
 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

گزارش حاضر بر اساس مقادیر منتشره توسط منابع دولتی افغانستان به منظور اطالع رسانی به فعاالن محترم اقتصادی : نکته 

بررسی صرفاً به منظور رصد سهم بازار کشورها در واردات . کشورمان تهیه و با آمارهای موجود کشورمان عمدتاً تفاوت دارد 

 .انجام شده است افغانستان که در منابع رسمی آمده،

 :نام کاال
 گندم آرد

 :کد کاال

۰۰۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

434.424.46۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

2.246.۱23.3۱2 

 

 ایران پاکستان ازبکستان قزاقستان کشور
 امارات

 411..16 2.2.6.919 162.321.451 166.326.344 594.514.494 (دالر) ارزش 

 259.612 3.353.551 555.935.251 654.492.655 1.564.629.435 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 روغن نباتی

 :کد کاال

۰۰۰۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

634.322.462 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4۰۰.۰۰3.3۱6 

 

 امارات ایران پاکستان روسیه مالزی کشور

 1.315.341 55..525..6 61.115.211 69.2.2.925 235.612.155 (دالر)ارزش 

 1.992.3.1 .14..64.21 61.166.615 61.429.441 .625.192.24 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 شکر

 :کد کاال

۰4۱۰3۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۱2.342.۰۰۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

633.32۰.۱33 

 

 سایر کشورها هند ایران امارات پاکستان کشور

 965.324 343..2.69 5.229.911 11.515.164 115.1.2.565 (دالر)ارزش 

 554...1.1 192..5.65 .99...15.5 .21.351.55 643.591.234 (کیلو)مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 

 
 :نام کاال

 منسوجات کتان

 
 :کد کاال

۰6۱3۰3۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6۰۰.663.2۰۰ 

 
 (:متر)مقدار کل واردات 

۰6۰.663.2۰۰ 

 

 پاکستان ژاپن جنوبیکره  هند چین کشور

 615.1.1 56..511 6.393.556 64.952.965 211.959.365 (دالر)ارزش 

 169.315 111.515 65.515..1 616..15.56 122.946.1.4 (متر)مقدار 

 

 
 :نام کاال
 سیمان

 
 :کد کاال

3۰۱۰۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6۱۱.۰۰3.42۱ 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

6.3۰6.3۰۰.2۰۰ 

 

 بحرین ترکمنستان تاجیکستان ایران پاکستان کشور

 1.565 1.595.499 .1..52.535 126.411.244 161.529.142 (دالر)ارزش 

 ...2 21.145.655 ..4.2.224.5 1.311.453.194 ..1.511.611.1 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 بنزین

 :کد کاال

24۱6۱۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6۰۰.۰۰3.662 
 (:کیلو )دار کل واردات مق

4۱۰.۱3۰.4۱۰ 

 

 - روسیه سایر کشورها ایران ترکمنستان کشور

 - 1.413.599 .644.36..5 455..99.54 124.451..11 (دالر)ارزش 

 - 6.315.552 516.365..9 944..221.51 651.316.116 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 برقواردات 

 :کد کاال

3۱2۰6۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰3.2۰2.3۰3 
 (: Mn Kw/h)مقدار کل واردات 

4.3۰4 

 

 - ترکمنستان تاجیکستان ایران ازبکستان کشور

 - 29.651.432 61.661.316 226..43.29 133.256.431 (دالر)ارزش 

 - 2492 156 915 161 (Mn Kw/h)مقدار 

 

 :نام کاال
 ماشین آالت

 :کد کاال

3۱۰۰3۱۱۱ 
 :(دالر)ارزش کل واردات 

24۰.۱۰۰.۰4۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 کره جنوبی هند آلمان چین ژاپن کشور

 4.625.695 4.652.235 3.156.635 31.149.959 125.291.199 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 گاز مایع

 
 :کد کاال

24۰۰2۰۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰6.۰۰۰.426 

 
 (:کیلو )ت مقدار کل واردا

3۰4.2۰۰.۰3۰ 

 

 سایر کشورها روسیه ایران قزاقستان ترکمنستان کشور

 .6.343.29 22.296..5 166..31.26 35.519.5.3 31.642..16 (دالر)ارزش 

 .454.35..1 11.542.135 114.112.522 191.462.1.3 2.9.915.543 (کیلو)مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

  T -  ONEسوخت 

 
 :کد کاال

24۱6۱۰۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰63.343.۰3۰ 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

233.44۱.66۰ 

 

 آذربایجان ازبکستان سایر کشورها ترکمنستان ایران کشور

 12.353 64.492 .12.443.69 26.464.411 564.942...1 (دالر)ارزش 

 .25.25 46.1.5 .23.195.35 13.655..59 .51.91..225 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 ءسایر اشیا

 
 :کد کاال

33333333 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۱.64۰.23۱ 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 کره جنوبی امارات پاکستان ایران چین کشور

 9.155...1 1.632.254 2.431.556 6.249.626 1.219.521 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
وماشین  رولوازم یدکی خود
 آالت

 :کد کاال

۰4۱۰3۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰3.24۱.۰36 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 ترکیه امریکا آلمان چین ژاپن کشور

 1.659.269 2.315.445 6.541.136 11.531.964 146.142.419 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال
 گندم

 
 :کد کاال

۰۱۱۰۰۱۱۱ 

 
 (:دالر)رزش کل واردات ا

۰4۰.243.۱۰۱ 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

332.43۰.۰44 

 

 روسیه ترکمنستان پاکستان ازبکستان اوکراین کشور

 13.321 .1.231.53 3.5236256 12..553..4 52.624.2.1 (دالر)ارزش 

 ....31 3.316.349 .29.311.49 25.435..259 5.1.141.641 (کیلو)مقدار 

 

 
 :کاالنام 

 سایروسایل برقی

 
 :کد کاال

۰۰۱۰۰۰۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4۰.۰46.646 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 ایران ایتالیا پاکستان هند چین کشور

 ..4.121.2 3.1.5.494 51.6.5...1 42.3.1.196 54.652.351 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 شیمیاییکود 

 
 :کاال کد

6۰۱۱۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰4.3۱4.236 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۱3.634.632 

 

 استرالیا ایران چین ازبکستان ترکمنستان کشور

 51..411..1 14.136.2.5 13.553.214 426.195..6 61.559.1.4 (دالر)ارزش 

 .59.24..61 ..1.1.164.5 ..34.245.1 119.125.5.6 141.333.599 (کیلو )مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 ورق آهن

 
 :کد کاال

42۱6۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰۰.22۰.43۰ 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

۰۰4.۱4۱.4۰۱ 

 

 پاکستان چین ایران قزاقستان روسیه کشور

 4.411.134 12.351..14 19.365.355 23.915.552 1.331...54 (دالر)ارزش 

 4.1..5.45 4.411.134 25.366.229 61.1.6.141 92.441.315 ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 ۰برنج درجه

 
 :کد کاال

۰۱۱3۱۱۱۰ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۱3.64۱.3۰3 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰۰.6۰۰.243 

 

 استرالیا امارات هند ترکیه پاکستان کشور

 63.193 41.515 .451.95 566.199 65...1.1.52 (دالر)ارزش 

 56.911 115.935 1.2.5.2 1.413.2.9 .115.515.69 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال
 لوله 

 
 :کد کاال

43۱3۱۱۱۰ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

322.۰24 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

43۰.۰4۰ 

 

 روسیه امارات پاکستان ترکیه ایران کشور

 4.364 31..39 25..13 54.5.9 241.6.1 (دالر)ارزش 

 4.231 .5.51 53.339 19652 234.116 ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 صالح ساختمانیم

 
 :کد کاال

۰4443۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4۰.442.36۰ 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 ترکیه امارات پاکستان چین ایران کشور

 2.211.243 5.225.315 531.3.9..1 15.525.215 51.132.421 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 وپاننئ تخته

 
 :کد کاال

44۱6۱۱۱2 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

43.43۰.3۰4 

 
 (:m3)مقدار کل واردات 

۰۱۰.3۰۰ 

 

 سایر کشورها ترکیه چین ایران پاکستان کشور

 121.1.4 .2.6.1.11 2...55..4 3.913.594 66.299.333 (دالر)ارزش 

 629.1.3 33.493 34.952 21.156 4.163 (m3)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 گارسی

 
 :کد کاال

24۱22۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.3۱۱.642 

 
 (:هزاردانه)مقدار کل واردات 

۰.64۰.64۰ 

 

 قزاقستان سوییس ژاپن امارات کره جنوبی کشور

 2.951.949 6.595.539 4.5.1.9.2 1.691.994 23.354.219 (دالر)ارزش 

 .3..254 555.1.5 .64..55 351.962 41.331..6 (هزار دانه)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 چای سیاه

 
 :کد کاال

۱3۱26۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.3۱4.44۰ 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4۰.6۰۰.۰44 

 

 ایران هند اندونزی ویتنام کنیا کشور

 22..421 1.611.1.3 6.131.633 6.153.1.5 .14.595.11 (دالر)ارزش 

 695.445 153.651 2.659.614 2.466.313 65.591.613 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 داروی پزشکی

 
 :کد کاال

6۱۱34۱۱۰ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.۰46.424 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 چین ترکیه ایران هند پاکستان کشور

