
 

 
 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان صنعت و تجارتارت وز

 ریاست انکشاف صادرات

 مدیریت عمومی دیتابیس ومعلومات

 پروژه تقویه وتوسعه صادرات

به روایت ارقام احصاییوی صادرات و واردات

1396مقایسه ارقام مشابه صادرات و واردات طی سال 

 دیتابیس و معلوماتعمومی ترتیب کننده:مدیریت تهیه و

 1397 سنبله



 

 

  مقدمه:

 

ش های فراوان با توجه به شرایط کنونی کشور که دچار مشکالت و چال

نبود زیر بنا های اقتصادی و شرایط مساعد برای کسب امنیتی،اقتصادی،

، سبب شده تا ما از شرایط عادی حرکت وکار و سرمایه گزاری و تولید

داخلی و کاهش واردات و افزایش  به سوی توسعه اقتصادی و رشد تولیدات

ود کفایی داخلی در امر رفع خباز مانیم.هنوز فاصله رسیدن به  صادرات

نیازمندی های اولیه کشور از طریق تولیدات داخلی بسیار زیاد است. 

تنها گزینه ای که در این مقطع خاص و دشوار میتواند ما را در جهت 

غیر عادی و حالت حداقلی به  نزدیک ساختن توازن بیالنس تجارت از حالت

 حالت بهتر برساند افزایش و رشد صادرات است.

 

چون اقالم صادراتی ما بطور معمول شامل اقالم محصوالت زراعتی میباشد و 

مابقی نیازمندی های داخلی خود را که باید در داخل کشور تولید 

از نماییم،بنابر مشکالت و چالش های متعدد نمی توانیم تولید کنیم و

 خارج کشور وارد می نماییم.

 

درین بخش صرف به اقالمی اشاره می شود که همز مان صادر شده و عین جنس 

نیز دوباره وارد می شود که طی جدول به شکل مقایسوی و به ترتیب 

 کشورها،جنس،مقدار وارزش آنها اشاره شده است که ذیالً اراییه می گردد:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1396تفاوت مقدار و ارزش صادرات و واردات مشابه یط سال  1396واردات اقالم مشابه صادرات یط سال  1396صادرات اقالم مشابه واردات طی سال 

 واردات-صادراتتفاوت ارزش  واردات-تفاوت مقدارصادرات ارزش به دالر مقدار به کیلوگرام ارزش به دالر مقدار به کیلوگرام واحد مقیاس اسم جنس

 100,068,594 1,374,195  508,479  74,980  100,577,073  1,449,175 کیلوگرام هنگ

 90,094,339 157,605,268  16,544  85,234  90,110,884  157,690,502 کیلوگرام انگور

 36,621,442 13,777,344  1,021,266  343,051  37,642,708  14,120,395 کیلوگرام بادام
بادنجا ن 

 رومی
  32,837,210  66,735,480 کیلوگرام

103,140,613  12,359,751  -36,405,133 20,477,459 

 32,333,022 15,091,353  29,134  64,758  32,362,157  15,156,111 کیلوگرام کشته زردآلو

 23,291,371 38,553,875  2,649,471  3,114,852  25,940,842  41,668,727 کیلوگرام ماش 

 15,513,608 175,447-  8,240,838  756,870  23,754,446  581,422 مترمربع قالین

 17,617,788 14,724,180  33,362  31,800  17,651,150  14,755,980 کیلوگرام کنجد

 14,244,013 17,445,503  843,414  5,309,833  15,087,427  22,755,336 کیلوگرام سیب

 3,297,524 53,446,955-  7,556,090  90,958,146  10,853,614  37,511,191 کیلوگرام پیاز 

 8,870,970 31,628,475  27,852  177,480  8,898,822  31,805,955 کیلوگرام انار

 8,068,243 12,489,142  103,032  170,040  8,171,275  12,659,182 کیلوگرام سایر حبویات

 7,493,426 13,877,710  333,395  2,587,736  7,826,821  16,465,446 کیلوگرام بادرنگ

 4,270,315 2,047,146  28,693    4,299,008  2,047,146 حلقه روده گوسفندی

 2,872,590 1,652,518  1,645  6,111  2,874,235  1,658,629 کیلوگرام آلوبخارا

 502,874 270,453  1,332,742  549,312  1,835,616  819,765 کیلوگرام تارنخی



 

 

 

 

 32,270,144- 377,939,723-  33,759,714  382,843,100  1,489,570  4,903,377 کیلوگرام کچالو

 60,027- 5,915,619-  1,420,047  10,733,669  1,360,020  4,818,050 کیلوگرام تربوز

 2,853,668- 4,067,273-  4,120,019  6,101,273  1,266,350  2,034,000 کیلوگرام نسک

 2,403,116- 6,262,470-  3,172,595  25,339,206  769,479  19,076,736 کیلوگرام سنگ مر مر

