
قطاع خدمات األطعمة 
ي قطر واملشروبات 

2018

20
18

طر
ق

ت
وبا
شر

وامل
مة
طع

األ
ت
ما
خد

اع
ط
ق



ي قطر قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 

2018



قطر  ي  واملشروبات  األطعمة  قطاع  يضّم 
ا مجتمعة  ا تقّدر إيرادا

ً
منفذ  2,950 ي  حوا

ي6,993 مليون ريال قطري وذلك حسب  بحوا
إحصائيات العام 2016

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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رة واملتوسطة من أهم ركائز بناء االقتصاد املتنوع واملستدام الذي تطمح دولة قطر  ر املنشآت الصغ تعت
ى تحقيقھ، وبصفتھ الذراع الحكومّية لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت كافة الجهود ال  إ
راتيجية ال  ى رؤية قطر 2030، تلك االس راتيجيتھ ال اعتمدت ع ى اس ا بنك قطر للتنمية إ يقوم 
ا  وال يأتي من بي رة واملتوسطة،  درست املشكالت والتحديات ال يوجهها أصحاب الشركات الصغ

محدودية املعلومات الالزمة.

ى كافة أصحاب  ًرا بمسألة إيصال املعلومات والبيانات إ ي اهتماًما كب ى ما سبق، فإن البنك يو واستناًدا إ
 عن 

ً
فضال والقطاع الخاص بصورة عامة،  رة واملتوسطة،  املصالح من رّواد األعمال والشركات الصغ

ي  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  من  م  تمك ال  املعلومات  تلك  األعمال،  لريادة  الداعمة  املؤسسات 
ي  ي نمو مساهمة القطاع الخاص  اية  وال تصب بال القطاعات ذات املردود االقتصادي امللموس، 

االقتصاد، وتحقيق التنويع االقتصادي والتنمية املنشودة.

القطاعات  من  عدد  حول  التقارير  من  سلسلة  بإصدار  يقوم  البنك  فإن  الهدف،  هذا  مع  وتماشًيا 
ي هذا التقرير يتناول أحد القطاعات  ى قطاع محدد. و ا ع االقتصادية املختلفة، حيث يركز كل تقرير م
جزًءا ال يتجزأ من قطاع  باعتباره أحد القطاعات ال تعّد  وهو قطاع "خدمات األطعمة واملشروبات"، 
ويشمل قطاع خدمات األطعمة واملشروبات قطاعات فرعية مثل قطاع املطاعم الفاخرة،  الضيافة، 
بيع الحلويات،  قطاع محاّل  ي،  قطاع املقا قطاع مطاعم الوجبات السريعة،  قطاع املطاعم العادية، 
ي  قطاع األطعمة واملشروبات  ويضّم  وقطاع شاحنات بيع األطعمة املتنقلة،  ريا،  الكافت قطاع محاّل 
ي 6,993 مليون ريال قطري وذلك  ا مجتمعة بحوا ا تقّدر إيرادا

ً
ي 2,950 منفذ ي حوا ي الوقت الحا قطر 

ي االقتصاد القطري حيث أّدى التنوع   
ً

ر هذا القطاع جزًءا متأّصال حسب إحصائيات العام 2016، ويعت
ى  ن ا السن ى مّر  ي قطر ع ية –  رف االقتصادية وال ركيبة السكانية ونمو قطاع السياحة –  ي لل الثقا

 من مختلف أنحاء العالم.
ً
ازدهار مجموعة من املطاعم ال تقّدم أطباقا

ي قطر بصورة مباشرة بالنمو الذي تشهده قطاعات  ي لقطاع األطعمة واملشروبات  يرتبط النمو املستقب
ي ظل ما ستشهده  ى األمام  رة ا رفيھ والضيافة والسياحة ال سّيما وأن هذه القطاعات ستحقق قفزة كب ال
رو   عن املشاريع الضخمة قيد التنفيذ مثل م

ً
فضال الدولة من فعاليات هامة مثل كأس العالم 2022 

ى املشاريع  ي الدوحة واملجّمعات واملراكز التجارية والفنادق ال يجري إنشاؤها حالًيا باإلضافة إ الريل 
رب. ي كل من لوسيل ومش اإلنشائية 

ن ببنك قطر للتنمية، أتم أن يقدم هذا التقرير املعلومات واإلرشاد  ر، بالنيابة عن جميع العامل ي األخ و
ي ملشاريعكم املستقبلية. الكا

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي

عن  الناتجة  اإليرادات  ترتفع  أن  ُيتوقع 
واملشروبات  األطعمة  خدمات  قطاع 
ي  مليون ريال قطري   14,261 ي  ى حوا إ
2022 أي بمعدل نمو سنوي مركب يصل 

ى 7.4% مقارنة بسنة 2016. إ

كلمة الرئيس التنفيذي
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 امللخص التنفيذي

ُيغطي قطاع خدمات األطعمة واملشروبات األنشطة ذات الصلة بإعداد املواد الغذائية واملشروبات 
وّصل 

ُ
ي) أو ت قدم الخدمات (املطاعم، واملقا

ُ
ي األماكن ال ت الك الفوري  وتقديمها من أجل االس

ى عوامل مثل السعر،  ى عناوين العمالء (املنازل، أو املكاتب). وُيمكن تقسيم القطاع كذلك بناًء ع إ
ومستوى الخدمة، وأنواع األطعمة املطهية، ونمط قائمة الطعام فيما يتعلق بـ (أ) املطاعم الفاخرة، 
ريات، (و) وشاحنات  ي، (ه) والكافي (ب) املطاعم العادية، (ج) ومطاعم الوجبات السريعة، (د) واملقا

بيع األطعمة املتنقلة 1.

مليون   6,993 در حجم قطاع خدمات األطعمة واملشروبات بنحو 
ُ
ق ى سوق قطر:  نظرة عامة ع

ويعد تناول  ر 2016.  ي ديسم منفذ  وبلغ عدد املنافذ التشغيلية نحو 2,950  ي 2016  ريال قطري 
رفيھ والتواصل  ي قطر وشكل رئيس من أشكال ال األطعمة (واملشروبات) جانب جوهري من الثقافة 
رفيھ  ر أن عوامل مثل الدخل املرتفع املخصص لإلنفاق مع محدودية خيارات ال ي كذلك. غ االجتما
ي  ر من خيارات التمتع بتناول الطعام  نتيجة ارتفاع درجات الحرارة معظم السنة تحد بشكل كب
ركيبة السكانية  ى التسوق وتناول الطعام داخل املجمعات املغلقة. وتميل ال الهواء الطلق واللجوء ا
ي ذلك تناول الطعام بالخارج عوًضا  ى وسائل الراحة والرفاهية بما  ي قطر ا ال تتسم بالحضرية 

ي املنازل. عن الطه 

ي قطر: نماذج  ي جميع فئات املطاعم  ن من النماذج التشغيلية  نماذج أعمال املطاعم: يوجد نوع
تعمل. بـ“حق االمتياز“ وأخرى تعمل بدونھ. 

 
ً
ى إدارة كل جانب من جوانب العمل بداية أما املطعم الذي ال يتمتع بحق االمتياز، فيحتاج صاحبھ إ
راخيص،  ى جميع ال من تطوير مفهوم املطعم، والقائمة والديكورات، واختيار املوقع، والحصول ع
وإعداد  مناولة  وشهادة  م  را تأش وتنظيم  والخدمة)،  (املطبخ  ن  املالئم ن  املوظف مع  والتعاقد 

األغذية، وإدارة عمليات املطعم اليومية. واإلعالن أو التسويق. 

ن يتيح إنشاء مطعم ممنوح حق االمتياز العديد من الفوائد لصاحبھ حيث يدير صاحب االمتياز  ي ح
ي الغالب. وتستفيد  ى العمليات اليومية  أغلب جوانب املطعم بينما يركز املمنوح لھ حق االمتياز ع
راف بالعالمة الُتجارية ال  منافذ األطعمة واملشروبات ال ُمنحت حق االمتياز كذلك من االع
لعوامل مثل املذاق املوحد واألجواء   

ً
نظرا ى من قبل العمالء  م من تحقيق معدالت إقبال أع مك

ُ
ت

حيطة ووالء العميل للعالمة التجارية.
ُ
امل

ى القطاعات الفرعية: تعّد قطاعات: (ب) املطاعم العادية، (ج) ومطاعم الوجبات  نظرة عامة ع
مثل مجتمعة 73% من إيرادات القطاع، 

ُ
ى ثالثة قطاعات فرعية حيث ت ي أع السريعة، (د) واملقا

سيطر املنافذ املمنوحة حق االمتياز و 
ُ
ي املطاعم العادية وحده 38.2%. وت ن ُيمثل القطاع الفر ي ح

ر مختلف فئات الجنسيات ومجموعات  ى القطاعات الفرعية الثالثة ع دفة ع س
ُ
فئات العمالء امل
الدخل املختلفة.

1ملزيد من التوضيح يضم الجدول رقم (2) التعريف الخاص بكل نوع من منافذ "األطعمة واملشروبات"
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ي قطر، 2016  ى قطاع األطعمة واملشروبات   جدول 1: نظرة عامة ع

 مجموع
 منافذ
 األطعمة

واملشروبات

 محال
ريا الكافت

 محالت
الحلوى

املشروبات ي املقا
 الوجبات
السريعة

 املطاعم
العادية

 املطاعم
الفاخرة

6,993 829 310 52 1,185 1,269 2,672 675 ي اإليرادات (مليون ريال) إجما

– 11.9% 4.4% 0.7% 17% 18.1% 38.2% 9.7% ي ايرادات القطاع  % من اجما

2,950 591 255 41 437 689 795 142 عدد املنافذ

– 20.0% 8.6% 1.4% 14.8% 23.4% 26.9% 4.8% ي عدد املنافذ % من إجما

– 45% 30% 70% 45% 25% 40% املنافذ ذات حق االمتياز

%10 –5 %15 –5 %15 –5 %25–10 %10–5 %25–15 %35 –20 معدل هامش الربح

ȒɼȲȱɦȄࡧȔȆɛɼǷ

ȓʆȮȆɐɦȄࡧɯɏȆɈםȄ

ȆٮڈȄȱȉࡧȓɮǾȆɜɦȄȔȆɐɮȣםȄࡧɪȫȄȮɚȮȆɳɘɦȄࡧɪȫȄȮ

ȓɐʉȳȸɦȄࡧȔȆȍȡɽɦȄ

ȒȳȫȆɘɦȄࡧɯɏȆɈםȄ

ʏۂȆɜםȄ

ȔȆȋɼȳȼםȄ

ɾɽɨݍݰȄࡧȔַȆȿ

Ȇʆ؈فȗɗȆɢɦȄࡧɤȆȨɭ

Վֺ ʊɦ�11:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�11:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�9:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�11:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�10:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�11:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�10:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�10:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�9:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�8:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�10:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�10:00�ɵɭ

—

—

Վֺ ʊɦ�11:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�6:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�6:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�11:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȄȳɺɋ�12:00�ɵɭ

—

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȄȳɺɋ�12:00�ɵɭ

24

ՎȆȧȆȍȿ�1:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭ

ՎȆȧȆȍȿ�1:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭ

ֺʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�9:00�ɵɭ

Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭࢫɼǷࢫȓɏȆȷ�

24
Վֺ ʊɦ�12:00�ʄڲȄ� ՎȆȧȆȍȿ�7:00�ɵɭࢫɼǷࢫȓɏȆȷ�
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ً
 فاخرا

ً
ي 142 مطعما ي قطر حوا ى املطاعم الفاخرة: يوجد  نظرة عامة ع

الدولة  ي  العاملة  واملشروبات  األطعمة  منافذ  ي  إجما من   %4.8 تمثل 
وُيمثل ذلك  ي 2016،  مليون ريال قطري  ا 675  ي إيرادا وال يبلغ إجما

ي إيرادات خدمات األغذية واملشروبات. 9.7% من إجما

ر  شكل املطاعم العادية الحصة األك
ُ
ى املطاعم العادية: ت نظرة عامة ع

 
ً
ى 795 مطعما ي قطر بعدد مطاعم وصل إ ي منافذ األطعمة واملشروبات 

ي إيرادات بلغ 2,672 مليون ريال  ي املطاعم بإجما تمثل 26.9% من إجما
ي إيرادات قطاع األغذية واملشروبات). ي 2016 (38.2% من إجما قطري 

 
ً
مطعما ي قطر 689  تعمل  ى مطاعم الوجبات السريعة:  نظرة عامة ع

ا  ي إيرادا ي املطاعم ويقدر إجما مثل 23.4% من إجما
ُ
للوجبات السريعة ت

ي إيرادات قطاع األغذية  ي 2016 (18.1% إجما 1,269 مليون ريال قطري 
ي  ي مطاعم الوجبات السريعة  من إجما ويعمل نحو %45  واملشروبات). 
ا العالمات التجارية الدولية مثل  قطر بموجب نموذج امتياز وتستحوذ عل

ماكدونالدز، وكنتاكي، وبرجر كينج، ودومينوز، وهارديز، وصب واي.

 تحت تصنيف 
ً
 مدرجا

ً
ي قطر 733 منفذا ي: يوجد  ى املقا نظرة عامة ع

 
ً
منفذا و255  لتقديم املشروبات،   

ً
منفذا و41   ، ً مقه  437 ا  (م ي  املقا

 1,547 ا  ي إيرادا ي ويبلغ إجما ي هذا القطاع الفر لتقديم الحلويات) 
ي إيرادات قطاع األغذية واملشروبات)،  مليون ريال قطري (22% من إجما
مثل  االمتياز  ى  ع قائمة  قطر  ي  ي  املقا من   %70 نحو  أن  عن   

ً
فضال

رنانو 1881. ي، وسكند كب وكافيھ ف ستاربكس، وكوستا كو

ي قطر،   
ً
ريا تعمل حاليا ريا: توجد 591 كافي ى محال الكافي نظرة عامة ع

ي إيرادات  ي 2016 (12% من إجما ا 829 مليون ريال قطري  بلغت إيرادا
قطاع األغذية واملشروبات).

ي   مطعم مح
ً
ى شاحنات بيع األطعمة املتنقلة: يوجد حاليا نظرة عامة ع

ري (شركة أسباير كتارا للضيافة) الذي يمتلك شاحنة  واحد فقط هو بورج
ي مختلف  رجر، والبطاطس املقلية، واملشروبات)  لبيع األطعمة (شطائر ال
ي قطر  ويفتقر قطاع شاحنات املواد الغذائية املتنقلة  ي قطر.  املواقع 
لبعض املشاكل ال يواجها مثل صعوبة الحصول   

ً
ى التطور نظرا إ  

ً
حاليا

ر الصارمة ال تفرضها البلدية  ى تراخيص من الجهات الرسمية واملعاي ع
وتشمل العوائق األخرى الظروف املناخية  ى مناولة األغذية وإعدادها.  ع
ي املناطق املفتوحة طوال السنة  ي العمل  القاسية ال تشكل صعوبة 

وتدني نسبة إقباال لجمهور الذي اعتاد ارتياد املطاعم.

أصحاب  يواجها  ال  الرئيسة  التحديات  تتضمن  والتحديات:  املشاكل 
من  الالزمة  واملوافقات  راخيص  ال ى  ع الحصول  ي  ر  التأخ املشاريع 
والبلدية  البيئة  ووزارة  والتجارة،  االقتصاد  وزارة  مثل  املعنية  الوزارات 
ن  ي تأم ر  والتأخ ن موقع مالئم للمطعم؛  وصعوبة تأم والدفاع املدني؛ 
ي،  الص والصرف  ي،  الطبي الغاز  وتوصيل  "كهرماء"،  خدمات  توصيل 
ن  وتأم والعمليات،  بالخدمات  للقيام  رة  الخ ذوي  من  ن  موظف ن  وتع
ية  ام باالسنمرار باملبادئ التوج م وشهادة مناولة األغذية واالل را تأش
ى الرغم مما يقدمھ  فع ا البلدية لسالمة الغذاء.  الصارمة ال تنص عل
مختلفة  مفاهيم  إلرساء  ُمربحة  فرص  من  واملشروبات  األطعمة  قطاع 
رة  لخدمات املطاعم لدى قاعدة متنوعة من العمالء، يمكن أن تكون املس
رة  ى مرحلة تشغيلها بالغة الصعوبة وكث ي ملفهوم الرحلة إ من التطوير األو
ى هذه  وسُيحدد التغلب ع املطالب من حيث الوقت والجهد ورأس املال. 
ي قطر أو فشلھ. اية املطاف نجاح مشروع املطعم  ي  املشاكل والتحديات 

ي قطر  الفرص املستقبلية: لقد تطور قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 
ن. إذ شهد القطاع الذي يسيطر عليھ املفاهيم  ى مر السن  ع

ً
 جوهريا

ً
تطورا

ي العديد من املفاهيم املحلية   
ً
تطورا األمريكية املمنوحة حق االمتياز، 

ال توجهها الشركات مثل مجموعة الخدمات الغذائية املتكاملة، وشركة 
الخدمات الغذائية، ومجموعة باملا للضيافة.

نمّو  ى  ا قطر  ي  الضيافة  لقطاع  ي  املستقب النمو  ُيؤدي  أن  ع 
ّ
املتوق من 

ي قطاع األطعمة واملشروبات، إذ سيتاح العديد من الفرص إلنشاء  مواٍز 
ي، ومحال  مطاعم فاخرة، ومطاعم عادية، ومطاعم وجبات سريعة، ومقا
الحالية  ر  املعاي ى  ع بناًء  املشروبات  لتقديم  ريات  وكافت ومنافذ  حلوى، 
ي قطر. وُيتوقع أن  ي مختلف املواقع  للسكان ومنافذ األطعمة واملشروبات 
ي من فنادق األربعة والخمسة والسبعة  ي 62 فندق إضا يبدأ تشغيل حوا
رة  ى أجزاء كب نجوم و16 مركز تسوق جديد بحلول عام 2020 باإلضافة إ
ي ذلك املجتمعات الرئيسة  ي الدوحة تشهد إعادة تطويرات ضخمة، بما 
جديدة  منافذ  إنشاء  رب  ُمش ى  وستتو لوسيل،  مثل  تطويرها  املخطط 
تقدم استضافة كأس  وُيتوقع كذلك أن  لخدمات األغذية واملشروبات. 
 6,433 ر من  دفعة لتعزيز القطاع بأك  (2022 (فيفا  العالم لكرة القدم 
ي نمو اإليرادات  كما ُيتوقع أن يصل إجما  ،2022 ي  مليون ريال قطري 
ى 14,261 مليون ريال قطري أي بمعدل نمو سنوي  الناتجة عن القطاع إ

ى 7.4% (مقارنة بسنة 2016). مركب يصل إ

ي قطر]14 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 





 مقدمة1.

الك املباشر  يغطي هذا التقرير النشاطات املرتبطة بإعداد وتقديم األطعمة واملشروبات بغرض االس
لك (تجه الوجبات للخارج -وجبات  ل أو مكتب املس ي م ي مقر مقدم الخدمة أو  سواًء كان ذلك 
سفري بمع استالم الوجبة واألكل خارج املطعم- أو توصيل للمنازل). يشمل ذلك النشاطات التالية 
ا (وفق  ي للنشاطات االقتصادية (ISIC) الخاصة  ي القياس الدو ضمن فئات التصنيف الصنا

اإلصدار الرابع):

املطاعم وأنشطة خدمات األغذية املتنقلة (ISIC 5610)، وال تشمل إعداد وتقديم 
الوجبات (املواد الغذائية).

•

أنشطة تقديم املشروبات (ISIC 5630)، وال تشمل إعداد وتقديم املشروبات.  •
صنَّف األنشطة املذكورة أعاله تحت نطاق عام يطلق عليھ نشاطات خدمات األطعمة واملشروبات 

ُ
ت

ي هذا التقرير استخدام مصطلح منفذ بيع  ى مالحظة أنھ قد تم   من قطاع الضيافة. ير
ً
وال تشكل جزءا

األطعمة واملشروبات لإلشارة لنشاطات خدمات األغذية واملشروبات. ال يغطي هذا التقرير خدمات التغذية 
ى اتفاقات تعاقدية ملناسبات  ي املناسبات (ISIC 5621) وال تتضمن تقديم خدمات التغذية بناًء ع
معينة، ونشاطات خدمات تغذية أخرى (ISIC 5629) وال تتضمن نشاطات متعاقدي خدمات التغذية 
(مثل شركات النقل واملواصالت). كما ال يغطي التقرير إدارة وتشغيل امتيازات تقديم خدمات التغذية 
ى نظام االمتيازات  ريات بناًء ع ي املرافق الرياضية واملرافق املماثلة، وإدارة وتشغيل املقاصف والكافيت
كذلك ال يتضمن املطابخ الشعبية وخدمات  املدارس)،  املستشفيات،  املكاتب،  ي املصانع،  (مثال: 

ل. التغذية ال تدار من امل

ى عوامل متنوعة مثل نقاط  يمكن تصنيف منافذ بيع األطعمة واملشروبات ضمن فئات مختلفة بناًء ع
السعر (متوسط السعر)، ومستوى الخدمة، ونوع األطباق املقدمة ونمط قائمة الطعام املتوفرة:

نظرة حول القطاع1.1

 جدول 2: فئات خدمات األطعمة واملشروبات 

ISIC 5630 و ISIC 5610ي للنشاطات االقتصادية ي القياس الدو أنواع خدمات األطعمة واملشروبات ال تشملها فئات التصنيف الصنا

الوصف الفئة

ي  يقدم املطعم املصنف ضمن املطاعم الفاخرة خدمة شاملة عالية املستوى توفر للزبائن تجربة تناول الطعام 
ة وخدمات عالية الجودة. مكان راٍق وقائمة وجبات فريدة من نوعها وأجواء مم

•

ي الفنادق ذات الخمس نجوم. ي األحياء الراقية أو   
ً
تتواجد املطاعم الفاخرة عادة •

ر.  أو أك
ً
ي هذه املطاعم بـ 300 ريال قطري تقريبا ن  يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص •

 املطاعم
الفاخرة

ى أسلوب تقديم الوجبات  ر رسمية وعادة ما تعتمد ع ي أجواء غ تقدم املطاعم العادية وجبات بأسعار متوسطة و
ى الطاولة بداخل املطعم. ع

•

ن فئة مطاعم الوجبات السريعة  ر من السوق، وتقع هذه الشريحة ب  ما تشكل املطاعم العادية الشريحة األك
ً
عادة

ر من هذه املطاعم ضمن سلسلة من عدة فروع.  وفئة املطاعم الفاخرة. وتعمل الكث
•

ا املناسبة  ي املتناول وأقل من املطاعم الفاخرة وتتم بأجوا ي هذه املطاعم  عادة ما تكون أسعار الوجبات 
للعائالت. 

•

ن 50 و300 ريال قطري.  ي هذه املطاعم ب ن  يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص •

 املطاعم
العادية
(Casual 

Dinning)
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ISIC 5630 و ISIC 5610ي للنشاطات االقتصادية ي القياس الدو أنواع خدمات األطعمة واملشروبات ال تشملها فئات التصنيف الصنا

الوصف الفئة

ى عامل  ز هذه املطاعم ع
ّ
تقدم مطاعم الوجبات السريعة الوجبات واملشروبات وفق مواصفات قياسية ثابتة، وترك

ي تقديم الخدمة. السرعة 
•

ر سريعة. كذلك يندرج تحت هذه الفئة بعض املطاعم ال تقدم وجبات غ •
ي مطاعم  ي أن الزبون  ن مطاعم الوجبات السريعة واملطاعم العادية و يوجد عامل رئيس يمكن من خاللھ التفريق ب
ر) أو من   من واجهة االستقبال األمامية (الكاون

ً
 ويقوم بطلب الوجبة عادة

ً
الوجبات السريعة يدفع سعر الوجبة مقدما

املمر املخصص للسيارات. 

•

ا  رة ذات فرع واحد وسالسل املطاعم متعددة الفروع ال تزيد قيم ن مطاعم صغ راوح مطاعم الوجبات السريعة ب ت
عن املليار دوالر مثل سلسلة مطاعم مكدونالدز.

•

ن 5 و150 ريال قطري. ي هذه املطاعم ب ن  يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص •

 مطاعم
 الوجبات
السريعة

ى تقديم املثلجات وحلويات الشوكوالتة وأطباق التحلية والحلويات  يعتمد نشاط صاالت بيع الحلويات بشكل رئيس ع
الشرقية وأطباق الزبادي املثلج بنكهات مختلفة .

•

ن 10 و200 ريال قطري.  ي صاالت بيع الحلويات ب ن  • يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص
ن روبي ومثلجات كولد ستون وديبينغو تشوكاليت الونج ودانكن دونتس.  • تتضمن أشهر سالسل صاالت بيع الحلويات باسك

 صاالت بيع
 الحلويات

ى بيع عصائر الفواكھ الطازجة، وعصائر مخفوق الحليب، والشاي، والقهوة، إلخ.  تركز محال بيع العصائر واملشروبات ع
رجر والوجبات األخرى. وال تقدم هذه املحال وجبات غذائية كالشطائر وشطائر ال

•

ن 10 و90 ريال قطري. ي هذه املحال ب ن  • يقدر متوسط سعر املشروبات لشخص
• تتضمن أشهر محال بيع العصائر واملشروبات فورتي فروتي وفروت ليشيوس وشيك تاستيك وتوتي فروتي. 

 محال بيع
 العصائر
واملشروبات

ن املشروبات والوجبات، وتتضمن تشكيلة من أنواع القهوة  ي تشكيلة متنوعة من املنتجات تجمع ب تقدم املقا
 منتجات أخرى كالحلويات واملعجنات والشطائر والسلطات.

ً
ا أيضا ي لزبائ واملشروبات الساخنة والباردة. تقدم املقا

•

ا مقاعد مريحة بداخل املحل، إال أن طلب املنتجات واملشروبات يكون عادة من واجهة  ي لزبائ توفر معظم املقا
ر)  االستقبال.(الكاون

•
ي ذات خدمات رخيصة  ن مقا راوح ب ي ضمن مجموعة واسعة من الشرائح املختلفة (من حيث األسعار)، وت تعمل املقا

ى   إ
ً
ى الطرق السريعة، وصوال ي املجمعات التجارية ومراكز التسوق املزدحمة أو ع  عادة ما تتكون من أكشاك 

ً
نسبيا

ي الفنادق ذات الخمس نجوم. ي الراقية  املقا

•

 .  لنوع وفئة املقه
ً
ن 15 و350 ريال قطري، وذلك وفقا ن ب • يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص

ي وصاالت بيع الحلويات ومحال  ن املقا  يجمع ب
ً
ركا  مش

ً
رة من التقرير قسما ي األقسام األخ ي املذكورة  تتضمن فئة املقا

بيع العصائر واملشروبات.
•

ي املقا

ى تقديم منتجات بأسعار  ر ع رة ال تركز بصورة أك ريات محال بيع األطعمة واملشروبات الصغ تتضمن فئة الكافت
تم بصورة أقل بالخدمة وديكورات املحل والجودة النوعية للوجبات. اقتصادية، و

•

ريات الزبائن من شريحة ذوي الدخل املنخفض من السكان. دف الكافت • عادة ما تس
ر مربع.  100 م

ً
ي محال محدودة املساحة حيث ال تتجاوز مساحة الوحدة عادة ريات  • تعمل الكافت

ن 10 و60 ريال قطري. ن ب • يقدر متوسط سعر الوجبة لشخص

ريات الكافت

ي  ي إعداد وتقديم الوجبات واملشروبات  تكون العربات املتنقلة لتقديم الوجبات عبارة عن شاحنات مجهزة الستخدامها 
مواقع مختلفة.

•

ي بعض  ، بينما يوجد  ى أطعمة مجمدة أو األطعمة مسبقة التجه تقدم العربات املتنقلة الوجبات ال عادة ما تحتوي ع
 ما تتضمن قوائم الوجبات ال تقدمها هذه 

ً
هذه العربات مطابخ. مجهزة إلعداد الوجبات العادية بجميع مراحلها. وعادة

رجر والبطاطا املقلية والوجبات الخفيفة األخرى. العربات السلطات والشطائر وشطائر ال

•

ن 10 و90 ريال قطري. ي هذه العربات ب ن  راوح متوسط سعر الوجبة لشخص ي •

 شاحنات بيع
األطعمة املتنقلة
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ي منافذ بيع األغذية واملشروبات2.1 ى نماذج أداء األعمال  نظرة عامة ع
ي تطوير الفكرة أو املفهوم الخاص بمشروعھ، ونع  ى البدء  ي بدء مشروع وإنشاء مطعم لبيع األطعمة واملشروبات إ يحتاج رائد األعمال الذي يرغب 
املطعم  دفة والجوانب املتعلقة بشكل وأجواء  املس ذا املصطلح الشامل تطوير ما يشبھ بخطة عمل تتضمن اختيارات قائمة الطعام وفئة العمالء 
ي قطر – سواًء تلك العاملة وفق نظام حق االمتياز ال تتبع سالسل وعالمات تجارية  والتكلفة. هناك نوعان رئيسيان لنماذج عمل جميع فئات املطاعم 

ر العاملة وفق نظام حق االمتياز. معروفة أو املحالت الخاصة غ

املطاعم ذوات حق االمتياز: يوفر افتتاح املطاعم العاملة وفق نظام حق االمتياز فوائد عديدة للمستثمر أو 
ى مانح حق االمتياز إدارة معظم الجوانب املتعلقة باملطعم، بينما يركز املستثمر الحاصل  رائد األعمال، حيث يتو
ى إدارة العمليات اليومية باملطعم. كما تستفيد منافذ بيع األغذية واملشروبات العاملة وفق  ى حق االمتياز ع ع
ر من الزبائن بسبب  نظام حق االمتياز من شهرة العالمة التجارية، وهو ما يمكن املطعم من استقبال أعداد أك
 ووالء الزبائن للعالمة التجارية. ومن 

ً
عدة عوامل مثل املذاق املوحد للوجبات وأجواء املطعم املعروفة مسبقا

ى بسبب النفقات  ي املطاعم العاملة وفق نظام حق االمتياز تكون أع فإن التكلفة التشغيلية  جانب آخر، 
ن وتكاليف  ى حق االمتياز و عقود التوريد اإللزامية وتكاليف تدريب املوظف اإلضافية كرسوم الحصول ع
ى زيادة التكاليف التشغيلية للمطاعم العاملة وفق  الدعاية والتسويق، إلخ. ويمكن أن تؤدي هذه الجوانب إ
ى املطاعم العاملة وفق  نظام حق االمتياز باملقارنة مع املطاعم ال ال تعمل وفق هذا النظام. كما يتوجب ع

رطها العالمة التجارية املانحة لالمتياز. ام بالعديد من القواعد واللوائح ال تش نظام حق االمتياز االل

ن  ي الفئات املختلفة ملنافذ بيع األغذية واملشروبات فقد تب  للمقابالت األولية ال أجريناها مع مشغ
ً
ووفقا

ى حق االمتيازمن العالمات التجارية لتشغيل منافذ بيع األغذية واملشروبات هو  أن نموذج الحصول ع
ي قطر، تليھ فئة مطاعم الوجبات السريعة  ي  ي ويشكل نحو 70% من املقا ي فئة املقا النموذج السائد 
بينما بلغ معدل املطاعم العاملة وفق نظام حق االمتياز ضمن فئ املطاعم الفاخرة   ،%45 بنسبة تبلغ 
ي بعض األمثلة لعدد من أبرز املطاعم العاملة وفق  ي. وفيما ي ى التوا واملطاعم االعتيادية 40% و 25% ع

نظام حق االمتياز:

واسعة  مجموعة  تشغيل   (Sterling Catering Services) التغذية  لخدمات  رلينج  ست شركة  ى  تتو
فدركرز  و  اهت،  بي مثل  االمتياز  حق  نظام  وفق  العاملة  واملشروبات  األغذية  بيع  منافذ  من 
ومطاعم  ري،  بين ي  كو و   ،(TCBY) يوجرت  بيست  ري  كان ذا  و   ، أرب و  بندروزا،  و   ،(Fuddruckers)
 - لها  تابعة  شركات  طريق  عن   - جروب)  (الجاسم  الجاسم  مجموعة  ى  وتتو  .(Al Kababji) ي  الكباب
رجنانو  و كافيھ ف  ، ي ال تعمل وفق نظام حق االمتياز مثل أبلب تشغيل مجموعة من املطاعم واملقا
 Bonne) ر  مان بون  مجموعة  كينج.وتمتلك  برجر  و   ،( مقه  Quiznos) كافيھ  نوس  ك و   ،1882
 ،(Roger’s Diner) ر  امتياز تشغيل مطاعم لعالمات تجارية مختلفة مثل روجرز داي  (Maniere group

.(Dunia) و دونيا ،(Lenôtre) و لينوتر

ر العاملة بنظام حق االمتياز فإن املستثمر  ي حالة املطاعم غ ر العاملة بنظام حق االمتياز: أما  املطاعم غ
 من تطوير فكرة املشروع وقائمة الوجبات املقدمة للزبائن، 

ً
يقوم بإدارة جميع الجوانب املتعلقة باملطعم بداية

ن  ن املوظف راخيص واستكمال إجراءات التسجيل، وتعي واختيار املوقع والديكورات الداخلية، واستصدار ال
رات وتصاريح مزاولة املهنة لهم،  ى التأش (موظفي املطبخ وموظفي الخدمة)، واستكمال إجراءات الحصول ع
ر العاملة  ي مهام التشغيل اليومية والجوانب املتعلقة بالدعاية واإلعالن. يعد نموذج املطاعم غ ى تو باإلضافة إ
ي هذا النموذج تطوير املفاهيم واألفكار الخاصة  ى مشغلو املطعم  ويتو ي قطر،   

ً
بنظام حق االمتياز رائجا

 Palma Hospitality) ى هذه الفئة من املطاعم: مجموعة باملا للضيافة باملطعم وإدارتھ. تتضمن أبرز األمثلة ع
رل  ي قطر مثل أورينت ب ي قطاع األطعمة واملشروبات  من املطاعم املعروفة   

ً
وال تمتلك عددا  (Group

ى مجموعة انتيجرال  (Orient Pearl)، و بلدنا، و كركي (Karaki)، و داماسكا ون (Damasca One)، باإلضافة إ
ى تشغيل عدة مطاعم لبيع األطعمة واملشروبات  رفيسيس (Integral Food Services group) وال تتو فود س
 ،(The French Olive) و ذا فرينش أوليف ،(The Village Medi-Deli-Grill) ي جريل ا ذا فيليج ميدي دي من بي

.(Coffee Time) ي تايم و رويال تندور (Royal بوندروزا )، و بومباي شوباتي (Bombay Chowpatty)، و كو
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ي قطر3.1 ى قطاع األطعمة واملشروبات  نظرة عامة ع
 
ً
ا 2,139 مطعما ي عام 2016، من بي ي قطر 2,950 مطعًما لبيع األطعمة واملشروبات  ي قطاع األطعمة واملشروبات  ي املطاعم التجارية العاملة  بلغ إجما

ي املطاعم: 795 لـ 569 عالمة  ر من هذه املطاعم بحصة بلغت 26.9% (إجما لعالمات تجارية مختلفة. وقد شكلت فئة املطاعم العادية الشريحة األك
ريات بحصة  ي املطاعم: 689 لـ 476 عالمة تجارية مختلفة)، ثم الكافت ا فئة مطاعم الوجبات السريعة بحصة بلغت 23.4% (إجما تجارية مختلفة)، تل
ي املطاعم: 437 لـ 296 عالمة تجارية مختلفة) وصاالت بيع  ي (إجما ا فئ املقا ي املطاعم: 591 لـ 500 عالمة تجارية مختلفة)، تل ى 20% (إجما تصل إ
ي  ي، بينما شكلت فئتا املطاعم الفاخرة (إجما ى التوا ي املطاعم: 255 لـ 123 عالمة تجارية مختلفة) بحصص تبلغ 14.8% و 8.6% ع الحلويات (إجما
 تبلغ 4.8% و 

ً
ي املطاعم: 41 لـ 34 عالمة تجارية مختلفة) حصصا املطاعم: 142 لـ 141 عالمة تجارية مختلفة) ومحال بيع العصائر واملشروبات (إجما

ي. ى التوا 1.4% ع

ي عام 2016، حيث شكلت فئة املطاعم العادية الشريحة  ي هذه املطاعم بنحو 6,993 مليون ريال قطري  ي عائدات بيع األغذية واملشروبات  ويقدر إجما
ي. وحصلت  ى التوا ي بحصص تبلغ 18.1% و17% من العائدات ع ا فئتا مطاعم الوجبات السريعة واملقا ر بحصة بلغت 38.2% من العائدات، تل األك
ي من عائدات هذا القطاع، بينما بلغت حصص فئ  ى التوا  بلغت 11.9% و9.7% ع

ً
رة نسبيا ى حصص كب ريات وفئة املطاعم الفاخرة ع فئة الكافت

ي. ى التوا محالت بيع الحلويات ومحال بيع العصائر واملشروبات 4.4% و0.7% ع

ا (مليون ريال، 2016) الشكل البياني 1: توزيع منافذ األطعمة واملشروبات وايرادا

26.9%

23.4%
20.0%

14.8%

8.6%

4.8% 1.4%

38.2%

18.1%

11.9%

17.0%

4.4%

9.7% 0.7%

ȔȄȮȄȳʆȄࡧʏڲȆɮȡǻ 
ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

6,993
ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

ȱɗȆɳɭࡧɎɽɮȣɭ 
ȔȆȋɼȳȼםȄɼࡧȓɮɐɇֿ Ȅ

2,950 

مطاعم عادية وجبات سريعة ريا كافت ي مقا صاالت حلوى مطاعم فاخرة منافذ مشروبات

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء ع
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معدالت النمو تاريخًيا4.1
األطعمة  خدمات  قطاع  ويعتمد  اختيارًيا،   

ً
نشاطا الطعام  لتناول  الخروج  يعد 

ى الظروف االقتصادية السائدة. وقد شهدت دولة قطر  ر ع واملشروبات بشكل كب
، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز  أحد أسرع معدالت النمو خالل العقد املا
ي قطاعات أخرى كالقطاع العقاري وقطاع الضيافة وقطاع  واستثمار الفائض الناتج.