 6.111.331 4.342.112 2...4.115 26.462.451 51.119..61 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 خرده فروشیسایر کاالهای 

 
 :کد کاال

۰6۱۰4۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰23.33۰.3۰4 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

 

 

 پاکستان ترکیه ایران چین هند کشور

 5.354.912 4.963.191 14...5..3 59.461.295 122..44.13 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال
 کامیون

 
 :کد کاال

۰4۱4۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

34.3۰3.243 

 
 (:عراده)مقدار کل واردات 

6.232 

 

 سایر کشورها روسیه فرانسه ژاپن آلمان کشور

 6.211.6.6 151..6.65 21...4.11 11.425.542 61.135.929 (دالر)ارزش 

 .15 144 ..5 511 1.4.1 (عراده) مقدار

 

 
 :نام کاال

 سترییلپمنسوجات 

 
 :کد کاال

۰۰۱۰۰۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰64.462.۰33 

 
 (: متر)مقدار کل واردات 

3۰.463.2۱3 

 

 کره جنوبی پاکستان ایران هند چین کشور

 519.532 512..2.59 3.241.343 25.533..15 116.332.3.6 (دالر)ارزش 

 242.551 1.926.941 15.641..5 5.195.534 13.399.359 (متر)مقدار 

 

 
 :نام کاال
 میلگرد

 
 :کد کاال

42۱4۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰3.۰34.۰43 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

26۰.43۱.644 

 

 تاجیکستان انگلستان قزاقستان ایران ازبکستان کشور

 912.315 .1.251.35 1.565.136 13..64.963 15.119.1.4 (دالر)ارزش 

 1.915.154 .2.319.65 2.211.135 .1.54....1 143.544.964 ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 تیوب خودرو و  تایر

 
 :کد کاال

4۱۰2۰۰۱۰ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰3.426.643 

 
 (: حلقه)مقدار کل واردات 

6.۱۰2.۱4۰ 

 

 تایلند اندونزی ژاپن هند چین کشور

 951.514 1.549.696 2.331.264 4.655.1.1 1.2.151.119 (دالر)ارزش 

 23.521 .63.21 43.363 165.391 2.336.413 (حلقه)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 لوازم یدکیسایر 

 
 :کد کاال

۰422۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3۰.424.344 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 هترکی آلمان هند ایران چین کشور

 2.469.141 541..5.11 4.551.151 3.411.559 64.311.221 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال
 خودرو

 
 :کد کاال

۰4۱6۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

43.432.6۰2 

 
 (:عراده)مقدار کل واردات 

۰.43۰ 

 

 تایلند ساموا هند کانادا ژاپن کشور

 1.195.125 2.1.6.159 5.245.391 9.259.511 29.655.694 (دالر)ارزش 

 221 245 553 1.163 13..6 (عراده)مقدار 

  



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 ای ظروف شیشه

 
 :کد کاال

4۱۱۱۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3۰.664.۰۰4 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 فرانسه اندونزی پاکستان چین ایران کشور

 524.246 4...2.595 462.443..1 153..21.351 61.136.1.3 (دالر)ارزش 

 - - - - - (  -  )مقدار 

 

 

 
 :نام کاال

 لوازم التحریر

 
 :کد کاال

4۰263۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

34.۰۰3.۰۱2 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 هند امارات ایران اندونزی چین کشور

 2.1.5.654 6.695.565 6...5.515 51.519...1 61.523.121 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 سایر موادغذایی

 
 :کد کاال

۰۰۱33۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

62.۰۰4.4۱۰ 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ترکیه چین قزاقستان پاکستان ایران کشور

 43.533..1 1.412.941 1.352.495 1.939.321 11.153.119 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - ) مقدار



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 چای سبز

 
 :کد کاال

۱3۱2۰۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3۱.۰۱۰.۰۰3 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

63.444.۰23 

 

 امارات اندونزی فرانسه چین ویتنام کشور

 1.213.429 1.545.219 135..4.21 ..1.634.1 55.339.126 (دالر)ارزش 

 421.613 ..945.3 2.331.192 4.131.421 29.653.155 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 (2درجه)برنج 

 
 :کد کاال

۰۱۱3۱۱۱2 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

63.633.443 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۱2.324.42۱ 

 

 - ایران قزاقستان هند پاکستان کشور

 - 39 12..916 35.255..1 61.515.521 (دالر)ارزش 

 - 15 .2.453.32 1.643.915 535..95.12 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال
 گریس

 
 :کد کاال

24۱4۱2۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.463.۱42 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰3.4۰۰.464 

 

 آلمان امارات روسیه اسپانیا امارات کشور

 259.5.4 629.915 464.113 135.251 15.525.415 (دالر)ارزش 

 212.953 314.959 556.611 31..345 .5..1...15 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 قرمزلوبیا 

 
 :کد کاال

۱4۰662۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4۰.۰34.346 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4۰.262.462 

 

 ایران هند پاکستان قرقیزستان ازبکستان کشور

 .11.53 53...26 19...61 613.656 55.116.454 (دالر)ارزش 

 ..291.3 .191.54 44..455 .691.59 53.516.161 (کیلو)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 تخم مرغ

 
 :کد کاال

۱4۱4۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6۰.623.۰34 

 
 (: عدد)مقدار کل واردات 

344.343.6۰۰ 

 

 پاکستان ترکیه ترکمنستان ازبکستان قزاقستان کشور

 231.9.5 1.616.155 6.135.623 511.939..1 15.151.3.9 (دالر)ارزش 

 4.155.5.4 22.515.959 552..35.55 191.453.215 654.319.535 (عدد)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 شیرخشک

 
 :کد کاال

۱4۱2۰۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

42.۰42.433 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

2۱.۰24.2۰۰ 

 

 امریکا فرانسه ایرلند پاکستان هند کشور

 1.4..6.34 6.9.2.124 11...5.11 54..5.1.1 3.1.119..1 (الرد)ارزش 

 433..1.51 34..2.164 2.331.536 1.331.159 3.693.951 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 
 :نام کاال

 خوراک دام

 
 :کد کاال

26۱33۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3.۱۰۰.۰۰4 

 
 (:کیلوگرم)مقدار کل واردات 

۰6.۰63.4۰2 

 

 ترکیه کانادا ازبکستان نایرا پاکستان کشور

 61.545 56.699 614.119 2.932.252 12.932.252 (دالر)ارزش 

 136.214 .194.59 1.5.5.362 3.516.921 11.663..55 (کیلوگرم)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 وسایل پزشکی

 
 :کد کاال

3۱۰۰۰3۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

22.۰34.2۰4 

 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 هند مالزی ترکیه اندونزی چین کشور

 1.615.511 2.653.545 6.226.596 .54..6.69 1.955.352 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 
 :نام کاال

 کف پوش 

 
 :کد کاال

۰4۱22۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.3۰۱ 

 
 (: متر )مقدار کل واردات 

۰.4۰۰ 

 

 - - - - هند کشور

 - - - - .5.35 (دالر)ارزش 

 - - - - 1.144 (متر)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 پی وی سی

 
 :کد کاال

63۱4۰۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

23.436.664 

 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

2۰.4۰3.۰24 

 

 امارات عربستان عمان چین ایران کشور

 556.614 24..414 1.6.5.455 311.421..1 14.511.3.5 (دالر)ارزش 

 .699.53 ..422.4 .....99 9.332.5.4 412..16.61 (لوکی)مقدار 

 

 
 :نام کاال

 سیب زمینی

 
 :کد کاال

۱4۱۰۱۱۱۱ 

 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

23.3۰۰.4۰3 

 
 (:کیلو)مقدار کل واردات 

2۰4.64۰.666 

 

 امارات مالزی بلژیک ایران پاکستان کشور

 51..65 42.269 169.543 111..4.14 559..21.42 (دالر)ارزش 

 11.639 11.445 939.346 51.1.2.156 2.4.226.519 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال

 نفت خام

 :کد کاال

24۱3۱۱۱۱ 
 (دالر)ارزش کل واردات 
۰4.442.6۱4 

 (کیلو)مقدار کل واردات 
۰۰4.4۰۰.۱33 

 

 - روسیه قزاقستان ایران ترکمنستان کشور

 - .244.61 631.459 16.631.655 146.525..5 (دالر)ارزش 

 - 159.155 56..21..1 49.533.562 126.535.593 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 شیمیایی موادسایر

 :کد کاال

2۰۱۱۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

26.24۰.243 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4۰.۰۱6.6۱۰ 

 

 هند کره جنوبی پاکستان چین ایران کشور

 51.541..1 1.295.469 5.611.651 5.493.121 95..24..11 (دالر)ارزش 

 421..51 1.6.6.256 11.215.445 1.2.5.3.3 25.119.644 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 گوشت مرغ

 :کد کاال

۱2۱4۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۱.33۰.633 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

26.3۰2.32۰ 

 

 ترکیه دانمارک ایران برزیل امریکا کشور

 356..6 13..46 12.511..1 1.311.215 .11.914.61 (دالر)ارزش 

 15.111 54.652 1.233.411 1.664.559 21.219.159 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 نفت سفید

 :کد کاال

24۱6۱2۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰۰6.۱32 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.32۰.2۰۱ 

