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 مةدمق

  
النشرة الربعية " التخطيط التنموي وإلاحصاء أن تضع بين أيديكمسر وزارة ي

 بيانات ربعيةتتضمن التي ، و "8102 عام الربع الثاني -لدولة قطر تجارة الخارجيةإلحصاءات ال

 نشرةتعرض هذه الو  .امليزان التجاري و والسلع املعاد تصديرها،  عن الواردات، والصادرات،

 الاحصاءات كما تقدم السلع والدول الشريكة، الخارجية حسب إحصاءات التجارةتفاصيل 

  الربعية للتغيرات.

تجارة السلعية عن ال توفير إلاحصاءات الدقيقةود أن نؤكد على أهمية وفي هذا الصدد ن

ومسار  نمط أحد أهم مصادر املعلومات عن حيث تمثل هذه البيانات ،في الوقت املناسب

رصيد  لتغير فيا قياسل محوريةداة أوتكمن أهميتها باعتبارها  .في الدولة النشاط الاقتصادي

  قطر. داخل وخارج للدولة نتيجة لحركة البضائع املوارد املادية

احتساب ميزان  املستخدمة في تجارة السلعية أحد املدخالت الرئيسيةال بياناتتعد كما 

 مرجعا  الحسابات الوطنية، كما تشكلو  املدفوعات
ً
ين الحكومي القرار في القطاع لصانعيهاما

بيانات ، حيث تستخدم الحكومات لسياساتوا قراراتال باإلضافة إلى أهميتها في دعم والخاص.

 التجارة الدولية. اتيالتفاوض على اتفاق لدعم التجارة الخارجية

الرئيسية املبذولة من قبل الجهات  جهودتقديرها للشكرها و عن  وزارةالوإذ تعرب 

املتضمنة في هذه النشرة واملمثلة في الهيئة العامة للجمارك باإلضافة املزودة للبيانات إلاحصائية 

 املنشور  أن يلقى هذاتأمل  وإلاحصاءلذا فإن وزارة التخطيط التنموي  إلى الشركات املصدرة.

 رئيسيا ألي معلومات بهذا الخصوص.مصدر كافة الجهات املعنية وأن يكون استحسان 
ً
 ا

وعليه فإننا نرحب بأي  ،حرصها والتزامها الدائم بالتطوير علىكد الوزارة الختام تؤ وفي 

 اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذه النشرة لتحقيق الفائدة املرجوة منها.
 
 

 

 محمد النابتبن د. صالح 
 وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
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 2 املقدمة 

 3 املحتويات 

 4 العناوين الرئيسية –التجارة الخارجية  

 4 7112و  7112 يعام الربع الثاني خالل الصادرات والواردات وامليزان التجاري   1الجدول رقم 

 5 7112و  7112 يعام الربع الثاني خالل امليزان التجاري السلعيوالواردات و  الصادراتاجمالي   1 الرسم البياني

 5 7112و  7112 يعام الربع الثانيخالل لتجارة الخارجية التنقيح الثالث الدولي املوحد لإجمالي الصادرات والواردات حسب أقسام التصنيف  7الجدول رقم 

 6 الصادرات 1

 6 7112عام  الربع الثاني -تحليل الصادرات  حسب التصنيف الدولي املوحد للتجارة الدولية، التنقيح الثالث  1.1

 6 7112عام  الربع الثانيالصادرات حسب التصنيف الدولي املوحد، التنقيح الثالث )النسبة املئوية من املجموع الكلي(،  7 الرسم البياني

 7 7112عام  الربع الثانيتحليل الصادرات حسب الفصول الرئيسة للنظام املنسق  ـ   7.1

 7 الواردات 7

 7  7112 الربع الثانيتحليل الواردات حسب التصنيف الدولي املوحد التنقيح الثالث  ـ   1.7

 8 7112 الربع الثاني -حسب التصنيف الدولي املوحد للتجارة الدولية )النسبة املئوية من املجموع الكلي( الواردات 3 الرسم البياني

 9 7112عام  – الربع الثاني، املنسقتحليل الواردات  حسب ألاقسام الرئيسة للنظام  7.7

 9 التجارة السلعية حسب املناطق الاقتصادية 3

11 - 9 7112عام  الربع الثانيخالل الشركاء التجاريون الرئيسيون  1.3  

 11 . )مليون ريال قطري(7112عام  الربع الثانيامليزان التجاري السلعي مع دول مجلس التعاون الخليجي،   4ي الرسم البيان

 11 7112عام  الربع الثاني -الشركاء التجاريون آلاخرون  7.3

 12 7112 عام الربع الثانيإجمالي الصادرات حسب المناطق االقتصادية،   5 الرسم البياني

 12 7112عام  الربع الثانيالواردات حسب املناطق الاقتصادية،  6 الرسم البياني

 13 أقسام وأبواب مختارة من التصنيف الدولي املوحد، التنقيح الثالثإجمالي الصادرات حسب  3 الجدول رقم

 14 (HS)إجمالي الصادرات حسب أبواب مختارة من النظام املنسق  4 الجدول رقم

16-15 الواردات حسب أقسام و أبواب التصنيف الدولي املوحد، التنقيح الثالث 5 الجدول رقم  

 17 (HSمختارة من النظام املنسق )الواردات حسب أقسام  6 الجدول رقم

 18 7112 الربع الثانيامليزان التجاري السلعي للبضائع حسب املناطق الاقتصادية ودول مختارة،  2 الجدول رقم

 19 مالحظات فنية 

 22 مفاهيم رئيسية 

 21 املناطق الصناعية  
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 العناوين الرئيسية -التجارة الخارجية 
 

 عام الربع الثانيخالل  الواردات(فرق بين إجمالي الصادرات و حقق امليزان التجاري لدولة قطر )الامليزان التجاري السلعي:  

8102  
ً
 1... الذي بلغ 8104 عام من الثاني لربعفائض امليزان التجاري لب مقارنة قطري  ريال مليار 74.4مقداره  فائضا

 مليار ريال قطري.
 

خالل إعادة التصدير( و بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية )بما في ذلك الصادرات من السلع املحلية إجمالي الصادرات:  

الربع مقارنة ب ٪0.4.مليار ريال قطري  02.8 قدره عفارتمليار ريال قطري، با 2..4 ما قيمته 8102 من عام الربع الثاني

 مليار ريال قطري. 4.5. والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 8104 من عام الثاني

 الربع الثاني)مقارنة ب 8102 من عام الربع الثانيجمالي الصادرات خالل إ رتفاعفي ا يرجع السبب الرئيس ي 

مليار ريال  04.8 بقيمة املواد املشابهةاملعدني، ومواد التشحيم و  الوقودصادرات  رتفاعا ( إلى8104 من عام

 حسب و  ،قطري 
ً
املواد الكيماوية و  مليار ريال قطري، 1.2بقيمة  لصنعمادة االسلع املصنعة واملصنفة أساسا

  1.2بقيمة ومنتجاتها غير املذكورة  
ً
في آلاالت  مليار ريال قطري. ومن جانب آخر  شهدت الصادرات انخفاضا

املواد الخام الغير صالحة لألكل و مليار ريال قطري،  ..1أغلبها إعادة تصدير( بقيمة ومعدات النقل )

 مليار ريال. 1.0بقيمة باستثناء الوقود 
 

 قدره رتفاعامليار ريال قطري ب 82.0 ما قيمته 8102 من عام الربع الثاني بلغت قيمة الواردات القطرية خاللالواردات:  

 مليار ريال قطري. 87.5 الذي بلغ 8104 من عام الربع الثانيمقارنة ب ٪07.7مليار ريال قطري  ...

  الواردات  رتفاعالعام السابق إلى ابنفس الفترة من مقارنة  إجمالي الواردات رتفاعي ال يرجع السبب الرئيس

 حسب و  قطري، مليار ريال 8.4 بقيمة آلاالت ومعدات النقل من
ً
مادة السلع املصنعة واملصنفة أساسا

مليار ريال قطري،  ..1ومنتجاتها غير املذكورة بقيمة  املواد الكيماويةو مليار ريال قطري،  ..1بقيمة  لصنعا

 في مليار ريال،  1.7بقيمة  ألاغذية والحيوانات الحيةو
ً
ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا

الوقود املعدني ومواد التشحيم واملواد املشابهة و ، مليار ريال قطري  ..1املصنوعات املتنوعة بقيمة مجموعة 

 مليار ريال قطري. 1.8واملواد الخام الغير صالحة لألكل باستثناء الوقود بقيمة  مليار ريال قطري  1.8 بقيمة
 

استأثرت الدول آلاسيوية املرتبة ألاولى بالنسبة لدول املقصد للصادرات القطرية :  ن ألاساسيو  الاستيراد/ التصديرشركاء  

 و ٪.421 حيث تمثل ،املنشأ للواردات القطرية خالل نفس العام، وكذلك بالنسبة لدول 8102 عام الربع الثانيخالل 

 على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل ٪85.0و  ٪01.4 على التوالي، يتبعها الاتحاد ألاوروبي بمعدل ٪..71

 على التوالي. ٪7.7 و 1٪..

