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 مقدمه

تجهههارت م تههه  گردیهههده اسهههت تههها گهههزارش مقایسهههوی از میهههزان  تحلیههها وانکشههها بهههه اسههها  الیحهههه وتههها   ریاسهههت 

شههههش ماهههههه و سههههال مههههام خههههدمت مقههههام محهههه م  وزارت صههههنعت  صههههادرات و واردات را طههههور مههههاهوار  ربهههه  وار  

وتجههههارت  ادارات طیههههربت درخواسههههت کننههههده و تاههههی  ان بهههها ریاسههههت اطدعههههات و ارت هههها  عامههههه و ناهههه ان  در 

 ویب سایت وزارت جهت اگاهی عامه. 

عمهههده  بهههیدنس تجهههارت افغانسهههتان بههها طکهههر اقهههدم عمهههده صهههادراتی و وارداتهههی کشهههور ههههایمقایسهههوی اینههه  گهههزارش 

ه ش  مصهههابب ربههه   1401 شهههش مهههاه نخسهههتوده کشهههور عمهههده بصهههور م صههها طهههی  طهههور خلهههصصهههادراتی ووارداتهههی 

 2021 سهههال سهههوم  ودوم  ش مصهههابب بههها ربههه  ه  1400 در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  2022 سهههال  سهههومدوم و 

 میگردد. میددی ترتیب و جهت تا ید و اجراات بعدی به مقام مح م قرار طیا ارایه 

 پس منظر:

تشههههکیا میدهههههد.  مسههههایا و موضههههوعات  زنههههده گههههی اقتصههههادی باههههتجههههارت یهههه  بخههههش عمههههده واساسههههی را در 

 تجهههارت  و پاییسهههی ههههای تجهههارتی تقری هههاه روی مهههام عرصهههه ههههای انکشهههافی واجتامعهههی ا رگههه ار بهههوده و یههها بهههه گونهههه 

در طهههی چنهههد سهههال اخیهههر پیاهههفت هههها و از پاییسهههی ههههای انکشهههافی و اجتامعهههی متههها ر میگهههردد. بههها وجهههود اینکهههه 

دسهههتاورد ههههای خهههوبی در عرصهههه رشهههد سهههکتور خصوصهههی و توسهههعه تجهههارت بهههین ا للهههی انجهههام شهههده اسهههت. امههها 

هنههوز هههم تعههداد از چههایش ههها ترفیتههی و زیربنههایی باعهه  شههده اسههت کههه ایههن کشههور بهها بههیدنس تجههارت  یههر متههوازن 

 ه باقی مباند.  طی چندین سال یکی از کشور های کم  انکشا  یافت

 معرفی این سند :

دوم و مصهههابب بههها ربههه  هجهههری شمسهههی  1401  شهههش مهههاه نخسهههت سهههال در ایهههن سهههند بهههیدنس تجهههارت افغانسهههتان طهههی 

  2021 و سهههوم سهههال مصهههابب ربههه  دوم هجهههری شمسهههی 1400 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالدر مقایسهههه بههها  2022 سهههال سهههوم

میهههزان رشهههد صهههادرات  واردات  درصهههدی ک ههه مهههورد تحلیههها و بررسهههی قهههرار گرفتهههه اسهههت. طهههی ایهههن گهههزارش 

نهههها در دوران تجهههارت و بهههیدنس تجهههارت تحلیههها گردیهههده و نیهههز اقهههدم برتهههر صهههادراتی و وارداتهههی بههها تشهههخیص سههههم ا

و همچنهههان ده کشهههور عمهههده در طهههی معیهههاد مهههورد نظهههر بررسهههی گردیهههده اسهههت. عمهههده تجهههارتی افغانسهههتان  ت کیههه   کههها

و ههههم ده قلهههم عمهههده صهههادراتی و وارداتهههی بههها ایهههن ده کشهههور عمهههده  ٫ایسهههه گردیهههده اسهههت تجهههاری افغانسهههتان نیهههز تحلیههها و مق

 تجاری طکر گردیده است.
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 خلص دریافت ها :

 

هجهههری شمسهههی  در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت  1401شهههش مهههاه نخسهههت سهههال و بررسهههی تجهههارت در تحلیههها  ٫بعهههد از مصایعهههه 

در مقایسهههه  1401 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالرات افغانسهههتان در صهههاددریافهههت هههها ایهههن بهههوده اسهههت کهههه هجهههری شمسهههی  1400سهههال 

شهههش مهههاه واردات افغانسهههتان در درصهههد افهههزایش داشهههته اسهههت. بهههه همهههین ترتیهههب   64حهههدو  1400 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالبههها 

 . داشته استدر صد افزایش  24 حدود هجری شمسی 1400 شش ماه نخست سال در مقاسیه با  ه ش 1401 نخست

 در بخش صادرات: 

 

میلیهههون دایهههر امریکهههایی بهههوده  اسهههت    779بهههه ارزش  هجهههری شمسهههی  1401 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالرات افغانسهههتان طهههی صهههاد

 69 قلهههم عمهههده صهههادراتی 10سههههم  .میلیهههون دایهههر امریکهههایی میرسهههد   537قلهههم عمهههده صهههادراتی  حهههدود ده کهههه مجمهههوع ارزش 

 مجموع ارزش صادرات را تشکیا میدهد .در   %

از جملههههه   %72پن ههههه محلههههو  و   %76زردایههههو خشهههه   ٫ %84جلغههههوزه سههههیاه  ٫ %87 خشهههه  انجیههههر ٫ %97 ط ههههال سههههن 

را نشهههان  هجهههری شمسهههی  1400 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالاقهههدم انهههد کهههه بیشههه ین افهههزایش رشهههد صهههادرات را در مقایسهههه بههها 

 و کمههه ین رشهههد صهههادرات در هنههه  و تخهههم هنههه  کهههه ٫اسهههت  %97بیشههه ین رشهههد صهههادرات در ط هههال سهههن  کهههه  میدههههد.

 )به ضامیم رجوع گردد( است مشاهده میگردد. 2%

 درقسمت مقاصد عمده صادارتی:
 

میلیهههههون   532 پاکسهههههتان بیشههههه ین صهههههادرات را بهههههه  هجهههههری شمسهههههی 1401 شهههههش مهههههاه نخسهههههت سهههههال افغانسهههههتان  طهههههی

یهههر یلیهههون دام 9و عهههرا   میلیهههون دایهههر 11امهههارات متحهههده عربهههی  ٫ میلیهههون دایهههر 16ایهههران  ٫دایهههر میلیهههون 161هندوسهههتان ٫دایهههر

شهههش در مقایسهههه بههها  1401 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالطهههی   داشهههته اسهههت کهههه در ان میهههان صهههادرات افغانسهههتان بهههه کشهههور پاکسهههتان

  ازبکسهههتانصهههادرات افغانسهههتان بهههه کشهههور  ٫را نشهههان میدههههد افهههزایش   %82حهههدود هجهههری شمسهههی  1400 مهههاه نخسهههت سهههال 

را  افهههزایش   %68 حهههدود هجهههری شمسهههی 1400 الشهههش مهههاه نخسهههت سهههدر مقایسهههه بههها  1401 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالطهههی 

کهههاهیش  1400در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت  %9و کشهههور ترکیهههه  %47برعکس صهههادرات بهههه کشهههور چهههین نشهههان میدههههد.

 .کرده است

میلیههههون دایههههر   762کشههههور عمههههده بههههه ارزش  10بههههه   هجههههری شمسهههی 1401 شههههش مههههاه نخسههههت سههههالصهههادرات افغانسههههتان در 

 )به ضامیم رجوع گردد(مجموع صادرات را تشکیا میدهد.   %98امریکایی بوده که  
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 در بخش واردات:

 

میلیهههون دایهههر بهههوده اسهههت کهههه   3,248هجهههری شمسهههی حهههدود  1401سهههال  شهههش مهههاه نخسهههتواردات افغانسهههتان طهههی 

  %38قلهههم عمهههده وارداتهههی 10میلیهههون دایهههر امریکهههایی میرسهههد. سههههم  1,247حهههدود   قلهههم عمهههده وارداتهههی 10مجمهههوع 

 . را تشکیا میدهد وارداتارزش  در مجموع

از جملههههه    %69.9 بههههرنل سههههیلهو   %70  تیهههها پصههههرول ٫  %70جههههات مههههوتر و ماشههههین االتپرزه  ٫ %77 تیهههها دیههههزل

   ه ش را نشان میدهد.1400 شش ماه نخست سالرا در مقایسه با  وارداتاقدم اند که بیش ین افزایش رشد 

)به کهههاهش کهههرده اسههههت. 1400ایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال در مق %0.3و سهههمنت  %142بهههرعکس ارد گنهههدم 

 ضامیم رجوع گردد(

 درقسمت مقاصد عمده وارداتی: 

  ٫دایههههر  میلیههههون 672ایههههران ٫از کشههههورهای:  ش  ه1401افغانسههههتان بیشهههه ین واردات را  طههههی شههههش مههههاه نخسههههت سههههال 

  229بهههی امهههارات متحهههده عرو  دایهههر میلیهههون  245 ترکمنسهههتان ٫ دایهههر میلیهههون 495پاکسهههتان ٫میلیهههون دایهههر  617چهههین 

 میلیون دایر داشته است.

