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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, explore 
a wide range of agricultural technologies, equipment 
and related products, meet key decision-makers, and 
seize business opportunities in this vital sector.

In 2021, AgriteQ returns for its 8th edition to highlight 
innovation in agricultural techniques, and pinpoint the road 
map to achieve food security and sustainable development. 

 يعد معرض قطر الزراعي الدولي في صدارة المنصات الشاملة التي 
المحلي  الصعيدين  على  الزراعي  القطاع  في  الفاعلة  لألطراف  تتيح 
والدولي فرصة تبادل الخبرات واستكشاف نطاق واسع من المعدات 
والفوز  القرار  صناع  كبار  ومقابلة  الزراعية  والمنتجات  والتقنيات 

بفرص األعمال في هذا القطاع الحيوي على مدار سبعة دورات. 

في العام 2021، يعقد المعرض الزراعي في دورته الثامنة بغية تسليط الضوء 
على االبتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية ووضع خارطة الطريق لتحقيق 

األمن الغذائي و التنمية المستدامة. 

الغذائية  بالصناعات  ُتعنى  متخصصة  منصة  عن  عبارة  فودتيك  معرض 
الزراعية حيث يتم عرض المنتجات الزراعية وآالت تعبئة وتغليف ومعالجة 

األطعمة.

FOODTEQ is a specialized platform for the food and 
agro-industry. It showcases food products, as well as food 
processing and packaging machinery, among others.

DEDICATED EXHIBITION ZONESمناطق العرض المتخصصة



In line with Qatar’s National Vision 2030, and Qatar’s 
sustainability efforts, 

Qatar’s Second International Environmental Exhibition, 
EnviroteQ 2021, is set to take place concurrently with AgriteQ 
2021, 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.

مع  تماشيًا  البيئة  مجال  في  قطر  دولة  تبذلها  التي  للجهود  دعمًا 
الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، 

يأتي معرض قطر البيئي الدولي الثاني والذي يقام بالتزامن مع معرض قطر 
في  بيئية  حلول  وطرح  تقديم  في  فعااٍل  دورًا  ليؤدي  الثامن  الدولي  الزراعي 
مجاالت مختلفة وتوفير منصة متخصصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية 
الفرص  من  لالستفادة  المجال  بهذا  المتخصصة  للشركات  الفرصة  وإتاحة 

التجارية في هذا القطاع الحيوي في دولة قطر.

معرض فيتيك عبارة عن منصة متخصصة ُتعنى بالصحة البيطرية حيث 
يتم عرض مجموعة كبيرة من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية 

الخاصة بالماشية والدواجن واألنواع األخرى.

VETEQ is a specialized platform for veterinary health. It 
showcases a broad range of veterinary products, equipment 
and services for livestock, poultry and other species.

DEDICATED EXHIBITION ZONESمناطق العرض المتخصصة



AgriteQ & EnviroteQ 2021 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

الدولي  الزراعي  قطر  معرض  من  كل  يقدم 
ومعرض قطر البيئي الدولي 2021 منصة متخصصة 
أجل  من  واألعمال  المؤسسات  بين  للتوفيق 
كبار  مقابلة  في  والزائرين  العارضين  مساعدة 
وذلك  والخاص  العام  القطاعين  من  القرار  صناع 
عبر االجتماعات المعدة سلفًا لمناقشة الشراكات 

والفرص المحتملة.

THE B2B MATCHMAKING PLATFORMمنصة التوفيق بين المؤسسات

In 2021, AgriteQ & EnviroteQ returns with a 
series of webinars from 23 to 25 March, to 
highlight innovation in agricultural techniques 
and pinpoint the road map to achieve food 
security and sustainable development. The 
sessions will also discuss a range of topics that 
introduce the latest environmental practices 
and products, to promote clean technology 
solutions and contribute to a more sustainable 
environment.

