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كلمة الرئيس التنفيذي
كجزء من جهود دولة قطر لتطوير قطاعها الخاص وتعزيز 

ظم ريادة األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة واالبتكار 
ُ
ن

 لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، يواصل بنك 
ً
وذلك سعيا

قطر للتنمية في تعزيز دوره كشريك النمو لرواد األعمال 

مراحل  جميع  خالل  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات 

إلى أن  أعمالهم؛ ابتداًء من مرحلة توليد فكرة املشروع 

 لألرباح. 
ً
 مدرا

ً
يصبح املشروع مجدي اقتصاديا

بيانات  توفير  في  املتمثلة  البنك  أهداف  مع   
ً
وتماشيا

وتحليات موثوقة لرواد األعمال القطريين، وبشكل خاص 

للمستجدين، عمل بنك قطر للتنمية على إصدار سلسلة 

من التقارير حول الفرص املتاحة للشركات الصغيرة واملتوسطة في مختلف القطاعات في السوق املحلي. تهدف 

هذه التقارير إلى تزويد رواد األعمال باملعلومات ذات العالقة واالتجاهات الفضلى لدخول هذه القطاعات، بحيث 

تشمل معلومات عن طلب السوق الكلي، واملشهد التناف�سي والبيانات املتعلقة بالشركات القائمة والعاملة في هذه 

القطاعات.

وقد بلغ استهالك اللحوم في قطر 205 ألف طن متري خالل العام 2020، وذلك من مختلف أنواع الحيوانات كالدواجن 

والضأن واألبقار واإلبل باإلضافة إلى أنواع اللحوم الطازجة واملبردة واملجمدة. ومن املتوقع أن ينمو هذا الطلب ليصل 

إلى 240 ألف طن متري في العام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1%. أصبحت صناعة تجهيز اللحوم في قطر من 

القطاعات املهمة التي جذبت استثمارات كبيرة خالل السنوات األخيرة، سواء من خالل شراء املزارع لتربية وتسمين 

الحيوانات الحية أو من خالل إنشاء مسالخ جديدة.

يقدم هذا التقرير رؤى مفصلة حول الطلب على اللحوم من مختلف الحيوانات كالدواجن والضأن واألبقار واإلبل، بل 

يتطرق أيًضا إلى مختلف أشكال اللحوم مثل اللحوم الطازجة واملبردة واملجمدة. وباستخدام إطار تحديد األولويات، 

يحدد أيًضا قطاعات معالجة اللحوم الرئيسية التي ليس لديها فقط القدرة على تحقيق أهداف االكتفاء الغذائي 

ولكن أيًضا جذب االستثمارات. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة على كامل قطاع تجهيز اللحوم في دولة قطر، على أمل 

أن يكون مفيًدا لجميع األطراف املعنية داخل البالد.

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

عبدالرحمن بن هشام السويدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة ، لبنك قطر للتنمية

  أطلقــت دولــة قطــر برنامــج قطــر الوطنــي لألمــن الغذائــي، وكان أحــد أهدافــه الرئيســية هــو زيــادة 
االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج اللحــوم مــن 18% مــن إجمالــي الطلــب املحلــي فــي عــام 2018 إلــى %30 
بحلــول عــام 2023. ومنــذ ذلــك الحيــن، شــهدت قطــر مســتويات نمــو كبيــرة لتصــل إلــى 1.48 مليــون 

رأس مــن املاشــية فــي عــام 2021 لتحقيــق توافــر اللحــوم املحليــة.  
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ُيقصد باللحوم لحم الحيوانات )األنسجة العضلية في الغالب( التي تعتبر صالحة لألكل واالستهالك البشري. وتقوم 
الشركات العاملة في قطاع إنتاج اللحوم بتربية املوا�سي بطرق صناعية إلنتاج اللحوم وتعبئتها وتغليفها وحفظها 
وتسويقها. وتدمج صناعة اللحوم بين نشاط أولي )هو الزراعة( ونشاط ثانوي )الصناعة(، لذلك يصعب تقسيمها 
بدقة إلى أّيٍ منهما. كما يشكل تعبئة وتغليف اللحوم النيئة جزًءا كبيًرا من صناعة اللحوم – وهو ُيعنى بذبح وتجهيز 

وتعبئة وتوزيع الحيوانات مثل الدواجن واملاشية واألغنام وغيرها من املوا�سي.

دائًما ما تشكل تربية الحيوانات جزًءا كبيًرا ومهًما من مختلف أقسام سلسلة القيمة في قطاع تجهيز اللحوم، حيث 
يتم إبقاء املاشية بشكل شبه كامل في أماكن داخلية مغلقة أو في أماكن خارجية محصورة كالحظائر. ويعّد إنتاج 
املاشية صناعة متكاملة بشكل رأ�سي إلى حد كبير حيث يتم دمج غالبية مراحل سلسلة التوريد بشكل عام وتملكها 

شركة واحدة.

تعتبر اللحوم مهمة لالقتصادات والثقافات في جميع أنحاء العالم ألنها ال توفر التغذية ألجسامنا فحسب، بل تؤّمن 
أيًضا الوظائف واألعمال التجارية على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بها، من أعالف الحيوانات وتربية الحيوانات إلى 
ج الستهالك اللحوم لعدة أسباب، كالصحة والتقاليد الثقافية واملعتقدات الدينية  اللحوم واملأكوالت الجاهزة. ويروَّ

والحجج العلمية التي تدعم هذه املمارسة.

1 مقدمة
1.1 تعريف اللحوم وتصنيفها

1.1.1 تصنيف اللحوم 
ف اللحوم على أساس أصلها وخصائصها الغذائية على النحو التالي:

َّ
تصن

لحوم بيضاء لحوم حمراء 

سّمى أيًضا لحوم الدواجن التي يميل لونها إلى األبيض أو الشاحب قبل الطهي، وتعني بشكل 
ُ
أ ( اللحوم البيضاء: وت

عام لحوم الطيور )كالدجاج والديك الرومي وما شابه(، باستثناء بعض الثدييات ذات اللحم األبيض، مثل األرانب 
والحمالن الرضيعة. وتشمل االستثناءات األخرى األسماك، املصّنفة تقليدًيا كلحوم بيضاء، مع أن أنواًعا معينة من 

األسماك، كالسلمون والتونة، حمراء اللون.

الحمراء: كما يوحي االسم، تكون اللحوم الحمراء في حالتها النيئة ذات لون محمّر أو وردي. ويستمد  ب ( اللحوم 
هذا النوع من اللحوم لونه من محتواه العالي من امليوغلوبين )نوع من البروتين(. وتأتي اللحوم الحمراء باإلجمال من 

الثدييات، مع استثناءات من بعض الطيور التي يمكن تصنيفها على أنها لحوم حمراء، مثل البط والنعام واألوز.

2.1.1 أنواع اللحوم وأمثلة عنها

اللحوم البيضاء

النوعالنوع

اللحوم الحمراء

األمثلةاألمثلة

دواجن

الحيوانات الزاحفة

املأكوالت البحرية

غير ذلك

صغار ثدييات
تتغذى على حليب األم

ضأن/حمالن

لحم بقري

لحم ماعز

اآلخرين

دجاج
بط
أوز

نعام
ديوك ودجاجات رومي

تماسيح
ثعابين

سالحف
تماسيح القاطور

سحالي

أسماك على أنواعها
قباقب

جراد بحر

أرانب
تدرج 

كبش/شاة/حمل
عجل

ماعز صغير

كبش مخ�سي
حمل ربيع/حولي 

خروف
حمل حولي )بين 12 و24 شهًرا(

ثور/بقرة
عجل مخ�سي

عجلة
ثور حولي/بقرة حولية

ماعز بالغ )شيفون(

ثور أمريكي
غزال
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3.1.1 أنواع اللحوم الحيوانية وأمثلة عنها

ii. أنواع الدواجن

البط:

ديوك ودجاجات الرومي:

تشير الدواجن إلى أي طائر داجن ُيستخدم لألكل، ومن الشائع استعماله لإلشارة إلى طيور كالبط والديك الرومي 
والدجاج وحتى األوز.

ف ضمن اللحوم البيضاء، كما أنها من أكثر  صنَّ
ُ
عتبر مصدر بروتين كامل لإلنسان، وهي ت

ُ
لحوم الدواجن مغذية للغاية وت

 بعد األسماك.
ً
اللحوم املتوفرة طراوة

تندرج كافة أنواع البط ضمن فصيلة الدواجن نفسها، ولكن طريقة طهيها 
أن طعمها مختلف بشكل ملحوظ عن طعم  نوع وآخر، كما  بين  تختلف 
البطة  أشهرها  ومن  العالم،  في  املوجودة  البط  سالالت  تتعدد  الدجاج. 
املوسكوفية وبط بكين وبط نانت وبط روان. أما البط الذي يبلغ عمره ثالثة 

أشهر فيسّمى بطيطة، فيما ُيطلق على البط دون الشهرين اسم فرخ البط.

ل للحمها الطري، ويرتبط اسمها باحتفاالت مثل  فضَّ
ُ
هي طيور ترّبى في املزارع وت

عيد الشكر وعيد امليالد. يختلف حجم الطائر بحسب عمره، ولكن يمكن أن 
يتراوح وزنه في املتوسط بين ثالثة وأحد عشر كيلوجراًما.

i. تصنيف الدواجن: الدجاج 

أ ( الدواجن

ديك مخ�صي مسّمندجاجةفروجفرخصوص

دجاج زنة 1 – 1.5 دجاج زنة 400-450 جرامدجاج زنة 300-400 جرام
كيلوجرام بعمر 7 – 9 

أسابيع

دجاجة بالغة عمرها 
سنة واحدة وتزن 1,5 - 2 

كيلوجرام

ديك مخ�سي يتراوح عمره 
بين 4 و5 أشهر ويزن بين 3 

و4 كيلوجرام 

ب ( الحمالن

على أساس العمر والجنس:

على أساس العمر والجنس

طلق تسمية اللحم البقري على اللحم الصالح لألكل ملختلف الحيوانات البقرية، وخاصة األبقار أو الثيران أو الحيوانات 
ُ
ت

ربى من أجل لحومها.
ُ
البقرية األخرى التي ت

زغاليل )فراخ( الحمام

زغاليل هي حمامة صغيرة يبلغ عمرها أقل من أربعة أسابيع. يحتاج طائر 
م الطيران، ويكون وزنه آنذاك نحو 600 جرام، 

ّ
الحمام إلى 25-30 يوًما لتعل

حيث يبلغ في هذا العمر حد النمو األق�سى. لحم الزغاليل لذيذ جًدا وهو 
يتميز بلون داكن أكثر من الدواجن األخرى املشابهة. يتميز الزغلول بطراوته 
من  الطائر  هذا  كان  ولطاملا  الطهي.  عند  رطوبته  على  ويحافظ  الشديدة، 

مقّبالت املائدة لدى الشعوب من مختلف الخلفيات منذ العصور القديمة. 

ت ( األبقار )اللحم البقري(

كبش/شاة/حمل

ثور حولي/بقرة 
حولية

كبش مخ�صي

عجل

حمل

عجلة

حمل ربيع/حولي

ثور/بقرة

خروف

ثور/بقرة

يسّمى ذكر الضأن الذي يقل 
الواحدة  السنة  عن  عمره 

بالكبش أو الحمل.
تسّمى أنثى الضأن التي يقل 
الواحدة  السنة  عن  عمرها 

شاة

ثور أو بقرة دون 12 شهًرا من 
العمر

ذكر  هو  املخ�سي  الكبش 
الحمل املخ�سي

يسمى صغير األبقار بين عمر 
0 و6 أشهر بالعجل

ذكر وإناث األغنام عمره بين 
30-60 يوًما

باسم  إليه  يشار  فرنسا،  في 
'agnelet"

بقرة لم تضع صغاًرا من قبل

في اململكة املتحدة والواليات 
ُيطلق  األمريكية،  املتحدة 
يتراوح  الذي  الحمل  على 
اسم  أشهر   6-2 بين  عمره 

الحمل الربيع/الحولي

ثور مخ�سي

يفوق  الذي  الحمل  يسمى 
عمره 12 شهًرا بالخروف

الذكر يدعى ثوًرا
أن  بعد  بقرة  تدعى  األنثى 

تضع صغاًرا
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1.2 إنتاج وتجارة اللحوم في العالم

الشكل البياني 1: إنتاج وتجارة اللحوم في العالم )مليون طن(

2 نظرة عامة على القطاع العالمي إلنتاج وتجهيز 
اللحوم

ر إنتاج اللحوم العالمي للعام 2020 بنحو 333 مليون طن1 )معادل وزن الذبيحة(، متراجًعا بنسبة 1.7% عن العام  يقدَّ
2019 للسنة الثانية على التوالي. وقد تأثرت وتيرة النمو بشكل كبير باالضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وبتفاقم 
آثار األمراض الحيوانية. يمكن أن يعزى غالبية االنكماش في اإلنتاج العالمي للحوم إلى الدول اآلسيوية املتأثرة بمرض 
حمى الخنازير األفريقية )ASF(. شهدت دول أخرى أيًضا انخفاًضا وخاصة الواليات املتحدة األمريكية وأستراليا.. في 
املقابل، من املتوقع أن يرتفع اإلنتاج العالمي من لحوم الدواجن، وإن كان بنصف املعدل املسجل العام املا�سي )2019(. 

ر حجم تجارة اللحوم الدولية بـ 37 مليون طن في العام 20202، بزيادة نسبتها 2.5% عن العام 2019. وعلى الرغم من  يقدَّ
االرتفاع املسجل بين سنة وأخرى، فقد تباطأ النمو باملقارنة مع نسبة 6.8% املسجلة في العام 2019.

معدل النمو السنوي املركب: -%1.35
معدل النمو السنوي املركب: %4.6

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – استعراض سوق اللحوم، مارس 
2021

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، مارس 2021، وتقرير وزارة الزراعة 
األمريكية للعام 2020 

2020 20202019 20192018 2018

إنتاج اللحوم العالمي )مليون طن( تجارة اللحوم العاملية )مليون طن(

342.2
338.9

333 33.8
36.1

37

1 املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(

)USDA( 2 املصدر: وزارة الزراعة األمريكية
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في الوقت نفسه، ازدادت واردات أمريكا الشمالية، وفي مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية، بنسبة 6.8%، ما يعكس 
نمًوا سنوًيا أضعف من السنوات السابقة في اإلنتاج املحلي من لحوم األبقار والدواجن. وتراجعت واردات اللحوم من 
جميع املناطق األخرى )أفريقيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية(، في داللة 
على انخفاض مبيعات الخدمات الغذائية، واملصاعب االقتصادية، ومحدودية العمالت األجنبية، وتراكم املخزون 

الداخلي.
ًصا كبيًرا في االستيراد، من ضمنها فيتنام واليابان واالتحاد األوروبي واإلمارات العربية املتحدة 

ّ
وقد شهدت دول عدة تقل

وكوريا الجنوبية وروسيا واملكسيك. وبما أن 14 من أصل الدول العشرين األولى التي تستورد اللحوم قد سجلت واردات 
ص الواردات حدث على نطاق واسع بسبب تعقيدات عدة مثل املصاعب 

ّ
أقل في العام 2020، يدل ذلك على أن تقل

الناجمة عن الجائحة، واالنكماش االقتصادي الواسع النطاق، والعوائق املرتبطة بالنقل، وازدياد توافر املواد املحلية.

بلغ إنتاج لحوم الدواجن في العالم 138.3 مليون طن في العام 32020، بزيادة نسبتها 2.4% عن العام السابق، لكنه 
سجل أدنى معدل نمو سنوي منذ العام 1960. مع ذلك، ال يزال النمو املسجل في العام 2020 إنجاًزا بحد ذاته نظًرا 
لتحديات اإلنتاج والتجارة التي واجهها القطاع خالل األزمة الصحية وتف�سي إنفلونزا الطيور في بعض البلدان األوروبية. 
 بقطاعات لحوم األبقار والضأن وقطاعات اللحوم 

ً
وقد ساهم عامالن حاسمان في تحسين أداء هذا القطاع مقارنة

األخرى، وهما أسعار لحوم الدواجن امليسورة نسبًيا ودورة إنتاجها األقصر.

أما الجزء األكبر من هذه الزيادة في اإلنتاج حدث في الصين والواليات املتحدة األمريكية والبرازيل وجنوب أفريقيا 
واالتحاد األوروبي، مقابل تراجع اإلنتاج في الهند. وبلغ حجم اإلنتاج الصيني 22 مليون طن للعام 20204، بزيادة نسبتها 

5.3% عن العام 2019 ناتجة عن ارتفاع الطلب. 

ر إنتاج لحوم األبقار في العالم خالل العام 2020 بنحو 72 مليون طن6، فسّجل انخفاًضا بنسبة 0.8% عن العام  ّدِ
ُ
ق

2019 بفعل التراجع امللحوظ في العديد من املناطق، وأولها آسيا، تليها أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأمريكا 
الشمالية. ولم يرتفع الناتج إال بشكل بسيط في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. لكن االنخفاض األكبر في اإلنتاج 
ُسّجل في الهند، ومن بعدها أستراليا والبرازيل واالتحاد األوروبي وجنوب أفريقيا. وعاد هذا التراجع في الهند إلى صعوبات 
جمع الحيوانات والقيود املتعلقة بالنقل، بينما ُعزي في أستراليا إلى الطلب على إعادة تكوين القطعان واستنفاد 
املخزون بسبب ارتفاع وتيرة ذبح األبقار خالل السنوات األخيرة. وانخفض إنتاج البرازيل بنسبة 3% ليصل إلى حوالي 9.9 

رت تجارة لحوم الدواجن في العالم بنحو 13.8 مليون طن للعام 52020، مع انخفاض طفيف يقّل عن 1% عن العام  قّدِ
املا�سي. وكان ازدياد استيراد دول شرق آسيا، وخصوًصا الصين، املحرك الرئي�سي للسوق، في ظل تزايد أسعار لحوم 
الحمراء الذي دفع املستهلكين لالنتقال إلى لحوم بديلة أرخص. فقد ارتفعت واردات لحوم الدواجن في الصين بنحو 
55% عن العام 2019، لتسجل مستوًى قياسًيا بلغ 2.2 مليون طن، وجاءت هذه الواردات من بلدان عدة كالبرازيل 
والواليات املتحدة وروسيا وتايالند واألرجنتين واالتحاد األوروبي وتشيلي. كذلك زادت جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وكندا، من بين دول أخرى، استيرادها من لحوم الدواجن في العام 2020.

2.2 إنتاج وتجارة فئات اللحوم الفرعية
1.2.2 لحوم الدواجن

لحوم األبقار )اللحم البقري(  2.2.2

الشكل البياني 2: سوق وتجارة الدواجن في العالم )مليون طن(

تجارة الدواجن 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاملصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

2020 20202019 20192018 2018

سوق الدواجن العاملية )مليون طن( تجارة الدواجن العاملية )مليون طن(

127.7
133.6

138.8

13.5
13.9

13.8

معدل النمو السنوي املركب: %1.1

معدل النمو السنوي املركب: %4.3

5 املصدر: وزارة الزراعة األمريكية 3 املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

6 املصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للعام 2021، ووزارة الزراعة األمريكية للعام 2020 4 املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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ر إجمالي حجم التجارة العاملية للحوم األبقار في العام 2020 بنحو 11.1 مليون طن7، وقد انخفض بنسبة أقل من  ُيقدَّ
1% عن العام السابق، بعد تسارع وتيرة التوسع التجاري على مدى ثالث سنوات بمتوسط معدل سنوي بلغ %6.9. 
وبسبب الضائقة االقتصادية وانتقال املستهلكين إلى منتجات لحوم أقل تكلفة وبخاصة الدواجن، أو بسبب تراكم 
املخزون، شهدت 13 دولة من بين أكبر عشرين دولة مستوردة للحوم األبقار انخفاًضا في وارداتها من لحوم األبقار، علًما 
بأن االنخفاض األكبر في حجم الواردات سجلته فيتنام واإلمارات العربية املتحدة ومصر واالتحاد األوروبي وإندونيسيا 

وروسيا واملكسيك.

تجارة لحوم األبقار

الشكل البياني 3: إنتاج وتجارة لحوم األبقار في العالم )مليون طن(

الشكل البياني 4: اإلنتاج العالمي من أنواع اللحوم األخرى )مليون طن(

اإلنتاج العالمي من لحوم األبقار )مليون طن(

اإلنتاج العالمي من أنواع اللحوم األخرى )مليون طن(

التجارة العاملية للحوم األبقار )مليون طن(

202020192018

10.5
11.2

11.1

202020192018

71.5

72.6
72

202020192018

136.7
125.8

117.2

ّدر اإلنتاج العالمي من أنواع اللحوم األخرى للعام 2020، بما فيها لحوم الضأن و اللحوم الحمراء األخرى،بنحو 117.2 
ُ
ق

ص اإلنتاج بسبب حمى الخنازير 
ّ
مليون طن8، منخفًضا بنسبة 7% عن العام 2019، ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى تقل

األفريقية في الصين والفلبين وفيتنام. غير أن الواليات املتحدة األمريكية والبرازيل واالتحاد األوروبي وروسيا وكندا 
واملكسيك وتشيلي سجلت كلها زيادة بسيطة في اإلنتاج، ما عّوض جزئًيا عن تراجع اإلنتاج في أماكن أخرى. وكان السبب 

الرئي�سي وراء هذا التعافي األسرع هو االستثمارات في املزارع الجديدة وتعزيز األمن البيولوجي وعلم الوراثة.

