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فرصتهایتجاری

افغانستان-ایران
1398شهریور ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد افغانستان

کابل:پایتخت سیاسی و بزرگترین شهر

فارسی دری-زبان پشتو: زبان های رسمی

میحکومت متمرکز نظام ریاستی جمهوری اسال: دولت

(جمعیت ایراننیمی ازاز کمتر )میلیون نفر37:جمعیت

در میان کشورهای 41رتبه )مربع کیلومتر 652،864:مساحت

(وسعت ایران0/4مساحت؛  در حدود جهان از لحاظ 

افغانی:واحد پول(AFN)

ایع دستیاقتصادی متکی بر کشاورزی، دامپروری و صن:اقتصاد

یکستان  در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجایران : همسایگان

.رقیشو ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال 
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2018اقتصاد افغانستان در سال

 درصد5: نرخ تورم

 72/08(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزAFN

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی

میلیارد دالر 72/5
(دالرمیلیارد 1700:  2017تولید ناخالص داخلی ایران در سال )

 (:خریدبر اساس برابری قدرت)سرانه تولید ناخالص داخلی
دالر 1،952

(هزار دالر20:  2017تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال )

درصد1/03: رشد اقتصادی

درصد1/54:نرخ بیکاری
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میلیون نفر37: جمعیت کل

درصد2/38: رشد جمعیت

درصد51/51: سهم جمعیت مردان

درصد48/49: سهم جمعیت زنان

درصد25/49: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد74/51: روستاییسهم جمعیت

سال17/6:متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی افغانستان

افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018ساختار جمعیتی افغانستان در سال
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی افغانستان

 (2018)تجارت کاالیی افغانستان با جهان

میلیارد دالر1/8: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر14/8: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر13منفی : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع



6

افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال افغانستان وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده وارداتی افغانستان از جهان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)واردات 

1،93913/09قیر.  تقطیر آنهاازسوختها و روغنهای معدنی و محصوالت حاصل127

1،55310/48محصوالت صنعت آردسازی؛ مالت؛ نشاسته؛ گلوتن گندم211

1،1137/51راحیاقالم نوری، عکاسی، فیلمبرداری، اندازه گیری و بررسی پزشکی یا ج390
8305/60چربی ها و روغن های حیوانی یا گیاهی415
7364/97وسایل نقلیه غیر از ریلی یا تراموا و قطعات و لوازم جانبی آنها587

6774/57آهن و فوالد672
6724/53ذسایر الیاف نساجی گیاهی؛ دستمال و پارچه های بافته شده از نخ کاغ753

6614/46مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه868

5903/98غالت910
5383/63لوازم برقی و صوتی و تصویری1085
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال افغانستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری افغانستان در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

2،52817/07ایران1

2،33215/74چین2

2،17414/67پاکستان3

1،58110/68قزاقستان4

1،1087/48ازبکستان5

8285/59ژاپن6

7715/20ترکمنستان7

7094/78هند8

5653/81مالزی9

3152/13فدراسیون روسیه10
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال افغانستان وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده صادراتی افغانستان  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

80045/23میوه و آجیل خوراکی108

21412/10الک، رزین ها از گیاهان و عصاره های گیاهی213
17910/11مواد قیر. روغنهای معدنی و محصوالت از تقطیر آنهاو سوختها327

17810/04سبزیجات خوراکی و ریشه ها و غده های گیاهی407

884/98قهوه ، چای ، ادویه جات، ترشی جات509

764/28و میوه های روغنی؛ صنعتی یا داروییدانه ها612

452/52فرش و سایر کفپوش های پارچه ای757

341/90پنبه852
301/70چرم و پوست حیوانات941
261/45پارچه بافته شده از آنهاپشم و مو احشام و حیوانات پشمی ،1051
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال افغانستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری افغانستان در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه
75842/86پاکستان1
71940/64هند2
573/21چین3
442/49ترکیه4
402/29ایران5
311/78امارات متحده عربی6
261/49عراق7
150/84تاجیکستان8
130/75عربستان سعودی9
110/63آلمان10
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و افغانستان در سال

ITC: منبع

میلیون دالر40 واردات ایران از افغانستان
میلیون دالر2،528 نصادرات ایران به افغانستا

میلیون دالر2،488مثبت  تانتراز تجاری ایران با افغانس

2018در سال با افغانستان خارجی ایران وضعیت تجارت 
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و افغانستان در سال

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به افغانستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

89335/34نی قیر؛ مواد معد. روغنهای معدنی و محصوالت حاصل ازتقطیر آنهاوسوختها127

30011/86مصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ، آزبست ، میکا یا مواد مشابه268
27010/68آهن و فوالد372

1315/20پالستیک و مصنوعات آن439

1234/87و وسایل سنجش پزشکی و جراحیاقالم اپتیکال590
1084/27ماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورها، دیگهای بخار؛ قطعات آن684
883/47چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی715
632/51شیشه و ظروف شیشه ای870

