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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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شریفى، کیومرث، 1359 - : سرشناسه
راهنماى تجارت با قطر / [ به سفارش ] سازمان توسعه تجارت ایران ، معاونت بازاریابى : عنوان و نام پدیدآور

و تنظیم روابط سازمان ؛ مجریان طرح کیومرث شریفى ، مصطفى مسعودى.
تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانى  ، 1389 .: مشخصات نشر

  154 ص. : مصور ، جدول ، نمودار.: مشخصات ظاهرى
 40000 ریال : 4-238-468-964-978: شابک

فیپا: وضعیت فهرست نویسى
ایران -- روابط اقتصادى -- قطر: موضوع
قطر -- بازرگانى -- ایران: موضوع

مسعودى، مصطفى،  1364 - : شناسه افزوده
شرکت چاپ و نشر بازرگانى: شناسه افزوده
سازمان توسعه تجارت ایران. معاونت بازاریابى و تنظیم روابط: شناسه افزوده

 /DS247ق6ش1389 4: رده بندى کنگره
 5505363/327: رده بندى دیویى

3 6 1 9 0 1 2 : شماره کتابشناسى ملى

شابک: 978-964-468-238-4
راهنماي تجارت با قطر
شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: کیومرث شریفى، مصطفى مسعودى
مدیرهنري: فرشته سعیدا

شناسنامه کتاب:
چاپ اول: 1389
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

طی سال هاي گذشته، شاهد تکوین تدریجی « نظام اقتصادي یکپارچه جهانی» بوده ایم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
سال ها در پی  داشته است. از یک سو توسعه ارتباطات و دسترسی گسترده مشتریان به 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواست هاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روش هاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر 
روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و 
محد ودیت هاي آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرور ت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخش هاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیرقابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
به  کنترل  غیرقابل  عناصر  وسیله  به  نامطمئن  شرایط  کار،  و  کسب  محیط هاي  تمام  در 
وجود می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن 
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اضافه می کند. مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند 
با شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در  اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
نسبتاً سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
در پایان الزم می دانم از همکاري همه دست اندرکاران تهیه و تولید مجموعه کتاب هاي 
حاضر به ویژه جناب آقاي رضا توفیقی، «معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان» و کلیه 
کارشناسان سازمان که با این مجموعه همکاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 
همچنین از سرکار خانم فرشته  سعیدا و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر 

تالش هاي ایشان در طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابک افقهی   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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شامل  قطر  کشور  پایه  اي  اطالعات  بخش،  این  در 
موقعیت جغرافیایی، مساحت، همسایگان، جمعیت، 
شهرهاي مهم، واحد پول و تفاوت زمان با ایران ارایه 

می  شود.  

 نام رسمی کشور 
قطر1 

در گذشته قطر معروف به محل صید مراورید بوده است. پرچم کشور قطر داراي دو رنگ 
سفید و عنابی است که هشت فلش این دو رنگ را از یکدیگر جدا کرده است.  

 موقعیت جغرافیایی
در  و  آسیا  قاره  غربى  جنوب  در  قطر 
منطقه  ى خاورمیانه قرار دارد. این کشور 
شبه  جزیره   اى کوچک است که از شرق، 
غرب و شمال با آب  هاي خلیج فارس و 

از جنوب با عربستان هم  مرز است.

1. Qatar

اطالعات پایه
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 مساحت
قطر کشوري کوچک است. وسعت خاك این کشور برابر 
و  صد  دیدگاه  این  از  که  است  مربع  کیلومتر  با 11,586 
همه  ى  می  رود.  شمار  به  جهان  کشور  پنجمین  و  شصت 
مساحت قطر، خشکی بوده و رودخانه یا آب هاى انباشته 
مانند دریاچه در آن وجود ندارد. قطر چند جزیره  ى بسیار 

کوچک در خلیج فارس دارد.

 همسایگان
این کشور از سه جهت شمال، شرق و غرب داراى 563 
مرز  است.  فارس  خلیج  آب  هاى  با  مشترك  مرز  کیلومتر 
شصت  سعودي،  عربستان  با  کشور  این  مشترك  خاکى 
راه  از  ولى  ندارد،  دیگرى  همسایه ى  قطر  است.  کیلومتر 
آب با کشورهاى نزدیک مانند ایران، بحرین و امارات در 

ارتباط است.

 جمعیت
بر اساس گزارش مرکز آمار قطر، جمعیت این کشور در سال 

2008 میالدي برابر با 1,450,000  نفر بوده است. 

 شهرهاي مهم
این  شرقى  ساحل  در  که  است  قطر  پایتخت  دوحه1  شهر 
شهرهاي  دیگر  دارد.  قرار  فارس  خلیج  حاشیه  در  کشور 

1. Duha
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هستند.  جمیلیه7  و  ام صالل6  الریان5،  الوکره4،  خور3،  دوخان2،  ام سعید1،  کشور  این  مهم 
الریان یکى از توابع دوحه بوده که پس از دوحه پرجمعیت ترین شهر قطر است.

 واحد پول 
واحد پول این کشور، ریال قطر است که نماد جهانى 
صد  به  ریال  هر  مى شود.  داده  نشان   QAR با  آن 
 2010 سال  جوالي  ماه  در  مى  شود.  تقسیم  درهم 
میالدي، یک دالر آمریکا برابر با 3/63 ریال قطر و 

هر ریال قطر برابر با 2,706 ریال ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بین  المللی این کشور نسبت به ساعت گرینویچ سه ساعت جلوتر (3GMT+) و 
از ایران نیم ساعت عقب  تر (0/5-) است. در نیمه نخست سال که ساعت در ایران یک 
ساعت به جلو برده می  شود، اختالف زمانی شهر دوحه با تهران منفی یک و نیم (1/5-) 

می شود.

1. Umm Saeed
2. Dukhan
3. Khur
4. Al Vakra
5. Al Rayan
6. Umm Salal
7. Jamilia
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در  می  شود.  بررسی  جداگانه  صورت  به  قطر  قانونی  و  سیاسی  محیط  هاي  فصل  این  در 
بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قواي سه  گانه  ي 

مجریه، مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه  هاي بانفوذ مطالعه می  شود.  
در بخش محیط قانونی، قوانین مالکیت، مالکیت فکري، گمرکی، کنسولی، ثبت و راه اندازي 
شرکت  ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه  گذاري و عضویت درسازمان هاي بین  المللی، 

پیمان  هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بیان می  شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه  ي کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه  هاي بانفوذ سیاسی بررسی می  شود. 

1-1. تاریخچه ي حکومت  
در سرزمین قطر به عنوان بخشى از تمدن ایران، در دوران پیش 
از تاریخ زندگى وجود داشته است. کتیبه  ها و مجموعه ظروف 
حدود  از  که  می  دهد  نشان  قطر  خاك  در  شده  کشف  سفالی 
4,000 سال پیش از میالد مسیح در این منطقه افرادي زندگى 

مى کرده اند.
اعراب نخستین ساکنان شناخته شده قطر هستند. این کشور براى قرن  ها در گستره  ى 

حکومت عباسى و سپس عثمانى قرار داشت. 

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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از اوایل قرن هجدهم میالدي، سلطنت خاندان «آل ثانی» بر قطر آغاز شد. خانواده  ى آل 
ثانی در بخش شمالی شبه جزیره قطر اسکان یافتند. در اواسط قرن نوزدهم میالدي، این 
طایفه به محل دوحه امروزي کوچ کردند. این کشور نیز مانند بیشتر کشورهاي عربى از 

سال 1827 میالدي، زیر سلطه امپراتوري عثمانی درآمد. 
در سال 1878 میالدي، شیخ جاسم بن محمد، جانشین پدر خود شیخ محمد بن ثانی 
شد. در سال 1913 میالدي، عبداهللا بن  جاسم به قدرت رسید. در هنگام فرمانروایی وي، 

نفت براي نخستین بار در قطر کشف شد. 
در سال 1916 میالدي و در دوران جنگ جهانی اول، قطر با امضاي پیمانى تحت حمایت 
انگلیس قرار گرفت و در سال 1943 میالدي در پى پیمان دیگري، حمایت انگلیس از این 

کشور افزایش یافت. 
این  در  ترك  ها  حکومت  عثمانى،  حکومت  فروپاشى  پى  در  و  اول  جهانى  جنگ  از  پس 

سرزمین نیز پایان یافت.
شیخ حمد بن عبداهللا از سال 1940 تا 1948 میالدي بر قطر حکومت کرد. در سال 1949 
میالدي، شیخ علی بن عبداهللا به سلطنت رسید و تا سال 1972 میالدي به حکومت خود 

ادامه داد. 
 1971 سال  در  که  این  تا  داشت،  قرار  انگلیس  پرچم  زیر  میالدي   1970 سال  تا  قطر 
میالدي براى جدایى از بحرین اعالم استقالل نمود و عضویت در امارات عربی متحده را 
نیز نپذیرفت. در سال 1972 میالدي، شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی با یک کودتاي بدون 
خونریزي حکومت را به دست گرفت. قطر بر اساس پیمانى در سوم سپتامبر سال 1973 

میالدى از انگلستان جدا شد. 
در سال 1991 میالدي از این کشور براي پایگاه نیروهاي بین المللی در جنگ خلیج فارس 
استفاده شد. در سال 1995 میالدي، ولیعهد حمد بن خلیفه با حمایت خاندان حاکم و 
مردم قطر پدرش (شیخ خلیفه بن  حمد آل ثانى که در سفر تفریحى در کشور سوییس به 
سرمى  برد) را عزل کرد و به سلطنت رسید. از آن هنگام تاکنون این کشور شاهد برخى 
تغییرات گسترده و اصالحات لیبرال بوده است، براى نمونه، آزادى مطبوعات در این کشور 

گسترش یافته است. 
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در اواخر سال 1996 میالدي جاسم بن حمد آل ثانی به ولیعهدي انتخاب شد. از رویدادهاي 
مهم سال 1999 میالدي، مشارکت زنان در انتخابات شوراي شهر براي نخستین بار در 

این کشور بود.

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
نوع حکومت رسمى این کشور امیرنشین موروثی است. امیر در این کشور مقام اول سیاسى 
و حکومتى به شمار رفته و تصمیم  گیرنده کلیدي در همه  ى امور مهم و کالن کشور است. 

در واقع مى  توان گفت که خانواده ى آل ثانى قدرت را در این کشور در دست دارد.
انتخابات سال 1999 میالدي براى به دست آوردن 29 عضو شوراى شهر، اولین انتخاباتى 
بود که در آن زنان قطرى اجازه  ى راى داشتند. امیر قطر، شیخ حمد بن خلیفه، طرفدار 
سیاست باز و آزاد است. از هنگام به قدرت رسیدن امیر قطر، شیخ حمد فرمانده نیروهاى 

مسلح و وزارت دفاع باقى مانده و به توانمند کردن ارتش قطر پرداخته است. 

1-2-1. قانون اساسی
این کشور از سال 1972 میالدي داراي قانون اساسی موقـت بوده است که بـر اساس آن 
امیر داراي صالحیت و اختیارات گسترده  اى است و دستورهاى حکومتـی را صادر می  کند. 
در ژوئن سال 1999 میالدي امیر قطر با تشکیل یک کمیته 32 نفره و تعیین ضرب  االجل 
سه ساله آنها را مامور تدوین قانون اساسی دایم این کشور کرد تا زمینه برگزاري نخستین 
انتخابات مجلس شوراي ملی قطر را فراهم آورند. بازنگرى قانون اساسى قطر در 29 آوریل 
سال 2003 میالدي با انتخابات عمومى تصویب شد و پس از تایید امیر قطر در نهم ژوئن 

سال 2005 میالدي اجرایى شد.
بر اساس قانون اساسی قطر این کشور یک حکومت و کشور مستقل عربی است و اسالم 
مذهب رسمی و شریعت (قوانین اسالمی) منبع اصلی قانون  گذاري در آن به شمار مى  رود. 
بر پایه  ى همین قانون اساسى تشکیالت حکومتی در قطر شامل سه قوه مجریه، قضاییه 

و مقننه است.
همچنین بر اساس قانون اساسی قطر، هدف سیاست خارجی این کشور تحکیم پیوندهاي 
دوستی با کشورهاي مسلمان و همه  ى مردم جهان است. حفظ و تعمیق همبستگی عربی، 
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تعهد و هماهنگی با سیاست  ها و هدف  هاي شوراي همکاري خلیج فارس و تعهد به اصول 
منشور سازمان ملل متحد از اصول سیاست خارجی قطر در سطح منطقه، جهان اسالم و 

روابط بین  الملل به شمار می  رود. 

1-2-2. قوه مجریه
هم  اکنون شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر بوده 
و شخص اول این کشور به شمار مى  رود. رییس دولت 
یا نخست  وزیر قطر شیخ حمد بن  جاسم بن  جابر آل ثانى 

نام دارد.
عالی  ترین رکن اجرایی کشور، قوه مجریه یا هیات وزرا 
توسط  و  بوده  قطر  امیر  عهده  بر  آن  ریاست  که  است 

نخست  وزیر اداره می  شود. این رکن، نظارت و هماهنگی میان وزرا و ارگان  هاي دولتی را بر 
عهده دارد. امیر قطر آیین  نامه  هاى دولتى را صادر کرده و مصوبات هیات وزیران را تایید 

و امضا می  کند.  

1-2-3. قوه مقننه
قوه مقننه شاخه  ى قانون گذار سیستم حکومتى امیرنشین قطر به شمار مى  رود. بر اساس 

اصل 76 و 77 قانون اساسی مجلس شورا عهده  دار قوه مقننه است.
را  دولت  عمومی  بودجه  شورا  مجلس 
تصویب می  کند و بر قوه مجریه نظارت 
مشورتی  شورایی  نهاد،  این  می  کند. 
است که از مهم  ترین وظایف آن تعیین 
زمینه  هاي  در  کشور  عمومی  مشی  خط 
از  پیشنهادي  لوایح  بررسی  گوناگون، 
سوي هیات وزرا پیش از تصویب امیر و 

بررسی لوایح بودجه است.
مجلس مشورتی داراي کمیته  هاي امور حقوقی و قانون  گذاري، مالی و اقتصادي، خدمات 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 21

عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطالعاتی است. 
مجلس شورا متشکل از 45 عضو است که سی نفر از آنها از راه انتخابات عمومی، به طور 
مستقیم و پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و دیگر افراد مطرح کشور برمى  گزیند. سی 

و هفتمین دوره مجلس شورا در نوامبر سال 2008 میالدي آغاز به کار کرد.

1-2-4. قوه قضاییه
 قوه قضاییه قطر نهاد اصلى داورى در شکایات حقوقى و قانونى به شمار مى  رود. بر اساس 
بندهاي 129 تا 140 قانون اساسی قطر، حاکمیت قانون، اساس حکومت در دولت قطر 
است. قوه قضاییه مستقل بوده و دادگاه  ها با انواع و درجات گوناگون، عهده  دار مسئولیت هاي 

قضایی مختلف هستند.
هیچ  هستند.  مستقل  قضات  و  می  کند  صادر  قانون  اساس  بر  را  خود  احکام  قضاییه  قوه 
قدرتی به جز قانون بر قضات حاکم نیست و هیچ ارگانی نمی  تواند در مسایل و یا روند 

دادرسی و اجراي عدالت مداخله نماید.
نظارت بر قوه قضاییه بر عهده وزیر دادگستري است. وزارت دادگستري عملکرد دادگاه  ها 
و قضات را سازمان دهی و نظارت می  کند. قوانین قضایی این کشور کامًال  بر اساس اصول 
و مبانی اسالمی است. بر اساس قانون مصوب سال 2003 میالدي چند نوع دادگاه شامل 
دادگاه تشخیص، دادگاه فرجام خواهى، دادگاه بدوي و دادگاه شرعی در این کشور وجود 

دارد.

 دادگاه  ها
می  کند.  تنظیم  آنها  اختیارات  و  صالحیت  درجات،  تنوع،  به  توجه  با  را  دادگاه  ها  قانون، 
دادگاه  هاي نظامی (به جز موارد برقراري حکومت نظامی) تنها به آن دسته از جرایم نظامی 
که افراد نیروهاي مسلح و انتظامی مرتکب می  شوند در چارچوبی که قانون آن را روشن 

نموده، رسیدگی می کنند.
ببشتر جلسات دادگاه  ها علنی است، مگر این که دادگاه به خاطر مراعات نظم عمومی و یا 
عفت عمومی جامعه تصمیم بگیرد، جلسات را غیرعلنی برگزار کند. قضات را نمی  توان از 

کار خود عزل نمود، مگر در مواردي که قانون مشخص کرده است. 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


22 / راهنماي تجارت با قطر

شوراي عالی قضایی عهده  دار حسن اجراي وظایف دادگاه  ها و نهادهاي تابعه و همکار آن 
عالی، اختیارات و صالحیت  هاي آن را به روشنى  شوراي  قانون، چگونگی تشکیل  است. 
تعیین کرده است. قانون همچنین ارگان ذیربط در حل و فصل منازعات اداري را تعیین 

کرده و اساس نامه و چگونگی وظایف آن را مشخص نموده است. 

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی هاي انجام شده توسط مراجع بین المللی، قطر در میان کشورهاي آسیایى 
و به ویژه منطقه خاورمیانه از ثبات نسبی برخوردار است. برابر ارزیابی هایی که صندوق 
ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور در طبقه بندي ریسک، رتبه ي 2 را داراست و 
سقف اعتبارات کوتاه  مدت (زیر دو سال) براي این کشور معادل هشتاد میلیون دالر و 
براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت ( باالى دو سال) معادل صد و شصت میلیون دالر 

است.

1-4. افراد و  گروه هاي با نفوذ
و   دسته  ها  گوناگونى  رو،  همین  از  و  است  اندك  جمعیت  با  امیرنشین  کشورى  قطر 
گرایش هاى سیاسى در آن وجود ندارد. در واقع گروه حاکم که وابسته به خاندان امیر قطر 
مى  باشد در بیشتر امور سیاسى و حکومتى فعال هستند و جزو افراد بانفوذ در این کشور 

محسوب می شوند.

2. محیط قانونی
ثبت  سرمایه  گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 
قانونی  مشوق  هاي  و  معافیت  ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بیان می  شود.

2-1. حقوق مالکیت 
در  را  صنعتی  و  تجاري  اماکن  مسکن،  می توانند  حقوقی)  و  حقیقی  خارجی  ها (اشخاص 
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قطر به مدت پنجاه سال اجاره کنند. این دوره زمانی قابل تمدید نیست.
در قوانین سرمایه گذاري این کشور، سرمایه گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 49 درصد 
مالکیت شرکت قطري را داشته و 51 درصد باقی  مانده باید در مالکیت یک شریک قطري 
باشد. در موارد خاص وزیر امور مالی، اقتصاد و تجارت می تواند اجازه مالکیت صد درصدي 
سهام پروژه ها در زمینه هاي کشاورزي، صنعت، درمان، آموزش، گردشگري و بهره برداري 

از منابع طبیعی، انرژي و معادن را به خارجی ها بدهد.

2-2. قانون مالکیت فکري
به  کشور  این  می  کند.  حمایت  فکري  و  معنوي  آثار  بیشتر  از  قطر  فکري  مالکیت  قانون 
این  پیمان هاي  و  معاهده ها  از  برخى  قطر  است.  پیوسته  فکري1  مالکیت  جهانی  سازمان 

سازمان را پذیرفته است، که در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره می کنیم:
 . کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکري2 در سوم سپتامبر 1976 

 . پیمان نایروبى در بیست و سوم جوالى 1983 
. کنوانسیون برن3 در پنجم جوالى 2000 

 . کنوانسیون پاریس4 در پنجم جوالى 2000 
 . پیمان کپى رایت سازمان جهانی مالکیت فکري5 در بیست و هشتم اکتبر 2005 

پیمان نمایش و فونوگرام سـازمان جهانی مالکیت فکري6  در بیسـت و هشتم اکتبر 
 .2005

2-3. قانون سرمایه گذاري 
قانون سرمایه گذاري قطر با نام قانون شماره ي 13 مصوب سال 2000 میالدي، چگونگی 
انجام فعالیت هاي اقتصادي خارجی ها در این کشور را مشخص می کند. وزارت امور مالی، 

1. WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. WIPO Convention
3. Berne Convention 
4. Paris Covnention
5. WIPO Copyright Treaty
6. WIPO Performances and Phonograms Treaty
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این  در  خارجی  سرمایه گذاري  به  مربوط  امور  هماهنگی  مسوول  قطر،  تجارت  و  اقتصاد 
کشور است.

حال  در  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاري  به  بخشیدن  رونق  منظور  به  قطري  مقامات 
مانند  قوانین  این  از  برخی  هستند.  کشور  این  سرمایه  گذاري  قوانین  در  اصالحاتی  انجام 
محدودیت 49 درصدي سهم مشارکت خارجی  ها در شرکت هاي قطري، در تضاد با منافع 

سرمایه گذاران خارجی است. 
از  بهره مندي  خارجی،  سرمایه گذار  حقوق  تضمین  و  حمایت  قطر،  سرمایه  گذاري  قانون 
اعتبار، انتقال اعتبار، بازگشت اصل و سود سرمایه و در صورت بروز اختالف، نحوه برطرف 

نمودن آن را پیش  بینی کرده است.

2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
آغاز فعالیت یک شرکت در قطر نیازمند طی مراحل شش  گانه و ارایه مستندات مورد نیاز 
به ادارات دولتی از جمله وزارت اقتصاد و بازرگانى، اتاق صنعت و بازرگانى و اداره امور 
شهرى و شهردارى این کشور است. مراحل ثبت شرکت جدید در قطر در جدول شماره ي 

1 ارایه شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار)

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

دادن درخواست تایید نام پیشنهادى اول
یک روزشرکت به وزارت اقتصاد و بازرگانى 

پانصد ریال قطر براى نام  هاى 
عربى و هزار ریال قطر براى 

نام  هاى غیر عربى

گشودن حساب بانکى و سپرده  گذارى دوم
بدون هزینهیک روزکمترین سرمایه

امضاى اسناد مشارکت پیش از باز کردن سوم
هفتاد تا صد ریال قطریک روزدفتر اسناد رسمى در وزارت دادگسترى 
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ثبت شرکت در وزارت اقتصاد و بازرگانى چهارم
 (MEC)بدون هزینهیک روز

بدون هزینهیک روزثبت شرکت در اتاق صنعت و بازرگانى پنجم

ششم
دریافت پروانه بازرگانى و لیسانس داراى 
نشان (Signage License) از اداره امور 

شهرى و شهردارى 
یک روز

20.020 ریال قطر براى دو 
سال بهره مندى از پروانه 

بازرگانى، 10,000 ریال براى 
هر سال پس از آن و 75 

ریال قطر نیز براى لیسانس 
نشان دار. 

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانین گمرکی
این  بر  مى  شود.  تعیین  کاال   (CIF) سیف  ارزش  مبناى  بر  تنها  گمرکى  حقوق  قطر  در 
اساس، عوارض چندگانه و چندباره از کاالى ورودى به این کشور دریافت نمى  شود و افراد 
و شرکت  هاى واردکننده  ى کاال به قطر مى  توانند، پیش برآوردى از میزان هزینه  ها داشته 
باشند. سازمان و تشکیالت گمرك قطر داراى فرآیندها و رویه  هاى کارآمد و مناسبى بوده 

و از جمله گمرك  هاى خوب منطقه به شمار مى  رود. 
گفتنى است که گمرك ایران و قطر با هم پیمان همکارى دارند. همچنین در این کشور 
یک منطقه آزاد تجارى با نام «پارك علم و فناورى قطر» وجود دارد. مقامات دو کشور 

ایران و قطر یادداشت تفاهمى براى پرهیز از دریافت مالیات مضاعف امضا کرده  اند. 
منعقد  اقتصادي  همکاري  پیمان  فارس،  خلیج  همکاري  شوراي  کشورهاي  دیگر  با  قطر 
تجاري  روابط  گسترش  براي  مشترك  بازاري  تاسیس  پیمان،  این  از  هدف  است.  کرده 

کشورهاي یادشده است. 
یکسانی  گمرکی  حق  که  نمودند  توافق  پیمان  عضو  کشورهاي  میالدي  سال 2003  در 
بیشتر  براي  یادشده  گمرکی  حق  کنند.  وضع  عضو  کشورهاي  به  کاالها  واردات  براي  را 
کاالهاي وارداتی برابر با پنج درصد ارزش یا بهاي کاال است. واردات کاال به مناطق آزاد 
تجاري مشمول پرداخت حقوق گمرکی نیست. در این چارچوب، کاالهایی که بر اساس 
فرایند تولید در قطر از ارزش افزوده اي بیش از چهل درصد ارزش اولیه در هنگام ورود 
بدون  می توانند  کاالها  این  مالکان  می  روند.  شمار  به  داخلی  کاالهاي  باشند،  برخوردار 
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پرداخت عوارض واردات کاال، محصوالت خود را به کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس 
صادر کنند.

