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 قطر لدولة التجاري الميزان فائض لاير مليار 21.6

 1029 مايوشهر 
 

سه الخخطيط وؤلاحصاء جهاش  أصدز س 1029 عام ماًى عً شهس الخازجيتألاولي إلحصاءاث الخجازة  جلٍس ، حيث ٌشمل الخلٍس

 ، وفيما ًلي عسض مىجص للبياهاث :والىازداث( ًسذاث اإلايشأ اإلاحلي وإعادة الخصد)الصادزاث  بياهاث عً

ت الصادزاثإجمالي  ، بلغت كيمت1029عام  ماًى خالل شهس   (حشمل الصادزاث ذاث اإلايشأ اإلاحلي وإعادة الخصدًس التي) اللطٍس

ال 11.8  أي ملياز ٍز
ً
با ملازهت بشهس % 1.9 وظبخه زجفاعبا، و 1028عام  ماًىشهس ملازهت ب %8.8وظبخه  هخفاضبا كطسي جلٍس

ل  .(2كما هى مىضح في الجدول ) ،1029عام  ابٍس

ال يازمل 9.1 لخصل إلى هحى ،1029عام  ماًى  الىازداث الظلعيت خالل شهس كيمت هخفضتومً جاهب آخس ا كطسي  ٍز

لملازهت بشهس % 1.2بيظبت  زجفعتاو ، 1028عام  ماًى ملازهت بشهس %6.7 وظبخه هخفاضبا كما هى مبين في ،1029عام  ابٍس

 (.2)الجدول 

عام  ماًىشهس خالل والري ًمثل الفسق بين إجمالي الصادزاث والىازداث  الظلعي اإلايزان الخجازي  حلموفي ضىء ذلك فلد 

ال كطسي  23.7 ملدازهفائضا  1029  برلك  ،ملياز  ٍز
ً
 اهخفاضمسجال

ً
ال ملياز 2.3كدزه  ا ملازهت  %8.9أي ما وظبخه  كطسي  ٍز

 زجفاع، وا1028بالشهس اإلاماثل مً العام الظابم 
ً
 أي ما وظبخه 0.0ملدازه  ا

ً
با ال كطسي جلٍس  مع شهس  %3.0 ملياز ٍز

ً
لملازهت  ابٍس

 (.2، كما هى مىضح في الجدول )1029عام 

ت ألاخسي غاشاث الىفط "كيمت صادزاث  هخفضتا، 1028عام  ماًىوباإلالازهت مع شهس  )الغاش والتي جمثل  "والهيدزوكسبىهاث الغاٍش
ال كطسي 23.7لخصل إلى هحى  الطبيعي اإلاظال واإلاكثفاث والبروبان والبيىجان، إلخ..( كيمت  تزجفع، وا%7.1وبيظبت  ملياز ٍز

ت خام" ىث هفط وشٍىث مىاد معدهيت كاٍز ال كطسي وبيظبت 8.2 لخصل إلى ما ًلازب "ٍش كيمت  هخفضتكما ا ،%2.2ملياز ٍز

ىث هفط وشٍىثصادزاث  ت مخحصل عليها مً "ٍش ال كطسي و 2.6 ىلخصل إلى هحخام" غير  مىاد معدهيت كاٍز بيظبت ملياز ٍز
 (.2كما هى مبين في الجدول ) ،19.0%

 باليظبت لصادزاث دولت كطس دول اإلالصدصدازة  اليابان  وعلى صعيد الصادزاث حظب دول اإلالصد السئيظيت فلد احخلت
  8.0بليمت  1029 عام ماًى خالل شهس 

ً
با ال كطسي جلٍس ت،  %26.6وظبخه أي ما ملياز ٍز  يها جلمً إجمالي كيمت الصادزاث اللطٍس

 أي ما وظبخه  3.6بليمت الجىىبيت  كىزٍا
ً
با ال كطسي جلٍس ملياز  1.1بليمت  هىدالثم  مً إجمالي كيمت الصادزاث،% 27.2ملياز ٍز

 
ً
با ال كطسي جلٍس   (.2( والسطم البياوي )1كما هى مىضح في الجدول ) ،%9.6بيظبت و ٍز

 

الىازداث الظلعيت حيث  على زأض كائمت" الظيازاث اإلاصممت لىلل ألاشخاص "  مجمىعتجاءث  ،1029عام  ماًى وخالل شهس 

 وبا 0.3  بلغت كيمتها
ً
با ال كطسي جلٍس  الطائساث " أجصاءجليها، 1028عام  ماًىملازهت مع شهس % 16.7 وظبخه هخفاضملياز ٍز

ال كطسي وبا 0.3 بىحى  مجمىعت "   العمىدًت والطائساث العادًت  أجهصة " ، جليها مجمىعت%20.0 وظبخه هخفاضملياز  ٍز

 ملياز  0.1ًلازب  " إلى ماوأجصاؤها للشبكت، الىاكلت ألاجهصة ذلك في بما الظلكيين( جلغساف) البرق  أو( جليفىن ) للهاجف كهسبائيت

