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 مقدمه:

موظهه  دیدیههست اسههت تهها دههزار  اد میههزار صههادرات و ورادات را  ههور  تحلیههل و انکشههاف تجههارتریاسههت  ءا وظههای حههبهها اسهها   ی

 خهسمت ماها  محمهی   ودارت صهنعت وتجهارت، ادارات  یهیبا درخواسهت  ننهست و تشهیی  ار شه  ماهها و سهام تمها  هوار، ربه  وار ،ما

 . ت اداهی عامادر ویب سایت ودارت جه و ارتباط عاما و نشی ار  ریاست ا العات با

در  مهیالد  ۲۰۲۱سهام مطهاب  ۱۴۰۰سهام مهالی صهادراتی و وارداتهی  هی عمهست افغانسهمار بها   هی ا هال   بیالنس تجارتاین  دزار  

  ارایا میگیدد. جیاات بعس  با ماا  محمی   یار  یلجهت تائیس و ا تیتیب ومیالد   ۲۰۲۰سام مطاب   ۱۳۹۹سام مالی با  ماایسا

 

 پس منظر:

ل میسهههس.  مسههایل و موتههوعات تجههارت، و االیسههی ههها  کهدنههست دههی ا م ههاد  بشههی تشههجههارت یهه  بمهه  عمههست واساسههی را در ت

تجههارتی تاییبههای رو  تمهها  عیصهها ههها  انکشههافی واجممههاعی اییدهه ار بههودت و یهها بهها دونهها  اد االیسههی ههها  انکشههافی و اجممههاعی ممههایی 

میگیدد. با وجود اینکا در  هی ننهس سهام اخیهی ایشهیفت هها و دسهماورد هها  خهوبی در عیصها رشهس سهکمور خ وصهی و توسهعا تجهارت 

 سهت  ها ایهن  شهور بها بهیالنس تجهارتد هه  تعهساد اد نهال  هها ظیفیمهی و دییبنهایی باعه  شهست ابین المللی انجا  شست است. اما هنهو

 اد  شور ها   ممی انکشاف یافما با ی بمانس.   کای ,غیی مموادر  ی ننسین سام

 

 معرفی این سند :

 میالد  ۲۰۲۰سام مطاب    ۱۳۹۹سام مالی در ماایسا با   میالد  ۲۰۲۱سام مطاب   ۱۴۰۰سام مالی در این سنس بیالنس تجارت افغانسمار  ی 

ا ال  بیتی  نیز ی این دزار  میزار رشس صادرات، واردات، درصس   سی بیالنس تجارت تحلیل دیدیست و  یار دیفما است.  مورد تحلیل و بیرسی

 دیدیست است. بیرسی  در  ی معیاد مورد نظی فغانسماری اشی ا  عمست تجارت  کهبا تشمیص سه  انها در دورار تجارت و تفصادراتی و وارداتی 

 خلص دریافت ها :

ست  ا  ، تحلیلبعس اد مطالعا شست ، دریافت ها این بودت ا سی تجارت در معیاد   ی  سمار و بیر سام مالی صادرات افغان سا با  ۱۴۰۰ ی  در ماای

صس  ۹حسود  ۱۳۹۹سام مالی  ست با همین تیتیب و افزای در شما ا سام مالی  ارداتدا سمار  ی  سام مالی  ۱۴۰۰افغان سا با   ۱۳۹۹در ماای

 در صس  اه  داشما است.  ۲۳همچنار حسود 

سام مالی  سمار  ی  سام مالی  ۵۳۰۸میلیور دالی و واردات حسود  ۸۵۰حسود   ۱۴۰۰صادرات افغان ست و در  صادرات  ۱۳۹۹میلیور دالی بودت ا

 میلیور دالی بودت است  ۶۵۳۸میلیور دالی و واردات حسود  ۷۷۷افغانسمار 

 .افغانسمار با مااصس عمست صادراتی در نهار رب  مسنظی دیفما شست است  تجارت )صادرات و واردات( ین سنس ادر 

سام  مالی  سمار در رب  اوم  سو   ۱۳۴میلیور دالی، در رب  دو   ۲۰۰ حسود ۱۴۰۰صادرات افغان میلیور دالی و  در رب   ۱۴۴میلیور دالی، در رب  

 میلیور دالی بودت است. ۳۷۲ حسودنهار  

دالی و  در رب  میلیور  ۱۹۸لیور دالی، در رب  سههو  می ۳۲میلیور دالی، در رب  دو   ۲۰۴ حسود ۱۳۹۹انسههمار در رب  اوم سههام  مالی صههادرات افغ

 میلیور دالی بودت است. ۳۴۳ سودحنهار  

سام  مالی  سمار در رب  اوم  سو   ۱۶۸۰میلیور دالی، در رب  دو   ۱۵۴۷ حسود ۱۴۰۰واردات  افغان میلیور دالی و  در رب   ۷۹۹میلیور دالی، در رب  

 میلیور دالی بودت است. ۱۲۵۹ حسودنهار  
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(ارد  با میلیور دالی)۱۳۹۹و سام مالی ۱۴۰۰میزار صادرات و واردات  سام مالی 

صادرات به میلیون دالر امریکایی واردات به میلیون دالر امریکایی

میلیور دالی و  در رب   ۱۹۲۴میلیور دالی، در رب  سو   ۱۰۹۳یلیور دالی، در رب  دو  م ۱۵۳۰ حسود ۱۳۹۹واردات  افغانسمار در رب  اوم سام  مالی 

 میلیور دالی بودت است. ۱۹۹۱ حسودنهار  

سی بیالنس تجارت  همچنار سام مالی   سو  ۱۵۴۶)منفی( میلیور دالی در رب  دو  ۱۳۴۷منفی ) حسود ۱۴۰۰در رب  اوم  ( میلیور دالی و در رب  

فی س و در رب  سو   ۹۳فی س، در رب  دو   ۸۹ی بودت  ا فی س  ار در رب  اوم ( میلیور دال۸۸۷)  منفی میلیور دالی و در رب  نهار ( ۶۵۵)منفی

سام مالی  فی س ۷۷فی س و در رب  نهار    ۸۵ سمار  ی  سی بیالنس تجارت افغان شود  ا مجموع   ( میلیور دالی ۴۴۸۵حسود منفی ) ۱۴۰۰می

 . فی س میشود ۸۶ بودت  ا فی س  ار

 :  ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰بخش اول گزارش تجارت افغانستان طی سال مالی 

 ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰میزان تجارت افغانستان طی سال مالی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارزش به میلیون دالر(  1399و سال مالی   ۱۴۰۰میزان صادرات و واردات  سال مالی 

 1399سام مالی  1400سام مالی  شاخص ها

صادرات به میلیون دالر 

 امریکایی
850 777 

واردات به میلیون دالر 

 امریکایی
5,308 6,538 

 7,314 6,158 دوران تجارت

 (5,761) (4,458) بیالنس تجارت

 %11 %14 فیصدی صادرات

 %89 %86 فیصدی واردات

 )ارد  با میلیور دالی امییکایی( 1399در ماایسا باسام مالی   ۱۴۰۰جسوم ماایسو  سام مالی

سام مالی  1400سام مالی 

1399 

 تفاوت افزای 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

850 5,308 777 6,538 9% -23% 73 (1,230) 
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  ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰ده قلم عمده صادرات افغانستان طی سال مالی 
 

 )ار ا  با میلیور دالی امییکایی( 1399با  سام مالی  1400جسوم ماایسو  صادرات  سام مالی 

# Hs Code 1399سال مالی  1400سال مالی  اسم جنس 

 100 99 هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 80 74 کشمش 08062000 2

 26 64 ذغال سنگ 27011900 3

 52 54 جلغوزه سیاه 08028020 4

 35 46 پنبه محلوچ 52030000 5

 96 35 انجیر خشک 08042020 6

 23 31 مغز پسته 08025200 7

 26 31 انگور 08061000 8

 17 30 قالین 57011000 9

 22 29 مغز بادام 08021200 10

 476 493 ده قلم مجموع

 301 357 سائر اقالم مجموع

 777 850 عمومی مجموع

 

 دریافت ها

 ههالین و مغههز بههادا  اد جملهها  ،انگههور ،مغههز اسههما ،انجیههی خشهه  ،انبهها محلههو  ،جلغههودت سههیات ،  غههام سههنگ  ، شههم ،هنگ

ا ههال   مجمههوع،میلیههور دالههی بههودت  ۴۹۳جملهها دت  لهه    ههااسههت  ۱۴۰۰ا ههال  عمههست صههادراتی افغانسههمار  ههی سههام مههالی 

فی ههس میشههود  ۵۸فی ههس  دت  لهه  عمههست صههادراتی اد مجمههوع صههادرات افغانسههمار  ،میلیههور دالههی بههودت  ۳۵۷سههائی صههادراتی 

بهههودت فی هههس  دت  ۳۰۱سهههائی ا هههال   مجمهههوعمیلیهههور دالهههی و  ۴۷۶دت  لههه  عمهههست صهههادراتی  مجمهههوع ۱۳۹۹و در سهههام مهههالی  ،

 . فی س میشود ۶۱اد مجموع صادرات افغانسمار  ۱۳۹۹ ل  عمست صادراتی در سام مالی 
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کشمش ذغال سنگ جلغوزه سیاه پنبه محلوچ انجیر خشک مغز پسته انگور قالین مغز بادام

(ار ا  با میلیور دالی امییکایی)۱۳۹۹با  سام مالی ۱۴۰۰جسوم ماایسو  صادرات  سام مالی 

1400سال مالی  1399سال مالی 
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 در فی س : ۱۳۹۹سام مالی  با ۱۴۰۰سام مالی   ی جسوم ماایسو  دت  ل  عمست صادراتی

 

 دریافت ها

در ماایسههها  ۲۰۲۱مطهههاب   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰ هههی سهههام مهههالی عمهههست صهههادراتی در صهههس  تغیهههی  دت  لههه 

  یار  یل است:  میالد  ۲۰۲۰با سام 

افهههزای  را نشهههار میسههههس،  ٪ ۵۹حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی سهههنگصهههادرات  غهههام 

افهههزای  را نشهههار میسههههس ، صهههادرات  ٪ ۴۵حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی ا بههها در ماایسههه ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی  هههالینصهههادرات 

افهههزای  را نشهههار میسههههس ، صهههادرات  ٪ ۲۵حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی پنبهههه محلهههوچ

، صههادرات انجیههی  افههزای  را نشههار میسهههس ٪ ۲۵حههسود   ۱۳۹۹سههام مههالی در ماایسهها بهها  ۱۴۰۰سههام مههالی   ههی مغزبههادا  

، صاااادرات  را نشهههار میسههههس   هههاه  ٪ ۱۷۳حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی  خشههه   هههی

 را نشار میسهس  اه  ٪ ۸حسود   ۱۳۹۹سام مالی در ماایسا با  ۱۴۰۰سام مالی   یکشمش 

 میالد  : ۲۰۲۱سام مطاب   ۱۴۰۰سام مالی نارت سه  فی س  ا ال  عمست صادراتی با مجموع صادرات در 

 
 
 
 
 

 

 

 

 (میلیور دالی) ارد  با  1400 ل  عمست صادراتی افغانسمار  ی  سام مالی  10جسوم ماایسو  

# Hs Code ارزش به میلیون دالر مقدار واحد  اسم جنس 
درصدی تغیر سال 

در مقایسه با سال  1400

۱۳۹۹ 

 %1- 99 1,258 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 %8- 74 39,165 تن کشمش 08062000 2

 %59 64 750,028 تن ذغال سنگ 27011900 3

 %3 54 4,953 تن جلغوزه سیاه 08028020 4

 %25 46 73,436 تن پنبه محلوچ 52030000 5

 %173- 35 6,398 تن انجیر خشک 08042020 6

 %27 31 2,763 تن مغز پسته 08025200 7

 %16 31 115,514 تن انگور 08061000 8

 m2 1,067,808 30 45% قالین 57011000 9

 %25 29 5,646 تن مغز بادام 08021200 10
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کشمش ذغال سنگ جلغوزه سیاه پنبه محلوچ انجیر خشک مغز پسته انگور قالین مغز بادام

۱۴۰۰سه  فی س  ا ال  عمست صادارتی افغانسمار  ی سام مالی 
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L05 – 62 

ارزش )۱۳۹۹با مقایسه سال مالی ۱۴۰۰چارت مقایسوی ده قلم عمده وارداتی طی سال مالی 
(به میلیون دالر

1400سال مالی  1399سال مالی 

  ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰افغانستان طی سال مالی  وارداتیده قلم عمده 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دریافت ها

، منسهههوجات اولیسهههمی  ، منسهههوجات  مهههار ،سهههمنت ،تیهههل اطهههیوم ، ایسهههت ، واردات بهههی  ، شهههکی، روغهههن افمههها   ارد دنهههس 

جملهها   ههااسههت  ۱۴۰۰افغانسههمار  ههی سههام مههالی  وارداتههیاههد جملهها ا ههال  عمههست  L05-62مههای  و تیههل دیههزم نههوع  گاااز

 وارداتههیفی ههس  دت  لهه  عمههست  ،میلیههور دالههی بههودت  ۳۰۷۶وارداتههی  سههائی ا ههال  مجمههوعو میلیههور دالههی بههودت  ۲۲۳۱دت  لهه  

میلیهههور  ۲۸۴۵دت  لههه  عمهههست صهههادراتی  مجمهههوع ۱۳۹۹و در سهههام مهههالی  ،فی هههس میشهههود  ۴۲واردات افغانسهههمار اد مجمهههوع 

 واردات افغانسهههماراد مجمهههوع  ۱۳۹۹در سهههام مهههالی  وارداتهههیبهههودت فی هههس  دت  لههه  عمهههست  ۳۶۹۳ سهههائی ا هههال  مجمهههوعدالهههی و 

 . فی س میشود ۴۴ حسود ۱۳۹۹سام مالی  ی 

 

 )ار ا  با میلیور دالی امییکایی(  1399با  سام مالی  1400جسوم ماایسو  واردات سام مالی 

# Hs Code 1399سال مالی  1400سال مالی  اسم جنس 

 530 490 آرد گندم 11010000 1

 254 252 واردات برق 27160000 2

 312 240 شکر 17019100 3

 335 214 روغن گل آفتاب پرست 15121900 4

 104 206 منسوجات پولستری 55131900 5

 251 188 منسوجات کتان 53091900 6

 277 186 سمنت 25232110 7

 344 163 تیل پطرول 27101220 8

 238 151 گاز مایع 27111100 9

 L05 – 62 140 200تیل دیزل نوع  27101920 10

 2,845 2,231 ده قلم مجموع

 3,693 3,076 سائر اقالم مجموع

 6,538 5,308 عمومی مجموع
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 در فی س : ۱۳۹۹سام مالی  با ۱۴۰۰سام مالی  وارداتی  یجسوم ماایسو  دت  ل  عمست 

 دریافت ها

در ماایسهها بهها  ۲۰۲۱مطههاب   ۱۳۹۹سههام مههالی در ماایسهها بهها  ۱۴۰۰ ههی سههام مههالی در صههس  تغیههی  وارداتههی  عمههست دت  لهه 
  یار  یل است:  میالد  ۲۰۲۰سام 

افهههزای  را نشهههار  ٪ ۵۰حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی واردات منسهههوجات اولیسهههمی  
را نشهههار    هههاه  ٪ ۱۱۱حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی واردات تیهههل اطهههیوم میسههههس، 
را نشهههار   هههاه  ٪ ۵۸حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی واردات گازماااایع ،  میسههههس
 ٪ ۵۷حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههیگااال افتااااب پرسااات  روغااان واردات ، میسههههس

 . را نشار میسهس  اه 

 میالد  : ۲۰۲۱سام مطاب   ۱۴۰۰سام مالی صادرات در  مجموع با وارداتی نارت سه  فی س  ا ال  عمست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 ل  عمست وارداتی افغانسمار  ی سام مالی  10جسوم ماایسو  

