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 بسمه  تعالی

 مقدهم

دادی  رد جهان امروز  هب  منظور  کاانت و نعمتهای خدا ت خالاقهن  فعاالن اقتصادی  کشوراه    و  رد ساهی  بهرگیری از ام  و    یخدمات  ،ییی مبادالت  کاالو تولیدا

از اینرو شاهد رشد و شکوافییی  مبادالت  اطالعات و تکنولوژیهای ربرت  موجب گردیده ات کشوراه   رد سطوح مختلف با یکدیگر رد تعامل و ارتباط باشند و تبادل 

ت و محصوالت مصرفی رد جهان باشیم ولید محصوالت  صارداتی با کیفیت گوی سبقت را رد نیز  توانسته است  با  ت  رد این رهگذر،  کشورمان اریان . تولیدا

گاهی مطلوب رد بازار اهی هدف صارداتی خود  پیدا کند  یکی از این  بازاراهی هدف  ربای صاردات محصوالت تولیدی و . بسیاری از کشوراه  ربباید و جای

گزارش پیشرو  رد . این کشور حوزه خلیج افرس  دارای سابقه  دریینه ای میباشد صارداتی  غیر نفتی کشورمان ، کشور عمان میباشد  هک مبادالت تجاری  اریان با 

 .مورد ارزیابی قرار دهد 0233این کشور هدف طی سال نظر دارد ات عملکرد تجاری  مطلوب   کشورمان را با 

 .امید  هک مورد  بهره مندی  مخاطبا ن   گرامی  قرار گیرد
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 :عمان  معرفی مختصری از کشور

شبه جزیره  کشوری پادشاهی است در شرق( سلطنة عمان :عربی به) نشین عُمان سلطانکشور

محدود  دریای عمان و از شمال به دریای عرب عمان از شرق به. است مسقط این کشور شهر پایتخت .عربستان

عمان . یه استهمسا امارت متحده عربی و عربستان سعودی و از غرب با یمن این کشور از جنوب با. شود می

 [۲][۱].است ایران با مرز دریایی همچنین دارای

هر چند نسبت به همسایگان، این . منبع اصلی درآمد کشور، نفت است کشورهای عربی خلیج فارس همانند سایر

منبع جایگزین . نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند گیری ماهی و کشاورزی .کشور تولید کننده متوسطی است

 .است گردشگری،دیگر

 بُرَیمی-ظاهره-وُسطی-داخلیه-شرقیه-باطنه-مُسندم-ظُفار-مسقط: عمان تقسیمات کشوری

 :می باشدنه واحد اداری  کشور عمان دارای

 استان بریمی-استان ظفار-استان مسندم-استان مسقط:چهار استان*

 منطقه وسطی-منطقه شرقیه-منطقه داخلیه-ظاهره منطقه-باطنه منطقه :پنج منطقه *

 :سیاست

المللی و  های بین گیری کارانه در رویکردها و جهت در عرصه سیاست خارجی عمان پیوسته به نوعی از ثبات محافظه

استان  اندکی پس از به قدرت رسیدن قابوس، او با شورش گروهی چپگرا در ایالت. ای مشهور بوده است منطقه

از . و ارتش ایران بر آنها غلبه کند محمدرضا شاه پهلوی مواجه شد ولی توانست با حمایت شورش ظفار طی ظفار

 .داند همین رو، او بقای تخت و تاج خود را تا حد زیادی مدیون ایران می

باال گرفت و بیشتر کشورهای عربی از  ای ایران برنامه هسته ، در حالی که در مناقشه بر سرلیکس ویکی بنا به اسناد

آمریکا درخواست حمله به ایران را داشتند، عمان تالش داشته تا نقش میانجیگر را بین ایران و آمریکا حتی از پیش 

 .داشته باشد باراک اوباما دولتاز روی کار آمدن 

 گاز طبیعی، کروم، سنگ گچ، سنگ آهک سنگ مرمر،، برخی از آزبست مس، نفت، :منابع طبیعی

 (۲1۱۱) ٪77.99: دیگر -  ٪1.۱۲: دائمی محصوالت  - ٪1.۱: زمین های قابل کشت :استفاده از زمین

 های دوره ای خشکسالی کشور؛ در گرد و غبار طوفان بزرگ و شن افزایش و تابستان باد:طبیعی خطرات
 محدود طبیعی آب شیرین منابع. نشت نفت از ساحل آلودگی. شوری خاک افزایش :محیط زیست  مسائل جاری

 آفریقایی، (بنگالدش، سریالنکا، پاکستانهند، ) جنوب آسیا، بلوچ، عرب  :های قومیگروه 

 هندی لهجه، اردو، بلوچ، انگلیسی، (رسمی) عربی  :زبان ها

 ، ٪۱ دیگر، 1.۱> یهودی، ٪1.9 بودایی، ٪... هندو، ٪..5 مسیحی، ٪7..9( ؛مسلمان  :ادیان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_(%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86#cite_note-B-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86#cite_note-B-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 .5۲۱799نفر    :جمعیت

سازمان ملل  داده های، با توجه به را تشکیل می دهند از کل جمعیت ٪51 بیش از انمهاجر: توجه داشته باشید

 (۲1۱5) متحد

 .(EST ۲1۱5) 70951111111 $   :(برابری قدرت خرید) تولید ناخالص داخلی

 .(EST ۲1۱5) 9۱7.1111111 $   (:نرخ تبادل اداری) تولید ناخالص داخلی

 .(EST ۲1۱5) ٪۱..   :واقعی نرخ رشد - تولید ناخالص داخلی

 .۲7،911 (۲1۱5 EST) $  (:PPP) سرانه - تولید ناخالص داخلی

 .(EST ۲1۱5) از تولید ناخالص داخلی ٪55.۲  :ناخالص ملی صرفه جویی در

 ٪۱9.9: مصرف دولت  -  ٪..51 :خانگی مصرف  : ترکیب – تولید ناخالص داخلی

 .(EST ۲1۱5)  ٪57.0-: خدمات کاال و واردات   -   ٪55.9: کاال و خدمات صادرات

  ٪50.5: خدمات -  ٪50.0: صنعت -٪۱: کشاورزی   :منشاء توسط بخش، ترکیب - تولید ناخالص داخلی

 ماهی. ، گاوشتر. ، موز، یونجه، سبزیجاتلیمو خرما،  : کشاورزیعمده محصوالت 

، ساخت و ساز. تولید( LNG) گاز طبیعی مایع طبیعی و، و تصفیه نفت خام تولید   :صنایععمده محصوالت 

 فیبر نوری، مواد شیمیایی، مس، فوالدسیمان، 

 .(EST ۲1۱5) ٪..5 :تولید نرخ رشد صنعتی

 نفر 759911   :نیروی کار

 .(EST ۲110) ٪.۱  :نرخ بیکاری

 .(EST ۲1۱5) 5.091111111 $: هزینه  -  500۲1111111 $: درآمد  :بودجه

 .(EST ۲1۱5) تولید ناخالص داخلیاز  ٪0۲   :سایر درآمدها مالیات و

  .(EST ۲1۱5) ٪۱.5   (:قیمت مصرف کننده) نرخ تورم

 .(EST ۲1۱5) 5۲۲1111111. $   :صادراتارزش  

 ، منسوجاتفلزات، ماهی، reexports نفت،   : صادراتعمده محصوالت 

، ٪0.0، تایلند ٪۱1بی ، کره جنو٪۱1.0، امارات متحده عربی ٪۱۲.7، ژاپن ٪5۱.9 چین   : صادراتشرکای   

 (۲1۱۲) ٪0.0سنگاپور 

 .(EST ۲1۱5) 519.1111111 $   :وارداتارزش                

 ریسگ، دام مواد غذایی،، کاالهای تولیدی، تجهیزات حمل و نقل   : وارداتعمده محصوالت 

 (۲1۱۲) ٪5.۱، ٪5.5، چین درصد ..9، هند ٪..۱۲، ژاپن ٪۲0.۱ امارات متحده عربی  : وارداتشرکای 

