
المشھد الصناعي في
:2.0نسخة قطر

مرونة و أكثر قوة 



مقدمة 

1.0المشھد الصناعي في قطر 

نعمة في ثوب نقمة: الحصار

2.0المشھد الصناعي في قطر : توقعات

المحتویات
2

3

7

12



ریشناسواميكیشفینكات

شریك
رئیس قسم االستشارات في كي بي إم جي قطر

مقدمة

أدى اكتشاف النفط في األربعینیات من القرن الماضي إلى نمو 
في مطلع القرن الحادي والعشرین، . الصناعة والتنمیة االقتصادیة في قطر

ة شھدت قطر نمًوا وتنوًعا ھائالً مدعوًما بتطویر البنیة التحتیة الصناعی
عززت ردود الحكومة السریعة . والموانئ وزیادة التركیز على الصادرات

على الحصار اإلقلیمي المرونة االقتصادیة لدولة قطر، والتي ضمنت 
االستقرار في صادرات القطاع الصناعي ، سواء في قطاعات النفط والغاز 

.وغیرھا من القطاعاتأ

بصفتھ نعمة في ثوب نقمة، أدى الحصار إلى تطور سریع في الصناعات 
القائمة على الزراعة والغذاء في قطر مدفوعة بمبادرات من قبل الحكومة 

بعد التخفیف من األثر الفوري للحصار، طورت الحكومة . والقطاع الخاص
ة من استراتیجیة قطاع التصنیع، والتي تضم تسعة عوامل تمكین استراتیجی

المتوقع أن تساعد قطر على تعزیز قدرتھا على الصمود والخروج بشكل 
ویبشر إنھاء الحصار والتنمیة الجاریة في القطاعات المتعددة بالخیر. أقوى

.للقطاع الصناعي في قطر

“

”



بدأ اكتشاف النفط في األربعینیات النمو الصناعي والتنمیة 
االقتصادیة في قطر

بیر وھو ما تحول بشكل ك. في أوائل القرن العشرین، كان االقتصاد القطري یعتمد بشكل كبیر على صید األسماك والغوص بحثًا عن اللؤلؤ
.1940مع اكتشاف النفط في عام .

، تم تأسیس شركة قطر بعد ذلك. 1949لتطور الصناعي، مع افتتاح مدینة مسیعید الصناعیة ومیناء مسیعید في عاملاالكتشافدفع ھذا
.الستینیاتفي القطریة الوطنیة لألسمنت وشركة مطاحن الدقیق 

، از، وقطر ستیل، وقطر للبترولغ، وأعقبتھا خطوات سریعة في التنمیة الصناعیة بتأسیس قطر 1971في عام أعلنت قطر استقاللھا
أي بنك قطر (، تم تشغیل مدینة رأس لفان الصناعیة، وتبع ذلك إنشاء بنك قطر للتنمیة الصناعیة 1996بحلول عام . ومیرسك للبترول
.(QDB للتنمیة

.كیم في نفس العام لبدء إنتاج البتروكیماویات-لزیادة إنتاج الغاز الطبیعي المسال، وتم إنشاء كیو1997تأسست شركة راس غاز عام

صحیفة شبھ جزیرة قطر، مجموعة أكسفورد لألعمال، صحیفة الخلیج تایمز، مواقع الشركات: المصادر

1940الغوص لصید اللؤلؤ قبل عام 

مدینة دخان النفطیة

طة في مطلع القرن الواحد والعشرین، شھدت قطر نمًوا صناعیًا وتنوًعا ھائًال مع إنشاء مدینة الدوحة الصناعیة للشركات الصغیرة والمتوس
.والخطوط الجویة القطریة للشحن ومصانع لالسالك الكھربائیة والمنتجات الغذائیة واألجھزة الطبیة وما إلى ذلكوقطر لصناعة األلمنیوم

، فازت قطر بحقوق استضافة كأس 2010في عام .لتوجیھ نمو البالد وتطورھا2030، تم إطالق رؤیة قطر الوطنیة 2008في عام 
.، مما أدى إلى تعزیز البنیة التحتیة والتنمیة الصناعیة2022العالم لكرة القدم 

، واللؤلؤة جي تي إل، 4، شملت التطورات الرئیسیة في صناعة النفط والغاز مشروع برزان للغاز، وقطر غاز 2017و2011بین عامي 
ع عالوة على ذلك، تلقت الشركات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التحویلیة دفعة مع توس. وشركة نفط الشمال والتوسع في حقل الشمال

لدفع الصادرات والتنمیة الصناعیة في إطار مشروع" تصدیر"المنطقة الصناعیة من قبل الحكومة ومبادرات بنك قطر للتنمیة مثل إطالق 
.ومراكز حاضنات المشاریع الصغیرة والمتوسطة مثل حاضنة قطر لألعمال2-وجاھز1-جاھز
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تأسیس مطاحن الدقیق القطریة•

منتتأسیس شركة قطر الوطنیة لألس •

إنشاء مدینة مسیعید الصناعیة  •
مسیعیدومیناء 

اكتشاف النفط الخام؛ •
إنشاء مدینة دخان النفطیة

أعلنت قطر استقاللھا •
إنشاء میناء الدوحة •

تأسیس

قطر ستیل •

قطر للبترول •

شركة قطر للبتروكیماویات •

تأسست قطر غاز •

تأسیس شركة راس غاز •

تشغیل مدینة راس لفان الصناعیة •

بدأت شركة میرسك للبترول قطر عملیاتھا •

كیم-تأسیس كیو •

)للتنمیةتأسس بنك قطر(بنك قطر للتنمیة الصناعیة  •

2030إطالق رؤیة قطر الوطنیة 

إطالق برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي •

تأسست شركة قطر الدولیة للكابالت •

إطالق عالمة كیو بیك التجاریة من مخبز أم سعید •
تم افتتاح واحة العلوم والتكنولوجیا بقطر •

الخطوط الجویة القطریة للشحن تبدأ رحالت الطیران •

2022فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 
افتتاح كابالت الدوحة •

تأسست شركة قطر لأللمنیوم •
تأسست الشركة القطریة األلمانیة لألجھزة الطبیة •

اكتمال المرحلة األولى من مدینة الدوحة الصناعیة •

تأسست شركة أسمنت الخلیج •
تأسست شركة قطر للمواد األولیة •

تأسیس حاضنة قطر لألعمال •
إنشاء مزرعة بلدنا •

فرض الحصار على قطر •
اإلعالن عن مشروع توسعة حقل الشمال •

1 -إطالق بنك قطر للتنمیة لمبادرة جاھز •
.انطالق المرحلة األولى لمیناء الرویس •

التي أطلقھا بنك قطر للتنمیة2-مبادرة جاھز •
بدء العملیات بمیناء حمد •

تأسیس شركة نفط الشمال •

انتھاء شل قطر من بناء اللؤلؤة جي تي إل •

أول شحنة تجاریة من شركة اللؤلؤة جي تي إل •
QG4 بدأت قطر غاز إنتاج الغاز الطبیعي المسال •

"تصدیر"أطلق بنك قطر للتنمیة  •
تأسست ریل قطر •

)مناطق(إنشاء شركة المناطق االقتصادیة  •
بدء انشاء مشروع غاز برزان •



اعیة القرن الواحد والعشرین، شھدت قطر تنمیة صنمطلعفي 
وتنویعا صناعیًا استثنائیًا

ات نما الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لقطر بثب
ملیار 66٪ من 14بمعدل نمو سنوي مركب یبلغ 

ملیار لایر 112إلى 2000لایر قطري في عام 
وبذلك، ارتفع معدل نموه . 2004قطري في عام 

ملیار لایر قطري في عام 680مرة لیصل إلى 6.1
أدى انخفاض أسعار النفط والغاز من عام . 2012
فصاعًدا إلى انخفاض الناتج المحلي 2015

ملیار لایر قطري في عام 552اإلجمالي إلى 
ام ظلت حصة قطاع التصنیع ثابتة من ع. 2016
٪ من 11-10عند حوالي 2014حتى عام 2004

2015الناتج المحلي اإلجمالي وانخفضت بعد عام 
كرر بسبب انخفاض إنتاج الكیماویات والنفط الم

ن تقلصت حصة قطاع التعدی. والمعادن األساسیة
یر في والمحاجر في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كب

