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 النشرة الشهرية للصادرات القطرية غير النفطية وشهادات المنشأ

 التي تم إصدارها لتلك الصادرات

 (2018 يناير )عدد

 تقديم:

للعام الجديد من النشرة الشهرية للصادرات القطرية غير النفطية  االول يسر غرفة قطر أن تصدر العدد 

البحوث والدراسات  دارتيإ بإعدادهاقوم توالتي  2018يناير  شهرعن  وذلك من واقع شهادات المنشأ،

 بالغرفة.شؤون المنتسبين و

ة من المتغيرات على مستوى التجارة الخارجية وبصورة خاص ةوالبالد تشهد جملم  2018تي العام أي

 2017النصف الثاني من عام خالل ملتها الظروف التي شهدتها البالد أعلى الصادرات غير النفطيه 

ول د واختفاءحيث ظهور اسواق جديدة من التغير الذي حدث في تركيبة دول المقصد،   هاهمأولعل من 

 كانت تحتل الصداره فيما سبق .   لنصف الثاني من العام في ا اخرى

اً  من شهر الخر ظاإلحصائية المتتالية لحجم الصادرات غير النفطيه تقدما ملحوهذا وقد سجلت البيانات 

حقق طفره كبيره في حجم  هذه  والذين آلحيث بلغت قمتها في شهر يناير الحالي الذي نحن بصدده ا

الماضيه ، وكل ذلك بفضل الجهود الكبيرة عشرة شهراً  الصادرات ، حيث يعتبر االكبر خالل الثالثة 

 .التي بذلت على مستوى الدولة والقطاع الخاص
. 

 

 2018يناير  خالل شهربيان بشهادات المنشأ التي صدرت   -وال :أ
 

 2018يناير رصيد شهر  البيان م

 2631 النموذج العام 1

 92 صناعية(شهادات موحدة لدول املجلس ) 2

 4 حيوانية(شهادات موحدة لدول املجلس ) 3

ــ (ثروة طبيعيةشهادات موحدة لدول املجلس ) 4 ـــ ـــ  ـ

 89 املوحدة شهادات املنشأ العربية 5

 28 (GSPشهادات منشأ االفضليات ) 6

ــ شهادات موحدة لسنغافورة 7 ـــ ـــــ ـــ  ـ

 2844 االجمالي 

 
   -لشهادات المنشأ: وفقا 2018ينايرشهر خالل الصادرات القطرية غير النفطية -ثانيا :

جمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إن أ إلى ها الغرفةصدرتاشهادات المنشأ التي  تشير بيانات

مقارنة بما  قطري لاير مليار (2.118) هقيمت ما تقد بلغ م 2018يناير لى كل دول العالم خالل شهرإ

مقارنة و %(62.4)ت غبل زيادةوبنسبة  2017 ديسمبرخالل شهر قطري لاير  مليار (1.304)قيمته 

  .%(56)قدرها  زيادة ة وبنسب 2017من العام السابق  يناير مليار لاير خالل نفس الشهر (1.357)ب

دولة  (61)مقارنة بعدد  يناير دولة خالل شهر (59)لى عدد إالمذكورة الصادرات هذه توجهت هذا وقد 

 (13)وعدد  مجلس التعاون الخليجي دولة عربية بما فيها دول (13) منها عدد ،2018ديسمبر خالل شهر
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من  تيندولوفريقية أ ةدول (12)و  عدا الدول العربية سيويةآدول  (16)و  بما فيها تركيا دول أوروبية

  واستراليا . من أمريكا الجنوبية  تينودول أمريكا الشمالية

ات رفي عدد الدول التي استقبلت الصاد تراجع ن هنالكأنجد  ، 2017ديسمبر شهروبالمقارنة مع      

 حدث في ذي الالكبير رتفاع االم من غبالر تيندول بعدد لحاليا ينايرالقطرية غير النفطية خالل شهر 

 .جمالي حجم الصادراتإ

التي استقبلت الصادرات األوروبية  مجموعة ال عدد دول ظلفقد مستوي الكتل والمجموعات  ىما علأ   

الدول مجموعة  زادتبينما  2018ينايرشهر في  (13)و الماضيديسمبردولة في ( 13 ) كما هي القطرية

  2018يناير في  هدول (13) إلى 2017ديسمبرفي   هدول (12)من  دول مجلس التعاونبما فيها  العربية

