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كلمة الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن هشام السويدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك قطر للتنمية

ظم 
ُ
كجزء من جهود دولة قطر لتطوير قطاعها الخاص وتعزيز ن

وذلك  واالبتكار  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات  األعمال  ريادة 
2030، يواصل بنك قطر للتنمية   لتحقيق الرؤية الوطنية 

ً
سعيا

في تعزيز دوره كشريك النمو لرواد األعمال والشركات الصغيرة 
واملتوسطة خالل جميع مراحل أعمالهم؛ ابتداًء من مرحلة توليد 
 
ً
مدرا  

ً
اقتصاديا مجدي  املشروع  يصبح  أن  إلى  املشروع  فكرة 

لألرباح.

وتحليالت  بيانات  توفير  في  املتمثلة  البنك  أهداف  مع   
ً
وتماشيا

وبشكل خاص للمستجدين،  موثوقة لرواد األعمال القطريين، 
التقارير حول  للتنمية على إصدار سلسلة من  عمل بنك قطر 
مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املتاحة  الفرص 
القطاعات في السوق املحلي. تهدف هذه التقارير إلى تزويد رواد 

بحيث تشمل معلومات عن طلب السوق الكلي،  األعمال باملعلومات ذات العالقة واالتجاهات الفضلى لدخول هذه القطاعات، 
واملشهد التناف�سي والبيانات املتعلقة بالشركات القائمة والعاملة في هذه القطاعات.

وكانت عامال رئيسيا في التنمية االقتصادية الشاملة للمجتمعات في جميع أنحاء  وقد لعبت الزراعة دورا أساسيا في توفير الغذاء 
العالم. تاريخيا، كان النشاط الزراعي في قطر مدفوعا بالواردات، وبالتالي فإن تشجيع اإلنتاج املحلي ليس مهما فقط لتحقيق أهداف 

األمن الغذائي، ولكن أيضا لعزل البالد ضد ظروف مثل جائحة كوفيد-19. 

ساهمت املبادرات الحكومية املتعلقة بقطاع الزراعة بدفع هذا القطاع وأدت إلى زيادة كبيرة في عدد املزارع وساهمت في خلق املزيد 
من فرص العمل في هذا القطاع.

وقد أدى هذا التركيز على توطين املرافق الزراعية وتعزيز اإلنتاج املحلي في السياسات الحكومية مثل استراتيجية قطر الوطنية لألمن 
الغذائي 2023-2018 إلى زيادة تدريجية في مشاركة القوى العاملة في األنشطة الزراعية في السنوات القليلة املاضية من 1.23% في عام 

2015 إلى 1.53% في عام 2019. عالوة على ذلك، نمت األرا�سي املزروعة على مدى السنوات الخمس املاضية من 11,805 هكتار في عام 
2015 إلى 13,646 هكتار في عام 2020.

يقدم هذا التقرير رؤى مفصلة حول تقييم املحاصيل الرئيسية في الزراعة بما في ذلك الخضروات والفواكه واألعالف والحبوب. 
وباستخدام إطار لتحديد األولويات، يحدد التقرير قطاعات املحاصيل الرئيسية التي لديها القدرة ليس فقط على تحقيق أهداف 
االكتفاء الغذائي ولكن أيضا على جذب االستثمارات. لقد أثبتت الزراعة على أّنها قطاع صاعد في قطر ونجحت في استقطاب استثمارات 

ال بأس بها مع توسع تقنيات إنتاج املحاصيل املتطورة املناسبة للظروف املناخية املحلية. 

أدعو القّراء إلى االطالع على هذا التقرير الكتساب معرفة متعمقة حول آفاق هذا القطاع.

وقد أدت تدابير السياسة والدعم الذي قدمته الحكومة القطرية إلى نمو القطاع تدريجيا في   

السنوات القليلة املاضية، من حوالي 505 مليون ريال قطري في عام 2015 إلى حوالي 720 مليون ريال 
قطري في عام 2020. وقد نمت قيمة اإلنتاج الزراعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.33% من عام 

2015 إلى عام 2020. 
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1 - مقدمة
لتحقيق أهداف التنمية العاملية، ال بد من التسلح بنظام غذائي صحي ومستدام وشامل. ومن هنا تبرز أهمية تنمية القطاع الزراعي كأداة فعالة 
للقضاء على الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشترك وتأمين الغذاء لسكان األرض الذين من املتوقع أن يصل عددهم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول العام 
2050. ويبدو أّن تحقيق النمو في القطاع الزراعي أكثر فعالية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات في زيادة مداخيل األكثر فقًرا.1 وتكتسب 
الزراعة أهمية بالغة في تحقيق النمو االقتصادي، فقد شكلت في العام 2019 نسبة 3.8% من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي. وفي بعض الدول 
النامية، يمكن لحصة الزراعة أن تتجاوز 25% من الناتج املحلي اإلجمالي، علًما أن النمو القائم على الزراعة وخفض الفقر واألمن الغذائي كلها 
أمور مهددة مع تراجع املحاصيل الزراعية بسبب التغير املناخي، وبخاصٍة في أكثر مناطق العالم التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. وبحسب البنك 

الدولي، تسبب الزراعة والحراجة وتغيير وجهات استخدام األرا�سي 25% من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

ونذكر أّن النظم الغذائية الحالية تهدد صحة األفراد كونها تولد مستويات غير مستدامة من التلوث والنفايات التي يمكنها أن تؤذَي الكوكب وتضر 
 بالغ األهمية لتحسين 

ً
ل التصدي لرمي الطعام وهدره عامال

ّ
به. ومن املقدر أّن ثلث الطعام الذي ُينتج حول العالم إّما ُيرمى أو يذهب هدًرا، ولذا، يمث

أمن الطعام واألمن الغذائي واملساعدة في تحقيق األهداف املناخية، حيث أّن انعدام األمن الغذائي قادر أن يؤدَي إلى تدهور جودة الغذاء وأن يزيد 
خطر سوء التغذية والسمنة.2 

عد قطر من بين 
ُ
دولة قطر شبه جزيرة صغيرة تقع في الخليج العربي وهي دولة شديدة التحّضر بحيث يقطن 99.1% من سكانها في مناطق حضرية. وت

أغنى دول العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 224,926 ريال قطري للفرد الواحد )باألسعار الثابتة( في العام 2020 وهي تعتمد بنسبة عالية على الواردات 
الغذائية لتلبية حاجات سكانها البالغ عددهم 2.88 مليون نسمة )2020(، حيث إّن 90% من طعامها مستورد.3 

وفي العام 2017، فرضت الدول العربية املجاورة وحلفاؤها حصاًرا جوًيا وبحرًيا وبرًيا على دولة قطر، ما أثار املخاوف في الداخل بشأن األمن 
الغذائي ودفع البالد إلى البحث عن استراتيجيات ومصادر بديلة من جانب العرض لتلبية الطلب الداخلي على الغذاء. وتجاوًبا مع هذا الوضع، ازداد 
إنتاج الغذاء في قطر بشكل كبير وسرعان ما بات يترّدد أّن اإلنتاج الزراعي حّل ُمجٍد اقتصاديا ومستدام للتخفيف من حدة املخاطر الجيوسياسية 

العاملية. 

2 - نظرة عامة على قطاع الزراعة حول العالم

ا 
ً

 أّن العام 2020 شهد انكماش
ّ
ب )CAGR( بلغ 1.68% كل عام من 2015 إلى 2020. إال

ّ
لقد نما الناتج املحلي اإلجمالي العالمي بمعدل نمو سنوي مرك

اقتصادًيــا ناجًمــا عــن جائحــة كوفيــد-19. وكان النمــو الــذي ســبق الجائحــة يغذيــه قطاعــا الصناعــة والخدمــات اللــذان يشــكالن مًعــا أكثــر مــن 93% مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي العالمــي. وقــد تعــززت بشــكل خــاص العالقــة بيــن النمــو فــي قطــاع الخدمــات ونمــو االقتصــاد العالمــي فــي العقديــن املنصرميــن، 

بحيــث باتــت حصــة قطــاع الخدمــات أكثــر بــروًزا حتــى فــي الــدول ذات الدخــل املتدنــي واملتوســط. 

الشكل البياني 1: الناتج المحلي اإلجمالي العالمي من 2015 إلى 2020 )تريليون ريال قطري، باألسعار الثابتة للعام 
)2015

نمت قيمة إجمالي إنتاج القطاع الزراعي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.56% من العام 2014 إلى 2019.

الشكل البياني 2 : قيمة إجمالي اإلنتاج الزراعي العالمي )تريليون ريال قطري، باألسعار الثابتة لألعوام 2014 إلى 2016(

بالرغم من نمو الناتج املحلي اإلجمالي وإجمالي اإلنتاج الزراعي بمعدل نمو سنوي مركب متشابه على مر السنوات القليلة املاضية، إال أّن مساهمة 
 
ً
قطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك تراجعت من 4.08% في العام 2015 إلى 3.83% في العام 2019. غير أّنها عادت فشهدت ارتفاًعا ملحوظا
إلى 5.51% في العام 2020 وُيعزى ذلك إلى التباطؤ في قطاعي الصناعة والخدمات بسبب الجائحة مع تحّول انتباه األفراد واملوارد إلى قطاع الزراعة.

 .World Bank Group ؛ مجموعة البنك الدوليEnding Poverty and Hunger by 2030: An Agenda for the Global Food System 1 القضاء على الفقر والجوع بحلول العام 2030: برنامج للنظام الغذائي العالمي
2 البنك الدولي.

3 املشاكل املعاصرة التي تواجه األمن الغذائي لدولة قطر Contemporary Issues in Qatar’s Food Security: ه. منياوي H. Miniaoui وب. أورونغو P. Urungu؛ أيار/مايو 2018.

معدل النمو السنوي املركب: %1.68

المصدر: البنك الدولي

2-1 - مساهمة الزراعة في االقتصاد

13.62 14.02 14.17
14.29

معدل النمو السنوي املركب: %1.56

المصدر: المصدر: منظمة األغذية والزراعة

Deloitte Insights ؛ مجلة ديلويت إنسايتسThe Services Powerhouse: Increasingly Vital to World Economic Growth 4 مركز الخدمات: دور حيوي متزايد في النمو االقتصادي العالمي
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الشكل البياني 3: القيمة المضافة للزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

الشكل البياني 4: معدل المشاركة في القوى العاملة عالمًيا )نسبة مئوية من السكان في سن العمل(، والعمالة في قطاع 
الزراعة )نسبة مئوية من إجمالي العمالة( 

الشكل البياني 5: تقسيم مساحة األراضي حول العالم )100 مليون هكتار(

الشكل البياني 6: تقسيم مساحة األراضي الزراعية )100 مليون هكتار( 

املصدر: البنك الدولي

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي اإلجمالي ألي أمة  فإّن   ،)MDPI( متعدد التخصصات  بحسب بحث صادر عن معهد النشر الرقمي5 
بالنسبة املئوية لها عالقة عكسية مع مستوى التنمية االقتصادية لهذا البلد، وفي هذا األمر صحة حتى على املستوى العالمي. فمن املتوقع أن 
تستمر نسبة القيمة االقتصادية التي تضيفها الزراعة إلى االقتصاد العالمي في التراجع فيما تواصل دول ناشئة وأكثر فقًرا عدة في االستفادة من 

الرخاء االقتصادي.

كما لوحظت هذه العالقة العكسية في فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع. فعلى الرغم من أّن معدل املشاركة في القوى العاملة )LFPR( بقي 
 أّن العمالة في قطاع الزراعة شهدت تراجًعا تدريجًيا ومن املتوقع لهذا املنحى أن يستمر 

ّ
ثابًتا بنسبة ناهزت 66.5% من العام 2015 إلى 2019، إال

فيما يحّول األفراد أنظارهم إلى فرص أفضل بفضل التنمية االقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات.

إضافــة إلــى ذلــك، يحقــق التقــدم التكنولوجــي الحاصــل فــي املمارســات الزراعيــة تحّســًنا فــي كّلٍ مــن اإلنتاجيــة واملــردود، مــا ُيبطــل الحاجــة إلــى نشــر القــوى 
العاملة على نطاق واسع، ويشمل هذا التقدم املكننة والري والتسميد الفعال والهندسة الوراثية ووسائل الزراعة البديلة مثل الزراعة في البيوت 

املحمية وغيرها. 

.Agricultural Production in Qatar’s Hot Arid Climate اإلنتاج الزراعي في مناخ قطر الحار والجاف :)MDPI( 5 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات

املصدر: البنك الدولي

العمالة في القطاع الزراعيمعدل المشاركة في القوى العاملة

2-2 - مساهمة الزراعة في االقتصاد
تنقســم األرا�ســي حــول العالــم مــا بيــن أرا�ســي زراعيــة وأخــرى غيــر زراعيــة. وتشــكل األرا�ســي الزراعيــة )أي املســتخدمة لزراعــة املحاصيــل وتربيــة 

13 مليــار هكتــار. 36.5% مــن مســاحة األرا�ســي العامليــة البالغــة  الحيوانــات( 

تنقســم األرا�ســي حــول العالــم مــا بيــن أرا�ســي زراعيــة وأخــرى غيــر زراعيــة. وتشــكل األرا�ســي الزراعيــة )أي املســتخدمة لزراعــة املحاصيــل وتربيــة 
13 مليــار هكتــار. 36.5% مــن مســاحة األرا�ســي العامليــة البالغــة  الحيوانــات( 

)أي األرا�سي ذات املحاصيل املؤقتة واملروج واملراعي املؤقتة واألرا�سي البور  وتنقسم أرا�سي املحاصيل بدورها ما بين أراٍض صالحة للزراعة 
زرع في العادة( والتي تشكل 89% من أرا�سي 

ُ
بصورة مؤقتة. وال تشمل األرا�سي الصالحة للزراعة تلك التي ُيحتمل أن تكون قابلة للزراعة لكّنها ال ت

املحاصيل، واملحاصيل الدائمة )أي األرا�سي ذات املحاصيل طويلة األجل التي ال حاجة إلى إعادة زراعتها قبل بضعة أعوام )مثل الكاكاو والقهوة( 
زرع فيها أشجار الغابات والتي يجدر 

ُ
نتج األزهار )مثل الورود والياسمين( واملشاتل )ما عدا تلك التي ت

ُ
واألرا�سي التي تغطيها األشجار والشجيرات التي ت

زرع 
ُ
درج كلها تحت املحاصيل الدائمة. وقد حافظت أرا�سي املحاصيل، وبخاصة األرا�سي الصالحة للزراعة التي ت

ُ
درج تحت “الحراجة”( والتي ت

ُ
أن ت

فيها محاصيل مؤقتة، على استقرار في السنوات القليلة املاضية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

أراضي المحاصيل المروج والمراعي الدائمة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

المساحات الزراعية المساحات غير الزراعية
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الشكل البياني 7: تقسيم مساحة أراضي المحاصيل )100 مليون هكتار(

2-3 - المساحة المحصودة واإلنتاج حول العالم

%0.85

%1.04

معدل النمو السنوي املركب للمساحة املحصودة عامليا كل عام منذ العام 
2015

معدل النمو السنوي املركب لإلنتاج العالمي في الفترة الزمنية عينها ما يشير 
إلى تحّسن اإلنتاجية.

الشكل البياني 9: اإلنتاج العالمي )بحسب نوع المحاصيل( )مليون طن(

الشكل البياني 8: المساحة التي يتم حصادها حول العالم )حسب نوع المحاصيل( )مليون هكتار(

تشير املساحة التي يتم حصادها حول العالم إلى املساحة التي يجري جمع املحاصيل منها، وهي بالتالي ال تضم األرا�سي التي على الرغم من بذرها 
أو زرعها لم تؤِت بأي محصول بسبب التلف أو الضرر أو غير ذلك. وهي في العادة ال تشمل املحاصيل املؤقتة في حين تشمل أحياًنا املحاصيل 
الدائمة. وتختلف املساحة الصافية عن املساحة اإلجمالية في أّن األخيرة تشمل األرا�سي غير املزروعة ودروب املشاة ومجاري املياه والرؤوس البرية 
حتسب 

ُ
غير املحروثة واملرتفعات وأحزمة الحماية من الرياح وغيرها. وإذا تم حصاد محصول ما أكثر من مرة في السنة بسبب الزراعة املتتالية، ت

املساحة بعدد مرات حصادها. وقد بقيت هذه املساحة مستقرة نسبًيا، بحيث نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0.85% كل عام منذ العام 2015، 
وذلك ُيعزى بشكل كبير إلى املساحات الجديدة التي يجري حصادها في أفريقيا وآسيا، في حين نما اإلنتاج العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 

1.04% في الفترة الزمنية عينها، ما يشير إلى تحّسن اإلنتاجية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

المحاصيل الدائمةاألراضي الصالحة للزراعة

محاصيل الحبوب

محاصيل األلياف

المحاصيل السكرية

أشجار الجوز والمكسرات

المحاصيل األخرى

المحاصيل الزيتية

الجذور والدرنات

الخضروات

البقول

الفواكه

 حــول العالــم، بحيــث اســتأثرتا مًعــا علــى حصــة %52.28 
ً
لت محاصيــل الحبــوب والســكر فئتــي املحاصيــل األكثــر إنتاجــا

ّ
ومــن حيــث كميــة اإلنتــاج، شــك

من إجمالي اإلنتاج الزراعي في العام 2020. ويبدو تحسن اإلنتاجية واضًحا نظًرا إلى أّن املحصول )عدد األطنان لكل هكتار( زاد في فئة الحبوب من 
3.91 طــن للهكتــار الواحــد فــي العــام 2015 إلــى 4.07 طــن للهكتــار فــي العــام 2020. وبامِلثــل، زادت محاصيــل الســكر مــن 68.52 طــن للهكتــار الواحــد فــي 

العــام 2015 إلــى 71.11 طــن للهكتــار فــي العــام 2020. وتشــكل محاصيــل الحبــوب والســكر مًعــا أكثــر مــن نصــف اإلنتــاج العالمــي.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

محاصيل الحبوب

محاصيل األلياف

أشجار الجوز والمكسرات

المحاصيل الزيتية

الجذور والدرنات

الخضروات

البقول

الفواكه
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الشكل البياني 10: تقسيم إنفاق األسر السنوي على الطعام )2013(3 - نظرة عامة على قطاع الزراعة القطري

 
ً

 قليال
ً

بحسب تصنيف كوبن )Köppen( للمناخ6، ُصنفت قطر في خانة BWh )التي تشير إلى مناخ جاف صحراوي وحار(، حيث تشهد قطر هطوال
لألمطار ودرجات حرارة عالية في فصل الصيف، ترافقها نسب عالية من الرطوبة وأشعة شمس قوية وجودة تربة رديئة ورياح قوية. وبالتالي، ال 
عد الظروف املناخية فيها مؤاتية لإلنتاج الزراعي. كما وتؤدي محدودية أرا�سي املحاصيل إلى تفاقم هذه الظروف، وقد أدى هذا العامل األخير إلى 

ُ
ت

جانب التركيز الجديد على االكتفاء الذاتي بدولة قطر إلى اعتماد تقنيات زراعية حديثة ومنها الزراعة في البيوت املحمية. 

وفي حين أّن مصطلح الزراعة يشمل بمعناه العريض صيد األسماك والحراجة، ال يركز نطاق هذا التقرير سوى على إنتاج املحاصيل وهو يقّسم 
قطاع الزراعة بشكل واسع إلى 4 فئات هي: الخضروات، الفواكه والتمور، الحبوب، والعلف األخضر. ويسعى هذا التقرير إلى تحليل وضع الزراعة 

الراهن في قطر عبر النظر إلى املساحات املزروعة وكمية املحاصيل املنتجة واالعتماد على الواردات وقيمة املحاصيل املنتجة.

 متعمًقا لفئات املحاصيل ذات الجاذبية 
ً

تقييًما لسوق البيوت املحمية في قطر وسلسلة القيمة الزراعية القطرية وتحليال  
ً
يقدم التقرير أيضا

 بناًء على نموذج بورتر )Porter( وأخيًرا عوامل النجاح الرئيسية. ويو�سي التقرير بقائمة من 5 محاصيل 
ً

 رباعًيا )SWOT( وتحليال
ً

العالية وتحليال
يبدو من األنسب إنتاجها في قطر، وتستند هذه املحاصيل الخمسة إلى إطار لتحديد األولويات ينظر في ثالثة عوامل واسعة النطاق هي )1( اإلنتاج 
)أ( كمية الطلب على  7 معلمات هي:  املعدل املرجح لنتائج  ما يتناسب مع ظروف قطر وتقنيات البيوت املحمية و)3(  لالستهالك البشري و)2( 
االستهالك، )ب( االكتفاء الذاتي، )ج( متوسط املردود، )د( معدل النمو السنوي املركب للطلب على االستهالك، )ه( نسبة املحاصيل املنتجة عبر 

البيوت املحمية، )و( التركيز على األنشطة البحثية، )ز( وجود صناعة تحويلية.

2012 و2013، بلغ متوسط حجم  من جهة أخرى، يتحلى مواطنو قطر بقدرة شرائية عالية، وبحسب مسح دخل وإنفاق األسرة األخير للعامين 
األسرة7 في قطر 5.49 أفراد. كنسبة من الدخل، يبلغ متوسط إنفاق األسرة في قطر على الغذاء ما يقارب 9.9% من دخلها السنوي، حيث تنفق 
األسر القطرية )والتي يبلغ متوسط حجمها 8.65 أفراد( نسبة 9.1% من دخلها مقارنة باألسر غير القطرية )التي يبلغ متوسط حجمها 4.32 أفراد( 

التي تنفق 11.1% من دخلها.

وكنسبة من اإلنفاق، يبلغ متوسط إنفاق األسرة في قطر قرابة 11.5% من دخلها السنوي على الطعام، حيث تخصص األسر القطرية نسبة %16.1 
 
ً
من إنفاقها للطعام مقارنة باألسر غير القطرية التي تخصص 14.9% من إنفاقها للطعام. وباملعدل، اشترت األسر القطرية طعام أكثر بـ 1.54 ضعفا
 باألسر غير القطرية )1,373 جم/للفرد الواحد/في اليوم الواحد(. غير أّن حصة املجموعات 

ً
)2,118 جم/للفرد الواحد/في اليوم الواحد( مقارنة

الغذائية ضمن السلة الغذائية لكل من فئتي األسر كانت متشابهة نسبًيا. وُيعزى االختالف الحاصل بكل بساطة إلى الدخل األعلى الذي يتسم به 
 باملواطنين غير القطريين الذي يعيشون في قطر )292,980 ريال قطري(. وتخصص األسرة 

ً
املواطنون القطريون )1,058,604 ريال قطري( مقارنة

القطرية العادية قرابة 25% من املبالغ التي تنفقها على الطعام على الحبوب والفواكه واملكسرات والخضروات.

https://www.britannica.com/science/Koppen-climate-classification 6
7 تُعــرَّف األســرة علــى أنهــا شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص أقربــاء أو ال تربطهــم صلــة قرابــة يعيشــون مًعــا وينفقــون بشــكل مشــترك علــى الطعــام واإلقامــة وغيرهــا مــن ضروريــات المعيشــة. وأي شــخص 

يعيــش فــي العــادة ضمــن الوحــدة الســكنية لألســرة المعنيــة يعتبــر فــرًدا منهــا، بمــا فــي ذلــك العمــال المنزلييــن.

الحبوب ومنتجاتها

الخضروات والبقول والبطاطس

السكر والمنتجات السكرية والعسل

طعام من المطاعم

المأكوالت األخرى

المشروبات )غير الروحية(

اللحوم والدواجن

الزيوت والدهون

الفواكه والمكسرات

األسماك وثمار البحر

األلبان والبيض

49.739
اإلجمالي

ريال قطري

املصدر: مسح دخل وإنفاق األسرة في قطر للعامين 2012 و2013

https://www.britannica.com/science/Koppen-climate-classification
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 أّن تشجيع 
ّ
ومع أّن النشاط الزراعي في البالد ُيعد صغيًرا نسبًيا وقائًما إلى حد كبير على الواردات، إال

اإلنتاج املحلي ال ُيعد مهما لتحقيق أهداف األمن الغذائي فحسب، بل أيًضا لعزل البالد من األحداث 
وقد أدت تدابير السياسات العامة والدعم الذي قدمته  العاملية ومنها الحصار والجائحة العاملية. 

الحكومة القطرية إلى نمو القطاع تدريجًيا في السنوات القليلة املاضية.

3-1 - المساهمة االقتصادية للزراعة

الشكل البياني 11: الناتج المحلي اإلجمالي لقطر بين 2015 و2020 )مليون ريال قطري، باألسعار الثابتة لعام 
)2015

3-2 - القوى العاملة في الزراعة في قطر

الشكل البياني 12: قيمة اإلنتاج الزراعي في قطر )مليون ريال قطري(

الشكل البياني 13: القيمة المضافة للزراعة في قطر )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لقطر(

فقد شهدت قيمة اإلنتاج الزراعي )أي مجموع الحبوب والعلف األخضر والفواكه والتمور والخضروات( معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.33% من 
العام 2015 إلى 2020، كما شهدت القيمة املضافة للزراعة ارتفاًعا أيًضا )حيث تضاعفت تقريًبا( من 0.16% في العام 2015 إلى 0.29% في العام 

2020. وبالتالي، بات باإلمكان اعتبار الزراعة في قطر قطاًعا ناشًئا9. 

2020. وقد استقطبت جهود الحكومة الرامية إلى تنويع  إلى   2015 2.34% من العام  لقد ازداد عدد سكان قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
االقتصاد تدفق أعداد كبيرة من الوافدين -حيث بات أكثر من 85% من سكان قطر هم من الوافدين10. 

وعلى مر السنوات القليلة املاضية، بقي إجمالي القوى العاملة )كنسبة مئوية من إجمالي السكان( ثابًتا بنسبة 75% وفي العام 2020، شكلت القوى 
العاملة 74.51% من إجمالي سكان قطر.

املصدر: البنك الدولي

نظًرا إلى أّن قطاع النفط والغاز لطاملا ساهم بما ال يقل عن 80% من اإليرادات الحكومية منذ العام 82014، تعتمد 
قطر بشكل كثيف على االستفادة من موارد الهيدروكربونات. لذا، يبقى نموها االقتصادي عرضة لتقلبات األسعار 
في أسواق الطاقة العاملية. فقد تقلص الناتج املحلي اإلجمالي على سبيل املثال مرتين منذ العام 2015 وكان التقلص 
األخير ناجًما عن انعدام النشاط في قطاع النفط والغاز الطبيعي تبًعا لجائحة كوفيد-19. وللتخفيف من حدة هذا 
عتبر بمثابة مخطط الستثمار 

ُ
األثر، سعت دولة قطر إلى تنويع اقتصادها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ت

املوارد في األفراد والبنى التحتية وحث مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص.

الناتج المحلي اإلجمالي معدل النمو

معدل النمو السنوي املركب: %7.33

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: البنك الدولي

.Agricultural Production in Qatar’s Hot Arid Climate اإلنتاج الزراعي في مناخ قطر الحار والجاف :)MDPI( 9 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات
Agri-Food Markets in Qatar: Drivers, Trends, and Policy Responsesأسواق األغذية الزراعية في قطر: املحفزات، واالتجاهات، واستجابات السياسات :)MDPI( 10 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات

8 الدليل التجاري لدولة قطر Qatar Country Commercial Guide، البنك الدولي.
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الشكل البياني 14: سكان قطر )بالماليين(

الشكل البياني 15: معدل المشاركة في القوى العاملة )نسبة مئوية من السكان في سن العمل(

الشكل البياني 16: القوى العاملة في قطاع الزراعة في قطر )نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة(

الشكل البياني 17: تقسيم مساحة االراضي في قطر )2019(

عد املساحة املستخدمة إلنتاج املحاصيل املعدة لالستهالك صغيرة. 
ُ
وت

مثل أرا�سي 
ُ
ال ت ألف هكتار من األرا�سي الزراعية،   67 فمن أصل 

املتبقية،   %75 أما نسبة  ألف هكتار(.   17(  %25 املحاصيل سوى 
ستخدم لرعي املاشية.

ُ
فهي أرا�سي مروج ومراعي دائمة ت

ألف هكتار   17 وتضم في الواقع أرا�سي املحاصيل التي تمتد على 
)بما يشمل  ألف هكتار من األرا�سي الصالحة للزراعة   14 مساحة 
واملراعي  واملروج  مؤقتة  بصورة  البور  واألرض  املؤقتة  املحاصيل 
األرا�سي  إجمالي مساحة  من  فقط   %1.21 يشكل  ما  أي  املؤقتة( 

البالغة 1.15 مليون هكتار.

وذلك يبين مدى قلة األرا�سي املخصصة لزراعة املنتجات الغذائية 
تعمل الحكومة  وملعالجة هذه املسألة،  املعدة لالستهالك البشري. 
القطرية على تشجيع الزراعة من خالل أساليب زراعة حديثة ومنها 

الزراعة في البيوت املحمية.

3-3 - تقسيم مساحات األراضي ضمن قطاع الزراعة

الشكل البياني 18: تقسيم مساحة األراضي الزراعية في قطر )2019(

الشكل البياني 19: تقسيم أراضي المحاصيل في قطر )2019(

املصدر: البنك الدولي

املصدر: البنك الدولي

املصدر: البنك الدولي

معدل النمو السنوي املركب: %2.34

معدل املشاركة في القوى العاملة من السكان في سّن العمل بقطر، وذلك يشير إلى أّن نسبة 
كبيرة من الوافدين يندرجون ضمن القوى العاملة

وقد قّدمت املبادرات الحكومية القطرية املتصلة بالزراعة دفًعا للقطاع الزراعي ودفعت بعدد املزراع إلى النمو بشكل كبير في السنوات القليلة 
املاضية، فساهمت كلها في توليد فرص عمل في قطاع الزراعة في قطر. ومن بين هذه املبادرات، نذكر برنامج “ضمان” ومشروع غابة الصحراء 
وبرنامج قطر الوطني لألمن الغذائي. وأدى أيًضا التركيز على توطين مرافق الزراعة إلى زيادة تدريجية في مشاركة القوى العاملة في األنشطة الزراعية 

في السنوات القليلة املاضية من 1.23% في العام 2015 إلى 1.53% في العام 2019.

ال شك في أّن الظروف املناخية واالفتقار إلى أبرز عوامل اإلنتاج )ومنها املياه العذبة واألرا�سي الصالحة للزراعة( تصّعب على الزراعة التوسع 
 1.15 5.8% )67 ألف هكتار( فقط من أصل إجمالي  صّنف 

ُ
ت  ،)FAO( وبحسب منظمة األغذية والزراعة .)والنمو )وبخاصة الزراعة التقليدية

مليون هكتار من األرا�سي على أّنها أراٍض زراعية.

األراضي غير الزراعية

األراضي الزراعية

األراضي الصالحة للزراعة

المحاصيل الدائمة

1.15
المجموع

مليون هكتار

67
المجموع

ألف هكتار المروج والمراعي الدائمة

أراضي المحاصيل

17
المجموع

ألف هكتار

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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3-4 - حجم السوق الزراعية في قطر

الشكل البياني 20: حجم السوق الزراعية القطرية )ألف طن(

 
ّ

وشهدت سوق الفواكه زيادة كبيرة في الطلب الذي لّبته الواردات إلى حد كبير. غير أن
الطلب على الخضروات تجري تلبيته أكثر فأكثر عبر اإلنتاج املحلي مع سعي الحكومة إلى 
لألمن  الوطنية  استراتيجية قطر  70% ضمن  بنسبة  ذاتي  اكتفاء  ببلوغ  تحقيق هدفها 
األربعة  األعوام  مّر  على  الطلب  في  هامشية  زيادة  أيًضا  التمور  شهدت  كما  الغذائي. 
األخيرة. وشهد الطلب في كافة فئات قطاع الزراعة تراجًعا في العام 2020 نتيجة جائحة 
كوفيد-19، حيث قد تسببت القيود على التنقل وحظر التجول بتعطيل سلسلة التوريد 
انخفاض  في  للجائحة  االقتصادية  االنعكاسات  أيًضا  أثرت  ذلك،  إلى   

ً
إضافة محلًيا. 