 265,119 70,988-  258,800  157,898  523,920  86,910 کیلوگرام گوشت گوسفند

 314,814 161,690-  154,217  168,196  469,031  6,506 کیلوگرام سما رق

 341,825- 3,482,920-  798,593  4,192,420  456,769  709,500 کیلوگرام سویابین

 14,489,703- 0  14,793,102    303,398     سایر سبزیجات 

 703,482 2,388,040  28,249  185,492  731,731  2,573,532 کیلوگرام خربوزه

 163,074 18,667  41,165  86,756  204,240  105,423 کیلوگرام سیمیان

 6,113 21,691  183,979  44,329  190,092  66,020 کیلوگرام تارپشمی

 17,604,665- 7,454,804-  17,758,951  7,485,369  154,287  30,565 کیلوگرام تنباکو

 114,191 18,365  8,534  3,340  122,725  21,705 کیلوگرام آلوبالو خشک

غوزه پیله 

 ابریشم
  121,744  11,415 کیلوگرام

20,743  56,393  -9,328 65,351 

 95,162- 22,635-  152,594  44,375  57,432  21,740 کیلوگرام قروت



 

 

 منبع:اداره ملی احصاییه و معلومات

 

 10,474,606- 132,533,340-  10,516,071  132,896,544  41,464  363,204 کیلوگرام کینو

 28,902,914- 28,899,987-  28,933,956  28,936,977  31,042  36,990 کیلوگرام گوشت مرغ

 123,424- 2,438,325-  145,418  2,513,325  21,994  75,000 کیلوگرام کرم

 32- 169,348-  20,965  230,294  20,933  60,946 کیلوگرام گلپی

 4,782,206- 8,344  4,796,701    14,495  8,344 کیلوگرام کریانه باب

 2,928 4,370  10,793  3,670  13,722  8,040 کیلوگرام مرچ خشک

 3,603,947- 1,415  3,611,827    7,880  1,415 کیلوگرام کاغذتشناب

 110,648- 37,448-  116,924  38,742  6,276  1,294 کیلوگرام عسل

 8,398,607- 8,630,366-  8,403,162  8,636,976  4,555  6,610 کیلوگرام نخود خام

 1,964,155- 6,426,996-  1,968,131  6,435,246  3,976  8,250 کیلوگرام کنجاره

 1,395,375- 3,121,613-  1,398,555  3,130,565  3,180  8,952 کیلوگرام مرچ تازه

 498,529- 6,164,494-  500,718  6,170,340  2,189  5,846 کیلوگرام کدو

 80,511- 772,097-  82,406  773,697  1,895  1,600 کیلوگرام ناک

 6,435- 44,161-  7,613  45,481  1,178  1,320 کیلوگرام شفتالو

 1,300,237- 14,745,413-  1,300,956  14,747,453  719  2,040 کیلوگرام بادنجان سیاه

 171,085- 2,040,225-  171,139  2,040,405  54  180 کیلوگرام زردک

 138,437- 1,967,961-  138,481  1,968,061  44  100 کیلوگرام نیشکر

  429,119,693 ارزش مجموعی به دالر
  

174,205,268      



 

 

 

 

 

میلیون دالر می شود  832که بالغ بر  1396طوری که در جدول فوق مالحظه می شود از مجموع صادرات کشور طی سال 

میلیون دالر دوباره به کشور وارد  174میلیون دالر اقالمی است که صادرا شده و عین جنس در حدود  429حدود 

میلیون  429وازین مجموعه  میلیون دالر 603غ بر شده است. در مجموع اقالم مشابه که صادر و وارد شده است بال

میلیون دیگر آن مربوط اقالم مشابه وارد شده میباشد و در کل از مجموع  174آن مربوط اقالم مشابه صادرشده و 

 میلیون اقالم مشابه بیشتر از کشور ما صادر شده است. 254صادرات و واردات اقالم مشابه به ارزش 

ارد می شود اکشرًا اقالم زراعتی است که امکان تولید اش نیاز به تکنا لوژی عصر و یا این اقالم مشابه که و

 هزینه اضافه ندارد و میتواند با امکانات داخلی و توجه ادارات مربوطه در داخل کشور تولید گردد.

ه صادراتی اند هم چنان، طوریکه در جدول فوق دیده می شود یک تعداد اقالم واردات شان بیشتر از اقالم مشاب

 :که شامل

کریانه ،،کرمقروتسبزیجات،تنباکو،سنگمرمر،گ،سایرخام،کجالو،تربوز،شفتالو،کینو،ناک،نسک،سویابین،نخود

 .  می شود وگوشت مرغجات(،کاغذ تشناب،عسل،کنجاره،مرچ تازه،کدو،بادنجان سیاه،زردک،نیشکر باب)مصالحه

برای وضاحت وتشریح انواع اقالم مشابه صادر و وارد شده تفاوت ارقام مشابه وارد و صادر شده، هر کدام 

 .است هر کدام در مقابل اش ذکر گردیده مقدار واررش مقایسه و تفاوت باساس

 

  603,324,961 مجموع ارزش ارقام مشابه صادرات و واردات

  254,914,425 تفاوت ارقام صادرات و واردات مشابه


