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فرصتهایتجاری

قطر-ایران
1397بهمن ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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قطر-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد قطر

دوحه:پایتخت
عربی: زبان رسمی
اسالم:دین
مشروطهحکومت متمرکز پادشاهی :دولت
از نظر مساحت در  170رتبه )کیلومتر مربع 11،586:مساحت

م درصد مساحت ایران و چیزی معادل مساحت استان ق0.7دنیا، 
(در ایران

ریال قطر:واحد پول
صادرات گاز طبیعی مایعوابسته به : اقتصاد(LNG)
و سایر تان عربسبا تنها مرز زمینی : راه های ارتباطی با دنیا

.رانایمرزهای قطر از طریق دریا با بحرین، امارات و 
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017اقتصاد قطر در سال

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی

(دالرمیلیارد 1700تولید ناخالص داخلی ایران )میلیارد دالر 339

 (:دبر اساس برابری قدرت خری)سرانه تولید ناخالص داخلی

(هزار دالر20تولید ناخالص داخلی سرانه ایران )هزار دالر 128

درصد1.596: رشد اقتصادی

 درصد0.4: نرخ تورم

ریال قطر در برابر  3.64: نرخ ارز رسمی
(1981از سال )دالر امریکا 

درصد0.1: نرخ بیکاری
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نفر2،639،211: جمعیت کل

درصد2.66: رشد جمعیت

درصد75.07: سهم جمعیت مردان

درصد24.93: سهم جمعیت زنان

 درصد88: اتباع خارجیجمعیت سهم

هرم جمعیتی قطر

قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017جمعیت قطر در سال
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017قطر در سال وضعیت تجارت خارجی

تجارت کاالیی قطر با جهان

میلیارد دالر64: صادرات
(میلیارد دالر106: صادرات ایران)

میلیارد دالر28: واردات
(میلیارد دالر52: ایرانواردات )

میلیارد دالر36مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر54مثبت : ایرانتراز تجاری )
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(بانک جهانی: منبع)مقایسه حجم واردات کاال و خدمات ایران و قطر 

درصد  28، تنها (برابری نسبت به قطر30با جمعیتی )واردات کاال و خدمات ایران 
.بیشتر از قطر است

قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017وضعیت تجارت خارجی قطر در سال
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017وضعیت تجارت خارجی قطر در سال

سهم از کل واردات
(درصد)

ارزش واردات  
(میلیون دالر)

نوع کاال کد 
محصول

هرتب

14.18 3945 ماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطعات آن 84 1

8.34 2322 ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت، تلویزیون 85 2

8.04 2236 وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها 87 3

7.36 2048 وسایل نقلیه هوایی، فضایی، و قطعات آن ها 88 4

7.25 2017 شدهدادهپوششمروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی، فلزات گرانبها، فلزات 71 5

3.01 838 مصنوعات از چدن، آهن و فوالد 73 6

2.59 719 ...مبل، مبل های طبی و جراحی، اسباب تختخواب و همانند، چراغ و وسایل روشنایی و 94 7

2.18 605 کشتی ها، قایق ها و سازه های شناور 89 8

2.11 587 ، آالت و سنجیآالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت
جراحیدستگاه های طبی و

90 9

2.08 579 پالستیک و محصوالت آن 39 10

2017اقالم عمده وارداتی قطر در سال 

ITC: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017وضعیت تجارت خارجی قطر در سال

(درصد)سهم  از کل واردات  (میلیون دالر)ارزش  کشور رتبه

11.23 3124 ایاالت متحده امریکا 1

11.21 3119 بریتانیا 2

8.94 2487 آلمان 3

8.11 2255 فرانسه 4

7.12 1980 امارات متحده عربی 5

6.05 1682 چین 6

4.28 1190 ژاپن 7

4.26 1185 هند 8

3.75 1043 ایتالیا 9

2.97 827 عمان 10

... ... ... ...