دولة في  (12)إلى  الماضيديسمبرفي  ةدول (19)عدا الدول العربية من  فريقيةاألالدول  عدد انخفضو

إلى  2017ديسمبرفي  دولة (14) منعدد الدول اآلسيوية عدا الدول العربية زداد ابينما  2018 يناير

وظلت امريكا الشماليه كما هي دولتين في ديسمبر الماضي ، ويناير  ،2018يناير في شهر دولة  (16)

واحده في ديسمبرالماضي   ةالحالي بينما اصبحت دول امريكا الجنوبية دولتين في يناير بعد ان كانت دول

 . 2017بعد غيابها في شهري نوفمبر وديسمبراستراليا ظهور باالضافه الى 

 

 
 

 201 ينايرتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خالل شهر                      

 القيمة بالمليون لاير                      

 قية الصادرات الدوله م

 734.94 سلطنة عمان 1

 464.54 تركيا 2

 108.03 هونج كونج 3

 97.1 كوريا الجنوبية 4

 89.5 هنغاريا 5

 88.91 الفلبين 6

 65.12 بنجالديش 7

 54.7 الهند 8

 52.17 فيتنام 9

 48.81 الواليات المتحده 10

 48.15 اندونيسيا 11

 44.37 المانيا 12

 34.32 الكويت 13

 24.97 باكستان 14

 21.34 المغرب 15

 20.1 الصين 16

 11.46 الجزائر 17

 10.81 تايوان 18

 10.7 االردن 19

 8.53 سويسرا 20

 8.49 اليابان 21

 8.21 سنغافورا 22

 7.68 ايطاليا 23

 6.42 اسبانيا 24

 5.36 تنزانيا 25

 5.09 مصر 26
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 4.81 كوت دافوار 27

 3.72 لبنان 28

 3.52 سريالنكا 29

 3.14 ماليزيا 30

 2.24 روسيا 31

 2.23 بلجيكا 32

 1.98 السنغال 33

 1.77 تايالند 34

 1.64 البوسنه 35

 1.62 اليونان 36

 1.35 زامبيا 37

 1.26 استراليا 38

 0.81 فرنسا 39

 0.8 مالوي 40

 0.73 موريشيوس 41

 0.69 غانا 42

 0.66 نيجيريا 43

 0.56 جنوب افريقيا 44

 0.55 السعودية 45

 0.53 المالديف 46

 0.52 البحرين 47

 0.52 مدغشقر 48

 0.45 اثيوبيا 49

 0.42 تونس 50

 0.38 العراق 51

 0.3 بوتان 52

 0.28 السودان 53

 0.25 الصومال 54

 0.23 سيراليون 55

 0.19 بيرو 56

 0.16 المملكة المتحدة 57

 0.02 هولندا 58

 كندا 59
 

0.007 

 2118.16 االجمالي 
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 أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات غير النفطية

 2018يناير خالل شهر 
 )القيمة بالمليون لاير(                                                                              

 النسبة إلى اجمالي قيمة الصادرات % قيمة الصادرات الدولة

 %34.7 734.94 سلطنة عمان 1

 %21.93 464.54 تركيا 2

 %5.1 108.03 هونج كونج 3

 %4.6 97.1 كوريا الجنوبية 4

 %4.2 89.5 هنغاريا 5

 %4.2 88.91 الفلبين 6

 %3.07 65.12 بنجالديش 7

 %2.6 54.7 الهند 8

 %2.5 52.17 فيتنام 9

 %2.3 48.81 الواليات املتحده 10

ـــــالي 11 ـــــ ــ ــ  %85.20 1803.82 االجمـ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 سلطنة عمان

34.70% 

 تركيا

21.93% 

 هونج كونج

5.10% 
 كوريا الجنوبية

4.60% 
 هنغاريا

4.20% 

 الفلبين

 بنجالديش 4.20%

 الهند 3.07%

2.60% 

 فيتنام

2.50% 
 الواليات املتحده

2.30% 

 اجمالي العشرة شركاء

85.20% 

 بقية دول العالم

14.80% 

 أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات غير النفطية

 2018خالل شهر يناير 

إلى اجمالي قيمة  النسبة  
%الصادرات   
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ات القطرية غير النفطية للصادرالدول المستقبلة قائمة  علي حافظت سلطنه عمان على مركزها الصداري