.بسبب انخفاض أسعار النفط2016عام 

سرعة ارتفعت قیمة اإلنتاج لقطاع التعدین والمحاجر ب
بمعدل نمو سنوي 2012إلى عام 2000من عام 

ي ٪ بسبب زیادة اإلنتاج والنمو ف21.4مركب قدره 
یادة وقد دعم ھذا الز. األسعار المدفوع بالطلب العالمي

.  في عدد المؤسسات والنمو المقابل في التوظیف
ملیار لایر قطري في 191انخفضت قیمة اإلنتاج إلى 

ملیار لایر قطري في عام 434مقارنة بـ 2016عام 
نفط ویرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض أسعار ال2012
.والغاز

مرة من 18.1توسعت قیمة اإلنتاج لقطاع التصنیع 
ملیار لایر قطري في 127لتصل إلى 2000عام 
مثل (أدت المشاریع الصناعیة الجدیدة . 2012عام 

)  وما إلى ذلكوقطالوممدینة الدوحة الصناعیة 
دل والتنویع االقتصادي إلى زیادة فرص العمل بمع

.مرة خالل ھذه الفترة2.6

نمًوا في عدد المنشآت 2012-2016شھدت الفترة 
ومع ذلك، أدى . ٪ لكل منھما50والتوظیف بأكثر من 

ي تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع األساسیة ف
عام جمیع أنحاء العالم إلى انخفاض قیمة اإلنتاج في

2016.

المحاجر/ الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لدولة قطر ونسبة حصة الصناعة التحویلیة والتعدین

58.0%

كي بي إم جيتحلیل ، جھاز التخطیط واإلحصاء، "WEO"آفاق االقتصاد العالمي : المصادر

من التصنیع%  حصة التعدین وحصة المحاجر% الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

لایر قطري
ملیار 

39

عدد المنشآت

كي بي إم جيتحلیل ، جھاز التخطیط واإلحصاء، "WEO"آفاق االقتصاد العالمي : المصادر

التوظیف قیمة اإلنتاج 

لایر قطري
ملیار 

التعدین والمحاجر والقیمة اإلنتاجیة والتوظیف

2016
ق.ملیار ر 98

36%
2%

3%

12%

18%

18%
24%

عدد المنشآت

وسیلة إیضاح للتخطیط الدائري

المأكوالت والمشروبات

أخرى

التوظیف قیمة اإلنتاج

إنتاج قطاع التصنیع والتوظیف

كي بي إم جيتحلیل جھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

لایر قطري
ملیار 

اث، والمعادن غیر المنتجات الخشبیة، واألث) ب(ل، لنقیتضّمن بند أخرى المالبس، والورق، والمطاط والبالستیك، والزجاج، واآلالت، والفلزات المصنعة، واألثاث، والنفایات والخردة، ومعدات ا) أ: (مالحظات
المعدنیة، والفلزات المصنعة والمعدات الكھربائیة

جھاز التخطیط واإلحصاء، آفاق االقتصاد العالمي، مجموعة أكسفورد لألعمال:  المصادر
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ومع ذلك، أدى انخفاض . ، مدفوعة بزیادة الطلب واألسعار العالمیة2012ملیار دوالر في عام 117لتصل إلى 2000مرة من عام 14.6نمت صادرات قطاع النفط والغاز 
.2016ملیار دوالر في عام 47إلى انخفاض قیمة الصادرات إلى 2015أسعار النفط في عام 

البنیة التحتیة الصناعیة في قطر

كومترید، تحلیل كي بي إم جي: المصدر

):أ(قائمة التطورات الرئیسیة في قطر 

للموانئ  البنیة التحتیة

ناء الدوحة إلى ال تزال الموانئ جزًءا مھًما من تطویر البنیة التحتیة الصناعیة في قطر حیث یعود تاریخ می
ھناك تركیز نظًرا ألن قطر تعتمد بشكل كبیر على الواردات ولھا خط ساحلي طویل، فقد كان. السبعینیات

حد أكبر الموانئ یعد میناء حمد أ. مستمر على تطویر البنیة التحتیة للموانئ على طول الساحل الشرقي للبالد
ملیون 7.5ة في الشرق األوسط، وھو مشروع تطویر رئیسي حدیث، حیث تبلغ السعة المستقبلیة المقترح

ملیون میجا طن للشحن العام و 1.7تبلغ طاقتھا السنویة . سنویًا) وحدة مكافئة لعشرین قدًما(وحدة حاویات 
.مركبة سنویًا500000ملیون میجا طن للحبوب، مع محطة متخصصة لدخول 1.0

والتكنولوجیااألعمالوحاضناتالحرةوالمناطقالصناعیة،المناطق

، واحدة من أولى المناطق الصناعیة الرئیسیة في 1949الصناعیة، التي تأسست عام مسیعیدكانت مدینة 
ألخرى مثل تطورت لتصبح مركًزا ألنشطة البتروكیماویات بصرف النظر عن الصناعات المتنوعة ا. قطر

.الصلب واأللمنیوم

خاصة لتطویر وتشغیل مناطق اقتصادیة) مناطق(، أطلقت قطر شركة المناطق االقتصادیة 2011في عام 
ي رأس ومناطق صناعیة ومجمعات لوجستیة للشركات الصغیرة والمتوسطة وجذب المستثمرین األجانب ف

).كیلومتر مربع4.45(والوكرة ) كیلومتًرا مربعًا30(وأم الحول ) كیلومتر مربع3.96(بوفنطاس

كنولوجیا على صعید التكنولوجیا افتتحت قطر أول منطقة حرة مخصصة لھا، وھي واحة قطر للعلوم والت
)QSTP( دة، متر مربع الستضافة شركات التكنولوجیا العالمیة الرائ45000، التي تم بناؤھا على مساحة

التسریع لھا قیمة سلسلة برامجوتوجیھ ودعم شبكة من الشركات الناشئة والمشاریع التقنیة الناشئة، و
نولوجیا كما تم إنشاء مركز حاضنة رقمیة من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتك. واالحتضان والتمویل

لتعزیز 2011في عام ) MoTCاآلن جزء من وزارة النقل واالتصاالت، أي " (iCTQatar"المعلومات 
.ریادة األعمال الرقمیة في قطر

، دخل بنك قطر للتنمیة في شراكة مع مركز التنمیة 2014لتقدیم دعم حاضنات األعمال، في عام 
.، أكبر حاضنة أعمال في الشرق األوسط)QBIC(االجتماعیة إلطالق مركز حاضنة قطر لألعمال

صادرات النفط والغاز وأسعار النفط الخام الصادرات غیر النفطیة وغیر الغازیة وتوزیعھا

أسعار النفط الخام صادرات النفط والغاز

البنك الدولي، كومترید ، تحلیل كي بي إم جي: المصدر

ملیار دوالر أمریكي

ملیار دوالر أمریكي
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أخرى المنتجات الغذائیةالكیماویات معادن البتروكیماویات

2016
ملیار دوالر 11

أمریكي

28%

25%

15%

31%

1%

مفتاح الرسم البیاني

أم الحول

الكرعانة

میناء رأس لفان

میناء الوكرة

میسعیدمیناء 

الرویس

بوقنطاسراس 

الشمال

میسعیدمدینة 
الصناعیة

مدینة راس لفان 
الصناعیة

دخان حدیقة دوحتنا 
اللوجستیة واحة

الصناعیة بالدوحة

المناطق 
الصناعیة

المناطق الحرة الحدائق اللوجستیة 
والمستودعات

أبا  سلیل

بركة العوامر

الوكرة

جري السمر
قطر للعلوم والتكنولوجیا

میناء الدوحة

میناء حمد

تشمل السلع األخرى سلعًا بخالف قطاعات معینة مثل الخامات واألدویة والمطاط وغیر ذلك) ب(المواقع المعلمة تقدیریة؛ ) أ: (مالحظات

، وكالة الطاقة الدولیة، مجموعة أعمال أكسفورد، توقعات ھیئة التخطیط واإلحصاءكومترید: المصادر

