
 

 

 

  

 

در  1401دوممقایسوی میزان تجارت افغانستان طی ربع تحلیلی و گزارش  

 هجری شمسی 1400 دوممقایسه با ربع 

 1401 قوس

 معینیت امور صنعت وتجارت

 ریاست عمومی تجارت بین املللی  

 ریاست تحلیل وانکشاف تجارت

 امریت پاليسی صادرات
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 مقدمه:  

راسسواردامظههفسدید ههستساسهه ستههیسدههزار سادس یههزا س ههیدرامسوسؤتجههیرمس ستحلیههوسواشافههی ر یسهه سسئفاسوظههیحههبههاساسههی س  

ادارامسذ هیب سدرخواسه سنووهستسسخهس  س اهی س حمهی سسودارمس هوت سوتجهیرم،سهوار،سربعسوارس،سشه س یههاسوسسهیمست هی طورس ی

س.س سادیهیسعی ادرسو بسسی  سودارمسجهسوسارتبیطسعی اسوسشفیسا سساطالعیمر یس سسبیسا تفی کسوس

سمی سبیسذنیساقال سسبیالشسستجیرما وکسدزار س فورسهییسع ستس یدراتیسووارداتی  یدراتیسوسوارداتیع ستسافغیش ودتسسطورسخلصسن

صو فورسع ستسبطورس ف ساس2022سسو  طیبقسربعسستس سس1401سدو ربعسطیسسن سسو ربعسسبیس طیبق سستسس1400سدو سربعبیسسدرس ای 

سجیاامسبتسیسباس ای س حمی سقیارسذ وسارا اس یگیدد.سجه ستیئیسسوساستیتیبسو یالدیسس2021

س

 پس منظر:

دشهستسدهیساقمصهیدیسبفهیستفهایوس یسههس.سس سهی وسوس وجهوعیمستجهیرم،سوس ی یسهیستجیرمس هکسبشه سع هستسواسیسهیسراسدرس

ی ههاسهههییساشافههیفیسواجم ههیعیساویدهه ارسبههودتسوس ههیسبههاسدوشههاسسادس ی یسههیسهههییساشافههیفیسوسهههییستجههیرتیستای بههیتسرویست ههی سع

اجم یعیس میویس یگیدد.سبهیسوجهودسا واهاسدرسطهیسسوهسسسهیمساخیهیس یفهیف سههیسوسدسهمیوردسههییسخهوبیسدرسعی هاسرشهسسسهامورس

یمهیسوسد یبوهی یسبیعهدسشهستسخصو یسوستوستاستجهیرمسبهیاسا  للهیساشجهی سشهستساسه .سا هیسهوهودسههزستتهسادسادسسهی  سههیسظیف

سغییس مواد سطیسسوس اسسیمس ایسادسنفورسهییسن میساشافی س یفماسبیقیسب یشس.سسس سناسا اسنفورسبیسبیالشسستجیرمسا

س

 معرفی این سند :

 ه ش مطابق1400 دومربع در مقایسه با  2022 سومربع  با ه ش مطابق1401  دومربع در این سند بیالنس تجارت افغانستان طی 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. طی این گزارش میزان رشد صادرات، واردات، درصدی کرس بیالنس   2021ربع دوم 

تجارت تحلیل گردیده و نیز اقالم برتر صادراتی و وارداتی با تشخیص سهم انها در دوران تجارت و تفکیک رشکای عمده 

 گردیده است. تجارتی افغانستان در طی معیاد مورد نظر بررسی 

س

 خلص دریافت ها :

صدددادرات بعدددد اط مطا عددده و بررسدددی تجدددارت در معیددداد تکدددر شدددده ، دریافدددت  دددا ایدددن بدددوده اسدددت کددده 

داشددددته اسددددت. بدددده  افددددزای درصددددد   68حدددددو  1400 دومربددددع در مقایسدددده بددددا  1401 دومربددددع افغانسددددتان در 

    ٪ 54حدددددود ه ش 1400 دومربددددع ا در مقاسددددیه بدددد ه ش 1401 دومربددددع واردات افغانسددددتان در  مددددین ترتیدددد  

 . داشته استافزای  

 در بخش صادرات: 

اسددددت کدددده  میلیددددون دا ددددر امریکددددایی بددددوده    448بدددده ارطش  ه ش1401 دومربددددع  طددددی افغانسددددتانصددددادرات 

 10سدددهم  .میلیدددون دا دددر امریکدددایی میرسدددد   322حددددود  صدددادراتی  قلدددم عمدددده 10مجمدددور ارطش صدددادراتی

 مجمور ارطش صادرات را تشکیل مید د .در   ٪ 72 قلم عمده صادراتی
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اط جمله اقالم اند که  ٪  71کشم   و ٪  77 پنبه محلوچ ٫ ٪ 85 طردا و خشک ٫ ٪ 88 خشک ریانج ٫  ٪ 98 تغال سنگ

 )به ضامیم رجور گردد(د. را نشان مید ه ش 1400 دومربع را در مقایسه با  صادرات رشدافزای  بیشرتین 

 

 در بخش واردات:

میلیدددون دا دددر بدددوده اسدددت کددده  1,719 جدددری شمسدددی حددددود  1401دات افغانسدددتان طدددی ربدددع دوم سدددال وار 

قلددددم عمددددده  10میلیددددون دا ددددر امریکددددایی میرسددددد. سددددهم     676حدددددود   وارداتددددیقلددددم عمددددده  10مجمددددور 

 . را تشکیل مید د واردات٪  در مجمور ارطش  39 وارداتی

گدددداط و   ٪ 79 پطددددرول لیددددت ٫٪  83 بالت نیات مددددوتر و ماشددددجددددپرطه  ٫٪  84 یسددددو ر بفتدددداب ٫٪  97 زلیددددد لیددددت

ه ش را 1400را در مقایسددده بدددا ربدددع دوم  وارداتاط جملددده اقدددالم اندددد کددده بیشدددرتین افدددزای  رشدددد  ٪  77 عیمدددا

 )به ضامیم رجور گردد(  نشان مید د.

 درقسمت مقاصد عمده صادارتی:

 85 ندوسدددددتان ٫میلیدددددون   319 پاکسدددددتان بیشدددددرتین صددددادرات را بددددده   ه ش1401 دومربدددددع  طدددددی افغانسددددتان 

 5میلیددددون و عددددرا    5.3امددددارات متحددددده عربددددی ٫میلیددددون  5.5اطبکسددددتان  ٫میلیددددون   5.6 تاجکسددددتان ٫میلیددددون

در  1401 دومطدددی ربدددع   پاکسدددتانداشدددته اسدددت کددده در بن میدددان صدددادرات افغانسدددتان بددده کشدددور میلیدددون دا دددر 

صددددادرات افغانسددددتان بدددده کشددددور  ٫را نشددددان مید ددددد   افددددزای  ٪ 80حدددددود  ش ه1400 دوم ربددددعمقایسدددده بددددا 

را نشدددددان  افدددددزای   % 77ه ش  حددددددود  1400 دومدر مقایسددددده بدددددا ربدددددع  1401 دومطدددددی ربدددددع  تاجکسدددددتان 

 .مید د

دا ددددر امریکددددایی  میلیددددون  440کشددددور عمددددده بدددده ارطش  10بدددده  ش  ه1401 دومربددددع  در صددددادرات افغانسددددتان

 )به ضامیم رجور گردد(مید د. مجمور صادرات را تشکیل  ٪ 98بوده که  

 درقسمت مقاصد عمده وارداتی: 

 351ایدددددران ٫میلیدددددون   368 چدددددین :اط کشدددددور ای ش  ه1401 دومربدددددع  طدددددی افغانسدددددتان بیشدددددرتین واردات را 

 میلیددددون دا ددددر 117امددددارات متحددددده عربددددی میلیددددون و    143ترکمنسددددتان  ٫میلیددددون  247پاکسددددتان  ٫میلیددددون

 داشته است.