 ما يمثلوهو قطري مليون لاير  (734.94) م2018يناير شهر خاللالصادرات اليها قيمة حيث بلغت 

بإجمالي  تركياتلتها ، لشهر المذكورخالل االصادرات القطرية غير النفطية قيمة من اجمالي  %(34.7)

 الصادرات قيمة من اجمالي  %(21.93)مليون لاير وهو ما يمثل  (464.54)صادرات بلغت قيمتها 

مليون لاير وبنسبة  (108.03) ليهاإالتي بلغت قيمة الصادرات هونج كونج وفي المركز الثالث جاءت 

 (97.1)بقيمة صادرات بلغت  كوريا الجنوبيةجمالي الصادرات وفي المركز الرابع إمن  (%5.1) بلغت

مليون لاير  (89.5)بصادرات بلغت قيمتها هنغاريا وفي المركز الخامس  %(4.6) وبنسبةمليون لاير 

أتت بعد ذلك ، 2018ينايرشهر الصادرات غير النفطية خالل  قيمة جماليإمن  %(4.2)وبنسبة قطري 

هو كما  على التوالي هبقيم ونسب متفاوتوبنجالديش والهند وفيتنام والواليات المتحدة كل من الفلبين 

 .موضح في الجدول السابق

مكنها من الصعود لتكون ضمن العشر دول حجم صادرات ظهور هنغاريا كسوق جديد  وبويالحظ هنا 

ما الدول االسيوية عدا الدول العربية نشير الى أن و  ، غير النفطية االولى المستقبله للصادرات القطرية

 للصادرات القطرية غير النفطية  .المستقبله للدول ى االول ةالعشر المراكزتواصل احتاللها لغالبية ذالت 

جمالي الصادرات القطرية إ من %(85.20) ما نسبته  هالمذكور ىولالدول العشر األ استقبلت أسواق  

 م2018ينايرغير النفطية خالل شهر 

 

 

 توجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات االقتصادية

 2018 ينايرشهر خالل 
 

 القيمة بالمليون لاير                                                      
 النسبة % قيمة الصادرات املجموعة 

 %36.4 770.33 دول مجلس التعاون  1

 %29.7 629.76 مجموعة الدول االوروبية بما فيها تركيا 2

 %28.1 595.49 مجموعة الدول اآلسيوية عدا الدول العربية 3

 %2.53 53.64 مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون  4

 %2.30 48.82 مجموعة دول أمريكا الشمالية 5

 %0.86 18.14 الدول االفريقية عدا الدول العربية 6

 %0.06 1.26 استراليا 7

 %0.03 0.72 مجموعة دول أمريكا الجنوبية 8

 %100 2118.16 املجموع 
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تحتل المركز االول من حيث الكتل لدول مجلس التعاون تقدم مجموعة يتضح  السابق خالل الجدول من

،حيث استوعبت اسواقها ما م2018خالل يناير والمجموعات االقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية 

( من اجمالي الصادرات القطرية الغير نفطية، خالل الشهر  المذكور باجمالي صادرات %36.4نسبته  )

المجموعة االوروبية بما فيها  ت،وكذلك تقدملسلطنة عمان  هامليون لاير كان معظم (770.33بلغت ) 

مليون لاير وتمثل ما نسبته  (629.76)تركيا  لتحتل المركز الثاني باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها 

مجموعة تراجعت م ، 2018من اجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خالل شهر يناير  %(29.7)

حيث بعد ان كانت تحتل المركز االول خالل ديسمبرالماضي  االسيوية لتحتل المركز الثالثالدول 

( 595.49)قيمتهاباجمالي صادرات بلغت من اجمالي الصادرات  %(28.1 )نسبتة استقبلت اسواقها ما 

مليون  (53.64)باستقبالها ما قيمته الرابعة في المرتبة العربية جاءت مجموعة الدول  ،قطري لاير مليون

من اجمالي الصادرات  %(2.53)وهو ما يعادل ، لاير من الصادرات القطرية خالل الشهر المذكور 

 خالل هذا الشهر.