الطلب في خالل العام.

3-5 - إجمالي العرض في قطاع الزراعة

الشكل البياني 21: إجمالي العرض في قطر: الحبوب )ألف طن(

الشكل البياني 22: إجمالي العرض في قطر: التمور )ألف طن(

لقد نما صافي االستهالك في السوق الزراعية، أي مجموع اإلنتاج املحلي وصافي التجارة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.9% في الفترة ما بين 2017 
ارتفاع الدخل  وثانًيا،   نمو عدد السكان مع تزايد أعداد الوافدين، 

ً
و2020. وكان خلف الزيادة في استهالك الطعام عامالن أساسيان هما أوال

ه األعلى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية(11. 
ّ
املخصص لإلنفاق وتزايده )علًما أن

تواصل قطر اعتمادها املكثف على واردات املنتجات الزراعية ومنها الحبوب، حيث تتم تلبية أكثر من 99% من الطلب على الحبوب عبر الواردات. 
ومن املتوقع لقطر أن تستمر في االعتماد على الواردات لتلبية طلبها على الحبوب ومنها القمح واألرز وغيرها من حبوب الطعام. وذلك ناجم عن 
الظروف املناخية الحارة والقاحلة التي ال تتيح إمكانية اإلنتاج الزراعي على نطاق تجاري واسع. وحتى إن نَوت الحكومة القطرية إنتاج محاصيل 
عتبر شحيحة في قطر. وقد أقرت الحكومة بذلك في استراتيجية قطر الوطنية 

ُ
الحبوب، فمن الصعب عليها تأمين بعض اللوازم ومنها املياه والتي ت

لألمن الغذائي لألعوام من 2018 إلى 2023 12 حيث لم تضع أي هدف محدد لتحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب بحلول العام 2023 بما يشّجع 
إنتاجها.

العلف األخضر الخضروات الفواكه الحبوبالتمور

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة البلدية القطرية، وزارة التجارة والصناعة القطرية

.Agri-Food Markets in Qatar: Drivers, Trends, and Policy Responsesأسواق األغذية الزراعية في قطر: املحفزات، واالتجاهات، واستجابات السياسات :)MDPI( 11 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الوارداتاإلنتاج المحلي

1.8

26
3.1 2.0 3.3

عد الظروف املناخية لقطر مؤاتية لزراعة التمور. ففي العام 2020، أنتجت البالد 74.92% من الطلب اإلجمالي على التمور محلًيا مع 
ُ
في املقابل، ت

العلم أّنها لم تصّدر التمور منذ العام 2017 13 ويجري استهالك كل اإلنتاج املحلي في الداخل، ولذلك ال تستورد قطر سوى 25% من حاجتها من 
التمور.

وتماًما كما في حالة الحبوب، اعتمدت قطر على الواردات لتلبية طلبها املحلي في كل من الفواكه والخضروات. غير أّن املخاوف املتصلة باألمن 
الغذائي أّدت إلى بحث الحكومة عن طرق إلنتاج الفواكه والخضروات بشكٍل خاص محلًيا. وتجدر اإلشارة إلى أّن أشكال التقنيات الزراعية البديلة 

مثل الزراعة في البيوت املحمية والزراعة العضوية والزراعة املائية وغيرها قادرة على دعم نجاح إنتاج الفواكه والخضروات.

من هذا املنطلق، تعمل الحكومة على مّد الدعم لإلنتاج املحلي من خالل إطالق مبادرات تتصل بالسياسات )مثل تحفيز مشاركة أكبر للقطاع 

12 إستراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2018 – 2023(.
13 بوابة قطر الصناعية

الوارداتاإلنتاج المحلي
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الشكل البياني 23: إجمالي العرض في قطر: الخضروات )ألف طن(

الشكل البياني 24: إجمالي العرض في قطر: الفواكه )ألف طن(

الشكل البياني 25: المساحة المزروعة في قطر )بحسب نوع المحاصيل( )100 هكتار(

3-6 - المساحة المزروعة في قطر الخاص وبرنامج ضمان( والحوافز املالية )مثل تقديم بنك قطر للتنمية التمويل بنسبة 100% لتشييد البيوت املحمية(. كما ترمي الحكومة إلى 
تحقيق هدف االكتفاء الذاتي بنسبة 70% من الخضروات بحلول العام 142023. وقد تضاعفت تقريًبا في الواقع كمية الخضروات املنتجة محلًيا 

في الفترة ما بين 2016 و2020 )بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17.93%( من 53,600 طن إلى 103,694 طن.
تبلغ املساحة اإلجمالية الصالحة للزراعة في قطر 67 ألف هكتار وهي تنقسم ما بين )أ( أراٍض غير مزروعة و)ب( أراٍض مزروعة. وقد نمت األرا�سي 
املزروعة على مر السنوات الخمس املاضية من 11,805 هكتار في العام 2015 إلى 13,646 هكتار في العام 2020 بفعل قفزة حادة في العام 2018، 
عزى هذه الزيادة إلى تركيز الحكومة على الترويج لإلنتاج املحلي تصدًيا ملخاوف األمن الغذائي وذلك من خالل سياسات مثل استراتيجية 

ُ
ولربما ت

قطر الوطنية لألمن الغذائي للفترة من 2018 إلى 2023.

ويشكل العلف األخضر النسبة األكبر من املساحة املزروعة – حيث ازدادت مساحته من 6,670 هكتار إلى 7,990 هكتار على مر األعوام، ولعل هذه 
الزيادة تبرر أيًضا الزيادة بنسبة 38.4% في إنتاج العلف األخضر على مر األعوام. وباملثل، ازدادت مساحة زرع الخضروات 1.35 ضعًفا في الفترة ما 
بين 2015 و2020 بحيث تشكل ثاني أكبر نسبة من املساحات املزروعة – فقد زادت نسبتها من 19.4% )2,339 هكتار( إلى 21,9% )3,135 هكتار( 

على مر األعوام )وذلك يشمل املساحة املزروعة في بيوت محمية(.

الوارداتاإلنتاج المحلي

معدل النمو السنوي املركب: %1.87

معدل النمو السنوي املركب: %1.87

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الظروف  إلى  في قطر على حاله نظًرا  الفواكه  إنتاج  بقي  من جهته، 
إنتاج  بدايات  أولى  في  قطر  تزال  وال  البالد،  في  املؤاتية  غير  املناخية 
الفواكه باستخدام التقنيات الحديثة وحتى هذه األخيرة ال تزال غير 

مجدية تجارًيا.

14 إستراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2018 – 2023(.

الوارداتاإلنتاج المحلي

0.9
0.9

0.3 0.30.6

العلف األخضر الخضروات نخيل التمر الحبوب الفواكه

معدل النمو السنوي
 املركب: %2.94

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري
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 الشكل البياني 26 :عدد المزارع المسجلة3-7 - المزارع النشطة في قطر

عد ظروف املطر والتربة مؤاتية للزراعة، إذ تحتوي التربة فيها على كمية 
ُ
رت ممارسة األنشطة الزراعية في قطر في املنطقة الشمالية حيث ت

ُ
لطاملا كث

 باملنطقة الوسطى أو الجنوبية، علًما أّن التربة التي تضم طيًنا أكثر تكون أكثر خصوبة نسبًيا كون الطين يحّسن تركيبة التربة 
ً
أكبر من الطين مقارنة

ومحتوياتها العضوية. ولذلك، تقع أغلبية املزارع في املنطقة الشمالية. والبلديات التي تضم األعداد األكبر نسبًيا من املزارع )واملساحات األكبر( هي 
ل مًعا نسبة 

ّ
أم صالل )12.54%( والريان )33.19%( والخور )28.69%( والشمال )12.62%(. كما تضم هذه البلديات األربع مزارع كبيرة وهي تشك

87.05% من إجمالي املزارع و90.51% من إجمالي مساحة املزارع.

وقد تراجع إجمالي عدد املزارع املسّجلة على مّر السنوات من 1,290 مزرعة في العام 2015 إلى 1,244 في العام 2020. غير أّن إجمالي مساحة املزارع 
املسجلة ازداد بشكل بسيط من 47,500 هكتار في العام 2015 إلى 51,036 هكتار في العام 2020، في متوسط نمو سنوي بلغ 1.47%، ما يشير إلى 
زيادة في متوسط حجم املزارع املسجلة من 36.82 هكتار إلى 41.02 هكتار. وفي العام 2020، تراوح حجم املزارع ما بين “أقل من هكتار واحد” )64 
 تغطي مساحة 37.8 هكتار( و”أكثر من ألف هكتار” )7 مزارع تغطي 9,900 هكتار(، علًما أن غالبية املزارع تراوحت مساحتها ما بين 3 و30 

ً
مزرعة

هكتار )773 مزرعة على مساحة 8,702.8 هكتار(. وذلك يبّين كم أّن السوق الزراعية القطرية مجزأة، فهي تضم مزارع صغيرة ومتوسطة وكبيرة 
يملكها مزارعون صغار وشركات زراعية كبرى.

كما قّسمنا املزارع املسّجلة ما بين مزارع نشطة ومزارع غير نشطة. وقد أدى تشجيع الزراعة املحلية إلى زيادة في عدد املزارع النشطة في قطر، حيث 
ازدادت املساحة املندرجة في فئة املزارع النشطة من 36,600 هكتار في العام 2015 إلى 40,486.1 هكتار في العام 2020، في متوسط نمو سنوي بلغ 

2.11%. كما ازداد متوسط حجم املزارع النشطة أيًضا من 40.21 هكتار في العام 2015 إلى 41.61 هكتار في العام 2020.

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الشكل البياني 27: مساحة المزارع المسجلة )ألف هكتار(

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الشكل البياني 28: مساحة المزارع النشطة )ألف هكتار(

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المزارع النشطة المزارع غير النشطة

المساحات الصالحة للزراعة المساحات غير الصالحة للزراعة

المساحات الصالحة للزراعة المساحات غير الصالحة للزراعة
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الشكل البياني 29: األراضي الصالحة للزراعة في المزارع النشطة )ألف هكتار(

3-8 - كمية اإلنتاج في قطر وقيمته

الشكل البياني 30: الكميات المنتجة: الخضروات )ألف طن(

الشكل البياني 31: قيمة اإلنتاج: الخضروات )مليون ريال قطري(

3-8-2 -الفواكه والتمور

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري المساحات المحصولية المساحات غير المحصولية

 أّن اإلنتاج الزراعي وبخاصة في فئة الخضروات قد 
ّ
ظهر زيادة بسيطة بلغت 1.7% على أساس سنوي، إال

ُ
على الرغم من أّن مساحة املزارع املسّجلة ت

ازداد بشكل ملحوظ. وذلك يشير إلى أّن املساحات التي كانت مسجلة في السابق كغير نشطة باتت اآلن نشطة وتنتج املحاصيل. غير أّن نسبة ال بأس 
بها من املساحة الصالحة للزراعة املدرجة في فئة املزارع النشطة ال تزال غير محصولية، ما يشير إلى إمكانية نمو اإلنتاج الزراعي باستخدام عوامل 
اإلنتاج املتاحة. كما وتراجعت املساحات املحصولية في الحقول املفتوحة املدرجة ضمن املزارع النشطة من 98% في العام 2015 إلى 95.27% في 

العام 2020، األمر الذي يشير إلى االنتقال من الحقول املفتوحة إلى أشكال أخرى من الزراعة مثل الزراعة في البيوت املحمية.

ترافقت مضاعفة إنتاج الخضروات في قطر مع زيادة كبيرة في املردود، نظًرا إلى أّن املساحة املخصصة لزراعة الخضروات لم تزداد سوى بنسبة 
2016 و2020. ويشير هذا التحّسن في اإلنتاج إلى أثر تطور التقنيات الزراعية مثل الزراعة في البيوت املحمية. وقد أنِتج  34% في الفترة ما بين 

103,694 طن من الخضروات في العام 2020، علًما أّن 60,770 طن منها )أي 58%( كانت قد ُزرعت في مزارع بيوت محمية.

بقيت في هذا الوقت كمية التمور املنتجة محليا محصورة ضمن نطاق ضيق في السنوات القليلة املاضية كما وتراجع إنتاج الفواكه. وقد ُيعزى 
ه في حين أن الظروف املناخية مؤاتية لزراعة التمور في قطر، ال يزال إنتاج الفواكه بالتقنيات الحديثة غير ُمجٍد تجارًيا بعد. كما وأّن 

ّ
ذلك إلى أن

انتقال تركيز الحكومة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال الخضروات حّول املوارد الزراعية إلى الخضروات.

3-8-1 - المساحة المزروعة في قطر

معدل النمو السنوي املركب: %17.93

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري
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الشكل البياني 32: الكميات المنتجة: الفواكه والتمور )ألف طن(

الشكل البياني 33: قيمة اإلنتاج: الفواكه والتمور )مليون ريال قطري(

الشكل البياني 34: الكميات المنتجة: العلف األخضر )ألف طن(

الشكل البياني 35: قيمة اإلنتاج: العلف األخضر )مليون ريال قطري(

الشكل البياني 36: الكميات المنتجة: الحبوب )ألف طن(

الشكل البياني 37: قيمة اإلنتاج: الحبوب )مليون ريال قطري(

3-8-3 - العلف األخضر

3-8-4 - الحبوب

ل العلف األخضر مصدًرا اقتصادًيا لغذاء الحيوانات املنتجة لأللبان. وقد ازدادت كمية العلف األخضر املنتجة بمعدل 8% على مر السنوات، 
ّ
يشك

بما يتما�سى مع ازدياد املساحات املزروعة في فئة العلف األخضر في الفترة عينها، وبالتالي ثمة ارتفاع جيد في الطلب على العلف األخضر.

على الرغم من تراجع املساحات املزروعة بالحبوب، لقد نمت الكميات املنتجة من هذه الفئة. وذلك يشير إلى ارتفاع اإلنتاجية في الهكتار الواحد، 
علًما أّن غالبية هذا النمو كانت قائمة على محاصيل الذرة في ظل تراجع إنتاج القمح والشعير.

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

التمور الفواكه

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

التمور الفواكه

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الذرة القمح الشعير الحبوب األخرى

الذرة القمح الشعير الحبوب األخرى
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3-9 - حصار العام 2017 وأثره

رض حصار جوي وبري وبحري على قطر في الخامس من يونيو 2017، وكان من املتوقع أن يحمل الحصار 
ُ
ف

%13 من وارداتها كافة كانت من اململكة   
ّ

آثاًرا سلبية كبيرة على اقتصاد قطر نظًرا إلى أن االقتصادي معه 
الحدة  تبلغ  لم  باالقتصاد  مّست  التي  االنعكاسات   

ّ
أن غير  املتحدة.  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

 2020 العام  وفي   )%1.5-(  2017 العام  في  مّرتين وهما  ص 
ّ
التقل القطري  االقتصاد  املتوقعة15، حيث شهد 

النفط وجائحة كوفيد-19 على  األول عن أسعار  املقام  في  ناجمين  كانا  التقلصين   هذين 
ّ

أن )-3.7%(، غير 
التوالي. 

السعودية  العربية  اململكة  من  تأتي  الغذائية  قطر  واردات  من   %27.4 كانت   ،2017 العام  حصار  وقبل 
إحدى  خالل  من  تعبر  الغذائية  قطر  واردات  من   %80 كانت  الوقت،  ذلك  وفي  املتحدة.  العربية  واإلمارات 
40% من الواردات الغذائية تعبر من اململكة العربية السعودية و%60  الدول املجاورة، حيث كانت نسبة 
ر االعتماد الكبير على الواردات في ما خص املدخالت 

ّ
من منتجات األلبان تأتي من السعودية واإلمارات16. وأث

الزراعية الضرورية في سلسلة التوريد وأنشأ نقًصا في إمدادات املدخالت الزراعية من أربع دول عربية - ففي 
العام 2017، انخفضت الواردات الغذائية من اململكة العربية السعودية بنسبة 20.2% في الربع الثاني من 

العام و99.3% في الربع الثالث منه17. 

ويمكن إرجاع التطورات التي طرأت على الزراعة املحلية إلى الحصار الذي لم يرغم البالد على تنويع ممرات 
االستيراد فحسب، بل أيًضا شجع اإلنتاج املحلي. وأرغم الحصار الحكومة على إيقاف اعتمادها على الواردات 
الغذائية من السعودية واإلمارات وفتح ممرات استيراد جديدة وسمح لها بتنويع شركائها التجاريين – ومنهم 
إمكاناتها  استكشاف  إلى  البالد  الحصار  ودفع  أبرز18.  بدوٍر  اضطلعت  التي  املتحدة  واململكة  والهند  تركيا 
الغذاء  إنتاج  البالد على  تعزيز قدرات  القطرية على  الحكومة  الزراعي وشجع  اإلنتاج  في ما خص  الخاصة 
باستخدام السبل والتقنيات املتطورة والحديثة التي يمكن لهذه الدولة الغنية تحّمل تكاليفها. واستثمرت 
قطر أيًضا في املزارع خارج البالد. وبذلك، نجحت في الحفاظ على اإلمدادات الغذائية لسكانها على الرغم من 

هذه الظروف وعززت قدرتها على الصمود على املدى الطويل في طور هذه العملية.

تحت أمام قطر الطرق التجارية إلى منطقة مجلس 
ُ
عاد وُرِفع الحصار في الخامس من يناير 2021 ومع رفعه ف

التعاون لدول الخليج العربية، األمر الذي مّهد الطريق لتعزيز املنافسة في القطاع الزراعي )من حيث كلي 
الواردات والصادرات(. فبدأ يتنافس املنتجون املحليون واملستوردون على تلبية طلب املستهلك في السوق. 
كما ومع إنشاء طرق تجارية جديدة في خالل الحصار، بات على الدول الخليجية اآلن التنافس مع سائر دول 

العالم إلمداد السلع إلى قطر.

3-10 - برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي

.Agricultural Production in Qatar’s Hot Arid Climate اإلنتاج الزراعي في مناخ قطر الحار والجاف :)MDPI( 15 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات
.Agri-Food Markets in Qatar: Drivers, Trends, and Policy Responsesأسواق األغذية الزراعية في قطر: املحفزات، واالتجاهات، واستجابات السياسات :)MDPI( 16 مجلة االستدامة ملعهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات

.Contemporary Issues in Qatar’s Food Security 17 املشاكل املعاصرة التي تواجه األمن الغذائي لدولة قطر
.Business Opportunities in Qatar الفرص التجارية في قطر - Innovation Norway 18 شركة إنوفيشن نورواي

.)EcoMENA( 19 استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي؛ إكو مينا
.)LinkedIn( 20 برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي؛ لينكد إن

يشير األمن الغذائي إلى حالة يكون فيها لدى كل الناس في كافة األوقات إمكانية الوصول الفعلي واالقتصادي إلى الطعام اآلمن والكافي واملغذي لتلبية 
حاجتهم اليومية للسعرات الحرارية بما يسمح لهم بالتنعم بحياة نشطة وصحية. ثمة عوامل عدة يمكن أن تعرقل قدرة األمة على تحقيق األمن 
الغذائي ومن هذه العوامل أزمة املياه العاملية وشح املياه في بعض املناطق، األمر الذي يزيد بكثرة حاجة بعض الدول الصغيرة إلى استيراد الحبوب، 
ف تؤثر إلى حد كبير في خصوبة األرض وتؤدي إلى تراجع مردود 

ّ
ص محاصيل الحبوب. وباملثل، فالزراعة بشكل مكث

ّ
ما يؤدي في نهاية املطاف إلى تقل

املحاصيل. ومن العوامل األخرى التي تعيق األمن الغذائي هي اآلثار السلبية لتغير املناخ مثل الجفاف والفيضانات التي تنعكس بشكل كبير على قطاع 
الزراعة19. 

2008 بهدف تطوير سياسة لألمن الغذائي املستدام بزيادة وتعزيز اإلنتاج الزراعي املحلي وتعزيز  �سئ برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي في العام 
ُ
أن

موثوقية الواردات الغذائية اآلتية من الخارج20. وبذلك سعى البرنامج إلى تطبيق استراتيجية وطنية لتأمين 70% من احتياجات البالد الغذائية بحلول 
العام 2013 وعمل على تفعيل أربعة قطاعات هي )أ( الزراعة و)ب( املياه و)ج( الطاقة املتجددة و)د( تصنيع املواد الغذائية.
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3-11 - استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

3-11-1 - التجارة الدولية والخدمات اللوجستية

.)EcoMENA( 21 استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي؛ إكو مينا

جدول 1: مقاييس أداء استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية

ورمى نهج البرنامج الذي يق�سي بتوسيع القطاع الزراعي إلى استحداث أفضل املمارسات وإنشاء قطاع زراعة ذي كفاءة اقتصادية مع االستخدام 
ومن أبرز عناصر هذا النهج االستعانة  األمثل للموارد الشحيحة بشكل ُيحدث أقل ضرر ممكن على البيئة ويعود بزراعة مربحة ومستدامة. 

بتقنيات إنتاج املحاصيل املتقدمة ونظم الري املتطورة21. 

من أجل تنويع الشركاء االستراتيجيين على املدى القصير، ستسعى استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي إلى تطوير إطاٍر مستقبلي الختيار الدول 
التي سيجري االستيراد منها كما واختيار الشراكات التجارية. وتنوي هذه االستراتيجية إلى تحديد عناصر تنظيمية يمكن االستفادة منها لتحفيز 
العالقات بين القطاع الخاص القطري والجهات/الكيانات  تنوي االستراتيجية استهالل دعم بناء  وأخيًرا،  القطاع الخاص على تنويع مصادره. 

التجارية في الدول الكبرى.

ومن أجل وضع خطط للطوارئ، تق�سي خطة العمل على املدى القصير بأن يضع القطاع الخاص خطط طوارئ باالستناد إلى املبادئ التوجيهية 
التي حددتها الحكومة. وتق�سي الخطة هنا باختبار كفاءة خطط الطوارئ التي تعمل على “إعادة توجيه القدرة اإلنتاجية” بالتعاون مع “صمود”. 

وأخيًرا، ستجري املراقبة والرصد بتطوير لوحات بيانات تتيح تتبع الجاهزية.

ووفقا الستراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 2023-2018، ستركز جهود التنويع والتخطيط للطوارئ على العديد من املواد األساسية. ستكون 
خطة الطوارئ للمواد القابلة للتلف فقط.

خذت بعد حصار العام 2017 عندما أطلقت الحكومة القطرية استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 
ُ
لعل أكبر الخطوات نحو االكتفاء الذاتي ات

ا للتجارة واالحتياطيات والسوق املحلية واالكتفاء 
ً
)2023-2018( وهي استراتيجية متينة ومترابطة لتحقيق األمن الغذائي حيث وضعت خطط

الذاتي املحلي من أجل تحقيق أهداف األمن الغذائي. وفي ما يلي مبادرات استراتيجية األمن الغذائي الواردة ضمن استراتيجية قطر الوطنية لألمن 
الغذائي للفترة ما بين 2018 و2023: 

التجاريين جغرافًيا لتأمين السلع األساسية من أجل  تنويع الشركاء  أ. 
خفض تعرض قطر للعوامل الخارجية، مع الحرص على تأمين 3 إلى 5 

شركاء لكل من السلع األساسية

التي  للبيوت املحمية  تجمعات  إنتاج الخضروات عبر إنشاء  زيادة  أ. 
الذاتي من  70% من االكتفاء  تعمل بالزراعة املائية من أجل تحقيق 
والفلفل  الطماطم  )ومنها  املحمية  البيوت  في  املزروعة  الخضروات 

والخيار والقرع والخس(.

االستفادة من القطاع الخاص من أجل تخزين نطاق واسع من  أ. 
املنتجات وجعله بمثابة عازل دائم يحمي من أّي صدمات على املدى 

القصير. 

ج. تحقيق اكتفاء ذاتي تام في الوقت عينه في ما خص إنتاج الدواجن 
وإعادة  الحاجة  عند  القائمة  العطاءات  فسخ  عبر  الطازج  والحليب 
توجيه القدرة اإلنتاجية إلى أغراض أخرى )تحويل فائض الدواجن إلى 

إنتاج البيض(.

ج. زيادة احتياطي مياه الشرب كضمانة ضد أي أزمة، فتحقق الحكومة 
بذلك التوازن ما بين املخاطر التي تواجهها وكلفة التحلي بـ “الضمانة”.

تأثير  من  للحد  طوارئ  خطط  بوضع  استباقي  بشكل  التصرف  ب. 
الصدمات التجارية أو غيرها من االضطرابات الخارجية.

ب. توسيع وتحسين القدرة اإلنتاجية للحوم الحمراء )وحدات تسمين 
املاشية ومزارع تربية األغنام واملاعز( ومصايد األسماك )مزارع األسماك(

املواد  التلف وبعض  املواد سريعة  استراتيجي من  جمع مخزون  ب. 
املختارة التي ال تتلف سريًعا، كضمانة إزاء أي اضطرابات محتملة في 

التجارة أو اإلنتاج

د. وأخيًرا، خفض إنتاج العلف املعتمد على املياه الجوفية باالنتقال إلى 
استخدام مياه الصرف الصحي املعالجة

د. وأخيًرا، الحد من استنفاد الخزان الجوفي عبر ترشيد استخدام 
املياه في الزراعة.

1- التجارة الدولية والخدمات اللوجستية:

2- تحقيق االكتفاء الذاتي المحلي: 

أ. تبسيط نموذج الوصول إلى السوق )من املزرعة إلى املستهلك( وضمان 
تحسين  على  املزارعين  ومساعدة  السلع  تسعير  عملية  في  الشفافية 

إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم. 

في قطر وتبسيطها من أجل  وأخيًرا، تحسين حوكمة معايير الغذاء  ج. 
مراقبة سالمة الغذاء في البالد واإلشراف على شهادات الجودة بشكل 

أكثر فعالية.

ب. طرح برنامج متكامل ُيعنى بالهدر الغذائي بما يشمل جمع ومعالجة 
النفايات العضوية واالستخدامات البديلة لها

2- األسواق المحلية:

3- االحتياطيات االستراتيجية: : 

املستهدف في العام 2023مؤشر األداء الرئي�سي

3 إلى 5عدد الشركاء التجاريين لكل سلعة

50% إلى 70%حصة الواردات من أكبر شريكين

100%تحلي املستوردين بخطط طوارئ

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(
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3-11-2 - االكتفاء الذاتي المحلي 

الذاتي من  وضعت استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي خطة عمل قصيرة األمد لكل هدف من أهدافها من أجل ضمان تحقيق االكتفاء 
السلع االستراتيجية )أي السلع سريعة التلف مثل الطماطم والخيار والخس والفلفل والتمور وغيرها التي يمكن لقطر إنتاجها بشكل تناف�سي( 
وتنوي االستراتيجية وضع اللمسات األخيرة على خطط البنى التحتية ملجمعات  واالنتقال إلى إنتاج بأفضل التقنيات من أجل تحسين املردود. 
البيوت املحمية وتطوير املبادئ التوجيهية للعطاءات )بما في ذلك برامج الدعم املالي( لشركات القطاع الخاص وإطالق العملية، وذلك كله من أجل 

تحقيق مستهدف االكتفاء الذاتي بنسبة 70% من الخضروات بحلول العام 2023. 

نعمنعمقابلة للتلفطماطم

نعمنعمقابلة للتلفخيار 

الالقابلة للتلففلفل

الالقابلة للتلفقرع

الالقابلة للتلفملفوف

نعمنعمقابلة للتلفبطيخ

الالقابلة للتلفزهرة القرنبيط

نعمنعمقابلة للتلفبطاطس

نعمنعمقابلة للتلفبصل

الالقابلة للتلفخس

الالقابلة للتلفباذنجان

الالقابلة للتلفأعشاب

الالقابلة للتلفموز

نعمنعمقابلة للتلفتفاح

نعمنعمقابلة للتلفحم�سي

الالقابلة للتلفتمور

نعمنعمقابلة للتلفحليب

النعمغير القابلة للتلفأرز

النعمغير القابلة للتلفقمح

النعمغير القابلة للتلفبقوليات

جدول 2: قائمة بضائع ذات التنويع وخطط الطوارئ

خطة طوارئخطة التنويعبضاعة قابلة للتلف/ غير القابلة للتلف

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(
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جدول 3: مقاييس أداء استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي: االكتفاء الذاتي المحلي

جدول 4: المبادئ المستخدمة لتحديد مستهدفات االكتفاء الذاتي من اإلنتاج المحلي

جدول 5: مقاييس أداء استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي: االحتياطيات االستراتيجية 

3-11-4 - األسواق المحلية

%70

110 عدد الهكتارات التي تضم بيوت محمية عالية التقنية

االكتفاء الذاتي من الخضروات املزروعة في البيوت املحمية

%30 االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

%95 االكتفاء الذاتي من األسماك الطازجة

%100 االكتفاء الذاتي من الحليب الطازج والدواجن

%63 إنتاج العلف املحلي باستخدام مياه الصرف الصحي املعالجة

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

املستهدف في العام 2023 مؤشر األداء الرئي�سي

املنتج سريع التلف

يمكن إنتاج العلف على نحو مستدام باستخدام مياه الصرف الصحي املعالجة
يمكن االستعانة باألعداد الحالية للماعز واألغنام لتوسيع اإلنتاج املحلي للحوم الحمراء حتى وإن كان ذلك أقل جدوى اقتصادًيا.

املنتج سريع التلف ولكن، ال يمكن إنتاجه 
على نحو مستدام وتناف�سي محلًيا

استيراد كل �سيء من الخارج، 
ال تسمح الظروف الزراعية باإلنتاج 0% إنتاج محلي

املحلي

يمكن حفظ املنتج في احتياطيات استراتيجية 
للحماية إزاء الصدمات التجارية 

املنتج سريع التلف ويمكن إنتاجه بشكل 
مستدام محلًيا لكّن إنتاجه متدٍن حالًيا 

في قطر

اإلنتاج في قطر بسقف ال يتعدى %70
 ترك مجال للتنوع من خالل االستيراد

 الحد من الهدر الناجم عن تقلبات 
اإلنتاج 

املنتج سريع التلف ويمكن إنتاجه بشكل 
 من 

ً
مستدام محلًيا وقد اقتربنا أصال

تحقيق االكتفاء الذاتي التام من إنتاجه 

عدم تجاوز سقف اإلنتاج %100 
وربما إعادة توجيه القدرات اإلنتاجية 
اإلضافية إلى املنتجات املشتقة منه 

ال مغزى من اإلفراط في اإلنتاج والتصدير 
بما أّن ذلك يعني تصدير قطر للماء

استثناءات على هذه القواعد:

التحليل املنطقياستراتيجية تحديد املصدرإذا كان...