لحوم أخرى  3.2.2 مليون طن بسبب التأخيرات في أعمال الذبح والتجهيز، بما ذلك التأخير الناتج عن تطبيق بروتوكوالت سالمة العمال 
ومحدودية اإلمدادات بالحيوانات. أما في االتحاد األوروبي، فكان انكماش حجم القطعان وتراجع األسعار من األسباب 
الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع في اإلنتاج. وفي جنوب أفريقيا، نتج انخفاض اإلنتاج بشكل أسا�سي عن منع مزادات 

بيع املوا�سي بسبب تف�سي مرض الحمى القالعية في مارس 2020 وعراقيل تجهيز اللحوم املرتبطة بجائحة كوفيد-19.

في املقابل، ارتفع إنتاج لحوم األبقار بشكل معتدل في عدد قليل من البلدان، منها األرجنتين والصين واملكسيك، فيما 
بقي مستقًرا في بلدان أخرى كالواليات املتحدة األمريكية وروسيا.

8 املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ووزارة الزراعة األمريكية7 املصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للعام 2021، ووزارة الزراعة األمريكية للعام 2020

املصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة للعام 2021، ووزارة الزراعة األمريكية 2020 املصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة للعام 2021، ووزارة الزراعة األمريكية 2020 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ووزارة الزراعة األمريكية

ب: %2.8
معدل النمو السنوي املرك

معدل النمو السنوي املركب: %0.35

معدل النمو السنوي املركب: -%7.4
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يقّدر استهالك األغذية في دول مجلس التعاون الخليجي 
للعام 2020 بنحو 46.8 مليون طن

1.3 لمحة عامة عن أسواق الغذاء

3 نظرة عامة على قطاع تجهيز اللحوم في منطقة 
مجلس التعاون الخليجي

ا نسبًيا، حيث نما بوتيرة 
ً
خالل السنوات األخيرة، بقي الطلب على الغذاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي متحفظ

بطيئة بسبب ركود أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 مما أدى إلى انخفاض جزئي في اإلنفاق التقديري. وفي 
حين أن نمو أسواق الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي يعزى بالدرجة الكبرى إلى عدد السكان املرتفع، فقد أدى 
ازدياد الوعي بعادات األكل الصحية إلى ازدياد استهالك الغذاء الصحي. من ناحية أخرى، ساهم التعاون املتواصل 
بين القطاعين العام والخاص واملساعي الحكومية املستمرة لتحسين األمن الغذائي في تمكين هذه الدول من بناء نظام 
غذائي متين. مع ذلك، واجه نمو السوق تحديات عدة بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية والظروف املناخية غير املؤاتية 

وزيادة االعتماد على املواد الغذائية املستوردة.

ويقّدر استهالك األغذية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2020 بنحو 46.8 مليون طن ومن املتوقع أن ينمو بنسبة 
2.3% ليصل إلى 52.4 مليون طن متري بحلول العام 20259، مع تكثيف التركيز على اإلنتاج املحلي. فقد استهلكت هذه 
الدول 46.8 مليون طن متري من السلع الغذائية في العام 2020، حيث استهلكت اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة مًعا 77.9% من الحجم اإلجمالي نظًرا ألنهما تضمان عدًدا أعلى من السكان. وفي ما عدا هاتين الدولتين 
ذات الكثافة السكانية األعلى في املنطقة، من املتوقع أن ينمو االستهالك في كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين 
ر بنحو 2.26  بنسبة 4.1% إلى 4.2% ليسجل معدالت نمو أعلى في املنطقة. أما استهالك قطر الغذائي للعام 2020 فيقدَّ
مليون طن ومن املتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% ليصل إلى 2.6 مليون طن بحلول العام 202510. وتبقى الحبوب الغذاء 
األسا�سي في املنطقة، مع أنها تشهد نمًوا أبطأ بكثير في ظل تغير هام�سي في حصة معظم الفئات الغذائية حتى العام 2025. 
ومع ذلك، ُيتوقع أن تشهد الفئات الغذائية "األخرى"، من بيض وأسماك وحبوب بقولية وزيوت ودهون وبطاطس 

وعسل، معدل النمو األعلى وقدره 3.7% نتيجة تغير العادات الغذائية بسبب الجائحة.

9 املصدر: املقابالت أولية مع املوردين

10 املصدر: املقابالت أولية مع املوردين
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الشكل البياني 5: سوق الغذاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي )مليون طن(

املصدر: املقابالت أولية مع املوردين

2016 2026F2025F2024F2023F2022F20212020201920182017

43.4 44.2 45.1 45.9 46.8 47.9 49.0 50.1 51.2 52.4 52.4

 إلى التوسع السكاني في ظل سعي الحكومات إلى تعزيز بنيتها األساسية 
ً
وباإلجمال، سينمو القطاع بشكل عام نظرا

 إلى االنتعاش السياحي املتوقع وعودة العمل باملرافق السياحية بعد التلقيح ضد فيروس كورونا. 
ً
االقتصادية، إضافة

كما أن األحداث الضخمة املرتقبة، مثل إكسبو دبي وكأس العالم في قطر، ستساهم هي أيًضا في النمو خالل السنوات 
الخمس املقبلة.

في العام 2020، استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي 46.8 مليون طن متري من املنتجات الغذائية بمعدل استهالك 
سنوي قدره 733.6 كيلوجرام للفرد11. وقد سجلت سلطنة ُعمان املستوى األعلى من االستهالك الفردي في املنطقة 
بمعدل 930.8 كيلوجرام، بينما سجلت البحرين أدنى مستواه عند 622.0 كيلوجرام في العام 2020. وبقي نصيب الفرد 
من االستهالك الغذائي في قطر )779.3 كيلوجرام( وعمان أعلى من متوسط االستهالك البالغ 733.6 كيلوجرام في دول 
مجلس التعاون الخليجي، في حين جاء دون املعدل في كل من اإلمارات العربية املتحدة )730.8 كيلوجرام( واململكة 

العربية السعودية )713.5 كيلوجرام( والكويت )700.0 كيلوجرام( والبحرين )622.0 كيلوجرام(.

2.3 أسواق اللحوم في دول مجلس التعاون الخليجي 
تتراوح نسبة استهالك اللحوم في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين حوالي 9.5 و10% من إجمالي االستهالك الغذائي في 

ر حجم هذا االستهالك في العام 2020 بـ 4.4 مليون طن12. املنطقة، ويقدَّ

وتتمتع اللحوم ومنتجات اللحوم بشعبية كبيرة في هذه املنطقة، ما أدى إلى دخول العديد من شركات تجهيز اللحوم 
وتصنيع منتجات اللحوم إليها. وبفضل تزايد أعمال تطوير البنية األساسية للخدمات الغذائية في املنطقة وارتفاع 
معدالت الدخل الفردي وتغير أنماط الحياة، سيكون بوسع املستهلكين تنويع نظامهم الغذائي عبر زيادة استهالك البروتين 

 بالنشويات بالدرجة الكبرى، حيث من املتوقع أن تعزز هذه الزيادة الطلب على املكونات واملنتجات 
ً
الحيواني مقارنة

الغذائية العالية الجودة في قطاع الخدمات الغذائية، وهو ما يحّرك بدوره أسواق اللحوم في جميع أنحاء املنطقة.

من ناحية االستيراد، استوردت دول مجلس التعاون الخليجي 1,850 ألف طن من اللحوم بقيمة 18,629 مليون ريال 
قطري )5,120 مليون دوالر أمريكي( في العام 202013، وكانت في طليعتها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة. وقد ناهزت حصة اللحوم من واردات هذه الدول - أي حجم الواردات مقابل إجمالي حجم االستهالك - 42% في 
العام 2020. وُيقّدر أن يساهم إنتاج اللحوم في املزارع املحلية، إضافة إلى استيراد الحيوانات الحية، في تحقيق التوازن 

في الطلب.

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

الشكل البياني 6: إحصاءات واردات اللحوم )رمز النظام المنسق: 020( في دول مجلس 
التعاون الخليجي للعام 2020؛ القيمة بالريال القطري: 18,629 مليون )5,120 مليون 

دوالر أمريكي(

18,629
مليون ريال 

قطري

السعودية

اإلمارات

الكويت

قطر

عمان

البحرين

%35

%34

%11

%10

%5
%5

املبيعات

معدل النمو السنوي املركب: %2.3

معدل النمو السنوي املركب: %1.9

13 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة 11 املصدر: تقارير أبحاث السوق, 2021

12 املصدر: تقارير أبحاث السوق في دول مجلس التعاون الخليجي
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حوم بين دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمة وارداتها اإلجمالية 6,556 مليون ريال 
ّ
تعتبر السعودية أكبر مستورد لل

قطري )1,802 مليون دوالر أمريكي( وناهز حجم هذه الواردات 660 ألف طن في العام 2020، تلتها اإلمارات مع 6,378 
ت الكويت وقطر في مرتبة قريبة 

ّ
مليون ريال قطري )1,753 مليون دوالر أمريكي( و645 ألف طن. وفي العام نفسه، حل

بعد السعودية واإلمارات حيث سجلت واردات األولى نحو 200 ألف طن وناهزت واردات الثانية 175 ألف طن.

وُيشار إلى أن تربية الحيوانات في دول مجلس التعاون تقتصر بشكل أسا�سي على الدواجن، في حين تتم تلبية غالبية 
الطلب على اللحوم من فصيلَتي الضأن واألبقار واللحوم الحمراء األخرى من خالل استيراد الحيوانات أو الذبائح مبردة 

أو مجمدة.

أما من ناحية التصدير، فتقتصر صادرات دول مجلس التعاون من اللحوم على نحو 85 ألف طن، أي ما يعادل %4.6 
فقط من إجمالي قيمة االستيراد أو 1.9% فقط من إجمالي الطلب الذي بلغ 4.4 مليون طن في العام 2020. وتأتي 
اإلمارات العربية املتحدة )60%( واململكة العربية السعودية )30%( في طليعة الدول املصّدرة لقطع ومنتجات اللحوم 

إلى الدول املجاورة والدول األفريقية.

مجموع 
الواردات: 

1,850 كيلوطن 
متري

الشكل البياني 7: إحصاءات واردات اللحوم )رمز النظام المنسق: 020( في دول مجلس 
التعاون الخليجي للعام 2020؛ الحجم: 1,850 ألف طن

السعودية

اإلمارات

الكويت

قطر

عمان

البحرين

%36

%35

%9

%5
%4

%11

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

جهاز التخطيط واإلحصاء القطري 2022، والبنك الدولي 2022

4 نظرة عامة على سوق الغذاء في دولة قطر
1.4 االقتصاد

الجدول 1: أبرز المؤشرات االقتصادية في دولة قطر

ر الناتج املحلي اإلجمالي )الحالي( للعام 2021 في قطر بــ 653.6 مليار ريال قطري )ما يعادل 179.54 مليار دوالر أمريكي(14،  ّدِ
ُ
ق

ع أن ينمو بنسبة 3.7% في العام 2022.
َّ
فيما ُيتوق

وحدة نوع البيانات
القياس

201620172018201920202021
2022
متوقع

عدد السكان اإلجمالي

نسبة السكان الحاصلين 
على شهادات تعليمية عليا

نسبة السكان فوق عمر 
65 عاًما

نسبة السكان بين عمر
 0 و14 عاًما

متوسط عدد األطفال 
لألسرة

الناتج املحلي اإلجمالي 
)الحالي( – جهاز التخطيط 

واإلحصاء، قطر

الناتج املحلي اإلجمالي 
)الحالي( للفرد

نسبة الطبقة الوسطى 
والعليا من مجموع السكان

نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستهالكي على األغذية 

واملشروبات غير الكحولية

مليون

%

%

%

طفل

مليار ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ريال قطري 
للفرد

%

2.6

13.0

%1.4

%12.0

0.7

552.3

212.3

 6,360

25.7

2.7

12.8

%1.6

%12.2

0.6

586.4

217.2

6,440

25.6

2.8

12.7

%1.8

%12.5

0.6

667.3

238.3

 6,577

25.5

2.8

12.5

%2.0

%12.7

0.6

640.0

228.6

6,609

25.4

2.9

12.4

%2.2

%12.9

0.7

525.7

181.3

6,731

25.4

2.9

12.3

%2.5

%13.1

0.7

653.6

225.4

 6,860

25.4

3.0

12.2

%2.7

%13.2

0.7

677.8

225.9

 6,933

25.3

14 املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري، 2022
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تفاوتت آثار التدابير املتخذة الحتواء جائحة كورونا )كوفيد-19( على الصحة واالقتصادات في العام 2020 بسبب 
االختالفات بين هيكليات الدول االقتصادية، والسرعة التي تم بها فرض تدابير االحتواء، ومدى إلزام السكان بتنفيذها. 
وقد تكّرر السيناريو نفسه في العام 2021 عندما شهدت اقتصادات العالم درجات متفاوتة من التعافي، وهو ما يعكس 
ر اإلمكانيات 

ّ
التباين في الجهود املبذولة ملكافحة تداعيات التدابير املتخذة الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك توف

املالية الالزمة العتماد سياسات توسعية تؤدي إلى تعاٍف سريع.

بالنسبة إلى دولة قطر، أفيد عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( في 29 فبراير 2020 لتنضم 
بذلك قطر إلى عدد متزايد من الدول التي تأثرت من الجائحة... ومع ذلك، تمكنت قطر من إدارة اآلثار السلبية بشكل 
جيد للغاية، حيث تبنت الدولة تدابير استباقية الحتواء االنتشار ودعمها من قبل التركيبة السكانية املواتية والرعاية 

الصحية الكفاءة.

الجدول 2: تأثير جائحة كوفيد-19 في دولة قطر2.4 تأثير جائحة كورونا )كوفيد-19( على االقتصاد

جهاز التخطيط واإلحصاء القطري 2022، والبنك الدولي 2022

الوصفاملجال

األثر االقتصادي

التبعات االجتماعية

• أدى إغالق املؤسسات التعليمية والدينية، بما في ذلك املدارس واملساجد واملعاهد والجامعات، واللجوء إلى التعليم عن ُبعد، 
والتباعد االجتماعي، وما إلى ذلك غيرت حياة العديد من العائالت. 

• تسببت الجائحة بارتفاع معدالت االستهالك الغذائي في جميع أنحاء العالم. كانت الشركات مستعدة مع نظام التوصيل عبر 
اإلنترنت في قطر للتجاوب بشكل أفضل لعادات االستهالك املتغيرة.

ر على وتيرة األنشطة االقتصادية واالجتماعية
ّ
• انخفاض الطلب على السلع والخدمات الصناعية، ما أث

• تعطيل سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم وتعطيل النقل املحلي والدولي، ما أدى إلى تباطؤ الحركة االقتصادية. لهذا السبب، 
انخفض الناتج املحلي اإلجمالي من 640 مليار ريال قطري في عام 2019 إلى 525.7 مليار ريال قطري في عام 2020. 

إلى وسائل  العامة والخاصة، باإلضافة  التواصل املحلية والدولية ألغراض تنفيذ األعمال  • ارتفاع نسبة استخدام تقنيات 
التواصل االجتماعي.

• انخفاض اإليرادات الحكومية، بسبب انخفاض كبير في أسعار الغاز والنفط، وكذلك زيادة النفقات الحكومية ملساعدة من 
القطاعين العام والخاص، أدى إلى زيادة عجز الحكومة. 

• إقفال كامل أو جزئي للعديد من األنشطة االقتصادية واألعمال التجارية في قطر، بما في ذلك تخصيص كافة الخدمات الطبية في 
القطاعين الخاص والعام لعالج مر�سى كوفيد-19، وإعاقة قدرة املر�سى على أخذ مواعيد طبية روتينية في ما خال الحاالت الطارئة
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3.4 ديناميكيات سوق الغذاء في قطر
توّفر الموارد   1.3.4

أبرز العوامل المؤثرة في اإلنتاج الغذائي  2.3.4

تعتبر زراعة املحاصيل الغذائية اقتراًحا صعًبا لقطر بسبب ندرة إمدادات املياه ومحدودية توافر األرا�سي الصالحة 
للزراعة. يمكن أن تكون البالد أيًضا عرضة للتقلبات في أسواق السلع الدولية بسبب اعتمادها على استيراد الحبوب 
واملواد الغذائية. يؤدي االعتماد على واردات األغذية األجنبية إلى حاجة متزايدة نحو تطوير أمن غذائي أفضل، وكان هذا 

أحد األسباب التي تجعلت والية قطر تفعل برنامج األمن الغذائي.

استهالك الغذاء في دولة قطر  3.3.4

ر االستهالك السنوي لألغذية في دولة قطر بـ 2.26 مليون طن15 في 2020 و2.23  يقدَّ
مليون طن في 2021 بمعدل نمو سنوي قدره 2.8% من 2021 - 2025. ومن املرجح 
أن ينمو هذا االستهالك بفعل ارتفاع الدخل املتاح لإلنفاق )وهو األعلى في املنطقة( 

وازدياد عدد الشباب واملستهلكين الحضريين وتزايد عدد الوافدين.

ويعتمد استهالك الغذاء أيًضا على تزايد الوفود السياحية إلى البالد. ومن املتوقع 
أن تجذب بطولة كأس العالم 2022 املقبلة ماليين السياح لحضور هذا الحدث 

الريا�سي الذي يستمر 28 يوًما.

يصعب تطوير الصناعة الزراعية في قطر بسبب قلة األرا�سي الصالحة للزراعة واملوارد املائية. فقد أشارت دراسة 
أجراها معهد املوارد العاملية إلى أن قطر تعّد واحدة من الدول التي تعاني من اإلجهاد املائي في العالم.

طبقات املياه الجوفية في قطر محدودة، وإن ُوجدت فهي تقع على عمق سحيق. كما أن استغاللها يتجاوز معدالت 
تجّددها، وهذا ما أدى إلى تسّرب املياه املالحة إليها. وال بديل عن املياه إال بتحلية املياه، وهي عملية تتطلب مقداًرا كبيًرا 

من الطاقة.

 جديدة لشراء األرا�سي الصالحة للزراعة في الخارج من خالل شركة حصاد 
ً
وضعت حكومة دولة قطر استراتيجية

الغذائية التابعة لجهاز قطر لالستثمار. قدمت حكومة قطر استراتيجية جديدة لألرا�سي الصالحة للزراعة في الخارج 
من خالل حصاد الغذائية، وهي شركة تابعة لهيئة االستثمار في قطر. باإلضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة استخدام 

التكنولوجيا للبيوت الزراعية وتحديد أهداف لكونها مكتفية ذاتيا للخضروات والفواكه.

نت البالد من تحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات األلبان والدواجن. وبعد 
ّ
وعلى الرغم من الظروف الغير املالئمة، تمك

أن كانت قطر تعتمد بنسبة 72% على منتجات األلبان املستوردة، بدأت شركة بلدنا القطرية إلنتاج األلبان بتصدير 
منتجاتها للمرة األولى في شهر يونيو من العام املا�سي.

الظروف الذي تتحدى أنتاج األغذية:

طبقات املياه الجوفية املحدودة:

تخطط السلطات القطرية التخاذ تدابير تحد من نضوب طبقات املياه الجوفية القطرية عبر حظر استخدام هذا 
املصدر الثمين لزراعة العلف، وتقييد استخدامه في إنتاج الخضروات والفواكه. وتشمل أيًضا االستراتيجية املستقبلية 
استخدام أحدث تقنيات إنتاج املحاصيل التي لها تأثير محدود على البيئة، ومنها على سبيل املثال النهج "الدائري" الذي 
اعتمدته شركة أجريكو الرائدة في إنتاج الخضروات في البالد، حيث طّورت الشركة عمليات زراعة مائية عضوية أدت 
إلى الحد من استخدام املياه بنسبة 90%. وبالتعاون مع شركة يارا النرويجية للمواد الكيميائية، تسعى حصاد الغذائية 
أيًضا إلى تحسين استخدام األسمدة من خالل تطوير أنواع جديدة أكثر مالءمة للظروف املناخية وملوحة التربة في 

البالد.

اإلجراءات املتخذة: 

اإلجراءات املتخذة:

الشكل البياني 8: االستهالك الغذائي السنوي )مليون طن(

20252024202320222021202020192018

2.10 2.20 2.26 2.30 2.35 2.42 2.50 2.60

املصدر: إدارة سالمة الغذاء في قطر

معدل النمو السنوي املركب: %2.8

معدل النمو السنوي املركب: %3.7

15 املصدر: إدارة سالمة الغذاء في قطر
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مصادر األغذية   4.3.4
تواجه دولة قطر عجًزا في امليزان التجاري الزراعي قدره 4.38 ريال قطري16 )1.2 مليار دوالر(، وتلجأ إلى االستيراد لسد 
القسم األكبر من احتياجاتها الغذائية ويرجع ذلك في املقام األول إلى الظروف املناخية. ومع ذلك، من املقرر أن يتغير هذا 
في السنوات الخمس املقبلة حيث تستهدف البالد أن تصبح معتمدة بشكل متزايد على نفسها للخضروات واألسماك 

واللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات األلبان، إلخ.

123.0 مليار ريال قطري )33.7  9: إحصاءات الواردات القطرية )2020(؛  الشكل البياني 
مليار دوالر أمريكي(

اآلالت

النقل

املعادن

املنتجات الحيوانية

غير ذلك

الحيوانات الحية

اللحوم واللحوم الصالحة لألكل

األسماك واملنتجات املائية األخرى

منتجات األلبان )الحيوانية املصدر(

غير ذلك

%29

%16

%26 %16

%10

%0

%20

%40

%8

%3

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

إزاء املقاطعة التي واجهتها قطر من دول املنطقة، شجعت الدولة الشركات املحلية والدولية على االستثمار في مرافق 
اإلنتاج من أجل تعزيز اكتفائها الذاتي من األغذية والسلع األخرى. وعملت، على املدى القصير، على نقل البضائع جًوا 
وسارعت إلى إنشاء خطوط شحن مباشرة جديدة، ما أدى إلى انتعاش الواردات بحلول أغسطس 2018. كما قامت قطر 
 شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر لالستثمار 

ً
باستثمارات دولية في األرا�سي والشركات الزراعية؛ فاستثمرت مثال

بكثافة في مزارع الحيوانات خارج قطر.

