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 القسم األول 

 ألفغانستاناملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

جمهوريممممممممة أفغانسممممممممتان : ألفغانسممممممممتان  االسمممممممم  الرسمممممممم  

ومعنافمما  ،واسمممها املصت ممر فممو أفغانسممتان، اإلسممالمية

 .، وعاصمتها كابلبالد األفغان

تحممممكفا كمممممل مممممم  و ، آسممممميا الوسمممممط  يفمممم افغانسمممممتانقممممع ت

 ،طاجكسمممتان وأوسبكسمممتان وترامانسمممتان مممم  الشمممما 

وإيممممممممممممران ممممممممممممم  الغممممممممممممر  وال ممممممممممممين ممممممممممممم   ممممممممممممما  الشممممممممممممرق 

، وتبلم  مسماحتها حموا   وبااستان م  الجنو  الشرقي

 . 2ا 652,230

 

  املوقع واملساحة 

املحلممممممي حيمممممم  فممممممي النممممممات   تعتبممممممر ال راعممممممة أفمممممم  عن ممممممر 

ممم  الشمممعغ األفغمممانا، ويل هممما %( 80)يشممغل اهممما حممموا ي 

وتعتبمممممممممممممر  ، قطممممممممممممام القممممممممممممكمات،  مممممممممممم  القطممممممممممممام ال ممممممممممممنا ي

الفوااممممممممممو الطاسجممممممممممة واملجففممممممممممة واملكسممممممممممرات وال مممممممممممجاد 

اليمممكوا وال ممممون والقطمممم  والجلمممود وفممممرا  ال يوا ممممات 

والبممم ور ال ي يمممة واألعشممما  الطبيمممة واأل جمممار الكريمممممة 

 .م  أف  صادرات أفغانستان

اممممما تعتبممممممر املنسمممموجات واإلطمممممارات واأل اب ممممغ املعك يمممممة 

واملنتجمممممممممممات النفطيممممممممممممة والكيماويممممممممممممات والشمممممممممممماا وا الت 

 .والسيارات واألدوية م  أف  واردات أفغانستان

تعمممممممك بااسمممممممتان وإيممممممممران والواليمممممممات املتحمممممممك  األمريكيممممممممة 

وأملا يمممممما والهنممممممك وروسمممممميا ممممممم  أفمممممم  الشممممممركا  التجمممممماريين 

 .ألفغانستان

 االقتصاد

 خريطة أفغانستان

 م2018تقكيرات عكد سكان أفغانستان، عام 

أف  املؤ رات االقت ادية ألفغانستان، عام 
 م2017

 مليون نسمة 34.9   نإجما   عكد السكا

 %2.37 معك  النمو السكان 

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

النات  املحل  اإلجما ي 

 (باألسعار الجارية)
 مليار دوالر أمريكا 19.5  
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 القسم الثاني

   وأفغانستانالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

التباد  التجارا بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017 -2013)وأفغانستان، خال  الفتر  بين 
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 الهيئة العامة لإلح ا : امل كر 
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السممممعودية األفغا يممممة عالقممممات تاريصيممممة تعممممود  لعالقمممماتاتعممممك 

م، حيمممممممممممم  إن بكايممممممممممممة العالقممممممممممممات 1932جمممممممممممم ورفا إ مممممممممممم  عممممممممممممام 

املعاصممممممممر  تعممممممممود إ مممممممم  عهمممممممممك املغفممممممممور لممممممممو إن  مممممممما    امللممممممممم  

 . عبكالع ي  آ  سعود مؤسس اململكة العربية السعودية

 
 
تسعي كل م  اململكة العربية السمعودية وأفغانسمتان حاليما

إ ممممممممي تع يممممممممم  التعمممممممماون املشمممممممممتر  بي همممممممممما، خاصممممممممة فمممممممممي مجممممممممماالت 

 .التعاون االقت ادا

ممممم   احيممممة أخممممرا تكعمممم  اململكممممة العربيممممة السممممعودية خممممال  

السمممممممممممنوات القليلمممممممممممة املاامممممممممممية جهمممممممممممود التنميمممممممممممة االقت مممممممممممادية 

 .وامل ال ة في أفغانستان

يعمك  جم  التبماد  التجمارا بمين اململكمة وافغانسمتان قليممل، 

 .مقار ة بحج  التباد  بين اململكة والكو  االسيوية األخرى 

بلممم   جممم  التبممماد  التجمممارا بمممين اململكمممة العربيمممة السمممعودية 

م، مقابمممل 2017مليمممون ريممما ، عمممام  49.1وأفغانسمممتان  حمممو  

مليممون ريمما   19.6م، ومقابممل 2016مليممون ريمما  فممي عممام  33

 .م2013عام 

% 48.8ارتفع  ج  التجار  بين اململكة وأفغانستان بنسبة 

 .م، مقار ة بالعام السابق2017عام 

م، بمممممين اململكمممممة 2017اممممم ل  حقمممممق امليمممممم ان التجمممممارا، عمممممام 

العربيمممة السممممعودية وأفغانسممممتان فمممماتا ل ممممال  افغانسممممتان  

 . مليون ريا 15.3يقكر بنحو  

 تطور امليم ان التجارا بين اململكة العربية السعودية
 (م2017 - 2013)وأفغانستان، خال  الفتر  بين 