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

3-11-3 - االحتياطيات االستراتيجية
إطار عمل لسياسات القطاع الخاص بهدف إشراك  تنوي استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي إنشاء  لتعزيز احتياطيات القطاع الخاص، 
هذا األخير في إعداد خارطة طريق تتضمن جداول زمنية إلنشاء مخزون للوقاية من الصدمات. ومن أجل تعزيز احتياطيات القطاع العام، تنوي 
االستراتيجية وضع خطط أساسية للمخزون املتوافر حالًيا من أجل التحقق من االحتياطيات الالزمة وتطوير مخطط للبنى التحتية والتحقق من 

الخطط االستثمارية وتطوير العملية ورصد الشركاء الذين سيتولون إدارة االحتياطي.

ولضمان احتياطي كاٍف من مياه الشرب، تنوي االستراتيجية تكليف طرف ثالث بإعداد تصاميم مفصلة وشروط العطاء الستخدام املياه الجوفية. 
أما في ما يتصل باحتياطيات املياه الجوفية، فتنوي االستراتيجية تطوير خطط لزيادة إنتاج مياه الصرف الصحي املعالجة وتقييم خطط لتوسيع 

قدرة تحلية املياه.

6 أشهر لسّت سلع ال تتلف سريًعا )القمح، الزيوت الصالحة 
لألكل، البقول، السكر، األرز، مسحوق الحليب(، ومدخالت 

الزراعة الخمسة )املواد الكيماوية الزراعية، األسمدة، البذور، 
العلف، أدوية الحيوانات( 

امتثال القطاع الخاص ملستويات االحتياطي

مستويات احتياطي القطاع العام

كمية املياه الجوفية الصالحة للشرب

النضوب السنوي للخزان الجوفي

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

املستهدف في العام 2023مؤشر األداء الرئي�سي

%100 
 شهران لسبع سلع سريعة التلف )البصل، التفاح، الجزر، 

التمور، البطاطس، اللحوم الحمراء، الدواجن املثلجة(

400 ألف متر مكعب في اليوم

0 متر مكعب

على املدى الطويل، تنوي االستراتيجية التحلي باحتياطيات تكفي حاجة كامل السكان بنظام غذائي متوازن لشهرين و75% من السكان 
الحاليين بنظام غذائي متوازن لستة أشهر.

لدعم املزارعين، تنوي استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي إنشاء إطار عمل للسياسات إلجراء تحول في عملية سوق الجملة املحلية وإنشاء 
عنى بدعم املزارعين )البنى التحتية والعمليات( وتجربة نماذج تجارية مختلفة. كما ترمي االستراتيجية إلى تطوير برنامج مفصل إلدارة الهدر 

ُ
جهة ت

الغذائي باالستناد إلى نتائج الدراسات واملعايير القياسية. وأخيًرا، تنوي االستراتيجية إطالق هيكلية جديدة إلدارة معايير الغذاء من شأنها أن تساعد 
على تحقيق تكامل وتسريع عمليات التحقق من جودة الغذاء في الجمارك. كما وستتم مراجعة لوائح سالمة الغذاء وسيجري إنشاء عملية واضحة 

إلصدار شهادات الغذاء.
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جدول 7: برنامج إدارة الهدر الغذائي: مبادرات الممارسات الفضلىجدول 6: مقاييس أداء استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي: األسواق المحلية

املزارعون املؤهلون لالنتساب إلى البرنامج

نسبة خفض الهدر الغذائي

نسبة املخلفات الغذائية املعالجة

حصة املنتجات التي تحمل شهادة متصلة بجودة السلعة بحد ذاتها 
)مقارنة بجودة عملية اإلنتاج(

الحوادث املتصلة بسالمة الغذاء للفرد الواحد في السنة

%90

%5

%20

%100

0

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

املستهدف في العام 2023مؤشر األداء الرئي�سي

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

الجمارك

زارع
ُ
امل

الجهات الوسيطة 
)السوق املركزي، تجار 

التجزئة( 

• يمكن أن يستغرق تخليص املنتجات الغذائية ما 
يصل إلى 24-12 ساعة، ما يزيد خطر تلفها

• وضع مهلة زمنية قصوى لتخليص املنتجات ال 
تتعدى 6 ساعات

• تطوير واعتماد برنامج تسجيل لضمان حصول 
معظم املنتجات على موافقة قبل وصولها

• االستمرار في تسهيل تطوير مرافق شركات املعالجة 
)مثل تعليب الطعام( إلنشاء سوق ثانوية للمنتجات 

عد غير مالئمة لالستهالك املباشر
ُ
التي ت

• الترويج لتطوير أفضل مرافق مناولة املنتجات وتخزينها 
في مواقع السوق املركزي الجديدة

• إنشاء مرفق ملعالجة النفايات من أجل معالجة 
املخلفات وتحويلها إلى سماد باستخدام تقنية 

التسميد بالتكويم

• تطوير خدمة إضافية لتوعية املزارعين بشأن 
املمارسات الفضلى املتعلقة بحفظ املنتجات من أجل 

الحد من هدر اإلنتاج

• تعزيز تطوير مساحات التخزين البارد في مستودعات 
القطاع الخاص )من خالل إعداد املستودعات معقولة 

)
ً

التكلفة مثال

فة التي انتهت 
ّ
• إتاحة املنتجات الغذائية املخل

صالحيتها في بنوك الطعام لفترة محدودة من الوقت

• إطالق الحمالت للتشجيع على تبديل السلوكيات

عد غير مالئمة 
ُ
• ما من سوق ثانوية للمنتجات التي ت

لالستهالك املباشر

• غياب تطبيق املمارسات الفضلى املتصلة بمعالجة 
السماد

• املزارعون غير مدربين على املمارسات الفضلى من أجل 
خفض هدر اإلنتاج إلى حده األدنى

• غياب تطبيق املمارسات عدم وجود برنامج لجمع 
السماد

-التفتيش الكامل في املوقع )الوقت الالزم للتحقق من 
امتثال الوثائق أطول بـ 6 مرات من الوقت في اإلمارات 

العربية املتحدة(

االفتقار إلى بنية تحتية مالئمة ملناولة املنتجات وتخزينها 
في السوق املركزي

• استغراق اإلجراءات وقت طويل بسبب:

-االفتقار إلى البنية التحتية )مثل املختبرات(

املستهلك النهائي 
والفنادق واملطاعم 

واملقاهي

املرحلة ضمن 
سلسلة التوريد

التوصيات 
االستراتيجية

املشاكل
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الشكل البياني 38: اكتفاء قطر الذاتي )كنسبة مئوية(: الغذاءجدول 8: الهدر الغذائي في مختلف مراحل سلسلة التوريد: التدابير المتخذة وأثرها المحتمل

 للمبادرات التي أطلقتها الحكومة، أتت دولة قطر في املرتبة األولى بين سائر الدول العربية وفي املرتبة الرابعة والعشرين عاملًيا )من بين 113 
ً
نتيجة

 باملرتبة 
ً
دولة( في مؤشر األمن الغذائي العالمي )GFSI( للعام 2021 بحسب تقرير نشرته وحدة االستخبارات االقتصادية )EIU( في تحّسن مقارنة

السابعة والثالثين في العام 222020. 

تحّسن اكتفاء قطر الذاتي باإلجمال من 12.2% في العام 2015 إلى 15.7% في العام 2019. وُيمكن أن ُيعزى هذا التحسن إلى ازدياد إنتاج قطر 
2020( نابع بشكل رئي�سي  للخضروات تبًعا العتمادها التقنيات الزراعية الحديثة. وُيشار هنا إلى أّن االكتفاء الذاتي من الحبوب )6% في العام 
من االكتفاء الذاتي لالستهالك الحيواني )12%(، في حين أّن االكتفاء الذاتي لالستهالك البشري ال يتعدى 1%. وقد أقّرت حكومة قطر بأّن إنتاج 
محاصيل الحبوب محلًيا غير قادر على منافسة الواردات في هذا املجال وهي بالتالي لم تحدد أي هدف إلنتاجها محلًيا. وقد ُحدد هدف االكتفاء 
الذاتي من الخضروات ”االستراتيجية” )مثل الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والفاصوليا الخضراء والخس واألوراق الخضراء( للعام 2023 

بـ 70%، والذي من املتوقع تحقيقه من خالل التطورات املحرزة في الزراعة في البيوت املحمية.

املصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2018-2023(

املرحلة ضمن 
سلسلة التوريد

الهدف الغذائي 
الحالي املقدر

األثر املتوقع في الهدر 
الغذائي )بالنسبة املئوية(

التدابير

الجمارك

املزارعون

السوق املركزي

تجار الجملة

تجار التجزئة

-1>10%املستهلكون النهائيون

غير متوفرغير متوفر

%2~0.5-

%3~0.5-

%9~2-

%9~1-

• خفض املهلة الزمنية القصوى لتخليص 
املنتجات

تزويد مواقع السوق املركزي بالبنية التحتية 
املالئمة ملناولة املنتجات وتخزينها

املساعدة على تطوير مستودعات القطاع 
الخاص من خالل إتاحتها بإيجارات معقولة 

أكثر

• توعية املزارعين بشأن املمارسات الفضلى

• إنشاء برنامج جمع النفايات ومرافق 
ملعالجة النفايات

• إطالق برنامج بنك طعام مع الفنادق 
واملطاعم واملقاهي

• زيادة اعتماد التسجيل قبل الوصول

• تطوير سوق ثانوية ملعالجة الغذاء

3-12 - استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

22 مجلة قطر تحتل املرتبة األولى في العالم العربي واملرتبة الرابعة والعشرين عاملًيا في مؤشر األمن الغذائي العالمي للعام 2021؛ حكومي )Hukoomi(، حكومة قطر اإللكترونية

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الشكل البياني 39: اكتفاء قطر الذاتي )كنسبة مئوية(: الحبوب

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

االستهالك البشرياالستهالك الحيواني
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3-13 - مبادرات أخرى متصلة بالزراعة

الشكل البياني 40: اكتفاء قطر الذاتي )كنسبة مئوية(: الخضروات

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

مع أّن ظروف قطر املناخية مواتية إلنتاج التمور، إال أّن الدولة شهدت تراجًعا في االكتفاء الذاتي منها من 86.6% في العام 2017 إلى 77.8% في العام 
2021 وذلك ُيعزى بشكل كبير إلى أّن األرا�سي املستخدمة إلنتاج التمور تراجعت من 2,341 هكتار في العام 2017 إلى 2,217 هكتار في العام 2020.

على مر السنين، شهدت الدولة ارتفع في االكتفاء الذاتي من الخضروات من 14.7% في عام 2015 إلى 21% في عام 2020. وفيما يتعلق بالخضروات 
االستراتيجية، تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي 44% في عام 2021 مقابل هدف عام 2023 البالغ %70.

أن�سئ الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )QNRF( من قبل مؤسسة قطر في العام 2006 وهو يهدف إلى تعزيز البحوث الفريدة التي يجري اختيارها 
بشكل تناف�سي في مجاالت الهندسة والتقنية والعلوم الفيزيائية والحيوية والطب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون. ويمنح الصندوق بالشراكة 
مع وزارة البلدية لتمويل املشاريع البحوث حول األمن الغذائي التي تركز على تقنيات اإلنتاج وسالسل التوريد املحلية واألمن الغذائي وغيرها. وتصل كل 
منحة إلى 728 ألف ريال قطري )200 ألف دوالر أمريكي( وتمتد حتى 3 سنوات بميزانية إجمالية يمكن أن تصل إلى 1,820,000 ريال قطري )500 ألف 

دوالر أمريكي(. وحتى اآلن، تم طرح 3 دعوات للمبادرات بموجب هذه الشراكة23: 

الشكل البياني 41: اكتفاء قطر الذاتي )كنسبة مئوية(: الفواكه والتمور

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري، وزارة البلدية القطرية

3-13-1 - شراكة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة البلدية 

QNRF 23: الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

عنى بموضوع 
ُ
أ. الدعوة األولى )2019(: كان الهدف من هذه الدعوة تعزيز تدابير األمن الغذائي في قطر من خالل االستثمار في البحوث التطبيقية التي ت

“اإلنتاج املحلي للغذاء” في املقام األول، إلى جانب “سياسات وتشريعات املبادرات املجتمعية” و”تعزيز قدرة الناس على الصمود” و”سلسلة توريد 
أنظمة األغذية الزراعية”. واستعانت هذه الدعوة بالخبرات واملعارف الخارجية في العلوم والتقنيات املتصلة باألمن الغذائي من أجل تشجيع تطوير 

الحلول املصممة لتناسب الظروف املناخية القطرية. وقد تم منح التمويل لتسعة مقترحات نتيجة هذه الدعوة.

ب. الدعوة الثانية )2020(: جرت هنا دعوة الباحثين إلى تقديم مقترحاتهم الرامية إلى تعزيز تدابير األمن الغذائي في قطر وتسخير الخبرات واملعارف 
املحلية والخارجية في األمن الغذائي. وقد تم منح التمويل لسّتة مقترحات.

زت هذه الدعوة على البحوث التطبيقية بشأن مستوى الجاهزية التقنية بهدف )أ( تعزيز تدابير األمن الغذائي من خالل 
ّ
ج. الدعوة الثالثة )2021(: رك

االستثمار في البحوث التطبيقية في الركائز األساسية الستراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي، و)ب( تسخير الخبرات واملعارف املحلية والخارجية في 
العلوم والتقنيات املتصلة باألمن الغذائي من أجل تطوير حلول تناسب الظروف القطرية املحلية.

التموراالستهالك الحيواني

5.0 0.1 0.2 0.1
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طرحت الحكومة مبادرات عدة لدفع عجلة نمو السوق الزراعية ومن بينها مشاريع استثمارية وبرامج ضمان املشتريات ومبادرات تمويلية وبرامج 
استثمار في الزراعة في البيوت املحمية. ونذكر من بين املبادرات الحكومية ما يلي: 24 25 26 27

3-13-2 - المبادرات الحكومية

34 مشروًعا استثمارًيا  2018، أطلقت وزارة البلدية  أ. مشاريع استثمارية استراتيجية زراعية إلنتاج الخضروات في البيوت املحمية: في العام 
استراتيجًيا زراعًيا إلنتاج الخضروات باستخدام تقنيات البيوت املحمية مع تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع لكل مشروع. وكان الهدف الترويج 
2023، ُعرض على  2018 إلى  إلنتاج الخضروات الطازجة لتحقيق االكتفاء الذاتي. وتماشًيا مع استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي لألعوام 
املستثمرين من القطاع الخاص 10 مشاريع يمكن االستثمار فيها لزراعة الخضروات في البيوت املحمية وإنتاج حوالي 21 ألف طن من الخضروات 

في السنة من أجل دفع الدولة باتجاه تحقيق االكتفاء الذاتي.

ب. برنامج ضمان: تأسست شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في العام 2018 وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لشركة حصاد. أطلقت 
وزارة البلدية برنامج ضمان بالتنسيق مع محاصيل. ويعمل البرنامج على إبرام العقود املسبقة مع املنتجين املحليين لشراء منتجات الخضروات 
بهدف ضمان أسعار شراء منتجات املزارع املحلية وتوجيه املزارعين لوضع خطط إنتاجهم بحسب احتياجات السوق املحلية، األمر الذي يشكل 

 جيًدا لهم.
ً

 لبيع منتجاتهم بأسعار تضمن دخال
ً
دافًعا لهؤالء املزارعين وضمانة

ت الحكومة 105 مليون ريال قطري في قطاع الزراعة تعزيًزا لألمن الغذائي. ويشمل هذا الدعم الحكومي 
ّ
ج. الضخ املالي في القطاع الزراعي: ضخ

بما في ذلك البذور واألسمدة واملبيدات والحاويات  تقديم البيوت املحمية ومتطلبات اإلنتاج الزراعي،   2018 105 ماليين ريال قطري في العام  بـ 
للخضروات والتمور وتوزيع خاليا نحل العسل على املزارع املسّجلة.

يركز هذا البرنامج الذي طوره مركز التنمية املستدامة في جامعة قطر على مجاالت بحوث مثل إنتاج النباتات  واملائي:  الغذائي  األمن  برامج  د. 
املتحملة للملوحة ومحاصيل التربة املالحة وتحسين التربة وإعادة استخدام املياه.

هـ. استراتيجية إدارة املوارد الطبيعية: هي عنصر من عناصر استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2022-2018( وتركز على تحسين 
كفاءة استخدام األرا�سي وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة لتحسين إنتاج املنتجات النباتية والحيوانية والسمكية وترمي إلى زيادة االكتفاء 

الذاتي من األسماك ليصل إلى 65% ومن املاشية ليصل إلى 30% بحلول العام 2022.

و. الخطة االستراتيجية املستدامة لألعوام 2022-2018: أطلقت وزارة البلدية هذه االستراتيجية لتكون بمثابة خارطة طريق لتطوير سّتة قطاعات 
رئيسية من بينها الزراعة ومصايد األسماك، وذلك من خالل التخطيط االستراتيجي ومشاريع األمن الغذائي لضمان استدامة إنتاج الطعام. 

85 مزرعة محلية لدعم املزارع املحلية على مواصلة إنتاج  بيًتا محمًيا في   350 بت 
ّ
استوردت وزارة البلدية ورك املحمية:  البيوت  ز. دعم مزارع 

الخضروات في فصل الصيف، ووزعت املعدات واإلمدادات الزراعية بما في ذلك 6,010 سلة من البذور على 435 مزرعة، وخدمات حرث التربة 
وتسويتها على 452 مزرعة و500 ألف صندوق تعبئة على 100 مزرعة أي ما يعادل 5 آالف صندوق لكل مزرعة، ذلك باإلضافة إلى زيارة املزارع من 
قبل خبراء لتوفير املشورة الزراعية إلى املزارعين. كما يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم تمويل لكامل القيمة الالزمة على أال يتجاوز املبلغ 70 ألف 
بوا بيوًتا محمية في املناطق الحضرية. وكان لهذه املبادرات أثر بالغ في قطاع الزراعة، وبخاصٍة في ما يتصل 

ّ
ريال قطري للمواطنين القطريين لكي يرك

بإنتاج الخضروات – حيث أّن حوالي 58% من إجمالي إنتاج الخضروات تم في البيوت املحمية في العام 2020.

ح. وقعت وزارة البلدية، وهيئة املناطق الحرة بقطر )QFZA( مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتسهيل تطوير مجمع أعمال في املناطق الحرة بقطر 
مخصص لتقنيات الزراعة املتقدمة وصناعة الطعام. ومن شأن مذكرة التفاهم هذه أن تساعد على جذب االستثمارات من خالل تسهيل زيارات 

MME 24: وزارة البلدية القطرية.
.Business Opportunities in Qatar الفرص التجارية في قطر - Innovation Norway 25 شركة إنوفيشن نورواي

.)Peninsula Qatar( 26 صحيفة » بينينسوال« القطرية
27 بنك قطر للتنمية.

أتت جائحة كوفيد-19 لتكشف عن هشاشة سالسل توريد الغذاء العاملية. ومع أّن قطر كانت تتحلى بمكانة أفضل للتصدي ملشاكل سالسل التوريد 
 أّن الجائحة شجعتها أكثر 

ّ
 بسائر دول الخليج كونها كانت قد بدأت تبذل جهوًدا منسقة لتعزيز إنتاجها املحلي منذ حصار العام 2017، إال

ً
مقارنة

على تطوير صناعة الطعام املحلية فيها. إذ توّجب على مختلف جهات سلسلة التوريد الزراعي تحمل تكاليف وعراقيل جديدة بسبب عوامل كثيرة، 
منها انعدام الكفاءة بسبب التباعد االجتماعي الالزم في البساتين واملزارع وزيادة التكاليف اللوجستية بسبب تدابير السالمة اإلضافية والتأخيرات. 
عّوض هذه التكاليف اإلضافية بالكامل بزيادة العوائد على املبيعات. 

ُ
وزادت هذه العوامل الضغوط على املزارعين والتجار على حد سواء، حيث لم ت

ما لعب لصالح مزارعي البيوت  ولحسن الحظ أن ترافق ذلك مع زيادة في استهالك املنتجات املحلية بسبب املخاوف املتصلة بسالمة الغذاء، 
ص في حجم السوق الزراعية بـ 7% من 

ّ
املحمية. ويبدو ذلك بديهًيا من زيادة اإلنتاج املحلي للخضروات من العام 2019 إلى العام 2020، مقابل تقل

 
ً
2019 إلى 2020. ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى مشاكل من جانب العرض ناجمة عن الجائحة. وأخيًرا، تراجعت الواردات أيًضا في العام 2020 مقارنة

ت واردات الحبوب والتمور والخضروات والفواكه بـ 12.7% و14% و4.7% و1.6% على التوالي.
ّ
بالعام 2019. حيث تدن

وقد اتخذت الحكومة القطرية خطوات عدة للتخفيف من حدة أثر الجائحة. ففي خالل هذه األخيرة، أعلنت وزارة البلدية القطرية عن إبقاء 
وأطلقت الحكومة القطرية نظاًما إلكترونًيا إلدارة املخازن  األسواق املحلية مفتوحة طوال األسبوع للحفاظ على عرض املنتجات في الدولة، 
فذت خطط الطوارئ )مثل مواصلة جرد اإلمدادات( ملعالجة أي نقص.

ُ
االستراتيجية وحافظت واردات الفواكه والخضروات على النمط عينه ون

وأخيًرا، ونظًرا إلى اعتماد قطر في غذائها على الواردات وسعًيا ملعالجة املخاوف املتصلة باألمن الغذائي، هي بالكاد تفرض أي تعرفات جمركية على 
السلع الزراعية حيث ال تفرضها سوى على استيراد جوز الهند والجوز البرازيلي والكاجو وغيرها من املكسرات والجاودار والسورغوم33. ويعرض 
 للجائحة، طرحت قطر 

ً
امللحق أ تحليل مقارنة بين التعرفات الجمركية على واردات املنتجات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي. واستجابة

حزمة حوافز للتخفيف من أثر انتشار الفيروس في القطاعين االقتصادي واملالي للبالد – فعفت الوزارة كل املنتجات الغذائية والطبية من الرسوم 
الجمركية البالغة 5% التي تفرضها الدولة في العادة لفترة ستة أشهر بدًءا من 23 مارس 2020 34 35.

3-14 - مواجهة جائحة كوفيد-19 29 30 31 32

.)Gulf Times( ؛ غلف تايمز)MME, QFZA sign MoU to promote food security, sustainability( 28 وزارة البلدية وهيئة املناطق الحرة في قطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز األمن الغذائي واالستدامة
.Impact of Covid-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar تأثير كوفيد 19- على السلوك الغذائي واالستهالك في قطر :)MDPI( معهد النشر الرقمي املتعدد االختصاصات :MME 29

.Business Opportunities in Qatar الفرص التجارية في قطر - Innovation Norway 31 شركة إنوفيشن نورواي
Qatar Industrial Landscape 2.0 – Resilient & Stronger املشهد الصناعي في قطر 2.0: مرن وأقوى :)KPMG( 34 نظام شركة كيه بي إم جي

وفود املستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية وهيئة املناطق الحرة بقطر. كما وستدعم استضافة فعاليات متنوعة، منها مناقشات بشأن القطاعات 
االستثمارية ولقاءات ثنائية بين الشركات ومنتديات اقتصادية وتجارية عالية املستوى وغيرها من األنشطة االقتصادية والتجارية التي سُتقام على 
إلى ذلك، ستساعد مذكرة التفاهم على توفير فرص تدريب واملشاركة في استضافة البرامج التدريبية وستتيج تبادل  الصعيدين املحلي والدولي. 

املعرفة بشأن املعارض الدولية والتواصل مع املستثمرين28. 

وملعالجة شواغل األمن الغذائي، شرعت وزارة البلدية في تنفيذ 26 مشروعا لزيادة القدرة اإلنتاجية. من بينهم 7 مخصصة لفئة البيوت املحمية واألعالف 
الخضراء:

30 شركة البنك الدولي
.)WITS( 33 نظام الحلول العاملية املتكاملة للتجارة

35 وزارة الزراعة األمريكية.

جدول 9: مبادرات األمن الغذائي

48,400مشاريع البيوت املحمية

333,000األعالف الخضراء

741,400مجموع املبادرات

القدرة اإلنتاجية )طن(فئة عدد املشاريع

املصدر: وزارة البلدية القطرية
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الشكل البياني 42: حجم سوق البيوت المحمية العالمية )مليار ريال قطري(

الشكل البياني 43: سوق البيوت المحمية العالمية: تقسيم بحسب المحاصيل )مليار ريال قطري(

4 - نظرة عامة على سوق البيوت المحمية العالمية
4-1 - استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2023-2018(

بلغت قيمة سوق البيوت املحمية العاملية 135.7 مليار ريال قطري في العام 2020 وقد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% في الفترة ما بين 
2020 و2026. ويأتي توسع السوق نتيجة النمو السكاني التدريجي  6.3% ما بين  2015 و2020 ومن املتوقع أن تحافظ على وتيرة نمّوها بنسبة 
ب الظروف املناخية، األمر الذي يؤثر في إنتاجية الزراعة التقليدية. 

ّ
واالزدهار االقتصادي ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطعام، هذا إلى جانب تقل

وتتصدر حالًيا سوقا أمريكا الشمالية وأوروبا مجال االستعانة بالزراعة في البيوت املحمية وهما تشكالن مًعا ما يقارب 66% من السوق. ومع ذلك، 
تسّجل األسواق الناشئة في آسيا مثل الصين والهند نسبة نمو أعلى نسبًيا.

ل سوق املحاصيل املنتجة في البيوت املحمية ما يناهز 95% من إجمالي السوق. وتمثل فئة الفواكه والخضروات الجزء األكبر من املحاصيل 
ّ
تشك

املنتجة في البيوت املحمية. ومن أبرز الفواكه والخضروات املزروعة في البيوت املحمية، نذكر الخضروات الورقية واإلنباتات الصغيرة الترابية 
هد مؤخًرا ارتفاع في الطلب 

ُ
والسبانخ والخيار والطماطم والفلفل واألعشاب والقرع والفراولة والخوخ والكزبرة والفلفل الحار والتوت األحمر. كما ش

على الزهور ونباتات الزينة ومنها األقحوان واللقلقي والبلسم والفوشَيه والبيجونيا والقرنفل والرمادية وزهرة الربيع والعقدية والكلنكوة والورد 
والزنبق والجربارة والتوليب واألوركيد واأللستروميريا واألستوما والجيبسوفيال والستاتيس. وكذلك، اكتسبت زراعة الشتالت في املشاتل زخًما هي 
أيًضا نظًرا لالتجاه السائد مؤخًرا لزراعة النباتات في املنازل واالهتمام بالحدائق وتربية النباتات املنزلية والذي بدأ مع جائحة كوفيد-19. ويجدر 
 عليها من أبرز تجار الجملة والتجزئة في األسواق 

ً
ذكر أن جودة املنتجات الزراعية التي تنمو في البيوت املحمية عالية جًدا، ما ُين�سئ طلًبا متواصال

املتقدمة في أوروبا والواليات املتحدة.

وتنقسم سوق البيوت المحمية ما بين:

أ . املحاصيل، أي إنتاج الفواكه 
ل 

ّ
والخضروات ومنتجات أخرى وتشك

95% من قيمة السوق

ب . املعدات، أي بيع التجهيزات إلنشاء 
البنية التحتية للبيوت املحمية

 )Global Commercial Greenhouse Market )2021-2026 )2021-2026( السوق التجارية العاملية للبيوت املحمية – )Mordor Intelligence( املصدر: شركة موردور إنتلجنس

المحاصيل المعدات

تقديريمتوقع

معدل النمو السنوي
 املركب: %6.4

معدل النمو السنوي
 املركب: %6.3

4-1-1 - تقسيم البيوت المحمية حول العالم بحسب نوع المحاصيل 

الفواكه والخضروات األزهار ونباتات الزينة محاصيل المشاتل المحاصيل األخرى

 )Global Commercial Greenhouse Market )2021-2026 )2021-2026( السوق التجارية العاملية للبيوت املحمية – )Mordor Intelligence( املصدر: شركة موردور إنتلجنس

معدل النمو السنوي
 املركب: %6.3

معدل النمو السنوي
 املركب: %7.4

تقديريمتوقع
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الشكل البياني 44: سوق البيوت المحمية حول العالم: التقسيم بحسب المعدات )مليار ريال قطري(

الشكل البياني 45: سوق البيوت المحمية حول العالم: التقسيم بحسب المعدات )مليار ريال قطري(

تشمل سوق البيوت املحمية قيمة مبيعات معدات البيوت املحمية وهي تشكل حوالي 5% من إجمالي السوق. ففي البيوت املحمية، تمثل أنظمة 
ه نظام تدفئة 

ّ
التدفئة إحدى أبرز املعدات املستخدمة للتحكم بظروف الزراعة. وتستخدم معظم البيوت املحمية نظام تدفئة مائية مركزي بما أن

كفؤ للبيوت املحمية التي تزيد مساحتها عن ألف متر مربع. ونظًرا إلى املخاوف املتصلة بتوفير الطاقة والزراعة املستدامة، يتجه مصنعو املعدات 
ه ألنظمة التبريد أهمية أكبر في دول منطقة آسيا واملحيط الهادئ 

ّ
أكثر فأكثر نحو تطوير نظم تدفئة أكثر كفاءة وتوفيًرا للطاقة في السوق. غير أن

كان ال يزال معظم مزارعي البيوت  والشرق األوسط حيث ترتفع درجات الحرارة فيها فتقّيد نمو املحاصيل ومردودها. وحتى وقت ليس ببعيد، 
عد األكثر فعالية 

ُ
املحمية يستخدمون طرق التبريد التقليدية مثل ألواح التبخر ونظام التبريد بالضباب ونظام التهوئة. غير أّن هذه األنظمة ال ت

لتبريد املحاصيل، ولذا تسعى بعض الشركات إلى ابتكار أنظمة ميكانيكية تكون مؤاتية للبيئة في الوقت عينه.

ستخدم الزجاجية منها في املساحات الواسعة 
ُ
ويمكن تقسيم سوق معدات البيوت املحمية أيًضا ما بين بيوت محمية زجاجية وبالستيكية، حيث ت

ستخدم البالسيكية في املزارع األصغر حجًما بما أّنها أقل تكلفة.
ُ
بالشكل األكبر، في حين ت

زرع في 
ُ
ونظًرا إلى جمالية الزجاج وقدرته على إدخال كميات أكبر من النور، فقد اعُتِمد كاملادة األساسية للبيوت املحمية. ولوحظ أّن الطماطم التي ت

زرع تحت أشعة الشمس املباشرة. كما بّينت املحاصيل املزروعة في البيوت الزجاجية عن نمو توليدي أكبر 
ُ
البيوت الزجاجية تزن أكثر من تلك التي ت

ومحتوى وزن جاف للساق أكبر، كما وبرهنت عن حساسية أدنى إزاء اآلفات واألمراض. وبالتالي، فلتنامي الحاجة إلى توزيع دقيق وموّحد للضوء 
من أجل زيادة املردود الزراعي تأثير إيجابي في تركيب البيوت املحمية الزجاجية. 

 توفيرًيا، حيث تقّل تكلفتها 60 إلى 70% عن تكلفة البيوت املحمية الزجاجية. كما أّنها 
ً

وفي املقابل، ُيعتبر تركيب البيوت املحمية البالستيكية بديال
عتبر أكثر مالءمة ملزارع البيوت املحمية األصغر حجًما.

