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پیشگفتار
ا مروزه ،تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصتهای
تجاری و سرمایه گذاری محسوب میشود .پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه
زمینه بهبود رقابتپذیری را در این کشورها فراهم میکند و افزایش ارزش افزوده محصوالت ،سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی را به همراه خواهد داشت .در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات
غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار میسازد .با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ،بازار مصرف
نسبتاً قابل توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این
کشورها است .در این راستا ،معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران بر آن شده تا
پتانسیلهای صادراتی ایران را در زمینه نیازهای عمده وارداتی کشورهای همسایه مورد بررسی قرار دهد .گزارش پیش رو،
نتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور عمان و واکاری زمینه صادراتی آنها در ایران است که نهایتاً به پیشنهادهایی منتج
میشود که امید است در جهت افزایش آگاهی فعاالن این حوزه مفید واقع شود.
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مقدمه
عمان کشوری پادشاهی در شرق شبه جزیره عربستان است که از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود
میشود .این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه بوده و دارای مرز دریایی با
ایران است .عمان از سال  2222به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده و با جمعیت حدود  4.4میلیون نفری خود حدود
 2.14درصد از واردات جهان را در سال  2212به خود اختصاص داده است .بر اساس پیش بینیهای صندوق بین المللی پول،
درآمد سرانه عمان بر اساس قدرت برابری خرید از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باالتر است و تا سال
 2222به طور متوسط ساالنه  1.34درصد رشد خواهد یافت .براساس طبقهبندی اخیر بانک جهانی نیز ،عمان در گروه
کشورهای با درآمد باال طبقهبندی شدهاست .بنابراین می توان گفت بازار مصرف بالقوه ای برای کاالهای غیرنفتی در جوار
مرزهای دریایی ایران قرار گرفته که طبق آمارهای گمرک تنها  1.2درصد از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال  1334در
اختیار داشته است .این موضوع لزوم بررسی دقیقتر نیازهای وارداتی عمان و شناسایی پتانسیلهای صادراتی ایران را به این
کشور بیش از پیش آشکار میسازد ،لذا در این گزارش ،ضمن مرور مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور عمان ،وضعیت
صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به عمان به تفکیک گروه های کاالیی مورد بررسی قرار میگیرند.
شایان ذکر است اطالعات آماری این گزارش در خرداد ماه سال ( 1332ماههای مه و ژوئن  )2217از اطالعات گمرک ج.ا.ا و
مرکز تجارت بینالمللی 1استخراج شده است.

 0آمارهای مرکز تجارت بین المللی به طور مستمر در حال تغییر و به روزرسانی در سایت این مرکز است.
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 -6معرفی کشور عمان
سلطان نشین عمان کشوری واقع در منطقه خاورمیانه است که از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان متصل
میشود .این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه بوده و دارای مرز دریایی با
ایران نیز است .براساس آمارهای بانک جهانی ،2مساحت این کشور در سال  2212معادل  323هزار و  422کیلومتر مربع بوده
است .جمعیت عمان در سال  2214تقریباً معادل  4میلیون و  431هزار نفر بوده که از سال  2222تا  ،2214متوسط رشد
ساالنه حدود  4درصدی را تجربه کرده است .واحد پول این کشور نیز ریال عمان بوده که به اختصار  OMRیا  ORنامیده
میشود.
عمان از سال  2222به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است .همچنین این کشور یکی از اعضای اتحادیه گمرکی
شش جانبه شورای همکاری خلیج فارس است .بر این اساس ،از سال  2223میالدی عوارض گمرکی یکسانی در مبادالت
کاال و خدمات بین کشورهای عضو ،شامل عربستان ،امارات عربی متحده ،قطر ،کویت ،بحرین و عمان اعمال می شود.3
 -2اقتصاد عمان
عمان کشوری با درآمد باالست که طی سالهای اخیر رشد باالیی در تولید اقتصادی و صادرات خود تجربه کرده است .با این
حال ،اقتصاد این کشور شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی بوده و با افت قیمت جهانی نفت فشارهای بسیاری بر توسعه اقتصادی
و ترازهای مالی و حساب جاری این کشور وارد شده است .4با وجود افزایش تولید نفت عمان در سال  ،2214اما به علت افت
قیمتهای جهانی نفت ،خالص صادرات عمان نیز با افت مواجه شده است .با این حال اقدامات تثبیت مالی عمان ،به منظور
4
جلوگیری از انحراف در تراز بودجه ،توانسته به طور قابل توجهی مخارج دولت را کاهش دهد.
در ادامه بخشی از شاخص های اقتصادی عمان ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 -6-2رشد اقتصادی

عمان پس از  4سال رشد اقتصادی اسمی بدون وقفه ،در سال  2214با رکود اسمی روبهرو شده که عامل اصلی آن قیمتهای
پایین نفتی در بازارهای جهان و تاحدودی رکود حاکم بر اقتصاد جهانی است .براساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی عمان،
تولید ناخالص داخلی اسمی عمان در سال  2214با افت  14درصدی مواجه شده است .در این سال تولید ناخالص داخلی اسمی
عمان در بخش نفتی افت قابل توجه  3..2درصدی را به خود دیده در حالیکه در بخش غیرنفتی رشد ناچیز  2.3درصدی را
تجربه کرده است( .گزارش ساالنه بانک مرکزی عمان)2214 ،

World Bank

1

3سازمان توسعه تجارت« ،راهنمای تجارت با عمان»13.3 ،
”Oxford business group, “THE REPORT Oman 6102
Central Bank of Oman, Annual Report, 6102
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براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول ( ،)IMFعمان در سال  ،2212تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معادل 23.2
میلیارد دالر را رقم زده است .نمودار  1روند رشد اقتصادی واقعی عمان در سال  2214و  2212همچنین پیشبینی رقم ساالنه
آن تا سال  2222را نشان میدهد .براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،انتظار میرود این کشور در سال  2217کمترین
رشد اقتصادی واقعی در چند سال اخیر را با رقمی معادل  2.4درصد تجربه کند .اگرچه پیشبینی میشود رشد اقتصادی این
کشور در سال  221.با کمی افزایش به  3..درصد برسد اما تا چشم انداز  2222انتظار میرود رشد اقتصادی عمان نزدیک
دو درصد ثابت بماند.
نمودار  -6روند رشد اقتصادی واقعی عمان طی سال های  2165تا 2122
3.8

5
4
درصد

3
2
1
0.4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0

منبع :صندوق بینالمللی پول ()IMF

 -2-2سرانه تولید ناخالص داخلی

براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول ،سرانه تولید ناخالص داخلی عمان در سال  2212حدود  12هزار دالر بوده که نسبت
به سالهای پیش از آن در سطح پایینی قرار داشته است .با این حال پیشبینی میشود از سال  2217تا افق  2222سرانه
تولید ناخالص داخلی ( )GDPعمان متوسط رشد اسمی  1.7درصدی را تجربه کند.
نمودار  -2روند سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی عمان طی سال  2165تا 2122
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 -9-2سهم فعالیتهای اقتصادی از  GDPغیرنفتی عمان

دولت عمان برنامه ها و سیاستهایی برای تحقق دو هدف تنوع اقتصادی و ایجاد اشتغال تدوین کرده که براساس آن در
«سند چشم انداز  »2222تعیین شده که سهم بخش صنعت ساخت ( )Manufacturingاز تولید ناخالص داخلی عمان در
سال  ،2222به  14درصد برسد .در سال  2214ارزش افزوده فعالیت های صنعتی غیر نفتی ،رشد  2.4درصدی را تجربه کرده
است (بانک مرکزی عمان)
با توجه به آمارهای بانک مرکزی عمان ،در سال  2214بخش خدمات توانسته سهمی حدود  2.درصد از تولید ناخالص داخلی
غیرنفتی این کشور را تشکیل دهد .در میان فعالیتهای غیرنفتی نیز سهم صنعت ساخت ( )Manufacturingاز تولید ناخالص
داخلی غیرنفتی عمان 14.1 ،درصد ،سهم ساخت و ساز  11.4درصد ،سهم تامین آب و برق  2.1درصد و سهم معدن نیز 2.73
درصد بوده است (نمودار )3
نمودار  -9سهم فعالیت های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عمان2165 -
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 -4-2سهم بخش خدمات از  GDPعمان

دولت عمان در برنامههای خود توجه زیادی به رشد بخش خدمات داشته که موجب شده در سال  2214ارزش افزوده بخش
خدمات در کشور عمان حتی از بخش نفتی نیز باالتر برود .در سال  2214سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی این
کشور به  4..3درصد رسیده است؛ این در حالی است که طی  4سال پیش از آن ،متوسط سهم بخش خدمات  32.3درصد
بود .این امر میتواند میزان انعطاف پذیری باالی بخش خدمات را نشان دهد .با این حال در بین بخشهای خدمات ،میزان
ارزش افزوده بخش «تجارت خرده فروشی و عمده فروشی »2با افت  2.2درصدی همراه بوده است؛ سایر بخش ها از جمله