در مقایسددده بدددا ربدددع   1401 دومطدددی ربدددع  امدددارات متحدددده عربدددیکشدددور  اطافغانسدددتان  واردات کددده در بن میدددان

طددددی ربددددع  ترکمنسددددتانواردات افغانسددددتان اط کشددددور  ٫را نشددددان مید ددددد  افددددزای   ٪ 83حدود شدددد ه1400 دوم

 مید د.را نشان  ٪ افزای  74ه ش حدود  1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دوم

 دا ددددر امریکددددایی میلیددددون 1,518کشددددور عمددددده بدددده ارطش  10بدددده  ه ش 1401 دومربددددع ر دافغانسددددتان  واردات 

را تشددددکیل  وارداتمجمددددور  ٪  88 ده کشددددور عمددددده بددددوده کدددده میلیددددون دا ر   201و بدددده سدددداهر کشددددور  ددددا 

 )به ضامیم رجور گردد(. مجمور واردات را تشکیل مید د  % 12و کشور  ای ساهر  مید د
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 میزان تجارتگزارش :  اولضامیم : بخش 

 

 هجری شمسی: 1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دوممیزان تجارت افغانستان طی ربع 

 

 
 دریافت ها:

میلیون ان  1,719میلیون دا ر ان صادرات و  448 هکمیلیون دا ر بوده  2,167ه ش حدود  1401تجارت افغانستان طی ربع دوم سال 

 میلیون دا ر میشود . (1,271)منفی  افغاسنستان حدود که کرس تجارت  ید دتشکیل م ار  واردات

را  ٪ افزای  54 میعاد تکر شده رافزای  و واردات د % 68حدود  1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دومصادرات افغانستان طی ربع 

 کرده است. افزای ردات میلیون دا ر وا  920میلیون دا ر صادرات افزای  کرده و   304نشان مید د که 

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

448                            1,719                    144                        799                              68%54%304                   920                   

جدول مقایسوی ربع دوم سال 1401  در مقایسه باربع دوم سال 1400 هجری شمسی )ارزش به میلیون دالر (

تفاوتافزایشربع  دوم سال 1400 ربع دوم سال  1401 

 

 هجری شمسی )ارزش به میلیون دالر( 1400در مقایسه با ربع دوم سال  1401میزان تجارت افغانستان طی ربع دوم سال 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  شاخص ها ش

 144 448 صادرات 1

 799 1,719 داتوار  2

 943 2,167 دوران تجارت 3

 (655) (1,271) بیالنس تجارت 4

 %15 %21 سهم صادرات 5

 %85 %79 سهم واردات 6

448 

1,719 

2,167 

(1,271)

144 

799 943 

(655)

 (1,500)

 (1,000)

 (500)

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

هجری شمسی1400در مقایسه با ربع دوم سال 1401میزان تجارت افغانستان طی ربع دوم سال 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 هجری شمسی 1401رشکای عمده تجاری افغانستان طی ربع دوم سال گزارش :  دومبخش 

 اول رشکای عمده صادراتی افغانستان :

 دریافت ها :

میلیددددون دا ددددر   144حدددددود  1400 دوممیلیددددون دا ددددر و در ربددددع   448حدددددود  1401 دومصددددادرات افغانسددددتان طددددی ربددددع 

 1400 دوممیلیددددون دا ددددر میشددددود و در ربددددع   440حدددددود  1401 دومبددددوده کدددده مجمددددور ده کشددددور برتددددر طددددی ربددددع 

 ٫ اطبکسددددتان ٫تاجکسددددتان ٫ ندوسددددتان ٫. پاکسدددتان  اسددددت میلیدددون دا ددددر بددددوده  136کشددددور برتددددر حدددددود  مجمدددور ده

درج شدددده  اط جملددده رشکدددای عمدددده صدددادراتی  فدددو وکشدددور  دددای دیددددر کددده در جددددول  امدددارات متحدددده عربدددی

 . است اط ردیف اول ا ی ردیف د م تکر ګردیده   جری شمسی 1401طی ربع دوم سال  افغانستان

 ه ش 1400با ربع دوم   1401میزان صادرات مقایسوی رشکای عمده صادارتی افغانستان طی ربع دوم 

 ه ش1400ارزش صادرات به میلیون دالرطی ربع دوم   1401رطی ربع دوم ارزش صادرات به میلیون دال اسم مملکت ش

 65 319 پاکستان 1

 49 85 هندوستان 2

 1 5.6 تاجکستان 3

 2 5.5 ازبکستان 4

 4 5.3 امارات متحده عرب    5

 2 5 عراق 6

 4 4.9 ایران 7

 4 4.7 ترکیه 8

 1 3 قزاقستان 9

 2.9 2.5 چی    10

 136 440 ده کشور مجموع  

 8 8 سایر کشور ها مجموع  

 144 448 عمومی مجموع  

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350
319 

85 

5.6 

5.5 

5.3 5 4.9 4.7 3 2.5 

65 49 
1 2 4 2 4 4 1 2.9 

ه ش1400با ربع دوم 1401چارت میزان صادرات مقایسوی رشکای عمده صادارتی افغانستان طی ربع دوم 

ه ش1401ارزش صادرات به میلیون دالرطی ربع دوم  ه ش1400ارزش صادرات به میلیون دالرطی ربع دوم 



5 
 

 درصدی : 1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دوممقایسوي ده کشور برتر صادراتی طی ربع  جدول

 

در  2022سدددومربدددع مطدددابق   1400 دومربدددع در مقایسددده بدددا   1401 دومربدددع رشکددداع  عمدددده صدددادراتی در صددددی تغیدددر 

 میالدی قرار تیل است:  2021 سومبا ربع مقایسه 

افدددزای  را  ٪  80حددددود  1400در مقایسددده بدددا ربدددع دوم  1401صدددادرات افغانسدددتان بددده کشدددور پاکسدددتان طدددی ربدددع دوم 

 ٪  68عدددرا  بددده کشدددور  ٫٪  68بددده کشدددور اطبکسدددتان  ٫٪  70بددده کشدددور ایدددران  ٫ ٪ 77تاجکسدددتانبددده کشدددور  ٫نشدددان مید دددد

افدددزای  در صدددادرات را نشدددان مید دددد در مقایسددده بدددا ربدددع ٪  42٪ و بددده کشدددور  ندوسدددتان  55قسدددتان بددده کشدددور قزا٫

 . 1400دوم 

کدددا   در   ٪ 15بددده کشدددور چدددین  1400درمقایسددده بدددا ربدددع دوم  1401بدددرعکس صدددادرات افغانسدددتان طدددی ربدددع دوم 

 صادرات را نشان مید د.

 ه ش 1401کشور عمده صادراتی طی ربع دوم  10جدول مقایسوی 

 1400درمقایسه با ربع دوم  1401فیصدی رشد کشور طی ربع دوم  ارزش صادرات به میلیون دالر اسم مملکت ش

 %80 319 پاکستان 1

 %42 85 وستانهند 2

 %77 5.6 تاجکستان 3

 %68 5.5 ازبکستان 4

 %18 5.3 امارات متحده عرب    5

 %68 5.0 عراق 6

 %22 4.9 ایران 7

 %19 4.7 ترکیه 8

 %55 3 قزاقستان 9

 %15- 2 چی    10

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

71%

19%

1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 0.7% 0.6%

ه ش1401چارت سهم فیصدی رشاکای عمده صادراتی طی ریع دوم 

سهم صادرات
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 دوهم : رشکای عمده وارداتی افغانستان :

 دریافت ها :

میلیددددون دا ددددر   799حدددددود  1400 دومر ربددددع میلیددددون دا ددددر و د  1,719حدددددود  1401 دومافغانسددددتان طددددی ربددددع  واردات

 1400 دوممیلیددددون دا ددددر میشددددود و در ربددددع   1,518حدددددود  1401 دومبددددوده کدددده مجمددددور ده کشددددور برتددددر طددددی ربددددع 

امدددارات متحدددده  ٫ترکمنسدددتان ٫پاکسدددتان ٫ایدددران ٫چدددین.  اسدددت میلیدددون دا دددر بدددوده  651مجمدددور ده کشدددور برتدددر حددددود 

طدددی ربدددع  افغانسدددتان وادراتدددیدرج شدددده  اط جملددده رشکدددای عمدددده  فدددو  وکشدددور  دددای دیددددر کددده در جددددول عربدددی 

 . است اط ردیف اول ا ی ردیف د م تکر ګردیده   جری شمسی  1401دوم سال 

 

 ه ش1400با ربع دوم   1401ات مقایسوی رشکای عمده وارداتی افغانستان طی ربع دوم میزان وارد

  1400ارزش واردات  به میلیون دالر طی ربع دوم   1401ارزش واردات  به میلیون دالر طی ربع دوم  کشور ش

 163 368 چی    1

 102 351 ایران 2

 84 247 پاکستان 3

 37 143 ترکمنستان 4

 20 117 حده عرب   امارات مت 5

 63 83 قزاقستان 6

 59 68 هندوستان 7

 77 54 ازبکستان 8

 34 48 تاجکستان 9

 12 40 روسیه 10

 651 1,518 ده کشور مجموع  

 148 201 سایر کشور ها مجموع  

 799 1,719 عمومی مجموع  

368 351 
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 درصدی : 1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دومطی ربع  وارداتیجدول مقایسوي ده کشور برتر 
 

 2022 سدددومربدددع بدددا مطدددابق   1400 دومربدددع در مقایسددده بدددا   1401 دومربدددع در صددددی تغیدددر  وارداتدددیرشکددداع  عمدددده 

 میالدی قرار تیل است:  2021 سومبا ربع در مقایسه 

اط  ٫ ٪ 83مددددارات متحددددده عربددددی اط کشددددور ا 1400در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401واردات افغانسددددتان طددددی ربددددع دوم 

اط کشدددددور  ٫٪  71روسدددددیه اط کشدددددور  ٫ ٪  56اط کشدددددور چدددددین  ٫ ٪  71ایدددددران اط کشدددددور  ٫ ٪ 74ترکمنسدددددتان کشدددددور 

 افزای   را نشان مید د. ٪  13٪ و اط کشور  ندوستان  66پاکستان 

  کددددا    ٪  41طبکسددددتان ااط کشددددور  1400در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401بددددرعکس واردات افغانسددددتان طددددی ربددددع دوم 

 را نشان مید د.

