات 
مخابز ومتاجر  الى إنشاء  الفردية االختيارية إضافة  في املشتريات  والزيادة 
حلوى ومعجنات في مجّمعات التسّوق والفنادق الحالية واملستقبلية واملناطق 
السكنية الجديدة من العوامل الدافعة للنمو في الطلب على الحالوة الطحينية 

في السوق القطرية..

الشكل البياني 34 نشرة توقعات الطلب على الحالوة الطحينية، 2017 - 2026
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3.4.4 أبرز موّردي الحالوة الطحينية وحلوى الحلقوم في قطر 

الجدول 13منتجي الحلويات العربية والحالوة الطحينية وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( في قطر

منتجي الحلويات العربية والحالوة الطحينية وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( في قطر

نبذة عن الشركةاسم الشركة

مخابر األرز والسلوى 
األتوماتيكية 

لدى مخابر األرز والسلوى األتوماتيكية مرفق كبير لتصنيع الحلويات العربية واملعّجنات في قطر، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذا 
 من مختلف الحلويات العربية، وتقّدر حّصة الحالوة الطحينية وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( بحوالي 

ً
املرفق 1,365 طن سنويا

%20 من إجمالي انتاج هذا املرفق.

مخابز وحلويات حبيب 
يعّد مرفق مخابز وحلويات حبيب أصغر من مخابر األرز والسلوى األتوماتيكية من حيث اإلنتاج حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية 128 
 من منتجات الحلويات، ومن أبرز منتجات مخابز وحلويات حبيب حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( والحلويات العربية. 

ً
طن سنويا

حلويات العكر
تنتج حلويات العكر حلويات عربية ذات جودة عالية مثل الكنافة باإلضافة الى الحلويات التركية، وتقّدم حلويات العكر لزبائنها 
ة لزبائنها العاديين، وقد 

ّ
ة وغير املحال

ّ
 عن املعّجنات املحال

ً
قّدم في شهر رمضان وفي األعياد، فضال

ُ
حلويات موسمية كتلك التي ت

نت حلويات العكر ومن خالل فروعها التسعة في قطر من إثبات حضورها القوي في سوق الحلويات العربية والشرق أوسطية.
ّ
تمك

ب 
ّ

عبد القادر الحال
للحلويات

ب للحلويات من أكبر صاالت تقديم الحلويات في قطر حيث تقّدم لزبائنها تشكيلة من الحلويات 
ّ

تعتبر شركة عبد القادر الحال
وتشكل الحالوة  العربية املشابهة ملنتجات حلويات العكر وقد بدأت هذه الشركة بمزاولة نشاطها في قطر منذ بضع سنين، 

الطحينية وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( %25 من إجمالي انتاج هذه الشركة.

الحلويات السويسرية
 من منتجات الحلويات ومن بينها الحلويات العربية، وتشكل الحالوة الطحينية 

ً
تقّدم الحلويات السويسرية تشكيلة واسعة جدا

وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت( %40 من انتاج الشركة.

شهد الجزيرة للحلويات 
واملعجنات

ز بشكل أكبر على 
ّ
ز جزء من عمليات شركة شهد الجزيرة حول انتاج حلوى الحلقوم )تركيش دياليت( ولكن الشركة ترك

ّ
يترك

انتاج الحلويات الشرقية العربية والخليجية.

حلويات سميرأميس
حلويات سميرأميس من أكبر املتاجر املتخصصة في انتاج وبيع الحلويات العربية والتركية مثل املعمول والحالوة الطحينية 
ة املحشّوة بالفستق الحلبي، وتروق الحلويات التي تقدمها حلويات سميرأميس لشرائح مختلفة 

ّ
والبقالوة وبعض املعّجات املحال

.
ً
من العمالء من السّواح واملقيمين األجانب واملواطنين، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمتجر 35 طن من الحلويات سنويا

ي القصر
ّ
حلويات بحصل

ي القصر من متاجر الحلويات التقليدية في قطر ، ويقّدم هذا املتجر لزبائنه الحلويات العربية وبعض الحلويات 
ّ
يعتبر متجر بحصل

املوسمية مثل تلك التي تباع في شهر رمضان، ومن األمثلة على الحلويات التي يقّدمها هذا املتجر لزبائنه املعمول العربي )وهو من 
ة املحشوة بالتمر( إضافة الى بعض الحلويات اللبنانية املعروفة مثل الحالوة الطحينية، وتجدر اإلشارة الى أن 

ّ
املعّجنات املحال

ي القصر صغير الحجم وتبلغ طاقته اإلنتاجية 15 طن من كافة أنواع الحلويات التي 
ّ
مرفق تحضير الحلويات لدى حلويات بحصل

 بما في ذلك الحالوة الطحينية وحلوى الحلقوم )تركيش دياليت(.
ً
ينتجها سنويا

املخابز الشرقية
 باإلضافة الى مخبز وصالة لتقديم الحلويات واملعّجنات الشرقية والعربية التي تنتجها في 

ً
 شهيرا

ً
تمتلك املخابز الشرقية مطعما

قطر، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمخابز الشرقية 20 طن من املنتجات.

حلويات القدس
يختّص متجر حلويات القدس انتاج وبيع الحلويات التي يدخل في تحضيرها الفستق الحلبي )تركيش دياليت( باإلضافة الى كافة 

أنواع املعمول والكنافة.

حلويات مّصيص
يشمل متجر حلويات مّصيص سوبرماركت وصالة لتقديم الحلويات باإلضافة الى مخبز، ويقّدم لزبائنه حلويات شرقية وعربية 
ن املتجر من بناء قاعدة عمالء 

ّ
، وقد تمك

ً
قّدر الطاقة اإلنتاجية للمتجر 18 طن سنويا

ُ
وحلويات لبنانية مثل الحالوة الطحينية، وت

عريضة ويتمتع بعالمة تجارية ممّيزة وسمعة جيدة.

ر
ّ
املصدر: منظمة الخليج لإلستشارات الصناعية ومقابالت ميدانية مع مصّنعي حلوى السك
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مصادر الواردات    4.4.4

ر 
ّ
السك من حلوى  واردات قطر  إجمالي  على  أجريت  التي  التحليالت  تشير 

الرئيسية  املصادر  أن  الى   ،2012-2017 الفترة  في  طن   26,496 والبالغة 
للواردات من هذه املنتجات كانت على النحو التالي: تركيا )18.3%(، السعودية 

)15%(، الهند )6.4%(، الصين )6%(، اإلمارات )3.7%(، وبولندا )%3.2(.

بعد الحصار املفروض على دولة قطر انخفضت واردات قطر من حلوى 

ر التي تّم استيرادها من املصادر الرئيسية في العام 
ّ
شملت منتجات حلوى السك

2017 ما يلي:

من احتياجات السوق القطرية من السكاكر املضاّدة   %5 تم استيراد  تركيا: 
من احتياجات السوق   23% استيراد  وتّم   ،2017 للسعال من تركيا في العام 
القطرية من حلوى الهالم ومعجون الفاكهة من تركيا في العام 2017، كما تم 
ر من تركيا في 

ّ
22% من احتياجات السوق القطرية من شراب السك استيراد 

العام 2017.