 .(EST ۲1۱۲) روز / بشکه 7۲5911   :یتولید نفت خام

 .(EST ۲1۱1) روز / بشکه 91.۱11   :یصادرات  نفت خام

 .(EST ۱ژانویه  ۲1۱5) بشکه میلیارد ...   : نفت خام ثابت ذخایر

 .(EST ۲1۱1) روز / بشکه ۱50511   : تصفیه شده فرآورده های نفتی :تولید 
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 .(EST ۲1۱۱) روز / بشکه 79111   : تصفیه شده نفتیفرآورده های مصرف 

 .(EST ۲1۱1) روز / بشکه 099۱1   : تصفیه شده فرآورده های نفتیصادرات 

 .(EST ۲1۱1) روز / بشکه ۲571   :واردات - تصفیه شده فرآورده های نفتی

 .(EST ۲1۱۲) متر مکعب 5.701111111   : گازتولید میزان   

 .(EST ۲1۱۱) متر مکعب ۱1751111111   : گازصادرات 

 .(EST ۲1۱۱) متر مکعب ۱7.1111111   : گازواردات 

 .(EST ۱ژانویه  ۲1۱5) متر مکعب 907.11111111   : گازثابت  ذخایر

 (3102 -آمریکا  CIAبخش اطالعات استراتژیک و تجاری  سازمان  :منبع )
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 (3102)  0233 ربرسی  عملکرد تجاری اریان و عمان  طی سال  

 ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102واردات عمان از اریان طی سال جدول سرفصلهای  -0
 .  دالر میباشد 000082111بالغ بر ( 3102)  0233جمع  کل ارزش  دالری  واردات کشور عمان از ایران طی سال  

 دالر 000082111زش فصل به ار 21قسمت و  3قلم کاال  در   21تعداد :    0خالصه  جدول 

 

 شرح سرفصل ها شماره سرفصل ها ردیف
 ارزش دالری

(ارقام به هزار دالر)  

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 1  478039 

فوالد و چدن و آهن  72' 2  51851 

زنده حیوانات  01' 3  20234 

محصوالت و شیر فراورده های نشاسته، آرد، غالت،  19' 4  3290 

خاص های غده و ریشه و خوراکی سبزیجات  07' 5  1758 

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه  08' 6  1394 

نساجی کف های پوشش دیگر و فرش   57' 7  802 

تولید توتون بدل و تنباکو و توتون  24' 8  500 

آن ومحصوالت  پالستیک  39' 9  433 

ایزوتوپ گرانبها، فلز رکیبت آلی، غیر شیمیایی مواد  28' 10  359 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین  84' 11  347 

سیمان و آهک گچ، سنگ، خاک، گوگرد، نمک،  25' 12  341 

 249  آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای  33' 13

ساخته پیش ساختمان عالئم، ها، روشنایی مبلمان،  94' 14  218 

خوراکی حیوانی محصول عسل، مرغ، تخم لبنی، های ردهفراو  04' 15  174 

متفرقه شیمیایی محصوالت  38' 16  174 

سرامیکی محصوالت  69' 17  125 

 112  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی،  03' 18

دارویی محصوالت  30' 19  87 

فراورده های کاکائو و کاکائو  18' 20  78 

الکترونیکی جهیزاتت برق،  85' 21  73 

غذایی مواد فراورده های غیره و ، میوه، سبزیجات،  20' 22  68 

،  ۱57۲و گمرک   کشورمان طی سال    itcدر این بخش در نظر داریم   بر اساس  آمار منتشره از سوی سازمان جهانی 

ن را در زمینه صادرات و واردات و از حیث سر فصل های تعریف شده   در مقررات صادرات ایران و عما.ا.عملکرد تجاری  ج

 .    و واردات   جهانی مورد بررسی اجمالی قرار دهیم
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 ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102اریان طی سال  هب  ان عمصاردات جدول سرفصلهای -3

 .  دالر میباشد 232070111بالغ بر ( 3102)  0233جمع  کل ارزش دالری  صادرات  کشور عمان به  ایران طی سال  

 دالر 232070111فصل به ارزش  32قسمت و  01قلم کاال در  32:   3خالصه  جدول 

هاشرح فصل  شماره فصل ردیف   ارزش دالری 

زنده حیوانات 01' 1  238 

خوراکی گوشت زائد مواد و گوشت 02' 2  30 

 257  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی، 03' 3

خوراکی حیوانی محصول عسل، مرغ، تخم لبنی، های فراورده 04' 4  131 

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه 08' 5  75 

جات ترشی جات ادویه و چای، وه،قه 09' 6  1554 

حبوبات و غالت 10' 7  76 

 163  ،حیوانی روغن و گیاهی های چربی 15' 8

محصوالت آن و شیر  نشاسته، آرد، غالت، 19' 9  96 

 357  میوه، سبزیجات، 20' 10

دیگر های خوراکی فراورده های 21' 11  355 

سرکه نوشیدنی، 22'   3841 

تولید توتون بدل و تنباکو و توتون 24' 12  159982 

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 13  113 

دارویی محصوالت 30' 14  152 

 toileteries 3056 آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای 33' 15

آنها قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 23  62 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 24  59 

جات ترشی جات ادویه و چاشنی چای، قهوه، 09' 25  56 

است نشده مشخص دیگر جاهای در کاال سایر 99' 26  46 

جات عتیقه و قطعات جمع هنری، آثار 97' 27  45 

شکرو شیرینی و قندها 17' 28  37 

 31 دانه و دانه میوه 12' 29

فوالد یا آهن از محصوالت 73' 30  21 
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موم دندانسازی و ها رب شمع، واکس، گریس، صابون، 34' 16  163 

عکاسی یا سینمایی محصوالت 37' 17  404 

متفرقه شیمیایی محصوالت 38' 18  61 

آن فراورده های دیگر و پالستیک 39' 19  836 

آن فراورده های دیگر و الستیک 40' 20  62 

سفر محصوالت مهار، حیوانات، روده و دل چرم، فراورده های دیگر 42' 21  66 

چوب زغال چوب، از فراورده های دیگر و چوب 44' 22  126 

سایر و کاغذ کاغذ، خمیر فراورده های دیگر مقوا، و کاغذ 48' 23  32 

انسان دست ساخته الیاف 55' 24  2057 

دوزی قالب یا گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 61' 25  11993 

 قالب یا و نیست گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 62' 26

 دوزی

479 

 لباس مجموعه، شده، ساخته نساجی ه های دیگرفراورد سایر 63' 27

غیره و فرسوده  

200 

آنها قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 28  4405 

انسان موی مصنوعی، گل پر، پرنده، پوست 67' 29  33 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 30  112 

فوالد و آهن 72' 31  161 

فوالد یا آهن از محصوالت 73' 32  208 

مصنوعات و آلومینیوم 76' 33  635 

پایه فلز از غیره و چنگال، و کارد ادوات، ابزار، 82' 34  40 

پایه فلز از متفرقه فراورده های دیگر 83' 35  22 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین 84' 36  13346 

کیالکترونی تجهیزات برق، 85' 37  35463 

تراموا آهن، راه از نقلیه وسایل سایر 87' 38  79398 

غیره و دستگاه پزشکی، فنی، عکس، نوری، 90' 39  32 

ساخته پیش ساختمان عالئم، ها، روشنایی مبلمان، 94' 40  1799 

ورزشی لوازم بازی، بازی، اسباب 95' 41  207 

متفرقه تولید ات  محصوالت و  96' 42  232 

است نشده مشخص دیگر جاهای در کاال ایرس 99' 43  49 
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 ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102طی سال جهان  هب  عمان صاردات جدول سرفصلهای - 2 

 فصل 33قسمت و  3قلم کاال در 33با تعداد ( 3102)  0233جمع  کل ارزش دالری صادرات عمان به  جهان طی سال  

 . شددالر میبا 00337020111 بالغ بر

 ارزش دالری شرح فصل شماره فصل ردیف

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 1  41484780 

تراموا آهن، راه از نقلیه وسایل سایر 87' 2  4366226 

خاکستر و جوش فلز، سنگ 26' 3  1369713 

آلی شیمیایی مواد 29' 4  1310903 

 905985 کود 31' 5

عاتمصنو و آلومینیوم 76' 6  821596 

آن فراورده های دیگر و پالستیک 39' 7  755032 

فوالد و آهن 72' 8  751432 

الکترونیکی تجهیزات برق، 85' 9  489274 

فوالد یا آهن از فراورده های دیگر 73' 10  329421 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین 84' 11  328259 