  جری شمسی. 1401چارت سهم فیصدی رشکای عمده وارداتی در مجمور واردات ربع دوم سال 

 ه ش 1401کشور عمده وارداتی طی ربع دوم  10جدول مقایسوی 

 1400درمقایسه با ربع دوم  1401فیصدی رشد کشور طی ربع دوم  ارزش واردات به میلیون دالر اسم مملکت ش

 %56 368 چی    1

 %71 351 ایران 2

 %66 247 پاکستان 3

 %74 143 ترکمنستان 4

 %83 117 امارات متحده عرب    5

 %24 83 قزاقستان 6

 %13 68 هندوستان 7

 %41- 54 ازبکستان 8

 %28 48 تاجکستان 9

 %71 40 روسیه 10
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ه ش1401چارت سهم فیصدی رشکای عمده وارداتی طی ریع دوم 

سهم واردات
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 هجری شمسی 1401ده قلم عمده تجاری افغانستان طی ربع دوم سال گزارش :  سومبخش 

 :: ده اقالم عمده صادراتی افغانستان  اول

مجمور ده قلم عمده  ٫میلیون دا ر بوده   144حدود  1400 دوممیلیون دا ر و در ربع   448حدود  1401 دومصادرات افغانستان طی ربع 

میلیون دا ر میشدددود که سدددهم این ده قلم   126ی سددداهر اقالم صدددادرات میلیون دا ر و  322حدود  1401 دومیا برتر صدددادراتی طی ربع 

 میشود.  % 28 م ساهر اقالم صادراتیهو س % 72صادراتی در مجمور صادرات 

میلیون دا ر که سهم این   64میلیون دا ر و مجمور سایر اقالم صادراتی   80حدود  1400 دومصادراتی طی ربع  عمده و مجمور ده قلم

 ٪ میشود.  44و سهم ساهر اقالم صادراتی   %  56مجمور صادرات  رده قلم صادراتی د

اط جمله اقالم  یره سددبز و پیاطط ٫پنبه محلوچ ٫ نګ ٫کشددم  ٫ا و خشددکطرد ٫ انجیر خشددک ٫ باتنجان رومی ٫انګور ٬تغال سددنگ

  جری شمسی است. 1401عمده صادراتی افغانستان طی ربع دوم 

 ه ش )ارزش به میلیون دالر( 1400ه ش با ربع دوم  سال  1401بع دوم جدول مقایسوی اقالم صادراتی ر 

# Hs Code 1400ربع دوم  1401ربع دوم  اسم جنس 

 4 154 ذغال سنگ   27011900 1

 15 33 انگور   8061000 2

 13 25 بادنجان رویم   7020000 3

 3 22 انجی  خشک   8042020 4

 3 20 زردالو خشک   8131000 5

 5 16 کشمش    8062000 6

 25 16 هنگ و تخم هنگ   13021220 7

 3 13 پنبه محلوچ   52030000 8

 5 13 زیره سی     9093100 9

 5 11 پیاز   7031010 10

 80 322 ده قلم برتر مجموع  

 64 126 سایر اقالم صادراتی مجموع  

 144 448 عمومی صادرات مجموع  

 -
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 درصدی : 1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دومطی ربع  صادراتی برتر قلمجدول مقایسوي ده 
 

 2022 سدددومربدددع  بدددا مطدددابق  1400 دومربدددع در مقایسددده بدددا   1401 دومربدددع در صددددی تغیدددر  صدددادراتیعمدددده   ده قلدددم

 میالدی قرار تیل است:  2021سوم با ربع در مقایسه 

 ٫افدددزای  را نشدددان مید دددد  ٪   98حددددود  1400درمقایسددده بدددا ربدددع دوم  1401صدددادرات تغدددال سدددنگ طدددی ربدددع دوم 

طددددی ربددددع ٪  71و صددددادرات کشددددم   ٪  77پنبدددده محلددددوچ  ٫٪  85طردا ددددو خشددددک  ٫٪ 88انجیددددر خشددددک صددددادرات 

 .افزای  را نشان مید د 1400در مقایسه با ربع دوم  1401دوم 

کدددا   را نشدددان  1400درمقایسددده بدددا ربدددع دوم  1401طدددی ربدددع دوم  ٪  61 ندددګ و تخدددم  ندددګ بدددرعکس صدددادرات 

 مید د.

 . 1401صادرات طی ربع دوم سال چارت سهم ده قلم عمده صادرات در مجمور 

 ه ش ) ارزش به میلیون دالر( 1401ل  قلم عمده صادراتی افغانستان طی ربع دوم سا 10جدول مقایسوی 

# Hs Code ارزش به میلیون دالر مقدار واحد اسم جنس 
فیصدی رشد جنس طی ربع دوم 

 1400درمقایسه با ربع دوم  1401

 %98 154 806,252 تن ذغال سنگ 27011900 1

 %56 33 93,545 تن انگور 8061000 2

 %45 25 133,489 تن بادنجان رویم 7020000 3

 %88 22 5,343 تن انجی  خشک 8042020 4

 %85 20 16,197 تن زردالو خشک 8131000 5

 %71 16 9,892 تن کشمش 8062000 6

 %61- 16 83 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 7

 %77 13 7,125 تن پنبه محلوچ 52030000 8

 %58 13 10,390 تن زیره سی    9093100 9

 %58 11 52,207 تن پیاز 7031010 10
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ه ش1401چارت سهم فیصدی اقالم عمده صادراتی طی ریع دوم 

سهم صادرات
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 :دوهم : ده قلم عمده وارداتی افغانسان 

میلیون دا ر و مجمور  676تی حدود امیلیون دا ر است که مجمور ده قلم برتر وارد 1,719حدود  1401واردات افغانستان طی ربع دوم 

 ٪ میباشد. 61وارداتی  اقالم ساهر٪ و سهم  39سهم ده قلم وارداتی در مجمور واردات  ٫ ر میشود میلیون دا 1,043ساهر اقالم 

میلیون دا ر و مجمور ساهر اقالم  265میلیون دا ر بوده که مجمور ده قلم برتر حدود  799حدود  1400واردات افغانستان طی ربع دوم 

 میشود. % 67٪ و سهم ساهر اقالم وارداتی  33در مجمور واردات میلیون دا ر بوده و سهم ده قلم عمده وارداتی  534

سددو ر  ٫پددرطه جددات مددوتر  ٫سددمنت ٫واردات بددر  ٫تددایر مددوتر تیددز رفتددار ٫ګدداط مددایع ٫تیددل دیددزل ٫تیددل پطددرول ٫منسددوجات کتددان

 میباشد.  جری شمسی  1401طی ربع دوم  اط جمله اقالم برتر وارداتی افتابی و ارد گندم 

 ه ش )ارزش به میلیون دالر( 1400ه ش با ربع دوم  سال  1401جدول مقایسوی اقالم وارداتی  ربع دوم 

# Hs Code 1400ربع دوم  1401ربع دوم  اسم جنس 

 39 141 منسوجات کتان   53091900 1

 17 80 پطرول تیل   27101220 2

 2 68 تیل دیزل   27101910 3

 15 64 گاز مایع    27111100 4

رفتار   40121100 5  12 64 تایر موتر تی  

 60 63 واردات برق   27160000 6

 23 52 سمنت   25232110 7

 9 51 جات موتر و ماشی   آالت پرزه  87089520 8

 8 50 سولر آفتاب    85414000 9

 80 43 آرد گندم   11010000 10

 265 676 ده قلم برتر مجموع  

 534 1,043 سایر اقالم وارداتی مجموع  

 799 1,719 عمومی واردات مجموع  
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 درصدی : هجری شمسی 1400 دومدر مقایسه با ربع  1401 دومطی ربع  وارداتی برتر قلمده  جدول مقایسوي
 

در  2022 سدددومربدددع مطدددابق   1400 دومربدددع سددده بدددا در مقای  1401 دومربدددع در صددددی تغیدددر  وارداتدددیعمدددده   ده قلدددم

 میالدی قرار تیل است:  2021 سومبا ربع مقایسه 

 ٫را نشددددان مید ددددد  ٪ افددددزای  97حدددددود  1400در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401طددددی ربددددع دوم  تیددددل دیددددزل واردات 

گددددداط  واردات ٫٪  79واردات تیددددل پطددددرول  ٫٪  83واردات پددددرطه جددددات مدددددوتر  ٫٪  84سددددو ر افتددددابی حددددددود واردات 

 را نشان مید د. ٪ افزای   56٪ و سمنت  80٪ تایر موتر تیز رفتار  72واردات منسوجات کتان  ٫٪  77مایع 

   را نشان مید د.   ٪ کا  84 1400در مقایسه با ربع دوم  1401طی ربع دوم  واردات ارد گندم برعکس 

