
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش تجاری کشور ترکمنستان

 

 

 

  31 89 دی



 

 

 فهرست مطالب

 

 1 .......................................اطالعات عمومی ترکمنستان ........................................................

 1  ............................................................................................ اطالعات اقتصادی ترکمنستان

 1 ................................................................................... اطالعات تجارت خارجی ترکمنستان

   2............. ....................................................... اردکننده از ترکمنستانمهم ترین کشورهای و

 3 .................................................................. مهم ترین کشورهای صادرکننده به ترکمنستان

 4 ............................................................................مثبت ترکمنستان با کشورها  یتراز تجار

 5 ............................................................. کشورهاترکمنستان به  یصادرات یکاالها نیمهم تر

 6 ............................................................... کشورهاترکمنستان از  یواردات یکاالها نیمهم تر

 7 ................................................................. رانیترکمنستان به ا یصادرات یکاالها نیمهم تر

 8............ ....................................................... رانیترکمنستان از ا یواردات یکاالها نیمهم تر

 9....... ................................................................... و ترکمنستان  رانیروند تجارت دو جانبه ا

 11..  ................................................................................ کشورهاروند واردات ترکمنستان از 

 11...   ............................................................................ کشورهاصادرات ترکمنستان به  روند

  12   .................................................... به ترکمنستان رانیاز ا ییکاال یروند صادرات گروه ها

 17...  .............................................................................................................................. منابع

 

 



 1  گزارش تجاری کشور ترکمنستان

 

 

 

 

 

 اطالعات عمومی ترکمنستان

 جمعیت میلیون نفر 279/5

کیلومتر مربع   مساحت  844,011 

 پایتخت عشق آباد

روسی -ترکمنی   زبان  

لباپ -ماری -بالکان -داش آغوز -آخال  استان ها 

 دین  % 7/29 اسالم

ترکمنستان منات  واحد پول 

 اطالعات اقتصادی ترکمنستان

میلیارد دالر 760/81  تولید ناخالص داخلی 

درصد 9/6  رشد تولید ناخالص داخلی 

میلیارد دالر 5/8  سرمایه گذاری خارجی 

میلیون دالر 217  بدهی خارجی 

 اطالعات تجارت خارجی ترکمنستان

میلیارد دالر 5/01  میزان صادرات 

میلیارد دالر 4/9  میزان واردات 

میلیارد دالر مثبت 6/7  موازنه تجارت خارجی  
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 چین

 افغانستان

 ترکیه

 ازبکستان

 گرجستان

 روسیه

 اوکراین

 قبرس

 آذربایجان

 یونان

(2112)ترکمنستان  واردکننده ازهای مهم ترین کشور  

)درصد(سهم بازار  ردیف کشور ارزش )میلیون دالر( 

  کل 01821 011

 0 چین 4009 77

9/7  9 افغانستان 770 

8/9  9 ترکیه 960 

9/9  8 ازبکستان 994 

7/0  5 گرجستان 078 

5/0  6 روسیه 055 

8/0  7 اوکراین 088 

16/0  4 قبرس 009 

18/0  2 آذربایجان 012 

58/1  01 یونان 57 

(2112های واردکننده از ترکمنستان )مهم ترین کشور  
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 ترکیه

 ایران

 چین

 روسیه

 امارات

 آلمان

 فرانسه

 قزاقستان

 هلند

 اوکراین

 

 

  

(2112های صادر کننده به ترکمنستان )مهم ترین کشور  

 ردیف کشور ارزش )میلیون دالر( سهم بازار)درصد(

  کل 9499 011

5/06  0 ترکیه 867 

0/08  9 ایران 811 

9/00  9 چین 907 

9/01  8 روسیه 942 

9/2  5 امارات 952 

 6 آلمان 070 6

9/9  7 فرانسه 29 

0/9  4 قزاقستان 47 

4/9  2 هلند 74 

 01 اوکراین 57 9

(2112ترکمنستان ) به صادرکنندههای مهم ترین کشور  
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 یونان

