


هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 گروه كااليي
 درصد تغييرات 96ماهه6 97ماهه6

مهمترين كشورهای هدف 

ماهه  6طي  صادرات

 1397نخست 

مهمترين كشورهای هدف 

ماهه نخست  6صادراتي طي  

1396 

توليد  

سال 

139

6 

ارزش واردات 

 جهان  

ميليارد  )2017

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش (دالر

نان شیرینی و  
 شكالت

147/9 69/1 104/5 53/2 41/5 29/9 
 65/1 عراق 92 عراق

9 
 ون 

 24/1 افغانستان 32/7 افغانستان 20/2
 5/2 پاکستان 13/5 پاکستان

شیرینی جات  
 بدون کاکائو

112/5 40 86/9 29/6 49/4 35/1 
 44 عراق 61/5 عراق

 29/3 افغانستان 29 افغانستان 10/9
 3/8 پاکستان 9/5 پاکستان

 9/9 28/8 10/1 40/2 11/1 51/8 شكالت کاکائو
 12/1 افغانستان 17/5 افغانستان

 17/4 عراق 17/4 عراق 27
 6/8 پاکستان 13/8 پاکستان

-6/6 112/5 28/5 106/2 26/6 آرد گندم  5/6-  
 26/6 عراق 25/5 عراق

4/5 
 1/8 افغانستان 1 افغانستان 4/8

 0/01 قطر 0/06 قطر

 21/3 6/8 16/9 29/4 20/5 31/4 سایر
 11/3 عراق 12/4 عراق

 5 افغانستان 3/4 افغانستان 47/9
 3 امارات 3/3 امارات

كل محصوالت جمع 
 10/2 30/2 205/4 260/1 226/4 338/8  عمده

 11 28 222 290 247 370 جمع كل محصوالت



 گروه كااليي

ماهه نخست  6 صادرات
 97سال

ماهه  نخست  6واردات 
 97سال

 97ماهه  نخست سال6تراز

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

نان شيريني و 
 68/8 147/2 0/3 0/7 69/1 147/9 بيسکويت

شيريني جات بدون 
 38/9 111/1 1/1 1/4 40 112/5 كاكائو

 10/5 49/4 0/6 2/4 11/1 51/8 شکالت كاكائو

 - - - - 106/2 26/6 آرد گندم

 10/3 5/5 10/2 25/9 20/5 31/4 ساير

اقالم عمده ميز  جمع كل 
 شيريني و شکالت

370/2 246/9 30/4 12/2 339/8 234/7 

هزارتن:میلیون دالر   وزن:ارزش  



کالت و فرآورده اهی غالت  کالت توسعه صاردات محصوالت شیرینی و ش  اهم مش
 

 

دريافت چک يا سفته ، نقدی  يا ملک جای به تضمين برای ) صادركننده برای  بانکي تضامين مشکالت 

 (گردد

اوليه مواد موقت ورود تضامين بعنوان شده مسترد ورودی حقوق و افزوده ارزش ماليات مطالبات قبول 

   صادركنندگان از خام

گذشته يکسال صادراتي های نامه اظهار محل از وتسويه اوليه مواد موقت ورود مجوز صدور   

(  بورس در شده خريداری) ها سيلو در كاال تحويل بودن بر زمان 

(شکر) اوليه مواد موقت ورود مجوز صدور مشکالت رفع 

صادرات از حمايتي بسته اجرای برای مصوب بودجه پرداخت و تخصيص 

همسايه كشورهای از بعضي در وامنيتي  سياسي مشکالت و مسائل   

كاال افزوده ارزش در  درصدی%9 افزايش و بار نمودن پلمپ برای گمركي های هزينه   

 

  

 



  و فرآورده های غالت محصوالت شیرینی و شكالت صادرات اهم دالیل کاهش 

گمرکی  های وتعرفه ها هزینه تغییرات 

آن سفارت تاییدیه به باید کاال صادرات و بار حمل به مربوط مدارک عمان و قطر کشور در 

 .شود می باال بسیار آن هزینه که برسد کشور

افزوده ارزش افزایش هزینه%9 و بار کردن پلمپ درجهت گمرکی هزینه   

(  بانکی تضامین )  ملکی یا نقدی های پرداخت 

گردد می بازاربر رقیب کشورهای تسلط سبب که ها بازارچه و مرزها مورد بی شدن بسته. 

 (پاکستان مرز مثال بطور)   کشورها از تعدادی گمرکی های تعرفه البودن با 

ها بازارچه توسط  موقت ورود اظهارنامه استرداد عدم 

همسایه کشورهای از بعضی در  امنیتی و سیاسی مسائل  

نقل و حمل سیستم ضعف   

 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

بازاراهی دارای رشد صاردات -کاال  

 كشور گروه كااليي
 مقدار رشد 

 (ميليون دالر)
 درصد رشد

 نان شيريني و بيسکويت

 41/3 26/9 عراق
 35/7 8/6 افغانستان
 159/6 8/3 پاکستان

 بدون كاكائو شيريني جات

 39/7 17/5 عراق
 150 5/7 پاکستان

 33/3 1/5 آذربایجان

 شکالت كاكائو

 44/6 5/4 افغانستان
 0 0 عراق

 102/9 7 پاکستان

 گلوتن گندم

 12/5 0/3 ترکیه
 233/3 0/14 ارمنستان

- - - 

 نشاسته
 66/6 0/4 عراق

 100 0/2 افغانستان



هزار تن: میلیون دالر    وزن: ارزش  

بازاراهی دارای کاهش صاردات -کاال  

 كشور گروه كااليي
 مقدار كاهش

 (ميليون دالر)
 كاهش داليل درصد كاهش

 آرد گندم

 تعرفه باالی گمرکی 4/1 1/1 عراق
ورود موقت   استرداداظهارنامه  عدم

 توسط بازارچه ها
عدم عرضه گندم توسط شرکت  

GTC 
اعالم ممنوعیت صادرات آرد توسط  

 وزارت جهاد

 44/4 0/8 افغانستان

- - - 

 غالت پف كرده
  تغییرات هزینه گمرکی و هزینه  1/9 0/2 عراق

 71/4 0/5 پاکستان افزایش ارزش افزوده


