اطالعات اساسي كشور :لسوتو
جوعيت

(هيليَى ًفط)

هساحت

(كيلَهتطهطتع)

2
30355

پايترت

هاسسٍ

ظتاى ضسوي

اًگليسي ٍ سَتَ ٍشٍلَ

زيي ٍ هصّة

 %80هسيحي  %20،ادياى بَهي

شْطّاي هْن

هاسسٍ ،هافتٌگ ،اپسًيگِ ًتيي

مناطق آزاد تجاري

آهسينا  ، %59بلژيل  ، %37هاداگاسناز %1/2
كشَضّاي عوسُ ٍاضزكٌٌسُ كاال
اظ لسَتَ

چيي  ، %26/3تايَاى ٌّ ، %20گ مٌگ ، %16/5
مسُ جٌَبي ٌّ ،%14د %9
كشَضّاي عوسُ صازضكٌٌسُ كاال
تِ لسَتَ

 3.945هيليازد دالز

تَليس ًاذالص زاذلي
(بساساس بسابسي قدزت خسيد)
زضصس ضشس  ( GDPدزصد)

4.3

( دزصد)

6.1

ًطخ تَضم
زضآهسسطاًِ

(دالز)

ماالّاي تَليدي ،البسِ  ،مفپَش  ،غرا ٍ حيَاًات شًدُ ،پشن
اقالم عوسُ صازضاتي تِ جْاى

2000

حجن سطهايِ گصاضي ذاضي

 242هيليَى دالز

شذايط اضظي ٍ طال (هيليازد دالز)

1.089

تَزجِ جاضي (هيليازد دالز)

دزآهد 1.655 :

ٍهَّس
غرا ،هَاد سا

ختواًيٍ ،سايل ًقليِ ٍ هاشيي آالت ،دازٍ،

فسآٍزدُ ّاي ًفتي

اقالم عوسُ ٍاضزاتي اظ جْاى

ّصيٌِ1.68 :
كسطي تَزجِ (هيليَى دالز)

25

ًَع پَل ٍ تطاتطي تا زالض

هالَتي  8.09 ،هالَتي ;  1دالز آهسينا

زضآهس جْاًگطزي

-

اقالم عوسُ صازضاتي ايطاى

تسّي ذاضجي ( هيليَى زالض)

715

عضَيت زض ساظهاًْاي تييالوللي

ساشهاى ٍحدت آفسيقا ،هلل هشتسك

ٍهٌطقِ اي

الوٌافع ،اتحاديِ گوسمي آفسيقاي

اقالم عوسُ ٍاضزاتي ايطاى

جٌَبي ،گات ،مشَزّاي غيس هتعْد،

-

تجازت جْاًي
تطاظ پطزاذت ّاي حساب جاضي

- 352

هحصَالت عوسُ كشاٍضظي

گٌدم ،جَ ،ذزت ٍذزت خَشِ اي  ،دام
شًدُ

هحصَالت عوسُ صٌعتي

پازچِ ٍ پَشاك ،هحصَالت شيويايي،
هحصَالت غرايي ٍ آشاهيدًي ،ماالّاي

هثازالت تاظضگاًي تا جْاى
(هيلياضز زالض)

صازضات غيط ًفتي ايطاى
(ّعاض زالض)

هحصَالت عوسُ هعسًي

طال

صازضات
2011

2011

2011

0/5

0/3

-0/2

1391

1392

1393

0

0

0

ٍاضزات ايطاى ( ّعاض زالض )

0

0

0

تطاظ تاظضگاًي ( ّعاضزالض)

0

0

0

ساختواًي  ،صٌايع دستي  ،تَزيسن
ًفت ٍ گاش ،الواس ،ذغال سٌگ ،آّي،

ٍاضزات

هَاظًِ

تعساز ٍ تاضيد آذطيي اجالس

-
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