من  %(2.30)حوالي سواقها أاستقبلت حيث  امريكا الشماليةدول تأتي مجموعة  الخامسةفي المرتبة 

 المتحدة الواليات إلى معظمها ذهبت لاير،مليون  (48.82)بلغت وبقيمة  غير النفطية الصادرات القطرية

بصادرات بلغت قيمتها   االفريقيةدول المجموعة  السادسة في المرتبة  بعد ذلكاتت  ثم االمريكية

 وبنسبه بلغتمليون لاير قطري ( 1.26) بصادرات بلغت قيمتها  استرالياها تم تلث .( مليون لاير18.14)

(0.06)% 

  .قطري مليون لاير (0.72)قيمتهاصادرات بلغت لباستيعاب أسواقها  امريكا الجنوبيهجاءت  واخيرا

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

دول مجلس 

 التعاون 

مجموعة 

الدول 

االوروبية بما 

 فيها تركيا

مجموعة 

الدول 

اآلسيوية عدا 

الدول 

 العربية

مجموعة 

الدول 

العربية عدا 

دول مجلس 

 التعاون 

مجموعة 

دول أمريكا 

 الشمالية

الدول 

االفريقية 

عدا الدول 

 العربية

مجموعة  استراليا

دول أمريكا 

 الجنوبية

770.33 

629.76 
595.49 

53.64 48.82 
18.14 1.26 0.72 
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0.03% 

 قيمة الصادرات

 %النسية
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 2018يناير خالل شهر 
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 2018ينايرتوجه الصادرات حسب الكتل والمجموعات االقتصادية في     

  2017ديسمبرمقارنة بشهر    
 القيمة بالمليون لاير()                                                                           

 2018يناير 2017ديسمبر املجموعة

 770.33 481.9 دول مجلس التعاون 

 629.76 220.03 مجموعة الدول االوروبية بما فيها تركيا 

 595.49 502.9 مجموعة الدول اآلسيوية عدا الدول العربية

 53.64 68.1 مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون 

 18.14 20.67 الدول االفريقية عدا الدول العربية 

 48.82 10.6 مجموعة دول أمريكا الشمالية 

 0.72 0.2 مجموعة دول أمريكا الجنوبية 

 1.26 0 استرايا

 2118.16 1304.4 املجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
م 2017شهرديسمبرمع  2018يناير شهر  فيتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية وبمقارنة قيم 

 االقتصاديةوالمجموعات الكتل  ىلإالصادرات التي توجهت  قيمةفي  ارتفاعهنالك ن أنجد السابق 

االوروبية ومجموعة الدول عاون مجموعة دول مجلس الت رات إلىفي الصاد ارتفاعالمختلفة، حيث حدث 
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 في حجم الصادرات الى حدث انخفاض طفيف  بينما،  استرالياو يكا الشمالية والجنوبيةمرواالسيوية وا

 العربيةعدا  مجموعة الدول العربية عدا مجلس التعاون  وكذلك مجموعة الدول االفريقية

 2018شهر يناير أهم الصادرات خالل 
 ()القيمة بالمليون لاير                                                                                                        

 
 

 نسبتها من اجمالي الصادرات القيمة باملليون ريال السلعة

 %35.1 742.9 سبائك وقواطع وقوالب والواح املنيوم

 %19.3 409 وزوايا وقطبان حديدية وحديد انشائيشبكات 

 %14.1 298.5 غازات صناعية

 %10.7 226.2 زيوت غاز

 % 5.9 125 غاز الهيليوم

 %3.2 68 اسمدة  كيميائية

 %3.1 65.4 الوترين

 %2.3 47.7 مواد كيميائية

 %2 42.6 بولي ايثلين

%1.7 35.1 بنزين لصناعة املنظفات  

 %1.2 26.4 بارفين

 %0.3 6.3 روالت واكياس بالستيك

 %0.2 3.8 جلود حيوانات

   

 %99 2118.16 االجمالي
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لمنيااوم فاي أشاكاله المختلفااة )سابائك قواطااع، سالعة األتصادرتها هاذه الماارة بالنسابة لساالع الصاادر فقااد اماا 

ماان اجمااالي   (%35.1)يعااادل مااا نساابته  مااا وهااو مليااون لاير(  742.9)وبقيمااة بلغاات  ،قوالااب والااوا (

شاهر بلغات قيماة الصاادر منهاا خاالل حياث   الراباعالمركز تراجعات زياوت الغااز إلاى بينما ،الصادرات 

مان اجماالي قيماة الصاادرات غيار النفطياة  %(10.7)وهاو ماا يمثال  لاير،مليون  (226.2)م 2018يناير