در مقایسههههه بهههها ربهههه  دوم   1401کههههه در ان میههههان واردات افغانسههههتان از کشههههور امههههارات متحههههده عربههههی طههههی ربهههه  دوم 

در  1401واردات افغانسههههتان از کشههههور ترکمنسههههتان طههههی ربهههه  دوم  ٫را نشههههان میدهههههد  افههههزایش  %72حدود شهههه ه1400

 افزایش را نشان میدهد.  %52ه ش حدود  1400دوم مقایسه با رب  

در مقایسههههه بهههها  %35و کشههههور قزاقسههههتان  %65بههههرعکس واردات افغانسههههتان از کشههههور هههههای هندوسههههتان و ازبکسههههتان 

 هجری شمسی کاهش کرده است. 1400شش ماه نخست سال 

 2,827رزش کشههههور عمههههده بههههه ا 10بههههه   هجههههری شمسههههی 1401 طههههی شههههش مههههاه نخسههههت سههههالافغانسههههتان  واردات 

را  وارداتمجمهههوع   %87 ده کشهههور عمهههده بهههوده کهههه میلیهههون دایر 421دایهههر امریکهههایی و بهههه سههها ر کشهههور هههها میلیهههون 

 )به ضامیم رجوع گردد(مجموع واردات را تشکیا میدهد .  %13تشکیا میدهد و کشور های سا ر 
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 گزارش : میزان تجارت اولضامیم : بخش 

 دریافت ها:

تجهههارت افغانسهههتان 

طههههی شههههش مههههاه 

سههههههت سههههههال نخ

هجهههههههههههری  1401

شمسهههههی حهههههدود 

میلیههههههههههون  4,027

دایهههر می اشهههد کهههه 

میلیهههههههههههههون  779

صهههههههههههههادرات و 

میلیههههههههههون  3,248

و  ٫میلیهههون دایهههر میشهههود (2,469)د من هههی و بهههیدنس تجهههارت در میعهههاد طکهههر شهههده حهههدو  ٫واردات را تشهههکیا میدههههد 

 2,479میلیهههون صهههادرات و  278میلهههون دایهههر بهههوده کهههه  2,757حهههدود  1400تجهههارت طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال 

 می اشد. (2,201)واردات را تشکیا میدهد و ی دنس تجارت من ی 

 1400سهههال در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت  1401دقیهههب طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال تحلیههها بعهههد از مصایعهههه و 

میلیههههون دایههههر میشههههود و ت ههههاوت  501افههههزایش کههههرده اسههههت کههههه ت ههههاوت صههههادرات  %24و واردات  %64صههههادرات 

 میلیون دایر میشود. 769واردات 

 لر(هجری شمسی)ارزش به میلیون دا 1400در مقایسه با شش ماه نخست سال  1401شش ماه نخست سال  میزان تجارت افغانستان طی

 فیصدی افزایش/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست  1401شش ماه نخست  شاخص ها ش

 %64 501 278 779 صادرات 1

 %24 769 2,479 3,248 واردات 2

   2,757 4,027 دوران تجارت 3

   (2,201) (2,469) رتبیالنس تجا 4

   %10 %19 سهم صادرات 5

   %90 %81 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

779                        3,248                            278                      2,479                     64%24%501                     769                       

جدول مقایسوی شش ماه نخست  سال 1401  در مقایسه باشش ماه نخست  سال 1400 هجری شمسی )ارزش به میلیون دالر (

تفاوتافزایششش ماه سال 1400 شش ماه  سال  1401 

 -
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۱۴۰۱شش ماه نخست  ۱۴۰۰شش ماه نخست  تفاوت فیصدی 

(کاهش/)افزایش

779 
278 

501 
64%

3,248 

2,479 

769 
24%

در مقایسه با شش ماه 1401میزان تجارت افغانستان طی شش ماه نخست سال 

(ارزش به میلیون دالر)هجری شمسی1400نخست سال 

صادرات واردات
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 هجری شمسی 1401عمده تجاری افغانستان طی شش ماه نخست سال  مقاصدبخش دوم گزارش : 

 اول : مقاصد عمده صادراتی افغانستان :

 

 

 دریافت ها :

صهههادرات افغانسهههتان 

شهههههش مهههههاه طهههههی 

 1401 نخسهههت سهههال

  779حهههههههههههههههدود 

در میلیهههههون دایهههههر و 

شهههش مهههاه نخسهههت 

حههههدود  1400 سههههال

میلیهههههون دایهههههر   278

بهههوده کهههه مجمهههوع 

ده کشهههور برتهههر طهههی 

شهههش مهههاه نخسهههت 

مجمهههوع ده کشهههور برتهههر حهههدود  1400 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالمیلیهههون دایهههر میشهههود و در   762حهههدود  1401 سهههال

کشهههور ههههای دیگهههر و  عهههرا  ٫امهههارات متحهههده عربهههی ٫ ایهههران ٫هندوسهههتان ٫. پاکسهههتان  اسهههت میلیهههون دایهههر بهههوده  257

 1401سهههال  شهههش مهههاه نخسهههتطهههی  درج شهههده  از جملهههه  کهههای عمهههده صهههادراتی افغانسهههتان فهههو کهههه در جهههدول 

 . است از ردی  اول ایی ردی  دهم طکر ګردیده  هجری شمسی

 ه ش 1400نخست  با شش ماه   1401یسوی رشکای عمده صادارتی افغانستان طی شش ماه نخست  میزان صادرات مقا

 اسم مملکت #
ارزش صادرات به میلیون دالرطی شش ماه 

 ه ش 1401نخست  

ارزش صادرات به میلیون دالرطی شش ماه نخست  

 ه ش1400

 98 532 پاکستان 1

 115 161 هندوستان 2

 7 16 ایران 3

 10 11 متحده عرب    امارات 4

 4 9 عراق 5

 10 9 ترکیه 6

 3 8 ازبکستان 7

 2 6 تاجکستان 8

 2 6 قزاقستان 9

 6.3 4 چی    10

 257 762 مجموع ده کشور

 21 17 مجموع سایر کشور ها

 278 779 مجموع عمومی

 -
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115 
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4 
10 

3 
2 2 

6.3 

خست  میزان صادرات مقایسوی رشکای عمده صادارتی افغانستان طی شش ماه ن

ه ش1400با شش ماه نخست  1401

ه ش1401ارزش صادرات به میلیون دالرطی شش ماه نخست   ه ش1400ارزش صادرات به میلیون دالرطی شش ماه نخست  



8 
 

شش ماه در مقایسه با  1401 شش ماه نخست سالده کشور برتر صادراتی طی  رشد /)کاهش( فیصدیجدول 

 :  ری شمسیهج1400 نخست سال 

 

در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  1401صهههادرات افغانسهههتان بههها کشهههور پاکسهههتان طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال 

بهههه  ٫ %67بهههه کشهههور ههههای تاجکسهههتان و قزاقسهههتان  ٫ %68ور ازبکسهههتان بهههه کشههه ٫افهههزایش ههههوده اسهههت  82% 1400

افهههزایش  1400در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت  %12و بهههه کشهههور هندوسهههتان ٫ %55کشهههور ههههای عهههرا  و ایهههران 

 کرده است .

در مقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  %9و بهههه کشهههور ترکیهههه  %47چهههین بهههرعکس صهههادرات افغانسهههتان بهههه کشهههور 

 وده است .کاهش ه 1400

 : 1401مجموع صادرات طی شش ماه نخست سال  رده مقاصد عمده صادراتی دفیصدی سهم 

 دریافت ها:

سههههههههم فیصهههههههدی 

کشهههور بهههه صهههادرات 

پاکسهههتان در مجمهههوع 

صهههادرات شهههش مهههاه 

 1401نخسههههت سههههال 

بهههههه  ٫ %68حهههههدود 

کشهههههور هندوسهههههتان 

کشههور ایههران بههه  ٫ 21%

کشههههههور بههههههه  ٫ 2%

امههارات متحههده عربههی 

شهههههور بهههههه ک ٫ 1.4%

بهههههه  ٫ %1.2عهههههرا  

 ٫  %1.1کشههور ترکیههه 

 .می اشد 0.5 %به کشور چین و  %0.8به کشور قزاقستان  ٫ %0.8به کشور تاجکستان  ٫ %1به کشور ازبکستان 

 هجری شمسی 1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401کشور عمده صادراتی طی شش ماه نخست   10جدول فیصدی رشد  

 1400درمقایسه با شش ماه    1401فیصدی رشد کشور طی شش ماه   ارزش صادرات به میلیون دالر اسم مملکت شامره

 %82 532 پاکستان 1

 %28 161 هندوستان 2

 %55 16 انایر  3

 %12 11 امارات متحده عرب    4

 %55 9 عراق 5

 %9- 9 ترکیه 6

 %68 8 ازبکستان 7

 %67 6 تاجکستان 8

 %67 6 قزاقستان 9

 %47- 4 چی    10
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2% 1.4% 1.2% 1.1% 1% 0.8% 0.8% 0.5%

ه ش1401چارت سهم فیصدی رشاکای عمده صادراتی طی شش ماه نخست 

سهم صادرات
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 مقاصد عمده وارداتی افغانستان: دوم:

هجههری  1400در مقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401مقاصههد عمههده وارداتههی افغانسههتان طههی شههش مههاه نخسههت سههال   

 شمسی .

 

 دریافت ها:

افغانسهههههههتان  واردات

شههههش مهههههاه طههههی 

 1401 نخسهههت سهههال

  3,248حهههههههههههههدود 

میلیههههون دایههههر و در 

شهههش مهههاه نخسهههت 

حههههدود  1400 سههههال

میلیهههههههههههون   2,479

دایهههههر بهههههوده کهههههه 

مجمههههوع ده کشههههور 

شههش مههاه برتههر طههی 

مجمهههوع ده کشهههور برتهههر  1400 شهههش مهههاه نخسهههت سهههالمیلیهههون دایهههر میشهههود و در   2,827حهههدود  1401 نخسهههت سهههال

وکشهههور  امهههارات متحهههده عربهههی  ٫ترکمنسهههتان ٫پاکسهههتان ٫ چهههین ٫ایهههران .  اسهههت یهههون دایهههر بهههودهمیل  2,068حهههدود 

طهههی شههش مهههاه نخسهههت سهههال  افغانسهههتان وارداتهههیدرج شهههده  از جملهههه  کهههای عمههده  فههو هههای دیگهههر کهههه در جهههدول 

 . است از ردی  اول ایی ردی  دهم طکر ګردیده  هجری شمسی 1401

 ه ش1400با شش ماه نخست    1401میزان واردات مقایسوی رشکای عمده وارداتی افغانستان طی شش ماه نخست  

 کشور #
ارزش واردات  به میلیون دالر طی شش ماه 

 ه ش 1401نخست  

ارزش واردات  به میلیون دالر طی شش ماه 

 ه ش 1400نخست  

 440 672 ایران 1

 433 617 چی    2

 267 495 پاکستان 3

 117 245 ترکمنستان 4

 65 229 امارات متحده عرب    5

 247 150 هندوستان 6

 196 145 قزاقستان 7

 203 123 ازبکستان 8

 59 86 تاجکستان 9

 41 66 روسیه 10

 2,068 2,827 مجموع ده کشور

 410 421 مجموع سایر کشور ها

 2,479 3,248 مجموع عمومی

 -
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440 433 
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117 65 

