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 معاونت بررسی های اقتصادی
  

 

 

 پیشگفتار

ای همروزه، تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصتا

شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه تجاری و سرمایه گذاری محسوب می

گذاری در تحقیق و ت، سرمایهالفزایش ارزش افزوده محصوکند و اپذیری را در این کشورها فراهم میبتزمینه بهبود رقا

در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات  . های شغلی را به همراه خواهد داشتگذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصتتوسعه، سرمایه

رف سازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصآشکار می غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش

نسبتاً قابل توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این 

 تهران بر آن شده تا ورزیبازرگانی، صنایع، معادن و کشا های اقتصادی اتاقکشورها است. در این راستا، معاونت بررسی

گزارش پیش رو، د. ورهای همسایه مورد بررسی قرار دههای صادراتی ایران را در زمینه نیازهای عمده وارداتی کشپتانسیل

و واکاری زمینه صادراتی آنها در ایران است که نهایتاً به پیشنهادهایی منتج  عماننتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور 

  . ن این حوزه مفید واقع شودالید است در جهت افزایش آگاهی فعاه امشود کمی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 مقدمه

از شمال به دریای عمان محدود  از شرق به دریای عرب واست که شرق شبه جزیره عربستان هی در عمان کشوری پادشا

 دارای مرز دریایی بابوده و  شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایهمی

میلیون نفری خود حدود  4.4مده و با جمعیت حدود در آبه عضویت سازمان تجارت جهانی  2222عمان از سال . ایران است

های صندوق بین المللی پول، به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش بینی 2212درصد از واردات جهان را در سال  2.14

تا سال  ودرآمد سرانه عمان بر اساس قدرت برابری خرید از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باالتر است 

بندی اخیر بانک جهانی نیز، عمان در گروه رشد خواهد یافت. براساس طبقه درصد 1.34به طور متوسط ساالنه  2222

است. بنابراین می توان گفت بازار مصرف بالقوه ای برای کاالهای غیرنفتی در جوار بندی شدهکشورهای با درآمد باال طبقه

 در 1334سال از سهم ارزشی بازار این کشور را در  درصد 1.2تنها طبق آمارهای گمرک  مرزهای دریایی ایران قرار گرفته که

ا به این های صادراتی ایران رتر نیازهای وارداتی عمان و شناسایی پتانسیللزوم بررسی دقیق این موضوعاختیار داشته است. 

های اقتصادی کشور عمان، وضعیت رین شاخصتسازد، لذا در این گزارش، ضمن مرور مهمکشور  بیش از پیش آشکار می

یرند. گصادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به عمان به تفکیک گروه های کاالیی مورد بررسی قرار می

از اطالعات گمرک ج.ا.ا و  (2217ژوئن  و مههای )ماه 1332ماه سال خرداد در اطالعات آماری این گزارش شایان ذکر است 

 است. استخراج شده 1المللیمرکز تجارت بین

  

                                                           
 المللی به طور مستمر در حال تغییر و به روزرسانی در سایت این مرکز است.  آمارهای مرکز تجارت بین 0
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 معرفی کشور عمان -6

 متصل عمان دریای به شمال از و عرب دریای به شرق ازعمان کشوری واقع در منطقه خاورمیانه است که سلطان نشین 

 با دریایی مرز دارای بوده و همسایه عربی متحده امارت و سعودی عربستان با غرب از و یمن با جنوب از کشور این. شودمی

 کیلومتر مربع بوده 422هزار و  323معادل  2212، مساحت این کشور در سال 2براساس آمارهای بانک جهانی. استنیز  ایران

، متوسط رشد 2214تا  2222از سال  بوده کهنفر هزار  431میلیون و  4معادل تقریباً  2214در سال جمعیت عمان است. 

نامیده  ORیا  OMRکه به اختصار  بوده عمان ریال کشور نیز این پول واحد ه کرده است.درصدی را تجرب 4 حدودساالنه 

 شود. می

 گمرکی اتحادیه اعضای از یکی است. همچنین این کشوربه عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده  2222عمان از سال 

 مبادالت در یکسانی گمرکی عوارض میالدی 2223 سال از اساس، این بر. استفارس  خلیج همکاری شورای جانبه شش

 . 3شود می اعمال عمان و بحرین کویت، قطر، متحده، عربی امارات عربستان، شامل عضو، کشورهای بین خدماتو  کاال

 اقتصاد عمان -2

با این . است تجربه کرده خود و صادراتدر تولید اقتصادی رشد باالیی اخیر  هایسال طیعمان کشوری با درآمد باالست که 

تصادی جهانی نفت فشارهای بسیاری بر توسعه اق افت قیمت با و بودهاقتصاد این کشور شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی حال، 

، اما به علت افت 2214با وجود افزایش تولید نفت عمان در سال  . 4است شدهو ترازهای مالی و حساب جاری این کشور وارد 

اقدامات تثبیت مالی عمان، به منظور  با این حال عمان نیز با افت مواجه شده است.های جهانی نفت، خالص صادرات قیمت

 4. دهدمخارج دولت را کاهش به طور قابل توجهی توانسته  جلوگیری از انحراف در تراز بودجه،

 گیرد. در ادامه بخشی از شاخص های اقتصادی عمان، مورد بررسی قرار می

 رشد اقتصادی -2-6

های قیمت آنکه عامل اصلی  هرو شدبهرو اسمی با رکود 2214بدون وقفه، در سال  اسمی سال رشد اقتصادی 4عمان پس از  

 ن،بانک مرکزی عما مقدماتی براساس آمارهایاست. جهانی حاکم بر اقتصاد و تاحدودی رکود  پایین نفتی در بازارهای جهان

تولید ناخالص داخلی اسمی  در این سال. ه استدرصدی مواجه شد 14با افت  2214در سال  عمان تولید ناخالص داخلی اسمی

درصدی را  2.3ناچیز  رشددر حالیکه در بخش غیرنفتی  هدرصدی را به خود دید 2..3عمان در بخش نفتی افت قابل توجه 

 (2214بانک مرکزی عمان، گزارش ساالنه ) .ه استتجربه کرد

                                                           
1 World Bank 

 13.3، «راهنمای تجارت با عمان»سازمان توسعه تجارت، 3 
4 Oxford business group, “THE REPORT Oman 6102” 
5 Central Bank of Oman, Annual Report, 6102 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 23.2معادل به قیمت جاری  تولید ناخالص داخلی، 2212عمان در سال (، IMFالمللی پول )براساس آمارهای صندوق بین 

بینی رقم ساالنه پیش همچنین 2212و   2214سال  درروند رشد اقتصادی واقعی عمان  1 نموداررا رقم زده است. میلیارد دالر 

کمترین  2217در سال رود این کشور انتظار می ،المللی پولبینی صندوق بینبراساس پیشدهد. را نشان می 2222آن تا سال 

شود رشد اقتصادی این بینی میاگرچه پیشدرصد تجربه کند.  2.4 ی معادلرشد اقتصادی واقعی در چند سال اخیر را با رقم

عمان نزدیک  د اقتصادیرشرود میانتظار  2222درصد برسد اما تا چشم انداز  ..3به  افزایشبا کمی  .221در سال کشور 

   .  بماند ثابت دو درصد

 

 

 

 

 

 

 
 

 سرانه تولید ناخالص داخلی -2-2

که نسبت هزار دالر بوده  12 حدود 2212المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی عمان در سال صندوق بینبراساس آمارهای 

سرانه  2222تا افق  2217از سال  شودمیبینی های پیش از آن در سطح پایینی قرار داشته است. با این حال پیشبه سال

 درصدی را تجربه کند.  1.7متوسط رشد اسمی عمان  (GDP) تولید ناخالص داخلی
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 عمانغیرنفتی  GDPاز  های اقتصادیفعالیتسهم  -2-9

ر د که براساس آنهایی برای تحقق دو هدف تنوع اقتصادی و ایجاد اشتغال تدوین کرده برنامه ها و سیاست دولت عمان

در  از تولید ناخالص داخلی عمان( Manufacturingساخت )صنعت تعیین شده که سهم بخش « 2222شم انداز سند چ»

کرده درصدی را تجربه  2.4رشد  ،فعالیت های صنعتی غیر نفتیارزش افزوده  2214درصد برسد. در سال  14به ، 2222سال 

  )بانک مرکزی عمان( است

درصد از تولید ناخالص داخلی  .2بخش خدمات توانسته سهمی حدود  2214، در سال با توجه به آمارهای بانک مرکزی عمان

از تولید ناخالص  (Manufacturing) ساختصنعت سهم  نیز غیرنفتیهای فعالیت در میانغیرنفتی این کشور را تشکیل دهد. 