# Hs Code مقدار واحد اسم جنس 
ارزش به میلیون 

 دالر
 1400درصدی تغیر سال 
 ۱۳۹۹در مقایسه با سال 

 %8- 490 1,955,296 تن آرد گندم 11010000 1

 Mkwh 5,315 252 -1% واردات برق 27160000 2

 %30- 240 575,784 تن شکر 17019100 3

 %57- 214 301,155 تن روغن گل آفتاب پرست 15121900 4

 %50 206 96,493 تن منسوجات پولستری 55131900 5

 %33- 188 81,605 تن منسوجات کتان 53091900 6

 %49- 186 2,428,502 تن سمنت 25232110 7

 %111- 163 377,082 تن تیل پطرول 27101220 8

 %58- 151 444,949 تن گاز مایع 27111100 9

 %42- 140 318,264 تن L05 – 62تیل دیزل نوع  27101920 10

9%

5% 4.5%
4% 3.9% 3.6% 3.5% 3.1% 2.8% 2.6%

0%

2%

4%
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10%

آرد گندم واردات برق شکر روغن گل 
آفتاب پرست

منسوجات 
پولستری

منسوجات 
کتان

سمنت تیل پطرول گاز مایع ع تیل دیزل نو

L05 – 62 

۱۴۰۰سهم فیصدی اقالم عمده وارداتی افغانستان طی سال مالی 
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 :(  ۲۰۲۰ -۲۰۲۱) ۱۳۹۹سال مالی در مقایسه با  ۱۴۰۰سال مالی کشور عمده صاداراتی طی 10

 )ارزش به میلیون دالر( 1399با  سام مالی  1400نارت ماایسو  شی ا  عمست صادارتی افغانسمار  ی  سام مالی

 ۱۳۹۹صادرات  ۱۴۰۰صادرات  اس  مملکت #
 406 306 هندوستان 1

 212 306 پاکستان 2

 55 47 چین 3

 26 41 امارات متحده عربي 4

 2 22 ازبکستان 5

 16 20.6 هکهتر 6

 8 20.5 ایران 7

 14 18 عراق 8

 3 9.2 تاجکستان 9

 7 9.1 عربستان سعودی 10

 748 801 ده کشور برتر مجموع

 28 49 سائر کشورها مجموع

 777 850 عمومی مجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت ها
عیبسهههمار اد جملههها و  تاجکسهههمار ،عهههراق ،ایهههیار ،ا ههههتی ،ادبکسهههمار ،امهههارات ممحهههست عیبهههی ،نهههین ،اا سهههمار، هنسوسهههمار

 و مجمههوعبههودت میلیههور دالههی  ۸۰۱حههسود  ۱۴۰۰ایههن دت  شههور  ههی سههام مههالی  مجمههوع  هها شههور ههها  عمههست صههادراتی انههس 

 ٪ میشود . ۹۴حسود صادرات مجموع  اداین دت  شور  صادرات و فی س  بودت میلیور دالی  ۴۹سائی شورها 

 ۲۸میلیههههههههون دالههههههههر بههههههههوده و مجمههههههههوع سا رکشههههههههورها  ۷۴۸ حههههههههدود ۱۳۹۹ده کشههههههههور سههههههههال مههههههههالی  مجمههههههههوع

  .٪ میشود ۹۶مجموع صادرات  ازاین ده کشور  صادرات میلیون دالر بوده و فیصدی
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۱۳۹۹با  سال مالی ۱۴۰۰چارت مقایسوی شرکای عمده صادارتی افغانستان طی  سال مالی

1400ارزش  صادرات  به میلیون دالر طی  سال مالی  1399ارزش  صادرات به میلیون دالر طی  سال مالی 
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 : در فی س  ۱۳۹۹سام مالی  با ۱۴۰۰سام مالی  صادراتی  یعمست  شی ائجسوم ماایسو  دت 

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده صادراتی طی  سال مالی  10جدول مقایسوی 
 ۱۳۹۹در مقایسه با سال  1400درصدی تغیر سال  ارزش به میلیون دالر اسم مملکت #

 %32- 306 هندوستان 1

 %31 306 پاکستان 2

 %18- 47 چین 3

 %38 41 امارات متحده عربي 4

 %91 22 ازبکستان 5

 %21 21 هکهتر 6

 %62 21 ایران 7

 %23 18 عراق 8

 %68 9 تاجکستان 9

 %26 9 عربستان سعودی 10

 
 دریافت ها

در  ۲۰۲۱سهههام مطهههاب    ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی عمهههست صهههادراتی در صهههس  تغیهههی  ئ شهههی ا

  یار  یل است:  میالد  ۲۰۲۰با سام ماایسا 

صهههادرات  افهههزای  را نشهههار میسههههس، ٪ ۹۱ ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰مهههالی سهههام   هههی صههادرات بههها ادبکسهههمار 

  ههی ایههیار افههزای  را نشههار میسهههس، ٪ ۶۸ حههسود  ۱۳۹۹سههام مههالی در ماایسهها بهها  ۱۴۰۰سههام مههالی   ههی بهها تاجکسههمار 

سههام مههالی   ههی امههارات ممحههست عیبههی افههزای  را نشههار میسهههس، ٪ ۹۱ ۱۳۹۹سههام مههالی در ماایسهها بهها  ۱۴۰۰سههام مههالی 

در  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههیو اا سهههمار  افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۳۸حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰

 .افزای  را نشار میسهس ٪  ۳۱حسود  ۱۳۹۹سام مالی ماایسا با 

را نشهههار   هههاه  ٪ ۳۲حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی  صهههادرات افغانسهههمار بههها هنسوسهههمار  هههی

 .را نشار میسهس  اه  ٪  ۱۸حسود  ۱۳۹۹سام مالی در ماایسا با  ۱۴۰۰سام مالی  نین  ی میسهس،

 : میالد  ۲۰۲۱سام مطاب   ۱۴۰۰سام مالی در  صادراتبا مجموع  شی ائ عمست صادراتی نارت سه  فی س  

 

 

 

 

 

 

 

3
6

%

3
6

%

5
%

5
%

3
%

2
%

2
%

2
%

1
%

1
%

ن ا ت س و د ن ه ن ا ت س ک ا پ ن ی چ ت  ا ر ا م ا
ي ب ر ع ه  د ح ت م

ن ا ت س ک ب ز ا ه ی ک ر ت ن ا ر ی ا ق ا ر ع ن ا ت س ک ج ا ت ن  ا ت س ب ر ع
ی د و ع س

ی  ل ا م تی  ی سام  ا ر د فی س  شیا ا  عمست صا ۱۴۰۰سه  



9 | P a g e  
 

 :(  ۲۰۲۰ -۲۰۲۱) ۱۳۹۹سال مالی در مقایسه با  ۱۴۰۰سال مالی طی  وارداتیکشور عمده 10

 )ارزش به میلیون دالر( 1399با  سام مالی  1400افغانسمار  ی  سام مالی وارداتینارت ماایسو  شی ا  عمست 

 ۱۳۹۹صادرات  ۱۴۰۰صادرات  اسم مملکت #
 1,104 1,033 ایران 1

 987 811 چین 2

 732 634 پاکستان 3

 549 469 ازبکستان 4

 648 431 قزاقستان 5

 490 419 هندوستان 6

 450 319 ترکمنستان 7

 336 210 مالیزیا 8

 153 178 امارات متحده عربي 9

 186 139 جاپان 10

 5,634 4,644 ده کشور برتر مجموع

 904 664 سائر کشورها مجموع

 6,538 5,308 عمومی مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت ها
اد جملههها  هنسوسهههمار، تی منسهههمار، مالیزیههها، امهههارات ممحهههست عیبهههی، و جااهههارایهههیار، نهههین، اا سهههمار، ادبکسهههمار،  زا سهههمار، 

 و مجمههوعبههودت میلیههور دالههی  ۴۶۴۴حههسود  ۱۴۰۰ت  شههور  ههی سههام مههالی ایههن د مجمههوع  ههاانههس  وارداتههی شههور ههها  عمههست 

 ٪ میشود . ۸۷حسود  وارداتاین دت  شور در مجموع  و فی س  بودت میلیور دالی   ۶۶۴سائی شورها 

 ۹۰۴دالهههههههر بهههههههوده و مجمهههههههوع سا رکشهههههههورها  میلیهههههههون ۵۶۳۴حهههههههدود  ۱۳۹۹ده کشهههههههور سهههههههال مهههههههالی  مجمهههههههوع

  .٪ میشود ۸۶واردات میلیون دالر بوده و فیصدی این ده کشور در مجموع 
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 : در فی س  ۱۳۹۹سام مالی  با ۱۴۰۰سام مالی  صادراتی  یعمست  شی ائجسوم ماایسو  دت 

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده وارداتی طی  سال مالی  10جدول مقایسوی 
 ۱۳۹۹در مقایسه با سال  1400درصدی تغیر سال  ارزش به میلیون دالر اسم مملکت #

 %7- 1,033 ایران 1

 %22- 811 چین 2

 %15- 634 پاکستان 3

 %17- 469 ازبکستان 4

 %50- 431 قزاقستان 5

 %17- 419 هندوستان 6

 %41- 319 ترکمنستان 7

 %60- 210 مالیزیا 8

 %14 178 امارات متحده عربي 9

 %34- 139 جاپان 10

 
 دریافت ها

در  ۲۰۲۱سهههام مطهههاب    ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی در صهههس  تغیهههی  وارداتهههیعمهههست  ئ شهههی ا

  یار  یل است:  میالد  ۲۰۲۰با سام ماایسا 

افهههزای  را  ٪ ۱۴حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی واردات اد  شهههور امهههارات ممحهههست عیبهههی 

را   هههاه  ٪ ۶۰حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی  و واردات اد  شهههور مالیزیههها  هههی نشهههار میسههههس

واردات اد  را نشهههار میسههههس،  هههاه  ٪ ۷ ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی ایهههیار نشهههار میسههههس،

و  را نشهههار میسههههس  هههاه  ٪ ۴۱حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی در ماایسههها بههها  ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی  شهههور تی منسهههمار

 .را نشار میسهس  اه  ٪  ۱۵حسود  ۱۳۹۹سام مالی در ماایسا با  ۱۴۰۰سام مالی  اا سمار  ی

 
 : میالد  ۲۰۲۱سام مطاب   ۱۴۰۰سام مالی در  واردات مجموعبا   وارداتیشی ائ عمست نارت سه  فی س  
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صادرات به میلیون دالر امریکایی واردات به میلیون دالر امریکایی

۱۳۹۹و ربع اول ۱۴۰۰میزان تجارت در ربع اول 

1400ربع اول سال مالی  1399ربع اول سال مالی 

 :  ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰تجارت افغانستان طی سال مالی  بخش دوهم گزارش
مطهههاب  سهههام  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربعهههوار سهههام مهههالی  ۱۴۰۰در ایهههن بمههه  تجهههارت افغانسهههمار بطهههور ربعهههوار سهههام مهههالی 

 میالد  بح  میگیدد. ۲۰۲۰در ماایسا با سام  ۲۰۲۱
 

  ۱۳۹۹در مقایسه با ربع اول سال مالی  ۱۴۰۰ربع اول سال مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارد  با میلیور دالی امییکایی( 1399در ماایسا با رب  اوم 1400جسوم ماایسو  رب  اوم

 تفاوت افزایش % 2020ربع اول   1400ربع اول 
 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

200 1,547 204 1,530 -2% 1% -4 17 

 

 دریافت ها 
میلیهور دالهی بهودت و در ربه  اوم سهام   ۱۵۴۷ور دالهی بهودت وواردات میلیه ۲۰۰حهسود  ۱۴۰۰صادرات افغانسهمار  هی ربه  اوم سهام مهالی 

 میلیور دالی بودت . ۱۵۳۰میلیور دالی وواردات  ۲۰۴صادرات  ۱۳۹۹مالی 
در ماایسها بها ربه   ۱۴۰۰ربه  اوم سهام مهالی و بیرسی تجارت در معیاد   ی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها  ،تحلیلبعس اد مطالعا

میلیههور دالهی اسههت و در واردات یه  فی ههس  ۴را نشهار میسهههس و تفهاوت صهادرات   ههاه  ٪ ۲صههادرات افغانسهمار  ۱۳۹۹اوم سهام مهالی 
میلیهور دالهی  ۱۳۴۷منفهی  ۱۴۰۰ سهی تجهارت  هی ربه  اوم سهام مهالی  میلیهور دالهی اسهت . ۱۷افزای  را نشار میسهس و تفهاوت واردات 

 ) ارد  با میلیور دالی ( ۱۳۹۹و رب  اوم  ۱۴۰۰میزار تجارت در رب  اوم 

 1399ربع اول سال مالی  1400ربع اول سال مالی  شاخص ها
صادرات به میلیون دالر 

 امریکایی
200 204 

 1,530 1,547 میلیون دالر امریکاییواردات به 

 1,734 1,747 دوران تجارت

 (1,326) (1,347) بیالنس تجارت

 %12 %11 فیصدی صادرات

 %88 %89 فیصدی واردات
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٪ میباشههد . کسههر تجههارت طههی  ۹۱دات ٪ و سهههم وار ۱۱میلیههور دالههی وسههه  صههادرات در حجهه  تجههارت  ۱۷۴۷و حجهه  تجههارت 

 ٪ میباشد. ۸۸٪ و سهم واردات  ۱۲میلیون دالر وسهم صادرات در حجم تجارت  ۱۳۲۶منفی  ۱۳۹۹ربع اول 

 : ۱۳۹۹در مقایسه با ربع اول سال مالی  ۱۴۰۰ده قلم عمده صادراتی طی ربع اول سال مالی 
 

 (به میلیون دالرارزش ) 1399با  ربع اول سال مالی  1400جدول مقایسوی صادرات ربع اول سال مالی 
 1399ربع اول سال مالی  1400ربع اول سال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

 124 29 کشمش 08062000 1

 42 28 جلغوزه سیاه 08028020 2

 9 24 هنگ و تخم هنگ 13021220 3

 7 12 انجیر خشک 08042020 4

 2 11 زعفران 09102000 5

 4 10 مغز پسته 08025200 6

 3 9 پنبه محلوچ 52030000 7

 2 9 سیب 08081000 8

 1 7 زیره سبز 09093100 9

 2 7 مغز بادام 08021200 10

 196 146 ده قلم برتر مجموع

 8 54 سائر اقالم مجموع

 204 200 عمومی مجموع

 
 : ۱۳۹۹در مقایسه با ربع اول سال مالی  ۱۴۰۰طی ربع اول سال مالی  وارداتیده قلم عمده 

 
 (به میلیون دالر امریکایی ارزش)  1399با ربع اول سال مالی  1400جدول مقایسوی واردات ربع اول سال مالی 

 1399ربع اول سال مالی  1400ربع اول سال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

 264 175 آرد گندم 11010000 1

 255 75 روغن گل آفتاب پرست 15121900 2

 191 73 شکر 17019100 3

 132 72 سمنت 25232110 4

 126 70 منسوجات پولستری 55131900 5

 108 49 واردات برق 90283000 6

 131 48 گندم 10011100 7

 53 47 منسوجات کتان 53091900 8

 45 46 تیل پطرول 27101220 9

 A80 44 36تیل پطرول نوع  27101230 10

 1,341 700 ده قلم برتر مجموع

 189 847 سائر اقالم مجموع

 1,530 1,547 عمومی مجموع

 

 دریافت ها
 بههادا  مغههزو  سههبز یتیههد ،بیسهه ،محلههو  انبا،اسههما مغههز ،دعفیار،خشهه  ییههانج ،و تمهه  هنههگ هنگ،اتیجلغههودت سهه ، شههم 

میلیهههور دالهههی میشهههود و  ۱۴۶جملههها دت  لههه    هههامیباشهههس  ۱۴۰۰افغانسهههمار  هههی ربههه  اوم  تیااد جملههها ا هههال  عمهههست صهههادر
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اد مجمههوع عمههومی صههادرات میشههود  ٪ ۷۳ هها فی ههس  ار دت  لهه  صههادراتی  میلیههور دالههی میشههود ۵۴ئی ا ههال  سهها مجمههوع
 لیور دالی میباشس.می ۸سائی ا ال  صادراتی  مجموعلی و امیلیور د ۱۹۶این دت  ل   مجموع ۱۳۹۹و در سام مالی  .