الرياضة.

األعوام  خالل  واملشروبات  األطعمة  بيع  منافذ  عائدات  ي  إجما احتساب  يتم 
الك لكل شخص، ومعدالت النمو السكاني، وأعداد  ى معدل االس السابقة بناًء ع
ومعدل  واملشروبات،  األغذية  ى  ع اإلنفاق  ومعدل  للدولة،  الزائرين  ن  السائح
 2,349 ي عائدات منافذ بيع األغذية واملشروبات من  وقد ارتفع إجما التضخم. 
ي العام 22016 حيث بلغ  ى 6,993 مليون ريال قطري  ي 2007 إ مليون ريال قطري 
وزادت حصة  رة %12.9.  معدل النمو السنوي املركب خالل عام 2016 هذه الف
ي حجم السوق  ى األطعمة واملشروبات كنسبة مئوية من إجما ن ع إنفاق السائح
بينما انخفضت حصة اإلنفاق  ي عام 2016،  ى %24  إ ي عام 2007  من %18 

ي 2016. ى %76  ي 2007 إ ي هذا القطاع. من %82  ي  املح

إنفاق السواح (مليون ر ق) ي (مليون ر ق) اإلنفاق املح

*رقم تقديري
املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات الهيئة العامة للسياحة

2008 200720092010201120122013201420152016*

ɚ�Ȳ
ɰࡧ

ɽʊ
ɨɭ

3,543 2,3493,7183,7214,0154,4805,1525,8296,4086,993

2425537317989421,0731,2421,4141,545

4,863
4,415

3,910
3,407 3,108 2,924 2,986 2,990

1,924
1,691

5,302

الشكل البياني 2: حجم سوق قطاع األطعمة واملشروبات تاريخًيا (مليون ر.ق. 2007 – 2016)

2تحليالت فريق العمل وبيانات الهيئة العامة للسياحة
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ن عامي 2007 و2016، وهو ما مثل دفعة لنمو صناعة األغذية واملشروبات. ومن  ي دولة قطر معدل نمو سنوي مركب بلغ 9.4% ب شهدت أعداد السكان 
ي 2016. وقد اجتذبت قطر  ي 2007 ملا يقدر بـ 33.15 مليون زائر  ن لقطر من 1.13 مليون زائر  ي أعداد القادم جانب آخر، شهد قطاع السياحة زيادة 
ن  ن، وتضمنت هذه األعداد الزائرين الدولي ركت ي، و25% من أوروبا، و15% من األم ى 44% من هؤالء الزوار من دول مجلس التعاون الخلي ما يصل إ
رات  رات الزيارة الشخصية، وتأش رات السياحة، وتأش ية كتأش رف رات املمنوحة للزيارات ال ى التأش الذين يدخلون قطر ألغراض تجارية، باإلضافة إ
ى األطعمة واملشروبات يقدر بنحو  رة الزيارة لهؤالء الزوار بنحو 43.4 أيام، بمتوسط إنفاق ع رات العبور. ويقدر متوسط طول ف الزيارة العائلية، وتأش
 
ً
ى وجود مطاعم متنوعة تقدم أنواعا ى مدار السنوات، ويرجع ذلك إ  ع

ً
 ملحوظا

ً
ي قطر ازدهارا 155 ريال قطري يومًيا. شهد قطاع األطعمة واملشروبات 

ن والسياح بخيارات متعددة ألنواع  ن واملقيم مختلفة من األطباق والوجبات من مختلف أنحاء العالم لجميع فئات وشرائح الزبائن، وهو ما يزود املوطن
ا. م االختيار من بي وفئات املطاعم ال يمك

*رقم تقديري 
 WEO ي قطر، قاعدة بيانات  املصدر: الهيئة العامة للسياحة 

ي قطر (2007 – 2016) ن  الشكل البياني 3: النمو السكاني ومعدالت وصول السائح

3,4 الهيئة العامة للسياحة وقاعدة بيانات منظمة اآلفاق االقتصادية العاملية

ɚ�Ȳ
ɰࡧ

ɽʊ
ɨɭ
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1.1
1.3

1.5
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1.7
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2.0
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1.6
1.61.7

2.1

2.3

2.6
2.8
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3.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

200820092010201120122013201420152016*
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ى األغذية واملشروبات5.1 معدل إنفاق الفرد ع
ي عام  الك للفرد  ى معدل االس ى 2016 بناًء ع رة من 2007 إ ن خالل الف ن واملقيم ى األطعمة واملشروبات للمواطن يتم حساب معدل إنفاق الفرد ع
ى 2016  رة من 2007 إ ي هذا القطاع خالل الف ن  رة، بينما يتم حساب معدالت إنفاق السائح 2016، ومعدالت التضخم والنمو السكاني خالل هذه الف
رة زيارتھ لقطر، ومعدل التضخم. وقد ارتفع متوسط  ي عام 2016، ومتوسط طول ف ى األطعمة واملشروبات  ى متوسط اإلنفاق اليومي للفرد ع بناًء ع
ي 2007، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ي 2016 من 1,670 ريال قطري  ى 2,057  ى األطعمة واملشروبات ليصل إ ن ع ن واملقيم إنفاق الفرد من املواطن
ي 2016 بعد أن كان يبلغ  ى 545 ريال قطري  ى األطعمة واملشروبات ليصل إ ن ع رة، بينما ارتفع متوسط إنفاق الفرد من السائح 2.3% خالل هذه الف

رة.  معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خالل هذه الف
ً
ي 2007، مسجال 337 ريال قطري 

* رقم تقديرّي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات الهيئة العامة للسياحة

ى األطعمة واملشروبات  ن ع ن والسائح ن واملقيم الشكل البياني 4:معدل إنفاق الفرد من املوطن
(2016 – 2007)

ɚ�
Ȳ
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

200820092010201120122013201420152016*

1,670

377428493469458457476500527545

1,9241,8301,7861,8201,8541,9121,9752,0082,057

ȔȆȋɼȳȼםȄɼࢫȓɮɐɇֿ ȄࢫʄڴɏࢫȩǾȆȸɦȄࡧɚȆɘɱǻࢫɉȷɽȗɭ(ɚ�Ȳ)

ȔȆȋɼȳȼםȄɼࢫȓɮɐɇֿ ȄࢫʄڴɏࢫȮȳɘɦȄࡧɚȆɘɱǻࢫɉȷɽȗɭ(ɚ�Ȳ)

وزارة التخطيط التنموي واالحصاء – نشرة الحسابات الوطنية 2016 5

ى عوامل نمو الطلب6.1 نظرة عامة ع
ى العوامل التالية: ى مدار العقد املا إ ي قطر ع يمكن إرجاع النمو الذي شهدة قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 

ى تسجيل واحد من  5 وقد أدى هذا النمو إ ى مدار العقد املا  تجاوز معدل الـ 155% (مع حساب نسبة التضخم) ع
ً
شهد االقتصاد القطري نموا

ل.  ي ذلك الخروج لتناول الطعام خارج امل ية واالختيارية بما  رف ى الجوانب ال ي العالم وميل األفراد لإلنفاق ع ى معدالت دخل الفرد  أع
•

ى طبيعة املناخ الحار الذي يمنع  ى عوامل ثقافية وإ ي قطر، ويرجع ذلك إ ية الرئيسية  رف ل أحد األنشطة ال ُيعد الخروج لتناول الطعام خارج امل
ي األماكن املغلقة مثل التسوق وتناول  ى أن تشكل األنشطة الداخلية  ي األماكن املفتوحة معظم أيام السنة، وهو ما يؤدي بدوره إ ممارسة األنشطة 

ية واالختيارية. رف ى األنشطة ال  من حجم اإلنفاق ع
ً
را  كب

ً
ي املطاعم جزءا الطعام 

•
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توقعات حجم الطلب7.1
ي  ى 14,261 مليون ريال قطري  ي 2016 ليصل إ ي عائدات قطاع خدمات األطعمة واملشروبات من 6,993 مليون ريال قطري  من املتوقع أن يزيد إجما
ن  ي معدالت وصول السائح ر بمعدالت النمو السكاني املتوقعة والزيادة السنوية  2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.4%. يرتبط هذا النمو بشكل كب
ي  ريال قطري  ى 2,638  ليصل إ ي 2016  ريال قطري  ن من 2,057  ن واملقيم ومن املتوقع أن يرتفع معدل اإلنفاق للفرد من املوطن رة.  خالل هذه الف
ى األطعمة واملشروبات من 545 ريال قطري  ن ع رة، بينما يتوقع أن يرتفع معدل إنفاق السائح 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5% خالل هذه الف

رة. ي 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.6% خالل هذه الف ى 838 ريال قطري  ي 2016 ليصل إ

ي قطاع خدمات األطعمة واملشروبات  ي 6,433 مليون ريال قطري  رة ملرة واحدة تقدر بحوا ى زيادة كب ومن املتوقع أن تؤدي استضافة كأس العالم 2022 إ
رة  ن تقدر بنحو 3.1 مليون زيارة خالل هذه الف ى التوقعات باستقبال أعداد إضافية من زيارات السائح ي عام 2022. ويعتمد هذا التقدير ع ي  املح
 لكل فرد. ومن املتوقع أن يتم 

ً
ن 3 و11 يوما راوح ب رة إقامة ت ى األطعمة واملشروبات وذلك خالل ف وبمتوسط إنفاق يومي للفرد يبلغ 288 ريال قطري ع

ي شراء الوجبات واملشروبات من املطاعم القريبة من مالعب كرة القدم ال تستضيف املباريات ومن مناطق  ر من هذه املبالغ اإلضافية  إنفاق جزء كب
مشاهدة املباريات ونقاط التجمع املؤدية للمالعب.

* رقم تقديرّي 

** توقعات

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات الهيئة العامة للسياحة

. ويمثل املهاجرون 
ً
ر معدالت النمو السكاني ارتفاعا رة، وُيعد هذا أحد أك ى مدار األعوام الـ 15 األخ ي قطر أربعة أضعاف ع تضاعف عدد السكان 

ي قطر.  ر من السكان  ي ذلك العمال من آسيا وأفريقيا والكوادر اإلدارية املتخصصة من مختلف أنحاء العالم الجزء األك ألسباب اقتصادية بما 
ن من زبائن املطاعم العادية ومطاعم الوجبات السريعة واملطاعم  ن رئيسيت يشكل املقيمون من ذوي الدخل املتوسط وذوي الدخل املرتفع فئت
من مطابخ   

ً
ى وجود مطاعم متنوعة تقدم أطباقا وقد أدى تنوع جنسيات العمال إ ا من فئة العمال.  ريات زبائ دف الكافت بينما تس الفاخرة، 

مختلفة من جميع أنحاء العالم.

•

ر من الشباب تناول  ويفضل الكث ي املناطق الحضرية،   
ً
ي معدل السكان األصغر سنا  

ً
ي قطر نالحظ ازديادا ركيبة الديموغرافية  ى ال بالنظر إ

ي املستقبل القريب. ل ومن املتوقع أن يستمر هذا االتجاه  ي امل  من طه وإعداد الطعام 
ً
ل .بدال الطعام خارج امل

•

ية املناسبة لألسرة مثل سوق واقف وكتارا واللؤلؤة بما تتضمنھ من املطاعم وخيارات متعددة لتناول  رف العديد من املواقع ال ساعد إنشاء 
 واملجمعات 

ً
 أن تساهم املجمعات التجارية ال تم افتتاحها مؤخرا

ً
ر سوق مناسب لقطاع األغذية واملشروبات. ومن املتوقع أيضا ى توف الطعام ع

ي هذا القطاع. كما  ي توسيع حجم العمليات   - قيد اإلنشاء - مثل مول قطر ونورث جيت مول وطوار مول ومول الحزم ودوحة فيستيفال سي
رى املزمع تنظيمها مثل كأس العالم 2022 بمثابة محركات رئيسية لنمو قطاع خدمات األغذية واملشروبات. يتوقع أن تكون األحداث الرياضية الك

•

 الشكل البياني 5: حجم سوق قطاع األطعمة واملشروبات املتوقع (2007 – 2026) 

2017** 2016*2018**2019**2020**2021**2022**2023**2024**2025**2026**

1,936 1,6912,2042,4252,7193,244
8,086

4,3324,8445,4186,078
5,688 5,3025,9396,170

6,9937,6248,1438,5949,0529,84914,98111,52812,35613,25814,261

6,3336,605

6,895

7,1967,5117,8408,183

ɚ�
Ȳࢫɰ

ɽʊ
ɨɭ

إنفاق السواح (مليون ر ق) ي (مليون ر ق) اإلنفاق املح
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ي قطر حسب املوقع8.1 توزيع منافذ بيع األطعمة واملشروبات 
 
ً
ي دولة قطر. يلعب عامل اختيار املوقع املناسب دورا ي 32 من أهم املواقع  ي توزيع الفئات املختلفة ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات  يوضح الشكل البياني التا

ى خصائص املواقع املختلفة فقد تم تحديد اختيار كل موقع لفئة محددة من املطاعم. تتضمن  ي تحديد فرص نجاح أي مطعم، ولذلك فإنھ وبناًء ع  
ً
را كب

ي  رة من فنادق الخمس نجوم  ركز نسبة كب ه، والسلطة وفريج بن محمود، حيث ت رة للمطاعم منطقة الدفنة، والخليج الغربي، واللؤلؤة، واملن املواقع الشه
ن ونزالء الفنادق. هذه املناطق وهو ما يوفر ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات مراكز مناسبة للوصول للزبائن من فئات سكان املناطق الراقية والسائح

ر أنواع منافذ  ي مناطق السد، والنصر، واللؤلؤة، وفريج بن محمود، والهالل والسلطة، بينما تمثل مطاعم الوجبات السريعة أك تنتشر املطاعم العادية 
ن خالد، والريان، واملنصورة، ومنطقة املطار القديم، واملرخية، والدوحة الجديدة،  ر، وع ي مناطق أبو هامور، ومسيم  

ً
بيع األطعمة واملشروبات انتشارا

ر  ركز كب ي مناطق الدفنة، والخليج الغربي، واللؤلؤة، وفريج بن محمود، والسد، والنصر. وتتم معظم هذه املناطق ب ر  ي بشكل كب والنجمة. وتنتشر املقا
 الزبائن من فئة ذوي 

ً
ريات عادة دف الكافت ي. تس ا، مما يجعلها بمثابة مواقع مثالية للمقا لفنادق الخمس نجوم واملراكز التجارية ومراكز التسوق ف

ي مناطق معيذر،  ر  ريات بصورة أك ي املنطقة الصناعية واملناطق السكنية املخصصة للعمال، وتنتشر هذه الكافت الدخل املنخفض الذين يعيشون 
والوكرة، والعزيزية، والغرافة، والغانم.

ي قطر حسب املوقع   جدول 3: توزيع منافذ بيع األطعمة واملشروبات 

ي االجما ريا كافت حلوى مشروبات ي مقا وجبات سريعة مطاعم عادية مطاعم فاخرة املنطقة

291 13% 15% 1% 15% 25% 29% – الغرافة

261 3% 7% 1% 29% 12% 25% 24% الدفنة والخليج الغربي

223 20% 12% 3% 13% 23% 30% – الوكرة ومدينة بروة

164 35% 10% 1% 8% 34% 12% – معيذر

139 1% 14% 4% 27% 5% 42% 8% لؤلؤة قطر

164 37% – – 13% 20% 30% – رب مش

118 13% 17% 2% 10% 33% 25% – املرخية

110 18% 8% 1% 15% 35% 22% – منطقة املطار القديم

102 15% 4% – 17% 25% 31% 8% فريج بن محمود

188 23% 10% 2% 14% 23% 24% 3% العزيزية و الوعب

166 11% 8% 1% 16% 18% 43% 3% السد والنصر

83 27% 13% 4% 11% 20% 26% – طريق سلوى

81 38% 1% – 4% 30% 25% 2% النجمة
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املواقع الرئيسية ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات9.1
من هذه   

ً
بينما تتواجد أعداد أقل نسبيا ي املناطق الرئيسية داخل مدن الدوحة والريان والوكرة،  ر  ركز منافذ بيع األطعمة واملشروبات بشكل كب ت

ي مناطق متفرقة بمدن الخور والشمال والشحانية وأم صالل. املطاعم 

 نحو 77% من 
ً
ي عدد السكان) والريان (25%) والوكرة (12%) لتشكل هذه املدن معا ي مدينة الدوحة، (40% من إجما ي دولة قطر  ركز معظم السكان  ي

ي هذه املدن. وبغض النظر عن الكثافة السكانية والعوامل  رة من منافذ بيع األطعمة واملشروبات  ركز نسبة كب ي ت ي قطر، وبالتا ي عدد السكان  إجما
ى وجود املجمعات التجارية ومحالت السوبرماركت وتوفر املرافق العامة األخرى كاملساجد  الديموغرافية، تعتمد مواقع منافذ بيع األطعمة واملشروبات ع
ن مثل سوق واقف  ية ومراكز جذب السائح رف ي املرافق ال ر ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات  تركز كب  

ً
كما يوجد أيضا والبنية التحتية للمواصالت. 

ي وجبات ذوات أسعار  ن  دف بشكل رئيس فئة العمال أو األشخاص الراغب ريات ال تس ي الكافت وكتارا واللؤلؤة. وُيعد االستثناء الوحيد من ذلك 
ومدينة  ونعيجة،  ى بعض املناطق داخل املدينة مثل فريج الغانم،  ا باإلضافة إ ي املناطق الصناعية واملناطق املحيطة  ريات  ركز الكافت ت منخفضة. 

خليفة، والنجمة.

ي االجما ريا كافت حلوى مشروبات ي مقا وجبات سريعة مطاعم عادية مطاعم فاخرة املنطقة

182 15% 9% 1% 11% 40% 24% – ن خالد ر وع أبو هامور ومسيم

75 19% 4% – 13% 23% 27% 15% ه املن

70 53% 1% 1% 6% 17% 20% 1% الغانم

66 42% 2% – 12% 17% 20% 8% أم غويلينة

62 16% 5% 2% 13% 23% 42% – الهالل

56 27% 11% – 7% 38% 18% – الريان

55 29% 11% 2% 5% 27% 25% – بن عمران

49 16% 2% – 16% 10% 33% 22% السلطة

48 52% 4% – 8% 31% 4% – مدينة خليفة

44 39% – – 2% 33% 22% – الدوحة الجديدة

35 43% – – 14% 20% 23% – األصمخ

35 26% 6% – 3% 37% 26% 3% املنصورة

24 42% 17% – 8% 25% 8% – نعيجة

177 16% 5% 2% 24% 12% 32% 10% مناطق أخرى
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حيث تستحوذ منطقة  ي عدد منافذ البيع،  من إجما ي كل موقع (انظر الجدول رقم 3) %62.4  ى من حيث عدد منافذ البيع  األو تمثل املواقع الـ 10 
ي مواقع بارزة مثل إزدان مول، وجلف مول، وسوق   لبيع األطعمة واملشروبات تتوزع 

ً
ي 291 مطعما ى حصة تقدر بنحو 9.9% من املنافذ بإجما الغرافة ع

ى منافذ بيع األطعمة واملشروبات مناطق الدفنة، والخليج  ر احتواًء ع ر ماركت. وتتضمن املواقع الـ 5 األخرى األك ي، والسوق الجديد، واللولو هاي الع
ن خالد. ر، وع الغربي، والوكرة، ومدينة بروة، والعزيزية، والوعب وأبو هامور، ومسيم

ي املواقع الـخمسة  وفيما يتعلق بكثافة توزيع مطاعم بيع األغذية واملشروبات، فإن مناطق األصمخ، والدفنة، الخليج الغربي، واملرخية، والهالل، والغرافة، 
ى محدودية الفرص. أمام إقامة  ي هذه املناطق إ ي عدد املطاعم  ر  ر كثافة من حيث عدد املطاعم املوجودة لكل 1,000 نسمة. ويؤدي االرتفاع الكب األك

ا.  مطاعم إضافية جديدة ف

ى معدالت اإليجار السنوي ال تدفعها هذه املطاعم باملقارنة مع العائد السنوي الذي تحصل عليھ  يتم احتساب معدل العائد مقارنة باملوقع باالعتماد ع
ى معدالت  ى رأس قائمة أع ه، واسلطھ، ع ا. وتأتي مناطق الدفنة، والخليج الغربي، والوكرة، ومدينة بروة، وفريج بن محمود واملن ي املواقع ال توجد 

ن 14.6% و%16.4. راوح ب العوائد بمعدالت ت

ي قطر   جدول 4: املواقع الرئيسية ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات 

املواقع الرئيسية ملنافذ بيع األغذية واملشروبات

 معدل
 العائدات
للموقع

كثافة عدد
املطاعم*

 حصة
 املوقع من
ي  إجما
العائدات

%

العائدات

(باملليون 
ريال

 قطري)

 حصة
 املوقع من
ي عدد  إجما
 املطاعم

%

ي عدد  إجما
 مطاعم بيع
 االغذية

واملشروبات

عدد السكان املوقع

13.6% 5.2 11.1% 773.5 9.9% 291 56,027 الغرافة

16.4% 12.3 13.9% 973.3 8.8% 261 21,289 الدفنة والخليج الغربي

14.7% 2.5 4.1% 288.4 7.6% 223 87,970 الوكرة ومدينة بروة

13.0% 0.5 2.9% 205.7 5.6% 164 361,550 معيذر

14.4% 2.8 8.5% 595.9 4.7% 139 49,461 لؤلؤة قطر

13.3% 1.6 1.2% 84.8 1.6% 46 28,069 رب مش

13.7% 7.8 3.0% 209.1 4.0% 118 15,209 املرخية

13.6% 2.3 4.1% 285.2 3.7% 110 48,525 منطقة املطار القديم

14.6% 3.6 2.5% 176.3 3.5% 102 28,327 فريج بن محمود

13.4% 0.7 5.6% 392.3 6.4% 188 283,675 العزيزية و الوعب

14.2% 4.0 6.8% 472.4 5.6% 166 41,673 السد والنصر
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ى خمسة أع

*لكل 1,000 نسمة

املواقع الرئيسية ملنافذ بيع األغذية واملشروبات

 معدل
 العائدات
للموقع

كثافة عدد
املطاعم*

 حصة
 املوقع من
ي  إجما
العائدات

%

العائدات

(باملليون 
ريال

 قطري)

 حصة
 املوقع من
ي عدد  إجما
 املطاعم

%

ي عدد  إجما
 مطاعم بيع
 االغذية

واملشروبات

عدد السكان املوقع

13.2% 0.2 2.3% 159.1 2.8% 83 545,640 طريق سلوى

13.7% 2.9 1.9% 132.6 2.7% 81 28,228 النجمة

13.4% 1.4 5.0% 351.7 6.2% 182 128,928
ر  أبو هامور ومسيم

ن خالد وع

15.1% 4.1 2.0% 139.7 2.5% 75 18,200 ه املن

12.8% 4.0 2.0% 139.3 2.4% 70 17,458 الغانم

13.7% 2.0 2.1% 148.7 2.2% 66 33,262 أم غويلينة

13.9% 5.3 2.0% 139.8 2.1% 62 11,671 الهالل

13.4% 0.6 1.8% 126.1 1.9% 56 96,308 الريان

13.4% 2.1 1.6% 112.5 1.9% 55 26,121 بن عمران

15.6% 2.7 1.2% 85.5 1.7% 49 18,447 السلطة

12.3% 0.9 1.2% 81.0 1.6% 48 50,611 مدينة خليفة

13.5% 2.8 1.0% 72.4 1.5% 44 15,920 الدوحة الجديدة

13.0% 16.8 1.2% 86.8 1.2% 35 2,086 األصمخ

14.1% 0.9 0.9% 62.9 1.2% 35 37,082 املنصورة

12.3% 0.7 0.6% 39.2 0.8% 24 33,379 نعيجة

9.3% 0.6 9.4% 658.5 6.0% 177 319,660 مناطق أخرى

13.7% 1.2 100% 6,993 100% 2,950 2,404,776 ي اإلجما
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ي قطر  ي 1: ملحة عن منافذ األطعمة واملشروبات   الرسم التوضي

ɯɏȆɈםȄࡧɑʉȴɽȕࡧȓɗȆȝɟ
ʏڲȆɏ
ɉȷɽȗɭ
ɅɘȬɳɭ

(291) ȓɗȄ ՔȳɔɦȄ

(164) Ȳȱʊɐɭ 

(118) ȓʊȫȳםȄ 

(166) ȳɀɳɦȄɼ� ՔȯȸɦȄ 
 (93) ȑɏɽɦȄ

(95) ȓʈȵʈȵɐɦȄ  

 (134) əɛȄɼࡧɚɽȷ

(139) ȳɈɛࡧȒǺɦǺɦ

ȓɳɗȯɦȄ 
 (261) ʎȌȳɔɦȄࡧȥʊɨݍݵȄɼ

(102) ȮɽɮȨɭࡧɵȉࡧȥʈȳɗ

ȓɮȣɳɦȄɼࡧɤֺɺɦȄ 
(178) ȒȲɽɀɳםȄɼ

ȒȲɽɀɳםȄɼࡧȓɮȣɱࡧɼࡧɤֺɺɦȄ   
 

(189) ȒȳɟɽɦȄ 

(110) ɯʆȯɜɦȄࡧȲȆɈםȄ

 الغرافة1.9.1
 
ً
ي الغرافة 291 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

مليون ريال قطري وتضم منطقة الغرافة   773,5 ا بنحو  إيرادا قدر  
ُ
ت

ومراكز تسوق ومجمعات تجارية بارزة مثل جلف مول وإزدان مول ولولو 
ملنافذ األغذية   

ً
راتيجيا اس  

ً
مما يجعلها موقعا ر ماركت والندمارك،  هاي

ا  الغرافة منطقة سكنية واسعة  تعّد  ى ذلك،  عالوة ع واملشروبات. 
ي والسوق الجديد   سوق آل ع

ً
أحد أطول الشوارع التجارية وتضم أيضا

ى العديد من املطاعم. ال يحتوي ع
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 الشكل البياني 6: توزيع منافذ األطعمة واملشروبات من حيث العدد واإليرادات – منطقة الغرافة

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

29%

25%15%

15%

13%

1.4% 0.3%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȓɗȄȳɔɦȄ
291

42%

22%

17%

8%

9%
1% 1%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȔȄȮȄȳʆǻ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȓɗȄȳɔɦȄ
773

ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

مطاعم عادية وجبات سريعة ي مقا صاالت حلوى ريا كافت منافذ مشروبات مطاعم فاخرة

ي الغرافة   جدول 5: منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

داخل فندق 350 التي أمريكي موي فينو – فندق الريان مطعم فاخر

200 قائم بذاتھ أمريكي وجبات سريعة مطعم عادي رحر بوتيك ب

140 قائم بذاتھ أطعمة صحية مطعم عادي دايت هاوس

250 داخل مجّمع أمريكي وجبات سريعة مطعم عادي ر ستيشن دي

100 داخل مجّمع مطعم عادي أمريكي وجبات سريعة رجر اليفيشن ب

65 قائم بذاتھ عربي وجبات سريعة راب ايت مطعم وجبات سريعة

55 قائم بذاتھ تيس ميل مطعم وجبات سريعة عربي وجبات سريعة

80 قائم بذاتھ ووك بوكس مطعم وجبات سريعة صي

35 قائم بذاتھ هند /صي مطعم جوهر مطعم وجبات سريعة

20 قائم بذاتھ ريا هندي كافت الوافدين

35 قائم بذاتھ شطائر ريا كافت النعيم

20 قائم بذاتھ عربي ريا كافت ريا العروبة كافت

65 قائم بذاتھ كاسا ديل جيالتو مقه حلوى

60 قائم بذاتھ ي تايم مقه مشروبات / عصائر كو

80 قائم بذاتھ إيديبيل أرينجمنت مقه أطعمة صحية

70 داخل مجّمع  تيم هورت مقه حلوى
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الدفنة2.9.1
ر منطقة الدفنة منطقة  وتعت مليون ريال قطري.  ا بنحو 699  إيرادا قدر  

ُ
ت  
ً
منفذا ي الدفنة 191  ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ر ذلك من الشركات ال تقع  ى غ رول وقطر للغاز، إ رى مثل قطر للب ي الدوحة حيث تضم معظم الوزارات الحكومية ومقار الشركات الك تجارية مركزية 
راتون  ى وجود الفنادق ذي الخمس نجوم مثل هيلتون وكمبينسكي وش  إ

ً
ى منافذ األطعمة واملشروبات أيضا رك املرتفع ع ي املنطقة. ويمكن أن ُيعزى ال

ي  ر وجيت مول الذي يقع  ى املجمعات التجارية ومراكز التسوق البارزة مثل سي سن ون باإلضافة إ ركونتيننتال وماريوت مارك و ميليا وفورس واألن
 للمطاعم.

ً
ا  مم

ً
الخليج الغربي بالقرب من الكورنيش، مما يجعلھ موقعا

 الشكل البياني 7: توزيع منافذ األطعمة واملشروبات من حيث العدد واإليرادات –منطقة الدفنة

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي مقا مطاعم عادية مطاعم فاخرة وجبات سريعة صاالت حلوى منافذ مشروبات ريا كافت

26%

31%

30%

9%
3% 3%1%

30%

27%

21%

14%

6%
2% 1%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȓɳɗȯɦȄ
191

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȔȄȮȄȳʆǻ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȓɳɗȯɦȄ
669

ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ
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ي منطقة الدفنة جدول 6: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع ن  سعر الوجبة لشخص
(ر.ق)  نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

110 قائم بذاتھ بينيجانز مطعم عادي أمريكي

200 قائم بذاتھ مطعم كازابالنكا مطعم عادي هندي

200 داخل مجّمع إيتوبيا مطعم عادي عالم

150 قائم بذاتھ فودروكرز مطعم عادي أمريكي

65 داخل مجّمع صي جولدن دراجون مطعم وجبات سريعة

45 قائم بذاتھ شاورما بوتيال مطعم وجبات سريعة عربي

80 داخل مجّمع ن بيل مطعم وجبات سريعة بريطاني كاب

50 داخل مجّمع ن مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة ر تشيك بروس

داخل فندق 400 قاّري ونز مطعم فاخر ايليمنت – فندق فور س

داخل فندق 400 ركونتيننتال مطعم فاخر صي  مطعم هوانج – ان

داخل فندق 400 ر روتانا مطعم فاخر لبناني مسك – سي سن

داخل فندق 400 ونز مطعم فاخر قاّري بول جريل – فور س

55 داخل مجّمع مازا مقه حلوى

45 داخل مجّمع مشروبات / عصائر رل بابل تي مقه ب

45 داخل مجّمع حلوى يوجن فروز مقه
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الوكرة3.9.1
 منافذ للطعام الفاخر 

ً
ا بنحو 222 مليون ريال قطري. وال يوجد حاليا قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي الوكرة 189 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ي منافذ األطعمة واملشروبات  ى احتدام املنافسة  ي املنطقة من حيث الوجهات السياحية والفنادق الراقية باإلضافة إ  لعدم وجود تنمية 
ً
ي الوكرة نظرا

ي املنطقة وتل الطلبات الناشئة من هذا املوقع. القائمة ال تعمل 

ي الوكرة الشكل البياني 8: منافذ األطعمة واملشروبات من حيث العدد واإليرادات 

وجبات سريعة مطاعم عادية ريا كافت ي مقا صاالت حلوى منافذ مشروبات

23%

37%

16%

15%

7% 2%

25%

24%22%

13%

13%

4%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȒȳɟɽɦȄ
189

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȔȄȮȄȳʆǻ 
ʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ȒȳɟɽɦȄ
222

ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع
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ي الوكرة   جدول 7: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

40 قائم بذاتھ بالم جروف مطعم عادي هندي

60 قائم بذاتھ هندي /صي مطعم عادي رويال باالس

150 قائم بذاتھ مطعم عادي سوري ر زمان الخ

100 قائم بذاتھ مطعم عادي عربي / أوروبي الربوة

70 السوق ي الحلمية مطعم وجبات سريعة مصري ليا

45 السوق بطاطا بطاطا مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة

40 قائم بذاتھ ر شاورما مطعم وجبات سريعة تركي دون

40 قائم بذاتھ رو سولو مطعم وجبات سريعة اندونيس ج

40 السوق ريا شطائر ريا ايجليت كافت  كافت

40 قائم بذاتھ ريا هندي ن كافت هوت تشيك

35 قائم بذاتھ صي ريا تي وورلد كافت

35 قائم بذاتھ ريا هندي مطعم زيتون كافت

30 السوق غاريسا مقه حلوى

30 قائم بذاتھ ي مقه حلوى كنافن

30 السوق معصرة وادي امللوك مقه مشروبات / عصائر

30 قائم بذاتھ تي س باي واي مقه حلوى

33 [مقدمة]



معيذر4.9.1
ي  ّ معيذر بكثافة عالية  وتتم مليون ريال قطري،  ا بنحو 206  إيرادا قدر  

ُ
ت  
ً
منفذا ي معيذر 164  ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

رة من منافذ  ن توجد أعداد كب ي ح ي معيذر   مطاعم فاخرة 
ً
ي 35%. وال يوجد حاليا ا حوا ريات ومطاعم الوجبات السريعة ال تشكل كل م الكافي

قدم للزائرين 
ُ
ي معيذر وال ت  عن املنطقة التجارية الثانية 

ً
ي املناطق التجارية مثل الشارع التجاري والسك خلف أسباير، فضال األطعمة واملشروبات 

ي هذا الشارع  رة. وتوجد معظم املطاعم  رة من الخدمات من خالل محال لوازم السيارات وصالونات الحالقة ومحال السوبر ماركت مثل امل مجموعة كب
ر مالئمة لسكان هذه املنطقة. ى مطاعم الوجبات السريعة كخيار أك رة ع رك بدرجة كب وينصب ال

ي معيذر الشكل البياني 9: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات من حيث العدد واإليرادات 

ريا كافت وجبات سريعة مطاعم عادية صاالت حلوى ي مقا منافذ مشروبات

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

28%

35%

21%

6%

10% 1%

35%

34%

22%

10%

8%
1%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ȲȱʊɐɭࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ

164

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȔȄȮȄȳʆǻ 
ȲȱʊɐɭࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ

206 
ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

ي قطر]34 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ي معيذر   جدول 8: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

120 قائم بذاتھ مطعم عادي هندي  كارافان بخارى

120 داخل مجّمع مطعم عادي عربي ي تري كو

80 قائم بذاتھ ي مطعم عادي إيطا فانيلل

180 قائم بذاتھ مطعم عادي عربي  الشاطر عباس

50 قائم بذاتھ ماكدونالد مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة

30 قائم بذاتھ أطعمة الشارع بوري و كرك مطعم وجبات سريعة

55 داخل مجّمع ي هريس الوالدة مطعم وجبات سريعة خلي

60 قائم بذاتھ تيك أوي مطعم وجبات سريعة عربي

40 قائم بذاتھ ريا هندي تي بريك كافت

35 قائم بذاتھ ريا مشروبات / عصائر قرية الشاي كافت

25 قائم بذاتھ ريا هندي ريم البوادي كافت

30 قائم بذاتھ ريا ريا كافت ريا الحديثة كافت  الكافت

30 قائم بذاتھ  باسكن روب مقه حلوى

25 داخل مجّمع توتي فروتي مقه مشروبات / عصائر

200 قائم بذاتھ ريالتو مقه حلوى

30 قائم بذاتھ سدرة مقه مقه

35 [مقدمة]



لؤلؤة قطر5.9.1
ي  شكل املطاعم العادية واملقا

ُ
ا بنحو 596 مليون ريال قطري. وت قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي اللؤلؤة 139 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ر اللؤلؤة احدى املناطق  ي. وتعت ى التوا شكل محال الحلوى واملطاعم الفاخرة 14% و8% ع
ُ
ي املنطقة بينما ت ي املطاعم  ي 70% من إجما ي اللؤلؤة حوا

ر مربع من متاجر التجزئة واملطاعم  ن مليون م ر من اثن ي قطر ال تتم بمجموعة من الفلل والشقق الفاخرة وثالثة فنادق خمس نجوم وأك الراقية 
ية. رف ي واملرافق ال واملقا

ي اللؤلؤة الشكل البياني 10: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات من حيث العدد واإليرادات 

ريا كافت وجبات سريعة مطاعم عادية صاالت حلوى ي مقا منافذ مشروبات

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

42%
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8%
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27%
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12%
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25%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ȒǺɦǺɨɦȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ

139

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȔȄȮȄȳʆǻ 
ȒǺɦǺɨɦȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ

596
ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

ي قطر]36 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ي اللؤلؤة   جدول 9: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

80 قائم بذاتھ ي مطعم عادي إيطا  بيال

250 قائم بذاتھ مطعم عادي لبناني ديبس دبليو ريمان

250 قائم بذاتھ مطعم عادي عالم ايجزبيكتيشن

80 قائم بذاتھ مطعم عادي لبناني ر و زيت زع

55 قائم بذاتھ رد مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة ي ب اير

60 قائم بذاتھ ل مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة

50 داخل مجّمع ليتس بوب كورن مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة

45 قائم بذاتھ رجر كنج مطعم وجبات سريعة وجبات سريعة  ب

350 قائم بذاتھ برج الحمام مطعم فاخر لبناني

داخل فندق 400  نوزومي مارسا ماالز – كمبنسكي مطعم فاخر ياباني

400 قائم بذاتھ قاّري زرياب مطعم فاخر

داخل فندق 400 تورو تورو مارسا ماالز – كمبنسكي مطعم فاخر أمريكي التي

120 قائم بذاتھ رنيانو 1880 مقه مقه  ف

50 قائم بذاتھ كاريبو كافيھ مقه مقه

100 قائم بذاتھ وافل فاكتوري مقه حلوى

50 قائم بذاتھ ري مقه حلوى فريش ب

37 [مقدمة]



سوق واقف6.9.1
ا بنحو 454 مليون ريال قطري. ويزداد ترك منافذ األطعمة  قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي سوق واقف 134 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

 عن املناطق األخرى 
ً
ى مقربة من وسط الدوحة املتطورة، فضال ية بارزة تقع ع ر وجهة سياحية وترف ا تعت  أل

ً
ي هذه املنطقة نظرا ي قطر  واملشروبات 

 بالقرب من املعالم السياحية مثل مسجد الفنار واملتحف اإلسالمي وتحتوي 
ً
بطول الطريق الدائري الثالث والكورنيش والخليج الغربي. وتقع املنطقة أيضا

را. ي ذلك فندق بوتيك سوق واقف وفندق الجسرة وريتاج رويال ورويال ريفي ى العديد من فنادق البوتيك الراقية، بما  ع

ي سوق واقف الشكل البياني 11: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع
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25%
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24%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ɚɽȷࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

əɛȄɼ
 134 

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȮȄȳʆǻ 
ɚɽȷࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

əɛȄɼ 
ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ  454

مطاعم عادية يمطاعم فاخرة رياصاالت حلوى مقا كافت وجبات سريعة منافذ مشروبات

ي قطر]38 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ي سوق واقف   جدول 10: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

150 السوق مطعم عادي لبناني  لو جورميھ

200 السوق مطعم عادي مغربي ن طاج

160 السوق مطعم عادي هندي رويال تندور

120 السوق مطعم عادي سوري طيبة

70 السوق مندرين مطعم وجبات سريعة مشروبات / عصائر

80 السوق  محطة الشاورما مطعم وجبات سريعة عربي

70 السوق تايلندي / آسيوي تاي نودلز مطعم وجبات سريعة

35 السوق كباب الطيب مطعم وجبات سريعة إيراني

داخل فندق 400 ي ا – فندق البدع مطعم فاخر إيطا  ال بي

داخل فندق 350 قاّري املطبخ – فندق الرميلة مطعم فاخر

300 السوق باريسا مطعم فاخر إيراني

300 السوق جيمخانا مطعم فاخر هندي

20 السوق ريا عربي القدس كافت

10 السوق ريا وجبات سريعة را الرميلة كافت كافت

40 السوق ريا فلبي  باتانجاس بيست كافت

40 السوق ي ريا خلي ي النعمة كافت  مقه ع

39 [مقدمة]



املرخية7.9.1
ا بنحو 209 مليون ريال قطري. وتحظى مطاعم الوجبات السريعة  قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي املرخية 118 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ي. وتجذب املنطقة املجاورة للغرافة، مرتادي  ى التوا ي املنطقة ع ي املطاعم  ي املرخية حيث تشكل 33% و25% من إجما رة  واملطاعم العادية بشعبية كب
مول الندمارك والكورنيش وفريج بن عمران.

