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مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات



معرض فودتيك عبارة عن منصة متخصصة 
تعنى بالصناعة الغذائية الزراعية حيث من المقرر 
أن تعرض المنتجات الزراعية وآالت تعبئة وتغليف 

ومعالجة األطعمة.

FOODTEQ is a specialized 
platform for the food 

and agro-industry. It will 
showcase food products, 
as well as food processing 

and packaging 
machinery, among others.

AGRITEQ 2020 – THE PREMIER 
PLATFORM FOR QATAR’S 
AGRICULTURE SECTOR

For seven editions, Qatar International Agricultural 
Exhibition (AGRITEQ) has been at the forefront 
in providing a full-fledged platform for local and 
international agriculture stakeholders to exchange 
expertise, discover trends and developments, and 
seize business opportunities in this vital sector.

In 2020, AgriteQ returns for its 8th edition from 17 to 21 March at 
the Doha Exhibition and Convention Center (DECC) to highlight 
innovation in agricultural techniques, and pinpoint the road map 
to achieve food security and sustainable development.

The event furnishes an ideal opportunity for industry specialists 
to explore a wide range of agricultural technologies, equipment 
and related products, meet key decision-makers, gain valuable 
insights, and discover the best practices.

الشاملة  المنصات  صدارة  في  الدولي  الزراعي  قطر  معرض  يعد 
الصعيدين  على  الزراعي  القطاع  في  الفاعلة  لألطراف  تتيح  التي 
المحلي والدولي فرصة تبادل الخبرات واستكشاف آخر االتجاهات 
والمستجدات والفوز بفرص األعمال في هذا القطاع الحيوي على 

مدار سبعة دورات.

المعرض الزراعي 20٢٠ - المنصة 
الرئيسية للقطاع الزراعي في قطر

 ٢١ إلى  الفترة من ١٧  الثامنة من  الزراعي في دورته  المعرض  ٢٠٢٠، ُيعقد  العام  في 
مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بغية تسليط الضوء على االبتكارات 
الغذائي  األمن  لتحقيق  الطريق  خارطة  ووضع  الزراعية  التقنيات  في  الحديثة 

والتنمية المستدامة. 

من  تمكنهم  الصناعة  هذه  في  للمتخصصين  مثالية  فرصة  المعرض  يقدم 
باإلضافة  الزراعية  والمنتجات  والتقنيات  المعدات  من  واسع  نطاق  استكشاف 
أفضل  على  والتعرف  قيمة  مؤشرات  على  والحصول  القرار  صناع  كبار  مقابلة  إلى 

الممارسات.

مناطق العرض المتخصصة
Dedicated Exhibition Zones

معرض فيتيك عبارة عن منصة متخصصة تعنى بالصحة 
البيطرية حيث من المقرر أن تعرض مجموعة كبيرة 

من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية الخاصة 
بالماشية والدواجن واألنواع األخرى.

VETEQ is a specialized 
platform for veterinary 

health. It will showcase a 
broad range of veterinary 

products, equipment 
and services for livestock, 
poultry and other species.



AGRITEQ20 MARKET INFO تطّور القطاعين الزراعي والغذائي

المصدر: وكالة األنباء القطرية )قنا(

OVER THE NEXT 2 YEARS 
Red Meat Sector

خالل السنتين المقبلتين
اللحوم

30%
Increase to

Development programs planned  
to achieve projected increase in  
self-sufficiency from 15% to 30% 

يجري العمل على تطوير مشاريع إنتاج جديدة 
لرفع نسبة اإلكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 

من %15 إلى %3٠ 

Investments in fisheries for  
the production of fish & shrimps are 
projected to increase  
self-sufficiency from 80% to 90% 

Fisheries

يتوّقع أن تسهم اإلستثمارات المتزايدة في 
مشاريع مزارع األسماك اإلنتاجية في رفع نسبة 

اإلكتفاء الذاتي من %80 إلى 90% 

األسماك

90%
Increase to

خالل السنوات الثالث المقبلة 
الــــــزراعـــــة

OVER THE NEXT 3 YEARS

Agriculture

34 strategic projects for the 
production of vegetables 
in protected facilities to be 
introduced 

