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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 كممممل ممممم  و  ، آسمممميا الوسممممط  يفمممم افغانسممممتانقمممع ت

 ،طاجكسمممتان وأوسبكسمممتان وترامانسمممتان مممم  الشمممما 

وإيممممممممممممران ممممممممممممم  الغممممممممممممر  وال ممممممممممممين ممممممممممممم   ممممممممممممما  الشممممممممممممرق 

، وتبلم  مسماحتها حموا   م  الجنو  الشرقيوبااستان 

 . 2ا 652,230

 

  املوقع واملساحة 

تعتبمممممممر الأراعمممممممة أفمممممم  عن مممممممر فمممممممي النممممممات  املح مممممممي حيممممممم  

ممم  الشمعأل األفغممانل، ويل همما %( 80)يشمتغل ههمما حموا ي 

وتعتبممممممممممممممر  , قطممممممممممممام القمممممممممممممكمات،  مممممممممممم  القطمممممممممممممام ال ممممممممممممنا ي

الفوااممممممممممو الطاسجممممممممممة واملجففممممممممممة واملكسممممممممممرات وال مممممممممممجاد 

اليمممكوا وال ممممون والقطمممم  والجلمممود وفممممرا  ال يوا ممممات 

والبممم ور الأي يمممة واألعشممما  الطبيمممة واأل جمممار الكريمممممة 

 .م  أف  صادرات أفغانستان

اممممما تعتبممممممر املنسمممموجات واإلطمممممارات واأل اب ممممأل املعك يمممممة 

واملنتجمممممممممممات النفطيممممممممممممة والكيماويممممممممممممات والشمممممممممممماا وا الت 

 .والسيارات واألدوية م  أف  واردات أفغانستان

تعك بااستان والهنك وال ين وإيران مم  أفم  الشمركا  

 .التجاريين ألفغانستان

 االقتصاد

 خريطة أفغانستان

 م2018تقكيرات عكد سكان أفغانستان، عام 

أف  املؤ رات االقت ادية ألفغانستان، عام 
 م2018

 مليون نسمة 34.9   نإجما   عكد السكا

 %2.37 معك  النمو السكان 

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

النات  املح   اإلجما ي 

 (باألسعار الجارية)
 مليار دوالر أمريكل 19.363
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 أفغانستان إلى العالمصادرات . 1

 أف  الكو  املستوردة م  أفغانستان،
 م2018عام  

 أف  صادرات أفغانستان إ   العال ،
 م2018عام 

 الدول املستوردة من أفغانستانأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين ألفغانستان وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

  حممموا   إ ممم  العمممال  صمممادرات أفغانسممتانقيممممة  يبلمم  إجمممما  

م، وهممممم  بممممم ل  تحتمممممل 2018  عمممممام لمليمممممار دوالر أمريكممممم 1.8

مممم  حيممم  ترت مممأل امل مممكري  ع ممم  مسمممتو  142املرامممأ  المممم  

 .العال ، في العام  فسو

إ مم  العممال ، وأفمهمما ممم  حيمم   أفغانسممتانت نمموم صممادرات 

العنمممممأل الطممممماس، أو املجفممممم ، ع مممممارات : ألفميمممممة النسممممم يةا

وخالصممممممممممات القدمممممممممممار   املممممممممممواد البكتيمممممممممممة، فحمممممممممم   قوالمممممممممممأل 

والفطريمممممممممممات والوقمممممممممممود ال ممممممممممملأل امل مممممممممممنوم مممممممممممم  الفحمممممممممممم ، 

املكسمممممممممرات األخمممممممممر  الطاسجمممممممممة أو املجففمممممممممة  سممممممممموا  كا ممممممممم  

باسمتننا  جموس الهنمك واملكسمرات )مقشرة أو غير مقشمورة 

، والتمر، التين، األ ا اس، األفوكادو، الجوافة، (البراسيلية

 .، وغيرفا م  املنتجات(طاسجة أو مجففة)املا جو 

 املرتبممة األو مم  بممين الممكو  املسممتوردة ممم بااسممتان  ممغل  

 يجمممممممما إ مممممممم % 42.9أفغانسمممممممتان بسفميمممممممة نسممممممم ية بلغممممممم   

عمممممممممام   أفغانسمممممممممتان المممممممممكو  املسمممممممممتوردة مممممممممم قيممممممممممة واردات 