247 196 
203 

59 41 

با شش 1401میزان واردات مقایسوی رشکای عمده وارداتی افغانستان طی شش ماه نخست  

ه ش1400ماه نخست  

ه ش1401ارزش واردات  به میلیون دالر طی شش ماه نخست   ه ش1400ارزش واردات  به میلیون دالر طی شش ماه نخست  
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در مقایسه با شش  1401طی شش ماه نخست سال  وارداتیبرتر  )مقاصد( ده کشور رشد /)کاهش( جدول فیصدی

 هجری شمسی  :1400 ماه نخست سال 

 

افزایش   %72حدود  1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401رات متحده عربی طی شش ماه نخست واردات افغانستان از کشور اما

 %31از کشور تاجکستان  ٫ %35ازکشور ایران  ٫ %38ازکشور روسیه  ٫ %46پاکستان از کشور  ٫ %52از کشور ترکمنستان  ٫هوده است 

 .ش را نشان میدهدافزای 1400در مقایسه با شش ماه نخست سال  %30و از کشور چین 

در  1401طی شش ماه نخست سال  %35قزاقستان و از کشور  %65 هندوستانبرعکس واردات افغانستان از کشور های ازبکستان و 

 کاهیش هوده است. 1400مقایسه با شش ماه نخست سال 

 : 1401طی شش ماه نخست سال  وارداتمجموع  رد وارداتیفیصدی سهم ده مقاصد عمده 

 ا:دریافت ه

سهههههم فیصههههدی واردات 

از کشههههههور جمهههههههوری 

در اسهههههههدمی ایهههههههران 

مجمهههههوع واردات طهههههی 

شههش مههاه نخسههت سههال 

 ٫ %27حههههههههههدود  1401

 ٫ %25از کشههههور چههههین 

 %20ازکشههههور پاکسههههتان 

از کشههههور ترکمنسههههتان  ٫

از کشههههههههههههههور  ٫ 10%

امهههارات متحهههده عربهههی 

از کشههههههههههههههههور  ٫ 9%

 ٫ %6هندوسههههههههههههههتان 

 .می اشد  %3و از کشور روسیه  %3.5ازکشور تاجکستان  ٫ %5از کشور ازبکستان  ٫ %6ازکشور قزاقستان 

 هجری شمسی 1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401کشور عمده وارداتی طی شش ماه نخست   10جدول فیصدی رشد  

 1400درمقایسه با شش ماه    1401فیصدی رشد کشور طی شش ماه    ارزش به میلیون دالر اسم مملکت #

 %35 672 ایران 1

 %30 617 چی    2

 %46 495 پاکستان 3

 %52 245 ترکمنستان 4

 %72 229 امارات متحده عرب    5

 %65- 150 هندوستان 6

 %35- 145 قزاقستان 7

 %65- 123 ازبکستان 8

 %31 86 تاجکستان 9

 %38 66 روسیه 10
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ه ش1401چارت سهم فیصدی رشاکا عمده وارداتی طی شش ماه نخست سال 

سهم واردات
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در مقایسه با شش ماه نخست  1401بخش سوم گزارش : ده قلم عمده تجاری افغانستان طی شش ماه نخست سال 

 هجری شمسی  1400سال 

 اوال: ده قلم عمده صادراتی افغانستان:
 ی :هجری شمس 1400در مقایسه با شش ماه نخست سال  1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان طی شش ماه نخست سال 

 

 دریافت ها:

مجموع ده قلم عمههده 

تان  غانسههه صهههادراتی اف

 میلیون دایر 537حددو 

که سهههم این ده قلم در 

 %69مجموع صههادرات 

و سا ر  را تشکیا میدهد

اقدم صهههادراتی حدود 

یر طی   242 یون دا ل ی م

ست   1401شش ماه نخ

این  میشهههود و مجموع 

عمده صههادراتی  قلم  ده

طی شههش ماه نخسههت 

 146حدود  1400سهههال 

صادرات  میلیون دایر سهم این ده قلم عمده در مجموع  شکیا میدهد %53که  صادراتی  ٫را ت سایر اقدم  . میلیون دایر 132و مجموع 

 .شامر میرودب 1401انگور و  باطنجان رومی از جمله اقدم عمده صادراتی طی شش ماه نخست  ٫پن ه محلو   ٫هن  ٫طعال سن 

 )ارزش به میلیون دالر(ه ش  1400ه ش با شش ماه نخست سال  1401جدول مقایسوی اقالم صادراتی طی شش ماه نخست 

# Hs Code 1400شش ماه    1401شش ماه    اسم جنس 

 7 258 ذغال سنگ 27011900 1

 62 63 هنگ و تخم هنگ 13021220 2

 11 42 پنبه محلوچ 52030000 3

 15 33 انگور 8061000 4

 14 26 کشمش 8062000 5

 14 25 بادنجان رویم 7020000 6

 4 24 جلغوزه سیاه 8028020 7

 5 22 زردالو خشک 8131000 8

 3 22 انجی  خشک 8042020 9

 11 21 زیره سی    9093100 10

 146 537 مجموعه ده قلم برتر

 132 242 صادراتیمجموع سایر اقالم 

 278 779 مجموع عمومی صادرات

258 

63 
42 

33 26 
25 

24 
22 22 

21 7 

62 

11 

15 14 

14 4 5 3 11 
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ه ش با شش ماه نخست سال 1401جدول مقایسوی اقالم صادراتی طی شش ماه نخست 

(ارزش به میلیون دالر)ه ش 1400

1401شش ماه    1400شش ماه   
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در مقایسه با شش ماه نخست  1401صادراتی طی شش ماه نخست سال  قلم برترده  رشد /)کاهش( جدول فیصدی

 هجری شمسی  :1400 سال 

 

 

 %97حههدود  1400ا شههش مههاه نخسههت سههال در مقایسههه بهه 1401صههادرات ط ههال سههنن افغانسههتان طههی شههش مههاه نخسههت سههال 

 افزایش هوده است که بیش ین صادرات طعال سن  به کشور پاکستان شده است. 

 %72صههادرات پن ههه محلههو   ٫ %76صههادرات زردایههو خشهه   ٫ %84صههادرات جلغههوزه سههیاه  ٫ %87صههادرات انجیههر خشهه  

و صههادرات  %46صههادرات باطنجههان رومههی  ٫ %47صههادرات کشههمش  ٫ %49صههادرات زیههره سهه ز  ٫ %55صههادرات انگههور  ٫

 افزایش هوده است. 1400در مقایسه با شش ماه نخست سال  1401طی شش ماه نخست سال  %2هن  

 : 1401طی شش ماه نخست سال  صادراتمجموع  رد صادراتیعمده قلم فیصدی سهم ده 

 دریافت ها :

ز ههال فیصههدی صههادرات 

سههههههن  در مجمههههههوع 

صههادرات طههی شههش مههاه 

ال نخسهههههههههت سههههههههه

 ٫ %33حهههههههههدود 1401

هنههن و تخههم  وفیصههدی 

پن هههههه  ٫ %8.1هنهههههن 

انگهههور  ٫ %5.4محلهههو  

 ٫%3.4کشههههمش  4.3%٫

 ٫%3.2باطنجهههان رومهههی 

 ٫%3.1جلغههههوزه سههههیاه 

 ٫%2.9زدایههههو خشهههه  

 .تشکیا میدهد را 1401در مجموع صادرات طی شش ماه نخست  %2.7و زیره س ز  %2.8انجیر خش  

 ون دالر() ارزش به میلیه ش  1401قلم عمده صادراتی افغانستان طی شش ماه نخست  سال   10جدول مقایسوی 

# Hs Code ارزش به دالر مقدار واحد اسم جنس 
درمقایسه با شش  1401فیصدی رشد جنس طی شش ماه 

 1400ماه 

 %97 258 1,955,430 تن ذغال سنگ 27011900 1

 %2 63 338 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 2

 %72 42 21,016 تن پنبه محلوچ 52030000 3

 %55 33 94,518 تن انگور 8061000 4

 %47 26 16,938 تن کشمش 8062000 5

 %46 25 136,134 تن بادنجان رویم 7020000 6

 %84 24 2,482 تن جلغوزه سیاه 8028020 7

 %76 22 18,704 تن زردالو خشک 8131000 8

 %87 22 5,466 تن انجی  خشک 8042020 9

 %49 21 15,976 تن زیره سی    9093100 10
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ه ش1401چارت سهم فیصدی اقالم عمده صادراتی طی ریع دوم 

سهم صادرات
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 تان:دوهم ده قلم عمده وارداتی افغانس

 :هجری شمسی  1400درمقایسه با شش ماه نخست سال  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان طی شش ماه نخست سال 

 دریافت ها : 

مجمهههوع ده قلهههم وارداتهههی 

افغانسههتان طههی شههش مههاه 

 1401نخسهههههههت سهههههههال 

هجههههری شمسههههی حههههدود 

یهههههههر میلیهههههههون دا 1,247

مجمهههوع  %38اسهههت کهههه 

واردات را تشههههههههههههههکیا 

و مجمهههوع ایهههن  ٫میدههههد 

ده قلههم عمههده طههی شههش 

 مجموع واردات را تشکیا میدهد . %31میلیون دایر بوده که  775حدود  1400ماه نخست سال 

پهههرزه جهههات  ٫اردگنهههدم ٫تیههها دیهههزل ٫وراردات بهههر  ٫گازمهههای  ٫تهههایر مهههوتر تیهههز رفتهههار  ٫تیههها پصهههرول ٫منسهههوجات کتهههان

بهههرنل سهههیله و سهههمنت از جملهههه اقهههدم عمهههده وارداتهههی افغانسهههتان طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  ٫وماشهههین االت مهههوتر

 م یاشد. 1401

 

 لیون دالر()ارزش به میه ش  1400ه ش با شش ماه نخست سال  1401جدول مقایسوی اقالم وارداتی شش ماه نخست 

# Hs Code 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   اسم جنس 

 108 249 منسوجات کتان 53091900 1

 53 176 تیل پطرول 27101220 2

رفتار 40121100 3  39 119 تایر موتر تی  

 63 119 گاز مایع 27111100 4

 113 115 واردات برق 27160000 5

 24 108 تیل دیزل 27101910 6

 236 97 آرد گندم 11010000 7

 28 94 الت جات موتر و ماشی   آپرزه 87089520 8

 26 86 برنج سیله 10063000 9

 86 85 سمنت 25232110 10

 775 1,247 مجموع ده قلم برتر

 1,704 2,001 سایر اقالم وارداتی مجموع

 2,479 3,248 عمومی واردات مجموع

249 

176 

119 119 115 108 97 94 86 85 
108 

53 
39 

63 

113 

24 

236 

28 26 

86 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

منسوجات 

کتان

تیل پطرول تایر موتر 

تیزرفتار

گاز مایع واردات برق تیل دیزل آرد گندم پرزه جات موتر

و ماشین آالت

برنج سیله سمنت

ه ش با شش ماه نخست سال 1401جدول مقایسوی اقالم وارداتی شش ماه نخست 

(ارزش به میلیون دالر)ه ش 1400

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست  
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در مقایسه با شش ماه نخست  1401طی شش ماه نخست سال  وارداتی قلم برترده  رشد /)کاهش( جدول فیصدی

