
 
 

 

 



 
 

 

 التجاري لدولة قطر الميزان مليار لاير فائض 4.7

 1026 فبرايرفي شهر 

 
، حيث 0216عام فبراير عن شهر الخارجيةتقريرها األولي إلحصاءات التجارة  ت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءأصدر 

 للبيانات : عرض موجز ا يلي ، وفيموالواردات( يرذات املنشأ املحلي وإعادة التصد)الصادرات  يشمل التقرير بيانات عن
 

تشمل الصادرات ذات املنشأ املحلي وإعادة  التي) القطرية الصادراتإجمالي  ، بلغت قيمة0216عام  رفبرايخالل شهر 

بنسبة  تنخفضاو  ، 0212عام  رفبراي شهر مقارنة ب  %30.2بانخفاض نسبته  قطري أي ريال مليار  11.2( التصدير

 .(1) الجدول  .0216عام  رينايمقارنة بشهر  8.4%

قطري  ريال يارمل 6.6 لتصل إلى نحو ،0216عام  رفبراي الواردات السلعية خالل شهر قيمة رتفعتا من جانب آخرو 

 .(1) الجدول  ، 0216 عام ر ينايمقارنة بشهر  %12.1 تهنسب نخفاضبا، و  0212عام ر فبراي مقارنة بشهر % 3.2 وبنسبة

  0216 عامر فبرايشهر خالل والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات  عيالسل امليزان التجاري  حققكما 
ً
فائضا

 بذلك  ،مليار  ريال قطري  1.8 مقداره
ً
 مسجال

ً
مقارنة بالشهر  %23.2 أي ما نسبته قطري  ريال مليار  4.2 قدره انخفاضا

 رتفاعوا ،0212املماثل من العام السابق 
ً
 عام يناير مقارنة مع شهر  % 3.0 ري أي ما نسبتهقطمليار  ريال  2.0  مقداره ا

 .(1) الجدول ، 0216

غازات النفط "املتمثلة في  املجموعات السلعية نخفضت قيمة صادرات أهم، ا0212عام  فبراير باملقارنة مع شهر و 

لتصل إلى نحو  (.تان، إلخ.)الغاز الطبيعي املسال واملكثفات و البروبان والبيو والتي تمثل  "والهيدروكربونات الغازية األخرى 

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد "قيمة صادرات كما انخفضت  ، %81.0بنسبة و  مليار ريال قطري  12.8

"زيوت نفط وزيوت قيمة صادرات ، وكذلك انخفضت %31.2 بنسبة مليار ريال قطري  0.0لتصل إلى  "معدنية قارية خام

 .(1) الجدول  .%38.2 بنسبة مليار ريال قطري و  2.1نحو  لىلتصل إخام" غير  مواد معدنية قارية

مليار ريال قطري  0.6 بقيمة 0216 عام ر فبرايخالل شهر  بالنسبة لصادرات دولة قطر دول املقصدصدارة  الياباناحتلت 

 طري أي ما نسبتهمليار  ريال ق 0.1 بقيمة كوريا الجنوبية يهاتلمن إجمالي قيمة الصادرات القطرية،  %11.0نسبته أي ما 

 ( الرسم البياني0) الجدول  .%13.6 بنسبةو مليار  ريال قطري  0.3 بقيمة الهندثم  من إجمالي قيمة الصادرات، 12.1%

(1). 

الواردات السلعية  على رأس قائمةالسيارات املصممة لنقل األشخاص "جاءت مجموعة  ،0216عام  فبرايرخالل شهر 

 أجزاء مجموعة "،  تليها 0212 عام ر فبرايمقارنة مع شهر  %2.1 قدره نخفاضباقطري و ل مليار ريا 2.4حيث بلغت قيمتها 

 أجهزة "  تانخفضثم   %81.6نسبته  رتفاعباو مليار  ريال قطري  2.6 بقيمة" العمودية  والطائرات العادية الطائرات

ريال  مليار  2.0 إلى " وأجزاؤها للشبكة، الناقلة األجهزة ذلك في بما السلكيين( تلغراف) البرق  أو( تليفون ) للهاتف كهربائية

 . (1) الجدول  .%6.1 قطري وبنسبة

بقيمة  0216 عام فبراير لواردات دولة قطر  خالل شهر بالنسبة  دول املنشأ دارةصالواليات املتحدة األمريكية  كما احتلت

مليار ريال قطري أي ما  1.2بقيمة صين ال ثممن إجمالي قيمة الواردات السلعية،  %10.1 بنسبةمليار ريال قطري و  1.0

(، الرسم 0) الجدول  .%6.8 مليار ريال قطري أي ما نسبته 2.6 مةبقي االمارات العربية املتحدة تليها،  %12.3نسبته 

 .(0) البياني

 على املوقع اآلتي: رابط التجارة الخارجيةمزيد من التفاصيل يرجى زيارة لل
  
 http://ftp.qsa.gov.qa:8088 
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 طر الخارجيةجدول مقارن لتجارة دولة ق
 1026 يناير و 1025 رفبرايمقارنة مع  1026 رفبراي

 
Qatar Foreign Merchandise Trade by Main Commodities 

February 2016 compared February 2015 and January 2016 

 
Table(1): Values in million QR  

  

