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 قطرج.ا.ایران با تجاري دوجانبه روابط 
 1396خردادتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳۹۵تا  ۱۳۸۶از سال  قطرمبادالت تجاري ج.ا.ايران و   

دالرھزار ارزش:   

۱۳۹۱  ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ سال  ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹٤ ۱۳۹٥ 

 ۹٥۷۹۰ ۱٤٦٥۷۳ ۷۷٥۹۲ ۹٦٦٦۲ ۸٥۲۱٦ ۷٦۸٥۸ ۷۳۰۱٤ ٦٤٦٤۱ ۹۱۹۲٤ صادرات

 ۱۰۳۷٥ ۳۱۰۳ ۱۸٦٦٥ ۱۷٦۷۹ ۱۹۷٤۸ ۷۳۳۰ ۱۷٤٥۸ ٦۹٤۹۹ ۳۰۳۹۰ واردات

تراز 
 تجاري

٦۱٥۳٤+  ٤۸٥۸-  ٥٥٥٥٦+  ٦۹٥۲۸+  ٦٥٤٦۹+  ۷۸۹۸۳+  
٥۸۹۲۷+  

۱٤۳٤۷۰+  ۸٥٤۱٥+  

 

۲۰۱٥ماھه  ٦ تا ۲۰۰۷سال از قطر  بامبادالت تجاري ج.ا.ايران   

دالرھزار ارزش:          

 ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ سال
ماھه  ٦ ۲۰۱٤

۲۰۱٥ 

 ٦۷۱۷٦ ۹۳۱۰٤ ۸۱۱٦۸ ۷۱۸۸۸ ٦۸۷٤٤ ٦٦۱٤۲ ٦٥۹۲۳ ۸۷٦۹۷ ۸۳٤۳۰ صادرات

 ۲۰۰۷ ۲۷۹۲۹ ۱٤٦۳٦ ۱۷۷۲۸ ٤٦۳۱ ٤٦۳٦۱ ٤۳۹٤٥ ٥۰۰٥۸ ٥٦۸۱٥ واردات

تراز 
 تجاري

۲٦٦۱٥+  ۳۷٦۳۹+  ۲۱۹۷۸ 
+ 

۱۹۷۸۱+  ٦٤۱۱۳ 
+ 

٥٤۱٦۰+  ٦٦٥۳۲+  ٦٥۱۷٥+  ٦٥۱٦۹+  

 

۱۳۹٤مھمترين اقالم صادراتي ایران به قطر در سال   

دالر میلیون ارزش:  

 ارزش نام كاال 

 28 سیمان هاي  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر
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 19 سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص

غیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي محصوالت از آهن یافوالد

600 mm میلیمتریابیشتر3به ضخامت حدا قل   
12 

 10 گوسفند مولد نژاد خالص

محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 

میلیمتر پاك شده درسطح  75/4میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  600  
7 

رسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعیسای  6 

 6 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موي نرم (کرك) حیوان 

موا دنباتی تفاله هاي نباتی آخال محصوالت نباتی بهم فشرده  شکل حبه گلوله برا ي 

 تغذیه حیوا نات غیرمذکور
5 

سنگ گچ؛ انیدریت   5 

ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.  کف پوش هاي غیرمخملی باف,  5 

 

 

  ۱۳۹٤مھمترين اقالم وارداتي ایران از قطر در سال 

دالرھزار ارزش:   

 ارزش نام كاال 

سی سی بجز  2000سی سی تا  1500ك سایر وسایل نقلیه موتوري با حجم سیلندر 

 امبوالنس وهیبریدي 
648 

 525 حافظه ها غیر مذکور ---

احتراقی با  -یر وسایل نقلیه ، داراي موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه اي سا ----

سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبوالنس ونوع  2500سی سی اما از  2000حجم سیلندر 

 هیبریدي

239 
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MRIهلیم مایع جهت دستگاههاي  درصد 99/999صرفا با درجه خلوص    214 

میکروفون بی سیم توام شده با فرستندهسایر دستگاههاي فرستنده رادیویی بجز   201 

 186 سایر مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .

%یا بیشتربجزنوع  پودري  غیرمذکوردرجاي  دیگر94سایرپلی ا تیلن  باچگالی   161 

 129 روغن  موتور

خاص  غیرمذکوردرجاي دیگر سایر ماشینها و دستگاههاي  مکانیکی با کار  109 

 104 سایر پیچ  خودکارا زچدن ،آهن  یا فوالد غیرا زجنس  ا ستنلس  ا ستیل ،حدید شده 

 

قطر  جدول صادرات نفت خام جمھوري اسالمي ايران به   

  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۷طی سالھای 

 ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ سال

 - - - - - - - ارزش

 

 