 2.73معدن نیز سهم درصد و  2.1آب و برق  تامین سهم ،درصد 11.4ساخت و ساز سهم ، درصد 14.1 عمان، غیرنفتی داخلی

 (3بوده است )نمودار  درصد

 (CBOمنبع: بانک مرکزی عمان )

 

 عمان  GDPاز خدمات بخش سهم  -2-4

ارزش افزوده بخش  2214در سال داشته که موجب شده توجه زیادی به رشد بخش خدمات  خود هایدولت عمان در برنامه

سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی این  2214. در سال باالتر برودبخش نفتی نیز  ازدر کشور عمان حتی خدمات 

درصد  32.3سهم بخش خدمات متوسط ، سال پیش از آن 4 د رسیده است؛ این در حالی است که طیدرص 3..4کشور به 

 میزانای خدمات، هبخش خدمات را نشان دهد. با این حال در بین بخش یتواند میزان انعطاف پذیری باالبود. این امر می

است؛ سایر بخش ها از جمله درصدی همراه بوده  2.2با افت « 2تجارت خرده فروشی و عمده فروشی»ارزش افزوده بخش 

                                                           
2 Wholesale & Retail Trade 
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سازی ارتباطات و ذخیره»، «3دفاع و مدیریت دولتی»، «.کار و امالک و مستغالتوهای کسبفعالیت »، «7گری مالیواسطه»

)گزارش ساالنه بانک مرکزی عمان، اند. با رشد مثبت همراه بوده 2214در سال « داریورانهتلداری و رست»و « 12حمل و نقل

2214) 

در شود، دهد. همانطور که مشاهده میرا نشان می بخش خدماتهای مختلف خدماتی از ارزش افزوده سهم بخش 4 نمودار

 ها داشته است. ین سهم را میان سایر بخشربیشت «دفاع و مدیریت دولتی»بخش  2214سال 

 (CBOمنبع: بانک مرکزی عمان )

 تورم -2-5

نرخ ، المللی پولصندوق بین آمارهایبراساس  درصد بوده است. 4به بعد تک رقمی و زیر  .222نرخ تورم عمان از سال 

این  2217شود در سال بینی میرسیده و پیش 2212در سال  درصد 1.1به   2214در سال  درصد 2.27تورم عمان از حدود 

چشم انداز تورم عمان را برای  11المللی پولصندوق بینسابقه بوده است. درصد برسد که در چهار سال اخیر بی 4.1نرخ به 

 . (4)نمودار  بینی کرده استدرصد پیش 3.4تا  2.4در محدوده بین  2222الی  .221های سال

                                                           
7 Financial Intermediation 
8 Real Estate & Business Activities  
9 Public Administration & Defence 
01 Transport, Storage & Communication 

 2217چشم انداز اقتصادی جهان، آوریل 00 

15

25
23

0

5

10

15

20

25

30

تجارت خرده  

فروشی و عمده  

فروشی

هتلداری و 

داریرستوران

ارتباطات و 

سازی حملذخیره

و نقل

گری مالیواسطه های فعالیت

کار و وکسب

امالک و 

مستغالت

دفاع و مدیریت 

دولتی

سایر خدمات 

ت تحصیل، سالم)

...(و 

صد
در

2165سهم بخش های خدماتی از ارزش افزوده بخش خدمات، -4نمودار 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 

3 

 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (IMFالمللی پول )منبع: صندوق بین

 بیکاری -2-1
 

ه های اخیر بوداقتصادی دولت این کشور طی سال ترین اهدافمهم ها یکی ازبرای عمانی های شغلی مناسبفرصت ایجاد 

نرخ بیکاری عمان روند نزولی را طی کرده اما پس از آن دوباره رو به  2214تا سال  2212براساس آمارها از سال  است.

 (2)نمودار   ه استافزایش گذاشت

الی است که رشد اشتغال درصد رشد داشته این در ح 12.3های دولتی عمان حدود ایجاد اشتغال در بخش 2214در سال 

بوده است. در بخش خصوصی نیز رشد ایجاد  درصد 2.2به طور متوسط معادل   در پنج سال قبل از آن های دولتیبخش

 درصد رقم خورده است. 3.3شده و معادل  ترکمسال قبل از آن،  4درصدی آن طی  11.3، نسبت به رشد 2214سال  اشتغال

 (2214)گزارش ساالنه بانک مرکزی عمان، 

 2212درصد در نوسان بوده و در سال  .1تا  17های اخیر بین عمان طی سال نرخ بیکاریبراساس آمارهای بانک جهانی، 

  درصد را ثبت کرده است.  17.4رقمی معادل 

0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

صد
در
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 بانک جهانی منبع:                            

 

 کاالترکیب واردات و صادرات  -2-7
 

ها و بیشترین سهم از صادرات عمان مربوط به سوخت 2214، در سال (WTO) براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی

 73) کاالهای صنعتی )صنعت ساخت(درصد( بوده است. بیشترین سهم از واردات عمان نیز به  44.1محصوالت معدنی )

 . (.و  7)نمودار  تص داشته اسدرصد( اختصا

 

  

3.9

54.112.6

29.4

2165-ترکیب صادرات کاال در عمان-7نمودار 

محصوالت کشاورزی سوختها و محصوالت معدنی

ساخت و ساز سایر

12.9
13.4

73

0.7

2165-ترکیب واردات کاال در عمان-8نمودار 

محصوالت کشاورزی سوختها و محصوالت معدنی

ساخت و ساز سایر

 (WTOمنبع: سازمان تجارت جهانی )
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2165تا 2161نرخ بیکاری عمان طی سال های -1نمودار 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 ترکیب واردات و صادرات خدمات -2-8
 

 44.2مربوط به گردشگری ) 2214براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، بیشترین سهم از صادرات خدمات عمان در سال  

 (12و  3)نمودار . استدر بخش واردات خدمات نیز بخش حمل و نقل بیشترین سهم را داشته  درصد( بوده است.

  

 عمان متوسط نرخ تعرفه -2-3

 

 )درصد( عمان نرخ تعرفهمیانگین  -6جدول 

 کشاورزی کل سال 
 غیرکشاورزی

 )صنعتی(

  میانگین ساده تعرفه

  میانگین موزون تعرفه

 (WTO) منبع: سازمان تجارت جهانی                   

 

 

 نرخ تعرفه گمرکی عمان به تفکیک گروه محصوالت -2جدول 

های محصوالتگروه )درصد( سهم از واردات   سهم واردات معاف از عوارض گمرکی )درصد( متوسط ساده تعرفه 

  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

37.8

44.2

18.1

2164-ترکیب صادرات خدمات عمان-3نمودار

حمل و نقل گردشگری  سایر

39.2

18.1

42.7

2164-ترکیب واردات خدمات عمان-61نمودار 

حمل و نقل گردشگری  سایر

 (WTOمنبع: سازمان تجارت جهانی )
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 معاونت بررسی های اقتصادی
های محصوالتگروه )درصد( سهم از واردات   سهم واردات معاف از عوارض گمرکی )درصد( متوسط ساده تعرفه 

  پنبهنخ و 
  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
 (WTO) منبع: سازمان تجارت جهانی

 

  های جهانیترین شاخصرتبه عمان در مهم -2-61
 

 منتخب های جهانیشاخص برخیرتبه عمان در  -66نمودار 

 یونیدو  سازمان اقتصاد، جهانی مجمع جهانی، بانکمنابع:   
 

شاخص سهولت کسب و کار

(کشور631از میان )

شاخص رقابت پذیری جهانی

(کشور698از میان )

شاخص اندازه بازار داخلی            

(کشور698از میان )

تی    شاخص رقابت پذیری صنع

(کشور649از میان )

ی     شاخص توانمند سازی تجار

(کشور691از میان )

11

11
79

12

41

2217سال  2212سال   2212سال   2213سال   2212سال    
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 معاونت بررسی های اقتصادی
   بانک جهانی 62کسب و کار سهولت انجامشاخص 

 آن درشور هر ک ترپایین رتبهتعریف شده و  بانک جهانی توسط است که توسطشاخصی  انجام کسب و کارشاخص سهولت 

 . است مالکیت خصوصی حقوق از تر قوی هایحمایت و کارها و بکس برای تر،ساده معموالً بهتر، مقررات دهنده نشان

. این شاخص از نماگرهایی تشکیل شده که کندبندی میبانک جهانی هر ساله کشورهای جهان را بر اساس این شاخص رتبه

 یپشتیبان و مقرراتی اداری، موانع از ناشی اضافه هزینه و زماناست. این نماگر « تجارت فرامرزی»یکی از این نماگرها 

(، عمان در شاخص 2217کند. در آخرین گزارش بانک جهانی )می محاسبه را المللبین تجارت به شده تحمیل (لجستیکی)

  . (3)جدول  را کسب کرده است 27و در نماگر تجارت فرامرزی رتبه  22کشور رتبه  132انجام کسب و کار از میان سهولت 

 2167 -کشور( 631)از میان  جایگاه عمان در شاخص تسهیل کسب و کار و نماگر تجارت فرامرزی مربوط به آن -9جدول 

 منبع: بانک جهانی 

 تجارت کاال در عمان -9
 

 ارت کاال در عمانروند تج -9-6 

و به مقدار میلیارد دالر  24.4 به ارزشصادراتی  2212عمان در سال ، (13ITC) المللیبینبا توجه به آمارهای مرکز تجارت 

 . را رقم زده استمیلیون تن  42حدود و به مقدار  میلیارد دالر  23.2و وارداتی معادل میلیون تن  22حدود 

فتی نت، بطوریکه هر ساله سهم قابل توجهی از صادرات این کشور را اقالم وابسته اس به نفتبه میزان باالیی صادرات عمان 

صادرات ارزش از  اقالمسهم این  سال اخیر 12برداشته است. طی در  14مقررات صادرات و وارداتکتاب  27مندرج در فصل 

 وجهیتقابلبسیار سال اخیر کاهش  سهسهم در  درصد در نوسان بوده است. البته باید ذکر کرد که این 2.تا  22بین  عمان،

  . استافت ارزش نفت آن  اصلی که دلیل را تجربه کرده

                                                           
01 Ease of doing business index 
01 International trade center 

  شوند.جزو اقالم نفتی محسوب می 2711و  2712، 2723ادرات و واردات، کدهای تعرفه کتاب مقررات ص 27در فصل 04 