 تاجیکستان

 ارمنستان

 میلیون دالر

(2112مثبت ترکمنستان با  کشورها )تراز تجاری   

 ردیف کشور ارزش )میلیون دالر(

  کل 7667

 0 چین 7419

 9 افغانستان 762

 9 ازبکستان 919

 8 گرجستان 095

 5 قبرس 009

 6 اوکراین 44

 7 آذربایجان 46

 4 یونان 59

 2 تاجیکستان 86

 01 ارمنستان 98

(2112مثبت ترکمنستان با  کشورها ) یتراز تجار  
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(2112)کشورهامهم ترین کاالهای صادراتی ترکمنستان به   

 ردیف کد تعرفه شرح کاال ارزش)میلیون دالر(

   کل  01821

 0 970090 گاز طبیعی 4014

یریق یمواد معدن ای ینفت یمتوسط و فرآورده ها یروغن ها 645  970102 9 

 9 971911 تورب 944

آن یها سبک و فرآورده یها روغن 048  970109 8 

 5 971211 یریق یحاصل از مواد معدن و روغن  نفت خام 051

 6 591509 نخ پنبه 088

شانه نزده اینشده  یپنبه، حالج 009  591011 7 

 4 222222 سایر کاالها 49

 2 951911 گوگرد 62

لنیپروپ یپل 64  921901 01 

 00 219491 کنتور برق 52

 09 901901 اوره 57

 09 091909 عصاره شیرین بیان 97

شناور لیجرثق و روبیال ،ینشان آتش ،سبک یها یکشت 99  421521 08 

 05 970900 کک نفتی 94
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(2112) کشورهااز ترکمنستان  وارداتیمهم ترین کاالهای   

 ردیف کد تعرفه شرح کاال ارزش)میلیون دالر(

   کل 9499

 ریو سا شناور لیجرثق،ینشان آتش یشناورها ،سبک یها یکشت 62

یآب هینقل لیوسا  

421521 0 

 9 481621  بخار یها نیتورب ریبخار آب و سا یها نیتوربقطعات  68

 9 911821 دارو 56

 8 489952 زیمحصوالت کشاورماشین آالت برداشت  82

 5 791421 از فوالد ایو اجزاء و قطعات آن از چدن، آهن  یاسکلت فلز 84

با سطح مقطع دایروی لوله جهت خطوط انتقال نفت یا گاز 86  791500 6 

 7 790891 میله ها از جنس آهن یا فوالد غیرآلیاژی 85

 4 489950  کمباین برداشت 88

 2 791802 از فوالد  ایبدون درز، از آهن  ،یتوخال یها لیها و پروف لوله 89

به حالت جامد ،چغندر و ساکارز ای شکریقند و شکر ن 89  071022 01 

 00 011022 گندم و مخلوط گندم 80

 09 970102 یریق یحاصل از مواد معدن یها و روغن ینفت یها روغن 95

روبیال یها یکشت 98  421501 09 

 08 471025 تراکتور 99

سرد کرده ایتازه  ،ینیزم بیس 99  171021 05 
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(2112صادراتی ترکمنستان به ایران)مهم ترین کاالهای   

دالر( هزارارزش)  ردیف کد تعرفه شرح کاال 

   کل 2,922

 0 970909 کک نفتی، کلسینه شده 9،960

 9 081891 لینتر پنبه 9،597

یریق یحاصل از مواد معدن یها و روغن ینفت یها روغن 0،124  970102 9 

 8 970900 کک نفتی، کلسینه نشده 419

 5 591409 پارچه های پنبه ای  561

 6 091781 دانه کنجد 889

 از گونه های  لوبیا 092
Vigna mungo Hepper or Vigna radiata Wilczek  

170990 7 

 4 591599 نخ پنبه 40

 یها موم ایحاصل از عمل آوردن اجسام چرب  یها دگراها؛ تفاله 74

 ینبات ای یوانیح

059911 2 

همچنین لوبیا سفیدلوبیا رسمی،  76  170999 01 
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(2112مهم ترین کاالهای وارداتی ترکمنستان از ایران)  