خوراکی حیوانی محصول  عسل، رغ،م تخم لبنی، های فراورده 04' 12  264712 

سیمان و آهک گچ، سنگ، خاک، گوگرد، نمک، 25' 13  218615 

گندم گلوتن اینولین، نشاسته، مالت، فرز، محصول 11' 14  190988 

غیره و برش، محصوالت روغن، و گیاهی های چربی حیوانات، 15' 15  184714 

دتولی توتون بدل و تنباکو و توتون 24' 16  167228 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 17  134926 

 133257  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی، 03' 18

محصوالت و شیر فراورده های نشاسته، آرد، غالت، فرهنگ 19' 19  131654 

شناور های سازه دیگر و ها قایق ها، کشتی 89' 20  79520 

دیگر های خوراکی فراورده های 21' 21  73014 

سرامیکی محصوالت 69' 22  69137 

آنها قطعات و اجزاء و فضاپیما، هواپیما، 88' 23  64649 

زنده حیوانات 01' 24  57160 

مصنوعات و مس 74' 25  56718 

موم دندانسازی و ها رب شمع، واکس، گریس، صابون، 34' 26  53187 

متفرقه شیمیایی تمحصوال 38' 27  48873 

ساخته پیش ساختمان عالئم، ها، روشنایی مبلمان، 94' 28  46555 

خاص های غده و ریشه و خوراکی سبزیجات 07' 29  44768 

ظروف و ای شیشه 70' 30  40646 

دارویی محصوالت 30' 31  40249 

غذایی مواد فراورده های غیره و ، میوه، سبزیجات، 20' 32  36193 
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ایزوتوپ گرانبها، فلز ترکیب آلی، غیر شیمیایی مواد 28' 33  35900 

خوراکی گوشت زائد مواد و گوشت 02' 34  35212 

 30319  کاغذ کاغذ، خمیر فراورده های دیگر مقوا، و کاغذ 48' 35

غیره و سکه، فلزات، قیمتی، های سنگ مروارید، 71' 36  26481 

 25774  پزشکی، فنی، عکس، نوری، 90' 37

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه 08' 38  25684 

آن فراورده های دیگر و الستیک 40' 39  25636 

است نشده مشخص دیگر جاهای در کاال سایر 99' 40  24919 

 toileteries 17841 آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای 33' 41

حبوبات و غالت 10' 42  15491 

دوزی قالب یا گره و جانبی، لوازم پوشاک، های دیگرفراورده  61' 43  15283 

آنها قطعات و اجزاء و ساعت و ساعت 91' 44  15121 

شکر ،سازی شیرینی و قندها 17' 45  12389 

 11093  فراورده های دریایی غذاهای غذایی مواد و ماهی گوشت، 16' 46

 10845   غیره، و میوه، دانه ها، دانه 12' 47

derivs تانن، رنگرزی، عصاره برنزه، 32' 48 غیره و رنگدانه ،  10793 

غیره و فرسوده لباس مجموعه، شده، ساخته نساجی فراورده های دیگر سایر 63' 49  10473 

متفرقه تولید فراورده های دیگر 96' 50  10409 

آنها قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 51  9899 

چوب زغال چوب، از های دیگرفراورده  و چوب 44' 52  8899 

سرکه و فراورده های دیگر نوشیدنی، 22' 53  7732 

جات ترشی جات ادویه و چاشنی چای، قهوه، 09' 54  7031 

پایه فلز از غیره و چنگال، و کارد ادوات، ابزار، 82' 55  6221 

انسان دست ساخته الیاف 55' 56  5572 

 4963 پنبه 52' 57

جانبی لوازم و قطعات سیقی،مو آالت 92' 58  4668 

حیوانات علوفه غذایی، صنایع ضایعات مانده، 23' 59  3881 

غیره و تصاویر ها، روزنامه ها، کتاب چاپ 49' 60  3832 

انسان دست ساخته های رشته 54' 61  3470 

دوزی قالب یا و گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 62' 62  3318 

چرم و( واقعی خز از غیر) پوست و خام ستپو 41' 63  2280 

پایه فلز از متفرقه فراورده های دیگر 83' 64  2188 

غیره و هدر الیافی، سلولزی مواد چوب، از پالپ 47' 65  2051 

تجهیزات نورد، سهام تراموا، لوکوموتیو آهن، راه 86' 66  1770 

 1491 حصیر بافی و سبد بافی 46' 67

آن فراورده های و کاکائو 18' 68  1149 

ورزشی لوازم بازی، بازی، اسباب 95' 69  1138 

ان مصنوعات و قلع 80' 70  896 
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پنبه چوب از فراورده های دیگر و پنبه چوب 45' 71  770 

غیره و کشتی، های طناب مجموع ال، چند ریسمان نخ، نبافته، احساس، فشردن، و 56' 72  637 

نساجی کف های وششپ دیگر و فرش تابلو 57' 73  580 

قطع غیره و گل ریشه، المپ، گیاهان، زنده، درختان 06' 74  561 

عکاسی یا سینمایی محصوالت 37' 75  533 

سفر محصوالت مهار، حیوانات، روده و دل چرم، فراورده های دیگر 42' 76  524 

SAPS رزین، ها، لثه زدن، الک 13' 77  516  عصاره و گیاهی 

آن فراورده های دیگر و سرب 78' 78  382 

غیره و شالق، چوب،-صندلی ،-های میله زدن قدم چتر، 66' 79  223 

جات عتیقه و قطعات جمع هنری، آثار 97' 80  129 

81 '35 Albuminoids ها آنزیم چسب، شده، اصالح نشاسته ،  114 

 91 ابریشم 50' 82

plaiting مواد 14' 83  81  سبزی محصوالت نباتی، 

آن پارچه و اسب دم موی نخ حیوانات، پوست پشم، 51' 84  77 

غیره و ملیله توری، پرزی، پارچه یا و خاص شده بافته 58' 85  76 

باف قالب پارچه یا و بافتنی 60' 86  74 

آن فراورده های دیگر و نیکل 75' 87  67 

آن فراورده های دیگر و روی 79' 88  52 

انسان موی ی،مصنوع گل پر، پرنده، پوست 67' 89  37 

 25  حیوانی، منشاء با محصوالت 05' 90

آنها قطعات و اجزاء و سر پوشش 65' 91  23 

pyrophorics مسابقات، بازی، آتش منفجره، مواد 36' 92 غیره و ،  20 
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 (ر دالرارقام به هزا)  ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102طی سال جهان  از  عمان واردات جدول سرفصلهای  -4

 فصل 30قسمت و  3قلم کاال در 30با تعداد ( 3102)  0233جمع  کل ارزش دالری واردات عمان از جهان طی سال  

 . دالر میباشد 23220032111بالغ بر 

 

 شرح فصل شماره فصل ردیف
ارزش 

 دالری

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 1  1037252 

فوالد یا آهن زا فراورده های دیگر 73' 2  5941150 

ایزوتوپ گرانبها، فلز ترکیب آلی، غیر شیمیایی مواد 28' 3  3559484 

فراورده های کاکائو و کاکائو 18' 4  1782975 

oleagic میوه ها، دانه 12' 5 نفت  غیره، و میوه، دانه، دانه، ،  1451199 

خوراکی گوشت زائد مواد و گوشت 02' 6  1347887 

دیگر های خوراکی ه هایفراورد 21' 7  1150891 

تولید توتون بدل و تنباکو و توتون 24' 8  720667 

آن فراورده های دیگر سرمت، پایه، فلزات سایر 81' 9  653308 

تراموا آهن، راه از نقلیه وسایل سایر 87' 10  624629 

ساخته پیش ساختمان عالئم، ها، روشنایی مبلمان، 94' 11  596219 

غیره و برش، محصوالت روغن، و گیاهی های چربی انات،حیو 15' 12  459107 

شناور های سازه دیگر و ها قایق ها، کشتی 89' 13  408867 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین 84' 14  353002 

 335656  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی، 03' 15

 332958  نی،حیوا منشاء با محصوالت 05' 16

 toileteries 310459 آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای 33' 17