 DBIرتبه 

 تجارت فرامرزی نماگر

 رتبه

 هزینه صادرات )دالر( زمان صادرات )ساعت( هزینه واردات )دالر( عت(زمان واردات )سا

 انطباق اسنادی
انطباق 

 مرزی
 انطباق اسنادی

انطباق 

 مرزی
 انطباق اسنادی

انطباق 

 مرزی
 انطباق اسنادی

انطباق 

 مرزی

22 27 23 72 22 344 22 42 127 223 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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 معاونت بررسی های اقتصادی

و پس از آن )با افت قیمت نفت از  بوده 2213سال  مربوط به، بیشترین میزان صادرات عمان 2212تا سال  2212از سال 

 2214نسبت به سال  2212سال صادرات عمان در روندی نزولی شده است.  صادرات این کشور واردارزش ( 2214اواسط 

 واحد درصد بوده است.  14معادل  ،مقدار کاهشداشته که سهم اقالم نفتی از این  ارزشی درصد افت 23.4حدود 

 عامل اصلی کاهش ،رسد در این بخش نیز اقالم نفتیمواجه بوده که به نظر می ارزشی افتدر دو سال اخیر با عمان واردات 

کاهش را تجربه کرده که درصدی  22 به نزدیکافت واردات عمان ارزش  2214، نسبت به سال 2212در سال ت. بوده اس

)با سهم نزدیک نقش اصلی در این میزان افت را  271212کد تعرفه با  «های آنهای سبک و فرآوردهروغن» وارداتارزش 

 .  داشته استواحد درصدی(  3.4

صادرات عمان نسبت به واردات آن در سطح بسیار باالیی قرار داشت و این کشور  (2214ل سا)پیش از  های گذشتهدر سال

ات فاصله صادر، گیر صادرات این کشوربا مازاد قابل توجهی در تراز تجاری خود همراه بود؛ اما در دو سال اخیر با کاهش چشم

 .(12)نمودار ت قابل توجهی را تجربه کرده اسو واردات آن کمتر شده و تراز تجاری نیز به رغم مثبت بودن آن کاهش 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 المللیبینمنبع: مرکز تجارت 

 

  شرکای تجاری عمان -9-2

میلیارد  12.7با رقم صادرات  ، بیشترین صادرات را به چین2212 عمان در سال ،المللیبینبا توجه به آمارهای مرکز تجارت 

 . (13)نمودار  ارزش کل صادرات عمان به جهان( داشته است درصد از 43.2)با سهم  دالر

تامین  (میلیارد دالر 12.4با رقم واردات )اتی عمان در این سال از امارات متحده عربی دروا نیاز همچنین قریب به نیمی از 

 .(14نمودار )شده است. در بین مبادی عمده وارداتی عمان، ایران در ششمین جایگاه به لحاظ ارزشی قرار دارد 
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2161تا 2161روند صادرات و واردات عمان طی سال های -62نمودار 

تراز تجاری واردات صادرات
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 معاونت بررسی های اقتصادی

  

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

 

 تجارت عمان به تفکیک گروه کاالیی -9-9

های کاالیی، بیشترین حجم تجارت عمان در در بین گروهدهد که نشان می 2212در سال عمان بررسی آمارهای تجارت 

های ر ردهد« وسایل نقلیه زمینی»و « ت صنعتیآالانواع رآکتورها و ماشین»بوده و « های نفتیفرآورده»مربوط به  2212سال 

 بعد از آن قرار دارند. 

اختصاص داشته است. سهم این « انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی»، به 2212بیشترین ارزش واردات عمان در سال 
وسایل نقلیه »کاالیی  درصد بوده است. پس از آن، دو گروه 21، حدود 2212گروه کاالیی از ارزش کل واردات عمان در سال 

های ، در رده2212درصد از ارزش کل واردات عمان در سال  .درصد و  11با سهم به ترتیب « های نفتیفرآورده»و « زمینی
 (14 بعدی قرار دارند. )نمودار

 22ز ااختصاص داشته و سهمی بیش « های نفتیفرآورده»به  نیز های کاالییبیشترین ارزش صادرات عمان در بین گروه
 وسایل نقلیه زمینی» های کاالیی، گروه«های نفتیفرآورده»پس از درصد ارزشی کل صادرات عمان را در بر گرفته است. 

درصد،  4درصد و  12با سهم به ترتیب « محصوالت شیمیایی آلی»و ...« غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و 
 (12)نمودار  اند.تهرا داش 1332واردات  بیشترین سهم از ارزش

« اسلحه و مهمات»کاالیی  را نیز گروه 2212های کاالیی، کمترین میزان ارزش صادرات و واردات عمان در سال در بین گروه
 به خود اختصاص داده است.

اد مو»، «اسلحه و مهمات»های کاالیی از جمله دهد که این کشور در بیشتر گروهترکیب تجارت در کشور عمان نشان می
عمدتاً واردکننده بوده و سهم واردات از تجارت آن بیش از سهم صادرات «انواع پارچه»و « هافرش سایر کفپوش»، «آلبومینوئید

 (17آن است. نمودار ... ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی نشان داده شده است )نمودار 

10.7
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8.6

(میلیارد دالر)مقاصد عمده صادراتی عمان -69نمودار 

2161
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ایاالت متحده آمریکا
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(میلیارد دالر)مبادی عمده وارداتی عمان-64نمودار 

2161
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

 لیالملمنبع: مرکز تجارت بین
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2161گروه کاالیی عمده وارداتی عمان در سال 21-65نمودار 

(سهم از کل واردات عمان، درصد)
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(سهم از ارزش کل صادرات عمان، درصد)



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 

17 

 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

0 20 40 60 80 100

…اقد فرآورده های گوشت، ماهی یا قشر داران، صدف داران یا سایر آبزیان ف

محصوالت سرامیکی

…ت، کاغذ و خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیاف

مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

...صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای

…وراکی  شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصوالت  خ

شیشه و مصنوعات شیشه ای

سنگ فلز، جوش و خاکستر

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

…ن چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفکیک آ

آبی-هوایی-سایر وسایل نقلیه زمینی

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

چدن، آهن و فوالد

شکالت و فراورده های غالت-شیرینی

نیکل و مصنوعات از نیکل

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

سایر فرآورده های خوراکی

حیوانات زنده و انواع گوشت 

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

...وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و 

سایر سوخت های معدنی

ن گندممحصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوت

آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

. اقالمی که در جای دیگر ذکر نشده است

محصوالت شیمیایی آلی

فرآورده های نفتی 

کودها

2161-ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی-67نمودار 

سهم صادرات از حجم تجارت سهم واردات از حجم تجارت
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 المللیت بینتجارمرکز منبع: 

0 20 40 60 80 100

اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

...تهمواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فکول تغییریاف

فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی

انواع پارچه  

قلع و مصنوعات از قلع

سایر محصوالت شیمیایی

روی و مصنوعات از روی

مس و مصنوعات از مس

بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی ، اجزا قطعات و متفرعات انها  

عصاره ها و شیره ها 

نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه

سایر فلزات و مصنوعات فلزی

...چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب؛ چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای؛ 

سرب و مصنوعات از سرب

…گرانبها،  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات

انواع لباس

...پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ اشیاء 

قهوه، چای، ماته و ادویه

...ه، انواع کفش، کاله، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو،شالق و تازیان

...، آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی،سنجش، کنترل

آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات

...عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد

کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

سایر مصنوعات و اشیاء هنری

الیاف و رشته های سنتتیک

...، محصوالت (رزینوئید ها)روغن های اسانسی و شبه رزین ها 

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزا، نباتات

محصوالت دارویی

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی

ابریشم، پشم، پنبه و الیاف نسجی نباتی

…ل جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند، چراغ و وسای-مبل ؛ مبل های طبی

محصوالت شیمیایی معدنی

2161-ترکیب تجارت عمان در هر گروه کاالیی-67ادامه نمودار 

سهم صادرات از حجم تجارت سهم واردات از حجم تجارت
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 روابط تجاری عمان با ایران -9-4

رو به تقریباً ( ایران و عمان کاالیی و واردات )مجموع صادرات چند سال اخیر، حجم تجارتراساس آمارهای گمرک، در ب

 7تقریباً  1334این رقم در سال میلیون دالر بوده و  7.ل معاد مانایران و عتجارت حجم  13.4در سال  افزایش بوده است.

ارزش صادرات ایران به عمان  1334تا  13.4از سال به طور متوسط  میلیون دالر رسیده است. 212به حدود برابر شده و 

صدی را تجربه در 11 ساالنه داشته و ارزش واردات ایران از عمان نیز طی این دوره متوسط رشد درصد رشد 24حدود ساالنه 

 کرده است. 

 آهنی محصوالت»درصد بوده که  44معادل نیز  1334نسبت به سال  1334رشد ارزش صادرات ایران به عمان در سال 

را از این رشد داشته  درصد(واحد  12) بیشترین سهم 72231222با کد تعرفه « آهن معدنی هایکلوخه مستقیم احیاء از حاصل

میلیون دالر از این محصول به عمان  21حدود  1334به عمان صادر نشده بود، اما در سال  1334است. این کاال در سال 

 صادر شده است. 