Wholesale & Retail Trade

7
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«واسطهگری مالی « ،»7فعالیتهای کسبوکار و امالک و مستغالت« ،».دفاع و مدیریت دولتی« ،»3ارتباطات و ذخیرهسازی
حمل و نقل »12و «هتلداری و رستورانداری» در سال  2214با رشد مثبت همراه بودهاند( .گزارش ساالنه بانک مرکزی عمان،
)2214
نمودار  4سهم بخشهای مختلف خدماتی از ارزش افزوده بخش خدمات را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در
سال  2214بخش «دفاع و مدیریت دولتی» بیشترین سهم را میان سایر بخشها داشته است.
نمودار  -4سهم بخش های خدماتی از ارزش افزوده بخش خدمات2165 ،
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 -5-2تورم

نرخ تورم عمان از سال  222.به بعد تک رقمی و زیر  4درصد بوده است .براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول ،نرخ
تورم عمان از حدود  2.27درصد در سال  2214به  1.1درصد در سال  2212رسیده و پیشبینی میشود در سال  2217این
نرخ به  4.1درصد برسد که در چهار سال اخیر بیسابقه بوده است .صندوق بینالمللی پول 11چشم انداز تورم عمان را برای
سالهای  221.الی  2222در محدوده بین  2.4تا  3.4درصد پیشبینی کرده است (نمودار .)4

7
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00چشم انداز اقتصادی جهان ،آوریل 2217
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نمودار  -5نرخ تورم عمان و پیش بینی آن طی سال های  2165تا 2122
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 -1-2بیکاری

ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای عمانیها یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت این کشور طی سالهای اخیر بوده
است .براساس آمارها از سال  2212تا سال  2214نرخ بیکاری عمان روند نزولی را طی کرده اما پس از آن دوباره رو به
افزایش گذاشته است (نمودار )2
در سال  2214ایجاد اشتغال در بخشهای دولتی عمان حدود  12.3درصد رشد داشته این در حالی است که رشد اشتغال
بخشهای دولتی در پنج سال قبل از آن به طور متوسط معادل  2.2درصد بوده است .در بخش خصوصی نیز رشد ایجاد
اشتغال سال  ،2214نسبت به رشد  11.3درصدی آن طی  4سال قبل از آن ،کمتر شده و معادل  3.3درصد رقم خورده است.
(گزارش ساالنه بانک مرکزی عمان)2214 ،
براساس آمارهای بانک جهانی ،نرخ بیکاری عمان طی سالهای اخیر بین  17تا  1.درصد در نوسان بوده و در سال 2212
رقمی معادل  17.4درصد را ثبت کرده است.
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نمودار  -1نرخ بیکاری عمان طی سال های  2161تا 2165
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 -7-2ترکیب واردات و صادرات کاال

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی ( ،)WTOدر سال  2214بیشترین سهم از صادرات عمان مربوط به سوختها و
محصوالت معدنی ( 44.1درصد) بوده است .بیشترین سهم از واردات عمان نیز به کاالهای صنعتی (صنعت ساخت) (73
درصد) اختصاص داشته است (نمودار  7و .).
نمودار  -7ترکیب صادرات کاال در عمان2165 -
3.9

نمودار  -8ترکیب واردات کاال در عمان2165 -
0.7

29.4
13.4

54.1

12.9

12.6

73

سوختها و محصوالت معدنی

محصوالت کشاورزی

سوختها و محصوالت معدنی

محصوالت کشاورزی

سایر

محصوالت
صنعتیساز
ساخت و

سایر

صنعتیساز
ساخت و
محصوالت

منبع :سازمان تجارت جهانی ()WTO
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 -8-2ترکیب واردات و صادرات خدمات

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی ،بیشترین سهم از صادرات خدمات عمان در سال  2214مربوط به گردشگری (44.2
درصد) بوده است .در بخش واردات خدمات نیز بخش حمل و نقل بیشترین سهم را داشته است( .نمودار  3و )12
نمودار  -61ترکیب واردات خدمات عمان2164 -

نمودار -3ترکیب صادرات خدمات عمان2164 -
18.1

37.8

39.2

44.2

سایر

گردشگری

42.7

18.1

حمل و نقل

گردشگری

سایر

حمل و نقل
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 -3-2متوسط نرخ تعرفه عمان

جدول  -6میانگین نرخ تعرفه عمان (درصد)
سال

کل

کشاورزی

میانگین ساده تعرفه







میانگین موزون تعرفه







غیرکشاورزی
(صنعتی)
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جدول  -2نرخ تعرفه گمرکی عمان به تفکیک گروه محصوالت
گروههای محصوالت
محصوالت حیوانی
محصوالت ابنی
میوه ،سبزیجات و گیاهان
چای و قهوه
غالت
دانه های روغنی ،چربی ها و روغن ها
شکر و شیرینی جات
نوشیدنی ها و دخانیات

سهم از واردات (درصد)










متوسط ساده تعرفه
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سهم واردات معاف از عوارض گمرکی (درصد)
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گروههای محصوالت

سهم از واردات (درصد)

متوسط ساده تعرفه
















نخ و پنبه
سایر محصوالت کشاورزی
ماهی و محصوالت از ماهی
مواد معدنی و فلزات
نفت
مواد شیمیایی
چوب ،کاغذ و غیره
منسوجات
پوشاک
چرم ،کفش و ...
ماشین های غیر الکتریکی
ماشین آالت الکتریکی
تجهیزات حمل و نقل
سایر محصوالت

سهم واردات معاف از عوارض گمرکی (درصد)
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 -61-2رتبه عمان در مهمترین شاخصهای جهانی
نمودار  -66رتبه عمان در برخی شاخصهای جهانی منتخب

79
12

11
11

41

شاخص توانمند سازی تجاری شاخص رقابت پذیری صنعتی شاخص اندازه بازار داخلی شاخص رقابت پذیری جهانی شاخص سهولت کسب و کار
(از میان  691کشور)

سال 2212

(از میان  649کشور)

سال 2213

(از میان  698کشور)

سال 2212

منابع :بانک جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد ،سازمان یونیدو
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(از میان  698کشور)

سال 2212

(از میان  631کشور)

سال 2217

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شاخص سهولت انجام کسب و کار 62بانک جهانی

شاخص سهولت انجام کسب و کار شاخصی است که توسط توسط بانک جهانی تعریف شده و رتبه پایینتر هر کشور در آن
نشان دهنده مقررات بهتر ،معموالً سادهتر ،برای کسب و کارها و حمایتهای قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است.
بانک جهانی هر ساله کشورهای جهان را بر اساس این شاخص رتبهبندی میکند .این شاخص از نماگرهایی تشکیل شده که
یکی از این نماگرها «تجارت فرامرزی» است .این نماگر زمان و هزینه اضافه ناشی از موانع اداری ،مقرراتی و پشتیبانی
(لجستیکی) تحمیل شده به تجارت بینالملل را محاسبه میکند .در آخرین گزارش بانک جهانی ( ،)2217عمان در شاخص
سهولت انجام کسب و کار از میان  132کشور رتبه  22و در نماگر تجارت فرامرزی رتبه  27را کسب کرده است (جدول .)3
جدول  -9جایگاه عمان در شاخص تسهیل کسب و کار و نماگر تجارت فرامرزی مربوط به آن (از میان  631کشور)2167 -
نماگر تجارت فرامرزی
زمان واردات (ساعت)

رتبه DBI

رتبه
27

22

انطباق اسنادی
23

انطباق
مرزی
72

هزینه واردات (دالر)
انطباق اسنادی

انطباق
مرزی
344

22

زمان صادرات (ساعت)
انطباق اسنادی
22

انطباق
مرزی
42

هزینه صادرات (دالر)
انطباق

انطباق اسنادی

مرزی
223

127
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 -9تجارت کاال در عمان
 -6-9روند تجارت کاال در عمان

با توجه به آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ( ،)ITC13عمان در سال  2212صادراتی به ارزش  24.4میلیارد دالر و به مقدار
حدود  22میلیون تن و وارداتی معادل  23.2میلیارد دالر و به مقدار حدود  42میلیون تن را رقم زده است.
صادرات عمان به میزان باالیی به نفت وابسته است ،بطوریکه هر ساله سهم قابل توجهی از صادرات این کشور را اقالم نفتی
مندرج در فصل  27کتاب مقررات صادرات و واردات 14در برداشته است .طی  12سال اخیر سهم این اقالم از ارزش صادرات
عمان ،بین  22تا  .2درصد در نوسان بوده است .البته باید ذکر کرد که این سهم در سه سال اخیر کاهش بسیار قابلتوجهی
را تجربه کرده که دلیل اصلی آن افت ارزش نفت است.