دالر( میلیونارزش)  ردیف کد تعرفه شرح کاال 

   کل 811

 0 171021 سرد کرده ایتازه  ،ینیزم بیس 99

چغندر و ساکارز به حالت جامد ای شکریقند و شکر ن 91  071022 9 

و اجزاء و قطعات آن یاسکلت فلز 06  791421 9 

بیس 06  141401 8 

09 
   از فوالد ایاز آهن  یتوخال یها لیها و پروف لوله

 لیمستط ایمربع  یمقطع عرض
791660 5 

09 
هیتغذ یکه برا یها از انواع فرآورده  

ردیگ یمورد استفاده قرار م واناتیح   
991221 6 

9/01  7 880100 چوب زیر تخته از خرده 

2/2  4 790891  از فوالد ایاز آهن  ها لهیم ریسا 

7/2  2 921091 لنیات یپل 

5/2 یفروش خرده یشده برا یبند بسته یها فرآورده   981991 01 

از فوالد ایآهن  یتوخال یها لیها و پروف لوله ریسا 4  791621 00 

 09 929990 کیسه از پلیمرهای اتیلن 7

کاکائو بدون   (،دیسف  شکالت  نی)همچن  ینیریش 7  071821 09 

4/6  08 691599 کیسه بسته بندی از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن 

5/6 مواد نسجی ها از کفپوش ریفرش و سا   571929 05 
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 صادرات ایران به ترکمنستان

 واردات ایران از ترکمنستان

 تراز تجاری ایران با ترکمنستان

 )میلیون دالر( 2112تا  2114روند تجارت دو جانبه ایران و ترکمنستان در سال های 

 سال 2114 2115 2116 2117 2112

 صادرات ایران به ترکمنستان 227 791 587 804 811

 واردات ایران از ترکمنستان 010 09 99 09 2

 تراز تجاری ایران با ترکمنستان 426 714 505 815 920

 سال

 ارزش )میلیون دالر(

 2112تا  2114 یو ترکمنستان در سال ها رانیروند تجارت دو جانبه ا
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 قزاقستان

 )میلیون دالر( 2112تا  2114در سال های  کشورهاروند واردات ترکمنستان از 

 ردیف کشور 2112 2117 2116 2115 2114

  کل 9499 8890 5615 6660 2650

 0   ترکیه 867 0197 0980 0457 9990

 9 ایران 811 804 587 791 997

 9 چین 907 964 994 405 258

 8 روسیه 942 989 570 488 0094

 5 امارات 952 971 078 959 687

 6 آلمان 070 802 924 995 962

 7 فرانسه 29 72 000 22 951

 4 قزاقستان 47 55 62 005 958

 2 هلند 74 79 88 79 79

 01 اوکراین 57 69 012 071 890

 2112تا  2114 یدر سال ها کشورهاروند واردات ترکمنستان از 

 ارزش )میلیون دالر(
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 )میلیون دالر( 2112تا  2114در سال های  کشورهاروند صادرات ترکمنستان به 

 ردیف کشور 2112 2117 2116 2115 2114

  کل 01821 4101 7278 01089 09825

 0 چین 4091 6575 5569 7497 2506

 9 افغانستان 770  955 699 865

 9 ترکیه 960 818 899 557 699

 8 ازبکستان 994 015   

 5 گرجستان 078 091 75 009 62

 6 روسیه 055 48 990 70 20

 7 اوکراین 088 42 98 06 95

 4 قبرس 009 9   

 2 آذربایجان 012 001 94 07 09

 01 یونان 57 95 89 95 96



 12  گزارش تجاری کشور ترکمنستان

 

)هزار دالر( 2112تا  2116روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های   

شماره 

 فصل
2116  کاال نام گروه  2117 2112 

 8،022 8،470 8،480 حیوانات زنده 10

 1 1 96 گوشت و احشای خوراکی 19

 07 81 29 ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ماهی 19

 9،791 9،072 9،727 ، عسل طبیعیرندگانپ ، تخمت لبنی الشیر و محصو 18

 1 9 1 یت حیوانسایر محصوال 15

ت گلکاریالمحصو باتات زنده ون 16  6،464 9،796 5،577 

های زیرخاکی خوراکی سبزیجات، نباتات، ریشه و غده 17  99،185 51،919 92،959 

 98،954 96،082 02،894 های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند میوه 14