اململكة العربية السعودية: تم استيراد 30% من احتياجات السوق القطرية 
من الحالوة الطحينية، و31% من اللبان )العلكة( و22% من مسحوق حلويات 

ر الصلبة، من السعودية في العام 2017.
ّ
السك

 الى بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء
ً
املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا

ر من اململكة العربية السعودية من 15% في العام 2016 الى7% في العام 
ّ
السك

في   %5 2017 كما انخفضت هذه الواردات من اإلمارات العربية املتحدة من 
العام 2016 الى %2 في العام 2017 وقد تّم تعويض ذلك عن طريق الواردات 
بولندا،  الصين،  الهند،  لبنان،  الكويت،  ُعمان،  من دول أخرى مثل تركيا، 

اندونيسيا، ماليزيا، وغيرها.

ر، 2012 - 2017
ّ

الشكل البياني 35 املصادر الرئيسية للواردات من حلوى السك
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الهالم  القطرية من حلوى  السوق  احتياجات  من   %33 استيراد  تم  الهند: 
ومعجون الفواكه، و14% من حلوى اللوز والفستق الحلبي من الهند. 

الهالم  القطرية من حلوى  السوق  احتياجات  من   %4 استيراد  تم  الصين: 
من  )العلكة(  من اللبان  و%6  ر، 

ّ
من شراب السك و%13  ومعجون الفواكه، 

الصين.

)العلكة(،  3% من احتياجات السوق القطرية من اللبان  تم استيراد  بولندا: 
ر الصلبة، من بولندا.

ّ
و2% من مسحوق حلويات السك

10% من احتياجات السوق القطرية  اإلمارات العربية املتحدة: تم استيراد 
من حلوى التوفي وحلوى الحلقوم  و%8  من حلوى اللوز والفستق الحلبي، 

)تركيش دياليت( من اإلمارات العربية املتحدة.
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ر املستوردة 
ّ

أبرز موّردي حلوى السك  5.4.4

الجدول 14 أبرز موّردي حلوى السكر في قطر

موّردي حلوى السكر في قطر

وصف املنتجاتاسم الشركة

مجموعة علي بن علي

يرتبط اسم مجموعة علي بن علي بمجموعة من املاركات العاملية الشهيرة في مضمار حلوى الشوكوالتة، ومن هذه املاركات 

"كادبوري"، و "مارس"، وباونتي"، و "سنكرز" و "جاالك�سي" و"تويكس" وغيرها، وتعتبر مجموعة علي بن علي واحدة من أكبر 

موزعي حلوى الشوكوالتة من حيث عدد املاركات التجارية التي توّزع منتجاتها ومن حيث ارتفاع مستوى والء عمالئها لها.

شركة شارلوت للتجارة 

واملقاوالت

تعتبر شركة شارلوت للتجارة واملقاوالت واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع منتجات حلوى الهالم ومعجون الفواكه، 

ر الصلبة، وحلوى البونبون وحلوى الدروبس، كما تقوم الشركة بتوزيع منتجات شركة االمتياز املحلية "سويت 
ّ
وحلويات السك

فاكتوري" ومن املاركات التجارية التي تقوم بتوزيعها "هاريبو"، و"كوكون"، و"إركو". 

الشركة الدولية املتحدة 

للتجارة

ه والحلويات العربية في قطر، ومن أشهر املاركات 
ّ
ر املنك

ّ
تعمل الشركة الدولية املتحدة للتجارة في مجال توزيع شراب السك

التجارية للمنتجات التي تقوم بتوزيعها ماركة "الطيب". 

شركة األنصاري والعوجان
رية، كما توّزع بعض املنتجات التي تحمل 

ّ
تعمل شركة األنصاري والعوجان بصورة رئيسية في تجارة وتوزيع املشروبات السك

ماركات تجارية لبعض املصّنعين في اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، ودولة الكويت. 

شركة الرّواد للتجارة

تتاجر شركة الرّواد للتجارة ببعض الحلويات العربية املسبقة التغليف وبعض منتجات الحلويات الجافة مثل مسحوق حلوى 

ر الصلبة، وحلوى الدروبس، ومن املاركات العاملية التي تقوم بتوزيعها 
ّ
فة، وحلويات السك

ّ
والحالوة الطحينية املغل الهالم، 

"جاروتو"، و"لوكمان"، و"اليكا"، و"ديل كونتي". 
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5.4. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات

ر 
ّ

الرسم التوضيحي 6 تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات – حلوى السك

نقاط القوة

الفرص

نقاط الضعف

التحديات

اعتماد كبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق املحلية.   •
ر 

ّ
عــدد املرافــق التصنيعيــة إلنتــاج مجموعــة مــن منتجــات حلــوى الســك  •

للغايــة.  محــدود 
ر محدودة. 

ّ
العمالة املاهرة الالزمة لتصنيع منتجات حلوى السك  •

ارتفاع املصاريف املتصلة باإليجارات والرواتب والخدمات.   •

نمو مستقر لسنوات متعاقبة وطلب قوي ومرتفع على منتجات حلوى   •
ــه، واللبــان )العلكــة(، وحلــوى الحلقــوم 

ّ
ر املنك

ّ
ر مثــل شــراب الســك

ّ
الســك

)تركيــش دياليــت( والحــالوة الطحينيــة، وحلــوى الهــالم بالفواكــه. 
وجــود منتجيــن بارزيــن للحلويــات العربيــة والحلويــات األخــرى قادريــن   •
علــى تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات التــي تلّبي احتياجات وأذواق 

العمــالء املحلييــن بشــكل حصــري. 

 إال أن غالبيــة 
ً
• علــى الرغــم مــن توفــر الحلويــات العربيــة املنتجــة محليــا

املنتجــات املدرجــة تحــت هــذه الشــريحة تكــون مســتوردة باعتبــار أن 
 محــدود وبالتالــي فــإن فــرص إنشــاء مرافــق 

ً
حجــم املنتــج منهــا محليــا

ة. 
ّ
لتصنيــع املزيــد مــن هــذه املنتجــات ال تــزال غيــر مســتغل

ــر فــي هوامــش 
ّ
تذبــذب أو عــدم اســتقرار أســعار املــواد الخــام يمكــن أن يؤث  •

الربــح واحتمــال عــدم قــدرة املنتجيــن علــى تحميــل الزيــادات فــي أســعار 
املــواد الخــام للمســتهلكين

يواجــه منتجــي الحلويــات العربيــة – مثــل حلــوى الحلقــوم )تركيــش   •
دياليت( والحالوة الطحينية منافســة شــديدة أمام املنتجات املســتوردة 
ولبنــان،  وتركيــا،  الســعودية،  أســواق  مثــل  اإلقليميــة  األســواق  مــن 

والكويــت.  واإلمــارات، 
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6.4 تحليل نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر

ر
ّ

الرسم التوضيحي 7 تحليل نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر – حلوى السك

شدة املنافسة ما بين 
املنتجين الحاليين

مرتفع 

ر 
ّ
ن موّردو منتجات حلوى السك

ّ
تمك  •

املحليين من إثبات حضورهم بقّوة في 
السوق القطرية لسنوات عديدة.