 

 - ایران پاکستان ترکمنستان سایر کشورها کشور

 - 955..2 156.141 1.195.665 4.146.996 (دالر)ارزش 

 - ...15 ..153.3 .6.933.14 .1.195.53 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (کتان)زغر

 :کد کاال

۰2۱433۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4۱.۰۰3.444 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4۱.32۰.۱233 

 

 - - - - قزاقستان کشور

 - - - - 543.111..5 (دالر)ارزش 

 - - - - 925.293..1 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 بادام زمینی 

 :کد کاال

۰2۱24۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

42.۰۰۰.۱۱۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.۰3۰.۰۱۰ 

 

 چین تاجیکستان بنگالدش ازبکستان هند کشور

 455.535 .1.131.91 .2.564.52 5.611.451 516..29.22 (دالر)ارزش 

 .446.51 232..2.64 5.441.514 .53..25..1 66.911.269 (کیلو)مقدار 

 

 

 :نام کاال
 شیر مایع

 :کد کاال

۱4۱23۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

22.۰۰3.2۰6 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

66.۱22.6۰۰ 

 

 اوکراین ویتنام کویت ایران پاکستان کشور

 1.4.216 141.639 635.621 41..5.256 .4..12.191 (دالر)ارزش 

 .162.16 146.329 6.5.113 13.321.445 14.562.612 (کیلو)مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 کیسه

 :کد کاال

4۰۰3۰۱2۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

42.۱۰2.۰۱۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 مالزی امارات ایران چین پاکستان کشور

 1.541.595 2.465.911 1.535.455 5.351.615 9.536.562 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 الوارچوب 

 :کد کاال

44۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3۰.434.۰44 
 (: m3)مقدار کل واردات 

6۱۰.۰43 

 

 چین ترکیه پاکستان قزاقستان روسیه کشور

 4.5.4 29.656 .226.15 11.194.341 663.616..4 (دالر)ارزش 

 24..66. 43.5.. 1.264 135 21 (m3)ر مقدا

 

 :نام کاال
 صابون حمام

 :کد کاال

64۱۰2۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.4۰۰.۰2۱ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.۰6۱.۱23 

 

 ترکیه ویتنام چین پاکستان ایران کشور

 112.461 143.456 266.5.6 551..1.21 2.434.355 (دالر)ارزش 

 14.6.5 251.535 216.451 954.154 5.9..3.95 (کیلو)مقدار 

  



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 یساختمانشیشه 

 :کد کاال

3۰۱4۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3.۱36.64۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ترکمنستان ترکیه پاکستان چین ایران کشور

 12.646 21.493 36..111 1.466.112 625..11.65 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 خودرو تایروتیوب

 :کد کاال

4۱۰2۰۰۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰3.426.643 
 (: حلقه)مقدار کل واردات 

6.۱۰2.۱4۰ 

 

 اندونزی کره جنوبی ژاپن هند چین کشور

 1.549.696 1.251.911 2.331.264 4.655.1.1 1.2.151.119 (دالر)ارزش 

 .63.21 64.159 43.363 165.391 2.336.413 (حلقه)مقدار 

 

 :نام کاال
 کفش مردانه

 :کد کاال

34۱62۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.۰2۱.۰43 
 (:فتج)مقدار کل واردات 

4.۰4۰.63۱ 

 

 ترکیه هند ایران پاکستان چین کشور

 6.4.3.4 9.9.951 2.511.243 6.152.314 9.229.923 (دالر)ارزش 

 41.255 291..22 355.651 .963.55 2.144.555 (فتج)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 الیافسایر 

 :کد کاال

۰6۱4۱۱۱4 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.4۰3.۰3۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.242.3۰6 

 

 - ایتالیا پاکستان چین ایران کشور

 - 665 44...2 2.356.444 12.152.324 (دالر)ارزش 

 - 219 5.545 2.914.234 14.255.451 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 باطری خودرو

 :کد کاال

۰۰4۰۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰2.۰2۰.33۰ 
 (: عدد)مقدار کل واردات 

446.33۰ 

 

 ویتنام ایران تایلند پاکستان چین کشور

 953..46 61.3.6..1 62.529..2 2.319.334 5.221.525 (دالر)ارزش 

 11.155 64.559 39.454 96.356 141.916 (عدد)مقدار 

 

 :نام کاال
 تراکتور

 :کد کاال

۰4۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.4۰۰.424 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

۰.64۰ 

 

 ژاپن پاکستان هند بالروس ایران کشور

 24.224 1.469...1 1.119.915 5.261.992 9.291.1.3 (دالر)ارزش 

 6 94 .16 .62 525 (عراده)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 پتو

 :کد کاال

36۱۰۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.632.424 
 (: تخته)مقدار کل واردات 

۰.2۰2.34۰ 

 

 - - کره جنوبی ایران چین کشور

 - - 1.4.5 111.391 9.256.223 (دالر)ارزش 

 - - .12 15.151 1.195.665 (تخته)مقدار 

 

 :نام کاال
 قیر 

 :کد کاال

24۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰.446.362 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰4.۰24.324 

 

 - پاکستان ترکمنستان ازبکستان ایران کشور

 - 2.9.921 634.122 694.531 ....5.6..2 (دالر)ارزش 

 - .659.63 1.493.342 951.5.9 515..41.13 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 ظروف پالستیکی

 :کد کاال

42۱262۱۱ 
 (:دالر)ات ارزش کل وارد

۰3.۰۰۰.۰۱۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 هند چین پاکستان امارات ایران کشور

 2.9.926 1.363.3.5 95..6.456 3.194.531 1.215.932 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (توتون)تنباکو

 :کد کاال

24۱۰2۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

64.۰۰۰.62۰ 
 (:کیلو )اردات مقدار کل و

۰4.644.236 

 

 پاکستان امریکا سوئد اماارات هند کشور

 1.249 16.511 64.362 219.254 63.546.195 (دالر)ارزش 

 .93 1.2.3 613 122.415 15.219.1.4 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 ماست

 :کد کاال

۱4۱6۰۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.۰32.66۰ 
 :(کیلو )مقدار کل واردات 

۰3.۱۰۰.۰4۱ 

 

 - - - - ایران کشور

 - - - - 3.532.664 (دالر)ارزش 

 - - - - .41.51..13 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 گازوئیل

 :کد کاال

24۱6۱6۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰33.333.۰6۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

642.۰34.۱3۱ 

 

 زبکستانا روسیه ترکمنستان جمع سایر کشورها ایران کشور

 14..22 .366.13 5.536.953 16.166.3.6 156.513.141 (دالر)ارزش 

 .23.62 1.452.319 19.599.331 513.295..6 93..322..62 (کیلو)مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (تلفن همراه( موبایل

 :کد کاال

۰۰۰4۰۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰6.۰43.332 
 (: پایه)مقدار کل واردات 

463.643 

 

 کره جنوبی هند تایوان ویتنام چین رکشو

 41.515 3...125 226.331 5.913.121 333..5.55 (دالر)ارزش 

 .43 ..6.6 94..3 126.316 6.1.522 (پایه)مقدار 

 

 :نام کاال
 تیر آهن 

 :کد کاال

42۱4۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

46.34۱.4۰3 
 (: - )مقدار کل واردات 

۰4۰.4۰4.۰۰۰ 

 

 اوکراین روسیه چین پاکستان نایرا کشور

 15..146 231.315 613.954 ..5...5.2 35.512.566 (دالر)ارزش 

 121.245 669.135 .529.15 3.591.221 111.146.294 ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 کانتینر

 :کد کاال

۰3۱3۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰.6۰6.۰۱4 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 امارات ترکیه تایلند ینچ ژاپن کشور

 55..65 45.141 595..1 1.319.112 26.5.5.5.1 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 زنانه لباس

 :کد کاال

32۱34۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰2.64۱.6۰۱ 
 (: دست)مقدار کل واردات 

2.2۰3.466 

 

 پاکستان ایران ترکیه چین هند کشور

 114.9.5 156.956 195..1.35 6.541.244 3.495.511 (ردال)ارزش 

 23.515 4.5..6 254.996 5.426...1 916.993 (دست)مقدار 

 

 :نام کاال

 سایر سبزیجات

 :کد کاال

۱4۱33۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰6.326.4۰۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ایتالیا قزاقستان پاکستان ایران بلژیک کشور

 195.5.5 634.291 1.961.5.5 6.361.5.1 1.655.656 (دالر)ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 موز

 :کد کاال

۱۰۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.4۱۰.۰3۱ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰46.244.۰4۰ 

 

 هلند چین هند ایران پاکستان کشور

 1.552 9.536 466.565 .6.231.52 591.536..1 (دالر)ارزش 

 .34 ..16.3 2.356.523 21.912.952 112.363.112 (کیلو)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 یساختمانگ رن

 :کد کاال

62۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.۱3۰.۱۰۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰6.۰۰۰.66۰ 

 

 چین هند امارات ایران پاکستان کشور

 261.266 521.552 565.462 2.555.115 926.525..1 (دالر)ارزش 

 561..16 154.314 169.151 455...1.1 614.4.2..1 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 پمپ آب

 :کد کاال

۰۰۰3۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.۰2۰.334 
 (: دستگاه)مقدار کل واردات 