 اطهههیوم لیهههت، مار منسهههوجات،دنس ،بی  واردات، منسهههوجات اولسهههمی،سمنت،شکی، روغهههن دهههل آفمههها  ایسهههت، آرد دنهههس 
ئی ا ههال  سهها مجمههوعمیلیههور دالههی و  ۷۰۰اد جملهها ا ههال  عمههست وارداتههی میباشههس  هها جملهها دت  لهه   A80اطههیوم نههوع  لیههتو

ایههن  و مجمههوعمیباشههس.  ربهه  دات عمههومیروا مجمههوعاد  ٪ ۴۵ایههن دت  لهه  میلیههور دالههی میشههود  هها فی ههس   ۸۴۷وارداتههی 
 ۱۸۹سهههائیا ال  وارداتهههی  مجمهههوعمیلیهههور دالهههی بهههودت و  ۱۳۴۱حهههسود  ۱۳۹۹دت  لههه  عمهههست واداتهههی  هههی ربههه  اوم سهههام مهههالی 

 عمومی واردات میشود . مجموعاد  ٪ ۸۸میلیور دالی بودت  ا فی س  این دت  ل  عمست وارداتی 

 : در فی س  ۱۳۹۹سام رب  اوم  با ۱۴۰۰سام  صادراتی  ی رب  اومعمست   ل جسوم ماایسو  دت 

 ) ارد  با میلیور دالی( 1400 ل  عمست صادراتی افغانسمار  ی رب  اوم سام مالی  10جسوم ماایسو  

 مقدار واحد مقیاس اسم جنس Hs Code شماره
ارزش به 

 میلیون دالر

درصدی تغیرربع اول 

در مقایسه با  1400سال 

 ۱۳۹۹ربع اول سال 

 %14- 29 13,137 تن کشمش 08062000 1

 %2- 28 2,182 تن جلغوزه سیاه 08028020 2

 %30 24 306 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 3

 %32 12 2,341 تن انجیر خشک 08042020 4

 %43 11 20 تن زعفران 09102000 5

 %142- 10 823 تن مغز پسته 08025200 6

 %26 9 14,239 تن پنبه محلوچ 52030000 7

 %90 9 19,302 تن سیب 08081000 8

 %33 7 2,533 تن زیره سبز 09093100 9

 %1 7 1,107 تن مغز بادام 08021200 10

 

 دریافت ها
 مطهههاب   ۱۳۹۹سهههام مهههالی  ربههه  اوم در ماایسههها بههها ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی ربههه  اومدر صهههس  تغیی صهههادراتیعمهههست   ا هههال  
 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰بارب  اوم سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  اوم

، صهههادرات دعفههیار  هههی فی هههس افههزای  را نشهههار میسهههس ۹۰حههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بهها ربههه  اوم  ۱۴۰۰صههادرات سههیب  هههی ربهه  اوم 
صهههادرات هنهههگ و تمههه  هنهههگ ، وفی هههس افهههزای  را نشهههار میسههههس ۴۳حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  اوم  ۱۴۰۰ربههه  اوم سهههام مهههالی 

در  ۱۴۰۰اسهههما  هههی ربههه  اوم صهههادرات مغهههز ، ٪ افهههزایش را نشهههان میدههههد ۳۰ ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  اوم  ۱۴۰۰ هههی ربههه  اوم 
بههه  در ماایسههها بههها ر ۱۴۰۰و صهههادرات  شهههم   هههی ربههه  اوم  را نشهههار میسههههس  هههاه فی هههس   ۱۴۲حهههسود  ۱۳۹۹ماایسههها بههها ربههه  اوم 

 .را نشان میدهد کاهش٪  ۱۴حسود  ۱۳۹۹اوم 
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 ۱۳۹۹در ماایسا با رب  اوم  ۱۴۰۰مالی دت شی ائ عمست صادراتی افغانسمار  ی رب  اوم سام 

 

 ۱۳۹۹در ماایسا با رب  اوم  ۱۴۰۰افغانسمار  ی رب  اوم سام مالی  واداتی دت شی ائ عمست

 

 دربافت ها
اد جملههها  شهههور  آلمهههارو ایمالیا،عیا ، سهههعود عیبسهههمار، ا ههههتی،یاریا، ممحهههست عیبهههی امهههارات،نین، اا سهههمار، هنسوسهههمار

 مجمهههوعمیلیهههور دالهههی و  ۱۹۰دت  شهههور عمهههست صهههادراتی  مجمهههوعمبیاشهههس  ههها  ۱۴۰۰هههها  عمهههست صهههادراتی  هههی ریههه  اوم 
دت  مجمههوعمیشههود و  ٪ ۹۵میلیههور دالههی بههودت  هها فی ههس  ایههن دت  شههور د مجمههوع عمههومی صههادرات  ۱۱سههائی  شههور ههها 

 )ارد  با میلیور دالی(    1399با رب  اوم سام مالی  1400نارت ماایسو  شی ا  عمست صادارتی افغانسمار  ی  رب  اوم سام مالی

 ۱۳۹۹ارزش  صادرات ربع اول  ۱۴۰۰ارزش  صادرات  ربع اول  اسم مملکت #

 124 99 هندوستان 1

 42 38 پاکستان 2

 9 25 چین 3

 7 8 امارات متحده عربي 4

 2 4 ایران 5

 4 4 هکهتر 6

 3 3 عربستان سعودی 7

 2 3 عراق 8

 1 3 ایتالیا 9

 2 2 آلمان 10

 196 190 ده کشور مجموع

 8 11 سائر کشور ها مجموع

 204 200 عمومی مجموع

      1399 با رب  اوم سام مالی 1400ام مالینارت ماایسو  شی ا  عمست وارداتی  افغانسمار  ی رب  اوم س
  میلیور دالی(   )ارد  با 

 1399ارزش واردات  ربع اول  ۱۴۰۰ارزش واردات  ربع اول  اسم مملکت #

 264 241 چین 1

 255 239 ایران 2

 191 185 پاکستان 3

 132 174 قزاقستان 4

 126 140 ازبکستان 5

 108 127 هندوستان 6

 131 89 ترکمنستان 7

 53 70 جاپان 8

 45 64 مالیزیا 9

 36 34 امارات متحده عربي 10

 1,341 1,363 ده کشور مجموع

 189 184 سائر کشور ها مجموع

 1,530 1,547 عمومی مجموع
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د میلیهههور دالهههی و فی هههس  دت  شهههور  ۸میلیهههور دالهههی و مجمهههوع سائی شهههور هههها  ۱۹۶حهههسود  ۱۳۹۹ شهههور  هههی ربههه  اوم 
 میشود. ٪ ۹۶ ۱۳۹۹مجموع صادرات رب  اوم 

اد جملههههها  شهههههورها   ممحهههههست عهههههی  امارات،ایزیمال،جااار،تی منسهههههمار،هنسوسمار،ادبکسمار، زا سمار،اا سمار،یاریا،نین
 ۱۸۴سهههائی  شهههورها  مجمهههوعمیلیهههور دالهههی و  ۱۳۶۳دت  شهههور  مجمهههوع ههها میباشهههس  ۱۴۰۰عمهههست وارداتهههی  هههی ربههه  اوم 

دت  شههور عمههست  ههی ربهه  اوم  مجمههوعاد مجمههوع واردات میشههود و  ٪ ۸۸میلیههور دالههی میشههود  هها فی ههس  ایههن دت  شههور 
اد مجمهههوع  ٪ ۸۸میلیهههور دالهههی بهههودت و فی هههس  ار دت  شهههور  ۱۸۹سهههائی  شهههورها  مجمهههوعمیلیهههور دالهههی و  ۱۳۴۱ ۱۳۹۹

 میشود. ۱۳۹۹واردات سام 

 : در فی س  ۱۳۹۹سام رب  اوم  با ۱۴۰۰سام  صادراتی  ی رب  اومعمست  کشورجسوم ماایسو  ده

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده صادراتی طی ربع اول سال مالی  10جدول مقایسوی 
 ۱۳۹۹در مقایسه با ربع اول سال  1400درصدی تغیرربع اول سال  ارزش به میلیون دالر اسم مملکت #

 %25- 99 هندوستان 1

 %11- 38 پاکستان 2

 %64 25 چین 3

 %15 8 امارات متحده عربي 4

 %50 4 ایران 5

 %8 4 هکهتر 6

 %21 3 عربستان سعودی 7

 %29 3 عراق 8

 %49 3 ایتالیا 9

 %7 2 آلمان 10

 

 دریافت ها:
مطههاب    ۱۳۹۹سههام مههالی  ربهه  اوم در ماایسهها بهها ۱۴۰۰سههام مههالی   ههی ربهه  اومدر صههس  تغیی صههادراتیعمههست  ئ شههی ا
  یار  یل است: میالد  ۲۰۲۰بارب  اوم سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  اوم

 ۶۴حههسود  ۱۳۹۹در ماایسهها بهها ربهه  اوم سههام مههالی  ۱۴۰۰صههاردرات افغانسههمار بهها  شههور نههین  ههی ریهه  اوم سههام مههالی 
در ماایسههها بههها ربههه  اوم  ۱۴۰۰ هههی ریههه  اوم سهههام مهههالی ٪ افهههزایش را نشهههان میدههههد ، بهههه کشهههور ایهههران صهههادرات 

 هههی ریههه  اوم سهههام مهههالی ٪ افهههزایش را نشهههان میدههههد ، و بهههه کشهههور هنهههد صهههادرات  ۵۰حهههسود   ۱۳۹۹سهههام مهههالی 
 .د را نشان میده کاهش٪  ۲۵حسود  ۱۳۹۹در ماایسا با رب  اوم سام مالی  ۱۴۰۰
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 : ۱۳۹۹با ربع دوم سال مالی در مقایسه  ۱۴۰۰سال مالی  دوهم ربع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دریافت ها 
 دو میلیههور دالههی بههودت و در ربهه    ۱۶۸۰میلیههور دالههی بههودت وواردات  ۱۳۴حههسود  ۱۴۰۰صههادرات افغانسههمار  ههی ربهه  دوههه  سههام مههالی 

 میلیور دالی بودت . ۱۰۹۳میلیور دالی وواردات  ۳۲صادرات  ۱۳۹۹سام مالی 
در ماایسها بها ربه   ۱۴۰۰ربه  دوهه   سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

  ۳۵میلیههور دالههی اسههت و در واردات ۱۰۲افههزای  را نشههار میسهههس و تفههاوت صههادرات  ٪ ۷۶صههادرات افغانسههمار  ۱۳۹۹دوههه  سههام مههالی 
 میلیور دالی است .  ۵۸۷اوت واردات فی س افزای  را نشار میسهس و تف

میلیهور دالهی  ۱۸۱۴  یشهست  میعهادمیلیهور دالهی اسهت و حجه  تجهارت در  ۱۵۴۶منفهی  ۱۴۰۰ سی تجهارت  هی ربه  دوهه  سهام مهالی 
 فی س میباشس.  ۹۳و سه  واردات  ٪ ۷است و سه  صادرات در حج  تجارت 

میلیهور دالههی  ۱۱۲۵  یشهست  میعهادمیلیههور دالهی بهودت و حجه  تجههارت در  ۱۰۶۱منفهی  ۱۴۰۰ سهی تجهارت  هی ربه  دوههه  سهام مهالی 
 فی س میباشس . ۹۷و سه  واردات فی س  ۳بودت وسه  صادرات در حج  تجارت 

 )ارد  با میلیور دالی(  ۱۱۳۹۹ورب  دو   سام مالی   ۱۴۰۰میزار صادرات و واردات رب  دو  سام مالی 

 1399ربع دوم سال مالی  ۱۴۰۰ربع دوم سال مالی  شاخص ها

صادرات به میلیون دالر 

 امریکایی
134 32 

 1,093 1,680 واردات به میلیون دالر امریکایی

 1,125 1,814 دوران تجارت

 (1,061) (1,546) بیالنس تجارت

 %3 %7 فیصدی صادرات

 %97 %93 فیصدی واردات

 ارد  با میلیور دالی امییکایی() ۱۳۹۹در ماایسا بارب  دو   ۱۴۰۰جسوم ماایسو  رب  دو  

 تفاوت افزایش 1399ربع دوم سال مالی  ۱۴۰۰ربع دوم سال مالی 

 صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات
واردا

 ت

134 1,680 32 1,093 76% 35% 102 587 

134 32 

1,680 

1,093 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

۱۴۰۰ربع دوم سال مالی  1399ربع دوم سال مالی 

(ارد  با میلیور دالی)۱۱۳۹۹ورب  دو   سام مالی ۱۴۰۰میزار صادرات و واردات رب  دو  سام مالی 

صادرات به میلیون دالر امریکایی واردات به میلیون دالر امریکایی
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 ۱۳۹۹درماایسا با رب  دوه   ۱۴۰۰دت ا ال  عمست صادراتی و وارداتی  ی رب  دوه  سام مالی 
 

 )ار ا  با میلیور دالی امییکایی( 1399با رب  دو  سام مالی  1400جسوم ماایسو  صادرات رب  دو   سام مالی 

# Hs Code 1399ربع دوم  سال مالی  1400ربع دوم سال مالی  اسم جنس 

 10 37 هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 3.4 9 کشمش 08062000 2

 0.0002 8 پنبه محلوچ 52030000 3

 2 8 زعفران 09102000 4

 - 7 سنگ تالک 25262000 5

 0.10 7 قالین 57011000 6

 0.19 6 مغز پسته 08025200 7

 2 5 زیره سبز 09093100 8

 0.23 4 مغز بادام 08021200 9

 0.001 4 ذغال سنگ 27011900 10

 17 96 ده قلم برتر مجموع

 15 38 سائر اقالم مجموع

 32 134 عمومی مجموع

 
 (ارقام به میلیون دالر امریکایی)  1399با ربع دوم سال مالی  1400جدول مقایسوی واردات ربع دوم  سال مالی 

# Hs Code 1399ربع دوم  سال مالی  1400ربع دوم سال مالی  اسم جنس 

 124 156 آرد گندم 11010000 1

 47 116 شکر 17019100 2

 L05 – 62 71 37تیل دیزل نوع  27101920 3

 61 71 روغن گل آفتاب پرست 15121900 4

 32 69 منسوجات کتان 53091900 5

 13 66 منسوجات پولستری 55131900 6

 33 63 سمنت 25232110 7

 47 53 واردات برق 27160000 8

 66 48 گاز مایع 27111100 9

 34 47 گندم 10011100 10

 493 760 ده قلم برتر مجموع

 600 920 سائر اقالم مجموع

 1,093 1,680 عمومی مجموع

 

 دریافت ها
و  بههههههههادام مغز،سههههههههبز رهیز،پسههههههههته مغز،نیقههههههههال،سههههههههنگ تالک،زعفران،پنبه محلوچ،کشههههههههمش،هنههههههههگ و تخههههههههم هنگ

میلیههور دالههی  ۹۶جملهها دت  لهه    ههامیباشههس  ۱۴۰۰ دوههه افغانسههمار  ههی ربهه   تیاد جملهها ا ههال  عمههست صههادرا سههنگ ذغههال
اد مجمهههوع عمهههومی  ٪ ۷۲ن دت  لههه  صهههادراتی یهههمیلیهههور دالهههی میشهههود  ههها فی هههس  ا ۳۸ئی ا هههال  سههها مجمهههوعمیشهههود و 

 ۱۵سهههائی ا هههال  صهههادراتی  مجمهههوعلهههی و امیلیهههور د ۱۷ایهههن دت  لههه   مجمهههوع ۱۳۹۹مهههالی  صهههادرات میشهههود . و در سهههام
 میلیور دالی میباشس.
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 واردات،سههههمنت، اولسمی منسههههوجات، مار منسههههوجات،دههههل آفمهههها  ایست روغههههن،L0562نههههوع  زمیههههد لیت،شههههکی،آرد دنس 
ئی ا ههال  سهها مجمههوعمیلیههور دالههی و  ۷۶۰ارداتههی میباشههس  هها جملهها دت  لهه  اد جملهها ا ههال  عمههست و دنههس و  یمهها دههاد،بی 

ایهههن دت  و مجمهههوعدات عمهههومی میباشهههس. روا مجمهههوعاد  ٪ ۴۵میلیهههور دالهههی میشهههود  ههها فی هههس  ایهههن دت  لههه   ۹۲۰وارداتهههی 
 ۶۰۰سهههائیا ال  وارداتهههی  مجمهههوعت و میلیهههور دالهههی بهههود ۴۹۳حهههسود  ۱۳۹۹سهههام مهههالی  دو ربههه    لههه  عمهههست واداتهههی  هههی

 عمومی واردات میشود . مجموعاد  ٪ ۴۵فی س  این دت  ل  عمست وارداتی میلیور دالی بودت  ا 

 : در فی س  ۱۳۹۹ دو سام رب   با ۱۴۰۰سام دو  صادراتی  ی رب  عمست   ل جسوم ماایسو  دت 

 ) ارد  با میلیور دالی( 1400 ل  عمست صادراتی افغانسمار  ی رب  دو   سام مالی  10جسوم ماایسو  

# Hs Code مقدار واحد مقیاس اسم جنس 
ارزش به میلیون 

 دالر

درصدی تغیر ربع دوم 

در مقایسه با ربع دوم  1400

1399 

 %74 37 462 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 %64 9 6,001 تن کشمش 08062000 2