هناك منافسة شديدة في شريحة   •
الحلويات العربية بين املنتجين 

املحليين واملستوردين لهذه الحلويات. 

القّوة التفاوضية للعمالء

مرتفع

أمام املستهلك الكثير من الخيارات من • 
ر في السوق ومن 

ّ
منتجات حلوى السك

شأن الخيارات املتعددة املتاحة أمامه تزيد 
من قّوته التفاوضية. 

القّوة التفاوضية للموردين

منخفض

يعتمد مصّنعو حلوى الحلقوم والحالوة • 
الطحينية على املواد الخام املستوردة 

الالزمة لتصنيع منتجاتهم، وهناك الكثير 
من املوّردين في السوق املحلّية. 

مرتفع 

مستوى التهديد عاٍل من الشركات واملحال • 
ر.

ّ
التي تتاجر بحلوى السك

تأسيس شركة أو متجر لتجارة حلوى • 
 مقارنة بإنشاء 

ً
ر عملية سهلة نسبيا

ّ
السك

ب 
ّ
ر والذي يتطل

ّ
مصنع إلنتاج حلوى السك

الكثير من التراخيص والتصاريح من 
السلطات املحلية املختّصة 

التهديد من 
الداخلين الجدد

متوّسط

ر بدائل • 
ّ
إن لغالبية منتجات حلوى السك

من ماركات متعددة لذا فإن أمام املستهلك 
الكثير من الخيارات في السوق. 

املستهلك ليس ُمقّيد بنوعية أو ماركة • 
ر وبالتالي 

ّ
واحدة من منتجات حلوى السك

بإمكانه الوصول إلى أي من الخيارات 
الكثيرة املتاحة أمامه في السوق.

التهديد من املنتجات البديلة
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7.4 العوامل الرئيسية للنجاح

ر
ّ

الرسم التوضيحي 8 العوامل الرئيسية للنجاح – صناعة حلوى السك

أ. الوصول الى مصادر املواد الخام 

تعتبر املواد الخام من أهم العناصر املحددة ملقدرة الشركات العاملة في مجال الصناعة على 
النمّو واالستمرار في السوق املحلية، وشأنها شأن شركات انتاج حلوى الشوكوالتة، يتعّين 
ر ايجاد مصادر وقنوات لتوريد املواد الخام ووضع استراتيجيات 

ّ
على شركات حلوى السك

لضمان موارد احتياطية للمواد الخام بما يساعدها على االستمرارية في اإلنتاج. 

ب. الخبرة التقنية 

بات األساسية في 
ّ
تعتبر الخبرة التقنية لدى العمالة التشغيلية والفريق اإلداري من املتطل

ر لديهم الدراية في املواد الخام واآلالت واملعدات 
ّ
ر، وينبغي أن تتوف

ّ
صناعة حلوى السك

واستراتيجيات العمل الالزمة لعمليات اإلنتاج باعتبارها الركائز األساسية إلنشاء مصنع 
ر وضمان استمراريته. 

ّ
إلنتاج حلوى السك

ث. التسويق واإلعالن 

ر من حيث الجودة من أهم األولويات التي ينبغي 
ّ
يعتبر التمييز بين منتجات حلوى السك

أخذها بعين االعتبار ال سيما وأن العرض من هذه املنتجات في السوق املحلية يفوق 
حجم الطلب حيث أن هناك الكثير من املنتجين واملوّزعين ممن يعرضون منتجات مماثلة 
 بصورة ناجحة يتيح أمام 

ً
– مستوردة من الخارج- لذا فإن تسويق منتجات مصّنعة محلّيا

وبالتالي  الشركات املحلية فرصة االستحواذ على حصص سوقية عالية في املستقبل، 
فإن الحمالت التسويقية املتكررة للمنتجات عبر وسائل اإلعالم املختلفة من مطبوعات 
وتلفزة وإذاعة وإنترنت تعتبر على قدر كبير من األهمية كونها تسهم بدور فاعل في انتشار 

املنتجات لدى جمهور العمالء 

ت. الوصول الى األيدي العاملة املاهرة 

تعتبر األيدي العاملة املاهرة من املتطلبات األساسية في تصنيع منتجات الحلويات سواء 
على نطاق واسع أو على نطاق محدود في السوق املحلية. 

] حلوى السكر [
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8.4 نظرة استشرافية

ر في قطر بنسبة 4.6% في 
ّ
من املتوقع أن يزداد حجم الطلب على حلوى السك

ع أن يزداد حجم الطلب من حيث الحجم 
ّ
2026، حيث يتوق  –2017 الفترة 

من 6,074 طن في العام 2017 ليبلغ 9,135 طن في العام 2026، أما من حيث 
القيمة فمن املتوقع أن يزداد حجم الطلب على هذه املنتجات من 114 مليون 
ريال قطري في العام 2017 ليبلغ 210 مليون ريال قطري في العام 2026، بنمو 

وباستثناء بعض املرافق الصناعية التي تنتج الحالوة الطحينية وراحة الحلقوم )تركيش دياليت( فإنه ال توجد في الوقت الحالي مرافق صناعية إلنتاج األصناف 
ر في قطر وبالتالي فإن السوق القطرية تعتمد على الواردات في سّد احتياجاتها من هذه املنتجات، وفي ظل هذه الظروف فإن الفرصة 

ّ
األخرى من حلوى السك

ه الذي يتمتع بحصة سوقية 
ّ
ر املنك

ّ
12.6%, وشراب السك متاحة إلقامة املزيد من املرافق الصناعية إلنتاج اللبان )العلكة( الذي يتمتع بحصة سوقية قدرها 

رية التي تتمتع بحصة سوقية 
ّ
7%، والحلويات السك ر، وحلوى معجون الفواكه التي تتمتع بحصة سوقية قدرها  

ّ
29% من إجمالي سوق حلوى السك قدرها 

 في السوق القطرية في 
ً
 متسارعا

ً
ر التي تشهد نمّوا

ّ
 من منتجات حلوى السك

ً
قدرها 5%، وحلوى التوفي التي تتمتع بحصة سوقية قدرها 5% والتي تعتبر جميعا

الوقت الراهن.