ال كطسي وبا  (.2، كما هى مبين في الجدول )%30.2وظبخه هخفاضٍز

كيتوعلى صعيد الىازداث حظب دول اإلايشأ السئيظيت فلد احخلت  لىازداث باليظبت  دول اإلايشأ صدازة الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

 و بيظبت 2.3بليمت  1029عام  ماًى خالل شهس دولت كطس 
ً
با ال كطسي جلٍس إجمالي كيمت الىازداث الظلعيت، مً % 28.1 ملياز ٍز

ال كطسي أي ما وظبخه 2.0بليمت  الصين ثم ال  0.9بليمت ملكت اإلاخحدة اإلا جليها ،%22.3 ملياز ٍز  كطسي أي ما وظبخهملياز ٍز

 (.1) ( والسطم البياوي1كما هى مىضح في الجدول ) ،9.6%

ازة لل د مً الخفاصيل ًسجى ٍش  اإلاىكع آلاحي:على  زابط الخجازة الخازجيتمٍص

     http://ftq.mdps.gov.qa:8088/ 

http://ftq.mdps.gov.qa:8088/
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Qatar Foreign Merchandise Trade Surplus was QR 13.6 billion 

 May, 2019 
 

 
 

The Planning and Statistics Authority has released preliminary figures of the value of exports of 
domestic goods, re-exports, and imports for May 2019. A brief analysis of the data is given below: 
  
In May 2019, the total exports of goods (including exports of goods of domestic origin and re-
exports) amounted to around QR 22.8 billion, showing a decrease of 8.4% compared to May 2018, 
and increased by 2.9% compared to April 2019. )Table 1). 
 
On other hand, the imports of goods in May 2019 amounted to around QR 9.2 billion, showing a 
decrease of 7.6% over May 2018. However, on a month on month (M-o-M) basis the imports 
increase by 2.1%. )Table 1). 
 
In May 2019, the foreign merchandise trade balance, which represents the difference between total 
exports and imports, showed a surplus of QR 13.6 billion almost, i.e. an decrease of about QR 1.3 
billion or 8.9% compared to May 2018, And increased by nearly QR 0.5  billion or 3.5% compared to 
April 2019. (Table1). 
 
The year on year (May 2019 to May 2018) decrease in total exports was mainly due to lower 
exports of Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons (LNG, condensates, propane, butane, 
etc.) reaching 13.6 billion approximately in May 2019, i.e. a decrease of 6.2%, Petroleum oils & oils 
from bituminous minerals (crude) reaching QR 4.1 billion nearly, increased by 1.1%, and decrease 
in the Petroleum oils & oils from bituminous minerals (not crude) reaching QR 1.7 billion, decreased 
by 29.5%.(Table1). 
 
In May 2019, Japan  was at the top of the countries of destination of Qatar’s exports with close to 
QR 4.0 billion, a share of 17.7% of total exports, followed by South Korea with almost QR 3.7 billion 
and a share of 16.1 %, India with about QR 2.2 billion, a share of 9.7%. (Table 2, Graph 1). 
 
During May 2019, the group of “Motor cars & other passenger vehicles”  was at the top of the 
imported group of commodities, with QR 0.3 billion, showing a decrease of 27.6% compared to May 
2018. In second place was “Parts Of Balloons Etc.; Parts Of Aircraft, Spacecraft Etc.” with QR 0.3 
billion, showing a decreased by 10.5%, and in third place was "Electrical Apparatus For Line 
Telephony/Telegraphy, Telephone Sets Etc.; Parts Thereof "  with QR 0.2 billion, decrease of 
35.1%. (Table1).   
 
In May 2019, United State of America was the leading country of origin of Qatar’s imports with about 
QR 1.3 billion, a share of 14.2% of the imports, followed by China with QR 1.0 billion almost, a 
share of 11.3%, and Unite Kingdom with QR 0.9 billion, a share of 9.7%. (Table 2, Graph 2). 
 
 
 

For more Details, please visit foreign trade link on our website:   
   

http://ftq.mdps.gov.qa:8088/ 
 
 
 
 
 

http://ftq.mdps.gov.qa:8088/
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 جدول مقارن لتجارة دولة قطر الخارجية
 1029 ابريل و 1028 مايومقارنة مع  1029 مايو

 
Qatar Foreign Merchandise Trade by Main Commodities 

May 2019 compared May 2018 and April 2019 

 
 

 Table(1): Values in million QR      : القيمة )مليون لاير قطري( (2) الجدول

 تفاصيل التجارة السلعية

 Value       القيمة
 نسبة التغير

Percentage 
Change 

Merchandise Trade Details 

 مايو
May 2019** 

 ابريل
April 2019* 

 مايو
May 2018* 

Y-o-Y  
(%) 

M-o-M  
(%) 

 . امليزان التجاري 1
13,561 13,104 14,884 -8.9 3.5 

1. Trade Balance 

 2.9 8.4- 24,842 22,115 22,758 . إجمالي الصادرات ) فوب (2
2. Total Exports (F.O.B.) 