  جری شمسی. 1401 دومچارت سهم ده قلم وارداتی در مجمور واردات طی ربع 

 ه ش ) ارزش به میلیون دالر( 1401قلم عمده وارداتی افغانستان طی ربع دوم سال   10جدول مقایسوی 

# Hs Code مقدار واحد اسم جنس 
ارزش به 

 میلیون دالر

فیصدی رشد جنس طی ربع دوم 

 1400قایسه با ربع دوم درم 1401

 %72 141 53,092 تن منسوجات کتان 53091900 1

 %79 80 27,101 تن تیل پطرول 27101220 2

 %97 68 27,102 تن تیل دیزل 27101910 3

 %77 64 27,111 تن گاز مایع 27111100 4

رفتار 40121100 5  %80 64 40,121,100 حلقه تایر موتر تی  

 M.k/h 27,160,000 63 4% واردات برق 27160000 6

 %56 52 25,232 تن سمنت 25232110 7

 %83 51 87,090 تن جات موتر و ماشی   آالت پرزه 87089520 8

 %84 50 85,414,000 تخته سولر آفتاب   85414000 9

 %84- 43 11,010 تن آرد گندم 11010000 10
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 هجری شمسی : 1401کای عمده تجاری افغانستان بطور مفصل طی ربع دوم سال بخش چهارم ګزارش: ده رش 

 پاکســــــــــتا ن : :  کشور

 ر صادرات و میلیون دا 319میلیون دا ر بوده که در ان حدود  566ه ش حدود  1401طی ربع دوم پاکستان با کشور تجارت افغانستان   

با کشور پاکستان و دوران تجارت  ٫میلیون دا ر میشود  72میلیون دا ر واردات میباشد و کرس تجارت میان دو کشور حدود  247حدود 

واردات میباشد و کرس تجارت  دا ر میلیون 84میلیون دا ر صادرات و  65میلیون دا ر که در ان  149ه ش حدود  1400طی ربع دوم سال 

 .میلیون دا ر میشود 19کشور منفی  میان دو

ه ش در مقایسه با ربع  1401صادرات افغانستان به کشور پاکستان طی ربع دوم  هم کیبعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به این نتیجه رسید

و تفاوت ان  استکرده ٪ افزای   66میلیون دا ر میشود و واردات حدود  253٪ افزای  کرده که تفاوت ان حدود  80ه ش  1400دوم 

 .میلیون دا ر میشود  163حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401وم ربع د شاخص ها #

 65 319 صادرات 1

 84 247 واردات 2

 149 566 دوران تجارت 3

 (19) 72 بیالنس تجارت 4

 %44 %56 سهم صادرات 5

 %56 %44 سهم واردات 6
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صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

319 
247 

566 

72 65 84 
149 

(19)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور پاکستان طی ربع دوم چارت 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

319                     247        65                  84                80%66%253              163                     

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401
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 . 1401افغانستان و کشور پاکستان طی ربع دوم  تجاریده قلم عمده 
 

 

اط جمله اقالم عمده صادراتی طی ربع  کشم و  انار٫سبز رهیط٫بادرنگ٫طردب و ٫اطیپ٫محلوچ پنبه٫یبادنجان روم٫اندور٫تغال سنگ

پاکستان را ٪ مجمور صادرات به کشور  83که  هدو بمیلیون دا ر  265.9این ده قلم حدود  پاکستان میباشد که مجمور به کشور 1401دوم 

 تشکیل مید د.

اط جمله اقالم عمده وارداتی اط پاکستان به افغانستان میباشد که مجمور ده قلم  شده دهیم برنج٫یبلت اموال٫یطب هیادو٫سمنت٫لهیبرنج س

 ٪ در مجمور واردات اط کشور پاکستان را تشکیل مید د . 57میلیون دا ر میشود که  139.7حدود عمده وارداتی 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  پاکستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 153,684,072 806,227 تن ذغال سنگ 27011900 1

 31,214,469 92,069 تن انگور 8061000 2

 24,565,669 133,484 تن بادنجان رویم 7020000 3

 12,745,367 6,771 تن پنبه محلوچ 52030000 4

 10,726,978 51,920 تن پیاز 7031010 5

 9,753,541 24,577 تن زردآلو 8091000 6

 8,216,451 38,409 تن بادرنگ 7070000 7

 6,207,930 8,476 تن سی    زیره 9093100 8

 4,624,013 7,885 تن انار 8109010 9

 4,240,910 4,147 تن کشمش 8062000 10

 265,979,400     مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 52,721,428     مجموع ساير اقالم صادراتی

 318,700,828     مجموع صادرات

 ه ش  1401ان طی ربع دوم ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  پاکست

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 26,366,644 38,787 تن برنج سیله 10063000 1

 22,424,818 285,113 تن سمنت 25232110 2

 21,144,176 13,691 تن ادویه طب   30032000 3

 19,412,192 24,972 تن اموال بلب   98012000 4

 13,303,177 43,957 تن هبرنج میده شد 10064000 5

 9,358,634 30,207,780 بیضه تخم مرغ 4070010 6

مکعب تخته اشپمپلیت 44130000 7  8,376,939 338,340 می 

 6,529,352 40,387 تن کیله 8031010 8

 6,510,844 87,229 تن کچالو 7142000 9

 6,370,438 23,928 تن مواد خام فابریکات صنعب  که حالت یک گانه دارد 98021000 10

 139,797,215   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 107,282,653   مجموع ساير اقالم وارداتی

 247,079,868   مجموع واردات
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 ســــــــــتان :وکشور : هند

میلیون دا ر صادرات و  85میلیون دا ر بوده که در ان حدود  153ه ش حدود  1401طی ربع دوم   ندوستانبا کشور تجارت افغانستان 

 ندوستان با کشور و دوران تجارت  ٫میلیون دا ر میشود  17ر واردات میباشد و کرس تجارت میان دو کشور حدود میلیون دا  68حدود 

واردات میباشد و کرس  دا ر میلیون  59میلیون دا ر صادرات و   49میلیون دا ر که در ان   108ه ش حدود  1400طی ربع دوم سال 

 .شودمیلیون دا ر می 9تجارت میان دو کشور منفی 

ه ش در مقایسه با  1401طی ربع دوم   ندوستانصادرات افغانستان به کشور  هک نتیجه رسیدیمبعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به این 

و تفاوت  کرده است٪ افزای    13میلیون دا ر میشود و واردات حدود   36٪ افزای  کرده که تفاوت ان حدود  42ه ش  1400ربع دوم 

 یون دا ر میشود .میل 36ان حدود 

 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور هندوستان طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 49 85 صادرات 1

 59 68 واردات 2

 108 153 دوران تجارت 3

 (9) 17 بیالنس تجارت 4

 %46 %56 سهم صادرات 5

 %54 %44 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

85                 68       49     59                42%13%36         9               

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (50)

 -

 50

 100

 150

 200

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

85 
68 

153 

17 

49 59 

108 

(9)

در مقایسه با ربع دوم 1401تجارت افغانستان با کشور هندوستان طی ربع دوم چارت میزان 

(ارزش به میلیون دالر)1400

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع هندوستان ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

اط جمله اقالم  بادامو  جاتیسبز ریسا٫طعفران٫بادام مغز٫سبز رهیط٫پسته مغز٫خشک طردا و٫کشم ٫و تخم  نگ  نگ٫خشک ریانج

٪ مجمور  88ا ر میشود که میلیون د 74.7این ده قلم حدود   ندوستان میباشد که مجموربه کشور  1401عمده صادراتی طی ربع دوم 

 را تشکیل مید د. صادرات به کشور  ندوستان

اط جمله اقالم عمده وارداتی اط  ندوستان به افغانستان میباشد که  دیسف رهیطو  کتان منسوجات٫(ی)نصوار صنعت پان٫یطب هیادو٫شکر

 را تشکیل مید د .  ندوستانردات اط کشور ٪ در مجمور وا 75میلیون دا ر میشود که   50.6مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  هندوستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 19,663,420 4,733 تن انجی  خشک 8042020 1

 15,451,098 79 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 2

 8,681,136 3,084 تن کشمش 8062000 3

 8,609,292 2,901 تن زردالو خشک 8131000 4

 7,577,985 635 تن مغز پسته 8025200 5

 5,237,007 1,264 تن زیره سی    9093100 6

 3,323,737 454 تن مغز بادام 8021200 7

 2,466,297 3 تن زعفران 9102000 8

یجات 7149000 9  2,143,571 610 تن سایر سی  

 1,635,406 552 تن بادام 8021100 10

 74,788,950   مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 10,161,714   مجموع ساير اقالم صادراتی

 84,950,663   مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  هندوستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 20,215,223 99,952 تن شکر 17019100 1