ر في قطر، 2017  - 2026
ّ

الشكل البياني 36 نشرة توقعات الطلب على حلوى السك

ويعتبر اإلنفاق املتزايد على هذه املنتجات من قبل   ،%7 سنوي مركب قدره 
املستهلكين خالل املناسبات الخاصة والعامة باإلضافة الى إنشاء املخابز ومحاّل 
والفنادق  التجارية  املجّمعات  الجديدة  السكنية  املناطق  في  الحلويات  بيع 
الحالية واألخرى املزمع إقامتها في املستقبل القريب بمثابة القوة الدافعة وراء 

ر في قطر.
ّ
الزيادة في حجم الطلب على منتجات حلوى السك
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املصدر: تحليالت فريق العمل استنادا
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ر من منتجات األطعمة لذا يتعّين على منتجي 
ّ
تعتبر حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

هذه الحلوى التقّيد باألنظمة واملعايير الخاصة باألطعمة واملستمدة من قانون رقم 
)8( لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية 3 والذي يشتمل على 35 مادة 
ي تعليمات تحضير ومناولة وتغليف واستيراد األطعمة ومنتجات األغذية الى 

ّ
تغط

ط مواّد القانون الضوء على املمارسات السليمة التي ينبغي اتباعها 
ّ
دولة قطر، وتسل

في مناولة وتحضير وتقديم األطعمة للمستهلك، ويبّين الجدول التالي مواد القانون 
الرئيسية املّتصلة املبادئ التوجيهية واألحكام الواجب التقّيد بها من قبل كافة 

منافذ بيع وتوريد األطعمة واملشروبات في قطر: 

5. اللوائح التنظيمية

ر 
ّ

1.5 األنظمة التي تحكم صناعة حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

] اللوائح التنظيمية [

http://www.legal.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=40736&LawID=2648&language=ar  3 املصدر: امليزان على الربط التالي: 
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ر
ّ

الجدول 15 األنظمة التي تحكم صناعة حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

مواد مختارة من القانون رقم 8 لسنة 1990بشأن مراقبة األغذية اآلدمية 

رقم 
املادة

الجهة املختصةالوصف

2

يحظر تداول األغذية في األحوال اآلتية

إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية املبينة في اللوائح والقرارات املنفذة لهذا القانون والقوانين   .1
األخرى ذات الصلة.

إذا كانت غير صالحة لالستهالك اآلدمي أو ضارة بصحة اإلنسان أو فاسدة أو تالفة  .2

إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.  .3

وزارة الصحة العامة  •

وزارة البلدية والبيئة  •

3

تعتبر األغذية ضارة بصحة اإلنسان في األحوال اآلتية:

إذا كانت ملوثة باملواد املشعة أو بامليكروبات أو الطفيليات أو املبيدات على نحو من شأنه إحداث املرض   .1
باإلنسان

ً
إذا احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود املقررة قانونا  .2

إذا تداولها شخص مصاب بأحد األمراض املعدية، أو حامل مليكروباتها.  .3

إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد األمراض التي تنقل عدواها إلى اإلنسان، أو ناتجة من حيوان   .4
نافق

 أو يستحيل معه تنقيتها منها
ً
5.  إذا امتزجت باألتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب املقررة قانونا

6.  إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من املواد امللونة أو الحافظة أو غيرها

إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة اإلنسان.  .7

وزارة الصحة العامة.  •

وزارة البلدية والبيئة  •

4

تعتبر األغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة لالستهالك في األحوال التالية

إذا أثبت التحليل الكيميائي أو امليكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث   .1
الطعم أو املظهر أو الرائحة

 للتاريخ الثابت في البيان املدون على بطاقتها اإلعالمية
ً
إذا انتهت مدة صالحيتها لالستعمال وفقا  .2

إذا احتوت األغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضالت أو مخلفات حيوانية  .3

إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.  .4

وزارة الصحة العامة.  •

وزارة البلدية والبيئة.  •

7

تتولى وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها املكاني، مراقبة 
األغذية املستوردة بعد اإلفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البالد، وكذلك األغذية املنتجة 
 
ً
 ومعاينتها داخل األسواق أو املحال التجارية أو الصناعية أو العامة املماثلة أو املنشآت الصناعية أيا

ً
محليا

كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها واملخازن واملستودعات والساحات 
 له وضبط 

ً
امللحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا

الحاالت التي تقع باملخالفة لهذه األحكام.

وزارة الصحة العامة.  •

وزارة البلدية والبيئة.  •

9
يجب أن تتوافر في أماكن تداول األغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها واملشتغلين في كل من عمليات 

 له.
ً
التداول، املواصفات واالشتراطات املنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا

وزارة الصحة العامة.  •

وزارة البلدية والبيئة.  •

] اللوائح التنظيمية [
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ر 4   في قطر
ّ

األنظمة العامة الستيراد حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

املباشر  التسويق  بنشاطات  القيام  في دولة قطر  بها  املعمول  جيز األنظمة 
ُ
ت

للبضائع األجنبية من خالل مكاتب محلية في الدولة، كما يسمح بتسويق بعض 
مكّونات منتجات املخابز واألطعمة املستوردة من خالل مكاتب محلية، وتحتاج 
وينبغي  املختّصة،  الجهات  من  ترخيص مسبق  الى  عادة  االستيراد  عمليات 
للشركة الراغبة في استيراد البضائع واملواد من الخارج أن تكون مسّجلة لدى 
 ألحكام القانون رقم )11( لسنة 2015، 

ً
وزارة التجارة والصناعة في قطر وفقا

كما ينبغي أن تكون الشركات املصّدرة واملستوردة مسّجلة لدى هذه الوزارة، 

ويتعّين على الجهات املستوردة للبضائع واملواد تقديم طلب الى وزارة البلدية 
البضائع واملواد  املراد استيراد هذه  املوقع  بتفتيش ومعاينة  للقيام  والبيئة 
اليه، وال يجوز استيراد املنتجات املدرجة تحت الرمز الجمركي املوحد رقم 
شوكوالتة تحتوي   (  18063210 و الرمز الجمركي املوحد رقم   18063110
على الكاكاو، والكحول( من قبل أي موّزع باستثناء الشركة القطرية للتوزيع   
وهي إحدى شركات مجموعة الخطوط الجوية القطرية والتي تمتلك الحقوق 

الحصرية فيما يختص باستيراد وتوزيع هذه األصنف من الشوكوالتة.

نظام قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجية

أن  على   QS 9/1996 رقم  القطرية  املواصفة  في  الواردة  التعليمات  تنّص 
البطاقات األصلية أو قوائم التغليف الخاصة  تتضّمن امللصقات التعريفية/ 

باألطعمة واملواد الغذائية املعلومات التالية: 

• اسم املنتج والعالمة التجارية 

• مكّونات املنتج حسب التسلسل التنازلي من حيث نسبة املكّون 

• املواد املضافة

• الوزن الصافي، والحجم بالنسبة للسوائل، بالنظام املتري 

• تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية

• اسم وعنوان الشركة املنتجة.