 %100 8 12,506 تن پنبه محلوچ 52030000 3

 %76 8 15 تن زعفران 09102000 4

 %100 7 139,195 تن سنگ تالک 25262000 5

 %99 7 143,139 مترمربع قالین 57011000 6

 %97 6 519 تن مغز پسته 08025200 7

 %61 5 1,863 تن زیره سبز 09093100 8

 %94 4 826 تن مغز بادام 08021200 9

 %100 4 39,852 تن ذغال سنگ 27011900 10

 

 دریافت ها
مطهههاب    ۱۳۹۹سهههام مهههالی  ربههه  دو  در ماایسههها بههها ۱۴۰۰سهههام مهههالی   هههی ربههه  دو در صهههس  تغیی صهههادراتیا هههال    عمهههست 

 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰بارب  دو  سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  دو 
 انبههها محلهههو ، افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۱۰۰ ۱۳۹۹بههها ربههه  دو   ماایسهههادر ۱۴۰۰صهههادرات  عهههام سهههنگ  هههی ربههه  دو  

 ۱۴۰۰ هههی ربههه  دو   سهههنگ تالههه  ،افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۱۰۰ ۱۳۹۹بههها ربههه  دو   ماایسهههادر ۱۴۰۰ هههی ربههه  دو  
افهههزای   و  بههها ربههه  د ماایسهههادر ۱۴۰۰ هههی ربههه  دو    هههالین ،افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۱۰۰ ۱۳۹۹بههها ربههه  دو   ماایسهههادر
 .افزای  را نشار میسهس ٪  ۷۴ ۱۳۹۹با رب  دو   ماایسادر ۱۴۰۰ ی رب  دو   هنگ و تم  هنگ ،نشار میسهسرا 

 ۱۳۹۹ دو در ماایسا با رب   ۱۴۰۰سام مالی  دو افغانسمار  ی رب  و وارداتی دت شی ائ عمست صادراتی 
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 1399با ربع دوم سال مالی  1400سال مالیچارت مقایسوی شرکای عمده صادارتی افغانستان طی  ربع دوم 

 )ارزش به میلیون دالر(
 1399ارزش  صادرات ربع دوم  سال مالی  1400ارزش  صادرات  ربع دوم سال مالی  اسم مملکت #

 16 66 هندوستان 1

 0.4 33 پاکستان 2

 1 5.9 هکهتر 3

 3.8 5.2 امارات متحده عربي 4

 3 3 چین 5

 2.2 3.2 ایران 6

 0.2 2.9 عربستان سعودی 7

 3 2.5 عراق 8

 1 2.0 آلمان 9

 0.02 1.9 ایاالت متحده آمریکا 10

 30 126 ده کشور برتر مجموع

 2 8 سائرکشورها مجموع

 32 134 عمومی مجموع

 

 1399با ربع دوم سال مالی  1400چارت مقایسوی شرکای عمده وارداتی  افغانستان طی ربع دوم   سال مالی

 به میلیون دالر()ارزش 

 اسم مملکت شماره
ارزش واردات   ربع دوم سال مالی 

1400 
 1399ارزش واردات   ربع دوم  سال مالی 

 219 338 ایران 1

 121 270 چین 2

 64 189 هندوستان 3

 68 183 پاکستان 4

 192 133 قزاقستان 5

 102 126 ازبکستان 6

 87 79 ترکمنستان 7

 49 64 مالیزیا 8

 14 46 جاپان 9

 23 45 امارات متحده عربي 10

 938 1,474 ده کشور برتر مجموع

 155 206 سائرکشورها مجموع

 1,093 1,680 عمومی مجموع

 

 دریافت ها
اد  کههههایممحههههست آمی ا تیههههاو آلمار،عیا ، سههههعود عیبسههههمار،یاریا،نین،ممحههههست عیبی امارات،ا هتی،اا سههههمار، هنسوسههههمار

ور دالههی میلیهه ۱۲۶دت  شههور عمههست صههادراتی  مجمههوعمبیاشههس  هها  ۱۴۰۰ دو  جملهها  شههور ههها  عمههست صههادراتی  ههی ریهه  
میشههود و   ٪  ۹۴صههادرات مجمههوع عمههومی  ادمیلیههور دالههی بههودت  هها فی ههس  ایههن دت  شههور   ۸سههائی  شههور ههها  مجمههوعو 

میلیهههور دالهههی و فی هههس  دت   ۲یلیهههور دالهههی و مجمهههوع سائی شهههور هههها م  ۳۰حهههسود  ۱۳۹۹ دو دت  شهههور  هههی ربههه   مجمهههوع
 میشود. ٪ ۹۵ ۱۳۹۹ دو  مجموع صادرات رب   اد شور 
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اد جملههها  ممحهههست عیبهههی امهههارات، جااهههار، ایهههزیمال، تی منسهههمار، ادبکسهههمار،  زا سهههمار، اا سهههمار، هنسوسهههمار، نین،یاریههها
سهههائی  مجمهههوعور دالهههی و میلیههه   ۱۴۷۴دت  شهههور  مجمهههوع ههها میباشهههس  ۱۴۰۰ دو  شهههورها  عمهههست وارداتهههی  هههی ربههه  

ت  شهههور د مجمهههوعاد مجمهههوع واردات میشهههود و  ٪ ۸۸میلیهههور دالهههی میشهههود  ههها فی هههس  ایهههن دت  شهههور    ۲۰۶ شهههورها 
یهههن میلیهههور دالهههی بهههودت و فی هههس  ا  ۱۵۵سهههائی  شهههورها  مجمهههوعور دالهههی و میلیههه  ۹۳۸ حهههسود  ۱۳۹۹  دو عمهههست  هههی ربههه  

 میشود. ۱۳۹۹ مالی  سام رب  دو   مجموع وارداتاد  ٪ ۸۶دت  شور 

 : در فی س  ۱۳۹۹سام رب  اوم  با ۱۴۰۰سام  صادراتی  ی رب  دو عمست  کشورجسوم ماایسو  ده

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده صادراتی طی ربع دوم سال مالی  10جدول مقایسوی 
 1399در مقایسه با ربع دوم  1400درصدی تغیر ربع دوم  ارزش به میلیون دالر اسم مملکت شماره

 %75 66 هندوستان 1

 %99 33 پاکستان 2

 %89 6 هکهتر 3

 %26 5 امارات متحده عربي 4

 %27 3 چین 5

 %32 3 ایران 6

 %92 3 عربستان سعودی 7

 %37- 2.5 عراق 8

 %68 2 آلمان 9

 %99 2 ایاالت متحده آمریکا 10

 

 دریافت ها
مطههاب    ۱۳۹۹سههام مههالی  ربهه  دو  در ماایسهها بهها ۱۴۰۰سههام مههالی   ههی ربهه  دو در صههس  تغیی صههادراتیعمههست  ئ شههی ا
  یار  یل است: میالد  ۲۰۲۰بارب  دو  سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  دو 

را ٪ افهههزایش  ۹۹حهههسود  ۱۳۹۹درماایسههها بههها ربههه  دو   ۱۴۰۰صهههادرات افغانسهههمار بههها  شهههور اا سهههمار  هههی ربههه  دو  

، ٪ افههههزایش را نشههههان میدهههههد ۹۹حههههسود  ۱۳۹۹درماایسهههها بهههها ربهههه  دو   ۱۴۰۰ ههههی ربهههه  دو  ، امریکهههها نشههههان میدهههههد

 ههههی ،هندوسههههتان ٪ افههههزایش را نشههههان میدهد ۹۲حههههسود  ۱۳۹۹درماایسهههها بهههها ربهههه  دو   ۱۴۰۰ ههههی ربهههه  دو  عربسههههتان 
 ۱۴۰۰ ههههی ربهههه  دو  ه کهههههتر،٪ افههههزایش را نشههههان میدهد  ۷۵حههههسود  ۱۳۹۹درماایسهههها بهههها ربهههه  دو   ۱۴۰۰ربهههه  دو  

درماایسههها بههها ربههه   ۱۴۰۰ هههی ربههه  دو  وعهههراق  ٪ افهههزایش را نشهههان میدههههد ۸۹حهههسود  ۱۳۹۹درماایسههها بههها ربههه  دو  
 .را نشان میدهد کاهش٪   ۳۷حسود  ۱۳۹۹دو  
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 : ۱۳۹۹در مقایسه با ربع سوم سال مالی  ۱۴۰۰ربع سوم سال مالی 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باربع سوم  ۱۴۰۰جدول مقایسوی ربع سوم 

 تفاوت افزایش 1399ربع سوم  1400ربع سوم 

 واردات صادرات واردات صادرات
صادرا

 ت
 واردات

صادرا

 ت
 واردات

144 799 198 1,924 -38% 
-

141% 
(55) 

(1,125
) 

 دریافت ها 
 سههو میلیههور دالههی بههودت و در ربهه     ۷۹۹واردات  میلیههور دالههی بههودت و  ۱۴۴حههسود  ۱۴۰۰سههو  سههام مههالی صههادرات افغانسههمار  ههی ربهه  

 میلیور دالی بودت .  ۱۹۲۴میلیور دالی وواردات   ۱۹۸صادرات  ۱۳۹۹سام مالی 
در ماایسها بها  ۱۴۰۰سهام مهالی  سهو ربه  و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها  تحلیل، بعس اد مطالعا

دالههی اسههت و در  میلیههور  ۵۵را نشههار میسهههس و تفههاوت صههادرات منفههی   ههاه  ٪  ۳۸صههادرات افغانسههمار  ۱۳۹۹ام مههالی سهه سههو ربهه  
 میلیور دالی است . ۱۱۲۵میسهس و تفاوت واردات منفی  را نشار   اهفی س    ۱۴۱واردات 

اسهت و  میلیهور دالهی ۹۴۳  یشهست  میعهادو حجه  تجهارت در میلیهور دالهی اسهت  ۶۵۵منفهی  ۱۴۰۰سو  سهام مهالی  سی تجارت  ی رب  
 فی س میباشس.   ۸۵و سه  واردات  ٪ ۱۵سه  صادرات در حج  تجارت 

 میلیهور دالهی  ۲۱۲۲  یشهست  میعهادو حجه  تجهارت در میلیهور دالهی بهودت   ۱۷۲۵منفهی  ۱۴۰۰سهو  سهام مهالی  سی تجهارت  هی ربه  
 فی س میباشس .  ۹۱و سه  واردات فی س   ۹بودت وسه  صادرات در حج  تجارت 

 

 (ارزش به میلیون دالر)  1399وربع سوم سال مالی   ۱۴۰۰میزان صادرات و واردات ربع سوم سال مالی 

 1399ربع سوم سال مالی  1400ربع سوم سال مالی  شاخص ها

صادرات به میلیون دالر 

 امریکایی
144 198 

 1,924 799 واردات به میلیون دالر امریکایی

 2,122 943 دوران تجارت

 (1,725) (655) تجارت بیالنس

 %9 %15 فیصدی صادرات

 %91 %85 فیصدی واردات

144 198 

799 

1,924 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

1400ربع سوم سال مالی  1399ربع سوم سال مالی 

(ارد  با میلیور دالی)۱۳۹۹ورب  سو  سام مالی ۱۴۰۰میزار صادرات و واردات رب  سو  سام مالی 

صادرات به میلیون دالر امریکایی واردات به میلیون دالر امریکایی
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 ۱۳۹۹ سو درماایسا با رب   ۱۴۰۰سام مالی  سو دت ا ال  عمست صادراتی و وارداتی  ی رب    
 (ارقام به میلیون دالر امریکایی) 1400با ربع دوم سال مالی  1400جدول مقایسوی صادرات ربع سوم سال مالی 

 1399ربع سوم سال مالی  1400ربع سوم سال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

 36 25 هنگ و تخم هنگ   13021220 1

 11.4 15 انگور   08061000 2

 16.0 13 بادنجان رومی   07020000 3

 6 8 قالین   57011000 4

 4 6 مغز پسته   08025200 5

 6 6 مغز بادام   08021200 6

 17 5 زیره سبز   09093100 7

 15 5 کشمش   08062000 8

 2.86 5 پیاز   07031010 9

 5 4 بادرنگ   07070000 10

 118 92 ده قلم برتر مجموع

 80 52 سائر اقالم مجموع

 198 144 عمومی مجموع

 
 (ارقام به میلیون دالر امریکایی)  1399با ربع سوم سال مالی  1400جدول مقایسوی واردات ربع سوم سال مالی 

 1399ربع سوم سال مالی  1400ربع سوم سال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

  143                               80                                آرد گندم   11010000 1

  64                                 60                                واردات برق   27160000 2

  130                               52                                روغن گل آفتاب پرست   15121900 3

  86                                 39                                منسوجات کتان   53091900 4

  24                                 38                                منسوجات پولستری   55131900 5

  98                                 35                                شکر   17019100 6

  13                                 23                                گندم   10011100 7

  72                                 23                                سمنت   25232110 8

  L05 – 62                                  20                                 47تیل دیزل نوع   27101920 9

  126                               17                                تیل پطرول   27101220 10

  803                               388                              ده قلم برتر مجموع

  1,121                            411                              سائر اقالم مجموع

  1,924                            799                              عمومی مجموع

 
 دریافت ها

 
اد  بادرنههگ و ادیهها ، شههم   ،سههبز  یتیههد ،مغههز بههادا   ،مغههز اسههما  ، نی ههال ، یبادنجههار رومهه ،انگههور  ،هنههگ و تمهه  هنههگ 

 مجمههوعمیلیههور دالههی میشههود و   ۹۲جملهها دت  لهه    ههامیباشههس  ۱۴۰۰ سههو افغانسههمار  ههی ربهه   تیجملهها ا ههال  عمههست صههادرا
اد مجمههوع عمههومی صههادرات میشههود . و در  ٪  ۶۴یههن دت  لهه  صههادراتی میلیههور دالههی میشههود  هها فی ههس  ا  ۵۲ئی ا ههال  سهها
 میلیور دالی میباشس.  ۸۰سائی ا ال  صادراتی  مجموعلی و امیلیور د  ۱۱۸این دت  ل   مجموع ۱۳۹۹مالی  سام

 ،سهههمنت  ،دنهههس   ،شهههکی  ،  منسهههوجات اولسهههمی ،منسهههوجات  مهههار  ،روغهههن دهههل آفمههها  ایسهههت  ،واردات بهههی   ،آرد دنهههس  

میلیههور   ۳۸۸دت  لهه   مجمههوعارداتههی میباشههس  هها اد جملهها ا ههال  عمههست و اطههیوم لیههت و  L05 – 62نههوع  زمیههد لیههت
دات عمههومی روا مجمههوعاد  ٪ ۴۵میلیههور دالههی میشههود  هها فی ههس  ایههن دت  لهه    ۴۱۱ئی ا ههال  وارداتههی سهها مجمههوعدالههی و 
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 مجمههوعت و میلیههور دالههی بههود ۸۰۳حههسود  ۱۳۹۹سههام مههالی  سههو ربهه   ایههن دت  لهه  عمههست واداتههی  ههی و مجمههوعمیباشههس. 
عمهههومی واردات  مجمهههوعاد  ٪ ۴۵فی هههس  ایهههن دت  لههه  عمهههست وارداتهههی میلیهههور دالهههی بهههودت  ههها  ۱۱۲۱سهههائیا ال  وارداتهههی 

 میشود .

