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جمعیت(هزار نفر)()2015
مساحت(كیلومترمربع)

23200

كشورهاي عمده واردكننده

پايتخت

جیبوتي

كاال از جيبوتي ()2017

زبان رسمي
دين و مذهب
شهرهاي مهم
تولید ناخالص داخلي
(براساس برابري قدرت خريد)

فرانسوي ـ عربي
 %94اسالم و %6
مسیحیت
دخیل ،تاجوره ،علي سابیه
 3/1میلیارد دالر

)2015(GDP

كشورهاي عمده صادركننده
كاال به جيبوتي ()2017

()2015
سهم بخشهای مختلف در

سومالی  %79/8امریکا  ،%5/4یمن  ،%4/6امارات ،%4

چین  ،%42/1عربستان سعودی  ،%14/3اندونزی
،%5/9هند %4/4

کشاورزی%3.1
صنعت %21.2
خدمات%75.6

درصد رشد )2015(GDP

6/5

نرخ تورم(درصد) ()2015

2/1

اقالم عمده صادراتي به جهان

3200

درآمدسرانه(دالر) ()2015

NA

ذخاير ارز و طال(میلیون دالر)
نوع پول و برابري با دالر

فرانك جیبوتي 1=177/7

()2015

دالر آمريكا

بدهي خارجي (میلیارد

مروارید ،تولیدات دارویی

اقالم عمده وارداتي از جهان
()2017

چربی های روغنی های حیوانی و نباتی ،راکتورهای هسته
ای ،غالت ،وسایل نقلیه ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

قیرنفت و سايرمخلوطهاي قیري ،آسفالت طبیعي ،قیر
1/36

دالر)()2015

()2017

جوب و مصنوعات چوبی ،حیوانات زنده  ،قهوه  ،چای،

اقالم عمده صادراتي ايران

طبیعي ونفتي ،قطرا ن معدني  ،خمیرهاي غذايي پخته
نشده وپر نشده وآماده نشده

%60

بیکاری ()2014

سازمان وحدت آفريقا،
كنفرانس
اسالمي،بازارمشترک شرق

عضويت در
سازمانهايبینالمللي ومنطقه
اي

آفریقا،بانک توسعه آفریقا،
اتحاديه عرب ،كشورهاي

اقالم عمده وارداتي ايران

-

غیر متعهد ،سازمان ملل
متحد ،ايگاد ،WTO ،صندوق
بین لمللی پول

محصوالت عمده كشاورزي

میوه و سبزيجات ،بز،
گوسفند ،شتر و پوست
حیوانات

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفریقا

مبادالت بازرگاني با جهان

واردات
2016

(ميليون دالر)

تلفن 22664010:

www.tpo.ir

2017

صادرات
2016

2017

موازنه
2016

نمابر22662566 :

2017

4460
ساخت و ساز،
محصوالت عمده صنعتي

پاالیش،کشتیرانی
وکشاورزی

محصوالت عمده معدني

صادرات غير نفتي ايران

1394

1395

1396

(هزار دالر)

17382

20332

17549

22115

22

0

0

0

(هزار دالر)

و مرمر،سنگ آهک ،گچ،

تراز بازرگاني

نمك

(هزاردالر)

+17360

تعداد و تاريخ آخرين اجالس

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفریقا

111

4349

 9ماهه1397

واردات ايران
طال،خاک رس،سنگ گرانیت

4272

148

-4124

تلفن 22664010:

www.tpo.ir

+17549

+20332

+22115

-

نمابر22662566 :