23۰.4۰2 

 

 ایتالیا امریکا دانمارک پاکستان چین کشور

 32.223 36.191 1.1.142 .519.41 16.231.213 (دالر)ارزش 

 135 526 1.1.5 9.561 213.495 (دستگاه)مقدار 

 

 :نام کاال

 کفشخام صنعت  مواد

 :کد کاال

34۱32۱۱۱ 
 (دالر)ارزش واردات 

۰4.۰4۱.۰3۰ 
 (کیلو)مقدار واردات 

4.23۱.4۰2 

 

 - ایران هند پاکستان چین کشور

 - 65..99 316.436 452..55 16.611.142 (دالر)ارزش

 - 991..9 41..192 ..5.3.3 .1..3.3.1 (کیلو)مقدار

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال

 موتورسیکلت
 

 :کد کاال

۰4۰۰۱۱۱۱ 

 (:دالر)ارزش کل واردات

۰.۰۰۱.6۰۰ 

 (عراده)مقدارکل واردات 

2۱.۰3۰ 

 

 کره جنوبی پاکستان هند ژاپن چین کشور

 4.593 999..26 526.262 2.6.9.153 4.515.563 (دالر)ارزش

 14 .32 1.451 5.135 16.5.2 (عراده)مقدار

 

 :نام کاال
 سیب

 :کد کاال

۱۰۱۰۱4۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.6۰4.۱۰4 
 (: کیلو )مقدار کل واردات 

4.۰6۰.4۰۰ 

 

 - سایر کشورها پاکستان چین ایران کشور

 - 159 224...2 614.214 5.5.529 (دالر) ارزش 

 - 12 35.519..1 ..4..1.46 .4.269.93 ( کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 گوجه فرنگی

 :کد کاال

۱4۱2۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰6.۰۰۰.333 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰33.243.۰6۰ 

 

 قرقیزستان چین ایتالیا پاکستان ایران کشور

 .2.19 .6.55 16.659 33..3.532 3.1.6.553 (دالر) ارزش 

 2.416 5.455 14.146 55.344.519 513...111.3 (کیلو )مقدار 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 یخچال

 :کد کاال

۰4۰۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.3۱۱.636 
 (:دستگاه)مقدار کل واردات 

۰۱6.۰6۰ 

 

 هند پاکستان ژاپن بالروس چین کشور

 256.659 1.411.195 611..1.36 2.641.295 4.416.546 (دالر) ارزش 

 61..2 15.554 9.313 94..21 356..4 (دستگاه)مقدار 

 

 :نام کاال
 مرغ

 :کد کاال

۱۰۱۰34۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3.66۰.۰46 
 (:قطعه)مقدار کل واردات 

۰2.234.62۰ 

 

 - تاجیکستان ازبکستان ایران پاکستان کشور

 - 929 93..3 655.315 .14.953.55 (دالر) ارزش 

 - ..5 6.465 224.393 31.295..12 (قطعه)مقدار 

 

 :نام کاال
 گردانگل آفتاب  هتخم

 :کد کاال

۰2۱3۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰۰3.6۱3 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.424.4۰3 

 

 ازبکستان تاجیکستان ایران قزاقستان چین کشور

 569.515 511.945 1.1.1.215 1.115.194 5.4.2.236 (دالر) ارزش 

 599.551 435.9.2 144..1.61 91..1.255 5.415.4.6 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 البسه استفاده شده 

 :کد کاال

34۱۱۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰2.۰64.4۰۱ 
 (: دست)مقدار کل واردات 

۰3.۰۱۰.4۰۰ 

 

 هند ایران امارات جمع سایر کشورها پاکستان کشور

 146.594 159.341 619.445 341...2.2 9.594.911 (دالر) ارزش 

 ..195.4 259.665 631.634 45..2.552 .14.311.65 ( دست)دار مق

 

 :نام کاال
 رخت آویز و متعلقات

 :کد کاال

۰6۱2۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.6۰3.۰6۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 - - - ایران چین کشور

 - - - 32.265 1.623.595 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 پوشاک مردانه 

 :کد کاال

3۰۱۰۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3.۰۰۱.46۰ 
 (:دست)مقدار کل واردات 

۰.43۰.4۰3 

 

 هند ترکیه ایران پاکستان چین کشور

 113.4.9 454.455 146.251 1.259.1.9 16.519.115 (دالر) ارزش 

 366..1 51..31 .59.56 111.991 1.515.214 ( دست)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :کاالنام 
  ء الشعیرما

 :کد کاال

22۱23۱۰۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰6.4۰2.624 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 المان ایران هلند اتریش کره جنوبی کشور

 65.115 91.365 191.515 526.5.1 12.296.314 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
  پنبه

 :کد کاال

۰2۱۱۱۱۱۰ 
 (:دالر)ل واردات ارزش ک

۰۱.۱2۱.۰42 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰2.33۰.243 

 

 - روسیه ترکمنستان چین پاکستان کشور

 - 1.992 .64.34 554.425 91.1.2..9 (دالر) ارزش 

 - ...2 .61.61 55.613..1 11.3.6.436 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 فرش پالستیکی

 :کد کاال

63۰۰3۱۱۰ 
 (:دالر) ارزش کل واردات

۰۰۰.2۰۰ 
 (: تخته)مقدار کل واردات 

4۱.432 

 

 - - - امارات پاکستان کشور

 - - - 21.419 149.162 (دالر) ارزش 

 - - - 22..5 .63.15 ( تخته)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 کولر و ایرکندیشن

 :کد کاال

۰4۰۰۰۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۱.۰۰۰.43۰ 
 (:پایه)مقدار کل واردات 

34.۰3۰ 

 

 ژاپن هنگ کنگ تایلند ایران چین کشور

 113.931 153.135 411..59 1.921.956 3.411.311 (دالر) ارزش 

 42..1 1.129 1.551 13.196 36.191 (پایه)مقدار 

 

 :نام کاال
 خام صنعت پالستیک  مواد

 :کد کاال

63۱6۰3۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

64.4۰۰.233 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.۱4۰.43۰ 

 

 عمان امارات پاکستان چین ایران کشور

 1.669.453 1.5.1.154 354..6.46 6.199.9.4 24.554.155 (دالر) ارزش 

 ....64..1 .1.363.61 5.1.4.355 6.411.423 65.911.925 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 گاو

 :کد کاال

۱۰۱2۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

66۱.۱۰۰ 
 (:راس)اردات مقدار کل و

۰6۰ 

 

 - - قزاقستان پاکستان ایران کشور

 - - 64..25 61.355 215.635 (دالر) ارزش 

 - - 32 51 353 ( راس)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 گینارن

 :کد کاال

۱۰۱۰۱6۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۱.۰34.336 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰46.۰۰4.۰36 

 

 - - - ایران پاکستان کشور

 - - - 263.556 9...9.931 (دالر) ارزش 

 - - - .1.195.31 151.156.611 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 احشاء خوراکی

 :کد کاال

۱2۱322۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰6۰.۱62 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.634.4۰۰ 

 

 - - پاکستان هند امریکا کشور

 - - 25.553 1.593.291 6.3.4.559 (دالر) ارزش 

 - - 265..6 1.136.451 6.3.6.513 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 ها سایر روغن

 :کد کاال

24۱4۱4۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.3۰6.4۰2 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰2.666.4۰2 

 

 هند امریکا ازبکستان امارات ایران کشور

 451.355 .353.55 1.292.914 46.949..2 .36.41..5 (دالر) ارزش 

 5.3.551 663..65 .2.911.42 99.325..2 4.151.112 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (یا نوعی لپه )  نخود فرنگی

 :کد کاال

۱4۱۰۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.43۰.663 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

24.۰۱3.3۱6 

 

 - - ایتالیا پاکستان قزاقستان کشور

 - - 65..26 111.393 3.5..5.29 (دالر) ارزش 

 - - 61.295 1.151.651 24.121.922 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 کشاورزیماشین آالت 

 :کد کاال

۰4663۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.444.۱۰3 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 امریکا ایران ترکیه چین پاکستان کشور

 412.4.9 .516.16 41.549..1 95..1.145 22.565..2 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 ذرتآرد 

 :کد کاال

۰۰۱23۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰44.4۱۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

2۰.364.۰6۰ 

 

 ازبکستان ترکمنستان پاکستان ترکیه ایران کشور

 125.445 165.219 654...2 511.555 3.2.1.396 (دالر) ارزش 

 614..51 ..449.5 156.131 1.5.1.346 25.936.595 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 دوچرخه

 :کد کاال

۰4۰2۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.6۰۰.2۰۰ 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

۰۰۱.44۰ 

 

 ایران دانمارک کره جنوبی چین ژاپن کشور

 .1.46 1.315 61.323 562.653 3.554.565 (دالر) ارزش 

 56 54 ....1 23.441 142.135 (عراده)مقدار 

 

 :نام کاال
 ظروف آهنی

 :کد کاال

46۰۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۱33.4۰۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 روسیه قزاقستان پاکستان ترکیه ایران کشور

 631.939 511.429 .4..12..1 1.256.515 6.111.361 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 شامپو

 :کد کاال

66۱۰۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.3۰2.444 
 (: - )مقدار کل واردات 