 : در فی س  ۱۳۹۹ سو سام رب   با ۱۴۰۰سام  سو صادراتی  ی رب  عمست   ل جسوم ماایسو  دت 

 دالی() ارد  با میلیور  1400 ل  عمست صادراتی افغانسمار  ی رب  سو   سام مالی  10جسوم ماایسو  

# Hs Code ارزش مقدار واحد  اسم جنس 
درصدی تغیر ربع سوم 

در مقایسه با ربع  1400

 ۱۳۹۹سوم

 %43- 25 291 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 1

 %22 15 42,659 تن انگور 08061000 2

 %19- 13 71,945 تن بادنجان رومی 07020000 3

 %21 8 252,681 مترمربع قالین 57011000 4

 %37 6 484 تن مغز پسته 08025200 5

 %0 6 1,021 تن مغز بادام 08021200 6

 %203- 5 1,828 تن زیره سبز 09093100 7

 %227- 5 4,013 تن کشمش 08062000 8

 %37 5 23,545 تن پیاز 07031010 9

 %4- 4 23,550 تن بادرنگ 07070000 10

 

 دریافت ها
مطههاب    ۱۳۹۹سههام مههالی سههو  ربهه   در ماایسهها بهها ۱۴۰۰سههام مههالی  ربهه  سههو  ههی در صههس  تغیی صههادراتیا ههال    عمههست 

 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰سام  سو بارب  در ماایسا  ۲۰۲۱سام  سو رب  
را  کههاهش٪  ۲۲۷حههسود  ۱۳۹۹در ماایسهها بهها ربهه  سههو  سههام مههالی  ۱۴۰۰صههادرات  شههم   ههی ربهه  سههو  سههام مههالی 

٪  ۲۰۳حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  سهههو  سهههام مهههالی  ۱۴۰۰م مهههالی  هههی ربههه  سهههو  سههها، زیهههره سهههبز نشهههان میدههههد

در ماایسههها بههها ربههه  سهههو  سهههام مهههالی  ۱۴۰۰ هههی ربههه  سهههو  سهههام مهههالی  هناااگ و تخااام هناااگ، را نشهههان میدههههد کهههاهش
در ماایسههها بههها ربههه   ۱۴۰۰ هههی ربههه  سهههو  سهههام مهههالی  پیاااازو  مغاااز پساااته، را نشهههان میدههههد کهههاهش٪   ۴۳حهههسود  ۱۳۹۹

 .را نشان میدهد افزایش٪   ۳۷حسود  ۱۳۹۹سو  سام مالی 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1
8

%

1
0

%

9
%

5
%

4
%

4
%

4
%

3
%

3
%

3
%

ی  ت ر ا د صا عمست  ا ال   ی س   ف سه  
ی  ل ا م م  سا سو   ب   ر ر  ی  ا سم ن ا غ ف ۱۴۰۰ا

1
0

%

8
%

7
%

5
%

5
%

4
%

3
%

3
%

2
%

2
%

ی  ت ا د ر ا و عمست  ا ال   ی س   سه   

ی  ل ا م م  سا سو   ب   ر ر  ی  ا سم ن ا غ ف ۱۴۰۰ا



24 | P a g e  
 

 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰ده شرکائ عمده صادراتی و وارداتی افغانستان طی ربع سوم 

 
 )ارد  با میلیور دالی( 1399مالی با رب  سو  سام  1400نارت ماایسو  شی ا  عمست صادارتی افغانسمار  ی رب  سو    سام مالی

 ۱۴۹۹ربع سوم  ۱۴۰۰ربع سوم  اسم مملکت #

 74 65 پاکستان 1

 99 49 هندوستان 2

 5 4.4 امارات متحده عربي 3

 1.7 3.8 ایران 4

 5 4 هکهتر 5

 1.6 2.9 چین 6

 0.9 1.8 ازبکستان 7

 3 1.6 عراق 8

 1 1.6 آلمان 9

 0.2 1.4 قزاقستان 10

 191 136 ده کشور عمده مجموع

 7 8 سائرکشورها مجموع

 198 144 عمومی مجموع

 
 )ارد  با میلیور دالی(  1399با رب  سو  سام مالی  1400نارت ماایسو  شی ا  عمست وارداتی  افغانسمار  ی رب  سو    سام مالی

 1399ربع سوم   1400ربع  سوم   اسم مملکت شماره

 284 163 چین 1

 308 102 ایران 2

 241 84 پاکستان 3

 156 77 ازبکستان 4

 158 63 قزاقستان 5

 147 59 هندوستان 6

 127 50 مالیزیا 7

 113 37 ترکمنستان 8

 21 34 تاجکستان 9

 47 20 امارات متحده عربي 10

 1,601 689 ده کشور عمده مجموع

 323 110 سائرکشورها مجموع

 1,924 799 عمومی مجموع

 
 هادریافت 
اد جملههها  شهههور   زا سهههمارو  آلمهههار ،عهههیا  ،ادبکسهههمار ،نینههه ،ا ههههتی ،یاریههها ،امهههارات ممحهههست عیبهههی ،هنسوسهههمار ،اا سهههمار

 مجمههوعور دالههی و میلیهه  ۱۳۶دت  شههور عمههست صههادراتی  مجمههوعمبیاشههس  هها  ۱۴۰۰ ربهه  سههو   ههها  عمههست صههادراتی  ههی
 مجمههوعمیشههود و   ٪  ۹۵صههادرات مجمههوع عمههومی  رمیلیههور دالههی بههودت  هها فی ههس  ایههن دت  شههور د  ۸سههائی  شههور ههها 

میلیههور دالهههی و فی هههس  دت  شهههور    ۷یلیهههور دالهههی و مجمههوع سائی شهههور هههها م   ۱۹۱حهههسود  ۱۳۹۹ سههو دت  شههور  هههی ربههه  
 میشود. ٪ ۹۶حسود  ۱۳۹۹د مجموع صادرات رب  سو   
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اد  ممحهههست عیبهههی امهههاراتو  تاجکسهههمار، تی منسهههمار، ایهههزیمال، هنسوسهههمار،  زا سهههمار، ادبکسهههمار، اا سهههمار، یاریههها، نینههه
سههائی  مجمههوعور دالههی و میلیهه  ۶۸۹دت  شههور  مجمههوع هها میباشههس  ۱۴۰۰ سههو جملهها  شههورها  عمههست وارداتههی  ههی ربهه  

ت  شهههور د مجمهههوعاد مجمهههوع واردات میشهههود و  ٪  ۸۶لهههی میشهههود  ههها فی هههس  ایهههن دت  شهههور میلیهههور دا ۱۱۰ شهههورها 
یههن میلیههور دالههی بههودت و فی ههس  ا   ۳۲۳سههائی  شههورها  مجمههوعور دالههی و میلیهه ۱۶۰۱حههسود   ۱۳۹۹مههست  ههی ربهه  سههو  ع

 میشود. ۱۳۹۹سام  رب  سو  اد مجموع واردات ٪  ۸۳دت  شور 

 : در فی س  ۱۳۹۹رب  سو  سام  با ۱۴۰۰صادراتی  ی رب  سو  سام عمست  کشورجسوم ماایسو  ده

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده صادراتی طی ربع سوم سال مالی  10جدول مقایسوی 
 1399در مقایسه با ربع سوم  1400درصدی تغیر ربع سوم  ۱۴۰۰ربع سوم ارزش  اسم مملکت شماره

 %13- 65 پاکستان 1

 %100- 49 هندوستان 2

 %19- 4.4 امارات متحده عربي 3

 %56 3.8 ایران 4

 %35- 3.8 هکهتر 5

 %44 3 چین 6

 %47 2 ازبکستان 7

 %67- 1.6 عراق 8

 %31 1.6 آلمان 9

 %83 1 قزاقستان 10

 

 دریافت ها
  ۱۳۹۹سهههام مهههالی  ربههه  سهههو   در ماایسههها بههها ۱۴۰۰ هههی ربههه  سهههو  سهههام مهههالی در صهههس  تغیی صهههادراتیشهههی ائ  عمهههست 

 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰بارب  سو   سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  سو  مطاب  
افهههزای  را نشهههار  ٪ ۸۳ ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  سهههو   ۱۴۰۰صهههادرات افغانسهههمار بههها  شهههور  زافسهههمار  هههی ربههه  سهههو  

افههزای  را نشههار میسهههس.  ٪  ۵۶ ۱۳۹۹در ماایسهها بهها ربهه  سههو   ۱۴۰۰میسهههس. صههادرات بهها  شههور ایههیار  ههی ربهه  سههو  
افهههزای  را نشهههار میسههههس. و  ٪  ۴۷ ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  سهههو   ۱۴۰۰صهههادرات بههها  شهههور ادبکسهههمار  هههی ربههه  سهههو  

  هههاه  را ٪  ۱۰۰حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  سهههو   ۱۴۰۰صهههادرات افغانسهههمار بههها  شهههور هنسوسهههمار  هههی ربههه  سهههو  
را نشهههار   هههاه  ٪  ۶۷حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  سهههو   ۱۴۰۰نشهههار میسههههس وبههها  شهههور عهههیا   هههی ربههه  سهههو  

 میسهس.
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 : ۱۳۹۹سال مالی  چهارمدر مقایسه با ربع  ۱۴۰۰سال مالی  چهارمربع 
 

 )ارد  با میلیور دالی(  1399ورب  نهار  سام مالی   ۱۴۰۰میزار صادرات و واردات رب  نهار  سام مالی 

 1399رب  نهار  سام مالی  1400رب  نهار  سام مالی  شاخص ها

 343 372 صادرات با میلیور دالی امییکایی

 1,991 1,259 واردات با میلیور دالی امییکایی

 2,333 1,631 دورار تجارت

 (1,648) (887) بیالنس تجارت

 %15 %23 فی س  صادرات

 %85 %77 فی س  واردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دریافت ها 

میلیههور دالههی بههودت و در ربهه    ۱۲۵۹واردات  میلیههور دالههی بههودت و   ۳۷۲حههسود  ۱۴۰۰نهههار  سههام مههالی صههادرات افغانسههمار  ههی ربهه  
 میلیور دالی بودت . ۱۹۹۱میلیور دالی وواردات  ۳۴۳صادرات  ۱۳۹۹سام مالی نهار  

در ماایسها بها  ۱۴۰۰م مهالی سهانههار  ربه  و بیرسی تجارت در معیاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها  ، تحلیلبعس اد مطالعا
دالههی اسههت و در واردات  میلیههور  ۲۹را نشههار میسهههس و تفههاوت صههادرات  افههزای  ٪ ۸صههادرات افغانسههمار  ۱۳۹۹ام مههالی سهه نهههار  ربهه  
 میلیور دالی است . ۷۳۲تفاوت واردات منفی  را نشار میسهس  ا  اه فی س     ۵۸

 میلیهور دالهی ۱۶۳۱  یشهست  میعهادو حجه  تجهارت در میلیهور دالهی اسهت   ۸۸۷منفهی  ۱۴۰۰لی سهام مها نههار   سی تجارت  هی ربه  
 فی س میباشس.   ۷۷و سه  واردات  ٪  ۲۳است و سه  صادرات در حج  تجارت 

 میلیهور دالهی ۲۳۳۳  یشهست  میعهادو حجه  تجهارت در میلیهور دالهی بهودت  ۱۶۴۸منفهی  ۱۴۰۰نههار  سهام مهالی  سی تجهارت  هی ربه  
 فی س میباشس .  ۸۵و سه  واردات فی س  ۱۵دت وسه  صادرات در حج  تجارت وب

 )ارد  با میلیور دالی امییکایی( 1399در ماایسا بارب  نهار   ۱۴۰۰جسوم ماایسو  رب  نهار  

 تفاوت افزای  1399رب  نهار  سام مالی  1400رب  نهار  سام مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات
صادرا

 ت
 واردات

صادرا

 ت
 واردات

372 1,259 343 1,991 8% -58% 29 (732) 

372 343 

1,259 

1,991 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

1400ربع چهارم سال مالی  1399ربع چهارم سال مالی 

وربع چهارم سال مالی ۱۴۰۰میزان صادرات و واردات ربع چهارم سال مالی 
(ارزش به میلیون دالر)1399

صادرات به میلیون دالر امریکایی واردات به میلیون دالر امریکایی
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 ۱۳۹۹ نهار درماایسا با رب   ۱۴۰۰سام مالی  نهار دت ا ال  عمست صادراتی و وارداتی  ی رب  
 

 با میلیور دالی امییکایی( ارد ) 1399با رب  نهار   سام مالی  1400جسوم ماایسو  صادرات رب  نهار  سام مالی 

 1399ربع چهارم سال مالی  1400ربع چهارم سال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

 6 51 ذغال سنگ 27011900 1

 33 31 کشمش 08062000 2

 21 25 پنبه محلوچ 52030000 3

 42 22 جلغوزه سیاه 08028020 4

 56 20 انجیر خشک 08042020 5

 16 17 پیاز 07031010 6

 14 15 انگور 08061000 7

 21 13 هنگ و تخم هنگ 13021220 8

 9 12 مغز بادام 08021200 9

 7 12 انار 08109010 10

 225 218 ده قلم برتر مجموع

 118 154 سائر اقالم مجموع

 343 372 عمومی مجموع

 

 با میلیور دالی امییکایی( ارد )  1399با رب  نهار  سام مالی  1400جسوم ماایسو  واردات رب  نهار  سام مالی 

 1399ربع چهارمسال مالی  1400ربع چهارمسال مالی  اسم جنس Hs Code شماره

 160 79 آرد گندم 11010000 1

 13 71 تیل دیزل 27101910 2

 71 66 واردات برق 27160000 3

 54 65 تیل پطرول 27101220 4

 34 55 برنج سیله 10063000 5

 58 48 مایعگاز  27111100 6

 17 38 جات موتر و ماشین آالتپرزه 87089520 7

 A80 34 39تیل پطرول نوع  27101230 8

 84 33 منسوجات کتان 53091900 9

 43 31 منسوجات پولستری 55131900 10

 572 521 ده قلم برتر مجموع

 1,419 738 سائر اقالم مجموع

 1,991 1,259 عمومی مجموع

 

 دریافت ها
اد  انهههارو  بهههادا  مغز،و تمههه  هنهههگ هنهههگ، انگهههور، ادیههها، خشههه  ییانج،اتیجلغهههودت سههه، انبههها محلهههو ،  شهههم ، سهههنگ غهههام 

میلیهههور دالهههی میشهههود و    ۲۱۸جملههها دت  لههه    هههامیباشهههس  ۱۴۰۰ نههههار افغانسهههمار  هههی ربههه   تیجملههها ا هههال  عمهههست صهههادرا
اد مجمهههوع عمهههومی صهههادرات  ٪  ۵۹یهههن دت  لههه  صهههادراتی میلیهههور دالهههی میشهههود  ههها فی هههس  ا  ۱۵۴ئی ا هههال  سههها مجمهههوع

میلیهههور    ۱۱۸سهههائی ا هههال  صهههادراتی  مجمهههوعالهههی و میلیهههور د ۲۲۵ایهههن دت  لههه   مجمهههوع ۱۳۹۹مهههالی  میشهههود . و در سهههام
 .عمومی میباشدربع چهارم صادرات  مجموع٪ از  ۶۶ ا فی س  این دت  ل   دالی میباشس
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اطهههیوم نهههوع  لیهههت،آ ت نیمهههوتی و ماشههه جهههاتایدت، یما داد،لایسههه بهههین ، اطهههیوم لیهههت،بی  واردات، زمیهههد لیت،آرد دنهههس 
A80 ،میلیهههور   ۵۲۱دت  لههه   مجمهههوعارداتهههی میباشهههس  ههها اد جملههها ا هههال  عمهههست و  اولسهههمی منسهههوجاتو   مهههار منسهههوجات

دات عمههومی روا مجمههوعاد  ٪ ۴۱الههی میشههود  هها فی ههس  ایههن دت  لهه  میلیههور د  ۷۳۸ئی ا ههال  وارداتههی سهها مجمههوعدالههی و 
 مجمههوعو  تمیلیههور دالههی بههود  ۵۷۲حههسود  ۱۳۹۹الی سههام مهه نهههار ربهه   ایههن دت  لهه  عمههست واداتههی  ههی و مجمههوعمیباشههس. 

عمهههومی واردات  مجمهههوعاد  ٪ ۲۹فی هههس  ایهههن دت  لههه  عمهههست وارداتهههی میلیهههور دالهههی بهههودت  ههها  ۱۴۱۹سهههائیا ال  وارداتهههی 
 میشود .

