
 معرض قطر الزراعي
الدولي الخامس 2017
The fifth Qatar International 
Agricultural Exhibition 2017

22 - 25 مارس 2017 
22 - 25 March 2017

Doha Exhibition and Convention Center

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

www.agriteq.com



TOGETHER TOWARDS 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT…

As Qatar continues to emerge as a rapidly 
developing country on the regional and 
international levels, the concerned authorities 
and official bodies are still pursuing their 
efforts to adapt new approaches capable of 
achieving sustainable development and 
food security.

في الوقت الذي تستمّر فيه قطر بإثبات دورها 
كدولة ذات نمّو متسارع على المستووين اإلقليمي 

والدولي، ال تزال الهيئات المعنّية والجهات الرسمّية 
تعمل على تكثيف جهودها بغية اعتماد مقاربات 

جديدة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وأمن 
غذائي.

مًعا نحو تنميــــــة 
مستـــــدامة...

وفي هذا اإلطار، يتم اتخاذ العديد من الخطوات والتي تتضّمن 
زيادة انتاج المزارع في دولة قطر ودعم قطاع الزراعة بهدف 

تلبية متطلبات عدد السكان المتزايد وخفض كمّية المنتجات 
الغذائّية المستوردة من الدول اإلقليمّية والدولّية.

In this context, many actions are being taken, 
including the increase of farms productivity in 
the state of Qatar and support of the agriculture 
industry in order to meet the requirements of the 
population and decrease the export of food 
products from regional and international countries. 
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The state of Qatar aims at increasing the 
investments in the agriculture industry 
throughout providing continuous support 
to the private sector.

MARKET INSIGHTS
IN 2015, QATAR IMPORTED 
1,892,261 TONS OF DIFFERENT 
AGRICULTURE PRODUCTS FOR THE 
AMOUNT OF 90 BN QATARI RIYAL.

نبذة عن سوق الزراعة في قطر
في عام 2015 استوردت دولة قطر 

1,892,261 طن من المنتجات الزراعية 
بمختلف انواعها بقيمة بلغت )90( 

تسعين مليار ريال قطري.

وتهدف دولة قطر إلى زيادة حجم االستثمار في 
القطاع الزراعي من خالل الدعم المستمر للقطاع 

الخاص في الدولة .



WHAT IS AGRITEQ 2017

CONCURRENT EVENTS

حول أغريتك 2017

يمّثل معرض قطر الزراعي الدولي الخامس 2017 
)أغريتك(، الذي سيتم تنظييمه من 22 حتى 
25 مارس 2017 في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات، منّصة مثالّية للخبراء والقادة 

الصناعّيين والمتخّصصين العاملين في مجال 
الزراعة للتالقي واستكشاف أحدث التوّجهات 

والتقنّيات في القطاع.

أحداث متـــزامنة

منّصة تالقي األعمال:
سيتمّيز معرض أغريتك هذه السنة بتنظيم منّصة لإللتقاء تسمح 

للمشاركين فيها بتحديد مجموعة من االجتماعات المّتفق عليها 
مسبًقا مع مسؤولين رفيعي المستوى وقادة صناعّيين بهدف 

مناقشة أحدث التوجهات والفرص في السوق القطرّية

المزاد:
سيتم تنظيم مزاد خالل معرض قطر الزراعي الدولي الخامس 

2017. سيستفيد المشاركون في هذا المزاد من فرصة عرض 
حيواناتهم وطيورهم أمام عدد من المزارعين ومالكي المزارع 

المهتّمين بشراء األنواع المفّضلة لديهم بأفضل األسعار!

سلسلة ورش العمل:
سيتم خالل أغريتك 2017 تنظيم سلسلة ورش عمل توفر 

للمشاركين فرصة اختبار أحدث التقنيات وأفضل الممارسات

المسرح التثقيفي:
أما على المستوى التثقيفي، فسيتمّيز أغريتك 2017 بعرض مسرح 

تثقيفي تحت عنوان “Shaun the Sheep” يتضّمن مسرحّية 
ا ليتمّكن األطفال من التعّرف إلى  سيتم عرضها ثالث مّرات يومّيً

أهمّية الزراعة في تحقيق األمن الغذائي.

The fifth Qatar International Agricultural 
Exhibition 2017 (AGRITEQ), which will be 
organized on 22 - 25 March 2017 at the Doha 
Exhibition and Convention Center (DECC),  
represents the ideal platform for experts, 
industry leaders and professionals working in 
the agriculture field to network and discover 
new trends and techniques in this field.