3.۰2۰.۰۰6 

 

 اندونزی پاکستان ترکیه ایران چین کشور

 63..14..1 .1.115.19 1.563.1.1 2.221.552 2.255.112 (دالر) ارزش 

 196.615 465.551 1.225.115 914..2.61 1.155.3.4 ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 محصوالت قنادی

 :کد کاال

۰۰۱3۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.۰2۱.۰۱3 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۱.۰۰۰.4۰6 

 

 قزاقستان اوکراین ایران هلند پاکستان کشور

 53..656 625...1 1.415.159 .1.112.55 55.292..5 (دالر) ارزش 

 ..165.6 656.491 54.561..1 551.494 3.551.362 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 استفاده شدهکفش 

 :کد کاال

34۱62۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۱.234.۰۱۰ 
 (:جفت)مقدار کل واردات 

۰۰.۰44.6۱۰ 

 

 چین جمع سایر کشورها امارات ایران پاکستان کشور

 152.296 134.153 643.169 1.1.343 15.145.933 (دالر) ارزش 

 152.296 95..169 213.4.2 3.1.255 13.512.346 (فتج)مقدار 

 

 :نام کاال
 گوشت ماهی

 :کد کاال

۱6۱6۰4۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.4۰3.33۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4.644.4۱۰ 

 

 امارات ازبکستان چین ویتنام پاکستان کشور

 21.525 65...4 1.1.965 5...215 3.241.956 (دالر) ارزش 

 5.5.1 ..64.5 991..5 114.594 1.111.614 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 نخود

 :کد کاال

۱4۰62۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.6۰4.644 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

3.۰34.4۱2 

 

 قزاقستان پاکستان هند ایران ازبکستان کشور

 63۰.63۱ 442.۰۰۱ 3۰۰.4۰3 1.315.264 6.615.491 (دالر) ارزش 

 4۰2.۰6۰ 464.۰۱4 ۰۰3.۰66 1.144.513 2.991.411 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 قالین /  فرش

 :کد کاال

۰4۱۰۱۱۱6 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.4۰2.64۰ 
 (:m2)مقدار کل واردات 

۰.443.2۱۱ 

 

 چین ترکیه ازبکستان پاکستان ایران کشور

 249.1.3 93..5.5 314..54 1.539.251 6.551.534 (دالر) ارزش 

 9.9.463 24..535 225.452 192.31. 125.342 (m2)مقدار 

 

 :نام کاال
 خشک باطری

 :کد کاال

۰۰4۰۱۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰6.6۰3.64۱ 
 (:دوجین)مقدار کل واردات 

۰3.۰۰۰.۰۰۱ 

 

 ترکیه تایلند ایران پاکستان چین کشور

 159.135 1.169.141 1.642.246 1.3.5.9.4 554..5.52 (دالر) ارزش 

 115.114 1.156.141 531..1.46 2.195.119 15.5.5.653 ( دوجین)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
  عایق  روف وظ سکفال

 حرارت

 :کد کاال

33۰4۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.443.۱3۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 هند ایران ژاپن پاکستان چین کشور

 1.9.5 66.134 61.155 164.515 5.251.616 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 کشاورزیداروهای 

 :کد کاال

6۱۱34۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۱۰۰.۰۱۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 اسپانیا اندونزی ایران هند چین کشور

 29..545 439.542 416.514 3.5.513 13..1.319 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 (انگالرن) آهن نبشی

 :کد کاال

42۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.243.32۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

۰2.۱33.۰62 

 

 قزاقستان چین ازبکستان ایران تاجیکستان کشور

 359،.4 462،654 1،6.1،454 2،656،623 6،452،519 (دالر) ارزش 

 15..31 .5.9.35 569.345 6.929.955 ..3.195.5 ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 آدامس

 :کد کاال

۰4۱4۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.332.۰26 
 (: - )مقدار کل واردات 

۰.22۰.444 

 

 ازبکستان کره جنوبی هند عربستان پاکستان کشور

 535.591 419.554 563.3.6 1.495.551 5.151.521 (دالر) ارزش 

 235.535 259.342 463.656 9.1.192 2.352.442 ( - )دار مق

 

 :نام کاال
 گوشت گاو

 :کد کاال

۱2۱2۱۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.63۱.۱2۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

6.3۰4.۰62 

 

 آلمان ایران امریکا هند پاکستان کشور

 361..15 252.319 536..24 1.313.352 1.1.1.599 (دالر) ارزش 

 19..125 243.146 265.151 1.391.313 .61.22..1 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 پیاز

 :کد کاال

۱4۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.642.4۰4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰2۰.۰4۱.۰36 

 

 - قزاقستان پاکستان تاجیکستان ایران کشور

 - 6.164 2.629.3.9 2.533.931 16..6.116 (دالر) ارزش 

 - .42.11 1.6..15..6 15.453..26 11.362.195 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
  یلنپروپ  پلی

 

 :کد کاال

63۱2۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.۱44.۰۰4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۱.۰۰6.242 

 

 هند کره جنوبی ترکمنستان امارات ایران کشور

 52..225 16..236 1.151.566 2.134.5.2 1.1.2.3.5 (دالر) ارزش 

 ..192.4 .135.52 .959.91 1.332.521 1.516.391 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 هاسایر سالح 

 :کد کاال

36۱2۱۱23 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰۰۰.2۱6 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ایران ایتالیا چین روسیه ترکیه کشور

 24.332 691..5 534.345 1.115.929 5.569.946 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 روغن حیوانی

 :کد کاال

۰۰۱۰3۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰2.۰۰۰.43۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

6۱.2۰4.6۰4 

 

 اندونزی انگلستان هند عربستان ایران کشور

 63.516 165.531 2.5.114 511.111 11.224.5.6 (دالر) ارزش 

 .12.35 54.559 525.4.1 531.1.9 25.155.555 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 خرما

 :کد کاال

۱۰۱4۰۱۰۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.2۱3.6۰2 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰3.23۱.۰32 

 

 - عراق پاکستان امارات ایران کشور

 - 3.665 ..42.1 255.915 5.9.1.635 (دالر) ارزش 

 - 11.324 6.2..11 .236.19 15.515.554 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 سیم مفتول 

 :کد کاال

42۰43۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.34۰.466 
 (: - )مقدار کل واردات 

4.۰44.326 

 

 ترکیه پاکستان ایران هند چین کشور

 56.5.5 6.9..3 21..115 11..219 4.155.616 (دالر) ارزش 

 55.5.6 114..9 .165.54 .11.11 4...1.552 ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 تلویزیون

 :کد کاال

۰۰۲2۰۰۲2۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.44۱.64۱ 
 (:دستگاه)مقدار کل واردات 

32.3۰4 

 

 مالزی هنگ کنگ ژاپن مصر چین کشور

 54.916 41.611 2.1.199 515.919 2.551.911 (دالر) ارزش 

 516 914 2.643 16.536 56.952 (دستگاه)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 پروفیل

 :کد کاال

42۰36۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.۱4۰.۰43 
 (: کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.443.34۰ 

 

 هند چین ترکیه پاکستان ایران کشور

 51..266 651..1.15 6.6.9.121 9...5.116 1.6.5.931 (دالر) ارزش 

 64.151 169..1.93 1.546.242 5.413.459 1.2.1.159 ( کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 کبریت 

 :کد کاال

63۱۱۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.22۰.6۰2 
 (:دوجین)مقدار کل واردات 

۰۰4.۱66.322 

 

 - - هند روسیه پاکستان کشور

 - - 12.136 1.495.155 1...4.444 (دالر) ارزش 

 - - .91.92..1 925.159..2 13.916..94 (دوجین)مقدار 

 

 :نام کاال
 دیت  کارتکر

 :کد کاال

۰۰۰43۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.43۱.۰26 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 امارات کنیا ایران هند لیتوانی کشور

 261.111 119...6 591.196 392.331 4.312.634 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 بذر و دانه های روغنی

 :د کاالک

۰2۱۰3۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

436.334 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4.۰۰۰.۰۰۰ 

 

 - - ایران فرانسه پاکستان کشور

 - - 6.414 13.115 516.1.3 (دالر) ارزش 

 - - .5..4 2.911 ..4..5.15 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 خیاطی چرخ

 :کد کاال

۰۰۱2۱۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰63.۱۰6 
 (: دستگاه)مقدار کل واردات 

۰3۰.343 

 

 آلمان پاکستان ژاپن هند چین کشور

 1.542 39..1.1 966.....1 1.442.515 2.119.641 (دالر) ارزش 

 34 6.5.9 .9..25 5....3 22..1.5 ( دستگاه)مقدار 

 

 :نام کاال
 گاومیش

 :کد کاال

۱۰۱۰2۰3۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.۰3۰.4۰3 
 (: راس)مقدار کل واردات 

2۰.۰۰3 

 

 - - - قزاقستان پاکستان کشور

 - - - 69..55 .14.411.52 (دالر) ارزش 

 - - - 54 25.115 ( راس)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
  آلومینیوم ظروف

 :کد کاال

43۱۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3.۰۰۰.۰۰3 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

- 

 

 - کانادا ایران اکستانپ امارات کشور

 - 2.353 2.644.691 3.325.199 55..434..1 (دالر) ارزش 

 - - - - - (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 تویسکیب

 :کد کاال

۰3۱۰6۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.3۰3.243 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.6۰۱.۰2۱ 