Ease of doing business index
International trade center
04در فصل  27کتاب مقررات صادرات و واردات ،کدهای تعرفه  2712 ،2723و  2711جزو اقالم نفتی محسوب میشوند.
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از سال  2212تا سال  ،2212بیشترین میزان صادرات عمان مربوط به سال  2213بوده و پس از آن (با افت قیمت نفت از
اواسط  )2214ارزش صادرات این کشور وارد روندی نزولی شده است .صادرات عمان در سال  2212نسبت به سال 2214
حدود  23.4درصد افت ارزشی داشته که سهم اقالم نفتی از این مقدار کاهش ،معادل  14واحد درصد بوده است.
واردات عمان در دو سال اخیر با افت ارزشی مواجه بوده که به نظر میرسد در این بخش نیز اقالم نفتی ،عامل اصلی کاهش
بوده است .در سال  ،2212نسبت به سال  2214ارزش واردات عمان افت نزدیک به  22درصدی را تجربه کرده که کاهش
ارزش واردات «روغنهای سبک و فرآوردههای آن» با کد تعرفه  271212نقش اصلی در این میزان افت را (با سهم نزدیک
 3.4واحد درصدی) داشته است.
در سالهای گذشته (پیش از سال  )2214صادرات عمان نسبت به واردات آن در سطح بسیار باالیی قرار داشت و این کشور
با مازاد قابل توجهی در تراز تجاری خود همراه بود؛ اما در دو سال اخیر با کاهش چشمگیر صادرات این کشور ،فاصله صادرات
و واردات آن کمتر شده و تراز تجاری نیز به رغم مثبت بودن آن کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است (نمودار .)12
نمودار  -62روند صادرات و واردات عمان طی سال های  2161تا 2161
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 -2-9شرکای تجاری عمان

با توجه به آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،عمان در سال  ،2212بیشترین صادرات را به چین با رقم صادرات  12.7میلیارد
دالر (با سهم  43.2درصد از ارزش کل صادرات عمان به جهان) داشته است (نمودار .)13
همچنین قریب به نیمی از نیاز وارداتی عمان در این سال از امارات متحده عربی (با رقم واردات  12.4میلیارد دالر) تامین
شده است .در بین مبادی عمده وارداتی عمان ،ایران در ششمین جایگاه به لحاظ ارزشی قرار دارد (نمودار .)14

14
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نمودار  -69مقاصد عمده صادراتی عمان (میلیارد دالر)

نمودار  -64مبادی عمده وارداتی عمان (میلیارد دالر)

2161

2161

چین

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

چین

هند

8.6

10.7

هند

چین تایپه

عربستان سعودی

ایاالت متحده آمریکا

ایاالت متحده آمریکا

عراق
سایر

ایران

0.8

1.8
0.9 0.9

10.5

8.3

سایر

0.8

0.6
0.8 1.1 1.1

0.8
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 -9-9تجارت عمان به تفکیک گروه کاالیی

بررسی آمارهای تجارت عمان در سال  2212نشان میدهد که در بین گروههای کاالیی ،بیشترین حجم تجارت عمان در
سال  2212مربوط به «فرآوردههای نفتی» بوده و «انواع رآکتورها و ماشینآالت صنعتی» و «وسایل نقلیه زمینی» در ردههای
بعد از آن قرار دارند.
بیشترین ارزش واردات عمان در سال  ،2212به «انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی» اختصاص داشته است .سهم این
گروه کاالیی از ارزش کل واردات عمان در سال  ،2212حدود  21درصد بوده است .پس از آن ،دو گروه کاالیی «وسایل نقلیه
زمینی» و «فرآوردههای نفتی» با سهم به ترتیب  11درصد و  .درصد از ارزش کل واردات عمان در سال  ،2212در ردههای
بعدی قرار دارند( .نمودار )14
بیشترین ارزش صادرات عمان در بین گروههای کاالیی نیز به «فرآوردههای نفتی» اختصاص داشته و سهمی بیش از 22
درصد ارزشی کل صادرات عمان را در بر گرفته است .پس از «فرآوردههای نفتی» ،گروههای کاالیی «وسایل نقلیه زمینی
غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای ،و  »...و «محصوالت شیمیایی آلی» با سهم به ترتیب  12درصد و  4درصد،
بیشترین سهم از ارزش واردات  1332را داشتهاند( .نمودار )12
در بین گروههای کاالیی ،کمترین میزان ارزش صادرات و واردات عمان در سال  2212را نیز گروه کاالیی «اسلحه و مهمات»
به خود اختصاص داده است.
ترکیب تجارت در کشور عمان نشان میدهد که این کشور در بیشتر گروههای کاالیی از جمله «اسلحه و مهمات»« ،مواد
آلبومینوئید»« ،فرش سایر کفپوشها» و «انواع پارچه»عمدتاً واردکننده بوده و سهم واردات از تجارت آن بیش از سهم صادرات
آن است .نمودار  ...ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی نشان داده شده است (نمودار )17
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نمودار  21 -65گروه کاالیی عمده وارداتی عمان در سال 2161
(سهم از کل واردات عمان ،درصد)

مبل ؛ مبل های طبی-جراحی ؛ اسباب…

شیرینی -شکالت و فراورده های غالت

سنگ فلز ،جوش و خاکستر

سایر وسایل نقلیه زمینی -هوایی -آبی

محصوالت دارویی

سایر محصوالت شیمیایی

آالت و دستگاه های اپتیک ،عکاسی…،

مس و مصنوعات از مس

چربی ها و روغن های حیوانی یا…

نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ…،

حیوانات زنده و انواع گوشت

شیر و محصوالت لبنی ،تخم…

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده…

انواع نباتات

چدن ،آهن و فوالد

مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های…

مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد

فرآورده های نفتی

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی…

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی

(سهم از ارزش کل صادرات عمان ،درصد)

درصد

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی…

سنگ فلز ،جوش و خاکستر

مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،پنبه…

سایر وسایل نقلیه زمینی -هوایی -آبی

شیرینی -شکالت و فراورده های غالت

شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان…،

نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ ،آهک و…

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛…

سایر سوخت های معدنی

مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از…

حیوانات زنده و انواع گوشت

چدن ،آهن و فوالد

کودها

آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی

محصوالت شیمیایی آلی

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط…

فرآورده های نفتی
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نمودار  21 -61گروه کاالیی عمده صادراتی عمان در سال 2161
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نمودار  -67ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی2161 -
کودها
فرآورده های نفتی
محصوالت شیمیایی آلی
اقالمی که در جای دیگر ذکر نشده است.
آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
محصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفکول ،اینولین و گلوتن گندم
سایر سوخت های معدنی
وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای ،و ...
مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،پنبه نسوز ...
حیوانات زنده و انواع گوشت
سایر فرآورده های خوراکی
مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
نیکل و مصنوعات از نیکل
شیرینی -شکالت و فراورده های غالت
چدن ،آهن و فوالد
توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
سایر وسایل نقلیه زمینی -هوایی -آبی
چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفکیک آن…
نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ ،آهک و سیمان
سنگ فلز ،جوش و خاکستر
شیشه و مصنوعات شیشه ای
شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان ،عسل طبیعی ،محصوالت خوراکی…
صابون ،مواد آلی تانسیواکتیف ،فرآورده ها برای...
مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد
خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت ،کاغذ و…
محصوالت سرامیکی
فرآورده های گوشت ،ماهی یا قشر داران ،صدف داران یا سایر آبزیان فاقد…
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ادامه نمودار  -67ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی2161 -
محصوالت شیمیایی معدنی
مبل ؛ مبل های طبی-جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند ،چراغ و وسایل…
ابریشم ،پشم ،پنبه و الیاف نسجی نباتی
انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی
محصوالت دارویی
فرآورده ها از سبزیجات ،میوه ها یا از سایر اجزا ،نباتات
روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئید ها) ،محصوالت ...
الیاف و رشته های سنتتیک
سایر مصنوعات و اشیاء هنری
کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو
عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد...
آخال و تفاله صنایع خوراک سازی ،خوراکی های آماده برای حیوانات
آالت و دستگاه های اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی،سنجش ،کنترل... ،
انواع کفش ،کاله ،چترآفتابی ،عصا ،عصای صندلی شو،شالق و تازیانه... ،
قهوه ،چای ،ماته و ادویه
پوست خام ،چرم ،پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ اشیاء ...
انواع لباس
مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات گرانبها…،
سرب و مصنوعات از سرب
چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب؛ چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای؛ ...
سایر فلزات و مصنوعات فلزی
نوشابه ها ،آبگون های الکلی و سرکه
عصاره ها و شیره ها
بازیچه ،اسباب بازی و لوازم ورزشی  ،اجزا قطعات و متفرعات انها
مس و مصنوعات از مس
روی و مصنوعات از روی
سایر محصوالت شیمیایی
قلع و مصنوعات از قلع
انواع پارچه
فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی
مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فکول تغییریافته...
اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 -4-9روابط تجاری عمان با ایران