THE B2B MATCHMAKING PLATFORM: 
Agriteq 2017 will feature this year a B2B 
matchmaking platform, which allows participants 
to set organize a set of prearranged meetings with 
high ranking officials and industry leaders in order 
to discuss the latest trends and opportunities in the 
Qatari market

THE AUCTION:
An auction will be organized during the fifth Qatar 
International Agricultural Exhibition 2017. Participants 
at the auction will showcase animals and birds to 
a group of farmers and farm owners to buy their 
favorite species at the best prices!

THE WORKSHOP SERIES:
A Series of workshops will be organized during 
Agriteq 2017 and participants will benefit from the 
opportunity to experience the newest techniques 
and best practices

THE EDUCATIONAL THEATER:
On the educational level, Agriteq 2017 will feature 
an educational theater entitled “Shaun the Sheep” 
including a play which will be performed three 
times a day, for children to realize the importance of 
agriculture in achieving food security

Agriteq 2017 will provide its participants this year with 
a unique opportunity to achieve maximum benefit 
from their participation through a B2B matchmaking 
platform, an auction and a series of workshops, as well 
as an educational theatre.  This event represents a major 
opportunity to enhance and support the agriculture 
industry and promote its development due to its role as 
one of the major means to achieve food security. 

Agriteq 2017 provides its participants with the chance to 
check the latest agriculture and environment products 
and techniques presented by international leading 
companies experts in the irrigation systems, farms, 
gardening, poultry feeding, veterinary products, and fish 
farms industry. 

سيوّفر أغريتك 2017 فرصة مثالّية لزّوار هذه الّسنة لتحقيق 
أعلى مستوى استفادة من مشاركتهم من خالل منّصة تالقي 

األعمال، ومزاد، وسلسلة من ورش العمل، ومسرح تثقيفي.

وتأتي أهمية هذا المعرض لدعم وتشجيع القطاع الزراعي 
والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنماءه كونه أحد ركائز األمن 

الغذائي ،حيث سيمثل فرصة هامه لالطالع على أحدث المنتجات 
والتقنيات الزراعية والبيئة التي تقدمها الشركات العالمية الرائدة 
في هذا المجال في العالم ، باإلضافة للعديد من المجاالت ذات 
العالقة كأنظمة الري ومزارع المواشي واأللبان والبستنة وتغذية 

الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية األسماك.



- Cultivation management technology
- IT solutions (Climate control)
- Artificial light-type plant factory systems
- Agricultural consulting
- Shop design and equipment
- Green Houses
- Agricultural financing and banks
- Agricultural tools
- Ventilation products
- Storage
- Watering supplies
- Landscaping tools
- Warehousing and refrigerated transportation
- Water processing
- Crop production machines 
- Dates and vegetables packaging equipment
- Organic Food 
- Organic Dates 
- Organic fruits and vegetables
- Organic meat
- Food additives
- Fish & Shrimp farms

EXHIBITS’ PROFILES

WHY EXHIBIT

العارضـــون

فوائد العرض

تقنيات إدارة المحاصيل  -
حلول تكنولوجيا  المعلومات )التحّكم بالمناخ(  -

أنظمة زراعة بواسطة اإلنارة االصطناعية  -
استشارات زراعية  -

تصميم وتجهيز محّلات  -
بيوت محمية  -
تمويل زراعي  -

أنظمة ومعّدات رّي  -
مواد زراعية  -

منتجات تهوية  -
تخزين  -

معدات مساحة  -
معدات رّي  -

تخزين ونقل مبّرد  -
معالجة المياه  -

أنظمة إنتاج المحاصيل  -
معدات تعبئة التمور والخضروات  -

غذاء عضوي  -
تمر عضوي  -

فاكهة وخضراوات عضوية  -
لحوم عضوية  -

إضافات غذائية  -
مزارع سمك وروبيان  -

The fifth Qatar International Agricultural Exhibition 
2017 is the right destination for professionals & 
experts in the agriculture industry to:

يمّثل معرض قطر الزراعي الدولي الخامس 
2017 الوجهة األساسّية للمتخّصصين 

والخبراء في قطاع الزراعة لـ :

- Showcase their products , machinery and techniques for  
 experts in the agriculture industry
- Network with decision makers in the specialized ministries
- Network with industry leaders and professionals and   
 discover the latest market trends
- Find solutions for major challenges facing the  
 agriculture industry
- Present agriculture consulting for industry professionals.
- Market their products and solutions
- Play a major role in the agriculture market in Qatar

عرض منتجاتهم وآالتهم وتقنياتهم أمام خبراء في    -
قطاع الزراعة  

االلتقاء مع صّناع قرار من الوزارات المتخّصصة  -
االلتقاء مع قادة صناعّيين وخبراء واستكشاف أحدث     -

توّجهات السوق  
إيجاد حلول ألهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة  -

تقديم استشارات زراعية لقادة صناعّيين  -
تسويق المنتجات وتقديم الحلول المناسبة  -

لعب دور أساسي في سوق الزراعة في قطر  -



WHY VISIT

- Meet with Industry professionals, farmers & farm owners.