 9،156 0،985 0،678 قهوه، چای، ماته و ادویه 12

 1 1 1 غالت 01

 958 698 925 گلوتن گندم ؛اینولین ؛و فکول ته؛ نشاسلترد سازی؛ ماآت عصنت الحصوم 00

 1 5 0 ی عتصن های گوناگون؛ نباتات دار؛ دانه و بذر و میوه نهای روغ دانه و میوه 09

 1 09 1 ها و عصاره نباتی ها و سایر شیره نها؛ رزی ها؛ صمغ انگم 09

ت نباتیوالت؛ سایر محصفمواد قابل با 08  94 9 6 

 9،929 8،991 9،149 های حیوانی یا نباتی موم ؛های حیوانی یا نباتی ها و روغن چربی 05

ماهی یا قشرداران، صدفدارانهای گوشت،  فرآورده 06  1 1 951 

 94،602 6،009 01،109 قند و شکر و شیرینی 07

نهای آ کاکائو و فرآورده 04  9،811 9،557 0،844 

ینیهای شیرن شیر؛ نا یا ته، فکولشاسآرد، ن، التهای غ فرآورده 02  8،928 9،171 6،701 

 9،071 5،908 9،760 یا سایر اجزا نباتاتها  جات، میوهسبزیزاها  فرآورده 91
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)هزار دالر( 2112تا  2116روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های   

شماره 

 فصل
کاال نام گروه  2116 2117 2112 

نگوناگو اکیهای خور هدفرآور 90  9،259 9،992 8،092 

رکهسو  یلکلاهای ن ها، آبگو نوشابه 99  9 611 76 

ناتای حیواهای آماده بر یکا؛ خورسازی كاع خوریناصآخال و تفاله  99  09،147 00،994 09،902 

دهاخته شسو تنباکوی  نتوتوبدل و تنباکو و  نتوتو 98  1 1 05 

گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و سیماننمک؛  95  07،644 6،241 6،074 

 9 9،926 9،622 سنگ فلز، جوش و خاکستر 96

 9،975 8،922 08،011 ها از تقطیر آن ت حاصلالهای معدنی و محصو روغنو ها سوخت 97

بها ت شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانالحصوم 94  9،604 5،042 9،764 

ت شیمیایی آلیالمحصو 92  9،040 0،612 0،908 

ت داروییالحصوم 91  99 409 995 

 71 019 28 کودها 90

ها و مشتقات آنها های دباغی یا رنگرزی؛ تانن عصاره 99  95،589 07،765 2،782 

(رزینوئیدها)ها  های اسانسی و شبه رزین روغن 99  0،997 0،626 9،849 

تانسیواکتیفصابون، مواد آلی  98  09،692 01،815 09،581 

 0،527 9،487 9،911 مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فکول تغییریافته 95

 1 1 1 اروت و مواد منفجرهب 96

ت عکاسی و سینماتوگرافیالمحصو 97  1 1 4 

ت گوناگون صنایع شیمیاییالمحصو 94  0،028 0،048 0،404 

اشیاء ساخته شده از این موادستیکی و المواد پ 92  60،297 56،780 58،004 

 729 0،910 409 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو 81
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)هزار دالر( 2112تا  2116روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های   

کاال نام گروه  فصل شماره  2116 2117 2112 

و چرم (های نرم غیر از پوست)پوست خام  80  21 1 8 

 998 00 68 ها  محفظهو  های دستی سفر، کیف اشیاء ساخته شده از چرم؛ لوازم 89

شده از آن ها   ساخته یاهای نرم طبیعی و نرم بدلی؛ اش پوست 89  1 1 1 

 09،662 4،970 6،579 چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب 88

پنبه پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب چوب 85  1 1 1 

 07 1 1 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی 86

 1 1 91 کاغذ یا مقوا برای بازیافتخمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛  87

 9،489 9،447 9،480 مقوا از ا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یاوقمکاغذ و  84