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي املرخية  الشكل البياني 12: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 
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ȓɮɐɇֿ ȄࡧȮȄȳʆǻ 
ȓʊȫȳםȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ
ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ 

39%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ȓʊȫȳםȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ

118 209

وجبات سريعة مطاعم عادية صاالت حلوى ريا كافت ي منافذ مشروبات مقا

ي قطر]40 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ي املرخية  جدول 11: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

ين 150 محطة ب عربي مطعم عادي ي الكباب

85 مركز تسوق هندي/ صي مطعم عادي  آسيانا

130 قائم بذاتھ هندي مطعم عادي نجمة الهند

مركز تسوق 150 أمريكي مطعم عادي ي آي فرايديز  تي 

ين محطة ب 80 مطعم وجبات سريعة عربي  شاورما تايم

مركز تسوق 60 وجبات سريعة مطعم وجبات سريعة ديري كوين جريل أند تشيل

مركز تسوق 75 وجبات سريعة مطعم وجبات سريعة هوليوود ستارز

100 قائم بذاتھ عربي مطعم وجبات سريعة  طبق الشرق

30 قائم بذاتھ عربي ريا كافي  ماسيس

35 قائم بذاتھ وجبات سريعة ريا كافي  هوت أند فريش

10 قائم بذاتھ وجبات سريعة ريا كافي مطعم توينكي

ين محطة ب 40 ي خلي ريا كافي بيض وطماطم

40 قائم بذاتھ حلوى ي مقا شوكولوف

55 قائم بذاتھ حلوى ي مقا كب كيك كوين

60 مركز تسوق مقه ي مقا مقه كوملبوس

60 قائم بذاتھ ي مقه مقا  مقه كوستا

41 [مقدمة]



املطار القديم8.9.1
وتتضمن منافذ  مليون ريال قطري.  ا بنحو 285  إيرادا قدر  

ُ
ت  
ً
منفذا ي منطقة املطار القديم 110  ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ي  ي املطاعم  من إجما و%22   %35 شكل 
ُ
ي منطقة املطار القديم مطاعم الوجبات السريعة واملطاعم العادية ال ت األطعمة واملشروبات الشعبية 

ى ثالثة  ي أع فتتمثل  أما من حيث اإليرادات،  ي.  ى التوا ع و%8  و%15  ي ومحال الحلوى %18  ريات واملقا بينما تشكل الكافي ي.  ى التوا املنطقة ع
ي. ى التوا ى 33% و32% و17% ع ا إ ي ال تصل حصة إيرادا ي الطعام التقليدي ومطاعم الوجبات السريعة واملقا ي منطقة املطار القديم  قطاعات 

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي منطقة املطار القديم من حيث العدد واإليرادات  الشكل البياني 13: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 
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33%

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȱɗȆɳɭ 
ȲȆɈםȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ɯʆȯɜɦȄ
110

ȓɮɐɇֿ ȄࡧȮȄȳʆǻ 
ȲȆɈםȄࡧʏࡧࡩȔȆȋɼȳȼםȄɼ 

ɯʆȯɜɦȄ     
285 

ɤȆʈȲࡧɰɽʊɨɭ

وجبات سريعة مطاعم عادية ريا كافت ي صاالت حلوى مقا منافذ مشروبات

ي قطر]42 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ي منطقة املطار القديم   جدول 12: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

120 قائم بذاتھ عربي مطعم عادي ديوانية قصر البخاري

80 قائم بذاتھ هندي مطعم عادي رس تندور إكس

120 قائم بذاتھ صي مطعم عادي رز ثري بي

150 قائم بذاتھ عربي مطعم عادي ي الكباب

45 قائم بذاتھ مطعم وجبات سريعة الوجبات السريعة كنتاكي

25 قائم بذاتھ لبناني مطعم وجبات سريعة الشاورما اللبنانية

60 قائم بذاتھ عربي مطعم وجبات سريعة راء الب

80 قائم بذاتھ ي إيطا مطعم وجبات سريعة ا  شركة يلو كاب بي

35 قائم بذاتھ / صي فلبي ريا كافي فاست أند فاين

30 قائم بذاتھ مصري ريا كافي عش البلبل

50 قائم بذاتھ فلبي ريا كافي مطعم أمواج

40 قائم بذاتھ صي ريا كافي  أناناس

30 قائم بذاتھ ي حلويات مقا دانكن دونتس

150 مركز تسوق أوروبي ي مقا  أوبرا

45 مركز تسوق حلوى ي مقا تصميم

100 مركز تسوق الوجبات السريعة ي مقا راميك مقه س

43 [مقدمة]



فريج بن محمود9.9.1
شكل املطاعم 

ُ
ا بنحو 176 مليون ريال قطري. وت قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي منطقة فريج بن محمود 102 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ي. أما  ى التوا ريات 17% و15% ع ي والكافي شكل املقا
ُ
ن ت ي ح ي املنطقة  ي املطاعم  ي بن محمود 56% من إجما العادية ومطاعم الوجبات السريعة 

ي  ى التوا ا ع ي حيث تبلغ إيرادا ي املطاعم العادية ومطاعم الوجبات السريعة واملقا ي بن محمود  من حيث اإليرادات، فتتمثل أفضل ثالثة قطاعات 
42% و20% و%16.

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي فريج بن محمود  الشكل البياني 14: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 
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ي فريج بن محمود   جدول 13: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

قائم بذاتھ 180 مأكوالت بحرية مطعم عادي ر للمأكوالت البحرية البحار الصغ

قائم بذاتھ 250 مأكوالت بحرية مطعم عادي ر رد لوبس

قائم بذاتھ 100 مكسيكي مطعم عادي كاليفورنيا تورتيا

قائم بذاتھ 200 شمال الهند مطعم عادي ر بالك بي

قائم بذاتھ 70 وجبات سريعة مطعم الوجبات السريعة الجلي

قائم بذاتھ 55 عربي مطعم الوجبات السريعة كبدة وشاورما

قائم بذاتھ 45 باكستاني مطعم الوجبات السريعة مطعم الجمل

قائم بذاتھ 35 هندي مطعم الوجبات السريعة كاري ليف

فندق 400 ي إيطا مطعم فاخر دي كابري، ال سيجال

فندق 350 ي دو مطعم فاخر ي سيجالون، ال سيجال

فندق 350 ياباني مطعم فاخر ين سو بار، ال سيجال

فندق 400 تايالندي مطعم فاخر ن ساباي التايالندية، ذا ويس

قائم بذاتھ 25 وجبات سريعة ريات كافي مقه كينجز

قائم بذاتھ وجبات سريعة 80 ريات كافي مطعم تشويس

قائم بذاتھ 35 هندي ريات كافي ي جال للدجاج املق

40 فندق وجبات سريعة ي مقا  أورانجري كافيھ تروتوار، ال
سيجال

قائم بذاتھ 150 مقه ي مقا مقه بي

قائم بذاتھ 80 مقه ي مقا  كابتشينو

قائم بذاتھ 35 حلويات ي مقا  سوربيتو

فندق مقه 250 ي مقا ن مقه ويفز بول، ويس
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العزيزية10.9.1
ا بنحو 131 مليون ريال قطري. وتقع املطاعم واألماكن  قدر  إيرادا

ُ
 ت
ً
ي منطقة العزيزية 95 منفذا ي منافذ األطعمة واملشروبات ال تعمل  يبلغ إجما

ي املنطقة صب  . وتشمل بعض منافذ األطعمة واملشروبات الرئيسة ال تعمل  األخرى ال تقدم الطعام باألساس بطول شارع العزيزية التجاري الرئيس
مثل مرمرة   

ً
ركية األوسع انتشارا ال ن املناطق ال تضم إحدى مجموعات مطاعم الشواء  ر هذه املنطقة من ب عت

ُ
وت وبرجر كينج.  ا،  ودومينوز بي واي، 

ي. ي نفس املنطقة؛ جولدن سبون فروزن يوجرت وبيك مول ومقه في ي ال توجد  ى املقا اسطنبول، وبورصة اسطنبول، والباشا. ومن األمثلة ع

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي العزيزية  الشكل البياني 15: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 
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ي العزيزية   جدول 14: أبرز منافذ األطعمة واملشروبات 

املوقع
ن  سعر الوجبة لشخص

(ر.ق) 
نوع األطباق التصنيف اسم املطعم

قائم بذاتھ 140 شرائح لحم مطعم عادي بوندروزا

قائم بذاتھ 80 شمال الهند تندور مطعم عادي

قائم بذاتھ 85 أفغاني أخوان األفغاني مطعم عادي

قائم بذاتھ 120 أوروبي جارف مطعم عادي

قائم بذاتھ 45 وجبات سريعة مطعم وجبات سريعة برجر كينج

قائم بذاتھ 40 ي الطعام الص مطعم وجبات سريعة  صب واي

قائم بذاتھ 65 ي إيطا مطعم وجبات سريعة ا دومن بي

قائم بذاتھ 65 تركي مطعم وجبات سريعة  بورصة اسطنبول

قائم بذاتھ 35 وجبات سريعة ريا كافي تي تايم

قائم بذاتھ 35 وجبات سريعة ريا كافي ريا ريم كافي

قائم بذاتھ 25 هندي ريا كافي ريا رويال كافي

قائم بذاتھ 40 وجبات سريعة ريا كافي جلف تي

قائم بذاتھ 55 ي مقه مقا بابا شباتي

قائم بذاتھ 30 حلويات ي مقا جولدن سبون

قائم بذاتھ 35 ي مقه مقا ي  تي أند كو

قائم بذاتھ 40 مقه ي مقا الخيام
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املطاعم الفاخرة2.

ريال للشخص الواحد،  يبلغ متوسط سعر الوجبة فيھ 300  املطعم الفاخر مطعم ذو مستوى راٍق 
رة  ي الدوحة سلسلة مطاعم نوبو وهاكسن الشه ى هذا الطراز من املطاعم العاملة  ومن األمثلة ع
ى بعض املطاعم املستقلة مثل مطعم إيدام والسلطان ابراهيم وآستور جريل وجيمخانا،  باإلضافة ا

ي الفنادق ذات الخمسة نجوم. ي املناطق الراقية من املدينة و ا  وتزاول هذه املطاعم نشاطا

إيالء  عادة  يتم  املطاعم  هذه  تقدمها  ال  والخدمات  النوعية  الجودة  ى  ع رك  ال ى  ا باإلضافة 
ي خدمة  واحد  (نادل)  ي العادة موظف  ويختّص  ر من األهمية،  ا الكث الديكورات الداخلية ف
ى عمل  ن يشرف مدير صالة املطعم ع ي ح ي املطعم  ى طاولة واحدة  زبون أو عدة زبائن يجلسون ا

موظفي خدمة زبائن املطعم كلُّ ضمن نطاق الخدمات ال يقّدمها لطاولتھ.

يتم تجه املطعم الفاخر عادة بأثاث ذا نوعية جيدة تتناغم تصاميمھ وألوانھ مع اإلطار العام لديكور 
 
ً
ي أطباق وأواٍن وأدوات سفرة راقية ذات طابع رسم بعيدا املطعم، كما يتم تقديم الطعام للزبائن 

ن البالستيكية ال تستعمل ملرة واحدة. عن األدوات قليلة الجودة مثل املالعق والشوك والسكاك

ر  ّ هذه املطاعم امتناعها عن تقديم خدمة التوصيل للمنازل وعدم قبول طلبات تحض ومما يم
ى ضرورة  كما تّصر هذه املطاعم ع ى شكل وجبات جاهزة لالستالم من قبل الزبائن،  األطعمة ع

ا. ارتداء الزبائن للمالبس الرسمية أثناء تواجدهم ف

ي طه  رافية  ى ما يتمتع بھ رئيس الطهاة فيھ من شهرة وسمعة اح ر ع ى حد كب يعتمد املطعم الفاخر ا
ى أعمالھ عند مغادرة رئيس   ع

ً
ن األطباق لذا فإن هذا املطعم يعاني من آثار تنعكس سلبا ر وتزي وتحض

 ّ ر وتب ي تحض ويعرف عن هذه املطاعم اتباعها لألساليب التجريبية  الطهاة أو تركھ العمل فيھ، 
ي التغذية وال تشمل فن وعلم الطبخ  ي ذلك اتباع األساليب الحديثة  بما   – وتقديم األطعمة 

ر األطعمة. ي التحكم بدرجات الحرارة عند طه وتحض والطرق العلمية والصحية 

نظرة عامة1.2

ي عدد منافذ خدمات األطعمة واملشروبات  ل ما نسبتھ 5% من إجما
ّ
 تشك

ً
ي دولة قطر (142) مطعما يبلغ عدد املطاعم الفاخرة العاملة 

ي  لت هذه العائدات ما نسبتھ 9,7% من إجما
ّ
ي العام حيث شك ّدر ت عائدات املطاعم الفاخرة 675 مليون ريال قطري 

ُّ
ي الدولة، وقد ق

ي ذلك العام. ا قد بلغ 4,75 مليون ريال قطري  ي الدولة وهو ما يع أن معدل ايراد املطعم الواحد م عائدات قطاع األطعمة واملشروبات 

ن  دف هذه املطاعم الزبائن من القطري ي آن واحد، وتس ي قطر بسعة استيعابية تفوق 100 زبون  ر من املطاعم الفاخرة  يتمتع عدد كب
ّ بھ هذه املطاعم انخفاض تكرار  ن، ومما تتم ى السائح ومواط دول مجلس التعاون واألجانب من ذوي الدخول العالية باإلضافة ا
اية  ي عطالت  ا الطاولة الواحدة  ن يزداد عدد املرات ال تستخدم ف ي ح ي اليوم خالل أيام األسبوع  استخدام الطاولة الواحدة 

األسبوع والعطالت الرسمية.

ى ارتفاع  ي هذا االرتفاع ا ن 20% و 35% ، ويرجع السبب  راوح هذا الهامش ب  حيث ي
ً
ي قطر مرتفعا ر هامش الربح للمطعم الفاخر  يعت

ى الرغم من سرعة الخدمة وقصر املّدة الزمنية ال يشغل  ر الوجبات، وع قيمة الفاتورة ال يدفعها الزبون وانخفاض تكلفة تحض
ن 70 و 85 دقيقة إال أن معّدل تدفق الزبائن يظل دون مستوى سرعة  راوح ب ى كامل الخدمة وال ت ا ع ا الزبون الطاولة ويحصل ف ف

الخدمة ال يقدمها املطعم الفاخر.

حجم سوق قطاع املطاعم الفاخرة2.2

ي قطر]48 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي قطر  الشكل البياني 16: أبرز املطاعم الفاخرة 
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عالم

مأكوالت بحرية أوروبي

ي ايطا

لبناني فرنس أخرى

قاّري ستيكهندي

ر  ي .تحض ن تستورد بعض املكّونات واللحوم املستخدمة  ي ح ن  ى معظم مكونات الوجبات ال تقّدمها من املوّردين املحلي تحصل املطاعم الفاخرة ع
ى جودة ومذاق هذه األطباق.   ع

ً
األطباق الخاصة من الخارج وذلك حفاظا

ويقاس مستوى  والهندية،  والفرنسية،  والعربية،  واإليطالية،  والقاّرية،  ي قطر األطباق العاملية،  تشمل أطباق الطعام ال تقّدمها املطاعم الفاخرة 
واإليطالية،  فاملطاعم الفاخرة ال تقدم األطباق العاملية والعربية،  ى نوع األطباق ال يقدمها هذا املطعم،  ى املطعم الفاخر بالدرجة ع اإلقبال ع
ى تقديم املشاوي ويرجع السبب  ى املطاعم اليابانية ال تقّدم السو واملطاعم املنغولية ال تعتمد ع  ما تتفّوق ع

ً
ي قطر غالبا والفرنسية، والهندية 

ى مثل هذه األطباق. ن ع ى عدم تعود الزبائن القطري ي ذلك ا
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ي قطر   جدول 15: املطاعم الفاخرة 

ي قطر املطاعم الفاخرة املعروفة 

األطباق الهندية األطباق العربية/ الشرق أوسطية األطباق اإليطالية  األطباق العاملية

بومباي بال أجورا أنتيكا بيسا امل

تشينجاري – فندق راديسون بلو ام – منتجع بنانا آيالند ّ ال أزرق – منتجع بنانا آيالند كاريزما – وارويك الدوحة

جيمخانا راتون جراند ن – منتجع ش  الشاه
 الدوحة

 مطاعم كورسيكا ريستوران –
 فندق كونكورد الدوحة

س موندو

مطعم زعفران السفرة ركونتيننتال كوتشينا – ماريوت ماركي الدوحة  كورال – فندق ان
الدوحة

ي مطعم ساران  السلطان ابراهيم– فندق سانت
ريج

مطعم ديكابري مطعم كوزمو

سيجنيتشر صالة الونيس منتجع شرق مطعم إلتياترو  مطعم فليفورز – فندق موفيمبيك
 الدوحة

مطعم أرض كنعان راسوي ماريوت الدوحة ا مطعم ال بي مطعم فاليينج كاربيت

مطعم تاماريند الهندي عزيزة مطعم ال سبيجا مطعم فورك نايف 

– برج الحمام راندا مطعم ال ف هايد بارك

– مطعم املجلس مطعم لو فيسوفيو رج – وارويك الدوحة  لوب

– مطعم ماميج ر مون مطعم بي لو سيجالون

– مطعم مسك مطعم بورتشي مواسم

–  مطعم نيسانتاس باسكوس –
فندق ميليا الدوحة

مطعم ريفا نيدايا

– مطعم سريدان مطعم روكا – فندق جراند حياة أوليف أويل

– مطعم الجون – فندق ري كارلتون مطعم روميو و جولييت بانوراما – شعلة الدوحة

– – مطعم ايتاليان جوب ونال تيستس  س

– – – مطعم جريل – فندق جراند حياة

– – – مطعم سكوير

– – –  مطعم فاين – فندق سانت ريج

ي قطر]50 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 





املواقع الرئيسية للمطاعم الفاخرة 3.2
ن تعمل 5% من هذه  ي ح ي قطر  ي 85% من املطاعم الفاخرة  ي فنادق الخمس نجوم حيث تحتضن أبرز هذه الفنادق حوا تقع معظم املطاعم الفاخرة 

ي. املطاعم بصورة مستقلة، وتشمل املواقع األخرى للمطاعم الفاخرة منتجع بانانا آيالند، لؤلؤة قطر، سوق واقف، ومطار حمد الدو

ي هذه الفنادق يضفي  ا من قبل نزالء الفنادق كما أن وجودها  ر فنادق الخمس نجوم مواقع مثالية للمطاعم الفاخرة وذلك لسهولة الوصول إل تعت
ى  رها من بيع املشروبات الكحولية ا ى ذلك تستفيد هذه املطاعم دون غ ا، وعالوة ع ي الفنادق ال تحتض ا املزيد من القيمة والبيئة املوازية لر عل

ي فنادق الخمس نجوم. جانب وجبات الطعام باعتبار أن القانون ال يسمح ببيع املشروبات الكحولية إال 

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

 الشكل البياني 17: املواقع الرئيسية للمطاعم الفاخرة
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أخرى

قائم بذاتھ داخل فندقجزيرة بنانا

اللؤلؤة

الدفنةاللؤلؤة

هبن محمود املن
سوق واقفأم غويلينا

الخليخ الغربي

اسلطة
الوعب

كتاراأخرى
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ه، والسلطة، وفريج بن محمود، وتقع ي مناطق الدفنة، والخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، واملن ي الدوحة و هناك خمسة مواقع مثالية للمطاعم الفاخرة 
ي املناطق التالية من الدوحة: رة  بعض املطاعم الفاخرة الشه

كلُّ من مطاعم السفرة، أنتيكا بيسا، برج الحمام، إلفارو، ميجو، نوزومي، باتاجونيا، ريستوران آرجينتينو، برينس 
رسيا، ساوا – مارسا ملز كمبنسكي، تورو تورو، ومطعم زرياب. أو ب

لؤلؤة قطر

، كوتشينا، إيبانيما، ال سبيجا، ال فارين، ماركت باي جان جورج، نوبو، سيجنيتشر، سريدان، كلُّ من مطاعم أتشي
رها. وام، زي الونج، وغ

الخليج الغربي، الدفنة

رها. رج، تانجيا، وغ كلُّ من مطاعم كاريزما، كوزمو، لوب السد

رها. ي، وغ ا، باريسا، ساران كلُّ من مطاعم املطبخ، جيمخانا، إيدام باي آالن دوكاس، ال بي سوق واقف

كلُّ من مطاعم الدانة، الليوان، صالة الونيس، آسيا اليف، الكورنيش– فندق ماريوت الدوحة، جيھ دبليو ستيك 
ونز، تاج راسوي. هاوس، باريسا، سالسا، س

السلطة

. أجورا، فليفورز، فاليينج كاربيت، بانوراما – شعلة الدوحة، ثري سيكس الوعب
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4.2

5.2

التكلفة االستثمارية لتأسيس األعمال – املطعم الفاخر

الجدول الزم التقديري لتأسيس األعمال – املطعم الفاخر

والديكور  واإليجار،  البلدية،  ووزارة  العامة  الصحة  وزارة  من  الالزمة  راخيص  ال وباستصدار  التجاري  بالسجل  قة 
ّ
املتعل املصاريف  ل 

ّ
تشك

راوح حجم   من تكلفة إعداد وتأسيس املطاعم الفاخرة حيث ي
ً
را  كب

ً
ي، وأجهزة ومعدات املطبخ، وأدوات وأواني طه الطعام وأدوات السفرة، جزءا الداخ

 ملوقع املطعم وحجمة ونوعية أو طراز املطعم (من حيث 
ً
ن 8 و 12 مليون ريال قطري للمطعم الواحد، ويختلف حجم االستثمار تبعا هذه التكاليف ب

ي وأدوات السفرة املستخدمة ونوعية األطباق ال يقدمها املطعم) والخدمات اإلضافية األخرى ال قد يقدمها املطعم ( مثل املشروبات  الديكور الداخ
ا لصالة املطعم بحيث تستوعب  ر مربع يخّصص 65% – 75% م ي 400 م ى مساحة من األرض تقدر بحوا الكحولية والشيشة). ويحتاج املطعم الفاخر ا

ن للمطعم. ى 35% من هذه املساحة للمطبخ واملخزن التابع ن يخصص 25% ا ي ح  
ً
170 – 200 زبونا

ر الخاصة ال تحدد نوعية املطعم  ي الفنادق ذوي الخمس نجوم، وتقوم إدارة الفندق عادة بوضع املعاي ي قطر  تقع معظم املطاعم الفاخرة العاملة 
ي: ذا الخصوص ما ي ر ال تضعها الفنادق  ا مزاولة أعمالھ داخل هذا الفندق، ومن املعاي الذي تسمح لھ بموج

أن يتمتع املطعم املراد تأسيسھ بشهرة عاملية أو يكون لدية رئيس طهاة ذا سمعة عاملية. •
ي فنادق أخرى). ره (بمع أال يكون لھ فروع أخرى  ى الفندق وحده دون غ مراعاة أن يكون املطعم ذا خدمات حصرية تقتصر ع •

ى سبيل الفروغ أو خلو الرجل) يدفع ملرة واحدة لقاء  ن 100,000 و500,000 ريال قطري من املطعم (ع راوح ب  ي
ً
 ماليا

ً
يتقا الفندق مبلغا

إقامة مطعم داخل الفندق.
•

ن 5% و15% وذلك  راوح ب ن املطعم والفندق يتقا الفندق نسبة مئوية من اإليراد الشهري للمطعم ت ى اإليجار املتفق عليھ ب إضافة ا
ن. ن الطرف حسبما يتم االتفاق عليھ ب

•

 ، ى املستثمر خاللها تحديد موقع املطعم واستئجار املب ّن ع يتع  
ً
شهرا و12   8 ن  راوح ب تستغرق عملية تأسيس وتجه املطعم الفاخر مّدة زمنية ت

ي خدمة  راخيص الالزمة، واختيار قائمة الطعام، ووضع التصاميم والديكورات الداخلية، وتوظيف األيدي العاملة املناسبة للعمل  ى ال والحصول ع
ي التشغيل  ن والبدء  ر األغذية" للموظف ى شهادات "تحض ن، والحصول ع ي املطبخ، وتدريب املوظف ي إعداد وتج الطعام  ي صالة املطعم و الزبائن 

التجري للمطعم.
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تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.2

ي – املطاعم الفاخرة ي 2: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

التكلفة اإلستثمارية لتأسيس املطعم الفاخر عادة عالية وينفق معظمها ي أعمال 
ن. ي، وأجهزة ومعدات املطبخ، ورواتب ,اجور وتدريب املوظف الديكور الداخ

•  

عالم  ي  السائدة  الحديثة  التوّجهات  ى  ع الفاخرة  املطاعم  بعض  ز 
ّ
ترك

وفن  الحديثة  التغذية  علوم  أساليب  تب  مثل  واملشروبات  األطعمة 
ّ هذه األساليب  ي طه األطعمة ، وقد يؤدي تب استخدام الحرارة املتباينة 

ى هذه املطاعم. ى خفض حجم الطلب ع ا

•  

ى  ع تعتمد  ال  املطاعم  ي  وخاصة  مرتفعة  الهدر  نسبة  تكون  ما  غالبا 
املنتجات الطازجة مثل اللحوم والخضار

•  

ي معدالت تدفق الزبائن  ى انخفاض  قد تؤدي أوضاع التباطؤ اإلقتصادي السائدة ا
خفض  نحو  بالزبائن  ستدفع  األوضاع  هذه  مثل  أن  حيث  الفاخرة  املطاعم  ى  ع

ى األطعمة مرتفعة التكلفة. اإلنفاق ع

•  

م اإلقتصادي أن ترفع من املصاريف 
ّ
ي معدالت التضخ ايد  إن من شأن االرتفاع امل

ي  التشغيلية للمطاعم الفاخرة وقد ال تتمكن هذه املطاعم من تحميل هذا اإلرتفاع 
املصاريف التشغيلية للزبائن. 

•  

ا  ال يقع ف ى ذلك)  وما إ (املجمعات التجارية والفنادق،  ي فتح املنشأة  ر  التأخ
ى تكبده املطعم لخسائر ونفقات إضافية املطعم يمكن أن يؤدي إ

•  

ى انخفاض  ا املنفذ يمكن إن يؤدي إ ى املنشأة ال يقع ف ضعف إقبال الزوار ا
ى إغالق املطعم ي بعض الحاالت قد يؤدي إ املبيعات و

•  

ى  راطات الصحية املتعلقة بالنمشات الغذائية يمكن أن يؤدي إ ام باالش عدم االل
ى 60 يوًما مما يتسبب بأضرار مادية باملطعم وسمعتھ إغالق املطعم ملدة تصل إ

•  

ا  ى املفاهيم واألطباق الجديدة ال يزداد إقبال الزبائن عل رك ع ي ال ينب
ي بحث دائم عن أطعمة  باعتبار أن الزبائن يفضلون ارتياد مطاعم مختلفة 

وأجواء متنوعة ومختلفة.

•  

ى تجارب وانطباعات الزبائن بشكل عام وشامل وال  تعتمد املطاعم الفاخرة ع
ى جودة األطعمة املقدمة للزبائن فقط بل تشمل  تقتصر هذه االنطباعات ع
ي للمطعم الخ. عوامل أخرى مثل مستوى الخدمة املقّدمة، والديكور الداخ

•  

 ّ ر مستوى كفاءة موظفي املطعم الفاخر من العناصر الهامة ال تم يعت
ى  ره من مطاعم الفئة املماثلة ومن املطاعم األخرى ال تنتم ا املطعم عن غ
ي املطعم الفاخر عادة من الطراز األول  فئات أخرى. ويكون مستوى الخدمة 
ي. ي هذا املطعم موظفون وطهاة من ذوي الكفاءة والتدريب العا حيث يعمل 

•  

نقاط القوة

الفرص
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نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس7.2

ي 3: نموذج بورتر – املطاعم الفاخرة  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للموردين
ن  شدة املنافسة ما ب
ن ن الحالي املنافس

متوسط

ر  ي املطاعم الفاخرة الكث ب االستثمار 
ّ
يتطل

من األموال املستثمرة مقارنة باملطاعم األخرى.
•

ي طريق  هناك العديد من العقبات ال تقف 
املواقع  ايجاد  حيث  من  الجدد  ن  الداخل

ن. ن املدّرب املناسبة واملوظف

•

  مرتفع

ر طراز املطاعم أو  ى تغي لدى الزبائن القدرة ع
اختيار مطاعم أخرى منافسة خاصة وأن ذلك 
ى أية تكلفة إضافية بالنسبة لهم. ال ينطوي ع

•

األفراد  دفة  املس الزبائن  شريحة  تشمل 
الذين  ن  والسائح العالية  الدخول  ذوي  من 
الراقية  الخدمة  ى  ع للحصول  يتطلعون 

وجودة النوعية لألطعمة املقّدمة

•

ى مرتفع  متوسط ا

االقتصادية  الظروف  ي  الزبائن  يتوقف  قد 
الفاخرة  املطاعم  ارتياد  عن  الصعبة 
املطاعم  أو  العادية  باملطاعم  واستبدالها 

م. دف تخفيض نفقا سريعة الخدمة 

•

 متوسط

املواد  ى  ع قطر  ي  الفاخرة  املطاعم  تعتمد 
ولكن  املستوردة  األطباق)  (مكونات  الخام 
هناك عدد ال بأس بھ من موردي املواد الخام 

ي السوق املحلية.