والبيئي  الزراعي  قطر  معرض  يعود   ،2021 عام  في 
في  اإلنترنت  عبر  الندوات  من  بسلسلة  الدولي 
الضوء  لتسليط  مارس،   25 إلى   23 من  الفترة 
وتحديد  الزراعية  التقنيات  في  االبتكارات  على 
والتنمية  الغذائي  األمن  لتحقيق  الطريق  خارطة 
مجموعة  الندوات  ستناقش  كما  المستدامة. 
الممارسات  أحدث  تقدم  التي  الموضوعات  من 
التكنولوجيا  حلول  تعزز  التي  البيئية  والمنتجات 

النظيفة وتساهم من أجل بيئة أكثر استدامة.

VIRTUAL WEBINARSندوات افتراضية عبر اإلنترنت

www.agriteq.com



COMMERCIAL ACTIVITIESاألنشطة التجارية    

FARMERS MARKET

A dedicated marketplace where 

a large number of farm owners 

showcase and sell their farms’ 

produce and national products.

سوق المزارعين

هو عبارة عن مساحة عرض وبيع مخصصة 
في المعرض الزراعي لمنتجات المزارع من 
 أغذية وغيرها  ويشارك بها عدد كبير من

 المزارع المحلية.

HONEY & DATES MARKET

Making its first debut at AgriteQ 
this year upon popular demand 
is the Honey and Dates market 
open for all honey and dates 
producers from Qatar and 
around the world, showcasing 
their finest and highest quality 
produce with the opportunity 
for conducting business deals 
with distributors and directly with 
public consumers.

سوق العسل والتمور

يقام ألول مرة هذا العام سوق مخصص 
وجميع  قطر  من  والتمر  العسل  لمنتجي 
منتجاتهم.  أجود  ليعرضوا  العالم  أنحاء 
وفرصة  كبيرة  مساحة  السوق  يوفر 
مميزة القتناص فرص عمل مع الموزعين 

والموردين والبيع للعامة مباشرة.

NURSERIES MARKET

For the first time, the exhibition is 
hosting the “Nurseries Market”, 
which will include a group of 
elite agricultural  nurseries in 
the State of Qatar, showing the 
public their production and the 
progress in the nurseries work, 
as part of the plan established 
to achieve self-sufficiency in 
flowers, trees, herbs and green 
areas.

سوق المشاتل

“سوق  مرة  ألول  المعرض  يحتضن 
من  مجموعة  سيضم  الذي  المشاتل” 
قطر  دولة  في  الزراعية  المشاتل  نخبة 
والتطّور  إنتاجها  للجمهور  لتعرض 
الحاصل في عمل المشاتل ضمن الخطة 
من  الذاتي  اإلكتفاء  لتحقيق  الموضوعة 
والمساحات  واألعشاب  واألشجار  الزهور 

الخضراء.



AGRITEQ 2019 - IN NUMBERSحقائق و أرقام 201٩

UNIQUE 
VISITORS42,000 
زائــــر

+ + =

LOCAL 
EXHIBITORS

206
شركة محلية 

INTERNATIONAL
EXHIBITORS

237 
شركة دولية

MARKETPLACE 
EXHIBITORS

86
منتج ومزارع 

TOTAL EXHIBITORS529 شركة عارضة

460 B2B MEETINGS
جلسة عمل

HALLS5 صاالت عرض 

51 PARTICIPATING 
COUNTRIES

دولة مشاركة

SQM TOTAL 
SPACE

29,000 
متر مربع إجمالي 
مساحة المعرض



AGRITEQ21 MARKET INFOتطّور القطاعين الزراعي والغذائي 

خالل السنوات الثالثة المقبلة 

اإلنتاج المحلي في العام 2019
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من:

OVER THE NEXT 3 YEARS

LOCAL PRODUCTION IN 2019
Increased self-sufficiency rate of:

34 strategic projects for the production of vegetables in 
green houses to be introduced 

محمية  بيوت  في  الخضروات  إلنتاج  استراتيجي  مشروع   3٤ إطالق  على  العمل  يتم 
للمساهمة في رفع نسبة االكتفاء الذاتي