خوراکی حیوانی محصول  عسل، مرغ، تخم لبنی، های فراورده 04' 18  290402 

شده بافته پارچه مقاله، نخ ، نساجی الیاف سبزیجات 53' 19  285419 

سیمان و آهک گچ، سنگ، خاک، گوگرد، نمک، 25' 20  252593 

آن فراورده های دیگر و پالستیک 39' 21  248376 

آلی شیمیایی مواد 29' 22  247396 

آن تولید مصنوعی، خز و واقعی خز 43' 23  238416 

plaiting مواد 14' 24  233674  سبزی محصوالت نباتی، 

ورزشی لوازم بازی، بازی، اسباب 95' 25  204984 

الکترونیکی تجهیزات برق، 85' 26  179230 

نساجی کف های پوشش دیگر و فرش تابلو 57' 27  169520 

 158523 ابریشم 50' 28

فوالد و آهن 72' 29  152606 
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آنها قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 30  150860 

متفرقه شیمیایی محصوالت 38' 31  146694 

خاص های غده و ریشه و خوراکی سبزیجات 07' 32  142994 

زنده اناتحیو 01' 33  140759 

تجهیزات نورد، سهام تراموا، لوکوموتیو آهن، راه 86' 34  129112 

آن پارچه و اسب دم موی نخ حیوانات، پوست پشم، 51' 35  117137 

محصوالت و شیر فراورده های نشاسته، آرد، غالت، فرهنگ 19' 36  112585 

عقط غیره و گل ریشه، المپ، گیاهان، زنده، درختان 06' 37  107657 

مصنوعات و مس 74' 38  102876 

ظروف و ای شیشه 70' 39  102285 

دارویی محصوالت 30' 40  101975 

گندم گلوتن اینولین، نشاسته، مالت، فرز، محصول 11' 41  90392 

آنها قطعات و اجزاء و فضاپیما، هواپیما، 88' 42  85802 

پایه فلز از متفرقه فراورده های دیگر 83' 43  85238 

دوزی قالب یا گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 61' 44  83941 

 83725 پنبه 52' 45

غیره و دستگاه پزشکی، فنی، عکس، نوری، 90' 46  82930 

غیره و تصاویر ها، روزنامه ها، کتاب چاپ 49' 47  80587 

جات عتیقه و قطعات جمع هنری، آثار 97' 48  74772 

موم دندانسازی و ها رب شمع، واکس، گریس، ،صابون 34' 49  73065 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 50  67513 

غذایی مواد فراورده های غیره و ، میوه، سبزیجات، 20' 51  64855 

derivs تانن، رنگرزی، عصاره برنزه، 32' 52 غیره و رنگدانه ،  50025 

انسان موی مصنوعی، گل پر، پرنده، پوست 67' 53  48662 

 37680 کود 31' 54

چرم و( واقعی خز از غیر) پوست و خام پوست 41' 55  34571 

سرامیکی محصوالت 69' 56  33907 

سرکه و فراورده های دیگر نوشیدنی، 22' 57  32752 

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه 08' 58  32556 

عکاسی یا سینمایی تمحصوال 37' 59  30452 

شکر سازی شیرینی و قندها 17' 60  28374 

آن جانبی لوازم و قطعات مهمات، و سالح 93' 61  27681 

غیره و ملیله توری، پرزی، پارچه یا و خاص شده بافته 58' 62  27436 

مصنوعات و آلومینیوم 76' 63  27076 

واناتحی علوفه غذایی، صنایع ضایعات مانده، 23' 64  25801 

خاکستر و جوش فلز، سنگ 26' 65  23497 
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متفرقه تولید فراورده های دیگر 96' 66  23198 

آن فراورده های دیگر و سرب 78' 67  17678 

جات ترشی جات ادویه و چاشنی چای، قهوه، 09' 68  17246 

انسان دست ساخته الیاف 55' 69  15957 

pyrophorics قات،مساب بازی، آتش منفجره، مواد 36' 70 غیره و ،  14485 

باف قالب پارچه یا و بافتنی 60' 71  14130 

دوزی قالب یا و نیست گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 62' 72  12668 

73 '35 Albuminoids ها آنزیم چسب، شده، اصالح نشاسته ،  12614 

غیره و فرسوده لباس جموعه،م شده، ساخته نساجی فراورده های دیگر سایر 63' 74  6466 

آنها قطعات و اجزاء و ساعت و ساعت 91' 75  5603 

غیره و هدر الیافی، سلولزی مواد چوب، از پالپ 47' 76  5361 

 5145  فراورده های دریایی غذاهای غذایی مواد و ماهی گوشت، 16' 77

غیره و سکه، فلزات، قیمتی، های سنگ مروارید، 71' 78  4853 
79 

انسان دست ساخته های رشته 54'  4787 
80 

پنبه چوب از فراورده های دیگر و پنبه چوب 45'  4615 
81 

سایر و کاغذ کاغذ، خمیر فراورده های دیگر مقوا، و کاغذ 48'  2386 
82 

است نشده مشخص دیگر جاهای در کاال سایر 99'  2006 
83 

آن فراورده های دیگر و الستیک 40'  1743 
84 

آن فراورده های دیگر و روی 79'  1727 
غیره و کشتی، های طناب مجموع ال، چند ریسمان نخ، نبافته، احساس، فشردن، و 56' 85  1683 

پارچه پارچه الیه چند یا اندوده آغشته، 59' 86  1584 

غیره و شالق، چوب،-صندلی ،-های میله زدن قدم چتر، 66' 87  1440 

چوب زغال چوب، از رفراورده های دیگ و چوب 44' 88  1248 

مصنوعات و قلع 80' 89  1028 

حبوبات و غالت 10' 90  766 

آنها قطعات و اجزاء و سر پوشش 65' 91  634 

پایه فلز از غیره و چنگال، و کارد ادوات، ابزار، 82' 92  540 

SAPS رزین، ها، لثه زدن، الک 13' 93  507  عصاره و گیاهی 

plaiting مواد کننده تولید 46' 94 ، basketwork غیره و ،  207 

سفر محصوالت مهار، حیوانات، روده و دل چرم، فراورده های دیگر 42' 95  70 

جانبی لوازم و قطعات موسیقی، آالت 92' 96  
 

26 
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(ارقام به هزار دالر)  ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102طی سال جهان  صاردات اریان هب  جدول سرفصلهای -5  

 

 فصل 31قسمت و  3قلم کاال در 31با تعداد ( 3102)  0233جمع  کل ارزش دالری صادرات ایران به جهان طی سال  

 . دالر میباشد 02338882111بالغ بر 

 ارزش دالری شرح فصل شماره  فصل ردیف

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 1  49399657 

آن دیگرفراورده های  و پالستیک 39' 2  2984790 

آلی شیمیایی مواد 29' 3  2920157 

خاکستر و جوش فلز، سنگ 26' 4  2697442 

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه 08' 5  838814 

 827578 کود 31' 6

سیمان و آهک گچ، سنگ، خاک، گوگرد، نمک، 25' 7  523052 

فوالد و آهن 72' 8  401407 

ایزوتوپ گرانبها، فلز ترکیب آلی، غیر شیمیایی مواد 28' 9  347864 

مصنوعات و مس 74' 10  252038 

مصنوعات و آلومینیوم 76' 11  251313 

نساجی کف های پوشش دیگر و فرش تابلو 57' 12  180271 

خاص های غده و ریشه و خوراکی سبزیجات 07' 13  147711 

چرم و( واقعی خز از غیر) پوست و خام پوست 41' 14  109381 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین 84' 15  103694 

آن فراورده های دیگر و روی 79' 16  98932 

جات ترشی جات ادویه و چاشنی چای، قهوه، 09' 17  95660 

متفرقه شیمیایی محصوالت 38' 18  90004 

 78053  حیوانی، منشاء با محصوالت 05' 19

دارویی محصوالت 30' 20  71085 

غذایی مواد فراورده های غیره و ، میوه، سبزیجات، 20' 21  64008 

ظروف و ای شیشه 70' 22  59066 

فوالد یا آهن از فراورده های دیگر 73' 23  54876 

تراموا آهن، راه از نقلیه وسایل سایر 87' 24  45748 

SAPS رزین، ها، لثه زدن، الک 13' 25  36184  عصاره و گیاهی 

انسان دست ساخته الیاف 55' 26  30844 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 27  30632 