 ان التجاريوالواردات والميز : الصادرات 1 الجدول

 7112و 7112 يعام الربع الثانيخالل 
 ريال قطري(  )مليون  القيمة       

 الفترة

 الميزان التجاري الواردات الصادرات وإعادة التصدير إجمالي***

2017* 2018** 
 نسبة التغيير

2017* 2018** 
 نسبة التغيير

2017* 2018** 
 نسبة التغيير

Y-o-Y Y-o-Y Y-o-Y 

Q1 +Q2 116,903 147,301 26.0 52,602 56,571 7.5 64,301 90,730 41.1 

Q1 59,348 71,528 20.5 28,052 28,475 1.5 31,296 43,053 37.6 

Q2 57,555 75,773 31.7 24,550 28,097 14.4 33,005 47,676 44.5 

Q3 60,333   23,631   36,702   

Q4 68,457   32,642   35,815   

 أرقام مراجعة *    
       أولية **أرقام    
 إجمالي الصادرات يشمل الصادرات قطرية المنشأ وإعادة التصدير***    
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: إجمالي الصادرات، الواردات، الميزان التجاري 1 بيانيالرسم ال  

 7112 و 7112 يعام الربع الثاني خالل
 (مليون لاير قطري)

 
 

 الموحد، : إجمالي الصادرات والواردات حسب أقسام التصنيف الدولي7 دولالج

 7112و  7112 يعام الربع الثاني خالل ،(SITC.Rev3) الثالث التنقيح 

 SITIC.Rev3 Q2 2017* Q1 2018** Q2 2018** Y-o-Y Q-o-Qالتنقيح الثالث         –التصنيف الدولي الموحد 

 % مليون لاير قطري  

      إجمالي الصادرات 

 5.9 31.7 75,773 71,528 57,555 اإلجمالي 

 65.7- 70.7- 12 35 41 األغذية والحيوانات الحية  (2)

 100.0 71.4- 2 1 7 المشروبات والتبغ (1)

 61.3- 53.2- 110 284 235 مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود  (2)

 4.3 36.4 64,495 61,857 47,299 الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة  (3)

 50.0 200.0 3 2 1 ونباتيةزيوت ودهون وشموع حيوانية  (4)

 3.2 14.6 6,118 5,926 5,338 المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة   (5)

 61.2 50.4 2,500 1,551 1,662 السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة (6)

 72.4 18.2- 2,257 1,309 2,760 اآلالت ومعدات النقل  (7)

 54.4- 47.3 246 539 167 مصنوعات متنوعة (8)

 25.0 33.3- 30 24 45 السلع والمعامالت غير المصنفة في التنصيف الموحد  (9)

      الواردات 

 1.3- 14.4 28,097 28,475 24,550 اإلجمالي

 14.7 17.4 2,949 2,572 2,511 األغذية والحيوانات الحية  (2)

 28.0- 17.1- 175 243 211 المشروبات والتبغ (1)

 38.9- 13.0- 1,155 1,891 1,328 مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود  (2)

 100.3 27.1- 591 295 811 الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة  (3)

 15.6 12.7- 89 77 102 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية (4)

 2.3- 23.7 2,480 2,539 2,005 المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة   (5)

 0.0 15.1 4,037 4,035 3,507 السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة (6)

 2.3 28.3 12,365 12,091 9,639 اآلالت ومعدات النقل  (7)

 4.3- 7.0- 3,885 4,061 4,176 مصنوعات متنوعة (8)

 44.7- 42.6 371 671 260 السلع والمعامالت غير المصنفة في التنصيف الموحد  (9)

 أرقام مراجعة *

 أولية أرقام **
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 الصادرات .1

 

 عام الربع الثاني -(SITC.Rev3) الثالث ولي الموحد، التنقيحالد التصنيف حسب الصادرات تحليل 1.1

7112  
 من عام الربع الثانيل إعادة التصدير( خالو سجلت الصادرات القطرية )تشمل إجمالي الصادرات من السلع املحلية 

من  الربع الثانيبمقارنة  ٪0.4. مليار ريال قطري وبنسبة 02.8 قدره رتفاعوبا ،قطري  مليار ريال 2..4 ما قيمته 8102

 (.8 )الجدول  .8104 من عام الربع الاول مقارنة ب ٪5.. مليار ريال قطري وبنسبة 7.8 قدره رتفاعوبا، 8104 امع

الرئيس ي في الوقود املعدني وزيوت التشحيم واملواد  رتفاعالا  إلى 8102 مامن ع الربع الثانيفي  رتفاععزى هذا الا وي

 حسب املادةو  ،٪5.7. مليار ريال قطري  04.8املشابهة بقيمة 
ً
مليار ريال  1.2بقيمة  السلع املصنعة واملصنفة أساسا

 (8%. )الجدول 07.5ليار ريال قطري م 1.2بقيمة املواد الكيماوية ومنتجاتها غير املذكورة  و  %،1.7.قطري 

 

 فقد سجلت ا ،التشحيم والمواد المشابهة زيوتلوقود المعدني وبا فيما يتعلق
ً
زيوت زيوت نفط و  تمثل في رتفاعا

الغاز الطبيعي املسال أو غير املسال و  ،٪41.5 مليار ريال قطري  2.7 متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة

 (. )الجدول  .٪87.2مليار ريال قطري  2.2 بقيمة

 حسب املادة مجموعةوضمن 
ً
الحديد فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في ، السلع املصنعة واملصنفة أساسا

مليار ريال قطري  1.0بقيمة  فلزات )معادن( غير حديدية ،٪....8مليار ريال قطري  1.4بقيمة والصلب )الفوالذ( 

 (. )الجدول . ٪ 01.8

 1.7فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في ألاسمدة بقيمة ، املذكورةاملواد الكيماوية ومنتجاتها غير  وضمن مجموعة

، واملواد الكيماوية غير ٪..85مليار ريال قطري  1.8، املواد الكيماوية العضوية بقيمة ٪72.4مليار ريال قطري 

بينما %. 7.5ي مليار ريال قطر  1.0، واللدائن في أشكالها ألاولية بقيمة ٪5.5.مليار ريال قطري  1.8العضوية بقيمة 

%. 8...مليار ريال قطري  1.0سجلت الانخفاضات في املواد واملنتجات الكيماوية الغير مذكورة في مكان أخر بقيمة 

 (. )الجدول 

مليار  ..1بقيمة  تصدير(أغلبها في إعادة الفي آلاالت ومعدات النقل )سجلت الصادرات انخفاضا  آخر انب من جو 

 )الجدول  ،%7...مليار ريال قطري  1.0بقيمة  الخام الغير صالحة لألكل باستثناء الوقودواملواد ، ٪02.8ريال قطري 

.). 

من إجمالي  ،٪.2 التشحيم واملواد املشابهة زيوتشكل الوقود املعدني و  ،8102 من عام الربع الثاني خاللو 

 املصنعة املصنفة أساسوالسلع  ،٪2 واملنتجات ذات العالقة ماويةاملواد الكيو الصادرات القطرية، 
ً
٪، . حسب املادة ا

 (8)الرسم البياني  .٪ من إجمالي الصادرات7 والسلع ألاخرى املتبقية
 

 (SITC.Rev3) الثالثالتنقيح  -: الصادرات حسب التصنيف الدولي الموحد  7 الرسم البياني
 8112 عام الربع الثاني -)النسبة المئوية من المجموع الكلي للصادرات( 

 

 

الوقود المعدني 
وزيوت التشحيم 
 والمواد المشابهه

85%  

المواد الكيمياوية 
والمواد ذات 

 العالقة
8%  

مصنوعات متنوعة 
مصنفة أساساً 

 حسب مادة الصنع
3%  

 أخرى
4%  
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 7112 عام الربع الثاني ،(HS) المنسق للنظام الرئيسة الفصول حسب الصادرات حليلت 1.7
 

والهيدروجين والغازات النادرة  واملواد الكيماوية العضوية استأثر الوقود املعدني واملواد البالستيكية وألاملنيوم

، ضمن 8102 عام من الربع الثاني من الصادرات القطرية خالل ٪57أكثر من ب سمدة وألا ومنتجات الحديد والصلب 

 .(7 ل )جدو  .أبواب رئيسية )على مستوى الحد الرابع( من النظام املنسق عشر 
 

 ارتفاعإجمالي الصادرات  فقد شهد 8104 من عام الربع الثاني وباملقارنة مع
ً
غازات النفط والهيدروكربونات   في ا

مليار ريال  ..7 خام بقيمة ةقاري ةزيوت نفط وزيوت مواد معدنيو  ٪،87.2 مليار ريال قطري  2.2 الغازية ألاخرى بقيمة

وأسمدة  ،٪002.2 مليار ريال قطري  5.. خام بقيمةغير وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ٪، 0... قطري 

 وأشكال ملحومة زوايا عريضة، ودعامات، ٪72.5مليار ريال قطري  1.7نيتروجينية أزوتية معدنية أو كيماوية بقيمة 

، وقضبان وعيدان أخر من حديد أو صلب ٪58.5. مليار ريال قطري  1.7 بقيمة صلب أو حديد من وغيرها خاصة

 ٪،1..85مليار ريال قطري  1.8غير مخلوط وغير مشغول من الطرق أو التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بقيمة 

مليار  1.0 بقيمة كحوالت ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنترنة ٪،01.5 مليار ريال قطري  1.0 بقيمةوأملنيوم خام 