الموانئ

مدینة دخان النفطیة 

كان معدل النمو المرتفع على حساب زیادة التركیز على نمو المشاریع . 2012حتى عام 2000مرة من عام 16كما نمت الصادرات غیر النفطیة وغیر الغازیة بسرعة 
ل المالیة للمصدرین لترویج الصادرات والحلو" تصدیر"خالل ھذه الفترة، أطلق بنك قطر للتنمیة قسم تنمیة الصادرات . الصغیرة والمتوسطة والتنمیة الصناعیة والتنویع

.2016٪ من صادرات القطاع غیر النفطي وغیر الغازي في قطر في عام 84شكلت منتجات الكیماویات والبتروكیماویات والمنتجات المعدنیة . المحلیین

2.0المشھد الصناعي في قطر 
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على تنمیة الموانئ والبنیة التحتیة ساعد النمو االقتصادي
والتركیز على التصدیر
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جاكاليشريیھأد
ي ، االستشارات، مساعد مدير 

ي قطر مسؤول �ف ي إم �ب �ي يب
ات�ج�ة القطاع الصنا�ي ودراسات خطة العمل االس�ت

ع الصناعي، یجب على قطر أن تتطلع لما وراء الدفع نمو القط
یمكن أن . حدودھا وأن تدفع تصدیر المنتجات القطریة إلى األسواق العالمیة

یؤدي لتطویر الصناعات األولیة والوسطى إلى تعزیز توافر المواد الخام 
طة واستبدال الواردات وتعزیز القدرة التنافسیة للشركات الصغیرة والمتوس

ق یمكن أن تساعد الصادرات في التغلب على قیود السو. في سوق التصدیر
“.المحلیة الصغیرة، ودفع النمو السكاني المقیم وتعزیز القیمة داخل البلد

”



رد حكومة قطر السریع على الحصار عزز من المرونة 
للدولةاالقتصادیة

الحكومةبواسطةستباقیةإجراءات ا

عندما قطعت المملكة العربیة السعودیة 2017یونیو 5بدأ الحصار المفروض على قطر في 
لكة واإلمارات العربیة المتحدة والبحرین ومصر العالقات الدبلوماسیة مع قطر مع إغالق المم

الجویة كما أغلقت ھذه الدول الطرق البحریة و. العربیة السعودیة للحدود البریة الوحیدة لقطر
.المؤدیة إلى قطر أمام السفن والطائرات القطریة

على المدى القصیر للغایة، أدى ذلك إلى إضعاف واردات وصادرات قطر
یعات اإلقلیمیة من المواد الخام والسلع التامة الصنع مما أثر على إنتاج ومب

.  القطاع الصناعي

دات من كما تأثر قطاع البیع بالتجزئة وقطاع السلع االستھالكیة الذي كان یعتمد على الوار
.اإلمارات والسعودیة

.تأخرت مشاریع البناء بشكل ھامشي بسبب تعطل سلسلة التورید

صاد بعد الحصار، استجابت حكومة قطر بسرعة من خالل اتخاذ العدید من التدابیر الرئیسیة لتنویع االقت
وتعزیز الھدف طویل األجل المتمثل في االكتفاء الذاتي ونتیجة لذلك، نما الناتج المحلي اإلجمالي 

مع أول فائض في المیزانیة منذ ثالث سنوات تتضمن )أ(% 1.8بنسبة 2018الحقیقي لقطر في عام 
: بعض اإلجراءات الرئیسیة ما یلي

الفوريوردھاقطرحصار

المملكة العربیة السعودیة

قطر

االمارات العربیة المتحدة

مصر

البحرین

األمن الغذائي
عززت الحكومة األمن الغذائي من خالل استیراد المنتجات من دول مثل تركیا وعمان والكویت 

.وإیرانوإیرلندا والھند 

ي في في صناعة األغذیة لتحسین االكتفاء الذات)ب(لایر قطريملیون 105ضخت الحكومة 
.منتجات األلبان والدواجن والمنتجات الزراعیة والخضروات

على سعة الشحن الجوي زیادة في الطلب 2017عام شھدت الخطوط الجویة القطریة للشحن في 
)ج(متري في الیومطن 900إلى 180للبضائع القابلة للتلف من 

التحفیز المالي
لتحفیز السیولة من خالل مصرف قطر المركزي ) د(ملیار دوالر40تدخلت الحكومة بمبلغ 

.ووزارة المالیة وجھاز قطر لالستثمار

في البنوك المحلیة للمساعدة في) ھـ(ملیارات دوالر8ضخ جھاز قطر لالستثمار مبلغ 
.ورةتعزیز السیولة عقب عملیات سحب المؤسسات المالیة من الدول العربیة المجا

ل لشركات جدیدة تسعى للحصو) و(ملیار لایر قطري1.4بعد الحصار، قام بنك قطر للتنمیة بتمویل 
.على دعم لتمویل المشاریع

متوسطة ، من خالل منصة مشتریات لبنك قطر للتنمیة، وقعت الشركات الصغیرة وال2017في عام 
.مع كبار المشترین من القطاع العام) و(ملیون لایر قطري700عقوًدا بقیمة 

ناتج النفط والغاز
ملیون طن سنویًا في عام 77، أعلنت قطر أنھا ستزید إنتاج الغاز الطبیعي من 2019في عام 
ملیون 126بھدف إنتاج ) ٪43نمو بنسبة (2024ملیون طن سنویًا بحلول عام 110إلى 2019

.2027طن سنویًا بحلول عام 

تنمیة التجارة
، أطلقت قطر خطوط شحن وحاویات جدیدة عبر ُعمان وتركیا واألردن، وكلھا كانت 2017في عام 

من أجل األمن الغذائي

حوافز، تم إنشاء ھیئة المنطقة الحرة في قطر لتنظیم المناطق الحرة الجدیدة، وتقدیم 2018في عام 
للشركات التي تدخل قطر

اعتماد التوجھ االستراتیجي
التي ركزت على التنویع االقتصادي بما18-2022أطلقت الحكومة استراتیجیة التنمیة الوطنیة 

.2030یتماشى مع رؤیة قطر الوطنیة 

تعزیز السیاحة
دولة وبدأت نظام التأشیرة عند 80ن التأشیرة للزوار من ما اعفاء، أعلنت الحكومة 2017في عام 

.الوصول لتعزیز السیاحة

دولة 80للبلدان التي لیست من بین 2017تم إطالق خدمة طلب التأشیرة عبر اإلنترنت في یونیو 
. مؤھلة للحصول على التأشیرة عند الوصول

غرفة قطر) و(رویترز؛ ) ھـ(تصنیفات وكالة فیتش؛ ) د(أعمال الطیران؛ ) ج(؛ )ابتكار النرویج(فرص األعمال في قطر : تقریر) ب(؛ جوف.إكسبورت) أ: (مالحظات

بیزنس، دیلي صباح، المجلس األطلسيأفییشنصحیفة شبھ جزیرة قطر، مجموعة أكسفورد لألعمال، صحیفة الخلیج تایمز، : المصادر

"النمویمنعنا الحصار منلم"

، الرئیس عبدالعزیز بن ناصر آل خلیفة
2020ر التنفیذي لبنك قطر للتنمیة ، أكتوب

قطر أقوى من أي وقت مضى، على "
"الرغم من مرور ثالثة أعوام

ة ، المتحدث باسم وزارأحمد بن سعید الرمیحي
.2020الخارجیة، یونیو 

كان ھدفنا األساسي دعم مستھلكینا "
ك شركاتنا وإعطائھم األولویة، بما في ذل

النقل الجوي الضخم لواردات الغذاء إلى
"داخل دولة قطر

ة ، كبیر موظفي للخطوط الجویھالیكسغیوم 
2018القطریة للشحن، 

إلىساعد الحصار قطر من خالل دفعھا
"أسواق جدیدة

ة ، وزیر الخارجیمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
2018، نوفمبر 

نعمة في ثوب نقمة: الحصار
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الدول الرئیسیة التي فرضت 
الحصار



مبادرات تنمیة قطاع التجارة والصناعة بعد الحصارعززت
استقرار الصادرات
مبادرات التنمیة التجاریة والصناعیة

توسعة المیناء

، أعلنت الحكومة عن بناء منشأة تخزین ومعالجة غذائیة 2018في عام 
.امملیار لایر قطري في میناء حمد لألرز والسكر وزیوت الطع1.6بقیمة 

ن لتطویر المرحلة الثانیة والمتوقع أ2019بدأت توسعة میناء حمد في عام 
.2022تكتمل بحلول عام 