 : در فی س  ۱۳۹۹ نهار  سام مالیرب   با ۱۴۰۰سام  نهار صادراتی  ی رب  عمست   ل جسوم ماایسو  دت 

 ) ارد  با میلیور دالی( 1400 ل  عمست صادراتی افغانسمار  ی رب  نهار  سام مالی  10جسوم ماایسو  

# Hs Code اسم جنس 
واحد 

 مقیاس
 ارزش به میلیون دالر مقدار

 1400درصدی تغیر ربع چهارم
 ۱۳۹۹در مقایسه با ربع چهارم 

 %87 51 594,735 تن ذغال سنگ 27011900 1

 %7- 31 16,015 تن کشمش 08062000 2

 %17 25 41,921 تن پنبه محلوچ 52030000 3

 %88- 22 2,527 تن جلغوزه سیاه 08028020 4

 %183- 20 3,500 تن انجیر خشک 08042020 5

 %3 17 99,087 تن پیاز 07031010 6

 %10 15 69,611 تن انگور 08061000 7

 %61- 13 200 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 8

 %28 12 2,693 تن مغز بادام 08021200 9

 %39 12 32,370 تن انار 08109010 10

 
 دریافت ها

  ۱۳۹۹سههام مههالی  ربهه  نهههار   در ماایسهها بهها ۱۴۰۰ ههی ربهه  نهههار  سههام مههالی در صههس  تغیی صههادراتیشههی ائ  عمههست 
 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰بارب  نهار  سام در ماایسا  ۲۰۲۱سام  رب  نهار  مطاب  

، افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۸۷حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰صهههاردات  غهههام سهههنگ  هههی ربههه  نههههار  
، صهههادرات میسههههسافهههزای  را نشهههار  ٪ ۳۹حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰ هههی ربههه  نههههار  صهههادرات انهههار 

، صهههادرات انجیهههی افهههزای  را نشهههار میسههههس ٪ ۲۸حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰ هههی ربههه  نههههار  مغزبهههادا  
، صههادرات جلغهههودت را نشههار میسههههس  هههاه  ٪ ۱۸۳حههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بهها ربههه  نهههار   ۱۴۰۰ ههی ربههه  نهههار  خشهه  

 را نشار میسهس.  اه  ٪ ۸۸حسود  ۱۳۹۹در ماایسا با رب  نهار   ۱۴۰۰ ی رب  نهار  سیات 
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 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰ده شرکائ عمده صادراتی و وارداتی افغانستان طی ربع چهارم 

 
 )ارزش به میلیون دالر( 1399با ربع چهارم 1400چارت مقایسوی شرکای عمده صادارتی افغانستان طی ربع چهارم  سال مالی

 1399صادرات طی ربع چهارم سال مالی  1400صادرات طی ربع  چهارم سال مالی  اسم مملکت شماره

 95 170 پاکستان 1

 167 92 هندوستان 2

 9 23.1 امارات متحده عربي 3

 0.5 19.2 ازبکستان 4

 42 16 چین 5

 5.6 11.0 عراق 6

 1.9 9.5 ایران 7

 7 7.0 هکهتر 8

 1 6.4 تاجکستان 9

 0.03 2.4 ترکمنستان 10

 329 356 ده کشور برتر مجموع

 13 16 سائر کشور ها مجموع

 343 372 عمومی مجموع

 دریافت ها
اد جملههها  تی منسهههمارو تاجکسهههمار، ا ههههتی، یاریههها، عهههیا ،نین، ادبکسهههمار، امهههارات ممحهههست عیبهههی، هنسوسهههمار، اا سهههمار

ور دالهههی و میلیههه ۳۵۶دت  شهههور عمهههست صههادراتی  مجمههوعمبیاشهههس  ههها  ۱۴۰۰ نهههار ربههه    شههور هههها  عمهههست صههادراتی  هههی
میشههود و   ٪ ۹۶صههادرات مجمههوع عمههومی  رمیلیههور دالههی بههودت  هها فی ههس  ایههن دت  شههور د ۱۶سههائی  شههور ههها  مجمههوع
میلیهههور دالهههی و فی هههس   ۱۳یلیهههور دالهههی و مجمهههوع سائی شهههور هههها م ۳۲۹حهههسود  ۱۳۹۹ نههههار دت  شهههور  هههی ربههه   مجمهههوع
 میشود. ٪ ۹۶ حسود۱۳۹۹  نهار د مجموع صادرات رب  دت  شور 

اد جملههها  ایزیانهههسونو ایهههزیمال، هنسوسهههمار،  زا سهههمار، ممحهههست عیبهههی امارات،تی منسهههمار، ادبکسهههمار، نینههه، اا سهههمار، یاریههها
سهههائی  مجمهههوعور دالهههی و میلیههه  ۱۱۲۵دت  شهههور  مجمهههوع ههها میباشهههس  ۱۴۰۰ نههههار  شهههورها  عمهههست وارداتهههی  هههی ربههه  

 )ارزش به میلیون دالر( 1399با ربع چهارم سال مالی  1400چارت مقایسوی شرکای عمده وارداتی  افغانستان طی ربع چهارم  سال مالی
 1399واردات طی ربع چهارمسال مالی  1400واردات طی ربع  چهارمسال مالی  اسم مملکت شماره

 322 349 ایران 1

 233 182 پاکستان 2

 318 137 چین 3

 165 113 ازبکستان 4

 120 109 ترکمنستان 5

 48 79 امارات متحده عربي 6

 165 62 قزاقستان 7

 171 45 هندوستان 8

 114 31 مالیزیا 9

 10 17 اندونیزیا 10

 1,665.84 1,125.1 ده کشور برتر مجموع

 324.72 133.6 سائر کشور ها مجموع

 1,991 1,259 عمومی مجموع
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ت  شهههور عمهههست د مجمهههوعاد مجمهههوع واردات میشهههود و  ٪ ۸۹لهههی میشهههود  ههها فی هههس  ایهههن دت  شهههور میلیهههور دا ۱۳۴ شهههورها 
یهههن دت میلیهههور دالهههی بهههودت و فی هههس  ا   ۳۲۵سهههائی  شهههورها  مجمهههوعور دالهههی و میلیههه ۱۶۶۶حهههسود   ۱۳۹۹ نههههار  هههی ربههه  

 میشود. ۱۳۹۹سام  نهار رب   اد مجموع واردات ٪ ۸۴ شور 

 : در فی س  ۱۳۹۹سام  نهار رب   با ۱۴۰۰سام  نهار صادراتی  ی رب  عمست  کشورجسوم ماایسو  ده

 

 دریافت ها
  ۱۳۹۹سههام مههالی   نهههار ربهه   در ماایسهها بهها ۱۴۰۰سههام مههالی  نهههار  ههی ربهه  در صههس  تغیی صههادراتیشههی ائ  عمههست 

 میالد   یار  یل است: ۲۰۲۰سام   نهار بارب  در ماایسا  ۲۰۲۱سام   نهار رب  مطاب  
٪ افهههزایش  ۹۹حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰صهههادرات افغانسهههمار بههها  شهههور تی منسهههمار  هههی ربههه  نههههار  

٪  ۹۷حههههسود  ۱۳۹۹ا بهههها ربهههه  نهههههار  در ماایسهههه ۱۴۰۰ ههههی ربهههه  نهههههار  رانشههههان میدهههههد. بههههه کشههههور ازبکسههههتان 

 ۸۶حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰ هههی ربههه  نههههار  افهههزایش رانشهههان میدههههد. بهههه کشهههور تاجکسهههتان 
٪ افهههزایش  ۸۰حهههسود  ۱۳۹۹در ماایسههها بههها ربههه  نههههار   ۱۴۰۰ هههی ربههه  نههههار  ٪ افهههزایش رانشهههان میدهد.بهههه ایهههران 

در ماایسهههها بهههها ربهههه   ۱۴۰۰ ههههی ربهههه  نهههههار  دوسههههتان و چههههین رانشههههان میدهد.صههههادرات افغانسههههتان بههههه کشههههور هن
 ٪ کاهش رانشان میدهد. ۹۷٪ و  ۸۱حسود  ۱۳۹۹نهار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ارزش به میلیون دالر) 1400کشور عمده صادراتی طی ربع چهارم سال مالی  10جدول مقایسوی 
 1399در مقایسه با ربع چهارم  1400درصدی تغیر ربع چهارم ارزش به میلیون دالر اسم مملکت #

 %44 170 پاکستان 1

 %81- 92 هندوستان 2

 %59 23 امارات متحده عربي 3

 %97 19 ازبکستان 4

 %172- 16 چین 5

 %49 11 عراق 6

 %80 10 ایران 7

 %0.1- 7 هکهتر 8

 %86 6 تاجکستان 9

 %99 2 ترکمنستان 10
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 : ۱۴۰۰شرکائ عمده تجارتی افغانستان طی سال مالی  گزارشبخش سوم 

 پاکستان:
میلیههور دالههی بههودت  ۶۳۴میلیههور دالههی، واردات ار درحههسود  ۳۰۶ حههسود  ۱۴۰۰ مههالی صههادرات افغانسههمار بهها  شههور اا سههمار  ههی سههام

حجهه  ، میلیههور دالههی   ۳۲۸ حههسودو بههیالنس تجههارت منفههی  ۶۷% حههسودو فی ههس  واردات اد آر  شههور  ۳۳% حههسودفی ههس  صههادرات 
لیههور دالههی بههودت می ۷۳۲میلیههور ، واردات درحههسود  ۲۱۲ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹، و ههی سههام مههالی میلیههور دالههی  میباشههس  ۹۴۱تجههارت 

تجههارت  و حجهه میلیههور دالههی،  ۵۲۱بههیالنس تجههارت منفههی  و ۷۸٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس  ۲۲٪ حههسودفی ههس  صههادرات 
 میلیور دالی میباشس. ۹۴۴

 ۱۳۹۹بها سهام مهالی  در ماایسها ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 
     ۱۵٪لههی اسههت و در واردات میلیههور دا  ۹۵را نشههار میسهههس و تفههاوت صههادرات افههزای    ۳۱٪ اا سههمار بهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

  میلیور دالی است . ۹۸تفاوت واردات منفی  را نشار میسهس  ا  اه فی س 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور اا سمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 212 306 صادرات 1

 732 634 واردات 2

 944 941 دوران تجارت 3

 (521) (328) بیالنس تجارت 4

 %22 %33 سهم صادرات 5

 %78 %67 سهم واردات 6

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

306 634 212 732 31% -15% 95 (98) 
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در مقایسه با سال ۱۴۰۰میزان تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی سال مالی 
( ارزش به میلیون دالر) ۱۳۹۹مالی 

صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰مالی  پاکستان طی سالکشور افغانستان باده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 )ارزش به میلیون دالر( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور اا سمار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 26 64 ذغال سنگ 1

 35 43 پنبه محلوچ 2

 18 29 انگور 3

 31 21 بادنجان رومی 4

 12 19 قالین 5

 10 16 پیاز 6

 5 15 سنگ تالک 7

 8 12 انار 8

 6 11 سیب 9

 6 9 بادرنگ 10

 157 239 ده قلم برتر مجموع

 54 67 سائر اقالم مجموع

 212 306 عمومی مجموع

سهائی ا هال   مجمهوعو میلیهور دالهی  ۳۵۳، واردات میلیهور دالهی ۶۷ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی ۲۳۹دت  ل  عمهست صهادرات  مجموع

 و مجمهوع، میلیهور دالهی ۵۷سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعمیلیهور دالهی و  ۱۵۷دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹میلیهور دالهی و در سهام  ۲۸۱وارداتی 

و  ٪۷۸فی ههس  دت  لهه  عمههست صههادراتی در مجمههوع صههادرات  میلیههور دالههی میباشههس. ۳۲۷ئی ا ههال  وارداتههی میلیههور دالههی وسهها ۴۰۶دت  لهه  وارداتههی 

 میباشد. ٪۵۵و واردات  ٪۷۴صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۵۶واردات 

 )ازش به میلیون دالر( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور اا سمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 128 107 سمنت 1

 113 80 برنج سیله 2

 26 33 برنج میده شده 3

 31 27 ادویه طبی 4

 18 24 روغن گل آفتاب پرست 5

 28 24 تخته اشپمپلیت 6

 19 18 لباس لیالمی 7

 21 14 لهکه 8

 16 13 مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 9

 4 13 جواری 10

 406 353 ده قلم برتر مجموع

 327 281 سائر اقالم مجموع

 732 634 عمومی مجموع



33 | P a g e  
 

 هندوستان

ی بههودت میلیههور دالهه  ۴۱۹یلیههور دالههی، واردات ار درحههسود م ۳۰۶ حههسود  ۱۴۰۰ مههالی  ههی سههام هنسوسههمارصههادرات افغانسههمار بهها  شههور 
،  اسههت میلیههور دالههی   ۱۱۲ حههسودو بههیالنس تجههارت منفههی   ۵۸% حههسودس  واردات اد آر  شههور و فی هه  ۴۳% حههسودفی ههس  صههادرات 
میلیههور   ۴۹۰، واردات درحههسود  دالههی میلیههور  ۴۰۶ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مههالی ، و ههی میلیههور دالههی  میباشههس   ۷۲۵حجهه  تجههارت 

و میلیههور دالههی،   ۸۴تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت ۵۵٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس   ۴۵ ٪ حههسوددالههی بههودت فی ههس  صههادرات 
 میلیور دالی میباشس.  ۸۹۶تجارت  حج 

 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

میلیههور دالههی اسههت و در واردات   ۱۰۰ و تفههاوت صههادرات منفههی  ههیدت اسههت   ههاه   ۳۱ ٪  هنسوسههمار بهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

 میلیور دالی است .  ۷۱ار میسهس  ا تفاوت واردات منفی را نش  اه  ٪۱۷

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور هنسوسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 406 306 صادرات 1

 490 419 واردات 2

 896 725 دوران تجارت 3

 (84) (112) بیالنس تجارت 4

 %45 %42 سهم صادرات 5

 %55 %58 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

306 419 406 490 -32% -17% (100) (71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  هندوستانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 
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( ارد  با میلیور دالی) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور هنسوسمار  ی سام مالی 

صادرات واردات
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 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور هنسوسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 100 98 هنگ و تخم هنگ 1

 65 50 کشمش 2

 94 34 انجیر خشک 3

 22 28 مغز پسته 4

 20 16 زعفران 5

 18 16 مغز بادام 6

 20 12 زیره سبز 7

 0.3 11 ماش 8

 8 5 سیب 9

 4 4.6 بادام 10

 352 276 ده قلم برتر مجموع

 54 30 سائر اقالم مجموع

 406 306 عمومی مجموع

سهائی ا هال   مجمهوعو میلیهور دالهی  ۳۴۰، واردات میلیهور دالهی ۳۰ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی  ۲۷۶دت  ل  عمهست صهادرات  مجموع

 و مجمهوع، میلیهور دالهی ۵۴سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعمیلیهور دالهی و   ۳۵۲دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹میلیهور دالهی و در سهام  ۷۹وارداتی 

و  ٪۹۰فی ههس  دت  لهه  عمههست صههادراتی در مجمههوع صههادرات  میلیههور دالههی میباشههس.  ۱۰۷ئی ا ههال  وارداتههی میلیههور دالههی وسهها  ۳۸۲دت  لهه  وارداتههی 

 میباشد ٪۷۸و واردات  ٪۸۷صادرات  ۱۳۹۹است و در  ۱۴۰۰طی  ٪۸۱واردات 

 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور هنسوسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 264 228 شکر 1

 26 23 طبیادویه  2

 36 21 منسوجات کتان 3

 25 20 سایر اشیایی المونیمی 4

 10 16 پان )نصوار صنعتی( 5

 7 8 تایر موتر تیزرفتار 6

 2 8 زیره سفید 7

 3 5 سایر وسایل برقی 8

 2 5 بل برق المونیمیکه 9

 7 5 لباس زنانه 10

 382 340 ده قلم برتر مجموع

 107 79 سائر اقالم مجموع

 490 419 عمومی مجموع
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 چین

ی بههودت میلیههور دالهه   ۸۱۱واردات ار درحههسود و یلیههور دالههی، م  ۴۷ حههسود  ۱۴۰۰مههالی   ههی سههام نههینا  شههور صههادرات افغانسههمار بهه
 میلیههور دالههی  ۷۶۴ منفههی حههسودو بههیالنس تجههارت  اسههت  ۹۵ % حههسودس  واردات اد آر  شههور و فی هه   ۵%  حههسودفی ههس  صههادرات 

درحهسود ار  شهور ، واردات  دالهی میلیهور  ۵۵ حهسودصهادرات  ۱۳۹۹سهام مهالی ، و هی میلیهور دالهی  میباشهس   ۸۵۸حج  تجهارت ،  است
  ۹۳۱تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت ۹۵ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس    ۵ ٪ حههسودمیلیههور دالههی بههودت فی ههس  صههادرات   ۹۸۷

 میلیور دالی میباشس. ۱۰۴۲تجارت  و حج میلیور دالی، 
 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

  ۲۲ ٪میلیههور دالههی اسههت و در واردات   ۹و تفههاوت صههادرات منفههی     ههیدت اسههت  ههاه ۱۸ ٪ نههینبهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

 میلیور دالی است .  ۱۷۵منفی ار میسهس  ا تفاوت واردات   را نش اه

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور نین  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 55 47 صادرات 1

 987 811 واردات 2

 1,042 858 دوران تجارت 3

 (931) (764) بیالنس تجارت 4

 %5 %5 سهم صادرات 5

 %95 %95 سهم واردات 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

47 811 55 987 -18% -22% (9) (175) 
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( ارد  با میلیور دالی) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور نین  ی سام مالی 

صادرات واردات



36 | P a g e  
 

 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰چین طی سال مالی کشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 ) ارزش به میلیون دالر( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شورنین  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 48 36 جلغوزه سیاه 1