451/78سبزیجات خوراکی و ریشه ها و غده های گیاهی907
371/48کاکائو1018
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و افغانستان در سال

2018کاالهای عمده وارداتی ایران از افغانستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

واردات  ارزش نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

23/557/92میوه های روغنی؛ صنعتی یا داروییو دانه ها112
7/117/48میوه و آجیل خوراکی208
3/79/09سرب و مصنوعات آن378

1/53/78قهوه ، چای ، ادویه جات409

1/43/58نهانخ و پارچه بافته شده از آ. احشام و حیوانات، ریز یا درشتو پشممو551
1/33/22وسایل برقی و لوازم صوتی و تصویری685
0/71/68گوشت و فرآورده های گوشتی702
0/30/70محصوالت شیمیایی دیگر838

0/20/50نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچ کاری ، آهک و سیمان925
0/20/47سنگ معدن ، سرباره و خاکستر1026
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 افغانستانوضعیت فضای کسب و کار در

2018مقایسه رتبه ایران و افغانستان در سهولت انجام کسب و کار در سال 
(کشور دنیا190در میان )

(Doing Business 2019)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
167 افغانستان

128 ایران
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 افغانستان-در روابط تجاری ایرانفرصت ها و نقاط قوت

فرصت ها

 دو کشور؛و اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی میان دیرینه روابط

 یکدیگر؛شناخت خوب بازرگانان دو طرف از بازارهای

 ارتقای روابط تجاری دو کشور؛در کشور همسایه ظرفیت مهاجران

 مهندسی؛ایران در صادرات خدمات فنی و افغانستان و توانمندی نیاز

 ؛پالستیکی و آهن آالتصنایع محصوالت کشاورزی، مواد معدنی، فراوری ایران در توانمندی

 بهداشت و سالمت؛و نقل و و توانمندی ایران در حوزه خدمات حمل نیاز افغانستان

 ؛ترانزیت کاال ریلی در بحث آهن شبکه راهچابهار و بندر ایران و ظرفیت موقعیت جغرافیایی

 سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر؛افغانستان به انرژی برق و نیاز

 در حوزه استخراج از این معادنتوانمندی ایران وجود منابع و معادن غنی در افغانستان و.
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 افغانستان-چالش ها و نقاط ضعف در روابط تجاری ایران

چالش ها
 افغانستان؛توازن در تراز تجاری میان ایران و عدم

 کافی؛امنیت نبود

 اقتصادی در روابط دو کشور؛مسائل موضوعات سیاسی و امنیتی بر غلبه

 افغانستان؛در صادرات به ایرانی کوتاه مدت بازرگانان نگاه

نوسانات ارزی؛

 مرزهای مشترک؛در ها ضعف جدی زیرساخت

 تجاری؛ثباتی در سیاست گذاری های بی

 مسائل ترانزیتی؛به خصوص در بحث سنگین بروکراسی های

 ضعف طرف افغان در حوزه ضمانت و بیمه صادرات؛نقاط

صادرات کاالی کم کیفیت به افغانستان و آسیب زدن به  برند ایران.
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 افغانستان-راهبردها در روابط تجاری ایران

حاکمیتیراهبردهای
کشور؛دومیاناقتصادیتعامالتحوزهدراستراتژیکجامعقراردادیکتدوین

کشور؛دومیانمرزیواحدمدیریتیکایجاد

مشترک؛مرزهایدرزیرساختهاتوسعهبرتمرکز

مشترک؛سرمایه گذاری هایزمینهدرتسهیالتارائه

؛صادراتیهایمشوقوترجیحیتعرفه هایبرقراری

کشور؛دومیانبانکیروابطتوسعه

؛تجاریدیدارهاینمایشگاه ها،مرزی،هایجشنوارهبرپاییبرایزیرساختهاایجاد

مرزسویدودرمرزیهایبازارچهتقویت.
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افغانستان-فرصتهایتجاریایران
 افغانستان-راهبردها در روابط تجاری ایران

(اتاقها)دولتیغیربخشراهبردهای

افغانستان؛«معیناتاق»به عنواناستانیاتاق هایازیکیانتخاب

؛تجاریهیأت هایپذیرشواعزام،نمایشگاه هامرزی،هایجشنوارهبرپایی

مشترک؛سرمایه گذاری هایموضوعبرتمرکز

مهندسی؛وفنیحوزهدرتخصصینمایشگاهبرپایی

ایران؛ساختمانصنعتنمایشگاهازافغانطرفبرداریبهرهوحضور

افغانستاندرایرانتعاوناتاقسویازساختمانصنعتنمایشگاهبرپاییبرایسازیزمینه.
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1398مهرماه 6

معاونت اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون ایران

:نشست بعدی

راقع-ایرانجلسه آشنایی با فرصت های تجاری 