ومن خالل شركة حصاد، اكتسبت قطر أيًضا أراٍض صالحة للزراعة في السودان وأستراليا وكينيا والبرازيل وفيتنام 
والفلبين بهدف تنويع مجموعة املنتجات واملكونات الغذائية الالزمة لتحقيق نسبة االكتفاء الذاتي التي حددتها 

الحكومة بحلول العام 2030.

باإلضافة إلى ذلك، وسعتقطر عالقاتها الدولية، لتنويع مصادر واردات األغذية. زادت التجارة مع تركيا وإيران 
والكويت وعمان ومع دول جنوب شرق آسيا أيًضا. واقع التوريد.

والفلبينفيتنامالبرازيلكينياأسترالياالسودان

عمانالكويتإيرانتركيا

16 املصدر: إدارة سالمة الغذاء في قطر

الشكل البياني 10: إحصاءات الواردات الحيوانية في قطر )2020(؛ 4.0 مليار ريال قطري 
)1.1 مليار دوالر أمريكي(
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5.3.4 سيناريو العرض

6.3.4 مسيرة تطوير استراتيجية قطر الوطنية لألمن الغذائي 17

كان الضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن األحداث الرئيسية مثل الحصار وجائحة كوفيد 19 والصراع الرو�سي 
األوكراني آثار كبيرة على إمدادات البلدان من الغذاء.

 وسرعان ما طورت دولة قطر على إنشاء طرق توريد بديلة سريًعا، وزيادة اإلنتاج املحلي من السلع والخدمات األساسية، 
وتوسيع ميناء حمد الذي بدأ عمليا تهفي مطلع العام 2017. 

ولضمان األمن الغذائي، نفذت الحكومة بنجاح العديد من التدابير مثل زيادة اإلنتاج الغذائي املحلي وبناء مرافق تخزين 
استراتيجية للمواد الغذائية األساسية لتوفير اإلمدادات ملدة ستة أشهر. كما قامت الحكومة بتنويع مصادر االستيراد 

من خالل استكشاف األسواق البديلة واالرتقاء باألسواق املحلية وتعزيز الخدمات اللوجستية. 

ويشمل املشروع صوامع تخزين ومرافق تصنيع متخصصة في األرز والسكر الخام وزيوت الطعام. وقد تم تجهيز املشروع 
بالبنية التحتية واملعدات املناسبة لعمليات املناولة واملعالجة والتعبئة وإعادة التحميل والنقل املرتبطة باملشروع.

 بموجب االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي لدولة قطر 2018-2023، كان الهدف منها زيادة إنتاج اللحوم املحلية 
وزيادة االكتفاء الذاتي. ولتعزيز إنتاج اللحوم املحلية، شرعت الحكومة في تنفيذ عدد من املشاريع من قبيل ما يلي:

1. 8 مشاريع لتربية اللحوم الحمراء وتسمينها، ولديها إمكانية إنتاج محتمل يبلغ 1200 طن متري سنويا.
2. 4 مشاريع لتربية األحياء املائية، بإنتاج محتمل قدره 3610 طن متري سنوًيا.

3. 3 مشاريع لبيض املائدة بإنتاج محتمل يبلغ 13,500 طن متري سنويا.
4. 2 مشاريع ملركزات األعالف الحيوانية التي يحتمل أن يبلغ إنتاجها 50,000 طن متري سنويا.

في عام 2021، حققت حكومة قطر االكتفاء الذاتي بنسبة 18% لفئة اللحوم الحمراء الطازجة. الهدف هو تحقيق 
االكتفاء الذاتي بنسبة 30% للحوم الحمراء الطازجة بحلول عام 2023.

وقد شهدت قطر نمًوا كبيًرا على كافة املستويات من العام 2017 إلى العام 2021 ليصل مجموع املوا�سي فيها إلى 1.48 
مليون رأس، منها 62.4% من الضأن 26.1% من املاعز و8.1% من اإلبل و 3.4% من األبقار.

الشكل البياني 11: تقسيم الحيوانات الحية بحسب النوع )2021(؛ 1.48 مليون

ضأن

ماعز

إبل

أبقار

إدارة سالمة الغذاء في قطر

%64

%25

%3
%8

وقد استندت االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي إلى ركائز أساسية مثل: 

تطوير وزيادة اإلنتاج املحلي من األغذية الطازجة، مع مراعاة االستخدام السليم للموارد الطبيعية 1
تنويع مصادر التجارة الخارجية لتجنب التعرض ألي مخاطر محتملة قد تنشأ في األزمات والطوارئ 2

تكوين مخزونات استراتيجية في البلد من السلع الغذائية التي يمكن تخزينها لفترات طويلة. نجحت دولة قطر 
في تعزيز قدراتها التخزينية من خالل تنفيذ مشروع لبناء مرافق ومستودعات األمن الغذائي في ميناء حمد 

)مساحة تزيد عن 0.5 مليون متر مربع(. 
3

17 املصدر: إدارة سالمة الغذاء في قطر
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7.3.4  مقدمة عن األغذية )اللحوم( المصنّعة مخبرًيا
 من ذبح الحيوانات، 

ً
اللحوم املصّنعة مخبرًيا هي تلك التي يتم إنتاجها من خالل زرع الخاليا الحيوانية في املختبر بدال

ستخدم في إنتاجها العديد من تقنيات هندسة األنسجة نفسها 
ُ
 من أشكال الزراعة الخلوية وت

ً
عتبر هذه األغذية شكال

ُ
وت

املستخدمة تقليدًيا في الطب التجديدي.

وقد أصبحت قطر ثاني دولة في العالم تسمح ببيع اللحوم املصّنعة مخبرًيا )املعروفة أيًضا باللحوم "املستزرعة"(. تنَتج 
هذه اللحوم من كمية صغيرة من الخاليا الحيوانية في بيئة مخبرية، وهي عملية تنتج لحوًما حقيقية بدون الحاجة إلى 
ذبح الحيوانات. وفي هذا اإلطار، أشارت هيئة املناطق الحرة ووزارة الصحة العامة في قطر إلى أنهما تعتزمان منح املوافقة 
التنظيمية إلنتاج لحوم "جود ميت" )GOOD Meat( املصنعة مخبرًيا من شركة "إيت جاست" )Eat Just( الناشئة 

.JUST Egg "املختصة بالتقنيات الغذائية في كاليفورنيا واملشهورة بمنتج البيض النباتي "جاست إيج

ويشار إلى أن "إيت جاست" دخلت مؤخًرا في شراكة مع الدوحة لرأس املال املخاطر )Doha Venture Capital ( وهيئة 
املناطق الحرة - قطر لبناء أول منشأة إلنتاج اللحوم املصّنعة مخبرًيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وستقع 

هذه املنشأة في املنطقة الحرة بأم الهول وسيكون لها خط مباشر يصلها بميناء حمد.

تنوي "إيت جاست" إنتاج دجاج "غود ميت" املصّنع مخبرًيا في هذه املنشأة، كما تخطط لفتح منشأة مخصصة إلنتاج 
بيض "جاست إيغ" املكّون من بقلة املاش – مع اإلشارة إلى أنها باعت حتى اآلن من هذا البديل النباتي ما يعادل 160 

مليون بيضة دجاج.
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5 هيكلية سوق اللحوم في دولة قطر 18
1.5 سلسلة القيمة في قطاع اللحوم القطري

تشتمل سلسلة القيمة في قطاع اللحوم على وحدات األعمال التي تنتج املواد )املدخالت( الالزمة لصنع أعالف الحيوانات، 
وعلى إنتاج األعالف الحيوانية، وتربية الحيوانات )التربية والتسمين(، والذبح، والتجهيز، والتوزيع، ومنتجات وسوق 

اللحوم.

يعني تجهيز اللحوم بشكل أسا�سي تحويل الحيوانات الحية إلى لحوم، بما في ذلك الذبح والتقطيع واملعالجة والتعبئة 
والتغليف. وتسّمى وحدات التجهيز هذه في بعض الدول بوحدات تعبئة وتغليف اللحوم. أما املنتجات التي تعّدها فهي 
د  اللحوم الكاملة )مثل الدجاج الكامل أو الذبائح الكاملة( والقطع )وتسمى أيًضا باألجزاء( واللحوم املفرومة، التي تورَّ

طازجة/مبردة أو مجمدة.

تتواجد الشركات املتكاملة لتجهيز اللحوم في كامل سلسلة القيمة، بدًءا من املواد 
 إلى تجهيز اللحوم وتصنيع وبيع منتجات اللحوم 

ً
األولية/علف الحيوانات وصوال

تحت عالمتها التجارية أو في متاجر البيع بالتجزئة اململوكة للشركة أو املرخصة. 
ومن األمثلة عن الشركات املتكاملة، نذكر شركات اللحوم العاملية أمثال كارجيل 

وكليمنس وهورميل وشركة التنمية في منطقة مجلس التعاون.
استثمرت شركة حصاد الغذائية في دول مختلفة مثل أستراليا ولبنان وتركيا والسودان ومصر وغيرها، وذلك من خالل 
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية )أكوليد(، بهدف تأمين إمدادات الحيوانات الحية. وتعمل الشركة أيًضا على 
ز بشكل أسا�سي 

ّ
ت الشركة نموذًجا استثمارًيا فائق التطور رك

ّ
زيادة هذه اإلمدادات بأسعار تنافسية. ومنذ بدايتها، تبن

على االستثمار على مستوى العالم في مجاالت مجدية وسليمة من أجل تلبية املتطلبات الغذائية في دولة قطر واملنطقة.

تقوم حصاد الغذائية باستثمارات رأسية متنوعة في قطر وأستراليا وعمان، وتخطط أيًضا الستثمارات مستقبلية 
محتملة في أماكن أخرى. أما في دولة قطر، فتملك حصاد شركات عدة مثل أعالف قطر )مزارع أعالف( وقطفة لإلنتاج 
الزراعي )مزارع زراعية( والشركة العربية القطرية إلنتاج الدواجن "الواحة" )مزرعة دواجن( والشركة الوطنية للتصنيع 

الغذائي "نافكو" )مصنع تمور( وغيرها.

في املقابل، تملك شركات مستقلة أخرى لتربية الحيوانات مزارَع في أوروبا والدول اآلسيوية، ومن بينها مزارع نور التي 
تملك مزارع أغنام وأبقار في بلغاريا. تعمل هذه الشركات مع الشركات الرائدة في تجهيز اللحوم والتوزيع الستيراد وتوريد 

الحيوانات الحية في قطر.

الرسم التوضيحي 1: سلسلة القيمة في قطاع اللحوم

إنتاجاملدخالت
األعالف

السوق ومنتجات التوزيعتجهز اللحومالذبحالتسمينالتربية
اللحوم

الشركات املتكاملة

محالت السوبر ماركتالشركات املتكاملة

املتاجر الصغيرة

املالحم الشركات 
الزراعية

املنتجون 
الزراعيون 

الفرديون

مصانع 
األعالف

املنتجون 
الفرديون

املزارع إلتى 
تحتوي على 
دجاج بياض
)ينتج بيض 

مخصب(

وحدات تجهيز 
اللحوم

التسمين

التناسل والتسمين
املوزعوناملسالخ الفردية

الفنادق واملطاعم 
واملقاهي

مصانع منتجات 
اللحوم الصناعية

وحدات منتجات 
اللحوم الفردية

مستوردو 
اللحوم 

واملنتجات

مستوردو 
الدجاج البياض 

والديكة

مستوردو 
األعالف

مستوردو الذرة 
والصويا وغيرها

مستوردو 
الحيوانات 

الحية

األجزاء غير املتطورة من سلسلة القيمة
أجزاء سلسلة القيمة املشمولة بالتقرير

أما في دولة قطر، فتعتبر الشركة العربية القطرية إلنتاج الدواجن ومزرعتي والشركة 
الوطنية لألغذية من الشركات املتكاملة الرائدة في تجهيز لحوم الدواجن بما يتكامل 
مع تربية الدواجن وتسمينها. مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني وِودام الغذائية هما 
الشركتان الرئيسيتان لتجهيز اللحوم الحمراء، مع أنهما تستوردان الحيوانات الحية 
أو الذبائح املبردة/املجمدة من الخارج. فبسبب األحوال الجوية في قطر، يصعب 
إنشاء مزارع محلية لألغنام أو األبقار أو الحيوانات األخرى. لذلك، ومع أن قطاع 
الدواجن قادر على تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل املزارع املحلية، إال أن الشركات 

العاملة في قطاع اللحوم الحمراء تستثمر أكثر فأكثر في مزارع خارج قطر.

18 املصدر: مقابلة أولية مع املوردين وخبراء الصناعة
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الرسم التوضيحي 2: أكبر أربع شركات لتجهيز اللحوم في قطر

الدواجن: دجاج كامل، قطع )أقدام، أفخاذ، أفخاذ سفلية، أجنحة، كبد، قلب، عظام(، بال عظم 
أو مفروم

ذبائح كاملة/أنصاف ذبائح، قطع )قطع لحم الخاصرة، الخاصرة القصيرة، ساق  الضأن/الحمل: 
كاملة، الساق القصيرة، قطع أضالع على الطريقة الفرنسية، أضالع، لحم كتف بدون عظم ملفوف 

ومشّبك، قطع الكتف املربعة، الساق األمامية(، قطع بال عظم أو مفرومة

تعمل شركات تجهيز اللحوم في قطر بشكل رئي�سي في فئات اللحوم الطازجة التي يتم إنتاجها من خالل املسالخ املحلية. 
تحقق منتجات اللحوم الطازجة قيمة أعلى من املنتجات املجمدة. لذلك، من املجدي اقتصادًيا مطابقة اإلنتاج املحلي 

مع الطلب املحلي على اللحوم الطازجة/املبردة.

تبيع شركات تجهيز اللحوم منتجات اللحوم الطازجة/املبردة أو املجمدة مثل:

تتألف الشركات الرائدة في تجهيز اللحوم في قطر من شركة ودام ومصنع األنعام لإلنتاج الحيواني والشركة العربية 
القطرية إلنتاج الدواجن ومزرعتي. تقوم هذه الشركات باستيراد الحيوانات الحية وحفظها وذبحها وتجهيزها )التنظيف 
والتقطيع( وتعبئتها لتوريدها طازجة/مبردة إلى الفنادق واملطاعم واملقاهي واملتاجر ومحالت الهايبر ماركت واملحال 

التجارية التابعة للشركة ومصانع منتجات اللحوم وعمالء آخرين.

منتجات اللحوم هي املنتجات الغذائية املعبأة التي يتم إنتاجها بشكل أسا�سي من نوع واحد من اللحوم أو من أنواع 
 على شكل 

ً
مختلطة بدون إضافة أي مواد غذائية أخرى كالحبوب أو الدقيق أو األرز أو غيرها. تباع هذه املنتجات عادة

طعام جاهز للطهي أو لألكل.
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يمكن تصنيف منتجات اللحوم ضمن فئتين رئيسيتين، هما:

تشكل الشركات التي تصنع منتجات اللحوم، أمثال الشركة القطرية إلنتاج اللحوم ومصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم 
حوم والشركة الوطنية لألغذية وغيرها، إحدى فئات العمالء 

ّ
قى لل ومصنع دله ومصنع القصيمي للحوم وشركة التُّ

لدى شركات تجهيز اللحوم. توّرد هذه الشركات ذبائح كاملة/أنصاف ذبائح مجمدة أو دجاج كامل مجمد ثم تحّولها إلى 
منتجات لحوم مختلفة مثل كرات اللحم والبرجر وقطع البرجر الصغيرة )ساليدر( والسجق وغيرها.

تستورد تلك الشركات املوّردة اللحوم املجمدة من بلدان مختلفة وتجّهزها لبيعها للفنادق واملطاعم واملقاهي وقطاع 
الوجبات السريعة واملحالت التجارية وغيرها. وتعمل هذه الشركات بشكل أسا�سي في فئة اللحوم الحمراء حيث تشمل 

لحوم األبقار والضأن فئة املنتجات الرئيسية، مع حصص أصغر من الدواجن واإلبل واألسماك والروبيان.

تعد الشركة القطرية إلنتاج اللحوم من الشركات الرائدة في تصنيع منتجات اللحوم، حيث تصنع نحو 6 آالف طن من 
 محلًيا عن منتجات اللحوم املستوردة خالل 

ً
اللحوم سنوًيا. وقد باشرت الشركة أعمالها في العام 2016، وقّدمت بديال

حوم 
ّ
قى لل الحصار على قطر. كما قامت شركات أخرى، مثل مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم ومصنع دله وشركة التُّ

وغيرها، باالستثمار لزيادة طاقات التصنيع املحلية.

باع منتجات اللحوم بشكل أسا�سي ضمن فئة األغذية املجمدة، وبالتالي تعمد هذه املصانع إلى شراء اللحوم املجمدة، 
ُ
ت

 إنتاج بعض منتجات اللحوم، مثل البرجر والسجق وغيرها، من قطع اللحوم التي ال 
ً
معظمها من الخارج، بينما يتم عادة

تحظى بشعبية كبيرة مثل القطع املتبقية من تجهيز اللحوم وعظام صدر الدجاج وغيرها.

 تم تطوير صناعة تجهيز اللحوم إلى حد ما في قطر، من تسمين الدواجن وذبح األغنام / األبقار حتى تصنيع منتجات 
اللحوم وتوزيعها، ومع ذلك، فهي متخلفة في قطاع األعالف الحيوانية والتربية والتسمين عبر فئات الحيوانات.في حالة 

األعالف الحيوانية، تستورد قطر حالًيا معظم حاجتها، ويعود ذلك بالدرجة الرئيسية إلى أن املدخالت/املواد الوسيطة 
الالزمة لتصنيع األعالف الحيوانية ليست متوفرة محلًيا. وهذا يجعل قطر غير قادرة على املنافسة في مجال الدواجن 
املجمدة، وبالتالي يتم استيرادها من دول كأستراليا والبرازيل والواليات املتحدة والهند وغيرها. تملك هذه البلدان سالسل 

قيمة متكاملة تبدأ من إنتاج العلف املحلي وتنتهي بذبح الحيوانات.

وكذلك األمر بالنسبة إلى سلسلة القيمة املحلية لفئة األبقار، فهي تفتقر إلى التطور من ناحية التسمين، ويتم استيراد 
األبقار الحية لذبحها محلًيا. فتسمين حيوانات كبيرة كاألبقار يتطلب كميات كبيرة من املياه والعلف؛ غير أن علف 
ع محلًيا بل يتم استيراده كما هو مذكور أعاله، واملياه املطلوبة هي أيًضا نادرة في البالد. ولذلك ترفع  الحيوانات ال يصنَّ

املنتجات الجاهزة للطهي: هي لحوٌم يمكن طهيها بسهولة في املطبخ بدون حاجة كبيرة إلى استخدام 
السكين أو النقع. وهذا يشمل التقطيع )الفرز وتحديد حجم الحصص( والفرم والنقع أو التتبيل 
الجاف والتغليف. وتشمل هذه املنتجات البرجر وأجنحة الدجاج والكباب وعظام حساء الدجاج 
ودجاج تكا وكرات اللحم والدجاج املدخن وشرائح لحم تي بون الرقيقة وشرائح الساق بدون عظام 

وقطع الكتف وقطع الخاصرة وشرائح لحم الردف، وغيرها.

يشمل ذلك تصنيع اللحوم في أشكال مختلفة مثل السالمي والسجق  لألكل:  الجاهزة  املنتجات 
والنقانق وشرائح اللحم البقري واملرتديال وغيرها من املنتجات. 2

1
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هاتين السلعتين من تكلفة التسمين بشكل كبير. وثمة جانب آخر مهم هنا، هو الحالة املناخية غير املؤاتية لتربية هذه 
الحيوانات، وهذا ما يزيد من معوقات التسمين. نظًرا إلى كل هذه الجوانب، يصعب على دولة قطر تطوير سلسلة القيمة 

املحلية الخاصة بإنتاج األعالف وتربية الحيوانات وتسمينها.

حوم الصالحة لألكل، باستثناء األسماك واملأكوالت البحرية األخرى، 8.2% من إجمالي 
ّ
يشكل االستهالك السنوي لل

االستهالك الغذائي في قطر.
ر استهالك اللحوم في العام 2020 بـ 205 ألف طن بقيمة 2,274 مليون ريال قطري )625 مليون دوالر أمريكي(. ّدِ

ُ
وقد ق

2.5 سوق تجهيز اللحوم

الشكل البياني 12: قيمة سوق اللحوم في قطر للعام 2020: 2,274 مليون ريال قطري 
)625 مليون دوالر أمريكي(

دواجن

ضأن

أبقار

إبل

%27
%6

%49

%18

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

الشكل البياني 13: حجم سوق اللحوم في قطر للعام 2020: 205 ألف طن

دواجن

ضأن

أبقار

إبل

%60

%3

%26

%11

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

تصّدرت لحوم الضأن سوق اللحوم بنسبة بلغت 49% من القيمة اإلجمالية و26% من الحجم اإلجمالي في العام 2020. 
وتبعتها الدواجن التي بلغت حصتها من القيمة 27% وحصتها من الحجم 60% في العام نفسه. وشكلت لحوم األبقار 
الفئة الرئيسية األخرى مع حصة بلغت 18% من القيمة اإلجمالية في العام 2020. وسجلت لحوم الضأن املستوى 
األعلى ملتوسط سعر الكيلوجرام، تلتها لحوم األبقار واإلبل والدواجن. وقد بلغ متوسط أسعار لحوم الضأن نحو أربعة 

أضعاف أسعار لحوم الدواجن.