 هجری شمسی  :1400 سال 
 

 1400بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال هجهههری شمسهههی در مقایسهههه  1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال واردات تیههها دیهههزل 

 ٫%68تههههایر مههههوتر  ٫ %70جههههات مههههوتر  بههههرنل سههههیله و پههههرزه ٫افههههزایش کههههرده اسههههت . تیهههها پصههههرول  %77حههههدود 

 افزایش را نشان میدهد. 1400درمقایسه با شش ماه نخست سال    ٫%47ګازمای   ٫ %56منسوجات کتان 

حهههدود  1400درمقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  1401بهههرعکس واردات اردگنهههدم طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال 

درمقایسهههه بههها شهههش مهههاه نخسهههت  1401کهههاهش ههههوده اسهههت و واردات سهههمنت طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  142%

 کاهش را نشان میدهد. 0.3 %حدود 1400سال 

 : ش ه1401فیصدی سهم ده قلم عمده وارداتی در مجموع واردات طی شش ماه نخست سال 

 دریافت ها :

فیصههدی منسههوجات کتههان 

در مجمهههوع واردات طهههی 

 1401شههش مههاه نخسههت 

و تیهها  ٫اسههت %8حههدود 

تهههایر مهههوتر  ٫%5پصهههرول 

گههاز مههای   ٫%4ار تیههز رفتهه

 3.5واردات بههههر   ٫ 3.7%

 ٫%3.3تیهههههها دیههههههزل  ٫

پههرزه جههات  ٫%3اردګنههدم 

 را تشکیا میدهد. 1401درمجموع واردات طی شش ماه نخست سال  %2.6و سمنت  ٫%2.6برنل سیله  ٫%2.9موتر 

 هجری شمسی 1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401ش ماه نخست  قلم عمده وارداتی طی ش 10جدول فیصدی رشد  

 )ارزش به میلیون دالر(

# Hs Code ارزش به دالر مقدار واحد اسم جنس 
فیصدی رشد جنس طی شش ماه نخست  

 1400درمقایسه با شش ماه نخست   1401

 %56 249 131,865 تن منسوجات کتان 53091900 1

 %70.0 176 388,598 تن تیل پطرول 27101220 2

 %68 119 3,260,424 دانه تایر موتر تیزرفتار 40121100 3

 %47 119 337,996 تن گاز مایع 27111100 4

 Mk/H 2,608 115 1% واردات برق 27160000 5

 %77 108 235,426 تن تیل دیزل 27101910 6

 %142- 97 965,708 تن آرد گندم 11010000 7

8 87089520 
وتر و جات مپرزه

 %70.2 94 88,379 تن ماشین آالت

 %70 86 129,363 تن برنج سیله 10063000 9

 %0.3- 85 1,098,958 تن سمنت 25232110 10

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

8%

5%

4% 3.7% 3.5% 3.3% 3% 2.9% 2.6% 2.6%

ه ش1401چارت سهم فیصدی اقالم عمده وارداتی طی ریع دوم 

سهم واردات
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 پاکستان :کشور: 

 495میلیون ان صادرات و  532میلیون دایر می اشد که  1,027حددود  1401تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی شش ماه نخست سال 

 %48و سهم واردات  %52سهم صادرات  ٫میلیون دایر میشود  37میلیون ان واردات را تشکیا میدهد و بیدنس تجارت بین دو کشور 

 365حدود  1400و تجارت افغنستان با کشور پاکستان طی شش ماه نخست سال  ٫دوکشور را تشکیا میدهد  نیدر دوران تجارت ب

 .دشا یممیلیون دایر  169میلیون ان واردات بوده و بیدنس تجارت میان دو کشور من ی  267میلیون ان صادرات و  98میلیون دایر که 

 1401پاکستان طی شش ماه نخست سال کشور  باافغانستان  وواردات یم که صادراتبعد از تحلیا و برسی همه جان ه به این نتیجه رسید

افزایش  %46و واردات  ٫میلیون دایر میشود  434افزایش هوده که ت اوت ان  %82صادرات   1400درمقایسه با شش ماه نخست سال 

 میلیون دایر میشود. 228هوده که ت اوت ان 

 یلیون دالر()ارزش به م1400ا شش ماه نخست  در مقایسه ب 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %82 434 98 532 صادرات 1

 %46 228 267 495 واردات 2

   365 1,027 دوران تجارت 3

   (169) 37 بیالنس تجارت 4

   %27 %52 سهم صادرات 5

   %73 %48 سهم واردات 6

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

532 

98 

434 

82%

495 

267 
228 

46%

در مقایسه با شش ماه نخست         1401ميزان تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر) 1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

532                     495                        98          267         82%46%434         228         

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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میلیون دایر میشود که  430حدود  1401طی شش ماه نخست سال  پاکستانبه کشور  در قسمت صادرات مجموع ده قلم عمده صادراتی افغانستان

 پاکستان را تشکیا میدهد.مجموع صادرات به کشور  81%

 .میلیون دایر میشود 257.5تن به ارزش  1,955,344طعال سن  که درحدود پاکستان ه کشور ب 1401بش ین صادرات طی شش ماه نخست 

میلیون دایر میشود که  279.8حدود  1401طی شش ماه نخست سال   پاکستانوارداتی افغانستان از کشور  و در قسمت واردات مجموع ده قلم برتر

 پاکستان را تشکیا میدهد.مجموع واردات از کشور  57%

 میلیون دایر میشود. 65.2تن به ارزش  98,243برنل سیله که به حدود  1401طی شش ماه نخست سال یش ین وادرات از کشور پاکستان ب

 ه ش 1401به کشور  پاکستان طی شش ماه نخست  ده قلم عمده صادراتی افغانستان 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 257,537,523 1,955,344 تن ذغال سنگ 27011900 1

 35,402,677 18,258 تن پنبه محلوچ 52030000 2

 31,552,528 92,957 تن انگور 08061000 3

 25,050,669 135,704 تن بادنجان رومی 07020000 4

 22,086,257 2,333 تن جلغوزه سیاه 08028020 5

 15,296,120 33,051 تن زردآلو 08091000 6

 12,275,244 48,914 تن بادرنگ 07070000 7

 11,112,397 53,812 تن پیاز 07031010 8

 10,990,307 218,100 تن سنگ تالک 25262000 9

 8,926,927 12,414 تن زیره سبز 09093100 10

 430,230,650   ه قلم بر تر صادراتیمجموع د

 101,571,854   مجموع ساير اقالم صادراتی

 531,802,504   مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  پاکستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 65,274,928 98,243 تن برنج سیله 10063000 1

 40,200,403 511,725 تن سمنت 25232110 2

 35,324,000 45,737 تن اموال بلتی 98012000 3

 28,972,911 95,900 تن برنج میده شده 10064000 4

 19,081,536 256,492 تن کچالو 07142000 5

 20,105,077 68,962,320 بیضه تخم مرغ 04070010 6

 29,492,819 23,002 تن ادویه طبی 30032000 7

 16,161,029 650,999 مترمکعب تخته اشپمپلیت 44130000 8

 13,340,606 53,212 تن مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 98021000 9

 11,868,956 23,556,779 جوره لباس لیالمی 63090000 10

 279,822,265   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 215,170,134   وارداتیمجموع ساير اقالم 

 494,992,399   مجموع واردات
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 کشور : هندوستان :

 
 150میلیون ان صادرات و  161میلیون دایر می اشد که  310حددود  1401ش ماه نخست سال طی ش هندوستانتجارت افغانستان با کشور 

 %48و سهم واردات  %52سهم صادرات  ٫میلیون دایر میشود  11میلیون ان واردات را تشکیا میدهد و بیدنس تجارت بین دو کشور 

 362حدود  1400طی شش ماه نخست سال  هندوستانکشور و تجارت افغنستان با  ٫دوکشور را تشکیا میدهد  در دوران تجارت بین

 دشا یممیلیون دایر  (132)میلیون ان واردات بوده و بیدنس تجارت میان دو کشور من ی  247میلیون ان صادرات و  115میلیون دایر که 

 1401طی شش ماه نخست سال  وستانهندکشور  باافغانستان  وواردات بعد از تحلیا و برسی همه جان ه به این نتیجه رسیدیم که صادرات

کاهش  %65و واردات  ٫میلیون دایر میشود  45افزایش هوده که ت اوت ان  %28صادرات   1400درمقایسه با شش ماه نخست سال 

 میلیون دایر میشود. (97)من ی  هوده که ت اوت ان 

 میلیون دالر( )ارزش به1400  در مقایسه با شش ماه نخست 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  هندوستان طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   ص هاشاخ #

 %28 45 115 161 صادرات 1

 %65- (97) 247 150 واردات 2

   362 310 دوران تجارت 3

   (132) 11 بیالنس تجارت 4

   %32 %52 سهم صادرات 5

   %68 %48 سهم واردات 6

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

 150

 200

 250

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

161 

115 

45 

28%

150 

247 

(97)

-65%

در مقایسه با شش ماه نخست        1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  هندوستان طی شش ماه نخست  

( ارزش به میلیون دالر)1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

161                     150                        115        247         28%-65%45           (97)          

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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میلیون دایر میشود  119.3حدود  1401طی شش ماه نخست سال  نبه کشور هندوستا  در قسمت صادرات مجموع ده قلم عمده صادراتی افغانستان

 را تشکیا میدهد. هندوستانمجموع صادرات به کشور   %74که 

 .میلیون دایر میشود 62.9تن به ارزش  333که درحدود وتخم هنګ  هن  هندوستانبه کشور  1401بش ین صادرات طی شش ماه نخست 

ستان از کشور هندوستان و در قسمت واردات مجموع ده قلم برتر میلیون دایر میشود که  117حدود  1401طی شش ماه نخست سال  وارداتی افغان

 را تشکیا میدهد. هندوستانمجموع واردات از کشور  78%

 .میلیون دایر میشود 62.6تن به ارزش  311,032که به حدود  شکر است 1401طی شش ماه نخست سال  هندوستانات از کشور در بیش ین وا

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور   هندوستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 62,920,164 333 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 14,481,435 1,147 تن مغز پسته 8025200 2

 14,100,886 4,745 تن کشمش 8062000 3

 8,988,100 2,170 تن زیره سبز 9093100 4

 5,847,203 6 تن زعفران 9102000 5

 5,606,412 741 تن غز بادامم 8021200 6

 2,393,314 2,477 تن سایر نباتات طبی 12119090 7

 2,400,245 1,219 تن بادام 8021100 8

 1,418,595 1,475 تن ماش 7134030 9

 1,148,612 1,125 تن سایر حبوبات 7133900 10

 119,304,965   مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 41,246,292   مجموع ساير اقالم صادراتی

 160,551,257   مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور   هندوستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 62,616,547 311,032 تن شکر 17019100 1

 15,044,640 5,623 تن پان )نصوار صنعتی( 24039120 2

 14,391,518 5,697 تن ادویه طبی 30032000 3

 7,334,475 3,919 تن منسوجات کتان 53091900 4

 4,635,599 6,589 تن نخود بریان 7132010 5

 4,562,412 7,535 تن زیره سفید 9096230 6

 3,058,604 50,915 كارتن هاسایر لباس 48185000 7

 2,472,342 3,512 تن نخود خام 7132020 8

 1,867,451 1,340 تن بنجاره گی 96151100 9

 1,359,789 11,470 عدد بطری موتر 85066030 10

 117,343,379    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 32,534,446    مجموع ساير اقالم وارداتی

 149,877,825    مجموع واردات
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 : کشور: ایران
 

میلیون  672میلیون ان صادرات و  16میلیون دایر می اشد که  688حددود  1401طی شش ماه نخست سال  ایرانتجارت افغانستان با کشور 

 %98و سهم واردات  %2سهم صادرات  ٫میلیون دایر میشود  (656)من ی ان واردات را تشکیا میدهد و بیدنس تجارت بین دو کشور 

میلیون  447حدود  1400طی شش ماه نخست سال  ایرانو تجارت افغنستان با کشور  ٫در دوران تجارت بین دوکشور را تشکیا میدهد 

 .دشا یممیلیون دایر  (433)میلیون ان واردات بوده و بیدنس تجارت میان دو کشور من ی  440صادرات و  میلیون ان  7دایر که 

 1401طی شش ماه نخست سال  ایرانکشور  باافغانستان  وواردات بعد از تحلیا و برسی همه جان ه به این نتیجه رسیدیم که صادرات

 افزایش  %35و واردات  ٫میلیون دایر میشود  9ایش هوده که ت اوت ان افز  %55صادرات   1400درمقایسه با شش ماه نخست سال 

 میلیون دایر میشود. 232 من یهوده که ت اوت ان 

 یون دالر()ارزش به میل1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  ایران طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %55 9 7 16 صادرات 1

 %35 232 440 672 واردات 2

   447 688 جارتدوران ت 3

   (433) (656) بیالنس تجارت 4

   %2 %2 سهم صادرات 5

   %98 %98 سهم واردات 6

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

16 7 9 55%

672 

440 

232 

35%

در مقایسه با شش ماه نخست  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  ایران طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

16                       672                        7            440         55%35%9             232         

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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حههدود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ایههرانبههه کشههور   مجمههوع ده قلههم عمههده صههادراتی افغانسههتان ٫در قسههمت صههادرات

 را تشکیا میدهد. ایرانجموع صادرات به کشور م  %85میلیون دایر میشود که  13.3

میلیههون دایههر  4.8تههن بههه ارزش  1,984کههه درحههدود  پنبههه محلههوچایههران بههه کشههور  1401بشهه ین صههادرات طههی شههش مههاه نخسههت 

 .میشود

 318حههدود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ایههرانوارداتههی افغانسههتان از کشههور  و در قسههمت واردات مجمههوع ده قلههم برتههر

 را تشکیا میدهد. ایرانمجموع واردات از کشور  %72ن دایر میشود که میلیو 

تهن  115,537کهه بهه حهدود  اسهت L05 – 62 نهوع دیهزل تیها 1401طهی شهش مهاه نخسهت سهال  ایهرانبیشه ین واردات از کشهور 

 میلیون دایر میشود. 52.2به ارزش 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور   ایران طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 4,842,113 1,984 تن پنبه محلوچ 52030000 1

 2,123,000 1,740 تن ُکنجد 12074000 2

 1,792,450 1,628 تن کشمش 8062000 3

 1,713,522 614 تن تار نخی 52042000 4

 694,760 153 تن مغز بادام 8021200 5

 1,235,381 2,405 تن شمش سرب 78060020 6

 277,933 257 تن سایر تخم باب 12059000 7

 242,884 357 تن یجاتتخم سبز 12099900 8

 264,764 112 تن زیره سبز 9093100 9

 212,545 92 تن پت کرک 51032000 10

 13,399,352    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 2,287,939    مجموع ساير اقالم صادراتی

 15,687,291    مجموع صادرات

 ه ش  1401نخست  ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور   ایران طی شش ماه 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 52,235,080 115,537 تن L05 – 62تیل دیزل نوع  27101920 1

 61,433,930 135,838 تن تیل پطرول 27101220 2

 75,643,553 164,094 تن تیل دیزل 27101910 3

 27,851,898 61,541 تن A80تیل پطرول نوع  27101230 4

 30,391,821 370,763 تن سمنت 25232110 5

 MK/h 352 20,000,843 واردات برق 27160000 6

 13,988,743 18,649 تن قیماق 4031030 7

 12,708,726 27,960 تن مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 98021000 8

 7,050,885 30,644 تن سیب 8081000 9

 16,732,673 43,668 تن ییظروف شیشه 70132800 10

 318,038,152   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 121,879,814   مجموع ساير اقالم وارداتی

 439,917,966   مجموع واردات
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 کشور: امارات متحده عربی:

 11میلیههون دایههر می اشههد کههه  240حههددود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال    امههارات متحههده عربههیتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

ایههر میلیههون د (218)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی  229میلیههون ان صههادرات و 

و تجههارت افغنسههتان بهها  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %95و سهههم واردات  %5سهههم صههادرات  ٫میشههود 

 65میلیههون ان صههادرات و   10میلیههون دایههر کههه  75حههدود  1400طههی شههش مههاه نخسههت سههال   امههارات متحههده عربههیکشههور 

 .دشا یممیلیون دایر  (56)ی میلیون ان واردات بوده و بیدنس تجارت میان دو کشور من 

طههی  امههارات متحههده عربههیکشههور  بههاافغانسههتان  وواردات بعهد از تحلیهها و برسههی همههه جان ههه بههه ایههن نتیجههه رسههیدیم کهه صههادرات

 1افههزایش هههوده کههه ت ههاوت ان  %12صههادرات   1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401شههش مههاه نخسههت سههال 

 میلیون دایر میشود. 164 هوده که ت اوت ان من ی افزایش  %72و واردات  ٫میلیون دایر میشود 

 1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401رات متحده عربی  طی شش ماه نخست  ميزان تجارت افغانستان با کشور اما

 )ارزش به میلیون دالر(

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %12 1 10 11 صادرات 1

 %72 164 65 229 واردات 2

   75 240 دوران تجارت 3

   (56) (218) بیالنس تجارت 4

   %13 %5 سهم صادرات 5

   %87 %95 سهم واردات 6

 -

 50

 100

 150

 200

 250

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

11 10 1 12%

229 

65 

164 

72%

در مقایسه با شش ماه نخست     1401ميزان تجارت افغانستان با کشور امارات متحده عربی  طی شش ماه نخست  

(  ارزش به میلیون دالر) 1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

11                       229                        10          65           12%72%1             164         

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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طهی شهش مهاه نخسهت سهال   امهارات متحهده عربهیبهه کشهور   مجمهوع ده قلهم عمهده صهادراتی افغانسهتان ٫در قسهمت صهادرات

 را تشکیا میدهد. متحده عربی اماراتمجموع صادرات به کشور   %81میلیون دایر میشود که  8.7حدود  1401

تههن بههه ارزش  5,077کههه درحههدود  شمممش     امههارات متحههده عربههیبههه کشههور  1401بشه ین صههادرات طههی شههش مههاه نخسههت 

 .میلیون دایر میشود 2.4

طههی شههش مههاه نخسههت سههال  امههارات متحههده عربههیوارداتههی افغانسههتان از کشههور  و در قسههمت واردات مجمههوع ده قلههم برتههر

 را تشکیا میدهد. امارات متحده عربیمجموع واردات از کشور  %83میلیون دایر میشود که  190حدود  1401

کههه بههه  اسههت جممات ممموتر و ماشممی   آالت پرزه 1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  امههارات متحههده عربههیبیشهه ین واردات از کشههور 

  میلیون دایر میشود. 79تن به ارزش  72,625حدود 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  امارات متحده عربی  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 2,437,832 5,077 تن شمش    78060020 1

 1,577,606 346 تن مغز بادام 08021200 2

 1,275,530 616 تن زیره سی    09093100 3

 1,203,016 294 تن انجی  خشک 08042020 4

 709,517 80 تن عصاره نباب   13021900 5

مربممع قالی    57011000 6  400,420 10,106 می 

 345,691 241 تن کشمش 08062000 7

 286,055 18 تن سایر خسته با  08029000 8

یجات 12099900 9  274,984 767 تن تخم سی  

 266,349 345 تن ماش 07134030 10

 8,776,999    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 2,052,930    مجموع ساير اقالم صادراتی

 10,829,929    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  امارات متحده عربی  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار  واحد جنس 

 79,141,013 72,625 تن الت جات موتر و ماشی   آپرزه 87089520 1

رفتار 40121100 2  25,113,409 1,347,379 حلقه تایر موتر تی  

 18,471,894 16,508 تن مبالیل 27101950 3

 13,732,444 1 تن طال 71081300 4

 13,218,249 6,992 تن منسوجات کتان 53091900 5

 12,409,064 1,761,770 هزاردانه سگرت 24022000 6

 11,811,792 8,830 تن اموال مختلف النوع 99001000 7

 7,297,023 201,946 تخته سولر آفتاب   85414000 8

 5,879,962 18,900 پایه مبایل 85171200 9

 3,076,389 3,726 تن ماشی   آالت زراعت   84336000 10

 190,151,239    داتیمجموع ده قلم بر تر وار 

 39,030,481    مجموع ساير اقالم وارداتی

 229,181,720    مجموع واردات
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 کشور ترکمنستان :