0.89 248 ایران 24

(2017)شرکای عمده تجاری قطر در بحث واردات 

ITC: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017وضعیت تجارت خارجی قطر در سال

سهم از کل صادرات  
(درصد)

ن میلیو)ارزش صادرات 
(دالر

نوع کاال کد 
محصول

هرتب

85.00 54230 یمواد قیری؛ مواد معدن. سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها 27 1

3.91 2495 پالستیک و محصوالت آن 39 2

2.18 1392 آلومینیوم و کاالهای ساخته شده از آن 76 3

1.98 1264 کود 31 4

1.85 1182 مواد شیمیایی آلی 29 5

1.11 707 مواد معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی، فلزات گرانبها، فلزات نادر خاکی 28 6

0.57 367 آهن و فوالد 72 7

0.40 256 ها، فلزات پوشش مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی، فلزات گرانب
داده شده

71 8

0.36 231 نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان 25 9

0.27 170 سایر محصوالت شیمیایی 38 10

2017اقالم عمده صادراتی قطر در سال 

ITC: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 2017وضعیت تجارت خارجی قطر در سال

(درصد)سهم از کل صادرات  (میلیون دالر)ارزش  کشور رتبه

17.66 11264 کره جنوبی 1

17.21 10983 ژاپن 2

12.69 8093 هند 3

10.03 6400 چین 4

8.10 5165 سنگاپور 5

4.15 2646 تایوان 6

3.99 2544 تایلند 7

2.52 1608 پاکستان 8

2.45 1564 بریتانیا 9

2.15 1371 مصر 10

... ... ... ...

0.04 23 ایران 52

(2017)شرکای عمده تجاری قطر در بحث صادرات 

ITC: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 بخش کشاورزیتجارت خارجی قطر در

FAO: منبع

2007-2016قطر طی سال های بخش کشاورزی صادرات و واردات 
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 بخش کشاورزیتجارت خارجی قطر در

(تن)واردات میزان کاال رتبه

192،960 برنج 1

185،376 گندم 2

124،532 نوشیدنی های غیر الکلی 3

123،062 گوشت مرغ 4

85،593 جو 5

84،369 پیاز 6

71،597 شکر 7

58،775 سیب زمینی 8

57،792 گوجه فرنگی 9

54،190 سبوس گندم 10

(2016)قطر در بخش کشاورزی وارداتیکاالهای عمده 

FAO: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 بخش کشاورزیتجارت خارجی قطر در

(تن)صادرات میزان کاال رتبه

33،568 آب، یخ و غیره 1

16،531 آرد گندم 2

3،822 نوشیدنی های غیر الکلی 3

2،964 روغن 4

2،004 بستنی 5

1،609 غالت آماده 6

1،223 موز 7

401 چربی گاوی 8

291 مارگارین 9

185 شیر تازه گاوی 10

(2016)کاالهای عمده صادراتی قطر در بخش کشاورزی 

FAO: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
تجارت خارجی قطر با ایران

2017کاالهای عمده صادراتی ایران به قطر در سال 

سهم از کل صادرات  
(درصد)

ارزش صادرات  
(میلیون دالر)

نوع کاال کد 
محصول

رتبه

23 58 مواد قیری؛ معدنی. سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها 27 1

13 32 نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان 25 2

11 27 سبزیجات خوراکی و برخی از ریشه ها و غده های گیاهی 07 3

10 25 آهن و فوالد 72 4

8 19 میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه 08 5

5 12 فرش و سایر پوشش های نساجی 57 6

4 10 ا دانه های روغنی و میوه های حبوبات؛ دانه های دیگر، دانه ها و میوه ها؛ صنعتی ی
...دارویی

12 7

4 9 ع حیوانی، ومحصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصوالت خوراکی از منب 04 8

3 7 قطعات سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه 68 9

2 5 قهوه، چای، و ادویه جات 09 10

ITC: منبع
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2017کاالهای عمده وارداتی ایران از قطر در سال 

سهم از کل واردات  
(درصد)

هزار  )واردات ارزش
(دالر

نوع کاال کد 
محصول

هرتب

59 13997 محصوالت دارویی 30 1

12 2828 وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها 87 2

9 2221 سنجی ، آالت و آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت
دستگاه های طبی و جراحی

90 3

5 1132 ...مواد قیری؛ معدنی . سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها 27 4

4 907 ...وعات آماده سازی برای روغنکاری، مصنصابون، مواد آلی سطح فعال، مواد شستشو، مواد 34 5

3 839 ماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطعات آن 84 6

2 564 ...مواد معدنی؛ ترکیبات آلی و معدنی فلزات گرانبها، فلزات  28 7

2 510 ...ون ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت، تلویزی 85 8

0.98 233 فراورده های مختلف خوراکی 21 9

0.59 140 شیشه و ظروف 70 10

ITC: منبع

قطر-فرصتهایتجاریایران
تجارت خارجی قطر با ایران
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قطر-فرصتهایتجاریایران
وضعیت فضای کسب و کار در قطر