 

 

 : القيمة )مليون لاير قطري( (2) الجدول

Merchandise Trade Details 

 نسبة التغير
Percentage Change 

Value   القيمة

 فبراير تفاصيل التجارة السلعية
February 

2015* 

 يناير
January 

2016* 

رفبراي  
February 

2016** M-o-M (%) 
Y-o-Y 
(%) 

1. Trade Balance 
3.0 -53.5 15,924 7,196 7,409 

 . الميزان التجاري2

2. Total Exports (F.O.B.) 
-4.8 -32.5 25,207 17,882 17,015 

 إجمالي الصادرات ) فوب ( .1

 2.1 Exports of Domestic Products 
إجمالي الصادرات من السلع ذات المنشأ  2.1 16,256 17,347 24,584 33.9- 6.3-

 المحلي

Main Groups of Commodities 
Exported 

     
 رةأهم المجموعات السلعية المصد    

Petroleum Gases and Other 
Gaseous Hydrocarbons 

-10.9 -41.2 17,620 11,621 10,353 
 غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى  

Petroleum Oils & Oils obtained 
from Bituminous Minerals etc. 
(Crude) 

35.5 -31.5 3,172 1,604 2,174 
 مزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خا

 Petroleum oils & oils from 
bituminous minerals (not crude) 

9.9 -34.5 1,139 679 746 
غير  زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية

 خام

  Other Groups of Commodities 
-13.4 12.5 2,652 3,443 2,983 

 غيرها من المجموعات السلعية 

 2.2 Re-Exports 
41.9 21.6 624 535 759 

 إجمالي إعادة التصدير 1.1

3. Imports (C.I.F.) 
-10.1 3.5 9,283 10,686 9,606 

 . إجمالي الواردات ) سيف (3

Main Groups of Commodities 
Imported 

     
 أهم المجموعات السلعية المستوردة     

Motor Cars & Other Motor Vehicles 
For The Transport Of Persons  

-8.9 -0.1 808 886 807 
السيارات وغيرها من العربات السيارة 

  المصممة أساسا لنقل األشخاص 

            Parts of aircraft and helicopters etc 

-16.6 47.9 390 692 577 
 العمودية والطائرات العادية الطائرات أجزاء       

 
Electrical Apparatus For Line 
Telephony/Telegraphy, Telephone 
Sets Etc.; Parts Thereof. 

-22.8 -9.7 267 312 241  

 البرق أو( تليفون) للهاتف كهربائية أجهزة
 الناقلة األجهزة ذلك في بما السلكيين( تلغراف)

 وأجزاؤها للشبكة،

Other Groups of Commodities 
-9.3 2.1 7,818 8,796 7,981 

 غيرها من المجموعات السلعية 

 

Note: Main groups of commodities follow Harmonized System at 4-
digits level 

 
 المجموعات السلعية على مستوى الحد الرابع من النظام المنسق مالحظة: 

* Provisional estimate  

  

 تقديرات معدلة *     
** Preliminary estimate       ** تقديرات أولية 

 



 
 

 

 

 طر حسب الشركاء الرئيسيين التجارة الخارجية لدولة ق
 1026 يناير و 1025 فبراير مقارنة مع 1026 رفبراي

 
Qatar Foreign Merchandise Trade by Major Partner Countries 

February 2016 compared with February 2015 and January 2016 
 
 

Table(2): Values in million QR  

  

 

 

 )مليون لاير قطري(: القيمة  (2) الجدول      

Major Partner Countries 

 فبراير
February 

  حصة )٪( من اإلجمالي
Share (%) in total 

2016** 

Value   القيمة

 فبراير البلدان الشريكة الرئيسية
February 

2015* 

  يناير
January 

2016* 

رفبراي  
February 

2016** 

Total Exports by Major Countries of 
Destination  

    
 إجمالي الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية 

Japan 
17.2 7,040 3,265 2,921  

 اليابان

South Korea 
15.7 4,286 2,940 2,679  

 الجنوبية كوريا

India 
13.6 2,254 2,700 2,310  

 الهند

China 
10.1 2,023 1,510 1,711  

 الصين

United Arab Emirates 
6.8 974 1,308 1,159  

 المتحدة العربية االمارات

Imports by Major Countries of 
Origin 

    
 إجمالي الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية 

      
United States of  America 

12.1 994 1,293 1,167 
 الواليات المتحدة األمريكية

    
 China 

10.3 1,096 1,199 988 
 الصين

  
      United Arab Emirates 

9.4 808 793 903 
 االمارات العربية المتحدة

     
  Japan 

8.0 613 723 772 
 اليابان

    
  Germany 

7.5 539 1,125 719 
 المانيا

 

* Provisional estimate 

  

 تقديرات معدلة *     

** Preliminary estimate      ** تقديرات أولية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 1026 فبراير –ت حسب دول المقصد الرئيسية إجمالي الصادرا :2الرسم البياني 
Graph1: Exports by Major Countries of Destination – February 2016 

                                        

 
 

:1انيسم البيالر   1026 فبراير –إجمالي الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية     
     Graph2: Imports by Major Countries of Origin – February 2016 

 

 