•
 متوسط

خدمات  سوق  ي  املنافسة  مستوى 
متوسط  قطر  ي  والشروبات  األطعمة 
من  ر  بالكث تزحم  ال  السوق  هذه  ألن 
املطاعم املتنافسة، كما أن لكل مطعم 
ي  خصوصيتھ  الفاخرة  املطاعم  من 

ن بھ. العمل وزبائنھ الخاص

•

 

ديد من املنتجات ال
البديلة
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العوامل الرئيسية للنجاح 8.2

ي الجو العام للمطعم، ومستوى الخدمة، والخيارات  ن العوامل الرئيسية للنجاح بالنسبة للمطاعم الفاخرة مجموعة من العناصر واملتمثلة  إن من ب
ي املطعم. ا قائمة الطعام  ال تتضم

 

ي 4: العوامل الرئيسية للنجاح للمطاعم الفاخرة  الرسم التوضي

ɯɐɈɮɨɦࡧɬȆɐɦȄࡧɽݍݨȄࡧɼǷࡧɬɽɺɘםȄ
ʅȱɦȄ؟ۜܣࢫȆȷֿȄࢫɪɭȆɐɦȄࢫȳȫȆɘɦȄࢫɯɐɈɮɨɦࢫɬȆɐɦȄࢫɽݍݨȄࢫɼǷࢫɬɽɺɘםȄفࢫȗɐʇ 
ȓɜʊɛȯɦȄࢫɪʊȿȆɘȗɦȄࢫȑɐɨȕɼ�֗ɰɽȋȵɦȄࢫȓʊɳɸȰࢫʏࢫࢭȓɮʊɜɦȄࢫȭʊȷȳȕࢫɯɺȸʇ 
ȒǴȆՌՌɃׁȄࢫɪՌՌȝɭࢫɯՌՌɐɈɮɨɦࢫɬȆՌՌɐɦȄࢫɽՌՌݍݨȄࢫɼǷࢫɬɽՌՌɺɘםȄࢫʏՌՌࢫࢭȆՌՌٔڈʊɮɄȕࢫɯՌՌȗʆܣࢫՌՌۘɦȄ 
ȲɽՌՌɢʆȯɦȄɼࢫȒȯՌՌǾȆםȄࢫȔȄɼȮǷɼࢫʎՌՌɲȄɼֿȄɼࢫɚȆՌՌȍɇֿȄࢫȓՌՌʊɏɽɱɼࢫʃɜʊՌՌȷɽםȄɼ 
ʏڲȆȗɦȆȋɼࢫɯɐɈɮɨɦࢫȓɜʊɱǷࢫȒȲɽȿࢫɂȳɏࢫʏࢭ� ՎȆɭȆɸ� ՎȄȲɼȮࢫɯɐɈɮɨɦࢫʏڴȫȄȯɦȄ 

ɯɐɈםȄࢫȄȱɸࢫɵɏࢫɰɽȋȵɦȄࢫɾȯɦࢫʎȌȆȣʆȄࢫɎȆȍɈɱȄݸࢫ Քفܥʆ

ȓɭȯݍݵȄࡧɾɽȗȸɭ
֗� ՐɤȆՌՌɏࢫɾɽȗՌՌȸɭࢫȔȄȰࢫȳՌՌȫȆɘɦȄࢫɯՌՌɐɈםȄࢫʏՌՌࢫࢭȓՌՌɭȯݍݵȄࢫɰɽՌՌɢȕࢫɰǷࢫʏՌՌڧȍɴʆ 
ȓȍՌՌȸȘɡɭࢫȔȄفՌՌȫࢫɵՌՌɭࢫɯՌՌٱڈȯɦࢫȆՌՌɭࢫɪɠࢫɑՌՌɃɼࢫɰՌՌ؈ɘɋɽםȄࢫʄՌՌڴɏࢫȑՌՌȕفʈɼ 
ȆْڈɗȳɐɭࢫȮɽʆࢫȓɭɽɨɐɭࢫɪɢȉࢫɷȯʈɼȵȕɼࢫɰɽȋȵɦȄࢫȓɭȯȫࢫʏࢫࢭȑʈȲȯȗɦȄ�ǴȆɳțǷ 

ɬȆɐɈɦȄࢫȓɮǾȆɛࢫɻɳɮɄȗȕࢫȆɭࢫɤɽȧ

ɬȆɐɈɦȄࡧȓɮǾȆɛࡧȆٔڈɮɄȗȕۘܣࡧɦȄࡧȔȄȲȆʊݍݵȄ
ȆٕڈɨɏࢫɖȲȆɐȗםȄࢫȔȆɺȡɽȗɦȄɼࢫɵǾȆȋȵɦȄࢫȆɺɨ ՔɄɘʆۘܣࢫɦȄࢫȔȄȲȆʊݍݵȄࢫɰǷࢫȆɮȉ 
ՔɬȆՌՌɺɦȄࢫɵՌՌɭࢫɰǼՌՌɗࢫȳɮȗՌՌȸɭفࢫՌՌ Ք؈ɔȖࢫʏՌՌࢫࢭȔȆȋɼȳՌՌȼםȄɼࢫȓՌՌɮɐɇֿȄࢫɎȆՌՌɈɛࢫʏՌՌࢭ 
ȟՌՌʆȯȨȕࢫʄՌՌڴɏࢫɪՌՌɮɐɦȄɼࢫɚɽՌՌȸɦȄࢫʏՌՌࢫࢭȒȯǾȆՌՌȸɦȄࢫȔȆՌՌɺȡɽȗɦȄࢫʄՌՌڲȄࢫɻՌՌ ՔȍɴȗɦȄ 
ف Ք؈ɔȗɦȄࢫȄȱɸࢫȓȍɟȄɽࢫםɯɐɈםȄࢫȆɺɭȯɜʆۘܣࢫɦȄࢫȔȆɭȯݍݵȄɼࢫɬȆɐɈɦȄࢫɯǾȄɽɛ

ɑɛɽםȄ
ɯՌՌȫȴࢫȔȄȰɼࢫȓՌՌʊɛȄȲࢫȓՌՌɜɈɳɭࢫʏՌՌࢫࢭɯՌՌɐɈɮɨɦࢫȑՌՌȷȆɳםȄࢫɑՌՌɛɽםȄࢫȲȆՌՌʊȗȫȄࢫɰǻ 
ɯՌՌɌɐɭࢫȵՌՌɟفʈɼ �֗ɵՌՌǾȆȋȵɨɦ � � ՎȆՌՌȗȉȆț � ՎȆՌՌɜɗȯȕࢫɵՌՌɮɄʆࢫɤɽՌՌɜɐɭࢫʎɲȆɢՌՌȷ 
ȟՌՌʊȧࢫɬɽՌՌȣɱࢫȹՌՌɮݍݵȄࢫȔȄȰࢫɚȮȆՌՌɳɘɦȄࢫɪՌՌȫȄȮ� �ȒȳՌՌȫȆɘɦȄ � �ɯՌՌɏȆɈםȄ 
ɵՌՌɭɼࢫɰ؈ȨǾȆՌՌȸɦȄࢫɵՌՌɭࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫȒȳՌՌɗɼࢫɵՌՌɭࢫɯՌՌɏȆɈםȄࢫɷȱՌՌɸࢫȯʊɘȗՌՌȸȖ 

ɚȮȆɳɘɦȄࢫɷȱɸࢫɑɛȄɽࢫםʏࢮȄȳɦȄࢫɾɽȗȸםȄ

ȓʊɀ ՔɀȬȗɦȄࡧɚȆȍɇֿȄ
ɪՌՌȝɭࢫȓՌՌʊɀ ՔɀȬȗɦȄࢫɚȆՌՌȍɇֿȄࢫɬȯՌՌɜȕܣࢫՌՌۘɦȄࢫɯՌՌɏȆɈםȄࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫɪՌՌ ՔɄɘʆ 
ʄՌՌڴɏࢫȓՌՌʊɦȆɈʆׁȄɼࢫȓՌՌʆȯɳɺɦȄɼࢫȓՌՌʊȋȳɐɦȄࢫɼࢫȓՌՌʈ ՔȲȆɜɦȄࢫɼࢫȓՌՌʊםȆɐɦȄࢫɚȆՌՌȍɇֿȄ 
ȹՌՌʋɦࢫɵՌՌɭȴࢫȱՌՌɳɭࢫȆՌՌٕڈ ՔɳȎȕࢫɯՌՌȕܣࢫՌՌۘɦȄࢫɾȳՌՌȫֿȄࢫɼǷࢫȓՌՌʊȎʈȳȣȗɦȄࢫɚȆՌՌȍɇֿȄ 
ɯɐɈםȄࢫɁɀȬȗʋȷۘܣࢫɦȄࢫɚȆȍɇֿȄࢫȓʊɏɽɱࢫȯʆȯȨȕࢫɰǼɗࢫȄȱɦ�֗ȯʊɐȍɦȆȉ 
ȦȆՌՌȣɱࢫȮȯՌՌȨȕܣࢫՌՌۘɦȄࢫȓʊՌՌȸʋǾȳɦȄࢫɪՌՌɭȄɽɐɦȄࢫɵՌՌɭ� ՔȯՌՌɐʇࢫȆՌՌɺɮʆȯɜȕࢫʏՌՌࢫࢭȳՌՌȫȆɘɦȄ 

ɯɐɈםȄ
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الفرص املستقبلية للمطاعم الفاخرة9.2
ي العام 2016، أي أن  ي 1,377 مليون ريال بحلول العام 2026 بعد أن كان 675 مليون ريال  ى حوا من املتوقع أن ينمو حجم قطاع املطاعم الفاخرة ا

رة. ي تلك الف معدل النمو السنوي املركب قد بلغ %7,4 

ي مختلف  ى مدى كثافة توزيع هذه املنافذ وأحجام التجّمعات السكانية  وترتكز طريقة احتساب وتحديد الفرص املستقبلية ملنافذ األطعمة واملشروبات ا
وتمثل اإلمكانيات الجديدة الفرص املتاحة أمام إقامة املزيد من املطاعم  نسمة من السكان.  مناطق الدولة ومقياس نسبة توزيع املنافذ لكل 1,000 

ي املناطق ذات العالقة. الفاخرة، إن وجدت، 

املناطق املثالية   
ّ
وتكتظ منطقة من مناطق دولة قطر،  ى 19  مليون ريال موزعة ع ي ايرادات قدره 479  بإجما  

ً
فاخرا  

ً
مطعما هناك فرص إلقامة 179 

ر من املطاعم لذا فإن فرص إقامة املزيد من   بالكث
ً
ه وسلطة وفريج بن محمود حاليا ي قطر مثل الدفنة والخليج الغربي واللؤلؤة واملن للمطاعم الفاخرة 

ي هذه املناطق قليلة أو تكاد تكون معدومة. املطاعم الفاخرة 

ا مطاعم فاخرة مثل مناطق الغرافة والعزيزية والوعب والسد والنصر ونجمة والغانم والهالل واملنصورة فإن  بالنسبة للمناطق األخرى ال تتواجد ف
ن خالد فإن فرص إقامة املزيد  ر وع ا متاحة وممكنة، أما مناطق طريق سلوى ومعيذر و أبو هامور ومسيم فرص إقامة املزيد من املطاعم الفاخرة ف
ذه  ا هذه املناطق، ولكن تبقى هناك بعض الجوانب السلبية املرتبطة   ّ  للكثافة السكانية ال تتم

ً
ا تعّد ممتازة وذلك نظرا من املطاعم الفاخرة ف

ا  ا للسّياح وقر ي أن هذه املناطق لم تبلغ املستوى التطويري الذي بلغتھ املناطق األخرى من حيث استقطا ن االعتبار و ي أخذها بع املناطق وال ينب
ى  ر ع ى حد كب ي املناطق ذات الفرص املمتازة يعتمد ا ي فإن نجاح مشاريع املطاعم الفاخرة  من فنادق الخمس نجوم والب التحتية للمواصالت وبالتا

.
ً
إمكانية تطوير هذه املناطق مستقبال

 جدول 16: الفرص املستقبلية للمطاعم الفاخرة 

الفرص املستقبلية للمطاعم الفاخرة

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

37.2 8 9 0.02 56,027 1 4.7 الغرافة 1

0 0 3 2.96 21,289 63 330.6
 الدفنة والخليج

الغربي
2

34.9 14 14 0.00 87,970 0 0 الوكرة ومدينة بروة 3

38.1 15 15 0.00 361,550 0 0 معيذر 4

0 0 8 0.22 49,461 11 69.8 لؤلؤة قطر 5

15.9 5 5 0.00 28,069 0 0 رب مش 6

6.5 2 2 0.00 15,209 0 0 املرخية 7

37.3 8 8 0.00 48,525 0 0 منطقة املطار القديم 8

0 0 5 0.28 28,327 8 21.5 فريج بن محمود 9

21.8 6 12 0.02 283,675 6 27.9 العزيزية و الوعب 10

8.8 2 7 0.12 41,673 5 23.4 السد والنصر 11
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الفرص املستقبلية للمطاعم الفاخرة

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

82 23 23 0.00 545,640 0 0 طريق سلوى 12

8.8 3 5 0.07 28,228 2 5.9 النجمة 13

16.9 5 5 0.00 128,928 0 0
ر  أبو هامور ومسيم

ن خالد وع
14

0 0 3 0.60 18,200 11 31.4 ه املن 15

7.6 2 3 0.06 17,458 1 3.8 الغانم 16

0 0 5 0.15 33,262 5 19.7 أم غويلينة 17

7.2 2 2 0.00 11,671 0 0 الهالل 18

69.3 16 16 0.00 96,308 0 0 الريان 19

15.2 4 4 0.00 26,121 0 0 بن عمران 20

0 0 3 0.60 18,447 11 26.6 اسلطھ 21

29.1 8 8 0.00 50,611 0 0 مدينة خليفة 22

8.9 3 3 0.00 15,920 0 0 الدوحة الجديدة 23

0 0 0 0.00 2,086 0 0 األصمخ 24

15.9 5 6 0.03 37,082 1 3.2 املنصورة 25

17.6 5 5 0.00 33,379 0 0 نعيجة 26

479 136 179 (3) 0.16 2,085,116 125 568.5 ي اإلجما

يع  الدوحة  ي  جديدة  راقية  فنادق  إنشاء  فإن  الفاخرة  املطاعم  من  املزيد  إلنشاء  املتاحة  الفرص  حول  أعاله  الجدول  ي  ورد  ما  ى  ا باإلضافة 
ي قطر بحلول عام   من تصنيف 4 و 5 و 7 نجوم أعمالها 

ً
ع أن تباشر 62 فندقا

ّ
ا ، فمن املتوق  جديدة إلنشاء مثل هذه املطاعم ف

ً
بالضرورة وجود فرصا

ى الفنادق قطر فإن كل فندق من هذه الفنادق  ي لهذه املطاعم ع 2022 ( راجع الجزء 11–2 للمزيد من التفاصيل) ، وإذا ما أخذنا معّدل التوزيع الحا
ستباشر العمل خالل السنوات الثالث   

ً
فاخرا  

ً
مطعما مليون ريال قطري وهو ما يع أن 186  سيحتضن ثالثة مطاعم فاخرة بمتوسط ايراد يبلغ 4,6 

ى  رب، وروضة الخيل، والسد إضافة ا ي مناطق اللوسيل، ومش ي ايرادات قدره 859 مليون ريال ، ومن املتوقع أن تنتشر هذه املطاعم  القادمة بإجما
ة 63. املناطق املحيطة بالخليج الغربي وعن

(1)

(2)

(3)

لكل 1,000 نسمة
ى املناطق ى عدة عناصر تشمل: "معدل كثافة املنافذ القائمة حالًيا"، توزيع السكان ع  تم حساب الفرص املستقبلية لتأسيس منافذ أطعمة ومشروبات بناء ع
 املختلفة، واملعدل املعياري لكثافة املنافذ لكل 1,000 من السكان. ويمثل ذلك البيان الفرص املحتملة لتأسيس منافذ جديدة لألطعمة واملشروبات بخالف

ى حده املنافذ القائمة حالًيا (إن وجد) بكل منطقة ع
معدل املعيار
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املطاعم العادية3.
(Casual Dinning)

 خيار توصيل الوجبات للمنازل أو 
ً
ي املطعم وتوفر أيضا تقدم املطاعم العادية خدمة تناول الطعام 

 ما تكون الجودة النوعية للطعام ومستوى 
ً
ها لحضور الزبون واستالمها من مقر املطعم، وعادة تجه

تقدم هذه املطاعم قوائم  إذا ما قورنت باملطاعم الفاخرة.   
ً
الخدمة وديكورات املطعم أقل ترفا

ي  ي مختلف أنحاء العالم (وذلك  ن فروعها املختلفة املنتشرة  طعام موحدة مع اختالفات بسيطة ب
ي هذه املطاعم نحو  ن  حالة املطاعم العاملة وفق نظام حق االمتياز). يبلغ متوسط الوجبة لشخص
 
ً
ا (من حيث كونھ مطعما ى موقع املطعم واملنطقة ال يتواجد  ى 300 ريال قطري، وذلك بناًء ع 50 إ

ي املجمعات التجارية والشوارع الرئيسية وفنادق الخمس نجوم).  أو من املطاعم ال تقع 
ً
منفردا

ي  ى نظام حق االمتياز موحدة بينما تختلف األسعار  ي املطاعم املعتمدة ع تكون أسعار الوجبات 
يوجد نوعان للمطاعم العادية،  ا.  ى موقعها واملنطقة ال تتواجد  ع ا بناًء  املطاعم القائمة بذا
واملطاعم  ى نظام حق االمتياز مثل سالسل مطاعم تشيل وأبلب وناندوز،  املطاعم القائمة ع ي:  و
ى نظام حق االمتياز مثل مطعم البيت الشامي ومطعم البوسفور ومطعم إيطاليا ميا  ر القائمة ع غ
ومطعم لو سباجيتو ومطعم تركيا املركزي ومطعم مهراجا ومطعم البخاري. وبحسب املقابالت األولية 
ي مطاعم  ي مطاعم األطعمة واملشروبات فإن 75% من املطاعم العادية  ال تم إجراؤها مع مشغ
ى أن املطاعم  ر إ ا يقوم بتأسيسها مستثمرون محليون أو إقليميون أو دوليون، وهو ما يش قائمة بذا

ي قطر.   
ً
ر انتشارا ي األك ى نظام حق االمتياز  ر القائمة ع غ

بينما تشهد بعض  والعشاء.  ي وجب الغداء  تشهد غالبية املطاعم العادية معدالت إقبال مرتفعة 
 3 املطاعم مثل تشيل وأبلب معدالت إقبال مرتفعة من الزبائن من منتصف الليل وح الساعة 

ن. ن القطري ، وتكون غالبية هؤالء الزبائن من فئ الشباب واملواطن
ً
صباحا

نظرة عامة1.3

 هو االتجاه 
ً
ى مستوى العالم، ويعد هذا أيضا ر من قطاع املطاعم ع تمثل املطاعم العادية النسبة األك

 بعالمة 
ً
 مستقال

ً
ا 569 مطعما ي قطر (م  

ً
 عامال

ً
 عاديا

ً
ي دولة قطر، حيث يوجد 795 مطعما السائد 

ي  ي عدد مطاعم بيع األغذية واملشروبات. بلغ إجما تجارية خاصة بھ)، وهو ما يشكل 27% من إجما
ي عام 2016، وهو ما يشكل 38.2% من  ي قطر 2,672 مليون ريال قطري  عائدات املطاعم العادية 
ي عائدات قطاع املطاعم. ويمثل هذا الرقم متوسط عائدات يبلغ 3.36 مليون ريال قطري لكل  إجما

مطعم.

وهو معدل أقل من معدالت  ى %25،  إ ي قطر من 15  يبلغ متوسط هامش الربح للمطاعم العادية 
الزبائن  إقبال  معدالت  ارتفاع  فإن  الفاخرة  املطاعم  من  العكس  ى  وع أنھ  إال  الفاخرة،  املطاعم 
ن 45 و60 دقيقة يعوض  راوح ب ي املطاعم العادية والذي ي ى الطاوالت  ر الزبائن ع ّ وسرعة معدل تغ
ى املواد الغذائية ومكونات  ي هذه املطاعم. تحصل غالبية املطاعم العادية ع انخفاض هامش الربح 
راد  ى نظام حق االمتياز تقوم باست إال أن بعض املطاعم القائمة ع ن،  دين محلي الوجبات من ُموّرِ
ى نفس النكهة  اللحوم وبعض أنواع الخلطات واملكونات من مصادرها األصلية لضمان الحفاظ ع

ي جميع املطاعم التابعة لنفس العالمة التجارية. والطعم املوجودة 

حجم سوق قطاع املطاعم العادية2.3
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ر األطباق الرائجة  عد أك
ُ
دف املطاعم العادية الزبائن من فئ األشخاص متوسطي الدخل واألشخاص منخف الدخل من جميع الجنسيات. وت تس

ركي واملأكوالت البحرية والوجبات العاملية. ي واملطبخ العربي واملطبخ األمريكي واملطبخ ال ي أطباق املطبخ الهندي واملطبخ اإليطا ي هذه املطاعم العادية 

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ي املطاعم العادية  الشكل البياني 18: أنواع األطباق الرائجة 

هندي

مأكوالت بحرية تركي

ي ايطا

قاّري أخرى

عربي لبنانيأمريكي

12%

41% ɯɏȆɈםȄࡧɎɽɮȣɭ
ȓʆȮȆʊȗɏׁ Ȅ

795

4%

4%

11%

10%

5%

6%

6%
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ي قطر   جدول 17: أبرز املطاعم العادية 

رة املطاعم العادية الشه

املطبخ األمريكي
/ املطبخ العربي

الشرق أوسطي 
ي املطبخ اإليطا املطبخ الهندي

ريكان جريل أم البيت الكوي بإيال أليشان

أبلب ي الكباب كارلوتشيس أرياس

أرب الخيمة تشاو أشاس

آن آنس الليوان ا فابيوز بي آسيانا

بينيجانس املجلس العربي إيطاليا ميا افان اراث فاسانتا 

بوسطنس ر املشاه ال دولت فيتا كارافان بخارى

برجر بوتيك الربوة لو سباجيتو ن داكش

برجر جورميت البيت الشامي اني ميلي فلبفورز

تشيل ريا ال ركاتو أنتيكو م ي هاوس إنديان كو

كريباواي بلدنا نيجروني كباب آند كاري

ر ستيشن داي ن هاوس تشيك نونا زانون كوهينور

دخان برجر بوابة دمشق بابا جونز ماهراجا

إليفيشن برجر دار تونس ريس ا إكس بي مازا

فات برجر ديوانية البخاري اهت بي روتانا

فاير فالي برجر جراند جود كافيھ رومانوس ماكروني جريل رويال تندور

فاد ركرس مطعم وحلويات الجابري ذي فرينش أوليف شاليمار باالس

جوني روكيتس قرطبة فانيلياس شاميانا

جاست برجر قصر البخاري امللكي فابيانو سبايس بوت

ن ري كيتش ريكس كان شاطر عباس – ستار كباب تندوري

ر روجرز داي شاورما جريل هاوس – ريس تندور اكس

ي آي فرايدايز تي  أم الحنايا – ذي فيليج

كيك فاكتوري ذي تش ر زمان الخ – رينس زافران داينينج إكسب

ي قطر]62 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 





املواقع الرئيسية للمطاعم العادية3.3
ي الفنادق. تتضمن أبرز  ا  ي املجمعات التجارية و7% م ا بينما توجد 13% من هذه املطاعم  تعمل نحو 66% من املطاعم العادية كمطاعم قائمة بذا
ي ومنتجع  رماركت، ومحطات الوقود، ومطار حمد الدو ي الدوحة والوكرة)، ومحال الهاي املواقع األخرى للمطاعم العادية جزيرة اللؤلؤة وسوق واقف (

جزيرة البنانا.

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

 الشكل البياني 19:املواقع الرئيسية للمطاعم العادية

66%

13%

7%

6%
2%

6%

44%

11%

7%

6%

6%

6%

5%
4%

4%
3%

4%

ɯɏȆɈםȄࡧɎɽɮȣɭ 
ȓʆȮȆɐɦȄ

795

ɯɏȆɈםȄࡧɎɽɮȣɭ 
ȓʆȮȆɐɦȄ

795

السوق

داخل مجّمع داخل فندق

 أخرى

قائم بذاتھ

اللؤلؤة

الدفنة

النصر
املرخية

لؤلؤة قطر

الوعب
السد
أخرى

الغرافة
سوق واقف

بن محمود

الهالل

ي قطر]64 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



تتضمن املواقع الخمس الرئيسية للمطاعم العادية منطقة الغرافة وجزيرة اللؤلؤة ومنطقة الدفنة وسوق واقف والوكرة. وتقع غالبية املطاعم العادية 
ي املناطق التالية:

راز  اهت، وصباح ومساء، وش رجان سوتيس، وجوني روكيتس، وناندوز، وبابا جونز، وبي مثل مطاعم كريباواي، وإم
رينس، وذوق، إلخ. رس، وزافران داينينج إكسب ل ريس، ويوكو س جاردن، وسوشيمينتو، وتندور إكس

 الدائري الثالث
وتقاطع رمادا

ر بروست، وبابا جونز،  ، وفاست فيش ريستورانت، مس ي، وبإيال، وتشيل مطاعم مثل مطعم مندي البيت األفغاني، والكباب
ركي، إلخ. رز ريستورانت، واملطعم ال ريس، وثري بي اهت، ورويال إنديان، ورويال باالس أوف بخاري، وتندور إكس وبي

 منطقة املطار
القديم

ريس، وشاطر  ا إكس ي فرانس كافيھ، وبي ، وأتيال مونغوليان جريل، وبإيال، وديوانية البخاري، وإ مطاعم مثل: أبلب
عباس، وسوشيمينتو، إلخ.

ر مجمع السي سن

ر، رويال  مطاعم مثل: مطعم الخيمة، مونغوليان جريل، لينوتر، مرمرة إسطنبول، ماكس ريستورانت، روجرز داي
تندور، شاطر عباس، ذي فرينش أوليف، إلخ.

السد

روت، مطعم البسفور، داماسكا وان، إيطاليا ميا، ال بوكا، لو جورميت، ليتل  مطاعم مثل: مطعم املرجان، مطعم ب
ن، إلخ. سايلور س فود، رويال تندور، ذي فيليج، طج

سوق واقف

ريس، رومانوس  ا إكس ، أشاس، أتيال مونغوليان جريل، دونيا، لينوتر، بي إف تشانجس، باول، بي مطاعم مثل: أبلب
كيك فاكتوري، فانيالس، إلخ. ي آي فرايدايز، ذي بوتشر شوب آند جريل، ذي تش ماكروني جريل، شيك شاك، تي 

مجمع فيالجيو
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4.3

5.3

التكلفة االستثمارية لتأسيس مطعم عادي

الجدول الزم التقديري لتأسيس مطعم عادي

ر املطعم وشراء أجهزة ومعدات املطعم وتكاليف  راخيص من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة وتكاليف تأج ى سجل تجاري وال تمثل تكاليف الحصول ع
ر  مليون ريال قطري للمطاعم غ مليون ريال قطري و3  ن 1.5  راوح تكاليف التأسيس ب وقد ت ر من تكلفة تأسيس مطعم عادي.  األك الديكورات الداخلية الجزء 
ن العالمة التجارية  ى االتفاق ب ى نظام حق االمتياز. وبناًء ع ن 4 و8 مليون ريال قطري للمطاعم املعتمدة ع راوح التكلفة ب ى نظام حق االمتياز، بينما ت املعتمدة ع
ي  ن 4% و5% من إجما راوح هذه الرسوم ب  ما ت

ً
ل املطعم، تقوم املطاعم العاملة وفق نظام حق االمتياز بدفع رسوم امتياز شهرية، وعادة ِ

ّ
املانحة لحق االمتياز وُمشغ

ي املبيعات. ن 0.5% و2% من إجما راوح ب ى رسوم تسويق شهرية ت املبيعات باإلضافة إ

ي منطقة  ى بشكل عام إذا كان املطعم يقع  ر املحل أع ى موقع املطعم وحجمھ ومستوى الديكورات الداخلية، وتكون تكلفة تأج قد تختلف تكلفة االستثمار بناًء ع
ى املوقع  بينما تنفق بصورة أقل ع ى الجودة النوعية للوجبات والخدمة،  ر ع ز املطاعم العادية بشكل أك ِ

ّ
رك
ُ
ت  . ي مجمع تجاري أو شارع تجاري رئيس حيوية أو 

ا استيعاب مساحة   يمك
ً
 مربعا

ً
را ي 250 م والديكورات واآلنية وأدوات املائدة باملقارنة مع املطاعم الفاخرة. ويصل متوسط املساحة املطلوبة للمطعم العادي حوا

ي مساحة املطعم .  تغطي نحو 75% من مساحة املطعم، بينما تمثل مساحة املطبخ ومنطقة التخزين 25% من إجما
ً
 مربعا

ً
را ن 100 و130 م راوح ب مخصصة للزبائن ت

ي الفنادق ذوي األربع  ي مجمعات تجارية، بينما توجد 7% من هذه املطاعم  ا أو كمطاعم  ي دولة قطر كمطاعم قائمة بذا ي 80% من املطاعم العادية  تعمل حوا
ا واملجمعات التجارية، وهو ما يجعل من  ي الفنادق باملقارنة مع املطاعم القائمة بذا ر هذه املطاعم  ى ارتفاع تكلفة تأج والخمس نجوم. ويرجع ذلك بشكل رئيس إ
ر املحال  ى تأج ا بشكل عام ع ي الوقت نفسھ. تعتمد املطاعم القائمة بذا ى هذه املطاعم تقديم أسعار تنافسية للوجبات وتحقيق هامش ربح مناسب  الصعب ع
ي بعض  ى 6 أشهر، ويطلب بعض مالك العقارات  ن 3 إ راوح ب رة ت رداد عبارة عن قيمة إيجار املحل لف ن قابلة لالس  رسوم تأم

ً
ر ثابت وتدفع مقدما  لعقد تأج

ً
وفقا

ن . رة كرسوم تأم  من دفع مبالغ كب
ً
 بدال

ً
األحيان من املطعم املستأِجر للمحل دفع إيجار 3 أشهر مقدما

وبنود تتعلق بالعائد الشهري أو  ن،  كمبلغ تأم  
ً
ى دفع إيجار ثالثة أشهر مقدما تنص ع  

ً
ي املجمعات التجارية بنودا ما تتضمن عقود إيجار املطاعم املوجودة   

ً
عادة

ن املحل للمطعم املستأِجر دون تأثيث وفرش ويتحمل  ن يتم تقديم ع ي كلتا الحالت و ي األرباح أو دفعات شهرية كرسوم لإلصالحات وصيانة املرافق.  املشاركة 
ركيبات. املستأِجر تكاليف املرافق والديكورات الداخلية وال

ي موقع مناسب،  راخيص الالزمة، وإيجاد محل  ى ال ى عدة عوامل مختلفة مثل الحصول ع ى 9 أشهر وذلك بناًء ع قد تستغرق عملية تأسيس مطعم عادي ما يصل إ
ن موظفي الخدمات  وتعي ركيبات،  ى الديكورات الداخلية وال والعمل ع واختيار قائمة الوجبات وتصميم املطعم،  والغاز باملطعم،  من توصيالت الكهرباء  اء  واالن

ن، وتنفيذ االختبارات األولية للمطعم . ى شهادات مزاولة املهنة للموظف م، والحصول ع والتشغيل باملطعم وتدري

تكلفة التأسيس

ر معتمدة املطاعم الغ
ى نظام حق االمتياز ع

ى 3 مليون ريال قطري 1.5 مليون ريال قطري إ

املطاعم املعتمدة
ى نظام حق االمتياز ع

ى 8 مليون ريال قطري 4 مليمن ريال قطري إ
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تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.3

ي – املطاعم العادية ي 5: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

 
ً
ى نفس مستوى األسعار لغرض املنافسة ينعكس سلبا املحافظة ع

ي املطاعم العادية. ى هامش الربح  ع
•  

م االقتصادي أن ترفع 
ّ
ي معدالت التضخ ايد  إن من شأن االرتفاع امل

من املصاريف التشغيلية (الرواتب واإليجارات واملواد األولية).
•  

ايدة من قبل املطاعم العادية الحالية واملستقبلية  ل املنافسة امل
ّ
تشك

 للمطاعم العادية.
ً
ديدا ى املطاعم الفاخرة  إضافة ا

•  

ى بقاء حجم املبيعات  ي منطقة املطعم العادي ا قد تؤدي قلة السكان 
ى فشل مشروع املطعم. ي بعض الحاالت ا ، وقد يؤدي ذلك 

ً
متدنيا

•  

ن سالمة األطعمة  ي التقيد بقواعد وقوان ام املطعم  قد يؤدي عدم ال
األمر الذي   

ً
يوما  60 ى إقفال املطعم ملدة  املفروضة من قبل البلدية ا

عن اإلضرار بسمعة   
ً
رتب عليھ خسائر وأضرار مادية فادحة فضال ي

املطعم.

•  

ى املفاهيم واألطباق الجديدة ال يزداد إقبال الزبائن  رك ع ي ال ينب
ي بحث دائم  ا باعتبار أن الزبائن يفضلون ارتياد مطاعم مختلفة  عل

عن أطعمة وأجواء متنوعة ومختلفة.

•  

وإقبال  بشعبية  األمريكية  العادية  االمتياز  مطاعم  سالسل  تتمتع 
 
ً
ي قطر مما يجعل إقامة مطاعم امتياز من هذا النوع أمرا رين  كب

.
ً
مجديا

•  

دفها  دف املطاعم العادية قاعدة زبائن أوسع من تلك ال تس تس
املطاعم الفاخرة.

•  

ي متناول الزبائن  ي املطاعم العادية  ر أسعار األطعمة واملشروبات  تعت
كما أن املطاعم العادية  عن أسعار املطاعم الفاخرة،  ا تقّل  حيث أ

موجھ غالًبا الستقبال العائالت.

•  

نقاط القوة

الفرص
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نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس 7.3

ي 6: نموذج بورتر – املطاعم العادية  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للموردين
ن  شدة املنافسة ما ب
ن ن الحالي املنافس

 مرتفع

القطاع  هذا  ي  الدخول  أمام  العوائق  عد 
ُ
ت

القانونية  املتطلبات  تعقيد  بسبب  رة  كث
ر مكان مناسب  ى توف والحاجة إ واإلجرائية، 
ام بقواعد  رة واالل ن ذوي خ ن موظف وتعي
وإرشادات صارمة تفرضها وزارة البلدية فيما 

يتعلق بسالمة األغذية.

•

 مرتفع

ر املطعم العادي الذي  يمكن للزبائن بسهولة تغي
مطعم  اختيار  أو  فيھ  الطعام  تناول  يختارون 
ضمن فئة أخرى (كمطاعم الوجبات السريعة).

•

ى نظام حق   ما تجذب املطاعم القائمة ع
ً
عادة

هؤالء  يستمر  حيث  ن،  منتظم زبائن  االمتياز 
م  ي زيارة هذه املطاعم بسبب معرف الزبائن 

ا. املسبقة 

•

ى مرتفع  متوسط ا

االقتصادية  الظروف  تدفع  قد 
معدالت  تقليل  ى  إ الزبائن  الصعبة 
اقتصادية  خيارات  ى  إ والتحول  اإلنفاق 
مطاعم مثل  الطعام  لتناول  ر  أك

ريات. الوجبات السريعة والكافت

•

 متوسط

راد املواد  ى است تعتمد املطاعم املحلية ع
دين  وّرِ

ُ
ر من امل الخام إال أنھ يوجد عدد كب

 لذلك، يمكن للمطاعم 
ً
ي السوق. ونتيجة

دين دون تحّمل تكلفة  وّرِ
ُ
ر امل بسهولة تغي

ر. عالية لهذا التغي

•
 مرتفع

ر من املطاعم العادية  يعمل عدد كب
من   %27 ي  إذ تعمل حوا ي قطر، 
ي قطر ضمن فئة املطاعم  املطاعم 
العادية، وتشكل هذه املطاعم نحو 
قطاع  عائدات  ي  إجما من   %38

خدمات األغذية واملشروبات.

•

 

ديد من  ال
املنتجات البديلة
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العوامل الرئيسية للنجاح8.3

ى أسعار األطعمة  ة للمطعم، باإلضافة إ ي توفر أجواء مناسبة باملطعم واختيار ديكورات وأفكار مم تتمثل العوامل الرئيسية لنجاح املطاعم العادية 
ا إدارة املطعم. رة ال تتمتع  ى الخ ا قائمة الطعام إضافة ا ي والخيارات ال تتضم راتي واملشروبات ال يقدمها املطعم واملوقع االس

ي 7: العوامل الرئيسية للنجاح – املطاعم العادية  الرسم التوضي

ɯɐɈםȄࡧʅȳʆȯɭࡧȒفȫ
ȓɜȍՌՌȸםȄࢫȔȆɇȄفՌՌȻַȄࢫȯՌՌȧǷࢫȒفՌՌݍݵȆȉقࢫՌՌ؈ɮȗʆࢫʅȲȄȮǻࢫɝՌՌʈȳɗࢫȯՌՌȡȄɽȕࢫɪՌՌȝɮʆ 
ɰȆɮɃɼࢫȓʊɭɽʆࢫȒȲɽɀȉࢫȓȷֺȸȊࢫɻȉࢫɪɮɐɦȄ؈فࢫȷɼࢫɯɐɈםȄࢫȦȆȣɱࢫɰȆɮɄɦ 
ɑՌՌʊɮȡࢫʏՌՌࢫࢭɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫɑՌՌʊɮࢫݍݨȓՌՌʊɦȆɏࢫȒȮɽՌՌȡࢫȔȄȰࢫȓՌՌɭȯȫࢫɯՌՌʆȯɜȕࢫȓՌՌɨȿȄɽɭ 

ɎɽȍȷֿȄࢫɬȆʆǷࢫɤȄɽɇɼࢫȔȆɛɼֿȄ 

ɯɐɈɮɨɦࡧɬȆɐɦȄࡧɽݍݨȄࡧɼǷࡧɬɽɺɘםȄ
ɑɭࢫȔֺǾȆɐɨɦࢫȑȷȆɳɭࢫɽȡࢫɝɨȫࢫʄڴɏࢫʅȮȆɐɦȄࢫɯɐɈɮɨɦࢫȓʊȸʋǾȳɦȄࢫȒȳɡɘɦȄࢫȵɡȕȳȕࢫɰǷࢫȑȣʆ 
ɰȆɈʊȧࢫʄڴɏࢫȒȳɡɘɦȄࢫɷȱɸࢫɯɏȯȕࢫȔȄفȷɽȉࢫɝʊɨɐȖࢫɼǷࢫȓȍȷȆɳɭࢫɰȄɽɦǸȉࢫȔȄȲɽɢʆȮࢫȲȆʊȗȫȄ 

ȔȆȍȡɼࢫʏࢫࢭɁɀȬȗȕࢫɰǷࢫȓʆȮȆɐɦȄࢫɯɏȆɈɮɨɦࢫɵɡɮʆ�֗ȒȳȫȆɘɦȄࢫɯɏȆɈםȄࢫɰǸȻࢫȆٰڈǸȻɼ��ɯɐɈםȄ 
ɵɭࢫȓɘɨȗȬɭࢫɚȆȍɇǷࢫʄڴɏࢫȆٕڈɗࢫȔȆȍȡɽɦȄࢫȓɮǾȆɛࢫʅɽȗȨȕࢫɰǷࢫɼǷࢫȓɳʊɐɭࢫȓɜɈɳɭࢫȭȍɈɭ 
ɯɐɈɮɨɦࢫɬȆɐɦȄࢫɽݍݨȄࢫȔȆȍȡɽɦȄࢫȓɮǾȆɛࢫȮȯȨȕࢫȆɭ� ՎȒȮȆɏɼ��ȓɏɽɳȗɭࢫȔȆɗȆɜțɼࢫȭȉȆɈɭ 

ȒȳȫȆɘɦȄࢫɯɏȆɈםȆȉࢫȓȿȆݍݵȄࢫɣɨȕࢫɵɭفࢫɟǷࢫɵǾȆȋȴࢫȒȯɏȆɛࢫȈȱȡࢫʄڴɏࢫȯɏȆȸʇࢫȆɭࢫɽɸɼ 

ȲȆɐȷֿȄ
ȆՌՌɺɭȯɜȕ ՌՌۘɦȄܣࢫ ȔȆՌՌȍȡɽɨɦࢫ ȓȍՌՌȷȆɳɭࢫ ȲȆɐՌՌȷǷࢫ ȲȆՌՌʊȗȫȄࢫ  ɪՌՌȝɮʆࢫ
ɤȆՌՌȍɛǻࢫȒȮȆՌՌʈȴࢫɰȆՌՌɮɄɦ � ՎȆʊՌՌȸʋǾȲ � Վֺ ՌՌɭȆɏࢫȓՌՌʆȮȆɐɦȄࢫɯՌՌɏȆɈםȄ 
ɤɼȆՌՌɳȗםȄࢫʏՌՌࢫࢭȲȆɐՌՌȷֿȄࢫɰɽՌՌɢȕࢫɰǷࢫȑՌՌȣʆ��ɯՌՌɐɈםȄࢫʄՌՌڴɏࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄ 
ՎȒȮȆՌՌɏࢫȰǻ�֗ȒȳՌՌȫȆɘɦȄࢫɯՌՌɏȆɈםȄࢫʏՌՌࢫࢭȔȆՌՌȍȡɽɦȄࢫȲȆɐՌՌȷǷࢫɵՌՌɭࢫɪՌՌɛǷɼ 
ɰ؈ȉࢫʅȮȆɐɦȄࢫɯɐɈםȄࢫʏࢫࢭɰ؈ɀܨݵɦࢫȓȍȡɽɦȄࢫȳɐȷࢫȦɼȄفʆࢫȆɭ 