هماهنگی میان بخش هاي گمرك،  قرنطینه، بهداشت، استاندارد و بندر در سیستم ترخیص 
کاال، باعث کاهش زمان فرایند ورود کاال به این کشور شده است. 

2-6. قوانین بانکی
بانک مرکزي قطر1، نهاد اصلی نظارت کننده بر سیستم 
پولی این کشور است. قطر از دید قانونی بسیاري از 
می کند.  رعایت  را  بانک  داري  جهانی  استانداردهاي 
زمینه هاي  در  کشور  این  داخلی  مقررات  و  قوانین 
عربى  کشورهاي  دیگر  به  نسبت  بانک  داري  و  مالی 

پیشرفته  تر است.
پویایی سیستم بانکی و آزادى بازارهاي مالی در چند سال گذشته، موجب پیشرفت بخش 
مالی بازار قطر شده است. درکنار این آزادى عمل، مقامات قطرى اهمیت بسیارى به ثبات 
بازارهاى مالى این کشور داده و مى  کوشند تا از بروز آشفتگى در آن جلوگیرى کنند. برخی 

از مهم ترین بانک هاي قطر شامل موارد زیر می شود:
Al Ahli Bank of Qatar 
British Bank of the Middle East 
The Chartered Bank 
Grindlays Bank Ltd .
Qatar National Bank 
Arab bank 
Al Mashreq Bank 
Commercial Bank of Qatar Ltd .

1. Qatar Cantral Bank (QCB)
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United bank Pakistan 
Bank of Oman 
La Banque de paris et des pays Bas 
Doha Bank Ltd . 
Qatar islamic Bank 

2-7. قوانین ارزي
با توجه به سیاست آزادى اقتصادى که سرلوحه برنامه  هاى این کشور است، کنترل ارزى 
نیز در قطر وجود ندارد و خروج و ورود ارزهاى خارجى به آن آزادانه انجام مى  شود. در 
بانک  ها و نهادهاى مالى قطر، کارت  هاى اعتبارى و چک  هاى مسافرتى پذیرفته مى  شود. 
براى پول محلى و ارزهاى خارجى محدودیتى وجود ندارد و در بانک  ها و صرافى  هاى این 

کشور مى  توان ریال قطر را تهیه کرد.

2-8. قوانین مالیاتی 
پیش از سال 2009 میالدي، میزان مالیات بر درآمد شرکت هاي خارجی 35 درصد بوده 
است که در بازنگري قوانین مالیاتی قطر در سال 2009 میالدي، این میزان مالیات به ده 

درصد کاهش یافته است.
تقسیم  زیر  بخش  سه  به  مالیات  پرداخت  مشمول  خارجی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

می شوند:
 شرکت هاي خارجی ثبت شده در قطر.

 موسسات خارجی داراي شعبه دایمی در قطر.
 افراد خارجی ساکن در قطر به جز کارکنان و کارگران.

سایر  نمی شود.  دریافت  افراد  درآمد  بر  مالیات  و  فروش  و  خرید  مالیات  کشور،  این  در 
مالیات هاي اصلی این کشور، شامل عوارض شهرداري است که به میزان پنج درصد از بهاي 
اجاره و ده درصد از ارزش مواد غذایی، نوشیدنی ها و اتاق هاي هتل ها دریافت می شود. 
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هزینه ي ثبت خودروي جدید و دریافت مجوز اقامت و کسب وکار، سایر مالیات هاي دریافتی 
در این کشور هستند. به طور کلی در قطر، مالیات فردي وجود ندارد.  

2-9. قوانین کنسولی 
داشتن روادید پیش از رفتن به کشور قطر ضرورى است. دریافت روادید در فرودگاه دوحه 
امکان پذیراست، مشروط بر این که تایید وزارت کشور، به عالوه ضمانت یکى از هتل  هاى 
دوحه را به همراه داشته باشد. بازرگانان مى  توانند با معرفى یک شرکت، مجوز اقامت دو 
هفته  اى دریافت کنند. براى جهانگردان روادید پانزده روزه صادر مى  شود و اتباع کشورهاى 
شوراى همکارى خلیج فارس مى  توانند بدون روادید یک هفته در قطر اقامت داشته باشند. 
هتل  ها نیز  مى  توانند انجام کارهاى روادید را 48 ساعت پیش از آمدن مسافر یا مسافران 
مسئولین  باشد،  نداشته  وجود  منعى  که  صورتى  در  گیرند.  عهده  به  آنها  جانب  از  خود 
دولتى درخواست فرستاده شده از سوى هتل را مورد تایید قرار مى  دهند. افراد خارجى 
مقیم در صورتى که بیش از شش ماه در بیرون از قطر به سر برده باشند، دوباره نیاز به 

روادید دارند. 

 روادید تجاري
روادید تجاري 72 ساعته در فرودگاه دوحه با شرایط زیر صادر مى  شود:

 رزرو قبلی اتاق در یکی از هتل  هاي چهار یا پنج ستاره.
 مراجعه به هواپیمایی قطر ایرویز یا دیگر شرکت  هاي هوایی معتبر.

 داشتن کارت اعتباري و یا دست  کم مبلغ پنج هزار ریال قطر به صورت نقد.
 ارایـه مـدارك نشـان  دهنده   ى بـازرگان یا سـرمایه  گذار بـودن فرد (ماننـد کارت 

بازرگانی). 
 اعالم نام یک شرکت تجاري قطري در فرودگاه به عنوان طرف مذاکره  کننده.

براي صدور این روادید، نیازى به داشتن دعوت نامه از شرکت تجاري قطري نیست و تنها 
اعالم نام شرکت قطري براي درج در فایل مربوطه در فرودگاه کافی است. درخواست کنندگان 
می  توانند براي دسترسی به نام و مشخصات شرکت  هاي قطري به سایت اتاق بازرگانی و 

صنعت قطر (www.qcci.org) مراجعه کنند.
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 براى دریافت روادید تجاري بر اساس دعوت قبلی، درخواست  کنندگان باید داراي دعوت نامه 
معتبر از یک شرکت تجاري قطري باشند. شرایط این نوع روادید عبارت است از:

 داشتن دعوت نامه از یک شرکت تجاري قطري.
 رزرو هتل از سوي درخواست  کننده یا شرکت دعوت  کننده.

 ارایه مجوز روادید دریافت شده به شرکت هواپیمایی انتقال دهنده فرد به قطر.

  روادید گردشگري
اتاق  رزرو  شرط  به  و  قطر  ستاره  پنج  و  چهار  هتل  هاي  کانال  از  تنها  روادید  نوع  این 
صادر شده و تصویر آن براي درخواست  کننده فرستاده مى  شود. درخواست  کنندگان باید 
ضمن تماس با یکی از هتل  هاي مورد نظر، کپی گذرنامه را نیز براى هتل بفرستند. هتل 
کارهاى الزم را نزد مراجع قطرى براي دریافت روادید به عمل آورده و مجوز را در اختیار 

درخواست کننده قرار می  دهد، تا فرد هنگام سوار شدن به هواپیما آن را ارایه کند.
روادید،  دریافت  براي  شده  پرداخت  هزینه  دیگر،  کشورهاى  از  بسیارى  مانند  قطر  در 
غیرقابل برگشت است. براي هرگونه مسافرت به این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه 

شود: 
 ورود بیشتر کاالها به قطر به جز اسلحه و مشروبات الکلى آزاد است.

 فاصله فرودگاه دوحه تا مرکز شـهر شـش کیلومتر اسـت و مجهز به تاکسى است. 
عـوارض فرودگاهى دریافت نمى  شـود و امکان اسـتفاده از خدمات بانکى، پسـت، 
فروشـگاه بدون عوارض گمرکى  (Free Shop) و رستوران شبانه  روزى در فرودگاه 

وجود دارد.
 گواهى  هاى بهداشتى الزم براى ورود به قطر شامل گواهى واکسیناسیون تب زرد در 
صورت عبور از یک منطقه آلوده به این بیمارى ضروري است. کودکان زیر یک سال 
از این قضیه مسـتثنى هستند. بهتر است که قبل از سفر به این کشور، واکسن ضد 
فلج، کزاز و تیفویید تزریق شـود. در این کشـور، باید آب و شیر را پیش از مصرف 

جوشاند.
 مراقب اشـیاي ارزش مند و مدارك مسـافرتی خود باشید و اصل گذرنامه خود را در 

صندوق امانات هتل یا محل اقامت نگهداري کنید.
 چنانچـه به هر دلیل توسـط پلیس محلی بازداشـت شـدید، از ماموریـن بخواهید 
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به اسـتناد ماده ي 36 کنوانسـیون وین درباره ي امور کنسـولی، سـریعًا سفارت یا 
نزدیک ترین نمایندگى ایران را از موضوع آگاه سازند. 

 اگر به زبان محلی آشـنایی ندارید، از امضاي هرگونه اوراق و اسناد خودداري کنید. 
البته افراد در این کشـور تحت حاکمیت قوانین محلی هسـتند و وظایف نمایندگی 
ایـران مبنـی بر ارایـه ي خدمات کنسـولی، به معنـاي نقض قوانین کشـور میزبان 

نیست. 
 به همراه داشتن و یا مصرف مواد مخدر از جرایمى است که به شدت از سوى مقامات 
قضایـى قطر با آن برخورد مى  شـود، به گونه  اى که بـدون در نظر گرفتن مقدار آن، 
این جرم دسـت  کم بیست سال حبس را به دنبال دارد. آوردن مواد کدیین  دار مانند 
قرص  هاى مسـکن به این کشـور غیر قانونى بوده و در صورت تجویز پزشک باید با 

مقامات هماهنگ شود. 
 به علت عدم وجود قرارداد انتقال محکومین از حبس میان دو کشور، در صورتى که 
فرد به هر عنوان توسط مقامات قضایى این کشور به زندان محکوم شود، باید دوران 
محکومیت خود را در زندان  هاى محلى سپرى کند. ورود غیر قانونى افراد افزون بر 

جریمه نقدى، شش ماه حبس و اخراج از این کشور را در پى خواهد داشت. 
 اقامت بیش از مدت مجاز براى کسانى که به عنوان جهانگرد به قطر مى  روند، روزانه 

دویست ریال قطر جریمه نقدى دارد.

و موافقت نامه  هاي تجاري 3. عضویت در سازمان  هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي 
تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پیمان هاي  بین  المللی،  سازمان هاي  در  کشور  این 

بسیاري عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین  المللی بسیاري ست. این سازمان ها عبارتند از:  

.  سازمان جهانی تجارت1 
شوراي همکاري کشورهاي حاشیه خلیج فارس2. 

1. World Trade Organization (WTO)
2. Gulf Cooperation Council 
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 سازمان ملل متحد.
 . سازمان کشورهاى صادرکننده  ى نفت1 

 بانک جهانی.
 صندوق بین  المللی پول.
 سازمان جهانی گمرك.

 آژانس تضمین سرمایه  گذاري چندجانبه.
. سازمان جهانی مالکیت فکري2 

 اتاق بازرگانی بین المللی.
 کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.

 بانک بین  المللی ترمیم و توسعه. 
 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو).

 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو). 
 سازمان بین  المللی استاندارد.

 سازمان بین  المللی توسعه .
 سازمان جهانی ارتباطات راه دور.

 سازمان جهانی ماهواره  هاي مخابراتی. 
 سازمان بین  المللی هیدروگرافی (آب  شناسی). 

 سازمان بین المللی دریانوردي.
 آژانس بین  المللی انرژي اتمی.

 پلیس بین الملل.
 سازمان بین المللی مهاجرت (ناظر).

 سازمان جهانی کار.
 سازمان کنفرانس اسالمی.

1. Organization of Petrolium Expoting Counries (OPEC)
2. World Intellectual Property Organization (WIPO)
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 سازمان جهانی اتحادیه  هاي کارگري.
 بنگاه مالی بین المللی. 

 سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد.
 اتحادیه ي جهانی پست.

 . سازمان منع جنگ  افزارهاي شیمیایی1 
 سازمان بهداشت جهانی.

 بانک توسعه اسالمی. 
 کمیته بین  المللی المپیک. 

 سازمان کشورهاي عربی صادرکننده  ي نفت. 
 سازمان جهانی هواشناسی. 
 سازمان جهانی گردشگري. 

 نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل در لبنان.
 سازمان بین  المللی هواپیمایی کشوري (آیکائو). 

 کنفرانس صلح آفریقا. 
 بنیاد بین  المللی پیشرفت کشاورزي. 

 بانک توسعه اقتصادي عرب.
این کشور هم چنین به جنبش غیرمتعهدها2 نیز پیوسته است. 

در  فعاالنه  کشور،  این  همچنین،  دارد.  متحد  ملل  سازمان  با  صمیمانه  اي  همکاري  قطر 
کنفرانس  ها و نشست  هاى جنبش عدم تعهد مشارکت می  کند و از اقدامات اوپک در تعیین 

قیمت نفت و ثبات اقتصادي جهان حمایت مى  کند. 
این کشور در تحکیم روابط خود با کشورهاي اسالمی، جهان سوم و عرب می  کوشد و در 

این راستا، در صدر کشورهاي کمک  کننده به دولت  هاي نیازمند قرار دارد. 

1. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
2. Non Aligned Movement
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3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهمیت بسیار باالیی 
در تجارت بین الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت نامه هاي تجاري میان کشورها، 

رساندن تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. 
منافع  از  شدن  محروم  معناي  به  موافقت نامه ها،  و  پیمان ها  این  در  عضویت  عدم 

موافقت نامه هاي مذکور به ویژه در زمینه ي صادرات است. 
قطر عضو پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي و بین  المللی بسیاري 

است. این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:
. صندوق توسعه ي اقتصادي و اجتماعی عرب1 

. صندوق پول عرب2 
. منطقه ي تجارت آزاد پان - عرب3 

3-3. عضویت در اتحادیه هاي گمرکی
فارس  خلیج  همکاري  شوراي  شش  جانبه  گمرکی  اتحادیه ي  اعضاي  از  یکی  کشور  این 
است. بر این اساس، از سال 2003 میالدي عوارض گمرکی یکسانی در مبادالت کاال و 
خدمات بین کشورهاي عضو، شامل عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان اعمال 

می  شود. 

1. Arab Fund for Economic and Social Development
2. Arab Monetary Fund 
 3. Pan-Arab Free Trade Area 
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در این فصل به مطالبی هم چون دین، زبان، عالیق و الگوي زندگی و مصرف، نهادهاي 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم قطر پرداخته می  شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور قطر، هم چون دین و 

زبان و سپس با آداب و رسوم کلی مردم این کشور آشنا می  شویم. 
1-1. دین

پیروان  را  قطر  جمعیت  بیشتر 
مى  دهند.  تشکیل  اسالم  دین 
در حدود 77/5 درصد از مردم 
این کشور مسلمان، 8/5 درصد 
نیز  درصد  چهارده  و  مسیحى 

پیرو سایر ادیان هستند.
جمعیت  درصد  پنجاه  از  بیش 
اهل سنت قطر از جمله خاندان 
آل ثانى حاکم قطر، پیرو مذهب 
وهابى هستند. در قطر شریعت 

یا حقوق اسالمى منبع اصلى قانون گذارى است. با توجه به وهابى بودن حاکمیت در قطر، 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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عمًال مذهب وهابى بیش ترین نفوذ را در فضاي سیاسى و فرهنگى جامعه داراست. شیعیان 
قطر نفوذ قابل توجهى در بازار این کشور دارند. دیگر ادیان مانند مسیحیت در مجموع از 

نفوذ بسیار کمترى برخوردارند. 
سنن مذهبى در میان مردم قطر از ارزش واالیى برخوردار بوده و به فرایض دینى اهمیت 
بسیارى داده مى  شود. در قطر مسجدهاى فراوانى دیده مى  شود. مراسم نماز جمعه در قطر 
به خوبى انجام مى  شود و نماز جمعه دوحه از شلوغ  ترین مراسم دینى این کشور است. 
بر  افزون  کشور  این  در  دارند.  جداگانه  اى  دینی  فعالیت  هاى  غیرقطرى  و  قطرى  شیعیان 
موسسه  ى پیش  نمازها (ائمه جماعات) و سخنران ها، دانشکده شریعت و مطالعات اسالمى 

نیز وجود دارد که در چارچوب مسایل تربیتى فعال است. 

1-2. زبان
زبان  تجارى  و  کارى  رسمى،  موقعیت  هاى  در  ولی  است  عربى  کشور  این  رسمى  زبان 
زبان  به  قطر،  مقیم  ایرانى هاي  و  قطرى  ها  از  شمارى  همچنین  مى  رود.  کار  به  انگلیسى 

فارسى صحبت مى  کنند. 

1-3. الگوي زندگی
مردم قطر به عنوان یک کشور عربى واقع 
در منطقه خاورمیانه، داراي الگوي زندگی 
هستند،  خود  خاص  رفتاري  وی ژگی هاي  و 

که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
 ماهى  گیـرى روش درآمدزایى، عادت 
زندگـى و سـرگرمى  برخـى از مردم 

قطر به شمار مى  رود. 
 در نهادهاى جمعى مانند خانواده احترام بسیارى به افراد بزرگ  تر گذاشته مى  شود، 

مشابه رسم احترام به بزرگ  ترها که در ایران وجود دارد. 
 مهم  ترین معضل فرهنگى و اجتماعى در سال  هاى گذشته استخدام نیروهاى خارجى 
و سـپردن فرزندان خردسـال به دایه  هاى فیلیپینى، هندى و بنگالدشى است و نیز 

پیدایش ماهواره که مشکالت خود را به همراه داشته است.  
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 سـالیانه بیش از سـى هزار جهانگرد از قطر بازدید مى  کنند و بیشـتر سفرها بدون 
مشکل انجام مى  شود. 

 دولت قطر با توجه ویژه به سـرمایه  گذارى در بخش جهانگردى و با افزایش امکانات 
رفاهـى مانند فـرودگاه و خدمات فرودگاهى، هتل  ها و رسـتوران  ها به دنبال جذب 
جهانگردان بیشـتر و تبدیل این کشـور به یکى از قطب  هاى جهانگردى در منطقه 
است. به همین منظور و در راستاى اجراى این سیاست توانسته امنیت باالیى را نیز 

براى مردم خود و شهروندان خارجى فراهم آورد.
 جرایم خیابانى در این کشـور بسـیار اندك است، در صورت دسـتگیرى مجرمین، 

مجازات سختى براى آنان در نظر گرفته شده و معموالً از کشور اخراج مى  شوند. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
نهادهاي اجتماعی و دینی در ساختار جامعه قطر، تاثیر قابل مالحظه اي دارند. این تاثیرات 

به صورت زیر قابل بررسى است:
 در قطر پیروان آیین  هاى گوناگون در کنار هم دیگر 
دیده مى  شـوند. نخستین کلیسـاي کاتولیک در 
دوحه براي پیروان مسـیحیان کاتولیک که بیشتر 
از مردم هند، فیلیپین و کشورهاي غربی هستند، 
برپا شد و هفت کلیساي دیگر نیز در دست ساخت 
است. به تازگى ایراد خطبه  هاي نماز جمعه به زبان 
انگلیسی در برخی از مسـاجد شهر دوحه برگزار 

می  شود.  
 قطرى  هـا براى بیـان هویت قطرى و نشـان دادن 
تمدن منطقه  اى و عربى- اسالمى خود، اخیراً اقدام 

به ایجاد اداره موزه  ها و آثار تاریخى نموده  اند. 
 قطر به علت مهاجرپذیرى داراى فرهنگ هم گونی نیسـت. حضور شـمار بسیارى از 
مردمان کشـورهاى جهان، این کشـور را به صورت ترکیبـى از فرهنگ  ها در آورده 
است. با این حال به دلیل باال بودن جمعیت مسلمان، آداب و رسوم جامعه با مقدارى 
تفاوت، شبیه یکدیگر بوده و از این جهت جامعه مذهبى و سنتى قطر بر سایر آداب 

و رسوم موجود در این کشور غلبه دارد.
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 فرهنگ بومى قطر در دهه  هاى گذشته متاثر از فرهنگ  هاى ایرانى، هندى، پاکستانى، 
فیلیپینى و فرهنگ غربى بوده است.

 به دلیل همسـایگى قطر با ایران طبیعت انسـانى و اجتماعى قطر تا حدودى شـبیه 
فرهنـگ اجتماعـى مردم جنوب ایران اسـت. قطر داراى یک جامعـه آرام با روابط 

خوب میان مردم بومی و بین مردم با خارجى  ها است. 
وزارت آمـوزش و پـرورش قطر از اولین وزارت خانه هایى اسـت که در سـال 1959  
میالدي پیش از اسـتقالل با نام وزارت معارف تشـکیل شـد. مدت آموزش در قطر 
شـانزده سال، شامل شش سال ابتدایى، سه سـال راهنمایى، سه سال دبیرستان و 

چهار سال مرحله دانشگاهى است. 
 اداره فرهنگ و هنر قطر، مسئولیت برنامه هاي ادبى، نمایش نامه، موسیقى و برپایى 

نمایشگاه  هاى عربى و بین  المللى در زمینه  هاى فرهنگى و هنرى را بر عهده دارد. 
 خدمات بهداشـتى نقش  مهمی در توسـعه و پیش برد رفـاه اجتماعى قطر بر عهده 
دارد. مراقبت  هاى بهداشتى دربرگیرنده  ى کل کشور بوده و اساس آن ارایه خدمات 

درمان رایگان به همه شهروندان قطرى و خارجى است.

1-5. رسانه ها
این کشور پیشرفت  هاي بسیاري را در زمینه ي رسانه داشته است. تلویزیون، رادیو، سینما، 
روزنامه، مجله و وب  سایت هاي اینترنتی ابزارهاي برقراري ارتباط در قطر هستند. نشریات 
گوناگون بازگوکننده ي نظرات و گرایش هاي گروه هاى سیاسی قطر هستند. بدین وسیله 
افکار عمومی از رشد فکري برخوردار شده  اند و مردم از این راه در جریان اوضاع کشور 
در  خارجی  مجالت  و  نشریات  از  بسیاري  ورود  دیگر،  سوي  از  می  گیرند.  قرار  جهان  و 
زمینه هاي علمی، اقتصادي و سیاسی موجب افزایش سطح آگاهی عمومی از رویدادهاي 

کشورهاى عربى و دیگر کشورها شده است.

 روزنامه
در قطر روزنامه  هاى داخلى و خارجى به زبان  هاى عربى و انگلیسى چاپ مى  شود. برخى 

از آنها عبارتند از:
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 الوطن. 
 الریاح. 
 الشرق. 

 گلف تایمز (انگلیسى).
شبه جزیره (به زبان انگلیسى). د. پنینسوال –  

قطر تریبون (انگلیسى). 

 رادیو و تلویزیون
خدمت  کشور  این  تبلیغاتی  و  گروهى  رسانه  هاى  رسالت  مى  گویند  قطرى  ها  که  آن گونه 
به مسایل منطقه  اى، عربى و اسالمى و دفاع از آنها است. در کمتر از ده سال مطبوعات 
قطر تحول قابل توجهى یافته و به شانزده نشریه با دو زبان عربى و انگلیسى رسیده است. 
سازمان خبرگزارى قطر از هنگام راه  اندازى در سال 1975 میالدي توانایى  هاى فناورى و 
نیروهاى خود را توسعه داده است. رادیو قطر در سال 1968 میالدي آغاز به کار نمود و 

رادیو قرآن نیز در سال 1992 میالدي راه  اندازى شد. 
نخستین گام براى تاسیس ایستگاه تلویزیونى سیاه و سفید در قطر در سال 1970 میالدي 
تلویزیون رنگى  راه اندازي  خصوص  در  گام  دومین  میالدي  سال 1974  در  شد.  برداشته 
برداشته شد. در سال 1982 میالدي نیز کانال دوم تلویزیون قطر به زبان انگلیسى آغاز 
به کار کرد. بر اساس آمار، در سال 2009 میالدى دوازده ایستگاه رادیویی در قطر برنامه  

پخش می کنند. 
قطر به صورت رسمى در سال 1995 میالدي سانسور را از رسانه  ها حذف کرده است. با 
این حال، محدودیت  هاى سیاسى و اجتماعى، خودسانسورى را به امرى معمولى تبدیل 

کرده است. برخى از نکات درباره  ى رسانه  هاى قطر عبارتست از: 
 تنها خبرگزارى رسمى با نام آژانس خبرى قطر تحت کنترل دولت است. 

قطـر بر اسـاس معیارهـاى جهانى در میـان 173  کشـور در زمینه رتبـه  ى آزادى 
مطبوعات، در مکان 74 قرار دارد.  

 در دوحه، شـبکه هاي رادیویی بى بى سى عربى، فرانس اینترنشنال، مونته کارلو، ام 
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بى سـى وابسته به امارات و رادیوى آمریکایى سوا، روى موج اف ام قابل دسترسى 
هستند. سرویس رادیوى دولتی قطر (QBS)، داراى برنامه  هایى به زبان هاى عربى، 

انگلیسى، فرانسه و اردو است. 
 در این کشور، نشریاتی چون قوس قزح (ورزشی)، العرب (سیاسی)، الجواهر (زنان)، 
اسـواق الخلیج (اقتصادي)، مشاغل (کودکان) و... چاپ می  شود. سازمان خبرگزاري 
قطـر نخسـتین خبرگزاري اعراب بود کـه اخبار خود را از ماهـواره پخش کرد. این 

سازمان به چهار زبان عربی، انگلیسی، اسپانیولی و پرتغالی خبر مخابره می  کند. 
 رادیوي قطر به زبان  هاي عربی، انگلیسی و فرانسه برنامه پخش می  کند و برنامه  هاي 

قرآنی نیز در آن تولید می  شود.

 شبکه  ى الجزیره
الجزیره از هنگام راه اندازى در سال 1997 میالدي به یک کانال ماهواره  اى کلیدى تبدیل 
شده و به چهره  ى تلویزیونى قطر ابعاد تازه  اى بخشیده است. این ایستگاه به موضوعات 
برخى  و  قطر  نقد  از  تا  مى کند  تالش  چند  هر  مى   پردازد،  اعراب  توجه  مورد  و  حساس 
هم پیمانانش در خلیج فارس به ویژه عربستان، بپرهیزد. الجزیره در میان اعراب پرطرف دار 
نخستین  افغانستان،  در  فعالیت  جهت  مجاز  کانال  تنها  به  شدن  تبدیل  از  پس  و  است 
شبکه  اى بود که صحبت اسامه بن الدن پس از حمالت آمریکا به افغانستان را در اکتبر 
2001 میالدي پخش نمود و به آوازه  ى جهانى دست پیدا کرد. شبکه  ى انگلیسى زبان آن 

نیز، با نام الجزیره اینترنشنال در سال 2006 میالدي راه اندازى شد.

1-6. عادات خرید و مصرف
از  یکی  به  را  قطرى  ها  و  است  سال  در  دالر  هزار  هفتاد  از  بیش  قطري  ها  سرانه  درآمد 
قطر  در  سرانه  درآمد  سال  چندین  براى  است.  کرده  تبدیل  جهان  مردم  ثروتمندترین 
با آهنگ رشد 8/3 درصدي پیش رفته است. این امر نشان گر آن است که اقتصاد قطر 
فارس  کشورهاي حوزه خلیج  درآمد سرانه را در میان  رشد  سریع  ترین نرخ هاي  یکی از 
برخوردارند.  خرید  براى  مناسبى  مالى  توان  از  قطرى  خریداران  بنابراین  دارد.  جهان  و 
عرضه  کنندگان مى  توانند کاالها و خدمات لوکس بسیاري را نیز به بازار قطر روانه کنند.

بازرگانان همچنین باید توجه داشته باشند که عرضه   ى کاالها و خدمات باکیفیت مى تواند 
سود بسیارى را در این کشور نصیب آنها کند. کیفیت یک عامل اساسی و تعیین  کننده 
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براي مصرف  کننده قطرى است. در واقع مصرف  کننده قطرى با شناخت خوب از انواع کاالها 
به  قطرى  مصرف  کننده  باشد.  داشته  را  کیفیت  بیشترین  که  است،  محصوالتى  دنبال  به 
تبلیغات اهمیت بسیارى مى  دهد و اگر نیازهاى خود را در روزنامه  ها، شبکه  هاى تلویزیونى 

و ماهواره  اى و ... ببیند، مایل با خرید آن خواهد بود.  
غذاها و خوراك مردم قطر ترکیبى از سنت  ها و غذاهاى امروزى است. بسیارى از غذاهاى 

ایرانى مانند کباب، در این کشور نیز پخت مى شود.
(حریره  هریس  قطرى  ها  سنتى  غذاى 
ادویه  و  شده  آب  گوشت،کره  با  گندم 
شیرین) است. در کشور قطر، آب کمیاب 
است و دسترسى به آب نوشیدنى همگانى 
در  زیرزمینی  آب  نیست.  جا  همه  در  و 
کشاورزي  یا  و  نوشیدن  مناسب  قطر 
دستگاه  هاي  توسط  مصرفی  آب  نیست. 
دیگر  از  آب  واردات  و  آب  شیرین  کن 

کشورها تامین می شود. 
که  آن گونه  استیجاري،  خانه هاي  و  دارند  شخصى  مالکیت  با  خانه  هایی  بیشتر  قطرى  ها 
در بسیارى از کشورها به وفور دیده مى  شود، در این کشور وجود ندارد. هزینه  ى اجاره 

میالدي   2007 تا   2003 سال  هاي  طی  خانه 
آن  اصلی  علت  و  یافت  افزایش  درصد   47 تا 
به  خارجی  کارگران  و  کارکنان  گسترده  ورود 
این  جهان  مالی  بحران  بروز  با  ولى  بود.  قطر 
بازار دچار نوعی رکود شد و امروزه بازار خانه 
و مسکن در قطر از وضعیت مناسبى برخوردار 

است. 

1-7. تعطیالت رسمی
تعطیالت  قطر  کشور  در  گوناگونی  مناسبت  ها 
کشور  این  رسمى  تعطیالت  هستند.  رسمی 
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عبارتند از:
 روز استقالل: سوم سپتامبر.

 عید فطر: دهم تا سیزدهم سپتامبر.
 روز ملى قطر: هجدهم دسامبر.  

عید قربان: هفدهم نوامبر. 
آغاز سال نوي عرب ها، ماه محرم نخستین ماه هجري قمري است که بر این اساس، تعداد 
روزهاي سال بین 345 و 355 روز متغیر است و ده روز با تقویم میالدي و هجري شمسی 
تفاوت دارد. از آنجا که تصمیم گیري در این رابطه وابسته به رویت ماه  در آسمان بوده، 
گاهی برخی از تعطیالت یک یا دو روز جابجا می  شوند. لذا تاریخ دقیق تعطیالت این کشور 

بر اساس تاریخ میالدي متغیر است.
با توجه به جمعیت مسلمان این کشور، بیشتر جشن  ها مربوط به اسالم مى  شود، ولى در 
کنار آن برخى از جشن  ها مانند جشن  ها و اعیاد مسیحیان و جشن نوروز نیز در قطر برگزار 

مى  شود. برخی از مراسم مذهبی و جشن هاي مردم این کشور عبارتند از:

 مراسم مذهبى مسلمانان
 محرم.

 عید قربان.
 عید فطر. 

 جشن ایرانیان قطر و قطرى  هاى فارسى  زبان
 جشن جهانى نوروز. 

 مراسم مذهبى مسیحیان
مراسم و جشن  هایى که مسیحیان قطر، در موقعیت  هاى مختلف انجام مى  دهند، عبارتند 

از:
 کریسمس.

میالد مسیح. عید  
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2. فرهنگ مذاکره
در این بخش دیدگاه کلی قطرى  ها نسبت به ایران، آداب مذاکره، نقش هدایا و سوغات و 

ارزش  هاى غالب و رسوم خاص در قطر بیان می شود.

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
به طور کلى از دیرباز تفاوتى میان مردم ایران و قطر نبوده است و این دو کشور به واقع تا 
چندى پیش داراى یک سرزمین با یک فرهنگ مشترك بوده اند. در قطر ایرانیان بسیارى 
زندگى مى  کنند و بسیارى از قطرى  ها نیز با زبان و فرهنگ ایرانى آشنایى کامل دارند. 
از سوى دیگر ایرانیان عرب  زبان در جنوب ایران و بسیارى از کسانى که به دالیلى مانند 
تجارت، گردشگرى و کار به این کشور رفت و آمد دارند، زمینه  ى هم گرایى بیشتر دو کشور 

را فراهم کرده  اند. 
اجتماعى  و  فرهنگى  نزدیکى  از  دور،  گذشته  هاى  در  خود  یگانگى  حکم  به  قطر  و  ایران 
بسیارى میان مردم خود بهره  مند هستند. روابط دو جانبه ایران و قطر در سال  هاى اخیر 

روند مثبت، تفاهم و همکارى را طى کرده است. 
است.  قطر  و  ایران  میان  پیوند  عرصه  هاى  جمله  از  گاز  و  نفت  زمینه  ى  در  همکارى  ها 
خلیج  در  ایران  امنیتى  هم  پیمانان  از  یکى  عنوان  به  قطر  گذشته  سال  هاى  در  هم چنین 
فارس مطرح شده و دو کشور همکارى نزدیکى براى امنیت آب  هاى سرزمینى و بین  المللى 

خلیج فارس داشته   اند. 

 رایزنى فرهنگى ایران در قطر
رایزنى فرهنگى ایران در قطر فعالیت  هاى ارزشمندى را از سال  هاى پیش آغاز کرده و امروز 
از نهادهاى آگاهى  رسان و نزدیک  کننده  ى دو کشور و دو ملت است. برخى از فعالیت  هاى 

این نهاد در سال هاي مختلف عبارت است از: 

سال 1386  شمسی
 نمایشگاه ایران شناسی در مدارس دخترانه فاطمه زهرا و عمر بن خطاب قطر.
 حضور رایزنی فرهنگی و ناشران ایرانی در نمایشگاه بین  المللی کتاب دوحه.
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 نمایشگاه ایران  زمین در مرکز فرهنگى الجسره قطر (نادى الجسره).
 نمایشگاه ایران  شناسى در دانشگاه آتالنتیک با همکارى دانشجویان ایرانى و رایزنى 

فرهنگى.

سال 1387  شمسی
 نمایشگاه ایران  شناسى در مدرسه نمونه دخترانه الهدى.

 نمایشگاه هنرهاى ایران زمین.
 حضور رایزنى فرهنگی و ناشران ایران در نمایشگاه بین  المللى کتاب دوحه.

 نمایشگاه بزرگ هنرهاى ایرانى (به مناسبت هفته وحدت).

سال 1388  شمسی
 نمایشگاه ایران  شناسى در نمایشگاه بین  المللى فرهنگ ملل در قطر.

 حضور رایزنی فرهنگی و ناشران ایرانی در نمایشگاه بین  المللی کتاب دوحه.
 سومین جشنواره هنرهاى ایران زمین.

سال 1389  شمسی
 برگزارى نمایشگاه خط قرآنى (سیر تحول هنر خوش نویسى قرآنى).

 برگزاري دوره  هاى آموزش زبان فارسى در قطر.
 فعالیـت موثر مرکز فرهنگى عربـى (مرکز الثقافى العربى) در کلیـه برنامه  هاى یاد 

شده. 

2-2. آداب مذاکره
مذاکره در کشور قطر با آرامش و بدون شتاب در رسیدن به نتیجه انجام می  شود. برخی از 

دانستنی ها درباره ي فرهنگ مذاکره در این کشور عبارتند از: 
تعیین وقت قبلى جهت انجام مالقات ضرورى است.  

 گاهى معامالت بازرگانى هنگام برگزارى کنفرانس انجام مى  شود و دیگران مى توانند 
در آن حضور یافته یا آنجا را ترك کنند. 
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 برخى از بازرگانان به زبان انگلیسى صحبت مى  کنند.  
 در صورت آشـنایى با طرف مقابل، امکان موفقیت بیشـترى در مالقات ها و جلسات 

رسمى تجاري وجود دارد. 
 دست دادن بیشتر در میان مردان متداول است. 

 در مالقات  هـاى تجـارى، مردان از لباس رسـمى تابسـتانى و خانم  هـا از لباس  هاى 
متعارف با پوشش کامل استفاده مى  کنند. 

 پیشنهاد مى  شود که کارت ویزیت با متن انگلیسى و ترجمه عربى مبادله مى  شود. 
 صرف قهوه در صورتى که تعارف شود، نشانه نزاکت است. 

 دادن و گرفتن اشیا با دست راست نشانه  ى ادب است. 
 بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پیش تهیه شـود و هنگام برگزاري نشست، در 

آغاز درباره ي موضوعاتی که از اهمیت بیشتري برخوردارند صحبت شود.  
 در رسـتوران  ها اگر حق سرویس منظور نشده باشد، پرداخت حدود ده درصد انعام 

توصیه مى  شود. ولى پرداخت انعام به رانندگان تاکسى رسم نیست.
 استفاده از یک مترجم یا فرد آشنا به زبان عربى و انگلیسى به همراه تیم در هنگام 

مذاکرات تجاري ضروري است.
اشـته باشـید و از بی حوصلگی و عجله خودداري  در هنگام گفتگو صبر و حوصله د 

کنید. بحث با بازرگانان این کشور نیازمند گذشت زمان است.  

2-2-1. هدایا و سوغات 
دریا،  با  آن  مردم  کارى  و  بومى  فرهنگ  و  است  فارس  خلیج   در  ساحلى  کشورى  قطر 
ساحل، ماهى  گیرى، قایق و کشتى همراه است. در گذشته برخى از این کشور، صدف  هاى 
تفاوت  قطرى  ها،  گرفتن  و  دادن  هدیه  رسم  کل  در  ولى  مى  بردند.  سوغات  به  را  دریایى 
چندانى با ایرانیان ندارد و آنها نیز در بسیارى از آیین  ها و مراسم مذهبى و یا رسمى از 
هدیه استفاده مى  کنند. امروزه دادن و گرفتن برخى جواهرات، ساعت  هاى قیمتى و نیز 
انواع صنایع دستى که در این کشور وجود دارد، در میان مردم این کشور به عنوان کادو 

یا سوغات دیده مى  شود. 
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2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
قطر کشوري در جنوب غربى قاره آسیا و در 
منطقه خاورمیانه است. بسیارى از گرایش  ها 
از  ترکیبى  آن  مردم  عالقه مندى هاى  و 
عربى  آیین هاى  کشور،  این  بومى  سنت  هاى 

و ایرانى است.
برخى از نکات درباره  ى ارزش  هاى مورد توجه 

مردم قطر عبارتند از: 
 هنگامی که در میانه  هاى قرن بیسـتم مرواریدهاى پرورشـى بـه بازارها راه یافتند، 
بخشـى از جلوه و محبوبیـت مرواریدهاى طبیعى و معروف سـاخت قطر را به خود 
اختصاص دادند. با این وجود، شـهروندان قطر هنوز به مرواریدهاى طبیعى کشـور 
وفـادار مانده  اند. آنها ایـن گونه  ى مروارید را به دلیل ویژگى  هـاى منحصر به فرد و 
کیفیت مرغوب آن مى  سـتایند. به باور بسـیارى از مردم این کشـور، مرواریدهاى 
طبیعـى جذابیت ماندگارى دارند که مرواریدهاى پرورشـى نمى  توانند با آن رقابت 

کنند.  
 امروزه قطرى  ها اهمیت فراوانى به آبادانى و پیشرفت کشور خود مى  دهند و این امر 
در میان بیشـتر قطرى  ها گرایشى مشترك به شـمار مى  رود. آنها همچنین عالقه  ى 

بسیارى به تحصیل و درس خواندن در مقاطع باالتر و دانشگاهى پیدا کرده  اند. 
 بـه کارگیري افراد فیلیپینی، هندي، بنگالدشـی و پاکسـتانی در کارهاى خانگى و 
پـرورش فرزندان، حضـور دیرینه  ي ایرانیان، اعزام جوانان قطـري براي تحصیل به 
غرب، وجود شـمار فراوانى استاد آمریکایی و انگلیسی در دانشگاه  ها، روابط عمیق 
فرهنگـی و مذهبـی با سـعودي  هاي وهابی، جامعـه  ي قطر را از انسـجام و وحدت 
فرهنگی بی  بهره سـاخته و به پیدایش نوعی رقابت میان فرهنگ  ها دامن زده است. 
ولى با این حال به دلیل پیروي مردم آن کشور از اسالم، یک آرامش اجتماعی نسبی 

در قطر به چشم می  خورد.
 افزون بر مراکز آموزشـی قطرى، برخی از مراکز فرهنگی خارجی نیز در این کشـور 
فعال هسـتند. یکی از موسسه  هاي فرهنگی خارجی فعال در این کشور، وابسته به 
کشور انگلیس است. آمریکایی  ها دفاتر نمایندگی سه دانشگاه آمریکایی را در قطر 
برپـا کرده  اند. ولى فعال  ترین مرکز فرهنگی قطر به فرانسـوي ها تعلق دارد. در قطر 

هنوز توجه چندانى به تحصیل زنان نمى  شود. 
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخایر  میزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعیت 
نیروي کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی 

کشور قطر بررسی می  شود. 

1. سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور قطر با جمعیتی در حدود 45 / 1 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده شصت و 

هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP 1 قرار دارد. 
اقتصاد قطر تا چندى پیش در انحصار بخش دولتى بود، ولى امروزه با سیاست آزادسازى 
اقتصادى که در این کشور در پیش گرفته شده، فعالیت بخش خصوصى در بیشتر زمینه ها 
فعالیت  هاى  بر  نظارت  و  اصلى  صنایع  از  پشتیبانى  به  بیشتر  دولت  نقش  و  گرفته  رونق 
اقتصادى تغییر یافته است. مقامات قطرى تالش مى  کنند تا کمتر تصدى امور را بر دوش 
بگیرند و تسهیالتى را فراهم  کنند تا سرمایه   گذارى  ها از داخل و خارج به اقتصاد این کشور 

تزریق شود. این کشور در حال حاضر، یکی از مراکز مهم بانک داري در منطقه است. 
مهم  ترین معضل زیست محیطی قطر، محدودیت منابع طبیعی آب شیرین و خوراکی و 
وابستگی شدید به ساخت تاسیسات تصفیه آب است. سرزمین قطر، خاك مناسب براي 
کشاورزي ندارد. پیش از کشف نفت، اقتصاد آن بر پایه  ي دامپروري، کوچ، ماهی  گیري و 
صید مروارید بود. اقتصاد غیرنفتی امروز قطر نیز به علت عدم شبکه  هاي آب  رسانی مناسب، 

GDP . 1  بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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خاك غیرحاصل خیز، شرایط نامناسب جوي، مهاجر بودن نیروي کار، دولتی بودن زمین  ها، 
کمی آب و مصرف باالي آن و عدم گرایش به سرمایه  گذاري در کشاورزي، کارآمد نیست. 
ولى در عین حال، قطري  ها در تولید سبزیجات به خودکفایی رسیده  اند و بخشی از آن را 
هم به کشورهاي همسایه صادر می  کنند. امروزه اقتصاد قطر بر پایه  ي نفت بنا شده و این 
هفتاد درصد از  کشور را به یکی از کشورهاي ثروتمند جهان تبدیل کرده است. معموالً 

درآمدهاي این کشور از صادرات نفت و گاز تامین می  شود. 
مهم  ترین هدف  هاي راهبردي دولت به منظور توسعه اقتصادي شامل بهینه سازي ارزش 
افزایش  صنعت،  بخش  در  ویژه  به  درآمد  منابع  به  بخشی  تنوع  طبیعی،  منابع  افزوده 
مشارکت صنایع کارخانه  اي در تولید ناخالص داخلی، ایجاد و توسعه فرهنگ صنعتی، باال 
با  انطباق  و  رقابت  ایجاد  براي  علمی  فناوري  هاي  کارگیري  به  و  خوداتکایی  سطح  بردن 

نیازهاى بازارها است.
وضعیت بخش  هاي صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات قطر در ادامه بیان شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن قطر، نزدیک به 69 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را 

تشکیل داده و بزرگ ترین بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 میالدى است. 
بر اساس آمار منتشره از سوي بانک جهانی، قطر پس از روسیه و ایران داراي سومین منبع 
ذخیره گازي جهان است. سران قطري توجه ویژه  اي به توسعه صنعت گاز معطوف داشته 
و به همین منظور سرمایه  گذاري  هاي کالنى با مشارکت شرکت  هاي خارجی در زمینه  هاي 
خطوط لوله انتقال گاز، صدور گاز طبیعی مایع شده (LNG) و تبدیل گاز به سوخت مایع 

(GTL) انجام داده اند. 
محصوالت عمده صنعتى کشور قطر شامل موارد زیر است:

 فرآورده  هاى نفتى.
 محصوالت شیمیایى آلى.

 کود و آمونیاك.
 پتروشیمى.
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 تعمیر کشتى  هاى تجارى.
 صنایع تقویت و فرآورى استیل و فوالد. 

 سیمان.
 ذوب آهن. 

 پتروشیمی.
 آلومینیوم.

 سوخت جت.
 بنزین.

 سوخت  هاي نفتى.
هم چنین تولید و تصفیه نفت، کودهاى شیمیایى، ساخت کاالهاى صنعتى از مواد فلزى و 
تهیه آرد گندم از صنایعى است که قطرى  ها بر روى آنها سرمایه  گذارى کرده  اند. وضعیت 

برخى از صنایع قطر، در ادامه بیان شده است.

 صنعت برق 
شرکت برق راس الفان (RLPC) در سال 2001 میالدي راه  اندازى شد. ساخت این شرکت 
بخشی از تعهدهاي قطر در زمینه  ي اجرا و توسعه برنامه خصوصی  سازي بخش آب و برق 
است. شرکت  قطر پترولیوم ده درصد سهام، شرکت آب و برق جنرال قطر 25 درصد سهام، 
شرکت سرمایه  گذاري گالف ده درصد سهام و شرکت اِي. اى. اس راس الفان هولدینگز 55 

درصد سهام شرکت برق راس الفان را در اختیار دارند. 
هدف پروژه، ساخت نیروگاه برق گازسوز و یک واحد نمک  زدایی آب شیرین با ظرفیت 
تولید 750 مگاوات برق و چهل میلیون گالن آب است. بیشتر نیروگاه  هاي برق قطر گازسوز 
اختصاص  خود  به  اداري  و  خانگی  مصارف  را  قطر  مصرفی  برق  درصد  هشتاد  هستند. 
داده اند. به دلیل فشارهاي مالی وارد شده به دولت قطر، از سال 1999 میالدي ارایه برق 

رایگان به شهروندان قطري محدود شد. 
در سال 2000 میالدي، دولت قطر براي خصوصی  سازي بخش صنعت برق خود، دارایی هاي 
وزارت آب و برق قطر (MEW) را به شرکت آب و برق QEWC منتقل کرد. 57 درصد 
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اختیار  در  دولت  را  باقی مانده  درصد  و 43  محلی  سرمایه  گذاران  را  شرکت  این  سهام  از 
دارد. 

برق  تولید  ظرفیت  دارد.  نام  بی»  ابوفونتاس  «راس  قطر،  آب  و  برق  نیروگاه  تازه  ترین 
این نیروگاه 1,030 مگاوات است. این نیروگاه بزرگ  داراي یک کارخانه آب شیرین  کنی 

است. 

 صنعت شیمیایی
شرکت تولید مواد و ترکیبات شیمیایی قطر (QAFCO) در سال 1969 میالدي راه اندازى 
شد. 75 درصد از سهم این شرکت را «پترولیوم قطر» و 25 درصد آن را شرکت «انورسک 
دو  شامل  قطر  شیمیایی  ترکیبات  و  مواد  تولید  مجتمع  دارند.  اختیار  در  نروژ  هایدرو» 
کارخانه است که کارخانه تولید آمونیاك در سال 1973 میالدي و کارخانه تولید اوره در 
 QAFCOB سال 1979 میالدي آغاز به کار کردند. پروژه توسعه پاالیشگاه ها موسوم به
در سال 1997 آغاز شد که برنامه آن افزایش تولید آمونیاك تا 3,800 تن در روز و تولید 
روزانه 4,850 تن اوره و 2,000 تن اوره گرانوالر با کیفیت باال بود. پروژه جدید توسعه این 
کارخانه ها به نام QAFCO4 براي افزایش ظرفیت 2,000 تنی تولید روزانه آمونیاك، 

3,200 تنی اوره، 65 تنی فرمالدهید در سال 2004 میالدي کلید خورد. 

 صنعت نفت و گاز
شرکت ملی نفت این کشور، قطر پترولیوم است که زمینه اصلی فعالیت آن اکتشاف، تولید، 
پاالیش و پخش نفت و گاز است. مشتریان عمده این شرکت کشورهاي ژاپن، کره جنوبی 

و هند هستند. 
در این کشور شرکت قطر گاز و شرکت راس گاز، در زمینه  ى تولید و بازاریابی گاز طبیعی 
بی.  پترولیوم،  آنادارکو  قطر  در  فعال  خارجی  شرکت هاي  عمده  ترین  هستند.  فعال  مایع 
 ،(ML) ال  ام.  میتسویی،  ماروبنی،  مارسک،  موبیل،  اکسون  تگزاکو،  شورون   ،(BP) پی 

اکسیدنتال، فیلیپس پترولیوم و توتال فینا هستند. 
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 صنعت پاالیش
شرکت «پترولیوم قطر» عهده  دار پاالیش نفت در قطر است. نخستین پاالیشگاه نفت قطر 
در سال 1974 میالدي گشایش یافت که ظرفیت پاالیش نفت آن روزانه 6,200 بشکه 
نفت بود. پاالیشگاه دوم با ظرفیت پاالیش پنجاه هزار بشکه نفت در سال 1984 میالدي 
پاالیشگاه قطر پترولیوم  توسعه  به این مجموعه پیوست. در سال 2002 میالدي، پروژه 
گشایش یافت. با افتتاح آن، ظرفیت پاالیش شرکت تا 137 هزار بشکه در روز افزایش 

یافت. 
(  QAFAC) شرکت تولید مواد افزودنی سوخت قطر

 QAFAC شرکت  سهام داران  شد.  راه  اندازى  میالدي   1999 سال  در  شرکت  این 
شرکت هاي «قطرپترولیوم» به میزان پنجاه درصد سهام، شرکت نفت «CPC» به میزان 
بیست درصد سهام، «صنایع شیمیایی لی چانگ یونگ» به میزان پانزده درصد سهام و 
شرکت بین المللی اکتان به میزان پانزده درصد سهام هستند. پروژه  ي ساخت این شرکت 
براي تولید ساالنه 832/5 هزار تن مایع متانول صورت گرفت. در سال 2002 میالدي، 

میزان تولید به حدود 772 هزار تن مایع متانول رسید. 
 شرکت گاز طبیعی مایع قطر

«قطر گاز» در عرصه تولید گاز طبیعی مایع قطر پیشگام بوده و در سال 1984 میالدي 
راه  اندازى شد. تاسیسات فراساحلی شرکت براي تولید روزانه 1,450 میلیون فوت مکعب 
گاز و حدود 55 هزار بشکه مایعات گازي طراحی و برنامه  ریزي شده است. در سال 2002 
میالدي، میزان تولید این شرکت به 7/6 میلیون تن گاز طبیعی مایع و حدود پنجاه هزار 

بشکه مایعات گازي رسیده است. 
 شرکت گاز طبیعی مایع راس الفان قطر

شرکت «راس گاز قطر» در سال 1993 میالدي راه  اندازى شد. برنامه تولید این شرکت 
ساالنه پنج میلیون تن گاز طبیعی مایع و روزانه 24 هزار بشکه مایعات گازي بود. ظرفیت 
تولید آن روزانه بیش از 140 هزار متر مکعب گاز ال. ان. جی و 44 هزار بشکه مایعات 
گازي است و در نظر دارد آن را به بیش از بیست میلیون تن در سال افزایش دهد. ظرفیت 
ذخیره  سازي گاز طبیعی براي تهیه مایعات گازي سالیانه دویست هزار بشکه است. در سال 
2002 میالدي، ظرفیت تولید این شرکت به 6/6 میلیون تن ال. ان. جی و 41 هزار بشکه 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


52 / راهنماي تجارت با قطر

مایعات گازي رسید. 
 (  NGP) پاالیشگاه گاز طبیعی قطر

پاالیشگاه ان. جی. پی شامل گروه کاري قطر پترولیوم و موبیل کیوام گاز (شرکت تابعه 
اکسون موبیل) است. هدف از ساخت این پاالیشگاه، تولید روزانه حدود هشتاد هزار تن 
محصوالت نفتی با کیفیت باال و ساالنه حدود 4/7 میلیون تن گاز طبیعی از میدان گاز 

شمال بود. 
(  QNC)شرکت نیتروژن قطر

شرکت  و  پترولیوم  قطر  شرکت  شد.  راه  اندازى  میالدي   1999 سال  در  شرکت  این 
نیتروژن  و  نیتروژن  گاز  دارند.  برابر  سهمی   QNC شرکت  در  قطر  صنعتی  کارخانجات 

مایع از محصوالت این شرکت هستند.
 (  NGL)پاالیشگاه میعانات گاز طبیعی

این  پاالیشگاه در سال 1994 میالدي با برنامه تولید روزانه 1,350 تن گاز اتان غنی شده، 
1,284 تن پروپان، 851 تن بوتان و 588 تن مایعات گازي راه  اندازى شد. 

(  NGL-Z) پاالیشگاه مایعات گاز طبیعی
در سال 1980 میالدي تولید این  پاالیشگاه آغاز شد و ظرفیت آن تولید روزانه 1,145 تن 

گاز اتان غنی شده، 1,079 تن پروپان، 899 تن بوتان و 903 تن مایعات گازي است. 
(  NFGP) پاالیشگاه میعانات میدان شمال

این  پاالیشگاه در سال 1991 میالدي گشایش یافت. این  پاالیشگاه ظرفیت تولید روزانه 
1,030 میلیون فوت مربع گاز سبک، 3,000 تن میعانات گاز طبیعی، 3,240 تن مایعات 

گازي و 280 تن سولفور را دارد. 
(  NGL-4) پاالیشگاه میعانات گاز طبیعی

این  پاالیشگاه در سال 2003 میالدي افتتاح شد. در این  پاالیشگاه روزانه 3,200 تن اتان، 
5,100 تن میعانات گاز طبیعی و 780 هزار بشکه مایعات گازي تولید می  شود. 
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 صنعت پتروشیمی 
شرکت پتروشیمی قطر (QAPCO) در سال 1974 میالدي در قالب گروهی مشتمل بر 
شرکت «پترولیوم قطر» با هشتاد درصد سهام، شرکت فرانسوي «الف اتوکم» با ده درصد 
سهام و شرکت ایتالیایی «انی کم» با ده درصد سهام ایجاد شد. تولید در سه واحد تولیدي 
سال 1994  در  مجتمع  این  توسعه  پروژه  شد.  آغاز  میالدي  سال 1981  در  پتروشیمی 

میالدي آغاز شد و در سال 1996 میالدي به پایان رسید. 
(  Q-Chem) مجتمع پتروشیمی

شرکت  هاي  مشارکت  با  میالدي   1998 سال  در   (Q-Chem) قطر  کمیکال  شرکت 
درصد  با 49  پترولیوم»  فیلیپس  شرکت «شورون  و  سهام  درصد  با 51  «قطرپترولیوم» 
سهام تاسیس شد. این مجتمع در سال 2003 میالدي با برنامه تولید سالیانه پانصد هزار 

تن اتیلن افتتاح شد. 
(  QVC) قطر Vinyl شرکت

شرکت وینیل قطر در سال 2001 میالدي در قالب گروهی متشکل از شرکت «پترولیوم 
قطر» با 25/5 درصد سهام، QAPCO قطر با 31/9 درصد سهام، شرکت نورسک هایدرو 
نروژ با 29/7 درصد سهام و شرکت آتوفینا فرانسه با 12/9 درصد سهام راه  اندازى شد. در 
سال 2002 میالدي، این شرکت 307 هزار تن سود سوزآور، 202 هزار تن دي کلرید 

اتیلن و 227 هزار تن مونومر کلرید ونیل تولید کرد.

1-2. بخش کشاورزي
 کشاورزى در قطر بسیار محدود است و این کشور بیشتر نیازهاى خود را از کشورهاى 
دیگر تامین مى  کند. در سال 2009 میالدى، سهم بخش کشاورزي قطر از تولید ناخالص 

داخلى 1 / 0  درصد بوده است.  
تنها 1/64 درصد از خاك قطر براى کشت و کشاورزى مناسب است. عمده ترین محصوالت 

کشاورزي قطر عبارتند از:
 میوه  هاى تابستانى. 

 سبزى.
 ماکیان (مرغ و خروس). 
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 فرآورده  هاى لبنی (ماست، کره، دوغ، پنیر و ... ). 
 دام (گوشت گاو و گوسفند).

 ماهى. 
 برنج.
 خرما.

شیالت. 
بیشتر زمین  هاى کشاورزى قطر در مالکیت دولت قرار دارند و صاحبان کشت زارها تنها 
به صورت غیرمستقیم در کشاورزى مشارکت کرده و داراى موقعیت  هاى ثابت در دیگر 
بخش  هاى اقتصادى کشور هستند. در نتیجه بیشتر زمین  هاى کشاورزى قطر توسط نیروى 
کار مهاجر اداره مى  شود. تقاضاى داخلى براى آب در قطر جزو باالترین مصرف سرانه آب 
در جهان بوده و به همین منظور، دولت چندین طرح را براى توسعه شبکه آب آغاز کرده 

است. 

1-3. بخش خدمات
بخش خدمات با 5/ 31 درصد، دومین بخش اقتصاد قطر را تشکیل می دهد. 

خدمات مالی، بانکی، بیمه، درمانی، رفاهی، و خدمات گردشگري از مهم ترین بخش هاي 
خدماتی ارایه شده در این کشور است. هم چنین بخش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 

نیز از رشد مناسبی برخوردار است. 
صنعت گردشگري ساالنه درآمد بسیاري را 
نصیب این کشور می  کند. تا چندي پیش 
حتی قطري ها هم در این کشور براي مدت 
ماه  چند  تنها  و  نمی کردند  اقامت  طوالنی 
در سال را در کشور خود به سر می بردند،

ولى امروزه این کشور هم به خیل مدعیان 
مقامات  است.  پیوسته  منطقه  گردشگري 
قطر درصدد راه اندازي یک مرکز پیشرفته 

اطالعات گردشگري هستند، تا با ارایه اطالعات گردشگري به مدیران آژانس ها و تورگردانان 
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منطقه و جهان به جذب گردشگر بپردازند. در همین راستا دولت قطر آمادگی خود را براي 
میزبانی المپیک 2016 میالدي اعالم داشته و خوش بین است که مشعل المپیک 2016 
میالدي در قطر روشن شود. قطرى  ها براي رسیدن به اهدافشان از هیچ کوششی دریغ 
نمی کنند و با زمینه  سازى و تبلیغات گسترده مى کوشند این کشور را زیبا جلوه دهند تا از 

درآمدهاى فراوان گردشگري در جهان امروز بهره  ى بیشترى ببرند. 
براي  بیمارستانی  معالجات  و  است  برخوردار  باالیی  استاندارد  از  دولتی  درمانی  خدمات 
افرادي که کارت بهداشت دارند رایگان است، در صورتی که خدمات پزشکی خصوصی با 

کیفیت تر و گران  تر است. 

2. جمعیت 
قطر داراي گروه  هاي قومی نسبتاً همگنى است. جمعیت 
این کشور بر اساس آمارهاي بین المللی در سال 2008 
میالدي 1/45 میلیون نفر بوده است. میانگین سنی در 

این کشور برابر با 30/8 سال است.
تیره  چهار  از  قطر  مردم  که  مى  دهد  نشان  بررسى  ها 
جمعیتى عمده شامل عرب ها، هندى ها، پاکستانى ها و 

ایرانى ها هستند.
 در جدول شماره  ي 2 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم این کشور اشاره شده است. 

جدول2: تیره هاي جمعیتی مردم قطر

درصدنام تیره   ردیف
40عرب1
18هندى2
18 پاکستانى3
10ایرانى4
14دیگر تیره  ها5

www.cia.gov
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میالدى نیز در جدول  سال 2010  این کشور در  ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی مردم 
شماره  ي 3 بیان شده است.

جدول 3: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی قطر 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
21/8 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1

76/7 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2

1/5 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3

0/869 درصدنرخ رشد جمعیت4

15/44نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5

2/44نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6

96 درصدنرخ شهرنشینی (نسبت به جمعیت)7

4/41-نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 8

12/24نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک  ساله) در هر هزار نفر9

1/056نسبت جمعیت مردان به زنان10

2/44نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 12

73/78 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)13

77/33 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)14

89 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال15

89/1 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال16

88/6 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 17
 www.cia.gov
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(GDP) 3. تولید ناخالص داخلی
مبادله  رسمی  نرخ  اساس  بر  قطر  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  میالدى   2009 سال  در 

93/63 میلیارد دالر و رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 5/ 9 درصد بوده است. 
درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفکیک  به   (GDP) داخلی  ناخالص  تولید 

سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.

جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور قطر به تفکیک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009

میزانشاخص

(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp بر اساس برابري قدرت خرید) 101/4 میلیارد دالر

(GDP) 93/63 میلیارد دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی

121.700 دالر (بر اساس ppp)درآمد سرانه

9/5 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP 68/4 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 0/1 درصدسهم بخش کشاورزي از

GDP 31/5 درصدسهم بخش خدمات از
www.cia.gov                       

4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
سیستم اقتصادي قطر تابع بازار آزاد است. در سال 2009 میالدى میزان درآمدهاي این 

کشور برابر با 32/06 میلیارد دالر و هزینه  ها نیز برابر با 28/5 میلیارد دالر بوده است. 
اطالعات  و  آمار  آخرین  اساس  بر  قطر  اقتصادي  شاخص هاي  مهم ترین  به  ادامه  در 

بین المللی اشاره شده است.
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4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم این کشور از سال 2003 میالدي تا کنون روند افزایشی داشته است. در سال 

2009 میالدي نرخ تورم 15/1 درصد بوده است. 
در جدول شماره ي 5، نرخ تورم قطر در سال هاي 2009-2003 میالدى آمده است.

جدول 5: نرخ تورم قطر طی دوره زمانی 2009-2003 میالدى

2003200420052006200720082009سال
1/92/338/87/213/715/1نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري کشور قطر در سال 2009 میالدي برابر با 0/4 درصد 
بوده است که در رده  ي سوم جهان قرار می  گیرد. نرخ بیکاري در این کشور، در سال 2008 
میالدي برابر با 0/7 درصد و در سال 2007 میالدي برابر با 3/2 درصد بوده است. این ارقام 
نشان می دهند که نرخ بیکاري در قطر طی سال  هاي گذشته کاهش یافته است. در جدول 

شماره ي 6، نرخ بیکاري طی سال هاي 2009-2003 میالدى آمده است.  

جدول 6: نرخ بیکاري قطر طی دوره زمانی 2009-2003 میالدى

2003200420052006200720082009سال

2/72/72/72/73/20/70/4نرخ بیکاري (درصد)
www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نیروي کار
در سال  هاى گذشته، افزایش قیمت نفت و گاز باعث رشد میزان تولید ناخالص داخلی قطر 
شده است، این امر به نوبه خود بر میزان دستمزدها اثر گذاشته و سطح زندگى و خدمات 
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دولتى را در این کشور کوچک باال برده است. امروزه کشاورزى شغل بخش بسیار کوچکى 
خدمات  و  تجارت  مانند  پردرآمدتر  مشاغل  به  بیشتر  کشور  این  مردم  و  قطرى  هاست  از 

می پردازند. 
بر اساس آمارهاي بین المللی، میانگین درآمد ساالنه افراد متخصص در قطر در سال 2010 
میالدي، براي هر مهندس عمران 105 هزار ریال قطر، مدیر پروژه ساختمانی 273 هزار 
ریال قطر، مهندس برق 98 هزار ریال قطر، حسابدار 48 هزار ریال قطر، مدیر عملیات 
و تولید 232 هزار ریال قطر، مهندس مکانیک 98 هزار ریال قطر و مدیر پروژه فناوري 

اطالعات 197 هزار ریال قطر است.

4-4. تراز حساب جاري
بر اساس اطالعات ارایه  شده، میزان تراز حساب جاري قطر در سال 2009 میالدى برابر 

با 3/786 میلیارد دالر بوده است.

4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي قطر، در پایان سال 2009 میالدي، برابر با 17/02 میلیارد دالر 

بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
بر اساس آمار سال 2009 میالدي، وجود پنج فرودگاه، حدود 7,790 کیلومتر جاده ، 22 
کشتی تجاري، دو پایانه بندري و شصت کیلومتر خط ساحلی، باعث شده سیستم حمل 
و نقل کاال در این کشور از وضعیت مناسبی برخوردار باشد. بنابراین می  توان از سرعت و 
مدت زمان حمل کاال بین شهرهاى مختلف قطر و هم چنین در تجارت با سایر کشورها، 

اطمینان نسبی حاصل کرد. 
در این کشور شهرهاي زیر به عنوان پایانه  ها و گمرك  هاي بازرگانی شناخته می شوند:

 بندر دوحه. 
 ام  سعید.

 راس  الفان. 
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برخی از ویژگی هاي سیستم توزیع قطر شامل موارد زیر است:
 داشتن سیستم هاي نرم افزاري مناسب بازاریابی و مدیریت بازار.

 داشـتن سیسـتم هاي کارآمد در بخش هاي بانکـی، بیمه اي و سـخت افزاري مانند 
انبارداري و حمل و نقل.

 نبودن دالالن چندالیه اي در سیستم توزیع.
 داشتن توان اعتباري باالي بازرگانان در زنجیره ي توزیع و دادوستد کاال.

موقعیت مناسب این کشور در همسایگی خلیج فارس، آن را از جایگاه ویژه اي در سیستم 
حمل و نقل و ترانزیت دریایی برخوردار ساخته است.

5-1. بازاریابی و تبلیغات
قطر به عنوان یک بازار تجاري رو به رشد، از بازاریابی و تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهاي 
کشور  این  در  کارآمد  تبلیغاتی  روش هاي  برخی  می برد.  بهره  اقتصادي  توسعه  در  مهم 

عبارتند از:  
 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه.

 برقرارى ارتباط مناسـب و بلندمـدت با بازرگانان قطرى و شـرکت  هاى تجارى این 
کشور. 

 همکاري با اعضاي انجمن ها و موسسات فعال در نمایشگاه هاي تجاري.
 تدوین مکاتبات، کاتالوگ  ها و در کل تبلیغات به زبان  هاي انگلیسی و عربى.

 تهیـه نماهنگ  هـاى بازرگانى (تبلیغـات تلویزیونى) بـراى نمایش در شـبکه  هاى 
تلویزیونى و ماهواره اى این کشور. 

 عرضه ي محصوالت باکیفیت به مشتریان و ارایه ي خدمات پس از فروش مناسب.
 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی این کشور.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی از بسیاري از نیازهاي موجود در 
بازار کشور قطر، آگاهی کامل ندارند و همین امر موجب شده تا ایران با وجود توانمندي هاي  
فراوان در زمینه  هاي گوناگون، نتواند حجم صادرات غیرنفتى مناسبی به این کشور داشته 

باشد.
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5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
ویژه اي  راهکار هاي  جهان  کشورهاي  دیگر  همانند  قطر  در 
دید  از  دارد.  وجود  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  براي 
جغرافیاى اقتصادي، قطر یک بازار کوچک است ولى درآمد 
سرانه مردم آن در سطح بسیار باالیى است. لذا بسیارى از 
کشورها مى  توانند بر نیازهاى مصرف  کنندگان به طور دقیق 

تمرکز نمایند.
به  توجه  کشور  این  در  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  براي 

نکات زیر، ضروري به نظر می رسد:  
 عرضه ي محصـوالت باکیفیت و لوکس به مشـتریان و 

ارایه ي خدمات پس از فروش عالى.
 جذابیت بسته بندي،  درج اطالعات کامل و زمان تولید و مصرف کاال بر روي آن.  

 گردآوري اطالعات به روز از گرایش هاي مردم و شرایط اقتصادي جامعه.
 بهره برداري از دانش و تجربه ي تجار محلی. 

 اعتمادسازي و دادن اطمینان به خریداران و تجار در بازار قطر. 
 ارایه ي گواهی  هاي استاندارد جهانی دریافت شده در تولید محصول، به مشتریان  و 

درج استاندارد یادشده در کاتالوگ ها، بروشورها و دیگر ابزارهاي تبلیغاتی.
 توجـه به اصول و اعتقادات دین اسـالم در همه ي فرایندهـاي بازرگانی، بازاریابی و 
فروش، با توجه به اعتقاد بیشتر مردم و بازرگانان به دین اسالم و رسمیت این دین 

در قطر. 

6. منابع طبیعی
منابع طبیعی و معدنى قطر تنها به نفت و گاز محدود مى  شود. در سال 2009 میالدي 
میزان تولید نفت این کشور 797,000 بشکه در روز، مصرف برابر 129,000 بشکه در روز، 
واردات برابر صفر و صادرات برابر با 668,000 بشکه در روز بوده است. میزان ذخایر اثبات 
شده ي نفت قطر تا آغاز سال 2009 میالدي برابر با 15/21 میلیارد بشکه بوده است که از 

این لحاظ، در رده  ى چهاردهم جهان قرار مى  گیرد.  
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در سال 2009 میالدي، میزان تولید گاز طبیعی این کشور 76/98 میلیارد متر مکعب در 
روز، مصرف برابر 20/2 میلیارد متر مکعب در روز، واردات برابر صفر و میزان صادرات برابر 
با 56/78 میلیارد متر مکعب در روز بوده است. میزان ذخایر اثبات شده ي گاز قطر تا آغاز 

سال 2009 میالدي برابر با 25/26 تریلیون متر مکعب بوده است. 
جغرافیاى کشور قطر تنوع چندانى ندارد و دشت 
پوشانده است. آب و  خاك آن را  و بیابان بیشتر 
شهرهاى  به  بسیارى  شباهت  کشور  این  هواى 

جنوبى ایران دارد و میانگین دما در آن باالست.
آب و هواى بیشتر مناطق قطر گرم و در مناطق 
داراى  کشور  این  است.  مرطوب  بیشتر  ساحلی 
زمینى مسطح و پوشیده از ریگ  زار است، با این 
وجود  آن  در  شنى  ارتفاعات  و  تپه  چندین  حال 

دارد. 
و  است  مرطوب  و  گرم  تابستان  در  قطر  هواى 
دماى آن در ماه  هاى تیر تا شهریور به 46 درجه 
سانتیگراد و رطوبت آن به 85 درصد مى  رسد. قطر 

در زمستان از میزان بارندگى کمى در حدود پنج اینچ در سال برخوردار است. آب  هاى 
زیرزمینى نیز به دلیل حجم باالى مواد معدنى جهت مصارف شرب و کشاورزى مناسب 
آب  دستگاه  هاى  توسط  قطر  در  روزانه  مصرفى  آب  از  نیمى  از  بیش  اکنون  هم  نیست. 

شیرین  کن تامین مى  شود. 
بلندترین نقطه در خاك هموار قطر، قوراین ابوالبال نام دارد، که 103 متر ارتفاع دارد. 
مناطق پوشیده شده با آب در قطر کمتر از یک مایل مربع است. جاذبه  هاى گردشگرى 
قطر مجموعه  ى تفریحى ال کرنیچ در ساحل دریا، سوق وقیف و دریاچه  ى مصنوعى منطقه 
خورالعدید موسوم به «دریا در خشکى» است. دخان مهم  ترین مرکز نفتی قطر، ام سعید 

قلب صنعتی و همچنین زباره، مشهورترین شهر تاریخی قطر هستند. 
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این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي 
و زیرساخت هاي ارتباطاتی قطر می  پردازد.

1. حمل  ونقل
این کشور از لحاظ زیرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، دریایی و هوایی از امکانات نسبتاً 

خوبى برخوردار است. مشخصات سیستم حمل  ونقل قطر، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده  اي 
قطر داراي 7,790 کیلومتر جاده است، که با 
توجه به کم بودن مساحت کشور، بیشتر شهرها 

را پوشش مى  دهد. 

1-2. ریلی
قطر شبکه  ى راه  آهن ندارد و تا کنون خطوط ریلى براى گسترش ارتباطات و حمل و نقل 

در آن ایجاد نشده است.

1-3. دریایی
قطر 563 کیلومتر خط ساحلى دارد. مرزهاى 
آبى این کشور بخش بزرگى از کل مرزهاى آن 

را تشکیل مى  دهد.

فصل چهارم
زیرساخت ها
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قطر از طریق بنادر موجود در خط ساحلی، با کشورهاي همسایه در منطقه خلیج فارس و 
با گذر از تنگه هرمز با آب هاي آزاد ارتباط برقرار مى  کند.

1-3-1. بنادر 
قطر  مهم  بندر  دو  لفتان،  راس  و  دوحه  بنادر 
و  کاال  ترانزیت  از  زیادى  حجم  که  هستند 
مى  یابد.  انتقال  آنها  راه  از  بین  المللى  تجارت 
به  قطر  بندر  مجهزترین  دوحه  بازرگانى  بندر 

شمار مى  رود، که در کنار شهر دوحه است.

1-4. هوایی
قطر پنج فرودگاه دارد که سه فرودگاه آسفالته 
این  فرودگاه  هاى  است.  خاکی  فرودگاه  دو  و 
در  و  هستند  مدرنى  امکانات  داراى  کشور 
بیشتر آنها پروازهاى بین  المللى انجام مى  شود.

پس از کناره  گیري قطر از مشارکت در شرکت 
میالدى،  سال 2002  در  ایر  گالف  هواپیمایی 
تقویت  به  ویژه اي  توجه  قطري  دولت  مردان 

ناوگان هوایی خود نمودند. به  گونه  اى که در نمایشگاه هوایی پاریس قراردادي به ارزش 
5/1 میلیارد دالر براى خرید 34 فروند هواپیماي ایرباس از سال 2004 تا 2009 میالدى 

امضا کردند. 
شرکت  میان  دالر  میلیارد   10/6 ارزش  به  جدیدي  قرارداد  نیز  میالدى  سال 2005  در 
هواپیمایی قطر و شرکت ایرباس فرانسه براى دریافت شصت فروند هواپیما به امضا رسید، 
که تحویل آنها از سال 2009 میالدى آغاز شد. این شرکت در سال 2006 میالدى قرارداد 
4/9 میلیارد دالري براى خرید هفتاد فروند هواپیما با شرکت بویینگ امضا کرد که چندین 
داده  تحویل  فروند  یک  ماهانه  است  قرار  و  شده  قطر  هوایی  ناوگان  تحویل  آن  از  فروند 

شود.
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در حال حاضر شرکت هواپیمایى قطر به هفتاد نقطه جهان پرواز دارد و پروازهاي مستقیم 
این شرکت به نیویورك نیز انجام مى  شود.

2. نظام بانکی 
بانک مرکزي قطر1، نهاد اصلی تنظیم کننده ي 
است.  کشور  این  در  بانکی  مقررات  و  روابط 
قطرى  بانک  هاى  فعالیت  هاى  بر  نظارت 
به  فعالیت  پروانه  ى  دادن  نیز  و  خارجى  و 
بانک هاى خارجى از وظایف بانک مرکزى قطر 

است. نام بانک  هاى مهم قطر عبارتند از:

Qatar National Ban k
Doha Ban k
Commercial Bank of Qata r 
International Islamic Ban k
Qatar  Islamic Bank
Qatar Development Ban k 
Arab Ban k
Ahli Ban k
Mashreq  Bank
HSBC Bank Middle Eas t
BNP Pariba s
Bank Saderat  
United  Bank Limited

1. Qatar Central Bank
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Standard Chartered Ban k
Masraf Al Raya n
Al Khalij  Commercial Bank (al khaliji)
International Bank of Qatar  (IBQ)
Barwa  Bank

موسسات مالی مهم قطر نیز عبارتند از:
First Financ e

Amwa l

The International Investor Co .
Investment Hous e 

3. نظام بیمه اي 
سرمایه گذاري هاي  و  جمعیت  افزایش  و  قطر  در  اقتصادي  فعالیت هاي  رشد  موازات  به 

خارجی، صنعت بیمه این کشور نیز رشد مناسبی داشته است.
در حال حاضر، ده شرکت بیمه در قطر فعالیت می کنند. از این تعداد، پنج شرکت قطري، 
آمریکایی  شرکت  یک  و  انگلیسی  شرکت  یک  مصري،  شرکت  یک  لبنانی،  شرکت  دو 

هستند. 
بر اساس آمارهاي بین المللی، ارزش بازار بیمه قطر در سال 2010 میالدي بالغ بر 584 

میلیون دالر است.
برخی از مهم ترین شرکت هاي فعال در صنعت بیمه ي قطر عبارتند از:

Qatar Insurance Compan y

Al Khaleej Insurance Compan y

Doha Insurance  Company

Qatar Islamic Insurance Compan y
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4. زیرساخت هاي ارتباطاتی 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات قطر در حال گسترش است. در سال 2008 میالدي در 
حدود 263,400 خط تلفن ثابت در این کشور وجود داشته است. میزان نفوذ تلفن همراه 
با 1/683 میلیون خط در همین سال به بیش از صد درصد رسیده است. تعداد کاربران 

اینترنت در قطر در سال 2008 میالدي به بیش از 436,000 نفر رسیده است.
اقدامات  کشور  این  نیز،  ماهواره  اي  شبکه  هاي  و  تلویزیونی  زیرساخت  هاي  بخش  در 
گسترده اي را انجام داده و داراي برنامه  هاي زنده ي متنوعی است. کد اینترنتی مربوط به 

آدرس  هاي الکترونیک و یا وب سایت  ها qa. است همان گونه که در ایران ir. است.
جدول شماره ي 7، زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی قطر در سال 2009 میالدي را 

نشان می  دهد.

جدول 7: زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی قطر در سال 2009 میالدي

میزانشاخص
263,400 خطتعداد خطوط تلفن ثابت
1/683 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

436,000 کاربرکاربران اینترنتی
722 میزبانتعداد میزبان  هاي اینترنتی
6 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
12 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

www.cia.gov

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل پنجم: اطالعات کلی / 69

بخش دوم
تجارت خارجی
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
گروه هاي کاالیی وارد و صادر شده به/ از قطر وکشورهاي عمده واردکننده و صادرکننده 
کاال از/ به قطر بررسی می  شود. در پایان، سرمایه گذاري هاي خارجی انجام شده در این 

کشور تشریح می شود.  
1.تراز تجاري 

قطر در سال 2008 میالدي، 54/912 میلیارد دالر صادرات و 27/900 میلیارد دالر واردات 
داشته است. این ارقام نشان می دهد که تراز تجاري این کشور در سال 2008 میالدي، به 

میزان 27/012 میلیارد دالر مثبت بوده است. 
جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري قطر در سال هاي 2004-2008 

میالدي را نشان می دهد.
 جدول 8: ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري قطر
طی سال هاي 2008-2004 میالدي (میلیارد دالر)

20042005200620072008شرحردیف
18/68525/76234/05142/02054/912ارزش صادرات1
6/00510/06116/44023/42927/900ارزش واردات2
17/61118/59127/012 12/6815/701تراز تجاري3
24/6935/82350/49165/44982/812ارزش مبادالت تجاري4
311256207179197نسبت صادرات به واردات (درصد)5

www.trademap.org 

فصل پنجم
اطالعات کلی
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همان گونه که دیده می شود، روند تراز تجاري قطر طی دوره  ى پنج  ساله  ي 2004-2008 
میالدي همواره مثبت و رو به رشد بوده است.

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  میلیارد   54.912 میالدي   2008 سال  در  قطر 
صادراتی این کشور شامل سوخت هاي معدنی و نفت خام، مواد پالستیکى، محصوالت 
و  ماشین آالت  آبگرم،  و  بخار  دیگ هاي  خودرو،  فوالد،  و  آهن  چدن،  آلى،  شیمیایى 
می شود.  آهن  و  چدن  از  مصنوعات  و  غیرآلى  شیمیایى  محصوالت  برقی،  دستگاه هاي 
صادرات این کشور در سال 2008 میالدى با سى درصد رشد نسبت به سال پیش از آن، 

همراه بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان و روند رشد آن، طی دوره 2004-2008 

میالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است. 

 جدول 9: اقالم مهم صادراتى و ارزش صادراتى هر یک طی دوره زمانی
2008-2004 میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

افزایشى18,68525,76234,05142,02054,912-کل محصوالت

سوخت  هاي معدنی 1
افزایشى2716,16422,86430,55237,61650,692و نفت خام

2
مواد پالستیکی و 

اشیاى ساخته شده 
از این مواد

افزایشى394416391.1291.3691.456

محصوالت شیمیایی 3
نامنظم297095276188281.181آلی

4
وسایل نقلیه زمینی 
غیر از نواقل روي 

خط راه آهن یا تراموا 
نامنظم87109132125206446
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

نامنظم72275376277325303چدن، آهن و فوالد 5

دیگ هاي بخار و 6
نامنظم84479695148222آبگرم 

7
محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی 
فلزات گرانبها

نامنظم28228126226268186

8
نمک، گوگرد، خاك 
و سنگ، گچ، آهک 

و سیمان
نامنظم2523302445122

مصنوعات از چدن، 9
نامنظم731067015712296آهن یا فوالد

10
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

نامنظم851836294960

11
وسایل نقلیه هوایی، 

فضایی و اجزا و 
قطعات آنها 

نامنظم881728182126

12
آالت و دستگاه  هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

نامنظم90177261114

نامنظم0151771210حیوانات زنده13

14
مبل؛ مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم94346109

کشتی ها، قایق ها و 15
نامنظم8913427شناورها 

16
کاغذ و مقوا؛ اشیاى 
ساخته شده از خمیر 

کاغذ، از کاغذ یا 
از مقوا 

نامنظم48105457
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
صادرات

17
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

نامنظم764109117

18
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ  هاي 

گرانبها یا نیمه 
گرانبها

نامنظم7118143235

19
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

کاهشى6238321155

اشیاى صنعت 20
نامنظم91183235ساعت سازي

www.trademap.org

با نگاهی به ارقام جدول باال درمی  یابیم که میزان صادرات قطر به ویژه در ده گروه کاالیی 
عمده صادراتی، در سال هاي گذشته روندى نامنظم و افزایشی داشته است. به گونه اي که 
میزان صادرات این کشور در سال 2008 نسبت به سال 2004 میالدي، نزدیک به 194 

درصد رشد داشته است.
را  قطر  از  کاال  واردکننده  کشورهاي  عمده ترین  هند،  و  آسیا  شرق  جنوب  کشورهاي 
تشکیل می دهند. ژاپن، کره جنوبى، سنگاپور، سنگاپور، مناطق نامعین، هند و تایلند 
از  درصد   85/7 مجموع  در  که  هستند  قطر  از  کاال  واردکننده ي  عمده ي  کشور  شش 
کاالهاي صادراتی قطر را وارد می کنند. ایران با واردات 27/801 میلیون دالر کاال از قطر 

در سال 2008 میالدى در رتبه  ي بیست و ششم قرار دارد. 
جدول شماره ي 10 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از قطر و سهم آنها از صادرات این 

کشور در سال 2008 میالدي را نشان می دهد.
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جدول 10: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از  قطر در سال 2008 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات ارزش وارداتنام کشوررتبه
(درصد)

18,85334/3ژاپن1
11,96021/8کره جنوبى2
6,42311/7سنگاپور3
4,9609مناطق نامعین4
2,8665/2هند5
2,0323/7تایلند6
1,3692/5بلژیک7
1,3572/5اسپانیا8
1,0832نیوزیلند9
8711/6امارات10
7061/3تایوان11
5781/1چین12
3930/7پاکستان13
2720/5عربستان 14
1940/4مجارستان15
1740/3مالزى16
1050/2بحرین17
830/2آمریکا18
750/1فرانسه19
730/1کویت20

www.trademap.org 
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3. واردات 
قطر در سال 2008 میالدي 27/9 میلیارد دالر واردات داشته است. اقالم عمده وارداتی 
و  ماشین آالت  فوالد،  یا  آهن  چدن،  از  مصنوعات  آبگرم،  و  بخار  دیگ  هاى  شامل  قطر 
دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها، وسایل نقلیه زمینی، چدن، آهن و فوالد، گچ، 
آهک و سیمان و مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده از آن می شود. واردات این کشور 

در سال 2008 میالدى با 19 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن، همراه بوده است.
جدول شماره  ي 11 اقالم مهم وارداتی قطر از جهان و ارزش وارداتی هر یک طی دوره 

زمانی 2008 - 2004 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 11: اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی 2004-2008 

میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

افزایشى6,00510,06116,44023,42927,900-کل محصوالت

افزایشى848042,2463,8796,2516,629 دیگ هاي بخار و آبگرم 1

مصنوعات از چدن، آهن 2
افزایشى735071,3382,4733,5813,978یا فوالد

3
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و اجزا 
و قطعات آنها

افزایشى854691,0992,0532,9993,809

4
وسایل نقلیه زمینی غیر 
از نواقل روي خط راه آهن 

یا تراموا 
افزایشى873841,4242,4232,8133,501

نامنظم72137136426624880چدن، آهن و فوالد 5

6
نمک، گوگرد، خاك 

و سنگ، گچ، آهک و 
سیمان

افزایشى2572283310528720

7
مبل، مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 

تخت خواب و مانند آن
افزایشى94103223408425521
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

مواد پالستیکی و اشیاى 8
افزایشى39112181265366455ساخته شده از آن

9
آالت و دستگاه هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

نامنظم90153323418496432

10
وسایل نقلیه هوایی، 

فضایی و اجزا و قطعات 
آنها 

نامنظم881.686136131311417

11
محصوالت شیمیایی 

غیرآلی، ترکیبات آلی یا 
غیرآلی فلزات گرانبها

افزایشى2828119153208348

12
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا از 

مواد همانند
افزایشى683683139234289

چوب و اشیاى چوبی؛ 13
افزایشى4442117157241277زغال چوب

محصوالت گوناگون 14
افزایشى383693113215275شیمیایی 

افزایشى10305155122270غالت15

سوخت  هاي معدنی و 16
افزایشى273343100140265نفت خام

افزایشى026297118162250گوشت و احشاى خوراکی17

آلومینیوم و مصنوعات از 18
افزایشى764683147177249آلومینیوم  

19
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ   هاي 
گرانبها یا نیمه گرانبها

نامنظم7192141185330225

افزایشى693797129145211محصوالت سرامیکی 20
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

21
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

افزایشى626195164184207

افزایشى3077104140163206محصوالت دارویی22

23
شیر و محصوالت لبنی؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبیعی

افزایشى0475100112138194

شیشه و مصنوعات 24
افزایشى702446103142194شیشه اي 

کائوچو و اشیاى ساخته 25
افزایشى403070102140179شده از کائوچو

روغن هاي اسانسی و شبه 26
افزایشى334781112138170رزین ها (رزینوییدها)

کشتی ها، قایق ها و 27
افزایشى8930253092169شناورها 

28
کاغذ و مقوا؛ اشیاى 
ساخته شده از خمیر 

کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 
افزایشى48456890103145

اشیاى صنعت 29
افزایشى9137607994127ساعت سازي

نوشابه ها، آبگون هاي 30
افزایشى2232628396117الکلی و سرکه

مصنوعات گوناگون از 31
افزایشى8318445594116فلزات معمولی

32
سبزیجات، نباتات، ریشه 

و غده هاي زیرخاکی 
خوراکی

افزایشى0733456187111

33
عصاره هاي دباغی 

یا رنگرزي، تانن  ها و 
مشتقات آنها

افزایشى3228446468104
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

نامنظم013957557698حیوانات زنده34

35
میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه 

و همانند
افزایشى082332374894

36
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

افزایشى821434528493

افزایشى741836389588مس و مصنوعات از مس 37

فرآورده هاي خوراکی 38
افزایشى212039586788گوناگون

39
فرآورده هاي غالت، آرد، 
نشاسته، فکول یا شیر، 

نان هاي شیرینی
افزایشى191736466084

افزایشى491520315281کتاب، روزنامه و تصویر 40

 لباس و متفرعات لباس، 41
افزایشى612736376879کشباف یا قالب باف

چربی ها و روغن هاي 42
افزایشى151825324077حیوانی یا نباتی

نامنظم292378448777محصوالت شیمیایی آلی43

کفش، گتر و اشیاى 44
افزایشى642034506274همانند، اجزاى این اشیا 

45
بازیچه، اسباب بازي 

و لوازم ورزش، اجزا و 
قطعات و متفرعات آنها

نامنظم952037584868

46
صابون، فرآورده  ها براي 
شستشو، فرآورده هاي 

روان کننده
افزایشى342526395167

47
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي ساخته 
شده

افزایشى241629364357

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


80 / راهنماي تجارت با قطر

یف
فصل نام محصولرد

روند 20042005200620072008تعرفه
واردات

نیکل و مصنوعات از 48
افزایشى7512202153نیکل 

49
اشیاء ساخته شده از 

چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

افزایشى421118253649

50
فرآورده ها از سبزیجات، 
میوه ها یا از سایر اجزاى 

نباتات
افزایشى202119253444

سایر اشیاى نسجی 51
نامنظم631228433741دوخته و مهیا

افزایشى961120263438مصنوعات گوناگون52

فرش و سایر کفپوش  ها از 53
نامنظم571836323036مواد نسجی

افزایشى17818242434قند و شکر و شیرینی54

افزایشى091018212734قهوه، چاي ماته و ادویه55

محصوالت صنعت 56
نامنظم11912241831آردسازي، مالت، نشاسته 

57
ماهی ها و قشرداران، 

صدف  داران و سایر آبزیان 
بدون ستون فقرات

افزایشى0358131931

افزایشى181524263030کاکائو و فرآورده  هاي آن58

افزایشى79211152025روي و مصنوعات از روي 59

سنگ فلز، جوش و 60
نامنظم266610618221خاکستر

www.trademap.org

همان  گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیشتر گروه هاي کاالیی، به 
ویژه در ده گروه کاالیی عمده وارداتی، افزایشی بوده است. میزان واردات این کشور در 

سال 2008 نسبت به سال 2004 میالدي، بیش از 364 درصد رشد داشته است.
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هشت  عربستان  و  جنوبى  کره  امارات،  چین،  ایتالیا،  آلمان،  آمریکا،  ژاپن،  کشورهاي 
شریک عمده ي وارداتی قطر (صادرکنندگان به قطر) هستند. این کشورها نزدیک به 59 

درصد از ارزش صادرات کاال به قطر در سال 2008 میالدى را در اختیار داشته اند. 
حضور امارات و عربستان در میان کشورهاي عمده ي صادرکننده به قطر، به دلیل عضویت 
هر سه کشور در اتحادیه ي گمرکی شش  جانبه شوراي همکاري خلیج فارس است. در سال 
2008 میالدي، امارات 1/848 و عربستان 1/361 میلیارد دالر به قطر صادرات داشته  اند.

مهم ترین صادرکنندگان کاال به قطر و ارزش صادرات آن ها در سال 2008 میالدي در 
جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به قطر در سال 2008 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
2,6889/6ژاپن1
2,5209آمریکا2
2,3438/4آلمان3
2,0537/4ایتالیا4
2,0137/2چین5
1,8486/6امارات6
1,5325/5کره جنوبى7
1,3614/9عربستان 8
1,3114/7انگلستان9
1,0513/8ترکیه10
1,0263/7فرانسه11
9023/2هند12
5992/1هلند13
4421/6اسپانیا14
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سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
4391/6سوئیس15
4151/5تایلند16
3601/3مالزى17
3561/3بحرین18
3151/1سوئد19
2911برزیل20
2811عمان21
2430/9استرالیا22
2270/8بلژیک23
2260/8سنگاپور24
2000/7پاکستان25
1810/6فنالند26
1750/6اتریش27
1690/6مصر28
1690/6لبنان29
1520/5اندونزى30

www.trademap.org

4. کشورهاي عمده صادرکننده
اطالعات  این  می شوند.  معرفی  قطر  به  صادرکننده  عمده  ي  کشورهاي  بخش،  این  در 
می تواند تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی صادراتی 
به قطر براي بازرگانان ایرانی فراهم کند. برابر آمار، شش کشور نخست در هر گروه کاالیی 
به طور متوسط بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 13 تا 32، شش 
کشور نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  شده در جدول 

شماره 11 آمده است.
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جدول شماره 13: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در 
بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

97114/7آمریکا1
90313/6ایتالیا2
77511/7آلمان3
5748/7ژاپن4
5348/1چین5
4456/7انگلستان6

جمع کل واردات قطر: 6,629 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 14: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا 
فوالد در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

57414/4کره جنوبى1
48512/2ایتالیا2
44311/1ترکیه3
2777ژاپن4
2775/7عربستان 5
2205/5آلمان6

جمع کل واردات قطر: 3,978 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 15: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي 
برقی و اجزا و قطعات آنها در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

3358/8عربستان 1
3078/1آلمان2
2717/1فرانسه3
2687کره جنوبى4
2476/5چین5
1935/1انگلستان6

جمع کل واردات قطر: 3,809 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از 
نواقل روي خط راه آهن یا تراموا در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

1,45841/7ژاپن1
59717/1آلمان2
39911/4آمریکا3
1273/6انگلستان4
1223/5کره جنوبى5
1203/4تایلند6

جمع کل واردات قطر:6,532  میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار 
قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

37737/2ترکیه1
819/2بحرین2
576/5امارات3
546/1چین4
525/9برزیل5
475/3عربستان 6

جمع کل واردات قطر: 880 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 
گچ، آهک و سیمان در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

31543/7امارات1
10714/9هند2
7810/8پاکستان3
496/8چین4
496/8تایلند5
263/6تایوان6

جمع کل واردات قطر: 720 میلیون دالر
www.trademap.org
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ـ   جدول شماره 19: مهم ترین رقباي موجود در تامین مبل؛ مبل  هاي طبی 
جراحی؛ اسباب تخت خواب و همانند در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

11421/9چین1
7414/2ایتالیا2
468/8امارات3
397/6آمریکا4
326/1آلمان5
254/9مالزى6

جمع کل واردات قطر: 521  میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاى 
ساخته شده از این مواد در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

11324/9عربستان 1
6414امارات2
388/3چین3
275/9تایوان4
275/8آمریکا5
265/6انگلستان6

جمع کل واردات قطر : 455 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

9622/3آمریکا1
4510/5انگلستان2
4410/2آلمان3
337/6ژاپن4
306/9ایتالیا5
245/6فرانسه6

جمع کل واردات قطر: 432 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه هوایی، فضایی 
و اجزا و قطعات آنها در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

29470/6آمریکا1
4711/2فرانسه2
399/4انگلستان3
112/7آلمان4
102/3ایتالیا5
61/5کانادا6

جمع کل واردات قطر: 417 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار قطر (سال 2008)  

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

10429/9هلند1
3710/6آمریکا2
277/8چین3
236/6آلمان4
236/6بلژیک5
174/8فرانسه6

جمع کل واردات قطر: 348 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، 
 سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار قطر

(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

7325/3امارات1
3813/1عربستان 2
3512/2چین3
165/7ایتالیا4
124/1لبنان5
103/5انگلستان6

جمع کل واردات قطر: 289 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 25: مهم ترین رقباي موجود در تامین چوب و اشیاى چوبی؛ زغال 
چوب در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

6122/1چین1
3813/8اتریش2
3512/8اندونزى3
2910/4مالزى4
124/4آلمان5
103/5استرالیا6

جمع کل واردات قطر: 277 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 26: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون 
شیمیایی در  بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

5520/1آلمان1
5118/7آمریکا2
5018/3امارات3
238/3انگلستان4
114هلند5
103/5بلژیک6

جمع کل واردات قطر: 275 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول شماره 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین غالت در بازار قطر
(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

9133/8پاکستان1
5721/1اوکراین2
4215/6هند3
3412/7استرالیا4
165/8آلمان5
124/3تایلند6

جمع کل واردات قطر: 270 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 28: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت  هاي معدنی و نفت 
خام در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

11643/7امارات1
10941/1بحرین2
145/2عربستان 3
31/1آمریکا4
31فرانسه5
31هند6

جمع کل واردات قطر: 265 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین گوشت و احشاى خوراکی 
در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

13855/1برزیل1
3012استرالیا2
229هند3
155/9آمریکا4
124/8عربستان 5
72/8نیوزیلند6

جمع کل واردات قطر: 250 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 30: مهم ترین رقباي موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از 
آلومینیوم در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

5722/8عربستان 1
4919/6امارات2
259/9بحرین3
249/7ایتالیا4
176/9چین5
156/2عمان6

جمع کل واردات قطر: 249 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها یا نیمه گرانبها در  بازار قطر  (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

7031/3امارات1
3616/2فرانسه2
219/1هند3
209/1ایتالیا4
146/2سوئیس5
125/5هنگ  کنگ6

جمع کل واردات قطر : 225  میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت سرامیکی در 
بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

5927/9چین1
2311ایتالیا2
2210/3آلمان3
198/9امارات4
167/4اسپانیا5
125/9عربستان 6

جمع کل واردات قطر : 211 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی قطر
بررسی کشورهاي اصلی تامین  کننده کاالهاي مهم وارداتی قطر (بیست فصل اول) نشان 
می  دهد که ایران با وجود توانمندي صادرات کاالهاي مورد بررسی، جزو تامین کنندگان 
هیچ یک از گروه  هاى کاالیی اصلی وارداتى قطر نیست. در حالى که بررسی توانمندي هاي 
ایران در تامین کاالهاي مهم وارداتی قطر، نشان می  دهد که شرکت  هاي ایرانی از ظرفیت 

گسترده اي در تامین بسیارى از نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 
و  بخار  تعرفه (دیگ هاي  کتاب  فصل 84  ذیل  کاالهاي  ایرانی تولیدکننده ي  شرکت  هاي 
آبگرم)، از توانمندي صادراتی گسترده  اي برخوردارند. از این رو با برنامه ریزي براي حضور 
بلندمدت در بازار قطر، سهم صادرات ایران به این کشور در این گروه کاالیی، تا اندازه ي 

زیادي می تواند افزایش یابد.
بررسی مزیت هاي ایران در صادرات کاالهاي ذیل فصول 73 (مصنوعات از چدن، آهن یا 
فوالد)، 39 (مواد پالستیکی)، 72  (چدن، آهن و فوالد)، 44 (چوب و اشیاى چوبى)، 10 
(غالت)، 02 (گوشت و احشاى خوراکى) و 69 (محصوالت سرامیکى) حاکی از ظرفیت  هاي 

گسترده ي ایران، براي توسعه ي صادرات به بازار این کشور است. 
بررسی مزیت هاي صادراتی ایران در بیست فصل اول کاالهاي وارداتی قطر نشان می  دهد 
شامل  فصل  هشت  ذیل  کاالهاي  از  بزرگی  بخش  تامین  توانایی  ایرانی،  شرکت  هاي  که 

فصول 02، 10، 39، 44، 69، 72، 73 و 84 را دارند. 

5. سرمایه گذاري خارجی
قطر یکى از کشورهاى مناسب براى سرمایه  گذاران خارجى است. این کشور با توجه به 
داشتن منابع و صنایع گسترده  ى نفت، گاز و پتروشیمى، از جایگاه مناسبى براى جذب 

سرمایه  هاى خارجى برخوردار است. 
پروژه  هاي  گذشته،  سال  هاي  در  خارجی  کالن  سرمایه  گذاري  هاي  جذب  با  قطر  دولت 
از 75  بیش  میالدى  سال 2012  تا  دارد  نظر  در  کشور  این  است.  نموده  آغاز  را  بزرگى 
قطر،  صنعت  و  انرژي  نماید. وزارت  سرمایه  گذاري  گوناگون  زمینه  هاي  در  دالر  میلیارد 
بخش عمده  ى سرمایه  گذاري  هاى داخلى و خارجى را، در حوزه  هاى نفت و گاز و صنایع 
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مرتبط جذب مى کند. گفتنى است که بیش از نیمی از سرمایه  گذاري  هاي خارجی در قطر 
توسط شرکت  هاي آمریکایی انجام می  شود.

کل سرمایه گذاري خارجی انجام شده در قطر تا پایان سال 2008 میالدي، برابر با 22/06 
میلیارد دالر بوده است. جدول شماره  ي 33 میزان سرمایه گذاري خارجی انجام شده در 

قطر در سال هاي 2006 تا 2008 میالدي را نشان می دهد. 

 جدول 33: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در قطر
طی سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

3/54/76/7میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

سال  از  کشورها،  دیگر  در  قطر  توسط  شده  انجام  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاري  میزان 
2006 تا 2008 میالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.

جدول 34: میزان سرمایه  گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط قطر طی 
سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

0/25/32/4میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با قطر سابقه دیرینه دارد. در این فصل پیشینه روابط 
بازرگانی، آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري دو کشور در سال  هاي 2006 تا 

2008 میالدي بررسی می  شود. 

1. پیشینه  ي روابط بازرگانی ایران و قطر
دور  سالیان  به  قطر  و  ایران  روابط  پیشینه  ى 
کشور  دو  روابط  قطر،  استقالل  با  برمی گردد. 
براى  که  طوري  به  کرد،  پیدا  بیشتري  گسترش 
تعیین حدود فالت قاره در خلیج فارس، حاکم قطر 
به ایران سفر کرد و طی سال  هاي 1348 تا 1351 

شمسی میان دو کشور مبادله سفیر انجام شد.

رسانه  هاى قطر در آستانه  ي پیروزي انقالب اسالمی 
به محکومیت رژیم شاه پرداختند و حاکم قطر سرنگونی شاه را به مردم ایران تبریک گفت. 
در پی تبلیغات مسموم استکبار جهانی و نیز آغاز جنگ تحمیلی، قطر همکارى خود را با 
ایران کاهش داد و روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل یافت. ولی پس از آن، روابط دو 
کشور در سال  هاي 1366 تا 1368 شمسی به سطح سفیر ارتقا یافت. پذیرش قطعنامه 
598 از سوي ایران، همکاري  هاي دو کشور را وارد مرحله ي جدیدي کرد. حمله  ي عراق 
به کویت رشته اعتماد قطر به عراق را گسست و زمینه  ى ارتقاي روابط دو کشور ایران و 

قطر را فراهم آورد. 
قطر و ایران به دالیل دیپلماتیک، اقتصادى و راهبردى به دنبال توسعه روابط با یکدیگر 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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هستند. ایران و قطر به عنوان دو قطب بزرگ منابع گازى جهان از جایگاه ممتازى براى 
ایجاد روابط بلندمدت و سودآور اقتصادى با یکدیگر برخوردارند. قطر یک کشور در حال 
رشد، در زمینه  ى صنایع وابسته  ى نفت و گاز و ایران به عنوان کشور همسایه آن مى  تواند 
... با این کشور داشته  همکارى  هاى بیشترى را در بخش  هاى اکتشاف، پاالیش، تولید و 
باشد. در سال هاى گذشته این کشور نیز در روابط خود با ایران سیاست توسعه مناسبات 

به ویژه در بخش  هاى اقتصادى، امنیتى و بازرگانى را در پیش گرفته است. 
کاالهاى  اقالم  از  برخى  نیز  و  مصرفى  و  شیرین  آب  براى  باال  نیاز  وجود  دیگر  سوى  از 
مصرفى، صنعتى و سرمایه  اى در بخش هاى مختلف اقتصادى قطر، این کشور را به توسعه 
روابط با ایران عالقه مند کرده است. بنابراین ایران با توجه روابط نزدیک خود با کشور قطر 
مى  تواند از مزیت فاصله کوتاه جغرافیایى بهره  ى فراوان ببرد و سهم بازار خود را در این 

کشور دوست افزایش دهد. 

2. آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
تراز تجاري ایران با قطر در سال  هاي گذشته همواره مثبت بوده است. در سال 2006 
کاهش  با  است.  بوده  مثبت  دالر  میلیون   77 با  برابر  قطر  با  ایران  تجاري  تراز  میالدي 
صادرات و افزایش واردات ایران در سال 2007 میالدي، میزان تراز تجاري به مثبت شش 
میلیون دالر کاهش یافته است و در سال 2008 میالدي با کاهش میزان واردات ایران از 
قطر، تراز تجاري به مثبت سی میلیون دالر بهبود یافته است. جدول شماره 35 روند تراز 

تجاري ایران با قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي را نشان می دهد.

جدول 35: روند تراز تجاري ایران با قطر طی سال هاي 2008 - 2006 میالدي 
(میلیون دالر)

روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريمیزان وارداتمیزان صادراتسال
به نفع ایران20061052877
به نفع ایران 200761556
به نفع ایران 2008532330

www.trademap.org
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را  میالدي  سال هاي 2006-2008  طی  قطر  با  ایران  تجاري  تراز  روند  شماره 1  نمودار 
نشان می دهد.

نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

3. صادرات ایران به قطر
در سال 2006 میالدي ارزش صادرات ایران به قطر برابر با 105 میلیون دالر بوده که 
در سال 2007 میالدي با کاهشى 42 درصدى به 61 میلیون دالر رسیده است. میزان 
صادرات در سال 2008 میالدي نیز با کاهش سیزده درصدى به 53 میلیون دالر رسیده 
است. بنابراین، ارزش صادرات ایران به قطر در طول دوره سه ساله 2008-2006 میالدي 

در حدود پنجاه درصد کاهش داشته است. 

جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ایران به قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي را 
نشان می دهد.
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جدول 36: ارزش صادرات ایران به قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
2006105-
20076142-
20085313-

www.trademap.org                                              

نمودار شماره  ي 2 ارزش صادرات ایران به قطر در سال هاي 2008-2006 میالدي را نشان 
می دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ایران به قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

کل صادرات ایران به قطر در سال 2008 میالدي، شامل 66 گروه کاالیی و در سه سال 
گذشته دربرگیرنده ي 78 گروه کاالیی مندرج در جدول شماره ي 37 می شود. اقالم عمده 
فوالد،  یا  آهن  چدن،  از  مصنوعات  شامل  گذشته  سال  سه  در  قطر  به  ایران  صادراتی 
روغن هاي  و  چربی ها  سیمان،  و  آهک  گچ،  آلی،  شیمیایی  محصوالت  زنده،  حیوانات 
حیوانی یا نباتی، مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از 

مواد همانند، دانه، بذر و میوه هاي روغن دار می شود.
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 جدول 37: ترکیب صادرات ایران به قطر طی دوره 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

افزایشى5361105-کل محصوالت

مصنوعات از چدن، آهن یا 1
افزایشى7381144فوالد

افزایشى0141013حیوانات زنده2
نامنظم2910/468محصوالت شیمیایی آلی3

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 4
نامنظم25756گچ، آهک و سیمان

چربی ها و روغن هاي حیوانی 5
افزایشى15346یا نباتی

6
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا از مواد 

همانند
افزایشى68123

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و 7
افزایشى120/340/963بذر و میو ه هاي گوناگون

وسایل نقلیه زمینی غیر از 8
افزایشى87133نواقل روي خط راه آهن یا تراموا 

9
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

افزایشى28233

فرش و سایر کفپوش  ها از مواد 10
نامنظم57323نسجی

کاهشى721342چدن، آهن و فوالد 11

12
میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
08222-
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

13
فرآورده هاي غالت، آرد، 

نشاسته، فکول یا شیر، نان هاي 
شیرینی

افزایشى190/2612

نامنظم790/0121روي و مصنوعات از روي 14

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها 15
افزایشى200/130/250/96یا از سایر اجزاء نباتات

سبزیجات، نباتات، ریشه و 16
نامنظم070/8120/89غده هاي زیرخاکی خوراکی

نامنظم840/3620/82دیگ هاي بخار و آبگرم 17

آلومینیوم و مصنوعات از 18
نامنظم760/570/350/53آلومینیوم  

نامنظم380/1710/46محصوالت گوناگون شیمیایی 19

کائوچو و اشیاى ساخته شده از 20
نامنظم400/030/0070/43کائوچو

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی 21
افزایشى850/100/130/34و اجزا و قطعات آنها

22
آخال و تفاله صنایع 

خوراك سازي، خوراکی  هاي 
آماده براي حیوانات 

کاهشى23220/3

روغن  هاي اسانسی و شبه 23
نامنظم330/310/250/28رزین ها (رزینوییدها)

نامنظم090/330/220/27قهوه، چاي ماته و ادویه24

مواد پالستیکی و اشیاى ساخته 25
کاهشى390/310/310/25شده از این مواد

26
ماهی ها و قشرداران، 

صدف داران و سایر آبزیان بدون 
ستون فقرات

نامنظم030/450/760/22

افزایشى100/030/030/14غالت27
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

نباتات زنده و محصوالت 28
کاهشى060/150/150/10گل کاري

نامنظم210/080/060/1فرآورده هاي خوراکی گوناگون29
نامنظم690/320/40/09محصوالت سرامیکی 30

31
محصوالت حاصل از نشاسته یا 

 فکول تغییر یافته، 
چسب ها، آنزیم  ها

نامنظم350/070/10/08

افزایشى78000/07سرب و مصنوعات از سرب32

ـ  جراحی؛ 33 مبل؛ مبل  هاي طبی 
نامنظم940/090/020/06اسباب تخت خواب و همانند

34
صابون، فرآورده  ها براي 

شستشو، فرآورده هاي روان 
کننده

نامنظم340/10/030/07

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم 35
نامنظم040/050/020/05پرندگان؛ عسل طبیعی

مصنوعات گوناگون از فلزات 36
نامنظم830/060/090/04معمولی

چوب و اشیاى چوبی؛ زغال 37
افزایشى440/010/030/03چوب

مواد قابل بافت، سایر محصوالت 38
افزایشى140/0060/020/03نباتی

نامنظم490/020/040/03کتاب، روزنامه و تصویر 39
نامنظم170/050/080/03قند و شکر و شیرینی40
نامنظم3000/050/03محصوالت دارویی41

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 42
نامنظم320/00200/03تانن  ها و مشتقات آنها

اشیاى هنري، اشیاى کلکسیون 43
نامنظم970/030/330/03یا عتیقه
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 44
کاهشى820/040/020/02چاقوسازي، قاشق و چنگال

مصنوعات حصیربافی یا 45
نامنظم460/050/010/02سبدبافی

افزایشى54000/02رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی 46

47
فرآورده  هاي گوشت، ماهی یا 

قشرداران، صدف  داران یا سایر 
آبزیان بدون ستون فقرات

افزایشى16000/02

نامنظم270/050/220/02سوخت  هاي معدنی و نفت خام48

نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و 49
نامنظم220/010/0040/01سرکه

چوب پنبه و اشیاى ساخته شده 50
افزایشى45000/01از چوب پنبه

نامنظم740/0030/070/01مس و مصنوعات از مس 51
کاهشى800/050/010/01قلع و مصنوعات از قلع52
افزایشى910/0020/0030/01اشیاى صنعت ساعت سازي53
کاهشى180/020/020/01کاکائو و فرآورده  هاي آن54
نامنظم600/0300/009پارچه هاي کشباف یا قالب باف55
کاهشى700/070/020/008شیشه و مصنوعات شیشه اي 56

کفش، گتر و اشیاى همانند، 57
کاهشى640/030/010/007اجزاي این اشیاء 

58
مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها یا نیمه 

گرانبها
نامنظم710/010/050/006

نامنظم020/060/0030/005گوشت و احشاي خوراکی59

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 60
کاهشى900/020/0070/004عکاسی، سینماتوگرافی
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

نامنظم960/040/060/003مصنوعات گوناگون61

انگم ها، صمغ  ها، رزین  ها و سایر 62
افزایشى130/0010/0020/002شیره  ها و عصاره نباتی

محصوالت صنعت آردسازي، 63
کاهشى110/160/0030/001مالت، نشاسته 

لباس و متفرعات لباس، 64
نامنظم620/0200/001غیرکشباف یا غیرقالب باف

65
اشیاى ساخته شده از چرم؛ 
مصنوعات زین و برگ سازي؛ 

لوازم سفر
افزایشى4200/0010/001

66
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزا و قطعات و 
متفرعات آنها

کاهشى950/040/0070/001

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 67
کاهشى880/00500اجزا و قطعات آنها 

کاهشى89200کشتی ها، قایق ها و شناورها 68
کاهشى750/0100نیکل و مصنوعات از نیکل 69

70
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 

سلولزي؛ کاغذ یا مقوا براي 
بازیافت

نامنظم4700/0010

کاغذ و مقوا؛ اشیاى ساخته شده 71
کاهشى480/0040/0030از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

کاهشى520/0100پنبه72

73
سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ 

کاغذي و پارچه هاي تار و پود 
باف از نخ کاغذي

کاهشى530/00100

سایر اشیاى نسجی دوخته و 74
نامنظم63/0030/0060مهیا

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


104 / راهنماي تجارت با قطر

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
صادرات

 لباس و متفرعات لباس، 75
کاهشى610/0010/0010کشباف یا قالب باف

 پارچه هاي نسجی آغشته، 76
کاهشى590/0200اندوده، پوشانده یا مطبق شده

پر و پر نرم آماده و اشیاى 77
کاهشى670/00100ساخته شده از پر یا از پر نرم

توتون و تنباکو و بدل توتون و 78
کاهشى240/0040/0010تنباکوي ساخته شده

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 3 ترکیب اقالم مهم صادراتی ایران به قطر طی سال هاي 2006-2008 
میالدي را به صورت مقایسه اي نشان می دهد. 

نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

4. تحلیل صادرات محصوالت ایران به قطر
در ادامه جایگاه و سهم ایران در صادرات هر یک از گروه هاي کاالیی فوق به بازار قطر 
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تجزیه و تحلیل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر یک از این گروه ها بررسی می شود. 
4-1. مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد، اولین گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به قطر در 
آلمان  و  عربستان  ژاپن،  ترکیه،  ایتالیا،  کره  جنوبى،  کشورهاي  است.  میالدي  سال 2008 
بیش ترین ارزش صادرات این گروه از محصوالت به قطر را در اختیار دارند. این شش کشور 
نزدیک به پنجاه و شش درصد از بازار این گروه کاالیی در بازار قطر را به خود اختصاص 

داده اند. 
ایران با صادرات 43/5 میلیون دالري به قطر در سال 2008 میالدي در این گروه کاالیی، 

جایگاه نوزدهم و سهم بازار 1/1 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه تولید مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد، 
امکان ارایه بیشتر این گروه کاالیی مورد نیاز کشور قطر به عنوان یک فرصت بالقوه در افق 

زمانی میان  مدت وجود دارد.
جدول شماره  ي 38 مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 

بازار قطر در سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 
جدول شماره 38: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا 

فوالد در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

57414/4کره جنوبى1
48512/2ایتالیا2
44311/1ترکیه3
2777ژاپن4
2775/7عربستان5
2205/5آلمان6

جمع کل واردات قطر: 3.978 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-2. حیوانات زنده
حیوانات زنده، دومین گروه کاالیی صادراتی ایران به قطر در سال 2008 میالدي است. 
استرالیا، سوریه، عربستان، ایران، کویت و امارات شش کشور عمده  ي صادرکننده  ي این 
گروه کاالیی به قطر هستند. این کشورها در مجموع بیش از 96 درصد از این بازار را به 
خود اختصاص داده اند. ایران با صادرات 13 میلیون دالري به قطر در سال 2008 میالدي 

در این گروه کاالیی، جایگاه چهارم و سهم بازار 12/9 درصدي را در اختیار دارد.
در  زنده  حیوانات  پرورش  امکان  نیز  و  جغرافیایى  گستردگى  و  تنوع  به  توجه  با  ایران 
بخش هاي مختلف کشور، از فرصت مناسبی جهت حضور پررنگ تر در بازار قطر برخوردار 

است. 
جدول شماره  ي 39 مهم ترین رقباي موجود در تامین حیوانات زنده در بازار قطر، در سال 

2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول شماره 39: مهم ترین رقباي موجود در تامین حیوانات زنده در بازار قطر 
(سال 2008 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

3333/8استرالیا1
2222/5سوریه2
1616/8عربستان 3
1312/9ایران4
55/2کویت5
54/9امارات6

جمع کل واردات قطر: 98 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-3. محصوالت شیمیایی آلی
محصوالت شیمیایی آلى، سومین گروه کاالیی صادراتی ایران به قطر است. آمریکا، آلمان، 
ایران، ترکیه، کره جنوبى و ایتالیا شش کشور نخست صادرکننده محصوالت شیمیایى آلى 

به قطر هستند که در مجموع بیش از شصت درصد بازار این کشور را در دست دارند. 
ایران با صادرات هشت میلیون دالر محصوالت شیمیایی آلی به قطر، رتبه ي سوم و سهم 

بازار 9/9 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به منابع و امکانات ایران در زمینه تولید و صادرات انواع محصوالت شیمیایی آلی، 
در صورت برنامه ریزي مناسب امکان صادرات بیشتر این گروه کاالیی به قطر در افق زمانی 

کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد.
جدول شماره  ي 40 مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 

قطر در سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول شماره 40: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در 
بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

1216آمریکا1
810/3آلمان2
89/9ایران3
78/9ترکیه4
78/4کره جنوبى5
56/7ایتالیا6

جمع کل واردات قطر: 77 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-4. گوگرد، گچ، آهک و سیمان
نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و سیمان، چهارمین گروه کاالیی صادراتی ایران 
و  تایلند  چین،  پاکستان،  هند،  امارات،  کشورهاي  است.  میالدي  سال 2008  در  قطر  به 
تایوان به ترتیب جایگاه هاي اول تا ششم را در صادرات این محصوالت به قطر در اختیار 
دارند. این شش کشور در مجموع نزدیک به 87 درصد از صادرات این گروه کاالیی به بازار 

قطر را به خود اختصاص داده اند. 
ایران با صادرات شش میلیون دالر گوگرد، گچ، آهک و سیمان به قطر، رتبه ي دوازدهم و 

سهم بازار 0/9 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به وجود منابع معدنی و کارخانجات تولید و فرآوري سیمان، گچ، سنگ، نمک 
بازاریابی  صورت  در  ایران،  جغرافیایی  مختلف  مناطق  در  کاالیی  گروه  این  اقالم  سایر  و 
مناسب و ارایه محصوالت با کیفیت مورد نظر مشتریان قطري، می توان سهم بازار کشور 

را در این گروه کاالیی تا حد زیادي افزایش داد. 
جدول شماره  ي 41 مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 

آهک و سیمان در بازار قطر در سال 2008 میالدي را نشان می دهد. 
جدول شماره 41: مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 

گچ، آهک و سیمان در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

31543/7امارات1
10714/9هند2
7810/8پاکستان3
496/8چین4
496/8تایلند5
263/6تایوان6

جمع کل واردات قطر:720  میلیون دالر
www.trademap.org
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4-5. سایر محصوالت 
صادرات ایران به قطر در سایر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی اول از حجم 
باال و قابل توجهى برخوردار نیست. ایران در بیشتر گروه هاي کاالیی، برتري هاي نسبی 
و پتانسیل ها و قابلیت هاي مناسب براي صادرات در سال هاي آینده را داراست. ایران با 
تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی مناسب، می تواند سهم صادرات خود در کاالهایی 
مانند چربی ها و روغن هاي حیوانی و گیاهى، دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر میو ه ها، 
فرش و کفپوش  ها، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم، فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 

نان هاي شیرینی، روي و مصنوعات از روي، سبزیجات و نباتات را به قطر بهبود بخشد. 
جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترین رقبا در تامین سایر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران 

به قطر در سال 2008 میالدي را نشان می دهند.