 و 1332های ها با کسری همراه بوده است. بخصوص در سالسال اخیر، تراز تجاری ایران با عمان در برخی سال 12طی 

مسلط  ، عاملهاالزم به ذکر است که در این سال ن داشته است.ایران کسری تراز تجاری قابل توجهی با عما اًنسبت که 1332

 1332با این حال از سال  است. ارزش واردات ایران از عمان بوده باالی افزایش نسبتاً در کسری تراز تجاری ایران با عمان

ه ایران در تجارت با عمان واردات ایران از عمان، موجب شد نزولیارزش صادرات ایران به عمان و روند  صعودیبه بعد روند 

 . (.1 )نمودار باشدتجاری قابل توجهی همراه تراز با مازاد 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: گمرک ج.ا.ا
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6935تا 6985ارزش تجارت کاالیی ایران با عمان طی سال -68نمودار 

تراز تجاری صادرات ایران به عمان واردات ایران از عمان
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 معاونت بررسی های اقتصادی

های اخیر صادرات ایران به عمان به لحاظ در سال دهدنشان می به لحاظ وزنی نیز آمارها در ارتباط با تجارت ایران و عمان

به لحاظ وزنی ، صادرات ایران به عمان 1334تا  1332براساس آمارها از سال باالیی همراه بوده است. وزنی با رشد نسبتاً 

، 1334نسبت به سال تن بوده و  میلیون 1.4معادل نیز وزن صادرات ایران به عمان  1334برابر شده است. در سال  12حدود 

 پودر ایهسیمان»اضافه شدن  توان گفتمی، تی ایران به عمانیات اقالم صادرابا نگاهی به جزئ است. بیش از دو برابر شده

)با  به عمان صادرات ایران اصلی ترین عامل رشد 1334 سالبه اقالم صادراتی ایران به عمان در « کلینکر به موسوم نشده

ه نسبت از وزن که ب 24231222با کد تعرفه  «کلینکر به موسوم نشده پودر هایسیمان. »است درصدی( 22.7سهم از رشد 

از ایران به عمان  1334اما در سال  تدر لیست اقالم صادراتی ایران به عمان وجود نداش 1334در سال  باالیی برخوردار است،

 . (13)نمودار  درصد از وزن کل صادرات ایران به عمان را از آن خود کرده است 22صادر شده و سهمی حدود 

 منبع: گمرک ج.ا.ا
 

 سال گذشته، متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به عمان تقریباً 12دهد که طی جارت ایران و عمان نشان میآمارهای ت

در  ،متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عماندر ارتباط با این در حالی است که بوده و نوسان زیادی نداشته است. ثابت 

، متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان 13.2به طور مثال در سال  .ایمبودهگیری چشم هاینوسانشاهد ها برخی از سال

است. همچنین در ثبت شده دالر بر تن  742 معادل تنها ..13هزار دالر بر تن بوده، در حالی که این رقم در سال  7معادل 

بین اقالم وارداتی ایران از عمان برابر شده است. در  2، قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان حدود 1334نسبت به  1334سال 

کار  را به (رمزق ماوراء بنفش، مرئی، مادون) اپتیکی تشعشات اسپکترومتر که»، بیشترین رشد قیمت را 1334و  1334در سال 

 (.22)نمودار داشته است  32273222با کد تعرفه « گیردمی

دالر بر تن و متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از عمان  ..3نیز متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به عمان  1334در سال  

به ترتیب  1334است، در حالی که متوسط قیمت صادراتی و وارداتی کل کشور در سال دالر بر تن بوده  332هزار و  4معادل 
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6935تا 6981مقدار تجارت ایران با عمان طی سال های -63نمودار 

صادرات ایران به عمان واردات ایران از عمان
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 معاونت بررسی های اقتصادی

ند، کز عمان وارد میبه عبارتی در این سال، ایران نسبت به اقالمی که اباشد. دالر به تن می .132دالر به تن و  333معادل 

 فروخته است.  این کشورتری را به کاالهای ارزان

 گمرک ج.ا.امنبع:    

 

صادرات ایران به عمان عمده های کاالیی گروه  

در . دهدنشان میبه عمان داشته  هااز آنرا ، بیشترین صادرات 1334در سال ایران گروه کاالیی که  22 فهرست 4جدول 

دالر  میلیون 222با ارزش حدود « چدن، آهن و فوالد»صادرات ایران به عمان مربوط به گروه کاالیی ، بیشترین 1334سال 

های بعدی قرار دارند. در رده« معدنی های سوخت سایر»و « گوشت انواع و زنده حیوانات »اختصاص داشته است. پس از آن 

ها به عمان داشته، وارداتی از عمان به ایران صورت نگرفته قلم گروه کاالیی که ایران بیشترین صادرات را از آن 22در بین 
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متوسط قیمت صادراتی و وارداتی ایران و عمان-21نمودار 

متوسط قیمت صادراتی ایران به عمان متوسط قیمت وارداتی عمان از ایران
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 دالر ونمیلی -6935با بیشترین ارزش صادرات ایران به عمان در سال  گروه کاالیی 21فهرست  -4جدول 

 امرک ج.ا.گمنبع: 

 

  های صادراتی ایران به عمانپتانسیل -9-5

 4274ها را وارد کرده بالغ بر آن 2212رقمی که عمان در سال  2های تعرفه المللی، کل ردیفطبق آمارهای مرکز تجارت بین 

مقایسه این اقالم با . دهددرصد ارزش واردات این کشور را تشکیل می 2.ها سهمی حدود ردیف از آن 322که  ردیف بوده

در  از ایران به عمانردیف تعرفه  342 دهد سابقه صادراتیاقالم صادراتی ایران به عمان براساس آمارهای گمرک نشان می

 1334که ایران نتوانسته در سال  2212های تعرفه وارداتی عمان در سال از بین ردیف همچنین وجود داشته است. 1334سال 

 (2و  4دارای پتانسیل صادراتی بوده است. )جدول ردیف تعرفه  .223کشور صادر کند، ایران در ها را به این آن

 2161در سال  رقمی 1های تعرفه ردیف عداد اقالم وارداتی عمان بر حسبت -5جدول 

 ردیف تعرفه 4274 های تعرفهردیفتعداد کل 

 ردیف تعرفه 342 کرده استبه عمان صادر  1334ها را در سال های تعرفه که ایران نیز آنتعداد ردیف

 ردیف تعرفه .223 ها پتانسیل صادراتی داشته استها را به عمان صادر نکرده اما در آنتعداد ردیف های تعرفه که ایران آن

 المللی و گمرک ج.ا.امنبع: مرکز تجارت بین

 

 

 6935صادرات  شرح تعرفه ردیف 6935صادرات  شرح تعرفه ردیف

 2.43 ع رآکتورها و ماشین آالت صنعتیانوا 66 7..213 چدن، آهن و فوالد 6

 4..1 انواع نباتات 62 1.2.22 حیوانات زنده و انواع گوشت  2

 69 47.33 سایر سوخت های معدنی 9

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

 شده باشد.تعرفه ن

1.24 

 1.42 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ... 64 42.43 مس و مصنوعات از مس 4

 1.34 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد 65 12.34 نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان 5

 1.21 مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 61 .2.3 محصوالت شیمیایی آلی 1

 2.37 محصوالت شیمیایی معدنی 67 4.23 فرآورده های نفتی  7

 ...2 محصوالت سرامیکی 68 2..3 شکالت و فراورده های غالت  -شیرینی 8

 2.73 روی و مصنوعات از روی 63 3.23 فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی 3

 2.74 قهوه، چای، ماته و ادویه 21 3.22 شیشه و مصنوعات شیشه ای 61
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 معاونت بررسی های اقتصادی
 

 رقمی  1بر حسب کدهای تعرفه ( ارزش واردات عمان از درصد 81با سهم )وارداتی عمان  عمده داد اقالمتع -1جدول 

 2161در سال 

 ردیف تعرفه 322 های تعرفهردیفتعداد 

 ردیف تعرفه .. به عمان صادر کرده است 1334ها را در سال های تعرفه که ایران نیز آنتعداد ردیف

 ردیف تعرفه 137 ها پتانسیل صادراتی داشته استها را به عمان صادر نکرده اما در آنتعداد ردیف های تعرفه که ایران آن

 لی و گمرک ج.ا.االملمنبع: مرکز تجارت بین

 

 هاآن درصادرات ایران  وترین کاالهای وارداتی عمان مهم

ردیف تعرفه را به این کشور  342، ایران 2212رقمی وارداتی عمان در سال  2ردیف تعرفه  4274همانطور که گفته شد از 
 7جدول به این کشور را داشته در ها ردیف عمده وارداتی عمان، که ایران سابقه صادراتی آن 122صادر کرده است. فهرست 

 توان دریافت که ایران چه سهمی از واردات عمان را داشته است. با بررسی هر کدام از این کدهای تعرفه میآمده است. 
وارد کرده  242323با کد تعرفه « های پرتلندسایر سیمان»میلیون دالر از  342معادل  2212عمان در سال  به عنوان مثال

به اینکه ایران در واردات عمان از این کد تعرفه سهم با توجه اما میلیون آن از ایران تامین شده است.  4.4 دودح است که

 ر بزرگتری از این کاال در عمان را از آنمان از این کاال، چرا ایران بازاناچیزی داشته باید بررسی شود که با وجود نیاز باالی ع

 کند؟خود نمی

دهد که با وجود اینکه ایران در سال را نشان می 2212قلم کاالی عمده وارداتی عمان در سال  122نیز فهرست  .جدول 

باید  از این رو، اما پتانسیل صادراتی آن از ایران به سایر کشورها وجود داشته است. ها به عمان نداشتهصادراتی از آن 1334

قالم و پتانسیل ایران در صادرات آن کاال به جهان، چرا ایران بازار نیاز باالی عمان به واردات این ا بررسی شود که با وجود

 عمان را نادیده گرفته است؟

با کد تعرفه « های آنهای سبک و فرآوردهروغن»میلیارد دالر از  1.2وارداتی معادل  2212عمان در سال  به عنوان مثال،

این کاال را به سایر کشورها صادر کرده، اما میلیارد دالر  2.4معادل  1334داشته است. ایران نیز با اینکه در سال   271212

صادراتی به عمان نداشته است. 
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های پودرنشده پرتلند( )همچنین سیمانهای هیدرولیک )سایر سیمان

، حتی رنگ شده«(کلینکر»معروف به   




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.