 ذات املنشأ املحليإجمالي الصادرات من السلع  1.2
21,848 21,183 23,856 -8.4 3.1 

2.1 Exports of Domestic Products 

 أهم المجموعات السلعية المصدرة
      

Main Groups of Commodities Exported 

ت أخسي    غاشاث هفط وهيدزوكسبىهاث غاٍش
13,618 13,857 14,524 -6.2 -1.7 Petroleum Gases and Other Gaseous 

Hydrocarbons 

ت، )خام( ىث هفط وشٍىث مىاد معدهيت كاٍز  ٍش
4,122 3,758 4,079 1.1 9.7 Petroleum Oils & Oils obtained from 

Bituminous Minerals etc. (Crude) 

ه  ىث هفط وشٍىث مخحصل عليها مً مىاد معدهيه كاٍز ٍش
 )غير خام(

1,749 1,260 2,481 -29.5 38.8 Petroleum Oils & Oils obtained from 
Bituminous Minerals etc. (Not Crude) 

  غيرها مً اإلاجمىعاث الظلعيت
2,359 2,308 2,772 -14.9 2.2 

Other Groups of Commodities 

 إجمالي إعادة التصدير 2.2
910 932 986 -7.7 -2.4 

 2.2 Re-Exports 

 ***. إجمالي الواردات ) سيف (3
9,197 9,011 9,958 -7.6 2.1 

3. Imports (C.I.F.)*** 

 أهم المجموعات السلعية المستوردة
      

Main Groups of Commodities Imported 

 أطاطا اإلاصممت الظيازة العسباث مً وغيرها طيازاث 

 ألاشخاص لىلل
326 356 450 -27.6 -8.4    

Motor Cars & Other Motor Vehicles For The 
Transport Of Persons 

 العمىدًت والطائساث العادًت الطائساث أجصاء                 
314 448 351 -10.5 -29.9 .Parts of Balloons Etc.; Parts of Aircraft,       

Spacecraft Etc 

( جلغساف) البرق  أو( جليفىن ) للهاجف كهسبائيت أجهصة 

 وأجصاؤها للشبكت، الىاكلت ألاجهصة ذلك في بما الظلكيين
185 226 285 -35.1 -18.1 Electrical Apparatus For Line 

Telephony/Telegraphy, Telephone Sets 
Etc.; Parts Thereof 

 غيرها مً اإلاجمىعاث الظلعيت 
8,372 

 

7,981 8,872 -5.6 4.9 
      Other Groups of Commodities 

 

Note: Main groups of commodities follow Harmonized System at four digits level 
 
* Revised Figures 
** Preliminary Figures 
*** The main source of data is General Authority of Customs 

 المجموعات السلعية على مستوى الحد الرابع من النظام المنسق مالحظة:
 
 أرقبم مراجعة   *

 أولية أرقبم **

 الرئيسي للبيبنبت هي الهيئة العبمة للجمبركالمصدر  ***

 
. 
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 التجارة الخارجية لدولة قطر حسب الشركاء الرئيسيين 
 1029 ابريل و 1028 مايو مقارنة مع 1029 مايو

 
Qatar Foreign Merchandise Trade by Major Partner Countries 

May 2019 compared with May 2018 and April 2019 
 
 
 

Table(2): Values in million QR  
  

 
 

 قطري( القيمة )مليون لاير:  (2) جدولال

Major Partner Countries 

  حصة ):( من اإلجمالي
Share (%) in Total 

 
May 

 2019** 

Value       القيمة

 مايو البلدان الشريكة الرئيسية
May  

2018* 

 ابريل
April  

  2019* 

 مايو
May  

2019** 

Total Exports by Major Countries of Destination     إجمالي الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية 

Japan 
17.7 3,775 3,447 4,022 

 اليابان

South Korea 
16.1 4,242 3,997 3,658 

 كوريا الجنوبية

India 
9.7 2,737 2,681 2,216 

 الهند

China 
8.3 2,958 1,846 1,890 

 الصين

Singapore 
6.9 1,279 2,669 1,577 

 سنغافورة

Imports by Major Countries of Origin 
  

 إجمالي الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية 

United States of America 
14.2 1,815 1,882 1,308 

 األمريكية المتحدة الواليات

China 
11.3 1,235 970 1,036 

 الصين

United Kingdom 
9.7 414 427 895 

 المملكة المتحدة

Germany 
8.7 564 452 797 

 المانيا

India 
5.0 637 696 460 

 الهند

 

* Revised Figures 

** Preliminary Figures 
أرقام مراجعة *  

أولية أرقام **  
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 1029 مايو –إجمالي الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية  :2الرسم البياني 
Graph1: Exports by Major Countries of Destination – May 2019 

 

 
 
 
 
 
 

:1سم البيانيالر   1029 مايو –إجمالي الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية   
     Graph2: Imports by Major Countries of Origin – May 2019 
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