 8,597,394 3,327 تن ادویه طب   30032000 2

3 24039120 )  7,820,301 2,924 تن پان )نصوار صنعب 

 3,228,339 1,699 تن منسوجات کتان 53091900 4

 3,124,868 5,155 تن زیره سفید 9096230 5

 1,912,084 2,709 تن نخود بریان 7132010 6

 1,856,850 30,721 تن هاسایر لباس 62159000 7

 1,807,107 2,568 تن نخود خام 7132020 8

 1,090,642 8,652 عدد بطری موتر 85066030 9

 984,485 9,762 تن آرد گندم 11010000 10

 50,637,293    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 17,207,798    الم وارداتیمجموع ساير اق

 67,845,090    مجموع واردات
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 کشور:  تاجکســــــــــتان :

میلیون دا ر صددادرات و  6میلیون دا ر بوده که در ان حدود   53ه ش حدود  1401طی ربع دوم  تاجکسددتانبا کشددور تجارت افغانسددتان 

شور حدو  48حدود  رس تجارت میان دو ک شد و ک شود  42.1منفی د میلیون دا ر واردات میبا شور و دوران تجارت  ٫میلیون دا ر می با ک

واردات میباشد و کرس  دا ر میلیون 34میلیون دا ر صادرات و  1میلیون دا ر که در ان  36ه ش حدود  1400طی ربع دوم سال  تاجکستان

 .میلیون دا ر میشود 33تجارت میان دو کشور منفی 

ه ش در مقایسه با  1401طی ربع دوم  تاجکستانصادرات افغانستان به کشور  هک نتیجه رسیدیمن بعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به ای

شود و واردات حدود  4٪ افزای  کرده که تفاوت ان حدود  77ه ش  1400ربع دوم  ست٪ افزای   28میلیون دا ر می و تفاوت ان  کرده ا

 میلیون دا ر میشود . 13حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور تاجکستان طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 1 6 صادرات 1

 34 48 واردات 2

 36 53 دوران تجارت 3

 (33.06) (42.15) بیالنس تجارت 4

 %4 %10 سهم صادرات 5

 %96 %90 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

6                          48       1        34                77%28%4            13             

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (60)

 (40)

 (20)

 -

 20

 40

 60

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

6 

48 53 

(42.15)

1 

34 36 

(33.06)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور تاجکستان طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع تاجکستان تی میان افغانستان و کشور ده قلم عمده صادراتی و واردا
 

 

اط جمله  تخم رشقهو  ظروف املونیم٫قا ین٫بادام٫فرش پالستیکی٫جاروب٫جلغوطه سیاه٫ طیره سیاه٫٫ظروف پالستیکی٫ و خشکطردا

٪  94میلیون دا ر میشود که   5.2این ده قلم حدود  تاجکستان میباشد که مجموربه کشور  1401اقالم عمده صادراتی طی ربع دوم 

که حا ت  یصنعت کاتیمواد خام فابر٫ نگ و تخم  نگ٫سمنت٫واردات بر  تشکیل مید د. تاجکستان رامجمور صادرات به کشور 

   47.7اط جمله اقالم عمده وارداتی اط تاجکستان به افغانستان میباشد که مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود  گول خیسو  دوگانه دارد

 را تشکیل مید د .٪ در مجمور واردات اط کشور تاجکستان  99میلیون دا ر میشود که 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  تاجکستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 4,142,570 4,108 تن زردالو خشک 8131000 1

 242,940 243 تن ظروف پالستییک 39249000 2

 224,636 249 تن ره سیاهزی 9096220 3

 134,004 17 تن جلغوزه سیاه 8028020 4

 131,044 122 تن جاروب 96031000 5

 94,519 142 تن فرش پالستییک 57032000 6

 91,798 99 تن بادام 8021100 7

مرب  ع قالی    57011000 8  73,817 12,250 می 

 56,845 13 تن ظروف المونیم 76151000 9

 43,900 52 تن رشقه تخم 12092100 10

 5,236,072    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 340,515    مجموع ساير اقالم صادراتی

 5,576,587    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  تاجکستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 m.k/h 876 38,857,643 واردات برق 27160000 1

 7,343,106 107,999 تن سمنت 25232110 2

 546,963 66 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 3

 457,080 658 تن مواد خام فابریکات صنعب  که حالت دوگانه دارد 98022000 4

 307,466 444 تن سیخ گول 72142000 5

 75,190 149 تن ممپیل 12024100 6

 46,798 130 تن خشکزردالو  8131000 7

 18,074 11 تن جات موتر و ماشی   آالت پرزه 87089520 8

 17,878 5 تن کیبل برق المونییم 76149000 9

 15,298 251 تن نمک طعام 25010000 10

 47,685,496   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 37,628   مجموع ساير اقالم وارداتی

 47,723,124   مجموع واردات
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 تان :ــــــــــکشور : ازبکس

میلیون دا ر صددادرات و  6میلیون دا ر بوده که در ان حدود   60ه ش حدود  1401طی ربع دوم  اطبکسددتانبا کشددور تجارت افغانسددتان 

با کشددور و دوران تجارت  ٫میلیون دا ر میشددود  49منفی میلیون دا ر واردات میباشددد و کرسدد تجارت میان دو کشددور حدود  54حدود 

واردات میباشد و کرس  دا ر میلیون 77میلیون دا ر صادرات و  2میلیون دا ر که در ان  79ه ش حدود  1400طی ربع دوم سال  اطبکستان

 .میلیون دا ر میشود 75تجارت میان دو کشور منفی 

ه ش در مقایسه با  1401طی ربع دوم  اطبکستانان به کشور صادرات افغانست هک نتیجه رسیدیمبعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به این 

و تفاوت ان  کرده است کا    ٪  41میلیون دا ر میشود و واردات حدود  4٪ افزای  کرده که تفاوت ان حدود  68ه ش  1400ربع دوم 

 میلیون دا ر میشود . 22حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور ازبکستان طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 2 6 صادرات 1

 77 54 واردات 2

 79 60 دوران تجارت 3

 (75) (49) بیالنس تجارت 4

 %2 %9 سهم صادرات 5

 %98 %91 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

6                          54       2            77                68%-41%4            (22)           

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

6 

54 60 

(49)

2 

77 79 

(75)

در مقایسه با ربع دوم 1401چارت ميزان تجارت افغانستان با کشور ازبکستان طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)1400

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع ن ازبکستاده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

اط جمله اقالم  ینبات عصارهو  نیقا ٫خسته باب ریسا٫و تخم  نگ  نگ٫میگل٫کُنجد٫صمغ درخت٫بادام٫خسته طردا و٫طردا و خشک

صادراتی طی ربع دوم  شور  1401عمده  شد که مجموربه ک ستان میبا شود که  میلیون  4.7این ده قلم حدود  اطبک ٪ مجمور  86دا ر می

 را تشکیل مید د. صادرات به کشور اطبکستان

اط جمله اقالم عمده وارداتی اط اطبکستان به افغانستان میباشد که مجمور  عیما گاطو  ایوری یاو یمیک کود٫رسخ یای وب٫پطرول لیت٫برد گندم

 را تشکیل مید د . اطبکستانواردات اط کشور  ٪ در مجمور 86میلیون دا ر میشود که    47ده قلم عمده وارداتی حدود 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  ازبکستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 2,172,754 2,078 تن زردالو خشک 8131000 1

 663,598 733 تن خسته زردالو 8028030 2

 414,118 221 تن بادام 8021100 3

 401,871 10 تن درختصمغ  13019000 4

نجد 12074000 5
ُ
 342,916 299 تن ک

مرب  ع گلیم 57011001 6  242,418 28,890 می 

 163,875 4 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 7

 144,551 160 تن سایر خسته باب 8029000 8

مرب  ع قالی    57011000 9  116,055 3,223 می 

 106,324 3 تن عصاره نباب   13021900 10

 4,768,480    ده قلم بر تر صادراتیمجموع 

 749,785    مجموع ساير اقالم صادراتی

 5,518,265    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  ازبکستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 19,501,816 192,254 تن آرد گندم 11010000 1

 9,219,227 20,194 تن تیل پطرول 27101220 2

 4,378,118 5,433 تن لوبیای رسخ 7133200 3

 3,342,688 5,009 تن کود کیمیاوی یوریا 31021000 4

 3,295,020 9,300 تن گاز مایع 27111100 5

وجن و فاسفور(سایرکود  31055900 6  2,057,880 4,022 تن های کیمیاوی دارای دوعنرص ) نایی 

 2,014,353 2,756 تن مواد خام فابریکات صنعب  که حالت یک گانه دارد 98021000 7

 1,220,113 2,688 تن تیل دیزل 27101910 8

 1,171,218 3,764,520 بیضه تخم مرغ 4070010 9

 812,996 1,774 تن A80تیل پطرول نوع  27101230 10

 47,013,430   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 7,386,217   اقالم وارداتی مجموع ساير

 54,399,647   مجموع واردات
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 کشور : امارات متحده عربی : 

میلیدددون دا دددر بدددوده کددده در   122ه ش حددددود  1401طدددی ربدددع دوم  امدددارات متحدددده عربدددیبدددا کشدددور تجدددارت افغانسدددتان 

ارت میددددان دو کشددددور میلیددددون دا ددددر واردات میباشددددد و کرسدددد تجدددد 117میلیددددون دا ددددر صددددادرات و حدددددود  5ان حدددددود 