 الهيئة العامة لإلح ا : امل كر 

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريا  سعودا)

2013 19.6 14.0 

2014 22.4 19.8 

2015   22.3 16.7 

2016   33.0 1.4 

2017   49.1 -15.3 

 الواردات السعودية ال ادرات السعودية
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 (مليون ريا  سعودى)

إلووووووووووو   صووووووووووادرات اململكوووووووووووة العربيووووووووووة السووووووووووعوديةتطووووووووووور . 2

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ    أفغانستان
 (م2017 - 2013)أفغانستان، خال  الفتر  

 الهيئة العامة لإلح ا : امل كر 

 أف  صادرات اململكة العربية السعودية
 إ   أفغانستان 

إلوووووووووو  اململكووووووووووة العربيووووووووووة السووووووووووعودية  صووووووووووادرات أهووووووووووم. 3

 املصدرة اسم السلعة م أفغانستان

 منتجات بترولية 1

 أسمك  2

 لكات  وم نوعاتها 3

 منتجات ايماوية غير عضوية 4

 أدوية 5

إ ممممم   اململكمممممة العربيمممممة السمممممعودية بلغمممممة قيممممممة صمممممادرات

ريمممممممممما   مليممممممممممون  16.9م  حممممممممممو  2017أفغانسمممممممممتان عممممممممممام 

مليممممممممممممون ريمممممممممممما ، عمممممممممممممام   17.2ا، مقابممممممممممممل  حمممممممممممممو  سممممممممممممعود

 .م2013مليون ريا  عام 16.8م، ومقابل 2016

ا صفمممممممممممما معمممممممممممممك   ممممممممممممممو  صمممممممممممممادرات اململكمممممممممممممة العربيمممممممممممممة 

% 1.7م بنحممممو  2017السممممعودية إ ممممي أفغانسممممتان عممممام 

 .ع  العام السابق

فممي قاتممممة الممكو  التمممما  110احتلممة أفغانسممتان املراممم   

صممكرت ال همما اململكممة العربيممة السممعودية منتجاتهمما عممام 

 .م2017

ت نمموم السمملع واملنتجممات الرمم  ت ممكرفا اململكممة العربيممة 

:  السمممممممعودية إ مممممممم  أفغانسمممممممتان وأفمممممممم  فممممممم   السمممممممملع  ممممممممي 

أسمممممممممممممك ، لممممممممممممكات  وم ممممممممممممنوعاتها،  منتجممممممممممممات بتروليممممممممممممة،

وغيمممممرفا مممممم  منتجممممات ايماويممممة غيمممممر عضممممموية، أدويممممة، 

 .املنتجات
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         اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 (مليون ريا  سعودى)

موووووووووووووو   اململكووووووووووووووة العربيووووووووووووووة السووووووووووووووعودية تطووووووووووووووور واردات. 4

 تطور واردات اململكة العربية السعودية م  أفغانستان، أفغانستان
 (م2017 -2013)خال  الفتر  

 الهيئة العامة لإلح ا : امل كر 

 أف  واردات اململكة العربية السعودية،
 م  أفغانستان 

 املستوردة اسم السلعة م

 فستق بقشر  1

(سب غ)عنغ مجف   2  

 سعفران 3

 ب ور بطيخ 4

 فستق بكون قشر 5

 الهيئة العامة لإلح ا : امل كر 

موووووووووووووووو  اململكووووووووووووووووة العربيووووووووووووووووة السووووووووووووووووعودية  وارداتأهووووووووووووووووم . 5

 أفغانستان

ت نمممممممممموم السمممممممممملع واملنتجممممممممممات التممممممممممما تسممممممممممتوردفا اململكممممممممممة 

العربيمممة السمممعودية مممم  أفغانسمممتان وأفممم  فممم   السممملع 

، سعفمممران، (سب مممغ)فسمممتق بقشمممر ، عنمممغ مجفممم  :   مممي

 .وغيمرفا م  املنتجات، ب ور بطيخ، فستق بكون قشر

مممممممم   اململكمممممممة العربيمممممممة السمممممممعودية بلغمممممممة قيممممممممة واردات

ريمممممممما  مليممممممممون   32.2م  حممممممممو   2017أفغانسممممممممتان عممممممممام 

مليمممممممممممممون ريممممممممممممما  عمممممممممممممام  15.8ا، مقابمممممممممممممل   حمممممممممممممو  سمممممممممممممعود

 .م2013مليون ريا  عام 2.8م، ومقابل  حو  2016

ارتفممممع معممممك   مممممو  واردات اململكممممة العربيممممة السممممعودية 

عممممممممم  % 103.8م بنحمممممممممو  2017مممممممممم  أفغانسمممممممممتان عمممممممممام 

 .العام السابق

فمممممي قاتمممممة الممممكو  التمممممما  96احتلممممة أفغانسممممتان املرامممم   

اسممممممممممتوردت م هممممممممممما اململكممممممممممة العربيمممممممممممة السممممممممممعودية، عمممممممممممام 

 .م2017
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