 5 7 پت کرک 2

 0.03 2 های گرانبها و نیمه گرانبهاسنگ 3

 2 1 تار نخی 4

 1 1 زردآلو خشک 5

 0.09 0.1 کشمش 6

 0.02 0.1 قالین 7

 0.004 0.1 پشم گوسفند 8

 0.25 0.1 جات خشکسایر میوه 9

 0.004 0.02 گلیم 10

 55 46 ده قلم برتر مجموع

 0.2 0.4 سائر اقالم مجموع

 55 47 عمومی مجموع

سهائی ا هال   مجمهوعو میلیهور دالهی   ۵۴۷، واردات میلیهور دالهی ۰,۴ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی  ۴۶دت  ل  عمهست صهادرات  مجموع

و ، میلیههور دالههی  ۰,۲سههائی ا ههال  صههادراتی  مجمههوعمیلیههور دالههی و   ۵۵دت  لهه  صههادراتی  مجمههوع ۱۳۹۹میلیههور دالههی و در سههام مههالی  ۲۶۴وارداتههی 

فی هس  دت  له  عمهست صهادراتی در مجمهوع صهادرات  میلیهور دالهی میباشهس.  ۴۲۷ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها  ۵۵۹دت  له  وارداتهی  مجمهوع

 میباشد. ٪۵۷و واردات  ٪۱۰۰صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۶۷و واردات  ۹۹٪

 ) ارزش به میلیون دالر( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شورنین  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 87 196 منسوجات پولستری 1

 212 160 منسوجات کتان 2

 92 71 تایر موتر تیزرفتار 3

 62 48 آفتابیسولر  4

 34 20 وسایل مخابراتی 5

 16 12 پولی وینایل کلوراید 6

 10 12 تایر و تیوپ موتر بس 7

 12 11 کمپل 8

 14 10 کاغذ کارتن سازی 9

 20 8 کتابچه 10

 559 547 ده قلم برتر مجموع

 427 264 سائر اقالم مجموع

 987 811 عمومی مجموع
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 امارات متحده عربی

میلیهور   ۱۷۸ار درحهسود  یلیهور دالهی، و وارداتم  ۴۱ حهسود  ۱۴۰۰ مهالی  هی سهام امهارات ممحهست عیبهیصادرات افغانسهمار بها  شهور 
میلیههور  ۱۳۷منفههی  حههسوداسههت و بههیالنس تجهارت  ۸۱ %حهسودس  واردات اد آر  شههور و فی هه ۱۹ % حههسودی بههودت فی ههس  صهادرات داله
ار  شههور ، واردات  دالههی میلیههور ۲۶ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مههالی ، و ههی میلیههور دالههی  میباشههس  ۲۱۹رت حجهه  تجهها،  اسههت دالههی

تجهارت منفههی  و بهیالنس بهودت ۸۶ ٪ حههسودواردات ار  شهور  و فی هس  ۱۴ ٪ حهسودمیلیهور دالهی بهودت فی ههس  صهادرات  ۱۵۳درحهسود 
 میلیور دالی میباشس. ۱۷۹تجارت  و حج میلیور دالی،  ۱۲۸

 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

 ٪میلیهور دالهی اسهت و در واردات  ۱۵و تفهاوت صهادرات   هیدت اسهت  افهزای  ۳۸ ٪ امهارات ممحهست عیبهیبها  شهور  صادرات افغانسمار

 میلیور دالی است . ۲۵ار میسهس  ا تفاوت واردات را نش افزای  ۱۴

 ) ارد  با میلیور دالی(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰ ی سام مالی  امارات ممحست عیبیمیزار تجارت افغانسمار با  شور 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 26 41 صادرات 1

 153 178 واردات 2

 179 219 دوران تجارت 3

 (128) (137) بیالنس تجارت 4

 %14 %19 سهم صادرات 5

 %86 %81 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

41 178 26 153 38% 14% 15 25 
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ارد  ) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور ممحست عیبی امارات  ی سام مالی 

( با میلیور دالی

صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰امارات متحده عربی طی سال مالی کشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 ) ارزش به میلیون دالر( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور امارات ممحست عیبی  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 7 8 شمش سرب 1

 6 6 زیره سبز 2

 1 5 مغز بادام 3

 1 4 عصاره نباتی 4

 1 3 سایر حبوبات 5

 0.3 2 زعفران 6

 1 2 جلغوزه سیاه 7

 2 2 کشمش 8

 1 2 تخم تربوز 9

 0.1 1 مغز پسته 10

 20 37 ده قلم برتر مجموع

 5 4 سائر اقالم مجموع

 26 41 عمومی مجموع

 مجمههوعو میلیههور دالههی  ۱۲۹، واردات میلیههور دالههی ۴ئی ا ههال  صههادراتی سهها مجمههوعو  میلیههور دالههی ۳۷دت  لهه  عمههست صههادرات  مجمههوع

 ۵سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعی و میلیهور داله ۲۰دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹ مهالی میلیهور دالهی و در سهام ۴۹سائی ا ال  وارداتی 

فی هس  دت  له  عمهست صهادراتی در  میلیهور دالهی میباشهس. ۵۱داتهی ئی ا هال  وارمیلیهور دالهی وسها ۱۰۲دت  ل  وارداتهی  و مجموع، میلیور دالی

 میباشد ٪۶۷و واردات  ٪۷۹صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۷۳و واردات  ٪۸۹مجموع صادرات 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور امارات ممحست عیبی  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 0.2 36 جات موتر و ماشین آالتپرزه 1

 32 22 مبالیل 2

 9 21 طال 3

 10 10 خالی المونیمیقوطی  4

 21 10 سگرت 5

 0.1 7 تایر موتر تیزرفتار 6

 1 7 روغن گل آفتاب پرست 7

 14 6 شکر 8

 3 5 لباس لیالمی 9

 13 5 روغن نباتی 10

 102 129 ده قلم برتر مجموع

 51 49 سائر اقالم مجموع

 153 178 عمومی مجموع
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 ازبکستان

ی بههودت میلیههور دالهه ۴۶۹ار درحههسود  یلیههور دالههی، و وارداتم ۲۲ حههسود ۱۴۰۰ مههالی  ههی سههام ادبکسههمارصههادرات افغانسههمار بهها  شههور 
،  اسهت میلیهور دالهی ۴۴۷منفهی  حهسوداسهت و بهیالنس تجهارت  ۹۵% حهسودس  واردات اد آر  شهور و فی ه ۵ % حهسودفی س  صهادرات 

 ۵۴۹درحههسود ار  شههور ، واردات  دالههی میلیههور ۲ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مههالی ، و ههی میلیههور دالههی  میباشههس  ۴۹۲رت حجهه  تجهها
 ۵۴۷تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت ۹۹,۶ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس  ۰,۴ ٪ حههسودمیلیههور دالههی بههودت فی ههس  صههادرات 

 میلیور دالی میباشس. ۵۵۱تجارت  و حج میلیور دالی، 
 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

 ۱۷ ٪میلیههور دالههی اسههت و در واردات  ۲۰و تفههاوت صههادرات  افههزای   ههیدت اسههت  ۹۱ ٪ ادبکسههماربهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

 میلیور دالی است . ۷۹منفی ار میسهس  ا تفاوت واردات را نش  اه 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور ادبکسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 2 22 صادرات 1

 549 469 واردات 2

 551 492 دوران تجارت 3

 (547) (447) بیالنس تجارت 4

 %0.4 %5 سهم صادرات 5

 %99.6 %95 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

22 469 2 549 91% -17% 20 (79) 
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ازبکستان طی سال مالی کشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 ارد  با میلیور دالی()۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور ادبکسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 0.1 11 کچالو 1

 0.01 1 قالین 2

 0.1 0.5 زردآلو خشک 3

 0.1 0.3 مغز بادام 4

 0.2 0.2 زیره سبز 5

 0.1 0.2 تالکسنگ  6

 0.2 0.1 سایر نباتات طبی 7

 0.1 0.1 ظروف المونیم 8

 0.1 0.1 پوست قره قل 9

 0.002 0.005 روده گوسفندی 10

 1 13 ده قلم برتر مجموع

 1 9 سائر اقالم مجموع

 2 22 عمومی مجموع

 مجمههوعو میلیههور دالههی  ۴۴۲، واردات میلیههور دالههی ۹ئی ا ههال  صههادراتی سهها مجمههوعو  میلیههور دالههی ۱۳دت  لهه  عمههست صههادرات  مجمههوع

 ۱سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعی و میلیهور داله ۱دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹ مهالی میلیهور دالهی و در سهام ۲۷سائی ا هال  وارداتهی 

عمهست صهادراتی در  فی هس  دت  له  میلیهور دالهی میباشهس. ۸۸ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها ۴۶۱دت  ل  وارداتهی  و مجموع، میلیور دالی

 میباشد. ٪۸۴و واردات  ٪۴۱صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۹۴و واردات  ٪۶۰مجموع صادرات 

 ارد  با میلیور دالی()۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور ادبکسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 198 237 آرد دنس  1

 135 108 واردات بی  2

 32 25 لوبیا  سیخ 3

 9 18 دنس  4

 10 16 میاو  یوریا ه ود  5

 53 14 سیخ دوم 6

 7 10 و فاسفور(میاو  دارا  دوعن ی ) نایمیوجن  هها  سایی ود 7

 3 6 تم  میغ 8

 13 5 سمنت 9

 2 3 تخم آفتاب پرست 10

 461 442 ده قلم برتر مجموع

 88 27 سائر اقالم مجموع

 549 469 عمومی مجموع
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 هیکتر

ی بهودت فی هس  میلیهور داله ۷۱یهور دالهی، و واردات ار درحهسود یلم ۲۱حهسود  ۱۴۰۰مهالی   هی سهام ا ههتیصادرات افغانسمار بها  شهور 
حجهه  ،  اسههت میلیههور دالههی ۵۱منفههی  حههسودو بههیالنس تجههارت  اسههت ۷۸% حههسودس  واردات اد آر  شههور و فی هه ۲۲%  حههسودصههادرات 
میلیهور دالهی  ۶۰درحهسود ار  شهور ، واردات  دالهی میلیهور ۱۶ حهسودصهادرات  ۱۳۹۹سهام مهالی ، و هی میلیهور دالهی  میباشهس  ۹۲تجارت 

 و حجهه میلیههور دالههی،  ۴۴تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت ۷۹ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس  ۲۱ ٪ حههسودبههودت فی ههس  صههادرات 
 میلیور دالی میباشس. ۷۷تجارت 

 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

را  افهزای  ۱۵ ٪میلیهور دالهی اسهت و در واردات  ۴و تفهاوت صهادرات  افهزای   هیدت اسهت  ۲۱ ٪ ا ههتیبها  شهور  صهادرات افغانسهمار

 میلیور دالی است . ۱۱ار میسهس  ا تفاوت واردات نش

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰ا  ی سام مالی  همیزار تجارت افغانسمار با  شور تی

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 16 21 صادرات 1

 60 71 واردات 2

 77 92 دوران تجارت 3

 (44) (51) بیالنس تجارت 4

 %21 %22 سهم صادرات 5

 %79 %78 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

21 71 16 60 21% 15% 4 11 
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  هیکترکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

)ارد  با میلیور ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰ا  ی سام مالی  هدت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شورتی
 دالی(

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 6 3 زیره سبز 1

 2 2.6 تخم تربوز 2

 0.1 2.1 کُنجد 3

 1 2.0 قالین 4

 2 2 کشمش 5

 1 1.1 مغز بادام 6

 1 1 پوست گاو 7

 0.5 1 مغز پسته 8

 1 0.7 سایر نباتات طبی 9

 0.0002 0.6 پنبه محلوچ 10

 13 16 ده قلم برتر مجموع

 3 5 سائر اقالم مجموع

 16 21 عمومی مجموع

 مجمههوعو میلیههور دالههی  ۴۴۲، واردات میلیههور دالههی ۹ئی ا ههال  صههادراتی سهها مجمههوعو  میلیههور دالههی ۱۳دت  لهه  عمههست صههادرات  مجمههوع

 ۱سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعی و میلیهور داله ۱دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹ مهالی میلیهور دالهی و در سهام ۲۷سائی ا هال  وارداتهی 

دراتی در عمهست صها فی هس  دت  له  میلیهور دالهی میباشهس. ۸۸ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها ۴۶۱دت  ل  وارداتهی  و مجموع، میلیور دالی

 میباشد. ٪۴۵و واردات  ٪۸۲صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۵۳و واردات  ٪۷۷مجموع صادرات 

 

 ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی  ۱۴۰۰ه طی سال مالی کهده قلم عمده واردات افغانستان از کشورتر

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 8 9 پمپرز 1

 7 6 تخم مرغ 2

 2 4 ادویه طبی 3

 2 3 سیم مسی 4

 1 3 بالون گاز 5

 4 3 پرست روغن گل آفتاب 6

 0.02 2 پلیت مرکز گرمی 7

 0.2 2 سایر وسایل برقی 8

 3 2 چپراس 9

 0.3 2 وسایل مخابراتی 10

 27 37 ده قلم برتر مجموع

 33 34 سائر اقالم مجموع

 60 71 عمومی مجموع
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 ایران

ی بههودت میلیههور دالهه 1033لیههور دالههی، و واردات ار درحههسود یم ۲۱حههسود  ۱۴۰۰مههالی   ههی سههام ایههیارصههادرات افغانسههمار بهها  شههور 
 اسهت میلیهور دالهی ۱۰۱۲منفهی  حهسودت و بهیالنس تجهارت اسه ۹۸% حهسودآر  شهور س  واردات اد و فی ه ۲%  حهسودفی س  صهادرات 

 ۱۱۰۴درحههسود ار  شههور ، واردات  دالههی میلیهور ۸ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مهالی ، و ههی میلیههور دالهی  میباشههس  ۱۰۵۳حجه  تجههارت ، 
میلیهور  ۱۰۹۶تجهارت منفهی  و بهیالنس بهودت  ۹۹ ٪ حهسودواردات ار  شهور  و فی هس  ۱ ٪ حهسودمیلیور دالهی بهودت فی هس  صهادرات 

 میلیور دالی میباشس. ۱۱۱۲تجارت  و حج دالی، 
 ۱۳۹۹در ماایسها بها سهام مهالی  ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

را   ههاه   ۷ ٪میلیههور دالههی اسههت و در واردات  ۱۳درات و تفههاوت صهها افههزای   ههیدت اسههت  ۶۲ ٪ ایههیاربهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

 میلیور دالی است . ۷۱ منفیار میسهس  ا تفاوت واردات نش

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور اییار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 8 21 صادرات 1

 1,104 1,033 واردات 2

 1,112 1,053 دوران تجارت 3

 (1,096) (1,012) بیالنس تجارت 4

 %1 %2 سهم صادرات 5

 %99 %98 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

21 1,033 8 1,104 62% -7% 13 (71) 
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صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  ایرانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 )ارد  با میلیور دالی(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور اییار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 3 7 کُنجد 1

 0 4 مغز بادام 2

 2 2 تخم تربوز 3

 1 2 کشمش 4

 0.1 1 شمش سرب 5

 0.5 1 تخم سبزیجات 6

 0.2 1 زیره سبز 7

 0.1 0.4 پنبه محلوچ 8

 0.1 0.4 های تازهگل 9

 0.2 0.4 سایر نباتات تیلی 10

 7 17 ده قلم برتر مجموع

 1 3 سائر اقالم مجموع

 8 21 عمومی مجموع

 مجمههوعو میلیههور دالههی  ۶۲۸، واردات میلیههور دالههی ۳ئی ا ههال  صههادراتی سهها مجمههوعو  میلیههور دالههی ۱۷دت  لهه  عمههست صههادرات  مجمههوع

 ۱سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعی و میلیهور داله ۷دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹ مهالی میلیهور دالهی و در سهام ۴۰۵سائی ا ال  وارداتی 

صهادراتی عمهست  فی هس  دت  له  میلیهور دالهی میباشهس. ۴۹۸ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها ۶۰۵دت  له  وارداتهی  و مجموع، میلیور دالی

 میباشد. ٪۵۵و واردات  ٪۸۵صادرات  ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۶۱و واردات  ٪۸۳در مجموع صادرات 

 ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور اییار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 L05 – 62 123 185تیل دیزل نوع  1

 A80 110 74تیل پطرول نوع  2

 73 84 گاز مایع 3

 7 84 تیل دیزل 4

 56 65 تیل پطرول 5

 105 51 سمنت 6

 51 48 واردات برق 7

 25 34 سیخ گول 8

 18 15 روغن حیوانی 9

 13 14 مکرونی 10

 605 628 ده قلم برتر مجموع

 498 405 سائر اقالم مجموع

 1,104 1,033 عمومی مجموع
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 تاجکستان