يتم العمل على إطالق 34 مشروع 
إستراتيجي إلنتاج الخضروات في منشآت 

محمية للمساهمة في رفع نسبة 
اإلكتفاء الذاتي

34 Strategic 
projects

Self-sufficiency of fresh 
vegetables projected to 
increase from 26% to 70% 

يتوّقع أن ترتفع نسبة اإلكتفاء 
الذاتي من الخضروات من %٢٦ 

إلى 70%  70%
Increase to

يتوّقع أن ترتفع نسبة 
اإلكتفاء الذاتي من األعالف 
الخضراء من % ٥4 إلى ٦3%

63%
Increase to

Self-sufficiency rate of green fodder 
is projected to increase from 54% 
to 63% 

Source: Qatar News Agency (QNA)

OVER THE NEXT YEAR
Dairy Production

خالل السنة المقبلة
مشتّقات األلبان

With more investments in the sector, 
the self sufficiency rate in the dairy 
sector reached 100%

مع ازدياد حجم االستثمارات واطالق المزيد 
من المشاريع في هذا القطاع ، فقد تم 

تحقيق االكتفاء الذاتي الكامل من االلبان 
ومشتقاتها بنسبة 100%

100 % 
اإلكتفاء الذاتي

65 % 
اإلكتفاء الذاتي

A number of investment projects to be 
introduced to increase self-sufficiency 
in eggs production from 28% to 65% in 
the near future

سوف يتم إطالق مشاريع إنتاجية جديدة 
لزيادة نسبة اإلكتفاء الذاتي من إنتاج البيض 

من %٢8 إلى 65% 

الدواجن Poultry

70 % 
اإلكتفاء الذاتي

مشروع 3٤
إستراتيجي

٦٣ % 
اإلكتفاء الذاتي

٣0 % 
اإلكتفاء الذاتي

90 %
اإلكتفاء الذاتي

100%
Increase to

65%
Increase to



In line with Qatar’s National Vision 2030, and 
Qatar’s sustainability efforts, Qatar’s Second 
International Environmental Exhibition, 
EnviroteQ 2020, is set to take place concurrently 
with AgriteQ 2020, playing a vital role in 
showcasing environmental solutions, and 
providing a specialized platform to help local 
and international environmental technology 
providers  showcase their latest products and 
solutions, and meet decision makers in the 
Environment sector in Qatar.

البيئة  مجال  في  قطر  دولة  تبذلها  التي  للجهود  دعما 
قطر  معرض  يأتي   ،٢٠٣٠ الوطنية  الرؤية  مع  تماشيًا 
معرض  مع  بالتزامن  يقام  والذي  الثاني  الدولي  البيئي 
في  فعااٍل  دورًا  ليؤدي  الثامن  الدولي  الزراعي  قطر 
وتوفير  مختلفة  مجاالت  في  بيئية  حلول  وطرح  تقديم 
والمحلية  الدولية  الخبرات  لتبادل  متخصصة  منصة 
المجال  بهذا  المتخصصة  للشركات  الفرصة  وإتاحة 
الحيوي  القطاع  هذا  في  التجارية  الفرص  من  لالستفادة 

دولة قطر. في 

The B2B Matchmaking Platform

AgriteQ & EnviroteQ 2020 will feature a dedicated business matchmaking platform to help 
exhibitors and visitors meet key decision-makers from the public and private sectors, through 
pre-arranged meetings, to discuss potential opportunities and partnerships

منصة التوفيق بين المؤسسات

يقدم المعرض الزراعي والبيئي ٢٠٢٠ منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات واألعمال من أجل مساعدة العارضين 
المعدة سلًفا لمناقشة  العام والخاص وذلك عبر االجتماعات  القطاعين  القرار من  والزائرين في مقابلة كبار صناع 

الشراكات والفرص المحتملة.

Conference

At this year’s Conference, farm owners, agriculture experts, government entities, environmental specialists 
and technology providers will all gather at this prestigious event and discuss existing and future projects in 
farming and agriculture. The conference will include panel discussions, presentations, streams and open 
forums and will evaluate and benchmark potential project opportunities while showcasing the most recent 
technologies that can be used to support this multi-billion dollar growing agriculture sector in Qatar.