طرق بحریة وتجاریة جدیدة

ارة ، تم إطالق خطین بحریین جدیدین من میناء حمد لتعزیز التج2017في عام 
.مع الموانئ في الصین والھند ومالیزیا وتركیا والیونان ودول أخرى

إكسبریس الھند قطر"أطلقت مواني قطر خطأً بحریًا جدیًدا بین قطر والھند باسم 
".سیرفیس

ستان باك"أطلقت مالحة خدمة الحاویات المباشرة بین باكستان وقطر تحت اسم 
".  قطر إكسبریس سیرفیس

لدوحة تدشین الخط البحري من تركیا إلى الدوحة ومن میناء العقبة باألردن إلى ا
.لتأمین اإلمدادات الغذائیة

ر ، تم إطالق طریق جدید للتجارة البریة من تركیا إلى قطرعب2017في عام 
.إیران لتجارة المنتجات الغذائیة

التنمیة الصناعیة

ي ، أطلقت مناطق مشاریع صناعیة لالستثمار والت2020في عام 
).  ملیون متر مربع9.4(تشمل منطقة بركة العوامر اللوجستیة 

ن حظیت قطع أراضي ھذه المنطقة باھتمام كبیر من المستثمری
.والشركات

ملیارات لایر قطري لتطویر 10، أعلنت مناطق عن استثمار 2020في عام 
.مرافق البنیة التحتیة األساسیة في المناطق الصناعیة

اتفاقیة مع ھیئة ”GAC“، وقعت شركة وكالة الخلیج قطر 2021في عام 
ي إلنشاء منشأة لوجستیة تعاقدیة ومكتب ف(QFZA)المناطق الحرة القطریة 

.بوفنطاسالمنطقة الحرة برأس 

كي بي إم جيحلیلتالبنك الدولي، كومترید ، : المصادر

2019
ملیار دوالر 10

أمریكي

غیر النفط والغاز 

وغیر الغازیةالصادرات غیر النفطیة

أسعار النفط الخام النفط والغاز

كومترید، تحلیل كي بي إم جي: دراالمص

البتروكیماویات

الكیماویات
المعادن

المنتجات الغذائیة

أخرى

ملیار دوالر أمریكي

ملیار دوالر أمریكي
كي

ری
 أم

الر
دو

/
یل

رم
ب

23%

27%

23%
31%0.3%

قبل الحصار، كانت منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي تستحوذ على قیمة الصادرات مدفوعة باألسعار الدولیة، ومعظمھا لم یتأثر بالحصار
على الرغم من الحصار ظلت الصادرات مستقرة، . ثلثي صادرات قطر

ملیار دوالر سنویًا12-10أي ما بین 

مفتاح الرسم البیاني

بسبب الزیادة في أسعار النفط التي كانت منخفضة 2019ملیار دوالر في عام 63إلى 2017ملیار دوالر في عام 57شھدت صادرات النفط والغاز نمواً معتدالً من 
واسع من بفضل الجھود االستباقیة للحكومة، ظلت صادرات كل من النفط والغاز والصادرات غیر النفطیة وغیر الغازیة مستقرة على نطاق. 2015باستمرار منذ عام 

كانت المنتجات . 2019-2017ملیار دوالر سنویًا خالل 12-10استقرت قیمة الصادرات في الصادرات غیر النفطیة وغیر الغازیة في حدود . 2019إلى عام 2017عام 
.2019على رأس فئات المنتجات بین الصادرات غیر النفطیة وغیر الغازیة في عام ) ٪27(والمنتجات المعدنیة ) ٪31(الكیماویة 

تشمل السلع األخرى سلعًا بخالف قطاعات معینة مثل الخامات واألدویة والمطاط وغیر ذلك) ب(المواقع المعلمة تقدیریة؛ ) أ: (مالحظات

، صحیفة شبھ جزیرة قطر، معھد واشنطن، الخلیج تایمز، مجموعة أكسفورد لألعمالكومتریدوكالة الطاقة الدولیة، : المصادر

أطلقنا عدد من المبادرات لدعم"
"قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة

ق، لمناطالرئیس التنفیذي،فھد راشد الكعبي
2020

نعمة في ثوب نقمة: الحصار
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النفط والغاز وأسعار النفط الخامصادرات
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یجب على قطر .تزایدت أھمیة األمن الغذائي منذ بدایة الحصار
استكشاف واعتماد تقنیات مبتكرة مثل الزراعة المائیة والزراعة العمودیة 

لزیادة االستدامة بسبب مواردھا المائیة المحدودة وتحسین االكتفاء الذاتي في
ستساعد المبادرات المختلفة من وزارة البلدیة والبیئة وشركة . قطاع الغذاء

.2023حصاد لألغذیة قطر على تحقیق أھداف االكتفاء الذاتي المحددة لعام 

الط�بع�ي 
ي قطر ي إم �ب استشاري، �ي يب

“

”
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صناعیًا لزیادة إنتاج العدید من األصناف الغذائیة من أجل الوصول ) أ(مشروًعا 34، حددت إدارة األمن الغذائي بوزارة البلدیة والبیئة 2019عقب الحصار، في عام 
لمنتجات األلبان واألعالف الخضراء وتجاوزت أھداف الدواجن 2023، حققت قطر معظم أھداف عام 2019وفي عام . 2023إلى أھداف االكتفاء الذاتي بحلول عام 

.الطازجة

تم تنفیذ إنتاج الخضراوات عن طریق الزراعة المائیة . في ثالث سنوات) 2019(ملیون طن 62إلى ) 2016(ملیون طن 32تضاعف إنتاج الخضروات تقریبًا من 
بدعم أدت التقنیات الجدیدة لزراعة المحاصیل مثل الزراعة المائیة والبستنة إلى تحسین اإلنتاج الزراعي. 2023٪ بحلول عام 70لتعزیز ھدف االكتفاء الذاتي بنسبة 

.من وزارة البلدیة والبیئة، مما جعل قطر أقل اعتماًدا على استیراد الغذاء

تنمیة القطاع الزراعي
لسلةساضطراباتبسببسلبًاتأثرماوھوالسعودیةالعربیةوالمملكةالمتحدةالعربیةاإلماراتمنطعامھامن٪80حواليقطراستوردت،2017عامحصارحتى

ومنتجاتلزراعةواوالحیواناتلألسماكالمحلياإلنتاجفيكبیرتقدمتحقیقإلىأدتالغذائيلألمناستباقیةقراراتالحكومةاتخذتھذا،علىللتغلب.التورید
.2019عامفياأللبان

إنتاج المنتجات الغذائیةأھداف االكتفاء الذاتي

البیضالحلیب الفواكھالخضروات

حلیل كي بي إم جيت،"MDPI"معھد النشر الرقمي متعدد التخصصات : المصادر
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منتجات االلبان الخضروات اللحوم الحمراء األعالف 
الخضراء

بیض الدواجن 
الطازجة

الروبیان

2019 2023ھدف 

كي بي إم جي حلیلتمنظمة األغذیة والزراعة، : دراالمص

2019العالميالغذائياألمنمؤشر

شأتھ یعتمد مؤشر األمن الغذائي العالمي على نموذج قیاس نوعي وكمي دینامیكي أن
ذاء، والقدرة یأخذ المؤشر في االعتبار فئات توافر الغ. وحدة االستخبارات االقتصادیة

الدرجة . 100على تحمل التكالیف، والجودة، والسالمة التي تم تسجیلھا على إجمالي 
.اإلجمالیة لبلد ما ھي المتوسط المرجح لدرجات الفئة

، وتحدیداً من حیث القدرة 2019سجلت قطر نتائج جیدة في معظم المؤشرات لعام 
 ً ت الدولة بشكل عام، احتل. على تحمل التكالیف حیث احتلت المرتبة األولى عالمیا

بسبب استراتیجیات 2017في عام 29، صعوًدا من 2019في عام 13المرتبة 
القدرة على.الحكومة االستباقیة التي عززت األمن الغذائي في قطر

تحمل التكالیف
الجودة والسالمة التوافرالنتیجة االجمالیة

درجة قطر التصدیق العالمي

2019مؤشر األمن الغذائي العالمي 

البحرین اإلمارات العربیة 
المتحدة الكویت المملكة العربیة 

السعودیة ُعمان قطر البلد

50 21 27 30 46 13 التصنیف العالمي

6 2 3 4 5 1 الترتیب ضمن 
الدول العربیة

صحیفة شبھ جزیرة قطر) أ: (مالحظات

، مجموعة أكسفورد لألعمال، وحدة االستخبارات االقتصادیةإنتلیجنسموردور، صحیفة شبھ جزیرة قطر، نافیجیتورفوود، آيإیستمنظمة األغذیة والزراعة، ابتكار النرویج، الخلیج تایمز، میدل : المصادر

كونھ نعمة في ثوب نقمة، أدى الحصار إلى تنمیة سریعة
للصناعات القطریة المبنیة على الزراعة واألغذیة

نعمة في ثوب نقمة: الحصار
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أطلقت الحكومة والقطاع الخاص العدید من المبادرات لتحسین 
وضع األمن الغذائي في قطر

جھود الحكومة لتنمیة الزراعة والزراعة المائیة

:أطلقت الحكومة العدید من المبادرات لتعزیز اإلنتاج الغذائي والتي تشمل

مزرعة دفیئة كھدیة MME (73(وزعت وزارة البلدیة والبیئة 
، مما شجع مزارع الدفیئة التي ارتفعت من 2017حكومیة في عام 

3500مع ھدف 17-2018في 919إلى 2016-2017في471
.2023بحلول عام 

الصندوق ``صندوق تمویل باسم 2017افتتحت وزارة البلدیة والبیئة في عام 
كان . يلجمیع مشاریعھا الخاصة باألمن الغذائ'' القطري لرعایة البحث العلمي

.دفیئةالھدف ھو تمویل األبحاث التي تشجع إنتاج الغذاء، وخاصة مشاریع ال

و " تویةأسواق الخضار الش"أطلقت وزارة البلدیة والبیئة برامج مثل 
لتحسین مبیعات الخضار " مزارع قطر"و " خضروات فاخرة"

.2019-2018في ) أ(٪50المحلیة التي نمت بنسبة 

من قبل وزارة البلدیة ) أ(ملیون لایر قطري70، تم تخصیص 2018في عام 
یاجات والبیئة لدعم المزارع المحلیة من خالل توفیر المعدات الزراعیة واالحت

٪ سعر مخفض للمزارعین لمبیدات 75) یشمل الدعم الحكومي أ. األخرى
ع لبعض مزاربیوت مكیفة) استشارات مجانیة؛ ج) والبذور؛ بحشراتال

.توفیر جمیع المواد الخام الالزمة إلنتاج العسل) الخضروات؛ د

، أعلن مركز البحوث المائیة عن توزیع صغار 2017في عام 
من یرقات األسماك والروبیان على مزارع تربیة األسماك الخاصة

.الموجودة بالمركز بسعر مدعوم أقل من سعر السوقارخالمف

قنیًا ، دعمت وزارة البلدیة والبیئة األسالیب المتقدمة ت2019في عام 
ح من للزراعة مثل الزراعة المائیة من خالل تخصیص میزانیة تتراو

140ملیون دوالر لتزوید ما یصل إلى 3.3ملیون دوالر إلى 2.7
.مزرعة بدفیئات مجانیة

ة مشاركة ساعدت حصاد لألغذیة باالشتراك مع وزارة البلدیة والبیئة في قیاد
).QNFSP(القطاع الخاص في برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي 

٪ على 65٪ و30تخطط وزارة البیئة لزیادة اإلنتاج الحیواني واألسماك بنسبة 
لھذا الغرض، یتم التخطیط لطرح عطاءات . 2022الترتیب بحلول عام 

لزیادة االكتفاء 2022االستزراع السمكي في األقفاص العائمة بحلول نھایة عام 
.الذاتي إلى المستوى المستھدف

USD

قصص النجاح

بقرة حلوب عن طریق 4000قامت شركة قطریة، بلدنا، باستیراد 
بقرة أخرى عن طریق البحر خالل األیام األولى من 16000والجو 

لزیادة انتاج األلبان بشكل سریع2017حصار عام 

، كانت الشركة تبیع فقط الحلیب والصوف ولحوم 2017قبل عام 
الحیوانات، وھو ما امتد بعد الحصار لیشمل مجموعة متنوعة من 

والعصیر والمشروبات ) الجبن والقشدة وغیرھا(منتجات األلبان 
المصنعة واألطعمة إلى جانب الحلویات بصرف النظر عن زیادة 

. كمیات الحلیب

ملیار لایر 1.4، أطلقت عملیة اكتتاب عام أولى بقیمة 2019في عام 
قطري وتم إدراجھا في بورصة قطر الیوم العالمة التجاریة مسؤولة 

من الطلب على الحلیب في البالد وھي واحدة من أكبر % 95عن 
. مزارع المواشي واأللبان في المنطقة

)حصاد لألغذیة(محاصیل 

2بدعم من وزارة  أنشأت شركة حصاد لألغذیة محاصیل 2018في 
یق البلدیة والبیئة وغرفة قطر لمساعدة المزارعین المحلیین على تسو

.منتجاتھم وتقدیم الخدمات الزراعیة األخرى ذات الصلة

كیلوغرام ملیون 3.5تمكنت الشركة من تسویق ، 2021في ینایر 
.من الخضار المحلیة في قطر

أجریكو

تستخدم 2011ھي شركة تنمیة زراعیة خاصة تأسست عام أجریكو
. تقنیات الزراعة المائیة المتقدمة إلنتاج الفواكھ والخضروات

ألف 240تدیر الشركة عدة مزارع عضویة بمساحة إجمالیة تبلغ 
. متر مربع

أطنان من الخضار في الیوم 7إلى 6أنتجت الشركة بعد الحصار من 
. عما قبل الحصار% 50والتي زادت بنسبة 

ھكتار من األراضي 100، أعلنت الشركة عن بناء 2020في عام 
الزراعیة ومساعدتھم على جني المحاصیل العضویة والزراعیة 

.2023بحلول عام 

بلدنا

صحیفة شبھ جزیرة قطر) أ: (مالحظات

، مجموعة أكسفورد لألعمالإنتلیجنسموردور، صحیفة شبھ جزیرة قطر، نافیجیتورفوود، آيإیستمنظمة األغذیة والزراعة، ابتكار النرویج، الخلیج تایمز، میدل : المصادر

كانت الخطوات التي "
الغذائي اتخذتھا قطر في استراتیجیتھا لألمن

إیجابیة للغایة، وشجعت القطاع الخاص
ولي على االستثمار في السوق المحلي والد

“أیًضا

السادهمحمد بدر 
ةالمدیر التنفیذي لشركة حصاد لألغذی

2018یولیو 

في أعوام قلیلة، ومع الدعم المستمر من "
الحكومة وبفضل األسلوب الذي تنتھجھ 
اآلن، سوف نحقق االكتفاء الذاتي في 

“إنتاج الخضراوات

ناصر احمد الخلف
2017، أجریكوالعضو المنتدب، 

نعمة في ثوب نقمة: الحصار
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بعد تخفیف التأثیر قصیر المدى للحصار، طورت 
الحكومة استراتیجیة التصنیع

2018-2022للتصنیعقطراستراتیجیة
عالوة على ذلك، ومن منظور طویل األجل، وضعت الحكومة. الواردات وتعزیز القدرة اإلنتاجیة المحلیةستبدالبعد الحصار، كان تركیز قطر الفوري على إ

.  2030التي تھدف إلى تسریع النمو والتنویع بما یتماشى مع رؤیة قطر الوطنیة2022-2018استراتیجیة قطر للتصنیع 

عالوة على ذلك، فقد حددت سبعة . من شأنھا أن تساعد في إعادة تعریف المشھد الصناعي في قطرونیتسعة عوامل تمكمبنیة علىاستراتیجیة قطاع التصنیع 
.القاسیةیئةقطاعات فرعیة استراتیجیة للتصنیع مثل البولیمرات والبالستیك واأللمنیوم والتصنیع اإلضافي واألغذیة والمشروبات واألدویة وخدمات الب

2018-2022للتصنیعقطرإطار عمل استراتیجیة
تم تحدید ھذه العوامل لتحسین القدرة التنافسیة لقطاع التصنیع في قطر . 2022-2018تشكل تسعة عوامل تمكین إطار العمل الذي تقوم علیھ استراتیجیة قطر للتصنیع

.من خالل االستفادة من الموارد الطبیعیة والمواھب ومھارات االبتكار والقدرات المالیة لتحقیق اقتصاد مستدام ومتنوع

التنسیق المؤسسي للتصنیع

1

المشروعات والشركات 
و المتوسطة في الصغیرة

التصنیع

4

مناطق وتجمعات التصنیع

2
االستثمار األجنبي المباشر 

في التصنیع

3

عالتموین المحلي للتصنی

5

التجارة الدولیة

6

المواھب الدولیة للتصنیع

9

المواھب المحلیة للتصنیع

8

عوامل التمكین االستراتیجیة 
الستراتیجیة قطر للتصنیع

عوامل التمكین األخرى لقطاع التصنیع في قطر

األعمال العامة وتنظیمات 
الخدمات الحكومیة

البنیة التحتیة العامة 
لتكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت

"  ةالكالسیكی"البنیة التحتیة 
العامة

االبتكار للتصنیع

7

المستثمر من خالل دمج المعلومات عملتسھیل 
واإلجراءات ذات الصلة ضمن منصة تسلیم مشتركة بین 

.كیانات متعددة

(QFZA) ) مناطق(جعل المناطق االقتصادیة في قطر 
الوجھة المفضلة من خالل تحسین سھولة االستثمار وتقدیم

مخصصة للمستثمرین العاملین ضمن القطاعات برامج
الفرعیة االستراتیجیة

مناطق وتجمعات التصنیع. 2 التنسیق المؤسسي للتصنیع. 1

، وزارة التجارة والصناعة2022-2018استراتیجیة التصنیع : المصادر

2.0المشھد الصناعي في قطر 
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عوامل تمكین استراتیجیة، وقد حددت 9تتكون االستراتیجیة من 
قطاعات فرعیة استراتیجیة7

جعل قطر وجھة رئیسیة لالستثمار األجنبي المباشر للقطاعات
قرار الفرعیة االستراتیجیة من خالل توفیر التیقن المالي واالست

التشغیلي للمواد لالستثمارات األجنبیة

االستثمار األجنبي المباشر في التصنیع. 3

ي تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف
قطر من خالل زیادة سھولة إنشاء الشركات الناشئة، وتقدیم 

الحوافز المالیة والدعم المالي للعقود المحلیة كمنصة للنمو

الصغیرة والمتوسطة في التصنیعاریعلمشلریادة األعمال . 4

من تحفیز االستثمارات في القطاعات الفرعیة االستراتیجیة
ة خالل تسھیل الحصول على القروض وتبسیط عملیة الموافق
ویل إطالق صندوق استثمار أسھم التصنیع وتشجیع آلیات التم

األخرى ورأس المال االستثماري، والتمویل الجماعي 
لألسھم، وإقراض األعمال من نظیر إلى نظیر، وما إلى ذلك

التمویل المحلي للتصنیع. 5

اق تعزیز قدرة المصنعین المحلیین على التصدیر إلى األسو
.  الدولیة من خالل المساعدة في تمویل الصادرات والتأمین

من خالل توفیرةتحویل قطر إلى مركز دولي للتجارة العالمی
الخدمات اللوجستیة والتمویل المطلوبین لمنتجات في 

.القطاعات الفرعیة االستراتیجیة

التجارة الدولیة. 6

دمج االبتكار في القطاعات الفرعیة االستراتیجیة من خالل 
تحسین البحث والتطویر، وإنشاء صندوق حكومي وبرنامج 

قروض للبحث والتطویر؛ جعل قطر وجھة للشركات / منح
الدولیة إلجراء البحث والتطویر في القطاعات الفرعیة 

.االستراتیجیة

االبتكار في التصنیع. 7

ءمة تنمیة المواھب في قطر مع المتطلبات المستقبلیة الم
لقطاع التصنیع

المواھب المحلیة للتصنیع. 8

ضمان أقصى قدر من االستقرار . جعل قطر وجھة وظیفیة للمھنیین الدولیین الذین یبحثون عن فرص تنمیة المواھب خارج موطنھم األصلي
.للعمال المھرة من مصادر دولیة لتلبیة المتطلبات المستقبلیة لقطاع التصنیع

المواھب العالمیة للتصنیع. 9

2030توقع وتركیبة قطاع الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
2030من قطاع التصنیع عام % 51قود العوامل التمكینیة التسعة المذكورة أعاله القطاعات الفرعیة االستراتیجیة التي ستشكل ما یصل إلى تمن المتوقع أن 
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ةالقطاعات الفرعیة االستراتیجی

الناتج المحلي اإلجمالي للتصنیع

لایر قطري
ملیار 

سینمو قطاع التصنیع بمعدل نمو سنوي مركب 
CAGR

2030-2016من % 5.4بمقدار 
معدل % 6.4القطاعات الفرعیة االستراتیجیة ستنمو أسرع بنسبة 

ملیار لایر قطري48نمو سنوي مركب إلى تصل إلى 

قطاعات فرعیة أخرى

وزارة التجارة والصناعة2022-2018استراتیجیة التصنیع : المصادر

كي بي إم جيتحلیلوزارة التجارة والصناعة،: المصادر

2.0المشھد الصناعي في قطر 
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نة من المتوقع أن یستند القطاع الصناعي في قطر على مرو
لیصبح أقوىوصمود البالد 

وفقًا لتوقعات آفاق االقتصاد العالمي 
، من المتوقع أن یبلغ الناتج 2020ألكتوبر

ملیار لایر 697المحلي اإلجمالي اإلسمي لقطر
%16بنسبةنكماشبعد اال. 2025قطري في

بسبب وباء الكورونا الذي قلل 2020في
اإلنتاج واالستھالك، من المتوقع أن ینتعش 

عاًما بعد عام %5.2االقتصاد وأن یسجل نمًوا
ومن المتوقع أن ترتفع حصة قطاع . 2021في

%9.4إلى2019في% 7.8التصنیع من 
.2025في

من المتوقع أن یؤدي الطلب المتزاید على منتجات الغاز 
من المتوقع أن . الطبیعي إلى دفع نمو قطاع التعدین والمحاجر

تزداد قیمة اإلنتاج لقطاع التعدین والمحاجر بشكل مطرد من
، %6بمعدل نمو سنوي مركب قدره2025إلى2019

مدفوعة بخطة الحكومة لزیادة الطاقة اإلنتاجیة إلنتاج الغاز 
ومن المرجح أن یؤدي ھذا إلى . 2024الطبیعي بحلول عام
.2025في عام40000زیادة التوظیف إلى

من المتوقع أن تؤدي جھود الحكومة لتعزیز تصنیع قطاع 
الشركات الصغیرة والمتوسطة وتحویل التركیز نحو 
صادرات القطاع غیر الھیدروكربوني إلى دفع قیمة 

إلى2019من%30اإلنتاج لقطاع التصنیع بنسبة
2025.

إلى 85000ومن المتوقع أیًضا أن ینمو عدد العاملین من 
جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد 2025في عام 101000

معدل نمو سنوي مركب إلى % 1.2المنشآت بنسبة 
.خالل نفس الفترة3.239من 3.486

لایر قطري
ملیار 

التعدین والمحاجر والقیمة اإلنتاجیة والتوظیف

إنتاج قطاع التصنیع والتوظیف

9.4%

35.9%

7.8%

46.8%

كي بي إم جيتحلیل آفاق االقتصاد العالمي، جھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

حصة التعدین وحصة المحاجر حصة التصنیع%  الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

كي بي إم جيتحلیل جھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

التوظیف قیمة اإلنتاج

لایر قطري
ملیار 

التوظیف قیمة اإلنتاج

عدد المنشآت

كي بي إم جيتحلیل جھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

لایر قطري
ملیار 

جھاز التخطیط واإلحصاء ، آفاق االقتصاد العالمي، صحیفة شبھ جزیرة قطر، الخلیج تایمز، استراتیجیة التصنیع الوطنیة لدولة قطر: المصادر

المحاجر/ الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي في قطر مع حصة من قطاع التصنیع والتعدین

2.0المشھد الصناعي في قطر 
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انتھاء الحصار والتنمیة قید التنفیذ متعددة القطاعات یبشران
بالخیر للقطاع الصناعي القطري

