اطالعات اساسي كشور :تونس
جمعيت

 11.5میلیون نفر

مساحت

 163610کیلو متر مربع

كشورهاي عمده واردكننده

پايتخت

تونس

كاال از تونس

زبان رسمي

عربی و فرانسوي

دين و مذهب

اسالم  ،%99.1سایر %0.9

شهرهاي مهم

نابل ،قیروان ،باج  ،جندوب

مناطق آزاد تجاري

بنزرت و جزیره جربا

كشورهاي عمده صادركننده

(براساس برابري قدرت خرید)

كاال به تونس

137میلیارد دالر

توليد ناخالص داخلي

فرانسهه ه  ،%28.5ایتالیهههها  ، %17.2آلمههههان ،%11
لیبی  ،%6.1اسپانیا %4.2

فرانسههه  ، %19.4ایتالیههها  ،%16.4الجزایهههر،%8.2
آلمان  ،%7.4چین %6

(براساس نرخ رسمی ارز)
 40میلیارد دالر
مجموع سیم کشی هاي احتراق  ،روغن زیتون بکر،

درصد رشد GDP

2

نرخ تورم (درصد)

5.3

شلوار از پنب  ،کک زفت قطران زغال سنگ ،ههادي
اقالم عمده صادراتي تونس

هاي برق  ،سایر دستگاه براي سیستمهاي کاریر بها

به جهان

سیم یا دیجیتال با سیم ،خرما.تازه یا خشک کرده،
غربالک فرمان (رل ) ،لول فرمان ،جعب فرمان براي
وسایط نقلی  ،پروژکتورهاي ویدئویی

درآمدسرانه
حجم سرمايه گذاري خارجي

 11900دالر

نفههت و روغههن هههاي حاصههل ازمههواد معههدنی قیههري

 285میلیون دالر

غیرخام ،روغن هاي سبک غیرخام وفرآورده ها که

ذخاير ارزي و طال (میلیارد دالر)

داراي 70درصههدوزنی یابیشههترنفت یههاروغن حاصههل

6.2

بودجه جاري (میلیارد دالر)

هزین 12 :

درآمد9.8 :

اقالم عمده وارداتي تونس

ازموادمعدنی قیري ،محصوالت نیم تمهاماز آههن یها

از جهان

از فوالدهههاي غیرممههزو  ،دسههتگاههابراي قطههع و
وصل و مدارهاي برقی ،وسایط نقلی باموتورپیستونی

 %-5.8تولید ناخالص داخلی

كسري بودجه

تناوبی جرق اي  ،دان سویا حتهی خردشهده ،سهایر
اشیاء ازمواد پالستیکی ،مخلوط گندم و چاودار

دینار  =2/48یک دالر آمریکا

نوع پول و برابري با دالر

NA

درآمدجهانگردي

اقالم عمده صادراتي ايران
به تونس

 30.2میلیارد دالر

بدهي خارجي

عضويت در سازمانهاي بينالمللي
ومنطقه اي

کنفرانس اسالمی ،اتحادی عرب  ،تجارت
جهانی

از تونس

محصوالت عمده كشاورزي

خرما ،بادام  ،لبنیات  ،گوشت
محصوالت عمده صنعتي

نفت ،صنایع شیمیایی ،نساجی  ،توریسم ،

محصوالت عمده معدني

منسوجات ،انواع کفش ،نوشیدنیها

فسفات و سنگ آهن

* آمار گمر

 ، clipsس راهی الکتریکهی  ،روغهن ریسهندگی ،

صندلی
مبادالت بازرگاني با جهان
(میلیارد دالر)

صادرات

موازنه

واردات

2017

2018

2017

2018

2017

2018

14

15

19

20

-5

-5

1395

1396

1397

2ماهه
1398

صادرات غير نفتي ايران
(هزار دالر)

13554

12879

23778

1358

واردات ايران ( هزار دالر )

2057

4447

1962

101

تراز بازرگاني ( هزاردالر)

+11497

+8431

+21815

1256

تعداد و تاريخ آخرين
اجالس

جمهوري اسالمی ایران

فسفات(گریدغذایی) ،شیره خرما ،مایع سهفیدکننده،
سنسور روشنایی  ،لیبهل  ،تزیینهاتی خهودرو روکهش

 -4/1میلیارد دالر

گوج فرنگی  ،مرکبات  ،چغندر قند ،

سرد ،میگو ،شکر پنیر ،فروکروم کهربن بهاال  ،میگهو

مونوکلسههههیم فسههههفات ،سههههدیم تههههري پلههههی
اقالم عمده وارداتي ايران

زیتون ،روغن زیتون ،حبوبات  ،انگور،

کشمش انگهوري ،ورق فهوالدي گهرم  ،ورق فهوالدي
پرورشی

سازمان ملل متحد ،وحدت آفریقا،

تراز حساب جاري

شمش فوالدي ،مصنوعات فلزي ،ورق فوالدي گهرم،

دوازدهمههین اجههالس کمیسههیون مشههتر
 1393در تهران

دي مههاه