فينوالت، فوق أكاسيد الكحوالت وفوق -فينوالت، أثيرات كحوالت-كحوالت، أثيرات-أثيرات، أثيرات، ٪4..2 ريال قطري 

( بقيمة)وإن كانت محددة أو غير محدد أكاسيد ألاثير وفوق أكاسيد الكايتون 
ً
 مليار ريال قطري  1.0 ة الصفات كيماويا

 مائي محلول  في أو مائي ال ونشادر، ٪8.2 مليار ريال قطري  1.0 بقيمةألاولية  بأشكالها اثيلينوبوليمرات ، 85.8٪

 في هيدروكسيد الصوديوم والصودا الكاوية  .٪2..5 قطري مليار ريال  1.0 بقيمة
ً
بينما سجلت الصادرات انخفاضا

أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير واملراجل والخزانات والدنان و ، ٪5... مليار ريال قطري  1.0 بقيمة

 ( 7 الجدول ). ٪25.5 مليار ريال قطري  1.0 بقيمةأو ألاوعية املماثلة وأجزاؤها 
 

 الواردات  .7
 

 عام الربع الثاني ،(SITC.Rev3)الثالث التنقيح  -تحليل الواردات حسب التصنيف الدولي الموحد 7.7

7112  
 

مليار ريال قطري  ... قدره رتفاعوباليار ريال قطري. م 82.0 ، سجلت قيمة واردات قطر8102 عام الربع الثانيخالل 

الربع مقارنة ب ٪..0 مليار ريال قطري وبنسبة 1.7 قدره نخفاضا، وب8104 من عام الربع الثانيمقارنة ب ٪07.7 وبنسبة

 (8 )الجدول  . 8104 من عام الاول 

 ري ــال قطـــمليار ري 8.4بقيمة  النقل ومعداتآلاالت  في واردات رتفاعاإلى  8102من عام  الربع الثانيفي  إلارتفاع ويعزى 

 حسب املادة بقيمة و  ،٪..82
ً
واملواد الكيماوية ، ٪0..0مليار ريال قطري  ..1السلع املصنعة واملصنفة أساسا

مليار ريال قطــري  1.7بقيمة  ألاغذية والحيوانات الحيةو، ٪4..8مليار ريال قطــري  ..1املذكورة بقيمة  ومنتجاتها غير 

04.7٪. 

مليار ريال  8.4آلاالت ومعدات النقل فقد سجلت أهم الارتفاعات في معدات النقل ألاخرى بقيمة وضمن مجموعة 

، وآالت ٪..07مليار ريال قطري  1.8بقيمة وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان أخر وأجزاؤها  ،٪..44.قطري 

، ومكنات ٪..00مليار ريال قطري  1.8وأجهزة عامة للصناعة غير املذكورة أو الداخلة في مكان أخر وأجزاؤها بقيمة 

ومكنات مخصصة لصناعات معينة  ،٪....ري مليار ريال قط 1.0لتجهيز البيانات بقيمة .مكتبية وآالت أتوماتيكية 

مليار  1.7ومكنات ومعدات توليد الطاقة بقيمة ، بينما سجلت الانخفاضات في ٪88.7مليار ريال قطري  1.0بقيمة 

 .(.الجدول ) .٪08.0مليار ريال قطري  ..1املركبات الهوائية البرية واملركبات ذات الوسائد بقيمة و ، ٪80.0ريال قطري 
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 حسب املادةوضمن مجموعة 
ً
ومصنوعات  ت الرئيسية فيرتفاعافقد سجلت الا ، السلع املصنعة واملصنفة أساسا

الفلزات )معادن( غير الحديدية بقيمة ، و ٪88.4مليار ريال قطري  1.8فلزية غير مذكورة والداخلة في موضع أخر بقيمة 

أي  سجللم تبينما . ٪01.7مليار ريال قطري  1.0ة والحديد والصلب )فوالذ( بقيم، ٪02.1مليار ريال قطري  1.0

 (. الجدول املجموعة. )انخفاضات ملحوظة ضمن هذه 

اللدائن في أشكالها ألاولية  فقد سجلت أهم الارتفاعات في وضمن مجموعة املواد الكيماوية ومنتجاتها غير املذكورة، 

، ومحضرات ٪2..01مليار ريال قطري  1.0بقيمة  العضويةواملواد الكيماوية  ، ٪...5مليار ريال قطري  1.0بقيمة 

املنتجات الطبية ومنتجات ، و ٪02.2مليار ريال قطري  1.0عطور وزينة وتنظيف الزيوت العطرية الطيارة بقيمة 

 الجدول بينما لم تسجل أي انخفاضات ملحوظة ضمن هذه املجموعة. ) .٪04.2مليار ريال قطري  1.0الصيدلة بقيمة 

.) 

الحبوب الغير مطحونة )باستثناء أعالف  في الارتفاعاتأهم سجلت مجموعة ألاغذية والحيوانات الحية  وضمن

حيوانات وال، ٪05.4مليار ريال قطري  1.0بقيمة  والخضار والفاكهة، ٪88.1.مليار ريال قطري  1.8الحيوانات( بقيمة 

بينما لم تسجل أي انخفاضات  .٪084.2مليار ريال قطري  1.0بقيمة  .1حية غير الحيوانات الداخلة في القسمال

 (. الجدول ملحوظة ضمن هذه املجموعة. )

املصنوعات املتنوعة غير املذكورة والداخلة في املصنوعات املتنوعة في ومن جانب آخر فقد كانت أبرز الانخفاضات في 

واملواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء الوقود في ألاركزة الفلزية ، ٪70.4مليار ريال قطري  1.2مكان أخر بقيمة 

والوقود املعدني ومواد التشحيم واملواد املشابهة في النفط ، ٪87.0مليار ريال قطري  1.8بقيمة ونفايات الفلزات 

 .(.)الجدول . ٪84.5مليار ريال قطري  1.8بقيمة واملنتجات النفطية واملواد املتصلة بها 

والسلع  ،8102 من عام الربع الثانيخالل  من إجمالي قيمة الواردات القطرية ٪77 شكلت آلاالت ومعدات النقل

 
ً
واملواد الغذائية والحيوانات الحية  ٪07واملصنوعات املتنوعة بنسبة ٪، 07 حسب املادة املصنعة واملصنفة أساسا

٪ على أقسام أخرى من 2 ٪، بينما تتوزع النسبة املتبقية5 واملواد الكيميائية واملنتجات ذات العالقة٪، 00 بنسبة

 .(. التصنيف الدولي املوحد مثل املشروبات والتبغ، واملواد الخام. )الرسم البياني
 

 (SITC.Rev3: الواردات حسب التصنيف الدولي الموحد، التنقيح الثالث ) 3 الرسم البياني
 8112 الربع الثاني - )النسبة المئوية من المجموع الكلي للواردات(

 

  

اآلالت والماكينات ومعدات 
 النقل

44% 

مصنوعات متنوعة مصنفة 
 أساساً حسب مادة الصنع

14% 

 مصنوعات متنوعة
14% 

 األغذية والحيوانات الحية
11% 

المواد الكيمياوية والمواد 
 ذات العالقة

9% 
 أخرى

8% 
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 7112  الربع الثاني – (HS) المنسق للنظام الرئيسة الفصول حسب الواردات تحليل  7.7

طائرات واملركبات قطع غيار الآالت ومعدات النقل وأجزاء البالونات و استأثرت  8102 من عام الربع الثانيخالل 

والذهب  التحكم لوحاتألادوية وألاسالك و واملجوهرات ووأجزاؤها  واملحركات النفاثة وعنفات وتوربينات الغاز الجوية

 مجروشهحجار أحص ى وحصباء و و والنحاس وأكسيد ألاملنيوم وهيدروكسيد ألاملنيوم وخامات الحديد ومركزاتها 

بابا رئيسيا  .8 ضمن٪ من قيمة الواردات القطرية .. على نحو ،واملنتجات الجلديةوإلاضاءات  وألاثاث واللحوم

 (.5 )جدول  .وعلى مستوى الحد الرابع من النظام املنسق

أجزاء الطائرات  بشكل رئيس ي في 8104من عام  الربع الثانيمقارنة ب 8102 من عام الربع الثانيخالل رتفاع وكان الا 

الفحم أو من معدن ، زفت وزفت مجمر ناتجان من قطران ٪5...مليار ريال قطري  1.8والطائرات العامودية بقيمة 

 1.8وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة معدنية بقيمة ، ٪851.1مليار ريال قطري  1.8أخر بقيمة 

لوحات ولوحات التحكم وغيرها التي تحتوي على جهازين أو أكثر للتحكم والتوزيع الكهربائي ، ٪74.1مليار ريال قطري 

ومركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية أو الترام، وحافالت وشاحنات ، ٪..0. مليار ريال قطري  1.0وغيره بقيمة 

 أو نصف مشغول أو ، ٪14.0.مليار ريال قطري  1.0أخرى بقيمة 
ً
ذهب )بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين( خاما

وقارئات مغناطيسية آالت ذاتية ملعالجة املعلومات ووحداتها ، ٪..78مليار ريال قطري  1.0بشكل مسحوق بقيمة 