• بلد املنشأ

قة بتخزين ونقل املنتج إضافة الى طريقة التحضير، 
ّ
• التعليمات الخاصة املتعل

إن وجدت.

يجب أن تكون امللصقات مطبوعة باللغة العربية، ويسمح بأن تكون امللصقات 
ثنائية اللغة شريطة أن تكون إحدى اللغتين العربية )اللغة العربية واإلنجليزية 
على سبيل املثال( وأن تكون املعلومات املطبوعة باللغة اإلنجليزية لها ما يقابلها 

بالعربية.

ويمكن استخدام ملصقات غير أصلية مطبوعة بالعربية مضافة الى امللصقات 
األصلية باللغات األخرى شريطة أن يكون امللصق العربي محكم االلتصاق 
وال يمكن إزالته بسهولة ويشتمل على كافة املعلومات املطلوبة وال يتعارض 
وتعتبر  األصلي  امللصق  على  املوجودة  املعلومات  وراءه  يخفي  ال  وأن  معها 
امللصقات املضافة بمثابة ملصقات أصلية من وجهة نظر الجهات املختصة، 
الخليجية  التعاون  لدول مجلس  التقييس  هيئة  واشتراطات  ألحكام   

ً
وطبقا

على وجوب بيان تاريخ انتهاء  تنّص  فإن املواصفة القياسية رقم 150/2007 
صالحية املنتج على كافة البضائع واملواد املستوردة من الخارج وعلى مالءمة 

تاريخ انتهاء الصالحية مع نوع وأسلوب تغليف هذه البضائع واملواد.

 أن تتقدم بطلب للحصول على شهادات مناولة املواد الغذائية لجميع موظفيها العاملين في مناولة وتحضير 
ً
على جميع املرافق الصناعية التي يتم تسجيلها حديثا

 وبمثابة تصريح عمل لهؤالء املوظفين من وزارة الصحة العامة
ً
 إلزاميا

ً
ونقل أي من منتجات األغذية والحصول على هذه الشهادات باعتبارها شرطا

  4 لهيئة العامة للجمارك - قطر  
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ر
ّ

الجدول 16 ُمدد صالحية حلوى الشوكوالتة وحلوى السك

ر  5
ّ

دد اإللزامية لصالحية منتجات حلوى الشوكوالتة وحلوى السك
ُ
امل

مّدة انتهاء الصالحيةنوع التغليفاملنِتج

ف بغالف من الكرتون، أو من ورق القصدير، أو من البالستيك الشوكوالتة )بجميع أشكالها(
ّ
مغل

ً
12 شهرا

غالف مانع للرطوبةاللبان )العلكة(
ً
18 شهرا

حلوى الهالم
24 شهراغالف معدني أو زجاجي

فة في عبوات محكمة اإلغالق من ورق القصدير، أو من البالستيك.
ّ
مغل

ً
12 شهرا

الحالوة الطحينية
فة بغالف معدني أو زجاجي

ّ
مغل

ً
12 شهرا

فة بغالف من الورق، أو من ورق القصدير 
ّ
6 أشهرمغل

24 شهراغالف مناسبجميع أنواع الحلويات )الصلبة(

18 شهراعبوات من الكرتون، أو من البالستيك سكر بودرة

  5  هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية
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تأسيس مصنع إلنتاج   .6
حلوى الشوكوالتة 

في قطر

يعتمد إنشاء مرفق لتصنيع حلوى الشوكوالتة على مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار 
لضمان سير العمليات بصورة سلسة خالل العمر االفترا�سي للمصنع، وتشمل العوامل الرئيسية التي 
يتعّين على رّواد األعمال التركيز عليها املواد الخام واملنتجات النهائية، واالستثمار في اآلالت واملعدات 
لألعمال،  الرئي�سي  املحور  باعتبارهم  العمالء  وخدمة  املاهرة،  العاملة  األيدي  وتوظيف  املناسبة، 

واالبتكار الدائم بما يتناسب مع اتجاهات السوق املحلية. 

1.6 العوامل الرئيسية للنجاح
الرسم التوضيحي 9 العوامل الرئيسية للنجاح – تصنيع الشوكوالتة 

ل الحصول على املواد الخام بأسعار تنافسية أمر على قدر 
ّ
أ( الوصول الى مصادر املواد الخام:  يشك

كبير من األهمية للمستثمر الذي يرغب في إنشاء مرفق لتصنيع حلوى الشوكوالتة في سوق ينطوي على 
الكثير من التحديات كالسوق القطرية، وعليه يتعّين على رواد األعمال الراغبين في الدخول الى هذه 
السوق البحث عن مصادر محلية وخارجية لتوريد املواّد الخام باعتبار أن ذلك من أهّم عوامل نجاح 

املشروع االستثماري.

ج( خدمة العمالء: تعّد السمة أو العالمة التجارية التي يؤسس لها منتج حلوى الشوكوالتة والخدمات 
التكميلية التي يقدمها لعمالئه من أهم دعائم العالقة بينه وبين هؤالء العمالء مع األخذ بعين االعتبار 
 على استمرارية والء العميل للشركة 

ً
أن العالقة القوية التي تربط رّواد األعمال مع عمالئهم تؤثر إيجابا

ثقتهم  لكسب  ضروري  العمالء  ومتطلبات  الحتياجات  املعّمق  الفهم  منها،  الشرائية  الرغبة  وتعزيز 
واملحافظة على والئهم للشركة، وينبغي على الشركة أن تدرك أن جودة املنتجات املقرونة بالعالقة املتينة 

ية مع العميل على الصعيدين العملي والشخ�سي. .
ّ
مع العميل تعّزز من العالقة الكل

ل الحصول على املواد الخام بأسعار تنافسية أمر على قدر كبير 
ّ
ب( الوصول الى مصادر املواد الخام: يشك

من األهمية للمستثمر الذي يرغب في إنشاء مرفق لتصنيع حلوى الشوكوالتة في سوق ينطوي على الكثير 
من التحديات كالسوق القطرية، وعليه يتعّين على رواد األعمال الراغبين في الدخول الى هذه السوق البحث 
عن مصادر محلية وخارجية لتوريد املواّد الخام باعتبار أن ذلك من أهّم عوامل نجاح املشروع االستثماري.

ث( الوصول الى األيدي العاملة املاهرة: يتّم الحصول على األيدي العاملة املاهرة عادة عن طريق التوظيف 
، وتعتبر األيدي العاملة ذات الخبرة والكفاءة في 

ً
 ملحدودية توافر العمالة املتخصصة محلّيا

ً
الخارجي نظرا

عمليات التصنيع واإلشراف على سير العمل والتحقق من مستوى جودة املنتجات ضرورية لنجاح العملية 
اإلنتاجية، ويتعّين على إدارة املشروع اختيار فريق لتصميم املنتجات وفريق لتسويق وبيع هذه املنتجات 

ملتاجر التجزئة املحليين وغيرهم من العمالء املستهدفين. 