المؤتمر
والجهات  الزراعة  وخبراء  المزارع  أصحاب  يجتمع  أن  المقرر  من  العام،  هذا  الدولي  والبيئي  الزراعي  قطر  مؤتمر  في 
الحكومية واألخصائيين البيئيين ومقدمي التكنولوجيا سوًيا في هذه الفعالية المرموقة حيث سيقومون بمناقشة 
ومنتديات  وتقارير  تقديمية  وعروض  نقاشية  حلقات  المؤتمر  وسيتضمن  الزراعة.  في  والمستقبلية  الحالية  المشاريع 
مفتوحة. كما سيقيم المؤتمر فرص المشاريع المحتملة مع عرض أحدث التقنيات التي يمكن استخدامها لدعم هذا 

القطاع الزراعي المتنامي الذي تبلغ قيمته مليارات الدوالرات في دولة قطر.

Awareness Activities
Various awareness and educational activities are set to take place on the sideline of 
the exhibition, with the participation of different segments of the public. 

األنشطة التوعوية 
من المقرر تنظيم عدة أنشطة توعوية وتعليمية تشرك مختلف شرائح المجتمع.

The Zoo
To provide young visitors of Agriteq with a learning experience coupled with 
entertainment, the exhibition will include a zoo featuring several species of 
animals.

حديقة الحيوان
الزوار  تزويد  أجل  من  الحيوانات  من  أنواع  عدة  تضم  حيوان  حديقة  المعرض  سيشمل 

الشباب للمعرض الزراعي بتجربة تعليمية ترفيهية.

The Market
A dedicated marketplace where a large number of farm owners showcase and 
sell their farms’ produce and national products.

السوق
من  المزارع  لمنتجات  الزراعي  المعرض  في  مخصصة  وبيع  عرض  مساحة  عن  عبارة  هو 

أغذية وغيرها  ويشارك بها عدد كبير من المزارع المحلية

The 8th edition of Qatar’s International Agricultural Exhibition includes a variety 
of business activities for industry experts, market leaders, and stakeholders, as 
well as awareness and educational activities for the public: 

األعمال  ألصحاب  تجارية  أنشطة  عدة  يتضمن  الثامن  الدولي  الزراعي  قطر  معرض 
والمنخرطين في المجال, باإلضافة إلى أنشطة توعوية وتعليمية للعامة أيضًا من زوار 

المعرض. من ضمن األنشطة التجارية:

The Auction
A specialized animal auction will be organized at AgriteQ 2020. Participants will 
have a space to showcase livestock, poultry and other animals to a group of 
farmers seeking to source the best breeds for their farms. 

المزاد
عبارة عن مزاد متخصص من المقرر تنظيمه في المعرض الزراعي ٢٠٢٠ حيث سيخصص 
من  مجموعة  على  األخرى  والحيوانات  والدواجن  الماشية  لعرض  مساحة  للمشاركين 

المزارعين بغية تأمين أفضل السالالت لمزارعهم.



EXHIBITS’ PROFILES نبذة عن المعروضات
• Additives
• Landscaping  
• Agribusiness technologies & equipment
• Machinery & tools 
• Animal feeds & nutritional supplements
• Milking machines 
• Cages, nets & containment equipment
• Nurseries & crop protection 
• Dairy production equipment
• Pivots & harvesting technologies 
• Farm management & systems
• Plant protection 
• Feed supplements
• Planting machines 
• Fertilizers, pesticides & agrochemicals
• Poultry  
• Fish, shrimp farming & equipment
• Poultry farming, feeds & nutrition 
• Floriculture supplies & technologies
• Produce sorter machines 
• Flower farming
• Refrigeration equipment & harvest production 
• Fodders 
• Safe storage equipment 
• Fruits, vegetables & dates farming
• Seeds & seedlings 
• Greenhouses
• Soil conditioning solutions & processing 
• Harvesters
• Soil cultivation machines 
• Harvesting / Post-harvest machines
• Tractors 
• Irrigation systems
• Transportation

المحسنات •
تنسيق الحدائق •
معدات وتقنيات األعمال الزراعية •
الماكينات واألدوات •
أعالف الماشية والمكمالت الغذائية الحيوانية •
ماكينات الحلب •
األقفاص – الشبكات – معدات التطويق •
حماية النباتات •
معدات إنتاج منتجات األلبان •
تقنيات الحصاد •
أنظمة وإدارة المزارع •
حماية المشاتل و المحاصيل •
المكمالت الغذائية •
آالت الزراعة •
األسمدة والكيماويات والمبيدات الحشرية •
الدواجن •
معدات مزارع تربية األسماك والجمبري •
تربية الدواجن واألعالف والتغذية •
تقنيات وتوريدات زراعة األزهار •
ماكينات فرز الحاصالت الزراعية •
زراعة األزهار •
معدات التبريد وإنتاج الحصاد •
علف الماشية •
معدات التخزين اآلمن •
زراعة الفواكه والخضروات والتمر •
البذور والشتالت •
الدفيئة •
حلول تكييف التربة و معالجتها •
آالت الحصاد •
ماكينات حرث التربة  •
ماكينات الحصاد وما قبله •
الجرارات الزراعية •
أنظمة الري •
النقل •