میلیههون ان  0.5میلیههون دایههر می اشههد کههه  246حههددود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال   ترکمنسههتانتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

سهههم  ٫میلیههون دایههر میشههود  (245)ت بههین دو کشههور من ههی میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههار  245صههادرات و 

و تجهههارت افغنسهههتان بههها کشهههور  ٫در دوران تجهههارت بهههین دوکشهههور را تشهههکیا میدههههد  %99.8و سههههم واردات  %0.2صهههادرات 

 میلیههون ان واردات بههوده 117میلیههون ان صههادرات و   0.03میلیههون دایههر کههه  117حههدود  1400طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ترکمنسههتان

 .دشا یممیلیون دایر  (117)و بیدنس تجارت میان دو کشور من ی 

طهی شهش مهاه نخسهت  ترکمنسهتانکشهور  بهاافغانسهتان  وواردات بعد از تحلیا و برسهی همهه جان هه بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه صهادرات

و  ٫ون دایههر میشههود میلیهه 0.4افههزایش هههوده کههه ت ههاوت ان  %93صههادرات   1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401سههال 

 میلیون دایر میشود. 129 هوده که ت اوت ان من ی افزایش  %52واردات 

 رزش به میلیون دالر(ا)1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401جارت افغانستان با کشور   ترکمنستان   طی شش ماه نخست  ميزان ت

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %93 0.45 0.03 0.5 صادرات 1

 %52 128.70 117 245 واردات 2

   117 246 دوران تجارت 3

   (117) (245) بیالنس تجارت 4

   %0.03 %0.2 سهم صادرات 5

   %99.97 %99.8 سهم واردات 6

 -

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

0.5 0.03 0.45 93%

245 

117 128.70 

52%

در مقایسه با شش ماه نخست                1401ميزان تجارت افغانستان با کشور   ترکمنستان   طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر) 1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

0.5                      245                        0.03       117         93%52%0.4          129         

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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طهههی شهههش مهههاه نخسهههت   ترکمنسهههتانبهههه کشهههور   ادراتی افغانسهههتانمجمهههوع ده قلهههم عمهههده صههه ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. ترکمنستانمجموع صادرات به کشور   %99دایر میشود که  475,406 حدود 1401سال 

انممممر   زا ترکمنسههههتانبههههه کشههههور  1401بشهههه ین صههههادرات طههههی شههههش مههههاه نخسههههت  الغمممموژ غی  ممموبات غی  م کههههه  مشر

 .دایر میشود 269,733تن به ارزش  403درحدود 

طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  ترکمنسهههتانز کشهههور وارداتهههی افغانسهههتان ا و در قسهههمت واردات مجمهههوع ده قلهههم برتهههر

 را تشکیا میدهد. ترکمنستانمجموع واردات از کشور  %97میلیون دایر میشود که  237.3حدود  1401

کههههه بههههه حههههدود  اسههههت پطممممرول لیممممت 1401طههههی شههههش مههههاه نخسههههت سههههال  ترکمنسههههتانبیشهههه ین واردات از کشههههور 

  میلیون دایر میشود. 81تن به ارزش  180,210

 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور   ترکمنستان  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

انر   زا 22029090 1 الغوژ غی  وبات غی   269,733 403 تن مشر

 46,432 149 تن کچالو 7142000 2

 35,412 20 تن مسکه 4051000 3

الغوژ انر   زا 22029020 4 وبات غی   31,667 63 تن مشر

 29,267 184 تن پیاز 7031010 5

 29,043 25 تن زردالو خشک 8131000 6

مربممع قالی    57011000 7  9,627 176 می 

 8,806 132 تن سنگ مرمر پروسس شده 68022120 8

 8,170 2,019 جلد پوست گوسفند 41022920 9

 7,248 22 تن آ  میوه 20091900 10

 475,406    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 3,680    مجموع ساير اقالم صادراتی

 479,086    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور   ترکمنستان  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 81,287,709 180,210 تن تیل پطرول 27101220 1

 33,869,569 96,498 تن گاز مایع 27111100 2

 30,868,742 50,312 تن تیل ب  یک 27101210 3

 24,496,218 54,195 تن L05 – 62تیل دیزل نوع  27101920 4

 Mk/h 625 21,694,669 واردات برق 27160000 5

 17,823,569 39,420 تن تیل دیزل 27101910 6

وجن و فاسفور(سایرکود  31059000 7  17,488,177 86,356 تن ها  کیمیاو  دارا  دوعنرص ) نایی 

 4,738,478 14,006 تن مواد خام فابریکات صنعت  که حالت یک گانه دارد 98021000 8

 2,816,873 31,849 تن سمنت 25232110 9

 2,284,034 1,505 تن خریطه و بور  پالستییک 39232100 10

 237,368,036   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 8,098,884   مجموع ساير اقالم وارداتی

 245,466,920   مجموع واردات
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 ترکیه : کشور:

 32میلیههون ان صههادرات و   9میلیههون دایههر می اشههد کههه  41حههددود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ترکیهههتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

و سهههم  %22سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (23)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی 

 1400طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ترکیهههو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %78واردات 

میلیههون  (25) ههی میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان دو کشههور من  35میلیههون ان صههادرات و   10میلیههون دایههر کههه  44حههدود 

 .دشا یدایر مب

 1401طهی شهش مهاه نخسهت سهال  ترکیههکشهور  بهاافغانسهتان  وواردات بعد از تحلیا و برسی همهه جان هه بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه صهادرات

 کههاهش %7و واردات  ٫میلیههون دایههر میشههود  1هههوده کههه ت ههاوت ان  کههاهش % 9صههادرات   1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال 

 میلیون دایر میشود. 2 ت اوت ان من ی هوده که

 یلیون دالر()ارزش به م1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  ترکیه  طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %9- (1) 10 9 صادرات 1

 %7- (2) 35 32 واردات 2

   44 41 دوران تجارت 3

   (25) (23) بیالنس تجارت 4

   %22 %22 سهم صادرات 5

   %78 %78 سهم واردات 6

 (10)

 -

 10

 20

 30

 40

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

9 10 

(1)
-9%

32 35 

(2) -7%

1400در مقایسه با شش ماه نخست    1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  ترکیه  طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

9                         32                          10          35           -9%-7%(1)            (2)            

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال   ترکیههههبهههه کشهههور  ادراتی افغانسهههتانمجمهههوع ده قلهههم عمهههده صههه ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. ترکیهمجموع صادرات به کشور  %84دایر میشود که  میلیون 7.4 حدود 1401

بههههه  جلممممد 199,317کههههه درحههههدود  پوسمممت گمممماو  ترکیهههههبههههه کشههههور  1401بشهههه ین صههههادرات طههههی شههههش مههههاه نخسههههت 

 .دایر میشودمیلیون  1.2ارزش 

 1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  کیههههتر وارداتهههی افغانسهههتان از کشهههور  و در قسهههمت واردات مجمهههوع ده قلهههم برتهههر

 را تشکیا میدهد. ترکیهمجموع واردات از کشور  %57میلیون دایر میشود که  18.5حدود 

ز  1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  کیههههتر بیشههه ین واردات از کشهههور  بهههه  درجهههن 786,453بهههه حهههدود  کهههه اسهههت پممممی 

  میلیون دایر میشود. 6.2ارزش 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور   ترکیه  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 1,275,376 199,317 جلد پوست گاو 41010004 1

 1,133,785 213 تن مغز بادام 8021200 2

 979,712 452 تن زیره سی    9093100 3

 940,403 413 تن پنبه محلوچ 52030000 4

مربممع قالی    57011000 5  810,080 23,188 می 

 594,402 11,809 تن سنگ تالک 25262000 6

 513,559 453 تن کشمش 8062000 7

 438,146 66,806 عدد دیگ بخار 84021900 8

 419,864 601 تن سایر نباتات طت   12119090 9

 365,596 30 تن مغز چارمغز 8023200 10

 7,470,923    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 1,448,764    مجموع ساير اقالم صادراتی

 8,919,686    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور   ترکیه  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

ز 96019000 1  6,219,693 786,453 درجن پمی 

 2,507,298 2,415 تن شامپو 33051000 2

مربممع قالی    57019000 3  2,076,067 524,184 می 

 1,945,520 1,481 تن فوم پالستییک 39259000 4

 1,574,935 326 تن ادویه طت   30032000 5

 1,196,410 0.1 تن طال 71081300 6

 966,739 19,591 عدد بطر  موتر 85066030 7

 931,219 392,455 می   فرش موکت 57039000 8

 561,319 5,893,920 بیضه تخم مرغ 4070010 9

 556,461 4,592 میل تفنگ شکار  93033090 10

 18,535,660    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 13,751,294    مجموع ساير اقالم وارداتی

 32,286,953    مجموع واردات
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 کشور: ازبکستان :

ات و میلیههون ان صههادر   8 میلیههون دایههر می اشههد کههه  131حههددود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ازبکسههتانتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

و سهههم  %6سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (114)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی  123

طههی شههش مههاه نخسههت سههال  ازبکسههتانو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %94واردات 

 (200)میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان دو کشههور من ههی   203میلیههون ان صههادرات و   3میلیههون دایههر کههه  205حههدود  1400

 دشا یممیلیون دایر 

طهی شهش مهاه نخسهت سهال  ازبکسهتانکشهور  بهاافغانسهتان  وواردات بعد از تحلیها و برسهی همهه جان هه بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه صهادرات

 %65و واردات  ٫میلیههون دایههر میشههود  6هههوده کههه ت ههاوت ان  افههزایش   %68 صههادرات  1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401

 میلیون دایر میشود. 80 هوده که ت اوت ان من ی کاهش

 یلیون دالر()ارزش به م1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور ازبکستان طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %68 6 3 8 صادرات 1

 %65- (80) 203 123 واردات 2

   205 131 دوران تجارت 3

   (200) (114) بیالنس تجارت 4

   %1 %6 سهم صادرات 5

   %99 %94 سهم واردات 6

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

 150

 200

 250

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

8 3 6 68%

123 

203 

(80)