ی بههودت میلیههور دالهه ۸۶یلیههور دالههی، و واردات ار درحههسود م ۹ حههسود ۱۴۰۰مههالی   ههی سههام تاجکسههمارصههادرات افغانسههمار بهها  شههور 
،  اسهت میلیهور دالهی ۷۷منفهی  حهسوداسهت و بهیالنس تجهارت  ۹۰% حهسودس  واردات اد آر  شهور و فی ه ۱۰%  حهسودفی س  صهادرات 

میلیهور  ۸۷ درحهسود ار  شهور ، واردات  دالهی میلیهور ۳ حهسودصهادرات  ۱۳۹۹سهام مهالی ، و هی میلیهور دالهی  میباشهس  ۹۶حج  تجارت 
و میلیههور دالههی،  ۸۴تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت  ۹۷ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس  ۳ ٪ حههسوددالههی بههودت فی ههس  صههادرات 

 میلیور دالی میباشس. ۹۰تجارت  حج 
 ۱۳۹۹بها سهام مهالی  در ماایسها ۱۴۰۰سهام مهالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجهارت در معیهاد   هی شهست ، دریافهت هها ایهن بهودت اسهت  ها 

  ۰,۱ ٪میلیههور دالههی اسههت و در واردات  ۶و تفههاوت صههادرات  افههزای   ههیدت اسههت  ۶۸ ٪ تاجکسههماربهها  شههور  صههادرات افغانسههمار

 میلیور دالی است . ۰,۱منفی ار میسهس  ا تفاوت واردات را نش  اه 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور تاجکسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 3 9 صادرات 1

 87 86 واردات 2

 90 96 دوران تجارت 3

 (84) (77) بیالنس تجارت 4

 %3 %10 سهم صادرات 5

 %97 %90 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

9 86 3 87 68% -0.1% 6 (0.1) 
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( ارد  با میلیور دالی) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور تاجکسمار  ی سام مالی 

صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  تاجکستانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 )ارد  با میلیور دالی(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور تاجکسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 0.01 1 کهبارجامه پالستی 1

 0.4 1 بادرنگ 2

 1 0.4 تخم رشقه 3

 0.3 0.3 دانه مرغ 4

 1 0.2 زیره سبز 5

 0.01 0.05 تربوز 6

 0.1 0.04 کشمش 7

 0.02 0.03 میاوی یوریاکهکود  8

 0.1 0.01 سیب 9

 0.001 0.003 انار 10

 2 3 ده قلم برتر مجموع

 1 6 سائر اقالم مجموع

 3 9 عمومی مجموع

 

سهائی  مجمهوعو میلیهور دالهی  ۸۵، واردات میلیهور دالهی ۶ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی ۳دت  له  عمهست صهادرات  مجموع

میلیهور  ۱سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعی و میلیهور داله ۲دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹ مهالی میلیهور دالهی و در سهام ۱ا ال  واردات 

عمهست صهادراتی در مجمهوع    دت  له فی هس میلیهور دالهی میباشهس. ۲ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها ۸۴دت  له  وارداتهی  و مجمهوع، دالی

 میباشد. ٪۹۷و واردات  ٪۷۸صادرات   ۱۳۹۹و در  است ۱۴۰۰طی  ٪۹۹٪ و واردات  ۳۰صادرات 

 )ارد  با میلیور دالی(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور تاجکسمار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 38.9 56.3 واردات برق 1

 31.0 21.9 سمنت 2

 0.8 1.8 سیخ گول 3

 5.9 1.4 عصاره نباتی 4

 5.2 1.2 پیاز 5

 1.6 0.9 مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 6

 0.2 0.8 خام فابریکات صنعتی که حالت دوگانه داردمواد  7

 0.02 0.5 پسته 8

 0.02 0.4 پالستیک باطله 9

 0.4 0.3 مرغ 10

 84 85 ده قلم برتر مجموع

 2.37 1 سائر اقالم مجموع

 86.56 86 عمومی مجموع
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 قزاقستان

ی بههودت میلیههور دالهه ۴۳۱یلیههور دالههی، و واردات ار درحههسود م ۴ حههسود ۱۴۰۰مههالی   ههی سههام  زا سههمار  صههادرات افغانسههمار بهها  شههور
،  اسهت میلیهور دالهی ۴۲۷منفهی  حهسوداسهت و بهیالنس تجهارت  ۹۹% حهسودس  واردات اد آر  شهور فی هو  ۱%  حهسودفی س  صهادرات 
  ۶۴۸درحههسود ار  شههور ، واردات  دالههی میلیههور ۲ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مههالی ، و ههی میلیههور دالههی  میباشههس  ۴۳۶حجهه  تجههارت 

  ۶۴۶تجههارت منفههی  و بههیالنس بههودت  ۸. ۹۹ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس  ۰,۲ ٪ حههسودمیلیههور دالههی بههودت فی ههس  صههادرات 
 میلیور دالی میباشس. ۶۴۹تجارت  و حج میلیور دالی، 

صادرات  ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰سام مالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجارت در معیاد   ی شست ، دریافت ها این بودت است  ا 

ار میسهس  ا را نش  اه   ۵۰ ٪میلیور دالی است و در واردات   ۳و تفاوت صادرات  افزای   یدت است   ۶۵ ٪  زا سماربا  شور  افغانسمار

 میلیور دالی است . ۲۱۷منفی تفاوت واردات 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور  زافسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 2 4 صادرات 1

 648 431 واردات 2

 649 436 دوران تجارت 3

 (646) (427) بیالنس تجارت 4

 %0.2 %1 سهم صادرات 5

 %99.8 %99 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

4 431 2 648 65% -50% 3 (217) 
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( ارد  با میلیور دالی) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور  زافسمار  ی سام مالی 

صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  قزاقستانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 ارد  با میلیور دالی() ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور  زا سمار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 1 2 کشمش 1

 - 1 زردآلو خشک 2

 - 0.3 مشروبات غیرالکولی انرژی زا 3

 - 0.3 مشروبات غیرالکولی غیرانرژی زا 4

 - 0.2 آب میوه 5

 0.08 0.1 دیگ زود پز 6

 0.02 0.1 صنایع دستی 7

 0.0001 0.01 سایر وسایل برقی 8

 0.003 0.01 سنگ تالک 9

 0.0001 0.00003 کهظروف پالستی 10

 2 4 ده قلم برتر مجموع

 0.02 1 سائر اقالم مجموع

 2 4 عمومی مجموع

سهائی  مجمهوعو میلیهور دالهی  ۸۵، واردات میلیهور دالهی ۶ا هال  صهادراتی ئی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی ۳دت  له  عمهست صهادرات  مجموع

میلیهور  ۱سهائی ا هال  صهادراتی  مجمهوعمیلیهور دالهی و  ۲دت  له  صهادراتی  مجمهوع ۱۳۹۹میلیهور دالهی و در سهام مهالی  ۱ا ال  واردات 

فی هس  دت  له  عمهست صهادراتی در مجمهوع  دالهی میباشهس.میلیهور  ۲ئی ا هال  وارداتهی میلیهور دالهی وسها ۸۴دت  له  وارداتهی  و مجمهوع، دالی

 میباشس. ٪۹۷و واردات  ٪۷۸صادرات   ۱۳۹۹است و در  ۱۴۰۰ ی  ٪۹۹و واردات  ٪ ۳۰صادرات 

 ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور  زا سمار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 328 249 آرد گندم 1

 104 112 گندم 2

 16 12 آهن چادر 3

 63 9 گاز مایع 4

 15 9 زغر 5

 4 7 تخم مرغ 6

 16 7 که حالت دوگانه داردمواد خام فابریکات صنعتی  7

 9 5 میاوی دارای دوعنصر ) نایتروجن و فاسفور(کههای سایرکود 8

 3 4 مطر خشک 9

 5 4 روغن گل آفتاب پرست 10

 562 418 ده قلم برتر مجموع

 85 14 سائر اقالم مجموع

 648 431 عمومی مجموع
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 عربستان سعودی

ی بهودت فی هس  میلیهور داله ۲یلیهور دالهی، و واردات ار درحهسود م ۹ حهسود ۱۴۰۰مهالی   هی سهام  عیبسهمار صادرات افغانسمار با  شهور
حجهه  تجههارت ،  اسههت میلیههور دالههی ۷ حههسوداسههت و بههیالنس تجههارت  ۲۰% حههسودس  واردات اد آر  شههور و فی هه ۸۰%  حههسودصههادرات 

میلیههور دالههی بههودت   ۴درحههسود ار  شههور ، واردات  دالههی میلیههور ۷ حههسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مههالی ، و ههی میلیههور دالههی  میباشههس  ۱۱
 ۱۱تجههارت  و حجهه میلیههور دالههی،   ۳تجههارت  و بههیالنس بههودت   ۳۶ ٪ حههسودواردات ار  شههور  فی ههس  و ۶۴ ٪ حههسودفی ههس  صههادرات 
 میلیور دالی میباشس.

صادرات  ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰سام مالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجارت در معیاد   ی شست ، دریافت ها این بودت است  ا 

ار را نش  اه   ۷۵ ٪میلیور دالی است و در واردات   ۲و تفاوت صادرات  افزای   یدت است   ۲۶ ٪ سعود عیبسمار با  شور  افغانسمار

 میلیور دالی است . ۲منفی میسهس  ا تفاوت واردات 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰ ی سام مالی  عیبسمار سعود میزار تجارت افغانسمار با  شور 
 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 7 9 صادرات 1

 4 2 واردات 2

 11 11 دوران تجارت 3

 3 7 بیالنس تجارت 4

 %64 %80 سهم صادرات 5

 %36 %20 سهم واردات 6

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

9 2 7 4 26% -75% 2 (2) 
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ارد  با ) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور سعود  عیبسمار  ی سام مالی 

(میلیور دالی

صادرات واردات
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 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  عربستانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 

 )ارد  با میلیور دالی( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست صادرات افغانسمار با  شور عیبسمار سعود   ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش صادرات  ۱۴۰۰ارزش صادرات  جنس #

 5 5 زعفران 1

 0 2 جلغوزه سیاه 2

 1 1 کشمش 3

 0 1 ظروف المونیم 4

 0.4 0.5 مغز بادام 5

 0.04 0.1 زیره سبز 6

 0.02 0.1 دیگ بخار 7

 0.04 0.04 مغز پسته 8

 0.02 0.04 جات خشکسایر میوه 9

 0.1 0.03 بادام 10

 6 9 ده قلم برتر مجموع

 0.3 0.1 سائر اقالم مجموع

 7 9 عمومی مجموع

سهائی  مجمهوعو میلیهور دالهی  ۲، واردات میلیهور دالهی  ۰,۱ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی ۹دت  ل  عمهست صهادرات  مجموع

  ۰,۳سههائی ا ههال  صههادراتی  مجمههوعی و میلیههور دالهه ۶دت  لهه  صههادراتی  مجمههوع ۱۳۹۹میلیههور دالههی و در سههام مههالی   ۰,۱ا ههال  واردات 

عمههست صههادراتی در  ی ههس  دت  لهه ف میلیههور دالههی میباشههس. ۱ئی ا ههال  وارداتههی میلیههور دالههی وسهها ۳دت  لهه  وارداتههی  و مجمههوع، میلیههور دالههی

 میباشس. ٪۸۵و واردات  ٪۷۸صادرات   ۱۳۹۹است و در  ۱۴۰۰ ی  ٪ ۹۵واردات و  ٪ ۹۹مجموع صادرات 

 )ارد  با میلیور دالی( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور عیبسمار سعود   ی سام مالی 

 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 2 1 ساجق 1

 1 1 وینایل استیت-کوپلیمرهای ایتایلن 2

 0.3 0.3 مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 3

 0.2 0.2 سرپوش پالستیک 4

 0.1 0.1 صابون حمام 5

 0.0 0.1 پولستریمنسوجات  6

 0.0 0.04 مشروبات غیرالکولی انرژی زا 7

 0.2 0.03 روغن حیوانی 8

 0.1 0.01 عسل 9

 0.1 0.01 ترانسفارمر 10

 3 2 ده قلم برتر مجموع

 1 0.1 سائر اقالم مجموع

 4 2 عمومی مجموع
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 ترکمنستان

ی بههودت میلیههور دالهه ۳۱۹دالههی، و واردات ار درحههسود یلیههور م ۲ حههسود ۱۴۰۰مههالی   ههی سههام  تی منسههمار صههادرات افغانسههمار بهها  شههور
 اسههت میلیههور دالههی  ۳۱۷منفهی  حههسوداسههت و بهیالنس تجههارت  ۹۹% حههسودس  واردات اد آر  شههور و فی ه ۱%  حههسودفی هس  صههادرات 

  ۴۵۰درحههسود ار  شههور ، واردات  دالهی میلیههور  ۰,۱ حهسودصههادرات  ۱۳۹۹سههام مهالی ، و ههی میلیهور دالههی  میباشهس  ۳۲۲حجه  تجههارت ، 
  ۴۵۰منفههی تجههارت  و بههیالنس بههودت ۹۹,۹۸ ٪ حههسودواردات ار  شههور  و فی ههس   ۰,۰۲ ٪ حههسودمیلیههور دالههی بههودت فی ههس  صههادرات 

 میلیور دالی میباشس.  ۴۵۱تجارت  و حج میلیور دالی، 
صادرات  ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰سام مالی بعس اد مطالعا و بیرسی تجارت در معیاد   ی شست ، دریافت ها این بودت است  ا 

ار میسهس  ا را نش  اه   ۴۱ ٪میلیور دالی است و در واردات   ۲و تفاوت صادرات  افزای   یدت است   ۹۷ ٪ تی منسماربا  شور  افغانسمار

 میلیور دالی است . ۱۳۱منفی تفاوت واردات 

 ) ارزش به میلیون دالر(۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور تی منسمار  ی سام مالی 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  مشخصات #

 0.1 2 صادرات 1

 450 319 واردات 2

 451 322 دوران تجارت 3

 (450) (317) بیالنس تجارت 4

 %0.02 %1 سهم صادرات 5

 %99.98 %99 سهم واردات 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ارزش به میلیون دالر امریکایی) 1399در مقایسه باسال مالی   ۱۴۰۰جدول مقایسوی سال مالی

 تفاوت افزایش 1399سال مالی  1400سال مالی 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

2 319 0.1 450 97% -41% 2 (131) 
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ارد  با ) ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی ۱۴۰۰میزار تجارت افغانسمار با  شور تی منسمار  ی سام مالی 

(میلیور دالی

صادرات واردات
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 مجمهوعو میلیهور دالهی  ۳۰۷، واردات میلیهور دالهی  ۰,۱ئی ا هال  صهادراتی سها مجمهوعو  میلیهور دالهی ۲,۳عمهست صهادرات  دت  له  مجموع

سههائی ا ههال  وارداتههی  مجمههوعو  میلیههور دالههی ۴۳۸وارداتههی دت  لهه   مجمههوع ۱۳۹۹میلیههور دالههی و در سههام مههالی   ۱۲سههائی ا ههال  واردات 

 میباشس. ٪۹۷واردات  ۱۳۹۹است و در  ۱۴۰۰ ی  ٪ ۹۶واردات در مجموع  وارداتیفی س  دت  ل  عمست  میباشس. میلیور دالی  ۱۳

 )ارد  با میلیور دالی( ۱۳۹۹در ماایسا با سام مالی  ۱۴۰۰دت  ل  عمست واردات افغانسمار اد  شور تی منسمار  ی سام مالی 
 ۱۳۹۹ارزش واردات  ۱۴۰۰ارزش واردات  جنس #

 176 97 تیل پطرول 1

 76 57 گاز مایع 2

 29 40 واردات برق 3

 21 26 تیل دیزل 4

 25 21 تیل تی یک 5

 52 19 میاوی دارای دوعنصر ) نایتروجن و فاسفور(کههای سایرکود 6

 L05 – 62 17 13تیل دیزل نوع  7

 23 14 مواد خام فابریکات صنعتی که حالت یک گانه دارد 8

 A80 13 20تیل پطرول نوع  9

 1 2 قیر مایع 10

 438 307 ده قلم برتر مجموع

 13 12 سائر اقالم مجموع

 450 319 عمومی مجموع
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۱۳۹۹صادرات افغانستان به کشور ترکمنستان طی سال مالی 

 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰طی سال مالی  ترکمنستانکشور افغانستان با ده قلم عمده صادراتی و وارداتی 
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