أنظمة الطاقة البديلة •
إعادة التدوير •
األسبستوس، البالستيك المقوى باأللياف، الفايبرجالس، البولي    •

إيثلين عالي الكثافة، متعدد كلوريد الفينيل، الحديد المجلفن  
المواد المستخدمة للغلق واإلحكام •
معالجة النفايات •
نظام الكلورة •
معدات إدارة النفايات •
محطات تحلية المياه •
تحويل النفايات إلى طاقة •
معدات نزح المياه •
زجاجات المياه •
النفايات اإللكترونية والنفايات الخطرة •
أدوات المحافظة على المياه والتقطير •
أغطية البالوعات •
برنامج سكادا للمياه •
النفايات الطبية •
المواد الكيميائية المخصصة لمعالجة المياه •
النفايات البلدية •
محطات معالجة المياه •
النفايات العضوية •
ملحقات ومعدات حفر أبار المياه •
المضخات  •
األلواح الشمسية •

• Alternative energy systems
• Recycling
• Asbestos, GRP, Fiber Glass, HDPE, PVC, GI
• Sealants
• Waste treatment
• Chlorination system
• Waste management equipment
• Desalination plants
• Waste to energy
• Dewatering equipment
• Water bottles
• Electronic & hazardous waste
• Water savers & water scooter
• Manhole covers
• Water Scada software
• Medical waste
• Water treatment chemicals
• Municipal waste
• Water treatment plants
• Organic waste
• Water well drilling equipment & accessories
• Pumps
• Solar panels

المنتجات الزراعية

التقنيات البيئية



التقنيات الحيوية •
الخدمات المخبرية والتربية •
علم التشخيص •
األمراض والصحة •
توريدات الزريعة السمكية والمفارخ •
الحاضنات والسخانات •
المختبرات •
أدوات إخصاء الماشية •
األدوية •
المبيدات الحشرية والكيماويات •
المستحضرات الدوائية •
صحة الدواجن •
اللقاحات •
المنتجات البيطرية •

• Biotechnologies

• Livestock castration emasculator   

• Breeding & laboratory services

• Medicines 

• Diagnostics

• Pesticides & chemicals 

• Disease & health

• Pharmaceuticals 

• Hatcheries & fingerling supplies

• Poultry health 

• Incubators & heaters

• Vaccines 

• Laboratory

• Veterinary products

معدات المخابز •
معدات التعبئة والتغليف الصناعي •
معدات التعليب •
منتجات اللحوم الدواجن واألسماك •
األغذية المبردة والمجمدة •
منتجات األلبان والعصائر والحليب •
معدات تعبئة وتغليف المنتجات االستهالكية  •
منتجات األلبان والعصائر العضوية •
معدات تعبئة وتغليف التمور •
التمور العضوية •
آالت تنظيف و تغليف و تعليب األسماك •
األعالف و األسمدة العضوية •
الطعام العضوي •
الفواكه والخضروات العضوية •
مصايد األسماك •
إنتاج اللحوم والدواجن والبيض العضوي •
المحسنات الغذائية •
معدات التعبئة والتغليف •
معدات تغليف المواد الغذائية •
تقنيات تغليف وحفظ المواد الغذائية •
حفظ األغذية وأنشطة تعليبها •
المنتجات السمكية والبحرية •
األطعمة الطازجة والمجففة والمعلبة •
ماكينات التغليف •
ممارسات التبريد الصناعي  •