جدول شماره 42: مهم ترین رقباي موجود در تامین چربی ها و روغن هاي حیوانی 
یا نباتی در بازار قطر (سال 2008 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

4456/5امارات1

1346/4عربستان سعودى2

67/3ایران3

45/3عمان4

22/6اسپانیا5

22/4مالزى6

جمع کل واردات قطر: 77 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 43 : مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، 
 سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار قطر

(سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

7325/3امارات1
3813/1عربستان 2
3512/2چین3
165/7ایتالیا4
124/1لبنان5
103/5انگلستان6

جمع کل واردات قطر: 289 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 44: مهم ترین رقباي موجود در تامین دانه و میوه هاي روغن دار، 
دانه و بذر و میو ه هاي گوناگون در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

325/1ایران1
219/9هند2
216/5امارات3
0/786/6اندونزى4
0/756/4آمریکا5
0/352/9استرالیا6

جمع کل واردات قطر: 12 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 45: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از 
نواقل روي خط راه آهن یا تراموا در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

1.45841/7ژاپن1
59717/1آلمان2
39911/4آمریکا3
1273/6انگلستان4
1223/5کره جنوبى5
1203/4تایلند6

جمع کل واردات قطر : 6.532 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 46: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

10429/9هلند1
3710/6آمریکا2
277/8چین3
236/6آلمان4
236/6بلژیک5
174/8فرانسه6

جمع کل واردات قطر: 348 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 47: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و سایر کفپوش ها از 
مواد نسجی در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

615/8عربستان 1
513/5چین2
411/7آمریکا3
39/7ترکیه4
37/8هند5
37/7ایران6

جمع کل واردات قطر: 36 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 48: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار 
قطر (سال 2008)  

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

37737/2ترکیه1
819/2بحرین2
576/5امارات3
546/1چین4
525/9برزیل5
475/3عربستان 6

جمع کل واردات قطر: 880 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 49: مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و همانند در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

2829/8لبنان1
1314/1فیلیپین2
88/1آفریقاى جنوبى3
77/4عربستان 4
66/2چین5
55/1هند6

جمع کل واردات قطر: 94 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 50: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده هاي غالت، آرد، 
نشاسته، فکول یا شیر، نان هاي شیرینی در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

1821/6عربستان 1
89/6امارات2
67/6انگلستان3
67/6ایرلند4
45/3آلمان5
44/9ایتالیا6

جمع کل واردات قطر: 84  میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 51: مهم ترین رقباي موجود در تامین روي و مصنوعات از روي در 
بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

726/2ایتالیا1
312امارات2
311/5چین3
27/1بلژیک4
15/8انگلستان5
14/8استرالیا6

جمع کل واردات قطر: 25 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 52: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده ها از سبزیجات، 
میوه ها یا از سایر اجزاى نباتات در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

919/7امارات1
511/3عربستان 2
49/5آمریکا3
36/4هند4
36/1چین5
24/6کویت6

جمع کل واردات قطر: 44 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 53: مهم ترین رقباي موجود در تامین سبزیجات، نباتات، ریشه و 
غده هاي زیرخاکی خوراکی در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

2018هند1
1211/1لبنان2
1211/1عربستان 3
108/9هلند4
86/9مصر5
65چین6

جمع کل واردات قطر: 111 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 54: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در 
بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

97114/7آمریکا1
90313/6ایتالیا2
77511/7آلمان3
5748/7ژاپن4
5348/1چین5
4456/7انگلستان6

جمع کل واردات قطر: 6.629 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 55: مهم ترین رقباي موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از 
آلومینیوم در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

5722/8عربستان 1
4919/6امارات2
259/9بحرین3
249/7ایتالیا4
176/9چین5
156/2عمان6

جمع کل واردات قطر: 249 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول شماره 56: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون 
شیمیایی در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

5520/1آلمان1
5118/7آمریکا2
5018/3امارات3
238/3انگلستان4
114هلند5
103/5بلژیک6

جمع کل واردات قطر : 275 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول شماره 57: مهم ترین رقباي موجود در تامین کائوچو و اشیاى ساخته 
شده از کائوچو در بازار قطر (سال 2008)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
قطر (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در قطر (درصد)

4525/2ژاپن1

3418/8چین2

137/2هند3

116کره جنوبى4

95ایتالیا5

73/7آمریکا6

جمع کل واردات قطر : 179 میلیون دالر

www.trademap.org

5. واردات ایران از قطر
واردات ایران از قطر در سال 2006 میالدي برابر با 23 میلیون دالر بوده است. این میزان 
واردات در سال 2007 میالدي به 55 میلیون دالر افزایش یافته و د  ر سال 2008 میالدي 
به 28 میلیون دالر کاهش یافته است. ارزش واردات ایران از قطر در سال 2008 میالدي 

نسبت به سال پیش از آن، با کاهشی به میزان پنجاه درصد همراه بوده است. 
جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ایران از قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي را 

نشان می دهد.  
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جدول 58: ارزش واردات ایران از قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
200623-
200755+139
200828-50

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 4 ارزش واردات ایران از قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي را نشان 
می دهد.

نمودار 4: ارزش واردات ایران از قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

اقالم وارداتی ایران از قطر در سال 2008 میالدي شامل 21 گروه کاالیی و در مجموع 
سه سال گذشته شامل 43 گروه کاالیی می شود. جدول شماره  ي 59 ترکیب اقالم وارداتی 

ایران از قطر طی سال هاي 2008-2006 میالدي را نشان می دهد. 
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   جدول 59: ترکیب اقالم وارداتى ایران از قطر طی دوره 2006-2008 
میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

نامنظم235528-کل محصوالت

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 1
افزایشى873525روي خط راه آهن یا تراموا 

فرش و سایر کفپوش  ها از مواد 2
افزایشى570/020/340/89نسجی

نامنظم840/2810/78دیگ هاي بخار و آبگرم 3

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 4
نامنظم900/070/030/44عکاسی و سینماتوگرافی

نامنظم100/020/0030/44غالت5

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی 6
نامنظم850/120/020/03و اجزا و قطعات آنها

افزایشى26000/03سنگ فلز، جوش و خاکستر7
افزایشى79000/02روي و مصنوعات از روي 8
کاهشى730/030/020/01مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد9

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 10
افزایشى320/0010/0010/007تانن  ها و مشتقات آنها

11
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
افزایشى68000/005

مواد پالستیکی و اشیاى ساخته 12
کاهشى39630/004شده از این مواد

سایر اشیاى نسجی دوخته و 13
کاهشى630/10/010/002مهیا
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

14
محصوالت حاصل از نشاسته یا 

 فکول تغییر یافته، 
چسب ها، آنزیم  ها

افزایشى35000/002

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها 15
نامنظم200/00200/002یا از سایر اجزاى نباتات

افزایشى30000/001محصوالت دارویی16
افزایشى70000/001شیشه و مصنوعات شیشه اي 17

کائوچو و اشیاي ساخته شده از 18
نامنظم4000/0030/001کائوچو

چوب و اشیاى چوبی؛ زغال 19
نامنظم440/00100/001چوب

ـ  جراحی؛ 20 مبل؛ مبل  هاي طبی 
کاهشى940/670/020/001اسباب تخت خواب و همانند

نامنظم9600/020/001مصنوعات گوناگون21

22
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزا و قطعات و 
متفرعات آنها

کاهشى950/00100

23
لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، 
نواقل روي خط راه آهن و اجزا و 

قطعات آنها
نامنظم8600/0020

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي 24
نامنظم5600/0010ویژه؛ ریسمان، طناب

لباس و متفرعات لباس، 25
کاهشى620/00200غیرکشباف یا غیرقالب باف

نامنظم6900/010محصوالت سرامیکی 26

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 27
نامنظم820/0030/020چاقوسازي، قاشق و چنگال

نامنظم3113360کودهاي شیمیایی28
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یف
فصل نام محصولرد

روند 200620072008تعرفه
واردات

روغن  هاي اسانسی و شبه 29
کاهشى330/00400رزین ها (رزینوییدها)

کاهشى210/0060/0040فرآورده هاي خوراکی گوناگون30

نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و 31
کاهشى220/0020/0010سرکه

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 32
نامنظم2500/0040گچ، آهک و سیمان

نامنظم2700/0070سوخت هاي معدنی و نفت خام33

34
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم2800/040

نامنظم29090محصوالت شیمیایی آلی35

محصوالت صنعت آردسازي، 36
کاهشى110/00100مالت و نشاسته 

چربی ها و روغن هاي حیوانی یا 37
کاهشى150/010/0010نباتی

کاهشى170/010/0020قند و شکر و شیرینی.38

39
فرآورده هاي غالت، آرد، 

نشاسته، فکول یا شیر، نان هاي 
شیرینی

نامنظم1900/0010

نامنظم0100/050حیوانات زنده40

نباتات زنده و محصوالت 41
نامنظم0600/020گلکاري

سبزیجات، نباتات، ریشه و 42
کاهشى070/00100غده هاي زیرخاکی خوراکی

کاهشى090/00400قهوه، چاي ماته و ادویه43
www.trademap.org

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


122 / راهنماي تجارت با قطر

نمودار شماره  ي 5 ترکیب اقالم مهم وارداتی ایران از قطر طی سال هاي 2008- 2006 
میالدي را نشان می دهد.

نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از قطر طی سال هاي 2006-2008 
میالدي (میلیون دالر)

6. اجالس کمیسیون مشترك ایران و قطر 
اجالس کمیسیون مشترك، از مهم  ترین بسترهاى کنونى در زمینه  ى توسعه همکارى  هاى 
اقتصادي و تجاري دوجانبه میان ایران و قطر است. این اجالس براى نخستین بار در سال 
1375 شمسی در تهران آغاز به کار کرد و پس از آن نیز فعالیت خود را به صورت نسبتاً 
منظم ادامه داده است. جدول شماره  ى 60  مشخصات اجالس  هاى برگزار شده را نشان 

می دهد.
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جدول 60: مشخصات اجالس  هاى کمیسیون مشترك برگزار شده میان ایران و 
قطر (1375 تا 1385)

سال برگزارکنندهمکانشماره  ى اجالسردیف
برگزاري

نخستین اجالس کمیسیون مشترك 1
1375وزارت نیروتهرانهمکاري هاي اقتصادي

دومین اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي 2
1377وزارت نیرودوحهاقتصادي

سومین اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي 3
1379وزارت نیروتهراناقتصادي

چهارمین اجالس کمیسیون مشترك 4
1383وزارت بازرگانیدوحههمکاري  هاي اقتصادي

پنجمین اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي 5
وزارت تهراناقتصادي

1385امورخارجه
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7. موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
یکدیگر  با  نزدیکی  همکارى  گوناگون  زمینه  هاى  در  گذشته  سال  هاى  در  قطر  و  ایران 
مشترك  کمیسیون  اجالس هاي  برگزاري  و  بلندپایه  مقامات  متقابل  دیدارهاي  داشته  اند. 
دو کشور در سال هاي گذشته، به امضاى موافقت نامه ها و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
متعددي منتهی شده است. مهم  ترین موافقت  نامه  ها و یادداشت  تفاهم هاي امضا شده میان 

دو کشور ایران و قطر عبارتند از:
 یادداشت تفاهم همکاري میان اتاق  هاي بازرگانی دو کشور. 

 موافقت نامه همکاري  هاي گمرکی.
 موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري خارجی.

 موافقت  نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف. 
 یادداشت تفاهم همکاري  هاي شیالتی. 
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 موافقت  نامه حمل و نقل هوایی.
 یادداشت تفاهم همکاري  هاي کار و کارگري.

 امضاي متمم پیوسـت شـده به موافقت  نامـه کار و کارگري (ناظر بر بهبود شـرایط 
کارگران ایرانی در قطر).

 یادداشت تفاهم همکاري  هاي جهانگردي. 
 یادداشـت تفاهم همکاري خطوط هواپیمایی دو کشـور (خط دوحهـ  مشهد و کیش 

ـ دوحه).
 موافقت نامـه انجـام اصالحـات در برخـی از مفـاد 

موافقت نامه سرویس  هاي هوایی. 
 یادداشت تفاهم همکاري در زمینه  ى استاندارد. 

 یادداشـت تفاهم همکاري  دو کشـور براى مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان.

 یادداشت تفاهم همکاري  هاي رادیو و تلویزیون.
 موافقت نامه همکاري  هاي فرهنگی و هنري.

 یادداشـت تفاهـم همکاري  هـاي بهداشـتی بین دو 
کشور.

 یادداشت تفاهم خبرگزاري  هاي دو کشور.
براساس موافقت نامه گمرکى ایران و قطر در مهرماه سال 1386، گمرکات دو کشور بنا 
به درخواست یا به ابتکار خود، روش هاى جدید اجراى قانون گمرکى که اثربخشى آنها 
به اثبات رسیده باشد و ابزارها و روش هاى جدید ارتکاب تخلفات گمرکى را در اختیار 

یکدیگر قرار می دهند. 

8. دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
رسمیت  به  را  کشور  این  دولت  قطر،  استقالل  از  پس  که  بود  کشورهایی  اولین  از  ایران 
گذشت  با  شمسی  مهرماه 1350  از 24  قطر  و  ایران  دیپلماتیک  رسمى  روابط  شناخت. 
یک ماه از استقالل قطر، در سطح سفیر آغاز شد و تا پیروزي انقالب اسالمی ایران ادامه 

داشت. 
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پس از استقرار نظام جمهوري اسالمی در ایران روابط سیاسی دو کشور تا سال 1366 
چارچوب  در  یافت.  ارتقا  سفیر  سطح  به  بعد،  به  سال  آن  از  و  کاردار  سطح  در  شمسی 
مناسبات سیاسی ایران و قطر، مقامات ارشد دو کشور و در راس آنها جناب آقاي دکتر 
متقابل  دیدارهاي  قطر،  امیر  خلیفه  بن  حمد  شیخ  و  ایران  جمهور  رییس  احمدي نژاد 
داشته اند. آخرین سفر امیر قطر به ایران، شرکت در دهمین اجالس سران سازمان همکاري 
اقتصادي «اکو» به عنوان میهمان ویژه در اسفند ماه سال 1387 بود. رییس جمهور ایران 
نیز به دعوت رسمی دولت قطر در نشست سران کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس 
در دوحه در سال 1386 شرکت کرد و ششمین سفر ایشان در شهریور ماه 1389 شمسی 

به دوحه انجام شد.
آقاي متکی وزیر خارجه کشور نیز از هنگام تصدي مسوولیت وزارت تاکنون پنج بار از 
قطر دیدار داشته  اند و به طور متقابل آقاي شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر و وزیر خارجه 
قطر نیز سه بار پیش از انتصاب به پست نخست وزیري قطر و دو بار پس از آن به تهران 

سفر کرده اند.
سایر دیدارهاي متقابل مقامات دو کشور عبارتند از:

 سـفر ولیعهد قطر آقاي تمیم بن حمـد آل ثانی و هیات همراه به ایران در بهمن ماه 
سال 1388.

 سفر جناب آقاي احمدي نژاد ریاست جمهوري به قطر براى شرکت در اجالس تامین 
مالی توسعه در سال 1387.

 سـفر آیت  اله هاشـمی شـاهرودي رییس (وقت) قـوه قضاییه به قطر بـراى امضاي 
موافقت نامه  هاي حقوقی و قضایی در سال 1387.

 سـفر آقاي شیخ حمد بن جاسـم بن جابرآل ثانی  نخست وزیر قطر در راس هیاتی 
سیاسی به ایران در اسفند ماه 1386.

سـفر امیر قطر و هیات همراه به ایران در اردیبهشت ماه 1385  در جریان برگزاري 
پنجمیـن اجالس کمیسـیون مشـترك دو کشـور و امضاي چندین سـند همکاري 

دوجانبه.
سفر امیر قطر به ایران در تیرماه 1379 وامضاي شش سند همکاري دوجانبه. 
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9. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه  هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی 
در بازارهاي جهانی است. این اقدام می  تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی 
در بازار قطر باشد. با توجه به اهمیت آگاهی  رسانی و تبلیغات درباره ي کاالها و توانمندي ها 

و پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی میان دو کشور مبادله شده است. 
بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
داده اند، شرکت  ها و تجار ایرانی در چندین نمایشگاه  بین  المللی در سال هاي گذشته شرکت 
نموده اند. جدول شماره ي 61، جزییات نمایشگاه هاي کشور قطر در سال هاي 1386-1389 

شمسى که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور داشته اند، را نشان می دهد.

جدول 61: نمایشگاه هاي کشور قطر که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 
داشته اند (1386-1389)

محل عنوان نمایشگاهردیف
برگزاري

تاریخ 
مجريبرگزاري

نمایشگاه اختصاصى 1
اردیبهشت دوحهایران

1389
سازمان توسعه تجارت با همکارى 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان

2
نمایشگاه بین المللى 
تکنولوژى، لوازم و 
تجهیزات ساختمانى

دوحه
19 تا 22 
فروردین 

1387
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان

فروردین دوحهنمایشگاه ساختمان3
سازمان توسعه تجارت ایران1387

نمایشگاه تخصصى 4
دوحهمصالح ساختمانى

 5-10
اسفندماه 

1386
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن 

ایران

نمایشگاه بین  المللى 5
اردیبهشت دوحهپروژه قطر

ماه 1386
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن 

ایران
www.tpo.ir
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بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران 
انجام  استان ها  بازرگانی  سازمان هاي  و  مجموعه  ها  این  که  برنامه ریزي هایی  اساس  بر  و 
داده اند، دو هیات  تجاري ایران در سال 1388 شمسی از کشور قطر بازدید کرده   است. 

جدول شماره ي 62 مشخصات و تاریخ اعزام این هیات هاي  تجاري را نشان می دهد.

جدول 62: هیات هاي  تجاري اعزام شده به قطر در سال 1388

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف
سازمان بازرگانى استان بوشهرزمستان 1388قطر1
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن ایرانبهمن ماه 1388قطر+ کویت2

www.tpo.ir

غذا،  بین  المللی  چهارمین «نمایشگاه  قطر،  در  ایران  سفارت  اقتصادى  بخش  همکارى  با 
تا  دهم  از   2009 ضیافه  به  موسوم  قطر  وابسته»  صنایع  و  هتل داري  رستوران داري، 
شد.  برپا  قطر  نمایشگاهی  مرکز  در   (2009 دسامبر  سوم  تا  (یکم   1388 آذر  دوازدهم 
برخى از شرکت  هاي غذایی، هتل  ها، رستوران  ها، شرکت  هاي صادرکننده مواد غذایی، تولید 
محصوالت  و  غذایی  مواد  تولید  تعاونی  هاي  جهانگردي،  کابینت  سازي،  و  آشپزخانه  لوازم 
کشاورزي، تولیدکنندگان لوازم تزیینی، اتاق بازرگانی استان  ها و اتحادیه  هاي صنفی ایران 

در این نمایشگاه شرکت کردند.

9-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي قطر 
بر اساس تجارب حضور ایران در نمایشگاه  هاي تخصصی و بین  المللی، کاالهاي صادراتی 
ایران به قطر و توانمندي هاي موجود در کشورمان، پیشنهاد می شود که در سال هاي آینده، 
افزون بر برگزاري همایش  ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی میان دو کشور، 
نمایشگاه هاي  برگزاري  و  بین المللی  نمایشگاه هاي  در  حضور  براي  مناسبی  برنامه ریزي 

اختصاصی زیر در کشور قطر فراهم شود:
 نمایشگاه بین المللی گردشگري دوحه.

 نمایشگاه بین المللى تکنولوژى، لوازم و تجهیزات ساختمانى.

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


128 / راهنماي تجارت با قطر

 نمایشگاه تخصصى مصالح ساختمانى.
 نمایشگاه بین المللی فناوري اطالعات قطر. 

 نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی.
 نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران.

9-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به قطر 
همان گونه که گفته شد، آب و هواى این کشور گرم و مرطوب است. از اردیبهشت تا مهرماه 
باران نمى  بارد و رطوبت هوا در بخش  هاى ساحلى بسیار باال است. در دیگر روزهاى سال 
هوا گرم و مطبوع است. در ماه رمضان فعالیت  هاى اقتصادى در این کشور راکد است، از 

این رو مسافرت به منظور فعالیت  هاى اقتصادى در این ماه مناسب نیست.
لذا بهترین زمان براي اعزام هیات  هاي تجاري و بازاریابی به قطر، نیمه دوم سال به ویژه از 
آبان تا پایان سال (ماه  هاي نوامبر تا مارس) است. در این هنگام از سال آب و هواي قطر 

معتدل بوده و گرماي شدید وجود ندارد. 
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فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

به  محصوالت  صادرات  براي  کشور  در  موجود  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  فصل  این  در 
بررسی  می شود.  بررسی  کشور  این  در  حضور  براي  ایران  بازاریابی  راهکارهاي  و  قطر 
وضعیت خطوط دریایی و هوایی، روابط و مبادالت بانکی، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و 
تهدیدهاي پیش رو در بازار قطر و پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي بازاریابی در این 

کشور، مهم ترین موارد مورد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
در این بخش وضعیت خطوط دریایی و هوایی موجود میان دو کشور، به عنوان زیرساخت هاي 

کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي تجاري مورد بررسی قرار می گیرد. 

1-1. دریایی 
راه دریایی یکی از کانال  هاي مهم ارتباط میان ایران و قطر به ویژه در زمینه ي بازرگانی 
است. شبکه ي جهانی کشتی رانی ایران، کاالهاي کانتینري به مقصد کشور قطر را از راه 
خطوط دریایی و بنادر دو کشور جابجا می کند. بندر شهید رجایى و دوحه مهم ترین بنادر 

در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت کاال میان دو کشور هستند. 
با توجه به فعال بودن خطوط کشتى  رانى دو کشور در عرصه  ى بین  المللى و نیز کم بودن 
فاصله  ى آبى ایران و قطر، بستر مناسبى براى جابجایى کاال میان دو کشور فراهم شده 
خاك  نقطه  شمالی  ترین  فاصله  و  است  کیلومتر  ایران 250  با  قطر  آبی  مرز  طول  است. 
قطر در شهر الرویس تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر نزدیک به 185 کیلومتر است. 
هم اکنون بنادر جنوبی ایران که در ترانزیت بین المللی کاال به کشورهاي مختلف جهان از 
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جمله قطر فعالیت دارند، شامل موارد زیر می شوند: 
 بندر ماهشهر (بندر امام خمینی). 

 بندر شهید رجایی. 
 بندر بوشهر. 

 بندر خرمشهر. 
 بندر شهید باهنر.

 بندر آبادان. 
 بندر عسلویه. 

 بندر چابهار.

1-2. هوایی
میان فرودگاه هاي ایران و قطر پرواز مستقیم وجود دارد. در حال حاضر شرکت هواپیمایی 

صورت  به  هفته  روز  هر  در  قطر 
دوحه  تهران-  مسیر  در  مستقیم 
یکشنبه،  شنبه،  روزهاي  در  و 
جمعه ي  و  پنج شنبه  چهارشنبه، 
در  مستقیم  صورت  به  هفته  هر 

مسیر مشهد- دوحه پرواز دارد. 
همان  در  نیز  برگشت  پروازهاي 

روزها انجام می شود.

