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جمعيت

 87ميليون نفر

مساحت

 1،001،450کيلو متر مربع

كشورهاي عمده

پايتخت

قاهره

واردكننده كاال از مصر

زبان رسمي

عربي

دين و مذهب

مسلمان ـ سني

شهرهاي مهم

ایتالیا  ، %7/9هند  ،%6/9آمریکا  ، %6/8عربستان سعوود

%6/2

 ،ترکیه  ، %5/3لیبی %4/9

قاهره  ،اسکندریه  ،اسوان
اسکندریه ،داميته ،پورت

مناطق آزاد تجاری

سعيد ،سوئز
كشورهاي عمده
کشاورزی

صادركننده كاال به مصر

 ، %5/3ترکیه %5/1

%14/5

توليد ناخالص داخلي
(براساس برابري قدرت خريد)

چععی

 ،%9/5آمریکععا  %7/6آلمععان  ، %6/7روسععیه  ،%5/3اکععرای

945

صنعت

( ( )GDPميليارد دالر)

%39

خدمات
%46/5

درصد رشد GDP

2.2
هزینه 80 :ميليارد دالر

اقالم عمده صادراتي

درآمد 45 :ميليارد دالر

مصر به جهان

بودجه
نرخ تورم

نفت خام و فرآوردههاي نفتي ،منسوجات  ،طال کار نشده ،محصوالت
فلزي  ،کودها
کف پو

شیمیایی ،سیم عایق شده ،مرکبات ،مبل ،فعر

و

،

%10

درآمدسرانه
حجم سرمایه گذاری خارجی

 11100دالر
 6.4ميليارد دالر
اقالم عمده وارداتي مصر

ذخایر ارزی و طال
کسری بودجه
نرخ بيکاری

 17ميليارد دالر

ماشی آالت و تجهیزات ،روغ

ها و گازها

نفتی ،اتومیبعل سعوار ،

ترکیبعععات دارویعععی ،گنعععدم ،رت ،معععواد غععع اوي  ،معععواد شعععیمیاوي،

از جهان

محصوالت چوبي و انواع سوخت

-%11.8 GDP
%13/4

نوع پول و برابري با دالر

پوند مصر  1 = 7/1دالر
اقالم عمده صادراتي

جمعيت زير خط فقر

 22درصد

نرخ رشد جمعيت

 1/8درصد

بدهي خارجي

محصوالت نیمه تمام از آه  ،شمش از آه  ،بوتان ،پروپان ،متانول،

ایران به مصر

 55/8ميليارد دالر

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفریقا

تلفن 22664010:

www.tpo.ir

نمابر22662566 :

عضويت در سازمانهاي

COMESA, D8, AU, WTO,

بينالمللي ومنطقه اي

IMF, OIC, AU

تراز پرداخت های حساب

اقالم عمده وارداتي ایران

آنتراسیت ها ،پرتقال ،مکمل غ ایی ،ویتامی

از مصر

B12

 -6میلیارد دالر

جاری
ميوه و سبزيجات ،پنبه،
محصوالت عمده كشاورزي

صادرات

برنج ،نيشكر ،ذرت ،گندم،

مبادالت بازرگاني مصر

لوبيا ،حيوانات اهلي،

با جهان

گوسفند ،بز ،گاوميش

(میلیارد دالر)

2016

واردات

2017

25

22

2016

موازنه

2017

58

2016

2017

-36

66

-41

اهلي شده آسيايي
نساجي ،صنايع غذايي،
سيمان ،صنعت ساختماني،
محصوالت عمده صنعتي

صنايع فلزي ،توريسم ،مواد
شيميايي ،صنايع دارويي،

صادرات

محصوالت عمده معدني

منگنز

واردات

مبادالت بازرگاني
غیرنفتي اوران و مصر

1396

9ماهه
1397

1396

9ماهه

1396

1397

9ماهه
1397

(میلیون دالر)
261

هيدروكربن
نفت ،گاز طبيعي ،فسفات،

موازنه

توداد و تاروخ
آخرو

239

6

2

+255

+237

دو اجالس
آخری
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