ʅȳɈɛࢫɤȆʈȲ�300ɼ�50 

ɬȆɐɈɦȄࡧȓɮǾȆɛࡧȔȄȲȆʊȫ
ՌՌۘɦȄܣ ɦ׀ɚȆՌՌȍɇࢫ ȄȲȆʊȗȫȄɼٮڈɯՌՌࢫ ɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫ ȔֺՌՌʊɄɘȕࢫ  ɮȗȕ؈ՌՌقࢫ
ʏՌՌڲȆȗɦȆȋɼ�֗ȳɮȗՌՌȸםȄفࢫՌՌ Ք؈ɔȗɦȆȉࢫɯՌՌɏȆɈםȄࢫʏՌՌࢫࢭȆՌՌɺɦɼȆɳȕࢫʏՌՌࢫࢭɰɽՌՌȍɓȳʆ 
ɼǷفࢫՌՌ؈ʊɔȖɼࢫɚɽՌՌȸɦȄࢫȔȆՌՌɸȆȣȕȄࢫʄՌՌڲǻࢫɷȆՌՌȍȘɱַȄࢫɯՌՌɺםȄࢫɵՌՌɭࢫɻՌՌɱǼɗ ՎȆՌՌɜɗɼࢫȲȄȳɮȗՌՌȷȆȉࢫɵՌՌǾȆȋȵɨɦࢫȓՌՌɭȯɜםȄࢫɬȆՌՌɐɈɦȄࢫɯՌՌǾȄɽɛࢫȟՌՌʆȯȨȕ 

ȔȆɸȆȣȕַȄࢫɷȱɺɦ

ʏڋʊȕȄفȷȄࡧɑɛɽɭࡧȲȆʊȗȫȄ
ɤȆȍɛǻࢫȒȮȆʈȴࢫɯɐɈɮɨɦ؈قࢫɮɭࢫʏڋʊȕȄفȷȄࢫɑɛɽɭࢫȲȆʊȗȫȄࢫɵɮɄʆ 
ȓՌՌʈȲȆȣȗɦȄࢫɝՌՌɇȆɳםȄɼࢫɚȄɽՌՌȷֿȄࢫɪՌՌȝɮȕࢫȟՌՌʊȧ�֗ɻՌՌʊɨɏࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄ 
ȔȆՌՌɐɮȣםȄɼ ȄݍݰȓՌՌʈɽʊࢫ ȓՌՌʈȲȆȣȗɦȄࢫ ɎȲȄɽՌՌȼɦȄɼࢫ  ȄםȓՌՌɮȧȮȵࢫ

ȓʆȮȆɐɦȄࢫɯɏȆɈɮɨɦࢫȓʊɦȆȝɭࢫɑɛȄɽɭࢫȓʈȲȆȣȗɦȄ 

�

�
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الفرص املستقبلية للمطاعم العادية9.3
 
ً
ي عام 2026، محققا ى 5,449 مليون ريال قطري  ي 2016 ليصل إ ى نمو حجم قطاع املطاعم العادية من 2,672 مليون ريال قطري  ر التقديرات إ تش

 بحجم عائدات محتمل يبلغ 4,103 مليون 
ً
 جديدا

ً
 عاديا

ً
رة. وتوجد فرص الفتتاح نحو 1,430 مطعما معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.4% خالل هذه الف

ن أبرز 10 مواقع حالية للمطاعم العادية فإنھ من املتوقع أن تكون هناك فرص محدودة  ي جميع أنحاء دولة قطر. ومن ب ي 20 موقع مختلف  ريال قطري 
ي كل من الغرافة والدفنة وشارع النصر والسد واملرخية والهالل، بينما يمكن ملناطق الوكرة واللؤلؤة  أو ال تكون هناك فرص الفتتاح مطاعم عادية جديدة 
رة الستيعاب مطاعم  رتيب. وتتضمن أبرز املناطق األخرى ال ال تزال تتمتع بفرص كب ى ال وفريج بن محمود استيعاب 64 و15 و10 مطاعم جديدة ع

ن خالد. ر وع عادية جديدة طريق سلوى والعزيزية والوعب ومعيذر والريان وأبو هامور ومسيم

 جدول 18: الفرص املستقبلية للمطاعم العادية

الفرص املستقبلية للمطاعم العادية

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون 
ريال

 قطري)

املوقع

0 0 83 1.50 56,027 84 326 الغرافة 1

0 0 32 3.05 21,289 65 277 الدفنة والخليج الغربي 2

133 64 130 0.75 87,970 66 131 الوكرة ومدينة بروة 3

521 246 266 0.06 361,550 20 42 معيذر 4

79 15 73 1.17 49,461 58 307 اللؤلؤة 5

74 28 42 0.50 28,069 14 37 رب مش 6

0 0 23 1.97 15,209 30 81 املرخية 7

187 48 72 0.49 48,525 24 93 منطقة املطار القديم 8

22 10 42 1.13 28,327 32 72 فريج بن محمود 9

493 163 208 0.16 283,675 45 140 العزيزية والوعب 10

0 0 62 1.70 41,673 71 257 السد والنصر 11

1,129 380 401 0.04 545,640 21 62 طريق سلوى 12

54 22 42 0.71 28,228 20 49 النجمة 13

146 52 95 0.33 128,928 43 118
ر  أبو هامور ومسيم

ن خالد وع
14

17 7 27 1.10 18,200 20 48 ه املن 15
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الفرص املستقبلية للمطاعم العادية

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون 
ريال

 قطري)

املوقع

38 12 26 0.80 17,458 14 44 الغانم 16

118 36 49 0.39 33,262 13 43 أم غويلينة 17

0 0 17 2.23 11,671 26 78 الهالل 18

480 133 143 0.10 96,308 10 36 الريان 19

79 25 39 0.54 26,121 14 44 بن عمران 20

22 11 27 0.87 18,447 16 32 السلطة 21

221 73 75 0.04 50,611 2 6 مدينة خليفة 22

30 12 24 0.75 15,920 12 30 الدوحة الجديدة 23

0 0 3 3.84 2,086 8 30 األصمخ 24

122 46 55 0.24 37,082 9 24 املنصورة 25

138 47 49 0.06 33,379 2 6 نعيجة 26

4,103 1,430 2,105 (3)1.48 2,085,116 739 2,413 ي اإلجما

(1)

(2)

(3)

 
ً
ا والشوارع الحيوية ومجمعات التسوق التجارية. ويمكن القول وفقا ي املناطق التجارية املزدحمة واملناطق املحيطة   ما تتواجد املطاعم العادية 

ً
عادة

ر واملعدالت الحالية أن املجمعات التجارية تخصص نحو ثلث مساحة محال التجزئة لخدمات األطعمة واملشروبات (املطاعم). ومن املتوقع أن يتم  للمعاي
ى تفاصيل إضافية)، وهو ما يوفر فرصة  ى الرجوع للقسم 11.1 لالطالع ع ي قطر (ير  

ً
 جديدا

ً
 تجاريا

ً
ى مدار السنوات الثالث املقبلة افتتاح 16 مجمعا ع

ي هذه املجمعات.  مناسبة الفتتاح مطاعم عادية جديدة 

ي واحد من الفنادق  ي إمكانية التخطيط الفتتاح هذا املشروع  ي افتتاح مطاعم عادية راقية النظر  ن   لرواد األعمال واملستثمرين الراغب
ً
ويمكن أيضا

ي مواقع مخصصة   افتتاح مطاعم عادية 
ً
 أن يتم مستقبال

ً
رة من 2017 وح 2020. ومن املتوقع أيضا ة الـ 62 ال يتوقع أن يتم افتتاحها خالل الف املتم

رب. ي لوسيل ومش لذلك بمناطق مشاريع التطوير الرئيسية 

لكل 1,000 نسمة
ى عدة عناصر تشمل: "معدل كثافة املنافذ القائمة حالًيا"، توزيع السكان  تم حساب الفرص املستقبلية لتأسيس منافذ أطعمة ومشروبات بناء ع
ى املناطق املختلفة، واملعدل املعياري لكثافة املنافذ لكل 1,000 من السكان. ويمثل ذلك البيان الفرص املحتملة لتأسيس منافذ جديدة لألطعمة  ع

ى حده. واملشروبات بخالف املنافذ القائمة حالًيا (إن وجد) بكل منطقة ع
معدل املعيار
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مطاعم الوجبات السريعة4.

ا وتقدم إمكانيات محدودة  ى سرعة تقديم الخدمة ومالئم  ع
ً
تركز مطاعم الوجبات السريعة أساسا

ا. حيث تتم مطاعم الوجبات السريعة بالديكور البسيط واملواد الغذائية الرخيصة  لتناول الطعام 
ي مطاعم الوجبات السريعة خطوط  ى نطاق واسع  ويشبھ إعداد الطعام ع والخدمة السريعة. 

اء من مهمتھ. ي بعد االن ى العامل التا نقل إ
ُ
ن ثم ت ى جانب مع التجميع حيث يركز كل عامل ع

ى مطاعم الوجبات السريعة1.4 نظرة عامة ع

مطاعم وجبات  حيث يوجد نحو 689  ي قطر.  ر فئة مطاعم  شكل مطاعم الوجبات السريعة أك
ُ
ت

ي منافذ  من إجما ى %23  ا إ ي قطر وتصل حص تعمل  منفذ عالمة تجارية فريدة)   476) سريعة 
ى 1.269 مليون ريال قطري  ي إيرادات مطاعم الوجبات السريعة إ األغذية واملشروبات. وتبلغ إجما

ي إيرادات األغذية واملشروبات. ي 2016 أي ما يمثل 18.1 من إجما

تشكل امتيازات مثل  جريت مع أصحاب مطاعم الوجبات السريعة، 
ُ
للمقابالت األولية ال أ  

ً
وفقا

ا الوجبات السريعة  ي قطاع السوق املذكور، وتل ر  ماكدونالدز، وكنتاكي، وبرجر كينج الحصة األك
ي قطر عبارة عن امتياز مثل  ي 45% من مطاعم الوجبات السريعة  اللبنانية واألمريكية، إذ أن حوا
ماكدونالدز، وكنتاكي، وبرجر كينج، وهارديز، ودومنيوز. وقد شهدت مطاعم الوجبات السريعة ال 
رة  ي ف ي قطاع املطاعم   

ً
مثل صب واي وكويزنوز نموا تقدم الساندوتشات والسلطات الطازجة، 

ايد  ي امل ن والو ن (الوافدين) الغربي رب ى الثماني أعوام املاضية بسبب تدفق السكان املغ الخمس إ
ي املجتمع القطري. ي  بالطعام الص

ي مطعم الوجبات السريعة 50 ريال قطري، ويصل متوسط  ن  ويبلغ متوسط سعر الوجبة لشخص
 
ً
ر يوميا . ويصل متوسط عدد الفوات

ً
ى 60 مقعدا ي قطر إ ي مطاعم الوجبات السريعة  عدد املقاعد 

اية األسبوع والعطالت  خالل عطالت   300  –250 ى  ر أن هذا العدد يزداد إ غ فاتورة.   200 ى  إ
 %10  –5 ر من  ي قطر أقل بكث ر متوسط هامش الربح ملطعم الوجبات السريعة  ويعت الرسمية. 
ر مطاعم الوجبات السريعة لسرعة  مقابل املطاعم الفاخرة واملطاعم العادية. ومع ذلك، ترتفع فوات
 عن الخيارات ال تطرحها هذه املطاعم لتلبية الطلبيات السفرية. وخيارات نافذة 

ً
ها، فضال تجه

طلبيات السيارات.

وتتوافر خدمة  من الليل.  متأخٍر  ي قطر ح وقٍت  هذا وتعمل أغلبية مطاعم الوجبات السريعة 
ساعة   24 ي مطاعم مثل ماكدونالدز مدة  ر نافذة طلبيات السيارات  تقديم الوجبات السريعة ع
ي مطاعم الوجبات السريعة مثل برجر كينج وكنتاكي ح الرابعة  تاح خدمة تناول الطعام 

ُ
بينما ت

ركية ح  ر الوجبات السريعة اللبنانية وال قدم أك
ُ
 وت
ً
. وتعمل صب واي ح الثانية صباحا

ً
صباحا

يتم  ومع ذلك،  ي هذه املطاعم.  ويقدم املوردون املحليون املكونات املستخدمة   .
ً
الثالثة صباحا

ي بعض مطاعم الوجبات السريعة املمنوحة حق االمتياز  راد اللحوم وقليل من الصلصات  است
ى نفس نكهة العالمة التجارية ومذاقها. ويعد األشخاص من الطبقة  ا األصلية للحفاظ ع من وجه
ي مطاعم الوجبات  ن  دف ن هم العمالء املس الوسطى بجميع الفئات العمرية والعرقيات والسائح
ذه املطاعم الوجبات السريعة والهندية والعربية  قدم 

ُ
السريعة. وتتضمن املأكوالت الشعبية ال ت

ركية. ي والحلويات واملأكوالت ال ي والخلي والطعام الص

حجم سوق قطاع مطاعم الوجبات السريعة2.4

ي قطر]72 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

 الشكل البياني 20: أبرز مطاعم الوجبات السريعة

مأكوالت بحرية هندي

حلوى تركيأخرى

عربي أطعمة صحية

ي خلي

22%

31%

4%

4%

5%
5%

16%

13%

ȔȆȍȡɽɦȄࡧɯɏȆɈɭࡧɎɽɮȣɭ
 ȓɐʉȳȸɦȄ

689
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املواقع الرئيسة ملطاعم الوجبات السريعة3.4
ي مراكز تسوق. وتشمل مواقع مطاعم الوجبات السريعة  ا  ن تقع 11% م ي ح ا  ي منافذ قائمة بذا ي 84% من مطاعم الوجبات السريعة  تعمل حوا

رة واللؤلؤة. األخرى محطات الوقود، سوق واقف، وسوق الوكرة، واألسواق الكب

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

الشكل البياني 21: املواقع الرئيسية ملطاعم الوجبات السريعة

مجمع تجاري الوكرة قائم بذاتھأخرى
ابو هامور
نجمة

معيذر

املطار القديم
بن محمود
أخرى

الغرافة

املرخية
الدفنة

العزيزية

84%

4%

11%

ȔȆȍȡɽɦȄࡧɯɏȆɈɭࡧɎɽɮȣɭ 
ȓɐʉȳȸɦȄ

689

43%

11%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%
4%3%

ȔȆȍȡɽɦȄࡧɯɏȆɈɭࡧɎɽɮȣɭ 
ȓɐʉȳȸɦȄ

689

ومصادر أخرىالت الفريق بناًء عيالت الفريق بناًء ع

عزيز
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ى مناطق الغرافة، ومعيذر، والوكرة، واملرخية، ومنطقة املطار القديم. ي الدوحة خمسة مواقع موزعة ع ن املواقع املثالية ملطاعم الوجبات السريعة  من ب
ي املناطق التالية: ركز بقية هذه املطاعم  بينما ت

ى ذلك. ر، وما إ برجر كينج، وديري كوين، وهارديز، وجبل لبنان، وزيت وزع الغرافة

ا. دومينوز، ودونر شاورما، وهارديز، وماكدونالدز، وشركة يلو كاب بي الوكرة

ى ذلك. املاندرين، وبرجر كينج، وهوليوود ستارز، وكنتاكي، وصب واي، وما إ املرخية

ى ذلك. مرمرة اسطنبول، وتيك واي، وماكدونالدز، وهارديز، وما إ املطار القديم

ى ذلك. ماكدونالدز، وكنتاكي، وهارديز، وبرجر كينج، وصب واي، وكويزنوز، وما إ الدفنة

ى ذلك. برجر كينج، وكنتاكي، وصب واي، وماكدونالدز، وما إ أبوهامور

ى ذلك. ماكدونالدز، ومرمرة اسطنبول، وتيك واي، وهارديز، وبرجر كينج، وما إ السد

ى ذلك ماكدونالدز، وكنتاكي، وهارديز، وبرجر كينج، وصب واي، و كويزنوس صب، وما إ مجّمع فيالجيو
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4.4

5.4

التكلفة االستثمارية لتأسيس مطعم الوجبات السريعة

الجدول الزم التقديري لتأسيس األعمال – مطعم الوجبات السريعة

 من نفقات إنشاء مطاعم 
ً
را  كب

ً
ن جزءا رخيص، واإليجار، وأدوات املطبخ، والديكورات الداخلية، وتدريب العامل تشكل نفقات التسجيل التجاري، وال

ن 3 مليون ريال  راوح ب ى 3 مليون قطري بالنسبة للمطعم الذي ليس لديھ حق االمتياز وي ن 1.5 مليون ريال قطري إ راوح ب الوجبات السريعة ويمكن أن ت
راوح   وال ت

ً
ى دفع رسوم حق االمتياز شهريا ى 5 مليون قطري بالنسبة للمطاعم املمنوحة حق االمتياز. وتضطر املطاعم املمنوحة حق االمتياز إ قطري إ

رم مع مانح  ى االتفاق امل ع بناًء  ي املبيعات،  من إجما و%2  ن %0.5  راوح ب ي املبيعات ورسوم التسويق الشهري ال ت من إجما ى %5  إ ن %4  عادة ب
االمتياز الرئيس.

ى  ى إنفاق املزيد ع حيث تتجھ املطاعم املمنوحة حق االمتياز إ وديكوراتھ الداخلية،  وحجمھ،  ملوقع املطعم،   
ً
ويمكن أن تختلف تكلفة االستثمار تبعا

ر  ي 150 م ي جميع املنافذ. وتبلغ متوسط املساحة الالزمة إلنشاء مطعم الوجبات السريعة حوا ى شكل موحد  الديكورات الداخلية من أجل الحفاظ ع
ي 65% من مساحة املطعم بينما يشغل املطبخ وأقسام التخزين %35  ى 80 مقعد يغطي حوا ن 60 إ راوح ب مربع وال يمكن أن تستوعب عدد مقاعد ي
ى التصميم وتنسيق املطبخ، مما  ر ع ر وتركز أك ى مساحة مطبخ أك من املساحة. وتحتوي مطاعم الوجبات السريعة مقارنة بمنافذ الطعام التقليدي ع

ي خط تجميع املصنع. م من إعداد الطعام بطريقة منسقة شبيھ بتلك املوجودة  يمك

ا أو توجد داخل مراكز التسوق لالستفادة من إقبال  ي املطاعم العادية، تعمل أغلبية مطاعم الوجبات السريعة كوحدات قائمة بذا ي الحال  وكما 
 عن معدالت اإليجار التنافسية مقارنة بالفنادق الراقية ومناطق الشوارع الرئيسة. هذا وتستأجر مطاعم الوجبات السريعة مباني قائمة 

ً
املرتادين، فضال

ى ستة شهور للمباني. وقد يدفع بعض مالكي العقارات دفعة مقدمة بثالثة  ن ثالثة إ راوح إيجارها ب رداد ت ن قابل لالس ا بعقد إيجار ثابت ومبلغ تأم بذا
ن بثالثة شهور  ر. وعادة ما يكون للمنافذ ال تقع داخل مراكز التسوق شروط تعاقدية قد تتضمن بنود مثل دفع مبلغ تأم ن كب  من مبلغ تأم

ً
أشهر بدال

ى  ن املباني ملشغل املطعم ع ي كلتا الحالت قدم 
ُ
. وت

ً
أو مشاركة اإليرادات أو األرباح الشهرية ودفعات شهرية لسداد تكاليف صيانة املباني وإصالحها شهريا
ات. شغل جميع تكاليف املرافق والديكورات الداخلية والتجه

ُ
ي أن يتحمل امل ا دون فرش وينب حال

راخيص املالئمة واختيار موقع املطعم  ى ال ى عوامل مثل الحصول ع  بناًء ع
ً
ى 12 شهرا يمكن أن يستغرق إنشاء مطعم الوجبات السريعة مدة تصل إ

ن والحصول  ائية وتدريب العامل ن من أجل أداء الخدمات األولية والعمليات ال ن املالئم وعمل الديكورات الداخلية والتعاقد مع مجموعة من املوظف
راخيص واملباني املستأجرة واألعمال الداخلية  ى ال ى شهادة مناولة األغذية لكل عامل وإجراء التشغيل التجري للمطعم، ويشبھ جدول الحصول ع ع
م وإجراء التشغيل التجري للمطعم يستغرق  ن وتدري وشهادات مناولة األغذية املطاعم املمنوحة حق االمتياز واملطاعم املستقلة، إال توظيف العامل

 أطول بالنسبة ملطاعم الوجبات السريعة املمنوحة حق االمتياز. 
ً
وقتا
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تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.4

ي – مطاعم الوجبات السريعة ي 8: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

ى نفس مستوى األسعار لغرض االحتفاظ بشريحة الزبائن  املحافظة ع
ى هامش   ع

ً
ي السوق ينعكس سلبا من ذوي الدخل املتدني واملنافسة 

ي مطاعم الوجبات السريعة. الربح 

•  

م االقتصادي أن ترفع من 
ّ
ي معدالت التضخ ايد  إن من شأن االرتفاع امل

املصاريف التشغيلية (الرواتب واإليجارات واملواد الخام). 
•  

الحالية  السريعة  الوجبات  مطاعم  قبل  من  ايدة  امل املنافسة  ل 
ّ
تشك

ى ذلك أن املطاعم العادية   للمطاعم الجديدة، ويضاف ا
ً
ديدا واملستقبلية 

 لهذه املطاعم.
ً
 حقيقيا

ً
ديدا تشكل 

•  

ى انخفاض  ى مطاعم الوجبات السريعة ا ي ع قد يؤدي انعدام اإلقبال الكا
ى فشل مشروع املطعم. ي بعض األحيان ا ا، األمر الذي قد يؤدي  مبيعا

•  

ن سالمة األطعمة املفروضة من قبل  ام بقواعد وقوان قد يؤدي عدم االل
رتب  األمر الذي ي  

ً
يوما  60 ى إقفال مطعم الوجبات السريعة ملدة  البلدية ا

 عن اإلضرار بسمعة املطعم. 
ً
عليھ خسائر وأضرار مادية فادحة فضال

•  

ي قائمة  ي  ى الغذاء الص ي أن تركز مطاعم الوجبات السريعة ع ينب
ن الزبائن تميل نحو  ا خاصة وأن التوجهات السائدة ب الطعام لد

األغذية الصحية.

•  

بسرعة  املطاعم  من  رها  غ ى  ع السريعة  الوجبات  مطاعم  تتفوق 
الخدمة وتجانس األطعمة واملشروبات ال تقدمها. 

•  

ي  أسعار األطعمة واملشروبات ال تقدمها مطاعم الوجبات السريعة 
ي فإن  ر من الزبائن مقارنة بأسعار املطاعم العادية وبالتا متناول الكث

.
ً
ر عددا زبائن مطاعم الوجبات السريعة أك

•  

نقاط القوة

الفرص
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نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس7.4

ي 9: نموذج بورتر – مطاعم الوجبات السريعة  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للموردين
ن  شدة املنافسة ما ب
ن ن الحالي املنافس

 مرتفع

ي طريق  هناك العديد من العقبات ال تقف 
راطات التنظيمية،  ن الجدد، مثل االش الداخل
األيدي  وتوظيف  املناسب،  املوقع  واختيار 
ى تعقيدات شروط  العاملة املدربة إضافة ا

سالمة األطعمة املفروضة من قبل البلدية.

•

 مرتفع

مطاعم  ى  ا بسهولة  التحّول  للزبائن  يمكن 
مماثلة أو مطاعم من فئة أخرى تبيعهم هذه 
ح  أو  أقل  بأسعار  واملشروبات  األطعمة 

ل. ي امل م  ر وجبا تحض

•

 متوسط

يلجأ  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ي 
الطعام  ى  ع م  نفقا خفض  ى  ا الزبائن 

ل. ي امل م  ر وجبا الجاهز وتحض

•

 متوسط

ي قطر  تعتمد مطاعم الوجبات السريعة 
هناك  ولكن  املستوردة،  الخام  املواد  ى  ع
ي  عدد ال بأس بھ من موردي املواد الخام 
لو هذه 

ّ
لذا يستطيع مشغ السوق املحلية، 

ى آخر  ي ا
ّ
املطاعم التحول من موّرد مح

ى ذلك أية تكلفة  رتب ع ي دون أن ي خار
إضافية.

•
 مرتفع

مطاعم  سوق  ي  املنافسة  مستوى 
 
ً
نظرا ي قطر عاٍل  الوجبات السريعة 

ي  املطاعم  من  النوع  هذا  رة  لك
ي  حوا ا  نسب تشكل  حيث  الدولة، 
23% من مجموع منافذ بيع األطعمة 
ل 18% من إيرادات 

ّ
واملشروبات وتمث

هذا القطاع.

•

 

ديد من  ال
املنتجات البديلة
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العوامل الرئيسية للنجاح8.4

ي  راتي ر املالئم، واملوقع االس ي الخدمة السريعة، مذاق ونوعية األطعمة املقدمة، والتسع تتمثل العوامل الرئيسية لنجاح مطاعم الوجبات السريعة 
ا قائمة الطعام، ونشاطات الدعاية والتسويق. للمطعم، والخيارات ال تتضم

ي 10: العوامل الرئيسية للنجاح – مطاعم الوجبات السريعة  الرسم التوضي

ʏڋʊȕȄفȷַȄࡧɑɛɽםȄ
ɵՌՌɮɄʆ ɰǷࢫ ՌՌȷַȄفʊȕȄڋʏࢫ ȄםɑՌՌɛɽࢫ ȲȆՌՌʊȗȫȄࢫ ɰǸՌՌȻࢫ ɵՌՌɭࢫ  ɰǻࢫ
 ȒȮȆՌՌʈȴࢫɤȆՌՌȍɛׁȄࢫɏڴʄՌՌࢫɯՌՌɏȆɈɭࢫȔȆՌՌȍȡɽɦȄࢫՌՌȗɐȖɼ�֗ȓɐʉȳՌՌȸɦȄف
ɑɛȄɽɭࢫȓʊȸʋǾȳɦȄࢫɎȲȄɽȼɦȄɼࢫȓɮȧȮȵםȄࢫȓʈȲȆȣȗɦȄࢫȔȆɐ ՔɮȣםȄ 
ȓՌՌɗȆɌɳɦȄɼࢫɬȆՌՌɐɦȄࢫȳՌՌɺɌםȄࢫɯɺՌՌȸʉɼ��ɯՌՌɏȆɈםȄࢫɷȱՌՌɺɦࢫȓՌՌʊȡȰɽɮɱ 
ȓɐʉȳȸɦȄࢫȔȆȍȡɽɦȄࢫɯɏȆɈɭࢫʄڴɏࢫɤȆȍɛׁȄࢫȒȮȆʈȴࢫʏࢫࢭȓɭȆɐɦȄ

ɬȆɐɈɦȄࡧȓɮǾȆɛࡧȆٔڈɮɄȗȕۘܣࡧɦȄࡧȔȄȲȆʊݍݵȄ
ȆٕڈɨɏࢫɖȲȆɐȗםȄࢫȔȆɺȡɽȗɦȄɼࢫɵǾȆȋȵɦȄࢫȆɺɨ ՔɄɘʆۘܣࢫɦȄࢫȔȄȲȆʊݍݵȄࢫɰǷࢫȆɮȉ 
ՔɬȆՌՌɺɦȄࢫɵՌՌɭࢫɰǼՌՌɗࢫȳɮȗՌՌȸɭفࢫՌՌ Ք؈ɔȖࢫʏՌՌࢫࢭȔȆȋɼȳՌՌȼםȄɼࢫȓՌՌɮɐɇֿȄࢫɎȆՌՌɈɛࢫʏՌՌࢭ 
ȟՌՌʆȯȨȕࢫʄՌՌڴɏࢫɪՌՌɮɐɦȄɼࢫɚɽՌՌȸɦȄࢫʏՌՌࢫࢭȒȯǾȆՌՌȸɦȄࢫȔȆՌՌɺȡɽȗɦȄࢫʄՌՌڲȄࢫɻՌՌ ՔȍɴȗɦȄ 
ف Ք؈ɔȗɦȄࢫȄȱɸࢫȓȍɟȄɽࢫםɯɐɈםȄࢫȆɺɭȯɜʆۘܣࢫɦȄࢫȔȆɭȯݍݵȄɼࢫɬȆɐɈɦȄࢫɯǾȄɽɛ

ɝʈɽȸȘɦȄɼࡧȓʆȆɏȯɦȄ
ɤֺՌՌȫࢫɵՌՌɭࢫȓʊɜʈɽՌՌȸȘɦȄࢫȔֺՌՌɮݍݰȄɼࢫȒȲȳՌՌɡȗםȄࢫȔȆՌՌɱֺɏׁȄࢫȑՌՌɐɨȕ 
ɵǾȆȋȵɦȄࢫəʈȳɐȖࢫʏࢫࢭșɱفɱׁȄɼࢫȓɏȄȰׁȄɼࢫȒȵɘɨȗɦȄɼࢫȔȆɏɽȍɈםȄ 
 əɨȗȬɮȉࢫȓɮɐɇֿȄࢫɂɼȳɐɦȄɼࢫȄݍݵȓȿȆࢫɎɼȳɘɦȄɼࢫȄݍݨȒȯʆȯࢫɦȄۘܣ
ɯɏȆɈםȄࢫɷȱɸࢫʄڴɏࢫɤȆȍɛׁȄࢫȒȮȆʈȴࢫʏڲȆȗɦȆȋɼࢫɯɐɈɮɨɦࢫȆɺȧȆȗȗɗȄࢫɯȗʆ�

�

�

�

�

ȓɐʉȳȸɦȄࡧȓɭȯݍݵȄ
ȓՌՌʊɮɸǷࢫȔȄȰࢫȓՌՌɭȯݍݵȄࢫȓɏȳՌՌȷفࢫՌՌȗɐ ՒȖ 
ȔȆՌՌȍȡɽɦȄ ɯՌՌɏȆɈɭࢫ ࢭʏՌՌࢫ  ɾɽՌՌɀɛࢫ
ɵՌՌǾȆȋȵɦȄ ȲȯՌՌɜࢫ Ւʆ ȟՌՌʊȧࢫ  ȓɐʉȳՌՌȸɦȄࢫ
ȒفՌՌɗ ࢭʏՌՌࢫ ȆȍɨɇٮڈɯՌՌࢫ ɏڴʄՌՌࢫ  ȄݍݰɤɽՌՌɀࢫ

Ȓ؈فɀɛࢫȓʊɳɭȴ

ȓɮɐɇֿȄࡧȓʊɏɽɱɼࡧɚȄȱɭ
ȓՌՌȡȴȆɈɦȄ ȓՌՌɮɐɇֿȄࢫ ɯՌՌʆȯɜȕࢫ  ՌՌȗɐʇفࢫ
ȯՌՌʊݍݨȄࢫɚȄȱՌՌםȄࢫȔȄȰɼࢫȒȮɽՌՌݍݨȄࢫȓՌՌʊɦȆɏɼ 
ȲȄȳՌՌɡȕࢫɵՌՌɮɄȕܣࢫՌՌۘɦȄࢫɪՌՌɭȄɽɐɦȄࢫɯՌՌɸǷࢫɵՌՌɭ 

ɯɐɈםȄࢫʄڴɏࢫɵǾȆȋȵɦȄࢫȮȮȳȕ

ɐȸȘɦȄ؈ف
ȓՌՌɮɐɇ׀ɦ ȄםɯՌՌǾֺࢫ ɐՌՌȸȘɦȄ؈فࢫ ՌՌȗɐفࢫ Ւʇ 
ɪՌՌɭȆɏ ɬȆՌՌɐɈɦȄࢫ ȓՌՌɮǾȆɛࢫ ࢭʏՌՌࢫ  ȄɼםȔȆȋɼȳՌՌȼࢫ
ɯՌՌɏȆɈɭࢫʄՌՌڴɏࢫɤȆՌՌȍɛׁȄࢫȒȮȆՌՌʈȴࢫɰȆՌՌɮɄɦࢫȹՌՌʋǾȲ 
ɰɽՌՌɢȕ ɰǷࢫ ȍɴʈɼڧʏՌՌࢫ �֗ȓɐʉȳՌՌȸɦȄ  ȔȆՌՌȍȡɽɦȄࢫ
ɰǷࢫʏՌՌڧȍɴʆࢫȆՌՌɮɟࢫɑՌՌʊɮݍݨȄࢫɤɼȆՌՌɳȗɭࢫʏՌՌࢫࢭȲȆɐՌՌȷֿȄ 
ɤȆՌՌʈȲ�100ɼࢫʅȳՌՌɈɛࢫɤȆՌՌʈȲ�10 �ɰՌՌ؈ȉࢫȦɼȄفՌՌȕ 

ɰ؈ɀܨݵɦࢫȓȍȡɽɦࢫʅȳɈɛ
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الفرص املستقبلية ملطاعم الوجبات السريعة9.4
ي عام 2026،  ى 2,588 مليون ريال قطري  ي 2016 ليصل إ ى نمو حجم قطاع مطاعم الوجبات السريعة من 1,269 مليون ريال قطري  ر التقديرات إ تش
 للوجبات السريعة بإيرادات محتملة تبلغ 1,660 

ً
 جديدا

ً
رة. وتوجد فرص لنحو 937 مطعما  معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.4% خالل هذه الف

ً
محققا

ا ما يكفي  ن أبرز 10 مواقع حالية ملطاعم الوجبات السريعة فإن الغرافة واملرخية والدفنة لد ي مختلف أنحاء قطر. ومن ب ي 21 موقع  مليون ريال 
ن أن بإمكان مناطق املطار القديم وأبو هامور وبن محمود  ي ح ي هذه املناطق محدودة أو معدومة  ي فإن فرص افتتاح مطاعم وجبات سريعة  ا وبالتا م
ر مناطق واعدة  أما مناطق طريق سلوى والريان واللؤلؤة ومدينة خليفة فه تعت ونجمة والعزيزية ومعيذر والوكرة استيعاب املزيد من هذه املطاعم، 

بالنسبة ملطاعم الوجبات السريعة.