براساس آمارهای گمرک ،در چند سال اخیر ،حجم تجارت (مجموع صادرات و واردات کاالیی) ایران و عمان تقریباً رو به
افزایش بوده است .در سال  13.4حجم تجارت ایران و عمان معادل  .7میلیون دالر بوده و این رقم در سال  1334تقریباً 7
برابر شده و به حدود  212میلیون دالر رسیده است .به طور متوسط از سال  13.4تا  1334ارزش صادرات ایران به عمان
ساالنه حدود  24درصد رشد داشته و ارزش واردات ایران از عمان نیز طی این دوره متوسط رشد ساالنه  11درصدی را تجربه
کرده است.
رشد ارزش صادرات ایران به عمان در سال  1334نسبت به سال  1334نیز معادل  44درصد بوده که «محصوالت آهنی
حاصل از احیاء مستقیم کلوخههای معدنی آهن» با کد تعرفه  72231222بیشترین سهم ( 12واحد درصد) را از این رشد داشته
است .این کاال در سال  1334به عمان صادر نشده بود ،اما در سال  1334حدود  21میلیون دالر از این محصول به عمان
صادر شده است.
طی  12سال اخیر ،تراز تجاری ایران با عمان در برخی سالها با کسری همراه بوده است .بخصوص در سالهای  1332و
 1332که نسبتاً ایران کسری تراز تجاری قابل توجهی با عمان داشته است .الزم به ذکر است که در این سالها ،عامل مسلط
در کسری تراز تجاری ایران با عمان افزایش نسبتاً باالی ارزش واردات ایران از عمان بودهاست .با این حال از سال 1332
به بعد روند صعودی ارزش صادرات ایران به عمان و روند نزولی واردات ایران از عمان ،موجب شده ایران در تجارت با عمان
با مازاد تراز تجاری قابل توجهی همراه باشد (نمودار .)1.
نمودار  -68ارزش تجارت کاالیی ایران با عمان طی سال  6985تا 6935
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در ارتباط با تجارت ایران و عمان به لحاظ وزنی نیز آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر صادرات ایران به عمان به لحاظ
وزنی با رشد نسبتاً باالیی همراه بوده است .براساس آمارها از سال  1332تا  ،1334صادرات ایران به عمان به لحاظ وزنی
حدود  12برابر شده است .در سال  1334نیز وزن صادرات ایران به عمان معادل  1.4میلیون تن بوده و نسبت به سال ،1334
بیش از دو برابر شده است .با نگاهی به جزئیات اقالم صادراتی ایران به عمان ،میتوان گفت اضافه شدن «سیمانهای پودر
نشده موسوم به کلینکر» به اقالم صادراتی ایران به عمان در سال  1334اصلی ترین عامل رشد صادرات ایران به عمان (با
سهم از رشد  22.7درصدی) است« .سیمانهای پودر نشده موسوم به کلینکر» با کد تعرفه  24231222که به نسبت از وزن
باالیی برخوردار است ،در سال  1334در لیست اقالم صادراتی ایران به عمان وجود نداشت اما در سال  1334از ایران به عمان
صادر شده و سهمی حدود  22درصد از وزن کل صادرات ایران به عمان را از آن خود کرده است (نمودار .)13
نمودار  -63مقدار تجارت ایران با عمان طی سال های  6981تا 6935
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آمارهای تجارت ایران و عمان نشان میدهد که طی  12سال گذشته ،متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به عمان تقریباً
ثابت بوده و نوسان زیادی نداشته است .این در حالی است که در ارتباط با متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان ،در
برخی از سالها شاهد نوسانهای چشمگیری بودهایم .به طور مثال در سال  ،13.2متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان
معادل  7هزار دالر بر تن بوده ،در حالی که این رقم در سال  13..تنها معادل  742دالر بر تن ثبت شده است .همچنین در
سال  1334نسبت به  ،1334قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان حدود  2برابر شده است .در بین اقالم وارداتی ایران از عمان
در سال  1334و  ،1334بیشترین رشد قیمت را «اسپکترومتر که تشعشات اپتیکی (ماوراء بنفش ،مرئی ،مادون قرمز) را به کار
میگیرد» با کد تعرفه  32273222داشته است (نمودار .)22
در سال  1334نیز متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به عمان  3..دالر بر تن و متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان
معادل  4هزار و  332دالر بر تن بوده است ،در حالی که متوسط قیمت صادراتی و وارداتی کل کشور در سال  1334به ترتیب
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معادل  333دالر به تن و  132.دالر به تن میباشد .به عبارتی در این سال ،ایران نسبت به اقالمی که از عمان وارد میکند،
کاالهای ارزانتری را به این کشور فروخته است.
نمودار  -21متوسط قیمت صادراتی و وارداتی ایران و عمان
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گروههای کاالیی عمده صادرات ایران به عمان

جدول  4فهرست  22گروه کاالیی که ایران در سال  ،1334بیشترین صادرات را از آنها به عمان داشته نشان میدهد .در
سال  ،1334بیشترین صادرات ایران به عمان مربوط به گروه کاالیی «چدن ،آهن و فوالد» با ارزش حدود  222میلیون دالر
اختصاص داشته است .پس از آن « حیوانات زنده و انواع گوشت» و «سایر سوخت های معدنی» در ردههای بعدی قرار دارند.
در بین  22قلم گروه کاالیی که ایران بیشترین صادرات را از آنها به عمان داشته ،وارداتی از عمان به ایران صورت نگرفته
است.
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جدول  -4فهرست  21گروه کاالیی با بیشترین ارزش صادرات ایران به عمان در سال  -6935میلیون دالر
ردیف

شرح تعرفه

صادرات 6935

ردیف

شرح تعرفه

صادرات 6935

6

چدن ،آهن و فوالد

213..7

66

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی

2.43

2

حیوانات زنده و انواع گوشت

1.2.22

62

انواع نباتات

1..4

9

سایر سوخت های معدنی

47.33

69

شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان ،عسل
طبیعی ،محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند
و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر
تعرفه نشده باشد.

1.24

4

مس و مصنوعات از مس

42.43

64

مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،پنبه نسوز ...

1.42

5

نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ ،آهک و سیمان
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65
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1

محصوالت شیمیایی آلی

2.3.

61
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1.21

7

فرآورده های نفتی
شیرینی -شکالت و فراورده های غالت
فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی
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2.37
2...
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61
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 -5-9پتانسیلهای صادراتی ایران به عمان

طبق آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،کل ردیفهای تعرفه  2رقمی که عمان در سال  2212آنها را وارد کرده بالغ بر 4274
ردیف بوده که  322ردیف از آنها سهمی حدود  .2درصد ارزش واردات این کشور را تشکیل میدهد .مقایسه این اقالم با
اقالم صادراتی ایران به عمان براساس آمارهای گمرک نشان میدهد سابقه صادراتی  342ردیف تعرفه از ایران به عمان در
سال  1334وجود داشته است .همچنین از بین ردیفهای تعرفه وارداتی عمان در سال  2212که ایران نتوانسته در سال 1334
آنها را به این کشور صادر کند ،ایران در  223.ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی بوده است( .جدول  4و )2
جدول  -5تعداد اقالم وارداتی عمان بر حسب ردیفهای تعرفه  1رقمی در سال 2161

کل تعداد ردیفهای تعرفه

 4274ردیف تعرفه

تعداد ردیفهای تعرفه که ایران نیز آنها را در سال  1334به عمان صادر کرده است

 342ردیف تعرفه

تعداد ردیف های تعرفه که ایران آنها را به عمان صادر نکرده اما در آنها پتانسیل صادراتی داشته است  223.ردیف تعرفه
منبع :مرکز تجارت بینالمللی و گمرک ج.ا.ا
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جدول  -1تعداد اقالم عمده وارداتی عمان (با سهم  81درصد از ارزش واردات عمان) بر حسب کدهای تعرفه  1رقمی
در سال 2161

تعداد ردیفهای تعرفه

 322ردیف تعرفه

تعداد ردیفهای تعرفه که ایران نیز آنها را در سال  1334به عمان صادر کرده است

 ..ردیف تعرفه

تعداد ردیف های تعرفه که ایران آنها را به عمان صادر نکرده اما در آنها پتانسیل صادراتی داشته است  137ردیف تعرفه
منبع :مرکز تجارت بینالمللی و گمرک ج.ا.ا

مهمترین کاالهای وارداتی عمان و صادرات ایران در آنها

همانطور که گفته شد از  4274ردیف تعرفه  2رقمی وارداتی عمان در سال  ،2212ایران  342ردیف تعرفه را به این کشور
صادر کرده است .فهرست  122ردیف عمده وارداتی عمان ،که ایران سابقه صادراتی آنها به این کشور را داشته در جدول 7
آمده است .با بررسی هر کدام از این کدهای تعرفه میتوان دریافت که ایران چه سهمی از واردات عمان را داشته است.
به عنوان مثال عمان در سال  2212معادل  342میلیون دالر از «سایر سیمانهای پرتلند» با کد تعرفه  242323وارد کرده
است که حدود  4.4میلیون آن از ایران تامین شده است .اما با توجه به اینکه ایران در واردات عمان از این کد تعرفه سهم
ناچیزی داشته باید بررسی شود که با وجود نیاز باالی عمان از این کاال ،چرا ایران بازار بزرگتری از این کاال در عمان را از آن
خود نمیکند؟
جدول  .نیز فهرست  122قلم کاالی عمده وارداتی عمان در سال  2212را نشان میدهد که با وجود اینکه ایران در سال
 1334صادراتی از آنها به عمان نداشته ،اما پتانسیل صادراتی آن از ایران به سایر کشورها وجود داشته است .از این رو باید
بررسی شود که با وجود نیاز باالی عمان به واردات این اقالم و پتانسیل ایران در صادرات آن کاال به جهان ،چرا ایران بازار
عمان را نادیده گرفته است؟
به عنوان مثال ،عمان در سال  2212وارداتی معادل  1.2میلیارد دالر از «روغنهای سبک و فرآوردههای آن» با کد تعرفه
 271212داشته است .ایران نیز با اینکه در سال  1334معادل  2.4میلیارد دالر این کاال را به سایر کشورها صادر کرده ،اما
صادراتی به عمان نداشته است.
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(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه













شرح تعرفه

سایر سیمانهای هیدرولیک (پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده
معروف به «کلینکر») ،حتی رنگ شده
سایر انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ،دیگ آب گرم یا بخار ،منبع،
بشکه یا همانند ،همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده
به وسیله ترموستات.
سایر داروهای (باستثنای محصوالت شماره  32 24 ،32 22یا )32 22
متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا
پیشگیری از بیماری ،عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله
آنهاییکه از طریق عبور از پوست تجویز شدهاند) یا به صورت بستهبندی
.برای خردهفروشی
اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن (مثالً ،پل و قطعات پل ،دریچه مهار
آب ،برج ،منجنیق ،پایه ،ستون ،سقفی ،سوله ،در و پنجره و چارچوب آنها،
دوره و آستانه در ،پشت دری ،نرده) از چدن ،آهن یا از فوالد؛ باستثنای
ساختمانهای پیشساخته شماره 34 22؛
یا برنج کامل سفید )(Semi milled Riceنیمهسفیدشده برنج
حتی صیقلی یا براق شده )(Wholly milled Riceشده
مفتول مسی که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از  2میلیمتر بیشتر
باشد
محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخههای معدنی آهن
گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره  ،21 24بریده نشده به
صورت قطعات ،منجمد

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161













رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165




ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)
































































 05آمارهای واردات عمان مربوط به سال  2212بوده و از منبع مرکز تجارت بینالمللی استخراج شده اما آمارهای صادرات ایران مربوط به سال  1334و براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران محاسبه شده است.
بر این اساس به دلیل تفاوت منابع آماری این دو کشور ممکن است برخی تناقضهایی جزئی در آمارها مشاهده شود.
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(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه

شرح تعرفه



مخلوطهای آبمیوه و سبزیجات
سایر ماشینها و دستگاههای تهویه مطبوع توام شده با یک دستگاه مولد
سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرما (تلمبه های قابل
برگشت حرارت)
بزهای زنده
سایر روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام
یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها ،حتی تصفیه شده ولی از )Carthame
.لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
سایر هارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنیزده
یا لعابزده ،از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک
کاری ،ورنیزده یا لعابزده ،از سرامیک ،حتی روی تکیهگاه
تابلو ،پانل ،کنسول ،میز ،کابینت و سایر تکیهگاهها ،مجهز به دو یا چند
دستگاه شماره  .4 34یا  ،.4 32برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق،
همچنین آنهایی که با آالت یا دستگاههای فصل  32توأم شدهاند ،و
دستگاههای کنترل شمارهای ،غیراز دستگاههای قطع و تغییر ارتباط
(برای ولتاژ حداکثر  1222ولت)
کاتود و قطعات کاتود
سایر محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج
با سطح مقطع محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج













عرضی مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)






















































































آن باش



گوسفند زنده





24







اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -7فهرست  611قلم کاالی عمده وارداتی عمان در سال  2161که براساس آمار گمرک ،در سال  6935ایران سابقه صادراتی آنها به عمان را داشتهاست

65

(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)

سایر تلمبههای هوا با خأل ،کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادزنها،



تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز ) (Hoodsکالهکهای











.به فیلتر











شیر و خامه شیر ،غلیظ نشده ،بدون افزودن قند یا مواد
شیرینکننده دیگر که میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 2
.درصد وزنی بیشتر نباشد
سایر محصوالت خبازی ،نان شیرینیسازی یا بیسکویتسازی ،حتی
 ،کاشه خالی برای ) (Communion wafersدارای کاکائو؛ فطیر
مصارف داروئی ،خمیر برای الک و مهر ،خمیرهای خشک کرده آرد،
.و محصوالت همانند ) (Rice paperنشاسته یا فکول بهشکل ورق
.سایر شکالت و سایر فرآوردههای خوراکی دارای کاکائو
به جز محصوالت ریخته گری و یا مصنوعات دیگر از آهن یا از فوالد
محصوالت از آهن یا مفتول فوالد
سیمانهای پودرنشده معروف به کلینکر
قطعات و احشاء منجمد پرندگان خانگی
سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر
.این فصل گفته نشده یا مشمول شمارههای دیگر این فصل نباشد
مبل های چوبی از انواعی که در اتاق خواب قرار می گیرند












































































سایر قطعاتی که منحصراً یا اساساً مشخص میباشند که به ماشین آالت



یا دستگاههای مشمول شمارههای  .4 24لغایت  .4 32مربوط





.میباشند
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(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند (مثالً ،قیر نفت ،زفت قطران

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)











































فرآوردهها برای تغذیه کودکان ،که برای خردهفروشی بستهبندی شده
باشد













چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی













سایر فرآوردههای غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره
دیگر تعرفه نشده باشد.













تکیهگاه و لوازم مشابه برای چوببستزدن ،پشتدری ساختن ،شمعزدن
یا حائل قراردادن




























و سایر وسایل روشنایی برقی برای آویختن یا نصب ) (Lusterلوستر
کردن به سقف یا دیوار ،باستثنای انواعی که برای روشنایی فضاهای باز
عمومی یا معابر عمومی مورد استفاده قرار میگیرد





.سایر شیشه ایمنی ،متشکل از شیشههای آب داده یا چند الیه











زغال سنگ) به صورت رول
سایر سیم عایق شده ( از جمله سیم لعاب زده یا آنودیزه) ،کابل (از جمله
کابل هم محور
سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول
.شمارههای  33 21لغایت 33 14
لولهکشی (مثالً ،کوپلینگ ،زانویی ،مهره و ) (Fittingلوازم یا اتصاالت
از چدن غیر چکشخوار  ،.از چدن ،آهن یا از فوالد) (Sleeveماسوره

گلخانه با تجهیزات کامل
آب معدنی و آب گازدار شده

27
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(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

) لولهکشی (مثالً ،کوپلینگ ،زانوییFitting ،سایر لوازم یا اتصاالت (

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)






































سایر ماشین آالت و دستگاه ها













سایر داروهای (باستثنای محصوالت شماره  32 24 ،32 22یا )32 22
دارای سایر آنتی بیوتیک ها













سایر میوه های تازه




























) ،از چدن ،آهن یا از فوالدSleeve.مهره و ماسوره (
سایر مبل های چوبی
لوازم سر میز و لوازم آشپزخانه
سایر اجزاء و قطعاتی که معلوم باشد منحصراً یا اساساً مربوط به
.موتورهای شماره  .4 27یا  .4 2.میباشند

بست در شده شده عرضه تخمیر جزئاً چای و (شده تخمیر) سیاه چای
:نباشد بیشتر از  3کیلوگرم آن محتوی که اولیه های
میلهها ،گرم نوردشده ،به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ،از آهن



با مقطع عرضی دایره به قطر کمتر از . 14یا از فوالدهای غیرممزوج
میلیمتر













سایر سیب زمینی تازه یا سرد کرده(به جز بذر)













سایر لولهها و پروفیلهای توخالی ،بدون درز ،از آهن یا از فوالد (غیر از
چدن)











 ،کابینتها (Chests) ،صندوقچهها( ) (Furnitureسایر مبلمان



 (Showنمایش ،ویترینها ) (Display Countersپیشخوانهای
و غیره) برای نگهداری و نمایش ،یکپارچه شده با تجهیزات )cases





".سردکننده یا منجمدکننده
2.
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(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)
















































مربوط به انواع تخم پرندگان ،با پوست ،تازه ،محفوظ شده یا پخته
گونههای ماکیان













در و پنجره و چارچوب آن ها و دوره و آستانه در




















پیاز و موسیر
بیسکوئیت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده شده
برج و منجنیق از آهن و فوالد
سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه
.چاودار و گندم مخلوط آرد یا گند آرد
سیب تازه
سایر مبلهای فلزی
مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند

اسکلت فلزی و قطعات آن (مثالً ،پل و قطعات پل ،برج،منجنیق،
پایه،ستون ،سقفی ،سوله ،در و پنجره و چارچوب آنها،دوره و آستانه در،



نرده) ،از آلومینیوم باستثنای ساختمانهای پیشساخته شماره ،34 22
صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله و همانند از آلومینیوم ،آماده شده به منظور
استفاده در ساختمان











سایر محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخههایمعدنی آهن و



 ،گلوله و حبه ) (Lumpسایر محصوالت آهنی اسفنجی ،به شکل توده
یا به اشکال همانند؛ آهن با درجه خلوص حداقل  33 34درصد وزنی به











.شکل توده ،گلوله و حبه یا به اشکال همانند




سایر پلیت ،ورق ،فیلم ،فویل و نوار ،از پالستیک ،بتون ،چند الیه،
کرده سرد یا تازه فرنگی ،گوجه
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(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

سایر دستگاه ها از لوازم خانگی الگترومکانیکی به جز جاروبرقی ردیف

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)













کارتن ،قوطی وجعبه ،از کاغذ یا مقوای موجدار













بادزنهای رومیزی ،زمینی ،دیواری ،سقفی ،هواکشهای پشتبام یا
پنجره ،توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر  124وات































.42.