 للتناسب مع 
ً
ح( استراتيجية االبتكار: يبحث العمالء على الدوام عن املنتجات التي يتّم تصنيعها خصيصا

السائدة في السوق املحلية وضع استراتيجية تركز على التمييز  وتقت�سي خصائص الشراء  ذوه املتغّير، 
بة 

ّ
ب تحديد وتلبية احتياجات وأذواق العمالء املتقل

ّ
والتفريق بين املنتجات من حيث النوعية والذي يتطل

قّدم قد بلغت أعلى درجات 
ُ
وإذا ما تحقق ذلك نصل الى نتيجة أن املنتجات والخدمات التي ت أو املتغّيرة، 

التنافسية وأصبحت فريدة من نوعها في السوق.

بات األساسية 
ّ
ت( الخبرة التقنية: تعتبر الخبرة التقنية لدى العمالة التشغيلية والفريق اإلداري من املتطل

ر لديهم الدراية 
ّ
لرّواد األعمال الراغبين في إثبات حضور قوي ملؤسساتهم في السوق املحلية، وينبغي أن تتوف

في أنواع املواد الخام واآلالت واملعدات واستراتيجيات العمل الالزمة لعمليات اإلنتاج باعتبارها الركائز 
في  الخبير  فوجود األخصائي  استمراريته،  الشوكوالتة وضمان  مصنع إلنتاج حلوى  األساسية إلنشاء 
 في اختيار املزيج املناسب الذي يضمن تجانس 

ً
 هاما

ً
وصفات تحضير الحلوى، على سبيل املثال، يؤدي دورا

وجودة كافة منتجات حلوى الشوكوالتة.

متوسط درجة األهمية           مرتفع 
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3.6 عملية التصنيع  

هناك أسلوبان يمكن اختيار أحدهما في عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة، 

ويعتمد اختيار األسلوب املالئم على حجم اإلنتاج وجودة املنتج النهائي:

 1( عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة من حبوب الكاكاو 2( عملية تصنيع حلوى 

الشوكوالتة من كتل الشوكوالتة أو الشوكوالتة السائبة 

1( عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة من حبوب الكاكاو

يتم استخدام هذا األسلوب من قبل مصّنعي الشوكوالتة املحترفين ومصّنعي 

الشوكوالتة على نطاق ضّيق والذين ينتجون كميات محدودة من الشوكوالتة 

مع التركيز على تصنيع شوكوالتة فاخرة وعالية الجودة تتكّون من حبوب 

على  ويطلق  واملكّسرات،  الفاكهة  من  وحشوات  ر 
ّ
والسك والحليب  الكاكاو 

)بين تو بار(  املصانع التي تتبنى هذا األسلوب التصنيعي لحلوى الشوكوالتة 

ويبلغ معّدل  وتعني املصانع التي تحّول حبوب الكاكاو الى ألواح شوكوالتة، 

)مصروفات ما  مرفق صناعي لحلوى الشوكوالتة  حجم االستثمار في إنشاء 

 يتراوح بين 8 ماليين 
ً
قبل التشغيل، واألصول الثابتة، ورأس املال العامل( مبلغا

ملصدر اآلالت واملعدات ومصدر   
ً
مليون ريال قطري تبعا  12 ريال قطري و 

املواد الخام املستوردة والطاقة اإلنتاجية السنوية للمرفق الصناعي.

2.6 عوامل املخاطرة

تشمل املخاطر الرئيسية املرتبطة بتأسيس مصنع إلنتاج حلوى الشوكوالتة في قطر ما يلي: 

الرسم التوضيحي 10 املخاطر الرئيسية املرتبطة بتأسيس مصنع إلنتاج حلوى الشوكوالتة في قطر

 Figure 10: Risk Factors Involved Chocolate Manufacturing
 التقليل من املخاطرأثر املخاطراملخاطر

أ
ي مستوى الجودة وعدم تجانس 

ّ
تدن

املنتجات أثناء عملية التصنيع 

هبوط في املبيعات  •

صعوبة في االحتفاظ بالعمالء  •

سمعة سيئة للعالمة التجارية   •

شراء مواد خام ذات جودة عالية   •

االلتزام باملمارسات الصحيحة لعملية التصنيع  •

وضع معايير فّعالة ملراقبة الجودة والتحقق منها  إجراء   •
الصيانة الدورية لآلالت واملعدات 

مزيج غير مناسب من املواد األوليةب
ي من املبيعات

ّ
مستوى متدن  •

صعوبة في االحتفاظ بالعمالء 

إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات لتلبية مختلف شرائح   •
العمالء.

آالت ومعدات وايدي عاملة غير مالئمة ت

ي في الفعالية في عمليات 
ّ
مستوى متدن  •

التصنيع

ي من جودة املنتجات
ّ
مستوى متدن  •

فقدان العمالء

استخدام اآلالت واملعدات املناسبة التي تتالءم مع حجم   •
الطلب على املنتجات في السوق.

توظيف األيدي العاملة املاهرة، وتوظيف مدير مؤهل   •
للمصنع، وتوظيف خبير وصفات تصنيع املنتجات

عدم توفر املواد الخام ث
أثر سلبي على سلسلة اإلمدادات   •

ر في الجدول الزمني لإلنتاج 
ّ
تأخ

إقامة عالقات عمل طويلة األمد مع موّردي املواد الخام   •

االلتزام باملمارسات الصحيحة لعملية شراء املواد الخام  •
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الرسم التوضيحي 11 عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة من حبوب الكاكاو

1- تحميص الحبوب
 100 يتّم تحميص حبوب الكاكاو في أفران على درجة حرارة تتراوح بين 
و150 درجة مئوية ملدة تتراوح بين 20 و50 دقيقة، ويعمل تحميص هذه 
حّضر 

ُ
الحبوب على إطالق كامل نكهة ورائحة الكاكاو. الشوكوالتة التي ت

 في وعاء معدني يوضع في مرجل يحتوي على املاء املغلي. 
ً
يدوّيا

6- اإلحماء
تتمثل عملية اإلحماء في تسخين الشوكوالتة لدرجة 45 درجة 
ناعمة  لتصبح  تبريدها  ثم  ومن  الشوكوالتة  إلذابة  مئوية 

القوام والمعة اللون واملظهر. 

2- طحن الحبوب
على  الكاكاو  حبوب  طحن  عملية  تعمل 
وينجم  الحبوب  من  الكاكاو  زبدة  إخراج 
 سائل يسمى معجون الكاكاو. 

