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جمعيت

 6/4ميليون نفر

مساحت

 117600کيلو متر مربع
كشورهاي عمده واردكننده کاال

پايتخت

اسمره

زبان رسمي

عربي

دين و مذهب

اسالم ،مسيحي قبطی

شهرهاي مهم

کانادا ،چين ،کره جنوبی ،ونزوئال ،مصر

مصوع  ،عصب  ،کرن

مناطق آزاد تجاری
 9ميليارد دالر
توليد ناخالص داخلي

كشورهاي عمده صادركننده کاال

چين ،مصر ،آلمان ،ایتاليا ،هندوستان

(براساس برابري قدرت
خريد)
 5ميليارد دالر
(براساس نرخ ارز رسمی)

درصد رشدGDP

%3.7
اقالم عمده صادراتي به جهان
 12درصد

نرخ تورم
درآمدسرانه
حجم سرمایه گذاری
خارجی
ذخایر ارزی و طال
بودجه جاری(ميليارد
دالر)
کسری بودجه
نوع پول و برابري با دالر
درآمد جهانگردی
بدهي خارجي
عضويت در سازمانهاي
بينالمللي ومنطقه اي
تراز پرداخت های
حساب جاری

سنگ مس ،سنگ فلزات قيمتی ،دستگاههای توگرامتری،
فلفل خرد نشده ،سنگ نقره

 1300دالر
-

213

اقالم عمده وارداتي از جهان

گندم ،پاستا پخته نشده ،قطعات ماشين آالت خرد کردن و
سایيدن مواد معدنی ،عدس

درآمد -1.5 :هزینه2 :
% -11 GDP
ناکفا  1 = 15/4دالر آمریکا
-

-

اقالم عمده صادراتي ايران

 820ميليون دالر
سازمان وحدت آفريقا ،بانك
جهاااني ،اتحاديااه كومسااا،
آنکتاد  ،بانک توسعه آفریقا

-

اقالم عمده وارداتي ايران

 10ميليون دالر

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفریقا

تلفن 22664010:
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نمابر22662566 :

محصوالت عمده كشاورزي

ذرت  ،عااادس  ،سااابزیجات
غلااااه  ،پارچااااه  ،تنباااااکو ،
احشام

محصوالت عمده صنعتي

واردات
مبادالت بازرگاني با جهان

2016

(ميليون دالر)

صادرات

2017

2016

2017

2016

2017

286

384

306

42

-20

342

صنايع غذايي ،منسوجات ،
صاااانایع ساااابک  ،نمااااک ،

موازنه

صادرات غير نفتي ايران
1393

(هزار دالر)

1394

1395

1396

 9ماهه 1397

سيمان

محصوالت عمده معدني

-

74

1179

0

0

0

واردات ايران (هزار دالر )

0

0

0

0

0

تراز بازرگاني (هزاردالر)

74

+1179

0

0

0
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