سیب زمینی به جز در سرکه و جوهر سرکه
سنگ خارا گرانیت
ظرفشویی ،روشویی ،پایه روشویی ،وان حمام ،بیده ،لگن مستراح ،مخزن
آب سیفون ،آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از
از چینی سرامیک













سایر یراق ها اتصاالت و اشیاء همانند مناسب برای ساختمان













تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی ،حتی به هم فشرده با رزین یا
با ضخامت بیش از  3میلیمتر سایر چسبانندههای آلی













 ،فقط گرم نوردشده ،گرم کشیده شده یا گرم  Hیا  U ،Iپروفیل با مقطع
اکسترود شده ،با بلندی کمتر از  .2میلیمتر













سولفات باریم طبیعی( باریت)























سایر ماست













سایر صفحهها ،ورقها ،ورقههای نازک و تیغه از موادپالستیکی غیر
اسفنجی  ،از پلیمرهای اتیلن















سایر فرآوردهها برای سس و سسهای آماده شده؛ چاشنیها و ادویههای
 .مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده

32
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(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه












شرح تعرفه

دیگر که حاوی به نحوی نشده و آماده نشده غذایی پخته خمیرهای
تخم مرغ نباشد
سایر انباره ها با سرب-اسید
انگور تازه
سایر شیرینی(همچنین شکالتسفید)،بدونکاکائو.
سیمان سفید حتی رنگ شده به طور مصنوعی
جعبه ،صندوق ،قفسه و اشیای همانند
 ،همچنین )(Unripenedیا ) Uncuredپنیر تازه (نگرفته یا نبسته
 ،و کشک) (Whey cheeseپنیر حاصل از آب پنیر
خرما تازه یا خشک کرده
سایر کتاب ،بروشور ،جزوه چاپ شده و مطالب چاپشدههمانند ،حتی
.بهصورت اوراق مجزا
وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن با سوخت گازی یا هم با گاز و
هم با سایر سوخت ها

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)

















































































سایر مواد آلی تانسیواکتیف (غیر از صابونها)؛



فرآوردههای تانسیواکتیف ،فرآوردهها برای شستشو ( از جمله
فرآوردههای کمکی برای شستشو) و فرآوردههای تمیزکردن ،حتی دارای











.صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره  3421میباشند





سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده
سایر محصوالت از آلومینیوم
و شیشهای که فقط یک رو یا هر دو روی ) (Floatسایر شیشه فلوت
آن ساییده یا صیقل شده باشد ،به صورت صفحه یا ورق ،حتی دارای یک
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(هزار دالر ،درصد)
شرح تعرفه

کد تعرفه

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در
سال  2161نسبت به
سال 2165

ارزش صادرات ایران به عمان در
سال ( 6935براساس آمار گمرک)

الیه جاذب ،منعکسکننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی
.دیگر









قوطی های که با لحیم کردن و یا پرس کردن بسته می شوند
کاهو و کلم تازه و یا سرد کرده
)(Alabasterسنگ مرمر ،تراورتن و رخام
کربونات دی سدیم
قیر نفت
سایر قطعات با استخوان از حیوانات از نوع گوسفند یا بز ،تازه ،سردکرده
.یا منجمد
وافل ها و ویفرها



















































منبع :مرکز تجارت بینالمللی و گمرک ج.ا.ا
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کد تعرفه















شرح تعرفه

روغن های سبک و فرآورده ها که نود درصد یا بیشتر حجمشان طبق متد
 ASTMDدر  012درجه سانتیگراد تقطیر شوند.
سایر روغن نخل و اجزاء آن
سنگ آهن و کنسانترههای آن ،از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت)
به هم فشرده نشده
سیگار حاوی توتون
تلفن هایي برای شبكه های رادیو تلفني یا سایر شبكه های بي سیم
سایر(نفت و روغن های حاصل از مواد معدني قیری غیر خام)
میله و پروفیل از مس تصفیه شده
شیر و خامه شیر ،غلیظشده ،به شكل پودر یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده
دیگر اضافه شده بدون افزودن شكر یا مواد شیرین کننده
سایر میلهها از آهن یا از فوالدهای غیر ممزوج فقط آهنگری شده ،دارای دندانه،
برآمدگي ،گودی یا سایر تغییر شكل یافتگيهایي باشند که در فرآیند نورد
حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدهاند.
قطعات ماشینآالت سوراخ کردن زمین یا چاه کندن مشمول شماره فرعي 11
 0142یا 0142 14
اجزا و قطعات دستگاههای تلفن ،شامل تلفنهایي برای شبكههای رادیو تلفني
یا سایر شبكههای بيسیم؛ سایر دستگاهها جهت انتقال یا دریافت صدا ،تصویر

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)



واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161






























































































06آمارهای واردات عمان مربوط به سال  2212بوده و از منبع مرکز تجارت بینالمللی استخراج شده اما آمارهای صادرات ایران مربوط به سال  1334و براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران محاسبه شده است.
براین اساس به دلیل تفاوت منابع آماری این دو کشور ممکن است برخی تناقضهای جزئی در آمارها مشاهده شود.
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(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه














شرح تعرفه

یا سایر دادهها ،شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبكه با سیم یا
بيسیم
تلمبه های هوا با خال ،کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادبزن ها ،کالهک
های تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتي مجهز به فیلتر
اکسید آلومینیم غیر از کورندوم مصنوعي
سایر لولهها و پروفیلهای توخالي ،بدون درز ،از آهن یا از فوالد (غیر از چدن).
سایر مواد شروع کننده واکنش شیمیایي  ،مواد تسریعکننده واکنش شیمیایي و
فرآوردههای کاتالیتیک ،که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر
تعرفه نشده باشد
فرآورده های بسته بندی برای شستشو برای خرده فروشي
ماشین هایي برای دریافت ،تبدیل و ارسال یا بسامدافزایي صدا ،تصویر یا سایر
دادهها شامل دستگاه سوئیچینگ و مسیر گزیني
ماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع از نوع دیواری یا برای پنجره ،توام شده
در یک محفظه یا (با سیستم دارای عوامل جدا شده)
پلي اتیلن با وزن (چگالي) مخصوص  2941یا بیشتر
سایراجزا و قطعات توربین های گازی
موتورهای پیستوني درون سوز جرقهای ـ احتراقي تناوبي یا دوار –
موتور وسایل نقلیه هوایي
حوله های بهداشتي و تامپون ها ،پوشک و پوشک کامل بچه و اشیا مشابه از
هر جنس
قیر و آسفالت طبیعي ،آسفالیتیت های طبیعي و صخره های آسفالت دار طبیعي

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)
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کد تعرفه

















شرح تعرفه

الستیک رویي چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعي که برای اتومبیلهای سواری
(همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه به کار ميرود))
الستیک رویي چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعي که برای اتوبوس ها و
اتومبیل های باری به کار مي رود.
سایردستگاه های گیرنده برای تلویزیون ،خواه با گیرندههای پخش رادیویي یا
دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یكپارچه شده یا نشده باشند(.سایر،
رنگي)
مواد اولیه شیر خشک اطفال حاوی چربي گیاهي
سایر تلمبههای گریز از مرکز
سایر ذرت
پلي اتیلن با وزن (چگالي) مخصوص کمتر از 2941
تابلو ،پانل ،کنسول ،میز ،کابینت و سایر تكیهگاهها ،مجهز به دو یا
چند دستگاه شماره  03 43یا  ،03 43برای کنترل الكتریكي یا توزیع برق
اترها ،اتر ـ الكلها ،اتر فنلها ،اتر ـ الكل ـ فنلها ،پراکسیدهای
الكلها ،پراکسیدهای اترها ،پراکسیدهای ستنها ( با ساخت شیمیایي مشخص
یا نامشخص) ،و مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یا نیتروزه آنها
دوغ ،شیر و خامه بستهشده ،ماست ،کفیر و سایر شیرها و خامههای تخمیر شده
یا ترش شده غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده افزوده شده یا
خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
ماشینآالت ،مجموعه ماشین آالت یا تجهیزات آزمایشگاهي ،حتي
آن هایي که با برق گرم مي شوند

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)



واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161






























































































34

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -8فهرست  611قلم کاالی عمده وارداتی عمان در سال  2161که براساس آمار گمرک ،در سال  6935ایران سابقه صادراتی آنها به سایر کشورها غیر از عمان را داشتهاست

61

(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه
















شرح تعرفه

تلمبه برای آبگونها ،حتي دارای وسیله اندازهگیری؛ باالبرهای
آبگون ها
سایر قند و شكر نیشكر یا چغندر و ساکارز
لولهها و پروفیلهای توخالي ،بدون درز ،از آهن یا از فوالد غیر از
چدن
میله و پروفیل(از آلومینیوم غیرممزوج)
سایرآلكالوئیدهای نباتي ،طبیعي یا دوباره تولید شده بهوسیله سنتز،
و امالح آنها ،اترها ،استرها و دیگر مشتقات آنها
فرآوردههای زیبایي و آرایشي و فرآوردهها برای نگاهداری و مراقبت
پوست (بغیر از داروها) ،همچنین فرآوردههای ضد آفتاب و فرآوردهها برای برنزه
شدن؛ فرآوردهها برای آرایش ناخن دست یا پا
چرخدنده و مجموعه چرخدندهها؛ پیچ ساچمهدار یا غلتکدار؛ جعبه دنده و سایر
تغییردهندههای سرعت ،همچنین مبدلهای گشتاور پیچشي
آنتي سرمها دیگر مشتقات خوني و محصوالت مصونیت بخش حتي اگر تغییر
یافته یا از طریق فرآیندهای بیو تكنولوژیک بدست آمده باشند
محصوالت تختنوردشده از آهن یا از فوالدهایغیرممزوج ،با
پهنای  322میلیمتر یا بیشتر ،گرم نوردشده ،روکشنشده ،آبكاری نشده و اندود
نشده (به صورت طومار ،فقط گرم نورد شده ،دارای طرح و نقوش به صورت
برجسته)
اجزاء و قطعات ماشینآالت و دستگاهها ،که در جای دیگر این فصل
گفته نشده یا مشمول شمارههای دیگر این فصل نباشد ،فاقد وسایل رابط برقي،
فاقد قسمتهای عایق برقي ،سیم پیچ ،اتصاالت یا سایر ادوات برقي