 

 ازبکستان هند ترکیه پاکستان ایران کشور

 152.1.9 1.113.924 1.9..1.41 2.366.442 55..6.6.2 (الرد) ارزش 

 623.241 1.195.5.5 1.295.156 2.112.531 2.925.125 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 کفش پالستیکی

 :کد کاال

34۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰۰۱.3۰۱ 
 (: جفت)مقدار کل واردات 

۰.63۰.۱2۰ 

 

 اوکراین نزیاندو پاکستان چین ایران کشور

 465 55..1 ..6.9 422.4.5 452.394 (دالر) ارزش 

 4.5 1.242 5.124 119.439 339.411 ( جفت)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 محصوالت چوبی

 :کد کاال

44۰۰2۱3۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.342.۰62 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

- 

 

 امارات ایران چین هند پاکستان کشور

 514..64 1.3.261 149.215 925..1..1 .95..2.11 (دالر) ارزش 

 - - - - - (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 گازاجاق 

 :کد کاال

462۰۰۰۰۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.3۰3.43۰ 
 (: -)مقدار کل واردات 

- 

 

 - ازبکستان پاکستان چین ایران کشور

 - 11.154 51.1.3 6.369.165 5.214.133 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( -)قدار م

 

 :نام کاال
 پودر لباسشویی

 :کد کاال

64۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰4.46۰.6۰6 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

62.۰۰4.۱4۱ 

 

 ازبکستان امارات پاکستان ایران چین کشور

 211.9.5 116.616 9.6.594 6.931.525 5.351.3.6 (دالر) ارزش 

 612..45 594.533 1.325.469 .9.225.24 112.916..2 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 ذرت

 :کد کاال

۱4۰۱4۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۱۰۰.3۰4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

44.۰۱۰.444 

 

 مالزی ایران چین قزاقستان پاکستان کشور

 51.555 114.934 155.125 235.552 4.654.3.1 (دالر) ارزش 

 654.556 .412.45 .112.13 1.256.153 ..51.563.5 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 ادویه جات 

 :کد کاال

24۱63۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.244.4۱۱ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 تایلند امریکا هند پاکستان اندونزی کشور

 14.462 21.111 53.495 .5.3.43 2.136.222 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 آبمیوه

 :کد کاال

2۱۱33۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.4۰4.۱33 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ایران ازبکستان تایلند پاکستان امارات کشور

 163.156 165.1.3 133.554 151.155 964.....1 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
ی غیرالکلی انرژ نوشیدنی

 زا

 :کد کاال

22۱23۱2۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.33۰.3۰۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 سایر کشورها امارات ایرلند عربستان تایلند کشور

 116.251 122.151 641..16 56..134 1.115.661 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
  بولدوزر

 :کد کاال

۰4۰4۱۱۱2 
 (:دالر)واردات ارزش کل 

۰.۰۰3.3۰4 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

44 

 

 هند ایران امریکا کره جنوبی ژاپن کشور

 21.553 11.599 269.315 694.945 699.542 (دالر) ارزش 

 1 2 1 11 14 ( عراده)مقدار 

 

 :نام کاال
 گیبخاری های ذغال سن

 :کد کاال

462۰۰32۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰43.424 
 (: عدد )مقدار کل واردات 

6۱.3۰4 

 

 - - - - ترکیه کشور

 - - - - 5.559.121 (دالر) ارزش 

 - - - - 955..6 ( عدد )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
یا هواپیما  لوازم یدکی

 هلیکوپتر 

 :کد کاال

۰۰۱66۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.۰۱6.3۰۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 روسیه فرانسه ترکیه سایر کشورهاجمع  امریکا کشور

 45.3.3 562...1 259.124 356.551 54..2.361 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 گچ

 :کد کاال

2۰2۱2۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.4۰3.۰۰6 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰3.۰4۰.236 

 

 انازبکست ترکیه ترکمنستان قزاقستان ایران کشور

 6.169 13.161 11.956 53.2.1 6.361.939 (دالر) ارزش 

 24.3۰۱ ۰4۰.42۰ 223.۱۰4 34.26۱ ۰3.۱۰4.344 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 یکلترسوتیوپ موتو تایر 

 :کد کاال

4۱۰۰4۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۱33.4۱۰ 
 (:حلقه)مقدار کل واردات 

۰4۰.664 

 

 ژاپن دهن پاکستان چین ایران کشور

 .55 2.355 1.161.611 1.116.119 2.255.151 (دالر) ارزش 

 .4 ..5 .2.5.59 .6.2.95 15..666 (حلقه)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 روغن موتور

 :کد کاال

24۲۱4۱۲۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰.۰66.۱63 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰3.۰۰4.3۰۱ 

 

 پورسنگا آلمان روسیه ایران امارات کشور

 5.1.346 351.955 1.4.512 .2.269.23 13.169.3.4 (دالر) ارزش 

 519..16 115..59 495.4.6 655..2.96 15.445.4.6 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 اتوبوستایروتیوپ 

 :کد کاال

4۱۰۰2۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۱42.4۱4 
 (: حلقه)مقدار کل واردات 

۰۱2.362 

 

 مالزی قزاقستان اتامار هند چین کشور

 53..11 15.616 244.621 656.155 1.259.161 (دالر) ارزش 

 251 5...1 6.124 26..4 16..96 (حلقه)مقدار 

 

 :نام کاال
 سیمان سفید

 :کد کاال

3۰۱۰۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.۰2۰.6۰4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.۰۰4.33۱ 

 

 - - امارات پاکستان ایران کشور

 - - 25.154 9.1..35 ..2.514.1 (دالر) ارزش 

 - - .5..41 .5.155.54 .15.612.11 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (نوعی لپه )  نسک

 :کد کاال

۱4۰64۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.363.۰۰6 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.۰66.443 

 

 - - - پاکستان قزاقستان کشور

 - - - .53.46 26..2.596 (دالر) ارزش 

 - - - ..11.1 4.543.659 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 جو

 :کد کاال

۰۱۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.3۱۰.۰3۱ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.43۰.۱۱4 

 

 - - پاکستان ازبکستان قزاقستان کشور

 - - 2.5.9 13.631 .5.452.39 (دالر) ارزش 

 - - .14.51 ....34 15.511.565 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 گریدر

 :کد کاال

۰4۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.۰2۱.632 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

۰۰۱ 

 

 کره جنوبی امریکا امارات ژاپن جمع سایر کشورها کشور

 .223.26 232.135 696.324 552.6.4 564.291 (دالر) ارزش 

 12 11 15 11 69 (عراده)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 کیسه پالستیکی

 :کد کاال

63262۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.4۱۱.336 
 (: - )مقدار کل واردات 

3.333.۰6۱ 

 

 ویتنام چین پاکستان امارات ایران کشور

 631..49 95..1.512 1.563.346 1.591.126 6.511.2.1 (دالر) ارزش 

 291.594 .955.11 5...1.222 1.652.224 .2.491.99 ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 توالتکاغذ 

 :کد کاال

4۰۱6۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.3۱۰.۰64 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 امارات ازبکستان چین ایران پاکستان کشور

 .3..111 391.915 149.456 25.334..1 56.549..1 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
واد خام صنعت نوشابه م

 سازی

 :کد کاال

2۱۱33۱2۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.۰43.346 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

6.236.32۰ 

 

 ترکیه چین ایران امارات پاکستان کشور

 114.461 621..29 1.932.496 2.116.636 6.521.599 (دالر) ارزش 

 35.666 211.319 1.254.564 .1.129.61 552.114 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 کفش زنانه

 :کد کاال

34۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.244.۰4۰ 
 (:فتج)مقدار کل واردات 

2.۰۰4.۰۱۰ 

 

 ایران اوکراین پاکستان ازبکستان چین کشور

 ..212.3 435.616 591.953 ..1.216.3 2.132.116 (دالر) ارزش 

 51.446 133.436 693.935 655.311 953.524 (فتج)مقدار 

 

 :نام کاال
 مواد خام صنعت مواد غذایی 

 :کد کاال

66۱2۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.۱23.322 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.۰۰2.۰44 

 

 مصر ایران چین پاکستان آلمان کشور

 .35..11 254.454 552.526 6.563.152 196..5.29 (دالر) ارزش 

 11.116 122.1.5 ....115 146.552 111.414 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 جرثقیل

 :کد کاال

۰4۰4۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

642.۰3۰ 
 (:عراده)مقدار کل واردات 

۰۰ 

 

 پاکستان ایران ازبکستان آلمان ژاپن کشور

 6.512 29.355 3...62 55...5 233.311 (دالر) ارزش 

 1 2 2 2 5 (عراده)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 واد آرایشیم

 :کد کاال

66۱433۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.4۰۰.343 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.2۰3.۱2۱ 

 

 ایران پاکستان اندونزی هند چین کشور

 234.123 11..665 .551.65 912.164 212.164 (دالر) ارزش 

 111.642 166.152 192.112 .539.51 .295.16 ( کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 گ مرمرسن

 :کد کاال

2۰۰۰۰2۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰۱2.۰3۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.۱۰۰.323 

 