2017تا 2008طی سال های شروع یک کسب و کار در قطر زمان الزم برای 

بانک جهانی: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
وضعیت فضای کسب و کار در قطر

(ریقادر خاورمیانه و شمال آف)سهولت انجام کسب و کار مقایسه رتبه قطر و رقبای اقتصادی آن در 

Doing Business 2018: منبع
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قطر-فرصتهایتجاریایران
وضعیت فضای کسب و کار در قطر

Doing Business 2018: منبع

Doing Businessشاخص 10رتبه کشور قطر بر اساس 
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قطر-فرصتهایتجاریایران
 جمع بندی در قالب ماتریسSWOT

تهدیدها فرصت ها

ن؛وجود رقبای نسبتاً سرسخت همچون ترکیه، عمان، هند و چی-
یفیت ترجیح مصرف کنندگان قطری به استفاده از کاالهای با ک-

باال و لوکس؛
کمبود و عدم تناسب زیرساخت های حمل و نقل در دو کشور؛-
؛وجود موانع بانکی میان دو کشور برای انجام مبادالت تجاری-
.عدم وجود روابط بیمه ای قوی میان دو کشور-

سیاسی میان دو کشور؛عدم وجود تنش در روابط-
اشتراکات فرهنگی میان دو کشور؛-
ثبات سیاسی، اقتصادی و چشم انداز روشن به آینده در قطر؛-
قطر دارای باالترین درآمد سرانه در جهان؛-
در قطر و نیاز این کشور به مصالح ساختمانی و2022برگزاری جام جهانی -

خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با زیرساخت ها و پروژه های مرتبط؛
و وجود مرز دریایی میان دو کشور؛کوتاه جغرافیاییفاصله-
قطر به واردات غذا و محصوالت کشاورزی به ویژه گوشت، مرغ، اتکای-

صیفی جات، لبنیات و نان؛
که نیامکان حمل کاالها از ایران به قطر توسط شناورهای فلزی غیرکنوانسیو-

ظرفیت کمتری دارند و سریعا قادرند کاالها را به مقصد برسانند؛

نقاط ضعف نقاط قوت

باال بودن قیمت سوخت و هزینه حمل و نقل کاالها در ایران؛-
انداردهای  پایین بودن کیفیت محصوالت ایرانی در مقایسه با است-

جهانی؛
گان  عدم نظارت بر نحوه بسته بندی، زمانبندی ارسال کاال، ناو-

از حمل دریایی و تبیین روش چگونگی نقل و انتقال ارز حاصل
صادرات به کشور قطر؛

شور نبود یک دیپلماسی اقتصادی واحد برای صادرات به این ک-
در سطح ملی و نیزعدم وجود راهبرد مشخص از سوی طرف ایرانی

برای حضور بلندمدت در قطر؛

وجود منابع عظیم مصالح ساختمانی و معدنی در ایران؛-
ویژه تولید محصوالت کشاورزی بهتوانمندی ایران در صنایع غذایی و نیز-

میوه، سبزی و صیفی جات؛
؛توانمندی ایران در ارائه خدمات فنی و مهندسی به ویژه در مباحث عمرانی-
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قطر-فرصتهایتجاریایران
راهبردهایی برای توسعه تعامالت تجاری

تنظیم موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور؛
توسعه تعامالت و همکاری های سیستم های بانکی؛
تشکیل صندوق مشترک تضمین صادرات برای تأمین مالی صادرات؛
ایجاد مراکز تجاری ایرانی در قطر؛
ایجاد بستر مراودات دو سویه بین بازرگانان ایران و قطر؛
توسعه و تقویت خطوط دریایی و هوایی؛
برقراری روابط بیمه ای میان دو کشور؛
   نظااارت و ارتقااای کیفیاات محصااوالت عرهااه شااده بااه بازارهااای قطاار مطاااب  بااا

استانداردهای جهانی؛
توسعه هدفمند بازاریابی موثر در بازارهای قطر و شناساندن کاالهای ایرانی؛
       مهندسای در ارتبااط باا    فنای و  توساعه و تقویات تعاامالت بارای صاادرات خادمات

.2022زیرساخت ها و پروژه های مرتبط با جام جهانی 



فرصتهایتجاری

قطر-ایران
1397بهمن ماه 

اتاق تعاون ایران