 جدول 19:الفرص املستقبلية ملطاعم الوجبات السريعة 

الفرص املستقبلية ملطاعم الوجبات السريعة

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

0 0 57 1.32 56,027 74 172 الغرافة 1

0 0 22 1.46 21,289 31 78
 الدفنة والخليج

الغربي
2

49 39 90 0.58 87,970 51 57 الوكرة ومدينة بروة 3

196 154 210 0.15 361,550 56 71 معيذر 4

137 43 50 0.14 49,461 7 22 اللؤلؤة 5

32 20 29 0.32 28,069 9 14 رب مش 6

0 0 15 2.56 15,209 39 63 املرخية 7

23 10 49 0.80 48,525 39 91
 منطقة املطار

القديم
8

4 3 29 0.92 28,327 26 35 فريج بن محمود 9

221 122 165 0.15 283,675 43 76 العزيزية والوعب 10

26 12 42 0.72 41,673 30 65 السد والنصر 11

535 300 317 0.03 545,640 17 30 طريق سلوى 12

7 5 29 0.85 28,228 24 35 النجمة 13
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الفرص املستقبلية ملطاعم الوجبات السريعة

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

5 3 75 0.56 128,928 72 130
ر  أبو هامور ومسيم

ن خالد وع
14

3 2 19 0.93 18,200 17 24 ه املن 15

11 6 18 0.69 17,458 12 23 الغانم 16

45 23 34 0.33 33,262 11 22 أم غويلينة 17

0 0 12 1.20 11,671 14 25 الهالل 18

167 77 98 0.22 96,308 21 45 الريان 19

23 12 27 0.57 26,121 15 29 بن عمران 20

17 14 19 0.27 18,447 5 6 السلطة 21

67 37 52 0.30 50,611 15 27 مدينة خليفة 22

3 2 16 0.88 15,920 14 21 الدوحة الجديدة 23

0 0 2 3.36 2,086 7 16 األصمخ 24

40 25 38 0.35 37,082 13 21 املنصورة 25

49 28 34 0.18 33,379 6 11 نعيجة 26

1,660 937 1,548 (3)1.02 2,085,116 668 1,209 ي اإلجما

(1)

(2)

(3)

ة بالناس مثل األسواق والشوارع الرئيسية واملرافق الرياضية ونقاط تجمع املواصالت واملجّمعات 
ّ
ي املناطق املكتظ ي اختيار مطعم الوجبات السريعة  ينب

هناك فرص ممتازة  الخاص باملطاعم العادية،  ي الجزء  ا  ى املواقع الحيوية داخل املجّمعات التجارية وال تمت اإلشارة إل فباإلضافة ا التجارية، 
ي ذلك6 الخطوط الحمراء والذهبية  رو الدوحة – بما  ي املرافق ال سيتم إنشاؤها الستضافة كأس العالم 2022 ومحطات م ملطاعم الوجبات السريعة 

ى الخمسة القادمة. رة األعوام الثالثة ا والخضراء – وال ستتم املباشرة بتشغيلها خالل ف

لكل 1,000 نسمة

ى املناطق  ى عدة عناصر تشمل: "معدل كثافة املنافذ القائمة حالًيا"، توزيع السكان ع تم حساب الفرص املستقبلية لتأسيس منافذ أطعمة ومشروبات بناء ع
املختلفة، واملعدل املعياري لكثافة املنافذ لكل 1,000 من السكان. ويمثل ذلك البيان الفرص املحتملة لتأسيس منافذ جديدة لألطعمة واملشروبات بخالف املنافذ 

ى حده القائمة حالًيا (إن وجد) بكل منطقة ع
معدل املعيار

روني لشركة سكك الحديد القطرية (الّريل) 6 املوقع االلك
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ي ومحال5.  املقا
الحلوى واملشروبات

ى املائدة، ويطلب العمالء طعامهم عن طريق االستقبال ويخدمون  املقه هو مطعم ال يقدم خدمات ع
 ما تقدم قائمة املقه مجموعة متنوعة من األطعمة واملشروبات مثل القهوة 

ً
أنفسهم بأنفسهم وعادة

ن  ي ح ي ذلك السلطات والسندوتشات  بما  ريسو واملعجنات والحلوى والوجبات الخفيفة،  واألس
ي  يذكر أن املقا ى الحلويات واملشروبات فقط.  تركز محالت الحلوى ومنافذ تقديم املشروبات ع
ي قطر  ر هذه املحال بالبساطة والهدوء، أما   بفرنسا، وتش

ً
 وثيقا

ً
ي أوروبا، وترتبط ارتباطا نشأت 

ي.  لجميع املقا
ً
 أساسيا

ً
ري خدمات املائدة ال ال تعد شرطا ي بي ي مثل مقه كو فتقدم بعض املقا

نظرة عامة1.5

لتقديم   
ً
محال و255  ا من منافذ العالمات التجارية الفريدة)  م  296) ي قطر  مقه   437 هناك 

املشروبات  لتقديم   
ً
محال و41  الفريدة)  التجارية  العالمات  منافذ  من  ا  م  (123) الحلوى 

من  و%1.4  و%8.6   %14.8 ي مجموعها  وتمثل  ا من منافذ العالمات التجارية الفريدة).  م  34)
ي  ي  ا املقا ي اإليرادات ال حقق وقد بلغ إجما ي.  ى التوا ي منافذ األطعمة واملشروبات ع إجما
ن بلغت  ي ح ي إيرادات األطعمة واملشروبات  2016، 1185 مليون ريال قطري تمثل 17% من إجما
اإليرادات الناتجة من محالت الحلوى ومنافذ تقديم املشروبات 310 مليون ريال قطري و52 مليون 
ى  ي إيرادات األطعمة واملشروبات ع من إجما و%0.7  ا تمثل %4.4  أي أ ي،  ى التوا ريال قطري ع

ي. التوا

ي محال  ي مقه 100 ريال قطري بينما يصل متوسط التكلفة  ن  ويبلغ متوسط سعر وجبة لشخص
ى املقابالت  ي. وبناًء ع ى التوا الحلوى ومنافذ تقديم املشروبات 50 ريال قطري و45 ريال قطري ع
ي قطر بحق االمتياز. ويشمل أصحاب  ي  ي، تحظى 70% من املقا ي املقا جريت مع ُمشغ

ُ
األولية ال أ

ي  وكاريبو كو منفذ)   23) ي  وكوستا كو منفذ)   26) ي قطر ستاربكس  ن  االمتيازات البارزين العامل
 1882 رجنانو  ي ف وكا منافذ)   8) ي شوب  وشركة كو منافذ)   9) ن أند تي ليف  ي ب وكو منفذ)   12)
ري (4 منافذ) وسكند كب (3 منافذ) وموكارابيا (3 منافذ). ي بين (7 منافذ) وتيم هورتون (8 منافذ) وكو

ي  ر من األشخاص مقارنة باملقا ى جذب نسبة أك ي املمنوحة حق االمتياز بشكل أساس إ تتجھ املقا
روج لها مما يساعد 

ُ
للحمالت اإلعالنية والتسويقية املستمرة ال ت  

ً
ا حق امتياز نظرا ال ليس لد

ا حق  ي ال ليس لد ي السوق مقارنة باملقا ى تكوين صورة للعالمة التجارية ورؤية أوضح لها  ع
ى ذلك، فإن من شأن الجوانب املوحدة للمقه املمنوح حق االمتياز مثل أصناف  االمتياز، وعالوة ع
ي تحقيق  رة وخدمات القيمة املضافة والبيئة املحيطة جذب املزيد من الزبائن وبالتا القائمة والتسع
ي املناطق  ي ال تقع  وتعمل املقا  ، ى مواقعها  ي باألساس ع ي املقا ويعتمد اإلقبال  ر،  إقبال أك
ي  ي املناطق النائية، وتعمل أغلبية املقا ا ال تقع  املزدحمة ومراكز التسوق بشكل أفضل من قرائ
ري  ي بي ي وكو ي مثل كوستا كو ى موقع املنافذ، تفتح مقا ي قطر ح وقت متأخر من الليل. وبناًء ع
، وتوفر 

ً
ي مثل ستاربكس وذا سكند كب عملها ح الرابعة صباحا ا 24 ساعة بينما تواصل مقا أبوا

ن 10% و25% بينما  ي قطر ب ي  ي أرباح املقا راوح صا ي قطر مقاعد داخلها وخارجها. وي ي  أغلبية املقا
ر  ن 5% و15%، ويبلغ متوسط عدد الفوات ي أرباح محال الحلوى ومنافذ تقديم املشروبات ب راوح صا ي

ي العطالت الرسمية. اية األسبوع و ى 150–200 خالل عطالت  اليومية 100 فاتورة يمكن أن تزداد إ

رامج  مثل خدمة الواي فاي املجانية وال  
ً
ي قطر خدمات إضافية أيضا ي  ر من املقا يقدم عدد كب

ي تعّد  ر قدر من املبيعات، وحيث أن املقا التلفزيونية والعروض الخاصة لزيادة اإلقبال وتحقيق أك
 
ً
ي قطر فإن من املتوقع استمرار هذا التوّجھ مستقبال ي  وسيلة شعبية لتحقيق التواصل االجتما

ر من  ايد الفرص إلنشاء الكث ن االعتبار فإن من املتوقع أن ت ي قطر بع وإذا ما أخذنا زيادة السكان 
ي الجديدة. املقا

ي2.5 حجم سوق قطاع املقا
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ي،  ى التوا ي داخل الفنادق ومراكز التسوق والسوق ع ي 18% و12% و7% من املقا ا بينما يقع حوا ي كمنافذ مستقلة بذا ي 54% من املقا تعمل حوا
ي  ى حق االمتياز واملقا ي الحاصلة ع فضل املقا

ُ
رة. وت ي ومحطات الوقود واألسواق الكب ي منطقة اللؤلؤة ومطار حمد الدو وتشمل املواقع األخرى للمقا

ي الراقية للعمل من خالل الفنادق  ن تميل املقا ي ح ي قطر للعمل من خاللها  ا ومراكز التسوق  املحلية البارزة باألساس املنافذ أو املباني القائمة بذا
ي ري  راتون جراند بالدوحة ولوبي لونج  ي منتجع ش ي الراقية تورش تي جاردن بفندق الشعلة بالدوحة وبول كافيھ  ى املقا ومن األمثلة ع الراقية. 

ي فندق سانت ريجيس. كارلتون وسراب لونج 

ي3.5 املواقع الرئيسة للمقا

ي  الشكل البياني 22: املواقع الرئيسية للمقا

اللؤلؤة

داخل فندق داخل مجّمع تجاري

أخرى

قائم بذاتھ

السوق

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

اللؤلؤة

الوعب
بن محمود

 الغرافة

الوكرة
املطار القديم
أخرى

الدفنة

سوق واقف
الخليج الغربي

النصر

54%

18%

4%

12%

7%

5%

ʏۂȆɜםȄࡧɎɽɮȣɭ
437

35%

13%

10%

8%

8%

5%
4% 6%

4%

4%
3%

ʏۂȆɜםȄࡧɎɽɮȣɭ
437
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ي ومحال  ي ومحال الحلوى واملشروبات مناطق الدفنة والغرافة واللؤلؤة وسوق الواقف والوكرة. وتقع أغلبية املقا تشمل أفضل خمسة مواقع للمقا
ي املناطق التالية: الحلوى واملشروبات 

رجنانو 1882، دبليو كافيھ، فندق دبليو الدوحة، لوبي لونج، فندق ر روتانا، كاريبو كافيھ، كافيھ ف أكواريوس – سي سن
 شانغريال، وستاربكس، إلخ.

الدفنة

ن أند تي ليف، تيم هورتون، ي ب ي، موكارابيا، وستاربكس، وكو ي شوب كومباني، كوستا كو ي، كو بريد أند بيجلز، كاريبو كو
ى ذلك. وما إ

الغرافة

ى ذلك . ، مقه أتيليھ أرت، وما إ ، مقه سو جي ون دو بان، مقه مايم مقه مورانو، كافيھ فرجنانو 1882، كرك مقانيص، م اللؤلؤة

ى ذلك. ن أند تي ليف، وما إ ي ب ري، وكو ي بين سوق واقف كو

، شاي رشفة، وستاربكس، إلخ. رزام، مقه ناينت ي شوب كومباني، مقه كوستا، مقه م الوكرة مقه الخيام، بابا تشباتي، كو

ن أند تي ليف، تيم هورتونز، إلخ. ي ب ي، نستلھ تول هاوس، كو الخليج الغربي بريد أند بيجلز، إم كب، ماك كو

رنانو 1881، إلخ. ي، كافيھ ف ستاربكس كو الوعب

ي، إلخ. ري، مقه كوستا، مقه أوبرا، ستاربكس كو ي بين راميك، كو مقه س املطار القديم

ي ويمكن   من تكاليف إنشاء املقا
ً
را  كب

ً
رخيص واإليجار وأدوات املطبخ والديكورات الداخلية جزءا ى ال ى التسجيل التجاري والحصول ع ُيمثل اإلنفاق ع

ى 5 مليون قطري  ن 2 مليون ريال قطري إ راوح ب ى 2.5 مليون قطري بالنسبة للمقه الذي ليس لديھ حق االمتياز وي ن 1.2 مليون ريال قطري إ راوح ب أن ت
ي  حيث تتجھ املقا وديكوراتھ الداخلية،  وحجمھ،   ، ى موقع املقه ويمكن أن تختلف تكلفة االستثمار بناًء ع ي املمنوحة حق االمتياز،  بالنسبة للمقا
 عن دفع رسوم حق االمتياز 

ً
ي جميع املنافذ. فضال ى شكل موحد  ى الديكورات الداخلية من أجل الحفاظ ع ى إنفاق املزيد ع املمنوحة حق االمتياز إ

ى االتفاق  ي املبيعات بناًء ع ن 0.5% و2% من إجما راوح ب ي املبيعات، ورسوم التسويق الشهري ال ت ى 5% من إجما ن 4% إ راوح عادة ب  وال ت
ً
شهريا

ى  ن 60 إ راوح ب ر مربع وال يمكن أن تستوعب عدد مقاعد ي ي 150 م رم مع مانح االمتياز الرئيس. وتبلغ متوسط املساحة الالزمة إلنشاء مقه حوا امل
ي 75% من مساحة املطعم بينما يشغل املطبخ وأقسام التخزين 25% من املساحة. 80 مقعد تغطي حوا

ي  ي الراقية داخل فنادق الخمس نجوم، وتستأجر املقا ا أو توجد داخل مراكز التسوق بينما تقع أغلب املقا ي التقليدية كوحدات قائمة بذا تعمل أغلبية املقا
ى ستة شهور  ن إيجار ثالثة إ راوح ب رداد ي ن قابل لالس ا بعقد إيجار ثابت ومبلغ تأم ا حق االمتياز مباني قائمة بذا ي ال ليس لد املمنوحة حق االمتياز واملقا
ر، وعادة ما يكون للمنافذ ال تقع داخل مراكز التسوق شروط  ن كب  من مبلغ تأم

ً
للمباني، وقد يدفع بعض مالكي العقارات دفعة مقدمة بثالثة أشهر بدال

ن بثالثة شهور أو مشاركة اإليرادات أو األرباح الشهرية ودفعات شهرية لسداد تكاليف صيانة املباني وإصالحها  تعاقدية قد تتضمن بنود مثل دفع مبلغ تأم
ات. شغل جميع تكاليف املرافق والديكورات الداخلية والتجه

ُ
ي أن يتحمل امل ا دون فرش وينب ى حال ن املباني ملشغل املطعم ع ي كلتا الحالت قدم 

ُ
، وت

ً
شهريا

ر الفنادق الخمس نجوم  ي املراد إنشائھ داخل فنادقهم. وتتمثل معاي ر معينة فيما يتعلق بنوع املقه الرا ي فنادق الخمس نجوم بوجٍھ عاٍم أن يكون لها معاي را
ُ
ت

ي: فيما ي

أن يتمتع املقه املراد تأسيسھ بشهرة عاملية أو امتياز عالم. •
ي فنادق أخرى). ره (بمع أال يكون لھ فروع أخرى  ى الفندق وحده دون غ مراعاة أن يكون املقه ذا خدمات حصرية تقتصر ع •

ى سبيل خلو الرجل) يدفع ملرة واحدة لقاء إقامة مقه  ن 100,000 و500,000 ريال قطري من املقه (ع راوح ب  ي
ً
 ماليا

ً
 يتقا الفندق مبلغا

داخل الفندق.
•

ن 5% و15% وذلك حسبما  راوح ب ن املقه والفندق يتقا الفندق نسبة مئوية من اإليراد الشهري للمقه ت ى اإليجار املتفق عليھ ب إضافة ا
ن. ن الطرف يتم االتفاق عليھ ب

•

ي4.5 التكلفة االستثمارية لتأسيس األعمال– املقا
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راخيص املالئمة واختيار املوقع وعمل الديكورات  ى ال ى عوامل مثل الحصول ع ع أشهر بناًء  و8   6 ن  راوح ب مقه مدة ت يمكن أن يستغرق إنشاء 
ى شهادة مناولة  ن والحصول ع ائية وتدريب العامل ن من أجل أداء الخدمات األولية والعمليات ال ن املالئم الداخلية والتعاقد مع مجموعة من املوظف
راخيص واستئجار املباني واألعمال الداخلية وشهادة مناول األغذية  ى ال . ويشبھ الجدول الزم للحصول ع األغذية لكل عامل وإجراء التشغيل التجري
ي   أطول بالنسبة للمقا

ً
م وإجراء التشغيل التجري للمقه يستغرق وقتا ن وتدري للمنافذ املمنوحة حق االمتياز واألخرى املستقلة، إال أن توظيف العامل

املمنوحة حق االمتياز.

ي5.5 الجدول الزم التقديري لتأسيس األعمال – املقا

تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.5
ي ي – املقا ي 11: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

ى نفس مستوى األسعار لغرض االحتفاظ بشريحة الزبائن  املحافظة ع
ى هامش   ع

ً
ي السوق ينعكس سلبا من ذوي الدخل املتدني واملنافسة 

ي. ي املقا الربح 

•  

م االقتصادي أن ترفع من 
ّ
ي معدالت التضخ ايد  إن من شأن االرتفاع امل  

املصاريف التشغيلية (الرواتب واإليجارات واملواد الخام).
•  

 
ً
ديدا واملستقبلية  الحالية  ي  املقا قبل  من  ايدة  امل املنافسة  ل 

ّ
تشك  

العاملية  املاركات  ذات  ي  املقا وجود  ذلك  ى  ا ويضاف  الجديدة،  ي  للمقا
 
ً
حقيقيا  

ً
ديدا واملعروفة بجودة األطعمة واملشروبات ال تقدمها تشكل 

ي الجديدة. للمقا

•  

ا، األمر الذي  ى انخفاض مبيعا ى املقه ا ي ع  قد يؤدي انعدام اإلقبال الكا
. ى فشل مشروع املقه ي بعض األحيان ا قد يؤدي 

•  

ن سالمة األطعمة املفروضة من قبل  ام بقواعد وقوان  قد يؤدي عدم االل
رتب عليھ خسائر وأضرار   األمر الذي ي

ً
ى إقفال املقه ملدة 60 يوما البلدية ا

.  عن اإلضرار بسمعة املقه
ً
مادية فادحة فضال

•  

تتناسب  جديدة  وأجواء  بمفاهيم  ي  مقا إنشاء  ى  ع رك  ال ي  ينب
ي يفّضلون  حيث إن مرتادي املقا ن الزبائن،  مع األذواق السائدة ب

 عن مفاهيم وأجواء تروق لهم.
ً
التنقل من مقه آلخر بحثا

•  

ر من الزبائن لتناول وجبة اإلفطار أو غداء سريع  ي عدد كب يرتاد املقا
ي املساء. م أو معارفهم  أو للقاء أصدقا

•  

ي املجتمع القطري حيث يلتقي  ي مقبولة وشائعة  ثقافة ارتياد املقا
م. ي بأصدقا رّواد هذه املقا

•  

نقاط القوة

الفرص
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نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس7.5

ي ي 12: نموذج بورتر – املقا  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للواردين
ن  شدة املنافسة ما ب
ن ن الحالي املنافس

 مرتفع

ي طريق  هناك العديد من العقبات ال تقف 
التنظيمية،  الشروط  مثل  الجدد،  ن  الداخل
األيدي  وتوظيف  املناسب،  املوقع  واختيار 
شروط  تعقيدات  ى  ا إضافة  املدّربة،  العاملة 

سالمة األطعمة املفروضة من قبل البلدية.

•

 مرتفع

ي فإن الزبون قد  بما أن السوق مشبعة باملقا  
ى آخر مواًز لھ من حيث الجو  ً ويذهب ا رك مقه ي

واملفهوم دون أن يتحّمل أية تكلفة إضافية.

•

ي منازلهم  م  ر قهو إن لدى الزبائن خيار تحض
القهوة  ماكينات  استخدام  شيوع  مع  خاصة 

ريسو). لية (مثل ماكينات نيس امل

•

 منخفض

ي الذي يرتاده الناس  ي املكان املثا ر املقا تعت
مفهوم  وهو  األصدقاء  ولقاء  القهوة  لتناول 
مع العادات والتقاليد والثقافة   

ً
يتوافق تماما

القطرية. 

•

 متوسط

الخام  املواد  ى  ع قطر  ي  ي  املقا تعتمد 
من  بھ  بأس  ال  عدد  هناك  ولكن  املستوردة، 
لذا  املحلية،  السوق  ي  الخام  املواد  موردي 
ي التحول من موّرد  لو هذه املقا

ّ
يستطيع مشغ

ى ذلك أية  رتب ع ي دون أن ي ى آخر خار ي ا
ّ
مح

تكلفة إضافية.

•
 مرتفع

ي  ي  املقا قطاع  ي  املنافسة  مستوى 
ى  ع يزيد  ما  لوجود   

ً
نظرا عالية  قطر 

ا ضمن مساحة  400 مقه تقّدم خدما
.
ً
رة نسبيا جغرافية صغ

•

العاملية املاركات  ذات  ي  املقا معظم 
ي السوق القطرية.  واملعروفة متواجدة 

•

 

ديد من  ال
املنتجات البديلة
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العوامل الرئيسية للنجاح8.5
ي وخيارات قائمة الطعام ومذاق الطعام وجودتھ وخدمات  راتي ر واملوقع االس ي السرعة والتجانس والتسع تتمثل العوامل الرئيسة للنجاح للمقه 

القيمة املضافة.

ي ي 13: العوامل الرئيسية للنجاح - املقا  الرسم التوضي

ɬȆɐɈɦȄࡧȓɮǾȆɛࡧȆٔڈɮɄȗȕۘܣࡧɦȄࡧȔȄȲȆʊݍݵȄ
ȔȆՌՌɺȡɽȗɦȄɼࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫȆՌՌɺɨ ՔɄɘʆܣࢫՌՌۘɦȄࢫȔȄȲȆՌՌʊݍݵȄࢫɰǷࢫȆՌՌɮȉ 
ف Ք؈ɔȖࢫʏՌՌࢫࢭȔȆȋɼȳՌՌȼםȄɼࢫȓՌՌɮɐɇֿȄࢫɎȆՌՌɈɛࢫʏՌՌࢫࢭȆՌՌٕڈɨɏࢫɖȲȆՌՌɐȗםȄ 
ʏࢫࢭȒȯǾȆȸɦȄࢫȔȆɺȡɽȗɦȄࢫʄڲȄࢫɻ ՔȍɴȗɦȄ� ՔɬȆɺɦȄࢫɵɭࢫɰǼɗࢫȳɮȗȸɭ 
ȔȆɭȯݍݵȄɼࢫɬȆɐɈɦȄࢫɯǾȄɽɛࢫȟʆȯȨȕࢫʄڴɏࢫɪɮɐɦȄɼࢫɚɽȸɦȄ 

ف Ք؈ɔȗɦȄࢫȄȱɸࢫȓȍɟȄɽࢫםɯɐɈםȄࢫȆɺɭȯɜʆۘܣࢫɦȄ

ɻȕȮɽȡɼࡧɬȆɐɈɦȄࡧɚȄȱɭ
ȔȆȋɼȳՌՌȼםȄɼ ȓՌՌɮɐɇֿȄࢫ ɯՌՌʆȯɜȕࢫ  ɰǻࢫ
ɵՌՌɮɄʆࢫȯՌՌʊݍݨȄࢫɚȄȱՌՌםȄࢫȔȄȰɼࢫȓՌՌȡȴȆɈɦȄ 

ȮȆʊȕȲȄ��ȓʈȲȄȳɮȗȷȄࢫɵǾȆȋȵɦȄࢫɜɮɨɦࢼܢ

ȓɗȆɄםȄࡧȓɮʊɜɦȄࡧȔȆɭȯȫ
ɪՌՌȝɭࢫȓՌՌɗȆɄםȄࢫȓՌՌɮʊɜɦȄࢫȔȆՌՌɭȯȫࢫɯՌՌʆȯɜȕࢫȯɏȆՌՌȸʇ 
ȓՌՌʊɱɽʈȵɘɨȗɦȄ ɦȄɼفȥՌՌɭȄࢫ ȄםʎՌՌɲȆȣࢫ ʅȆՌՌɗࢫ  ʅȄɽՌՌɦȄࢫ

ɤȆȍɛׁȄࢫȓȍȸɲࢫɑɗȲࢫʏࢫࢭȓȿȆݍݵȄࢫɂɼȳɐɦȄɼ

ȓɐʉȳȸɦȄࡧȓɭȯݍݵȄ
ȔȄȰ ȄݍݵȓՌՌɭȯࢫ ȓɏȳՌՌȷࢫ ՌՌȗɐفࢫ ՒȖ 
ȟՌՌʊȧࢫʏՌՌۂȆɜםȄࢫʏՌՌࢫࢭɾɽՌՌɀɛࢫȓՌՌʊɮɸǷ 
ʄՌՌڴɏ� �ɤɽՌՌɀݍݰȄ ɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫ ȲȯՌՌɜࢫ Ւʆ 
Ȓ؈فɀɛࢫȓʊɳɭȴࢫȒفɗࢫʏࢫࢭɯٮڈȆȍɨɇ

ɐȸȘɦȄ؈ف
ʏՌՌࢭ ՌՌȗɐفࢫɐՌՌȸȘɦȄ؈فࢫȄםɯՌՌǾֺࢫɦ׀ȓՌՌɮɐɇࢫȄɼםȔȆȋɼȳՌՌȼࢫ Ւʇ 
ɤȆՌՌȍɛׁȄࢫȒȮȆՌՌʈȴࢫɰȆՌՌɮɄɦࢫȹՌՌʋǾȲࢫɪՌՌɭȆɏࢫɬȆՌՌɐɈɦȄࢫȓՌՌɮǾȆɛ 
ɤɼȆՌՌɳȗɭࢫʏՌՌࢫࢭȲȆɐՌՌȷֿȄࢫɰɽՌՌɢȕࢫɰǷࢫʏՌՌڧȍɴʈɼ�֗ܢՌՌࢼɜםȄࢫʄՌՌڴɏ 
80ɼࢫʅȳɈɛࢫɤȆʈȲ�30�ɰ؈ȉࢫȦɼȄفȕࢫɰǷࢫʏڧȍɴʈɼࢫɑʊɮݍݨȄ 

ʏڋʊȕȄفȷַȄࡧɑɛɽםȄ
ɵՌՌɮɄʆࢫɰǷࢫʏڋʊȕȄفՌՌȷַȄࢫɑՌՌɛɽםȄࢫȲȆՌՌʊȗȫȄࢫɰǸՌՌȻࢫɵՌՌɭࢫɰǻ 
ɚȄɽՌՌȷֿȄ ՌՌȗɐȖɼفࢫ ȄםɜࢼՌՌܢ֗� ɏڴʄՌՌࢫ ɤȆՌՌȍɛׁȄࢫ  ȒȮȆՌՌʈȴࢫ
ɚɽՌՌȸȘɦȄ��ȵՌՌɟȄȳɭɼࢫȓʊՌՌȸʋǾȳɦȄࢫɎȲȄɽՌՌȼɦȄɼࢫȓՌՌɮȧȮȵםȄ 

ʏۂȆɜɮɨɦࢫȓʊȡȰɽɮɱࢫɑɛȄɽɭ 

�

�

�

ɰ؈ȗȍȡɽɦȄࢫɼǷࢫȓȍȡɽɨɦࢫʅȳɈɛࢫɤȆʈȲ 
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ي9.5 الفرص املستقبلية للمقا
ي 2016 بمعدل نمو سنوي  ي 2026، بعد أن كانت 1185 مليون ريال قطري  ي ما قيمتھ 2417 مليون ريال قطري  ُيتوقع أن يبلغ حجم سوق قطاع املقا
ى 1,150 مليون ريال قطري،  ا إ ي قطر وُيحتمل أن تصل إيرادا ي 17 موقع  رة، وتتوافر فرص إنشاء 542 مقه جديد  مركب قدره 7.4% خالل هذه الف
رة ملنافذ جديدة أو ال تقدمها  ي وتقدم أماكن صغ ن أول عشرة مواقع حالية: مناطق الدفنة، واللؤلؤة، وفريج بن محمود، والنصر املشبعة باملقا ومن ب
وتشمل املواقع الرئيسة األخرى ذات  ي،  ى التوا منافذ إضافية ع و10  و131،  ن يمكن أن تستوعب الوكرة والوعب ومنطقة املطار القديم 21،  ي ح

ن خالد. ر وع ي؛ طريق سلوى ومعيذر والريان وأبو هامور ومسيم اإلمكانات العالية إلنشاء املقا

ي   جدول 20: الفرص املستقبلية للمقا

ي الفرص املستقبلية للمقا

اإليرادات 
املحتملة

(باملليون 
ريال

 قطري)

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

0 0 31 0.80 56,027 45 131 الغرافة 1

0 0 12 3.52 21,289 75 241 الدفنة والخليج الغربي 2

33 21 49 0.32 87,970 28 39 الوكرة ومدينة بروة 3

157 99 112 0.04 361,550 13 21 معيذر 4

0 0 27 0.75 49,461 37 147 لؤلؤة قطر 5

20 10 16 0.21 28,069 6 12 رب مش 6

0 0 8 0.79 15,209 12 24 املرخية 7

29 10 27 0.35 48,525 17 50 منطقة املطار القديم 8

0 0 16 0.60 28,327 17 29 فريج بن محمود 9

138 61 88 0.10 283,675 27 70 العزيزية و الوعب 10

0 0 23 0.65 41,673 27 74 السد والنصر 11

354 159 168 0.02 545,640 9 20 طريق سلوى 12

24 13 16 0.11 28,228 3 5 النجمة 13

42 20 40 0.16 128,928 20 45
ر و  أبو هامور و مسيم

ن خالد ع
14

0 0 10 0.55 18,200 10 18 ه املن 15
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ي الفرص املستقبلية للمقا

اإليرادات 
املحتملة

(باملليون 
ريال

 قطري)

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون ريال 

قطري) 
املوقع

14 6 10 0.23 17,458 4 10 الغانم 16

25 10 18 0.24 33,262 8 20 أم غويلينة 17

0 0 6 0.69 11,671 8 18 الهالل 18

135 50 54 0.04 96,308 4 11 الريان 19

29 12 15 0.11 26,121 3 7 بن عمران 20

3 2 10 0.43 18,447 8 12 اسلطھ 21

55 24 28 0.08 50,611 4 9 مدينة خليفة 22

15 8 9 0.06 15,920 1 2 الدوحة الجديدة 23

0 0 1 2.40 2,086 5 14 األصمخ 24

40 20 21 0.03 37,082 1 2 املنصورة 25

37 17 19 0.06 33,379 2 4 نعيجة 26

1,150 542 834 (3) 0.56 2,085,116 394 1,033 ي اإلجما

ي األماكن  ي السوق ومناطق الشارع الرئيس و  داخل مراكز التسوق واألماكن املزدحمة 
ً
ي أيضا ى غرار مطاعم الوجبات السريعة، ُيمكن أن تقع املقا وع

ي أدنى نقطة سعر وتقدم فرصة  دف املقا ي أن تس ، وينب ى مكان املقه الرياضية وحولها ومحاور النقل وكذلك فنادق األربع والخمس نجوم بناًء ع
ى صعيٍد آخر،  ، وع

ً
 مثاليا

ً
دافا رو اس ي – أو ن ذا جو" املواقع القريبة من املناطق التجارية الرئيسة ومحاور النقل مثل محطات امل تجربة قهوة "كو

ي  دف املقا ي الراقية مواقع داخل فنادق الخمس نجوم وكذلك األقسام املحددة داخل مراكز التسوق البارزة، ويمكن أن تس دف املقا يمكن أن تس
ي أماكن السوق املزدحمة واملناطق التجارية.  من سلسلة عاملية املواقع داخل مراكز التسوق (ويفضل أن تكون خارج قاعة الطعام) و

ً
ر جزءا ال تعت

ي  ، يوجد مجال لعالمات تجارية جديدة 
ً
رة نسبيا ر من 400 مقه يقدم خدمة ملنطقة جغرافية صغ ى الرغم من احتدام املنافسة مع ما يقدمھ أك وع

ي  رة ال تسبق كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022، وستوفر التطورات الوشيكة  ا الدولة خالل الف  للتنمية الشاملة ال ُيتوقع أن تمر 
ً
السوق نظرا

ي جديدة  رة إلنشاء مقا  كث
ً
رو الدوحة والثماني مالعب الجديدة لكرة القدم و16 مركز تسوق و62 فندق خمس نجوم فرصا رب ولوسيل ومشروع م مش

ي قطر لالستفادة من السوق املتنامية.

(1)

(2)

(3)

لكل 1,000 نسمة
ى املناطق ى عدة عناصر تشمل: "معدل كثافة املنافذ القائمة حالًيا"، توزيع السكان ع  تم حساب الفرص املستقبلية لتأسيس منافذ أطعمة ومشروبات بناء ع
 املختلفة، واملعدل املعياري لكثافة املنافذ لكل 1,000 من السكان. ويمثل ذلك البيان الفرص املحتملة لتأسيس منافذ جديدة لألطعمة واملشروبات بخالف املنافذ

ى حده القائمة حالًيا (إن وجد) بكل منطقة ع
معدل املعيار

روني لشركة سكك الحديد القطرية (الّريل) 6 املوقع االلك
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ريا6. محال الكافي

ريا عبارة عن مطعم يماثل املطعم العادي ولكنھ يختلف من حيث الحجم وعدد أصناف  الكافت
ى  رك ع ر من ال ى تقديم الطعام بأسعار اقتصادية أك ريات ع القائمة واألسعار، ويزداد ترك الكافت
ركز  ريات شريحة الدخل املنخفض وت دف الكافت الخدمات والديكور وجودة الطعام، وعادة ما تس
ي منطقة  ريات  ي املنطقة الصناعية واملناطق السكنية ال يرتادها العمال، وتعمل الكافت باألساس 
ن  راوح سعر وجبة لشخص ر مربع بوجھ عام، وي محدودة حيث يكون حجم الوحدة أقل من 100 م

ن 10 و60 ريال قطري. ب

نظرة عامة1.6

ي منافذ األغذية  ا جزء من سلسلة محالت)، تمثل 20% من إجما ريا (500 م ي قطر 591 كافت تعمل 
ي 2016  ى 829 مليون ريال قطري  ريات إ ي اإليرادات ال تولدها الكافت واملشروبات، وتصل إجما

ي إيرادات األغذية واملشروبات. ى 12% من إجما أي ما يمثل إ

ن أدنى جميع فئات  ر من ب وال تعت  ،%10  –5 ي قطر من  ريا  يصل متوسط هامش ربح الكافت
ى تقديم وجبات منخفضة التكلفة  ز ع

ّ
ريا ترك ى أن الكافي ي ذلك إ املطاعم األخرى، ويعزى السبب 

ر من األهمية ملستوى الخدمة واملوقع والديكورات، ويدير أصحاب املشروعات  مع عدم إعطاء الكث
ي املناطق الصناعية واملناطق السكنية  نشأ هذه املنافذ 

ُ
وت ي قطر،  ريات  ي الغالب كافت ن  رب املغ

دف العمالء من املجموعات منخفضة الدخل والعمال من جميع الفئات العرقية، وتشمل  ال تس
ريات الوجبات السريعة والهندية والعربية واملصرية والصينية  ي الكافت قدم 

ُ
املأكوالت الشعبية ال ت

واملأكوالت األخرى مثل الخليجية والبنجالدشية والفلبينية والسريالنكية.

ريا2.6 حجم سوق قطاع محال الكافي
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ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

ريا  الشكل البياني 23: أبرز األطباق ال تقدمها محال الكافت

10%

5%

2%

2%

27%

54%
Ȇʆ؈فȗɗȆɢɦȄࡧɤȆȨɭࡧɎɽɮȣɭ

591

مأكوالت بحرية

مصري

هندي

صي أخرى

عربي

رى
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ي مراكز التسوق ومحطات الوقود،  ي %1  ي الشوارع التجارية السوق وحوا ا  ا، وتقع 3% م ريا كمنافذ قائمة بذا ي 96% من محال الكافت تعمل حوا
ريات املعيذر والوكرة والعزيزية والغرافة والغانم. وتشمل أفضل خمسة مواقع للكافت

ريا3.6 املواقع الرئيسة ملحال الكافت

ريا  الشكل البياني 24: املواقع الرئيسة ملحال الكافت

الشوارع التجارية  قائم بذاتھأخرى

ى مقابالت ميدانية ومصادر أخرى املصدر: تحليالت الفريق بناًء ع

العزيزية

نجمة
مدينة خليفة

الوكرة

الغانم
أم غويلينا
أخرى

معيذر

 الغرافة
سوق واقف
طريق سلوى

96%

1%3%

41%

10%

7%

7%

6%

7%

5%
5%

5%

4%
4%

Ȇʆ؈فȗɗȆɢɦȄࡧɤȆȨɭࡧɎɽɮȣɭ
591

Ȇʆ؈فȗɗȆɢɦȄࡧɤȆȨɭࡧɎɽɮȣɭ
591
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ي املناطق التالية: ريا  ريا كل من معيذر ، الوكرة، العزيزية، الغّرافة، والغانم القديم ، وتوجد أغلبية محال الكافت تشمل أفضل خمسة مواقع ملحال الكافت

ريا  ريا مكة، كافت ريا التوابل الهندية، كافت ، كافت ريا النعيم ريا الكتكوت، كافت مطعم األهرامات، مطعم االسكندر، كافت
ن، وقت الشاي، مطعم زين...الخ. فلسط

معيذر

ريا رمسيس،  ريا مهراج بالزا، كافت ريا شاي الخليج، كافت ريا كل األوقات، كافت ريا ومعصرة الفداء، كافت ريا األندلس، كافت كافت
...الخ.

الوكرة

ركي، وقت الشاي...الخ مطعم الناس، مطعم الرفاع ال العزيزية

ريا ومعصرة الكوثر...الخ ريا كنج بالزا، كافت ريا العروبة، كافت ، كافت ريا النعيم كافت الغرافة

ريا ناسكو...الخ ريا برج املتحف، كافت ريا الجبال،مطعم الزرقاء، مطعم بانانا، كافت ن، مطعم كباب الجزيرة، كافت مطعم الحرم
 الغانم
القديم

ريا الذهبية، الدجاج الحار، الدجاج اللذيذ...الخ ي بابا، أمواج فاست فود، الكافت ريا االستقامة، مطعم النقيان، مطعم ع كافت نجمة
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ى ترخيص من وزارة الصحة مثل نفقات السجل التجاري والحصول ع
ُ
 ت

والديكورات املطبخ  ومعدات  واإليجار  والبيئة  البلدية  ووزارة   العامة 
ويمكن ريات  الكافت وتجه  إعداد  تكاليف  من   

ً
را كب  

ً
جزءا  الداخلية 

ويمكن أن تختلف مليون ر.ق.،  و1.5  مليون ر.ق.   0.8 ن  راوح ما ب  أن ت
ويكون ي،  الخار وديكوره  وحجمھ  املطعم  ملوقع   

ً
تبعا االستثمار   تكلفة 

ي منطقة سكنية عما إذا كان إذا كان املطعم   
ً
ر ارتفاعا أك  

ً
 اإليجار عموما

الطعام تقديم  ى  ع ر  كب بشكل  ريات  الكافت وتركز  صناعية،  منطقة  ي   
واألواني والديكور  املوقع  ى  ع ها  ترك من  ر  أك  

ً
نسبيا منخفضة  بأسعار 

ى عكس أسلوب املطاعم األخرى. وذلك ع

باستئجار  تقوم  حيث  ة 
ّ
مستقل بصورة  أعمالها  ريا  الكافت محال  وتزاول 

ى  ع نقدي  مبلغ  بإيداع  تقوم  كما  ثابتة  ايجار  عقود  بموجب  املواقع 
بعض  يطلب  وقد  شهور،   6–3 ايجار  يعادل  رّد  املس ن  التأم سبيل 
من   

ً
بدال  

ً
مقّدما شهور  ثالثة  ايجار  دفع  املستأجر  من  العقارات  مالكي 

ملستثمر  العقار  تسليم  ويتم  اليھ،  املشار  ن  التأم دفع  شرط  فرض 
تكاليف  املستثمر  يتحّمل  حيث  ائية  تشطيبات  دون  من  ريا  الكافت
األخرى  ركيبات  وال ي  الداخ والديكور  والكهرباء  املاء  شبكات  تركيب 

ذات العالقة.