ومن املتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق اللحوم، الذي بلغ 205 ألف طن في العام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 3% ليصل إلى 240 ألف طن بحلول العام 192025 أما من ناحية االستهالك، فقد سجلت لحوم الدواجن معدالت 
االستهالك األعلى واستحوذت على نسبة فاقت 60% من استهالك اللحوم اإلجمالي في العام 2020، وُيتوقع أن تبقى في 

املرتبة األولى بين اللحوم حتى العام 2025.

19 املصدر: استهالك اللحوم في العام 2019 – إدارة سالمة الغذاء في قطر، املقابلة األولية مع املوردين
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الشكل البياني 15: تقسيم الطلب على اللحوم في قطر للعام 2020 بين إنتاج محلي 
واستيراد )ألف طن(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

الواردات

اإلنتاج املحلي

الدواجن الضأناألبقار اإلبل 

%82 %55 %77
%14

%18 %45 %23 %86

2019202020212022202320242025الفصيلة

الدواجن

الضأن

األبقار

اإلبل

املجموع

118.9

53.0

21.1

7.0

200.0

122.0

54.0

22.0

7.0

205.0

125.0

57.0

22.8

7.2

212.0

128.0

59.0

23.2

7.3

217.5

132.0

61.0

23.6

7.4

224.0

136.0

63.0

25.0

7.5

231.5

140.0

65.6

26.0

7.8

240.0

الجدول 3: نمو الطلب على اللحوم في قطر خالل الفترة 2019-2025 )ألف طن(

الشكل البياني 14: نمو الطلب على اللحوم في قطر خالل الفترة 2019-2025 )ألف طن(

املصدر: استهالك اللحوم في العام 2019 – إدارة سالمة الغذاء في قطر، املقابلة األولية مع املوردين 
الطلب اإلجمالي 

)ألف طن(
العرض املحلي 

)ألف طن(
الواردات

)ألف طن(
النسبة من العرض 

املحلي )%(
النسبة من 

الواردات )%(

122.0

53.0

21.1

7.0

205.0

22.0

24.0

5.0

6.0

58

100.0

30.0

17.0

1.0

148

%18

%45

%23

%86

%28

%82

%55

%77

%14

%72

الجدول 4: تقسيم الطلب على اللحوم في قطر للعام 2020 بين إنتاج محلي واستيراد 
)ألف طن(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد لألمم املتحدة

املصدر: استهالك اللحوم في العام 2019 – إدارة سالمة الغذاء في قطر، املقابلة األولية مع املوردين 

2025202420232022202120202019

200
206

212

218 224 232 240

من املتوقع أن يسجل استهالك لحوم الضأن )بما فيها لحوم الغنم والحمالن واملاعز( أعلى مستويات النمو )بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 3.6% خالل الفترة 2020-2025(. وأبرز عوامل هذا النمو هو تزايد نسبة توفر اللحوم الطازجة أو 

املبردة في السوق املحلية. 

وتشمل بعض االستثمارات األخيرة في إنتاج اللحوم املحلية سوق الوكرة املركزي، ومقصب ودام اآللي، واملقاصب العامة 

في أم صالل والشيحانية. وتشمل العناصر األخرى، تشغيل املقاصب في الخور والشمال، واملحاجر البيطرية في املطار 
واملرفأ، ومزارع الحيوانات املحلية، باإلضافة إلى بدء االستثمار في علف الحيوانات وغيرها.

وقد وصل اإلنتاج املحلي من اللحوم في العام 2020 إلى 58 ألف طن، وفي مقدمته لحوم الضأن )بما فيها لحوم الحمالن 
واملاعز( التي بلغ إنتاجها 24 ألف طن، تليها لحوم الدواجن مع 22 ألف طن، ولحوم األبقار مع 5 آالف طن، ولحوم اإلبل 

وغيرها مع 7 آالف طن.

معدل النمو السنوي املركب: %3.1

الفصيلة

دواجن

ضأن

أبقار

إبل

املجموع
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استأثرت لحوم الدواجن بالحصة الكبرى من الواردات، تلتها لحوم األبقار والضأن )بما فيها الحمالن واملاعز(. فقد 
سجلت لحوم الدواجن معدل االستهالك األعلى بحيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي استهالك اللحوم للعام 2020، 

ا.
ً
ومن املتوقع أن تبقى في طليعة اللحوم األكثر استهالك

كما شهدت تربية الدواجن نمًوا سريًعا خالل السنوات الثالث إلى األربع املاضية، وكان معظم اإلنتاج املحلي من لحوم 
الدواجن يأتي من املاشية التي تتم تربيتها في البالد. أما بالنسبة للضأن، فقد أجرت املقاصب استثمارات أو دخلت في 

شراكات مع مزارع في دول مختلفة مثل أستراليا ولبنان واألردن والسودان وسوريا وتركيا وغيرها.

وقامت حصاد الغذائية هي أيًضا بعدة استثمارات في الخارج لتربية املاشية وتوريدها، وذلك من خالل الشركة العربية 
لتنمية الثروة الحيوانية في كل من أستراليا واألردن والسودان وسوريا ومصر وغيرها.

استوردت قطر 27,500 طن من حيوانات الضأن واملاعز الحية و5 آالف طن من األبقار لتستخدمها في املسالخ20. ومن 
حيث القيمة، جاءت في صدارة الدول التي تم توريد املاشية منها21 أستراليا )20%( ولبنان )18%( وإيران )17%( وتركيا 
)11%( والسودان )4%(. وتم أيًضا شراء املاشية من دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة وبلجيكا 

وإسبانيا وغيرها.

طازجة/ النوع:  بحسب   2020 للعام  قطر  في  اللحوم  على  الطلب  تقسيم   :5 الجدول 
مبردة أو مجمدة )ألف طن(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة ، املقابلة األولية مع املوردين

طازجة/مبردة % الفصيلة مجمدةطازجة/مبردة مجمدة %الطلب اإلجمالي

28%املجموع 60.0145.0 205.0%72

18%الدواجن 22.0100.0 122.0%82

55%األبقار 12.010.0 22.0%45

80%الضأن 43.011.0 54.0%20

86%اإلبل  6.01.0 7.0%14

الشكل البياني 16: تقسيم الطلب على اللحوم في قطر للعام 2020 بحسب المنتجات 
المحلية والمستوردة )ألف طن(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة ، املقابلة األولية مع املوردين

أبرز الدول التي تم توريد املاشية منها

%4
السودان

%20
أستراليا

%11
تركيا

%17
إيران

%18
لبنان

الدواجن الضأناألبقار اإلبل

%82
%20

%45
%14

%18 %80 %55

%86

20 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

21 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

مجمدة

طازجة/مبردة
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باع اللحوم املنتجة محلًيا طازجة أو مبردة، في حين تأتي اللحوم املستوردة مجمدة في الغالب. ويبّين 
ُ
بشكل عام، ت

تحليل البيانات التجارية أن دولة قطر، وفي فئة األبقار فقط، ال تزال تستورد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة/
املبردة بينما يتم استيراد معضم أنواع اللحوم األخرى مجمدة. ويتم استيراد اللحوم الطازجة/املبردة بشكل أسا�سي 
من باكستان والبرازيل وأستراليا، بحصة تبلغ حوالي 80% من إجمالي حجم لحوم األبقار الطازجة/املبردة املستوردة 

في العام 2020.

تبلغ حصة منتجات الشركة القطرية إلنتاج اللحوم حوالي 15% من سوق تجهيز اللحوم، وهي واحدة من الشركات 
الرائدة في تلبية احتياجات العمالء. وتشكل اللحوم الحمراء فئة املنتجات الرئيسية مع حصة تبلغ 80%، تليها الدواجن 
ت 

ّ
بنسبة 20%. وقد تمكن قطاع منتجات اللحوم من النمو بسرعة خالل السنوات الخمس إلى الست املاضية بحيث حل

محل غالبية منتجات اللحوم املستوردة في قطر.

تجدر اإلشارة إلى أن التقديرات أعاله ال تشمل عمليات تصنيع منتجات اللحوم التي تقوم بها شركات تصنيع األغذية في 
الخارج، وال عمليات تصنيع أو استيراد األطعمة الجاهزة لألكل مثل أرز الدجاج ولفائف الدجاج ولحوم البرجر املعبأة 
وإضافات بيتزا الدجاج وغيرها. وهي تستثني أيًضا عمليات تجهيز اللحوم في الخارج من قبل سالسل الوجبات السريعة 

والفنادق واملطاعم واملقاهي وغيرها من شركات الخدمات الغذائية. 

الجدول 6: سوق منتجات اللحوم )ألف طن(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، املقابلة األولية مع املوردين 

3.5 أبرز الشركات المصنّعة لمنتجات اللحوم22 
في ما يلي نبذة عن أبرز الشركات املختصة بتصنيع منتجات اللحوم في دولة قطر. وتشمل الشركات الرئيسية األخرى 
 من الشركة املتكاملة للخدمات الغذائية ومزارع سيلفر فيرن ومجموعة مينا ومزارع نور 

ً
التي تعمل في هذا املجال كال

للحوم والتجارة واملركز الخليجي للمواد الغذائية وشركة قطر الوطنية لالستيراد والتصدير وغيرها.

املنتجات الرئيسية
اإلنتاج السنوي 

)مليون طن(
موقع 

الشركة

الطاقة اإلنتاجية 
السنوية )مليون 

طن(
اسم الشركة

دجاج  فرانكفورتر،  نقانق،  لحم،  كرات  كباب،  برجر،  فطائر 
مطبوخ ومدخن، سجق دجاج جامبو، سجق دجاج فرانكفورتر، 

كوكتيل دجاج، إضافات بيتزا الدجاج
6,000 9,000الدوحة إلنتاج  القطرية  الشركة 

اللحوم

ستروجانوف،  بقري  لحم  ضأن،  ساق  لحم  ضأن،  لحم  قطع 
لحم  مكعبات  بقري،  لحم  سجق  دجاج،  أفخاذ  كامل،  دجاج 
بقري، شرائح لحم بقر )ستيك( ريب آي، لحم بقري، فطائر برجر 

لحم بقري، كرات لحم بقر

4,000 8,000الدوحة مصنع فريش ميت لتجهيز 
اللحوم

لحم بقر مفروم، سجق، كفتة، شرائح، شرائح لحم بقر )ستيك( 
صغيرة، ساق، شاورما، مكعبات، فطائر برجر، شرائط، شرائح 

ستيك، كباب

3,000 5,000الدوحة مصنع القصيمي للحوم

ناجتس، أصابع وفيليه بالبقسماط، برجر، كرات لحم، كباب، 
شيش طاووق، دجاج تكا، لحم مفروم

1,000 2,000الدوحة الشركة الوطنية لألغذية

لحم  شرائح  كباب،  لحم،  كرات  سجق،  كفتة،  مفروم،  لحم 
)ستيك(، وغيرها

1,000 3,000الدوحة قى للحوم
ُّ
شركة الت

حلقات دجاج، صدور دجاج بال عظم، نقانق، كباب، لفائف، 
لحم مفروم، ناجتس

700 1,000الدوحة للمنتجات  دله  مصنع 
الغذائية

الفصيلة
حجم سوق منتجات 

اللحوم 
اللحوم الطازجة/

املبردة
اللحوم 
املجمدة

الحجم اإلجمالي 
حوم املجهزة

ّ
لل

حصة منتجات اللحوم 
من الطلب اإلجمالي )%(

30.0املجموع 60.0145.0 205.0%15

11.0الدواجن 22.0100.0 122.0%9

12.0األبقار 12.010.0 22.0%55

6.0الضأن 43.011.0 54.0%11

1.0اإلبل وغيرها 6.01.0 7.0%14

22 املصدر: املقابلة األولية مع املوردين 
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6 سلسلة التوريد
1.6 تحليل هيكلية سلسلة التوريد 23

مدفوعة  الحجم(  حيث  من   %72>( قطر  في  اللحوم  إمدادات  غالبية 
بالواردات )إما كذبيحة أو كمنتجات لحوم مصنعة(. وبالتالي، فإن تقييم 
سلسلة التوريد من منظور الدول الرئيسية املصدرة إلى قطر أمر مهم. 
تلعب صناعة سلسلة التبريد دورا مهما في استيراد وتوزيع اللحوم في قطر. 
يساهم سوق مرافق التخزين البارد بنسبة 70% تقريبا من سوق سلسلة 

التبريد ويساهم النقل البارد في الحصة املتبقية.

لقد ظهرت الحاجة إلى منشآت الحجر الصحي البيطرية بعد جائحة كوفيد-19 من أجل اختبار الحيوانات املستوردة 
وإبقائها في الحجر لفترة محددة قبل توريدها إلى املزارع واملسالخ وأسواق اللحوم. وفي هذا اإلطار، تعمل وزارة البلدية 
القطرية على بناء منشآت حجر بيطرية جديدة بالقرب من ميناء حمد وميناء الرويس بتكلفة قدرها 95 مليون ريال 

قطري، ومن املتوقع أن تصبح جاهزة خالل العام 2022.

تعتمد قطر بشكل كبير على الحيوانات الحية املوردة من الخارج. وفي ظل التحول األخير في استراتيجية الشراء من 
اللحوم إلى الحيوانات الحية، ُيتوقع أن تشهد البالد املزيد من منشآت الحجر البيطرية.

وتعكف وزارة املواصالت واالتصاالت على بناء الخطة الرئيسية لقطر للشحن، والتي من املتوقع االنتهاء منها بحلول 
نهاية عام 2022. يهدف برنامج قطر إلدارة الشحن إلى إنشاء بنية تحتية حديثة لصناعة الشحن في جميع أنحاء البالد. 
والهدف من ذلك هو الحد من حركة الشحن مما يؤدي إلى ازدحام الطرق. ومن شأن تطوير البنية التحتية لصناعة 
الشحن إلى جانب طرق الشحن املخطط لها أن يعزز االستثمارات الجارية في صناعة سلسلة التبريد في قطر، مما يسمح 

للقطاع بالنمو. 

ويتوخى برنامج تطوير شركة سكك الحديد القطرية )الريل( تطوير شبكة سكك حديدية للركاب والشحن ملسافات 
طويلة لربط املراكز الرئيسية للسكان والصناعات في قطر وتشكيل جزء من شبكة السكك الحديدية املخطط لها 
في دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط الدول الست في دول مجلس التعاون الخليجي. وعالوة على ذلك، يتضمن 
املشروع إنشاء خط سكة حديد للركاب والشحن يربط الحدود مع اململكة العربية السعودية بمسيعيد ومشروع ميناء 
الدوحة الجديد على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، باإلضافة إلى محطة داخلية تعرف باسم الدوحة الغربية الدولية، 
والتي ستتصل بمترو الدوحة. ومن شأن إنشاء طرق التجارة والركاب هذه أن ييسر نمو صادرات وواردات املنتجات 

الحساسة للحرارة، مما يزيد من االعتماد على التخزين والنقل على البارد في البلد.

%72
من إمدادات اللحوم في قطر 

مدفوعة بالواردات )إما كذبيحة أو 
كمنتجات لحوم مصنعة(.

الشكل البياني 17: أبرز الدول المصّدرة للّحوم إلى قطر في العام 2020 بقيمة 2.1 مليار 
ريال قطري )0.56 مليار دوالر أمريكي(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

%34

%29

%8

%6

%3

%21
أستراليا

البرازيل

الواليات املتحدة

الهند

تركيا

دول أخرى

22 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 
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الجدول 7: بيانات واردات اللحوم )للعام 2020(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

2.6 بيانات عن واردات اللحوم

10,428لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 222,568 0201

أو  مبردة  أو  طازجة  والنغال،  والبغال  والحمير  الخيول  فصائل  لحوم 
1,034مجمدة 12,629 0205

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو 
18مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف 1,364 0210

1,838,581175,192 إجمالي

460لحوم أخرى، طازجة أو مبردة أو مجمدة 13,229 0203

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن من فصيلة 
جالوس دوميستكوس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومي، دجاج غينيا 

)غرغر(، طازجة أو مبردة أو مجمدة
122,074 693,650 0207

11,445لحوم فصيلة األبقار، مجمدة 172,031 0202

واملاعز  والضأن  األبقار  فصائل  من  لألكل  صالحة  وأطراف  أحشاء 
والخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة

- - 0206

لحوم فصيلة الضأن أو املاعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة
29,628 721,578 0204

برية وحمام  وأرانب  أرانب  من  لألكل  وأطراف صالحة  وأحشاء  لحوم 
وحيوانات أخرى، طازجة أو مبردة أو مجمدة )ما عدا فصائل األبقار 
ووالضأن واملاعز والخيول والحمير والبغال والنغال وطيور الدواجن من 
فصيلة جالوس دوميستكوس وبط وأوز وديوك ودجاجات رومي ودجاج 

غينيا )غرغر((

123 1,532 0208

طن متريألف ريال قطريرمز النظام املنسق املنتج

3.6 تراخيص االستيراد

التخزين:

التجهيز:

تستوجب جميع اللحوم املستوردة، بما فيها منتجات لحوم األبقار والدواجن، شهادة صحية صادرة عن بلد التصدير 
وشهادة ذبح حالل صادرة عن هيئة إسالمية مختصة معتمدة في ذلك البلد. ويتم استيفاء الشروط املحددة من خالل 

ضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل العملية، بما في ذلك الفرز والتجهيز والتعبئة والتغليف.

حفظ فيها اللحوم، مثل درجة الحرارة والرطوبة. ويتوجب تخليص 
ُ
تتطلب هذه املرحلة ضبط عوامل البيئة التي ت

منتجات اللحوم املبردة في غضون 24 ساعة من وصولها. وتتم معالجة منتجات الدواجن على درجة حرارة أساسية 
قدرها 70 درجة مئوية ملدة 3.6 ثواٍن على األقل أو على حرارة قدرها 74 درجة مئوية ملدة ثانية واحدة على األقل.

تخضع لحوم الدواجن ومنتجات اللحوم لفحص روتيني للتحقق من عدم احتوائها على الساملونيال أو أنواع أخرى من 
البكتيريا. كما تتم معاينة اللحوم املجمدة لكشف أي عيوب أو تغّير في اللون. وتتضمن هذه العملية اختباًرا بصرًيا 

لأللوان يتبعه اختبار للمدخالت ومواد التعبئة والتغليف املستعملة.

ويتوجب أن تكون منشأة التصنيع حاصلة على شهادة الهاسب )HACCP( واأليزو، وهو ما يتطلب رقابة صارمة للجودة 
على كافة مستويات التجهيز. وتتضمن هذه العملية سلسلة إجراءات تستخدم فيها املعدات وتبدأ من:

ع منتجات اللحوم املجّهزة والتامة الصنع على تجار الجملة وقنوات البيع بالتجزئة، بما فيها محالت  بعد ذلك، توزَّ
السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحالت البقالة التقليدية وغيرها من تجار التجزئة.

في أكثر األحيان، تستورد قطر منتجات اللحوم بكميات كبيرة، سواء طازجة/مبردة أو مصنعة، ثم تنتقل هذه املنتجات 
إلى سالسل الخدمات الغذائية أو تباع كمنتجات نهائية تحمل العالمة التجارية لكبرى الشركات اإلقليمية والدولية.

الغسل
والتنظيف

التخمير واملعالجة 
الحرارية

التقطيع
)تقليل الحجم(

التمليح
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محالت السوبر ماركت الخاصة

تجار الجملة

 للمستهلكين ومحالت السوبر ماركت الصغيرة واملطاعم.
ً
يبيع تجار الجملة مباشرة

ومن الشائع في قطر أن تستخدم الشركات املحلية واألجنبية العروض الترويجية العامة والخاصة بعالمات السوبر 
ستخدم اإلعالنات وامللحقات الصحفية بالدرجة الكبرى لألغذية واملنتجات األخرى. أما اإلعالنات 

ُ
ماركت، في حين ت

التلفزيونية، وعلى الرغم من فعاليتها الكبيرة، فهي باهظة الثمن.

 هوامش الربح للمنتجات الغذائية إلى 20 - 25% للموزعين، و5% لتجار الجملة، و10 - 15% لتجار 
ً
وتنقسم عادة

التجزئة. قطر ال تطبق ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة املبيعات.

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين 

*تنوي لولو هايبر ماركت افتتاح سبعة متاجر إضافية بحلول العام 2022.

 .
ً
تستأثر محالت السوبر ماركت الخاصة بالحصة الكبرى من مبيعات التجزئة، ويشهد هذا القطاع توسًعا متواصال

حصة التجارة الحديثة في سوق قطر مرتفعة نسبيا.

يتم تأمين كمية كبيرة من اللحوم عبر محالت السوبر ماركت والهايبر ماركت التي تشكل 46% من إجمالي السوق. وفي 
نت محالت السوبر ماركت والهايبر 

ّ
أعقاب جائحة كوفيد، أصبح املستهلكون أكثر اهتماًما بالصحة والسالمة، وقد تمك

ماركت من الحفاظ على املعايير الجيدة في هذا املجال.

5.6 سوق اللحوم – مقّسمة بحسب قنوات التوزيع 24 4.6 تحليل شبكات التوزيع والبيع بالتجزئة 
الحكومة

تعتبر حكومة قطر كبرى جهات االستخدام النهائي ملجموعة واسعة من املنتجات والخدمات. وتستند عمليات الشراء 
الحكومية إلى إجراءات مناقصة موحدة، حيث يجوز للمورد األجنبي الراغب في املشاركة في املناقصات الحكومية أن 
 تجارًيا محلًيا له، علًما بأن تعيين وكيل تجاري في قطر ينطوي على مسائل قانونية وتجارية محددة ينبغي 

ً
يعين وكيال

على الشركة األجنبية أو املورد األجنبي النظر فيها بعناية. والوكيل الناجح في قطر هو ذاك الذي يملك معارف كثيرة في 
نه من جمع معلومات قّيمة لألعمال التجارية. ويشار إلى أن معظم املؤسسات التجارية 

ّ
القطاعين العام والخاص، ما يمك

القطرية تمثل مجموعة متنوعة من الشركات األجنبية في السوق املحلية.