-65%

در مقایسه با شش ماه نخست            1401ميزان تجارت افغانستان با کشور ازبکستان طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

8                         123                        3            203         68%-65%6             (80)          

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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شهههش مهههاه نخسهههت طهههی   ازبکسهههتانبهههه کشهههور  ادراتی افغانسهههتانمجمهههوع ده قلهههم عمهههده صههه ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. ازبکستانمجموع صادرات به کشور  %65دایر میشود که  میلیون 5.2 حدود 1401سال 

 1بهههه ارزش  تمممن 24کهههه درحهههدود  عصممماره نبممماب   ازبکسهههتانبهههه کشهههور  1401بشههه ین صهههادرات طهههی شهههش مهههاه نخسهههت 

 .دایر میشودمیلیون 

طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  ازبکسهههتاننسهههتان از کشهههور وارداتهههی افغا و در قسهههمت واردات مجمهههوع ده قلهههم برتهههر

 را تشکیا میدهد. ازبکستانمجموع واردات از کشور  %88میلیون دایر میشود که  107.7حدود  1401

 417,824کهههه بهههه حهههدود  اسهههت آرد گنمممدم 1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال   ازبکسهههتانبیشههه ین واردات از کشهههور 

  میلیون دایر میشود. 42.2 به ارزش  تن

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  ازبکستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 962,680 24 تن باب  عصاره ن 13021900 1

 390,099 204 تن پنبه محلوچ 52030000 2

مربممع قالی    57011000 3  374,227 10,000 می 

 183,738 934 تن کچالو 7142000 4

 202,373 160 تن قرطاسیه 48044900 5

 554,037 14 تن صمغ درخت 13019000 6

 140,334 116 تن زیره سی    9093100 7

 2,251,431 2,153 تن زردالو خشک 8131000 8

 125,841 28,041 كارتن دیگ زود پز 73239310 9

 94,613 63 تن ظروف المونیم 76151000 10

 5,279,374    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 2,896,350    مجموع ساير اقالم صادراتی

 8,175,724    مجموع صادرات

 ه ش  1401تان طی شش ماه نخست  ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  ازبکس

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 42,263,271 417,824 تن آرد گندم 11010000 1

 12,192,459 34,674 تن گاز مایع 27111100 2

 12,562,871 15,619 تن لوبیا   خ 7133200 3

 8,890,122 15,655 تن کود کیمیاو  یوریا 31021000 4

 Mk/h 111 5,528,113 واردات برق 27160000 5

 4,021,770 15,398 تن روغن گل آفتا  پرست 15121900 6

 11,638,333 25,490 تن تیل پطرول 27101220 7

وجن و فاسفور(سایرکود  31059000 8  4,304,324 8,030 تن ها  کیمیاو  دارا  دوعنرص ) نایی 

 3,816,030 5,461 تن یک گانه داردمواد خام فابریکات صنعت  که حالت  98021000 9

 2,575,913 5,650 تن تیل دیزل 27101910 10

 107,793,207   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 14,775,830   مجموع ساير اقالم وارداتی

 122,569,036   مجموع واردات
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 کشور: تاجکستان :

 86میلیهون ان صهادرات و   6 میلیهون دایهر می اشهد کهه  92حهددود  1401طهی شهش مهاه نخسهت سهال  تاجکسهتانتجهارت افغانسهتان بها کشهور 

و سهههم  %7سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (79)ور من ههی میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشهه

طههی شههش مههاه نخسههت سههال  تاجکسههتانو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %93واردات 

 (57)دو کشههور من ههی  میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان  59میلیههون ان صههادرات و   2میلیههون دایههر کههه   61حههدود  1400

 .دشا یممیلیون دایر 

طهی شهش مهاه نخسهت سهال  تاجکسهتانکشهور  بهاافغانسهتان  وواردات بعد از تحلیا و برسهی همهه جان هه بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه صهادرات

 %31ت و واردا ٫میلیههون دایههر میشههود  4هههوده کههه ت ههاوت ان  افههزایش   %67 صههادرات  1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401

 میلیون دایر میشود. 26 هوده که ت اوت ان من ی افزایش

 میلیون دالر( )ارزش به1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور تاجکستان  طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %67 4 2 6 صادرات 1

 %31 26 59 86 واردات 2

   61 92 رتدوران تجا 3

   (57) (79) بیالنس تجارت 4

   %3 %7 سهم صادرات 5

   %97 %93 سهم واردات 6

 -

 20

 40

 60

 80

 100

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

6 2 4 

67%

86 

59 

26 

31%

در مقایسه با شش ماه نخست  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور تاجکستان  طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)1400

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

6                         86                          2            59           67%31%4             26           

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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طهههی شهههش مهههاه نخسهههت   تاجکسهههتانبهههه کشهههور  مجمهههوع ده قلهههم عمهههده صهههادراتی افغانسهههتان ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. تاجکستانمجموع صادرات به کشور  %88میلیون دایر میشود که  5.6 حدود 1401سال 

بهههه  تهههن 4,227کهههه درحهههدود زردایهههو خشههه   تاجکسهههتانبهههه کشهههور  1401بشههه ین صهههادرات طهههی شهههش مهههاه نخسهههت 

 .دایر میشودمیلیون  4.2ارزش 

طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  تاجکسهههتانوارداتهههی افغانسهههتان از کشهههور  و در قسهههمت واردات مجمهههوع ده قلهههم برتهههر

 را تشکیا میدهد. تاجکستانمجموع واردات از کشور  %99.7میلیون دایر میشود که  85.4حدود  1401

 1,520کهههه در حهههدود اسهههت واردات بهههر   1401سهههت سهههال طهههی شهههش مهههاه نخ تاجکسهههتانبیشههه ین واردات از کشهههور 

  میلیون دایر میشود. 67.3 به ارزش میلیون کلیوات فی ساعت

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور تاجکستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 4,262,793 4,227 تن زردالو خشک 8131000 1

 269,481 281 تن زیره سیاه 9096220 2

 242,940 243 تن ظروف پالستییک 39249000 3

 163,068 152 تن جارو  96031000 4

 155,673 201 تن فرش پالستییک 57032000 5

 140,635 131 تن بادام 8021100 6

 134,004 17 تن جلغوزه سیاه 8028020 7

 113,599 25 تن پسته 8025100 8

مربممع قالی    57011000 9  112,032 17,132 می 

 84,480 425 تن بادنجان رویم 7020000 10

 5,678,705    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 768,779    مجموع ساير اقالم صادراتی

 6,447,484    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور تاجکستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 Mk/h 1,520 67,328,647 واردات برق 27160000 1

 11,971,979 184,621 تن سمنت 25232110 2

 3,184,830 168 تن عصاره نباب   13021900 3

 1,043,612 1,508 تن مواد خام فابریکات صنعت  که حالت دوگانه دارد 98022000 4

 546,963 66 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 5

 522,391 754 تن سیخ گول 72142000 6

 405,750 803 تن ممپیل 12024100 7

 212,555 282 تن پسته 8025100 8

 146,657 1,092,420 بیضه تخم مرغ 4070010 9

 73,730 33 تن مغز پسته 8025200 10

 85,437,115   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 258,850   مجموع ساير اقالم وارداتی

 85,695,965   مجموع واردات
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 کشور قزاقستان :

میلیههون ان صههادرات و   6 میلیههون دایههر می اشههد کههه  151حههددود  1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  قزاقسههتانتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

و سهههم  %4سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (139)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی  145

مههاه نخسههت سههال  طههی شههش قزاقسههتانو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %96واردات 

 (194)میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان دو کشههور من ههی   196میلیههون ان صههادرات و   2میلیههون دایههر کههه   198حههدود  1400

 .دشا یممیلیون دایر 

سههت سههال طههی شههش مههاه نخ قزاقسههتانکشههور  بههاافغانسههتان  وواردات بعههد از تحلیهها و برسههی همههه جان ههه بههه ایههن نتیجههه رسههیدیم کههه صههادرات

 %35و واردات  ٫میلیههون دایههر میشههود  4هههوده کههه ت ههاوت ان  افههزایش   %67 صههادرات  1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401

 میلیون دایر میشود. 51 هوده که ت اوت ان من ی کاهش

 یلیون دالر()ارزش به م1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور قزاقستان طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %67 4 2 6 صادرات 1

 %35- (51) 196 145 واردات 2

   198 151 دوران تجارت 3

   (194) (139) بیالنس تجارت 4

   %1 %4 سهم صادرات 5

   %99 %96 سهم واردات 6

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

 150

 200

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

6 2 4 67%

145 

196 

(51)

-35%

1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور قزاقستان طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

6                         145                        2            196         67%-35%4             (51)          

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  قزاقسهههتانبهههه کشهههور  مجمهههوع ده قلهههم عمهههده صهههادراتی افغانسهههتان ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. قزاقستانمجموع صادرات به کشور  %92میلیون دایر میشود که  5.5 حدود 1401

ممموبات غ قزاقسههههتانبههههه کشههههور  1401بشهههه ین صههههادرات طههههی شههههش مههههاه نخسههههت  م رحههههدود کههههه د زا   انممممر   الغمممموژی  مشر

 .دایر میشودمیلیون  1.4به ارزش  تن 2,952

 1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  قزاقسهههتانوارداتهههی افغانسهههتان از کشهههور  و در قسهههمت واردات مجمهههوع ده قلهههم برتهههر

 را تشکیا میدهد. قزاقستانمجموع واردات از کشور  %95میلیون دایر میشود که  137.3حدود 

بهههه  تهههن,496اسهههت کهههه در حهههدود  ارد گنهههدم 1401شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  طهههی قزاقسهههتانبیشههه ین واردات از کشهههور 

 میلیون دایر میشود. 49.9ارزش 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  قزاقستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

الغوژ انر   زا 22029020 1 وبات غی   1,418,993 2,952 تن مشر

 1,375,820 1,510 تن کشمش 8062000 2

 912,492 817 تن زردالو خشک 8131000 3

 496,766 363 تن قرطاسیه 48044900 4

انر   زا 22029090 5 الغوژ غی  وبات غی   489,991 1,137 تن مشر

 467,730 1,424 تن آ  میوه 20091900 6

ین بویه 13021210 7  117,048 124 تن  ر

 106,161 14,888 كارتن دیگ زود پز 73239310 8

 104,645 44 تن زیره سی    9093100 9

 91,176 107 تن سایر نباتات طت   12119090 10

 5,580,822    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 476,705    راتیمجموع ساير اقالم صاد