 بقيماة نيالمركاز الثاافاي وحلت  شبكات وزواياا وقضابان حديدياة وحدياد انشاائي  ،2018ينايرشهرخالل 

 . %(19.3)وهو ما نسبته  مليون لاير( 409)

غااز الهلياوم ليحتال  ل المركاز الثالاث وتراجاع تات سالعة الغاازات الصاناعيه مان المركاز االخيار لتحتقدم

 . %(5.9)مليون لاير وبنسبة ( 125)بقيمة بلغت الخامسه المرتبة ا

وحاال %( 3.2)لاير وبنساابة  مليااون( 68)سااة  جاااءت  األساامدة الكيماويااة بقيمااة بلغاات سادالمرتبااة الفااي 

 %(3.1)مليون لاير بنسبة  (65.4) بقيمةبعه وترين في المرتبة السالال

 .ثم جلود الحيوانات روالت وأكياس البالستيك و ثم يأتي بعد ذلك كل من المواد الكيمائية، البولي اثيلين 

قيمة جمالي إمن  %(99) ما نسبتهمثل ي المذكورة اإلحدى عشرالصادر من السلع الحظ أن ي   

 م2018شهر يناير غير النفطية خالل الصادرات القطرية 
 

من واقع شهادات  8201ينايرالصادرات القطرية غير النفطية خالل شهر  توجهات قيم وأبرز مالمح 

 : بإيجازالمنشأ 

  زياده ة نسببلاير  مليار (2.118) ما قيمته 2018ينايرشهر خالل  الصادرات اجماليبلغت قيمة

مليار  (1.304)الذي بلغت فيه قيمة الصادرات  2017 ديسمبرشهر ب مقارنة%( 62.4) قدرها

 .قطري  لاير

  2017 ديسمبردولة في  (61)مقارنة بدولة من دول العالم  (59)توجهت الصادرات إلى عدد 

اً وهذا يعني ان ظارتفاعا ملحو جمالي الصادرات قد  حققإن أ إلاعدد الدول  تراجعالرغم من بو

 . سابقاً  تستقبله كانت هناك زيادة في حجم الصادر الى دول معينه مقارنة بما 
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  تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خالل

هنغاريا  ثم و .في المركز الرابع الجنوبيهوكوريا ، هونج كونج تركيا وتلتها  ، 2018ينايرشهر

 والفلبين .

  ما نسبته  استيعابهاب االقتصادية الكتل والمجموعات قائمة مجاس التعاون تصدرت مجموعة

 .2018ينايرخالل شهر  غير النفطية الصادرات القطرية قيمةجمالي إ من %(36.4)

  (%29.7)باستيعابها ما نسبته في المرتبة الثانية  بما فيها تركيا  الدول االوروبيةجاءت مجموعة 

 .الصادراتاجمالي من 

 742.9)قائمة سلع الصادر خالل الشهر بقيمة سلعة االلمنيوم في أشكالها المختلفة ت تصدر 

الغازات  ثم إنشائيشبكات وزوايا وقضبان حديدية وحديد سلعة بعدها  توجاءقطري  مليون لاير

 .الصناعيه

  وترينلال،  مثل أكياس وروالت البالستيك قطرية أخرى مصنوعات الصادرشملت سلع 

 .غيرها من السلع االخرىو والبولي ايثلينالكيماوية  سمدةالكيمائية، األ ين، الموادفالبار

 تعليق:

على بيانات واحصاءات نشرة الصادرات غير في تعليقه الشرقي مدير عام الغرفة  حمد السيد صالحاشاد 

خاصة الصناعيه لقطاع الخاص شركات ال والسعي الحثيث  لد المبذوهبالج  ،2018 ينايرالنفطية لشهر 

نمي وتطور من عالقاتها التجاريه تنجح في توصيل منتجاتها شهر بعد شهر الى اسواق جديده وت  وهي منها 

، والدليل على ذلك الرقم الكبير الذي وصل  اليه حجم سابقاً مع االسواق التي دأبت على التعامل معها 

اإلقبال الكبير على هذه كذلك ، والذي يعتبر االكبرخالل الفتره الماضيةالحالي الصادرات في شهر يناير 

على جودة تلك المنتجات وقدرتها العاليه على المنافسه في سوق المنتجات الذي يعتبر مؤشراً واضحاً 

 مفتوحه للجميع .

     
 ادارة البحوث والدراسات 