طدددی ربدددع دوم سدددال  امدددارات متحدددده عربدددیبدددا کشدددور و دوران تجدددارت  ٫میلیدددون دا دددر میشدددود  112منفدددی حددددود 

واردات میباشدددد و  دا دددر میلیدددون 20  میلیدددون دا دددر صدددادرات و 4کددده در ان  بدددوده میلیدددون دا دددر  24ه ش حددددود  1400

 .میلیون دا ر میشود 15کرس تجارت میان دو کشور منفی 

 امددارات متحددده عربددیصددادرات افغانسددتان بدده کشددور  هکدد نتیجدده رسددیدیمبعددد اط تحلیددل و تحقیددق  مدده جانبدده بدده ایددن 

میلیددددون  1٪ افددددزای  کددددرده کدددده تفدددداوت ان حدددددود  18ه ش  1400ه ش در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401طددددی ربددددع دوم 

 لیون دا ر میشود .می 97و تفاوت ان حدود  کرده است افزای ٪  83دا ر میشود و واردات حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور امارات متحده عربی طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 4 5 صادرات 1

 20 117 واردات 2

 24 122 ان تجارتدور  3

 (15) (112) بیالنس تجارت 4

 %18 %4 سهم صادرات 5

 %82 %96 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

5                      117               4                 20                18%83%1                97                   

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (150)

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

 150

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

5 

117 122 

(112)

4 20 24 

(15)

در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور امارات متحده عربی طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)1400

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع امارات متحده عربی ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

اط جمله اقالم  یدست عیصناو  جاتیسبز تخم٫اسفرطه گرد٫کشم ٫نیقا ٫سبز رهیط٫ینبات عصاره٫بادام مغز٫رسب شم ٫خشک ریانج

 85میلیون دا ر میشود که   4.5این ده قلم حدود  مجمور  ه عربی میباشد که امارات متحدبه کشور  1401عمده صادراتی طی ربع دوم 

 طال٫لیمبال٫زرفتاریموتر ت ریتا٫بالت نیجات موتر و ماشددپرطه امارات متحده عربی را تشددکیل مید د.٪ مجمور صددادرات به کشددور 

   97.3ن میباشد که مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود اط جمله اقالم عمده وارداتی اط امارات متحده عربی به افغانستا کتان منسوجاتو 

 ٪ در مجمور واردات اط کشور امارات متحده عربی را تشکیل مید د . 83میلیون دا ر میشود که 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  امارات متحده عربی طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 1,177,600 285 تن انجی  خشک 8042020 1

 736,400 1,421 تن شمش رسب 78060020 2

 604,530 113 تن مغز بادام 8021200 3

 577,749 64 تن عصاره نباب   13021900 4

 576,983 230 تن زیره سی    9093100 5

مرب  ع قالی    57011000 6  208,021 6,048 می 

 185,561 111 تن کشمش 8062000 7

 179,505 94 تن گرد اسفرزه 12119010 8

یجات 12099900 9  150,053 370 تن تخم سی  

 139,049 -   صنایع دسب   58101000 10

 4,535,450    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 783,812    مجموع ساير اقالم صادراتی

 5,319,262    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  امارات متحده عربی طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 41,764,353 38,657 تن جات موتر و ماشی   آالت پرزه 87089520 1

رفتار 40121100 2  12,928,117 661,790 حلقه تایر موتر تی  

 10,145,493 9,141 تن مبالیل 27101950 3

 8,293,605 1 تن طال 71081300 4

 6,537,619 3,472 تن نمنسوجات کتا 53091900 5

 5,395,188 3,914 تن اموال مختلف النوع 99001000 6

 4,631,598 683,300 هزاردانه سگرت 24022000 7

 3,428,760 10,443 پایه مبایل 85171200 8

 2,649,951 69,877 تخته سولر آفتاب   85414000 9

 1,534,682 5,819 تن روغن نباب   15180000 10

 97,309,366    بر تر وارداتی مجموع ده قلم

 19,712,922    مجموع ساير اقالم وارداتی

 117,022,288    مجموع واردات
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 کشور : جمهوری اسالمی ایران :

  5حددددود میلیدددون دا دددر بدددوده کددده در ان   356ه ش حددددود  1401طدددی ربدددع دوم  ایدددرانبدددا کشدددور تجدددارت افغانسدددتان 

منفدددی میلیدددون دا دددر واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور حددددود   351میلیدددون دا دددر صدددادرات و حددددود 

میلیدددون   102ه ش حددددود  1400طدددی ربدددع دوم سدددال  ایدددرانبدددا کشدددور و دوران تجدددارت  ٫میلیدددون دا دددر میشدددود   346

ردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور وا دا دددر میلیدددون   106میلیدددون دا دددر صدددادرات و  4کددده در ان  بدددوده دا دددر

 .میلیون دا ر میشود 98منفی 

طدددی ربدددع دوم  ایدددرانصدددادرات افغانسدددتان بددده کشدددور  هکددد نتیجددده رسدددیدیمبعدددد اط تحلیدددل و تحقیدددق  مددده جانبددده بددده ایدددن 

میلیددددون دا ددددر میشددددود و  1٪ افددددزای  کددددرده کدددده تفدددداوت ان حدددددود  22ه ش  1400ه ش در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401

 میلیون دا ر میشود .  248و تفاوت ان حدود  کرده است افزای ٪  71ردات حدود وا

 ون دالر()ارزش به میلی1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور ایران طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 4 5 صادرات 1

 102 351 واردات 2

 106 356 دوران تجارت 3

 (98) (346) بیالنس تجارت 4

 %4 %1 سهم صادرات 5

 %96 %99 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

5                    351                     4                       102                         22%71%1                  248                 

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (400)

 (300)

 (200)

 (100)

 -

 100

 200

 300

 400

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

5 

351 356 

(346)

4 
102 106 

(98)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401تجارت افغانستان با کشور ایران طی ربع دوم چارت میزان 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع جمهوری اسالمی ایران ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

شم ٫یتار نخ صاره٫محلوچ پنبه٫رسب شم ٫ک اط جمله اقالم عمده  سبز رهیطو  یچدن ظروف٫بادام مغز٫کُنجد٫تربوط تخم٫ینبات ع

شد که مجموربه کشور  1401دوم  صادراتی طی ربع شود که   4.2این ده قلم حدود  ایران میبا صادرات به  86میلیون دا ر می ٪ مجمور 

به  ایراناط جمله اقالم عمده وارداتی اط  L05 – 62نور  زلید لیتو  سمنت٫عیما گاط٫پطرول لیت٫زلید لیتایران را تشکیل مید د.کشور 

را  ایران٪ در مجمور واردات اط کشددور  51میلیون دا ر میشددود که    178.2م عمده وارداتی حدود افغانسددتان میباشددد که مجمور ده قل

 تشکیل مید د .

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  ایران طی ربع دوم 

# HS.Code زش به دالرار  مقدار واحد جنس 

 868,790 319 تن تار نخ   52042000 1

 794,170 552 تن کشمش 8062000 2

 753,509 1,476 تن شمش رسب 78060020 3

 406,704 184 تن پنبه محلوچ 52030000 4

 383,035 51 تن عصاره نباب   13021900 5

 265,702 217 تن تخم تربوز 12092900 6

نجد 12074000 7
ُ
 251,702 195 تن ک

 212,720 42 تن مغز بادام 8021200 8

 165,326 121 تن ظروف چدب   73239190 9

 112,953 20 تن زیره سی    9093100 10

 4,214,610    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 697,479    مجموع ساير اقالم صادراتی

 4,912,090    مجموع صادرات

 ه ش  1401ایران طی ربع دوم  ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 42,577,170 94,006 تن تیل دیزل 27101910 1

 28,041,081 61,787 تن تیل پطرول 27101220 2

 24,140,926 68,519 تن گاز مایع 27111100 3

 20,566,849 249,926 تن سمنت 25232110 4

 16,805,370 37,075 تن  L05 – 62وع تیل دیزل ن 27101920 5

 M.K/H 194 11,328,234 واردات برق 27160000 6

 10,672,258 23,503 تن A80تیل پطرول نوع  27101230 7

 9,899,136 27,983 تن ب  ظروف شیشه 70132800 8

 7,662,998 4,041 تن سایر اشیاب  پالستییک 39209900 9

 6,571,258 17,246 تن ایتایلنپویل  39012000 10

 178,265,281    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 172,438,860    مجموع ساير اقالم وارداتی

 350,704,141    مجموع واردات
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 کشور : روســــــــــیه :

  0.8میلیدددون دا دددر بدددوده کددده در ان حددددود   40ه ش حددددود  1401طدددی ربدددع دوم  روسدددیهبدددا کشدددور تجدددارت افغانسدددتان 

  39منفدددی میلیدددون دا دددر واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور حددددود   40میلیدددون دا دددر صدددادرات و حددددود 