الکترونیکی تجهیزات برق، 85' 28  30271 

محصوالت و شیر فراورده های نشاسته، آرد، غالت، فرهنگ 19' 29  29420 

است نشده مشخص دیگر جاهای در کاال سایر 99' 30  28189 
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آن فراورده های دیگر و سرب 78' 31  28113 

سرامیکی محصوالت 69' 32  27034 

موم دندانسازی و ها رب شمع، واکس، گریس، صابون، 34' 33  26979 

زنده حیوانات 01' 34  25075 

آنها قطعات و اجزاء و فضاپیما، هواپیما، 88' 35  23702 

 23567  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی، 03' 36

 

آن پارچه و اسب دم موی نخ حیوانات، پوست پشم، 51' 37  19817 

derivs تانن، رنگرزی، عصاره برنزه، 32' 38 غیره و رنگدانه ،  17670 

 17120 پنبه 52' 39

شناور های سازه دیگر و ها قایق ها، کشتی 89' 40  16734 

انسان دست ساخته های رشته 54' 41  15274 

آن فراورده های کاکائو و اکائوک 18' 42  15236 

آن فراورده های دیگر و الستیک 40' 43  12649 

غیره و دستگاه پزشکی، فنی، عکس، نوری، 90' 44  12191 

غیره، و میوه، دانه، 12' 45  11586 

سرکه و فراورده های دیگر نوشیدنی، 22' 46  11423 

دیگر های خوراکی فراورده های 21' 47  10204 

شکر سازی شیرینی و قندها 17' 48  8904 

خوراکی حیوانی محصول  عسل، مرغ، تخم لبنی، های فراورده 04' 49  8163 

50 '63 
 فرسوده لباس مجموعه، شده، ساخته نساجی فراورده های دیگر سایر

غیره و  
7850 

پایه فلز از غیره و چنگال، و کارد ادوات، ابزار، 82' 51  7698 

جات عتیقه و قطعات جمع ،هنری آثار 97' 52  7485 

53 '35 Albuminoids ها آنزیم چسب، شده، اصالح نشاسته ،  4593 

ساخته پیش ساختمان عالئم، ها، روشنایی مبلمان، 94' 54  4525 

 toileteries 4213 آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای 33' 55

غیره و تصاویر ها، روزنامه ها، کتاب چاپ 49' 56  4208 

خوراکی گوشت زائد مواد و گوشت 02' 57  3998 

58 '56 
 های طناب مجموع ال، چند ریسمان نخ، نبافته، احساس، فشردن، و

غیره و کشتی،  
3765 

plaiting مواد 14' 59  3588  سبزی محصوالت نباتی، 

سایر و کاغذ کاغذ، خمیر فراورده های دیگر مقوا، و کاغذ 48' 60  2660 

چوب زغال چوب، از اورده های دیگرفر و چوب 44' 61  2529 

آنها قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 62  2479 

غیره و برش، محصوالت روغن، و گیاهی های چربی حیوانات، 15' 63  2387 
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غیره و هدر الیافی، سلولزی مواد چوب، از پالپ 47' 64  2219 

غیره و سکه، فلزات، قیمتی، های سنگ مروارید، 71' 65  2182 

گندم گلوتن اینولین، نشاسته، مالت، فرز، محصول 11' 66  2085 

متفرقه تولید فراورده های دیگر 96' 67  2072 

 1961  فراورده های دریایی غذاهای غذایی مواد و ماهی گوشت، 16' 68

حیوانات علوفه غذایی، صنایع ضایعات مانده، 23' 69  1957 

ورزشی لوازم ،بازی بازی، اسباب 95' 70  1732 

قطع غیره و گل ریشه، المپ، گیاهان، زنده، درختان 06' 71  1730 

باف قالب پارچه یا و بافتنی 60' 72  1693 

تجهیزات نورد، سهام تراموا، لوکوموتیو آهن، راه 86' 73  1270 

pyrophorics مسابقات، بازی، آتش منفجره، مواد 36' 74 غیره و ،  1161 

دوزی قالب یا گره و جانبی، لوازم پوشاک، ده های دیگرفراور 61' 75  995 

حبوبات و غالت 10' 76  798 

غیره و ملیله توری، پرزی، پارچه یا و خاص شده بافته 58' 77  760 

آن فراورده های دیگر سرمت، پایه، فلزات سایر 81' 78  741 

پایه فلز از متفرقه فراورده های دیگر 83' 79  721 

تولید توتون بدل و تنباکو و توتون 24' 80  637 

پارچه پارچه الیه چند یا اندوده آغشته، 59' 81  577 

دوزی قالب یا و نیست گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 62' 82  497 

آن فراورده های دیگر و نیکل 75' 83  424 

سفر محصوالت مهار، حیوانات، روده و دل چرم، فراورده های دیگر 42' 84  331 

آنها قطعات و اجزاء و ساعت و ساعت 91' 85  196 

آن تولید مصنوعی، خز و واقعی خز 43' 86  127 

عکاسی یا سینمایی محصوالت 37' 87  102 

 80 ابریشم 50' 88

شده بافته پارچه ، نخ ، نساجی الیاف سبزیجات 53' 89  62 

نانسا موی مصنوعی، گل پر، پرنده، پوست 67' 90  60 
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 (اراقم هب زهار دالر)ی ارزش دالررب اسا س  با ال رتین  3102طی سال جهان  از   واردات اریانجدول سرفصلهای -6
 فصل 37قسمت و  3قلم کاال در 37با تعداد ( 3102)  0233جمع  کل ارزش دالری واردات ایران از جهان طی سال  

 . دالر میباشد 38730320111بالغ بر 

ه فصلشمار ردیف  ارزش دالری شرح فصل 

زنده حیوانات 01' 1  17554 

خوراکی گوشت زائد مواد و گوشت 02' 2  475146 

 95031  آبزی مهرگان بی تنان، نرم پوستان، سخت ماهی، 03' 3

خوراکی حیوانی محصول  عسل، مرغ، تخم لبنی، های فراورده 04' 4  218274 

 10084  حیوانی، منشاء با محصوالت 05' 5

قطع غیره و گل ریشه، المپ، گیاهان، زنده، درختان 06' 6  4531 

خاص های غده و ریشه و خوراکی سبزیجات 07' 7  32565 

خربزه مرکبات، پوست آجیل، خوراکی، های میوه 08' 8  66624 

جات ترشی جات ادویه و چاشنی چای، قهوه، 09' 9  349993 

حبوبات و غالت 10' 10  4940285 

گندم گلوتن اینولین، نشاسته، مالت، فرز، صولمح 11' 11  11531 

 261923   غیره، و میوه، دانه،  12' 12

SAPS رزین، ها، لثه زدن، الک 13' 13  21250  عصاره و گیاهی 

plaiting مواد 14' 14  552  سبزی محصوالت نباتی، 

غیره و برش، محصوالت روغن، و گیاهی های چربی حیوانات، 15' 15  1880395 

 2706  فراورده های دریایی غذاهای غذایی مواد و ماهی گوشت، 16' 16

شکر ،سازی شیرینی و قندها 17' 17  435113 

آن فراورده های کاکائو و کاکائو 18' 18  3246816 

محصوالت و شیر فراورده های نشاسته، آرد، غالت، فرهنگ 19' 19  32517 

غذایی مواد ده هایفراور غیره و ، میوه، سبزیجات، 20' 20  54611 

دیگر های خوراکی فراورده های 21' 21  108089 

سرکه و فراورده های دیگر نوشیدنی، 22' 22  26928 

حیوانات علوفه غذایی، صنایع ضایعات مانده، 23' 23  1591159 

تولید توتون بدل و تنباکو و توتون 24' 24  379963 

سیمان و آهک گچ، سنگ، خاک، گوگرد، نمک، 25' 25  71841 

خاکستر و جوش فلز، سنگ 26' 26  54477 

غیره و تقطیر، محصوالت روغن، معدنی، سوخت 27' 27  419998 
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ایزوتوپ گرانبها، فلز ترکیب آلی، غیر شیمیایی مواد 28' 28  325851 