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد ، ٪5.5.مليار ريال قطري  1.0وغيرها ومكونات الحاسب آلالي بقيمة 

 حيوانات حية من فصيلتي الضأن واملاعز ، ٪45.5مليار ريال قطري  1.0طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي بقيمة 

 .٪25.7مليار ريال قطري  1.0بقيمة 

العنفات النفاثة والعنفات الدافعة والعنفات الغازية ألاخرى وأجزاؤها  فيالانخفاضات ومن جانب آخر فقد كانت 

والسيارات وغيرها ، ٪70.8مليار ريال قطري  1.8خامات الحديد ومركزاتها بقيمة ، و ٪0.0.مليار ريال قطري  1.7بقيمة 

 لنقل ألاشخا
ً
، وعربات سيارة لنقل ٪4.5مليار ريال قطري  1.0ص بقيمة من العربات السيارة املصممة أساسا

بقيمة محوالت كهربائية ومغيرات مؤشرات كهربائية ساكنة وأجزاؤها ، ٪4...مليار ريال قطري  1.0البضائع بقيمة 

 .(5 )جدول . ٪81.5مليار ريال قطري  1.0

 

 التجارة السلعية حسب المناطق االقتصادية .3
 

 7112 عام الربع الثانيخالل الشركاء التجاريون الرئيسيون   1.3
 

من  ٪41.5 و من إجمالي الصادرات ٪22.5 بنسبة املركز ألاول للصادرات القطريةاحتلت مجموعة دول آسيا  

 .7112 عام الربع الثانيخالل الواردات 
 

 بقيمة كوريا الجنوبية، تليها ٪..04 مليار ريال قطري  8..0 الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة الياباناحتلت 

كانت الصين املصدر  آخر جانب ومن. ٪01.4 مليار ريال قطري  2.0 بقيمة الصينثم  ،٪05.1 مليار ريال قطري  08.0

ثم  ،٪5.5 مليار ريال قطري  8.1 بقيمة الهند، تليها ٪08.8 مليار ريال قطري  7.. الرئيس ي للواردات القطرية بقيمة

 . ٪... مليار ريال قطري  ..0 بقيمة يابانال
 

 عام الربع الثانيخالل  ٪111.2 مليار ريال قطري وبنسبة 42.1 وحقق امليزان التجاري السلعي فائضا مقداره

 (4 )الجدول  .مليار ريال قطري  41.2في حين بلغ حجم التبادل التجاري )إجمالي الصادرات والواردات(  ،7112
 

 الغاز الطبيعي املسال والنفط الخام واملكثفات والبروبانكانت أهم السلع املصدرة لدول آسيا هي خالل هذه الفترة و 

وقضبان وعيدان من حديد أو  ،ألالومنيومسبائك و في محلول مائي أو ال  واليوريا والبولي ايثلين والنافثا والبوتان

نيوم غير املشغول )غير ألاثير، وامليثانول )كحول امليثيل(، وألاملومشتقات صلب غير السبائك، وقود الطائرات، 

 املخلوط(.
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ومجوهرات من الذهب وأسالك  الخلوية للشبكاتوأجهزة الهواتف  باتوتركزت الواردات من قارة آسيا على املرك

 ،تكييف الهواء، وآالت كبات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو الترام تشغل من مصدر خارجي للطاقةمرالنحاس، 

 .حيوانات حية من فصيلة ألاغنامولوحات للجهد،  ،وآالت املعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية املحمولة وألارز،
 

٪ من 76.1 ٪ من إجمالي الصادرات و11.2 بنسبةللصادرات القطرية احتلت دول  الاتحاد ألاوروبي املركز الثاني  

 .7112 عام الربع الثانيالواردات خالل 
 

، وشكلت الصادرات إليها 8102 عام الربع الثاني ملركز ألاول كشريك تجاري رئيس ي لدولة قطر خاللايطاليا ااحتلت 

اململكة املتحدة م ث ،٪..0 مليار ريال قطري  0.0 بقيمة هولندا، تليها الصادرات إلى ٪0.5 مليار ريال قطري  ..0بقيمة 

 ٪... مليار ريال قطري  ..0 حيث بلغت قيمتها صدارتها الواردات من أملانيا. وبلغت ٪0.8 مليار ريال قطري  1.5 بقيمة

 . ٪7.0 مليار ريال قطري  0.8 بقيمة ايطالياثم  ،٪7.7 مليار ريال قطري  0.8 اململكة املتحدة ثم ومن

 فائضالاتحاد ألاوروبي وسّجل امليزان التجاري مع دول 
ً
في حين بلغ حجم  ، ٪0.5 مليار ريال قطري  1.2 مقداره ا

 .(4)الجدول  مليار ريال قطري، 7..0التبادل التجاري 
 

وسبائك ألاملنيوم والهيليوم  ألاوليفينات املهلجنةو إيثلينوالبولي  ووقود الطائرات ويمثل الغاز الطبيعي املسال

أكياس و  املختلطة، والبنزين الكيل والنفتالينوهيدروكسيد الصوديوم والهكسانات، ومشتقات ألاثير وامليالمين، 

 قطر دولة صادرات أهم والورق من ألالياف املعاد تدويرها )غير املخلوط(، وسبائك ألاملنيوم، وحقائب قابلة للتحلل

 . ألاوروبي الاتحاد دول  إلى
 

 ،والطائرات العمودية وقطع غيار الطائرات ،وتركزت الواردات من هذه املنطقة الاقتصادية بشكل رئيس ي في املركبات

، ولوحات الجهد، ومجوهرات من خامات حديد مكتلة ومركزاتها عدا بيريت الحديد املحمصواملحاليل الطبية، و 

محضرات تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن البالتين، ولوحات الجهد، ووحدات املعالجة الرقمية، و 

 .ثمين كمادة فعالة
 

٪ من 5.1 أي ما نسبته للصادرات القطرية املركز الثالثاحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

 .٪ من الواردات4.4 إجمالي الصادرات و
 

احتلت دولة إلامارات العربية املتحدة املركز ألاول كشريك تجاري رئيس ي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية 

 عمانتلتها الصادرات القطرية إلى  من إجمالي الصادرات القطرية، ٪8.8. وبنسبة مليار ريال قطري  0.2 إليها بقيمة

 .٪..0 ةمليار ريال قطري وبنسب 0.1 بقيمةالصادرات إلى الكويت  ثم، ٪..0 وبنسبة مليار ريال قطري  0.0 بقيمة

يال ر مليار  ..1 بقيمة الكويتوالواردات من  ،٪8.. مليار ريال قطري  1.5قيمة ب ها صدارت عمان وبلغت الواردات من

 .من إجمالي الواردات القطرية ٪0.1 وبنسبة قطري 
 

 8102 عام الربع الثاني وبلغ امليزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل

 فائض
ً
، في حين بلغ حجم التبادل التجاري 8104 عام الربع الثانيب٪ مقارنة 7.. مليار ريال قطري وبنسبة 8.5 قيمته ا

 .(7 ، الرسم البياني4 )الجدول  مليار ريال قطري، 1..
 

صفائح من الحديد  ،الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسال وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على

والصلب، وحمض السلفريت، واملكثفات، ومشتقات الاثير، وديزل للمحركات، وألاملنيوم الغير مشغول، وقضبان 

 وعيدان من حديد أو صلب غير السبائك، واليوريا، والبولي ايثلين، والديزل للسفن، والايثان. 
 

وخامات الحديد  ،والحجارة املجروشة أو املكسرة الحص ى والحصباء العربي الخليج منطقة من الواردات أهم وكانت

 ،ومستحضرات املكياج ،وبقايا زيوت الحيوانات ألاليفةورنيش مذاب في وسط مائي، ومركزاتها، والكابالت الكهربائية 

 ، والبولي بروبلين.دواجنوال ،لوحات لجهدو 
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 8102عام  الربع الثاني، مع دول مجلس التعاون الخليجيلبضائع السلعي ل الميزان التجاري: 4 الرسم البياني
 )مليون لاير قطري( 

 

 

 

 

 

 7112 عام الربع الثانيشركاء التجاريون اآلخرون، ال  7.3
 

 فائض 8102 عام الربع الثانيحقق امليزان التجاري السلعي خالل 
ً
مليار ريال  1.5دول أمريكية أخرى بقيمة  مع ا

 1.7بقيمة ، والدول العربية ألاخرى ٪1.5مليار ريال قطري  1.7 بقيمةالدول ألافريقية غير العربية ، و ٪..0قطري 

 .٪1.2مليار ريال قطري وبنسبة 
 

مليار ريال قطري  7.8 سجل العجز في امليزان التجاري للبضائع مع الواليات املتحدة ألامريكية بقيمةمن جانب آخر و 

ليار م 1.8 ، و أوقيانوسيا بقيمةمليار ريال قطري  1.2 بقيمة (ضمن الاتحاد ألاوروبيليست )ومع دول أوروبية أخرى 

 (.4الجدول ) .ريال قطري 
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، عام الربع الثاني (: إجمالي الصادرات والواردات حسب املناطق الاقتصادية خالل5و  .يوضح الرسم البياني )

8102. 
 