يتوّقع أن ترتفع نسبة االكتفاء الذاتي من األعالف الخضراء من % ٥٤ إلى %٦٣

Full market info on           www.agriteq.com المعلومات الكاملة عن السوق متوفرة على

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

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

يتوّقع أن ترتفع نسبة االكتفاء الذاتي من الخضروات من %٢٦ إلى 70% 

27% 106% 127% 28% 18%



المؤسسات الزراعية

المستوردون

المتخصصون في الزراعة

المشاتل الزراعية

الجمعيات والجهات الحكومية

المقاولون

طالب المدارس والجامعات

مهندسو الري والطاقة

المتاجر الكبيرة

أصحاب المزارع والمزارعون

تجار البيع بالجملة

تجار المنتجات الغذائية

المنظمات البيئية

المتخصصون في البيئة وأنظمة الطاقة

Agricultural organizations

Importers

Industry professionals

Nurseries

Associations and governmental bodies

Contractors

Schools & university students

Energy and irrigation engineers

Supermarkets

Farmers & farm owners

Wholesalers

Food product traders

Environmental organizations

Specialist in the environmental and 
energy systems

Full list on www.agriteq.com www.agriteq.com القائمة الكاملة متوفرة على

PARTICIPANTS’ PROFILESنبذة عن المشاركين



Farm systems and management

Crop and seedling production

Veterinary products

Pharmaceuticals

Laboratory services

Meat, poultry and fish products

Chilled and frozen food

Food packaging and preservation techniques

Alternative energy systems

Solar Panels

Recycling

Landscaping

Full list on www.agriteq.com www.agriteq.com

 Showcase products, machinery and   
 technologies to a concentration of   
 agriculture and environment 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 and environment business

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

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

عرض المنتجات واآلالت والتقنيات على مجموعة  
كبيرة من المتخصصين في القطاعين الزراعي     

والبيئي  

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  

أنظمة وإدارة المزارع

إنتاج المحاصيل والشتالت

المنتجات البيطرية

المستحضرات الدوائية

الخدمات المخبرية والتربية

 منتجات اللحوم والدواجن واألسماك

األغذية المبردة والمجمدة

تقنيات تغليف وحفظ المواد الغذائية

أنظمة الطاقة البديلة

األلواح الشمسية

إعادة التدوير

تنسيق الحدائق

القائمة الكاملة متوفرة على

EXHIBITS PROFILESنبذة عن المعروضات

?WHY EXHIBITأهداف المعرض



DEVELOPMENT SPONSOR

الراعي التنموي

SILVER SPONSORS

الراعي الفضي 

GOLD SPONSOR

الراعي الذهبي

DIAMOND  SPONSORS

الراعي الماسي

الخطوط الجوية الرسمية
OFFICIAL AIRLINES OFFICIAL TECHNOLOGY SPONSOR

راعي التكنولوجيا الرسمي

الشريك اإلعالمي
MEDIA PARTNER

شريك المواصالت الرسمي
OFFICIAL TRANSPORTATION PARTNER
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@albaladiya

Hayfa Alotaibi
Member of the Higher Committee of the Exhibition

Tel: +974 4434 8150
E-mail: halotaibi@mme.gov.qa

 Exhibition E-mail: agriteq@mme.gov.qa

هيفاء العتيبي 
عضو اللجنة المنظمة للمعرض 

 هاتف: ٤٤٣٤81٥0 97٤+  
البريد اإللكتروني:

agriteq@mme.gov.qa البريد اإللكتروني للمعرض:
halotaibi@mme.gov.qa

الفترة الصباحية: 01 صباًحا – ٢ ظهرًا

الفترة المسائية: ٣ عصرًا – 7 مساًء

الجمعة: ٢ ظهرًا – 8 مساء

Morning Time: 10:00 am – 02:00 pm

Evening Time: 03:00 pm – 07:00 pm

Friday: 02:00 pm – 08:00 pm

OPENING HOURS