( 32 22 یا 32  24 ،32  22 شماره محصوالت باستثنای) داروهای سایر
 یا درمان مصارف برای نشده یا شده مخلوط محصوالت از متشکل

 جمله از) معین مقادیر شکل به شده عرضه بیماری، از پیشگیری
 بندیهبست صورت به یا( اندشده تجویز پوست از عبور طریق از کهآنهایی

فروشیخرده برای . 





 مهار دریچه پل، قطعات و پل مثالً،) آن قطعات و اجزاء و فلزی اسکلت
 آنها، چارچوب و پنجره و در سوله، سقفی، ستون، پایه، منجنیق، برج، آب،
 ستثنایبا فوالد؛ از یا آهن چدن، از( نرده دری، پشت در، آستانه و دوره

؛34  22 شماره ساختهپیش هایساختمان  




رنجب سفیدشدهنیمه  (Semi milled Rice)  سفید کامل برنج یا 

شده براق یا صیقلی حتی (Wholly milled Rice)شده  



 بیشتر میلیمتر 2 از آن عرضی عمقط سطح بعد بزرگترین که مسی مفتول

 باشد


آهن معدنی هایکلوخه مستقیم احیاء از حاصل آهنی محصوالت  


 به نشده بریده  ،21  24 شماره خانگی پرندگان خوراکی احشاء و گوشت
منجمد قطعات، صورت  



                                                           
 شده است.و براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران محاسبه  1334المللی استخراج شده اما آمارهای صادرات ایران مربوط به سال بوده و از منبع مرکز تجارت بین 2212آمارهای واردات عمان مربوط به سال  05 

  در آمارها مشاهده شود. جزئی هاییتناقض برخی ممکن استبر این اساس به دلیل تفاوت منابع آماری این دو کشور 
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سبزیجات و میوهآب هایمخلوط  


 مولد دستگاه یک با شده توام ها و دستگاههای تهویه مطبوعاشینسایر م
 قابل های تلمبه) گرما/سرما گردش برگشت برای سوپاپ یک و سرما

 برگشت حرارت(



بزهای زنده 


کارتام) کاذب زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن سایر    

Carthame) از ولی شده تصفیه حتی آنها، اجزاء و دانه پنبه روغن یا 

نیافته تغییر شیمیایی لحاظ . 




زده هارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنیسایر 

زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک یا لعاب
گاهزده، از سرامیک، حتی روی تکیهزده یا لعابکاری، ورنی  





 چند یا دو به مجهز گاهها،تکیه سایر و کابینت میز، کنسول، پانل، تابلو،
 برق، توزیع یا الکتریکی کنترل برای ،4.  32 یا 4.  34 شماره دستگاه

 و اند،شده توأم 32 فصل دستگاههای یا آالت با که آنهایی همچنین
 ارتباط تغییر و قطع دستگاههای غیراز ای،شماره کنترل دستگاههای

ولت( 1222)برای ولتاژ حداکثر   



کاتود قطعات و کاتود  

 غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از تمام نیمه محصوالتسایر  



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 

 آن باش




 گوسفند زنده
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ها، های هوا با خأل، کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادزنتلمبهسایر 

هایکالهک  (Hoods)  تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز

 .به فیلتر




 مواد یا قند افزودن بدون نشده، غلیظ شیر، خامه و شیر

 2 از ولی درصد یک از بیش آن چرب مواد میزان که دیگر کنندهشیرین
نباشد بیشتر وزنی درصد . 





 حتی سازی،بیسکویت یا سازیشیرینی نان خبازی، محصوالت سایر

فطیر کاکائو؛ دارای  (Communion wafers)  برای خالی کاشه ،
 آرد، کرده خشک خمیرهای مهر، و الک برای خمیر داروئی، مصارف

ورق شکلبه فکول یا نشاسته  (Rice paper) همانند محصوالت و . 



کاکائو دارای خوراکی هایفرآورده سایر و شکالت سایر . 


 یا و گری محصوالت ریخته جز به مصنوعات دیگر از آهن یا از فوالد

مفتول فوالد یا آهن از محصوالت  


کلینکر به معروف شدهپودرن هایسیمان  

قطعات و احشاء منجمد پرندگان خانگی 


ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر ماشینسایر 

های دیگر این فصل نباشداین فصل گفته نشده یا مشمول شماره . 


گیرند می قرار خواب اتاق در که انواعی از چوبی های مبل  



باشند که به ماشین آالت طعاتی که منحصراً یا اساساً مشخص میسایر ق

 مربوط 4.  32 لغایت 4.  24های یا دستگاههای مشمول شماره

باشندمی . 
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اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند )مثالً، قیر نفت، زفت قطران 

( به صورت رولزغال سنگ  



 جمله از)  سیم عایق شده ) از جمله سیم لعاب زده یا آنودیزه(، کابلسایر 

رمحو  هم  کابل  



 مشمول مواد سایر از مصنوعات و پالستیکی مواد از مصنوعات سایر

33  14 لغایت 33  21 هایشماره . 



کشی )مثالً، کوپلینگ، زانویی، مهره و لوله (Fitting) لوازم یا اتصاالت

(Sleeve) ماسوره یا از فوالد، از چدن، آهن  خواراز چدن غیر چکش  .  



بندی شده فروشی بستهها برای تغذیه کودکان، که برای خردهفرآورده

 باشد


جراحی عمل برای سیالیتیک چراغ  


های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره وردهفرآسایر 

 دیگر تعرفه نشده باشد.



زدن دری ساختن، شمعزدن، پشتبستگاه و لوازم مشابه برای چوبتکیه

 یا حائل قراردادن


لکام تجهیزات با گلخانه  

آب معدنی و آب گازدار شده 



و سایر وسایل روشنایی برقی برای آویختن یا نصب  (Luster) لوستر

کردن به سقف یا دیوار، باستثنای انواعی که برای روشنایی فضاهای باز 

گیردعمومی یا معابر عمومی مورد استفاده قرار می  



های آب داده یا چند الیهسایر شیشه ایمنی، متشکل از شیشه . 
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لوازم یا اتصاالت )سایر  Fitting کشی )مثالً، کوپلینگ، زانویی، ( لوله

 (، از چدن، آهن یا از فوالد.Sleeveمهره و ماسوره )


سایر مبل های چوبی 

 لوازم آشپزخانهلوازم سر میز و  


اجزاء و قطعاتی که معلوم باشد منحصراً یا اساساً مربوط به سایر 

باشندمی 4.  .2 یا 4.  27موتورهای شماره  . 


 دستگاه هاماشین آالت و سایر  


( 32  22 یا 32  24 ،32  22 شماره محصوالت باستثنای) داروهای سایر

ها بیوتیک آنتی سایر دارای  


سایر میوه های تازه 


  بست در شده شده عرضه تخمیر جزئاً چای و )شده تخمیر( سیاه چای

کیلوگرم 3از  آن محتوی که اولیه های  :نباشد بیشتر 




ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن میله

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

 میلیمتر



ب زمینی تازه یا سرد کرده)به جز بذر(سایر سی  


های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فوالد )غیر از ها و پروفیللولهسایر 

(چدن  




) (Furniture) سایر مبلمان هاصندوقچه  (Chests) ها، ، کابینت

هایپیشخوان  (Display Counters) هانمایش، ویترین  (Show 

cases)  و غیره( برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات

 ."سردکننده یا منجمدکننده
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پیاز و موسیر 

 کننده افزوده شدهبیسکوئیت هایی که به آن ها مواد شیرین  

برج و منجنیق از آهن و فوالد 

 گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکهسایر  

ودارچا و گندم  مخلوط  آرد یا گند آرد . 

سیب تازه 

ی فلزیسایر مبلها  

گیرندهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میمبل  


پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پختهتخم  مربوط به انواع  

های ماکیانگونه  


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



منجنیق، اسکلت فلزی و قطعات آن )مثالً، پل و قطعات پل، برج،

 دوره و آستانه در،ستون، سقفی، سوله، در و پنجره و چارچوب آنها،ه،پای

 ،34  22 شماره ساخته های پیشنرده(، از آلومینیوم باستثنای ساختمان

به منظور  شده آماده آلومینیوم، از همانند و لوله پروفیل، میله، صفحه،

 استفاده در ساختمان





معدنی آهن و هایمحصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخهسایر 

، گلوله و حبه (Lump) سایر محصوالت آهنی اسفنجی، به شکل توده

 به وزنی درصد 33  34یا به اشکال همانند؛ آهن با درجه خلوص حداقل 

همانند اشکال به یا حبه و گلوله توده، شکل . 