 

 8102عام  الربع الثاني: إجمالي الصادرات حسب المناطق االقتصادية،  5 الرسم البياني

 

 

 لعملية تقريب ألارقام فإن املجاميع في الرسم  مالحظة:
ً
 .011قد ال تؤدي إلى  .البيانينظرا

 

 

 8102 عام الربع الثانيالواردات حسب المناطق االقتصادية،  : 6 الرسم البياني

 

 

 لعملية  مالحظة:
ً
 011.1قد ال تؤدي إلى  5 تقريب ألارقام فإن املجاميع في الرسم البيانينظرا

 
  

 %40.5آسيا 
 %  26.1االتحاد األوروبي 

 %4.1دول أوروبية أخرى 

الواليات المتحدة األمريكية 
18.2% 

 %1.6دول أمريكية أخرى 

أفريقيا باستثناء الدول 
 %0.4العربية 

 %2.4أوقيانوسيا 
دول مجلس التعاون الخليجي 

4.4% 

الدول العربية األخرى 
2.4% 

 %78.5آسيا 

اإلتحاد األوروبي 
10.7% 

دول أوروبية أخرى 
0.4% 

الواليات المتحدة 
 %1.2األمريكية 

دول أمريكية أخرى 
1.4% 

أفريقيا باستثناء الدول 
 %0.8العربية 

أوقيانوسيا 
0.7% 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

5.0% 

الدول العربية 
 %1.4األخرى 
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 : إجمالي الصادرات حسب أقسام وأبواب مختارة من التصنيف الدولي الموحد، 3الجدول 

 (SITC.Rev3)التنقيح الثالث 

 

 SITC.Rev3التنقيح الثالث            –التصنيف الدولي الموحد  الرمز
Q2 

2017* 
Q1 

2018** 
Q2 

2018** 
Y-o-Y Q-o-Q 

 % مليون لاير قطري   

 5.9 31.7 75,773 71,528 57,555 إجمالي الصادرات وإعادة التصدير 

 -66.7 -72.1 12 35 41 الحية والحيوانات األغذية 0

 153.2 -76.8 2 1 7 والتبغ المشروبات 1

 -61.4 -53.4 110 284 235 المحروقات باستثناء لألكل الصالحة غير الخام المواد 2

 -96.7 -96.2 7 200 172  الفحم باستثناء 65القسم  في ما غير خام ومعادن كريمة حجارأو وبترول خام أسمده 27

 24.8 67.8 95 76 57 الفلزات  ونفايات فلزيه أركزه 28

 -4.7 16.0 8 8 7 لألكل معدة غير الخام مواد من غيرها 2بقية الفصل 

 4.3 36.4 64,495 61,857 47,299 المشابهة والمواد التشحيم ومواد المعدني الوقود 3

 18.3 70.9 20,249 17,113 11,848 نفط متصلة بهما ومواد نفطية منتجات 33

 -1.1 24.8 44,246 44,744 35,451 ومصنوع طبيعي غاز 34

 77.6 421.0 3 2 1 المنشأ حيواني أو نباتي أصل من والشموع والزيوت الشحوم 4

 3.2 14.6 6,118 5,926 5,338 العالقة ذات والمواد الكيمياوية المواد 5

 0.8 26.5 1,000 992 791 عضوية كيماوية مواد 51

 -9.6 36.9 742 820 542 عضوية غير يةوكيما مواد 52

 -9.6 48.7 1,198 1,325 806 (272المجموعة  في مذكور هو ما عدا) ةأسمد 56

 10.4 4.6 2,872 2,602 2,745 أولية شكالهاأ في اللدائن 57

 34.0 15.7 22 16 19 أولية غير شكالأ في لدائن 58

 70.8 -33.2 274 161 411  اخر مكان في المذكورة الكيماوية غير  والمنتجات المواد 59

 9.5 -59.4 10 9 24 الكيميائية المواد من غيرها 5بقية الفصل 

 61.2 50.4 2,500 1,551 1,662 الصنع مادة حسب أساساً  مصنفة متنوعة مصنوعات 6

 158.6 235.5 1,005 389 300  )فوالذ( وصلب حديد 67

 31.2 10.2 1,390 1,059 1,261 حديدية غير(  معادن)  فلزات 68

 2.8 15.3 55 54 48 اخر  موضع في داخلة  مذكورة و غير فلزيه  مصنوعات آخر 69

 1.7 -7.2 50 49 54 الصنع مادة حسب مصنفة البضائع من غيرها 6بقية الفصل 

 72.4 -18.2 2,257 1,309 2,760 النقل ومعدات والماكينات اآلالت 7

 -4.1 -41.9 54 56 93 الطاقة توليد  ومعدات  مكنات 71

 -27.1 -27.6 310 425 428  بريه  مركبات لهوائيةا الوسائد  ذات  المركبات 78

 207.9 3.8 1,711 556 1,648 اخرى نقل  معدات 79

 -32.9 -69.1 183 272 591 اآلالت من غيرها 7بقية الفصل 

 -54.3 47.2 246 539 167 متنوعة مصنوعات 8

 36.2 -37.5 2.4 1.8 3.9 والسمكرة صحية غراضأل اخر مكان في مذكورة غير وتجهيزات التدفئة التجهيز سابقة مباني 81

 -50.6 48.4 4.2 8.5 2.8 وأجزاؤه ثاثأ 82

 -19.1 21.2 2.7 3.4 2.2 يدوية  وحقائب السفر لوازم 83

 -1.5 -2.4 12.3 12.5 12.6 وتوابعها البسة 84

 108.6 117.0 12.1 5.8 5.6 حذيةأ 85

 38.4 17.1 34.0 24.6 29.0  اخر موضع في داخلة و مذكورة غير  وعلمية مهنية وأجهزة تحكم وأدوات وأجهزة وأدوات 87

 -89.1 -46.8 21.9 201.2 41.2 الفوتوغرافي للتصوير أجهزة بصرية وأصناف ولوازمها ومعدات بأنواعها الساعات 88

 -44.3 124.0 156.7 281.4 70.0  اخر مكان في و داخلة مذكورة غير متنوعة  مصنوعات 89

 26.2 -29.4 30 24 43 أخر موضع في مصنفة وال داخلة غير أخرى وسلع بضائع 9

 أرقام مراجعة*
  أرقام أولية**
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 (HS) المنسق النظام من مختارة أبواب حسب الصادرات إجمالي:  4 الجدول

 

 أرقام مراجعة*    
 أرقام أولية    **

 تشمل إعادة التصدير ***
 

 

 

 

 

 مجموعة مختارة من المنتجات )النظام المنسق( الرمز
Q2 

2017* 
Q1 

2018** 
Q2 

2018** 
Y-o-Y Q-o-Q 

 % مليون لاير قطري   

 5.9 31.7 75,773 71,528 57,555 إجمالي الصادرات وإعادة التصدير 

 1.1- 24.8 44,246 44,744 35,451 غازات نفط وهيدروكربونات غازيه اخر 2711

 9.7 53.1 13,076 11,918 8,543 زيوت نفط وزيوت مواد معدنيه قاريه خام 2709

 38.0 118.8 7,167 5,194 3,275 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غير خام 2710

 12.6 2.8 2,567 2,279 2,497 األولية بأشكالهابولميرات اثيلين  3901

 32.3 10.9 1,369 1,035 1,235 ألومنيوم خام 7601

 9.6- 48.6 1,198 1,325 806 معدنيه او كيماويه أزوتيةاسمده نيتروجينيه  3102

 715.6 265.0 522 64 143 أو التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارةقضبان وعيدان أخر من حديد أو صلب غير مخلوط، غير مشغولة أكثر من الطرق  7214

 51.0 592.6 471 312 68 دعامات عريضة ، زوايا ملحومة وأشكال خاصة وغيرها من حديد أو صلب 7301

2909 
أكاسيد األثير وفوق أكاسيد فينوالت ، فوق أكاسيد الكحوالت وفوق -فينوالت، أثيرات كحوالت  -كحوالت ، أثيرات  -أثيرات ، أثيرات 

 الكايتون)وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماوياً( ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
339 366 438 29.2 19.7 

 7.8- 23.9 295 320 238 االخر المهلجنة اإليلفيناتبولميرات كلوريد الفنيل او  3904

 171.0 652.8 271 100 36 او ليومحمض كبرتيك  2807

 2.0 83.7 259 254 141 المنترنةاو  المسلفنةاو  المهلجنةكحوالت ومشتقاتها  2905

 34.2- 10.1- 223 339 248 وغيرها من الالفلزات نادرةهيدروجين غازات  2804

 27.4- 21.8 207 285 170 المهلجنةمشتقات الهيدروكربونات  2903

 29.8- 65.8 184 262 111 مائيمحلول  فيو أ مائينشادر ال  2814

 45.8- 55.9- 64 118 145 كاويةهيدروكسيد الصوديوم صودا  2815

 22.2- 52.1- 56 72 117 منسجمةو ذرات غير أ ةذات ذر ةغير منسجم دوريةمركبات  2933

 207.7 90.5 40 13 21 دوريةهيدروكربونات ال  2901

 DIV/0! 128.6# 32 14 0 معدنيةالحديد والصلب تحتوى على معادن او مركبات  صناعتيرماد وبقايا عدا مخلفات  2620

 7.1- 86.6- 13 14 97 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة وأجزاؤها 8481