آلی شیمیایی مواد 29' 29  884304 

دارویی محصوالت 30' 30  1311346 

 254208 کود 31' 31

derivs تانن، رنگرزی، عصاره برنزه، 32' 32 غیره و رنگدانه ،  351524 

 toileteries 283075 آرایشی، لوازم عطر، ضروری، روغنهای 33' 33

موم دندانسازی و ها رب شمع، واکس، گریس، صابون، 34' 34  138847 

35 '35 Albuminoids ها آنزیم چسب، شده، اصالح نشاسته ،  160479 

pyrophorics مسابقات، بازی، آتش منفجره، مواد 36' 36 غیره و ،  2712 

عکاسی یا سینمایی محصوالت 37' 37  55284 

متفرقه شیمیایی محصوالت 38' 38  520594 

آن فراورده های دیگر و پالستیک 39' 39  1874068 

آن فراورده های دیگر و الستیک 40' 40  674829 

چرم و( اقعیو خز از غیر) پوست و خام پوست 41' 41  3920 

سفر محصوالت مهار، حیوانات، روده و دل چرم، فراورده های دیگر 42' 42  312962 

آن تولید مصنوعی، خز و واقعی خز 43' 43  86 

چوب زغال چوب، از فراورده های دیگر و چوب 44' 44  527234 

پنبه چوب از فراورده های دیگر و پنبه چوب 45' 45  610 

plaiting مواد ندهکن تولید 46' 46 ، basketwork غیره و ،  4048 

غیره و هدر الیافی، سلولزی مواد چوب، از پالپ 47' 47  90791 

سایر و کاغذ کاغذ، خمیر فراورده های دیگر مقوا، و کاغذ 48' 48  1337621 

غیره و تصاویر ها، روزنامه ها، کتاب چاپ 49' 49  32986 

 4442 ابریشم 50' 50

آن پارچه و اسب دم موی نخ حیوانات، پوست پشم، 51' 51  35373 

 89284 پنبه 52' 52

شده بافته پارچه مقاله، نخ ، نساجی الیاف سبزیجات 53' 53  5064 

انسان دست ساخته های رشته 54' 54  542014 

انسان دست ساخته الیاف 55' 55  517800 

56 '56 
 و کشتی، های طناب وعمجم ال، چند ریسمان نخ، نبافته، احساس، فشردن، و

 غیره
79288 

نساجی کف های پوشش دیگر و فرش تابلو 57' 57  35387 

غیره و ملیله توری، پرزی، پارچه یا و خاص شده بافته 58' 58  144485 



21 

 

 

پارچه پارچه الیه چند یا اندوده آغشته، 59' 59  147404 

باف قالب پارچه یا و بافتنی 60' 60  107724 

دوزی قالب یا گره و جانبی، لوازم پوشاک، های دیگرفراورده  61' 61  200084 

دوزی قالب یا و نیست گره و جانبی، لوازم پوشاک، فراورده های دیگر 62' 62  96699 

غیره و فرسوده لباس مجموعه، شده، ساخته نساجی فراورده های دیگر سایر 63' 63  95116 

نهاآ قطعات و اجزاء آن، مانند و گتر کفش، 64' 64  152706 

آنها قطعات و اجزاء و سر پوشش 65' 65  16934 

غیره و شالق، چوب،-صندلی ،-های میله زدن قدم چتر، 66' 66  13563 

انسان موی مصنوعی، گل پر، پرنده، پوست 67' 67  103499 

فراورده های دیگر غیره و میکا، نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، 68' 68  238432 

سرامیکی محصوالت 69' 69  441931 

ظروف و ای شیشه 70' 70'  369611 

غیره و سکه، فلزات، قیمتی، های سنگ مروارید، 71' 71'  1704363 

فوالد و آهن 72' 72'  2284069 

فوالد یا آهن از فراورده های دیگر 73' 73'  1519270 

مصنوعات و مس 74' 74'  55813 

آن فراورده های دیگر و نیکل 75' 75'  28380 

مصنوعات و آلومینیوم 76' 76'  300749 

آن فراورده های دیگر و سرب 78' 77  2518 

آن فراورده های دیگر و روی 79' 78  22155 

مصنوعات و قلع 80' 79  15942 

آن فراورده های دیگر سرمت، پایه، فلزات سایر 81' 80  12713 

پایه فلز از غیره و چنگال، و کارد ادوات، ابزار، 82' 81  292252 

پایه فلز از متفرقه فراورده های دیگر 83' 82  364658 

غیره و دیگ، ای، هسته راکتورهای آالت، ماشین 84' 83  6192391 

الکترونیکی تجهیزات برق، 85' 84  3762694 

تجهیزات نورد، سهام تراموا، لوکوموتیو آهن، راه 86' 85  152864 

امواتر آهن، راه از نقلیه وسایل سایر 87' 86  1493096 

آنها قطعات و اجزاء و فضاپیما، هواپیما، 88' 87  20096 

شناور های سازه دیگر و ها قایق ها، کشتی 89' 88  305848 

غیره و دستگاه پزشکی، فنی، عکس، نوری، 90' 89  1396256 

آنها قطعات و اجزاء و ساعت و ساعت 91' 90  77538 
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 :توضیحات  سفارت ایران در عمان  

اگرچه روابط اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نمی 

ی ازظرفیت های موجود به منظور ارتقاء لیکن با امضای برخی اسناد مهم میان دوکشور بسترهای الزم جهت بهره بردار. باشد

 :این اسناد عبارتند از. سطح همکاری های اقتصادی فراهم گردیده است 
موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری متقابل، موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، 

ری حمل ونقل هوائی ، و موافقت نامه بین المللی تاسیس کریدور بین موافقت نامه کشتیرانی بازرگانی، موافقت نامه همکا

به امضا ( ترکمنستان و قطر –ازبکستان –عمان –بین پنج کشور ایران ۱571که در اردیبهشت ) المللی ترانزیت کاال و مسافر

مبادله اطالعات فنآوری،  ویادداشت تفاهم های متعدد در زمینه های همکاری بین اتاق های بازرگانی دوکشور، رسیده است

عالوه تشکیل کمیته های تخصصی درحوزه های نفت و گاز، همکاری های علمی، ه گردشگری، وهمکاری در زمینه منابع آب، ب

امنیتی وسیاسی، گردشگری و کمیته پیگیری اجالس های کمیسیون مشترک بین دوکشور حاکی ازوجود اراده قاطع مقامات 

 .روابط در ابعاد مختلف میباشد عالیه دودولت برای گسترش
کمیسیون مشترک اقتصادی بین دوکشور نیز به عنوان رکن اصلی توسعه همکاری های اقتصادی درطول بیست سال گذشته 

اجالس موفق گردیده؛ راهکارهای الزم را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوکشور ارائه نماید اگرچه الزم  ۱5با برگزاری 

برنامه های پیشنهادی دراین کمیسیون متناسب با تحوالت داخلی و بین المللی وجهت مرتفع نمودن نیازهای  است طرحها و

 .روز دوکشور تدوین و منعقد شود
میلیون دالر بوده که از این میزان سهم  11.میالدی بیش از  ۲1۱1حجم مبادالت بازرگانی ایران و سلطنت عمان درسال 

تراز بازرگانی دوکشور در . میلیون دالر است ۲/005میلیون دالر و صادرات عمان به ایران  9/۱۱5صادرات ایران به عمان 

 .سنوات گذشته اغلب به نفع طرف عمانی بوده است

انبیج لوازم و قطعات موسیقی، آالت 92' 7۱  19158 

آن جانبی لوازم و قطعات مهمات، و سالح 93' 92  5435 

ساخته پیش ساختمان ،ها روشنایی مبلمان، 94' 93  800034 

ورزشی لوازم بازی، بازی، اسباب 95' 94  215327 

متفرقه تولید سایر 96' 95  211512 

جات عتیقه و قطعات جمع هنری، آثار 97' 96  8075 

است نشده مشخص دیگر جاهای رد کاالسایر 99' 97  133855 
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 : :عمده ترین اقالم صادراتی ایران به عمان

 .انواع میوه و سبزیجات ،مس خام ، قیروآسفالت، میلگرد، موادغذایی ، سیمان ، کلینکر
ش از نود درصد ازموادغذایی خود را از خارج ازکشور تامین می نماید، با توجه به مرغوبیت موادغذایی ایران و ازطرفی عمان بی

عالقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان وکاالهای ایرانی که عالوه برمرغوبیت دارای قیمت های رقابتی نسبت به مشابه آنها از 

 .سبی برای افزایش صادرات این نوع کاالبه عمان وجود دارددیگرکشورها می باشد، لذا بسترمنا

 : :مهمترین اقالم صادراتی عمان به ایران

 .انواع خودرو سواری و توریستی، عطر، لوازم آرایش، انواع البسه ، وکاالهای مختلف بصورت صادرات مجدد

 :پروژه ها

تصادی بویژه در صنعت نفت و پتروشیمی با این حال علیرغم وجود ظرفیت ها و قابلیتها جهت اجرای طرح های مشترک اق

سرمایه گذاری مشترک برای توسعه میدان گازی کیش، طرح صادرات گاز طبیعی ایران به عمان، بهره : طرحهائی همچون

،طرح سرمایه گذاری مشترک صنایع پتروشیمی، طرح (واقع درتنگه هرمز ) بخاء  –برداری ازحوزه مشترک گازی هنگام 

تولید اوره آمونیاک، به دلیل عدم رسیدن به توافق نهایی روی قیمت صادراتی گازخوراک از ایران به عمان این طرح مشترک 

: با این حال تعدادی پروژه های توسعه ای توسط پیمانکاران ایرانی درعمان اجراگردیده است از جمله.ها معلق مانده است

مگاواتی  1.نا درمنطقه صنعتی ریسوت استان ظفار، پروژه احداث نیروگاه مگاواتی توسط شرکت مپ 51پروژه احداث نیروگاه 

کیلومترجاده اصلی درمنطقه سمائل توسط شرکت راه و ۲1توسط شرکت ایرانی هیربدان درمسقط، پروژه راه به طول 

توسط شرکت  کیلومتر جاده فرعی دراستان مسندم ۲۲/.کیلومترجاده اصلی و  ۲۱/.، پروژه راه به طول  .۱۱ساختمان 

پروژه ساخت بندر صیادی سویق توسط شرکت مهندسی نام آوران آبسد، پروژه انتقال آب قصرسلطان درمنطقه قرم . کیسون

توسط شرکت گام اراک انجام کاشی کاری قصرهای سلطان قابوس توسط شرکت ایجاد محیط و بافت فرش بزرگ مسجد 

 .    ماندگار هنر ایرانی استساطان قابوس و کاشی کاری های آن ازجمله کارهای 

 

 :  3102رقبای تجاری  اریان رد رعصع تجاری رد کشور عمان طی سال 
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گلیس هلند بلژی کا  قطر ربزیل چین کره جنوبی آلمان اتیلند ایتالیا ان ک رتکیه فرانسه فدراسیون امارات متحده رعبی  ژاپن هند  رعبستان سعودی ایاالت متحده آمری
 گاپور کویت مالزی پاکستان بحرینروسیه استرالیا سن 

 

 (1)جدول شماره    

 (3112)میزان واردات عمان از ایران در گروه بندی های زیر
 

 فصولی که ایران به امارات صادرات دارد (دالر)میزان واردات از ایران گروه ردیف

 70-7۱-99-.9-90-95-9۲-07 95011. صنعت 1

 95-90-95-9۲-91-57-59-۲9-۲5-.۲ ۱50۲9.7.1 معدن ومحصوالت معدنی 3

 07-01-55-51-۲7-۲9 ۱5511 شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی 2

 50-5۲-5۱-9. ۲.9۲5.7 نساجی و صنایع دستی 4

 ۱5-۱۲-17-19-19-10 0۱1.۲50 کشاورزی 5

 ۲5-۲۲-۲۱-۲1-۱7-۱9-۱9-۱5 ۲51109۲ مواد غذایی 6

   جمــــــع کل
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 (3)جدول شماره 

 (3112)ی وارداتی عمان از ایران در گروه بندیهای زیر فصلهای عمده کاال

ت
صنع

 

(
ش به 

ارز

هزاردالر
) 

ت 
صوال

ن و مح
معد

ی
معدن

 

(
ش هزاردالر

ارز
ی  (

ی، پتروشیم
شیمیای

ی
و سلولز

 

(
ش به 

ارز

هزاردالر
) 

ع 
ی و صنای

نساج

ی
دست

 

(
ش به 

ارز

هزاردالر
ی (

کشاورز
 

(
ش به 

ارز

هزاردالر
) 

ی
مواد  غذای

 

(
ش به 

ارز

هزاردالر
) 

44 ۱۲957 35 95.111 32 ۲5.111 55 ۲01۱111 
14 

۱5.0111 16 ۲..111 

23 ۱77۱ 36 5799111 34 ۱۱111 61 59. 15 
۱.۱1111 15 5111 

22 ۲۲05 35 55.۲۱۱75 21 ۱۱۱111 63 5.11 12 
555111 12 9۲111 

24 057111 62 ۱5۲111 22 .95111 64 ۱9.111 14 
۲.۱111 14 ۲۱7.111 

25 ۲11 64 511911 24 959111 
  

13 
57111 31 ۲9111 

25 597.1 51 ۲51۱.5 41 511   12 
۲1111 31 ۲111 

41 7۱9 53 7.۱0.۲۲9 44 ۱۲111   
 

 33 0۲111 

44 99511 52 99۱79     
 

 32 5111 

 
 54 5۲111     

 
   

 
 56 ۲۲11     
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 2931جدول کل محصوالت صادراتی ایران به عمان در سال 

 (ای صادراتی بر اساس تعرفه ه)

 توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 

 

 

 

 

 

 دالر -ارزش 

01۱0111 
درصد بیشتر ولی  5شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 

 بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده% ۱1از 
75,000 

01۲۱171 
 یا( granules)به شکل پودر ، به شکل دانه ریز ( شیرخشک صنعتی )سایر 

 درصد وزنی باشد ۱/.به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از 
718,992 

 77,157 سایر تخم پرندگانبا پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 019۲711

 573,274 سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده 0197111

 208,800 عسل طبیعی 0171111

 
 1,653,223 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 15,360 تازه یا سردکرده. گوجه فرنگی 91۲1111

 19,500 پیازوموسیر 915۱111

 812,784 (broccoli).گل کلم و گل کلم بروکولی  910۱111

 21,781 تازه یا سردکرده.( ساالدی )کاهو کروی  91.۱۱11

 513,211 ساالدی(باستثنای کاهو کروی ) تازه یا سردکرده.کاهو  91.۱711

 5,760 تازه یا سرد کرده. شلغم . هویج  915۱111

 2,048 تازه یا سردکرده. خیاروخیارترشی 9191111

 vigna 1,762،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه.لوبیا  919۲111

 73,797 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 9177711

 40,555 نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده سیبکزمینی 9۱1۱111

 2,531 سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد 9۱۲7171
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 1,509,089 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 2,550 تازه یا خشک کرده. بادا م با پوست  91۲۱۱11

 1,642 تازه یا خشک کرده. بدون پوست بادا م  91۲۱۲11

 198 تازه یا خشک کرده. فندق با پوست  91۲۲۱11

 978 تازه یا خشک کرده. فندق بدون پوست  91۲۲۲11

 360 تازه یا خشک کرده. گردوی معمولی با پوست سخت  91۲5۱11

 1,453 تازه یا خشک کرده. گردوی معمولی بدون پوست سخت  91۲5۲11

 1,326 واع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشکان 91۲.۱۱1

 183 تازه یا خشک کرده.ا نجیر  910۲111

 10,998 تازه یا خشک کرده. پرتقال  91.۱111

91.۲111 
،  clementi)، کلمانتین (satsumasو  tangeriاز جمله )نارنگی 

 .مشابه ( hybrid)و مرکبات دو گونه ای (  wilkingsویلکینگ 
1,365 

 14,790 ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده( lemons)لیمو  111..91

 10 (ا نگورخشک کرده ) مویز 915۲1۱1

 6,552 تازه-خربزه وهماننده ان  919۱711

 420,728 تازه. سیب  919۱111

 10,945 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 917۲711

 218 تازه.توت فرنگی  9۱1۱111

 54,577 تازه. کیوی 9۱1.111

 94,455 انار تازه 9۱171۱1

 5,062 زرشک تازه 9۱171۲1

 342 سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند 9۱50111

9۱5.111 
مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک 

 این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر.کرده
3,636 

 
 632,368 کل فصل جمع
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 51,495 .گرم ۱1زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز  7۱1۲1۱۱

