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 قطر شورکاطالعات اساسی 

 1396خردادتاریخ به روز رسانی : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

میلیون نفر 2/2 جمعیت  

 عمده کشورهاي واردکننده

 از قطر

امارات عربی متحده، سنگاپور  هندوستان ، چین،  ژاپن ،
  انگلیس، تایلند

کیلو متر مربع  11،437 مساحت  

 دوحه پایتخت

 عربی زبان رسمی

 اسالم دین و مذهب

 عمده کشورهاي صادرکننده

 قطربه 

 ژاپن ،  آلمان ،امارات عربی متحده ،   آمریکا ،چین، 
عربستان ،  ایتالیا،انگلستان  

 دوحه، الخور، ام سعید، دخان شهرهاي مهم

 پارك علم و فناوري قطر مناطق آزاد تجاري

 تولید ناخالص داخلی 
 (براساس برابري قدرت خرید)

میلیارد دالر 334  

درصد GDP 6/2 رشد نرخ  
 به جهان الم عمده صادراتیاق

ي تولیدات نفتی، کودهانفت خام و دیگر گاز مایع، 
فوالد آهن و ،شیمیائی درصد  8/3 نرخ تورم   

دالر  129700 درآمدسرانه  

 از جهان اقالم عمده وارداتی

نقلیه (غیر از نوع ریلی)، وسایل  ،ماشین آالت بویلرها و 
کتریکی و مواد شیمیایی، مواد غذایی، تجهیزات ال

، الکترونیکی، هواپیما، فضاپیما و قطعات و اجزا آنها   

 حجم 
 سرمایه گذاري خارجی

( میلیارد دالر) 4/35  

 ذخایر ارزي 

 ذخایر طال
میلیارد   36  

  بودجه جاري

 ( میلیارد دالر)

42درآمدها :     

54هزینه ها :    

 12 کسري بودجه

دالر آمریکا 1= 64/3یال قطر ر نوع پول و برابري با دالر  

ایراناقالم عمده صادراتی   

فرش، کلینکر، انواع سیمان پورتلند، لوله و پروفیل از 
چدن و فوالد ، سنگهاي ساختمانی، روغن صنعتی، 
سولفات باریم، کلوخه سنگ آهن، پسته تازه، بنزن ، 

، مصنوعات آلومینیومی، اشیاء سرامیکی، گچ بنایی
 زعفران و برخی محصوالت کشاورزي

 - درآمد جهانگردي

درصد  5/1 نرخ رشد تولیدات صنعتی  

میلیارد دالر  159 بدهی خارجی  
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  عضویت در سازمانهاي
ومنطقه اي یالملل بین  

سازمان ملل متحد، شوراي همکاري خلیج 
فارس، سازمان کنفرانس اسالمی، اتحادیه 

، 77ائو، گروه عرب، صندوق پول اعراب، ف
 سازمان تجارت جهانی

ایرانی اقالم عمده واردات  
انواع پلی اتیلن، وسائط نقلیه موتوري، محصوالت آهنی ، 
محصوالت هالوژنه هیدروکربورها ، سدیم هیدروکساید 
 ، داروهاي آنتی بیوتیک و برخی محصوالت شیمیایی

 - تراز حسابهاي جاري

 محصوالت عمده کشاورزي
طیور، میوه، لبنیات، گوشت گاو، سبزیجات، 

 ماهی

 مبادالت بازرگانی با جهان

 (میلیارد دالر)

میالدي  2013  

 موازنه صادرات واردات
34 65 31+  

 محصوالت عمده صنعتی
LNG آمونیاك، محصوالت تصفیه شده نفتی، ،  
کود شیمیایی، سیمان، ذوب آهن و فوالد،  

سیمان محصوالت پتروشیمی،   

بازرگانی با ایران مبادالت 1395ماهه 10 1394 1393   

 صادرات غیر نفتی ایران 
 84106 146573 77592 (هزار دالر)

 نفت و گاز محصوالت عمده معدنی
( هزار دالر )واردات ایران   18665 3103 7197 

( هزاردالر)تراز بازرگانی   58927+  143470 76909+  

در تهران  1385س ،پنجمین اجالس اردیبهشت ماه اجال 5 تعداد و تاریخ آخرین اجالس    
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