ُ
أكثر توفيًرا للطاقة بـ 30% من تلك الزجاجية وت

4-1-2 - تقسيم البيوت المحمية حول العالم بحسب نوع المعدات 

أنظمة التدفئة أنظمة التبريد معدات أخرى

معدل النمو السنوي
 املركب: %8.3

معدل النمو السنوي
 املركب: %12.3

تقديريمتوقع

 )Global Commercial Greenhouse Market )2021-2026 )2021-2026( السوق التجارية العاملية للبيوت املحمية – )Mordor Intelligence( املصدر: شركة موردور إنتلجنس

تقديريمتوقع

البيوت المحمية الزجاجية البيوت المحمية البالستيكية

معدل النمو السنوي
 املركب: %8.3

معدل النمو السنوي
 املركب: %12.3

 )Global Commercial Greenhouse Market )2021-2026 )2021-2026( السوق التجارية العاملية للبيوت املحمية – )Mordor Intelligence( املصدر: شركة موردور إنتلجنس

4-2 - العوامل الدافعة والعوامل المثبطة لسوق البيوت المحمية 
في ما يلي أبرز العوامل الدافعة لسوق البيوت المحمية:

أ. التراجع التدريجي لألرا�سي الصالحة للزراعة للفرد الواحد: من أبرز أسباب نمو سوق البيوت املحمية كان تراجع 
0.188 هكتار للفرد  2015، كانت هذه املساحة تبلغ  مساحة األرا�سي الصالحة للزراعة للفرد الواحد. ففي العام 
في حين تدعو الحاجة إلى زيادة مردود  هكتار للفرد الواحد،   0.180 تبلغ   2019 الواحد بينما أصبحت في العام 

املحاصيل في العقود القادمة ملواكبة طلب سكان العالم.

ب. تبّدل أنماط الحياة: ُيحدث الناس أكثر فأكثر تغييرات في نمط حياتهم وباتوا يفّضلون األغذية املستدامة والخالية 
من املبيدات. وهذا الطلب على مثل هذه األغذية أدى إلى اتساع سوق الزراعة في البيوت املحمية.

ج. الظروف املناخية املتغيرة: تفرض التغيرات الحاصلة في وتيرة مواسم الجفاف والفيضانات وحدتها تحديات على 
املزارعين وتهدد األمن الغذائي، ما يسفر عن تدني املردود حول العالم. ومن هنا، تتيح االستعانة بتقنيات البيوت 

 محمية ومتحكم بها مناسبة إلنتاج املحاصيل املوسمية طوال العام.
ً
املحمية على نطاق تجاري بيئة

في البيوت املحمية يلزم تأمين ظروف بيئية دقيقة لزرع املحاصيل  االعتماد على التقنيات والخبرات الدقيقة:  أ. 
بالشكل الصحيح. فمن املهم مراقبة نسب الرطوبة ودرجات الحرارة والعقم وإدارة التغذية املتوفرة في كل مرحلة من 
مراحل نمو كل محصول. ويتطلب ذلك معرفة جيدة باملحصول وبظروف الطقس، في الوقت الذي تفتقر فيه بلدان 

كثيرة للقوى العاملة الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة.

ب. ارتفاع النفقات الرأسمالية: تستدعي الزراعة في البيوت املحمية تكاليف عالية لبدء التشغيل ويشكل جمع رأس 
املال الكافي أحد أكبر التحديات التي تواجه رواد األعمال.

وفي ما يلي أبرز العوامل المثبطة لسوق البيوت المحمية:
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جدول 10: النفقات الرأسمالية إلحدى مزارع البيوت المحمية في الواليات المتحدة

5 - نظرة عامة على سوق البيوت المحمية في قطر

الشكل البياني 46: سوق البيوت المحمية في قطر: حجم السوق اإلجمالي )مليون ريال قطري(

الشكل البياني 47: تفصيل البيوت المحمية في قطر: التقسيم بحسب المحاصيل )مليون ريال قطري(

5-1 - حجم سوق البيوت المحمية في قطر
لعل محدودية األرا�سي املتوفرة وشح املياه والقيود التي تعيق اإلنتاج الزراعي بالتقنيات التقليدية كانت أبرز ما أجج املستجدات الحاصلة في سوق 
ّدرت هذه السوق بـ 435 مليون ريال قطري في العام 2020 ومن املتوقع أن تنمَو بمعدل نمو سنوي مركب 

ُ
البيوت املحمية في دولة قطر. وبالتالي، ق

2020 و2026. ومن شأن بعض املبادرات الحكومية ومنها الخطط الرامية إلى تشجيع إنشاء بيوت محمية جديدة  14.6% في الفترة ما بين  يبلغ 
وتلبية معايير األمن الغذائي أن تستمر في أداء دور هام في دعم تطوير سوق البيوت املحمية في قطر.

نِتج 28,373 طن من الخيار و22,461 طن 
ُ
تمثل الفواكه والخضروات الفئة األكبر من املحاصيل بحيث تشكل حوالي ثلثي السوق. ففي العام 2020، أ

لت مًعا 83.7% من إجمالي املحاصيل املنتجة في البيوت املحمية في ذلك العام 36. 
ّ
من الطماطم من خالل الزراعة في البيوت املحمية في دولة قطر فشك

2020 و2026. وبسبب شح املياه، فإن  14.8% بين  أما محاصيل املشاتل، فتشكل فئة هامة أخرى ُيقّدر أن يبلغ معدل نموها السنوي املركب 
االستخدام املتزايد لتقنيات الزراعة املائية في البيوت املحمية يعزز إنتاج محاصيل املشاتل. 

إلى ذلك، تشكل الزهور ونباتات الزينة هي أيًضا فئة مهمة للزراعة في البيوت املحمية من أجل االستخدام النهائي، حيث يجري إنتاج زهور الورد 
والجالديالس واألقحوان وغيرها محلًيا في مزارع البيوت املحمية لتنسيق الحدائق واستخدامها التجميلي.

معدل النمو السنوي
 املركب: %11.6

معدل النمو السنوي
 املركب: %14.6

2015 2020 2021 2022
متوقع

2023
متوقع

2024
متوقع

2025
متوقع

2026
متوقع
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2015 2020 2021 2022
متوقع

2023
متوقع

2024
متوقع

2025
متوقع

2026
تقديريمتوقع

الفواكه والخضروات األزهار ونباتات الزينة محاصيل المشاتل المحاصيل األخرى

36 جهاز التخطيط واإلحصاء القطر

138,600 إجمالي مساحة البناء )قدم مربع(

113,400 إجمالي مساحة الزرع )قدم مربع(

4.10 النفقات الرأسمالية )دوالر أمريكي/رطل/سنة(

0.98 النفقات التشغيلية )دوالر أمريكي/رطل/سنة(

5,671,654 إجمالي املصاريف الرأسمالية )دوالر أمريكي(
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الشكل البياني 48: سوق البيوت المحمية في قطر: التفصيل بحسب النوع )مليون ريال قطري(

الشكل البياني 49: سوق البيوت المحمية في قطر: التقسيم بحسب التقنيات المستخدمة )مليون ريال قطري( )2020(

435
اإلجمالي

مليون ريال

غيرها

أنظمة التدفئة

أنظمة التبريد

تهيمن البيوت املحمية ذات املزراب املتصل على سوق البيوت املحمية في قطر نظًرا إلى تغطيتها ملساحات أكبر وتوفيرها للطاقة. وهي تتألف من 
سلسلة من األقواس ذات الشكل الجملوني أو القوطي املتصلة بمزراب مشترك ال غير عند الطرف األدنى من السقف. وهي في العادة توفر املياه 
عندما تمتد على أكثر من 20 ألف قدم مربع. إذ تكون فيها الخدمات العامة مثل إمداد املياه والكهرباء وأنظمة الكمبيوتر مركزية، ما يجعل تركيبها 
ه يتم فيها خفض مساحة الحيطان املكشوفة بقدر اإلمكان، 

ّ
وصيانتها أقل كلفة. واألهم من ذلك، أّنها تتطلب طاقة أقل لتدفئتها وتبريدها، حيث أن

ما يعزز تفضيلها في دولة قطر.

ة تتيح مساحة توفيرية للزراعة. وبما أّن هذه البنى ال تحتاج إلى التثبيت بحائط، تبقى تكاليف 
ّ
أما البيوت املحمية القائمة بذاتها، فهي بنى مستقل

إعداد املوقع وتشييدها أدنى نسبًيا. غير أّن االستفادة منها محدودة بسبب قيود املساحة التي يمكن الزراعة فيها، ما يؤثر في كفاءتها وإنتاجيتها.

ما يمكن أن ُيعزى مباشرة إلى الظروف  )ثالثة أرباع تقريًبا( من تقنيات البيوت املحمية في دولة قطر،  تمثل أنظمة التبريد الفئة األكبر 
املناخية فيها. وتجمع هذه األنظمة ما بين حلول مختلفة، من مراوح وألواح تبريد وأنظمة تبريد بالضباب والتبريد النشط في الشتاء وغيرها، 
ا على مستويات درجة الحرارة املرجوة في بنى البيوت املحمية. وتبرز أهمية هذا األمر على نحو خاص في الظروف املناخية الجافة 

ً
حفاظ

والحارة السائدة في قطر.

وفي الوقت عينه، بإمكان أنظمة التدفئة أن تساعد على زراعة النباتات على مدار العام وتحسين اإلنتاجية من خالل التحكم املناخي الجيد. 
عد هذه األنشطة اقتصادية وتترافق مع أنظمة محوسبة للتحكم باملناخ من أجل ضمان أداء فعال. وال تلزم أنظمة التدفئة في العادة 

ُ
وت

 عند الحاجة إلى التحكم بخسارة الحرارة القائمة في البنية والتي يجري قياسها بجمع الخسارة الحاصلة في التوصيل والحمل 
ّ
في قطر إال

الحراري واألشعة.

70% من تكلفة البيوت املحمية الزجاجية.  يكثر الطلب على البيوت املحمية البالستيكية في قطر كونها أكثر اقتصادية، بحيث ال تتعدى تكلفتها 
63.7% من البيوت البالستيكية تستخدم مادة البولي إيثيلين كونها تساعد على خفض تكاليف التبريد وخفض إجهاد النبات، وهما جانبان في غاية 
 مادة البولي كربونات في بناء البيوت املحمية البالستيكية في قطر )28.5%(، يليها البولي ميثيل 

ً
ستخدم أيضا

ُ
األهمية للبيوت املحمية في قطر. وت

ميثاكريالت )8.3%(. ويمكن االستفادة من البيوت املحمية من مادة البولي كربونات بشكل كبير نظًرا إلى متانتها وسهولة تركيبها. أما بنى البيوت 
املحمية من البولي ميثيل ميثاكريالت، فهي أقل مقاومة للصدمات؛ وتبقى بالتالي فائدتها محدودة على الرغم من سعر املادة األدنى نسبًيا. 

وباملقارنة، يقّل الطلب على بنى البيوت املحمية الزجاجية كونها أغلى بكثير من البنى البالستيكية. وضمن البيوت املحمية الزجاجية، يشكل زجاج 
ه ذو درجة منخفضة وهو يمثل بالتالي استثماًرا معقول التكلفة.

ّ
البستنة حوالي 76% من املواد املستخدمة ألن

5-1-2 - تقسيم البيوت المحمية في قطر بحسب نوع المحاصيل

5-1-3 - تقسيم البيوت المحمية في قطر بحسب نوع المحاصيل

5-1-4 - تقسيم البيوت المحمية في قطر بحسب نوع المواد 

435
اإلجمالي

مليون ريال

البيوت القائمة بذاتها

البيوت ذات المزراب المتصل

املصدر: املؤتمر الدولي للتعدين واملوارد IMARC - سوق البيوت املحمية 

 Qatar القطرية: االتجاهات والحصة والحجم والنمو والفرص والتوقعات

Greenhouse Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportu-

nity, & Forecast 2021-2026

املصدر: املؤتمر الدولي للتعدين واملوارد IMARC - سوق البيوت املحمية 

 Qatar القطرية: االتجاهات والحصة والحجم والنمو والفرص والتوقعات

Greenhouse Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportu-

nity, & Forecast 2021-2026

%19.1
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الشكل البياني 50: سوق البيوت المحمية في قطر: التفصيل بحسب نوع المواد )مليون ريال قطري( )2020(

البيوت المحمية الزجاجية

435البيوت المحمية البالستيكية
اإلجمالي

مليون ريال

الشكل البياني 51: مساحات قطر المزروعة: مقارنة
 بين الحقول المفتوحة والبيوت المحمية )هكتار(

13,646
اإلجمالي

هكتار

الشكل البياني 52: الكميات المنتجة في قطر: مقارنة 
ما بين الحقول المفتوحة والبيوت المحمية )أطنان(

 783,105
اإلجمالي

طن

المصدر: المؤتمر الدولي للتعدين والموارد IMARC - سوق 
البيوت المحمية القطرية: االتجاهات والحصة والحجم والنمو 

 Qatar Greenhouse Market: Industry والفرص والتوقعات
 Trends, Share, Size, Growth, Opportunity, & Forecast

2021-2026

5-2 - مقارنة بين الزراعة في الحقول المفتوحة والبيوت المحمية في قطر

5-3 - أبرز العوامل الدافعة للسوق وأبرز األطراف الفاعلة

 أّن الزراعة في الحقول املفتوحة ال تخلو من 
ّ
مع أّن الزراعة التقليدية ال تزال تشكل الحصة األكبر من مساحة األرا�سي املزروعة في دولة قطر، إال

القيود. فبسبب املناخ الصحراوي الحار الذي يتسم برطوبة عالية وأشعة شمس قوية وتربة ضعيفة ورياح قوية، يقتصر اإلنتاج الزراعي على 
األشهر ما بين أكتوبر وأبريل. كما أّن اإلنتاج املحلي نفسه للمحاصيل متدني، بحيث تستورد الدولة أكثر من 90% من منتجاتها الغذائية. إن اعتماد 
تقنيات الزراعة في البيوت املحمية بإمكانه إبطال كل هذه القيود التقليدية، إذ يسمح بإنتاج املحاصيل على مدار السنة فتتحّسن اإلنتاجية إلى 
7.8% من إجمالي كميات  أنها تشكل   

ّ
4.7% فقط من املساحات املزروعة، إال  سوى 

ً
حد كبير. ومع أّن الزراعة في البيوت املحمية ال تغطي مثال

املحاصيل املنتجة.

البيوت المحمية

الحقول المفتوحة

البيوت المحمية

الحقول المفتوحة

في ما يلي بعض من العوامل الدافعة للسوق:

في ما يلي بعض من أبرز األطراف المعنية في سوق البيوت المحمية في قطر:

أ. الدعم الحكومي: طرحت الحكومة القطرية مبادرات متنوعة لزيادة إنتاج البيوت املحمية، من إطالق وزارة البلدية مشاريع بيوت محمية إلى 
استحداث مشاريع الزراعة املائية. وإقراًرا بأهمية الزراعة في البيوت املحمية لتلبية أهداف األمن الغذائي للدولة، سعت الحكومة إلى التعاون 
 )AgroQatar( وأجرو قطر )Vito Middle East WLL( مع باحثين ومنظمات أجنبية مثل شركة فيتو الشرق األوسط ذات املسؤولية املحدودة

للبحوث والتطوير العلمي والتقني في قطاع الزراعة. 

ب. استحداث البيوت املحمية للزراعة من دون تربة: ترمي قطر إلى زراعة ما يناهز 70% من الخضروات التي تلزمها محلًيا بحلول العام 2023. 
 مع أويزس أجرو تكنولوجي )Oasis Agrotechnology( وهو تحالف أوروبي، من أجل 

ً
أبرمت الوكاالت الحكومية شراكة ولتنفيذ هذه الخطة، 

تطوير تقنيات البيوت املحمية املالئمة لظروف قطر املناخية. وقد تم اختبار أنظمة زراعة مائية وحلول للتحكم اآللي بالظروف املناخية في إطار 
هذا التعاون، ويجري حالًيا منح املزارع املحلية الرخص الالزمة الستخدامها.

عنى بالتنمية الزراعية تأسست 
ُ
أ. شركة أجريكو للتنمية الزراعية )Agrico Agricultural Development(، الخور: أجريكو شركة خاصة ت

في العام 2011 من منطلق اإلنتاج الزراعي املستدام طويل األمد للمساعدة على تحقيق معايير األمن الغذائي الوطنية. تقع مزرعتها على بعد 58 كم 
من الدوحة وهي تنتج فواكه وخضروات طازجة ألكثر من 1,400 سوبرماركت ومتعهد تقديم طعام ومطعم ومقهى وفندق في قطر. إلى ذلك، تقدم 
 جاهزة وأنظمة زراعية مشخصة بالكامل ملزارع بيوت محمية أخرى، بما يشمل التخطيط واإلعداد وإدارة النمو والحصاد 

ً
الشركة أيًضا حلوال

والتوزيع وإدارة املزارع وصيانتها.

ب. مزرعة الصفوة )Al Safwa Farm(، شمال الدوحة: مزرعة الصفوة مزرعة معتمدة للزراعة العضوية في أم صالل علي شمال الدوحة 
مزودة بنظام للزراعة املائية للخضروات واألعشاب وتشمل منتجاتها الزراعية البروكلي والفاصوليا الخضراء والقرنبيط واليقطين وامللفوف 

األبيض واألحمر والباذنجان واإلنباتات الصغيرة الترابية.

ج. مجمع السليطين الصناعي )SAIC(، أم صالل علي: تأسس املجمع في العام 1998 وهو من أبرز املشاريع الزراعية املتكاملة في قطر )منذ العام 
زرع على مدار السنة في كلي البيوت املحمية والحقول املفتوحة، باإلضافة إلى املنتجات 

ُ
1995(. ينتج املجمع األزهار املوسمية والخضروات التي ت

 40 أعلى املعايير بمساحة إجمالية تبلغ  الحيوانية مثل الغنم واملاعز والدواجن. وقد جرى تصميم مرافق الزراعة ووحدات إنتاجها لتستوفَي 
هكتاًرا.

العاملية )Global Farm(، أم صالل علي: تتخصص املزرعة العاملية بزراعة الفواكه والخضروات الطبيعية وهي من أولى املزارع  د. املزرعة 
القطرية التي طّبقت أنظمة البيوت املحمية وتنتج باقة متنوعة من الخضروات في املزرعة في أم صالل علي. وتقدم الشركة أيًضا استشارات 
تقنية بشأن تقنية الزراعة املائية باإلضافة إلى خدمات أخرى مثل تشييد البيوت املحمية وتسويق إنتاج املزارع وغير ذلك. هـ. مزرعة جري سميح 
مزرعة جري سميح من أقدم املزارع التي تنتج باقة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة  الخور:  )Jerry Smeih Farm(، شمال غرب 
املحلية باإلضافة إلى الدواجن واملاشية. وهي من أولى املزارع التي اعتمدت الزراعة املائية في قطر وتنتج حالًيا الطماطم والخيار والشمام الحلو 
عنى بالتشييد ومواد البناء والبنى التحتية والنفط والغاز 

ُ
باستخدام هذه الطريقة. وهي في الواقع جزء من شركة جامكو للتجارة واملقاوالت التي ت

والزراعة والعقارات والخدمات اللوجستية.
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أ. الزراعة املائية )Hydroponics(: في الزراعة املائية، يجري إنتاج النباتات في محلول غني باملغذيات من دون تربة. وتعمل أنظمة الزراعة املائية 
على غمس جذور النباتات في محاليل سائلة تتضمن مغذيات مختلفة. وتحل مكان التربة مواد مثل الح�سى والرمل للعناية بجذور النباتات وذلك 

ز عليها.
ّ
يسمح للنباتات بأن تأخذ املغذيات الكبيرة أو املغذيات الالزمة بكميات كبيرة وأن ترك

ب. الزراعة من دون تربة )Aeroponics(: تتطلب الزراعة من دون تربة معدات متطورة واهتمام أكبر من الزراعة املائية. وتقدم هذه الطريقة 
إمداد أكسيجن أفضل للنباتات وتحتاج إلى كّمٍ أقل من املياه وتتميز بنسب أدنى لنقل األمراض. وتسمح مزارع الزراعة من دون تربة بنمو النباتات 
 باألنظمة األخرى. وهي تنطوي على كشف جذور النباتات للهواء من دون وسيلة 

ً
بسرعة وبمردود أكبر للمحاصيل ضمن مساحة أصغر مقارنة

رش بعد ذلك بشكل دوري على جذور املحاصيل.
ُ
لنموها. وفي الزراعة من دون تربة، تتم إذابة املغذيات في املاء التي ت

ج. الزراعة على مياه األسماك )Aquaponics(: تجمع هذه الطريقة ما بين تربية األحياء املائية والزراعة املائية. وتربية األحياء املائية هي تربية 
األسماك في حين أن الزراعة املائية هي الزراعة من دون أي تربة. ويتم في الزراعة على مياه األسماك إنتاج النباتات باستخدام الكائنات املائية 
لتعزيز نموها. وتساعد االستعانة بالكائنات املائية الطبيعية من دون التربة على التركيز على تشرب النباتات للمواد واملغذيات الطبيعية، كما وفيما 

تزدهر النباتات في الزراعة على مياه األسماك، هي تساعد بدورها على تنقية املياه لألسماك.

5-4 - الزراعة العمودية في قطر
زرع املحاصيل في الداخل في ظروف 

ُ
الزراعة العمودية طريقة لحصاد املحاصيل على رفوف وأبراج مصفوفة عمودًيا. وفي الزراعة العمودية، ت

ضوء وحرارة اصطناعية. وتستعين هذه الوسيلة بتقنيات مثل أجهزة االستشعار والروبوتات وأضواء الليد )LED( للحلول مكان أشعة الشمس، 
هذا باإلضافة إلى خوارزميات لتحسين ظروف اإلنارة ونمو املنتجات الزراعية. وتضمن الزراعة العمودية جودة املحاصيل العالية على مدار العام 
وُيعتبر الطعام الذي ُينتج بهذه التقنية أكثر أماًنا لالستهالك كونه ال يتضمن أي مواد كيميائية خطرة. كما ُيعد مردود كل وحدة مساحة أعلى مقارنة 
بالزراعة التقليدية. غير أّن الزراعة العمودية تستدعي خبرات فنية أعلى من أجل التعامل مع مثل هذه التقنيات في حين يفتقر املزارعون إلى هذه 

العمالة املاهرة، كما ويفرض إنشاء أنظمة الزراعة العمودية تكاليف تشغيل وصيانة أعلى.

ثمــة ثالثــة أنــواع رئيســية مــن أنظمــة الزراعــة العموديــة التــي يمكــن للمزارعيــن االســتعانة بهــا 
مــن أجــل حصــاد أفضــل وهــي:

و. شركة قطرات لإلنماء الزراعي )QADCO(: هي إحدى الشركات الزراعية الرائدة في دولة قطر وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة املتخصصة 
العاملية للخدمات )SIS( وتابعة لها. تعمل شركة قطرات على تأمين طيف واسع من الحلول الزراعية باالستعانة بأساليب علمية حديثة للمزراعين 
القطريين كما وتسعى إلى توفير املدخالت الزراعية مثل البذور واألسمدة واملبيدات واملعدات الحديثة واألدوات الزراعية من أجل تعزيز إنتاجية 
املزارع وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة. وللشركة أكثر من ثالث مزارع منتجة تمتد على مساحة إجمالية قدرها 8 ماليين متر مربع باإلضافة إلى منافذ 

لتسويق مدخالتها وأدواتها الزراعية.

وتتقاسمها   1989 أنِشئت في العام   :)Arab Qatari Agricultural Production Company( الزراعي  لإلنتاج  القطرية  العربية  الشركة  ز. 
بالتساوي الحكومة القطرية )شركة حصاد الغذائية( والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي )AAAID( وتهدف في املقام األول إلى املساهمة في 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي في قطر عبر تكثيف إنتاج الخضروات بتحقيق االستفادة القصوى من البيوت املحمية على مدار العام.

والتي تنتج   )Global Advisory( نباتي هي عالمة تجارية مملوكة لشركة االستشارات العاملية   :)Nabati( املحمية  للبيوت  نباتي  مشاريع  ح. 
بنى املشروع بيوًتا شبكية وبيوًتا محمية بالستيكية   ،2018 الخضروات مثل الطماطم والفلفل والفلفل الحلو والباذنجان والخيار. وفي العام 

ملزرعته وهي تعمل اآلن بكامل طاقتها.
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الشكل البياني 53: سوق الزراعة العمودية العالمية: تقسيم بحسب النوع )مليار ريال قطري(

 .Global Vertical Farming Market – A Global & Regional Analysis ؛ أكتوبر 2021 - سوق الزراعة العمودية العاملية - تحليل عالمي وإقليميBIS املصدر: بحوث بنك التسويات الدولية

الشكل البياني 54: قيمة السوق العالمية للتقنيات الزراعية: بحسب المنطقة )مليار ريال قطري(

مع ازدياد أعداد السكان وبقاء حصة األرا�سي الصالحة للزراعة على حالها، نشهد ازدياًدا في الطلب على التقنيات التي تعود بمردود زراعي عالي. 
ولذلك، فمن املتوقع لسوق الزراعة العمودية أن تنمَو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.8% في الفترة بين 2020 و2026. وتعمل في هذا الصدد 
حكومات عدة حول العالم لالستثمار في الزراعة العمودية. ففي سبتمبر 2020 على سبيل املثال، استثمر مكتب أبوظبي لالستثمار 365 مليون ريال 
قطري )100 مليون دوالر( في شركات تقنيات الزراعة مثل مزارع مدار و”إيرو فارمز” )AeroFarms( و”آر أن زي” )RNZ( وبرامج البحوث والتطوير 

واالبتكار.

ومن املتوقع لسوق الزراعة العمودية العاملية أن تهيمن عليها الزراعة املائية، حيث تحّسن هذه األخيرة نمو النباتات وتخفض الحاجة إلى املياه 
واملساحة واملبيدات. ويمكن استخدامها في البيوت املحمية باستخدام إما الضوء الطبيعي أو إضاءة الليد لتوفير املساحة. وبفضل هذه املزايا، 

فمن املتوقع لسوق هذه التقنية أن تنمَو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.6% في الفترة ما بين 2020 و2026.

ّدرت 
ُ
 واعًدا ملشكلة شح املياه، بحيث تطرح أساليب زراعية ذكية أكثر قدرة على الصمود. في العام 2020، ق

ً
يمكن للتقنيات الزراعية أن تشكل حال

قيمة السوق العاملية للتقنيات الزراعية بحوالي 33.1 مليار ريال قطري، حيث استأثرت أمريكا الشمالية وأوروبا على حصة ناهزت 85% من هذا 
املبلغ. ومن املتوقع أن تنمَو السوق أكثر بعد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.93% من 2020 إلى 2025 لتبلغ قيمة مقدرة تبلغ 82.16 مليار ريال 
قطري. ومن املتوقع لهذا النمو أن يتركز في املقام األول في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا حيث من املتوقع أن تنمَو سوق التقنيات الزراعية بمعدل 
22.42% و18.88% على التوالي. إن التوسع في سوق التقنيات الزراعية تدفعه الحاجة إلى تلبية الطلب مع تزايد عدد  نمو سنوي مركب يبلغ 
السكان وتراجع القوى العاملة في الزراعة وبقاء املساحة املزروعة على حالها حول العالم. وتجدر اإلشارة إلى أّن حلول التقنيات الزراعية مصممة 
للتصدي لهذه املشاكل، حيث أّنها تعزز املردود وتساعد في إدارة العمليات من خالل االستفادة من التقنيات، بما فيها البيانات الضخمة والحوسبة 

السحابية وإنترنت األشياء )IoT( لتتبع العمليات وأتمتتها وتحليلها.

ال تزال سوق الزراعة العمودية في قطر في مراحلها األولى حالًيا وهي من السبل التي قد تساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 
70% بحلول العام 2023. غير أّن التحديات التجارية املترتبة ومنها تكاليف اإلنشاء والتشغيل وتقنيات إدارة املناخ املتقدمة والقوى العاملة الالزمة 

للتحكم بهذه التقنيات تقّيد إمكانات تطبيق الزراعة العمودية.

ومن أجل تعزيز مجال الزراعة العمودية، قامت في مايو 2021 مزرعة أجريكو العضوية بالتعاون مع آي فارم )iFarm( وهي شركة عاملية قائمة في 
عنى بالتقنيات الزراعية، من أجل بناء مزرعة داخلية ذات نطاق عمل تجاري وإدارتها مًعا تكون مستندة على أحدث تقنيات آي فارم في 

ُ
فنلندا ت

مجال الزراعة العمودية في قطر. ومن املتوقع لهذه الشراكة املمتدة على عدة أعوام أن تحّسن نمو الخضروات الورقية والفراولة واألزهار الصالحة 
لألكل للمساعدة على ضمان إمداد ثابت على مدار العام من املنتجات الزراعية الطازجة لسكان دولة قطر. وسيتم تحقيق ذلك على مرحلتين:

الزراعة من دون تربة الزراعة المائيةالزراعة على مياه األسماك

تقديريمتوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقع

معدل النمو السنوي
 المركب: %23.8

تنطوي الشراكة على تطوير مزرعة تجارب تجارية في مزرعة أجريكو في الخور، قطر. وسيشكل ذلك أول استخدام ملزرعة  األولى:  املرحلة  أ. 
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باالستعانة بالطائرات من دون طيار ملراقبة صحة املحاصيل   )AI( عمودية مدارة بالذكاء االصطناعي 
وإدارة املردود. وهذا الجمع ما بين دراية أجريكو وتقنياتها للزراعة في البيئات الجافة من جهة وحل آي فارم املتطور للزراعة العمودية من جهة 

أخرى، يتيح تحسين جودة املحاصيل وزيادة املردود لحده األق�سى في واحدة من أكثر البيئات قساوة.

ب. املرحلة الثانية: تنطوي هذه املرحلة على التوزيع التجاري للمنتجات الزراعية في سوق قطر املحلية وتوسيع تقنية الزراعة العمودية لتشمل 
مزارع أخرى في قطر.

ال تزال السوق الزراعية قطاًعا ناشًئا في قطر. وفي حين بدأ هذا القطاع يستعين بتقنيات البيوت املحمية على نطاق واسع، ال تزال أشكال  أ. 
التقنيات الزراعية األخرى فيها في أولى مراحلها. إال أّن ثمة تقنيات زراعية عدة نشأت وبّينت قدرتها على التوسع في قطاع الزراعة في قطر. فقد 
بدأ املزارعون يستعينون بالليد أو تقنية الغرفة املظلمة، ما ساعدهم ليس على الزراعة على مدار العام فحسب، بل أيًضا على تعزيز اإلنتاج. 
 الضوء األزرق على تنّبت البذور فيما يمكن 

ً
فبهذه التقنية، يمكن استخدام طيف وألوان الضوء في املراحل املختلفة لنمو النباتات، فيساعد مثال

للضوء األحمر أن يسّهل البناء الضوئي وتنبت البراعم واإلزهار ونمو الثمار 37. 

ب. من التقنيات األخرى املستخدمة على نحو واسع في قطر هي تقنيات الزراعة من دون تربة. وبفضل االهتمام الخاص الذي توليه وزارة البلدية 
إلى نشر تقنية الزراعة من دون تربة، شهدت الفترة األخيرة نمًوا كبيًرا في املساحات املزروعة على هذا النحو في عدد كبير من مزارع قطر 38.