 962 907 904 سایر محصوالت چاپو  تصویره، ،روزنامکتاب 82

 1 1 1 ابریشم 51

 9 1 1 پشم، موی نرم )کرك( یا زبر حیوان، نخ  50

 905 069 97 پنبه 59

 1 1 1 نخ کاغذی؛ سایر الیاف نسجی نباتی 59

یهای مصنوع رشته 58  518 886 0،410 

ی غیر یکسرهیاف سنتتیک یا مصنوعلا 55  752 0،807 9،846 

 9،840 0،799 9،901 کابلو  مان، طنابریس ؛یژهوهای نخ  هچه های نبافترپاو ات، نمد وا 56

 4،190 08،994 07،548 فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی 57

های نسجی منگوله بافتپارچه ؛پارچه های تار و پودباف مخصوص 54  66 926 069 

 097 910 96 منطبق شدهده، پوشانده یا و، اند هشتغآ  نسجی چه هایرپا 52

ب بافالهای کشباف یا قچه رپا 61  1 1 96 
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)هزار دالر( 2112تا  2116روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های   

فصلشماره   2112 2117 2116  کاال نام گروه 

بافقالب باس، کشباف یا لمتفرعات  و باسل 60  0،821 0،919 294 

غیر قالب بافلباس و متفرعات لباس، غیر کشباف یا  69  8 5 06 

مهیا ه وختودسجی سایر اشیاء ن 69  6،802 5،514 7،750 

 9،496 9،069 9،065 کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء 68

هاله و اجزاء کالک 65  1 1 1 

 1 1 1 تازیانه  ، ق، شالصندلی شو یچتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصا 66

 0 1 1 شده از مو ازآن، گل های مصنوعی، اشیا ساختهساخته شده  شیاو ا پر 67

 9،955 09،597 91،516 ... نسوز صنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبهم 64

ت سرامیکیالمحصو 62  08،446 09،480 4،855 

ای شیشه و مصنوعات شیشه 71  01،595 2،868 4،525 

 1 1 1 سنگ ها و فلزات گران بها،زیورآالت بدلی، سکه 70

دوالچدن، آهن و ف 79  00،980 05،955 96،965 

والدمصنوعات از چدن، آهن یا ف 79  089،641 64،526 82،998 

 28 1 055 س و مصنوعات از مسم 78

 1 1 1 یکل و مصنوعات از نیکلن 75

 0،258 0،541 9،509 آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 76

 1 00 1 سرب و مصنوعات از سرب 74

مصنوعات از رویروی و  72  1 1 1 

 1 1 1 قلع و مصنوعات از قلع 41
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)هزار دالر( 2112تا  2116روند صادرات گروه های کاالیی از ایران به ترکمنستان طی سال های   

کاال نام گروه شماره فصل  2116 2117 2112 

ها؛ مصنوعات از این مواد سایر فلزات معمولی؛ سرمت 40  1 1 1 

 58 1 0 از فلزات  ت، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال،آال ابزارها، ابزار 49

 0،579 041 961 مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی 49

 01،272 7،957 90،950 رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آالت  48

 9،425 9،009 9،747 های پخش و ضبط صوتهای برقی و دستگاهماشین آالت و دستگاه 45

 09 1 1 آهن یا تراموای، نواقل روی خط کوموتیوهای راهلو 46

 9،047 617 0،579 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای 47

 1 1 1 وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آن ها 44

 1 1 5 کشتی ها، قایق ها و شناورها 42

21 
اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، های  ت و دستگاهالآ

 جراحی -آالت و دستگاه های طبی ؛دقت سنجی،لکنتر
969 72 940 

سازی شیاء صنعت ساعتا 20  1 89 9 

تالت موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آالآ 29  1 1 1 

ها اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آن 29  1 1 1 

28 
چراغ و  ؛خواب و همانند اسباب تخت ؛جراحی -مبل های طبیمبل؛

 چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی ؛وسائل روشنایی
7،554 5،765 799 

 097 75 072 بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزا و قطعات و متفرعات آن  25

 0،996 0،669 0،725  اگوننگو   تعانومص 26

 1 1 1 اشیا هنری، اشیا کلکسیون یا عتیقه 27
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