 30.0 116.7 13 10 6 مسطحةشكال وأوراق وأالواح وصفائح وقدد  3919

 50.0 200.0 12 8 4 ورق وورق مقوى أخر غير مطلي لفات أو صفائح 4805

 16.7 0.0 7 6 7 صناف مماثله من لدائنأقفاص وأصناديق وعلب و 3923

 DIV/0! 600.0# 7 1 0 خردة وفضالت من ألومنيوم 7602

 0.0 20.0 6 6 5 والبرتقاليالرصاص االحمر واوكسيدات الرصاص  2824

 22.7 21.3- 3,030 2,469 3,852 السلع األخرى *** 
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 (SITC.Rev3) الثالثالتنقيح  -: الواردات حسب أقسام وأبواب التصنيف الدولي الموحد  5 لجدولا
 

 SITC.Rev3التنقيح الثالث            –التصنيف الدولي الموحد  الرمز
Q2 

2017* 
Q1 

2018** 
Q2 

2018** 
Y-o-Y Q-o-Q 

 % مليون لاير قطري   

 الواردات 
24,550 28,475 28,097 14.4 -1.3 

 3.3 17.4 2,949 2,855 2,511 األغذية والحيوانات الحية 0

 12.8 127.8 246 218 108 30في القسم  حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة 00

 0.4- 0.7 463 465 460 اللحوم ومستحضراتها 01

 5.7- 4.8- 314 333 330 منتجات البان وبيض الطيور 02

 23.8 28.4 104 84 81 أسماك ورخويات وفقاريات ومحضرات مائية وقشريات )غير الثدييات البحرية( 03

 15.9- 13.9- 414 492 481 الحبوب  ومستحضراتها 04

 20.9 16.7 706 584 605 الخضار والفاكهة 05

 1.2 35.9 87 86 64 السكر ومصنوعات السكر والعسل 06

 20.0 30.6 222 185 170 ومستحضراتها البن والشاي والكاكاو والتوابل 07

 0.0 322.0 211 211 50  )  للحيوانات الغير مطحونة )باستثناء أعالف  الحبوب 08

 7.6- 12.3 182 197 162 منتجات ومحضرات غذائية متنوعة صالحة لألكل 09

 15.9- 17.1- 175 208 211 المشروبات والتبغ 1

 17.6- 27.0- 103 125 141 المشروبات 11

 14.5- 1.4 71 83 70 التبغ ومصنوعات  التبغ 12

 18.1- 13.0- 1,155 1,411 1,328 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء الوقود 2

 38.9- 45.0- 11 18 20 المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي والمستخلص( 23

 0.0 56.0 78 78 50 الفلين والخشب 24

 5.8- 0.3 392 416 391  65األسمدة الخام والمعادن الخام واألحجار الكريمة  باستثناء الفحم وغير الداخلة في القسم  27

 26.2- 24.1- 615 833 810 فلزية ونفايات الفلزاتأركزه  28

 10.6- 3.5 59 66 57 2المواد الخام األخرى من القسم  2بقية الفصل 

 93.1 27.1- 591 306 811 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 3

 50.0- 20.0 12 24 10 فحم وكوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 105.3 27.9- 577 281 800 ومواد متصلة بهمانفط ومنتجات نفطية  33

 0.0 0.0 1 1 1 الغاز الطبيعي والمصنوع 34

 16.8- 12.7- 89 107 102 الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 4

 4.6- 23.7 2,480 2,600 2,005 المواد الكيمياوية ومنتجاتها غير المذكورة  5

 24.0 103.8 212 171 104 مواد كيماوية عضوية 51

 1.0 24.7 106 105 85 مواد كيماوية غير عضوية 52

 16.1- 14.1 162 193 142 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 3.4- 17.8 548 567 465 منتجات  طبية وصيدلة 54

 0.9- 18.8 536 541 451 محضرات عطور وزينة وتنظيف الزيوت العطرية الطيارة 55

 25.0 150.0 5 4 2 األسمدة )عدا ما هو مذكور في  272) 56

 3.6 63.3 289 279 177 اللدائن في أشكالها األولية 57

 4.0- 19.8 266 277 222 لدائن في أشكالها غير األولية 58

 23.1- 0.3- 356 463 357 المواد والمنتجات الكيماوية غير المذكورة في مكان اخر 59

 7.1- 15.1 4,037 4,345 3,507 مصنفة أساساً حسب مادة الصنعمصنوعات متنوعة  6

 20.0- 33.3 4 5 3 داخلة في مكان آخر وجلود مدبوغة ومصنوعات جلدية فراء وجلود مجهزة غير مذكورة و 61

 1.5- 15.7 265 269 229 مصنوعات من المطاط غير مذكورة وداخلة في موضع آخر 62

 16.6 26.1 169 145 134 باستثناء االثاثمصنوعات خشب وفلين  63

 6.4- 29.4 220 235 170 عجائن من الورق المقوى أو الورق والورق المقوى ومصنوعات من الورق 64

 1.1- 16.9 277 280 237 خيوط نسيجيه ونسج وأصناف جاهزة والمنتجات ذات الصلة بها غير مذكورة في موضع آخر 65

 6.7- 1.6 631 676 621 فلزيه غير مذكورة في موضع آخرمنتجات معدنية غير  66

 0.6 10.4 881 876 798 حديد وصلب )فوالذ( 67

 17.5- 18.0 597 724 506 فلزات ) معادن ( غير حديدية 68

 12.5- 22.7 993 1,135 809 مصنوعات فلزيه غير مذكورة وداخلة في موضع آخر 69

 1.0 28.3 12,365 12,239 9,639 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 7

 29.2- 21.1- 1,425 2,014 1,806 مكنات ومعدات توليد الطاقة 71

 21.6- 22.4 563 718 460 مكنات  مخصصة لصناعات معينة 72

 48.8- 31.3- 44 86 64 شغل الفلزات )المعادن  مكنات) 73

 10.1- 11.3 1,758 1,955 1,580 مكان أخر وأجزاؤهاآالت واجهزة عامة للصناعة غير المذكورة أو الداخلة في  74

 18.8 33.3 512 431 384 ماكنات مكتبية وآالت  أتوماتكية لتجهيز البيانات  75

 7.6 6.6 937 871 879 أجهزة اتصاالت سلكية والسلكية وأجهزة تسجيل وأذاعه الصوت  76

 1.7 14.5 1,829 1,799 1,598 أجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان أخر وأجزاؤها 77
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 (SITC.Rev3)الثالث التنقيح  -: الواردات حسب أقسام وأبواب التصنيف الدولي الموحد  5 لجدولا -تابع 
 

 SITC.Rev3التنقيح الثالث            –التصنيف الدولي الموحد  الرمز
Q2 

2017* 
Q1 

2017** 
Q2 

2018** 
Y-o-Y Q-o-Q 

 % مليون لاير قطري   

 15.3- 12.1- 1,894 2,235 2,155 المركبات الهوائية البرية والمركبات ذات الوسائد  78

 59.8 377.3 3,403 2,130 713 معدات  نقل اخرى 79

 6.1- 7.0- 3,885 4,139 4,176 مصنوعات متنوعة 8

 19.7- 2.8- 277 345 285 التدفئة غير مذكورة في مكان اخر لألغراض الصحية والسمكرة ومباني سابقة التجهيز  81

 6.5- 14.2 449 480 393 أثاث وأجزاؤه 82

 7.4- 10.2 151 163 137 لوازم السفر وحقائب يدوية 83

 21.4 44.0 890 733 618 البسة وتوابعها 84

 19.1 45.1 280 235 193 أحذية 85

 7.0- 32.9 424 456 319 مذكورةغير -أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وداخلة في موضع اخر وأدوات وأجهزة تحكم 87

 7.4- 1.4- 277 299 281 الساعات بأنواعها ومعداتها ولوازمها وأصناف بصرية أجهزة للتصوير الفوتوغرافي 88

 20.4- 41.7- 1,137 1,428 1,950  مصنوعات متنوعة غير مذكورة وداخلة في مكان اخر 89

 44.7- 42.6 371 671 260 أخربضائع وسلع أخرى غير داخلة وال مصنفة في موضع  9

 أرقام مراجعة*
  أرقام أولية**
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 (HS): الواردات حسب أقسام مختارة من النظام المنسق  6 الجدول
  

 مجموعة مختارة من المنتجات )النظام المنسق( الرمز
Q2 

2017* 
Q1 

2018** 
Q2 

2018** 
Y-o-Y Q-o-Q 

 % مليون لاير قطري   

 1.3- 14.4 28,097 28,475 24,550 الواردات 

 17.3- 7.6- 1,354 1,637 1,465 سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص 8703

 1.1- 33.9 842 851 629 0032أو  0038أجزاء األجهزة الداخلة في البند  8803

 35.0- 31.1- 780 1,199 1,132 عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها 8411

 49.4 47.0 570 381 388 معدنية ةو بقشرأحلي ومجوهرات واجزاؤها، من معادن ثمينة  7113

 21.9- 10.4- 427 547 477 ة (نفجاريا محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيها بالشرر )محركات 8407

 1.3- 20.6 406 411 336 0336 وأ 0332البنود  في المذكورةدويه عدا االصناف أ 3004

 1.5- 51.5 401 407 265 لوحات ولوحات التحكم وغيرها تحتوي على جهازين أو أكثر للتحكم والتوزيع الكهربائي وغيره 8537

