جمعيت

2/7میلیون نفر

مساحت

 6/11کیلو متر مربع

پايتخت

دوحه

زبان رسمي

عربی

دين و مذهب

اسالم

شهرهاي مهم

دوحه ،الخور ،ام سعید،

عمده كشورهاي واردكننده از قطر

 ،چین 11%سنگاپور%8

دخان
مناطق آزاد تجاري

منطقه آزاد قطر

توليد ناخالص داخلي )براساس برابري قدرت

 340میلیارد دالر

کره جنوبی، 20%ژاپن%، 18هندوستان 13%

آمریکا ، 16%فرانسه% ، ، 13انگلستان11
%،چین % ،9هند%6

عمده كشورهاي صادركننده به قطر

خريد(
نرخ رشد GDP

 1/6درصد

نرخ تورم

 4درصد

درآمدسرانه

 124100دالر

حجم سرمايه گذاري خارجي

( 35/4میلیارد دالر)

ذخاير ارزي ذخاير طا
بودجه جاري )ميليارد دالر)

 15میلیارد

اقالم عمده صادراتي به جهان

گاز مایع ،نفت خام و دیگر تولیدات نفتی،
کودهای شیمیائی ،آهن و فوالد

اقالم عمده وارداتي از جهان

ماشین آالت  ،وسایل نقلیه (غیر از نوع
ریلی) ،مواد شیمیایی ،مواد غذایی

درآمدها 44 :
هزینه ها 54 :

کسری بودجه

 %-5/8از GDP

نوع پول و برابری با دالر

لایر قطر  1= 3/64دالر
آمریکا

فرش ،کلینکر ،انواع سیمان پورتلند ،لوله و پروفیل

اقالم عمده صادراتي ايران

از چدن و فوالد  ،سنگهای ساختمانی ،روغن
صنعتی ،سولفات باریم  ،کلوخه سنگ آهن ،پسته

درآمد جهانگردی

-

نرخ رشد تولیدات صنعتی

 3درصد

بدهی خارجی

 168میلیارد دالر

کشاورزی

همکاری خلیج فارس ،سازمان

پلی اتیلن ،وسایل نقلیه موتوری ،محصوالت آهنی

تازه ،بنزین  ،مصنوعات آلومینیدومی ،اشیاء
سرامیکی ،گچ بنایی  ،زعفران و برخی محصوالت

سازمان ملل متحد ،شورای

عضویت درسازمانهای بین المللی و منطقه ای

کنفرانس اسالمی ،اتحادیه عرب،
صندوق پول اعراب ،فائو ،گروه

اقالم عمده وارداتي ايران

 ،محصوالت هالوژنه هیدروکربون ها  ،سدیم
هیدروکساید  ،داروهای آنتی بیوتیک و برخی

 ، 77سازمان تجارت جهانی

تراز حسابهای جاری

6/4

محصوالت عمده کشاورزی

محصوالت شیمیایی

سبزیجات ،طیور ،میوه،

مبادالت بازرگاني با جهان )میلیارد دالر)

صادرات

لبنیات ،گوشت گاو ،ماهی

2018

82

تراز تجاری

واردات

+52

28

آمونیاک ،موصوالت تصفیه
شده نفتی ،کود شیمیایی،
محصوالت عمده صنعتی

مبادالت بازرگاني با ايران

1395

1396

1397

سیمان ،ذوب آهن و فوالد،

دوماهه
98

موصوالت پتروشیمی،
سیمان

محصوالت عمده معدنی

نفت و گاز

صادرات غير نفتي ايران(میلیون دالر)

95

241

223

33

واردات ایران(میلیون دالر)

10

23

9

2 /8

تراز بازرگانی(میلیون دالر)

+85

+218

+214

31/2

تعداد و تاریخ آخرین اجالس

 6اجالس ،ششمین اجالس ارديبهشت ماه
 1397در قطر