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)



واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161
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(هزار دالر ،درصد)
رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)




واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161



افزودنيهای آماده برای سیمان ،مالط و بتون











پنیر ذوبشده غیر از رنده شده یا پودر شده









کد تعرفه















شرح تعرفه

سایر چسبانندههای آماده برای قالبها یا مغزی قالبهای ریختهگری؛
محصوالت شیمیایي و فرآوردههای صنایع شیمیایي یا صنایع وابسته (ازجمله
فرآوردههای متشكل از مخلوط محصوالتطبیعي)،کهدرجای دیگر گفته نشده
و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
لوله ها و پروفیل های توخالي(جوش داده شده از فوالد زنگ نزن)
آ آبهای معدني و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرینکننده
یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
پلي پروپیلن به شكل ابتدائي
مبدل های استاتیک برقي
سایر تخته چندال،منحصرا متشكل از ورق های چوب غیر از بامبو با ضخامت
نه بیشتر از  3میلي متر
پلیمرهای کلروروینیل ،به اشكال ابتدایي مخلوط نشده با سایر مواد
آلومینیوم غیر ممزوج
مخلوطهای مواد معطر و مخلوطها (ازجمله محلولهای الكلي) براساس یک
یا چند ماده از این مواد ،از انواعي که به عنوان مواد اولیه در صنعت به کار
ميرود ،سایر فرآوردهها براساس مواد معطر ،از انواعي که در ساخت نوشابهها
مورد استفاده قرار ميگیرد
سایر هادی های برق برای ولتاژنه بیشتر از  1222ولت
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کد تعرفه















شرح تعرفه

مجموعه مولدهای دارای موتورهای پیستوني درونسوز تراکمي -احتراقي (
موتورهای دیزل یا نیمه دیزل) ،به قدرت بیشتر از  473کیلو ولت آمپر
ماشین آالت و دستگاه ها برای از صافيگذراندن یا تصفیه کردن مایعات یا
گازها.
سایر اجزا و قطعات ماشین آالت و دستگاه ها برای از صافيگذراندن یا تصفیه
کردن مایعات یا گازها.
کنجاله وسایر آخالهای جامد ،حتي خردشده یا به هم فشرده به شكل حبه یا
گلوله که از استخراج روغن سویا به دست ميآید
اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول ماشین های خودکار داده پردازی
......
واحدهای پردازش عددی غیر از آن هایي که مشمول شماره فرعي 017111یا
 017114مي باشند
اجزاء و قطعات ترانسفورماتورهای برقي و القا کننده ها
رنگ ها و ورنيها ( از جمله لعابها و الكها ) براساس پلیمرهای سنتتیک
یا پلیمرهای طبیعي تغییریافته از لحاظ شیمیایي ،دیسپرسه یا حل شده در
محیطي غیر آبي
سنگ آهن و کنسانترههای آن ،از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت)
به هم فشرده شده
سبوس ،فضوالت و سایر آخال ،حتي به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله که
از الککردن ،آسیابکردن یا از سایر عملیات بر روی غالت یا نباتات غالفدار
به دست ميآیند
روغن خام

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)



واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161
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کد تعرفه

شرح تعرفه






سایر پیچ ها و پیچ های مهره خور حتي با مهره ها یا واشرهای مربوطه
ابزارهای سوراخ کردن سنگ یا حفر زمین به انضمام اجزا و قطعات
سیمان های نسوز ،مالط های نسوز و ترکیبات همانند نسوز
عطریات و ادو توالت ها به غیر از لوسیون ها و لوسیون مو و دئودورانت ها
محصوالت تختنوردشده از آهن یا از فوالدهایغیرممزوج ،با
پهنای  322میلیمتر یا بیشتر ،گرم نوردشده ،روکشنشده ،آبكاری نشده و اندود
نشده(به ضخامت کمتر از  4میلیمتر)
لوله ها و پروفیل های تو خالي با مقطع عرضي مدور از فوالد زنگ نزن
لوله ها و پروفیل های تو خالي از چدن
حتي دارای کاکائو بستني و سایر شربتهای یخزده
لوازم یا اتصاالت لولهکشي (مثالً ،کوپلینگ ،زانویي ،مهره و ماسوره
) از چدن ،آهن یا از فوالد
جو به غیر از استفاده جهت کاشت محصول
اجزا و قطعات ماشین های تهویه مطبوع
اجزا و قطعات ماشین ها و دستگاه های جورکردن ،غربال کردن ،جدا کردن یا
شستن
آسانسور و چرخ های باال کشنده محفظه دار
اجزا و قطعات ماشینهای ظرفشویي؛ ماشین آالت و دستگاه ها برای تمیزکردن
یا خشککردن بطری یاسایر ظروف؛ ماشینآالت و دستگاهها برای پرکردن،
بستن ،درزگیری کردن












رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)






واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161
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(هزار دالر ،درصد)
کد تعرفه
















شرح تعرفه

اجزا و قطعات انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ،دیگ آب گرم یا بخار،
منبع ،بشكه یا همانند ،همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده
به وسیله ترموستات
عرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهي روی تكیهگاه و معرفهای آماده
تشخیص بیماری یا آزمایشگاهي حتي روی تكیهگاه غیر از آنهایي که مشمول
شمارههای  42 20یا  42 23ميباشند
سایرپلیمرهای اکریلیک به اشكال ابتدایي
تابلو،پانل ،کنسول ،میز ،کابینت و سایر تكیهگاههای شماره  4703مجهز نشده
به دستگاههای مربوط به آنها
سایردستگاه های برقي برای قطع و وصل و تغییر یا حفاظت مدارهای برقي ،یا
برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقي (مثالً ،کلید ،فیوز ،برقگیر،
محدودکننده ولتاژ،مسدودکننده افزایش ناگهاني ولتاژ ،دو شاخههای اتصال
مفتول از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج آبكاری شده یا اندود شده با روی
موتورها و ژنراتورهای برق (باستثنای مجموعه مولدها) به قدرت بیشتر از 73
کیلو وات ) )
صابونها؛ محصوالت و فرآوردههای آلي تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند،
به شكل شمش یا میله ،چونه ،تكه یا به اشكال قالبي ،حتي دارای صابون؛
محصوالت و فرآوردههای آلي تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن
درنظر گرفته شدهاند ،به شكل مایع یا کرم ،بستهبندی شده
انبارههای برقي همچنین جداکنندههای آنها ،حتي به شكل مربع یا مستطیل
با سرب از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهای پیستوني
سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي

واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161

رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)
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سایرتخته چندال حداقل با یک الیه خارجي از چوب خانواده غیر مخروطیان
انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ،دیگ آب گرم یا بخار ،منبع ،بشكه یا
همانند ،همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله
ترموستات
کابل هم محور و سایر هادیهای برق هم محور
فلومتر دیواری توام شده با مرطوبکننده اکسیژن برای مصارف پزشكي (تنفس
مصنوعي)
سایر دستگاهها جهت انتقال یا دریافت صدا ،تصویر یا سایر دادهها ،شامل
دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبكه با سیم یا بيسیم (ایستگاههای
(مخابراتي) اصلي)
قرابه ،بطری ،تنگ و اشیا همانند
اجزا و قطعاتي که معلوم باشد منحصرا یا اساسا مربوط به موتورهای پیستوني
درون سوز جرقه ای – احتراقي است.
سایر ماشین آالت و دستگاه ها برای از صافي گذراندن یا تصفیه کردن گازها
شیر یا خامه کنسانتره و شیرین شده به غیر از حالت جامد











رشد واردات عمان در

ارزش صادرات ایران به

سال  2161نسبت به

جهان در سال 6935

سال 2165

(براساس آمار گمرک)



واردات عمان در سال

واردات عمان در سال

سهم کاال از کل واردات

2165

2161

عمان در سال 2161
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 -4تجارت خدمات عمان
طی سالهای گذشته ،عمان در تجارت خدمات همواره با کسری تراز تجاری همراه بوده است .با وجود اینکه طی سالهای
اخیر حجم تجارت خدمات عمان روند صعودی داشته اما رشد بیشتر واردات خدمات از صادرات آن ،موجب شده که این کسری
هر ساله در حال افزایش باشد .در سال  ،2214عمان معادل  13.2میلیارد دالر تجارت خدمات داشته که از این میان 12.1
میلیارد دالر آن به واردات و  3.4میلیارد دالر آن به صادرات خدمات این کشور اختصاص داشته است.
نمودار  -26روند تجارت خدمات عمان طی سال های  2118تا 2165
12
10