قيمممممممممممة  يممممممممممم  إجممممممممممما % 40.6بنسممممممممممبة الهنممممممممممك تلتهممممممممما ، 2018

 .أفغانستان في العام  فسوم   الكو  املستوردة واردات 

اسممتوردت اململكممة العربيممة السممعودية ممم  أفغانسممتان ممما 

مممممممممم  إجمممممممممما ي قيممممممممممة واردات المممممممممكو  % 0.7قيمتممممممممو حممممممممموا   

 .م2018املستوردة م  أفغانستان، عام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 42.9 بااستان

 40.6 الهنك

 3.2 ال ين

 2.5 ترايا

 2.3 إيران

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 17.8 العنأل الطاس، أو املجف  0806

1302 
ع ارات وخالصات القدار   املواد 

 البكتية
12.1 

2701 
فح   قوالأل والفطريات والوقود 

 ال لأل امل نوم م  الفح 
10.1 

0802 

املكسرات األخر  ، الطاسجة أو 

املجففة ، سوا  كا   مقشرة أو غير 

باستننا  جوس الهنك )مقشورة 

 (واملكسرات البراسيلية

9.7 

0804 
التمر، التين، األ ا اس، األفوكادو، 

 (طاسجة أو مجففة)الجوافة، املا جو 
7.7 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 أفغانستان من العالم واردات. 3

 أف  الكو  امل كرة إ   أفغانستان،
 م2018عام 

 أف  واردات أفغانستان م  العال ،
 م2018عام 

 الدول املصدرة إلى أفغانستانأهم . 4

 حممممموا    مممممم  العممممال  أفغانسممممتان قيممممممة واردات يبلمممم  إجممممما 

م، وهممم  بممم ل  تحتمممل 2018عمممام  لمليمممار دوالر أمريكممم 14.8

ممم  حيمم  ترت ممأل املسممتوردي  ع مم  مسممتو   88املراممأ  الممم 

 .العال ، في العام  فسو

مممم  العمممال ، وأفمهممما مممم  حيممم   أفغانسمممتانت نممموم واردات 

القممممممممط أو الطحممممممين، القممممممم  ،فدمممممممالت : ألفميممممممة النسممممممم يةا

، دفون وسيوت حيوا ية أو (متكتلة أو  غير متكتلة)الق  

، (مسلوقة، مؤاسكة، مجففة، ابري ية) باتية وجأيئاتها 

األقمشممممة املنسمممموجة ممممم  الكتممممان، أ جممممار اريمممممة وأ جممممار 

 .وغيرفا م  املنتجات، طبيعية

امل ممممممممممممممكرة املرتبممممممممممممممة األو مممممممممممممم  بممممممممممممممين الممممممممممممممكو  إيممممممممممممممران  مممممممممممممغل  

 يجمممممممما إمممممممم  % 17.1ألفغانسممممممتان بسفميمممممممة نسممممممم ية بلغممممممم  

ألفغانسمممممممممممممتان، عمممممممممممممام  امل مممممممممممممكرةالمممممممممممممكو  قيمممممممممممممة صمممممممممممممادرات 

مممم  % 15.7ال مممين بسفميمممة نسممم ية بلغممم   تلتهممما م، 2018

امل مممممكرة ألفغانسمممممتان فممممممي المممممكو  قيممممممة صمممممادرات  يإجمممممما 

 .العام  فسو

صممممممكرت اململكممممممة العربيممممممة السممممممعودية إ مممممم  أفغانسممممممتان ممممممما 

ممممم  إجمممممما ي قيمممممة صمممممادرات المممممكو  % 0.1قيمتممممو حممممموا    

 .م2018امل كرة ألفغانستان، عام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 17.1 إيران

 15.7 ال ين

 14.7 بااستان

 10.7 كاساخستان

 7.5 أوسبكستان

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 10.3 القمط أو الطحين 1101

2703 
 الق  ،فدالت الق  

 (متكتلة أو  غير متكتلة)
8.5 

1518 
دفون وسيوت حيوا ية أو  باتية 

مسلوقة، مؤاسكة، )وجأيئاتها 
 (مجففة، ابري ية

5.3 

 4.3 األقمشة املنسوجة م  الكتان 5309

 4.1 أ جار اريمة وأ جار طبيعية 6801

Source: COMTRADE ,ITC  
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