،الیه، چند بتون، پالستیک، نوار، از و فویل فیلم، ورق، سایر پلیت  

کرده سرد یا تازه فرنگی، گوجه 
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سایر دستگاه ها از لوازم خانگی الگترومکانیکی به جز جاروبرقی ردیف 

.42. 


کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 


بام یا های پشتهای رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکشبادزن

وات 124پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر   


سیب زمینی به جز در سرکه و جوهر سرکه 

سنگ خارا گرانیت 



ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن 

ز آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی ا

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 

های آلیسایر چسباننده میلیمتر 3با ضخامت بیش از    



روفیل با مقطعپ  U ،I یا H فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم ،

میلیمتر 2.اکسترود شده، با بلندی کمتر از   


)سولفات باریم طبیعی) باریت 


های ها و ادویههای آماده شده؛ چاشنیها برای سس و سسفرآوردهایر س

 . مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده


سایر ماست 


و تیغه از موادپالستیکی غیر  های نازکها، ورقهها، ورقسایر صفحه

نجی ، از پلیمرهای اتیلناسف  
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دیگر که حاوی  به نحوی نشده و آماده نشده غذایی پخته خمیرهای

 تخم مرغ نباشد


اسید-سایر انباره ها با سرب  

انگور تازه 

 کاکائو.بدونسفید(،شکالت)همچنین شیرینیسایر  

سیمان سفید حتی رنگ شده به طور مصنوعی 

جعبه، صندوق ،قفسه و اشیای همانند 


، همچنین (Unripened)یا (Uncured پنیر تازه )نگرفته یا نبسته

 ، و کشک(Whey cheese) پنیر حاصل از آب پنیر


خرما تازه یا خشک کرده 


انند، حتی همشدهکتاب، بروشور، جزوه چاپ شده و مطالب چاپسایر 

صورت اوراق مجزابه . 



وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن با سوخت گازی یا هم با گاز و 

 هم با سایر سوخت ها




 ؛(هاصابون  از غیر)  تانسیواکتیف   مواد آلیسایر 

 جمله از)   شستشو برای  هافرآورده  یف،تانسیواکت  هایفرآورده

 دارای حتی تمیزکردن، هایفرآورده و( شستشو برای  کمکی هایفرآورده

باشندمی 3421 شماره مشمول که آنهایی از غیر صابون . 



سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 

سایر محصوالت از آلومینیوم 


شیشه فلوتسایر   (Float) ای که فقط یک رو یا هر دو روی و شیشه

آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک 
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کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی الیه جاذب، منعکس

 .دیگر

قوطی های که با لحیم کردن و یا پرس کردن بسته می شوند 

کاهو و کلم تازه و یا سرد کرده 

 سنگ مرمر، تراورتن و رخام(Alabaster) 

کربونات دی سدیم 

قیر نفت 


کرده حیوانات از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد سایر قطعات با استخوان از

 .یا منجمد


وافل ها و ویفرها 

 المللی و گمرک ج.ا.ا منبع: مرکز تجارت بین
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بیشتر حجمشان طبق متد روغن های سبک و فرآورده ها که نود درصد یا 

ASTMD   درجه سانتیگراد تقطیر شوند. 012در 


آن اجزاء و نخل روغن سایر 


( یریتپ خاکستر) شده تفته آهن پیریت جمله از آن، هایکنسانتره و آهن سنگ

 نشده فشرده هم به


سیگار حاوی توتون 

یمس بي های شبكه سایر یا تلفني رادیو های شبكه برای هایي تلفن 

قیری غیر خام( سایر)نفت و روغن های حاصل از مواد معدني 

شده تصفیه مس از پروفیل و میله 


 کنندهیرینش مواد سایر یا قند آن به یا پودر شكل به شده،غلیظ شیر، خامه و شیر

 نندهک شیرین مواد یا شكر افزودن بدون شده اضافه دیگر




 ه،دندان دارای شده، آهنگری فقط ممزوج غیر هایفوالد از یا آهن از هامیله سایر
 نورد رآیندف در که باشند هایيیافتگي شكل تغییر سایر یا گودی برآمدگي،

 .اندشده داده تاب نورد از بعد یا شده حاصل




 11 فرعي شماره مشمول کندن چاه یا زمین کردن سوراخ آالتماشین قطعات
 0142 14 یا 0142




 تلفني رادیو هایشبكه برای هایيتلفن شامل تلفن، دستگاههای اجزا و قطعات

 تصویر دا،ص دریافت یا انتقال جهت هادستگاه سایر سیم؛بي هایشبكه سایر یا


                                                           
 ر گمرک جمهوری اسالمی ایران محاسبه شده است.و براساس آما 1334المللی استخراج شده اما آمارهای صادرات ایران مربوط به سال بوده و از منبع مرکز تجارت بین 2212آمارهای واردات عمان مربوط به سال 06 

 در آمارها مشاهده شود. های جزئیتناقضبرخی  ممکن استبراین اساس به دلیل تفاوت منابع آماری این دو کشور 
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 یا یمس با شبكه یک در ارتباط برقراری برای دستگاه شامل ها،داده سایر یا
 سیمبي


تلمبه های هوا با خال، کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادبزن ها، کالهک 

 بادزن حتي مجهز به فیلتر  های تسویه یا تخلیه هوا توام با


مصنوعي کورندوم از غیر آلومینیم اکسید 

(نچد از غیر) فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالي، هایپروفیل و هالوله  سایر. 



 و یمیایيش واکنش کنندهتسریع مواد ، شیمیایي واکنش کننده شروع مواد سایر
 یگرد شماره مشمول و نشده گفته دیگر جای در که کاتالیتیک، هایفرآورده

 باشد نشده تعرفه



فرآورده های بسته بندی برای شستشو برای خرده فروشي 


ا سایر افزایي صدا، تصویر یماشین هایي برای دریافت، تبدیل و ارسال یا بسامد

 شامل دستگاه سوئیچینگ و مسیر گزیني هاداده



شده  امماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع از نوع دیواری یا برای پنجره، تو

 در یک محفظه یا )با سیستم دارای عوامل جدا شده(


بیشتر یا 2941 مخصوص( چگالي) وزن با اتیلن پلي 

 سایراجزا و قطعات توربین های گازی 


–ار یا دو تناوبي احتراقي ـ ایجرقه سوز درون پیستوني موتورهای 

 موتور وسایل نقلیه هوایي



حوله های بهداشتي و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشیا مشابه از 

 هر جنس


عي، آسفالیتیت های طبیعي و صخره های آسفالت دار طبیعيقیر و آسفالت طبی 
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 واریس هایاتومبیل برای که انواعي کائوچو از از نو، بادی، چرخ، رویي الستیک

 (رود(مي کار به مسابقه هایاتومبیل و واگن استیشن هایاتومبیل همچنین)



از انواعي که برای اتوبوس ها و کائوچو  از نو، بادی، چرخ، رویي الستیک

  اتومبیل های باری به کار مي رود.




 یا یویيراد پخش هایگیرنده با خواه تلویزیون، برای های گیرنده دستگاهسایر
.)سایر، شندبا نشده یا شده یكپارچه صوت یا ویدئو یدبازتول یا ضبط دستگاه
 رنگي(



گیاهي چربي حاوی اطفال خشک شیر اولیه مواد 

مرکز از گریز هایتلمبه سایر 

ذرت سایر 

2941 از کمتر مخصوص( چگالي) وزن با اتیلن پلي 


 یا دو به مجهز گاهها،تكیه سایر و کابینت میز، کنسول، پانل، تابلو، 

 قبر توزیع یا الكتریكي کنترل برای ،03  43 یا 03  43 شماره دستگاه چند




 پراکسیدهای ها،فنل ـ الكل ـ اتر ها،فنل اتر ها،الكل ـ اتر اترها، 
 شخصم شیمیایي ساخت با)  هاستن پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ها،الكل

 آنها نیتروزه یا نیتره سولفونه، هالوژنه، مشتقات و ،(نامشخص یا





 شده تخمیر هایخامه و شیرها سایر و کفیر ماست، شده،بسته خامه و دوغ، شیر
 یا شده هافزود کنندهشیرین مواد سایر یا قند آن به یا شده شده غلیظ ترش یا

 باشد. شده افزوده کاکائو یا میوه آن به یا شده خوشبو




 حتي آزمایشگاهي، تجهیزات آالت یا ماشین مجموعه آالت،ماشین 

 آن هایي که با برق گرم مي شوند
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 باالبرهای گیری؛اندازه وسیله دارای حتي ها،آبگون برای تلمبه 

 ها آبگون


ساکارز و چغندر یا نیشكر شكر و قند سایر 


 از غیر فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالي، هایپروفیل و هالوله 

 چدن


غیرممزوج( آلومینیوم )ازپروفیل و میله 


 سنتز، وسیلهبه شده تولید دوباره یا طبیعي نباتي، آلكالوئیدهایسایر 

 آنها مشتقات دیگر و استرها اترها، آنها، امالح و




 مراقبت و نگاهداری برای هافرآورده و آرایشي و زیبایي هایفرآورده 
 نزهبر برای هافرآورده و آفتاب ضد هایفرآورده همچنین ،(داروها از بغیر) پوست
 پا یا دست ناخن آرایش برای هافرآورده شدن؛