2. روابط بانکی 
در سال هاي گذشته روابط بانکی مستقیم میان بانک هاي ایران و قطر وجود داشته است. بر 
اساس اطالعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه  کرده، پنج بانک موجود در جدول 
شماره ي 63، بانک هاي مورد قبول ایران براي فعالیت هاي اقتصادي و مبادالت مالی در 
قطر هستند. بدیهی است که بانک  هاي نام برده شده در جدول 63 شامل بانک  هایی  است، 
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که براي پوشش ریسک معامالت تا سقف معین، مورد پذیرش این صندوق هستند و این 
محدود  را  قطرى  بانک  هاي  دیگر  با  ایرانی  بانک  هاي  بانکی  بین  و  کارگزاري  ارتباط  امر 

نمی کند.  

جدول 63: بانک هاي قطرى مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف
1Commercial Bank of QatarA

2Qatar National BankA

3Qatar Islamic BankB

4Qatar International Islamic BankB

5Doha BankB

www.egfi.org                                                                                    

3. تحلیل راهبردي 
تحلیل  و  تجزیه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزیابی  تحلیل،  براي  اصلی  مدل هاي  از  یکی   
SWOT است. در این مدل بر اساس یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ایران و قطر شناسایی شده و سپس متناسب با 
موقعیت کنونی راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ویژه صادرات ایران به قطر پیشنهاد می شود. 

3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها
راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه  ي صادرات محصوالت ایران به قطر بر اساس زمینه ها و 

دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:
 سند چشم  انداز بیست  ساله و برنامه ي پنج  ساله چهارم توسعه کشور.

 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
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 اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي حاشیه خلیج فارس.
 پیشینه ي روابط اقتصادي و بازرگانی ایران و قطر در سال هاي گذشته.

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به قطر.
جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 

توسعه  ي صادرات ایران به قطر را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد.

جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ایران به قطر

(O) فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي دوستانه میان دو کشور.
O2: امکان الگوبرداري از موفقیت قطر در جذب سرمایه  گذارى خارجى و توسعه 

سریع صنایع نفت و گازى. 
O3: تقویت و ارتقاي روابط سیاسی و اقتصادي ایران و قطر.

O4: دسترسی ایران و قطر به آب  هاي آزاد و مزیت  هاي ترانزیتی.
O5: همسایگى دو کشور از طریق خلیج فارس و فاصله  ى نزدیک آبى و هوایى. 

O6: کمبود شدید آب خوردنى و آب شیرین در قطر.   
O7: کوچک بودن کشور قطر و عدم امکان ساخت و تولید بسیارى از محصوالت 

در داخل این کشور.  

(T) تهدیدها

کشورهاى  با  ایران  روابط  کاهش  براى  عربى  کشورهاى  از  برخى  سیاست   :T1
حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهاى عربى.

T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور.
T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور.

T4: شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت  هاي همکاري مشترك.
T5: عدم آشنایی بازرگانان قطرى با تنوع و کیفیت محصوالت ایرانی.

T6: همگرایى و نزدیکى کشورهاى عربى منطقه و گرایش قطر به همکارى بیشتر 
با کشورهاى عربى. 

T7: ایجاد اختالفات میان مسلمانان و تفرقه بین شیعه و سنی از سوي برخی از 
گروه  ها.
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(S)  نقاط قوت

چشم انداز  تدوین  در  غیرنفتی  صادرات  گسترش  به  دولت  ویژه ي  توجه   :S1
بیست ساله و برنامه ي چهارم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسیل ها و ظرفیت هاي مناسب در تولید میوه، لبنیات، آهن، فوالد و 
مواد پالستیکی مورد نیاز بازار قطر.

S3: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي قطرى ها.
S4: ارایه سیاست  هاي حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز 

صادراتی.
S5: روند خصوصى  سازى در ایران و همچنین برداشته شدن برخى از موانع حضور 

خارجى ها در بخش  هاى اقتصادى ایران . 
S6: وجود یادداشت تفاهم همکارى میان اتاق  بازرگانى و گمرك دو کشور ایران 

و قطر.
S7:  امضاي موافقت نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف میان ایران و قطر.

هوایى،  نقل  و  حمل  شیالت،  زمینه  هاى  در  همکارى  موافقت نامه  امضاي   :S8
سرمایه  گذارى خارجى، کار و کارگرى، جهانگردى و گردشگرى و استاندارد.

  نقاط ضعف 
(W)

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: عدم وجود مرکز تجاري ایران در قطر براى ارایه خدمات اطالعاتی و بازرگانی 

به تجار و سرمایه گذاران ایرانی.
این  بازار  سالیق  و  قطر  مردم  روز  نیازهاى  از   شناخت  و  آگاهی  نداشتن   :W3

کشور.
W4: پایین بودن سطح کیفیت برخى کاالهاي ایرانی براى حضور موفق در بازار 

رقابتى قطر.
W5: نبود تفکر بلندمدت در میان تجار و بازرگانان ایرانى.

W6: نداشتن خدمات مناسب پس از فروش براى برخى از کاالها. 
W7: عدم حضور رایزن بازرگانی ایران در قطر.

SO راهبردهاي 

 بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشـور براي صـادرات محصوالت مورد 
نیاز کشـور قطر مانند چدن، آهن، فوالد، میوه، مواد پالسـتیکی، محصوالت 

شیمیایی آلی و غیرآلی.
 تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوستانه 

و ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و قطر. 
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  راهبردهاي 
ST

 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان قطرى از راه تبلیغات و ارایه 
خدمات مناسب پس از فروش.

 برگـزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در قطر بـراي افزایش نگاه 
مثبت و گرایش به محصوالت ایرانی. 

 شناسـایی کاالهاي مزیـت دار داخلی مورد نیاز بازار قطر به منظور گسـترش 
بازار و تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران در این کشور.

 راهبردهاي 
WO

 تدویـن برنامه ي فراگیـر بازاریابی و تبلیغات در رسـانه  هاي جمعی قطر براي 
افزایش شناخت کاالهاي ایرانی در میان مردم این کشور.

 تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار قطر به منظور تقویت جایگاه و 
سهم بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در این کشور.

 ایجاد مرکز تجاري ایران در یکی از شهر بندرى و مهم قطر مانند دوحه.

راهبردهاي 
WT

 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.

 اعـزام رایزن بازرگانـی به قطر به منظور افزایش اطالعـات بازار و مصرف این 
کشور.

 ارایـه  ي تسـهیالت مناسـب بـه بازرگانـان قطـرى براي حضـور در بـازار و 
نمایشگاه هاي ایران.

 افزایـش پروازهـاى هوایی و تبادالت بازرگانـى از راه خطوط دریایی میان دو 
کشور براي افزایش مبادالت تجاري.
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راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و قطر.
 راه اندازي مرکز تجاري ایران در قطر.

 اعزام رایزن بازرگانی ایران به قطر.
 تقویت خطوط دریایی و هوایی میان دو کشور.

 تقویت روابط بانکی و تاسـیس نهادهاى مالى مشـترك مانند بانک و صندوق 
مشـترك تضمین صادرات براي تامین مالی صادرات و سـرمایه  گذاري میان 

دو کشور.
 عرضـه ي کاالها و خدمات با کیفیـت باال به بازار قطر براي سـاختن ذهنیتى 

مثبت نسبت به محصوالت ایرانی.
 افزایـش تبلیغات کاالهـاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویـژه تلویزیون و 

روزنامه  ها و مجالت تخصصى و بازرگانى این کشور.

3-2. راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه ي صادرات ایران به قطر عبارتند از:

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و قطر.
 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در قطر.

 اعزام رایزن بازرگانی ایران به قطر.
 تقویت خطوط دریایی و هوایی میان دو کشور.

 تقویت روابط بانکی و تاسیس نهادهاى مالى مشترك مانند بانک و صندوق مشترك 
تضمین صادرات براي تامین مالی صادرات و سرمایه  گذاري میان دو کشور.

 عرضـه ي کاالها و خدمات بـا کیفیت باال به بازار قطر براي سـاختن ذهنیتى مثبت 
نسبت به محصوالت ایرانی.
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 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و روزنامه  ها 
و مجالت تخصصى و بازرگانى این کشور.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی توسعه ي صادرات ایران به قطر عبارتند از:

 SO راهبردهاي
 بهره  گیـري از توانمندي  هـاي صادراتی کشـور براي صادرات محصـوالت مورد نیاز 
کشـور قطر مانند چدن، آهن، فوالد، میوه، مواد پالسـتیکی، محصوالت شـیمیایی 

آلی و غیرآلی.
 تالش براي افزایش سـهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوسـتانه و 

ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و قطر. 

 ST  راهبردهاي 
 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان قطرى از راه تبلیغات و ارایه خدمات 
مناسب پس از فروش.

 برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در قطر براي افزایش نگاه مثبت و 
گرایش به محصوالت ایرانی. 

 شناسـایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار قطر به منظور گسـترش بازار و 
تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران در این کشور.

 WO راهبردهاي
 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسـانه  هاي جمعی قطر براي افزایش 

شناخت کاالهاي ایرانی در میان مردم این کشور. 
 تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار قطر به منظور تقویت جایگاه و سـهم 

بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در این کشور.
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 ایجاد مرکز تجاري ایران در یکی از شهر بندرى و مهم قطر مانند دوحه.

 WT راهبردهاي 
 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.

 اعزام رایزن بازرگانی به قطر به منظور افزایش اطالعات بازار و مصرف این کشور.
 ارایه ی تسـهیالت مناسـب به بازرگانان قطرى براي حضور در بازار و نمایشگاه  هاي 

ایران.
 افزایـش پروازهاى هوایی و تبادالت بازرگانى از راه خطوط دریایی میان دو کشـور 

براي افزایش مبادالت تجاري.

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و توسعه ي بازار
ایران و قطر دو کشور با پیشینه  و داراي روابط بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و مزیت هاي 
جغرافیایی، زمینه ي گسترش هر چه بیشتر روابط بازرگانی را دارند. روابط تجاري ایران و 
قطر در سال هاي گذشته همواره تحت تاثیر حجم بیشتر صادرات ایران به قطر بوده است. 
گفتنى است که بخش بزرگى از صادرات ایران به قطر را مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 
تشکیل می دهد. میزان صادرات این کشور به ایران در سال 2008 میالدي، برابر با 28 
میلیون دالر بوده است. صادرات ایران به قطر در همین سال، در حدود 105 میلیون دالر و 
تقریباً 3/75 برابر میزان واردات از این کشور بوده است. این وضعیت مبادالت تجاري میان 
دو کشور، تراز تجاري مثبت بیش از 77 میلیون دالر را براي ایران به همراه داشته است.

ارایه  ي اطالعات مناسب از بخش  هاي مختلف بازار قطر به تجار ایرانی، معرفی کاالهاي 
جدید و مزیت  دار داخلی و ایجاد تنوع در مبادالت تجاري، زمینه توسعه مناسبات اقتصادي 
فراهم  را  قطر  به  ایران  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  سهم  افزایش  و  طرف  دو  تجاري  و 

می سازد. 
به طور کلی از میان گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به قطر، پنج گروه کاالیی مصنوعات 
از چدن، آهن یا فوالد، حیوانات زنده، محصوالت شیمیایی آلی، گچ، آهک و سیمان و 
چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی بیش از 73 درصد صادرات را تشکیل می دهند. در 
واقع این پنج گروه کاالیی، مزیت هاي صادراتی ایران به قطر هستند. بنابراین لزوم توجه 
صادرات این گروه هاي کاالیی بیش از پیش  و برنامه ریزي جهت افزایش کمی و کیفی 
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نمایان می شود. از سوي دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصوالت مستعد 
و داراي مزیت هاي رقابتی، از جمله میوه، مواد پالستیکی، محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

فرش و سایر کفپوش ها و سبزیجات و نباتات به این کشور نیز، باید پیگیري شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با 
قطر موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی امضا کند. این امر می تواند باعث افزایش 
رقابت در بازار داخلی و افزایش توان صادراتی کشور شود. قطر در حال حاضر عضو اتحادیه 

گمرکی شوراي همکاري خلیج فارس است. 
کشورهاي جهان، با انعقاد موافقت نامه هاي تجاري با دیگر کشورها، کاالهاي صادراتی را 
با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به بازار هدف صادر می کنند. عدم عضویت در پیمان هاي 
اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري موثر،  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهاي 
هدف صادراتی و استفاده از تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد. 

در ادامه به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي افزایش میزان مبادالت تجاري 
و اقتصادي دو کشور ایران و قطر اشاره می  شود:

 انجام تحقیقات بازاریابی و دسـتیابی به شـناخت کافی نسـبت به شرایط سیاسی 
و اجتماعـی، وضعیت بـازار، رقباي داخلی و خارجی، قیمـت و ویژگی  هاي کاالهاي 

مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزینه  هاي گمرکی و مالیاتی.
 بررسی دقیق و کسب شناخت کافی از شرکا و طرف  هاي تجاري قطرى.

 گسترش و ارتقاي سطح همکاري اتاق  هاي بازرگانی دو کشور.
 امضاي موافقت نامه ي تجارت آزاد دوجانبه با قطر.

 تالش بـراى افزایش صادرات خدمات گوناگون فنی و مهندسـی بـه عنوان یکی از 
مناسب  ترین گزینه  ها در راستاى توسعه  ي صادرات به قطر.

 امضاي موافقت نامه ي تجارت ترجیحی با قطر.
 تقویت روابط میان بانک  ها و نهادهاي مالی دو کشور.

 گسـترش زیرسـاخت  هاي حمل  ونقل دریایـی و هوایی به منظـور افزایش تبادالت 
تجاري و اقتصادي.

 کمک به بخش خصوصی جهت ایجاد یک مرکز تجاري در قطر.
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 گسترش همکاري  هاي میان دو کشور در بخش سرمایه  گذاري.
 برگزاري همایش هاي فرصت هاي تجاري.

 تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و گسترش سرمایه  گذاري میان دو 
کشور.

 آشـنا نمودن بازرگانان و مدیران شـرکت  هاى بازرگانى قطرى با تولیدات صنعتی و 
پتانسـیل  هاي خدمات فنی و مهندسـی ایران از طریق مشارکت مستمر و فعال در 

نمایشگاه  هاي بین  المللی قطر و برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی ایران در قطر.
 آسان سازي صدور روادید براي بازرگانان و فعاالن اقتصادي دو کشور.
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بخش سوم
پیوست ها
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جدول 65:  سایت هاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم قطر

سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان

www.diwan.gov.qaدولت قطر

www.mofa.gov.qaوزارت خارجه قطر

www.mmaa.gov.qa       www.baladiya.gov.qaوزارت امور شهرى و کشاورزى

www.moi.gov.qaوزارت کشور قطر

www.qatarairways.comهواپیمایى قطر

www.planning.gov.qaشوراى برنامه  ریزى قطر

www.qcci.org/English/Pages/default.aspxاتاق بازرگانى و صنایع قطر

www.qu.edu.qaدانشگاه  هاى قطر

www.qnhc.comشرکت ملى هتل  هاى قطر

www.qnhc.comهتل  ها و رستوران  هاى قطر

www.qatar-info.comاطالعات درباره  ى کشور قطر

www.qatartourism.gov.qaسازمان جهانگردى قطر

www.mec.gov.qaوزارت اقتصاد و بازرگانى

www.mei.gov.qaوزارت  انرژى و صنعت

www.qu.edu.qaدانشگاه قطر

www.experienceqatar.comپایگاه اینترنتی گردشگري قطر

http://doha.icro.ir
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جدول 66: بانک ها ي مهم قطر

سایت اینترنتینام بانکردیف

www.qcb.gov.qaبانک مرکزى1

www.cbq.com.qaبانک بازرگانى2

www.qnb.com.qaبانک ملى قطر3

www.dohabank.com.qaبانک دوحه4

www.qatarinsurance.comشرکت بیمه قطر5

www.dsm.com.qaبورس اوراق بهادار قطر6

www.ahlibank.com.qaبانک اهلی قطر7

www.hsbc.com.qaشعبه بانک HSBC در قطر8

www.arabbank.com.qaشعبه بانک عرب9

www.dohabank.com.qaشعبه بانک دوحه10

www.qdb.com.qaبانک توسعه قطر11

www.standardchartered.com/qaاستاندارد بانک چارتر12

www.diwan.gov.qa

جدول 67: شرکت  هاى مهم صنعتی، تجاري و بازرگانی قطر

شرکت نفت قطر

استخراج، پاالیش و عرضه نفت و فرآورده  هاى نفتىزمینه فعالیت

www.qp.com.qaسایت اینترنتی
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شرکت گاز قطر

استخراج و عرضه گاز طبیعىزمینه فعالیت

www.qatargas.com.qaسایت اینترنتی

شرکت کود شیمیایى قطر

تولید و عرضه کودهاى کشاورزى و باغدارىزمینه فعالیت

www.qapco.comسایت اینترنتی

شرکت پتروشیمى قطر

عرضه محصوالت و فرآورده  هاى نفتىزمینه فعالیت

www.qapco.comسایت اینترنتی

شرکت فوالد قطر

ساخت فوالد، استیل و قطعات فلزىزمینه فعالیت

www.qasco.comسایت اینترنتی

شرکت ساختمانی قطر

خانه و آپارتمانزمینه فعالیت

www.qatarbuildingcompany.comسایت اینترنتی
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شرکت آب و برق

سد، نیروگاه و تولید برقزمینه فعالیت

www.qewc.comسایت اینترنتی

شرکت استیل قطر

فوالد و استیلزمینه فعالیت

www.qasco.comسایت اینترنتی

شرکت شیمیایی قطر

صنایع شیمیاییزمینه فعالیت

www.qchem.com.qaسایت اینترنتی

شرکت نفت قطر

استخراج،  پاالیش و فرآوري نفتزمینه فعالیت

www.qp.com.qaسایت اینترنتی

www.kishtpc.com        

جدول 68: هتل هاي مهم قطر

یف
سایت اینترنتیشماره تلفننام  هتلرد

1Sharqvillage00974/ 4256666www.sharqvillage.com

2Sheraton Doha00974/ 4854444www.sheraton.com/doha
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3The Ritz-Carlton Doha00974/ 4848000www.ritzcarlton.com/resorts/
doha

4Movepick00974 /4291111www.moevenpick-doha.com

5Four Seasons00974 /4948888-

6Intercontinental00974/ 4844444www.intercontinental.com

7Grand Regency09744/ 343333-

8Rydges00974/ 4385444-

9Marriott Doha00974/ 4298888 www.dohamarriott.com

10Ramada Plaza00974/ 4281428   -

11Millennium00974/ 4247777   www.millennium-doha.com

12Seef Hotel00974/ 4332222-

13Qatar National Hotel--

www.qnhc.com

  جدول 69: اطالعات رایزن فرهنگى ایران در قطر 

رایزن فرهنگى ایران در دوحه

صندوق پستى: 350350
تلفن:4674173-4 (00974)
دورنگار: 4674855 (00974)

شماره همراه: 5512302 (00974)
پست الکترونیک: 

raizani_qatar@yahoo.com
پایگاه اینترنتی: 

 http://doha.icro.ir
http://doha.icro.ir 
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جدول 70: اطالعات مدارس ایرانى در قطر 

مدارس ایرانی در دوحه

سرپرستى مدارس ایران در قطر و بحرین
تلفن سرپرستى: 

(00974) 4164596
تلفن دبیرخانه:

(00974) 4164742
دورنگار: 

(00974) 4164738

مدارس ایران در قطر
تلفن مدرسه دبیرستان پسرانه شهید بهشتى:

تلفن: 4696464 (00974)
مدرسه دبیرستان دخترانه شهید رجایى:

تلفن: 4568916 (00974)
مدرسه دبستان دخترانه شهید باهنر:

تلفن: 4674097 (00974)
http://doha.icro.ir 

جدول 71: اطالعات بانک صادرات ایران در قطر

بانک صادرات ایران در قطر

نشانى: 
No. 2623 Abdolsani Road, P.O.Box 2256, Doha

تلفن: 
(00974) 4414646

دورنگار:
(00974) 4430121

http://doha.icro.ir 
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جدول 72: اطالعات اتاق بازرگانى قطر 

اتاق بازرگانى قطر (دوحه)

نشانى:
Airport Roadpost POB 402, Doha

Qatar Chamber of Commerce and Industry

رییس اتاق: شیخ خلیفه بن جاسم بن محمد آل ثانى

Tel: (00974) -324347 
Fax: (00974) -324338

http://doha.icro.ir 

جدول 73: اطالعات سفارت خانه قطر در ایران

سفارت قطر در ایران

نشانی:
تهران، بزرگراه آفریقا، خ گل آذین، شماره 4.

تلفن: 6 - 22051255 – 21 – (0098)
تلفن: 7 - 22029336 – 21 – (0098)
دورنگار : 22058478 – 21 -  (0098)

 آقاي ابراهیم بن عبدالرحمن حسن المغیصیب1 سفیر کنونی قطر در ایران است.
روزهاي کاري یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 می  باشد.

www.mfa.gov.ir                                             

                                                                         
1. H.E. Ibrahim bin Abdul-Rahman al-Muqaisib
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جدول 74: اطالعات سفارت خانه ایران در قطر 

سفارت ایران در دوحه

نشانى: 
:HAFNEH.DIPLOMATIC AREA 
DOHA QATAR - P.O.BOX :1633

تلفن: 4831954 (00974)
تلفن: 4835300 (00974)

تلفن: 4834950-3 (00974)
دورنگار: 4831665 (00974)

آقاي عبداهللا سهرابى، سفیر کنونی ایران در قطر است.
پست الکترونیک: 

 iranbasdoha@yahoo.com

پایگاه اینترنتی:  
WWW.IRAN-EMBASSY.ORG.QA

 www.mfa.gov.ir                                                                                                      
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بخش سوم: پیوست ها / 151

منابع و ماخذ
1www.iccim.org. سایت اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران

2www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

3www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافیایی کشورها

4www.payscale.com. سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

5. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

 www.citypopulation.de                  6. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
خارجی  شرکت هاي  زمینه  در  اطالع رسانی  سایت   .7

فعال در جهان
www.businessmonitor.com

www.usig.org         8. سایت اطالع رسانی در زمینه ارایه کمک  هاي مالی آمریکا به سایر کشورها
9www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها

10www.trademap.org. سایت اطالع رسانی در زمینه ى مبادالت جهانی

اقتصادي  وضعیت  خصوص  در  اطالع رسانی  سایت   .11
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

12www.diwan.gov.qa. سایت اطالع رسانی دولت قطر

www.wto.org 13. سایت اطالع رسانی سازمان تجارت جهانی

www.doingbusiness.org                   14. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید
15www.qcb.gov.qa. سایت بانک مرکزي قطر

16www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
17www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی

18www.yellowpagesworld.com. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان

19www.irica.gov.ir. سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران
20www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بین  المللی
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www.iflr.co                                             21. سایت موسسه  ي بررسی کننده قوانین مالی بین الملل
www.forbes.com 22. سایت موسسه  ي فوربس 

23www.kishtpc.com. سایت نقطه ي تجاري کیش  

24www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریکا 

25www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران 
www.imf.org                   2009 26. مجموعه گزارش  هاي صندوق بین المللی پول، دولت قطر، سال
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فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با ترکیه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل
7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان
9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چین 
11. راهنماي تجارت با کنیا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با مکزیک
14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان
16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با ازبکستان

21. راهنماي تجارت با روسیه
22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربی

23. راهنماي تجارت با ژاپن
24. راهنماي تجارت با ونزوئال
25. راهنماي تجارت با تونس
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26. راهنماي تجارت با تاجیکستان
27. راهنماي تجارت با مالزي

28. راهنماي تجارت با آذربایجان
29. راهنماي تجارت با هند
30. راهنماي تجارت با عمان
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