5-5 - التقنيات الزراعية الناشئة األخرى 

معدل النمو السنوي
 المركب: %19.93

تقديري متوقع متوقع متوقع متوقع

أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األقصى والصين أمريكا الالتينية سائر العالم

BIS املصدر: بحوث بنك التسويات الدولية

.)Qatar Tribune( ؛ قطر تريبيون)Agriculture goes Hi-Tech in Qatar( 37 قطاع الزراعة يعتمد التقنيات املتطورة في قطر
38 قطر تولي اهتماًما كبيًرا للتقنيات الزراعية )Qatar attached great attention to farm-tech(؛ غلف تايمز.



65 سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 2022 64 سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 2022 

الرسم البياني 1: لمحة عن سلسلة القيمة الصناعية

39 بحث أولي.
.)FarmERP( ؛ فارم إي آر بي)Agriculture in Middle-East: Key to innovation led digital disruption( 40 الزراعة في الشرق األوسط: املفتاح إلى إحداث ثورة رقمية قائمة على االبتكارات

 ج. يتمثل شكل آخر من أشكال التقنيات الزراعية املستخدمة في قطر في شفافية وزارة البلدية في األسعار، حيث أنها تنشر األسعار اليومية علًنا، 
كما تقدم “محاصيل” معلومات حول األسعار للمزارعين عبر الرسائل النصية39. 

 من أجل 
ً

م اآللة مثال
ّ
د. وثمة عدد من التقنيات األخرى التي أثبتت عن إمكانات كبيرة في السوق القطرية. إذ يمكن استخدام تحليالت البيانات وتعل

الزراعة الدقيقة وإدارة املزارع، ومن شأن ذلك أن يحّسن اإلنتاجية من خالل تقديم الرؤى بشأن األحوال الجوية وصحة التربة. كما يمكن أيًضا 
االستعانة بنماذج املخاطر من أجل توقع امللفات االئتمانية للمزارعين.

ا كبيرة في تحسين كفاءة استخدام املياه سواء في البيوت املحمية أو الحقول. إذ تساعد معدات الري 
ً
ه. وقد أحرز الذكاء االصطناعي مؤخًرا أشواط

وتوزيع املغذيات املترابطة املستندة إلى الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء على تعديل توزيع املياه واملغذيات، والحرص بالتالي على االستخدام 
الكفؤ للموارد املائية. كما بإمكان أجهزة االستشعار في الحقول املفتوحة أن تساعد على توفير صور من أبعد زوايا الحقول وصور من الجو ملساعدة 
املزارعين على رصد املناطق التي ال تصلها املياه بالشكل الكافي أو تصلها كميات مفرطة من املياه. وباإلمكان كذلك استخدام تقنيات الطائرات من 

دون طيار من أجل دفع هطول األمطار بتقنيات أشعة الليزر من أجل توفير هطول األمطار الالزم للزراعة40.

ا ومحدوًدا.
ً
ه لم يتم بعد التحقق من الجدوى التجارية لهذه التقنيات بما أّن نطاق اعتمادها ال يزال حديث

ّ
غير أن

6 - سلسلة القيمة الصناعية لقطاع الزراعة في قطر 
عتبر قطر ثاني أكبر منتج ملادة اليوريا واليوريا-فورمالدهيد من األمونيا في منطقة الخليج ولديها إمداد كاٍف منها لتلبية متطلبات املزارع املحلية في 

ُ
ت

ه ال يزال عليها استيراد مدخالت أخرى الزمة مثل البذور ومواد إكثار النباتات وحمايتها ومنتجات غذاء النباتات. وبحلول نهاية العام 
ّ
قطر، مع أن

1,244 مزرعة يقع معظمها في شمال قطر. ولطاملا اضطلعت هذه املنطقة بالزراعة نظًرا إلى ظروف التربة واملطر املؤاتية فيها  2020، كان ثمة 
لزراعة املحاصيل. ويطغى على بنية السوق احتكار القلة بطبيعتها، حيث أّن نسبة صغرى من املزارع تقود معظم إنتاج السوق، في حين أن املزارعين 

ل سوى حصة ضئيلة من السوق.
ّ
األفراد واملزارع الصغيرة ال تشك

يستورد قطاع الزراعة النامي في قطر معظم مدخالته من دول عربية وجنوب آسيوية مجاورة. من هنا، تكت�سي قنوات تجارة التجزئة الحديثة 
ل عملية توزيع املنتجات الزراعية من قبل تجار الجملة وغيرهم من التجار في البالد. ونظًرا  سهَّ

ُ
أهمية كبرى في تزويد املنتجات للمستهلكين، حيث ت

إلى االعتماد على الواردات للحصول على املنتجات الزراعية، تؤدي الجهات املستوردة دوًرا هاًما في تلبية احتياجات قطر االستهالكية. أما هذه 
الجهات املستوردة، فإما أن تشارك أيًضا في أنشطة التسويق والتوزيع في البالد أو تعتمد على تجار الجملة املحليين لتتم عملية الشراء منهم. ونظًرا 
 
ً
ل منافذ البيع املنظمة مثل السوبرماركت والهايبرماركت قناة

ّ
إلى أّن قطر دولة حضرية للغاية، حيث يعيش أكثر من 99% من سكانها في املدن، تشك

 إلى داخل البالد. كما على 
ً
هامة لبيع املنتجات الزراعية. وتستورد كذلك محالت السوبرماركت الكبيرة أمثال كارفور ولولو وغيرها املنتجات مباشرة

املزارع املنتجة املحلية أن تعتمد على تجار البقالة وتجار التجزئة وذلك باملرور عبر تجار الجملة مثل مؤسسة قطفه للتجارة ومحاصيل وغيرها. وفي 
.
ً
بعض الحاالت املحدودة، تبيع هذه املزارع منتجاتها للمستهلكين مباشرة

اإلنتاجالمدخالت

البذور

الواردات

المزارع المفتوحة

البيوت المحمية
التجار الكبار وتجار الجملة

التجارة والتوزيع

تجار التجزئة الصغار 
وتجار البقالة 

محالت الهايبرماركت 
والسوبرماركت

البقالة

المعدات

المدخالت األخرى

مستهلكو هوريكا
فنادق - مطاعم - مقاهي

املصدر: شركة موردور إنتلجنس )Mordor Intelligence( – سوق الفواكه والخضروات في قطر )Qatar Fruits and Vegetables Market )2020 )2025-2021-2025(، بحث أولي

مستهلكو التجزئة

• قطر لديها إمدادات كافية 
للتعامل مع طلب األمونيا 

والبوريا من قبل املزارع 
املحلية.

• ومع ذلك، يجب استيراد 
مدخالت أخرى مثل مواد 

نشر البذور واملواد النباتية.

• توفر املزارع املحلية للتجار/
تجار الجملة الذين يجمعون 

املخزون لبيع املزيد.

• تبيع املزارع املحلية أيضا 
منتجاتها مباشرة للمستهلكين 

من خالل أسواق الخضار.

• الطلب على الخضروات، 
الذي ال تلبيته املزارع املحلية 
بالكامل، يتم تلبيته إلى حد 

كبير من خالل الواردات.

• يشتري التجار وتجار الجملة، 
وتقوم محالت السوبرماركت 

الكبيرة بتقديم طلبات بالجملة 
عبر الواردات.

• يبيع التجار وتجار الجملة
املخزون ملحالت السوبرماركت 

والهايبرماركت.

• كما أنهم يبيعون مخزونهم
املتراكم املحالت التجزئة

ومحالت البقالة.

• يشتري املستهلكون الخضار 
إما من محالت التجزئة ومحالت 

البقالة، أو من محالت 
السوبرماركت.

• يشتري بعض مستهلكي 
هوريكا الخضار املطلوبة 

مباشرة من املزارع املفتوحة.

1
2

3
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مثل السوق الزراعية القطرية قطاًعا ناشًئا ولو كانت ال تزال في مراحلها الوليدة. فإن تحّول تركيز الحكومة مؤخًرا إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
ُ
ت

ط القطاع. وثمة ما يكفي من األدلة التي تشير إلى أّن اإلنتاجية الزراعية، وبخاصة إنتاجية الخضروات قد تحّسنت إلى حد كبير بفضل 
ّ

قد نش
االستعانة بالتقنيات الزراعية الحديثة مثل الزراعة في البيوت املحمية.

عّد جاذبة من منظور االستهالك فحسب، بل تبّين أيًضا عن إمكانات نمو في املستقبل، ما سيحدد 
ُ
وفي هذا القسم، نحدد فئات املنتجات التي ال ت

أكثر بعد مستوى االستثمارات التي يمكن أن تستقطبها هذه الفئات.

ولغرض هذا التقرير، أعددنا إطاًرا لتحديد أفضلية الفئات باستخدام نهج كمي. وتدمج التقنية التي استخدمناها ما بين معلمات أساسية ومنهجية 
درجات مرجحة من أجل التوصل إلى الفئات الخمس األكثر جاذبية وهي الطماطم والخيار والفلفل األخضر/الحلو والتمور والخس. 

. وقد اعتمد إطار تحديد األفضلية على 
ً

وباالستناد إلى البيانات التي نشرها جهاز التخطيط واإلحصاء، تم رصد قائمة طويلة تضمنت 35 محصوال
عملية مؤلفة من ثالث خطوات هي:

7 - القائمة المختصرة النهائية لفئات المنتجات الجاذبة

الخطوة األولى: اإلنتاج لالستهالك البشري

الخطوة الثانية: المحاصيل المناسبة لظروف قطر المناخية أو لتقنيات البيوت المحمية

أ. تتناول استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي لألعوام من 2018 إلى 2023 مسألة األمن الغذائي والكفاية للبشر. ولذا، من أجل تحقيق الهدف 
املحدد للعام 2023، ُمنحت األولوية لكل املحاصيل املناسبة لالستهالك البشري. وهنا، يجدر الذكر أّن ثمة ثالثة محاصيل في فئة “الحبوب” تجري 

زراعتها لتلبية احتياجات املاشية في املقام األول، ولو كانت مناسبة لالستهالك البشري. كما أّن ثمة ثالثة محاصيل في فئة “العلف األخصر” غير 
مناسبة سوى لالستهالك الحيواني، وبالتالي، أزيلت هذه املحاصيل السّتة من القائمة.

باالستناد إلى املقابالت األولية التي أجريت، تم منح األولوية للمحاصيل التي يمكن زراعتها إما بشكل مؤاٍت في الحقول املفتوحة في قطر أو على 
 من القائمة.

ً
نطاق واسع باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة مثل الزراعة في البيوت املحمية. وبالتالي في هذه الخطوة، أزيل 11 محصوال

أ. الحاجة املتدنية إلى املياه: ال تعّد الظروف الزراعية الطبيعية التي تتسم بها قطر مؤاتية لزراعة املحاصيل، إذ تعاني البالد من شح املياه 
ز استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي على املحاصيل التي يمكن إنتاجها على نحو 

ّ
ومن ظروف مناخ وتربة ال تعزز زراعة املحاصيل. ترك

تناف�سي. لذا، فال يمكن منح األولوية ملحاصيل الحبوب التي تتطلب كميات كبيرة من املياه وبالتالي تمت إزالتها من القائمة. ومن هنا، لم تحدد 
استراتيجية األمن الغذائي أي أهداف إلنتاج الحبوب.

عّد حاجته إلى التربة متدنية. 
ُ
ب. الحاجة املتدنية إلى التربة: ال تتضمن مساحات قطر الكثير من التربة، ولذا يجب منح األولوية ألي محصول ت

وبما أّن األشجار تستوجب كميات كبيرة من التربة، ال يمكن منح األولوية ألي سلع غذائية تأتي من أشجار وبالتالي تمت إزالتها من القائمة.

ج. إمكانية الزراعة في البيوت املحمية: نظًرا إلى مناخ قطر، يجدر أن يتمحور تركيز الزراعة على املحاصيل التي ال تساعد في تحقيق االكتفاء 
ه يمكن زراعة أغلبية الخضروات في البيوت 

ّ
الذاتي فحسب، بل التي من املمكن أيًضا زراعتها في البيوت املحمية. وتشير األدلة بكثرة إلى أن

املحمية. وقد عملت قطر في اآلونة األخيرة على إنتاج الخضروات ومنها الطماطم والخيار والفليفلة باستخدام تقنيات الزراعة في البيوت 
املحمية وقد أحرزت تقدًما هاًما في هذا املجال.
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الرسم البياني 2: إطار تحديد األفضلية

 املحاصيل الخمسة األكثر جاذبية هي:الخطوة الثالثة: منهجية الدرجات المرجحة
ّ

واستناًدا إلى إطار تحديد األفضلية هذا، تبّين أن

كما يحدد إطار تحديد األفضلية مجموعة ثانوية من املحاصيل الناشئة التي ُيمكن اعتبارها جاذبة باالستناد إلى اإلطار وهي:

تم منح الدرجات للمحاصيل 18 املتبقية وترتيبها باالستناد إلى 7 معلمات هي:

أ. كمية الطلب على االستهالك: من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 70% كما ورد في استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي، 
من الهام جًدا التركيز على السلع التي يكثر الطلب على استهالكها في قطر. وبالتالي، ُمنحت الدرجات للسلع باالستناد إلى معدل استهالكها على مدى 

السنوات األربع األخيرة )أي من 2017 إلى 2020(.

ا لالكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 70%. وبالتالي، يجدر منح 
ً
ب. االكتفاء الذاتي: لقد حددت استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي هدف

األولوية للسلع الذي يكبر العجز فيها )أي االستهالك ناقص اإلنتاج املحلي( من أجل تشجيع توطين إنتاجها. وبالتالي، ُمنحت هذه املحاصيل درجات 
على هذا األساس.

خذ متوسط املردود من 2017 إلى 2020 في االعتبار وُمنحت درجات عالية للمحاصيل التي لديها مردود أعلى، 
ُ
ج. متوسط املردود )2020-2017(: أ

في إشارة إلى وجوب االستفادة من املوارد الوطنية بشكل أكثر كفاءة.

د. معدل النمو السنوي املركب للطلب على االستهالك )2020-2015(: من أجل تحديد األسواق عالية النمو، من املهم النظر في معدل نمو الطلب 
على استهالك السلع. وينظر إطار العمل هذا في معدل النمو السنوي املركب للطلب على االستهالك من 2015 إلى 2020.

ه. نسبة املحاصيل املنتجة في البيوت املحمية: يمنح هذا املعلم درجات عالية للمحاصيل التي قد سبق أن بدأ إنتاجها في قطر باالستعانة بتقنيات 
ه جرى هنا استثناء 

ّ
 تقنيات تستخدمها حالًيا. غير أن

ً
الزراعة في البيوت املحمية، ذلك أّن إطار العمل يمنح أهمية أكبر للمحاصيل التي لديها أصال

نتج في بيوت محمية، نظًرا إلى سهولة إنتاجها في ظروف قطر املناخية.
ُ
التمور التي ُمنحت الدرجة األعلى على الرغم من أّنها ال ت

السلع التي جذبت كًما أكبر من البحوث تتسم بأهمية أكبر لقطر )سواء من جانب اإلنتاج أو  تم افتراض أّن  التركيز على أنشطة البحوث:  و. 
االستهالك(. لذا استناًدا إلى البحوث األولية وباالستعانة بالتحاليل الكمية، ُمنحت درجات أعلى للمحاصيل التي استقطبت كًما أكبر من األنشطة 

البحثية في السنوات األخيرة.

ز. وجود صناعة تحويلية: ينظر إطار العمل أيًضا في تحلي كل من املحاصيل بصناعة تحويلية. وكلما زاد استخدام املحصول في الصناعة التحويلية، 
زادت أهميته وُمنح بالتالي درجة أعلى.

)HS(: 0702( أ. الطماطم )رمز النظام املنسق
ب. الخيار )رمز النظام املنسق: 0707(

ج. الفلفل األخضر/الحلو )رمز النظام املنسق: 0709(
د. التمور )رمز النظام املنسق: 0804(
ه. الخس )رمز النظام املنسق: 0705(

أ. الشمام/الشمام الحلو والبطيخ )رمز النظام املنسق: 0807(
ب. الفاصوليا )رمز النظام املنسق: 0708(

ج. البصل )رمز النظام املنسق: 0703(
د. البطاطس )رمز النظام املنسق: 0701(

ه. الكوسة والقرع والقرع الحلو )رمز النظام املنسق: 0709(

يمكن االطالع على البيانات املتصلة باملعلمات سابقة الذكر في امللحق ب
 االطالع على تفاصيل املنهجية املستعملة في امللحق ج.

ً
يمكن أيضا

املصدر: بحث ثانوي

الخطوة األولى:
35 محصوال

الخطوة الثانية:
29 محصوال

الخطوة الثالثة:
 18 محصوال

القائمة النهائية 
املختصرة: 5 محاصيل

األهمية بالنسبة إلى االستهالك البشري

املالءمة لظروف قطر أو لتقنيات البيوت املحمية

منهجة الدرجات املرجحة

املحاصيل الخمسة األكثر جاذبية التي جرى اختيارها إلجراء 
تحليالت إضافية عليها هي:

الطماطم، الخيار، الفلفل األخضر/الحلو،التمور ، والخس
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الشكل البياني 55: االستهالك المحلي: الطماطم )ألف طن(8 - تحليل فئات المحاصيل الجاذبة 

الشكل البياني 56: واردات الطماطم: الكمية )ألف طن( واالعتماد على االستيراد ) نسبة من االستهالك( 

يقدم هذا الفصل تحليال لكل من فئات املحاصيل الجاذبة الخمس التي وردت في القائمة النهائية املختصرة باستخدام إطار تحديد األفضلية.

8-1 - الطماطم

8-1-1 - االستهالك المحلي

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية، وزارة البلدية القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية 

ا حول العالم وهي تتميز بقيم غذائية عاملية وسبل متنوعة الستهالكها، ما يجعلها جزًءا 
ً
الطماطم هي محصول الخضروات األكثر إنتاًجا واستهالك

شير إلى هذا املحصول باعتباره سلعة أساسية بموجب برنامج استراتيجية قطر الوطنية لألمن 
ُ
ال يتجزأ من السلة الغذائية لألسر القطرية. وقد أ

الغذائي )2023-2018( كما حاز على الدعم التمويلي إلجراء البحوث في البرامج التي من شأنها أن تحّسن إنتاج الطماطم في قطر.

من إجمالي كمية الخضروات املباعة في السوق املركزي   %24 وقد شكلت الطماطم نسبة  لطاملا كان الطلب على الطماطم مرتفًعا في قطر. 
بالدوحة في العام 2020. كذلك شهد استهالك الفرد من الطماطم ارتفاًعا مطرًدا على مر السنوات حيث ازداد من 17.7 كيلوجرام سنوًيا في العام 
2021. باإلضافة إلى ذلك، ساهم وجود بضع شركات إنتاج األغذية املعالجة والعصائر واملشروبات  33.3 كيلوجرام سنوًيا في العام  إلى   2017

املصّنعة )مثل مصنع املنال لألغذية(، في دعم الطلب على الطماطم في البالد.

وفي خالل السنوات القليلة املاضية، ارتفع إجمالي استهالك الطماطم من 48,221 طن في العام 2017 إلى 91,802 طن في العام 2020 بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 17.46%. وقد لّبت الواردات الكم األكبر من هذا الطلب االستهالكي بنسبة 57%، فيما تمت تلبية النسبة املتبقية من خالل 

اإلنتاج املحلي الذي ال ينفك يتحسن على مر األعوام.

من املتوقع أن ينمو الطلب املحلي على الطماطم بمعدل ثابت في املستقبل، حيث ُيرتقب أن يصل االستهالك إلى 155,455 طن بحلول العام 2027. 
ويتوقع أيًضا أن يكون ارتفاع الطلب مفيًدا للمنتجين املحليين الذين سيلعبون دوًرا مهًما في تحقيق أهداف االكتفاء الذاتي عن طريق تلبية نسبة 

كبيرة من االستهالك املحلي من الطماطم.

معدل النمو السنوي
 املركب: %11.35

8-1-2 - تحليل واردات الطماطم
شهد استيراد الطماطم ارتفاًعا من 34,022 طن في العام 2017 إلى 52,300 طن في العام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.35%. غير أن 
معدل نمو الواردات يتراجع تدريجًيا منذ سنوات بسبب تجّدد التركيز على تلبية الطلب من خالل اإلنتاج املحلي. وبالتالي، انخفضت نسبة االعتماد 

على واردات الطماطم من 70.55% في العام 2017 إلى 56.97% في العام 2021.

95.7% من الطماطم من ثالثة بلدان هي إيران والهند وتركيا. وكانت إيران الشريك التجاري األكبر بينها، حيث  2020، تم توريد نحو  في العام 
ساهمت بحوالي 79.5% من الطماطم املستوردة. وفي حين يعتبر متوسط أسعار هذه الواردات منخفًضا باملقارنة مع واردات الطماطم من البلدان 
األكثر تقدًما مثل هولندا وإسبانيا، إال أن األبحاث األولية كشفت أن جودة الطماطم املستوردة من الشركاء الثالثة الرئيسيين أدنى من جودة 

الطماطم املحلية/األوروبية.

الواردات االعتماد على االستيراد

معدل النمو السنوي
 املركب: %17.5

معدل النمو السنوي
 املركب: %9.2

متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع

91.8 95.7 106.2 116.8 128.5 141.3 155.5

52.30

2021

%57
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جدول 11: واردات الطماطم للعام 2020: الشركاء التجاريون ومتوسط األسعار

الشكل البياني 57: تركيز توزّع واردات الطماطم: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب الحجم، %(

الشكل البياني 58: تركيز توزّع واردات الطماطم: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب القيمة، %(

الشكل البياني 59: المساحة المزروعة: الطماطم )هكتار(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

إيران

الهند

تركيا

املغرب

هولندا

األردن

إسبانيا

لبنان

أذربيجان

ُعمان

44,336.08

5,039.85

4,018.99

895.06

569.97

238.48

205.36

144.52

89.08

73.78

79.49

9.04

7.21

1.6

1.02

0.43

0.37

0.26

0.16

0.13

53.83

12.13

7.94

7.79

9.85

0.41

4.47

1.29

0.22

0.22

49,252.52

11,097.97

7,266.48

7,131.68

9,014.89

377.53

4,089.45

1,178.84

200.40

205.41

1.11

2.20

1.81

7.97

15.82

1.58

19.91

8.16

2.25

2.78

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة من 

الحجم اإلجمالي 
)%(

النسبة 
من القيمة 

اإلجمالية )%(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

املصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية

على الرغم من تركيز الحكومة على تنويع الشراكات التجارية بهدف التخفيف من املخاطر املرتبطة بالوضع الجيوسيا�سي وبسلسلة اإلمداد، ارتفع 
حجم الواردات من الدول الثالثة الرئيسية من 73.5% في العام 2017 إلى 95.7% في العام 2020. أما من ناحية القيمة، فارتفعت الواردات من 
58.8% إلى 73.9% خالل الفترة نفسها. وهذا يدل على ثبات إمدادات الطماطم من الدول التي تورد هذا املحصول بسعر تناف�سي، علًما بأن اإلنتاج 

املحلي بدأ يحل محل الطماطم ذات الجودة األعلى واملوردة من بعض األسواق النامية.

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

المصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

8-1-3 - تحليل اإلنتاج المحلي من الطماطم

معدل النمو السنوي
 املركب: %8.76

اكتسب إنتاج الطماطم املحلي زخًما قوًيا، مستفيًدا بشكل خاص من الدعم الذي قدمته الحكومة لتعزيز األنشطة الزراعية. فزادت املساحة 
املزروعة من 303 هكتارات في العام 2017 إلى 465 هكتارا في العام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %8.76.

ارتفعت كمية الطماطم املنتجة محلًيا بوتيرة أسرع خالل هذه الفترة، حيث زادت من 14563 طن في العام 2017 إلى 39,502 طن في العام 2020 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.33%. وكاد معدل نمو اإلنتاج أن يناهز ثالثة أضعاف معدل نمو األرا�سي املزروعة بالطماطم، وهذا ما يشير إلى 

تحّسن املردود ويعكس االنتقال من زراعة الحقول املفتوحة إلى الزراعة في البيوت املحمية التي تعتبر أكثر إنتاجية.

وقد كشفت األبحاث األولية أن تحّسن مردود الطماطم قد ُيعزى إلى التحسن الذي شهدته عوامل اإلنتاج بشكل عام. إذ تستورد قطر البذور 
 عن ذلك، 

ً
ر سماد اليوريا لتحضير التربة من الداخل. فضال

ّ
الهجينة واألسمدة )النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم( من الخارج، في حين توف

424
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الشكل البياني 60: الطماطم: اإلنتاج المحلي )ألف طن( ومتوسط المردود

الشكل البياني 61: الطماطم: األسعار المحلية الشهرية )ريال قطري/كجم( والعرض المحلي الشهري )طن( في السوق 
المركزي بالدوحة

جدول 12: تسعيرة الطماطم المحلية من شركة محاصيل )3 إلى 6 فبراير 2022(

اكتسب القطاع الزراعي دراية وخبرة كبيرتين في تحسين عملية اإلنتاج بما يتناسب مع الظروف املحلية. كما ساهم التحول إلى إنتاج الطماطم في 
البيوت املحمية، الذي شكل 82.41% من إنتاج الطماطم املحلي في العام 2021، في زيادة املردود من 48.1 طن/هكتار في العام 2017 إلى 93.17 

طن/هكتار في العام 2021.

استناًدا إلى األبحاث األولية، يبدأ موسم بذر الطماطم املحلية في قطر في شهَري أغسطس وسبتمبر. وتدوم الدورة الكاملة بين ستة وثمانية أشهر، 
فيبدأ موسم الحصاد في أواخر ديسمبر ويستمر حتى مارس. ويتضح هذا األمر من الشكل البياني أدناه الذي ُيظهر أن العرض املحلي يبدأ في االرتفاع 

بشكل طفيف في ديسمبر ويزداد تدريجًيا اعتباًرا من يناير، إلى أن يبلغ ذروته بحلول شهَري مارس ونيسان.

ي العرض كثيًرا ابتداًء 
ّ
مع ازدياد العرض من يناير إلى أبريل، تميل األسعار إلى االنخفاض. فالشكل البياني أدناه ُيظهر أيًضا أنه، على الرغم من تدن

من شهر يوليو، تبقى األسعار ضمن نطاقها وتحديًدا في املستويات الدنيا، وذلك بسبب منافسة أسعار الواردات التي يواجهها املزارعون املحليون. 
فقد يخفض املزارعون األسعار املحلية خالل موسم الصيف األعجف حيث يتوقعون جني األرباح في موسم الذروة حين تكون األسعار مؤاتية 

والعرض كذلك.

املصدر: شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، األبحاث األوليةاملصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

املصدر: وزارة البلدية

اإلنتاج المحليمتوسط المردود )طن/هكتار(

األسعار المحلية الشهريةالعرض المحلي الشهري

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 مارس
2019 

 أبريل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

 يوليو
2019 

 أغسطس
2019 

 سبتمبر
2019 

أكتوبر 
2019

 نوفمبر
2019 

 ديسمبر
2020 

 يناير
2020 

 فبراير
2020 

 مارس
2020 

ث كل ثالثة أيام. وتبرم الشركة مع  حدَّ
ُ
من خالل برنامج ضمان، تم تكليف شركة محاصيل بشراء الطماطم من املزارعين بأسعار بيع فورية ت

املزارعين عقود أسعار تتيح لهم التخطيط ملوسم الحصاد، وقد اشترت من املزارعين املحليين مقدار 4,603.3 طن من الطماطم في العام 2020. 
في ما يلي األسعار التي وضعتها شركة محاصيل خالل الفترة املمتدة بين 3 و6 فبراير 2022.

نظًرا إلى حجم الطلب، تقوم غالبية املزارع العاملة في قطر بإنتاج الطماطم. لكّن السوق مقّسمة، وال يستطيع إال عدد قليل من املزارع الكبيرة، 
 )تفّضل محالت 

ً
مثل أجريكو ومزرعة الصفوة ومجمع السليطين الزراعي والصناعي واملزرعة العاملية، إمداد محالت السوبر ماركت الكبيرة مباشرة

السوبر ماركت الشراء بكميات كبيرة من مصدر واحد(، في حين أن معظم املزارع األخرى ال تنتج الكميات الكافية لتلبية متطلبات املتاجر الكبيرة؛ 
وبالتالي، تعتمد على شركة محاصيل واملوزعين لبيع إنتاجها من الطماطم.

تشير زيادة مساحة األرا�سي املزروعة بالطماطم إلى تفضيل نسبي أعلى إلنتاج الطماطم، سواء في الحقول املفتوحة أو في البيوت املحمية. وقد 
كشفت األبحاث األولية عن ميل متزايد بين السكان القطريين إلى املنتجات الطازجة والعضوية املنتجة محلًيا. وقد أدى هذا التحول في التفضيالت 

أيًضا إلى ارتفاع الطلب )وبالتالي ارتفاع اإلنتاج( على الطماطم املنتجة محلًيا، خصوًصا تلك املزروعة في البيوت املحمية.

تعطي األشكال البيانية التالية نظرة أعمق على املساحة املزروعة واإلنتاج املحلي ومردود الطماطم في الحقول املفتوحة والبيوت املحمية. فقد 
ارتفعت نسبة املساحة املزروعة في البيوت املحمية من 16.43% )49.8 هكتار( في العام 2017 إلى 45.28% )192 هكتار( في العام 2021، وترافق 
مساحة 

َّ
ل
َ
هذا االرتفاع مع زيادة في مردود البيوت املحمية من 140.12 طن/هكتار في العام 2017 إلى 169.56 طن/هكتار في العام 2021. وفي حين ق

األرا�سي املزروعة في الحقول املفتوحة من 253.2 هكتار في العام 2017 إلى 232 هكتار في العام 2021، بقي مردودها ثابًتا عند 30 طن للهكتار، ما 
يشير إلى أن الزيادة اإلجمالية في املردود واإلنتاج كانت مدفوعة بزراعة البيوت املحمية.

السعر )ريال قطري/كجم(نوع الزراعةالدرجة

3سلكي1

2.4سلكي2

1.92سلكي3

2.5أر�سي1

2أر�سي2

معدل النمو السنوي
 املركب: %28.33

39.5

93.2
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الشكل البياني 65: أسعار الطماطم المحلية مقابل أسعار الطماطم المستوردة )ريال قطري للطن(

جدول 13: الوقت الالزم إلنتاج الطماطم: الزراعة في الحقول المفتوحة مقابل الزراعة في البيوت المحمية

الشكل البياني 62: المساحة المزروعة بالطماطم: الحقول المفتوحة مقارنًة بالبيوت المحمية )هكتار(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

الشكل البياني 63: اإلنتاج المحلي من الطماطم: الحقول المفتوحة مقارنًة بالبيوت المحمية )أطنان(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

املصدر: األبحاث األولية

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

الشكل البياني 64: متوسط المردود من الطماطم: الحقول المفتوحة مقارنة بالبيوت المحمية )طن بالهكتار(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

8-1-4 - تنافسية األسعار

8-1-5 - دورة اإلنتاج والتكاليف والربحية 

تستدعي زراعة الطماطم املستدامة أن تكون الطماطم املنتجة محلًيا قادرة على منافسة الطماطم املستوردة من حيث الجودة والسعر. بناًء 
على بيانات منظمة األغذية والزراعة، بلغ متوسط أسعار الطماطم املنتجة محلًيا 2.5 ريال قطري للكيلوجرام الواحد في العام 2020. في املقابل، 
بلغ متوسط سعر الطماطم املستوردة 1.64 ريال قطري فقط لكل كيلوجرام بسبب انخفاض أسعار اإلمدادات من إيران. لكن اإلمدادات من 
أسواق االستيراد األخرى، مثل الهند وتركيا واملغرب وهولندا، أعلى من متوسط سعر الطماطم املنتجة محلًيا. وقد استحوذ املنتجون املحليون 
على حصة هذه الدول خالل السنوات القليلة املاضية. فساعد اختراق املنتجين املحليين للسوق على تفضيل املستهلكين القطريين للطماطم 

العضوية الطازجة املنتجة محلًيا على الطماطم املستوردة.