• Bakery equipment

• Industrial packaging equipment

• Canning equipment

• Meat, poultry & fish products

• Chilled & frozen food

• Milk, diary & juice products

• Consumer products packaging equipment

• Organic dairy & juice products

• Dates packaging equipment

• Organic dates

• Fish canning & packaging machines

• Organic fertilizers & feed

• Fish cleaning equipment

• Organic food

• Fisheries

• Organic fruits & vegetables

• Food additives 

• Organic meat, poultry & egg production

• Food packaging equipment

• Packaging equipment

• Food preservation & canning practices

• Preservation & food packaging techniques

• Fresh, dried & canned foods

• Seafood products

• Industrial refrigeration practices

• Wrapping machinery



WHY EXHIBIT

• Showcase products, machinery and technologies to a concentration of industry professionals

• Meet top decision-makers from the public and private sectors to expand your business

• Network with potential buyers and distributors of your products and services

• Position your brand as a leader in the agriculture & environmental business

• Gain in-depth insight into the latest developments in Qatar’s agriculture & environment sector

• Exchange expertise and know-how with local and international industry stakeholders

• Agricultural organizations
• Importers
• Agricultural supply shops
• Industry professionals
• Agriculture engineers
• Energy and Irrigation Engineer
• Environmental Engineer / Expert
• Environmental Organization
• Nurseries
• Associations and governmental bodies
• Restaurants
• Contractors
• Schools & university students
• Energy and irrigation engineers
• Supermarkets
• Farmers & farm owners
• Wholesalers
• Food product traders 

VISITORS’ PROFILES

المؤسسات الزراعية •
المستوردون •
محالت التوريدات الزراعية •
المتخصصون في الزراعة •
المهندسون الزراعيون •
مهندس ري / طاقة •
مهندس / خبير بيئي •
منظمة بيئية •
المشاتل الزراعية •
الجمعيات والجهات الحكومية •
المطاعم •
المقاولون •
طالب المدارس والجامعات •
مهندسو الري والطاقة •
المتاجر الكبيرة •
أصحاب المزارع والمزارعون •
تجار البيع بالجملة •
تجار المنتجات الغذائية  •

نبذة عن الزائرين

عرض المنتجات واآلالت والتقنيات على مجموعة كبيرة من المتخصصين في هذا القطاع •

مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص من أجل توسيع أعمالك •

تأسيس شبكة عالقات مع الموزعين والمشترين المحتملين لمنتجاتك وخدماتك •

وضع عالماتك التجارية في صدارة المشهد لألعمال الزراعية والبيئية •

الحصول على مؤشرات قوية حول آخر المستجدات والتطورات في القطاع الزراعي والبيئي بقطر •

تبادل الخبرات والمعارف مع األطراف الفاعلة في الصناعة على الصعيدين المحلي والدولي •

لماذا هذا المعرض بالذات



GENERAL INFORMATION

DOHA EXHIBITION AND 
CONVENTION CENTER (DECC)

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.

مواقع  وأهم  أكبر  أحد  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة  مركز  يعّد 
مساحة  يوفر  حيث  الخليج،  منطقة  في  والدولية  اإلقليمية  العرض 
مؤتمرات  وغرف  نموذجية  حيطان  ونظام  األعمدة،  من  خالية  داخلية 
المهمة  للشخصيات  راٍق  استقبال  وجناح  التقنية  عالية  واجتماعات 

وموقف سيارات تحت األرض يّتسع لثالثة آالف سيارة.

قلب  وفي  الغربي  الخليج  منطقة  في  بتواجده  الموقع  هذا  يتمّيز 
عاصمة الدوحة التجارية، ما يسمح بتوافد عدد أكبر من الزّوار ويضمن 
الدوحة  مركز  فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة  أقًل.  سير  وزحمة  أكثر  ممّيزات 
واجهة  من  قليلة  دقائق  ُبعد  على  متواجد  والمؤتمرات  للمعارض 
الفنادق  أهم  من  والعديد  كتارا،  الثقافي  والحي  المائية،  الدوحة 

ومراكز جذب السياح في قطر.

حول مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات

www.decc.qa

Doha Exhibition & 
Convention Center - DECC
Backside of Citycenter Mall
Westbay - Doha

مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات

خلف سيتي سنتر مول
الدفنة - الدوحة

Hayfa Alotaibi
Member of the Higher Committee of the Exhibition

Mobile: +974 3378 7813
E-mail:  agriteq@mme.gov.qa 

هيفاء العتيبي 
عضو اللجنة المنظمة للمعرض 

 جّوال: ٧8١3 33٧8 9٧4+ 
agriteq@mme.gov.qa البريد اإللكتروني:


