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  2015ارمنستان اطالعات اساسي كشور 

  
 1395خرداد : تاريخ به روز رساني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمعيت

  )ميليون نفر( 
 کشورهای   ٣٠۵.۶٣٨.٢

عمده واردکننده از 
جمهوری 
  ارمنستان

  

 سوئيس -ا آمریک -ایران – بلژیک  -بلغارستان -آلمان  -روسيه 
نرخ رشد 

   )درصد(جمعيت
٠.١۵-  

  مساحت

  )کيلومتر مربع( 
٢٩.٧۴٣  

 کشورهای عمده   ایروان پایتخت
صادرکننده به 

جمهوری 
  ارمنستان

 – کانادا  -آمریکا - ایران -بلژیک - ترکيه  -چين - غارستانلب - لمانآ -روسيه
 سوسيس -هلند -گرجستان

 ارمنی زبان رسمی

 مسيحی دین و مذهب

  شهرهای مهم
، ایروان

آبوویان،آالوردی، 
  آرارات، آرتاشات، 

اقالم عمده 
جمهوری  صادراتی

  ارمنستان

   به جهان

و ی مواد معدن ،الماس - هنیآفلزات غير - هن و مسآشمش 
  غذایی  مواد

  مناطق آزاد تجاری
فرودگاهمنطقه آزاد 

 منطقه آزادایروان و 
  ایروان

توليد ناخالص داخلی 
  )ميليارد دالر(

٢۵.٢٢ 

GDP)٢.۵ )درصد رشد 

نرخ رشد محصوالت 
  )درصد(صنعتی

اقالم عمده   ٠.٣
  وارداتی

جمهوری 
  از جهانمنستان ار

تراش  الماس ،تنباکو ،مواد غذاییتجهيزات، و ، ماشين آالت گاز و نفت
  ٨۴٠٠) دالر(درآمد سرانه  نشده

  ۵.۶  ) درصد(نرخ تورم

حجم سرمایه
گذاری خارجی 

درسال  دالر ونميلي(
٢٠١۴(  

۴٠۴  
  اقالم 

صادراتی عمده 
جمهوری به  ایران

ــرا ت آمو  ــت، نيت ــوم اقيرنف ــيش از   ني ــاري، فروسيليســيوم دارا ي ب نفج
ساييده وصيقل شده مسلح نشـده، سـولفور    درصد، شيشه فلوت،۵۵

ممــزوج تخــت فــوالد غير ســديم، روغــن صــنعتي، محصــوالت از آهــن يــا
ــاير ــده، سـ ــنوعات از نوردشـ ــواد مصـ ــتيکي، مـ ــروزه،  پالسـ ــه یکـ جوجـ
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ذخایر ارز و
 )ميليارد دالر(طال

١.٢  
  ....گریدنساجی پلی پروپيلن، لوازم خانه داری و پاگيزگی و ارمنستان

نوع پول و برابری با 
  )٢٠١٣(دالر 

 ١درام برابر با  ۴٨٠
  اقالم عمده  دالر 

  وارداتی ایران 

از جمهوری 
  ارمنستان 

ــوع گوســفندحي ــده از ن ــات زن  ضــه و ضــايعات باطریهــا، قراضــه و قرا-وان
کارنشـده، قراضـه و ضـايعات از    , ، آلياژهاي آلومينيـوم .آلومينيوم ضايعات

، ساير لولـه هـا ي بـدون درز، پروفيـل     ...پيت, بشکه, چليک, چدن،منبع
 گرم، ساير سوزنها آاتترها و,آهن يا فوالد غير ممزوج فقط  از Hبامقطع

  .....آانول ها،

بدهی خارجی  
 )ميليارد دالر(

٨.۵  

 عضویت در
   سازمانهای 

بين المللی و 
  ای  منطقه

جهــــــانی  ســــــازمان
ــارت ــه -تجـــــ جامعـــــ

کشــورهای مشــترک  
 -سازمان ملـل -المنافع

صــندوق بــين المللــی 
 -بانــک جهــانی  -پــول

اتحادیــــــه  -انکتــــــاد
  اوراسيا

مبادالت بازرگانی 
ميليارد (با جهان 
  )دالر

  موازنه  صادرات واردات

محصوالت عمده 
  کشاورزی

  

سبزی و -هاميوه 
  دام زنده

٢٠١۵ ٢٠١۴  ٢٠١۵  ٢٠١۴ ٢٠١۵  ٢٠١۴  

٣.٢  ۴.١  ١.۴  ١.۴  ٢.٧   -١.٨-  

محصوالت عمده 
  معدنیصنعتی و 

  

صـــــنعت المـــــاس،
فلزات، سنگ آهـن،  

ــور، طال و الکتروموتـــ
 مـــــــــــس و روی و

بوکســـــــــــــــيت و 
، پوشـــاک موليبـــدن

ــزات   کشــباف، تجهي
  برقی، جواهرات

صادرات غيرنفتی 
  ایران 

  )ميليون دالر(

١٣٩٣  ١٣٩١١٣٩٢ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ 
١٣٩۴  

  

١٠۴  ١٠  ١٢٢  ١٠٧  ١١٣۶ ١٠١.٩ ١٢٠  

 واردات ایران

  )ميليون دالر(
٣٣.۴  ۴٣٢  ٣٣  ٠  

١٣.٣ ١٩ ٢٩ 

 تراز بازرگانی

  )ميليون دالر(  
٧٠.۶  ٧  ٧٣۴  ٩٠  

٨٨.٦ ١٠١  ٧٧  

، ميـانگين تعرفـه محصـوالت    %٨.٨، ميانگين تعرفه محصوالت کشـاورزی  %٢.٢۶: ميانگين کل تعرفه ها
  %١.٨تی صنع

  .گردیدبرگزار ایروان در  ٩۴ دی ماه ١ – ٣اجالس کميسيون مشترک در تاریخ  سيزدهمين

  

  