 بين 5 و8 أشهر، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت مزروعة في حقول مفتوحة أو في 
ً
تبّين من األبحاث األولية أن دورة إنتاج الطماطم تتراوح عادة

عّد فترة الحصاد في الحقول املفتوحة أقصر من فترتها في البيوت املحمية ألن الزراعة في الحقول املفتوحة ال تتمتع بدرجة 
ُ
بيوت محمية. وت
الحماية نفسها.

يلخص الجدول أدناه الوقت املستلزم إلنتاج الطماطم في قطر باستخدام مختلف أساليب الزراعة:

األسعار المحليةأسعار االستيراد

الحقول املفتوحةالبيوت املحميةالتفاصيل

أقل من 7تحضير التربة

2

أقل من 7

1

40-4035-35النمو الخضري )من بذرة إلى نبتة(

42-5037-40اإلزهار )من نبتة إلى زهرة(

25-2520-20اإلثمار )من زهرة إلى ثمرة(

60-10045-90فترة الحصاد

175-220150-190الوقت اإلجمالي لكل دورة

عدد دورات املحاصيل التي 
يمكن زراعتها في السنة

عدد األيام
 الالزم من أجل

32,555.0

6,948.0

22,461.0

9,355.5

19,126.6

9,182.6

8,380.2

6,977.9

7,585.1

17,752.8

169.6

147.0

148.4

146.5

140.1

29.9

30.0

30.0

30.0

30.0
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جدول 14: متوسط تكلفة مدخالت اإلنتاج لكل ألف م2: الطماطم )القيمة بالريال القطري(

جدول 15: متوسط تكاليف اإلنتاج وصافي العائدات: الطماطم

إن تكلفة اإلنتاج في البيوت املحمية أعلى بشكل كبير من تكلفته في الحقول املفتوحة. لكن ما يعّوض عن هذا الفارق هو السعر األعلى الذي تحققه 
طماطم البيوت املحمية. كما أن ربحية الطماطم املحمية أعلى من ربحية الطماطم املزروعة في الحقول املفتوحة. وهذه الربحية العالية، مقرونة 

بالطلب املناسب، تفّسر التحول نحو زراعة الطماطم في البيوت املحمية.

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

%23

3,5032,145

16,4245,870

1,094381

2,7321,157

1,002293

1,175432

1,929776

1,666

332

2,255

8.6

1,923

%15

139

1,359

5.6

1,220

البند

621

3,059-

271292

املدخالت

الحقول املفتوحة

العائد على االستثمار )%(

الحقول املفتوحةالبيوت املحمية

العمالة البشرية

املجموع

صافي العائدات )ريال قطري(

متوسط سعر البيع )ريال قطري/طن(

اإلنتاجية )طن/فدان(

تكاليف اإلنتاج )ريال قطري/طن(

البيوت املحمية

تكاليف أخرى

تكاليف التسويق

املبيدات

األسمدة العضوية

األسمدة الكيماوية

البذور

إهالك البيوت املحمية

العمالة اآللية/امليكانيكية

8-2 - الخيار

8-2-1 - االستهالك المحلي

يعتبر الخيار من الخضروات املهمة التي شهدت طلًبا عالًيا في قطر، حيث استحوذ في العام 2020 على نسبة 27.42% من محاصيل الخضروات 
املنتجة و3.11% من إجمالي الواردات الزراعية في قطر. وقد كان اإلنتاج املحلي للخضروات يرتفع بشكل ثابت في ضوء نمو الطلب والعوامل 

املالئمة لإلنتاج من خالل تقنيات الزراعة الحديثة في البيوت املحمية.

أصبح الخيار، املصّنف كسلعة أساسية في استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي، من الخضروات املفضلة أكثر فأكثر لدى السكان القطريين. 
وتتضح أهمية الخيار من تضاعف استهالكه الفردي من 7.04 كيلوجرام في السنة في العام 2017 إلى 14.22 كيلوجرام في السنة في العام 2020.

خالل هذه الفترة، نما االستهالك اإلجمالي للخيار من 19,184 طن إلى 32,749 طن، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.3%. واألهم من ذلك هو 
2020. ومع أن استيراد الخيار ضروري  66.7% من إجمالي االستهالك في العام  أنه تمت تلبية هذا الطلب بمعظمه من اإلنتاج املحلي الذي لّبى 
ع أن يصل الطلب املحلي إلى 72,502 طن بحلول العام 2027، من 

َّ
لسد الفجوة في اإلنتاج، إال أن أهميته تراجعت في السنوات األخيرة. وفيما يتوق
املمكن أن يكتسب اإلنتاج املحلي من الخيار زخًما في السنوات القليلة املقبلة.
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الشكل البياني 66: االستهالك المحلي: الخيار )ألف طن(

الشكل البياني 67: واردات الخيار: الكمية )ألف طن( واالعتماد على االستيراد )نسبة مئوية من االستهالك(

جدول 16: واردات الخيار للعام 2020: الشركاء التجاريون ومتوسط األسعار

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء ، وزارة بلدية القطرية 

املصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء

8-2-2 - تحليل الواردات
ارتفعت واردات الخيار باإلجمال من 7,273 طن في العام 2017 إلى 10,900 طن في العام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10,64%. مع ذلك، 
تراجع معدل نمو الواردات تدريجًيا على مر األعوام. في الواقع، انخفضت الواردات بنسبة 13.3% من عام 2020 إلى عام 2021. ويعود ذلك بالدرجة 

الكبرى إلى بدء املنتجين القطريين بتلبية الطلب املحلي.

إيران هي ثاني أكبر منتج للخيار في العالم والشريك التجاري األكبر لقطر، حيث تستحوذ على حوالي 90.6% من إجمالي كمية الواردات. لكنها شكلت 
نسبة 58.76% فقط من قيمة الواردات في العام 2020، ما يدل على سعر استيراد منخفض نسبًيا يتيح لها االستئثار بالحصة الكبرى من واردات 

البالد.
يوضح الشكل البياني أدناه متوسط أسعار االستيراد للعام 2020 من أكبر سبعة شركاء تجاريين. وقد كانت أسعار املنتجات من الهند أعلى بـ 6.12 
أضعاف من أسعار املنتجات املستوردة من إيران، في حين سجلت أسعار الخيار من الدول املتقدمة، مثل هولندا وإسبانيا، مستوًى أعلى بلغ 

17.68 ريال قطري للكيلوجرام و16.87 ريال قطري للكيلوجرام على التوالي.

بالتالي، يتركز استيراد الخيار إلى قطر مع ثالثة شركاء رئيسيين تتصّدرهم إيران، التي استحوذت على 99.2% من إجمالي الواردات للعام 2020، 
بزيادة عن نسبة 87.9% املسجلة في العام 2017. أما من ناحية القيمة، فقد ارتفعت حصة الشركاء التجاريين الرئيسيين الثالثة من 62.92% إلى 

93% في الفترة ما بين العامين 2017 و2020.

ن املنتجون املحليون من استبدال الواردات من البلدان األخرى بمنتجات طازجة وعالية الجودة 
ّ
مع أن األسعار اإليرانية تنافسية للغاية، تمك

يقّدمونها للسكان املحليين. وبالنتيجة، أخذت حصة الواردات من البلدان ذات األسعار املرتفعة تتراجع على مر السنين. ويوضح الشكل البياني 
أدناه درجة تركيز الواردات مع أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء تجاريين. وقد تم إعطاء تحليل مفصل لحصة الواردات )بحسب الحجم والقيمة( في 

الفترة 2020-2017 في الجدول 2 من امللحق د.

الوارداتاالعتماد على االستيراد

111,394.4890.6358.76 12,030.911.06

76.250.050.51 105.4316.87

66.530.050.31 63.519.73

530.960.252.67 547.4117.68

456.740.453.50 716.1212.62

356.800.451.88 385.696.79

21,021.348.1232.36 6,626.236.49

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة من الحجم 

اإلجمالي )%(
القيمة )ألف ريال 

قطري(
النسبة من القيمة 

اإلجمالية )%(
متوسط أسعار االستيراد 

)ريال قطري / كجم(

إيران

إسبانيا

سريالنكا

هولندا

لبنان

بنغالديش

الهند

معدل النمو السنوي
 املركب: %14.3

معدل النمو السنوي
 املركب: %14.2

معدل النمو السنوي
 املركب: %10.64

متوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقع

72.519.2 31.6 37.4 41.0 32.7 38.0 42.9 48.9 55.8 63.6

33.28%
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الشكل البياني 68: تركيز توزّع واردات الخيار: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب الحجم، %(

الشكل البياني 69: تركيز توزّع واردات الخيار: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب القيمة، %(

الشكل البياني 70: المساحة المزروعة: الخيار )هكتار(

الشكل البياني 71: الخيار: اإلنتاج المحلي )ألف طن( والمردود

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

8-2-3 - اإلنتاج المحلي من الخيار

معدل النمو السنوي
 املركب: %10.47

معدل النمو السنوي
 املركب: %16.17

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

سر القطرية للخيار، وّجهت املزارع املحلية مواردها لتلبية الطلب املتنامي. وفي خالل الفترة 2017-2020، 
ُ
إزاء االرتفاع املستمر في معدل شراء األ

نمت املساحة املزروعة بالخيار من 123 هكتار في العام 2017 إلى 185 هكتار في العام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.74%. وأّدت مساعي 
الحكومة لتوطين الزراعة إلى توّسع زراعة الخيار في البيوت املحمية بشكل كبير على مر السنوات – حتى باتت كامل األرض املزروعة تقريًبا مكّونة 

من مزارع بيوت محمية.

ترافق ذلك أيًضا مع زيادة ثابتة في املردود بفضل ارتفاع مستوى الدراية والتطور في زراعة البيوت املحمية. باإلضافة إلى ذلك، مّولت الوكاالت 
الحكومية األبحاث املتعلقة بتحسين إنتاجية الخيار، في حين أن إمكانية الوصول إلى املوارد األساسية كالبذور واألسمدة التي يتم استيرادها من 
أوروبا، وتوفر اليوريا والسماد العضوي محلًيا، دعما زراعة الخيار املحلية في البيوت املحمية. فارتفع عموًما املردود من 97.5 طن للهكتار في العام 

2017 إلى 118.1 طن للهكتار في العام 2021.

مع أن الخيار ال ُيزرع إال في البيوت املحمية في قطر ويمكن عملًيا زراعته طوال السنة، إال أن الظروف املناخية خالل فصل الصيف تترك تأثيًرا 
كبيًرا على اإلنتاجية حتى في البيوت املحمية. ويتضح هذا األمر من الشكل البياني أدناه الذي يبّين أن العرض املحلي الشهري يميل إلى االنخفاض 
خالل أشهر الصيف ويعاود االرتفاع اعتباًرا من أكتوبر، في حين تبقى األسعار املحلية للخيار ضمن النطاق. وخالل مواسم الحصاد، يرتفع العرض 
املحلي فيؤدي إلى انخفاض األسعار املحلية. وابتداًء من أبريل، يؤدي تراجع العرض املحلي إلى ارتفاع األسعار إلى أن ينتعش العرض املحلي في 

أكتوبر.

اإلنتاج المحليمتوسط المردود )طن / هكتار(
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الشكل البياني 72: الخيار: األسعار المحلية الشهرية )ريال قطري/كجم( والعرض المحلي الشهري )طن( في السوق المركزي 
بالدوحة

جدول 17: تسعيرة شركة محاصيل للخيار المحلي )3 فبراير 2022 – 6 فبراير 2022(

الخيار باألسعار الفورية التي تنشرها شركة  ل شراء 
ّ
يشك وكما في حالة الطماطم، 

محاصيل آلية دعم للمزارع املحلية. فاملزارع التي تنتج الطماطم تنتج الخيار أيًضا بما 
أنه أحد محاصيل الخضروات التي يرتفع الطلب عليها محلًيا. ويتميز هيكل اإلنتاج 
 مع محالت 

ً
بطبيعته املجزأة، حيث تستطيع بعض املزارع الكبيرة التعامل مباشرة

املتوسطة  املزارع  تعتمد معظم  الوقت نفسه،  في  لبيع منتجاتها.  السوبر ماركت 
املحلية  املزارع  وأسواق  الجملة  وتجار  محاصيل  شركة  على  الحجم  والصغيرة 
لتصريف منتجات الخيار لديها. وفي العام 2020، اشترت محاصيل 3838.3 طن من 

الخيار من املزارعين املحليين.

الشكل البياني 73: المساحة المزروعة بالخيار: الحقول المفتوحة مقارنة بالبيوت المحمية )هكتار(

الشكل البياني 74: اإلنتاج المحلي من الخيار: الحقول المفتوحة مقارنة بالبيوت المحمية )طن( 

املصدر: شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية

املصدر: وزارة البلدية القطرية

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 مارس
2019 

 أبريل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

 يوليو
2019 

 أغسطس
2019 

 سبتمبر
2019 

 نوفمبر
2019 

 أكتوبر
2019 

 ديسمبر
2019 

 يناير
2020 

 فبراير
2020 

 مارس
2020 

األسعار المحلية الشهريةالعرض المحلي الشهري

15.25

24.2

33.36

السعر )ريال قطري/كجم(نوع الزراعةالدرجة

محمي

محمي

محمي

يكاد إنتاج الخيار في قطر أن ينحصر بالزراعة في البيوت املحمية. فنسبة زراعة الخيار في الحقول املفتوحة مستمرة في االنخفاض منذ سنوات بسبب مشاكل اإلنتاجية 
واملنافسة. في هذا اإلطار، تقدم األشكال البيانية التالية نظرة فاحصة على املساحة املزروعة واإلنتاج املحلي ومردود الخيار في الحقول املفتوحة والبيوت املحمية. فقد 
2021، بالترافق مع زيادة في مردود  98.59% )182 هكتار( في العام  2017 إلى  97.07% )119.4 هكتار( في العام  ارتفعت نسبة املساحة املزروعة بالبيوت املحمية من 
2021. في املقابل، انحسرت مساحة األرا�سي املزروعة في الحقول املفتوحة من 3.6  120طن/هكتار في العام  2017 إلى  99.99 طن/هكتار في العام  البيوت املحمية من 
هكتار في العام 2017 إلى 3 هكتار في العام 2021، بينما بقي مردودها شبه مستقر عند مستوى يزيد بعض ال�سيء عن 14 طن للهكتار، ما يشير إلى أن الزيادة اإلجمالية في 

املردود واإلنتاج كانت مدفوعة بالبيوت املحمية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

21813.00
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الشكل البياني 75: متوسط مردود الخيار: الحقول المفتوحة مقارنة بالبيوت المحمية )طن/هكتار(

الشكل البياني 76: أسعار الخيار المحلي مقابل أسعار الخيار المستورد )ريال قطري/طن(

جدول 18: الوقت الالزم إلنتاج الخيار: البيوت المحمية 

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

املصدر: املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

8-2-4 - تنافسية األسعار
نت من منافسة 

ّ
ليست قطر في موقع متكافئ مع إيران، فهذه األخيرة قادرة على توفير الخيار بسعر منخفض للغاية يقتصر على 1.06 ريال قطري للكيلوجرام. ولكنها تمك

الشركاء اآلخرين في السعر والجودة على حّدٍ سواء. وينطبق هذا األمر بشكل خاص على نسبة الواردات من الدول املتقدمة التي انخفضت من 1.31% في العام 2018 
إلى 0.75% في العام 2020.

تشير األبحاث األولية إلى أن دورة اإلنتاج العادية للخيار في قطر تتراوح بين 3 و4 أشهر. 
يلخص الجدول أدناه الوقت املطلوب إلنتاج الخيار في البيوت املحمية في قطر.

األسعار المحليةأسعار الخيار المستورد

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

8-2-5 - دورة اإلنتاج والتكاليف والربحية

البيوت املحميةالتفاصيل

أقل من 7تحضير التربة

3

7النمو الخضري )من بذرة إلى نبتة(

40-35اإلزهار )من نبتة إلى زهرة(

7اإلثمار )من زهرة إلى ثمرة(

70-60فترة الحصاد

130-110الوقت اإلجمالي لكل دورة

عدد دورات املحاصيل التي يمكن زراعتها في السنة

عدد األيام
 الالزم من أجل

املصدر: األبحاث األولية
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جدول 19: متوسط تكلفة مدخالت اإلنتاج لكل ألف م2: الخيار )القيمة بالريال القطري(

جدول 20: متوسط تكاليف اإلنتاج وصافي العائدات: الخيار 

ر إنتاج الخيار في البيوت املحمية سعر 2540 ريال قطري للطن، وهو ما يترجم إلى عائد استثمار بنسبة %20.
ّ
يوف

املدخالت

البند

البيوت املحمية

البيوت املحمية

العمالة البشرية

العائد على االستثمار )%(

تكاليف اإلنتاج )ريال قطري/طن(

اإلنتاجية )طن/فدان(

متوسط سعر البيع )ريال قطري/طن(

صافي العائدات )ريال قطري(

املجموع

تكاليف أخرى

تكاليف التسويق

املبيدات

األسمدة العضوية

األسمدة الكيماوية

البذور

إهالك البيوت املحمية

العمالة اآللية/امليكانيكية

3,004

20%

2,212

6.9

2,540

328

240

2,965

2,126

1,679

1,079

774

2,395

1,031

15,294

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

8-3 - الفلفل األخضر/ الحلو
الفلفل األخضر/الحلو - املسّمى في ما بعد بالفلفل - هو أيًضا من الخضروات املصّنفة كسلعة أساسية في استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 
ل الفلفل 3.24% من إجمالي املحاصيل الزراعية املنتجة محلًيا 

ّ
نظًرا ألهميته في املواد الغذائية التي تستهلكها األسر في قطر. وفي العام 2020، شك

و3.96% من إجمالي الواردات. مع ذلك، ال يزال إنتاج الفلفل املحلي منخفًضا، بينما تبلغ نسبة االعتماد على الواردات 77.79% تقريًبا. فزراعة 
الفلفل في الحقول املفتوحة والبيوت املحمية ككل مقّيدة بسبب قلة املردود وانخفاض الجودة.

رجم هذا 
ُ
2021. وقد ت 6.71 كيلوجرام سنوًيا في العام  إلى   2017 4.89 كيلوجرام سنوًيا في العام  ارتفع استهالك الفرد من الفلفل في قطر من 

االرتفاع إلى نمو في الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.18% خالل الفترة نفسها، أي زيادة في االستهالك من 13,332 طن في العام 2017 إلى 
18,511 طن في العام 2021.

26,292 طن في العام  2021 و2027 وأن يزيد إلى  6.02% بين  ومن املتوقع أن ينمو االستهالك اإلجمالي للفلفل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
2027. كما ُيتوقع أن يتجاوز اإلنتاج املحلي نمو الواردات ليؤدي إلى تقليل االعتماد على االستيراد خالل السنوات القليلة املقبلة.

8-3-1 - االستهالك المحلي
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الشكل البياني 77: االستهالك المحلي: الفلفل األخضر/الحلو )ألف طن(

الشكل البياني 78: واردات الفلفل األخضر/الحلو: الكمية )ألف طن( واالعتماد على الواردات )نسبة مئوية من االستهالك(

جدول 21: واردات الفلفل األخضر/الحلو للعام 2020: الشركاء التجاريون ومتوسط األسعار

تعّد إيران والهند أكبر شريكين تجاريين لقطر بنسبة %52.16 
و33.05% من إجمالي واردات الفلفل.

وإلى جانب باكستان، تستحوذ هذه الدول الثالث على حصة 
88.66% من واردات الفلفل إلى قطر.

 مثل هولندا 
ً
ويشمل شركاء االستيراد الرئيسيون اآلخرون دوال

ليست  أسعارها  ولكن  وغيرها،  وتايالند  واملغرب  وإسبانيا 
تنافسية بقدر الدول املصّدرة الثالث األولى. وقد بلغ متوسط 
أسعار الواردات في العام 2020 من الدول النامية مثل إيران 
قطري  ريال  و4.62  للكيلوجرام  قطري  ريال   1.09 والهند 
للكيلوجرام على التوالي، في حين بلغ متوسط أسعار الواردات 
من الدول املتقدمة مثل هولندا وإسبانيا 18.59 ريال قطري 

للكيلوجرام و19.46 ريال قطري للكيلوجرام على التوالي.

معدل النمو السنوي
 املركب: %8.55

معدل النمو السنوي
 املركب: %6.02

معدل النمو السنوي
 املركب: %4.5

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية
املصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية

متوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقع

8-3-2 - تحليل الواردات
خالل الفترة 2020-2017، زادت واردات الفلفل من 12071 طن في العام 2017 إلى 14,400 طن في العام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
4.5%، مع اإلشارة إلى أن كمية الواردات تساهم في تلبية 77.8% من الطلب. فاالعتماد على االستيراد لم يشهد إال انخفاًضا طفيًفا خالل العام 
2018 بالرغم من التركيز على اإلنتاج املحلي لتحقيق أهداف االكتفاء الذاتي. مع ذلك، شهدت السنوات الالحقة تراجًعا قوًيا في معدالت االعتماد 
فت املزارع املحلية إنتاجها خالل عاَمي 

ّ
على الواردات، وبلغ هذا التراجع ذروته مع انخفاض واردات الفلفل بنسبة 9.83% في العام 2021. وقد كث

2020-2019 لسد الفجوة.

الوارداتاالعتماد على الواردات

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة من الحجم 

اإلجمالي )%(
القيمة

)ألف ريال قطري(
النسبة من القيمة 

اإلجمالية )%(
متوسط أسعار االستيراد 

)ريال قطري / كجم(

إيران

الهند

باكستان

األردن

هولندا

ُعمان

إسبانيا

املغرب

تايالند

لبنان

8,330.01 152.169,079.5915.531.09

60.12 100.38546.950.949.10

60.98 90.381,603.472.7426.30

130.14 80.811,365.412.3410.49

245.95 71.544,785.558.1919.46

329.01 62.061,147.211.963.49

432.75 52.718,046.2913.7718.59

484.99 43.042,897.364.965.97

551.08 33.453,711.016.356.73

5,278.92 233.0524,414.9441.774.62

13.3 17.9 18.9 19.3 18.5 19.5 20.4 21.7 23.0 24.6 26.3

12.07 16.15 16.28 15.97 14.40

90.5%

90.0%

87.2% 82.6%

77.79%
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الشكل البياني 79: تركيز توزّع واردات الفلفل األخضر/الحلو: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب الحجم، %(

الشكل البياني 80: تركيز توزّع واردات الفلفل األخضر/الحلو: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب القيمة، %(

الشكل البياني 81: المساحة المزروعة: الفلفل األخضر/الحلو )هكتار(

الشكل البياني 82: الفلفل األخضر/الحلو: اإلنتاج المحلي )ألف طن( ومتوسط المردود

ن املنتجون املحليون من منافسة شركاء آخرين أصغر حجًما وتحسين 
ّ
في حين ال تزال واردات الفلفل كثيفة ودرجة االعتماد عليها عالية، تمك

زت على وجود رواسب 
ّ
اختراق السوق. ومن شأن املخاوف التي أثارتها مؤخًرا وزارة الصحة العامة حول جودة الفلفل املستورد من الهند )حيث رك

مبيدات( أن تعطي دفًعا إضافًيا للتوسع في اإلنتاج املحلي.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

8-3-3 - اإلنتاج المحلي من الفلفل الحلو

معدل النمو السنوي
 املركب: %14.57

معدل النمو السنوي
 املركب: %34.36

توّسع اإلنتاج املحلي من الفلفل بمقدار 2.7 ضعًفا بسبب ازدياد املساحة املزروعة من 65 هكتار في العام 2017 إلى 112 هكتار في العام 2021 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.57%. ويعود هذا النمو إلى تزايد إنتاج الفلفل في البيوت املحمية. في الواقع، شهدت مساحة إنتاج الفلفل نمًوا 
سنوًيا بنسبة 23% و28% و 3% خالل األعوام 2019 و 2020 و2021 على التوالي، ما يشير إلى تفضيل متزايد بين املزارع إلنتاج الفلفل محلًيا 

من أجل تلبية الطلب املحلي.

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

ارتفع اإلنتاج املحلي بمعدل ناهز ضعف املساحة املزروعة بالفلفل، والسبب هو ارتفاع متوسط املردود من 19.4 طن للهكتار في 2017 إلى 36.7 
طن للهكتار في 2021 ، بمجرد زيادة نسبة الزراعة في البيوت املحمية )التي تعتبر أكثر إنتاجية مقارنة بالحقول املفتوحة(.

كشفت األبحاث األولية أن الفلفل الحلو ُيزرع في موسم بذر الطماطم نفسه، حيث يبدأ العرض املحلي باالرتفاع في ديسمبر ويكتسب الزخم 
اعتباًرا من يناير إلى أن يبلغ الذروة في مارس - أبريل. وترتفع األسعار املحلية مع انخفاض العرض املحلي خالل املوسم األعجف، وتعود فتنخفض 

مع ارتفاع العرض.

اإلنتاج المحليالمردود )طن للهكتار(

36.7

30.8
28.2

26.019.4

3.4
4.1

2.41.81.3

108.8 112
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الشكل البياني 83: الفلفل الحلو: األسعار المحلية الشهرية )ريال قطري/كجم( والعرض المحلي الشهري )طن( في السوق 
المركزي بالدوحة

جدول 22: تسعيرة محاصيل للفلفل المحلي )3 فبراير 2022 – 6 فبراير 2022(

الشكل البياني 85: اإلنتاج المحلي من الفلفل األخضر/الحلو: الحقول المفتوحة مقابل البيوت المحمية )طن(

الشكل البياني 84: المساحة المزروعة بالفلفل األخضر/الحلو: الحقول المفتوحة مقابل البيوت المحمية )هكتار(

املصدر: وزارة البلدية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء ، وزارة البلدية القطرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء ، وزارة البلدية القطرية

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 مارس
2019 

 أبريل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

 يوليو
2019 

 أغسطس
2019 

 سبتمبر
2019 

 نوفمبر
2019 

 أكتوبر
2019 

 ديسمبر
2019 

 يناير
2020 

 فبراير
2020 

 مارس
2020 

األسعار المحلية الشهريةالعرض المحلي الشهري

كذلك، يساهم نظام دعم األسعار، الذي تم وضعه بالتعاون مع شركة محاصيل من خالل برنامج “ضمان”، في تحفيز اإلنتاج املحلي. ويتاح 
587.2 طن من الفلفل الحلو من  أيًضا للمزارعين خيار الدخول في عقود آجلة مع شركة محاصيل، مع اإلشارة إلى أن محاصيل اشترت 

املزارعين املحليين في العام 2020، وجاءت األسعار التي حددتها محاصيل للفترة املمتدة من 3 فبراير 2022 إلى 6 فبراير 2022 كاآلتي:

السعر )ريال قطري / كجم(نوع الزراعةالدرجةالنوع

فلفل حلو

فلفل ألوان

فلفل قرن غزال

فلفل حار

محمي

محمي

محمي

أر�سي

أر�سي

محمي

محمي

أر�سي

أر�سي

أر�سي

أر�سي

محمي

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5.25

4

5

2.6

3.25

4.4

5.5

4.4

5.5

2.56

3.2

4.2

املصدر: شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، األبحاث األولية

ارتفعت املساحة املزروعة في البيوت املحمية من 30.46% )19.8 هكتار( في العام 2017 إلى 56.52% )61.5 هكتار( في العام 2020. في املقابل، 
2.1 هكتار فقط من املساحة اإلضافية إلنتاج الفلفل خالل الفترة  كانت الزيادة املوازية في الحقول املفتوحة متدنية جًدا حيث اقتصرت على 

.2017-2020

أمام مردود الحقول املفتوحة والبيوت املحمية فحافظ على استقراره عند 6 أطنان للهكتار و49 طن للهكتار على التوالي. وهذا يعني أن الزيادة 
اإلجمالية في متوسط املردود لم تكن ناتجة عن مردود فردي ولكن عن ارتفاع نسبة زراعة الفلفل في البيوت املحمية.

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

34.00
78.00

78.00

206

3905

3073

2134

1567

989

284

252

229

272
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الشكل البياني 86: متوسط المردود من الفلفل األخضر/الحلو: الحقول المفتوحة مقابل البيوت المحمية )طن/هكتار(

الشكل البياني 87: أسعار الفلفل األخضر/الحلو المحلي مقابل أسعار الفلفل األخضر/الحلو المستورد: )ريال قطري/طن(

جدول 23: الوقت الالزم إلنتاج الفلفل األخضر/الحلو: الحقول المفتوحة مقابل البيوت المحمية

دورة اإلنتاج العادية للفلفل مشابهة لدورة الطماطم  إّن 
وتراوح بين 5 و8 أشهر، ويعتمد ذلك على ما إذا كان اإلنتاج 
في الحقول املفتوحة أو في البيوت املحمية. يتطلب الفلفل 
التي  تلك  أكبر من  نمو أطول وكمية مياه  املحمي موسم 
يحتاجها فلفل الحقول املفتوحة. وتلخص الجداول التالية 
الوقت الالزم إلنتاج الفلفل في قطر باستخدام طرق اإلنتاج 

املختلفة:

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

البيوت المحميةالحقول المفتوحة

8-3-4 - تنافسية األسعار
ال يختلف متوسط السعر املحلي للعام 2020 )3.7 ريال قطري( بشكل كبير عن متوسط سعر الفلفل املستورد للعام نفسه )3.66 ريال قطري(. 
- بمعنى آخر، إذا تم اقتطاع حصة الفلفل  غير أن متوسط سعر االستيراد يعود بشكل رئي�سي إلى إيران التي توّرد منتجات منخفضة التكلفة 
اإليراني، سيرتفع متوسط سعر االستيراد. بالتالي، وعلى الرغم من أن الفلفل املحلي قد ال يكون منافًسا للفلفل اإليراني في السعر، إال أنه قادر 

بالتأكيد على خوض منافسة قوية )من حيث السعر( مع شركاء االستيراد اآلخرين.