 ازبکستان ترکیه چین ایران پاکستان کشور

 69.944 351..4 59...15 199.525 1.662.651 (دالر) ارزش 

 163.152 155.564 193..5.59 5.9.955 5.4..3..9 (کیلو )مقدار 

 

 :کاال نام
 سریش/  چسب

 :کد کاال

6۰۱۰2۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.۰43.4۰4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

4.۱22.۰64 

 

 امریکا پاکستان امارات ایران چین کشور

 95...13 2.1.349 629.221 1.625.615 1.315.234 (دالر) ارزش 

 39.514 135.313 155.934 1.434.145 1.932.325 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 آهن آالتسایر 

 :کد کاال

42۱2۰3۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

666.۰4۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 
2۱3.۰۰۱ 

 

 - - - - هند کشور

 - - - - 666.415 (دالر) ارزش 

 - - - - .2.9.14 ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
  دوچرخه تیوپ و تایر

 :کد کاال

4۱۰۰۰۱۱۱ 
 (:الرد)ارزش کل واردات 

2.464.344 
 (: حلقه )مقدار کل واردات 

6.۰2۱.4۱2 

 

 تایلند هند اندونزی پاکستان چین کشور

 33.345 6...91 141.553 545.142 1....1.36 (دالر) ارزش 

 31.423 251..1 162.313 921..56 2.5.5.511 ( حلقه )مقدار 

 

 :نام کاال
 سبزیجات بذر

 :کد کاال

۰2۱33۰۱۱ 
 (:دالر)ت ارزش کل واردا

۰۱.446.۰3۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰2.432.32۰ 

 

 ایران پاکستان عربستان چین هند کشور

 225.935 .262.65 4.9.566 66.145..1 11.6.2..5 (دالر) ارزش 

 251.691 535...6 .365.61 914.132 52.131...1 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 اتوبوس

 :کد کاال

۰4۱2۱۱۱۱ 
 (:دالر)واردات ارزش کل 

۰4.۱3۰.۰3۰ 
 (:عراده)مقدار کل واردات 

33۱ 

 

 - - کره جنوبی آلمان ژاپن کشور

 - - 594..6..5 5.419.165 4.545.935 (دالر) ارزش 

 - - 252 2.4 255 ( عراده)مقدار 

 

 :نام کاال
 نشاسته

 :کد کاال

۰۰۱۰۰3۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.3۰2.۰4۰ 
 (:یلو ک)مقدار کل واردات 

۰.6۰4.4۰۰ 

 

 644 233۰ 2۱3۰ 3۰6 ۰2۰3 کشور

 991 15.254 21.913 4.6.399 15..2.162 (دالر) ارزش 

 1.596 11.594 41.141 111.311 5.455.1.2 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 ماش

 :کد کاال

۱4۰63۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.۰۰۰.44۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

6.4۱3.63۰ 

 

 - - بلژیک پاکستان ازبکستان کشور

 - - 114 .221.51 2.621.453 (دالر) ارزش 

 - - ..5 355.511 2.141.591 (کیلو )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 صنایع دستی

 :کد کاال

۰2۱233۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰4.326 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 قزاقستان امریکا ترکیه چین هند کشور

 14 111 515 15.5.3 1.5.691 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 منسوجات نخی

 :کد کاال

۰2۱۰۰3۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4۰۰.34۱ 
 (:متر)مقدار کل واردات 

636.2۰۱ 

 

 ازبکستان ایران هند پاکستان چین کشور

 35..2 2.524 .2.13 552..6 316.959 (دالر) ارزش 

 561 345 1.264 .9.99 935..64 ( متر)مقدار 

 

 :نام کاال
 (موتور برق  ) نراتورژ

 :کد کاال

۰۰۰۰۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰۰.63۰.۱۰6 
 (:دستگاه)مقدار کل واردات 

44.۰6۱ 

 

 هند انگلستان امریکا لبنان چین کشور

 361.212 552.665 355..1.96 2.152.396 4.652.939 (دالر) ارزش 

 16..2 2.655 42..4 64..5 25.193 ( دستگاه)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 مال کاغذیتدس

 :کد کاال

4۰۱6۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.6۰4.46۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 پاکستان ازبکستان ترکیه چین امارات کشور

 99.312 155.235 145.652 1.3.531 1.243.425 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 کیسه های پالستیکیسایر 

 :کد کاال

6326۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.642.۰3۰ 
 (:کیلو)مقدار کل واردات 
363.۱33 

 

 امارات نروژ ایران چین پاکستان کشور

 21.154 15...6 656..12 236.549 553.925 (دالر) ارزش 

 15.133 916..1 35..52 259.535 441.646 ( کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 ماشین لباسشویی

 :کد کاال

۰4۰۱۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.44۰.2۰4 
 (: دستگاه)مقدار کل واردات 

۰3.443 

 

 کره جنوبی ازبکستان ایران پاکستان چین کشور

 .11.34 55..19 234.611 .441.41 1.545.312 (دالر) ارزش 

 635 691 42..4 11.515 46..69 (دستگاه )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 رنگ چاپ

 :کد کاال

62۰۰3۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.44۰.۰۰2 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.44۱.3۰2 

 

 - پاکستان کره جنوبی امارات چین کشور

 - .15.52 95.299 95.569 5.151.295 (دالر) ارزش 

 - .32.54 59.516 15...5 5.255.441 (کیلو  )مقدار 

 

 :م کاالنا
 پنیر

 :کد کاال

۱4۱3۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.344.۰33 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰.۰22.434 

 

 ترکیه دانمارک اتریش لهستان ایران کشور

 216.656 ..2...6 613.236 639.655 951..44 (دالر) ارزش 

 .694.23 352...1 1.3.215 5.1.9.4 .165.21 (کیلو )مقدار 

 

 :االنام ک
 اتو برقی

 :کد کاال

۰۰۰34۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۱4۱.۰6۱ 
 (:عدد  )مقدار کل واردات 

۰۱2.۱۰۰ 

 

 آلمان هنگ کنگ ژاپن مالزی چین کشور

 1.136 56.294 555.619 19..1.613 .54..9..2 (دالر) ارزش 

 .14 15.139 43.341 255.934 .551.56 (عدد  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 لباسشویی صابون

 :کد کاال

64۱۰2۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.۰6۱.36۰ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰2.3۰۰.۰4۰ 

 

 ازبکستان ایران مالزی پاکستان اندونزی کشور

 559.165 .915.14 9...955 31.652..2 669..1..2 (دالر) ارزش 

 131..31 1.653.412 1.592.166 5.5.1.115 6.331.251 ( کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 گامایزو

 :کد کاال

3۰۱4۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰4۰.6۱۰ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰4.2۰۱.۰36 

 

 امریکا امارات ترکیه ترکمنستان ایران کشور

 .3.16 115..1 61.164 1.233.194 5.244.464 (دالر) ارزش 

 ..4 314 ..16.4 6.693.645 193.543..1 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 تیوپ تراکتور  و تایر

 :کد کاال

4۱۰۰4۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.42۰.4۰۰ 
 (:حلقه)مقدار کل واردات 

۰6.۱۰4 

 

 عراق اوکراین چین روسیه پاکستان کشور

 ..63 51.162 351..16 221.495 .9..1.219 (دالر) ارزش 

 - 413 1.213 1.325 9.391 (حلقه)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 هلکنجا

 :کد کاال

۰۰۰۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.6۰2.6۱۰ 
 (:کیلو)مقدار کل واردات 

2۱.4۱۱.342 

 

 سریالنکا اوکراین چین روسیه پاکستان کشور

 .643 51.162 351..16 221.495 .9..1.219 (دالر) ارزش 

 - 413 1.213 1.325 9.391 (کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 چرمی محصوالت 

 :کد کاال

42۱26۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.432.۰۰3 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 ترکیه روسیه اتریش پاکستان چین کشور

 2.215 5.262 5.325 5.552 1.151.455 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 نمد

 :کد کاال

۰3۱2۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.324.2۰۱ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 - - دانمارک امریکا چین کشور

 - - 1.2.6 1.562 6.921.414 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 کامپیوتر

 :کد کاال

۰۰۱۰۰4۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.6۰۱.63۰ 
 (:قطعه)مقدار کل واردات 

۰.243 

 

 امریکا ژاپن تامارا جمع سایر کشورها چین کشور

 .5..3 1.412 16.553 25.292 1.242.524 (دالر) ارزش 

 14 21 69 .3 4.124 (قطعه)مقدار 

 

 :نام کاال
 اطفاللباس 

 :کد کاال

3۰۱۰۱۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.234.2۰3 
 (: دست)مقدار کل واردات 

6۰2.4۰4 

 

 چین امارات ترکیه ایران هند کشور

 51.539 .55.21 46..142 654.354 311.935 (دالر) ارزش 

 16.452 26.122 66.143 ..92.3 151.225 ( دست)مقدار 

 

 :نام کاال
 لودر

 :کد کاال

۰4۰42۱۱2 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰3۰.624 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

2۰2 

 

 هند آلمان پاکستان سوئد چین کشور

 621.3.3 51..435 391.961 169.153 2.6.5.559 (دالر) ارزش 

 11 19 65 21 92 (عراده)مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 شال زنانه