ة لجمیع وھذا یمثل فرصة قوی. ، أنھت المملكة العربیة السعودیة والبحرین واإلمارات ومصر الحصار الذي دام ثالث سنوات ونصف ضد قطر2021ینایر 5في 
.الدول لتقویة العالقات الثنائیة وزیادة التعاون والفرص التجاریة في المجاالت ذات االھتمام المشترك

.لقد برزت قطر بشكل قاطع كدولة مرنة وقویة من المواقف الصعبة التي فرضھا الحصار

في قطاعات البنیة التحتیة والطرق والتشیید والرعایة 2022مشروًعا رئیسیًا في قطر سیتم تسلیمھا بعد عام ) أ(150، توقعت غرفة قطر حوالي 2019في عام 
الرئیسیة الجاریة تشمل المشاریع. إن وجود خط اتصال قوي عبر مختلف القطاعات یبشر بالخیر بالنسبة لمعدل الطلب في القطاع الصناعي. الصحیة والتعلیم

:والقادمة التي من المتوقع أن توفر قوة دفع لالقتصاد القطري ما یلي

ا ، اتخذت قطر للبترول قراًرا استثماریً 2021في فبرایر : مشروع حقل الشمال الشرقي
ملیار دوالر لزیادة إنتاج الغاز الطبیعي 28.75نھائیًا لمشروع حقل الشمال الشرقي بقیمة 

ملیون طن سنویًا في 110إلى 2019ملیون طن سنویًا في عام 77المسال في قطر من 
.2024عام 

من المتوقع أن ترفع المرحلة الثانیة من توسعة حقل :مشروع حقل الشمال الجنوبي
مسال في الشمال، المعروفة باسم مشروع حقل الشمال الجنوبي، طاقة إنتاج الغاز الطبیعي ال

.2027ملیون طن سنویًا بحلول عام 126قطر إلى 

في 2028بئراً حتى عام 150قطر للبترول ستحفر : إعادة تطویر حقل نفط بو الحنین
11فة المشروع تبلغ تكل. حقل نفط بو الحنین لرفع الكفاءة وزیادة احتیاطیات النفط الخام
.2022ملیار دوالر ومن المتوقع أن تنتھي مرحلة البناء بحلول عام 

ملیار 10.3المرحلة الثانیة والثالثة من ھذا المشروع الذي تبلغ تكلفتھ : تطویر برزان غاز
ملیار قدم مكعب 5.9دوالر في مرحلة ما بعد التنفیذ ومن المتوقع أن تبلغ السعة اإلجمالیة 

.في الیوم من الغاز الطبیعي

ء محطة لبناوماروبینيدخلت قطر في شراكة مع توتال : محطة الطاقة الشمسیة الجدیدة
ستقوم المحطة . ملیون دوالر500میجاوات بتكلفة 800بقدرة بالخرسعةالطاقة الشمسیة 

.2021سنة تبدأ من 25بالكھرباء لمدة كھرماءبتزوید 

فرصة عمل جدیدة 100یقدم برنامج توطین قطر للبترول حوالي : توطین قطر للبترول
ات القیمة عبر سلسلة التورید في قطاع الطاقة وغیرھا التي تشمل تصنیع المنتجات ذ

وسطة من المتوقع أن ینشئ مستثمرون قطریون من الشركات الصغیرة والمت. المضافة
وحدات تصنیع وخدمة من ست مجموعات مثل الصیانة واإلصالح والعمرة والھندسة 

.رقمیةوتحت السطحیة وفرص األعمال الخفیفة والكیماویات والمعادن والتكنولوجیا ال

الطاقة

ق ومراكز جزر قطیفان في مدینة لوسیل قید اإلنشاء والتي ستضم فناد: مدینة لوسیل
فمبر من المتوقع أن تكتمل المرحلة األولى بحلول نو. ووحدات سكنیة وغیرھایةترفیھ

.2025تلیھا المرحلة الثانیة التي تنتھي في عام 2021

أورباكون، أعلنت شركة بروة بالتعاون مع شركة 2020في عام : مدینتنا وبراحة الجنوب
ملیارات لایر قطري في 5للتجارة والمقاوالت عن مشروعین سكنیین تزید قیمتھما عن 

.2022الوكرة، ومن المتوقع االنتھاء منھ بحلول عام 

من جسور ) ب(ملیار دوالر12الذي تبلغ تكلفتھ األیقونيیتكون المشروع : معبر شرق
كیلومتًرا فوق مستوى 12متصلة ببعضھا البعض من خالل نفق مائي بطول إجمالي یبلغ 

.سطح البحر، ویربط بین شارع رأس بو عبود ومنطقة الخلیج الغربي

مشروًعا 15حالیًا على تطویر " أشغال"تعمل : مشروعات تطویر الطرق الرئیسیة
باإلضافة . مرئیسیًا للطرق والطرق السریعة التي من المتوقع االنتھاء منھا قبل كأس العال

مشروًعا 20-18ضم تإلى ذلك، تشیر مصادر الصناعة إلى مشروعات أخرى جاریة 
.2030إلى 2022رئیسیًا من 

تسعة عقود '' أشغال"، وقعت 2020في عام : البنیة التحتیة الفرعیة الجدیدة للمواطنین
لسیارات مع شركات قطریة لبناء شبكات الصرف الصحي والمیاه الجوفیة والطرق ومواقف ا

5111ملیار لایر قطري والتي ستخدم3.6وأعمدة اإلنارة وشبكات المیاه المعالجة بقیمة 
.قطعة أرض سكنیة في جمیع أنحاء قطر

أربعة بتطویر" أشغال"تقوم ھیئة األشغال العامة : مشروعات الصرف الصحي والتجمیل
مشروًعا للصرف والبنیة 19و ) ج(ملیار لایر قطري1مشاریع تجمیل بتكلفة حوالي 

.2021-2024ومن المتوقع أن یكتمل بحلول ). ج(ملیار لایر قطري11التحتیة بإنفاق 

اإلنشاءات

السیاحة

فر ملیون سائح متوقعین فرًصا قصیرة المدى للس1.5سیخلق : 2022كأس العالم فیفا 
.الدولي والضیافة والنقل وقطاع الغذاء

من المتوقع أن یؤدي رفع الحصار في :السیاحة داخل دول مجلس التعاون الخلیجي 
النقل إلى زیادة أعداد المسافرین من دول مجلس التعاون الخلیجي مع استئناف2021ینایر 

.الجوي والبري

في عام. حددت الحكومة السیاحة كقطاع ذي أولویة للتنویع:األولویةذيالسیاحة قطاع 
 2030، تم إطالق الفصل التالي من استراتیجیة قطر الوطنیة لقطاع السیاحة 2017

)QNTSS ( سنوات لتعزیز تجربة الزوار من خالل التحسینات في 5بخطة مدتھا
من 2023ملیون زائر سنویًا بحلول عام 5.6تخطط لجذب . القطاعات الفرعیة للسیاحة

.QNTSS 2030خالل 

، فازت قطر بحقوق استضافة دورة 2020في دیسمبر : 2030دورة األلعاب اآلسیویة
.األلعاب اآلسیویة التي من المرجح أن تدفع االستثمارات وتعزز السیاحة

المواصالت العامة 

ستشمل المرحلة الثانیة توسیع الخطوط الحالیة األخضر:من مترو الدوحة2المرحلة 
محطة سیتم 72سیكون ھناك ما مجموعھ . واألحمر والذھبي مع إنشاء خط أزرق جدید

.2026بناؤھا في المرحلة الثانیة من مشروع المترو المتوقع االنتھاء منھا بحلول عام 

، أعلنت شركة مواصالت عن خطط إلنشاء مصنع 2021في فبرایر : الحافالت الكھربائیة
وتونج، لتجمیع الحافالت الكھربائیة في المنطقة الحرة بقطر جنبًا إلى جنب مع شركة ی

إلنتاج بنھایة سیبدأ المصنع ا. الشركة الرائدة في مجال توفیر الحافالت والحافالت والموردین
لخدمة 2029حافلة كھربائیة بحلول عام 1500ومن المتوقع أن ینتج حوالي 2022عام 