 میلیدددون دا دددر  12ه ش حددددود  1400طدددی ربدددع دوم سدددال  روسدددیهبدددا کشدددور و دوران تجدددارت  ٫میلیدددون دا دددر میشدددود 

 واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور دا دددر میلیدددون   11.5میلیدددون دا دددر صدددادرات و  0.5کددده در ان  بدددوده

 .میلیون دا ر میشود 11منفی 

طدددی ربدددع دوم  روسدددیهصدددادرات افغانسدددتان بددده کشدددور  هکددد نتیجددده رسدددیدیمبعدددد اط تحلیدددل و تحقیدددق  مددده جانبددده بددده ایدددن 

میلیدددون دا دددر میشدددود   0.3٪ افدددزای  کدددرده کددده تفددداوت ان حددددود  42ه ش  1400ه ش در مقایسددده بدددا ربدددع دوم  1401

 میلیون دا ر میشود .  28تفاوت ان حدود و  کرده است افزای ٪  71و واردات حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور روسیه طی ربع دوم 

 1400م ربع دو  1401ربع دوم  مشخصات #

 0.5 0.8 صادرات 1

 11.5 40 واردات 2

 12 40 دوران تجارت 3

 (11) (39) بیالنس تجارت 4

 %4 %2 سهم صادرات 5

 %96 %98 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

1                                40                         0.5                  11.5             42%71%0.3                 28                        

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (40.0)

 (20.0)

 -

 20.0

 40.0

 60.0

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

0.8 

40 40 

(39)

0.5 
11.5 12 

(11)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور روسیه طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع روسیه ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

اط جمله  وهیم ببو  اسفرطه گرد٫رخام سنگ٫ینباتات طب ریسا٫طا یانرژ  یرا کو یغ مرشوبات٫تا ک سنگ٫یمعدن ی اسنگ٫شم ک

 .میلیون دا ر میشود   0.78قلم حدود   شتاین  روسیه میباشد که مجموربه کشور  1401اقالم صادراتی طی ربع دوم 

اط جمله اقالم عمده  A80پطرول نور  لیت٫گل بفتاب پرسدددت روغن٫بالت ب ن٫گندم برد٫پطرول لیت٫خار چوب٫زلید لیت٫عیگاط ما

٪ در مجمور واردات اط  94میلیون دا ر میشود که    37.2وارداتی اط روسیه به افغانستان میباشد که مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود 

 را تشکیل مید د . روسیهکشور 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  روسیه طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 509,617 697 تن کشمش 8062000 1

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

 76,312 1,502 تن سنگ تالک 25262000 3

الکویل انرژی زا 22029020 4 وبات غی   15,036 18 تن مشر

 12,584 22 تن سایر نباتات طب   12119090 5

 9,849 196 تن سنگ رخام 25152000 6

 6,182 22 تن گرد اسفرزه 12119010 7

 576 1 تن آب میوه 20091900 8

9      

10      

 788,509   مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 -   مجموع ساير اقالم صادراتی

 788,509   مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  روسیه طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 13,516,406 38,295 تن گاز مایع 27111100 1

 9,195,200 20,287 تن تیل دیزل 27101910 2

 4,199,865 8,575 تن چوب خار 44079200 3

 3,731,431 8,204 تن تیل پطرول 27101220 4

 1,768,728 17,484 تن آرد گندم 11010000 5

 1,273,395 2,686 تن آهن آالت  72089000 6

 1,208,341 4,584 تن روغن گل آفتاب پرست 15121900 7

 1,206,329 2,659 تن A80تیل پطرول نوع  27101230 8

 623,817 1,140 تن آهن چادر 73011000 9

 572,375 556 تن های کیمیاوی سایرکود  31055900 10

 37,295,887    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 2,310,958    مجموع ساير اقالم وارداتی

 39,606,846    مجموع واردات
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 کشور : ترکــــــــــیه :

ست شور ان تجارت افغان صادرات و حدود   5میلیون دا ر بوده که در ان حدود   21ه ش حدود  1401طی ربع دوم  ترکیهبا ک میلیون دا ر 

طی  ترکیهبا کشور و دوران تجارت  ٫میلیون دا ر میشود   12منفی میلیون دا ر واردات میباشد و کرس تجارت میان دو کشور حدود   17

واردات میباشد و کرس تجارت  دا ر میلیون   12میلیون دا ر صادرات و  4که در ان  بوده میلیون دا ر  16ه ش حدود  1400ربع دوم سال 

 .میلیون دا ر میشود 8میان دو کشور منفی 

ستان به کشور  هک نتیجه رسیدیمبعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به این  سه با ربع  1401طی ربع دوم  ترکیهصادرات افغان ه ش در مقای

و تفاوت ان  کرده اسدددت افزای ٪  28میلیون دا ر میشدددود و واردات حدود   1٪ افزای  کرده که تفاوت ان حدود  19ه ش  1400دوم 

 میلیون دا ر میشود .  5حدود 

 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401فغانستان با کشور ترکیه طی ربع دوم ميزان تجارت ا

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 4 5 صادرات 1

 12 17 واردات 2

 16 21 دوران تجارت 3

 (8) (12) بیالنس تجارت 4

 %24 %22 سهم صادرات 5

 %76 %78 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

5                          17                   4                    12                19%28%1                    5               

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (15)

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

 15

 20

 25

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

5 

17 
21 

(12)

4 

12 
16 

(8)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور ترکیه طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع ترکیه ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

اط جملده  اهیسد رهیدطو  پسدته مغدز٫کشدم ٫ینباتدات طبد ریسدا٫بخدار گیدد٫نیقدا ٫تا دک سدنگ٫گداو پوسدت٫سدبز رهیدط٫مغز بادام

میلیدون دا در میشدود کده   4.1ایدن ده قلدم حددود  مجمدور  ترکیده میباشدد کده بده کشدور  1401م عمدده صدادراتی طدی ربدع دوم اقال 

 .ترکیه را تشکیل مید د٪ مجمور صادرات به کشور  89

مددور ده اط جملدده اقددالم عمددده وارداتددی اط ترکیدده بدده افغانسددتان میباشددد کدده مج یطبدد هیددادوو  نیقددا ٫شددامپو٫یکیفددوم پالسددت٬پمپددرط

 ٪ در مجمور واردات اط کشور ترکیه را تشکیل مید د . 62میلیون دا ر میشود که    10.2قلم عمده وارداتی حدود 

 ه ش 1401رکیه طی ربع دوم ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  ت

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 795,443 117 تن مغز بادام 8021200 1

 750,429 296 تن زیره سی    9093100 2

 693,400 105,648 جلد پوست گاو 41010004 3

 434,610 8,623 تن سنگ تالک 25262000 4

مرب  ع قالی    57011000 5  421,542 12,226 می 

 326,688 23,236 عدد دیگ بخار 84021900 6

 230,207 337 تن سایر نباتات طب   12119090 7

 219,378 187 تن کشمش 8062000 8

 177,017 12 تن مغز پسته 8025200 9

 131,317 71 تن زیره سیاه 9096220 10

 4,180,030    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 525,012    مجموع ساير اقالم صادراتی

 4,705,042    مجموع صادرات

 ه ش  1401ده قلم عمده وارداتی افغانستان از کشور  ترکیه طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

ز 96019000 1  3,248,175 521,814 درجن پمیر

 1,339,133 1,024 تن فوم پالستییک 39259000 2

 1,291,330 1,233 تن شامپو 33051000 3

مرب  ع قالی    57019000 4  1,157,433 289,371 می 

 1,132,655 254 تن ادویه طب   30032000 5

 635,031 10,306 عدد بطری موتر 85066030 6

 523,709 217,241 می   فرش موکت 57039000 7

 372,502 266 تن چاکلیت کاکائو 18062000 8

 369,413 58 تن سایر ماشی   آالت  84768900 9

 328,951 4,295,520 بیضه تخم مرغ 4070010 10

 10,398,331    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 6,284,028    مجموع ساير اقالم وارداتی

 16,682,359    مجموع واردات
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 کشور : قزاقســــــــــتان :

  3میلیدددون دا دددر بدددوده کددده در ان حددددود   86ه ش حددددود  1401طدددی ربدددع دوم  قزاقسدددتانبدددا کشدددور تجدددارت افغانسدددتان 

  80منفدددی میلیدددون دا دددر واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور حددددود   83و حددددود میلیدددون دا دددر صدددادرات 

 میلیدددون دا دددر  64ه ش حددددود  1400طدددی ربدددع دوم سدددال  قزاقسدددتانبدددا کشدددور و دوران تجدددارت  ٫میلیدددون دا دددر میشدددود 

دو کشدددور منفدددی  واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دا دددر میلیدددون   63میلیدددون دا دددر صدددادرات و 1کددده در ان  بدددوده

 .میلیون دا ر میشود 61

طدددی ربدددع  قزاقسدددتانصدددادرات افغانسدددتان بددده کشدددور  هکددد نتیجددده رسدددیدیمبعدددد اط تحلیدددل و تحقیدددق  مددده جانبددده بددده ایدددن 