الشكل البياني 18: تقسيم سوق اللحوم بحسب قنوات التوزيع؛ 2.274 مليار ريال قطري 
)625 مليون دوالر أمريكي(

محالت السوبر ماركت/الهايبر ماركت

املتاجر املتخصصة

الفنادق واملطاعم واملقاهي

غيرها

%46

%29

%15

%10

عدد املتاجرشركات بيع املواد الغذائية بالتجزئة

امليرة

كارفور

لولو هايبر ماركت

 مونوبري

سفاري

سبار

54 محل سوبر ماركت

5 محالت سوبر ماركت و5 هايبر ماركت

15 متجر تجزئة*

4-6 متاجر تجزئة 

4 متاجر تجزئة

 3 متاجر تجزئة

24 املصدر: مقابالت أولية مع املوردين 
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ويشمل تجار التجزئة اآلخرون ميغا مارت والروابي هايبر ماركت ومركز التموين العائلي وأنصار جاليري وغيرها. أما كبار 
موردي اللحوم في قطر فُهم بشكل رئي�سي شركات تجهيز اللحوم املتكاملة. تستورد هذه الشركات اللحوم من الدول 
الكبرى مثل أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا وغيرها، ثم تجهزها في قطع مختلفة وتعّبئها 
وتضع عليها ملصق العالمة التجارية لتوزيعها عبر القنوات املختلفة. وتتركز مواقع املوردين بشكل أسا�سي في املناطق 

الصناعية )القديمة والجديدة(.

تشير اللحوم املبردة إلى اللحوم التي يتم تبريدها سريًعا من درجة حرارة تصنيعها إلى درجات حرارة مبردة أو باردة تتراوح 
 بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية. تدوم صالحية اللحوم املبردة حتى 15 يوًما إذا تم حفظها ونقلها بعناية وعلى 

ً
عادة

درجة الحرارة املطلوبة.

خّفض درجة حرارتها بعد التبريد السريع إلى ما دون 18 درجة مئوية. يمكن تخزين 
ُ
أما اللحوم املجمدة، فهي تلك التي ت

اللحوم املجمدة، إذا تم حفظها على درجة الحرارة املطلوبة، لفترة أطول تراوح بين شهرين وثالثة أشهر.

حفظ على درجة الحرارة األساسية 
ُ
ينبغي تجميد اللحوم املجمدة بالشكل الصحيح عند تحميلها. فاللحوم التي ال ت

صدر اللحوم 
ُ
املطلوبة ستفسد خالل الرحالت الطويلة، ويجب إجراء الفحوصات أثناء التحميل على هذا األساس. ت

املجمدة بشكل صحيح على حرارة متدنية صوًتا شبيًها بصوت الخشب عند ضربها. في بعض األحيان، يتم توريد لحوم 
مجمدة تعّرضت لدرجات حرارة أعلى، فتؤدي ظروف الحفظ غير السليمة هذه إلى تدهور نوعيتها. ويمكن الكشف 
عن تعّرض اللحوم لذوبان مؤقت من خالل تجّمد األغطية الواقية عليها، كما يعتبر تشّوه قطع اللحم ولون األنسجة 

العضلية الداكن مؤشًرا إضافًيا على عدم سالمة التعامل مع اللحوم.

درجة الجودة األولى: الضلع )لحم البقر(، الساق )لحم العجل(، السرج والساق )لحم الضأن(
درجة الجودة الثانية: الصدر األوسط )لحم البقر(، السرج والعمود الفقري )لحم العجل(، الكتف )لحم الضأن(

درجة الجودة الثالثة: لحم الصدر والعمود الفقري )لحم البقر(، الرقبة والبطن )لحم العجل(، الرقبة والصدر )لحم 
الضأن(

درجة الجودة الرابعة: عضلة الحجاب الحاجز )لحم البقر(، الرأس )لحم العجل(

ف اللحوم ضمن أربع درجات من الجودة:
َّ
صن

ُ
ت

6.6 الجودة ومدة الحفظ

الرأس
لحم السرج

الخاصرة
الفخذ 
العلوي

لي
سف

 ال
خذ

لف
ا

ل
ذي

ال

رة
ص

خا
ال

م 
لح

الضلع 
األمامي

ضلوع 
رقيقة

ضلوع 

سميكة

لحم
الرقبة

صدر
لحم الصدرلحم ال

الضلع

الردف

ق
سا

ال

لحم 
لحم اليد

اليد
لحم 

الفخذ

السمانة

لحم البطن

البطن

الرأس

رقبة
ال

ف
كت

ال

اللسان

جنة
و

رج
س

ال

خذ
لف

ا
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7 قدرة القطاع على جذب االستثمارات 25
1.7 السوق القطرية – المحفزات والقيود والفرص 

تشهد دولة قطر ثاني أعلى معدل استهالك للفرد من الغذاء بعد سلطنة عمان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، ويعود ذلك إلى التحضر وتغّير نمط الحياة والعادات الغذائية. كما أن تحّول أنماط االستهالك لدى سكان قطر 
من نظام غذائي قائم على الكربوهيدرات إلى نظام غذائي قائم على البروتين يساهم هو أيًضا في زيادة الطلب على اللحوم 
ومنتجات اللحوم. . ونتيجة للمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز االكتفاء الذاتي، حدث نمو واسع النطاق في اإلنتاج 

املحلي للدواجن وغيرها من منتجات اللحوم لتلبية الطلب املحلي.

كما سعت الحكومة القطرية إلى تنويع مصادر االستيراد، وتحسين الروابط التجارية والسياسات مع الدول األخرى 
للحفاظ على األمن الغذائي. وقد أدت هذه الخطوة إلى تحسين ظروف السوق إلنتاج اللحوم املحلية وستكون عامال 

يشهد عدد السكان في قطر تزايًدا مستمًرا وقد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2000، وبالتالي يؤدي الطلب على اللحوم تمكينيا لتعزيز فرص التصدير ملنتجي اللحوم في البالد.
الصالحة لألكل إلى زيادة الفرص املتاحة أمام منتجي اللحوم إلنشاء مرافق إنتاج وبناء عالقات تصدير مع املوزعين 

البارزين في البالد. 

تم تأسيس برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي التابع للحكومة للحد من االعتماد على الواردات الغذائية من خالل 
االكتفاء الذاتي. يضع البرنامج توصيات لسياسة األمن الغذائي ويعمل مع الحكومات األجنبية واملنظمات غير الحكومية 
لتطوير املمارسات التي تستخدم املوارد بكفاءة. وهذا يوفر ألصحاب املصلحة عبر سلسلة القيمة من التصنيع املحلي 
لألعالف الحيوانية، إلى تربية املاشية وتسمينها وذبحها وتوزيعها، إلى تطوير البنية التحتية وتوريد املعدات الالزمة 

لتصنيع وتجهيز اللحوم ومنتجاتها وكذلك التخزين واإلمداد.

وفي سبيل تشجيع التجارة بين الشركات األجنبية املنتجة للحوم واملمثلين عن سالسل املتاجر الكبرى )السوبر ماركت( 
ومحالت التجزئة في قطر، تعمل الجهات الخاصة وحكومة دولة قطر ككل على تنظيم العديد من املعارض التجارية. 
عالوة على ذلك، تعتبر القوة الشرائية القوية لسكان قطر واعدة للشركات الدولية لبيع وإنتاج اللحوم التي تبحث عن 

أسواق متميزة ملنتجاتها املرتفعة الثمن والعالية الجودة من اللحوم الصالحة لألكل.

العوامل املحفزة:

الفرص:

تعُبر منتجات اللحوم التي تستوردها قطر حدوَد دول كثيرة، وهذا ما يعّرضها لخطر التلوث وملخاطر أخرى متعلقة 
بالصحة. في ضوء هذه العوامل، تلتزم الحكومة القطرية التزاًما صارًما بخطوطها التوجيهية الغذائية من أجل ضمان 
سالمة اللحوم وغيرها من الواردات الغذائية. وقد أثر ذلك سلًبا على أعمال العديد من مصّدري منتجات اللحوم إلى 
ر املصدرون الذين ال يستوفون متطلبات الجودة املتوقعة في البالد، وقد تم الكشف عن العديد من 

َّ
قطر، إذ ُيحظ

األغذية املغشوشة.

على سبيل املثال، فرضت قطر لوائح صارمة على استيراد املاشية والدواجن ومنتجات اللحوم األخرى ذات الصلة من 
ر 

ّ
البرازيل نتيجة التقارير التي صدرت بشأن ممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم األبقار والدواجن البرازيلية. فأث

ذلك سلًبا على الصادرات من البرازيل، حيث أصبح من املستحيل حتى ملنتجي اللحوم البرازيليين ذوي املنتجات السليمة 
تصدير منتجاتهم إلى قطر في الوقت املناسب وبدون متاعب.

 عن ذلك، تشددت الدولة أيًضا في عملية إصدار الشهادات لحماية اللحوم من الغش. كما نّفذت حظًرا على 
ً
فضال

القيود:

واردات األغذية الحيوانية من عدة دول لضمان خلّو الدواجن والبيض واللحوم املستوردة من امللوثات، مثل مرض 
جنون البقر وأنفلونزا الطيور والتلوث بفيروس إيبوال. ومع نمو السكان السريع والزيادة املوازية في الطلب على املواد 
ز السلطات الحكومية في دولة قطر على وضع استراتيجيات وحلول طويلة األجل لتحقيق اكتفاء 

ّ
الغذائية املحلية، ترك

ذاتي من اللحوم واملنتجات الغذائية األخرى.

25 Source: Primary Interview with Suppliers 
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2.7 تحليل قوى بورتر الخمس
الرسم التوضيحي 3: قوى بورتر الخمس

حدة املنافسة من الخصوم
مرتفعة

ردين
مو

ة لل
ضي

فاو
 الت

قوة
ال

معتدلة

القوة التفاوضية للعمالء

عالية

تهديد البدائل

ض
خف

 من

ل 
خو

ن د
د م

دي
لته

ا
دد

 ج
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س
اف

من
ض

خف
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• تماشًيا مع االتجاه السائد في العالم، تشهد قطر نمط استهالك متغير، حيث لوحظ تحّول املستهلكين إلى نظام غذائي 
غني بالبروتين وقائم بالدرجة الكبرى على منتجات اللحوم.

• يضطلع املوردون بدور بارز في سد الفجوة بين املصّنعين/املوزعين واملستهلكين، وبالتالي تعززت قوة املوردين إلى حّدٍ 
كبير.

• تتسم قناة التوزيع في البالد بدرجة عالية من التطور وتتطلب شبكة من املوردين لتشغيل وإدارة تداول/دوران 
املنتجات في قطاع البيع بالتجزئة في البالد.

• املشترون العمالء الذين يتم النظر فيهم في هذا السياق هم العمالء مؤسسيون مثل تجار التجزئة الكبار واملوزعين 
وسالسل صناعة الضيافة مثل الفنادق الكبيرة وسالسل الوجبات السريعة وما إلى ذلك. يفضل معظم هؤالء املشترين 
املؤسسيين اللحوم املجمدة بسبب تكلفتها املنخفضة. هناك أيضا بعض املشترين املؤسسيين الذين يشترون اللحوم 
الطازجة، لكن متطلباتهم منخفضةسيكون لدى معظم هؤالء املشترين املؤسسيين خيار االستيراد املباشر بدال من 

الشراء من شركات تجهيز اللحوم املحلية.

• ال يمكن لصناعة تجهيز اللحوم التي بدأت مؤخرا في التطور في قطر أن تتنافس على التكلفة مع اللحوم املجمدة بسبب 
ارتفاع تكلفة اإلنتاج املحلي وبالتالي ستكون دائما محرومة.

• إّن عدد الشركات منخفض جًدا باملقارنة مع مجموع املشترين في البالد، وهذا ما يتيح للشركات املشترية فرصة 
.
ً
املساومة على األسعار أو االستيراد مباشرة

 وبيعها في متاجرها. وحتى العمالء الكبار من فنادق 
ً
• تقوم سالسل املتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة باستيراد السلع مباشرة

ومطاعم ومقاهي يستطيعون االستيراد إذا كانت األسعار املحلية مرتفعة.

• ال تتوفر املنتجات البديلة عن اللحوم بكثرة في سوق اللحوم الصالحة لألكل في قطر. ولكن سوق بدائل اللحوم بدأت 
تتنامى في البالد، علًما بأنها ما زالت غير قادرة على منافسة فئة اللحوم الصالحة لألكل. 

في ظل ارتفاع درجة اعتماد السكان على قنوات التوزيع املوجودة، يصعب على املستهلكين الحصول على املنتجات 
بشروطهم الخاصة. لذلك تعتبر القدرة التفاوضية للمستهلكين معتدلة.

تتوفر للعمالء مجموعة متنوعة من اللحوم املستوردة واملنتجة محلًيا. ونظًرا إلى العدد املحدود من املنتجين الذين 
يصنعون اللحوم، واعتمادهم على الذبائح املستوردة، تعتبر قوتهم التفاوضية معتدلة.

القوة التفاوضية للموردين - معتدلة

القوة التفاوضية للعمالء - عالية
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• يقوم قطاع تجهيز اللحوم على نفقات رأسمالية عالية، وتحتاج الشركات العاملة فيه إلى توفير سلسلة قيمة متكاملة 
من تربية الحيوانات إلى تجهيز اللحوم وتوزيعها.

• في حين أن السياسات الحكومية املتعلقة بتصنيع وتجارة اللحوم ومنتجاتها تدعم إنشاء وحدات تصنيع جديدة، 
 إلى االستثمار في التربية املحلية أو إقامة شراكة محلية أو خارجية للحصول 

ً
تحتاج الشركات العاملة في هذا القطاع عادة

على الحيوانات. وهذا يجعل من الصعب على الشركات الجديدة دخول هذا املجال.

• تهيمن الشركة اململوكة للدولة، ودام، والتي تملك سلسلة قيمة متكاملة، على قطاع تجهيز اللحوم الحمراء. لذلك 
ليس من السهل دخول القطاع والتنافس مع الشركات املوجودة.

الفجوات في العرض والطلب عالية في اللحوم الحمراء للفئة الطازجة واملبردة.، ويرجع ذلك في املقام األول إلى أن اللحوم 
الطازجة لها عمر افترا�سي قصير ولها ميزة إذا تم تصنيعها / معالجتها محليا مما يوفر فرصا لالعب جديد لدخول السوق.
بالتالي، من املمكن أن تستوعب السوق شركات جديدة، لكّن دخول السوق يتطلب استثمارات أعلى ويستوجب من 

الشركات الجديدة قدرات تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها. لذلك، فإن تهديد املنافسين الجدد منخفض.

• بدأت الفرص تتوفر في السوق املحلية مع نمو سوق بدائل اللحوم، مع أن هذه األخيرة لم تتمكن بعد من منافسة سوق 
اللحوم الصالحة لألكل.

• تشمل منتجات اللحوم البديلة منتجات مثل التوفو ولحم الصويا التي توفر طعما وملمسا مماثال للحوم ولكنها في 
الواقع ذات أصل نباتي. إن الوعي بوجود هذه البدائل في السوق املحلية أقل أهمية في املقام األول ألن هذه املنتجات 
مطلوبة بشكل رئي�سي من قبل السكان الذين يتناولون الطعام النباتي والتي ال تشكل نسبة كبيرة في قطر. بديل اللحوم 
اآلخر هو اللحوم املزروعة في املختبر )املزروعة( والتي يتم إنتاجها عن طريق أخذ عينة صغيرة من الخاليا الحيوانية 

وزراعتها هي بيئة خاضعة للرقابة. يمكن للمنتج تكرار تجربة تناول صدر الدجاج أو اللحم املفروم.

• بديل اللحوم اآلخر هو اللحوم املزروعة في املختبر )املزروعة( والتي يتم إنتاجها عن طريق أخذ عينة صغيرة من الخاليا 
الحيوانية وزراعتها هي بيئة خاضعة للرقابة. يمكن للمنتج تكرار تجربة تناول صدر الدجاج أو اللحم املفروم.

• أصبحت قطر ثاني دولة في العالم تسمح ببيع اللحوم املزروعة في املختبر. أشارت هيئة املناطق الحرة في قطر ووزارة 
الصحة العامة إلى عزمهما على منح املوافقة التنظيمية لشركة GOOD Meat، وهي شركة تابعة لعالمة اللحوم 
املستزرعة التابعة لشركة "Eat Just" الناشئة لتكنولوجيا األغذية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، واملعروفة ببيضة 
JUST Egg النباتية. في املنشأة ، تهدف Eat Just إلى إنتاج دجاجها املستزرع GOOD Meat مع خطط لفتح منشأة 
مخصصة إلنتاج بيض JUST القائم على الجرام األخضر - والذي باع حتى اآلن ما يعادل 160 مليون بيضة دجاج نباتية.

نظًرا إلى سهولة توفر هذه املنتجات البديلة في السوق، قد ينتقل املستهلكون في السوق املحلية من مصادر البروتين 
ا من ثقتهم بالجودة التي تقدمها شركات تصنيع هذه املنتجات. وبالتالي، 

ً
الحيوانية إلى مصادر البروتين النباتية، انطالق

فإن تهديد البدائل يعتبر منخفًضا

التهديد من دخول منافسين جدد - منخفض

تهديد املنتجات/الخدمات البديلة – منخفض

• بسبب ضآلة قاعدة اإلنتاج في البالد، يعتمد استهالك األغذية بمعظمه على الواردات. وثمة شركات عاملية كثيرة تعمل 
في السوق املحلية، وهذا ما زاد من حدة املنافسة فيها.

• املنافسة على شركات تجهيز اللحوم املحلية هي أساسا من الشركات التي تستورد اللحوم بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج 
املحلي من اللحوم ومنتجاتها.

• الخيارات املتاحة لشركات تجهيز اللحوم املحلية هي أن تكون متكاملة إلى الخلف واألمام الستخالص أق�سى قيمة من 
تجهيز اللحوم. ويشمل ذلك التصنيع املحلي / مصادر األعالف الحيوانية، والدخول في تربية وتسمين ، ومواصلة تجهيز 

أو تصنيع منتجات اللحوم ذات القيمة املضافة مثل الفطائر والنقانق والسالمي ، إلخ.

• ستحتاج شركات تجهيز اللحوم أيضا إلى االعتماد على االبتكار وتطوير املنتجات الجديدة واستراتيجيات الحمالت 
التسويقية لتمييز نفسها في السوق.

• وبالتالي، يتم تقييم الدرجة اإلجمالية للمنافسة على صناعة تجهيز اللحوم على أنها عالية.

حدة املنافسة من الخصوم – مرتفعة



سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سلسلة التقارير القطاعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

6667

)SWOT( 8 إطار اختيار المنتجات3.7 قطاع تجهيز اللحوم في قطر – التحليل الرباعي
ا من قائمة طويلة باملنتجات 

ً
تم تصميم اإلطار التالي لوضع قائمة مختصرة باملنتجات التي تتمتع بإمكانيات عالية، انطالق

املحتملة في مجال تجهيز اللحوم. ويعتبر قطاع تجهيز اللحوم مختلًفا ألن املصنعين ال يستطيعون اختيار أجزاء معينة من 
املنتجات لتجهيزها أو التعامل بها. إذ يتعين على املسالخ قطع وتجهيز الحيوان بأكمله، لتقوم بعد ذلك ببيع أجزائه 

املختلفة وفًقا لشعبيتها وقبولها في السوق.

تقوم وحدات التجهيز املتكاملة مع وحدات املسالخ باستيراد الذبائح، وال تتوفر لديها خيارات كبيرة من حيث املنتجات. 
فالخيارات محصورة بوحدات تجهيز منتجات اللحوم حيث يمكن استخدام اآلالت نفسها لصنع منتجات من مختلف 

 باستخدام آالت مماثلة.
ً
صنع مثال

ُ
أنواع اللحوم؛ ففطائر برجر اللحم البقري ولحم الدجاج ت

أجريت دراسة تفصيلية للسوق من أجل التعرف على منتجات اللحوم التي يتم تجهيزها في قطر. واستناًدا إلى البيانات 
التجارية والتفاعالت مع الشركات املحلية لتجهيز اللحوم، تم اكتساب معرفة مفّصلة بهذا القطاع. بذلك، تم إعداد 

قائمة باملنتجات لتقييم قدرتها على الجذب، وهي واردة أدناه:

الخطوة األولى: 

فئات املنتجات املقترحة أو تقسيمها املقترح للتحليل واإلدراج في القائمة املختصرة:

اإلبل األبقار الضأن الدواجن

لحوم إبل طازجة/مبردة
لحوم أبقار طازجة/مبردة لحوم ضأن طازجة/مبردة لحوم دواجن طازجة/مبردة

لحوم إبل مجمدة لحوم أبقار مجمدة لحوم ضأن مجمدة لحوم دواجن مجمدة

منتجات لحوم من فصيلة اإلبل منتجات لحوم من فصيلة األبقار منتجات لحوم من فصيلة الضأن منتجات لحوم من فصيلة الدواجن

1.3.7 نقاط القوة
• إّن حصة الفرد من استهالك اللحوم في قطر كبيرة، لذلك ثمة طلب محلي مستدام على اللحوم 
ومنتجات اللحوم. كما أن الدولة اتخذت مبادرات مختلفة لالستثمار في تربية الحيوانات خارج 
البالد بهدف تأمين الحيوانات الحية. وتتمتع قطر أيًضا بسلسلة توريد وشبكة توزيع راسخة 

تشتمل على التخزين البارد والتوزيع.