 6,057,527    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  قزاقستان طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 49,974,417 496,375 تن آرد گندم 11010000 1

 21,946,831 34,862 تن آهن چادر 73011000 2

 17,009,339 28,401 تن غرز  12074020 3

وجن و فاسفور(سایرکود  31059000 4  9,062,281 12,171 تن ها  کیمیاو  دارا  دوعنرص ) نایی 

 8,976,304 25,441 تن گاز مایع 27111100 5

 8,522,435 154,209 تن گندم 10011100 6

 6,459,855 776 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 7

 6,267,987 8,109 تن ریکات صنعت  که حالت دوگانه داردمواد خام فاب 98022000 8

 5,380,289 12,751,920 بیضه تخم مرغ 4070010 9

 3,726,023 14,252 تن روغن گل آفتا  پرست 15121900 10

 137,325,761   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 7,555,470   مجموع ساير اقالم وارداتی

 144,881,231   مجموع واردات
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 کشور : چین :

 617میلیههون ان صههادرات و   4.2کهههمیلیههون دایههر می اشههد  621حههددود 1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  چههینتجههارت افغانسههتان بهها کشههور 

و سهههم  %1سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (613)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی 

 1400طههی شههش مههاه نخسههت سههال  نیچههو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %99واردات 

 (427)میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان دو کشههور من ههی   433میلیههون ان صههادرات و   6لیههون دایههر کههه می  439حههدود 

 .دشا یمدایر میلیون 

 1401طهی شهش مهاه نخسهت سهال  نیچهکشهور  بهاافغانسهتان  وواردات بعد از تحلیا و برسی همهه جان هه بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه صهادرات

افههزایش  %30و واردات  ٫میلیههون دایههر میشههود  2هههوده کههه ت ههاوت ان  کههاهش   %47 صههادرات  1400سههال درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت 

  میلیون دایر میشود. 184 هوده که ت اوت ان من ی

 ون دالر()ارزش به میلی1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  چین طی شش ماه نخست  

 فیصدی رشد/)کاهش( فاوتت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %47- (2) 6 4 صادرات 1

 %30 184 433 617 واردات 2

   439 621 دوران تجارت 3

   (427) (613) بیالنس تجارت 4

   %1 %1 سهم صادرات 5

   %99 %99 سهم واردات 6

 (100)

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

4 6 

(2)

-47%

617 

433 

184 

30%

1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  چین طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

4                         617                        6            433         -47%30%(2)            184         

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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 1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  چهههینبهههه کشهههور  مجمهههوع ده قلهههم عمهههده صهههادراتی افغانسهههتان ٫در قسهههمت صهههادرات

 را تشکیا میدهد. چینمجموع صادرات به کشور  %98میلیون دایر میشود که  4.1 دحدو 

میلیهههون  1.6بهههه ارزش  تمممن 203حهههدود کهههه  پمممت کمممر  چهههینبهههه کشهههور  1401بشههه ین صهههادرات طهههی شهههش مهههاه نخسهههت 

 .دایر میشود

 1401 طههههی شههههش مههههاه نخسههههت سههههال چههههینوارداتههههی افغانسههههتان از کشههههور  و در قسههههمت واردات مجمههههوع ده قلههههم برتههههر

 را تشکیا میدهد. چینمجموع واردات از کشور  % 76میلیون دایر میشود که   467.3حدود 

  113,953اسهههت کهههه در حهههدود  منسهههوجات کتهههان 1401طهههی شهههش مهههاه نخسهههت سهههال  چهههینبیشههه ین واردات از کشهههور 

 میلیون دایر میشود.  214.6به ارزش  تن

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور   چین طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 1,673,793 203 تن پت کر  51032000 1

 669,217 964 تن زردالو خشک 8131000 2

 655,916 63 تن جلغوزه سیاه 8028020 3

 265,195 3,188 تن سنگ مرمر 25151200 4

 230,506 178 تن یمه گرانبهانها  گرانبها و سنگ 71031000 5

 213,173 2,409 تن سنگ مرمر پروسس شده 68022120 6

 198,856 312 تن یر نباتات طت  سا 12119090 7

 120,951 35 تن تار نخ   52042000 8

 117,952 138 تن پنبه محلوچ 52030000 9

 24,365 50 تن چرم 41151000 10

 4,169,922   مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 96,693   مجموع ساير اقالم صادراتی

 4,266,615   مجموع صادرات

 ه ش  1401غانستان از کشور   چین طی شش ماه نخست  ده قلم عمده وارداتی اف

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 214,645,416 113,953 تن منسوجات کتان 53091900 1

رفتار 40121100 2  83,350,945 1,561,938 حلقه تایر موتر تی  

 72,542,315 1,168,978 تخته سولر آفتاب   85414000 3

 38,291,681 29,763 تن وال مختلف النوعام 99001000 4

 13,174,372 12,883 تن منسوجات پولسی   55131900 5

 12,019,024 229 تن وسایل مخابراب   85176200 6

 9,627,896 11,228 تن آهن چادر 73011000 7

 8,629,629 7,871 تن پوژ وینایل کلوراید 39041000 8

 7,827,738 1,374,166 تخته کمپل 63014000 9

 7,277,220 246,696 پایه مبایل 85171200 10

 467,386,234    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 149,764,234    مجموع ساير اقالم وارداتی

 617,150,469    مجموع واردات
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 کشور : روسیه:

 66میلیههون ان صههادرات و   1.4کهههمیلیههون دایههر می اشههد  67حههددود 1401طههی شههش مههاه نخسههت سههال  روسههیه تجههارت افغانسههتان بهها کشههور

و سهههم  %2سهههم صههادرات  ٫میلیههون دایههر میشههود  (66)میلیههون ان واردات را تشههکیا میدهههد و بههیدنس تجههارت بههین دو کشههور من ههی 

 1400طههی شههش مههاه نخسههت سههال  روسههیهو تجههارت افغنسههتان بهها کشههور  ٫در دوران تجههارت بههین دوکشههور را تشههکیا میدهههد  %98واردات 

میلیههون  (41)میلیههون ان واردات بههوده و بههیدنس تجههارت میههان دو کشههور من ههی   41میلیههون ان صههادرات و   1.2میلیههون دایههر کههه   42حههدود 

 .دشا یمدایر 

طههی شههش مههاه نخسههت سههال  روسههیهکشههور  بههاافغانسههتان  وواردات و برسههی همههه جان ههه بههه ایههن نتیجههه رسههیدیم کههه صههادرات بعههد از تحلیهها

 %38و واردات  ٫میلیههون دایههر میشههود  0.2هههوده کههه ت ههاوت ان  افههزایش   %17 صههادرات  1400درمقایسههه بهها شههش مههاه نخسههت سههال  1401

  ر میشود.میلیون دای 25 هوده که ت اوت ان من یافزایش 

 یلیون دالر(م)ارزش به 1400در مقایسه با شش ماه نخست   1401روسیه   طی شش ماه نخست   ميزان تجارت افغانستان با کشور 

 فیصدی رشد/)کاهش( تفاوت 1400شش ماه نخست   1401شش ماه نخست   شاخص ها #

 %17 0.2 1.2 1.4 صادرات 1

 %38 25 41 66 واردات 2

   42 67 دوران تجارت 3

   (41) (66) بیالنس تجارت 4

   %3 %2 هم صادراتس 5

   %97 %98 سهم واردات 6

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

1401شش ماه نخست   1400شش ماه نخست   تفاوت (کاهش/)فیصدی رشد

1.4 1.2 0.2 17%

66 

41 

25 

38%

1400در مقایسه با شش ماه نخست  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور  روسیه   طی شش ماه نخست  

(ارزش به میلیون دالر)

صادرات واردات

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

1.4                      66                          1.2         41           17%38%0.2          25           

جدول مقایسوی شش ماه نخست  1401 در مقایسه باشش ماه نخست  1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایششش ماه نخست  1400شش ماه نخست  1401
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میلیون دایر میشود  1.4 حدود 1401طی شش ماه نخست سال  روسیهبه کشور  انستانعمده صادراتی افغ اقدممجموع  ٫در قسمت صادرات

 را تشکیا میدهد. روسیهمجموع صادرات به کشور  %100که 

 .دایر میشودمیلیون  1به ارزش  تن 1,445که درحدود  کشمش روسیهبه کشور  1401بش ین صادرات طی شش ماه نخست 

میلیون دایر میشود   60.8حدود  1401طی شش ماه نخست سال  روسیهوارداتی افغانستان از کشور  ترو در قسمت واردات مجموع ده قلم بر 

 را تشکیا میدهد. روسیهمجموع واردات از کشور  %93که 

 .دمیلیون دایر میشو   22.2به ارزش  تن  63,112است که در حدود  گاز مای  1401طی شش ماه نخست سال  روسیهبیش ین واردات از کشور 

 

 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  روسیه  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 1,037,840 1,445 تن کشمش 8062000 1

 158,353 1,127 تن ها  معدب  سنگ 26020000 2

 130,928 2,591 تن سنگ تالک 25262000 3

 36,206 128 تن د اسفرزهگر  12119010 4

 34,332 44 تن سایر نباتات طت   12119090 5

الغوژ انر   زا 22029020 6 وبات غی   15,036 18 تن مشر

 9,849 196 تن سنگ رخام 25152000 7

 891 1 تن ظروف المونیم 76151000 8

 576 1 تن آ  میوه 20091900 9

10         

 1,424,011    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 -    مجموع ساير اقالم صادراتی

 1,424,011    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  روسیه  طی شش ماه نخست  

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد مقیاس جنس 

 22,214,403 63,112 تن گاز مایع 27111100 1

 9,771,664 21,575 تن تیل دیزل 27101910 2

 7,594,155 16,111 تن چو  خار 44079200 3

 7,189,152 27,535 تن روغن گل آفتا  پرست 15121900 4

 3,902,451 38,697 تن آرد گندم 11010000 5

 3,841,074 8,443 تن تیل پطرول 27101220 6

 2,898,673 6,113 تن آهن آالت  72089000 7

 1,271,458 2,374 تن آهن چادر 73011000 8

 1,206,329 2,659 تن A80تیل پطرول نوع  27101230 9

 920,703 916 تن بارجامه کاغذ  48191020 10

 60,810,063    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 4,782,108    مجموع ساير اقالم وارداتی

 65,592,171    مجموع واردات