میلیددددون دا ددددر   2٪ افددددزای  کددددرده کدددده تفدددداوت ان حدددددود  55ه ش  1400ه ش در مقایسدددده بددددا ربددددع دوم  1401دوم 

 میلیون دا ر میشود .  20و تفاوت ان حدود  ده استکر  افزای ٪  24میشود و واردات حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور قزاقستان طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401وم ربع د مشخصات #

 1 3 صادرات 1

 63 83 واردات 2

 64 86 دوران تجارت 3

 (61) (80) بیالنس تجارت 4

 %2 %4 سهم صادرات 5

 %98 %96 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

3                          83                   1                      63                55%24%2                    20                   

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (100)

 (50)

 -

 50

 100

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

3 

83 86 

(80)

1 

63 64 

(61)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401چارت ميزان تجارت افغانستان با کشور قزاقستان طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع قزاقستان ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

مدددده صدددادراتی اط جملددده اقدددالم ع سدددبز رهیدددطو   هیدددبو نیدددرش٫کشدددم ٫طا یاندددرژ  یرا کدددو یغ مرشدددوبات٫طردا دددو خشدددک

٪  91میلیدددون دا دددر میشدددود کددده   2.7ایدددن ده قلدددم حددددود  مجمدددور  قزاقسدددتان میباشدددد کددده بددده کشدددور  1401طدددی ربدددع دوم 

 قزاقستان را تشکیل مید د.مجمور صادرات به کشور 

ستان به  گندمو  مرغ تخم٫و تخم  نگ  نگ٫عیگاط ما٫طغر٫ب ن چادر٫برد گندم شد اط جمله اقالم عمده وارداتی اط قزاق ستان میبا افغان

 ٪ در مجمور واردات اط کشور قزاقستان را تشکیل مید د . 96میلیون دا ر میشود که    79که مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود 

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  قزاقستان طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 821,631 767 تن زردالو خشک 08131000 1

الکویل انرژی زا 22029020 2 وبات غی   759,747 1,541 تن مشر

 604,560 602 تن کشمش 08062000 3

ین بویه 13021210 4  117,048 124 تن رسر

 104,645 44 تن زیره سی    09093100 5

انرژی زا 22029090 6 الکویل غی  وبات غی   93,515 233 تن مشر

 91,176 107 تن طب  سایر نباتات  12119090 7

 86,395 11,229 كارتن دیگ زود پز 73239310 8

 57,145 57 تن محصوالت قنادی 17022000 9

 35,143 23 تن قرطاسیه 48044900 10

 2,771,004   مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 279,494   مجموع ساير اقالم صادراتی

 3,050,499   مجموع صادرات

 ه ش  1401ی افغانستان از کشور  قزاقستان طی ربع دوم ده قلم عمده واردات

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد جنس 

 21,181,640 209,925 تن آرد گندم 11010000 1

 18,317,886 28,580 تن آهن چادر 73011000 2

 10,559,362 17,803 تن زغر 12074020 3

 6,267,987 8,109 تن دوگانه داردمواد خام فابریکات صنعب  که حالت  98022000 4

وجن و فاسفور(سایرکود  31055900 5  6,037,634 8,197 تن های کیمیاوی دارای دوعنرص ) نایی 

 5,208,265 14,760 تن گاز مایع 27111100 6

 4,416,392 531 تن هنگ و تخم هنگ 13021220 7

 3,227,896 6,290,280 بیضه تخم مرغ 4070010 8

 2,172,976 39,181 تن گندم 10011100 9

 1,616,012 109,460 هزاردانه سگرت 24022000 10

 79,006,051   مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 3,619,007   مجموع ساير اقالم وارداتی

 82,625,058   مجموع واردات
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 کشور : چــــــــــین :

  2.5میلیدددون دا دددر بدددوده کددده در ان حددددود    370ه ش حددددود  1401طدددی ربدددع دوم  چدددینبدددا کشدددور تجدددارت افغانسدددتان 

منفدددی میلیدددون دا دددر واردات میباشدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور حددددود   368میلیدددون دا دددر صدددادرات و حددددود 

میلیدددون   166ه ش حددددود  1400طدددی ربدددع دوم سدددال  چدددینبدددا کشدددور و دوران تجدددارت  ٫میلیدددون دا دددر میشدددود   365

شدددد و کرسددد تجدددارت میدددان دو کشدددور واردات میبا دا دددر میلیدددون   163میلیدددون دا دددر صدددادرات و  3کددده در ان  بدددوده دا دددر

 .میلیون دا ر میشود 160منفی 

ه ش در مقایسه با ربع  1401طی ربع دوم  چینصادرات افغانستان به کشور  هک نتیجه رسیدیمبعد اط تحلیل و تحقیق  مه جانبه به این 

و تفاوت ان  کرده است افزای ٪  56د میلیون دا ر میشود و واردات حدو   0.4کرده که تفاوت ان حدود  کا    ٪  15ه ش  1400دوم 

 میلیون دا ر میشود .  205حدود 

 )ارزش به میلیون دالر(1400در مقایسه با ربع دوم  1401ميزان تجارت افغانستان با کشور چین طی ربع دوم 

 1400ربع دوم  1401ربع دوم  مشخصات #

 3 2.5 صادرات 1

 163 368 واردات 2

 166 370 دوران تجارت 3

 (160) (365) بیالنس تجارت 4

 %2 %1 سهم صادرات 5

 %98 %99 سهم واردات 6

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

2                          368                  3                   163              -15%56%(0.4)                205              

جدول مقایسوی ربع دوم 1401 در مقایسه باربع دوم 1400 )ارزش به میلیون دالر امریکایی(

تفاوتافزایشربع دوم 1400ربع دوم 1401

 (400.0)

 (200.0)

 -

 200.0

 400.0

صادرات واردات دوران تجارت بیالنس تجارت

2.5 

368 370 

(365)

3 

163 166 

(160)

1400در مقایسه با ربع دوم 1401ميزان تجارت افغانستان با کشور چین طی ربع دوم 

(ارزش به میلیون دالر)

1401ربع دوم  1400ربع دوم 
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 : 1401 دومطی ربع چین ده قلم عمده صادراتی و وارداتی میان افغانستان و کشور 
 

 

 1401 اط جمله اقالم عمده صادراتی طی ربع دوم ینباتات طب ریساو  مرمر پروسس شده سنگ٫اهیجلغوطه س٫طردا و خشک٫پت کرک

را تشددکیل  چین٪ مجمور صددادرات به کشددور  99میلیون دا ر میشددود که   2.4این ده قلم حدود  مجمور  میباشددد که  چینبه کشددور 

اط جمله اقالم عمده وارداتی اط چین  یپو سرت  منسوجاتو  مختلف ا نور اموال٫زرفتاریموتر ت ریتا٫یسو ر بفتاب٫منسوجات کتانمید د.

شد ک ستان میبا شود که    277.7ه مجمور ده قلم عمده وارداتی حدود به افغان شور چین 76میلیون دا ر می را  ٪ در مجمور واردات اط ک

 تشکیل مید د.

 ه ش 1401ده قلم عمده صادراتی افغانستان به کشور  چین طی ربع دوم 

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 932,581 97 تن کرک  پت 51032000 1

 462,853 572 تن زردالو خشک 8131000 2

 460,376 44 تن جلغوزه سیاه 8028020 3

 233,472 2,809 تن سنگ مرمر پروسس شده 68022120 4

 164,416 203 تن سایر نباتات طب   12119090 5

 117,952 138 تن پنبه محلوچ 52030000 6

 33,806 28 تن گرانبها  های گرانبها و نیمهسنگ 71031000 7

 15,763 -   صنایع دسب   58101000 8

 14,962 3 تن بادام 8021100 9

 10,511 35 تن گیاهای گلدار 6029090 10

 2,446,693    مجموع ده قلم بر تر صادراتی

 23,375    مجموع ساير اقالم صادراتی

 2,470,067    مجموع صادرات

 ه ش  1401ان از کشور  چین طی ربع دوم ده قلم عمده وارداتی افغانست

# HS.Code ارزش به دالر مقدار واحد  جنس 

 123,775,210 65,748 تن منسوجات کتان 53091900 1

 46,757,716 705,469 تخته سولر آفتاب   85414000 2

رفتار 40121100 3  45,823,199 1,089,500 حلقه تایر موتر تی  

 27,406,971 20,099 تن وعاموال مختلف الن 99001000 4

ی 55131900 5  7,853,303 7,694 تن منسوجات پولسی 

 7,583,231 125 تن وسایل مخابراب   85176200 6

 5,988,517 6,978 تن آهن چادر 73011000 7

 4,642,980 5,154 تن ماشی   آالت زراعب   84336000 8

 4,231,437 777,184 تخته کمپل 63014000 9

 3,643,231 22,555 پایه ماشی   موترسایکل 84082010 10

 277,705,796    مجموع ده قلم بر تر وارداتی

 89,849,655    مجموع ساير اقالم وارداتی

 367,555,450    مجموع واردات