10.1

8
6
3.5

2
0

میلیارد دالر

4

2
4
6
2015

2014

2013

2012
صادرات

2011
واردات

2010

2009

2008

8

تراز تجاری

منبع :مرکز تجارت جهانی ()ITC

تجارت خدمات عمان به تفکیک بخشها

جدول  3ارزش صادرات و واردات عمان در بخش های مختلف خدماتی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود حمل
و نقل بیشترین سهم ( 3..7درصد) را در ارزش واردات خدمات عمان در سال  2214داشته است .از این سهم رقمی حدود
 34.3درصد مربوط به حمل و نقل دریایی و  4.3درصد مربوط به حمل و نقل هوایی بوده است .در بخش صادرات خدمات
نیز بیشترین سهم به خدمات گردشگری ( 44.2درصد) اختصاص داشته است .از  44.2درصد سهم صادرات خدمات گردشگری
نیز  32.1درصد آن به گردشگری فردی و  12.2درصد آن به گردشگری کسب و کار مربوط بوده است.
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جدول  -3سهم بخش های مختلف خدماتی از صادرات و واردات خدمات عمان2165 -
واردات

سهم از کل واردات

صادرات

سهم از کل صادرات

(میلیارد دالر)

(درصد)

(میلیارد دالر)

12.1

122

3.4

(درصد)
122

3.3

3..7

1.3

32.1

3.2

حمل و نقل هوایی

2.4

4.3

2.7

22.3

3.1

حمل و نقل دریایی

3.4

34.3

2.4

14..

3.3

33

2.2

12

3.3

33

2.2

12

1.7

17.2

1.4

44.2

4.2

گردشگری ،فردی

1.4

14.1

1.1

32.1

4.1

گردشگری ،کسب و کار

2.3

3.1

2.4

12.2

2

بیمه و حقوق بازنشستگی

1

12

2.24

1.2

2.1

1.1

2.1

2.2

کد BPM

S
3

12
12.3
4

شرح خدمات

کل خدمات
حمل ونقل

سایر خدمات کسب و کار
خدمات فنی ،مرتبط با تجارت و سایر خدمات کسبوکار
گردشگری

3
فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
منبع :مرکز تجارت بینالمللی ()ITC
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پیوست
گروههای کاالیی عمده وارداتی عمان در سال  2161به همراه  9ردیف تعرفه عمده  1رقمی در هر گروه کاالیی
کد تعرفه








ارزش واردات عمان در

شرح تعرفه

سال ( 2161میلیون دالر)

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی
تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی یا سایر شبکه های بی سیم
سایر انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ،دیگ آب گرم یا بخار ،منبع ،بشکه یا همانند ،همچنین شیرهای تقلیل فشار و
شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
قطعات ماشینآالت سوراخ کردن زمین یا چاه کندن مشمول شماره فرعی  .432 41یا .432 43
مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد
اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن (مثالً ،پل و قطعات پل ،دریچه مهار آب ،برج ،منجنیق ،پایه ،ستون ،سقفی ،سوله ،در و
پنجره و چارچوب آنها ،دوره و آستانه در ،پشت دری ،نرده) از چدن ،آهن یا از فوالد؛ باستثنای ساختمانهای پیشساخته
شماره 34 22؛
سایر لولهها جوشداده شده از درازا با قوس ( )ARCالکتریکی غوطهور
سایر لولهها و پروفیلهای توخالی ،بدون درز ،از آهن یا از فوالد (غیر از چدن).

مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات گرانبها ،فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات





گرانبها و اشیا ساخته شده از این مواد؛ زیورآالت بدلی ،سکه
دیگر اشکال خام طال ( از جمله طالی آبکاری شده با پالتین) به اشکالخام یا نیمهساخته ،یا به شکل پودر.
سایر زیورآالت یا جواهر آالت و اجزاء آنها ،از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها
زیور آالت یا جواهرات و اجزاء آنها ،از نقره حتی آبکاری شده ،روکش شده یا پوشش شده
چدن ،آهن و فوالد





سایر میلهها از آهن یا از فوالدهای غیر ممزوج فقط آهنگری شده ،دارای دندانه ،برآمدگی ،گودی یا سایر تغییر شکل
یافتگیهایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدهاند.
محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخههای معدنی آهن
سایر محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج.
انواع نباتات





رنج نیمهسفیدشده( )Semi milled Riceیا برنج کامل سفید شده( )Wholly milled Riceحتی صیقلی یا براق شده
گندم و مخلوط گندم و چاودار «»Meslin
سایر ذرت





مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
پلی اتیلن با وزن (چگالی) مخصوص  2.34یا بیشتر
پلی اتیلن با وزن (چگالی) مخصوص کمتر از 2.34
سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شمارههای  33 21لغایت .33 14





شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان ،عسل طبیعی ،محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند
شیر و خامه شیر ،غلیظشده ،به شکل پودر یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده دیگر اضافه شده بدون افزودن شکر یا مواد
شیرین کننده
مواد اولیه شیر خشک اطفال حاوی چربی گیاهی
شیر و خامه شیر ،غلیظ نشده ،بدون افزودن قند یا مواد شیرینکننده دیگر که میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از
 2درصد وزنی بیشتر نباشد.
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گروههای کاالیی عمده وارداتی عمان در سال  2161به همراه  9ردیف تعرفه عمده  1رقمی در هر گروه کاالیی
کد تعرفه
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حیوانات زنده و انواع گوشت





گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره  ،21 24تازه ،سردکرده یا منجمد.
بز زنده
گوسفند زنده





نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ ،آهک و سیمان
سایر سیمانهای هیدرولیک ( پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر») ،حتی رنگ شده
سیمانهای پودرنشده معروف به کلینکر
بنتونیت

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های


















حیوانی یا نباتی
سایر روغن نخل و اجزاء آن
سایر روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام  )Carthameیا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها ،حتی
تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
روغن خام
مس و مصنوعات از مس
میله و پروفیل از مس تصفیه شده
مفتول مسی که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از  2میلیمتر بیشتر باشد
کاتود و قطعات کاتود
آالت و دستگاه های اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی،سنجش ،کنترل... ،
ساعت مچی ،ساعت جیبی و ساعتهای همانند ،فقط با نمایشگر مکانیکی
سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی ،جراحی ،دندانپزشکی
فلومتر دیواری توام شده با مرطوبکننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)
سایر محصوالت شیمیایی
سایر مواد شروع کننده واکنش شیمیایی  ،مواد تسریعکننده واکنش شیمیایی و فرآوردههای کاتالیتیک ،که در جای دیگر گفته
نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
افزودنیهای آماده برای سیمان ،مالط و بتون
سایر چسبانندههای آماده برای قالبها یا مغزی قالبهای ریختهگری؛ محصوالت شیمیایی و فرآوردههای صنایع شیمیایی یا
صنایع وابسته (ازجمله فرآوردههای متشکل از مخلوط محصوالتطبیعی)،کهدرجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر
تعرفه نشده باشد.
محصوالت دارویی
سایر داروهای (باستثنای محصوالت شماره  32 24 ،32 22یا  )32 22متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای
مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری ،عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهاییکه از طریق عبور از پوست تجویز
شدهاند) یا به صورت بستهبندی برای خردهفروشی.
نتی سرمها دیگر مشتقات خونی و محصوالت مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندهای بیو تکنولوژیک
بدست آمده باشند
سایر داروهای (باستثنای محصوالت شماره  32 24 ،32 22یا  )32 22دارای سایر آنتی بیوتیک ها
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سایر وسایل نقلیه زمینی -هوایی -آبی
هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی ،بدون بار به وزن بیشتر از  14222کیلوگرم
سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر
سایر دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی؛ دستگاهها و ادوات برای فرودآمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه
ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات همانند؛ دستگاههای زمینی برای آموزش پرواز؛ اجزاء و قطعات آنها
سنگ فلز ،جوش و خاکستر
سنگ آهن و کنسانترههای آن ،از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت) به هم فشرده نشده
سنگ آهن و کنسانترههای آن ،از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت) به هم فشرده شده
جوش دانهدانه (( )Granulated slagجوش شنی  )sand Slagکه از ساختن چدن ،آهن یا فوالد به دست میآید.
شیرینی -شکالت و فراورده های غالت
سایر محصوالت خبازی ،نان شیرینیسازی یا بیسکویتسازی ،حتی دارای کاکائو؛ فطیر (،)Communion wafers
کاشه خالی برای مصارف داروئی ،خمیر برای الک و مهر ،خمیرهای خشک کرده آرد ،نشاسته یا فکول بهشکل ورق ( Rice
 )paperو محصوالت همانند.
سایر شکالت و سایر فرآوردههای خوراکی دارای کاکائو.
سایر قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز

مبل ؛ مبل های طبی-جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند ،چراغ و وسایل روشنایی ،چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی،





تابلوهای نورانی راهنما و اشیا همانند ،ساختمانهای پیش ساخته
مبل های چوبی از انواعی که در اتاق خواب قرار می گیرند
چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی
گلخانه با تجهیزات کامل
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