نقاط الضعف  2.3.7
• تتمتع قطر بارتفاع في درجات الحرارة ملعظم أوقات السنة وندرة األرا�سي واملياه الصالحة 
واألبقار.  األغنام  وخاصة  املحلية،  الزراعة  تحديات  إلى  الظروف  هذه  وتضيف  للزراعة. 
باإلضافة مع   ، البقرية  والحيوانات  الرئيسية  البالد لألغنام  إنشاء مزارع خارج  استراتيجية 
تسمين املحلي للحيوانات الصغيرة ، قد تساعد الصناعة على إدارة الضعف املناخي في املنطقة.

 3.3.7 الفرص
• نظًرا الرتفاع معدالت استيراد لحوم الضأن واألبقار املبردة، ثمة فرص إلنتاج اللحوم من 
فصيلتي الضأن واألبقار محلًيا. باإلضافة إلى ذلك ، هناك قطاعات سلسلة القيمة غير مطورة 
في املجاالت املساعدة مثل تطوير األعالف الحيوانية ومراكز الحضانة والخدمات البيطرية التي 

توفر فرصا استثمارية محتملة.

4.3.7 التهديدات
• قامت قطر بالعديد من االستثمارات خارج البالد من خالل الشركة العربية لتنمية الثروة 

الحيوانية في أستراليا واألردن والسودان وسوريا ومصر وغيرها لزراعة وتوريد املاشية.

• ويمكن أن يشكل تف�سي األمراض داخل هذه املاشية تهديدا كبيرا لصناعة تجهيز اللحوم، على 
الرغم من أن وزارة البلدية القطرية اتخذت مبادرات لبناء دور حجر بيطري جديدة بالقرب من 

ميناء حمد وميناء الرويس لضمان صحة الحيوانات قبل إطعامها إلى املسالخ.
 

• باإلضافة إلى ذلك، فإن استيراد الحيوانات الحية يصعب أمر خالل أشهر الصيف. ارتفاع 
درجات الحرارة أثناء السفر الطويل في البحر هو التحدي الرئي�سي ويشكل تهديدا يمكن أن يؤدي 

إلى مرض أو موت الحيوانات أثناء العبور.
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تم تحديد قائمة املؤشرات املناسبة لتقييم قدرة الجذب التي يتمتع بها قطاع تجهيز اللحوم في قطر، وتم إسناد قيم 
مرجحة مختلفة لهذه املؤشرات من أجل وضع نقاط للمنتجات بموضوعية بناًء على مدى مالءمتها للتجهيز املحلي في 

قطر. وترد أدناه قائمة بهذه املؤشرات والقيم املنسوبة إليها:

معدل النمو املحتمل )% معدل النمو السنوي املركب حتى العام 2025(: تم تقدير معدل نمو الطلب/االستهالك لكل 
عطيت النقاط املناسبة.

ُ
فئة من فئات منتجات اللحوم وأ

 حتى أعلى قيمة ملعدل النمو. 
ً
ينقسم معدل النمو من حيث القيمة إلى خمس شرائح بالتساوي بدًءا من الصفر ووصوال

في هذه الحالة، كان معدل النمو األعلى من صالح منتجات لحوم الضأن بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12%. بذلك، نالت 
هذه الفئة 5 نقاط، وأعطيت عالمة من نقطة واحدة إلى 5 نقاط لكل فئة من فئات املنتجات األخرى بناًء على الشريحة 

التي تنتمي إليها من بين الشرائح الخمس.

عطيت نقطة واحدة للمنتجات التي 
ُ
الواردات: بعد تحليل كافة البيانات الخاصة بالواردات، أ استبدال  إمكانية 

ستورد بتاًتا، في حين نالت املنتجات التي تسجل أعلى مستوى استيراد 5 نقاط. أما 
ُ
ستورد بكميات ضئيلة أو ال ت

ُ
ت

املنتجات املستوردة األخرى فحصلت على نقطة تراوح ما بين االثنتين )أي بين 1 و5(.

على سبيل املثال: ال يتم استيراد لحوم الدواجن الطازجة/املبردة وبالتالي ليس من املمكن أن تحل محل الواردات 
ستورد بالكامل، فال يمكن استبدالها 

ُ
فحصلت على نقطة واحدة. أما لحوم الدواجن املجمدة، وعلى الرغم من أنها ت

 بأسعار االستيراد، لذلك نالت هي أيًضا نقطة واحدة. في املقابل، تشكل لحوم األبقار 
ً
بسبب ارتفاع تكلفتها املحلية مقارنة

الطازجة/املبردة فئة اللحوم األكثر استيراًدا وبالتالي حصلت على 5 نقاط.

التصدير: تم تقييم القدرة التنافسية على التصدير لجميع منتجات اللحوم املشمولة بالدراسة، وأعطيت  إمكانية 
نقطة واحدة للمنتجات التي ال يمكن تصديرها إلى الدول املجاورة، مقابل 5 نقاط لتلك التي تتمتع بإمكانية التصدير 

القصوى نسبًيا. وحصلت املنتجات األخرى على نقاط تراوح بين االثنتين.

ستورد بنسبة 100%، فلن يكون من املنطقي تصديرها، وبالتالي 
ُ
على سبيل املثال: بما أن لحوم الدواجن املجمدة ت

ذبح محلًيا بشكل 
ُ
أعطيت نقطة واحدة. وحصلت لحوم الضأن الطازجة واملجّهزة على 3 نقاط ألن حيوانات الضأن ت

 بأي لحوم أخرى. ولم توضع عالمة 
ً
/مبردة فُتباع بسعر ممتاز مقارنة

ً
رئي�سي ومن املمكن شحنها إلى الدول املجاورة طازجة

4 و5 ألّيٍ من منتجات اللحوم ألن تصدير أي منتجات لحوم أخرى ال يعّد تنافسًيا.

الخطوة الثانية: 

قطري(: تم تقدير إجمالي استهالك اللحوم من حيث الحجم لكل فئة من فئات  ريال  )باملليون  السوق  في  الحجم 
منتجات اللحوم، ثم تم تحويل هذا الرقم إلى معادلة تعكس القيمة عبر ضرب الرقم املستخلص بالسعر.

 حتى أعلى قيمة للحجم 
ً
ينقسم الحجم في السوق من حيث القيمة إلى خمس شرائح بالتساوي، بدًءا من الصفر ووصوال

ا نالت 
ً
في السوق. في هذه الحالة، سجلت لحوم الضأن املجمدة الحجم األعلى في السوق مع 569 مليون ريال قطري. إذ

هذه الفئة 5 نقاط، وأعطيت عالمة من نقطة واحدة إلى 5 نقاط لكل فئة من فئات املنتجات األخرى بناًء على الشريحة 
التي تنتمي إليها من بين الشرائح الخمس.

 للمؤشرات املستخدمة:
ٌ

فيما يلي تعريف

إطار اختيار املنتجات

الحصةاملؤشرات

الحجم في السوق )اإليرادات باملليون ريال قطري(

املجموع

معدل النمو املحتمل )معدل النمو السنوي املركب(

إمكانية استبدال الواردات )اإليرادات(

إمكانية التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي )اإليرادات(

التعاون  مجلس  دول  )في  اإلقليمية  الشركات  منافسة  على  القدرة 
الخليجي(

توفر املواد األولية )حيوانات حية، ذبائح، إلخ(

%25

%15

%25

%10

%10

%15

%100
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القدرة على منافسة الشركات اإلقليمية: يعتمد هذا املؤشر على رأينا الخاص بمدى تنافسية منتجات اللحوم املختلفة 
باملقارنة مع الشركات األخرى في الدول املجاورة.

على سبيل املثال: نالت كل منتجات اللحوم املجمدة نقطة واحدة بسبب ارتفاع تكاليف تصنيعها محلًيا في قطر. في 
املقابل، حصلت لحوم اإلبل، بما فيها الطازجة/املبردة واملجمدة واملجّهزة، على 5 نقاط ألن الحسنات/السيئات التي 
تواجه أي شركة قطرية في تربية اإلبل وذبحها وتجهيز لحومها مماثلة لتلك التي تواجهها أي شركة أخرى في الدول املجاورة.

ر املواد األولية: يستند هذا املؤشر إلى مدى توفر املدخالت املحلية الالزمة لتصنيع مختلف منتجات اللحوم.
ّ
توف

على سبيل املثال: بالنسبة إلى لحوم الدواجن الطازجة/املبردة، يتم تسمين الدجاج محلًيا، كما أنه متوفر للذبح بشكل 
كامل وبالتالي ينال 5 نقاط. أما بالنسبة إلى لحوم األبقار الطازجة/املبردة، فيتم استيراد الحيوانات الحية للذبح. ويتم 

االعتماد على االستيراد أيًضا لسد الطلب املحلي على لحوم األبقار املبردة، لذلك تحصل هذه الفئة على نقطة واحدة.

الجدول 8: جدول اختيار المنتجات: التحليل والنتيجة النهائية

حة القيمة املرّجِ

لحوم دواجن 
مجمدة

لحوم ضأن
 مجمدة

لحوم أبقار مجمدة

لحوم إبل مجمدة

%25%15%25%10%10%15%100

2312252.4

5233343.5

3251212.8

2213542.5

4121112.0

5211112.2

2221111.7

1113542.1

1512332.2

4533333.6

4512333.0

1313542.4

لحوم دواجن 
طازجة/مبردة

لحوم ضأن 
طازجة/مبردة

لحوم أبقار طازجة/
مبردة

لحوم إبل طازجة/
مبردة

منتجات لحوم من 
فصيلة الدواجن

منتجات لحوم من 
فصيلة الضأن

منتجات لحوم من 
فصيلة األبقار

منتجات لحوم من 
فصيلة اإلبل

املؤشرات

القدرة على منافسة 
الجهات اإلقليمية )في دول 
مجلس التعاون الخليجي(

توفر املواد 
األولية )حيوانات 

حية، إلخ(
الحجم في 

املجموعالسوق
معدل النمو 

املحتمل

إمكانية استبدال 
الواردات 

)اإليرادات(

إمكانية التصدير 
إلى دول مجلس 

التعاون الخليجي 
)اإليرادات(
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املنتجات النهائية املختارة هي:

لحوم الضأن الطازجة/املبردة  1
لحوم اإلبل الطازجة/املبردة 3

منتجات لحوم األبقار 5

لحوم األبقار الطازجة/املبردة 2
منتجات لحوم الضأن 4

9 نظرة عامة على لحوم الضأن واألبقار واإلبل الطازجة/
المبردة

1.9 توضيح مفصل لثالثة من المنتجات الخمسة في القائمة 
المختصرة للفئات األكثر جذًبا 

2.9 عملية اإلنتاج وسلسلة القيمة 

من بين املنتجات الخمسة التي وردت في القائمة املختصرة للفئات األكثر جذًبا، تتألف املنتجات الثالثة األولى من لحوم 
الضأن واألبقار واإلبل الطازجة/املبردة، فيما يتألف املنتجان املتبقيان من منتجات لحوم الضأن واألبقار. 

عنى بلحوم الضأن أو األبقار أو اإلبل. 
ُ
وتتشابه عملية تصنيع وإعداد اللحوم الطازجة/املبردة سواء كانت ت

لحوم  القسم  هذا  في  الواردة  الطازجة/املبردة  اللحوم  تشمل 
اللحوم الحمراء.  التي تندرج ضمن فئة  الضأن واألبقار واإلبل 
نتج هذه اللحوم الطازجة/املبردة في مسالخ تتضمن وحدات 

ُ
وت

اللحوم  الثالث من  الفئات  تتشابه عملية تصنيع هذه  تجهيز. 
ويمكن إتمامها ضمن املنشأة عينها مع إدخال بعض التعديالت 

لكل فئة. 
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الرسم التوضيحي 4: مخطط عملية إنتاج اللحوم الحمراء )لحوم الضأن واألبقار واإلبل( 

الرسم التوضيحي 5: سلسلة القيمة للحوم الضأن واألبقار واإلبل الطازجة أو المبردة في 
قطر

اإليواء في حظيرة معاينة الحيوان 
الذبح والنزفالحي

تجهيز األعضاء

تجهيز األمعاء

تجهيز الشحوم 
والدهون

حفظ اللحوم

التبريدتسليم الحيوان

إذابة الدهون

اإلرسالحفظ الدهون األسمدة 
الحيوانية

الذبح ألسباب 
صحية

محطة إعادة 
التدوير

املنتجات الثانويةإدارة املخلفات

أجزاء سلسلة القيمة املشمولة بالتقريراألجزاء غير املتطورة من سلسلة القيمة

الخط الرئي�صي
عملية إنتاج 

اللحوم الرئيسية
األنشطة املتعلقة بالتعامل مع 

املخلفات أو املنتجات الثانوية

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

عادة ما تكون منشآت تجهيز لحوم الضأن واألبقار واإلبل إما قريبة من أسواق اللحوم أو تضم بداخلها حظائر للحيوانات 
بما يساعدها على الحفاظ على تأمين دفق مستمر من الحيوانات. وفي حين تتشابه عملية إنتاج لحوم الضأن واألبقار 
ه يمكن تجهيز لحوم اإلبل 

ّ
 أنها ال تخلو من بعض االختالفات من حيث مقاييس املعدات ومواصفاتها. ومع أن

ّ
واإلبل، إال

 لكل نوع من أنواع الحيوانات، علًما 
ً

ا منفصال
ً
خصص مرافق تجهيز اللحوم خط

ُ
 ما ت

ً
واألبقار على نفس خط اإلنتاج، عادة

أّن ذلك أمر تفرضه أيًضا معايير السالمة والتجهيز، حيث ال بّد من غسل وتعقيم الوحدة بأكملها قبل االنتقال من نوع 
حيوان إلى آخر. 

 ما تتعامل وحدة التجهيز الواحدة 
ً
وفي هذا السياق، تتشابه أيًضا سلسلة القيمة بين أنواع الحيوانات الثالثة وعادة

بأنواع اللحوم الثالثة هذه في منطقة الشرق األوسط، وتعمل وحدات تجهيز اللحوم هذه على تأمين الحيوانات من 
املزارع ووحدات التسمين من خالل إبرام الشراكات املحلية أو االستيراد.

ومن أبرز شركات تجهيز اللحوم الرائدة في قطر شركة ودام الغذائية ومصنع األنعام. تعمل هاتان الشركتان على استيراد 
الحيوانات الحية وحفظها وذبحها وتجهيزها )بالتنظيف والتقطيع( وتوضيبها لتوريدها طازجة/مبردة للفنادق واملطاعم 
واملقاهي ومتاجر التجزئة ومتاجر الهايبرماركت ومتاجر التجزئة التي تملكها كل من الشركتين ومصانع منتجات اللحوم 

وغيرها من العمالء. 

وال تزال املنظومة املحلية ألعالف الحيوانات وتناسل الحيوانات وتربيتها قيد التطّور في قطر وتبرز فيها بضع شركات 
أمثال أعالف قطر )ملزارع العلف( ومزرعة نور لألغنام وغيرها من املزارع املحلية للحوم األبقار واإلبل. 

لقد ساعد االستثمار الذي قامت به مؤخًرا شركات محلية أمثال سوق الوكرة املركزي )مقصب ودام اآللي( كما واستثمار 
شركة حصاد الغذائية في تعزيز توافر لحوم الضأن الطازجة/املبردة. كما تخصص ودام خط إنتاج للحوم األبقار في 

سوق الوكرة املركزي والذي من املتوقع أيًضا أن يعزز الطلب املحلي على لحوم األبقار الطازجة أو املبردة. 

السوقتجهز اللحومالتسمينالتربيةاملدخالت
ومنتجات

اللحوم
التوزيعالذبح إنتاج

األعالف

الشركات 
الزراعية

الفنادق واملطاعم 
واملقاهي

محالت السوبر 
ماركت

املتاجر الصغيرة

املالحم

مصانع منتجات 
اللحوم الصناعية

وحدات منتجات 
اللحوم الفردية

مستوردو 
اللحوم 

واملنتجات

مستوردو 
الحيوانات 

الحية

مستوردو 
الدجاج البياض 

والديكة
مستوردو 

األعالف
مستوردو الذرة 
والصويا وغيرها

مصانع 
األعالف

املنتجون 
الزراعيون 

الفرديون

املنتجون 
الفرديون

املزارع إلتى 
تحتوي على 
دجاج بياض

وحدات تجهيز التسمين
اللحوم

املوزعون

املسالخ الفرديةالتناسل والتسمين

الشركات املتكاملة

التصنيفقطع الذبيحة

حفظ الجلود
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1.1.2.9 مقارنة بين اإلنتاج المحلي واالستيراد1.2.9 توضيح مفصل لسوق لحوم الضأن الطازجة/المبردة

لقد ناهز الحجم اإلجمالي لسوق لحوم الضأن الطازجة/املبردة 43 ألف طن في العام 2020 وهو متوقع أن يرتفع إلى 50 
ألف طن بحلول العام 2025 وإلى 60 ألف طن في العام 2030. 

بلغ اإلمداد املحلي من لحوم الضأن الطازجة/املبردة 20 ألف طن في العام 262020، وقد اسُتهِلكت إما طازجة أو مبردة 
رِجم إلى فجوة بين 

ُ
في املقام األول. كما وبلغ إجمالي الطلب على لحوم الضأن الطازجة أو املبردة حوالي 43 ألف طن، ما ت

العرض والطلب ناهزت 23 ألف طن في العام 2020.

شكلت ودام الغذائية الجهة الرئيسية إلنتاج اللحوم الحمراء )من لحوم ضأن وأبقار وإبل( إلى جانب املسالخ الحكومية 
في العام 2020. وتملك شركة ودام 5 مسالخ و27 ملحمة في أنحاء البالد وهي الجهة الوحيدة املزّودة للسوق القطرية 

بلحم الضأن األسترالي.

وقد استوردت قطر 27,500 طن من حيوانات الضأن واملاعز الحية لتشغيل مسالخها27. وشكلت كل من أستراليا 
)20%( ولبنان )18%( وإيران )17%( وتركيا )11%( والسودان )4%( البلدان األبرز املّصدرة للماشية إلى قطر بحسب 
القيمة28. كما حلت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة وبلجيكا وإسبانيا وغيرها من بين الدول 

األبرز املصّدرة للماشية إلى قطر. 

وأتى مصنع األنعام بمثابة استثمار قامت به مؤخًرا وذنان القابضة في العام 2020، وهو يمتد على مساحة 100 ألف متر 
مربع في الدوحة. استهل املصنع عمليات اإلنتاج في العام 2020 ليحقق حصة بلغت 10% من السوق في العام 2021. 

وُيذكر أّن الشركة تضم منشأة منفصلة لتسمين الحيوانات تمتد على مساحة 14 ألف متر مربع.

يشكل لحم الضأن )وهو يشمل لحم املاعز( شريحة املنتجات الرئيسية ضمن فئة اللحوم الطازجة/املبردة وقد استأثر 
بحصة 70% من حجم السوق في العام 2020 ومن املرجح أن تبقى حصته طاغية طوال السنوات العشر القادمة. ومن 
املتوقع أن ينمَو إجمالي الطلب على لحم الضأن بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1% في الفترة ما بين 2020 و2025 
وبمعدل 3.7% في الفترة ما بين 2025 و2030 ليبلغ كمية 60 ألف طن بحلول العام 2030. وسيكون الطلب على لحوم 

الضأن مدفوًعا بشكل رئي�سي بزيادة عدد السكان كما وارتفاع القدرة على تحمل تكلفة هذه اللحوم.

أما إجمالي الطلب على لحم الضأن في العام 2020، فقد بلغ 54 ألف طن، حيث استأثرت لحوم الضأن الطازجة/املبردة 
بحصة ناهزت 80% منه.

الجدول 9: الطلب على لحوم الضأن الطازجة/المبردة في قطر )2020-2030( )ألف طن(

الطازجة/المبردة:  الضأن  لحوم  على  والطلب  العرض  بين  الفجوة   :20 البياني  الشكل 
43 ألف طن )2020(

الطازجة/المبردة  الضأن  لحوم  على  والمستقبلي  الحالي  الطلب   :19 البياني  الشكل 
في قطر )2030-2020(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة ، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين

43.050.060.0%3.7 %3.1 لحوم الضأن
الطازجة/املبردة

الفئة
معدل النمو 

السنوي املركب %
25-20

معدل النمو 
السنوي املركب %

30-25
202020252030

2020 20302025

34
50

60

الواردات /الفجوة

العرض املحلي

%47
%53

26 املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

27 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

28 املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة

معدل النمو السنوي املركب: %3.7

معدل النمو السنوي املركب: %3.1
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ه تمت 
ّ
ومن أصل إجمالي الطلب على لحوم الضأن الطازجة/املبردة والذي بلغ 43 ألف طن في العام 2020، ُيقدر أن

تلبية 23 ألف طن منه من خالل الواردات. وبحسب البيانات التجارية، استوردت قطر 25,570 طن من لحوم الضأن 
الطازجة/املبردة في العام 2020. ونظًرا إلى التحديات التي واجهت سالسل التوريد في العام 2020 بسبب جائحة 
ه تمت تلبية الطلب )االستهالك( بـ 23 ألف طن من لحوم 

ّ
كوفيد-19 ومستويات املخزون املحلية، يمكن الحديث عن أن

الضأن الطازجة في العام 2020 من خالل الواردات، وهي تألفت في املقام األول من الذبائح املبردة من لحوم الضأن 
والحمل املستوردة بالشحن الجوي من أستراليا وباكستان والهند وسوريا وغيرها من الدول.