التكلفة االستثمارية لتأسيس 4.6
ريا األعمال – محال الكافت

 
ً
ي تسعة أشهر وذلك تبعا ريا حوا يمكن أن يستغرق إعداد وتجه الكافت

ن موقع املطعم  راخيص املناسبة وتأم ى ال لعدة عوامل مثل الحصول ع
ى شهادات "مناولة  ن والحصول ع ن املوظف ي وتعي وتنفيذ الديكور الداخ

ن. األغذية" للموظف

الجدول الزم التقديري لتأسيس األعمال – 5.6
ريا محال الكافت
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تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.6

ريا ي – محال الكافت ي 14: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

ى نفس مستوى األسعار بغرض االحتفاظ بشريحة الزبائن  املحافظة ع
من ذوي الدخل املتدني.

•  

ي  الربح  هامش  ى  ع  
ً
سلبا تنعكس  بالسوق  رة  الكب املنافسة 

ريات. الكافت
•  

ي  ى الديكور الداخ ى الجودة النوعية لألطعمة وع رك ع  لعدم ال
ً
نظرا

ى العمال وذوي الدخل  ريا فإن قاعدة الزبائن تقتصر ع ملحال الكافت
املتدني.

•  

م االقتصادي أن ترفع 
ّ
ي معدالت التضخ ايد  إن من شأن االرتفاع امل

من (املصاريف التشغيلية الرواتب واإليجارات واملواد الخام).
•  

ريا الحالية واملستقبلية  ايدة من قبل محال الكافت ل املنافسة امل
ّ
تشك

ريا.  ملحال الكافت
ً
ديدا

•  

سالمة  ن  وقوان بقواعد  بالتقيد  ريا  الكافت ام  ال عدم  يؤدي  قد 
 األمر الذي 

ً
ى إقفالها ملدة 60 يوما األطعمة املفروضة من قبل البلدية ا

عن اإلضرار بسمعة   
ً
رتب عليھ خسائر وأضرار مادية فادحة فضال ي

ريا. الكافت

•  

ي املناطق التجارية املكتظة  ريا  ى إنشاء محال الكافت رك ع ي ال ينب
وتقديم أطعمة ومشروبات ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة.

•  

من  شريحة  تشمل  واسعة  زبائن  قاعدة  ريا  الكافت محال  دف  تس
موظفي املكاتب والعمال.

•  

ي متناول الزبائن  ريا  ي محال الكافت ر أسعار األطعمة واملشروبات  تعت
 النخفاض تكلفة 

ً
ا تقّل عن أسعار املطاعم األخرى وذلك نظرا حيث أ

هذه األطعمة واملشروبات.

•  

نقاط القوة

الفرص
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نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس7.6

ريا ي 15: نموذج بورتر – محال الكافت  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للموردين
ن ن املنافس  شدة املنافسة ما ب

ن الحالي

 مرتفع

ي  تقف  ال  العقبات  من  العديد  هناك 
الشروط  مثل  الجدد،  ن  الداخل طريق 
املناسب،  املوقع  واختيار  التنظيمية، 
إضافة  املدّربة،  العاملة  األيدي  وتوظيف 
األطعمة  سالمة  شروط  تعقيدات  ى  ا

املفروضة من قباللبلدية.

•

 مرتفع

األطعمة  بأسعار  ر  كب حد  ى  ا الزبائن  يتأثر 
م بسهولة  ا، ويمك رو واملشروبات ال يش
ال  األخرى  ريا  الكافت محال  ى  ا التحّول 
بأسعار  واملشروبات  األطعمة  هذه  تبيعهم 

أقل.

•

ى منخفض  متوسط ا

ى األطعمة  ز ع
ّ
ريا ترك بما أن محال الكافت

األسعار  التكلفة  منخفضة  واملشروبات 
 ،
ً
منخفضا البديلة  املنتجات  ديد  ر  يعت

الصعبة  االقتصادية  الظروف  ي  ولكن 
ى  ع م  نفقا خفض  ى  ا الزبائن  يلجأ 
ل. ي امل م  ر وجبا الطعام الجاهز وتحض

•

 متوسط

ى املواد الخام  ي قطر ع ريات  تعتمد الكف
املستوردة، ولكن هناك عدد ال بأس بھ من 
ي السوق املحلية، لذا  موردي املواد الخام 
التحول  الشاحنات  هذه  لو 

ّ
مشغ يستطيع 

أن  دون  ي  خار آخر  ى  ا ي 
ّ
مح موّرد  من 

ى ذلك أية تكلفة إضافية . رتب ع ي

•
 مرتفع

محال  سوق  ي  املنافسة  مستوى 
لكثافة   

ً
ي قطر عالية نظرا ريا  الكافت

بعضها  من  مقربة  ى  ع تواجدها 
ي  املناطق  مختلف  ي  البعض 
ريا  الكافت محال  وتشكل  الدولة، 
بيع  منافذ  مجموع  من   %20 ي  حوا
 %12 ل 

ّ
وتمث واملشروبات  األطعمة 

من إيرادات هذا القطاع.

•

 

ديد من املنتجات  ال
البديلة
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ريا.  ي للكافت راتي ر األطعمة واملشروبات واملوقع االس ي تسع ريا يتمثالن  هناك عامالن أساسيان لنجاح محال الكافت

العوامل الرئيسية للنجاح 8.6

ɐȸȘɦȄ؈ف
 ՌՌȗɐȖفࢫȲȆɐՌՌȷֿȄࢫȄםȓՌՌɮǾֺࢫɦ׀ȓՌՌɮɐɇࢫȄɼםȔȆȋɼȳՌՌȼࢫɵՌՌɭࢫɪՌՌɭȄɽɐɦȄࢫȓՌՌɭȆɺɦȄࢫՌՌۘɦȄܣ
ʄՌՌڴɏࢫɯՌՌɺɦȆȍɛǻɼࢫɵՌՌǾȆȋȵɦȄࢫɝՌՌɗȯȕࢫȒȮȆՌՌʈȴࢫɰȆՌՌɮɄɦࢫȲȆՌՌȍȗɏַȄࢫɰՌՌ؈ɐȊࢫȆՌՌɸȱȫǷࢫʏՌՌڧȍɴʆ 
ɰՌՌ؈ɘɋɽםȄɼࢫɤȆՌՌɮɐɦȄࢫȔȆՌՌɏɽɮȣɭࢫȆՌՌʆ؈فȗɗȆɢɦȄࢫɤȆՌՌȨɭࢫɖȯْڈՌՌȸȖɼ�֗ȆՌՌʆ؈فȗɗȆɢɦȄ 
ȲȆɐՌՌȷǸȉࢫȔȆȋɼȳՌՌȼםȄɼࢫȓՌՌɮɐɇֿȄࢫɵՌՌɏࢫɰɽՌՌȝȨȍʆࢫɵՌՌʆȱɦȄࢫʎՌՌɲȯȗםȄࢫɪՌՌȫȯɦȄࢫʅɼȰ 
ɣՌՌɨȕࢫɵՌՌɭࢫɪՌՌɛǷࢫȲȆɐՌՌȷֿȄࢫɷȱՌՌɸࢫɰɽՌՌɢȕࢫɰǷࢫʏՌՌڧȍɴʈɼ�֗ɯՌՌɺɦɼȆɳȗɭࢫʏՌՌࢭɼࢫȓՌՌɦɽɜɐɭ 
ȦɼȄفՌՌʆࢫȟՌՌʊȨȉࢫȓՌՌʆȮȆɐɦȄࢫɯՌՌɏȆɈםȄɼࢫȓɐʉȳՌՌȸɦȄࢫȔȆՌՌȍȡɽɦȄࢫɯՌՌɏȆɈɭࢫʏՌՌࢫࢭȒȯǾȆՌՌȸɦȄ 

Վַ ȆʈȲ�60ɼࢫȔַȆʈȲ�10�ɰ؈ȉࢫɰ؈ɀܨݵɦࢫȓȍȡɽɦȄࢫȳɐȷ 

ʏڋʊȕȄفȷַȄࡧɑɛɽםȄ
ɰȆՌՌɮɃࢫȆՌՌʆ؈فȗɗȆɢɨɦࢫʏڋʊȕȄفՌՌȷַȄࢫɑՌՌɛɽםȄࢫȲȆՌՌʊȗȫȄࢫɰǸՌՌȻࢫɵՌՌɭࢫɰǻ 
ȆՌՌʆ؈فȗɗȆɢɦȄ�ǴȆՌՌȼɲ �ɵՌՌɭɼ�֗ɵՌՌǾȆȋȵɨɦࢫȄםɑՌՌɛȄɽࢫȄםȝڴʄՌՌׁࢫ ՐɤȆՌՌɏࢫɝՌՌɗȯȕ 
ɵɟȆȸɮȉࢫȓɈʊȨםȄࢫɝɇȆɳםȄɼ�֗ɚȄɽȷֿȄࢫʏࢫࢭȓɮȧȮȵםȄࢫɝɇȆɳםȄ 
ɤɽՌՌȫȯɦȄࢫʅɼȰࢫɰՌՌ؈ɘɋɽםȄɼࢫɤȆՌՌɮɐɦȄࢫɵɡՌՌȷࢫɝՌՌɇȆɳɭɼ�֗ɤȆՌՌ ՔɮɐɦȄ 

.ȓʊɱȯȗםȄ

.

ريا ي 16: العوامل الرئيسية الحاسمة - الكافت  الرسم التوضي
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ريا9.6 الفرص املستقبلية ملحال الكافت
ي 2016 بمعدل نمو سنوي  ي العام 2026 بعد أن كان 829 مليون ريال قطري  ريا 1,691 مليون ريال قطري  ع أن يبلغ حجم سوق قطاع محال الكافت

ّ
ُيتوق

ى 1,100 مليون ريال  ا إ ي قطر وُيحتمل أن تصل إيرادا  
ً
ر 19 موقعا ريا جديدة ع رة، وتتوافر فرص إنشاء 762 كافت مركب قدره 7.4% خالل هذه الف

ر من الفرص  ذه املحال وال يوجد الكث ا مشبعة  ريا إال أ ن أهم املواقع العشرة الحالية للكافت ر مناطق الغانم، والنجمة، وأم غويلينا من ب قطري، وتعت
 
ً
ن أن مناطق مثل الوكرة والعزيزية ومدينة خليفة وطريق سلوى يمكن أن تستوعب 26، و98، و45 و250 محال ي ح ا،  ريا جديدة ف إلنشاء محال كافت
ريا؛ معيذر، الريان ، املنصورة، املطار القديم، السد، النصر،  ي، وتشمل املواقع الرئيسة األخرى ذات اإلمكانات العالية إلنشاء محال الكافت ى التوا ع

ن خالد. ر وع أبو هامور ومسيم

ريا  جدول 21: الفرص املستقبلية ملحال الكافت

الفرص املستقبلية للمطاعم العادية

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون 
ريال

 قطري)

املوقع

11 6 45 0.70 56,027 39 73 الغرافة 1

22 10 17 0.33 21,289 7 16 الدفنة والخليج الغربي 2

26 26 70 0.50 87,970 44 39 الوكرة ومدينة بروة 3

236 232 289 0.16 361,550 57 58 معيذر 4

99 39 40 0.02 49,461 1 3 لؤلؤة قطر 5

6 5 22 0.61 28,069 17 22 رب مش 6

0 0 12 0.99 15,209 15 19 املرخية 7

35 19 39 0.41 48,525 20 37 منطقة املطار القديم 8

9 8 23 0.53 28,327 15 16 فريج بن محمود 9

266 183 227 0.16 283,675 44 48 العزيزية و الوعب 10

25 14 33 0.46 41,673 19 34 السد والنصر 11

356 250 272 0.04 545,640 22 31 طريق سلوى 12

0 0 23 1.10 28,228 31 36 النجمة 13

49 36 64 0.22 128,928 28 39
ر  أبو هامور و مسيم

ن خالد وع
14

1 1 15 0.77 18,200 14 16 ه املن 15
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الفرص املستقبلية للمطاعم العادية

 اإليرادات
املحتملة

(باملليون ريال 
قطري) 

فرص تأسيس
مطاعم

جديدة(2)

 الطاقة
 االستيعابية
 للمنطقة من
املطاعم

كثافة
املطاعم(1)

تعداد السكان
 عدد

 املطاعم
القائمة

العائدات
(باملليون 
ريال

 قطري)

املوقع

0 0 14 2.12 17,458 37 56 الغانم 16

0 0 27 0.84 33,262 28 44 أم غويلينة 17

0 0 9 0.86 11,671 10 14 الهالل 18

107 62 77 0.16 96,308 15 26 الريان 19

8 5 21 0.61 26,121 16 24 بن عمران 20

7 7 15 0.43 18,447 8 8 اسلطھ 21

22 15 40 0.49 50,611 25 36 مدينة خليفة 22

0 0 13 1.07 15,920 17 20 الدوحة الجديدة 23

0 0 2 7.19 2,086 15 27 األصمخ 24

27 21 30 0.24 37,082 9 11 املنصورة 25

24 17 27 0.30 33,379 10 14 نعيجة 26

1,100 762 1,272  (3) 0.80 2,085,116 563 770 ي  اإلجما

ا أعاله تشمل املواقع املثالية األخرى لهذه املحال املناطق الصناعية الحالية والناشئة مثل املناطق الصناعية  ى املواقع الرئيسية املشار إل وباإلضافة ا
ي شوارع وطرقات املناطق ذات اإليجارات املنخفضة مثل الوكرة، واملطار  ى، و ي أم صالل ع الحرة ال تديرها شركة "مناطق "، ومناطق سكن العمال 

رها من املناطق املماثلة. ر وغ القديم، ومعيذر، ومسيم

 الزبائن من الطبقات 
ً
ا تستقطب أيضا ن من ذوي الدخول املتدنية إال أ دف بصورة أساسية العمال واملوظف ريا تس ى الرغم من أن محال الكافت ع

وقد تستقطب محال  ى الطريق.  ا ع يتناولو ها)  (مثل ساندويشات الشاورما وما شا ر مرتفعة الثمن  األخرى الذين يبحثون عن وجبات خفيفة وغ
ر من الزبائن من ذوي الدخول املتوّسطة إذا ما عّدلت من أوضاعها بحيث تصل مستوى بعض   الكث

ً
ريا الجديدة وال سيتم إنشاؤها مستقبال الكافت

ي ونوعية األطعمة ال تقّدمھ. ى الديكور الداخ ر ع رك بصورة أك املطاعم العادية مع ال

(1)

(2)

(3)

لكل 1,000 نسمة
ى املناطق  ى عدة عناصر تشمل: "معدل كثافة املنافذ القائمة حالًيا"، توزيع السكان ع تم حساب الفرص املستقبلية لتأسيس منافذ أطعمة ومشروبات بناء ع
املختلفة، واملعدل املعياري لكثافة املنافذ لكل 1,000 من السكان. ويمثل ذلك البيان الفرص املحتملة لتأسيس منافذ جديدة لألطعمة واملشروبات بخالف املنافذ 

ى حده القائمة حالًيا (إن وجد) بكل منطقة ع
معدل املعيار

99 ريا] [محال الكافي



شاحنات بيع الطعام املتنقلة7.

ن لطه  ا مساحة كافية للعامل رة يوجد ف ي شاحنة أو مركبة كب شاحنة بيع الطعام املتنقلة 
املثلجات  عادة  املتنقلة  الطعام  شاحنات  قِدم 

ُ
ت موقع.  أي  ي  الشاحنة  من  وتقديمھ  الطعام 

عد السلطات 
ُ
ر الطعام، وت ى مطابخ لتحض ا ع واألطعمة املجمدة واملعبأة بينما يحتوي البعض م

ي  ر األطعمة املنتشرة  رجر والبطاطس وبعض الوجبات الخفيفة األخرى من أك والسندويشات وال
ن 10 ر.ق. و90 ر.ق. ن ما ب راوح تكلفة وجبة لشخص قوائم طعامها وت

 
ً
ا اكتسبت مؤخرا رى ولك ي أنحاء املدن الك انتشرت شاحنات الطعام املتنقلة بأشكال مختلفة 

رى  ي املدن الك أهمية بسبب تقديمها أطباق الذواقة وأطباق طعام من بلدان أخرى، فه تتواجد 
ى تقديم  ا ع رة بسبب قدر راليا واململكة املتحدة، واكتسبت شعبية كب ي الواليات املتحدة واس

 من بلدان أخرى بأسعار معقولة.
ً
أطباق الذواقة وأطباقا

ها عن املطاعم التقليدية ال يرتادها  تمتلك شاحنات الطعام املتنقلة العديد من املزايا ال تم
وتعمل هذه املنافذ عادة  ا أن تذهب حيثما يذهب الزبائن،  الزبائن إذ أن شاحنة الطعام يمك
أو بالقرب من ساحات الحفالت املوسيقية  بالقرب من املراكز التجارية خالل ساعات الغداء 
عد تكاليف إعداد وتجه شاحنات الطعام أقل 

ُ
ت رى.  واملالعب الرياضية خالل الفعاليات الك

ن وعدم  ا العامة منخفضة بسبب انخفاض عدد املوظف من تكاليف املطاعم التقليدية، ونفقا
رويج السمها وتقديم  شاحنات الطعام لل  

ً
كما تستخدم املطاعم أيضا وجود تكاليف لإليجار، 

عروضها للزبائن.

ي حيث كانت  ي منطقة مجلس التعاون الخلي ي كسب مكانة بارزة  كانت شاحنات الطعام بطيئة 
دبي املكان الوحيد الذي انتشرت فيھ شاحنات الطعام املتنقلة، وهناك العديد من العوائق لنمو 
ى ذلك وعدم وجود أماكن  ن املتعلقة بسالمة األغذية والنظافة وما إ ا القوان هذا القطاع من بي
ى حد ما بمساعدة  لوقوف السيارات، وقد تمكنت بعض املدن مثل دبي من تجاوز هذه املشاكل إ
ن ومن األمثلة البارزة  ي مكان مع ن يسمج لشاحنات الطعام بأن تتوقف بشكل دائم  نموذج هج
 لهذا الغرض تقع بالقرب من شارع 

ً
ي شاحنة طعام صممت خصيصا ى ذلك (الست إكزت) و ع

الشيخ زايد.

نظرة عامة1.7

ي قطر]100 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ية الرئيسية مثل اللؤلؤة وسوق واقف والكورنيش وحديقة املتحف االسالمي،  رف ي املناطق ال ة لشاحنات الطعام بشكل رئيس  تتواجد األكشاك املشا
ي منطقة الخليج الغربي خالل أيام األسبوع وخاصة خالل ساعات الغداء.  رؤية شاحنة الطعام التابعة لـ برجري 

ً
ويمكن أيضا

املواقع الرئيسية لشاحنات الطعام املتنقلة3.7

ر من التكلفة األولية ملنافذ بيع األطعمة واملشروبات التقليدية حيث تشكل تكلفة الشاحنة الجزء  إن التكلفة األولية إلعداد وتجه شاحنة طعام أقل بكث
ا عن طريق مولدات موجودة  ن من شاحنات الطعام: الشاحنات ال تولد طاق ن رئيسي ى وجود نوع ر أبحاثنا إ ي ذلك املعدات الالزمة)، وتش ر (بما  األك
ي أي مكان بحرية (بما تسمح بھ األنظمة)  ى من املركبات يمكن وضعها  ن أن الفئة األو ي ح ى توصيلها بمصادر طاقة خارجية.  بداخلها وشاحنات تحتاج إ

 لها.
ً
ى أماكن مصممة خصيصا إال أن الفئة الثانية تحتاج إ

ات تكون عادة أقل من 500,000 ر.ق بينما يوجد العديد من التكاليف اإلضافية  ي ذلك تكاليف التجه ى أن تكلفة شاحنة الطعام بما  ر أبحاثنا إ تش
ى التكلفة اإلجمالية وهناك  ن ال يمكن أن تضيف 100,000 ر.ق إ رات املطلوبة للموظف راخيص والتأش ال تتضمن بشكل رئيس تكلفة التصاريح وال

 نفقات إضافية تتعلق بالعالمة التجارية والتسويق ومصاريف اإليجار.
ً
أيضا

التكلفة االستثمارية لتأسيس األعمال – شاحنات الطعام املتنقلة4.7

ي أماكن  رجر والبطاطس واملشروبات  ى برجري (أسباير كتارا للضيافة) يمتلك شاحنة طعام متجولة تبيع ال ي واحد يد  سوى مطعم مح
ً
ال يوجد حاليا

خارج   
ً
شاحنة طعام متنقلة (تقف حاليا  

ً
أيضا يمتلك مطعم (كافيھ 999)  ر.ق.  ي 3,000  ي اليوم الواحد حوا ي قطر ويبلغ متوسط املبيعات  مختلفة 

ي أماكن مختلفة   تنتظر املوافقات من وزارة البلدية والبيئة وإدارة املرور من أجل التنقل وخدمة الزبائن 
ً
ا حاليا ئ الدوحة) لك ي مطا ا  املقه الخاص 

ي قطر.

وتعمل هذه  ي مارس،   2016 ى خالل مهرجان قطر العالم لألغذية لعام  طورت مطاعم أخرى أكشاك تبدو مثل شاحنات الطعام وذلك للمرة األو
ي عدة مواقع مثل سوق واقف وأسباير زون وقرية كتارا الثقافية. ةبشاحنات الطعام  األكشاك الشب

ي قطر وذلك بسبب بعض املشاكل مثل  ر متطورة   غ
ً
ي منافذ بيع األطعمة واملشروبات فإن شريحة شاحنات الطعام املتنقلة ال تزال حاليا ن   للعامل

ً
تبعا

ى  ي قطر ال يساعد ع ي تفرضها البلدية لتداول األغذية وإعدادها، كما أن الطقس العام  ر الصارمة ا ى تراخيص من الحكومة واملعاي صعوبة الحصول ع
ي مطاعم من أنواع  ى تناول الطعام  ن الذين اعتادوا ع ن واملقيم عمل شاحنات الطعام طوال السنة، وهناك عامل آخر وهو نقص الطلب من املوطن

ي ومطاعم الوجبات السريعة ومنافذ الوجبات السريعة. أخرى مثل املقا

حجم سوق قطاع شاحنات الطعام املتنقلة2.7

101 [شاحنات بيع الطعام املتنقلة]



تم  قد  ها،  وتجه بإعدادها  املتعلقة  ن  القوان ألن  وذلك   
ً
حاليا معروف  ر  غ املتنقلة  الطعام  شاحنات  لتأسيس  التقديري  الزم  الجدول  يزال  ال 

ر عام  ي ديسم ا، وقد أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة إعالًنا   ومن املطلوب املزيد من التوضيح حول الجوانب الرئيسية املرتبطة 
ً
ا مؤخرا اإلعالن ع

ن  ى عملية تتضمن تقديم الطلبات واختيار املتقدم ع راخيص بناًء  منح ال
ُ
وت ى تقديم طلبات لخمسة تراخيص لشاحنات الطعام،  تدعو فيھ إ  2016

ن عن طريق القرعة. الناجح

ن امتالك رخص استعمال  ي ذلك امتالك سجل تجاري، كما ُيطلب من املتقدم ا بما  ن تلبي ى املتقدم هناك العديد من الشروط املسبقة ال يجب ع
ى موافقات من الدفاع املدني ووزارة   الحصول ع

ً
الطرق من إدارة املرور وشهادات صحية من وزارة الصحة العامة، وُيطلب من شاحنات الطعام أيضا

ن ال تمنع العمل قرب املدارس واملستشفيات  ام بالقوان ي شاحنات الطعام املرخص لهم االل ى مشغ ّن ع البلدية والبيئة قبل البدء بالعمل. كما يتع
ر من منافذ بيع األطعمة واملشروبات األخرى. ى مسافة ال تقل عن 50 م  الحفاظ ع

ً
م أيضا واملساجد، ويتوجب عل

راخيص للمستثمرين  ى تراخيص شاحنات بيع األطعمة املتنقلة ومنح ال ى الرغم من أن الوزارة قد أعلنت عن استعدادها الستقبال طلبات الحصول ع ع
ى هذا املوضوع. راير 2017 إال أنھ لم يطرأ أي جديد ع عن طريق القرعةبحلول شهر ف

ى  ى تراخيص شاحنات بيع األطعمة املتنقلة تنطوي ع ي منافذ األطعمة واملشروبات فإن عملية الحصول ع ر نتائج مقابالتنا األولية مع مشغ وتش
م تقدموا  ى موافقة الوزارة كو ذه الطلبات ع ي لم يحصل املتقدمون  ى عدم دراسة الطلبات املقّدمة، وبالتا ي ذلك إ رة ويرجع السبب  صعوبات كث
ى وجھ  ى الطلبات ع ي صدور املوافقة ع ر  ي العام 2016 قبل إعالن الوزارة عن دعوة املستثمرين لتقديم هذه الطلبات، وال يعرف سبب التأخ م  بطلبا
ي عدم وجود تعليمات واضحة بخصوص شروط سالمة األطعمة، وشروط الوقاية من  ر يكمن  ي التأخ التحديد إال أن االعتقاد السائد هو أن السبب 

الحريق، وشروط أماكن تواجد ووقوف شاحنات بيع األطعمة املتنقلة.

الجدول الزم التقديري لتأسيس األعمال – شاحنات الطعام املتنقلة5.7
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تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحّديات6.7

ي – شاحنات بيع األطعمة واملشروبات ي 17: التحليل الربا  الرسم التوضي

التحّديات

نقاط الضعف

األطعمة  بيع  شاحنات  ي  الزبائن  جلوس  إمكانية  النعدام   
ً
نظرا

ى  واملشروبات فإن العمليات التشغيلية لهذه الشاحنات يقتصر ع
ى الفعاليات واملناسبات. ، وع

ً
الشهور ال يكون الطقس معتدال

•  

ي شاحنات بيع األطعمة واملشروبات محدودة  خيارات قائمة الطعام 
ا.  لصغر حجم املطبخ ف

ً
نظرا

•  

ى  ي وجھ الحصول ع ر من الصعوبات والعراقيل ال تقف  هناك الكث
راخيص واإلجراءات النظامية الالزمة لتجه وتشغيل شاحنات بيع  ال

األطعمة واملشروبات.

•  

ى أماكن وقوف وتواجد شاحنات بيع األطعمة  القيود املفروضة ع
ا. واملشروبات تحد من سهولة حرك

•  

ي  ر هذا القطاع سريع التطور حيث أنھ يتأثر باالتجاهات السائدة  يعت
ي الدول املتقّدمة كما أنھ يمنح املستثمر الفرصة  األسواق املتطورة 
 مقارنة 

ً
إلنشاء منفذ لبيع األطعمة واملشروبات بتكلفة منخفضة جدا

بتكلفة إنشاء منفذ تقليدي.

•  

ممتازة   
ً
ي فرصا ل الفعاليات الرياضية والثقافية والحرم الجام

ّ
تمث

ألعمال شاحنات بيع األطعمة واملشروبات.
•  

ر من  تكلفة تأسيس وتجه شاحنات بيع األطعمة واملشروبات أقل بكث
تكلفة أي منفذ من منافذ بيع األطعمة واملشروبات األخرى.

•  

ا من الوصول 
ّ
سهولة حركة شاحنات بيع األطعمة واملشروبات يمك

ي العديد من املناطق. ى الزبائن  ا
•  

نقاط القوة

الفرص

103 [شاحنات بيع الطعام املتنقلة]



نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية الخمس7.7

ي 18: نموذج بورتر – شاحنات بيع األطعمة واملشروبات  الرسم التوضي

 

 

ديد من دخول   ال
ن جدد منافس

القّوة التفاوضية للعمالء
 القّوة التفاوضية 

للموردين
ن  شدة املنافسة ما ب
ن ن الحالي املنافس

 مرتفع

هناك العديد من العقبات التنظيمية ال تقف 
ى تعقيدات  إضافة ا ن الجدد،  ي طريق الداخل
شروط سالمة األطعمة املفروضة من قبل البلدية.

•

ى  ع املفروضة  القيود  من  العديد  هناك 
األطعمة  بيع  شاحنات  وتصاريح  تراخيص 

واملشروبات.

•

 مرتفع

مطاعم  ى  ا التحّول  ى  ع القدرة  الزبائن  لدى 
 
ً
ريا بدال ي ومحال الكافت الوجبات السريعة واملقا

خاصة  واملشروبات  األطعمة  بيع  شاحنات  من 
حيث  من  ى  األو وتفّوق  متقاربة  األسعار  وأن 

ى املنازل. خدمة التوصيل ا

•

 مرتفع

ي  واملقا السريعة  الوجبات  مطاعم  تشكل 
ريا بدائل لشاحنات بيع األطعمة  ومحال الكافت
ى من حيث   لتفّوق األو

ً
واملشروبات وذلك نظرا

تنّوع األطعمةواملشروبات وانخفاض األسعار.

•

ي ومحال  تمتاز مطاعم الوجبات السريعة واملقا
ى استيعاب الزبائن داخل  ا ع ريا بقدر الكافت
 6 رة  ي ظروف جّوية قاسية تدوم لف ها 

ّ
محال

ن أن شاحنات بيع األطعمة  شهور من السنة ي ح
ي املناطق املفتوحة. واملشروبات ال تعمل إال 

•

 متوسط

واملشروبات  األطعمة  بيع  شاحنات  تعتمد 
ولكن  املستوردة،  الخام  املواد  ى  ع قطر  ي 
هناك عدد ال بأس بھ من موردي املواد الخام 
هذه  لو 

ّ
مشغ يستطيع  لذا  املحلية،  السوق  ي 

آخر  ى  ا ي 
ّ
مح موّرد  من  التحول  الشاحنات 

تكلفة  أية  ذلك  ى  ع رتب  ي أن  دون  ي  خار
إضافية.

•
منخفض

خدمات سوق  ي  املنافسة   مستوى 
قطر ي  واملشروبات  األطعمة   شاحنات 
شاحنة سوى  توجد  ال  حيث   منخفض 
عالية املنافسة  ولكن  قطر،  ي   واحدة 
 مع األشكال األخرى ملنافذ بيع األطعمة
الوجبات مطاعم  مثل  واملشروبات 

ريا.  ي ومحال الكافت السريعة واملقا

•

 

ديد من  ال
املنتجات البديلة

ي قطر]104 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



 

راخيص من  ذا الخصوص وإصدار املوافقات وال  بتفعيل التعليمات الواضحة 
ً
 وثيقا

ً
يرتبط مستقبل نمو قطاع شاحنات بيع األطعمة املتنقلة ارتباطا

رة لتشغيل  ي وجھ تشغيل هذا القطاع فإن هناك فرص كب راض إزالة العقبات الحالية ال تقف  ومع اف ي الوقت املناسب.  قبل الجهات املختّصة 
قدم 

ُ
ي ذلك السد والهالل واملنصورة، كما ت ي الطريق الدائري الثالث وحولھ بما  ي املناطق التجارية الرئيسية للدوحة و شاحنات بيع األطعمة املتنقلة 

 محتملة لعمل شاحنات الطعام ومن املرجح أن تعطي عملية إنشاء مالعب كأس العالم 2022 ومحطات 
ً
العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية فرصا

رة لهذا القطاع. رو الدوحة دفعة كب م

الفرص املستقبلية لشاحنات الطعام املتنقلة8.7
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اللوائح والشروط الخاصة 8.
ي  باألطعمة واملشروبات 

دولة قطر

يتضمن هذا الجزء اللوائح والشروط الخاصة باألغذية واملشروبات واملستمدة من قانون خاص 
ى منافذ األطعمة واملشروبات من قبل وزارة الصحة العامة والذي تم وضعھ موضع  بالرقابة ع
مادة تشمل كافة املمارسات   35 ويتضمن هذا القانون   71990 ي دولة قطر منذ عام  التطبيق 
ر  ي دولة قطر، كما أنھ يش راد املواد واملنتجات الغذائية  السليمة إلعداد ومناولة وتغليف واست
ر الصحة العامة  ى كيفية مناولة وتقديم املواد الغذائية بشكل يتطابق مع معاي وبشكل واضح إ

لك. للمس

جدول 22: اللوائح الرقابية الخاصة باألطعمة واملشروبات 

 مواد مختارة من اللوائح التنفيذية للقانون رقم (08/1990) بشأن مراقبة املواد الغذائية
الك البشري املخّصصة لالس

السلطة املختصة الوصف املادة

وزارة الصحة العامة. •
وزارة الشؤون البلدية 

والزراعة.
•

وزارة شؤون البلدية 
والبيئة.

•

ي الحاالت اآلتية: سوف يتم فرض العقوبة الالزمة 

ر املعلن  عندما تفتقر املواد الغذائية للمعاي
ن   من القوان

ً
ا بموجب القانون أو أيا ع

األخرى ذات الصلة.

•

الك  ر صالحة لالس عندما تكون األطعمة غ
البشري، مثل أن تكون ضارة بالصحة أو 

ملّوثة أو تالفة.

•

عندما تكون املكونات الغذائية قد تعرضت 
للتعديل بأي طريقة كانت بحيث ينجم عن 
ي املكونات الطبيعية للمنتجات  ر  ذلك تغي

الغذائية.

•

2

وزارة الصحة العامة. •
وزارة الشؤون البلدية 

والزراعة.
•

ر املواد الغذائية املتداولة ضارة باإلنسان  تعت
ي: ى التا ا ع عنداحتوا

مواد أو مركبات سامة وتفوق الكميات 
ا قانونيا. املسموح 

•

ملوثة باملواد املشعة أو امليكروبات أو 
الطفيليات أو أنواع املبيدات.

•

ا شخص مصاب بأمراض  مواد يتاجر 
معدية أو ميكروبات.

•

اختالطها بالغبار أو الشوائب، ويستحيل 
ر. ا عملية التنقية أو التطه ف

•

ألوان ومواد حافظة محظورة أو أية مواد 
أخرى محظورة.

•

مواد منتجة من حيوانات مصابة باألمراض 
أو نافقة.

•

3

7 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2648&language=ar
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الك البشري مواد مختارة من اللوائح التنفيذية للقانون رقم (08/1990) بشأن مراقبة املواد الغذائية املخّصصة لالس

السلطة املختصة الوصف املادة

وزارة الصحة العامة. •
وزارة شؤون البلدية والبيئة. •

ي حالة: الك البشري  ر صالحة لالس ا غ ى أ ى األغذية ع يشار إ

ي للمنتج الغذائي  ر التكوين الطبي أظهر اختبار (الكشف عن امليكروبات) نتائج توضح مدى تغ
كالطعم أو الشكل أو الرائحة.

•

ى  اء الصالحية بجانب تاريخ اإلنتاج ع اء مدة صالحية املنتج الغذائي أو عدم توفر تاريخ ان ان
البطاقة التعريفية للمنتج.

•

ي املنتج الغذائي. اكتشاف وجود حشرات أو يرقات أو مخلفات حيوانية  •
ر املادة الغذائية. ي تخزين وإنتاج وتحض ر الصحية  التحقق من اتباع األساليب غ •

4

وزارة الصحة العامة. •
وزارة شؤون البلدية والبيئة. •

لضمان تطبيق أحكام القان وتتكفل الجهات املعنية بفحص وتدقيق عملية إعداد املنتج الغذائي سواء 
 أو مستوردا وذلك من خالل مراقبة:

َ
كان محليا

األسواق واملطاعم واملصانع. •
ي نقل األغذية واملستودعات الخاصة بتخزين هذه األغذية. وسائل النقل املستخدمة  •

ا. ن ف املؤسسات العامة واملنشآت الصناعية، بغض النظر عن رأس مالها أو عدد العامل •

7

وزارة الصحة العامة. •
وزارة شؤون البلدية والبيئة. •

ا  ن عل ا والقائم ن ف ى األشخاص العامل ى كافة مؤسسات ومنافذ تجارة أو إعداد األغذية باإلضافة إ ع
ى تطبيق األحكام والشروط الواردة فيھ. ام ببنود هذا القانون والحرص ع ا االل ووسائل نقلها وسائق

9

وزارة الصحة العامة. • ى شهادة تداول املواد الغذائية،   أن تتقدم بطلب للحصول ع
ً
ى جميع املطاعم ال يتم تسجيلها حديثا ع

ر ونقل املنتجات  ي املطاعم إلعداد وتحض ن  حيث أنھ شرط إلزامي وبمثابة تصريح لجميع العامل
الغذائية.

-
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ي دولة قطر 8: ى ترخيص لتداول األطعمة واملشروبات  ي نظرة موجزة حول الخطوات الواجب اتباعها للحصول ع  فيما ي

ي دولة قطر ى ترخيص ملنافذ األطعمة واملشروبات  ي 19: متطلبات الحصول ع  الرسم التوضي

 اختيار اإلسم
• اختيار إسم املنشأة (املنفذ أو املطعم) وايداعھ لدى الوزارة.

التحقق من عدم استخدام اإلسم والعالمة التجارية من قبل أية جهة أخرى ومن ثم دفع 
الرسوم املفروضة من قبل الوزارة.

•

 غرفة التجارة والصناعة
ائي وصور بطاقات الهوية. تقديم الطلب ال •

ي).  لجنسية املطعم – أجن أو مح
ً
• تقديم الشهادات املصّدقة ( تبعا

رات إضافية  تراخيص وتأش
ترخيض األعمال التجارية، لوحة إسم املنشأة، ترخيص الدفاع املدني، 

الغاز املسال، وصل خط الكهرباء.
•

رات، واستصدار ترخيص  موافقة الهجرة والجوازات استخراج التأش
البلدية. 