ً
عن ذلك ايضا

حّضر 
ُ
ت التي  الشوكوالتة  الكاكاو.  ورائحة 

 في وعاء معدني يوضع في مرجل يحتوي 
ً
يدوّيا

على املاء املغلي. 
5- الخلط والتحريك 

وهي عملية خلط وتحريك وتهوية مكثفة 
سائل  تجانس  لضمان  إجراؤها  يتّم 

الشوكوالتة الذي تتّم معالجته بالحرارة.

4- التكرير
ر، 

ّ
تخضع مشتقات الكاكاو )معجون الكاكاو، وزبدة الكاكاو( والسك

والحليب املضاف اليها لعملية تكرير بهدف تصغير حجم جزيئات 
في وعاء   

ً
حّضر يدوّيا

ُ
املزيج الى أق�سى حّد ممكن.الشوكوالتة التي ت
معدني يوضع في مرجل يحتوي على املاء املغلي. 

3- خلط األصناف املختلفة من معجون الكاكاو
لضمان  الكاكاو  معجون  من  املختلفة  األصناف  خلط  يتم 
تجانس املنتج النهائي وتحديد نكهة وجودة وصالبة الشوكوالتة 

التي ستصنع منها فيما بعد

7- التشكيل والتغليف
تشمل الخطوة األخيرة في عملية تصنيع الشوكوالتة تشكيل 
املنتج بالشكل والحجم املطلوب ومن ثّم تغليفها حسب الطلب. 
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1- إذابة الشوكوالتة
 لتحضير مزيج من الشوكوالتة 

ً
إذابة كتل من أصناف مختلفة من الشوكوالتة معا تتّم   •

السائلة. 

ؤتمتة إذابة كتل الشوكوالتة في مكائن إذابة خاصة 
ُ
تتّم في مصانع ذات خطوط اإلنتاج امل  •

 في وعاء معدني يوضع في مرجل يحتوي 
ً
حّضر يدوّيا

ُ
في حين تتّم إذابة الشوكوالتة التي ت

على املاء املغلي. 

2- إحماء الشوكوالتة
تخضع الشوكوالتة املذابة لعملية )تسخين الشوكوالتة   •
لدرجة 45 درجة مئوية( ومن ثّم يتّم تبريد الشوكوالتة 

لتصبح ناعمة القوام والمعة اللون واملظهر 

صّب  يتّم   
ً
يدوّيا حّضر 

ُ
ت التي  للشوكوالتة  بالنسبة   •

الشوكوالتة السائلة فوق طاوالت كبيرة من الرخام.

3- تشكيل الشوكوالتة
تبريد أو  )أنفاق(  مّرر الشوكوالتة في أنابيب 

ُ
ت بعد عملية اإلحماء   •

توضع في ُمجّمدات لخفض درجة حرارتها ومن ثم يتم تشكيلها. 

الشكوالتة  التصنيع تشكيل  األخيرة من عملية  الخطوة  في  يتّم   •
بأشكال وأحجام مختلفة وإضافة مكّونات مثل الفاكهة واملكّسرات 
حسب الطلب قبل االنتقال املرحلة األخيرة وهي مرحلة التغليف.

4- تغليف  الشوكوالتة
عادة تغليف الشوكوالتة بأغلفة جذابة مصنوعة من مواد  من عملية اإلنتاج يتّم  بعد االنتهاء   •

مختلفة. 

تغليفها  العادية فيتّم  أما الشوكوالتة  أنيقة وملّونة،  ف الشوكوالتة الفاخرة عادة في علب 
ّ
غل

ُ
ت  •

بأغلفة من السولوفان أو في علب من البالستيك وورق القصدير ووضع شريط يحمل اسم الشركة 
وعالمتها التجارية. 

2( عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة من كتل الشوكوالتة أو الشوكوالتة السائبة 

تبدأ عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة بإذابة الشوكوالتة السائبة أو املقولبة 

رة لدى املوردين ومزجها مع مكّونات أخرى، 
ّ
على شكل كتل شوكوالتة ومتوف

 
ً
ويتبع هذا األسلوب كل من منتجي حلوى الشوكوالتة الفاخرة املصّنعة يدوّيا

ومصّنعي حلوى الشوكوالتة على نطاق تجاري واسع في مصانع ذات خطوط 

انتاج ُمؤتمتة.

ويعتبر األسلوب الثاني أكثر مالءمة للمرافق التصنيعية ذات الحجم املتوسط 

ب الكثير من االستثمار في اآلالت واملعدات مقارنة باألسلوب 
ّ
حيث أنه ال يتطل

األول الذي يتطلب استثمارات كبيرة في اآلالت واملعدات املستخدمة في تحميص 

كما أن األسلوب  وطحن وتنقية حبوب الكاكاو لتحويلها الى شراب الكاكاو، 

ر الكثير من الوقت الالزم لعملية 
ّ
الثاني يسّرع من عمليات اإلنتاج حيث أنه يوف

اإلنتاج في األسلوب األول، ويبلغ معّدل حجم االستثمار في إنشاء مرفق صناعي 

ورأس  واألصول الثابتة،  )مصروفات ما قبل التشغيل،  لحلوى الشوكوالتة 

 يتراوح بين 3 ماليين ريال قطري 
ً
املال العامل( باستخدام األسلوب الثاني مبلغا

 ملصدر اآلالت واملعدات ومصدر املواد الخام 
ً
مليون ريال قطري تبعا  7.5 و 

املستوردة والطاقة اإلنتاجية السنوية للمرفق الصناعي.

الرسم التوضيحي 12 عملية تصنيع حلوى الشوكوالتة من كتل الشوكوالتة أو الشوكوالتة السائبة

] تأسيس مصنع إلنتاج حلوى الشوكوالتة في قطر [
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4.6 املواد الخام الالزمة

بعه املصنع املنتج 
ّ
 ألسلوب التصنيع الذي يت

ً
حدد  املواد الالزمة لإلنتاج تبعا

ُ
ت

للشوكوالتة، ففي املصانع التي تتبع أسلوب )بين تو بار( أي املصانع التي تحّول 
حبوب الكاكاو الى ألواح شوكوالتة تكون املواد الخام الرئيسية حبوب الكاكاو، 
أما املصانع التي تتبع األساليب األخرى فتكون املواد الخام الرئيسية هي كتل 
وتشمل املواد الخام األساسية األخرى  الشوكوالتة أو الشوكوالتة السائبة. 
ر ومسحوق الحليب الجاف/ أو 

ّ
املستخدمة في صناعة حلوى الشوكوالتة السك

ف، والفواكه، واملكّسرات، باإلضافة الى مواد التغليف مثل ورق 
ّ
الحليب املكث

ر 
ّ
لعدم توف  

ً
ونظرا والبالستيك، وعلب الكرتون املمّوج.  والورق،  القصدير، 

 فإن جميع مشتقات الكاكاو يتّم استيرادها من موّردين في 
ً
حبوب الكاكاو محلّيا

ساحل العاج، وغانا )شركة كوكو بود(، والكاميرون )شركة إفوكا(، واإلكوادور 
)شركة أوالم إكوادور إس إيه(، وإندونيسيا )شركة جولدن هارفست كوكو(. 
ويتم شراء كتل الشوكوالتة من موّردين محليين وآخرين عامليين، وال بد من 
القطرية تقوم بتوزيع  “رافكو لألطعمة واملشروبات”  اإلشارة الى أن شركة 
كتل شوكوالتة ماركة )كوكو باري( و)كاليبوت( في السوق القطرية، أما املواد 
ر ومسحوق 

ّ
الخام األخرى التي تدخل في تركيب حلوى الشوكوالتة مثل السك

ف، ومواد التغليف فيتّم شراؤها من املوّردين 
ّ
الحليب الجاف/ أو الحليب املكث

الذين يستوردون هذه املواد من بلدان مختلفة وبكميات كبيرة. 