تعّد تكلفة اإلنتاج في البيوت املحمية أعلى بكثير من تكلفته في الحقول املفتوحة. لكن اإلنتاجية العالية للبيوت املحمية والسعر األعلى الذي 
تحققه يعّوضان عن هذا الفارق.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

األسعار المحليةأسعار السلعة المستورد

8-3-5 - دورة اإلنتاج والتكاليف والربحية

املصدر: األبحاث األولية

الحقول املفتوحةالبيوت املحميةالتفاصيل

أقل من 7تحضير التربة

2

أقل من 7

1

40-4035-35النمو الخضري )من بذرة إلى نبتة(

42-5037-40اإلزهار )من نبتة إلى زهرة(

25-2520-20اإلثمار )من زهرة إلى ثمرة(

60-10045-90فترة الحصاد

175-220150-190الوقت اإلجمالي لكل دورة

عدد دورات املحاصيل التي 
يمكن زراعتها في السنة

عدد األيام
 الالزم من أجل

78.00
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جدول 24: متوسط تكلفة مدخالت اإلنتاج لكل ألف م2: الفلفل األخضر/الحلو )القيمة بالريال القطري(

جدول 25: متوسط تكاليف اإلنتاج وصافي العائدات: الفلفل األخضر/الحلو
الشكل البياني 88: االستهالك المحلي: التمور )ألف طن(

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

3,0602,207

16,1416,881

1,515371

2,7321,482

2,660535

1,083401

1,7521,179

1,565468

3,308-

275238

الحقول املفتوحةالبيوت املحميةاملدخالت

العمالة البشرية

املجموع

تكاليف أخرى

تكاليف التسويق

املبيدات

األسمدة العضوية

األسمدة الكيماوية

البذور

إهالك البيوت املحمية

العمالة اآللية/امليكانيكية

املصدر: وزارة البلدية، األبحاث األولية

%30

572

3,112

6.2

2,212

%32

585

3,073

2.45

2,488

الحقول املفتوحةالبند

العائد على االستثمار )%(

صافي العائدات )ريال قطري(

متوسط سعر البيع )ريال قطري/طن(

اإلنتاجية )طن/فدان(

تكاليف اإلنتاج )ريال قطري/طن(

البيوت املحمية

4-8 - التمور
تعّد منطقة الشرق األوسط املوطن األصلي للتمور، وتعود زراعة النخيل في قطر إلى العصر البرونزي. في ظل الظروف القاحلة في البالد، تساعد 
 على 

ً
التمور في مكافحة التصحر وتوفر الحماية للمحاصيل، كما أنها تعتبر مصدًرا مهًما من مصادر التغذية في النظام الغذائي لألسر القطرية. عالوة

ذلك، كان التمر من أولى املنتجات الزراعية التي صدرتها قطر في العام 2003. وفي العام 2020، شكلت التمور نسبة 98.86% من إجمالي الفواكه 
املنتجة محلًيا و3.32% من إجمالي واردات الفواكه.

 ارتفع استهالك الفرد من التمور في قطر بدرجة طفيفة إلى 13.38 كجم / سنة بعد أن ظل مستقرا عند حوالي 12 كجم / سنة في السنوات املاضية. 
مع ذلك، وفي ضوء االرتفاع الثابت في عدد السكان، ازداد االستهالك اإلجمالي للتمور ببطء من 33851 طن في العام 2017 إلى 35197 طن في العام 
2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.19%. وقد ساهم أيًضا وجود قطاع مستقر للمعالجة النهائية في دعم الطلب اإلجمالي على هذه الفاكهة. 
وُيشار إلى أن نسبة 77.79% من التمور املستهلكة في قطر تنتج محلًيا، في حين يتم استيراد نسبة 22.21% املتبقية. ونظًرا لتاريخ التمور وأهميتها في 

الثقافة املحلية، صّنفتها الحكومة من السلع األساسية وخصصت لها أشكال مختلفة من املساعدة بهدف دعم اإلنتاج املحلي وتنميته.

في املقابل، من املتوقع أن يبقى نصيب الفرد من االستهالك ثابًتا، وبالتالي لن ينمو الطلب بشكل ُيذكر في املستقبل. كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو 
السنوي املركب 2.56% خالل الفترة 2027-2021، مع وصول االستهالك إلى 42,972 طن بحلول العام 2027.

8-4-1 - االستهالك المحلي 

معدل النمو السنوي
 املركب: 2.56%

معدل النمو السنوي
 املركب: 2.19%

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية، وزارة البلدية القطرية 

تقديري متوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقع

33.9 39.4 36.2 35.2 36.9 38.2 39.5 40.7 41.5 42.2 43.0
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الشكل البياني 89: واردات التمور: الكمية )ألف طن( واالعتماد على الواردات )نسبة مئوية من االستهالك(

جدول 26: واردات التمور للعام 2020: الشركاء التجاريون ومتوسط األسعار

الشكل البياني 90: تركيز توزّع واردات التمور: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب الحجم، %(

8-4-2 - تحليل الواردات

ارتفعت واردات التمور من 5,755 طن في العام 2017 إلى 8,200 طن في العام 1202 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.25%. وبالتالي، زاد االعتماد 
على االستيراد من 17% في العام 2017 إلى 22.21% في العام 2021. إال أن االتجاه السائد لالستيراد أخذ مساًرا انحدارًيا خالل العامين املاضيين 

مع بلوغ الطلب املحلي على التمور نقطة التشبع.

معدل النمو السنوي
 املركب: %9.25

الوارداتاالعتماد على الواردات

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية 

في العام 2020، شكلت الكويت وعمان وإيران مصدر 75.17% تقريًبا من واردات التمور. فالكويت، التي كانت الشريك األكبر في االستيراد للعام 
2020، استحوذت على نسبة 31.05% من حجم الواردات و23.1% فقط من قيمة الواردات. وجاءت بعض الواردات أيًضا من دول كاألردن حيث 

يعتبر متوسط األسعار أعلى بشكل ملحوظ من الدول األخرى، في داللة على جودة التمور العالية.

بصورة عامة، قد اقتربت قطر من هدفها لعام 20230 البالغ 85% وتتمتع االكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات سوق التمور بمعظمها. ونظًرا إلى 
تشابه الظروف املناخية في مختلف أنحاء الشرق األوسط، وارتفاع نسبة االعتماد على الواردات بين العامين 2017 و2020، يتوفر املجال أمام 

قطاع التمور املحلي ليحل محل املنتجات املستوردة.

استأثر أكبر ثالثة شركاء استيراد بنسبة 75.17% من واردات التمور في العام 2020، بزيادة عن نسبة 71.45% املسجلة في العام 2017. ومن 
57.12% خالل الفترة نفسها. ويشير هذا االتجاه إلى تزايد االعتماد على أنواع أوفر من  إلى   %72.45 ناحية القيمة، انخفضت النسبة من 
التمور من إيران والكويت وُعمان، فيما يتم استيراد األنواع الفاخرة من األردن. وفي العام 2020، شكلت هذه األنواع الفاخرة نسبة 9.4% من 

حجم الواردات ولكن 23.52% من قيمتها.

املصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة من الحجم 

اإلجمالي )%(
القيمة )ألف 
ريال قطري(

النسبة من القيمة 
اإلجمالية )%(

متوسط أسعار االستيراد 
)ريال قطري / كجم(

الكويت

ُعمان

إيران

األردن

تونس

العراق

الجزائر

فلسطين

الواليات املتحدة

مدغشقر

2,667.73 131.0514,799.6623.15.55

19.20 100.22224.960.3511.71

69.39 90.811,929.503.0127.81

136.09 81.583892.66.0828.60

167.27 71.95574.780.93.44

435 65.06658.811.031.51

466.91 55.434,429.286.919.49

807.28 49.415,063.7823.5118.66

1,209.03 314.073,006.594.692.49

2,581.19 230.0518,791.8729.337.28

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

5755 10361 10324 8590 8200

%17.0

%26.3
%28.5

%24.4
%22.21
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الشكل البياني 92: المساحة المزروعة: التمور )هكتار(الشكل البياني 91: تركيز توزّع واردات التمور: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب القيمة، %(

الشكل البياني 93: التمور: عدد أشجار النخيل )باآلالف( والمردود لكل شجرة )كجم/سنة( املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

8-4-3 - اإلنتاج المحلي من التمور 

 ضمن نطاقها املحدد. وقد بلغت 
ً
في خالل السنوات القليلة املاضية، بقيت املساحة املزروعة بالتمور وأعداد أشجار النخيل في هذه املساحة ثابتة

السوق مرحلة النضج مع تراجع طفيف في اإلنتاج املحلي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.79% خالل الفترة 2020-2017. توجد حالًيا 916 مزرعة 
تنمو فيها 675,672 شجرة نخيل إلنتاج أنواع مختلفة من التمور. غير أن %22 من هذه األشجار املوجودة في مزارع التمر لم تنتج ثماًرا خالل موسم 

2019/2020. ومع توسع قطاع الزراعة وظهور فرص مربحة أكثر مع أنواع أخرى من املحاصيل، بدأ االبتعاد تدريجًيا عن إنتاج التمور.

معدل النمو السنوي
 املركب: -%1.79

معدل النمو السنوي
 املركب: %0.62

الكمية المنتجةالمساحة المزروعة بالتمور

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

اإلنتاج المحليمردود األشجار

ما يأخذ العرض املحلي باالرتفاع اعتباًرا من يوليو عندما تبدأ   
ً
وعادة زرع التمور في قطر على مدار السنة بفضل الظروف املناخية املؤاتية. 

ُ
ت

األشجار باإلثمار. ويمتد املوسم الرسمي من يوليو وحتى شهر أكتوبر الذي تعود خالله األسعار إلى االنخفاض.
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الرسم البياني 3: قناة تسويق التمورجدول 27: قناة تسويق التمور

الشكل البياني 94: أسعار التمور المحلية مقابل أسعار التمور المستوردة )ريال قطري/طن(

الكمية املحلية املوّردة )طن(متوسط السعر املحلي )ريال قطري/كجم(الشهر

0.80.5

3.50.2

1.51.2

1.65.7

236.9

2.6167.9

2.6196.2

5.344.9

14.51.7

يناير 2019

نوفمبر 2020

ديسمبر 2019

نوفمبر 2019

أكتوبر 2019

سبتمبر 2019

أغسطس 2019

يوليو 2019

يونيو 2019

اتخذت حكومة قطر مبادرات عديدة لتعزيز قطاع التمور املحلي، ومن ضمنها مهرجانات وفعاليات محلية للتمور والرطب 
مها وزارة البلدية بهدف الترويج للتمور املحلية وإتاحة الفرصة أمام املّصنعين واملزارعين املحليين لبيع تمورهم للناس 

ّ
تنظ

والوصول إلى عدد أكبر من العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بشراء التمور املحلية من املزارعين لتوفير شبكة أمان 
ضد مخاطر السوق، وقد أنشأت أيًضا إدارة بحوث زراعية تركز على تحسين جودة التمور وكميتها. كما اعتمدت إدارة 
الشؤون الزراعية التابعة للوزارة تقنية جديدة لتجفيف التمور – وهي غرف البولي كربونيت التي تقلل الهدر أثناء عملية 
التجفيف املقّدر بنحو 15,000 طن سنوًيا، وتساهم أيًضا في تقليص الوقت الالزم لتجفيف التمور من 20-18 يوًما إلى 3-5 
أيام. وسوف يتم توفير مئة غرفة بولي كربونيت ملزارع التمر في موسم الحصاد املقبل. وقد أخذت كل هذه املبادرات لزيادة 

اكتفاء قطر الذاتي في إنتاج الغذاء.

يتم تسويق التمور في قطر بطريقتين: األولى هي التسويق التقليدي املباشر للمستهلك، والثانية هي التسويق ملصانع التمر 
حيث تتم معالجة التمور وتعبئتها ومن ثم بيعها للمستهلك. تشكل املبيعات للعمالء عبر قنوات البيع بالتجزئة واألسواق 

99% من التمور املستهلكة، في حين أن الصناعة التحويلية الخارجية ال تمثل سوى حوالي 1% من الطلب اإلجمالي.

المزرعة

أسواق الجملة المحلية

مصانع التمور البيع في المزارع

التجار

المستهلك المحلي

املصدر: تقرير بعنوان “تحليل سلسلة قيمة نخيل التمر وفرص تسويقه في دول مجلس التعاون 

 Date Palm Value Chain Analysis and Marketing Opportunities for the Gulf الخليجي

Cooperation Council )GCC( Countries

8-4-4 - تنافسية األسعار

مع أن متوسط سعر الواردات يفوق متوسط األسعار املحلية بما يقارب 2.5 أضعاف، يعود هذا التفوق بالدرجة الكبرى إلى التمور العالية الجودة 
التي يتم استيرادها من األردن ودول أخرى. لكن أسعار التمور التي يوّردها أكبر ثالثة شركاء استيراد من حيث الحجم، أي الكويت وُعمان وإيران، 
تتمتع بقدرة تنافسية أكبر نسبًيا. ومع ذلك، فاملنافسة الشديدة من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى، التي تنتج أنواًعا مختلفة من 

التمور وعلى نطاق أوسع بكثير، تمنحها األفضلية وخصوًصا في السوق العاملية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أسعار التمور المحليةأسعار التمور المستوردة

8-4-5 - دورة اإلنتاج والتكاليف والربحية

تنمو التمور في قطر على مدار السنة. وكلما تقّدمت أشجار النخيل في العمر، ازداد مردودها وحققت أرباًحا أعلى. في ما يلي تقسيم نموذجي لتكاليف 
زراعة النخيل وربحيتها:
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جدول 28: التمور: التكاليف والربحية )لحجم مزرعة نموذجية من 81 فسيلة(

الشكل البياني 95: االستهالك المحلي: الخس )ألف طن(

املصدر: زراعة النخيل وإدارة االبتكار التقني وخدمة معلومات ريادة األعمال )TIME IS(، األبحاث األولية

التفاصيل

التكاليف التشغيلية اعتباًرا من السنة الثانية

املدخول من زراعة النخيل

الكلفة )ريال قطري(

7511,025 فسيلة أنثى 

194

52,500

26,250

13,125

7,875

4,077

122

3,528

426

16,425

122

3,528

1225

213

118

مردود السنة السادسة )200 كجم × 75 كجم لكل فسيلة × 3.5 ريال قطري لكل كجم(

مبيدات وكيماويات

ري )بالتنقيط(

عمالة زراعية

تكاليف أخرى

مردود السنة الخامسة )100 كجم × 75 كجم لكل فسيلة × 3.5 ريال قطري لكل كجم(

تكاليف أخرى

إجمالي استثمار رأس املال

مبيدات وكيماويات

عمالة زراعية

إجمالي استثمار رأس املال

مردود السنة الرابعة )50 كجم × 75 كجم لكل فسيلة × 3.5 ريال قطري لكل كجم(

مردود السنة الثالثة )30 كجم × 75 كجم لكل فسيلة × 3.5 ريال قطري لكل كجم(

عمالة حفر وزرع

6 فسائل ذكرية

ل الخس سوى نسبة 
ّ
يعتبر الخس أيًضا من السلع األساسية، وهو محصول سريع التلف تقّل مدة صالحيته عن األسبوع الواحد. وفي حين لم يشك

0.55% من إجمالي الخضروات املنتجة محلًيا و4.63% من إجمالي الواردات في العام 2020، إال أن الطلب عليه شهد نمًوا مطرًدا، خصوًصا خالل 
السنوات القليلة املاضية. وال يزال اإلنتاج املحلي من الخس متدنًيا مع نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 1.75% في 2021. ومع أن زراعة الخس تصلح في 

البيوت املحمية، إال أن إنتاجه بهذه الطريقة ليس موجوًدا في قطر.

مع تغّير تفضيالت املستهلكين، ارتفع استهالك الفرد من الخس بأكثر من الضعف، حيث ازداد من 2.92 كيلوجرام سنوًيا في العام 2017 إلى 7.23 
سر املتزايد للخس في السلة الغذائية في قطر إلى ارتفاع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب 

ُ
رجم تفضيل األ

ُ
كيلوجرام سنوًيا في العام 2021. وقد ت

قدره 25.79% خالل الفترة نفسها، أي زيادة االستهالك من 7,969 طن في العام 2017 إلى 19,950 طن في العام 2021.

ومن املتوقع أن يصل الطلب اإلجمالي على الخس إلى 43.1 طن بحلول العام 2027، ليسجل ارتفاًعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2% خالل 
الفترة 2027-2020. وستستمر الواردات بتلبية أغلبية الطلب بسبب مشاكل اإلنتاجية والعائدات املرتبطة بإنتاج الخس.

8-5 - الخس

8-5-1 - االستهالك المحلي

معدل النمو السنوي
 املركب: %25.8

معدل النمو السنوي
 املركب: %10.4

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية، وزارة البلدية القطرية

متوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقعمتوقع

20.0

8.0

15.4
18.6 19.3 21.5 23.4 25.5 28.8 32.3 36.2
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الشكل البياني 96: واردات الخس: الكمية )ألف طن( واالعتماد على الواردات )% من االستهالك(

جدول 29: واردات الخس للعام 2020: الشركاء التجاريون ومتوسط األسعار

الشكل البياني 97: ترّكز واردات الخس: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب الحجم، %(

8-5-2 - تحليل الواردات
في خالل الفترة املمتدة بين 2017 و2020، ارتفع استيراد الخس من 7,793 طن في العام 2017 إلى 19,600 طن في العام 2021 بمعدل نمو سنوي 
مركب قدره 25.93%، وساهم حجم الواردات في تلبية حوالي 98% من الطلب في العام 2021. لكن بالرغم من التركيز على اإلنتاج املحلي لتحقيق 

ي أسعار الخس املستورد من الشركاء التجاريين.
ّ
أهداف االكتفاء الذاتي، لم يتغير االعتماد على الواردات بشكل كبير بسبب تدن

تتركز الواردات بين أكبر ثالثة شركاء تجاريين بنسبة 96.93%، ولكنهم ال يمثلون سوى 77.53% من الواردات من حيث القيمة. والسبب األسا�سي في 
ذلك هو أن إيران تبيع الخس بأسعار متدنية على نحو استثنائي، ما يجعل من الصعب على املنتجين املحليين الحصول على حصة كبيرة في السوق.

معدل النمو السنوي
 املركب: %25.93

الوارداتاالعتماد على الواردات

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء

ل بالتالي الشريك التجاري األكبر لقطر، بينما يشمل شركاء االستيراد الرئيسيون 
ّ
تستحوذ إيران على نسبة 91.7% من إجمالي واردات الخس، وتشك

اآلخرون بلَدين متقدمين هما إسبانيا وهولندا. لكن أسعارهما ليست تنافسية بقدر أسعار إيران التي اقتصر سعر الخس املستورد منها في العام 
2020 على 0.92 ريال قطري للكيلوجرام، في حين بلغ متوسط أسعار االستيراد من الدول املتقدمة، مثل إسبانيا وهولندا، ومن لبنان 14.5 ريال 
قطري للكيلوجرام و17.56 ريال قطري للكيلوجرام و9.82 ريال قطري للكيلوجرام على التوالي. يتضمن الجدول 5 من امللحق د معلومات حول 

حجم وقيمة الواردات من أكبر عشرة شركاء تجاريين في الفترة 2017-2020.

املصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة من الحجم 

اإلجمالي )%(
القيمة 

)ألف ريال قطري(
النسبة من القيمة 

اإلجمالية )%(
متوسط أسعار االستيراد 

)ريال قطري / كجم(

إيران

إسبانيا

هولندا

لبنان

األردن

إيطاليا

ُعمان

الهند

الواليات املتحدة

بلجيكا

17137.38 191.7015838.9639.080.92

10.30 100.06248.290.6124.11

19.88 90.1161.600.153.10

54.80 80.29424.511.057.75

56.50 70.301230.513.0421.78

121.39 60.653183.107.8526.22

136.47 50.732022.664.9914.82

157.89 40.841551.143.839.82

471.04 32.528273.9420.4117.57

505.94 22.717312.9718.0414.45

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

7.79 15.42 18.62 18.69 19.60

%97.8

%99.9 %99.9

%97.0

%98.25
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الشكل البياني 99: المساحة المزروعة: الخس )هكتار(الشكل البياني 98: تركيز توزّع واردات الخس: أكبر ثالثة وأكبر عشرة شركاء )بحسب القيمة، %(

الشكل البياني 100: الخس: اإلنتاج المحلي )ألف طن( ومتوسط المردود

ولذلك ال يتوفر هذا املحصول خالل أشهر الصيف غير  ال ينَتج الخس في قطر إال في الحقول املفتوحة، 
يبقى السعر ضمن نطاق محدد بسبب املنافسة من  ومع أن العرض يبدأ باالرتفاع في ديسمبر،  املؤاتية. 
الخس املستورد. وعندما تصبح الظروف املناخية غير مواتية لزراعة الخس، ال ينخفض العرض املحلي 
فحسب، بل تتراجع جودة املنتج أيًضا، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض السعر وتلبية الطلب بواسطة الخس 

املستورد.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطرية

أكبر 3 شركاءأكبر 10 شركاء

8-5-3 - اإلنتاج المحلي واالكتفاء الذاتي 

بالرغم من منافسة الخس املستورد، انخفض إنتاج الخس املحلي من 371 طن في العام 2017 إلى 350 طن في العام 2021، بمعدل نمو سنوي 
مركب قدره -1.77%. ويعزى ذلك إلى انخفض املساحة املزروعة من 29 هكتار إلى 27هكتار، على الرغم من الزيادة طفيف في املردود من 12.8 

طن/هكتار إلى 12.96 طن/هكتار خالل الفترة نفسها.

زراعة الخس في قطر محصورة بالحقول املفتوحة فحسب، ذلك ألن تكلفة إنتاج الخس في البيوت املحمية أعلى بكثير من املحاصيل التقليدية 
األخرى. وقد كشفت األبحاث األولية أن ربحية الخس املزروع في البيوت املحمية منخفضة للغاية. وبخالف املحاصيل األخرى حيث يمكن حصاد 
ثمار النبتة نفسها مرات عديدة، ال يمكن حصاد الخس إال مرة واحدة، وهذا ما يزيد تكلفته. بالتالي، فإن طبيعة اإلنتاج هذه ال تشجع املزارعين 

على الدخول في زراعة الخس.

في الواقع، تقتصر زراعة الخس على املزارع الكبيرة العاملة في قطر. وحتى في هذه الحاالت، ال تعتبر الكمية املنتجة عالية باملقارنة مع املحاصيل 
املهمة األخرى مثل الطماطم والباذنجان وغيرها. كما أن املزارع األصغر التي تنتج املحاصيل العضوية تقوم هي أيًضا بزراعة الخس بسبب ارتفاع 

الطلب على هذا املحصول من عدد أكبر من املستهلكين املهتمين بالغذاء الصحي.

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية 

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، وزارة البلدية القطرية

معدل النمو السنوي
 املركب: -%1.44

معدل النمو السنوي
 املركب: -%1.77

اإلنتاج المحليالمردود )طن/هكتار(

29 23 30

12.8

13.0

13.0

13.1

13.0

371 300 389 575.1 350.0

44.2 27
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الشكل البياني 101: الخس: األسعار المحلية الشهرية )ريال قطري/كجم( والعرض المحلي الشهري )طن( في السوق المركزي 
بالدوحة

الشكل البياني 102: أسعار الخس المحلي مقابل أسعار الخس المستورد )ريال قطري/طن(

جدول 30: تسعيرة محاصيل للخس المحلي )3 فبراير 2022 – 6 فبراير 2022(

جدول 31: الوقت الالزم إلنتاج الخس في الحقول المفتوحة

األسعار المحلية الشهريةالعرض المحلي الشهري

 يناير
2019 

 فبراير
2019 

 مارس
2019 

 أبريل
2019 

 مايو
2019 

 يونيو
2019 

 يوليو
2019 

 أغسطس
2019 

 سبتمبر
2019 

 نوفمبر
2019 

 أكتوبر
2019 

 ديسمبر
2019 

 يناير
2020 

 فبراير
2020 

 مارس
2020 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، وزارة التجارة والصناعة القطريةاملصدر: وزارة البلدية

املصدر: شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية

في املقابل، تقوم شركة محاصيل بشراء الخس من املنتجين املحليين عبر برنامج ضمان. ففي العام 2020، اشترت 278.9 طن من الخس الروماني 
و95.9 طن من الخس األمريكي من املزارعين املحليين. وكانت تسعيرة محاصيل للفترة من 3 فبراير 2022 إلى 6 فبراير 2022 على النحو التالي.

السعر )ريال قطري / كجم(نوع الزراعةالدرجةالنوع

خس روماني

خس أمريكي

أر�سي

أر�سي

أر�سي/محمي

أر�سي/محمي

1

2

1

2

3.25

2.6

2

1.6

8-5-4 - تنافسية األسعار
في العام 2017، كان الخس يستورد من دوٍل مثل إسبانيا بسعر أعلى - 8.03 ريال قطري - بينما كان السعر من دول مثل إيران يبلغ 3.27 ريال 
قطري. وفي غضون ثالث سنوات، ارتفعت حصة إيران من الواردات من 4.01% في العام 2017 إلى 91.7% في العام 2020 لتصبح أكبر موّرد للخس 
إلى قطر. واألهم من ذلك هو أن متوسط سعر الخس اإليراني لم يتجاوز 0.92 ريال قطري في العام 2020، وهذا ما أكسبه نصيًبا كبيًرا في السوق.

 وعلى الرغم من تزايد الطلب على الخس، أدت أسعار االستيراد املنخفضة واملنافسة الشديدة إلى قيام املزارعين املحليين بخفض إنتاج الخس في 
العام 2018 ومطلع موسم 2019. فأدى هذا التراجع في اإلنتاج املحلي إلى ارتفاع األسعار املحلية، وهذا ما أعطى املزارع املحلية الحوافز السعرية 

الالزمة الستئناف إنتاج الخس. 

مع ذلك، ال تزال الواردات تتفوق على نمو اإلنتاج بسبب التنافسية العالية التي تتمتع بها أسعار إيران، الشريك التجاري األكبر في استيراد الخس.

أسعار الخس المحليأسعار الخس المستورد

8-5-4 - دورة اإلنتاج والتكاليف والربحية
تتراوح دورة إنتاج الخس العادية بين 70 و80 يوًما ويمكن إنتاج حوالي ثالث دورات في السنة في الحقول املفتوحة. يعتبر إنتاج الخس أكثر تكلفة 
نسبًيا من املحاصيل األخرى بسبب الحاجة إلى تباعد أكبر بين النباتات، وارتفاع تكاليف العمالة البشرية وتكلفة البذور. تلخص الجداول التالية 

الوقت الالزم إلنتاج الخس في قطر وهيكليات التكلفة املرتبطة به.

الحقول املفتوحةالتفاصيل

أقل من 7تحضير التربة

3

40النمو الخضري )من بذرة إلى نبتة(

40-35اإلزهار )من نبتة إلى زهرة(

-اإلثمار )من زهرة إلى ثمرة(

1فترة الحصاد

80-70الوقت اإلجمالي لكل دورة

عدد دورات املحاصيل التي يمكن زراعتها في السنة

عدد األيام
 الالزم من أجل

املصدر: األبحاث األولية



115 سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 2022 114 سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 2022 

9 - الفرص المستقبليةجدول 32: متوسط تكلفة مدخالت اإلنتاج لكل ألف م2: الخس )القيمة بالريال القطري(
تكلفة الزراعة في الحقول املفتوحةاملدخالت

العمالة البشرية

املجموع

تكاليف أخرى

تكاليف التسويق

املبيدات

األسمدة العضوية

األسمدة الكيماوية

البذور

العمالة اآللية/امليكانيكية

2,890

310

650

610

525

605

1,250

550

7,390

المصدر: األبحاث األولية

ال يزال قطاع الزراعة في قطر في مراحل التطور األولى. وعلى الرغم من السياسات والبرامج الكثيرة التي نّفذت على مدى أكثر من عقد لدعم أعمال 
املزارع املحلية، استمرت الواردات بتلبية الطلب على غالبية الخضروات والفواكه التي تستهلكها األسر القطرية. غير أن حصار العام 2017 دفع 
الحكومة إلى السعي مجدًدا إلى تسريع نمو قطاع الزراعة املحلي بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من املحاصيل الزراعية األساسية. ولهذه الغاية، 
اتخذت الحكومة مبادرات عديدة، من ضمنها توسيع نطاق التمويل ليشمل إنشاء البيوت املحمية، واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة، وتغطية 
جزء من تكاليف التشغيل في املزارع، وتقديم ضمانات بشراء املحاصيل للتخفيف من تعّرض املزارع ملخاطر السوق. فأدت هذه املبادرات إلى 

تسريع اإلنتاج املحلي للخضروات والفواكه األساسية.

من  تركز جهود تنويع املصادر والتخطيط للطوارئ املحددة في استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي على مجموعة من السلع األساسية، 
بينها العديد من الخضروات والفواكه ومشتقات األلبان واللحوم والحبوب والبقوليات. وقد نّصت االستراتيجية على تحقيق اكتفاء ذاتي من 
الخضروات بنسبة 70% بحلول العام 2023. وتجدر اإلشارة إلى أن شرائح املحاصيل املدرجة في القائمة املختصرة مثل الطماطم والخيار والخس 
ستهلك بكميات كبيرة في قطر. ففي العام 2020، شكلت هذه املنتجات حوالي 33% من إجمالي استهالك الخضروات، 

ُ
والفلفل األخضر/الحلو ت

وهي بالتالي تعتبر عناصر مهمة في سلة االستهالك في قطر، وسيكون إلنتاج هذه الخضروات تأثيٌر كبير على أهداف األمن الغذائي التي وضعتها 
االستراتيجية.
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جدول 34: أداء المحاصيل المدرجة في القائمة المختصرة وفق المؤشرات الرئيسيةجدول 33: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 2023-2018: نسبة االكتفاء الذاتي من المحاصيل الجاذبة

10 - تكلفة االستثمار في زراعة البيوت المحمية

الرقم

الطماطم

الخيار

الفلفل

التمور

الخس

1

2

3

4

5

االكتفاء الذاتي )%(فئة املحاصيل

%30

%62

%23 - %15%20%32 - %30%10-

%36.3%69.3%17.4%3.0%75.59

%11.1%13.2%5.7%12.2%2.5

87.541.019.319.335.2

%9

%87

%6

المصدر: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 2018 - 2023 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية

نظًرا إلى أهمية الطماطم في السلة الغذائية،  ا بين محاصيل الخضروات، ويشهد الطلب عليها نمًوا سليًما. 
ً
الطماطم هي املنتج األكثر استهالك

سيكون من بالغ األهمية زيادة إنتاجها املحلي لتحقيق نسبة االكتفاء الذاتي من الخضروات املحددة بـ %70.

وكذلك يعتبر الخيار من السلع املهمة التي تشهد طلًبا محلًيا قوًيا. والجدير بالذكر أن كل الخيار املحلي تقريًبا مزروع في بيوت محمية. ومن شأن 
تطّور التقنيات الزراعية وما يترافق معه من تحّسن في املردود، باإلضافة إلى استخدام التقنيات املتقدمة، أن يعطي دفًعا لنمو اإلنتاج املحلي.

الفلفل هو فئة أخرى من املحاصيل التي تتمتع بإمكانية نمو سليمة. ومع أن الطلب على الفلفل ليس كبيًرا، إال أن املشاكل التي أثيرت مؤخًرا بشأن 
جودة الفلفل املستورد من دوٍل كالهند، عالوة على إمكانية زراعة هذا املحصول في البيوت املحمية، قد تؤدي إلى استبدال الفلفل املستورد 

بالفلفل املحلي.

أما الخس فُيعتبر من املحاصيل الناشئة التي لم تكتسب زخًما كبيًرا بعد. وكونه من الخضروات الورقية، فهو يتطلب مساحة أكبر، وهذا األمر 
يشكل عائًقا للزراعة في البيوت املحمية. وينطوي الخس على قيود أخرى من ناحية الحصاد، بحيث ال يمكن زراعته إال في الحقول املفتوحة. 
وبالرغم من احتمال نمو الطلب عليه، إال أن عدم مالءمته للزراعة في البيوت املحمية، إلى جانب األسعار عالية التنافسية التي يقّدمها شركاء 

ضعف إمكاناته على املدى القريب.
ُ
االستيراد وخصوًصا إيران، ت

وأخيًرا، تشغل التمور حيًزا مهًما في النسيج الثقافي والديني واالجتماعي لدولة قطر. وبفعل الطلب املرتفع عليها في البالد، يتم استيراد أنواع مختلفة 
من التمر، في ظل منافسة قوية من أسواق الدول املجاورة كاململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان واألردن والكويت 
وإيران وغيرها. كما أن نصيب الفرد من استهالك التمور بلغ نقطة التشبع، األمر الذي يبطئ الطلب اإلجمالي على هذه الفاكهة، مع اإلشارة إلى أن 

الحكومة تمّول األبحاث الرامية إلى تحسين املردود لكن التقدم في هذا املجال ال يزال بطيًئا.