 :کد کاال

3۰۱2۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.6۰۰.43۰ 
 (:تخته  )مقدار کل واردات 

634.444 

 

 تایلند ترکیه هند چین پاکستان کشور

 .1 645..2 99.2.5 .265.44 941.635 (دالر) ارزش 

 2 .6.253 29.569 955..9 312..21 (تخته  )مقدار 

 

 :نام کاال
 پالستیکی لوله

 :کد کاال

63۰423۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.۱32.۰44 
 (: کیلو )مقدار کل واردات 

۰.444.۱33 

 

 امارات آلمان چین پاکستان ایران کشور

 62.135 11.439 529..24 419.415 1.143.563 (دالر) ارزش 

 3.659 2.515 41..255 195.6.6 11.924..1 ( کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 وسایل نقلیهسایر 

 :کد کاال

۰424۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰3۰.43۱ 
 (: عراده)مقدار کل واردات 

۰44 

 

 - - چین آلمان امریکا کشور

 - - 1.169 24.9.5 135.516 (دالر) ارزش 

 - - 1 22 125 (عراده  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 انیت سنگ گر

 :کد کاال

3۰۱226۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.3۰4.444 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰4.342.۱63 

 

 - - هند چین ایران کشور

 - - 156.391 265.116 2.6.3.652 (دالر) ارزش 

 - - .5.2.31 124.921 16.556.4.4 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
  پنبه  سایر چوب

 :کد کاال

4۰۱۰۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.3۱۱.۰4۰ 
 (:m3)مقدار کل واردات 

- 

 

 - - - - ایران کشور

 - - - - 451...1.9 (دالر) ارزش 

 - - - - - (m3)مقدار 

 

 :نام کاال
 مبلمان

 :کد کاال

34۱66۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰4۱.44۰ 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 پاکستان یرانا ایتالیا ترکیه چین کشور

 .33.19 1.6.212 131..15 154.196 1.215.156 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 گالبی

 :کد کاال

۱۰۱44۱۰۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2۰2.424 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.۰۱3.۰4۱ 

 

 - - ایران پاکستان چین کشور

 - - 2.3..2 91.131 141...1 (دالر) ارزش 

 - - ..25.5 959.255 163.193 ( )مقدار 

 

 :نام کاال
 روغن دنده 

 :کد کاال

24۱4۱6۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3۱.2۰۰ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰۱۱.624 

 

 - - پاکستان ایران امارات کشور

 - - 51..3 25.551 44.361 (دالر) ارزش 

 - - 3.156 29.323 36.945 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 مایع ظرفشویی

 :کد کاال

64۱2۰3۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.2۰2.66۰ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.23۰.334 

 

 ترکیه چین امارات ویتنام ایران کشور

 59.6.9 64..661 424.215 1.1..15 422..2.41 (دالر) ارزش 

 149.965 352.559 535.111 .1.654.21 4.161.6.4 (کیلو  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 هندوانه

 :کد کاال

۱۰۱4۰۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

66۰.۰۰۱ 
 (: کیلو)مقدار کل واردات 

۰.4۰۰.42۱ 

 

 - - ترکمنستان ایران پاکستان کشور

 - - 1.992 14.351 511..23 (دالر) ارزش 

 - - .....1 645.415 1.659.9.2 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 دندانخمیر 

 :کد کاال

66۱3۰۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.62۱.۰46 
 (: - )مقدار کل واردات 

۰.۰42.2۰2 

 

 انگلستان پاکستان ویتنام هند چین کشور

 .69.55 .39..4 163..3 163..131.3 1.512.949 (دالر) ارزش 

 4.519 15.9.2 .22.44 59.154 .914.55 ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 تازه و صیفی سایر فلفل 

 :کد کاال

۱4۱۰۱۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.343.44۱ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.6۱4.۰4۱ 

 

 ویتنام امارات ایران پاکستان ویتنام کشور

 14.135 51.356 .95..11 5.9..54 5.245.264 (دالر) ارزش 

 26.323 55.413 1.4.5.1.4 916..4.29 .1.561.11 (کیلو  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 تار نخ

 :کد کاال

۰6۱4۱۱۱۰ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.۱26.4۰۱ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.۱6۰.3۰6 

 

 - کره جنوبی ایران چین پاکستان کشور

 - 29.455 39..265 95..545 1.6.4.399 (دالر) ارزش 

 - ..1.6 .49.61 169.651 5.62.9.1 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 ر صیفی جاتسای

 :کد کاال

۱4۱36۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.۰۰6.۰3۰ 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

22.3۰۰.2۰۱ 

 

 - - - ایران پاکستان کشور

 - - - 331..42 992.523 (دالر) ارزش 

 - - - 5.952.656 16.335.163 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 یکلتباطری موتورس

 :کد کاال

۰۰4۰۱۱۱6 
 (:دالر)ش کل واردات ارز

۰.۱۰6.4۰۰ 
 (:عدد  )مقدار کل واردات 

۰۱3.334 

 

 - - ایران پاکستان چین کشور

 - - 24.1.4 54..192 .564.33 (دالر) ارزش 

 - - ..25 15.611 55.196 (عدد  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 الستیک هواپیما

 :کد کاال

4۱۰۰6۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.2۰3.334 
 (:حلقه  )کل واردات مقدار 

2۰.۱33 

 

 امارات ژاپن تایلند جمع سایر کشورها امریکا کشور

 112.451 115.5.5 224.311 222..21 521..29 (دالر) ارزش 

 6.416 2.122 31..5 4.211 5.613 ( حلقه)مقدار 

 

 :نام کاال
 پوست گوسفندی دباغی شده

 :کد کاال

4۰۱۰6۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

6.۱۱4.462 
 (:کیلو  )مقدار کل واردات 

۰.۰44.۰4۰ 

 

 - - - روسیه پاکستان کشور

 - - - 5.541 2.993.214 (دالر) ارزش 

 - - - ....14 5.529.554 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 گیلنار 

 :کد کاال

۱۰۱۰6۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

4.46۰.44۰ 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

۰۰.262.2۰۰ 

 

 بنگالدش ویتنام مالزی سریالنکا هند شورک

 3.551 61.145 129.555 165.693 1.124.193 (دالر) ارزش 

 .2.34 45.663 .266.15 211.1.3 333.525..1 (کیلو  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 طبی گیاهان سایر

 :کد کاال

۰2۰43۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

3.344.۰4۰ 
 (: کیلو)مقدار کل واردات 

6.324.۰۱۰ 

 

 عربستان قزاقستان ازبکستان تاجیکستان هند کشور

 54.119 956.421 453..2.19 .2.913.61 55.516..6 (دالر) ارزش 

 ....1.1 14..635 231.255 2.5.663 2.155.519 ( کیلو)مقدار 

 

 :نام کاال
 انبه

 :کد کاال

۱۰۱4۰۱۰۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.6۰4.۰3۱ 
 (:یلو ک )مقدار کل واردات 

۰.3۰4.2۰2 

 

 - - - - پاکستان کشور

 - - - - .2.651.43 (دالر) ارزش 

 - - - - 5.355.252 (کیلو  )مقدار 

 

 :نام کاال
 مواد معدنی

 :کد کاال

24۱433۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

2.۰۰3.4۱4 
 (:کیلو )مقدار کل واردات 

3.323.246 

 

 - پاکستان هند ایران ازبکستان کشور

 - .5 21.956 41.316 63.139..2 (دالر) زش ار

 - .5 64.549 565..23 9.629.4.3 (کیلو  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 (روی)فلزات 

 :کد کاال

43۱۰۰۰۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.463.۰43 
 (: - )مقدار کل واردات 

- 

 

 - - - - ایران کشور

 - - - - 1.163.153 (دالر) ارزش 

 - - - - - ( - )مقدار 

 

 :نام کاال
 گران بهاهای  گسن

 :کد کاال

4۰۱43۱۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.434.6۰۰ 
 (: کیلو)مقدار کل واردات 

443.232 

 

 - سایر کشورها هند آفریقای جنوبی چین کشور

 - 225 334 1.254 1.532.155 (دالر) ارزش 

 - . ..2 . 32..159 (کیلو )مقدار 

 

 :نام کاال
 اممغز باد

 :کد کاال

۱۰۱2۰2۱۱ 
 (:دالر)ارزش کل واردات 

۰.242.۰24 
 (: کیلو)مقدار کل واردات 

۰33.44۰ 

 

 - - ایران پاکستان امریکا کشور

 - - .6.16 4.632 1.266.362 (دالر) ارزش 

 - - ..6 564..3 464.656 (کیلو  )مقدار 

 



 

 

 
 

 7931لیست اقالم وارداتی افغانستان سال 
 کشوری  که بیشترین کاال از آنها به افغانستان وارد می شود ۵لیست 

 

 

 

 :نام کاال
 اطفالکفش 

 :کد کاال

34۱4۱۱۱۱ 
 (:الرد)ارزش کل واردات 

۰.۰2۰.۰۱2 
 (: فتج )مقدار کل واردات 

۰۰3.۰۱۰ 

 

 امارات هند چین ایران پاکستان کشور

 345..4 1.9.115 141.636 .235.93 542.534 (دالر) ارزش 

 .56.24 44.111 94.961 191.355 123...5 (جفت)مقدار 

 

 

 

 