 سایر و دنده جعبه دار؛غلتک یا دارساچمه پیچ ها؛دندهچرخ مجموعه و دندهچرخ

 پیچشي گشتاور هایمبدل همچنین سرعت، هایتغییردهنده



 تغییر راگ حتي بخش مصونیت محصوالت و خوني مشتقات دیگر هاسرم نتيآ

 باشند آمده بدست تكنولوژیک بیو هایفرآیند طریق از یا یافته




 با غیرممزوج،فوالدهای از یا آهن از نوردشدهتخت محصوالت 
 اندود و دهنش آبكاری نشده،روکش نوردشده، گرم بیشتر، یا میلیمتر 322 پهنای
)به صورت طومار، فقط گرم نورد شده، دارای طرح و نقوش به صورت  نشده

 برجسته(





 لفص این دیگر جای در که دستگاهها، و آالتماشین قطعات و اجزاء 
 برقي، ابطر وسایل فاقد نباشد، فصل این دیگر هایمارهش مشمول یا نشده گفته
 برقي ادوات سایر یا اتصاالت پیچ، سیم برقي، عایق قسمتهای فاقد
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 بتون و مالط سیمان، برای آماده هایافزودني 



 

 رنده شده یا پودر شده  شده غیر ازذوب پنیر

 





 گری؛ریخته هایقالب مغزی یا هاقالب برای آماده هایچسباننده سایر
 ازجمله) هوابست صنایع یا شیمیایي صنایع هایفرآورده و شیمیایي محصوالت

 نشده تهگف دیگر درجایکه،(طبیعيمحصوالت مخلوط از متشكل هایفرآورده

 .باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و



جوش داده شده از فوالد زنگ نزن(توخالي های پروفیل و ها لوله( 


 نندهکشیرین مواد سایر یا قند آنها به که شده گازدار هایآب و معدني هایآب آ
 باشد شده اضافه خوشبوکننده یا



 پلي پروپیلن به شكل ابتدائي 

استاتیک برقي مبدل های 


 بو با ضخامتسایر تخته چندال،منحصرا متشكل از ورق های چوب غیر از بام

 میلي متر 3نه بیشتر از 


 ادابتدایي مخلوط نشده با سایر مو اشكال به کلروروینیل، پلیمرهای 

آلومینیوم غیر ممزوج 



 یک براساس( الكلي هایمحلول ازجمله) هامخلوط و رمعط مواد هایمخلوط
 کار به صنعت در اولیه مواد عنوان به که انواعي از مواد، این از ماده چند یا

 هانوشابه ساخت در که انواعي از معطر، مواد براساس هافرآورده سایر رود،مي
 گیردمي قرار استفاده مورد



 ولت 1222سایر هادی های برق برای ولتاژنه بیشتر از 
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 معاونت بررسی های اقتصادی
 61استرا داشتهسایر کشورها غیر از عمان ها به ایران سابقه صادراتی آن 6935در سال  ،که براساس آمار گمرک 2161عمان در سال  قلم کاالی عمده وارداتی 611فهرست  -8جدول 

 )هزار دالر، درصد(

 شرح تعرفه د تعرفهک
واردات عمان در سال 

2165 

واردات عمان در سال 

2161 

سهم کاال از کل واردات 

 2161عمان در سال 

رشد واردات عمان در 

نسبت به  2161سال 

 2165سال 

ارزش صادرات ایران به 

 6935جهان در سال 

 )براساس آمار گمرک(


احتراقي )  -مجموعه مولدهای دارای موتورهای پیستوني درونسوز تراکمي

 کیلو ولت آمپر 473موتورهای دیزل یا نیمه دیزل(، به قدرت بیشتر از 



 یا تمایعا کردن تصفیه یا گذراندنصافي از برای دستگاه ها و آالت ماشین
 .گازها




 صفیهت یا گذراندنصافي از برای دستگاه ها و آالت سایر اجزا و قطعات ماشین

 .گازها یا مایعات کردن



 ای حبه شكل به فشرده هم به یا شدهخرد حتي جامد، هایآخال وسایرجاله کن

 آیدمي دست به سویا روغن استخراج از که گلوله



متفرعات مشمول ماشین های خودکار داده پردازی  و قطعات و اجزاء 

...... 



یا 017111واحدهای پردازش عددی غیر از آن هایي که مشمول شماره فرعي 

 مي باشند 017114


برقي و القا کننده ها ترانسفورماتورهای قطعات و اجزاء 



  سنتتیک  پلیمرهای  براساس(   هاالك  و هالعاب جمله از)  هارنگ ها و ورني
 در شده لح یا دیسپرسه شیمیایي، لحاظ از تغییریافته طبیعي پلیمرهای یا

 آبي غیر محیطي




( یریتپ خاکستر) شده تفته آهن پیریت جمله از آن، هایکنسانتره و آهن سنگ

 شده فشرده هم به




 که لهگلو یا حبه شكل به فشرده هم به حتي آخال، سایر و فضوالت سبوس،
 فدارغال نباتات یا غالت روی بر عملیات سایر از یا کردنآسیاب کردن،الک از
 آیندمي دست به



خام روغن 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 

33 

 

 معاونت بررسی های اقتصادی
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 )هزار دالر، درصد(

 شرح تعرفه د تعرفهک
واردات عمان در سال 

2165 

واردات عمان در سال 

2161 

سهم کاال از کل واردات 

 2161عمان در سال 

رشد واردات عمان در 

نسبت به  2161سال 

 2165سال 

ارزش صادرات ایران به 

 6935جهان در سال 

 )براساس آمار گمرک(

یچ ها و پیچ های مهره خور حتي با مهره ها یا واشرهای مربوطهسایر پ 

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 



 با غیرممزوج،فوالدهای از یا آهن از نوردشدهتخت محصوالت 
 اندود و دهنش آبكاری نشده،روکش نوردشده، گرم بیشتر، یا میلیمتر 322 پهنای

 میلیمتر( 4 از کمتر ضخامت نشده)به



لوله ها و پروفیل های تو خالي با مقطع عرضي مدور از فوالد زنگ نزن 

لوله ها و پروفیل های تو خالي از چدن 

 زدهیخ هایشربت سایر و بستني کاکائو دارای حتي 


ماسوره  و مهره زانویي، کوپلینگ، مثالً،) کشياتصاالت لوله یا لوازم  

 فوالد از یا آهن چدن، از (


اشت محصولجو به غیر از استفاده جهت ک 

اجزا و قطعات ماشین های تهویه مطبوع 


اجزا و قطعات ماشین ها و دستگاه های جورکردن، غربال کردن، جدا کردن یا 

 شستن


کشنده محفظه دارآسانسور و چرخ های باال  



 کردنتمیز برای ها دستگاه و آالت ماشین ظرفشویي؛ هایماشیناجزا و قطعات 
 ن،پرکرد برای دستگاهها و آالتماشین ظروف؛ سایریا بطری کردنخشک یا

 کردن درزگیری بستن،
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 بخار، یا گرم آب دیگ لوله، برای همانند وسایل و شیر انواعا و قطعات اجز
 شونده رلکنت شیرهای و فشار تقلیل شیرهای همچنین همانند، یا بشكه منبع،

 ترموستات وسیله به





 آماده معرفهای و گاهتكیه روی آزمایشگاهي یا بیماری تشخیص عرفهای
 مشمول هک آنهایي از غیر گاهتكیه روی حتي آزمایشگاهي یا بیماری شخیصت

 باشندمي 42 23 یا 42 20 هایشماره



ابتدایي اشكال به اکریلیک پلیمرهایسایر 


 نشده مجهز 4703 شماره هایگاهتكیه یرسا و کابینت میز، کنسول، پانل،تابلو،

 آنها به مربوط هایدستگاه به




 یا رقي،ب مدارهای حفاظت یا تغییر و وصل و قطع برای برقي دستگاه هایسایر
 یر،گبرق فیوز، کلید، مثالً،) برقي مدارهای در یا مدارها با ارتباط ایجاد برای

 الاتص  هایشاخه دو ولتاژ، ناگهاني افزایش مسدودکنندهولتاژ، ندهمحدودکن



روی با شده اندود یا شده غیرممزوج آبكاری فوالدهای از یا آهن از مفتول 


 73به قدرت بیشتر از  (مولدها مجموعه باستثنای) برق ژنراتورهای و موتورها

 (کیلو وات ( 




 ارند،د صابون مصرف که تانسیواکتیف آلي هایفرآورده و محصوالت ها؛صابون
 ابون؛ص دارای حتي قالبي، اشكال به یا تكه چونه، میله، یا شمش شكل به

 بدن وستپ شستشوی منظور به که تانسیواکتیو آلي هایفرآورده و محصوالت
 شده بندیبسته کرم، یا مایع شكل به اند،شده گرفته درنظر




طیل مست یا مربع شكل به حتي ها،آن هایجداکننده برقي همچنین هایانباره

 با سرب از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهای پیستوني


دندانپزشكي جراحي، پزشكي، علوم در استفاده مورد وسایل و آالت سایر 
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مخروطیان غیر خانواده چوب از خارجي الیه یک با حداقل چندال سایرتخته 



 یا هبشك منبع، بخار، یا گرم آب دیگ لوله، برای دهمانن وسایل و شیر انواع
 یلهوس به شونده کنترل شیرهای و فشار تقلیل شیرهای همچنین همانند،

 ترموستات



محور هم برق هایهادی سایر و محور هم کابل 


 تنفس) پزشكي مصارف برای اکسیژن کنندهمرطوب با شده امتو دیواری فلومتر

 (مصنوعي




 لشام ها،داده سایر یا تصویر صدا، دریافت یا انتقال جهت هادستگاه سایر
 هایتگاه)ایس سیمبي یا سیم با شبكه یک در ارتباط برقراری برای دستگاه