الجدول 10: قيمة وحجم الواردات من لحم الضأن

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة 
او مبردة

لحوم ضأن أخرى طازجة أو مبردة دون 
عظام

لحوم ضأن أخرى طازجة أو مبردة 

لحوم ضأن أخرى طازجة أو مبردة قطع 
أخرى بعظمها

020410

020423

املجموع

020421

020422

رمز النظام 
املنسق

تسمية املنتج

حجم الواردات - طنقيمة الواردات – مليون ريال قطري

20172017

389.3

389.3

474.6

2025

2025

16,644

16,644

20,877

2025

2025

20182018

693.1

693.1

765.5

2025

2025

25,603

25,603

28,887

2025

2025

20192019

611.4

611.4

673.0

2030

2030

22,309

22,309

25,289

2030

2030

20202020

550.5

550.5

652.0

2030

2030

21,138

21,138

25,570

2030

2030

2.1.2.9 مقارنة ما بين أسعار المنتجات المحلية والمستوردة

الشكل البياني 21: متوسط أسعار استيراد لحوم الضأن )ريال قطري/كجم(

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن،
 طازجة أو مبردة

لحوم ضأن أخرى، 
 طازجة أو مبردة

لحوم ضأن أخرى، طازجة أو مبردة
قطع أخرى بعظمها

لحوم ضأن أخرى، طازجة أو مبردة
دون عظام

2017201820192020

34.4

28.7

34.4

18.2

37.5

29.3

27.1
25.6

27.4

19.2
20.6

28.6

37.8

26.0

24.5

22.6

منذ العام 2015، قدمت الحكومة القطرية دعًما مالًيا ملوردي لحوم الحمل/الضأن األسترالي في قطر في إطار عمليات 
 لهذا الدعم املالي، شكلت أستراليا 

ً
ّدرت قيمتها بـ 1,089 مليون ريال قطري )300 مليون دوالر أمريكي(. ونتيجة

ُ
تجارية ق

الدولة الرئيسية املصّدرة للحوم الحمل والضأن إلى قطر. 

 لهذا الدعم املالي بات الكيلوجرام الواحد من لحم الخروف االسترالي )لحم الضأن/الحمل( يكلف أقل 
ً
كما ونتيجة

من 20 ريال قطري، وذلك أدنى بكثير من سعر لحوم الخروف )لحوم الضأن/الحمل( املستوردة من دول مثل الهند 
والباكستان )35-36 ريال قطري( أو من سوريا وغيرها من الدول العربية )حيث وصل سعر لحوم الخروف منها إلى 60-55 

ريال قطري(.

 لذلك، 
ً
وفي ديسمبر 2020، أوقفت الحكومة القطرية هذا الدعم املالي، ما كان له أثر في األسعار في العام 2021. ونتيجة

باتت أسعار لحوم الضأن والحمل األسترالية مشابهة لتلك املستوردة من الهند والباكستان، أي ما يناهز 35-36 ريال 
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قطري. وفي فترة إجراء األبحاث لها املشروع، كان لحم الحمل األسترالي ُيباع في السوق القطرية مقابل 34-36 ريال 
قطري )سعر التجزئة(. 

ل 
ّ
وُيقّدر أن تؤثر زيادة السعر هذه لفترة مؤقتة في الطلب على لحوم الضأن/الحمل في العام 2021. غير أّن ذلك سيشك

حافًزا لنمو تربية املوا�سي وإنتاج اللحوم محلًيا. وقد بلغت أسعار التجزئة املحلية لحمالن العوا�سي العربية الكاملة 
حوالي 60-65 ريال قطري/كجم، ما يشير أيًضا إلى فجوة ال بأس بها بينها وبين أسعار اللحوم املبردة املستوردة.

وقد بدأ مصنع األنعام يستورد حيوانات الضأن الحية من سوريا لينتج اللحم محلًيا في املسالخ وذلك بسعر تجزئة 
يتراوح بين 48 و50 ريال قطري، ومن املرجح لهذه الفوارق في األسعار أن تعزز واردات الحمالن الحية القادمة من الهند 

وباكستان وبعض الدول األفريقية. 

كما من املرجح لديناميات العرض والطلب هذه والفجوة في األسعار أن تعزز االستثمارات التي تصّب في استيراد حيوانات 
الضأن والحمل وتسمينها محلًيا وذبحها وتجهيزها. 

3.1.2.9 مقارنة بين القدرة المحلية واإلنتاج

ا آلًيا ووحدة تجهيز في سوق الوكرة يمتدان على مساحة 14 ألف متر مربع بقدرة تجهيز 3 آالف رأس 
ً
أنشأت ودام مسلخ

ه باإلمكان تعزيز هذه القدرة لترتفع إلى 9 آالف رأس ماشية في اليوم. ويتحلى املسلخ بخطوط 
ّ
ماشية في اليوم،29 علًما أن

 .
ً
تجهيز مخصصة لكل من لحوم الضأن واألبقار واإلبل ومن املرجح أن ينجح في سّد الفجوة بين العرض والطلب مستقبال

فهو مصنع تجهيز اللحوم األكبر في قطر، بقدرة سنوية على تجهيز 20 ألف طن من اللحوم الحمراء. وتملك ودام 7 مسالخ 
و15 ملحمة وهي تعمل على توسيع قدرتها أكثر بعد لتشمل املزيد من املناطق في أنحاء البالد كما وتنوي بيع املزيد من 

اللحوم ومنتجات اللحوم باسم عالمتها التجارية الخاصة.

إلى ذلك، استثمر أيًضا مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني في منشأته الجديدة في الدوحة لترتفع قدرته اإلنتاجية إلى حوالي 
20 ألف طن في السنة وهو ينوي توسيع هذه القدرة ليستحوذ على حصة تناهز 50% من السوق في السنتين إلى الثالث 

سنوات القادمة. 30

ومن هنا، من املتوقع أن تتسع أكثر بعد القدرة الحالية على تجهيز اللحوم الحمراء التي بلغت حوالي 80 ألف طن في 
السنة في العام 2020. 

ه من شأن زيادة قدرة التجهيز املحلية 
ّ
يبلغ معدل االستغالل الحالي لقطاع تجهيز اللحوم الحمراء حوالي 30%، غير أن

وتحسين البنى التحتية املحلية الخاصة بتسمين الحيوانات وتربيتها وإزالة الدعم املالي عن الواردات أن تساهم كلها في 
تعزيز اإلنتاج املحلي. 

الجدول 11: مقارنة بين الطلب وقدرة التصنيع )معدالت االستغالل(

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

54442050 الضأن

قدرة التصنيع الفئة إجمالي الطلب
الطلب على اللحوم 

الطازجة/املبردة
إنتاج اللحوم 

الطازجة/املبردة

26 املصدر: ودام – املوقع اإللكتروني والتقرير السنوي، 2020

26 املصدر: مصنع األنعام – املوقع اإللكتروني واألخبار املنشورة
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5.1.2.9 مقارنة بين المزايا التنافسية لإلنتاج المحلي واالستيراد 4.1.2.9 مقارنة بين المزايا التنافسية لإلنتاج المحلي واالستيراد 

تواجه قطر تحديات عدة في ما يتصل بالتربية املحلية للماشية وإنتاج اللحوم، ومن التحديات التي تواجه تأمين 
الحيوانات من مصادر محلية، ال بد من ذكر األحوال الجوية وصعوبة اإلنتاج املحلي ألعالف الحيوانات وإيواء الحيوانات 

في الحظائر وتسمينها.

وللتغلب على هذه التحديات، ضخت شركة حصاد الغذائية بعض االستثمارات من خالل الشركة العربية لتنمية 
الثروة الحيوانية في دول عدة منها أستراليا ولبنان وتركيا والسودان ومصر وغيرها لتأمين إمداد الحيوانات الحية، وهي 

تعمل على زيادة هذا اإلمداد بأسعار تنافسية. 

ومن املرجح لهذه االستثمارات أن تعزز واردات الحيوانات الحية في املستقبل، ما سيستدعي بالتالي بنى تحتية محلية 
مثل املحاجر البيطرية واملسالخ ووحدات التجهيز والتخزين البارد. وها إذ بوزارة البلدية القطرية تعمل اآلن على بناء 

محاجر بيطرية بالقرب من ميناء حمد وميناء الرويس لضمان صحة الحيوانات قبل إرسالها إلى املسالخ.

ه سبق أن جرى ضخ استثمارات كافية لبناء القدرات املحلية على تجهيز اللحوم، 
ّ
وقد بينت تحاليل بنك قطر للتنمية أن

كما من شأن املشاريع الجارية على يد كبار الجهات الفاعلة في مجال تربية الحيوانات في السودان وأستراليا وغيرها من 
الدول أن يزيد اإلمداد أكثر بعد ويخّفض التكاليف، ما سيعزز على األرجح القدرة التنافسية للحوم املنتجة محلًيا. 

ال شك في أّن تدني استغالل وحدات تجهيز اللحوم الحمراء في قطر كما واملشاريع القائمة لتعزيز القدرة اإلنتاجية بـ 20 
إلى 30 ألف طن إضافي على مر السنتين القادمتين هما عامالن يؤثران في جاذبية ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع.

وُيعزى تدني استغالل هذه الوحدات حالًيا إلى العوامل التالية:

الخام – يساهم كل من ارتفاع كلفة االستيراد واملحاجر البيطرية  املواد  مصادر  تأمين  تواجه  التي  التحديات   .1
والتخزين املحلي في جعل اللحوم الحمراء املنتجة محلًيا أعلى كلفة. 

كوفيد-19 - لقد أثرت املوجات املتتالية لجائحة كوفيد-19 سلًبا في سلسلة التوريد  لجائحة  املتتالية  املوجات   .2
وزادت التحديات التي تواجه استيراد الحيوانات الحية، ما يتطلب اآلن ضخ املزيد من االستثمارات في املحاجر البيطرية.

3. ارتفاع كلفة تربية الحيوانات محلًيا – تبلغ كلفة حمل العوا�سي العربي الكامل الذي يزن ما بين 17 و19 كجم حوالي 
1,200 ريال قطري في السوق املحلي، ما يجعل كلفة لحم حمل العوا�سي حوالي 65-70 ريال قطري للكيلوجرام الواحد، 
ما يساوي ضعفي تكلفة اللحوم املبردة املستوردة من الهند أو باكستان تقريًبا. وكانت ودام الغذائية قد استثمرت مبالغ 
كبيرة في تربية الحيوانات املحلية في مزرعة الركية لتعود وتوقف عملياتها فيها في العام 2019 وتتخلص من أصولها 

بصافي خسارة بلغ 13.8 مليون ريال قطري. 30

4. التحديات املتصلة باستيراد الحيوانات الحية – يزداد استيراد الحيوانات الحية صعوبة في أشهر الصيف، حيث 
يشكل ارتفاع درجات الحرارة طوال الرحلة الطويلة عبر البحر أحد أبرز التحديات، ما يسفر عن مرض الحيوانات 

املنقولة أو موتها. 

إلى ذلك، زادت قطر أيًضا قدرتها على تجهيز اللحوم بافتتاح مسالخ ووحدات تجهيز جديدة مثل الوكرة والشحانية 
وغيرها.

قدر الكلفة اإلجمالية ملشروع إنشاء مسلخ جديد ووحدات تجهيز للحم الضأن )بقدرة تساوي 10 آالف طن في السنة( 
ُ
وت

يضم حظائر للحيوانات ووحدات إعادة تدوير بما يقارب 65 إلى 75 مليون ريال قطري، هذا ما عدا كلفة األرض الالزمة 
للمشروع. 

26 املصدر: التقرير السنوي لودام
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الطازجة/المبردة الجدول 12: تكلفة مشروع إنشاء مسلخ ووحدة تجهيز جديدة للحم الضأن األبقار  لحوم  على  والمستقبلي  الحالي  الطلب   :22 البياني  الشكل 
في قطر )2030-2020(

9.2.2 توضيح مفصل لسوق لحوم األبقار الطازجة/المبردة

املصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعة 

8-6

50-45

3-2

6-5

8-7

75-65

منشأة تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع الختبار الحيوانات 
وإيوائها في حظائر

مسلخ ومنشأة لتجهيز اللحوم بقدرة تساوي 10 آالف طن في السنة

مخزن بارد للمنتجات املبردة

مركز إعادة تدوير

غيرها من النفقات الرأسمالية

الكلفة اإلجمالية

1 

2

3

4 

5 

مليون ريال قطريالرقم املنشأة

الجدول 13: الطلب على لحوم األبقار الطازجة/المبردة في قطر )2020-2030( )ألف 
طن(

بلغ الحجم اإلجمالي لسوق لحوم األبقار الطازجة/املبردة حوالي 12 ألف طن في العام 2020 ومن املتوقع أن يبلغ 15 ألف 
طن بحلول العام 2025 و19 ألف طن بحلول العام 2030.

كما بلغ إجمالي الطلب على لحوم األبقار 22 ألف طن في العام 2020، حيث استحوذت لحوم األبقار الطازجة/املبردة 
على نسبة 55% منه. 

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

12.015.019.0%4.8 %4.6
لحوم األبقار

الطازجة/املبردة

الفئة
معدل النمو 

السنوي املركب %
25-20

معدل النمو 
السنوي املركب %

30-25

202020252030

تأتي لحوم األبقار في املرتبة الثانية من حيث كمية اللحوم املستهلكة وهي تستحوذ على حصة 20% من إجمالي استهالك 
اللحوم الحمراء، كما ستكون األسرع نمًوا من حيث الطلب في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. إذ من املتوقع 
إلجمالي الطلب على لحوم األبقار أن ينمَو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6% في الفترة ما بين 2020 و2025 و4.8% في 
الفترة ما بين 2025 و2030 ليصل إلى 19 ألف طن بحلول العام 2030. ومن املرجح للطلب على لحوم األبقار أن يدفعه 

 بلحم الضأن. 
ً
النمو الذي تشهده سوق الوجبات السريعة وتدني سعره مقارنة

املصدر: املقابالت أولية مع خبراء صناعة 

2020 20302025

12
15

19

معدل النمو السنوي املركب: %4.8

معدل النمو السنوي املركب: %4.6
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الجدول 15: مقارنة بين الطلب وقدرة التصنيع )معدالت االستغالل( )ألف طن(1.2.2.9 مقارنة بين اإلنتاج المحلي واالستيراد

الجدول 16: تكلفة مشروع إنشاء مسلخ ووحدة تجهيز جديدة للحوم األبقار

ه تم استهالك هذه الكمية 
ّ
بلغ اإلمداد املحلي للحوم األبقار الطازجة/املبردة حوالي 5 آالف طن في العام 2020، علًما أن

كلحوم طازجة أو مبردة في املقام األول. وبلغ إجمالي الطلب على لحوم األبقار الطازجة/املبردة حوالي 12 ألف طن، ما 
ُيترجم إلى فجوة بين العرض والطلب ناهزت 7 آالف طن في العام 2020.

ه من شأن قدرة التجهيز املحلية وتحسين 
ّ
يبلغ معدل االستغالل الحالي لقطاع تجهيز اللحوم الحمراء حوالي 30%، غير أن

البنى التحتية املحلية الخاصة بتسمين الحيوانات وتربيتها كما وإزالة الدعم املالي عن الواردات أن تساهم كلها في تعزيز 
اإلنتاج املحلي.

قدر الكلفة اإلجمالية ملشروع إنشاء مسلخ جديد ووحدات تجهيز للحوم األبقار )بقدرة تساوي 10 آالف طن في السنة( 
ُ
وت

يضم حظائر للحيوانات ووحدات إعادة تدوير بما يقارب 70 إلى 80 مليون ريال قطري، هذا ما عدا كلفة األرض الالزمة 
للمشروع. 

من أصل إجمالي حجم استهالك لحوم األبقار الطازجة/املبردة البالغ 12 ألف طن في العام 2020، ساهمت الواردات بـ 7 
آالف طن. 

الشكل البياني 23: الفجوة بين العرض والطلب على لحوم األبقار الطازجة/المبردة: 12 
ألف طن )2020(

الجدول 14: قيمة وحجم الواردات من لحوم األبقار

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة

الواردات /الفجوة

العرض املحلي

%42
%58

Source: UN Comtrade Data 

لحوم فصيلة األبقار،طازجة أو مبردة 0201168.56.8 183.27.6 193.78.3 222.710.4

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

2212520 األبقار

قدرة التصنيع الفئة الطلب على اللحوم إجمالي الطلب
الطازجة/املبردة

إنتاج اللحوم 
الطازجة/املبردة

املصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعة 

7-5

55-50

4-3

6-5

8-7

80-70

الحيوانات  ألف متر مربع الختبار  تمتد على مساحة 15  منشأة 
وإيوائها في حظائر

مسلخ ومنشأة لتجهيز اللحوم بقدرة تساوي 10 آالف طن في السنة

مخزن بارد للمنتجات املبردة

مركز إعادة تدوير

غيرها من النفقات الرأسمالية

الكلفة اإلجمالية

 1

2

3

 4

 5

 

مليون ريال قطريالرقم املنشأة

رمز النظام 
املنسق

تسمية املنتج

حجم الواردات - طنقيمة الواردات – مليون ريال قطري

20172017 20182018 20192019 20202020
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الشكل البياني 24: الطلب الحالي والمستقبلي على لحوم اإلبل الطازجة/المبردة في 
قطر )2030-2020(

الجدول 17: الطلب على لحوم اإلبل الطازجة/المبردة في قطر )2020-2030(، )ألف 
طن(

3.2.9 توضيح مفصل لسوق لحوم اإلبل الطازجة/المبردة
ناهز الحجم اإلجمالي لسوق لحوم اإلبل الطازجة/املبردة 6 آالف طن في العام 2020 وهو متوقع أن يرتفع إلى 7 آالف طن 
بحلول العام 2025 وإلى 8 آالف طن في العام 2030. أما إجمالي الطلب على لحم اإلبل في العام 2020، فقد بلغ 7 آالف 

طن، حيث استأثرت لحوم اإلبل الطازجة/املبردة بحصة ناهزت 85% منه.

ل لحم اإلبل الشريحة األصغر من السوق حيث لم تتعَد حصته نسبة 10% في العام 2020 ومن املرجح أن تبقى 
ّ
شك

هذه الحصة هي األصغر على مر العقد اآلتي. ومن املتوقع إلجمالي الطلب على لحم اإلبل أن يستمر باالرتفاع بمعدل نمو 
سنوي مركب يبلغ 3.1% في الفترة ما بين 2020 و2025 وبمعدل 2.7% في الفترة ما بين 2025 و2030، ليبلغ حجمه 8 
آالف طن بحلول العام 2030. وسيكون الدافع األسا�سي خلف الطلب على لحم اإلبل هو نمو عدد السكان املحليين، بما 

في ذلك زيادة أعداد الوافدين من الدول املجاورة واألفريقية.

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين

2020 20302025

6
7

8

1.3.2.9 مقارنة بين اإلنتاج المحلي واالستيراد

ه تم استهالكها إما طازجة أو 
ّ
بلغ اإلمداد املحلي من لحوم اإلبل الطازجة/املبردة 6 آالف طن في العام 322020، علًما أن

رِجم بعدم وجود 
ُ
مبردة في املقام األول، فيما بلغ إجمالي الطلب على لحوم الضأن الطازجة/املبردة حوالي 6 آالف طن، ما ت

أي فجوة بين العرض والطلب في العام 2020.

نجح اإلمداد املحلي في تلبية كامل الطلب على لحوم اإلبل من دون أي اعتماد على الواردات وذلك من خالل حيوانات 
اإلبل الحية.

الشكل البياني 25: الفجوة بين العرض والطلب على لحوم الضأن الطازجة/المبردة: 6 
آالف طن )2020(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين 

الواردات /الفجوة

العرض املحلي

%100

%0

الجدول 18: مقارنة بين الطلب وقدرة التصنيع )معدالت االستغالل(

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة، مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة 

6.07.08.0%2.7 %3.1 لحوم اإلبل الطازجة/
املبردة

الفئة
معدل النمو 

السنوي املركب %
25-20

معدل النمو 
السنوي املركب %

30-25

202020252030

معدل النمو السنوي املركب: %2.7

معدل النمو السنوي املركب: %3.1

32 املصدر: التقرير السنوي لودام

76610 اإلبل

قدرة التصنيع الفئة الطلب على اللحوم إجمالي الطلب
الطازجة/املبردة

إنتاج اللحوم 
الطازجة/املبردة
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الجدول 19: تكلفة مشروع إنشاء مسلخ ووحدة تجهيز جديدة للحوم اإلبل 

الرسم التوضيحي 6: مخطط عملية إنتاج منتجات اللحوم الرئيسية

املصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعة

10 نظرة عامة على منتجات لحوم الضأن واألبقار
1.10 عملية اإلنتاج وسلسلة القيمة

يتألف املنتجان املتبقيان من القائمة املختصرة بالفئات األكثر جذًبا من منتجات اللحوم املعدة من لحوم الضأن 
ل فيها اللحم وحده املكون األسا�سي وحيث تنطوي عملية 

ّ
عرَّف منتجات اللحوم على أّنها املنتجات التي يشك

ُ
واألبقار. وت

ذكر من بين املنتجات األساسية من لحوم األبقار والضأن فطائر 
ُ
اإلعداد على الطهي )املعالجة الحرارية والتخمير(. وت

البرجر والسجق )النقانق، الهوت دوج( وكرات اللحم والكباب والسالمي.

وتماًما كما أّن عملية التصنيع واإلعداد متشابهة إلنتاج مختلف فئات اللحوم الطازجة/املبردة، كذلك فإّن عملية 
تصنيع وإعداد منتجات اللحوم متشابهة، فهي ال تختلف بحسب فصيلة الحيوان )أي سواء كان لحم ضأن أو أبقار(. 