8544 
 أسالك وحبال )بما في ذلك الحبال المتحدة المحور( وغيرها من الموصالت المعزولة للكهرباء، حبال ألياف

 بصرية
318 342 391 23.0 14.5 

 16.9 36.9 367 314 268 آالت ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية وغيرها، مكونات الحاسب اآللي 8471

 38.8 42.3 363 261 255 و بشكل سحوقأو نصف مشغول أ)بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين( خاما  ذهب 7108

 18.7 22.1 354 298 290 نحاسأسالك من  7408

 22.7- 4.2 305 395 293 صناعيكورندم  2818

 28.9- 41.2- 303 426 516 خامات حديد ومركزاتها 2601

 10.0 22.3 296 269 242 اآلالت تكيف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، وأجزاؤها 8415

 30.2- 8.8 293 420 269 منشآت، من حديد صب أو حديد صلبمنشآت أخرى وأجزاء  7308

 370.5 260.0 273 58 76 زفت وزفت مجمر ناتجان من قطران الفحم او من معدن اخر 2708

 17.8- 9.8- 267 325 296 الخرسانه في ةعاد المستعملةحصى وحصباء واحجار مجروشه او مكسره من االنواع  2517

 13.4- 1.9 236 272 232 أثاث أخر وأجزاؤه 9403

 6.1- 7.4- 228 243 246 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة وأجزاؤها 8481

 6.3- 20.6- 218 233 275 محوالت كهربائية ومغيرات مؤشرات كهربائية ساكنة، وأجزاؤها 8504

 31.6 39.1 210 160 151 األغنام والماعز طازجة، مبردة أو مجمدةلحوم فصيلة  0204

 6.1- 14.5 209 222 182 مضخات للسوائل، رافعات سوائل وأجزاؤها 8413

 12.6- 9.5 205 235 187 مصابيح و أجهزة انارة  )غ.د.آ ( و اجزاؤها 9405

 61.9 76.9 179 111 101 ووجوه من جلد طبيعي أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد 6403

 12.9- 16.5 177 203 152 08/03لغاية  08/26أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لآلالت واألجهزة الداخلة في البنود  8431

 55.8 55.1 175 113 113 قاريةوبقايا اخر من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنيه  نفطيمجمر كوك نفط قار  2713

 2.4 10.3 168 164 152 إطارات خارجية جديدة من المطاط 4011

 9.0 307.1 168 154 41 مركبات ذاتية الحركة، للسكك الحديدية أو الترام، حافالت وشاحنات أخرى 8603

 2.3 27.6 163 159 128 مقاعد وأرائك، عدا األثاث الطبي وطب األسنان والجراحة والبيطرة وأجزاؤها 9401

 31.5 89.4 162 123 86 فصيلتي الضأن والماعز، حية 0104

 6.5 45.9 152 143 104 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط ومراوح هواء أو غاز أخرى، وأجزاؤها 8414

 7.7- 18.6 151 163 127 محضرات تجميل او زينه ماكياج 3304

 18.2- 33.7- 149 183 225 عربات سيارة لنقل البضائع 8704

 15.2- 24.6 147 173 118 آالت وأجهزة أخرى للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ لم تضمن في أي تصنيف أخر 8428

 8.6- 5.4- 146 160 155 أرز 1006

 17.9 970.7 144 122 13 نخاله ونخاله جريش وغيرها 2302

 38.7- 7.7- 143 233 154 وسيطةومحضرات  الكيماويالتفاعل  ومسرعاتمحضرات  3815

6802 
أحجار نصب وبناء )عدا حجر اإلردواز( مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف المذكورة في البند 

، مكعبات للفسيفساء وما يماثلها، من حجر طبيعي )بما فيها اإلردواز( وإن كانت على حامل حبيبات 50/8
 اإلردواز( ملونة اصطناعياوشظايا ومساحيق من حجر طبيعي )بما فيها 

128 153 142 10.5 -7.3 

4202 
صناديق وحقائب نقل أمتعة بما فيها حقائب أدوات تجميل وحقائب مستندات وحقائب يد وحقائب مدرسية 

 ومحافظ نظارات ومحافظ مناظير ومحافظ آالت تصوير الخ
123 142 141 14.5 -0.3 

 1.4 17.7 16,290 16,069 13,841  السلع األخرى 

 أرقام مراجعة*
  أرقام أولية**
 

 7112 عام الربع الثاني: الميزان التجاري السلعي للبضائع حسب المناطق االقتصادية ودول مختارة،  2 الجدول
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 المناطق االقتصادية وبلدان مختارة

Q2 2018** 

 (2)+(1) التجاريالتبادل   (2)-(1) الميزان التجاري (2) الواردات  (1) **إجمالي الصادرات*

مليون لاير 
 قطري

حصة 
)%( 

مليون لاير 
 قطري

حصة 
)%( 

مليون لاير 
 قطري

حصة 
)%( 

مليون لاير 
 قطري

حصة 
)%( 

   103,870   47,676   28,097   75,773 اإلجمالي

 4.8 5,033 5.4 2,571 4.4  1,231.0 5.0 3,802 الخليجي التعاون مجلس دول

 2.0 2,034 0.5 256 3.2  889 1.5 1,145  عمان 

 1.6 1,691 3.5 1,655 0.1  18 2.2 1,673  المتحدة العربية األمارات

 1.3 1,302 1.4 666 1.1  318 1.3 984  الكويت 

 0.0 0 0.0 0 0.0    - 0.0 0  البحرين 

 0.0 6 0.0 6- 0.0  6 0.0 0 السعودية العربية المملكة

 1.7 1,734 0.8 386 2.4  674 1.4 1,060  األخرى العربية الدول

 68.2 70,817 100.8 48,073 40.5  11,372 78.5 59,445  آسيا

 14.2 14,723 24.6 11,729 5.3  1,497 17.5 13,226 اليابان

 12.4 12,861 24.0 11,429 2.5  716 16.0 12,145 الجنوبية كوريا

 11.1 11,564 9.8 4,692 12.2  3,436 10.7 8,128 الصين

 9.3 9,612 12.0 5,712 6.9  1,950 10.1 7,662 الهند

 6.2 6,405 12.6 6,019 0.7  193 8.2 6,212 سنغافورة

 15.1 15,652 17.8 8,492 12.7  3,580 15.9 12,072  آخرون 

 14.8 15,411 1.6 761 26.1  7,325 10.7 8,086  األوروبي االتحاد

 2.5 2,620 0.6 290 4.1  1,165 1.9 1,455 ايطاليا

 2.1 2,185 0.6- 309- 4.4  1,247 1.2 938 المتحدة المملكة

 1.7 1,731 0.3- 153- 3.4  942 1.0 789 فرنسا

 1.6 1,704 2.9- 1,384- 5.5  1,544 0.2 160 المانيا

 1.4 1,464 1.6 752 1.3  356 1.5 1,108 هولندا

 5.5 5,707 3.3 1,565 7.4  2,071 4.8 3,636  آخرون 

 1.4 1,488 1.7- 830- 4.1  1,159 0.4 329  األخرى األوروبية الدول

 5.8 6,002 8.8- 4,202- 18.2  5,102 1.2 900  األمريكية المتحدة الواليات

 1.5 1,531 1.3 643 1.6  444 1.4 1,087  األخرى أمريكا دول

 0.7 697 0.9 445 0.4  126 0.8 571  العربية الدول باستثناء أفريقيا

 1.1 1,157 0.4- 171- 2.4  664 0.7 493 أوقيانوسيا

 إجمالي الصادرات يشمل الصادرات قطرية المنشأ وإعادة التصدير ***
 أرقام أولية **
 ارات تشمل المناطق الحرة لإلماراتدولة االم*

 

  



 8102 الربع الثاني -النشرة الربعية إلحصاءات التجارة الخارجية السلعية    
Quarterly Bulletin on Qatar Foreign Merchandise Trade Statistics - Second Quarter 2018 

 

19 | P a g e  

 مالحظات فنية:
 

طرح من مخزون قطر من  تشير إحصاءات التجارة الخارجية للبضائع في دولة قطر إلى السلع التي تضاف .0
ُ
أو ت

املوارد املادية نتيجة لحركتها إلى داخل، أو خارج البالد. و بصيغة أخرى ال تندرج ضمن التجارة الخارجية للبضائع 

كل من السلع التي تمر عبر دولة قطر )ترانزيت(، والسلع التي تدخل أو تخرج من قطر على أساس مؤقت، وكذلك 

طرح من 
ُ
 مخزون قطر من املوارد ألاولية.التي ال تضاف أو ت

 

تعد الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة املالية لدولة قطر هي مصدر البيانات الخاصة بالواردات والبضائع  .8

عاد تصديرها حيث تشمل هذه ألاخيرة فقط السلع التي تم تخليصها عبر الجمارك بينما تعتبر الشركات املصدرة 
ُ
امل

 لى تقارير الشركات( هي املصدر الرئيس ي لصادرات السلع املحلية املنشأ. )البيانات املستندة ع

 

( والتي تتضمن قيمة البضائع في محل إنتاجها مضافا إليها أجور الشحن CIFتحسب قيمة الواردات على أساس ) ..