 اصلي(( مخابراتي)



قرابه، بطری، تنگ و اشیا همانند 


اجزا و قطعاتي که معلوم باشد منحصرا یا اساسا مربوط به موتورهای پیستوني 

 احتراقي است. –درون سوز جرقه ای 


ین آالت و دستگاه ها برای از صافي گذراندن یا تصفیه کردن گازهاسایر ماش 

شیر یا خامه کنسانتره و شیرین شده به غیر از حالت جامد 
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 تجارت خدمات عمان -4

های است. با وجود اینکه طی سالکسری تراز تجاری همراه بوده  های گذشته، عمان در تجارت خدمات همواره باطی سال

که این کسری ، موجب شده آناخیر حجم تجارت خدمات عمان روند صعودی داشته اما رشد بیشتر واردات خدمات از صادرات 

 12.1این میان  میلیارد دالر تجارت خدمات داشته که از 13.2، عمان معادل 2214در سال . باشدهر ساله در حال افزایش 

 میلیارد دالر آن به صادرات خدمات این کشور اختصاص داشته است.  3.4میلیارد دالر آن به واردات و 

 (ITCمنبع: مرکز تجارت جهانی )

 

 ها تجارت خدمات عمان به تفکیک بخش

حمل  شودشاهده میدهد. همانطور که مو واردات عمان در بخش های مختلف خدماتی را نشان میارزش صادرات  3جدول 

داشته است. از این سهم رقمی حدود  2214درصد( را در ارزش واردات خدمات عمان در سال  7..3و نقل بیشترین سهم )

 خدمات در بخش صادراتدرصد مربوط به حمل و نقل هوایی بوده است.  4.3درصد مربوط به حمل و نقل دریایی و  34.3

درصد سهم صادرات خدمات گردشگری  44.2از  درصد( اختصاص داشته است. 44.2نیز بیشترین سهم به خدمات گردشگری )

 دشگری کسب و کار مربوط بوده است.درصد آن به گر 12.2درصد آن به گردشگری فردی و  32.1نیز 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 2165 -سهم بخش های مختلف خدماتی از صادرات و واردات خدمات عمان -3جدول 

 BPMکد 
 شرح خدمات

 واردات

دالر( ارد)میلی  

واردات کل سهم از  

  )درصد(

 صادرات

 )میلیارد دالر(

 سهم از کل صادرات 

 )درصد(

S 122 3.4 122 12.1 کل خدمات 

 32.1 1.3 7..3 3.3 حمل ونقل         3

 22.3 2.7 4.3 2.4 حمل و نقل هوایی                  3.2

 ..14 2.4 34.3 3.4 حمل و نقل دریایی                  3.1

 12 2.2 33 3.3 سایر خدمات کسب و کار         12

 12 2.2 33 3.3 کاروخدمات کسب خدمات فنی، مرتبط با تجارت و سایر                  12.3

 44.2 1.4 17.2 1.7 گردشگری         4

 32.1 1.1 14.1 1.4 فردیگردشگری،                   4.2

 12.2 2.4 3.1 2.3 کسب و کار گردشگری،                  4.1

 1.2 2.24 12 1 بیمه و حقوق بازنشستگی         2

 2.1 1.1 2.1 2.2 (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات )         3

 (ITC) المللی بینمرکز تجارت  منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 

44 
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 پیوست

 هر گروه کاالیی در رقمی 1تعرفه عمده  ردیف 9به همراه  2161های کاالیی عمده وارداتی عمان در سال گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2161سال 

 انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی
تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی یا سایر شبکه های بی سیم 


ای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و سایر انواع شیر و وسایل همانند بر

 شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.


432. 43یا  432. 41آالت سوراخ کردن زمین یا چاه کندن مشمول شماره فرعی قطعات ماشین 
 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 

ساخته های پیشپنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در، پشت دری، نرده( از چدن، آهن یا از فوالد؛ باستثنای ساختمان

  ؛34  22شماره 



ها جوشایر لولهس( داده شده از درازا با قوسARCالکتریکی غوطه )ور 
های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فوالد )غیر از چدن(.ها و پروفیلسایر  لوله 

لزات وشش از فمروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پ

 گرانبها و اشیا ساخته شده از این مواد؛ زیورآالت بدلی، سکه


 ساخته، یا به شکل پودر.خام یا نیمهدیگر اشکال خام طال ) از جمله طالی آبکاری شده با پالتین( به اشکال 
ها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبهاسایر زیورآالت یا جواهر آالت و اجزاء آنها، از فلزات گرانب 
زیور آالت یا جواهرات و اجزاء آنها،  از نقره حتی آبکاری شده، روکش شده یا پوشش شده 

 چدن، آهن و فوالد

برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل دارای دندانه های غیر ممزوج فقط آهنگری شده،ها از آهن یا از فوالدسایر میله ،
 اند.هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدهیافتگی



های معدنی آهنمحصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه 
.سایر محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج 

 نواع نباتاتا
رنج نیمه(سفیدشدهSemi milled Rice(یا 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
 یا بیشتر 2.34پلی اتیلن با وزن )چگالی( مخصوص 
 2.34پلی اتیلن با وزن )چگالی( مخصوص کمتر از 
33  14لغایت  33  21های سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره. 

 یعی، محصوالت  خوراکی که منشأ حیوانی دارند شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل طب


ا مواد کننده دیگر اضافه شده بدون افزودن شکر یشده، به شکل پودر یا به آن قند یا سایر مواد شیرینشیر و خامه شیر، غلیظ

 شیرین کننده


مواد اولیه شیر خشک اطفال حاوی چربی گیاهی 

دیگر که میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از  کنندهامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرینشیر و خ
 درصد وزنی بیشتر نباشد. 2
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هر گروه کاالیی در رقمی 1تعرفه عمده  ردیف 9به همراه  2161های کاالیی عمده وارداتی عمان در سال گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2161سال 

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

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

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 

 کارتام( سایر روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذبCarthame یا 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 
 میلیمتر بیشتر باشد 2مفتول مسی که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 
کاتود و قطعات کاتود 

 آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی،سنجش، کنترل، ...
های همانند، فقط با نمایشگر مکانیکی ساعت مچی، ساعت جیبی و ساعت 
 سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی 
 کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی )تنفس مصنوعی(فلومتر دیواری توام شده با مرطوب 

 سایر محصوالت شیمیایی


یگر گفته های کاتالیتیک، که در جای دکننده واکنش شیمیایی و فرآوردهسایر مواد شروع کننده واکنش شیمیایی ، مواد تسریع

 تعرفه نشده باشد نشده و مشمول شماره دیگر


 های آماده برای سیمان، مالط و بتونافزودنی 


ی یا های صنایع شیمیایگری؛ محصوالت شیمیایی و فرآوردههای ریختهها یا مغزی قالبهای آماده برای قالبسایر چسباننده

ر نشده و مشمول شماره دیگگفته درجای دیگر کهبیعی(،طهای متشکل از مخلوط محصوالتصنایع وابسته )ازجمله فرآورده
 تعرفه نشده باشد.



 محصوالت دارویی


( متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای 32  22یا  32  24، 32  22سایر داروهای )باستثنای محصوالت شماره 

 که از طریق عبور از پوست تجویزمقادیر معین )از جمله آنهایی مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل
 فروشی.بندی برای خردهاند( یا به صورت بستهشده




کنولوژیک های بیو تها دیگر مشتقات خونی و محصوالت مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندنتی سرم

 بدست آمده باشند


( دارای سایر آنتی بیوتیک ها32  22یا  32  24، 32  22یر داروهای )باستثنای محصوالت شماره سا 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هر گروه کاالیی در رقمی 1تعرفه عمده  ردیف 9به همراه  2161های کاالیی عمده وارداتی عمان در سال گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2161سال 

 آبی -هوایی -سایر وسایل نقلیه زمینی 
 کیلوگرم 14222هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 
یا هلیکوپتر سایر اجزاء و قطعات هواپیما 


سایر دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی؛ دستگاهها و ادوات برای فرودآمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه 

 های زمینی برای آموزش پرواز؛ اجزاء و قطعات آنهاناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات همانند؛ دستگاه


 سترسنگ فلز، جوش و خاک
از جمله پیریت آهن تفته شده )خاکستر پیریت( به هم فشرده نشده های آن،سنگ آهن و کنسانتره 
از جمله پیریت آهن تفته شده )خاکستر پیریت( به هم فشرده شده های آن،سنگ آهن و کنسانتره 
جوش دانه( دانهGranulated slagنی ( )جوش شSlag sandکه از ساختن چدن، آهن یا فوالد به دست می ).آید 

 شکالت و فراورده های غالت  -شیرینی


(، Communion wafersسازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر )سازی یا بیسکویتسایر محصوالت خبازی، نان شیرینی

 Riceشکل ورق )، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول بهکاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای الک و مهر

paper.و محصوالت همانند ) 



های خوراکی دارای کاکائو. سایر شکالت و سایر فرآورده 
سایر قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز 

راغ و وسایل روشنایی، چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی، خواب و همانند، چجراحی ؛ اسباب تخت-مبل ؛ مبل های طبی

 های پیش ساختههای نورانی راهنما و اشیا همانند، ساختمانتابلو


مبل های چوبی از انواعی که در اتاق خواب قرار می گیرند 
چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی 
 ملگلخانه با تجهیزات کا 
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