وتشمل عملية تصنيع هذه املنتجات تقطيع/طحن اللحوم ومزجها/خلطها وصنع الفطائر وطهيها وتوضيبها.

إنتاج فطائر البرجر 

املزج مع الدهون واملاء الطحن )بفتحات قطرها 0.3 سم(اللحم
والتوابل

إعداد فطائر البرجر 
)ضغطها(

الطهي على 72 
درجة مئوية

فطائر اللحم

3-2

16-15

2-1

3-2

3-2

27-22

الحيوانات  الختبار  مربع  متر  آالف   5 مساحة  على  تمتد  منشأة 
وإيوائها في حظائر

مسلخ ومنشأة لتجهيز اللحوم بقدرة تساوي 3 آالف طن في السنة

مخزن بارد للمنتجات املبردة

مركز إعادة تدوير

غيرها من النفقات الرأسمالية

الكلفة اإلجمالية

 1

2

3

 4

 5

مليون ريال قطريالرقم املنشأة

ه من شأن زيادة الطلب املحلي أن تساهم 
ّ
يبلغ معدل االستغالل الحالي لقطاع تجهيز اللحوم الحمراء حوالي 60%، غير أن

في تعزيز اإلنتاج املحلي.

قدر الكلفة اإلجمالية ملشروع إنشاء مسلخ جديد ووحدات تجهيز للحوم اإلبل )بقدرة تساوي 3 آالف طن في السنة( 
ُ
وت

يضم حظائر للحيوانات ووحدات إعادة تدوير بما يقارب 22 إلى 27 مليون ريال قطري، هذا ما عدا كلفة األرض الالزمة 
للمشروع. 
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إنتاج السجق

إنتاج السالمي

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة

صنع في العادة باستخدام أجزاء الحيوانات غير الشائع تناولها 
ُ
عّد منتجات اللحوم منتجات ذات قيمة مضافة وهي ت

ُ
ت

أو قطع اللحوم الصغيرة الناتجة عن خطوط تجهيز اللحوم. ويجري هنا طحن اللحم الذي سيتم استخدامه وتصفيته 
إلزالة أجزاء العظام ثم ُيمزج مع مكونات مختلفة بحسب وصفة املنتج النهائي املرجو. ثم ُيمنح اللحم املمزوج الشكل 

املرجو للمنتج ويجري طهيه باتباع عملية ميكانيكية. 

وُيستخدم اللحم املمزوج إما إلعداد فطائر البرجر أو كرات اللحم أو تتم تعبئته داخل أغلفة لصنع السجق والكباب 
 ما تتحلى وحدات اإلنتاج ذات القدرة اإلنتاجية العالية بخطوط إنتاج 

ً
والحوا�سي وغيرها من منتجات اللحوم. وعادة

أوتوماتيكية تضمن تكامل عمليات املزج واإلعداد والطهي. ويمكن استخدام خطوط اإلنتاج عينها إلعداد منتجات من 
لحوم مختلفة. فيمكن على سبيل املثال استخدام خط إعداد فطائر البرجر إلنتاج الفطائر من لحم البقر أو الدجاج، 

كما يمكن استخدام خط إعداد الكباب إلنتاج إما كباب لحم الخروف أو لحم البقر.

الرسم التوضيحي 7: سلسلة قيمة منتجات اللحوم

السوقالتوزيعاملدخالت

موزعو
اللحوم

مستوردو 
اللحوم

املوزعون
شركات 
منتجات 

اللحوم

الفنادق واملطاعم 
واملقاهي

متاجر السوبر 
ماركت

املتاجر الصغيرة

شركات تجهيز اللحوم منتجات اللحوم

مستوردو 
منتجات 

اللحوم

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة

املزج مع املياه والزيت الطحن )بفتحات قطرها 0.3 سم(اللحم
والتوابل

إعداد السجق
)التعبئة في أغلفة من مادة 

البولي أميد(

الطهي على 72 
درجة مئوية

السجق

املزج مع املياهالطحن )بفتحات قطرها 0.3 سم(اللحم
واملضافات

التجفيف \ التدخين الطهي على 72 درجة 
مئوية

السالمي )اللحوم 
الباردة(

عملية االختمار

إعداد السجق
)التعبئة في أغلفة من مادة 

البولي أميد(

منتجات 
اللحوم
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تبيع شركات تجهيز اللحوم إنتاجها إما بشكل حيوانات كاملة أو تقطعها إلى أجزاء صغيرة مختلفة لتحولها إلى منتجات 
ستخدم املنتجات الثانوية الناتجة خالل عمليتي تقطيع اللحوم وتصنيفها في مثل هذه الوحدات 

ُ
ذات قيمة مضافة. وت

لتصنيع منتجات اللحوم في الوحدات املتكاملة. أما شركات منتجات اللحوم املستقلة، فتستورد اللحوم املجمدة من 
أجل إنتاج منتجات لحوم مختلفة.

10. أبرز شركات منتجات اللحوم
تضم قطر أكثر من 10 شركات تقدم خدمات متكاملة وتنتج اللحوم ومنتجاتها، ومن أبرز هذه الجهات الشركة القطرية 
حوم ومصنع دله والشركة 

ّ
قى لل إلنتاج اللحوم ومصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم ومصنع القصيمي للحوم وشركة التُّ

الوطنية لألغذية وغيرها.

وتستورد هذه الشركات الرائدة ذبائح الحيوانات لتنتج منها قطع اللحوم إلى جانب منتجات اللحوم. وتنشط هذه 
الشركات في العمل بكافة أنواع اللحوم من دجاج وضأن وأبقار وإبل وغيرها.

ومن الجهات البارزة األخرى في مجال منتجات اللحوم مزارع سيلفر فيرن ومجموعة مينا ومزارع نور للحوم والتجارة 
واملركز الخليجي للمواد الغذائية وشركة قطر الوطنية لالستيراد والتصدير وغيرها.

شركات إنتاج اللحوم

الطاقة السنوية موقع الشركةاسم الشركة
)طن(

اإلنتاج السنوي 
)طن(

املنتجات الرئيسية

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

9,0006,000الدوحة
فطائر برجر، كباب، كرات لحم، نقانق، فرانكفورتر، دجاج مطبوخ ومدخن، سجق 

دجاج جامبو، سجق دجاج فرانكفورتر، كوكتيل دجاج، إضافات بيتزا الدجاج

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

لحم مفروم، كفتة، سجق، كرات لحم، كباب، شرائح لحم )ستيك(، وغيرها3,0001,000الدوحة

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

8,0004,000الدوحة
قطع لحم ضأن، لحم ساق ضأن، لحم بقري ستروجانوف، دجاج كامل، أفخاذ دجاج، 
سجق لحم بقري، مكعبات لحم بقري، شرائح لحم بقر )ستيك( ريب آي، فطائر برجر 

لحم بقري، كرات لحم بقر

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

حلقات دجاج، صدور دجاج بال عظم، نقانق، كباب، لفائف، لحم مفروم، ناجتس1,000700الدوحة

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

ساق، 5,0003,000الدوحة صغيرة،  )ستيك(  بقر  لحم  شرائح  شرائح،  كفتة،  سجق،  مفروم،  بقر  لحم 
شاورما، مكعبات، فطائر برجر، شرائط، شرائح ستيك، كباب

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

ناجتس، أصابع وفيليه بالبقسماط، برجر، كرات لحم، كباب، شيش طاووق، دجاج 2,0001,000الدوحة
تكا، لحم مفروم
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1.1.2.10 مقارنة ما بين اإلنتاج المحلي واالستيراد1.2.10 حجم السوق – منتجات لحوم الضأن 

الشكل البياني 26: تقسيم سوق إنتاج لحوم الضأن بحسب النوع؛ 6 آالف طن )2020(

بلغ إجمالي حجم سوق منتجات لحوم الضأن حوالي 6 آالف طن. ويستحوذ لحم الضأن على حصة كبيرة من الطلب على 
اللحوم الطازجة/املبردة ولم يجِر استهالك سوى %20 بشكل لحوم مجمدة من إجمالي الطلب على لحم الضأن )الذي 

ه تم استخدام نصف هذه النسبة تقريًبا إلنتاج منتجات اللحوم. 
ّ
بلغ 54 ألف طن في العام 2020(، علًما أن

 بتلك املعدة من لحوم األبقار نظًرا إلى تدني تفضيل لحوم الضأن في 
ً
ويقل الطلب على منتجات لحوم الضأن مقارنة

منتجات اللحوم مثل فطائر البرجر. ويبرز الدجاج باعتباره نوع اللحوم املفضل إلنتاج فطائر البرجر، يليه لحم البقر، 
وينطبق األمر عينه على السجق والسالمي. أما أنواع منتجات لحوم الضأن الرئيسية، فهي كرات اللحم والكباب. 

يتم استيراد كل أنواع منتجات اللحوم بما في ذلك الدجاج وأنواع اللحوم األخرى تحت رمز النظام املنسق 0210. 
وبحسب البيانات التجارية، لم يتعَد إجمالي الواردات ضمن رمز النظام املنسق 0210 ما قدره 18 طن في العام 2020. 

وبذلك، يمكن استخالص أّن قطاع منتجات اللحوم مكتٍف ذاتًيا 100% تقريًبا وحجم الواردات فيه ال ُيذكر. 

تمثل كرات اللحم والكباب منتجات لحوم الضأن الرئيسية وقد استحوذت على حصة 60% من السوق في العام 2020. 
 حصة 40% من السوق.

ً
أما السجق وفطائر البرجر والسالمي وغيرها، فتشكل مجتمعة

وتجدر اإلشارة إلى أن التقديرات أعاله ال تشمل عمليات تصنيع منتجات اللحوم التي تقوم بها شركات تصنيع األغذية في 
الخارج وال عمليات تصنيع أو استيراد األطعمة الجاهزة لألكل مثل األرز بالدجاج ولفائف الدجاج ولحوم البرجر املعبأ 
وإضافات بيتزا الدجاج وغيرها. وهي تستثني أيًضا عمليات تجهيز اللحوم في الخارج من قبل سالسل مطاعم الوجبات 

السريعة والفنادق واملطاعم واملقاهي وغيرها من شركات الخدمات الغذائية. 

كرات اللحم

الكباب

السجق وفطائر البرجر

السالمي وغيرها

%30

%30

%25

%15

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين وخبراء صناعة

الجدول 20: قيمة وحجم الواردات من جميع أنواع منتجات اللحوم

 )2020( قطر  في  الضأن  لحوم  منتجات  على  والطلب  العرض  بين  الفجوة   :21 الجدول 
)ألف طن(

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين

660 لحم ضأن

الفجوة بين العرض الفئة
والطلب

العرض املحلي من منتجات 
اللحوم

الطلب على اللحوم 
الطازجة/املبردة

املصدر: قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل، 
مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو 

مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة لألكل، 
من لحوم أو أحشاء أو أطراف

0204104.3116 2.364 2.230 4.118

رمز النظام 
املنسق

تسمية املنتج

حجم الواردات - طنقيمة الواردات – مليون ريال قطري

20172017 20182018 20192019 20202020
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2.2.2.10 مقارنة بين القدرة المحلية واإلنتاج2.2.10 حجم السوق – منتجات لحوم األبقار

3.2.10 فرص االستثمار وإطارها

1.2.2.10 مقارنة بين اإلنتاج المحلي واالستيراد

بلغ إجمالي حجم سوق منتجات لحوم األبقار حوالي 12 ألف طن وقد تحلت منتجات لحوم األبقار بحصة أكبر من 
 بمنتجات لحوم الضأن بما أّن لحم الخروف يستأثر بحصة محدودة من سوق فطائر البرجر باإلجمال. 

ً
السوق مقارنة

وتشمل أبرز أنواع منتجات لحوم األبقار فطائر البرجر والسجق )النقانق والهوت دوج( وكرات اللحم والكباب والسالمي.
 

لت املنتج الرئي�سي 
ّ
وبلغ إجمالي حجم سوق منتجات لحوم األبقار 12 ألف طن في العام 2020، علًما أّن فطائر البرجر شك

في هذه الفئة، بحصة من السوق ناهزت الـ 30%، تالها السجق بنسبة 25% وكرات اللحم والكباب بنسبة 25% ثم 
السالمي والحوا�سي وستروجانوف لحم البقر بنسبة 20% في العام 2020. 

تعمل الجهات الرئيسية ومنها الشركة القطرية إلنتاج اللحوم ومصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم ومصنع القصيمي 
حوم ومصنع دله والشركة الوطنية لألغذية وغيرها بمعدل استغالل للطاقة اإلنتاجية يتراوح ما 

ّ
قى لل للحوم وشركة التُّ

بين 50 و%60. وفي ظل غياب أي فجوة تسدها الواردات، تتبع هذه الجهات النمو الطبيعي للسوق. 

وبقي نمو السوق متأثًرا في السنتين األخيرتين بجائحة كوفيد-19 وها إذ بالشركات الرئيسية تعمل اآلن على تطوير 
منتجات جديدة وتبحث في إمكانية التصدير إلى أسواق خارجية من أجل تحقيق النمو. وتعمل قطر على تطوير إنتاجها 

املحلي للحوم من خالل االستثمار في إنشاء مسالخ محلية. 

ال شك أّن تدني استغالل القدرة االنتاجية الكاملة لوحدات تصنيع منتجات اللحوم في قطر والتوسع املتوقع للمسالخ 
التي تضم وحدات لتجهيز منتجات اللحوم قد أثرا في جاذبية ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع:

طن  ألف   12 النوع؛  بحسب  األبقار  لحوم  منتجات  سوق  تقسيم   :27 البياني  الشكل 
)2020(

1. االكتفاء الذاتي العالي: ينعكس االستيراد الضئيل ملنتجات اللحوم في اقتصار النمو على النمو الطبيعي للسوق ال 
غير. وتعمل الجهات البارزة في هذا املجال حالًيا على حمالت تسويقية من أجل تعزيز الطلب على منتجات اللحوم. 

كوفيد-19: لقد أثرت املوجات املتتالية لجائحة كوفيد-19 في سوق سالسل مطاعم  لجائحة  املتتالية  املوجات   .2
املأكوالت السريعة والفنادق واملطاعم واملقاهي، ما قّيد الطلب على منتجات اللحوم، حيث تشكل سالسل مطاعم 

املأكوالت السريعة والفنادق واملطاعم واملقاهي فئة املستهلكين الرئيسيين ملنتجات اللحوم. 

3. قطاع خدمات الطعام املتوفرة عبر اإلنترنت: من املرجح للنمو الذي شهده قطاع خدمات الطعام عبر اإلنترنت في 
خالل جائحة كوفيد-19 والذي قّرب املسافات بين املطاعم واملستهلكين أن يؤثر سلًبا في استهالك منتجات اللحوم 

املجمدة في املنازل.

لذا فال تتحلى وحدات منتجات اللحوم الفردية بجاذبية عالية، بل تأتي منتجات اللحوم لتضفَي قيمة على وحدات 
، وبالتالي، يمكن استثمار القدرات اإلنتاجية اإلضافية للمسالخ املحلية التي تضم وحدات 

ً
تجهيز اللحوم املتكاملة أصال

ملعالجة اللحوم من أجل إنتاج منتجات اللحوم في اآلن عينه. 

فطائر البرجر

السجق

كرات اللحم والكباب

السالمي وغيرها

%30

%25

%25

%20

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين

قطر  في  والبقر  الضأن  لحوم  منتجات  على  والطلب  العرض  بين  الفجوة   :22 الجدول 
)2020( )ألف طن(

املصدر: مقابالت أولية مع املوردين

12120 لحوم األبقار

الفجوة بين العرض الفئة
والطلب

العرض املحلي من منتجات 
اللحوم

الطلب على اللحوم 
الطازجة/املبردة

ومن أبرز العوامل الجديدة التي تؤثر حالًيا في جاذبية القطاع:
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ويتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية ملشروع إنشاء خط إنتاج جديد لفطائر برجر اللحم )بقدرة إنتاجية تبلغ ألف طن 
في السنة( ما بين 200 و250 ألف ريال قطري.

الجدول 24: تكاليف مشروع إنشاء خط إنتاج للسجق

يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية ملشروع إنشاء خط إنتاج جديد للسجق )بقدرة إنتاجية تبلغ ألف طن في السنة( ما 
بين 250 و300 ألف ريال قطري.

املصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعةاملصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعة

25-20

15-10

140-115

50-40

20-15

250-200

الطحن

املزج

إعداد فطائر البرجر

الطهي

التغليف وغير ذلك

الكلفة اإلجمالية

 1

2

3

 4

 5

مليون ريال قطريالرقم املنشأة

25-20

15-10

190-165

50-40

20-15

250-200

الطحن

املزج

إعداد السجق

الطهي

التغليف وغير ذلك

الكلفة اإلجمالية

 1

2

3

 4

 5

مليون ريال قطريالرقم املنشأة

الجدول 23: تكاليف مشروع إنشاء خط إنتاج لفطائر البرجر
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ويمكن إنتاج السالمي في خط إنتاج السجق عينه وهو ال يحتاج سوى إلى غرفة إضافية منفصلة للتخمير تكلف ما بين 
10 و12 ألف ريال قطري. كما تكلف آالت إعداد الكباب ما بين 150 و200 ألف ريال قطري. 

ويبلغ إجمالي كلفة مشروع إنشاء وحدة إنتاج لحوم تضم خطوط إنتاج لفطائر البرجر والسجق والسالمي والكباب من 
لحم الضأن والبقر ما بين 600 و750 ألف ريال قطري.

ومن املفترض أن تبلغ القدرة اإلنتاجية اإلجمالية لكامل اآلالت املذكورة أعاله حوالي 3 آالف طن في السنة.

والسجق  البرجر  فطائر  إلنتاج  اللحوم  لمنتجات  وحدة  إنشاء  مشروع  تكاليف   :25 الجدول 
والسالمي والكباب )من لحوم الضأن واألبقار(

املصدر: مقابالت أولية مع خبراء صناعة

250-200

300-250

140-115

50-40

250-200

فطائر البرجر

السجق

آلة إضافية للكباب وكرات اللحم

إعدادات إضافية للتخمير وغير ذلك

اإلجمالي

1 

1

1

4 

ألف ريال قطريعدد الخطوط املنتج

3.10 عوامل النجاح الرئيسية
زيادة تأمين الحيوانات الحية: ال تزال قطر تعتمد على واردات لحوم الضأن واألبقار الطازجة/املبردة. وتكمن الخطوة 
األولى هنا في تعزيز مصادر الحيوانات الحية، ما يشمل زيادة االستثمارات في املزارع األجنبية أو إبرام الشراكات مع مزارع 
الحيوانات املحلية واألجنبية من أجل تأمين توافر املاشية بأسعار تنافسية. ومن شأن هذا املزيج ما بين املصادر املحلية 

واألجنبية أن يساعد على تأمين إمداد منتظم من الحيوانات.

بناء العالقات مع شركاء محليين لتبادل الخدمات: ال بد من بناء العالقات مع شركاء محليين من قطاعات حليفة مثل 
قطاعات أعالف الحيوانات واألطباء البيطريين ومراكز تفقيس البيض واملحاجر البيطرية وغيرها من أجل الحفاظ على 

صحة الحيوانات وبالتالي جودة املنتجات وقدرتها التنافسية.

تحقيق التكامل في املستقبل من خالل إنتاج منتجات اللحوم أيًضا: يمثل تحقيق التكامل من خالل إنتاج منتجات 
اللحوم الخطوة األكثر اقتصادية ومنطقية لتعزيز قيمة املنتجات املجهزة. وبذلك، يصبح بإمكان شركات تجهيز اللحوم 
االستفادة من املخلفات أو املنتجات متدنية القيمة وتجهيزها إلنتاج منتجات لحوم عالية القيمة. ومن شأن ذلك أن 

يساعد شركات تجهيز اللحوم على توليد إيرادات إضافية والتنافس بالتالي مع املنتجات املستوردة وتحقيق نمو أكبر.

بناء الروابط مع شركات إنتاج األلبان: من شأن بناء الروابط مع شركات إنتاج األلبان التي تنتج الحليب من املاشية 
أو من أي حيوانات أخرى أن يوفر مصدر حيوانات متدني التكلفة عند نهاية حياتها فيتم ذبحها وإنتاج اللحوم ومنتجات 

اللحوم منها. 
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إخالء المسؤولية

االقتراحات والتعليقات

11 الملحق
المراجع

1. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، تقرير 2021

2. وزارة الزراعة األمريكية، تقرير 2020

3. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ووزارة الزراعة األمريكية

4. مقابالت أولية مع املوردين

Alpen Capital ، 2021 5. تقرير صناعة األغذية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

6. تقرير أبحاث السوق حول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

7. قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

8. هيئة التخطيط واإلحصاء، قطر، 2022

9. البنك الدولي، أبريل 2022

10. إدارة سالمة الغذاء في قطر

11. مقابالت أولية مع املوردين و خبراء صناعة 

12. استهالك اللحوم، 2019 - إدارة سالمة الغذاء في قطر؛ و مقابالت أولية مع املوردين 

13. قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

14. املقابالت أولية مع املوردين

15. قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

16. مقابالت أولية مع املوردين 

17. قاعدة بيانات كومتريد األمم املتحدة 

18. ودام – املوقع اإللكتروني والتقرير السنوي

19. األنعام – املوقع اإللكتروني واألخبار املنشورة

20. التقرير السنوي لودام 

ع مجاًنا، وال يجوز استنساخه أو إعادة إنتاجه بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة كانت، إلكترونية  إّن هذا التقرير يوزَّ
أو ورقية، بما في ذلك 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



قطـاع إنتـاج وتجهـيز 
اللحوم في دولة قطر