عاد والتأمين لحظة وصولها إلى املركز الجمركي، بينما تحسب قيمة الصادرات من السلع املحلية والسلع 
ُ
امل

( وهي تتضمن قيمة البضائع بما فيها كافة املصاريف واصلة إلى ظهر الناقلة وذلك FOBتصديرها على أساس )

 وفقا للتوصيات الجمركية.  

 

املعايير املستخدمة لتعيين البلدان التجارية الشريكة هي بلد املقصد النهائي بالنسبة للصادرات وبلد املنشأ  .7

 بالنسبة للواردات.

 

كل البضائع حسب التعريفة الجمركية املوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر نسخة معدلة  تصنف ..

(. و ألغراض تحليلية تقدم هذه النشرة أرقاما WTO( الصادر عن منظمة التجارة الدولية )HSعن النظام املنسق )

نيفه على طبيعة البضائع واملواد ( وهو الذي يعتمد في تصSITCتابعة للتصنيف املوحد للتجارة الدولية )

 املستخدمة في إنتاجها.

 

يتم وبشكل مستمر تنقيح إحصاءات التجارة الخارجية للبضائع على ضوء أحدث البيانات التي يتم نشرها من  .5

عاد 
ُ
خالل إصدارات النشرة السنوية وبناء على ذلك يتم إخطار مستخدمي البيانات بأن أرقام الصادرات والسلع امل

( يمكن أن تختلف FTQSرها والواردات التي يتم نشرها في نظام الاستعالم عن التجارة الخارجية للبضائع )تصدي

 عن ألارقام املوجودة في هذه النشرة.
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  فاهيم رئيسية:م

 
  الرموز املستخدمة في نشرات إدارة الاحصاءات الاقتصادية 

 الرمز   الوصف
 - الصفرالكمية صفر أو مقاربة الى 

 .. غير متوفر

 - - ال ينطبق

 ** أرقام أولية

 * أرقام مراجعة

 Y-o-Y التغيير مقارنة بالفترة المقابلة في السنة السابقة

 Q-o-Q التغيير مقارنة بالربع السابق

 يمثل الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات وإجمالي قيمة الواردات.  التجاري السلعي: امليزان 

 تتمثل في إجمالي قيمة الصادرات والواردات. التجارة:إجمالي حجم  

هي السلع التي يتم استيرادها من الخارج بغرض الاستهالك املباشر أو كمواد وسيطة أو سلع  الواردات السلعية: 

( وتتضمن قيمة البضائع في محل CIFأو إلعادة التصنيع، وتحسب قيمة الواردات السلعية على أساس ) ةرأسمالي

  إنتاجها
ً
 إليها أجور الشحن والتأمين لحظة وصولها إلى املركز الجمركي. مضافا

عاد تصديرها تشمل صادراتإجمالي الصادرات:  
ُ
 .السلع املحلية املنشأ، و السلع امل

ر أو كمواد هي السلع التي يتم إنتاجها داخل الحدود إلاقليمية للدولة بغرض الاستهالك املباش الصادرات السلعية: 

( FOBوالتي يتم تصديرها خارج البالد، وتحسب قيمة الصادرات السلعية على أساس ) سلع رأسماليةوسيطة أو 

 وتتضمن قيمة البضائع بما في ذلك كافة املصاريف واصلة إلى ظهر الناقلة أو مركز العبور الجمركي.

إجراءات التخليص الجمركي  هي السلع التي يتم استيرادها من الخارج ثم يعاد تصديرها بعد إتمام إعادة التصدير: 

( وتتضمن FOBكواردات بنفس الحالة التي تم استيرادها عليها، وتحسب قيمة السلع املعاد تصديرها على أساس )

 قيمة البضائع بما في ذلك كافة املصاريف واصلة إلى ظهر الناقلة أو مركز العبور الجمركي.

الزراعية والبلد الذي يتم استخراج املواد الخام من أراضيها دون إجراء هو بلد إلانتاج بالنسبة للحاصالت  بلد املنشأ: 

أي عملية صناعية عليها بالنسبة للمواد الخام، والبلد الذي تمت فيه عملية الصنع ألاخيرة فيما يتعلق بالسلع 

 املصنوعة.

لذي تتوقف أو تمر به وسيلة نقل هو جهة املقصد النهائية كما هو مدون في البيان الجمركي وليس البلد ا بلد املقصد: 

 البضائع بغرض املرور فقط )الترانزيت( أو إعادة الشحن.

قيمة السلعة وقيمة الخدمات املؤدى لتسليم السلع حتى حدود الدولة القيم على ظهر السفينة تشمل  فوب: 

 املصدرة.

والتأمين لتسليم السلع من ميناء القيمة سيف تشمل القيم على ظهر السفينة باإلضافة إلى تكاليف الشحن  سيف: 

 أو مكان التحميل إلى ميناء أو مكان الوصول في قطر.

هو تصنيف دولي مكون من ستة أرقام تم تطويره من ِقبل منظمة الجمارك العاملية، و يسمح  (:HSالنظام املنسق ) 

 . ملتداولة على أساس متعارف عليههذا النظام لكل الدول املشاركة بتصنيف البضائع ا

تعتبر هذه التعرفة نسخة معدلة عن النظام املنسق  التعرفة الجمركية املوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي: 

 HSلدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم إضافة رقمين للنظام املوحد )
ً
 مكونا

ً
 أرقام. 2من  ( ليصبح رمزا

تطويره من ِقبل شعبة إلاحصاء التابعة لألمم وهو نظام تصنيفي للمنتجات تم  (:SITCالتصنيف الدولي املوحد ) 

(، حيث يرتكز في تصنيفه على طبيعة البضائع واملواد املستخدمة في إلانتاج، و يتم استخدامه في UNSDاملتحدة )

 إحصاءات التجارة الخارجية، حيث يسمح بصياغة مقارنات دولية للبضائع والسلع املصنعة.  

مقارنة القيم لفترة زمنية محددة بالقيم لنفس الفترة من العام السابق، وفي هذه  نسبة التغير على أساس سنوي: 

 .8104 من عام الربع الثانيبقيم  8102 من عام الربع الثانيالنشرة تتم مقارنة قيم 

ق لنفس العام، مقارنة القيم لفترة زمنية محددة )ربع سنوي( بقيم الربع الساب نسبة التغير على أساس ربع سنوي: 

 .8102 من عام ألاول الربع بقيم  8102 من عام الربع الثانيمقارنة قيم  وفي هذه النشرة تمت
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 المناطق الصناعية:
 

 قطر، السعودية، إلامارات، عمان، البحرين و الكويت. (:GCCمجلس التعاون الخليجي ) 

الجزائر، املغرب، موريتانيا، العراق، سورية، ألاردن، فلسطين، اليمن، مصر، ليبيا، تونس،  دول عربية أخرى: 

 السودان، الصومال، جزر القمر، و جيبوتي.

اليابان، كوريا الجنوبية،  كوريا الشمالية، الصين، تايوان، هونغ كونغ، فيتنام، تايلند، كمبوديا، الفلبين،   آسيا: 

أذربيجان، كزاخستان، أرمينيا، سنغافورة، ماليزيا، جزر املالديف، إندونيسيا، بنغالديش، الهند، سريالنكا، باكستان، 

إيران، ميانمار، نبال، الوس، بوتان، غينيا الجديدة، بروناي، دار  أوزبكستان، طاجيكستان، تركمنستان، أفغانستان،

 السالم، جورجيا، و مكاو. 

ا، اليونان، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فلندا، فرنسا، أملاني الاتحاد ألاوروبي: 

مالتا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا،  جبل طارق، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، التفيا، لتوانيا، لكسمبورغ،

 سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، و اململكة املتحدة. 

 روسيا، سويسرا، أوكرانيا.ألبانيا، البوسنة و الهرسك، كرواتيا، أيسلندا، مقدونيا، النرويج،  دول أوروبية أخرى: 

 .الواليات املتحدة ألامريكية 

كندا، املكسيك، بناما، كوبا، جواتيماال، كوستا ريكا، هندوراس، السلفادور، إكوادور، بوليفيا،  دول أمريكية أخرى: 

روبا، فنزيال، البرازيل، الاوروغواي، البارغواي، البيرو، الشيلي، ألارجنتين، الدومينان، كولومبيا، 
َ
ترينيداد و توباغو، أ

 و باربودا.  جزر ألانتيل، جمايكا، بورتو ريكو، أنتيجوا،

مالي، ساحل العاج، غانا، نيجيريا، كاميرون، الجابون، السرياليون، زامبيا،  إفريقيا باستثناء الدول العربية: 

ماالوي، تنزانيا، كينيا، إثيوبيا،  جمهورية الكنغو الديمقراطية، ليسوتو، زمبابوي، مدغشقر، بتسوانا، سوازيالند،

أوغندا، ليبيريا، ناميبيا، جنوب إفريقيا، النيجر، أنغوال، موريشيوس، السنغال، املوزمبيق، إيريتريا، التوغو، 

 والرأس ألاخضر. غينيا بيساو، بوروندي، غينيا،

 الجديدة، و ناورو.أستراليا، تونغا، الفيجي، نيوزيالندا، السيشل، كاليدونيا  أوقيانوسيا: 

 