.الطلب المحلي والدولي

2021مارس 4كما في اإللكلتورنيتقریبي وغیر شامل ألنھ مبلغ التكالیف اإلجمالیة للمشروع المحدود بحسب موقع أشغال ) ج: (مجلة الخلیج لإلنشاء) ب(صحیفة شبھ جزیرة قطر؛ ) أ: (مالحظات

. بیزنسأریبیانجریدة شبھ جزیرة قطر؛ مجموعة أعمال أكسفورد، صحیفة الخلیج تایمز، مجلة : المصادر
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بكة تنتمي شركة كي بي إم جي في قطر إلى ش
ن لشركة من الشركات األعضاء المستقلین التابعی

.كي بي إم جي الدولیة

147تعمل شركات كي بي إم جي األعضاء في 
219,000بلًدا، ویبلغ مجموع موظفیھا 

شخًصا، یلبون احتیاجات العمل والحكومات
. یةوھیئات القطاع العام والمؤسسات غیر الربح
وذلك من خالل ممارسات المراجعة والتأكد 

إن كي بي إم جي. الخاصة بالشركات األعضاء
ملتزمة بالجودة والخدمة الممتازة في جمیع ما

ضل تقوم بھ، كما أننا حریصون على تقدیم األف
ا لعمالئنا وكسب ثقة الشعب من خالل أفعالن

.وسلوكیاتنا المھنیة والشخصیة

نتولى القیادة مع االلتزام بالجودة والثبات عبر
غفًا عمالئنا ششبكتنا العالمیة، ونضفي على نجاح

ھا وھدفًا لخدمة وتحسین المجتمعات التي تعمل فی
.الشركات األعضاء

ضطراب وفي عالم یتسم بالتغیر السریع واال
ث غیر المسبوق، ننشر الثقة واإللھام ونح

.على التغییر عبر جمیع ما نقوم بھ

تركیز الصناعة عبر قطر
من أجل تعزیز الخدمات التي نقدمھا، 
االت یتخصص العدید من مستشارینا في مج

وكانت كي بي إم جي . أو صناعات معینة
ست التي أس" الكبیرة األربعة"أول الشركات 

ما شبكات عالمیة تركز على الصناعة، وھو
یساعدنا على تكوین منظور شامل ألحدث

مال التوجھات والقضایا التي تؤثر على أع
.  عمالئنا

وفي قطر، لدینا مھنیون منتشرون في أغلب
القطاعات األساسیة في البالد، وجمیعھم 

.أعضاء فاعلون في شبكاتنا العالمیة

:ةتشمل مجموعاتنا الصناعی

الحكومة•

الطاقة والموارد الطبیعیة•

الخدمات المالیة•

یااإلعالم واالتصاالت والتكنولوج•

حتیة المباني واإلنشاءات والبنى الت•
والعقارات

الشركات العائلیة والمشروعات الصغیرة 
والمتوسطة

الضرائب

التدقیق

االستشارات

حول شركة كي بي إم جي في قطر

40+ 300+ 147
أعوام من العمل مع الشركات موظف محترف في قطر

والمؤسسات القطریة 
المرموقة

شركة كي بي إم جي عضوة 
بلد147تعمل في 

واآلن نحن واحدة من أكبر 1978بدأنا أعمالنا ھنا في عام . عاًما40كي بي إم جي متواجدة في قطر لما یزید على 
.شریًكا في قطر11محترف تحت قیادة + 300لدینا . شركات الخدمات االحترافیة وأعرقھا في البالد

.جنسیة مختلفة30نعین أفضل الكوادر على مستوى العالم ولدینا مؤخًرا ما یزید على 
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یقة وفي على الرغم من سعینا لتوفیر معلومات دق.المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة ذات طبیعة عامة وال تھدف إلى التعامل مع ظروف أي فرد أو كیان معین
ي ألحد أن یتصرف ال ینبغ.الوقت المناسب، ال یمكن أن یكون ھناك ضمان بأن ھذه المعلومات دقیقة اعتباًرا من تاریخ استالمھا أو أنھا ستظل دقیقة في المستقبل

.على مثل ھذه المعلومات دون مشورة مھنیة مناسبة بعد إجراء دراسة دقیقة للوضع والظروف الخاصة

كي بي إم جي فرع قطر شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر وھي شركة عضو في منظمة كي بي إم جي العالمیة للشركات 2021© 
.جمیع الحقوق محفوظة. األعضاء المستقلین التابعین لشركة كي بي إم جي الدولیة المحدودة، وھي شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بالضمان

، دولة قطر وشركة عضو في منظمة كي بي إم جي )QFCA(، شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة لدى ھیئة مركز قطر للمال .م.م.كي بي إم جي ذ 2021© 
.حفوظةجمیع الحقوق م. العالمیة للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي الدولیة المحدودة، وھي شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بالضمان

.إن اسم وشعار كي بي إم جي ھما عالمتان تجاریتان مسجلتان أو عالمتان تجاریتان لشركة كي بي إم جي الدولیة

ومحركات تحتاج مشاریع القطاع الصناعي إلى مشورة تستند إلى فھم جید لبیئة االقتصاد الكلي واتجاھات القطاع
ؤدي تتطور االتجاھات الوطنیة لتواكب الممارسات الدولیة ویمكن أن ت. الخدمة ذات الصلة/ الطلب وسمات المنتج 

.المقارنة مع األسواق الناضجة إلى رؤى غنیة

لدینا فریق على األرض لدیھ معرفة وخبرة بالسوق المحلي في مجموعة واسعة من القطاعات
ات التي لقد قمنا بتطویر استراتیجیات على مستوى الدولة، ودراسات ترویج الصادر. الصناعیة

تركز على منتجات الشركات الصغیرة والمتوسطة، واستراتیجیة النمو، وخطة العمل، 
واستراتیجیات التحول لكیانات الشركات ودراسات الجدوى ألصحاب المشاریع الصغیرة 

عداء سنكون س. تجلب شبكتنا العالمیة ثروة من الممارسات الدولیة الجیدة والرائدة. والمتوسطة
.على التنقل في دینامیات السوقمومشاركة آرائنا وخبراتنا لمساعدتكمللمناقشة معك

المساھمون

كیف یمكن لكي بي إم جي تقدیم المساعدة؟

تواصل معنا

استشاري، قسم االستشاراتعلي الطیب،

مدیر، قسم االستشارات، شیرامیلجونسون 

كریشناسواميیشفینكات
شریك

رئیس قسم االستشارات

+10245554974: ھاتف
kvenkatesh@kpmg.com : برید إلكتروني

شري جاكاليیھأد
مدیر مساعد

قسم االستشارات

+28675501974: ھاتف
ajakali@kpmg.com : برید إلكتروني

الطیبعلي 
استشاري

قسم االستشارات

+74675066974: ھاتف
alitayeb@kpmg.com : برید إلكتروني

، مدیر، قسم االستشاراتشري جاكاليیھأد

mailto:kvenkatesh@kpmg.com
mailto:ajakali@kpmg.com
mailto:alitayeb@kpmg.com

	المشهد الصناعي في قطرنسخة 2.0:�مرونة و أكثر قوة 
	المحتويات
	مقدمة�
	بدأ اكتشاف النفط في الأربعينيات النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في قطر
	في مطلع القرن الواحد والعشرين، شهدت قطر تنمية صناعية وتنويعا صناعيًا استثنائيًا
	ساعد النمو الاقتصادي على تنمية الموانئ والبنية التحتية والتركيز على التصدير
	Slide Number 7
	رد حكومة قطر السريع على الحصار عزز من المرونة الاقتصادية للدولة
	مبادرات تنمية قطاع التجارة والصناعة بعد الحصارعززت استقرار الصادرات
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	أطلقت الحكومة والقطاع الخاص العديد من المبادرات لتحسين �وضع الأمن الغذائي في قطر
	بعد تخفيف التأثير قصير المدى للحصار، طورت �الحكومة استراتيجية التصنيع�
	تتكون الاستراتيجية من 9 عوامل تمكين استراتيجية، وقد حددت 7 قطاعات فرعية استراتيجية
	من المتوقع أن يستند القطاع الصناعي في قطر على مرونة وصمود البلاد ليصبح أقوى
	انتهاء الحصار والتنمية قيد التنفيذ متعددة القطاعات يبشران بالخير للقطاع الصناعي القطري�
	Slide Number 17
	Slide Number 18