بات التنظيمية
ّ
5.6 املتطل

يتعّين على رّواد األعمال الذين يعتزمون إقامة مرافق لتصنيع الشوكوالتة التقّيد بكافة األنظمة واألحكام ذات الصلة واملعمول بها في دولة قطر والحصول على 
التراخيص والتصاريح الالزمة ملزاولة نشاطات انتاج وتغليف الشوكوالتة. 

الرسم التوضيحي 13 املتطلبات التنظيمية ملرافق تصنيع الشوكوالتة

على مرافق تصنيع الشوكوالتة التسجيل لدى الجهات التالية والحصول على تصاريح منها ملزاولة نشاطاتهم التصنيعية:

بات الوارد أعاله حول التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها، يتعّين على املرفق التصنيعي املراد إنشاؤه التقّيد باألحكام الخاصة 
ّ
باإلضافة الى املتطل

بالجودة النوعية والصحة والسالمة والبيئة: 

وينبغي أن تكون كافة   ،Qatar طّبق في دولة قطر األنظمة واملعايير املنصوص عليها لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية 
ُ
ت النوعية:  الجودة 

اإلجراءات التشغيلية مطابقة ملا ورد في كتّيب الجودة النوعية الصادر عن هذه الهيئة 

قة بالصحة والسالمة، وتقوم اللجنة الوطنية للصحة 
ّ
الصحة والسالمة: يتّم الرجوع الى قانون العمل والعمال لسنة 2004 فيما يختص بكافة النواحي املتعل

ويتعّين على كافة املرافق التصنيعية الحصول على شهادة نظام تحليل املخاطر و نقاط  املهنية والسالمة التي تشرف على تنظيم األحكام الصحة والسالمة، 
التحكم الحرجة )HACCP( )وهو نظام وقائي يعنى بسالمة الغذاء من خالل تحديد األخطار التي تهدد سالمته , سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية 
، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سالمة املنتج( والتأكد من أن كافة اإلجراءات التشغيلية مطابقة ملا ورد في كتّيب الصحة 

والسالمة الصادر عن هذه اللجنة.

البيئة: يجب حصول املرافق التصنيعية على تصريح أو ترخيص بيئي من وزارة البلدية والبيئة في قطر، وللحصول على هذا التصريح ينبغي إرفاق كافة بيانات 
والنفايات السائلة والصلبة الناجمة عن العمليات التشغيلية في املشروع، كما يتعّين على أصحاب املرافق  املشروع املراد ترخيصه من حيث ملّوثات الهواء، 
التصنيعية الحصول على شهادة ISO 14001 الخاص بالبيئة، ويجب أن تكون كافة اإلجراءات التشغيلية مطابقة ملا ورد في كتّيب البيئة، وأال ينجم عن العمليات 

التشغيلية في املشروع أية نفايات كيماوية أو ضاّرة بالبيئة. 

1
سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة.

2

ترخيص ممارسة النشاطات التجارية واستخدام 
الفتات / لوحات أسماء املؤسسات من وزارة البلدية .

3
ترخيص مطابقة املوقع الشتراطات السالمة من 

الحريق من إدارة الدفاع املدني. 

4

موافقة إدارة الجوازات والهجرة على اصدار تأشيرات 
للموظفين الذين سيتّم استقدامهم للعمل. 

5
شهادات صحية لألفراد الذين يعملون في مناولة 

وتحضير املواد الغذائية من وزارة الصحة العامة. 

6
تصاريح وصل التيار الكهربائي من شركة كهرماء.
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إخالء املسئولية القانونية وحقوق الطبع:

لقــد اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة كافــة االحتياطــات والتدابيــر املناســبة لضمــان موثوقيــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر وبذلــك فــإن البنــك لــن يتحمــل أيــة 
مســئولية عــن أي خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة ناجمــة عــن اســتخدام هــذا التقريــر أو متصلــة بــه، وبالتالــي فــإن حصــول أيــة جهــة علــى هــذا التقريــر أو صــورة 

عنــه واعتمــاد مــا ورد فــي هــذا التقريــر )أو أي جــزء منــه( فــإن علــى تلــك الجهــة تحمــل التبعــات واملســئوليات املرتبــة علــى ذلــك.

ال يجــوز استنســاخ هــذا التقريــر أو إعــادة انتاجــه بــأي شــكل مــن األشــكال أو بأيــة وســيلة ســواء كانــت إلكترونيــة أو ورقيــة، بمــا فــي ذلــك التصويــر والتســجيل، أو 
عــن طريــق نظــم تخزيــن أو اســترجاع املعلومــات إال بــإذن خطــي مســبق مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة.
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نبذة عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري بهدف تنمية القطاع الخاص 
 لرؤيــة صاحــب الســمو األميــر الوالــد الشــيخ 

ً
فــي قطــر وتنويــع االقتصــاد تجســيدا

حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حدد تلك األهداف الحيوية الرامية إلى تحويل 
قطــر إلــى دولــة عصريــة متقدمــة. ومنــذ تأســيس البنــك فــي عــام 1997، كنــا فــي 
طليعــة هــذه الجهــود حيــث عملنــا مــع اآلالف مــن رجــال األعمــال والشــركات 
القطريــة، وقدمنــا التمويــل والتوجيــه للشــركات الناشــئة والقائمــة، واكتســبنا 
ســمعتنا فــي تحديــد الفــرص االســتثمارية الواعــدة. وينصــّب تركيزنــا علــى تنميــة 
مــن خــالل  وذلــك  الرئيســية،  القطاعــات  فــي  املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة 
تقديم عدد من الخدمات عبر نافذة واحدة لدعم نموهم املنتظر. فمن خالل 
يقــوم بنــك قطــر  منتجــات التمويــل الذكيــة، وخدمــات الدعــم االستشــارية، 

للتنميــة برعايــة وتعزيــز اقتصــاد مســتدام قائــم علــى املعرفــة فــي دولــة قطــر.
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