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 جهان  با  ترکمنستان کشورروابط تجاري 
 1395 ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱۴تا  ۲۰۰۸تركمنستان با جھان از سال تجارت خارجی    

 ارزش: میلیارد دالر

 ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ سال

 ۹٫۲ ۱۲ ۱۱ ۱٥٫٤ ۷ ۱۰٫٦ ۸٫۲ ۱۱٫۹ صادرات

 ٥٫٥ ۸ ۷ ۱۰٫۱ ٦ ۸٫۳ ٤٫٥ ۹�۷ واردات

+٤ تراز تجاري  ۳٫۷+  ۲٫۳+  ۱+  ٥٫۳+  ۴ ۴ ۱۴�۷ 

 ۷�۳ ۲۰ ۱۸ ۲٥٫٥ ۱۳ ۱۸٫۹ ۱۲٫۷ ۱۹٫۸ تجارت خارجی
 

۲۰۱۵درسال به جھان ترکمنستان مھمترين اقالم صادراتي   
دالر یونارزش: میل         

 

شماره  رديف
 ارزش نام كاال تعرفه

 7734 گازھاي نفتي 2711 ۱

روغن ھاي حاصل از مواد معدني قیري غیرخام نفت و 2710 ۲  464 

 267 مشتقات نفتي خام 2709 ۳

 233 پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده 5201 ۴

 171 نخ از پنبه  5205 ۵

 79 پلیمرھا پلی پروپیلن 3902 ۶

 75 گوگرد 2503 ۷

 38 شستنی ھای رختخواب ، سرمیز، توالت یا آشپزخانه 6302 ۸

گرم ۲۰۰% درصد یا بیشتر پنبه و وزن کمتر از ۸۵ھای بافته شده از پنبه با  پارچه 5208 ۹  35 

گرم ۲۰۰% درصد یا بیشتر پنبه و وزن باالی ۸۵پارچه ھای بافته شده از پنبه با  5209 ۱۰  27 

 21 لباس، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار 6203 ۱۱

ید برم وفلوئور، کلر،  2801 ۱۲  16 
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تیمحصوالت نبا 1404 ۱۳  11 

 11 شیره ھا و عصاره ھای نباتی 1302 ۱۴

 9 قیر طبیعی 2713 ۱۵

 8 زائدات از پنبه 5202 ۱۶

 8 قطعات ھواپیما 8803 ۱۷

 5 پوست خام 4101 ۱۸

 2 سایر وسایل نقلیه آبی 8906 ۱۹

 2 گیاھان دارویی 1211 ۲۰

قلم 20جمع   9225 

 18 سایر

 9243 جمع کل صادرات به جهان

 

 

۲۰۱۵در سال از جھان ترکمنستان مھمترين اقالم وارداتي   
دالر یونارزش: میل  

شماره  رديف
 ارزش نام كاال تعرفه

 352 اسكلت فلزي 7308 ۱

 168 سیم عایق شده  8544 ۲

 165 میله ھا از آھن يا فوالد غیر ممزوج 7214 ۳

 128 وسايل نقلیه موتوري براي حمل كاال 8704 ۴

ر ماشین آالت و دستگاھھاي خاك برداري، كوبیدنساي 8430 ۵  125 

 121 تابلو، پانل ، کنسول ، میز ، کابینت و سایر تکیه گاھا 8537 ۶

 119 ساير لوله ھا و پروفیل ھاي تو خالي از آھن يا از فوالد 7304 ۷

 112 سایر کاالھا 9999 ۸
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 101 تركیبات دارويي 3004 ۹

مانند براي لولهانواع شیر و وسايل ھ 8481 ۱۰  100 

 97 وسایل نقلیه موتوری 8705 ۱۱

 77 دستگاھھاي تلفن 8517 ۱۲

 74 سایر مبل ھا و اجزاء و قطعات آن 9403 ۱۳

 73 ترانسفورماتور برق 8504 ۱۴

 72 مجموعه مولدھا 8502 ۱۵

 69 گریز از مرکزھا، خشک کن ھای گریز از مرکز 8421 ۱۶

ای مکانیکی ماشین ھا و دستگاھھ 8479 ۱۷  58 

 58 ماشین ھای خودکار داده پردازی  8471 ۱۸

 54 لوله ، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنھا 3917 ۱۹

 54 تلمبه برای آبگون ھا 8413 ۲۰

قلم 20جمع   2177 

 3360 سایر

 5537 جمع کل واردات از جهان

 

 