•

رة الزمنية لهذا اإلجراء: يوم واحد الرسوم (لإلسم العربي): 2,000  الف
ي): 4,000 ريال قطري ريال قطري الرسوم (لإلسم اإلنجل

رة الزمنية لهذا اإلجراء: يوم واحد الرسوم: 2,200 ريال قطري الف

رة الزمنية لهذا اإلجراء: 1 – 4 شهور 1,070 – 10,170 ريال قطري الف

1

5

6

ى  متطلبات الحصول ع
 ترخيص ملنافذ األطعمة
ي دولة قطر واملشروبات 

.9
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 فتح حساب للمنشأة
بطاقات هوية أصحاب املطعم. •

فتح حساب بنكي اليداع رأس املال املقرر. •

 السجل التجاري

تصديق عقد تأسيس املنشأة. •
ى النماذج  توقيع مدير و مساهم املنشأة ع

الرسمية.
•

 شهادات مناولة وتداول األطعمة
ى شهادات مناولة  تقديم طلبات الحصول ع

رنت. ر اإلن ن الجدد ع األطعمة للموظف
•

ى الشهادات الالزمة من وزارة  الحصول ع
الصحة العامة.

•

رقم التعريف الضري وختم املنشأة
. تقديم طلب لتسجيل رقم التعريف الضري •

عمل ختم للمنشأة ( حسبما تقتضيھ الحال). 
ال يتم تسليم الختم للمنشأة من قبل الوزارة.

•

 عقد تأسيس املنشأة
ى عقد تأسيس املنشأة. • املوافقة ع

املتعلقة  الرئيسية  اإلجراءات  استكمال 
واملقر  األهداف،  ن،  املساهم املال،  برأس 

الرئيس للمنشأة

•

ى  رة الزمنية لهذا اإلجراء: 4 – 7 أيام ( يعتمد ذلك ع الف
إجراءات البنك نفسھ) دون أية رسوم

رة الزمنية لهذا اإلجراء: يوم واحد  الف

الرسوم: 500 – 5,000 ريال قطري

رة الزمنية لهذا اإلجراء: 1 – 4 شهور رة الزمنية لهذا اإلجراء: يوم واحدالف  الف

رة الزمنية لهذا اإلجراء:  الف
يوم واحد الرسوم: 
1,500 ريال قطري

2

3

4

78 & 9
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ى ترخيص  راخيص والتصاريح املذكورة أعاله تحت عنوان (متطلبات الحصول ع ي إرشادات تفصيلية حول املتطلبات املتعلقة بال يتضمن الجدول التا
رة الزمنية الالزمة الستكمال  ي متطلبات كل خطوة من الخطوات الواجب اتباعها والف ي دولة قطر)، ويوضح الجدول التا ملنافذ األطعمة واملشروبات 
ى مصلحة املستثمر فإنھ ال بد من التنويھ  ا. ومن باب الحرص ع ا والوزارة أو الجهة املختصة  ى املعامالت املرتبطة  هذه الخطوة والرسوم املفروضة ع
ي عملية تأسيس األعمال  ن باللون الرمادي تشكالن مرحلة هامة  ن (6) و (7) من متطلبات ترخيص منافذ األطعمة واملشروبات واملظللت ى أن الخطوت ا
وال قد  املشاكل والتحديات ال يوجهها قطاع األطعمة واملشروبات)  ى مجموعة من املسائل والتحديات (راجع جزء  (املطعم أو املنفذ) وتشتمالن ع

 مادية باملستثمر.
ً
ي املواعيد والجدول الزم املقرر لتأسيس األعمال األمر الذي قد يلحق أضرارا ر  ا تأخ رتب عل ي

جدول 23: اللوائح الرقابية الخاصة باألطعمة واملشروبات 

ى ترخيص ملنفذ لتقديم األطعمة واملشروبات الخطوات الواجب اتباعها للحصول ع

 الرسوم)
(ر.ق

 الجهة / املؤسسة
املختصة

الوصف الخطوات

2,000 لالسم 
العربي

4,000 لالسم 
ي اإلنجل

 وزارة االقتصاد
والتجارة

• تتضّمن هذه الخطوة اختيار اسم للمطعم الجديد والتحقق من أن االسم والعالمة 
أن يقوم  ويتطلب هذا اإلجراء  ي الدولة،  ن باسم جهة أخرى  ر مسجل التجارية غ
صاحب املطعم أو شخص مفوض بموجب وكالة رسمية بمراجعة إدارة السجل 

ذا الشأن. ي وزارة االقتصاد والتجارة  التجاري 

 الخطوة 1:
 اختيار اسم

املطعم / املنفذ

ال ينطبق  وزارة االقتصاد
 والتجارة

•

أحد البنوك •

يتم تفعيل الحساب البنكي للشركة عندما يتم ايداع رأس املال املقرر للشركة، 
رة استكمال هذا  وتعتمد ف م،  تقديم ما يثبت هوي ويطلب البنك من الشركاء 

. ى البنك املع اإلجراء ع

 الخطوة 2:
 تفعيل الحساب
البنكي للشركة

1,500 وزارة االقتصاد 
والتجارة (إدارة سجل 

ومراقبة الشركات)

• ى عقد تأسيس الشركة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة،ويشتمل  تتم املوافقة ع
ى البيانات التالية. عقد التأسيس ع
اسم املطعم ووضعھ القانوني •

عنوان املقّر الرئيس •
أهداف ومّدة الشركة •

مقدار رأس املال وطريقة توزيعھ •
ى الشركاء طريقة توزيع أرباح الشركة ع •

أسماء أعضاء إدارة املطعم •
ر املعلومات وتاريخ تقديم الطلب.

ّ
ى توف رة استكمال هذا اإلجراء ع وتعتمد ف

 الخطوة 3: عقد
 تأسيس الشركة

ى 10,000 500 ا وزارة االقتصاد والتجارة • ي وزارة االقتصاد والتجارة. يتم استكمال هذا اإلجراء 
ويطلب من صاحب املطعم تقديم الوثائق التالية:

• نموذج /استمارة طلب السجل التجاري موقعة من مالك أو مدير املطعم.
صور عن بطاقات الهوية ملالكي املطعم أو الشركاء فيھ. •

صور ة عن بطاقة هوية مدير املطعم. •
 حسب األصول).

ً
 ومصدقا

ً
عقد التأسيس الخاص بالشركة (موقعا •

خطاب من البنك يفيد بإيداع رأس املال. •
إيصال / إشعار من وزارة االقتصاد والتجارة يفيد بمراجعة الوزارة لعقد التأسيس . •

ع من الشريك القطري.
َّ
نموذج إقرار ُموق •

ى اسم املطعم. قرار باملوافقة ع •

 الخطوة
 4: السجل
 التجاري

ي قطر]110 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ى ترخيص ملنفذ لتقديم األطعمة واملشروبات الخطوات الواجب اتباعها للحصول ع

 الرسوم)
(ر.ق

 الجهة / املؤسسة
املختصة

الوصف الخطوات

ي 5,510 تبعا  560 ا
لحجم رأس املال 

وطبيعة نشاط 
الشركة

• غرفة التجارة والصناعة ي ملف:الطلب  يتم توقيع نموذج الطلب من قبل املدير العام ويتم إرفاق الوثائق التالية 

صور عن بطاقات الهوية ملالكي املطعم أو الشركاء فيھ.  •
صور ة مصدقة عن عقد التأسيس للشركة األجنبية وشهادة سجل تجاري 

مصدقة للشركة القطرية. 
•

صور ة عن بطاقة هوية مدير املطعم. •

 الخطوة 5:
 التسجيل لدى
 غرفة التجارة

 والصناعة

10,020 (ترخيص 
النشاط التجاري)

 150-50 (ترخيص 
الفتة اسم 

الشركة)

وزارة االقتصاد والتجارة •
وزارة العمل •

البلدية •
إدارة الهجرة والجوازات 

(وزارة الداخلية)
•

وقود •
كهرماء •
أشغال •

ترخيص النشاط التجاري، وترخيص الفتة اسم املطعم •
ترخيص الدفاع املدني •

ترخيص البلدية •
موافقة إدارة الهجرة والجوازات •

ن رات املوظف تأش •
توصيل أنابيب الغاز املسال •
توصيل خطوط الكهرباء •

تصريح مصائد الشحوم والدهون •

 الخطوة 6:
 تراخيص
رات  وتأش
إضافية

ال ينطبق وزارة الصحة العامة • ن الجدد  شهادات صحية ملناولة وتداول األطعمة واملشروبات للموظف
راطات منافذ األطعمة  ي املطعم (أنظر متطلبات واش الذين سيعملون 

ي قطر). واملشروبات 

•  الخطوة 7: شهادة
 تداول املواد

الغذائية

ال ينطبق وزارة االقتصاد والتجارة •  . ى رقم التعريف الضري التسجيل للحصول ع •  الخطوة 8:
 رقم التعريف

الضري

150 وزارة االقتصاد والتجارة • عمل ختم رسم للشركة. •  الخطوة 9: ختم
 الشركة
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 املشاكل والتحديات
 ال يوجهها قطاع

األطعمة واملشروبات

.10

ي قطر بعض اإلجراءات التنظيمية والرقابية ال يجب  ى إنشاء منفذ لألطعمة واملشروبات  رتب ع ي
ى  وإذا ما أضيفت هذه التحديات ا ي مزاولة هذا املنفذ لعملياتھ،  ن االعتبار قبل البدء  أخذها بع
ى   ا

ً
ن) فإن ذلك سيؤدي حتما املصاريف الثابتة للمطعم (وال تتضمن ايجار املطعم ورواتب املوظف

ر املشاريع التجارية عرضة  ر املطاعم من أك خفض هامش الربح الذي يتوقع أن يحققھ املطعم. وتعت
 خالل السنة التشغيلية 

ً
ائيا ا  للفشل ففي الواليات املتحدة تقفل 60% من املطاعم الجديدة أبوا

ي9. ى من عمرها التشغي ى و 80% من هذه املطاعم خالل السنوات الخمس األو األو

ي قطر من مجموعة من  ي قطاع األطعمة واملشروبات  ف التحديات ال يوجهها املستثمرون 
ّ
وتتأل

ى  راخيص وتحديد املوقع املالئم والحصول ع ى ال املشاكل واملعوقات تشمل مشاكل الحصول ع
ر  ى سالمة األطعمة ومعاي ى الحفاظ ع وتوظيف األيدي العاملة إضافة ا خدمات املياه والكهرباء 

الجودة.

ي: تشمل التحديات الشائعة ال يوجهها أصحاب املشاريع ما ي

رخيص) راخيص واملوافقات الالزمة (البنود 6 و7 من إجراءات ال ى ال صعوبة الحصول ع •
ن موقع مناسب للمنفذ تأم •

رة ن من ذوي الخ ن املوظف تعي •
ن رقابة األغذية البشرية ام بقوان االل •

عمل  ى أصحاب املشاريع قبل بدء  ّن ع يتع راخيص واملوافقات الالزمة:  ى ال صعوبة الحصول ع
ى تراخيص من وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة  املطعم الحصول ع

العامة والدفاع املدني (انظر (الفصل 9).

ى املستثمر الحصول السجل التجاري وترخيص ممارسة  ّن ع وقبل املباشرة بالعمليات التشغيلية يتع
 
ً
 سهال

ً
ى السجل التجاري من وزارة االقتصاد والتجارة أمرا التجارة وبطاقة الكمبيوتر، ويعّد الحصول ع

ر من الصعوبة  ى الكث ى ترخيص ممارسة التجارة من وزارة البلدية والبيئة ينطوي ع إال أن الحصول ع
رة املتطلبات مثل شهادات اكتمال املب ومطابقة شروط  ر من الوقت وذلك بسبب ك ى الكث ويحتاج ا

ى استيفاء الشروط املفروضة من قبل البلدية والدفاع املدني. اإليجار إضافة ا

ن  ى املوافقات من الدفاع املدني والبلدية يجب أن يقوم مندوبون من الوزارت ومن أجل الحصول ع
ا ومن وسائل السالمة  ر املنصوص عل ي وقت واحد للتأكد من امتثال املطعم للمعاي بزيارة املطعم 
 آخر إذ أن 

ً
ا قبل بدء عملھ، ويشكل ذلك تحديا والوقاية من الحريق وتخزين املواد الغذائية املو 

 أن 
ً
، كما أنھ من املمكن أيضا

ً
 طويال

ً
ي املنفذ قد يستغرق وقتا ي نفس الوقت  ن  ضمان تواجد املندوب

ي منح املوافقات  ر  ى تأخ تؤدي بعض املشاكل البسيطة ال تتعلق باالمتثال للتعليمات والتوصيات إ
وقد تستغرق  رات الالزمة واملتعلقة بتصميم املطعم،  ن استكمال التغي ى ح من الجهات املختصة إ
ن اسبوع واحد وثمانية أسابيع  راوح ب رة ت ى ترخيص مزاولة األعمال التجارية ف عملية الحصول ع
رات  ى التغي  لظروف توافر مندوبي الجهات املختصة واستيفاء شروط املطابقةواملوافقة ع

ً
وذلك تبعا

املتعلقة بتصميم املطعم.

ن توصيل خطوط  ى موافقة الدفاع املدني والبلدية، فإن تأم ى الوقت الالزم للحصول ع باإلضافة ا
الكهرباء واملاء من شركة (كهرماء) وتصريح ملصائد الشحوم من أجل توصيل املجاري املائية من هيئة 
األشغال العامة وتوصيل الغاز النفطي املسال من شركة (وقود) قد يستغرق بعض الوقت وذلك بسبب 
ى أن يتم ايصال الخدمات  رة االنتظار املعنية إ إجراءات التسجيل املنفصلة لكل من هذه الجهات وف

ى املطعم. املطلوبة إ

Why Restaurants Fail, Parsa H D, et al, Ohio State, 20059

ي قطر]112 [قطاع خدمات األطعمة واملشروبات 



ى فكرة  إ  
ً
إن اختيار موقع مناسب استنادا ن موقع مناسب للمطعم:  تأم

ي   
ً
 هاما

ً
ن من قبلھ يمكن أن يلعب دورا دف ومفهوم املطعم والعمالء املس

ر املراكز واملجمعات التجارية واألسواق  تحديد نجاح املطعم أو فشلھ، وتعت
الوجبات  ومطاعم  العادية  للمطاعم  مثالية  مواقع  السياحية  واملناطق 
نجوم  الخمس  فنادق  أن  ن  ح ي  ريا  الكافت ومحال  ي  واملقا السريعة 
مواقع مثالية للمطاعم الفاخرة ملا لهذه  واملناطق الراقية من املدينة تعّد 

ى هذه املنافذ. ات تعزز تدفق الزبائن ع املناطق من م

 
ً
ن املساحة املطلوبة بسعر ايجار معقول نسبيا ى هذا التحدي تأم ويضاف ا

ي معظم الحاالت يواجھ املستثمرون تحديات من  ي املوقع املناسب ، و و
رة الحجم وال تفي بالغرض  حيث مساحة األرض املتاحة فإما تكون صغ
ر مالئم  رة بشك زائد عن الحاجة أو يكون املوقع غ املطلوب أو تكون كب
ملفهوم أو طبيعة املطعم املراد إنشاؤه، وقد يكون للتحديات املتعلقة بموقع 
ى ربحيتھ  ى العمليات اليومية للمطعم وع املطعم ذات أثر سل بالغ ع
ى سبيل املثال يكون انشاء  ى نجاحھ واستمراريتھ بصورة مستدامة، فع وع
ي منطقة مزدحمة  ريا متوسطة الحجم أو مطعم للوجبات السريعة  كافت
ي نفس  ر الحجم  ر مالءمة من إنشاء مطعم فاخر كب  أك

ً
مثل نجمة خيارا

ي هذه املنطقة قد ال يحقق  ي ذلك هو أن املطعم الفاخر  املنطقة والسبب 
حجم وزخم إقبال الزبائن املتوقع ال من حيث العدد وال من حيث الشريحة 
ن املطعم من تغطية تكاليف عملياتھ وايجاراتھ.

ّ
ي لن يتمك دفة وبالتا املس

ي دفع  ام املستثمر بالبدء  ومن التحديات األخرى املرتبطة باختيار املوقع ال
ي تشغيل  راخيص الالزمة للبدء  ى ال إيجار املطعم ح قبل الحصول ع
املطعم، ومع أنھ يمكن للمستثمر أن يضمن حيازتھ للعقار املستأجر حال 
ي تشغيل املطعم  ى السجل التجاري إال أنھ ال يستطيع البدء  حصولھ ع
ى ترخيص بمزاولة األعمال التجارية، لذا فإن املستثمر  إال بعد حصولھ ع
راخيص  ى ال ن حصولھ ع ى ح  بدفع ايجار املطعم بال طائل ا

ً
سيكون ملزما

الالزمة.

رة  رة: إن حجم األيدي العاملة ذات الخ توظيف األيدي العاملة ذات الخ
لذا تضطر   ، ي دولة قطر   

ً
ي مجال األطعمة واملشروبات محدود جدا

ى استقدام ما يحتاجون اليھ من أيٍد  ي هذا القطاع ا الشركات العاملة 
إقامة  وتصاريح  رات  تأش ى  ع الحصول  رعاياها  يحتاج  دول  من  عاملة 
ن  ويستطيع املستثمر استقدام موظف ا،  ى دولة قطر والعمل ف للقدوم ا
بطاقة  ى  ع املستثمر  هذا  حصول  بعد  كامل  بدوام  مطعمھ  ي  للعمل 
كمبيوتر من إدارة الهجرة والجوازات وال يتم اصدار بطاقة الكمبيوتر إال 
ى ترخيص مزاولة النشاط التجاري لذا ال يمكن  بعد حصول املستثمر ع
ي عملياتھ التشغيلية إال بعد استكمالھ إلجراءات استقدام  للمطعم البدء 
رات الالزمة، وتستغرق هذه العملية  العمالة من الخارج واستخراج التأش
ي انتظار صدور بطاقة الكمبيوتر  ر من الوقت الذي يقضيھ املستثمر  الكث
و ترخيص مزاولة النشاط التجاري ليتمكن بعد ذلك من توظيف األيدي 

العاملة.

ى  م ع ى املستثمر أن يقوم بتدري ّن ع وبعد توظيف األيدي العاملة يتع
ى املستثمر  ن ع عمليات تشغيل املطعم والخدمات املتصلة بذلك كما يتع
استصدار شهادة مناولة وتداول األطعمة لكل موظف من موظفي املطعم 
ر  خالل هذه املرحلة غ ومع أن املطعم يظّل  من وزارة الصحة العامة، 
ى املستثمر دفع  ّن ع قابل للتشغيل دون تحقيق أية ايرادات ، كذلك يتع
املصاريف الثابتة املتعلقة باملطعم مثل الرواتب واألجور واإليجارات واملاء 

ي هذا القطاع. والكهرباء، األمر الذي يزيد من التحديات للمستثمرين 

املخصصة  األغذية  ى  ع الرقابة  راطات  واش بمتطلبات  التقيد 
ي دولة قطر ملجموعة من  تخضع املطاعم العاملة  الك البشري:  لالس
راطات واملتصلة بسالمة األطعمة واملشروبات واملفروضة  اللوائح و االش
ام وتقّيد منافذ األطعمة واملشروبات  د من ال

ّ
من قبل البلدية، ويتم التأك

ا مفتشو  راطات من خالل الزيارات املتتابعة ال يقوم  ذه اللوائح واالش
وظروف  شروط  من  بالتحقق  يقومون  الذين  املنافذ  هذه  ى  ا البلدية 
تخزين األطعمة واملشروبات والشهادات الصحية لألفراد الذين يقومون 
بمناولة وتداول هذه املواد ومن امللصقات ال توضح مواصفات وتاريخ 
ي عرض للمخالفاتالست ال  اء صالحية األغذية واملشروبات، وفيما ي ان

 أنظار مفت البلدية:
ّ
ي العادة محط 10تكون 

ي مطابخ املطعم. عدم نظافة مغاسل / أحواض الغسل  .1
عدم نظافة الحمامات املوجودة داخل املطعم. .2

تراكم األدوات واألواني واملواد دون تنظيف. .3
عدم صيانة وتنظيف الطاوالت وأدوات املطبخ واألوعية واألواني 

ي املطعم. املستخدمة 
.4

ي مخازن املنافذ ال تبيع األغذية. وجود حشرات أو قوارض  .5
ل موازين قياس درجات الحرارة) 

ّ
ي املنفذ (تعط عدم كفاية الثالجات 

ردات – املجمدات. ي امل ووجود أعطال 
.6

فرض 
ُ
ي هذه املطاعم واملنافذ ت ي الحاالت ال يتم ضبط مخالفات  و

رات  لف  
ً
ى عقوبة إغالق املطعم أو املنفذ مؤقتا ا غرامات باإلضافة ا عل

وقد تواجھ املطاعم واملنافذ املخالفة  ى طبيعة املخالفة.  تعتمد مددها ع
ى للوائح  ي العادة ملدة شهر واحد للمخالفة األو عقوبة إغالق مؤقت تكون 
ي القانون رقم 8 لسنة 1990 وملدة شهرين للمخالفة  راطات الواردة  واالش
راوح العقوبة املادية  للمرة الثانية وثالثة أشهر للمخالفة للمرة الثالثة وت
ي بعض   لنوع املخالفة. و

ً
ن 7000 ريال قطري و15,000 ريال قطري تبعا ب

مستديمة  إعاقة  إلحاق  ي  املخالفة  ا  ف تتسبب  وال  النادرة  الحاالت 
ن  ها عام

ّ
ى السجن ملدة أقل بشخص أو أشخاص يمكن أن تصل العقوبة ا

ى أربعة أعوام أو غرامة مالية ال تقل عن 15,000 ريال قطري وال  وال تزيد ع
ى 30,000 ريال قطري. تزيد ع

إلعداد  مربحة   
ً
فرصا ُيقدم  واملشروبات  األطعمة  قطاع  أن  من  بالرغم 

وتجه أنواع مختلفة من املطاعم ال تل قاعدة متنوعة من الزبائن إال 
ي يمكن  ي لفكرة املطعم ح تشغيلھ األو أن الرحلة ال تبدأ بالتطوير األو
ر من الوقت والجهد ورأس املال،  أن تكون صعبة للغاية وتتطلب الكث
اية نجاح مشروع  ي ال ى هذه املشاكل والتحديات  وسُيحدد التغلب ع

ي قطر. املطعم أو فشلھ 
ي املطاعم راطات الصحية  10وزارة البلدية والبيئة - مخالفات االش
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 املواقع الجغرافية
 املستقبلية لألطعمة

واملشروبات

.11

ي افتتاح منافذ  ر  إن تطوير مراكز تجارية و فنادق جديدة وراقية من شأنھ أن يساهم بشكل كب
بيع األطعمة واملشروبات الجديدة مثل املطاعم الفاخرة ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم 
كما  ي الدوحة وحولها،  (املراكز التجارية)  ركز استثمارات البيع بالتجزئة  وت ي،  الوجبات واملقا
ي 1,6 مليون  ي الدوحة حوا راكم ملرافق البيع بالتجزئة (املراكز التجارية)  يقدر حجم املجموع ال
رب خالل السنوات  ي مناطق لوسيل ومش ي 16 مركز تجاري  ر مربع ، ومن املقرر بدء عمل حوا م
ي املراكز  منفذ بيع لألطعمة واملشروبات   1,870 ي  ى افتتاح حوا الثالث املقبلة مما سيؤدي إ

ي ومطاعم الوجبات السريعة. التجارية ال ستتضمن مطاعم الوجبات السريعة و املقا

املواقع املستقبلية لألطعمة واملشروبات – 1.11
املراكز واملجمعات التجارية

ي املجّمعات   جدول 24: منافذ األطعمة واملشروبات املتوقعة 
ي قطر التجارية 

 املطاعم
الجديدة

(2020 – 2017)

 املساحة املضافة
ر مربع للمرافق م

(2020 – 2017 )

 مرافق تجارة التجزئة

43 36,000 مول الحزم

11 9,323 مجمع السد

47 39,500 الوعب مول

74 62,000 بوليفارد مول

317 265,500 دوحة فستفال سي – املرحلة 2

48 40,000 دوحة مول

84 70,000 دوحة أويسيس

38 32,013 دوحة أوتليت مول – ويست إند بارك

42 35,000 كتارا مول

358 300,000 ي لوسيل مرافق التجزئة 

84 70,000  مارينا مول

66 55,000 مرخية مول
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املطاعم الجديدة

(2020 – 2017 )

ر املساحة املضافة للم رافق م

مربع (2017 – 2020)
 مرافق تجارة التجزئة

48 40,000 مجمع املرقاب مول

112 94,000 رب لتجارة التجزئة مشروع مش

110 92,000 نورث جيت مول

283 236,547  بالس فيندوم

10 8,500 كيو مول

95 79,900 طوار مول

1,870 1,565,283 املجموع
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ي قطر  ي 20: منافذ األطعمة واملشروبات الجديدة املزمع إنشاؤها  الرسم التوضي

ɬɼȯɳʊɗࡧȶֺȉ

ɤɽɭࡧȆɳʈȲȆɭ 

ȳɈɛࡧȒǺɦǺɦ    
ɤɽɭࡧȆɱɽȡַ     

ȄȲȆȗɟࡧɑ Քɮȣɭ  

ɑࡧʊȷۘܣࡧɳȷف Քɮȣɭ 

ɤɽɭࡧșʊȡ       

ɞȲȆɭȯɱַ ɑࡧ Քɮȣɭ     

ȓʊȫȳםȄࡧɑ Քɮȣɭ        

ɤɽɭࡧȲȄɽɇ    

ɤɽɭࡧșʊȡࡧȚȲɽɱ       

ȓɨȧȳɭ – ۘܣʊȷࢫɤȆɘʊȘȸʋɗࢫȓȧɼȮ      (1)

ȓɨȧȳɭ – ۘܣʊȷࢫɤȆɘʊȘȸʋɗࢫȓȧɼȮ (2)

ɤɽɭࡧəɨȡ   

ɤɽɭࡧɰȄȮȴǻ    

ȳɈɛࡧɤɽɭ    

ɤɽɭɽʊɟ

ɽʊȡֺ ʊɗ 

ȓɐȷɽȕ 
ɽʊȡֺ ʊɗ 

Source: Google Maps

Ȅȴֺ ȉࡧȒȆʊȧࡧȵɟȳɭ 

ɤɽɭࡧȓȧɼȮ 

N

ɤɽɭࡧșʊɨȕɼǷࡧȓȧɼȮ 

ȓʊɐȡȳɭࡧȓɈʈȳݍݵȄࡧɷȱɸ 
ȹʋɦࡧȆٕڈɗࡧɯȷȳɦȄࡧȶȆʊɜɭɼ ՎȆɜʊɛȮ

ɤɽɭࡧșʊɨȕɼǷࡧȓȧɼȮ 

ɤɽɭࡧȳʈɽɡȷࡧʎȌ
ɤɽɭࡧɰȄȮȴǻ            ɤɽɭࡧȯɱȄȳȡ 

ȹʋȸʉɼǷࡧȓȧɼȮ 

Ȉ؈فȼɭ      

ɑࡧɳȸɦȄف Քɮȣɭ   ɤɽɭࡧȈȆɛȳםȄ

Ȅȴֺ ȉࡧɤȆʈɼȲ 
șɴʈɽȉفɳȷ�–�ɤɽɭࡧȭɮȿֿȄ    

ȯȸɦȄࡧɑ Քɮȣɭ 

ɤɽɭࡧȑɏɽɦȄ 

ȔȆȧֺ ɈɀםȄ
ȓʊɦȆݍݰȄࡧȱɗȆɳםȄ                 

2017�ɬȆɐɨɦࡧȓʊɨȍɜȗȸםȄࡧȱɗȆɳםȄ

2018�ɬȆɐɨɦࡧȓʊɨȍɜȗȸםȄࡧȱɗȆɳםȄ
2019�ɬȆɐɨɦࡧȓʊɨȍɜȗȸםȄࡧȱɗȆɳםȄ
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ي قطر  ي الفنادق ذات 4 و5 و7 نجوم  جدول 25: منافذ األطعمة واملشروبات املتوقعة 

ي ذلك مجموعة من الفنادق ذات أربع نجوم وخمس  ي قطر بحلول العام 2020 بما  ي 62 من الفنادق الجديدة الراقية عملها  من املقرر أن تباشر حوا
 
ً
فاخرا  

ً
ى ثالثة منافذ لألطعمة واملشروبات بحيث يتضمن الفندق مقه ومطعما ومن املتوقع أن يشتمل كل من هذه الفنادق ع نجوم وسبع نجوم، 

ي هذه الفنادق. ي العام 2020   لألطعمة واملشروبات 
ً
ي من املتوقع إنشاء ما مجموعھ 186 منفذا ى أقل تقدير، وبالتا ومطعم وجبات سريعة ع

املواقع املستقبلية لألطعمة واملشروبات – الفنادق2.11

ي قطر ي الفنادق ذات 4 و5 و7 نجوم   منافذ األطعمة واملشروبات املتوقعة 

 عدد منافذ
 األطعمة املتوقع

الرسوم (ر.ق عدد الفنادق)
املوقع

2020 2019 2018 2017

30 2 4 2 2 لوسيل

27 1 3 4 1 رب  مش

27 2 2 0 5 الخليج الغربي

24 3 2 2 1 روضة الخيل

15 3 1 1 0 ة 63 عن

12 0 2 1 1 السد

9 0 2 0 1 فريج عبدالعزيز

9 1 0 1 1 نجمة

9 0 1 1 1 أم غويلينا

6 1 1 0 0 الدفنة

6 1 0 0 1 املرقاب

3 0 0 0 1 املنصورة

3 0 0 0 1 النصر

3 1 0 0 0 بن محمود

3 0 1 0 0 اللؤلؤة

186 15 19 12 16 ي املجموع الك
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 الستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 الخدمة بحلول عام 2020 وسوف تكون 
ً
ي قيد اإلنشاء حاليا من املتوقع أن تدخل املالعب الثمانية11 ال 

ي ومطاعم الوجبات السريعة  بمثابة مواقع رئيسية للعديد من فئات منافذ بيع األغذية واملشروبات، ومن شأن منافذ بيع األغذية والشروبات مثل املقا
ي هذه املواقع. ر من خالل إعداد وتجه عملها   أن تستفيد بشكل كب

ً
واألكشاك وشاحنات الطعام خصوصا

املنافذ املستقبلية لألطعمة واملشروبات – املالعب واملناطق املجاورة لها3.11

جدول 26: مالعب استضافة كأس العالم لعام 2022 

 مالعب كأس العالم 2022

السعة (مقعد) املوقع إسم امللعب

86,250 لوسيل لوسيل 1

60,000 الخور البيت ، الخور 2

45,350 الدوحة املدينة التعليمية 3

45,120 الوكرة الوكرة 4

40,000 الدوحة رأس أبو عبود 5

40,000 الدوحة الثمامة 6

40,000 الريان ي أحمد بن ع 7

28,030 الدوحة ي ستاد خليفة الدو 8

384,750 ي  اإلجما

http://www.sc.qa/ar/stadiums/other-stadiums11
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ي بناء خطوط حمراء وذهبية وخضراء وسيكون لها 37 محطة مفتوحة للناس بحلول عام  ى  ن: املرحلة األو ى مرحلت رو الدوحة ع سيتم إنجاز مشروع م
رو املقرر بدء عملها  ي توسيع الخطوط وإضافة خط أزرق وسيكتمل عام 2026 وستب لها 72 محطة، كما ستكون محطات امل 2020، واملرحلة الثانية 
ريا. بحلول عام 2020 بمثابة مواقع رئيسية للمنافذ املستقبلية لبيع األطعمة واملشروبات مثل مطاعم الوجبات السريعة واملطاعم العادية ومحال الكافت

رو واملناطق املجاورة لها4.11 املنافذ املستقبلية لألطعمة واملشروبات – محطات امل

رو واملناطق املجاورة لها  جدول 27: املنافذ املستقبلية لألطعمة واملشروبات – محطات امل

رو الدوحة  مشروع م

املحطات الرئيسية االسم

الوط  املركز  الدوحة،  معارض  مركز  الغربي،  الخليج  الكورنيش،   ، البدع 
الوكرة،  جامعة قطر،  ي،  مطار حمد الدو لوسيل،  كتارا،  القّصار،  للمؤتمرات، 
راس بو فنطاس، املنطقة االقتصادية الحرة، عقبة بن نافع، املطار، أم غويلينا، 

الدوحة الجديدة.

رو الدوحة – الخط األحمر –  مشروع م
 17 محطة

1

القديم،  الريان  املسيلة،  مستشفى حمد،  القصر األبيض،  رب،  مش املنصورة، 
الشقب، مكتبة قطر الوطنية، املدينة التعليمية، والرفاع.

رو الدوحة – الخط األخضر  مشروع م
– 10 محطات

2

جوعان،  السد،  بن محمود،  سوق واقف،   ، متحف قطر الوط راس أبو عبود، 
السودان، الوعب، املدينة الرياضية، العزيزية.

رو الدوحة – الخط الذه  مشروع م
– 10 محطات

3

روني لشركة سكك الحديد القطرية (الّريل) 12موقع االلك
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معدالت إيجار 
العقارات

.12

تختلف ايجارات العقارات املستخدمة كمنافذ لبيع األغذية ومشروبات باختالف أحجام ومواقع هذه 
ي املدينة. يوضح  ا من املوالت والشوارع الراقية  ة بالسكان وقر

ّ
ا من املناطق املكتظ العقارات وقر

ا واألخرى  للعقارات التجارية القائمة بذا ر مربع)  ى معدالت اإليجار (لكل م ي أمثلة ع الجدول التا
رة. املوجودة داخل املوالت الشه

ا   جدول 28: معدالت إيجارات العقارات التجارية القائمة بذا

متوسط اإليجار

ر مربع/شهر) (ر.ق./ م
املنطقة

170 أبو هامور

130 ن خالد ع

185 األصمخ

115 العزيزية

130 الدوحة الجديدة

170 الغانم

185 الغرافة

150 الهالل

140 املنصورة

130 ه املن

150 النصر

160 الريان

180 السد

130 سلطة

185 الوعب

105 الوكرة

120 قرية بروة

140 بن عمران
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ي املجمعات التجارية   جدول 29: معدالت إيجارات العقارات 

متوسط اإليجار

ر مربع/شهر) (ر.ق./ م
املنطقة اسم املجمع

280 الخور الخور مول

340 الدفنة ر مجمع سي سن

310 أم صالل محمد دوحة فيستيفال سي

220 الغرافة مجمع إزدان

235 الغرافة مجمع جلف مول

300 الوعب مجمع حياة بالزا

225 اللؤلؤة الجونا مول

250 الغرافة مجمع الالندمارك

285 الريان مول قطر

210 نجمة مجمع ذا مول

300 مجمع فيالجيو الوعب

متوسط اإليجار

ر مربع/شهر) (ر.ق./ م
املنطقة

195 الدفنة

125 فريج بن محمود

265 كتارا

150 مدينة خليفھ

135 املرخية

125 ر مسيم

110 معيذر

125 رب مش

متوسط اإليجار

ر مربع/شهر) (ر.ق./ م
املنطقة

130 نجمة

150 نعيجة

180 املطار القديم

250 اللؤلؤة

135 طريق سلوى

220 سوق واقف

140 أم غويلينا

230 الخليج الغربي
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إخالء املسئولية القانونية وحقوق الطبع:
ي هذا التقرير  ر املناسبة لضمان موثوقية املعلومات الواردة  لقد اتخذ بنك قطر للتنمية كافة االحتياطات والتداب
ر مباشرة ناجمة عن استخدام هذا التقرير  وبذلك فإن البنك لن يتحمل أية مسئولية عن أي خسائر مباشرة أو غ
ي هذا التقرير (أو أي  ى هذا التقرير أو صورة عنھ واعتماد ما ورد  ي فإن حصول أية جهة ع أو متصلة بھ، وبالتا

ى ذلك. ى تلك الجهة تحمل التبعات واملسئوليات املرتبة ع جزء منھ) فإن ع

رونية أو  كانت إلك ال يجوز استنساخ هذا التقرير أو إعادة انتاجھ بأي شكل من األشكال أو بأية وسيلة سواء 
رجاع املعلومات إال بإذن خطي مسبق  ورقية، بما فيذلك التصوير والتسجيل، أو عن طريق نظم تخزين أو اس

من قبل بنك قطر للتنمية.
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عن بنك قطر للتنمية

ي  دف تنمية القطاع الخاص  ري  تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أم
ر الوالد الشيخ حمد   لرؤية صاحب السمو األم

ً
قطر وتنويع االقتصاد تجسيدا

ى تحويل قطر  بن خليفة آل ثاني، الذي حدد تلك األهداف الحيوية الرامية إ
ي طليعة هذه  ي عام 1997، كنا  ى دولة عصرية متقدمة. ومنذ تأسيس البنك  إ
الجهود حيث عملنا مع اآلالف من رجال األعمال والشركات القطرية، وقدمنا 
ي تحديد  واكتسبنا سمعتنا  التمويل والتوجيھ للشركات الناشئة والقائمة، 
رة  الصغ املشاريع  تنمية  ى  ع نا  ترك وينصّب  الواعدة.  االستثمارية  الفرص 
ي القطاعات الرئيسية، وذلك من خالل تقديم عدد من الخدمات  واملتوسطة 
ر نافذة واحدة لدعم نموهم املنتظر. فمن خالل منتجات التمويل الذكية،  ع
يقوم بنك قطر للتنمية برعاية وتعزيز اقتصاد  وخدمات الدعم االستشارية، 

ي دولة قطر. ى املعرفة  مستدام قائم ع

ملزيد من املعلومات
الدوحة – قطر

ص.ب 22789

هاتف: 0000 4430 (974) 
فاكس: 0433 4435 (974)

research@qdb.qa :روني ريد االلك ال

www.qdb.qa

(974) 5060 6013
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