ال تنطوي استثمارات الزراعة في الحقول املفتوحة على تكاليف كبيرة باستثناء كلفة استئجار أو شراء األرا�سي الزراعية وإنشاء نظام الري. أما 
الزراعة املحمية فتحتاج إلى استثمارات إضافية إلنشاء البيوت املحمية ووحدات التبريد. والبديل هو إنشاء بيوت شبكية أقل تطوًرا ال تتطلب 

شراء وتركيب أنظمة التبريد.

التمورالفلفلالخيارالطماطم الخس

الطلب )ألف طن(
 في العام 2020

نمو الطلب املستقبلي 
)2020-2027(

االكتفاء الذاتي

العائد على االستثمار

10-1 - تكلفة إنشاء مزرعة زراعية في قطر
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11 - التحليل الرباعيجدول 35: قيمة االستثمار في مزرعة بمساحة 280 م2 )بالريال القطري( 

مساحة 35 × 8 م )باإلضافة إلى صفيحتين من البولي كربونات بسماكة 6 مم مجهزتين
 بنظام التبريد الصحراوي أو ما يسّمى بنظام الوسادة واملروحة للبيوت املحمية فقط(

50 شبكة بيضاء مانعة للحشرات

نظام رذاذ

نظام ري بالتنقيط

نظام تصريف املياه

وحدة تسميد بالري

غرفة تقنية

غطاء أر�سي - ح�سى بيضاء بسماكة 5 سم

قيمة االستثمار اإلجمالية

البيوت الشبكيةالبيوت املحميةالعناصر

35,000

-

-

2,000

15,000

20,000

20,000

5,500

97,500

11,000

1,500

7,500

2,000

15,000

20,000

20,000

5,500

82,500

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، جهاز التخطيط واإلحصاء، األبحاث األولية

من املمكن رفع مستوى الكفاءة والفعالية41 استناًدا إلى الخصائص التشغيلية والهيكلية ملزارع البيوت املحمية. في مزرعة بيوت محمية ذات حجم 
نموذجي، كلما زادت املدخالت املستخدمة، حقق املنِتج عائد حجم متزايد )املخرجات(، ليصل تدريجًيا إلى درجة الكفاءة املثلى. ولكّن استعمال 
عتبر املدخالت، كاملبيدات الحشرية والعمالة وأسمدة الزرع 

ُ
مدخالت إضافية يؤدي إلى انخفاض عائد الحجم ما لم يتم توسيع حجم املزرعة. وت

وأسمدة اإلزهار وخبرة املزارعين في اإلنتاج، عوامل تساهم في تحديد حجم املزرعة املثالي42. وقد كشفت األبحاث األولية أن املزارعين الصغار 
واملتوسطي الحجم في قطر يفّضلون العمل في مزرعة بمساحة 34 × 9 م2 ألن هذا الحجم هو األنسب لظروف الطقس، ال سيما في فصل الصيف 

حين تكون أنظمة التبريد أكثر فعالية.

تتولى إدارة الشؤون الزراعية في وزارة مهمة اإلشراف على السياسات واملبادرات التنظيمية التي تخص قطاع الزراعة في قطر. وينبغي تقديم طلب 
إلى اإلدارة )إلكترونًيا أو شخصًيا( من أجل الحصول على تصريح ملباشرة خدمات زراعية/مشروع زراعي.

 إلى تفاصيل عن املزرعة ونوع الخدمة 
ً
يستوجب التطبيق من مقّدم الطلب إعطاء تفاصيل شخصية ومعلومات خاصة بملكية املزرعة، إضافة

الزراعية التي تخطط لها الشركة. في حال كان مقدم الطلب يخطط لبناء مزرعة محمية، يجب إرفاق رسوم تخطيطية تتضمن إحداثيات للمباني 
واإلنشاءات الالزمة بالطلب. ثم تدرس اإلدارة الطلب املقدم وتتم معالجته بالعادة في غضون أقل من أسبوع.

10-2 - المتطلبات التنظيمية والجداول الزمنية

Evaluating Greenhouse Tomato and Pepper Input Efficiency Use in Kasovo تقييم كفاءة املوارد املستخدمة في زراعة الطماطم والفلفل في البيوت املحمية في كوسوفو :)MDPI( 41 مجلة االستدامة من معهد النشر الرقمي متعدد االختصاصات
41 املشاكل األبحاث األولية

مناخ صحراوي حار غير مالئم للزراعة في الحقول املفتوحة.
ر محدود لألرا�سي الصالحة للزراعة والتربة واملياه.

ّ
توف

ضعف بوجه الصدمات الخارجية بسبب االعتماد الكبير على الواردات لتأمين 
املدخالت الزراعية كالبذور واألسمدة.

خبرة ومعرفة محدودتان في مجال الزراعة نظًرا إلى حداثة نشأة قطاع الزراعة 
املحلي.

دخل مرتفع للفرد يبلغ 182,453 ريال قطري )باألسعار الجارية للعام 2020(، ما 
يدل على قوة شرائية عالية.

99% من إجمالي السكان، مع طلب متزايد  نسبة مرتفعة من سكان املدن تفوق 
على املنتجات الزراعية املحلية.

مثل برنامج ضمان وتمويل البيوت  سياسات حكومية مناسبة تدعم الزراعة، 
املحمية.

زيادة االكتفاء الذاتي وتشديد التركيز على اإلنتاج املحلي.

ما زال القطاع في مراحله األولى ويحمل إمكانات كبيرة للنمو.
من شأن التنفيذ الناجح لتقنيات الزراعة الجديدة مثل البيوت املحمية والزراعة 

العمودية أن يزيد اإلنتاج الزراعي ويحقق االكتفاء الذاتي.

عدم التأكد من قدرة التقنيات الزراعية الحديثة على زيادة اإلنتاجية.
شركاء االستيراد يعززون أفضليتهم التنافسية لترسيخ حصتهم في السوق.

التهديدات

نقاط القوة

نقاط الضعف

الفرص
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12 - تحليل القوى الخمس في نموذج بورتر

جدول 36: تحليل القوى الخمس من نموذج بورتر 

13 - عوامل النجاح الرئيسية

1-12
حدة المنافسة 

من الخصوم

إّن سوق الزراعة في قطر مجزأة بطبيعتها. في العام 2020، بلغ عدد املزارع في البالد 1,244 مزرعة تراوحت أحجامها بين 
أقل من 1 هكتار وأكثر من ألف هكتار. وتعود غالبية هذه املزارع ملزارعين صغار ومتوسطي الحجم، في حين تملك الشركات 
 عن ذلك، تعتمد قطر بشكل كبير على الواردات من شركاء االستيراد الرئيسيين، مثل 

ً
الكبيرة نسبة صغيرة منها. فضال

 للمنافسة مع هؤالء الشركاء وتجزئة السوق املحلية، 
ً
إيران والهند، الذين يبيعون املنتجات بأسعار تنافسية. ونتيجة

تتراوح درجة املنافسة اإلجمالية بين املتوسطة والعالية.

 2-12
التهديد 

من دخول 
منافسين جدد

ما زال قطاع الزراعة في قطر قطاًعا ناشًئا. ومن أجل تشجيع الزراعة ودعم األطراف املحلية املعنية بهذا القطاع، قامت 
الحكومة بالعديد من املبادرات مثل برنامج ضمان وتمويل البيوت املحمية وما إلى ذلك. ستساعد هذه املبادرات أيًضا 
على تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل استقطاب املزيد من األطراف املحلية إلى السوق. ويتضح هذا األمر من ارتفاع 
عدد املزارع النشطة في قطر من 910 مزارع في العام 2015 إلى 973 مزرعة في العام 2020. لذلك، فإن تهديد املنافسين 

الجدد مرتفع.

 3- 12
القوة 

التفاوضية 
للموردين

 واحدة تنتج 
ً
تعتمد دولة قطر على االستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاتها من املدخالت الزراعية، سيما وأن شركة

بينما يتم استيراد اللوازم الرئيسية   - اململوكة للدولة  )قافكو(  - هي شركة قطر لألسمدة الكيماوية  اليوريا في البالد 
ويتعين على املوردين  باإلضافة إلى استيراد إنشاءات البيوت املحمية.  األخرى كالبذور واألسمدة بأسعار تنافسية، 
املحليين للمدخالت أن ينافسوا العديد من شركاء االستيراد. بالنتيجة، تراوح القدرة التفاوضية للموردين املحليين بين 

املنخفضة واملتوسطة.

 4- 12
القوة 

التفاوضية 
للموردين

تتمتع محالت السوبر ماركت وغيرها من  في املقابل،  يضطر املستهلكون في قطر إلى قبول األسعار السائدة في السوق. 
الشركات الوسيطة التي توّرد املحاصيل من املزارع املحلية ببعض القوة بسبب الحجم الكبير التي تشتريه. لكن الحكومة 
وضعت سياسات ولوائح توفر شبكة أمان للمزارعين املحليين وتعرض أسعاًرا عادلة ملنتجاتهم. بالتالي، تتراوح القدرة 

التفاوضية للعمالء بين املنخفضة واملتوسطة.

 5- 12
القوة 

التفاوضية 
للموردين

فالطلب عليه غير مرن نسبًيا.   ،
ً
ضرورة لذلك، ال يزال تهديد البدائل منخفًضا.كلما كان الغذاء 

متوسطة إلى مرتفعةاملنافسة

مرتفعالتهديد من املنافسين الجدد

منخفضة إلى متوسطةالقوة التفاوضية للموردين

منخفضة إلى متوسطةالقوة التفاوضية للعمالء

منخفضتهديد البدائل

الدرجةالعوامل

تعتبر التضاريس الطبيعية وجودة التربة وإمكانية الوصول إلى الري وتصريف املياه من العوامل األساسية التي يجب األخذ بها عند اختيار املواقع 
املناسبة للزراعة. كما أن اإلنتاج وإمكانية الوصول إلى األسواق يحددان الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. وبما أن قطر دولة ذات طابع 

حضري بامتياز وتملك بنية تحتية قوية من الطرقات، يمكن اختيار مواقع تقع حتى على مسافة 60-50 كيلومتًرا من املدن.

13-1 - اختيار الموقع

هي البيوت املحمية التي يمكن تجهيزها بأنظمة التحكم باملناخ بما يتالءم مع الظروف املحلية من أجل توفير بيئة مثالية لزراعة الخضروات 
والفواكه. ويمكن تحسين اإلنتاجية عبر تركيب الشاشات املانعة للحشرات، وأنظمة الضباب، وتغيير اتجاه صفوف املحاصيل وغير ذلك من 

التقنيات العلمية.

13-2 - البنية التحتية

من بالغ األهمية ضمان إمداد كاٍف من املياه لنمو املحاصيل. ومن املهم أيًضا استعمال نظام ري مالئم إلدارة استخدام املياه في بلد يعاني من 
الشح، خصوًصا وأن املزارع القطرية تعتمد بشكل كبير على املياه الجوفية التي تحتوي على كمية مياه محدودة. بالتالي، سيكون توفير مياه الصرف 

 عن محطة تنقية مناسبة أمًرا ضرورًيا للمزارع على املدى الطويل.
ً
جة فضال

َ
الصحي املعال

13-3 - المياه والري

من الضروري االلتزام بمعايير سالمة الغذاء والوقاية من أي مخاطر مادية أو كيميائية أو بيولوجية. ويجب تطبيق معايير وعمليات السالمة هذه 
 إلى الحصاد وما بعد الحصاد.

ً
على امتداد دورة إنتاج املحاصيل، بدًءا من تحضير التربة إلى البذر فإدارة البيوت املحمية وصوال

13-4 - سالمة المنتجات

هج   يستلزم قدًرا كبيًرا من العمالة. لذلك فإن الوصول إلى عّمال ذوي دراية بالنُّ
ً
على الرغم من التطور الذي يشهده القطاع، ال تزال الزراعة مجاال

العلمية لتقنيات الزراعة وتوظيفهم سيكون ضرورًيا لنجاح أي مزرعة. كما أن الوصول إلى موارد بشرية تملك خبرة في أقلمة املحاصيل وتقنيات 
تحسين اإلنتاجية واملعرفة التقنية وما إلى ذلك، هو أيًضا أمر بالغ األهمية للمنتجين املحليين.

13-5 - العّمال

وتتقلب األسعار املحلية  ما، خصوًصا عبر قنوات االستيراد.  إلى حّدٍ   
ً
تعتبر سوق الزراعة في قطر تنافسية كما يتضح من الفصول السابقة، 

للخضروات بناًء على ديناميكيات السوق املحلية والعاملية، بينما تتغير أسعار الشراء الفوري على أساس يومي تقريًبا. ومع أن املنتجين املحليين 
يستطيعون، من خالل شركة محاصيل، الحصول على الحد األدنى من دعم األسعار، إال أنهم يعانون من قيود على مستوى امليزانية، وال يزال 
مستوى شراء املحاصيل من خالل “محاصيل” منخفًضا في الوقت الراهن. لذلك من املهم التخطيط إلنتاج املحاصيل بناًء على التجارب السابقة 
مع دورات الطلب من أجل ضمان حصول املنتجين على أفضل األسعار املمكنة في السوق. ومن شأن الدخول في عقود طويلة األجل مع املشترين 

أن يخفف أيًضا من هذه املخاطر.

13-6 - تخطيط اإلنتاج
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مقارنة بين التعرفات الجمركية على واردات المنتجات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي 43

قائمة المحاصيل وبيانات المؤشرات ذات الصلة 44 ، 45 ، 46 

الملحق ب
الملحق أ

)WITS( 43 الحل التجاري العالمي املتكامل
44 جهاز التخطيط واإلحصاء
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46 بوابة قطر الصناعية
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الملحق ج تعريفات
اإلطار الخاص بترتيب المحاصيل وفق األولوية
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الملحق د

الجدول 1: الطماطم

بعد وضع قائمة مختصرة باملحاصيل الثمانية عشر، تم استخدام منهجية النقاط املرجحة مع مجموعة متنوعة من املؤشرات الكمية 
والنوعية.

تفسير الحدود الفاصلة بين الفئات

أ. متوسط االستهالك: لغرض هذا املؤشر، تم تحديد الحد الفاصل عند الشريحة املئوية 66.67 )27،750( والشريحة املئوية 33.33 )13،900(.

ب. االكتفاء الذاتي: لغرض هذا املؤشر، تم تحديد الحد الفاصل عند الشريحة املئوية 66.67 )35.41%( و70% )الهدف املحدد في استراتيجية 
قطر الوطنية لألمن الغذائي لعام 2023(.

ج. معدل نمو االستهالك )2020-2015(: لغرض هذا املؤشر، تم تحديد الحد الفاصل عند الشريحة املئوية 66.67 )4.96%( والشريحة املئوية 
.)%2.75( 33.33

)20.67%( والشريحة املئوية   66.67 تم تحديد الحد الفاصل عند الشريحة املئوية  )2020-2017(: لغرض هذا املؤشر،  املردود  د. متوسط 
.)%11.84( 33.33

هـ. نسبة اإلنتاج في البيوت املحمية: بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء في قطر، تم إنتاج خمسة محاصيل فقط في البيوت 
د الحد الفاصل عند 50% و%25. ستخدم طريقة النسبة املئوية لهذا املؤشر. وقد ُحِدّ

ُ
املحمية خالل العام 2020. لذلك لم ت

تحليل الواردات 45 46

47 منظمة األغذية والزراعة
48 وزارة التجارة والصناعة القطرية
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الجدول 3: الفلفل األخضر/الحلوالجدول 2: الخيار
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الجدول 5: الخسالجدول 4: التمور
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الملحق هـ
التعريفات والمالحظات 49 

49 منظمة األغذية والزراعة

ســتخدم لزراعــة املحاصيــل وتربيــة الحيوانــات، وتضــم كامــل املســاحات املصّنفــة فــي فئــة “أرا�ســي املحاصيــل” و”املــروج 
ُ
1. األرا�ســي الزراعيــة: أرض ت

واملراعي الدائمة”.

2. األرا�ســي الصالحــة للزراعــة: تعنــي، بحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة، مجمــوع املســاحات املصّنفــة فــي فئــة املحاصيــل املؤقتــة واملــروج واملراعــي 
زرع بالعادة. ووفًقا لجهاز 

ُ
املؤقتة واألرا�سي البور بصورة مؤقتة. ال تشمل األرا�سي الصالحة للزراعة األرا�سي التي قد تكون قابلة للزراعة ولكنها ال ت

التخطيــط واإلحصــاء: األرض الصالحــة للزراعــة هــي مجمــوع األرا�ســي التــي يمكــن زراعتهــا، وتشــمل األرا�ســي املزروعــة وغيــر املزروعة.

ســتثنى منهــا املنطقــة التــي لــم تــدّر أي محصــول، علــى الرغــم مــن بذرهــا أو زرعهــا، 
ُ
3. املنطقــة املحصــودة: منطقــة يتــم جمــع املحصــول منهــا، وبالتالــي ت

 من صافي املحاصيل املؤقتة وأحياًنا إجمالي املحاصيل الدائمة. تختلف املساحة الصافية عن املساحة 
ً
بسبب تلف أو عطل أو ما شابه. تتكون عادة

اإلجماليــة مــن حيــث أن األخيــرة تشــمل البقــع غيــر املزروعــة ودروب املشــاة والخنــادق والــرؤوس البريــة غيــر املحروثــة واملرتفعــات وأحزمــة الحمايــة مــن 
حتسب املنطقة على عدد مرات الحصاد.

ُ
الرياح وغيرها. إذا تم حصاد املحصول املعني أكثر من مرة خالل العام الواحد نتيجة الزراعة املتتالية، ت

4. محاصيــل الحبــوب: القمــح واألرز والشــعير والــذرة )البيضــاء وغيرهــا( والشــيلم والشــوفان والدخــن والســورغوم والحنطــة الســوداء والكينــوا 
والفونيــو والتريتيــكال وبــذور الكنــاري والحبــوب املختلطــة واألنــواع املتفرقــة مــن الحبــوب كلهــا تعتبــر مــن محاصيــل الحبــوب.

5. أرا�سي املحاصيل: أرض مستخدمة لزراعة املحاصيل، وتشير إلى مجموع املساحات املصّنفة “أراٍض صالحة للزراعة” و“أراٍض ذات محاصيل 
دائمة”.

 حشوات املفروشات واملراتب(.
ً
زرع بقصد إنتاج األلياف للنسيج )املالبس( والحبال )كاألربطة( والحشوات )مثال

ُ
6. محاصيل األلياف: نباتات ت

زرع كمحاصيل حقلية وبستانية في 
ُ
7. الفواكه والخضروات: الخضروات، بحسب تصنيفها في هذه املجموعة، هي بالدرجة األولى نباتات سنوية ت

ســتخدم بشــكل شــبه حصــري للغــذاء. ال تشــمل هــذه الفئــة الخضــروات املزروعــة بشــكل أسا�ســي ألعــالف الحيوانــات أو البــذور. 
ُ
العــراء وفــي الزجــاج، وت

 ضمــن محاصيــل الحبــوب والبقــول، وذلــك إذا ُحصــدت وهــي ال تــزال خضــراء، مثــل 
ً
وتنتمــي أيًضــا إلــى هــذه املجموعــة بعــض النباتــات التــي تصّنــف عــادة

حصد لالستهالك كخضروات وليس 
ُ
الذرة الخضراء والبازالء الخضراء وما إلى ذلك. يندرج الفلفل الحار والفلفل األخضر في هذه املجموعة عندما ت

فضــت درجــة حرارتهــا 
ُ
دة، أي تلــك التــي خ لتحويلهــا إلــى توابــل . تتضمــن أيًضــا البيانــات التجاريــة الخاصــة بالخضــروات الطازجــة منتجــات الخضــار املبــرَّ

إلى قرابة الصفر درجة مئوية من دون أن تتجمد. أما محاصيل الفاكهة فتتألف من الفاكهة وثمار التوت التي تتميز، مع استثناءات قليلة، بمذاقها 
عتبــر كلهــا تقريًبــا مــن املحاصيــل الدائمــة، وتأتــي بشــكل رئي�ســي مــن األشــجار والشــجيرات والجنيبــات وكذلــك مــن الكــروم وأشــجار النخيــل. 

ُ
الحلــو. وت

بــة وفواكــه مجمــدة ومربــى ومشــروبات 
ّ
 كغــذاء، وتتــم معالجتهــا لتصبــح فواكــه مجففــة وعصيــر فواكــه وفواكــه معل

ً
ســتهلك محاصيــل الفواكــه مباشــرة

ُ
ت

كحوليــة، ومــا إلــى ذلك.

8. األرا�ســي ذات املحاصيــل الدائمــة: األرا�ســي املزروعــة بمحاصيــل طويلــة األجــل ال تســتدعي إعــادة زرعهــا لســنوات عديــدة )مثــل الــكاكاو والبــن(، 
واألرا�ســي التــي تقــع تحــت األشــجار والشــجيرات وتنتــج األزهــار )مثــل الــورود والياســمين(، واملشــاتل )باســتثناء تلــك الخاصــة بأشــجار الغابــات والتــي 

ــف فــي فئــة “الغابــات”(، تعتبــر كلهــا أراٍض ذات محاصيــل دائمــة. وال تنــدرج املــروج واملراعــي الدائمــة ضمــن األرا�ســي ذات املحاصيــل الدائمــة. صنَّ
ُ
ت
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8. زراعة النخيل وإدارة االبتكار التقني وخدمة معلومات ريادة األعمال )TIME IS( ، اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI- قسم العلوم 
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Food System؛ مجموعة البنك الدولي؛ مايو 2015 اإلصدار الثاني

 Evaluating Greenhouse Tomato and 11. تقييم كفاءة املدخالت املستخدمة في زراعة الطماطم والفلفل في البيوت املحمية في كوسوفو
Pepper Input Efficiency Use in Kasovo. ب.فرانجو B. Frangu، ج. س. بوب J.S. Popp، م. تومسن M. Thomsen، أ. موسليو A. Musliu؛ 

)MDPI( مجلة االستدامة 2018؛ معهد النشر الرقمي متعدد االختصاصات

)FAO( 12. منظمة األغذية والزراعة

9. األرا�ســي ذات املــروج واملراعــي الدائمــة: تعتبــر األرا�ســي التــي تســتخدم بشــكل دائــم )خمــس ســنوات أو أكثــر( ملحاصيــل العلــف العشــبي، ســواء مــن 
خــالل زراعتهــا أو نموهــا بشــكل طبيعــي )البــراري أو أرا�ســي الرعــي(، مــن األرا�ســي ذات املــروج واملراعــي الدائمــة. وتشــمل هــذه الفئــة:

أ . الرعي في املناطق الحرجية )مناطق الحراجة الزراعية على سبيل املثال(

ب. الرعي في مناطق الشجيرات )البراح، األجّمة، املجال العشبي الشجري(

ج. األرا�ســي العشــبية فــي الســهول أو املناطــق الجبليــة املنخفضــة التــي تســتخدم للرعــي: األرض التــي يتــم عبورهــا أثنــاء الترحــال الرعــوي حيــث 
تق�ســي الحيوانــات جــزًءا مــن الســنة )نحــو 100 يــوم( بــدون العــودة إلــى املزرعــة مســاًء: املــروج الجبليــة واملــروج الواقعــة عنــد ســفح الجبــال ومــا شــابه 

ذلــك؛ والســهوب واملــروج الجافــة املســتخدمة للرعــي.

 البذور الزيتية( والنباتات 
ً
 من النباتات الحولية )وتسّمى عادة

ً
10. املحاصيل الزيتية: تشمل املحاصيل الحاوية للزيوت، أو املحاصيل الزيتية، كال

ر بذورهــا أو ثمارهــا أو لّبهــا )الغــالف الثمــري الوســطي( أو املكّســرات بشــكل أسا�ســي للزيــوت الصالحــة لــألكل أو الزيــوت الصناعيــة التــي  قــدَّ
ُ
املعمــرة التــي ت

حصد خضراء 
ُ
ستخرج منها. ال تشمل املحاصيل الزيتية ثمار التحلية ومكسرات املائدة مع أنها غنية بالزيت، أو نباتات البذور الزيتية الحولية التي ت

ُ
ت

أو تســتخدم للرعــي والســماد األخضــر. إّن بعــض املحاصيــل الزيتيــة هــي أيًضــا محاصيــل أليــاف حيــث يتــم حصــاد البــذور واألليــاف مــن النباتــات نفســها 
)على سبيل املثال، جوز الهند وفاكهة الكابوك والقطن البذري وبذور الكتان وبذور القّنب(.

ــزرع 
ُ
11. الجــذور والدرنــات: هــي نباتــات تنتــج جــذوًرا نشــوية ودرنــات وجذاميــر وجعثــن وســيقان. تســتثني فئــة “الجــذور والدرنــات” املحاصيــل التــي ت

بشــكل رئي�ســي لألعالف )املانجولد واللفت الســويدي( أو للتحويل إلى ســكر )شــوندر الســكر( ، وتلك املصنفة على أنها “جذور وبصيالت وخضروات 
درنيــة” )البصــل والثــوم والشــمندر(.

12. املحاصيل السكرية: تشمل املحاصيل السكرية شوندر السكر وقصب السكر وما شابه.

13. الثمار القشرية الشجرية: مصطلح جماعي ُيستخدم لوصف الثمار القشرية التي تنمو على األشجار.

الملحق و
المراجع
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13. األمن الغذائي في قطر - تقرير االستجابة لكوفيد-19. لولو هايبر ماركت؛ يوليو 2021

14. السوق التجارية العاملية للبيوت املحمية )Global Commercial Greenhouse Market )2021-2026 .3 )2021-2026(؛ شركة موردور 
إنتلجنس

15. سوق الزراعة العمودية العاملية - تحليل عالمي وإقليمي Global Vertical Farming Market – A Global & Regional Analysis. بحوث 
بنك التسويات الدولية BIS؛ أكتوبر 2021

16. برنامج الزراعة املنزلية لتمويل البيوت املحمية - بنك قطر للتنمية

 .Impact of Covid-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar .1 17. تأثير كوفيد-19 على السلوك الغذائي واالستهالك في قطر
)MDPI( حسن باللي ومحمد اللهياري. مجلة االستدامة 2020؛ معهد النشر الرقمي متعدد االختصاصات

18. منظمة العمل الدولية

19. صندوق النقد الدولي

20. شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية

21. وزارة التجارة والصناعة، حكومة دولة قطر

22. وزارة البلدية، حكومة دولة قطر

23. مسح دخل وإنفاق األسرة، حكومة دولة قطر

24. صحيفة بينينسوال القطرية

25. جهاز التخطيط واإلحصاء، حكومة دولة قطر

 Potential of protected 26. قدرة الزراعة املحمية والزراعة املائية على تحسين إنتاجية وجودة املحاصيل النقدية ذات القيمة العالية في قطر
agriculture and hydroponics for improving the productivity and quality of high value cash crops in Qatar؛ أ. ت. مصطفى؛ يناير 

2010

 Qatar: Customs duty exemption for food, medical equipment )-19 27. قطر: اإلعفاء الجمركي لألغذية واملعدات الطبية )كوفيد
COVID-19((؛ شركة كيه بي إم جي KPMG قطر

28. سوق الفواكه والخضروات في قطر )Qatar Fruits & Vegetables Market )2020-2025 )2020-2025(؛ شركة موردور لألبحاث

 Qatar Greenhouse Market 2021-2026 2021-2026 29. سوق الدفيئة القطرية - االتجاهات والحصة والحجم والنمو والفرص والتوقعات

IMARC ؛ املؤتمر الدولي للتعدين واملوارد– Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity, & Forecast 2021-2026

30. تقرير عن السوق القطرية Qatar Market Report. شركة إنوفيشن نورواي Innovation Norway؛ فبراير 2021

KPMG ؛ شركة كيه بي إم جيQatar Industrial Landscape 2.0 – Resilient & Stronger 31. املشهد الصناعي في قطر 2.0 - مرن وأقوى

32. بوابة قطر الصناعية، وزارة التجارة والصناعة، حكومة دولة قطر

33 .الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

34. استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي )2018-2023(
35. وكالة رويترز

 The Services Powerhouse: Increasingly Vital to World Economic 36. مركز الخدمات: دور حيوي متزايد في النمو االقتصادي العالمي
Deloitte Insights ؛ مجلة ديلويت إنسايتسGrowth

 Unlocking the Potential of Protected Agriculture in the 37. إطالق إمكانات الزراعة املحمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Countries of the Gulf Cooperation Council. منظمة األغذية والزراعة

38. وزارة الزراعة األمريكية

39. البنك الدولي

40. الحل التجاري العالمي املتكامل
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إخالء المسؤولية وحقوق الطبع

االقتراحات والتعليقات

ع مجاًنا، وال يجوز استنساخه أو إعادة إنتاجه بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة كانت، إلكترونية أو ورقية، بما في ذلك  إّن هذا التقرير يوزَّ
التصوير والتسجيل، أو عن طريق نظم تخزين أو استرجاع املعلومات، إال بإذن خطي من بنك قطر للتنمية. لقد اتخذ بنك قطر للتنمية كافة 
التدابير املناسبة لضمان موثوقية املعلومات الواردة في هذا التقرير، ولن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنجم 
عن استخدام هذا التقرير. بالتالي فإن حصول أي جهة على هذا التقرير أو صورة عنه، واعتمادها ما ورد فيه )أو أي جزء منه(، يكون على عاتقها.

research@qdb.qa نقّدر تعليقاتكم وآراءكم! ملشاركتنا تعليقاتكم أو أسئلتكم، يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني

AAAID .1: الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
AI .2: الذكاء االصطناعي

CAGR .3: معدل النمو السنوي املركب
FAO .4: منظمة األغذية والزراعة

GCC .5: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GDP .6: الناتج املحلي اإلجمالي

HH .7: األسرة
HS .8: النظام املنسق
IoT .9: إنترنت األشياء

KSA .10: اململكة العربية السعودية
LFPR .11: معدل املشاركة في القوى العاملة

MDPI .12: معهد النشر الرقمي متعدد التخصصات
MME .13: وزارة البلدية

MOCI .14: وزارة التجارة والصناعة
NHEIS .15: مسح دخل وإنفاق األسرة

PDH .16: غرف البولي كربونيت )لتجفيف التمور(
PSA .17: جهاز التخطيط واإلحصاء

QADCO .18: شركة قطرات لإلنماء الزراعي
QAFCO .19: شركة قطر لألسمدة الكيماوية

QDB .20: بنك قطر للتنمية
QNFSP .21: برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي

QNFSS .22: استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي
QNRF .23: الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

QR .24: ريال قطري
SAIC .25: مجمع السليطين الزراعي والصناعي

SIS .26: املتخصصة العاملية للخدمات
TRL .27: مستوى الجاهزية التقنية

TSE .28: مياه الصرف الصحي املعالجة
UAE .29: اإلمارات العربية املتحدة

USA .30: الواليات املتحدة األمريكية
VF .31: الزراعة العمودية

WITS .32: الحل التجاري العالمي املتكامل
 بالسنة الفائتة

ً
YoY .33: مقارنة

الملحق ز
المراجع
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