- Check the latest products and machinery in the industry.

- Network with food product traders and providers working  

 in the sector.

- Meet with decision makers from Associations and   

 governmental Bodies.

- Discuss local and regional market needs.

- Discover the latest IT solutions (Weather forecast/  

 Environmental measurement).

THE FIFTH QATAR INTERNATIONAL AGRICULTURAL 
EXHIBITION 2017, AGRITEQ 2017, PROVIDES ITS 
VISITORS WITH AN IDEAL OPPORTUNITY TO:

يوّفر معرض قطر الزراعي الدولي الخامس 2017 
فرصة مثالّية لزواره لـ:

فوائد الزيارة

االلتقاء مع متخصصين صناعيين، ومزارعين وأصحاب مزارع.  -

االطالع على أحدث المنتجات واآلالت في القطاع الزراعي.  -

االلتقاء مع تّجار مواد غذائّية ومزّودين عاملين في القطاع الزراعي.  -

االلتقاء مع صّناع قرار من المنظمات والهيئات الحكومّية.  -

مناقشة حاجات السوق المحلّية واإلقليمّية.  -

استكشاف أحدث حلول تكنولوجيا المعلوماتّية )تنّبؤات جوّية، قياس بيئي(.  -

الزّوار

متخصصون زراعّيون  -
مزارعون ومالكو مزارع  -

مشاتل  -
منظمات زراعية  -

تنظيمات وهيئات حكومّية  -
محالت تزّود بمواد زراعية  -

بائعون  -
مستوردون  -

تّجار مواد غذائية  -
مطاعم  -

أسواق مركزّية  -
متعاقدون  -

مهندسون زراعّيون  -
مهندسو ري وطاقة  -

طّلاب مدارس وجامعات  -

- Industry professionals 
- Farmers & Farm owners 
- Nurseries
- Agricultural organizations
- Associations and governmental Bodies 
- Agricultural supply shops
- Wholesalers
- Importers
- Food product traders
- Restaurants
- Supermarkets
- Contractors
- Agriculture engineers 
- Energy and Irrigation engineers 
- Schools & Universities Students 

VISITORS’ PROFILES



www.agriteq.com

GENERAL INFORMATION

DOHA EXHIBITION AND 
CONVENTION CENTER (DECC)

www.decc.qa

The Doha Exhibition and Convention Center is one 
of the biggest and most reputable regional and 
international venues in the GCC region, due to its pillar-
free halls, modular wall system, high-tech meeting and 
conference rooms, an exquisite VIP hosting suite and 
underground parking for 3,000 cars.

The Doha Exhibition and Convention Center is Qatar’s 
central multi-purpose venue located in the heart of 
“West Bay”, the business district in Doha the capital of 
the country. In addition, the DECC is located only a few 
minutes away from the cultural village Katara, as well 
as a large number of the most reputable hotels and 
touristic attractions in Qatar.

يعّد مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أحد أكبر وأهم مواقع 
العرض اإلقليمية والدولية في منطقة الخليج، حيث يوفر 

مساحة داخلية خالية من األعمدة، ونظام حيطان نموذجية 
وغرف مؤتمرات واجتماعات عالية التقنية وجناح استقبال راٍق 

للشخصيات المهمة وموقف سيارات تحت األرض يّتسع لثالثة 
آالف سيارة.

يتمّيز هذا الموقع بتواجده في منطقة الخليج الغربي وفي 
قلب عاصمة الدوحة التجارية، ما يسمح بتوافد عدد أكبر من 

الزّوار ويضمن ممّيزات أكثر وزحمة سير أقًل. باإلضافة إلى ذلك، 
فإّن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات متواجد على ُبعد 

دقائق قليلة من واجهة الدوحة المائية، والحي الثقافي كتارا، 
والعديد من أهم الفنادق ومراكز جذب السياح في قطر.

حول مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات

Mrs Nagham Al Hashimi

Mobile: +974 6674 0030, 

E-mail: najomali@mme.gov.qa 

Ministry of Municipality and Environment

Mr. Elie Aouad - Project Manager

Telephone: +974 44329900, 

Fax: +974 443 2891, Mobile:+974 6629 3845

E-mail: elie.aouad@ifpqatar.com

ايلي عواد - مدير المشروع
هاتف: 9900 4432 974+، فاكس:  2891 4443 974+، 

 جّوال:  3845 6629 974+،
elie.aouad@ifpqatar.com  :البريد اإللكتروني 

نغم الهاشمي - وزارة البلدية والبيئة
  جّوال:  0030 6674 974+،

najomali@mme.gov.qa  :البريد اإللكتروني 

وزارة البلدية والبيئة
Managed by

بإدارة


