ج

جوعیت ( هیلیَى ًفط)
هساحت ( کیلَهتط هطتع)
پایترت

 31/1هیلیَى ًفز
(جَالي )2013

شطکای صازضاتی ()2012

652225
كابل

شطکای ٍاضزاتی ()2012

ظتاى ضسوی

فارسی (دري)  ،پطتَ

زیي ٍ هصّة

اسالم ( %80سٌی ٍ  %19ضیعِ)

شْطّای هْن

قٌذّارّ ،زات ،هشارضزيف

هٌاطق آظاز تجاضی
تَلیس ًاذالص زاذلی GDP

)  ( 2013هیلیارد

(تط هثٌای تطاتطی قسضت ذطیس

ًطخ تَضم تط اساس شاذص

%6.8

قیوت هصطف کٌٌسُ

%5.7

()2011

حجن سطهایِ گصاضی ذاضجی

شذایط اضظی ٍ طال

تَزجِ جاضی

45 /3

تِ جْاى

 1100دالر

()2013

 1100دالر

()2012

اقالم عوسُ ٍاضزاتی
اظ جْاى

ًَع پَل ٍ تطاتطی تا زالض

ضذُ،پٌبِ  ،آّي ٍ استیل ،رسيي ،صوغ

سَخت طبیعی – رٍغي ّا -هحصَالت خَدرٍٍ-سايل بزقی ٍ الکتزًٍیکی-

هاضیي

آالت -راكتَر -بَيکزّا -هحصَالت اپتیکال – دارٍ – َّاپیوا -گٌذم ٍ آرد

--

()2012

5983
2/3درآهذ ّا (هیلیارد دالر)

اقالم

ّ 4/1شيٌِ ّا (هیلیارد دالر)

عوسُ صازضاتی ایطاى

()2012
کسطی تَزجِ

فزش ٍ كف پَش ّاي دستباف ،كطوص ،سبشيجات ٍ عصارُ ّا ،كٌجذ ،بادام تاسُ يا خطك

( %3/1در سال ()2013
()2012

زضآهس سطاًِ ( زالض)

اقالم عوسُ صازضاتی

پاكستاى  –%24اهزيکا -%18رٍسیِ ٌّ -%8/7ذ  –%5/8چیي  – %5/6آلواى %4/4

)  ( 2012هیلیا رد 34 /25

)
زضصس ضشس GDP

پاكستاى ٌّ –%32/2ذ  –%27تاجیکستاى -%8/5آهزيکا %6/2

()1393

حاللها و رقیق کننده های آلی هزکة ،سایز هیزو کز تورهای حلقوی،
سایز فزا ورده های غیز هذکور ،رب گوجه فزنگی ،شیزینی (شکلت سفید)
تدون کاکائو ،هیله های آهنی یا فو الدی ،سایز هوههای نفتی و هعدنی.

 -%8/7اس GDP
 50/9افغاًی = 1دالر

()2012

زضآهس جْاًگطزی
تسّی ذاضجی ( هیلیَى زالض)

عضَیت زض ساظهاًْای
تیي الوللی ٍ هٌطقِ ای

دانه کنجد حتی خزد شده ،شتز و سایز گونه های شتز ،camelidae

 1/28هیلیارد دالر ()2010-11
 2/7هیلیارد دالر ()2008-9
اكَ ،يًَسکَ ،باًك اكتطافات اسالهی

سایز نثاتات و اجشاء هورد استفاده در عطز ساسی ،پیله کزم اتزیشن

 ، IDBطزح كلوبَ ،كویسیَى اقتصادي ٍ

هناسة تزای تاس کزدن ،سایز حیوانات هولد نژاد خاص اس نوع گاو تجش

اجتواعی هلل هتحذ بزاي آسیا ٍ اقیاًَس
آرام ( اسکاپ) ،باى ک جْاًی ،ساسهاى
كٌفزاًس اسالهی ،صٌذٍق بیي الوللی

اقالم عوسُ
ٍاضزاتی ایطاى

شیزی ،سنگهای هزهز کار نشده و تزاورتن .

()1393

پَل ،باًك تَسعِ آسیايی ،ساسهاى
كطَرّاي غیزهتعْذ
تطاظ پطزاذتْای حساب جاضی

هحصَالت عوسُ کشاٍضظی

خطخاش ،گٌذم ،اًَاع هیَُ،
خطکبار ،پطن ،گَضت گَسفٌذ،
پَست گَسفٌذ ،پَست بزُ

هثازالت تاظضگاًی تا جْاى
( هیلیَى زالض)

واردات
2012

2013

2012

2013

2012

6204

6591

0/428

0/705

-6203/5

-6590/3

اضظش صازضات

2005

الي

2012

-

-

-

فطآٍضزُّای ًفتی ایطاى

هٌسَجات ،صابَى ،هبلواى ،كفص،

صازضات غیطًفتی ایطاى

1388

1389

1390

1391

1392

1393

كَد ضیویايی ،پَضاک ،هحصَالت

( هیلیَى زالض)

1046

1378

2252

2873

2416

2387

غذايی  ،فزش ،گاس

ٍاضزات ایطاى

طبیعی،البسِ،هحصَ ال ت غذائی ،

( هیلیَى زالض)

ًَضیذًی غیز الکلی
سغال سٌگ ،هس ،كزٍمً ،یکل ،طال،
هحصَالت عوسُ هعسًی

صادرات

2013

(هیلیَى زالض)

هحصَالت عوسُ صٌعتی

موازنه

باريت ،آّي ،سَلفَرً ،وك ،اٍراًیَم،
قلع

تطاظ تاظضگاًی
( هیلیَى زالض)
تاضید آذطیي اجالس

15/4

11/8

10/3

2/4

32/3

14/5

1030/6

1366/2

2241/7

2870/6

2383/7

2372/5

چْارهیي اجالس كویسیَى هطتزک در  15ٍ14ضْزيَر هاُ در كابل ،بزگشار ضذ.