 1,579 گرم آماده برای خرده فروشی۱1انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز  7۱1۲1۱۲

 127,319 .گرم آماده برای خرده فروشی ۱1-51انواع زعفران دربسته بندی  7۱1۲1۱5

 70,200 گرم51زعفرا ن دربسته بندی بیش از 7۱1۲171

 
 250,593 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

۱۲177711 
میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا .سایر دا نه ها 

 مشمول نباشند
248 

۱۲۱51111 
کاه و پوست غالت، آمادهکنشده، حتی قطعهکقطعه شده، آسیابکشده، فشرده 

 .یا به هم فشرده به شکل حبه( Pressed)شده 
39,643 

 
 39,891 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 20,000 باشندکه در جای دیگری مذکور یا مشمول ن.سایر شیره ها و عصاره های نباتی  ۱51۲۱711

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

۱51۱1111 
سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ 

 .فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصوالت
255,746 

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 800 وشیده شده از قند و شکرحتی پ( Chewinggum)آدامس  ۱910۱111

۱9107111 
که در جای دیگری مذکور .بدون کاکائو .( همچنین شکالت سفید)شیرینی 

 نباشد
2,246 

 
 3,046 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

۱91.11۱1 
پودرکاکائوبدون قندوشکر یامواد شیرین کننده در بسته بندی های کمتر ا ز ده 

 یلوگرمک
108 

۱9157111 
. میله یاقلم. تخته. به صورت غیرا زبلوک.حاوی کاکائو. غیره. شکالت

 غیرمذکوردرجای دیگر
70,718 

 
 70,826 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

۱71۱۱111 
ا .که برا ی خرده فروشی بسته بندی شده باشد. فرآورده هابرا ی تغذیه کودکان

 آرد و غیرهز 
1,827,523 

۱71۲۱711 
سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر 

 از انواع حاوی تخم مرغ
280,507 

 7,125 .فرآوردهکهای غالت که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند ۱710۱111

۱7107111 
وقابل طبقه بندی در شماره  ۱7105111 لغایت ۱710۱111سایر غیر از ردیف های 

۱710 
38,665 

 22,699 ویفل ها و ویفرها ۱71.5۲11

۱71.7171 
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد .فطیر. غیره.سایرنان ها

 غیرمذکوردرجای دیگر
18,068 

 
 2,194,587 جمع کل فصل

   
   

 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 447 رب گوجه فرنگی ۲11۲71۱1

۲1197771 
پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای .مارماالد. ژله.مربا

 دیگرغیر هموژنیزه
122 

 3,559 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها ۲119۱711

 2,225 ...مخلوط ها آماده یا محفوظ شده به نحو دیگر ۲1197911

 3,080 ۲1197۲11لغایت  ۲119۱۱11سایر غیر از اقالم مشمول ردیفهای  ۲1197711

 12,900 آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با یک مقیاس بریکس  ۲1175۱11

۲1179771 
کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، )کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای 

 (لیچی
3,960 

 
 26,293 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 1,938 کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد ۲۱157171

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 42,149 که در جای دیگری مذکور نباشند.سایر نوشابه های غیرا لکلی  ۲۲1۲7111

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه عرفهشماره ت      

 462 سبوس ، فضوالتو سایر آخال از سایر غالت ۲51۲0111

 5,227 تفاله نیشکر و سایر آخال قندسازی.تفاله چغندر  ۲515۲111

 
 5,689 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 19,667 (ل خالص شده شام)نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی ۲.1۱1151

۲.1.7111 
باستثنای شن وماسه های فلزی فصل ).شن وماسه طبیعی

 غیرمذکوردرجای دیگر.(۲5
9 

 263 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور ۲.190171

 2,457 آسیاب شده( باریت ) سولفات باریم طبیعی ۲.۱۱۱1۱1

 63,196 دولومیت خردشده یا بریده شده ۲.۱9۱1۲1

۲.۱9۱171 
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها 

 سایر باالست ها
26,243 

 21,395 دولومی تکلیس یاتفته شده ۲.۱9۲111

 784 گچ بنایی ۲.۲1۲1۱1

 465 آهک زنده ۲.۲۲۱111

 30,515 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی ۲.۲5۲۱11

 550,097 (باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند ۲.۲5۲711

 150,000 سلستیت ۲.517151

 
 865,091 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 3,828,000 سنگ مس وکنسانتره های آن ۲5151111

 149,400 سنگ کروم وکنسانتره های آن ۲5۱11111

 
 3,977,400 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه تعرفهشماره 

 1,100 بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد.سایر زغال سنگ ها ۲91۱۱711

 130,942 درصد روغن بجزگرید دا رویی 1/.9سایرموم پارا فین هاباکمترا ز  ۲9۱۲۲171

 33,389,154 قیرنفت ۲9۱5۲111

 
 33,521,196 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  ضیحات تعرفهتو شماره تعرفه

 3,200 جامد.(سودسوزآور)هیدرو کسیدسدیم  ۲9۱.۱۱11

 5,775 ا کسیدهاوهیدروا کسیدهای آهن ۲9۲۱۱111

 19,800 نیترا ت آمونیوم ا نفجاری ۲950۲7۱1

 109,716 کربنات کلسیم ۲955.111

 58,320 سیلیکات سدیم جامد ۲957۱7۱1

۲90۲۱111 
مپلکس، از جمله آلومینیو سیلیکات با ساخت سیلیکاتکهای مضاعف یا ک

 شیمیایی مشخص یا غیر مشخص
56,895 

 
 253,706 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

۲7۱.5711 
سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل 

 (iso)نرمال ، استات دی نوسب 
10,368 
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

5110۲171 
سایردا روهای حاوی سایر آنتی بیوتیک که تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده 

 فروشی
67,554 

 42,982 سایر داروهای خرده فروشی دا را ی تولید دا خلی مشابه 511071۱1

 
 110,536 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه رفهشماره تع

 573,237 گالب استحصالی از گل محمدی 551۱71۱۱

551۱71۱7 
سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گالب 

 استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی
168 

 
 573,405 جمع کل فصل

   
 ردال -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 166,266 سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صالح شده ویژه رنگ ا تومبیل 5719.171

 80,000 سایررزینهای ا ورئیک وتیوا وره بغیرا ز پودر قالبگیری ا ز رزینهای ا ورئیک 5717۱171

57۱5۲171 
... بیشترباشدمیله mmتک رشته هاییکه بزرگترین بعدمبدا عرضیآن ا زیک

 یمرهای اتیلن وپلیمرهای کلروروینیلغیراز پل
98,584 

 3,600 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپالستیکی 57۱9۲711

57۱95511 
سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری کبا 

 کسایرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات
1,615 

57۱7۱171 
سانتیمتر ۲1ی حداکثر نوا رخودچسب بصورت رول باپهنا. ورق. صفحه

 غیرمذکوردرجای دیگر
9,600 

57۲1۲171 
صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی 

 مستحکم نشده
60,777 

57۲5۲۱71 
الیه .کیسه ا سپتیک . کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون1سایرکیسه 

 مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن
90 

 1,509 لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پالستیکی بجزظروف مالمین 57۲0۱171

57۲07111 
ا ز موا د . لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

 پالستیکی
63,900 

 79,482 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پالستیکی 57۲.۲111

 77,024 ا ز موا د پالستیکی.ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد  سایرلوا زم برای 57۲.7111

 81 مجسمه های کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پالستیکی 57۲50111
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57۲57177 
سایرمصنوعات ا زموا دپالستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژالتین 

 سخت
94,498 

 
 737,026 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  ضیحات تعرفهتو شماره تعرفه

 300 ا زکائوچوی ولکانیزه که درجای دیگر مذکور نباشد... تسمه نقاله  01۱1۱711

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

071۱۱111 
. جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا.بروشور. کتاب

 حتیتاشده
3,200 

 4,400 زوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشدهج.بروشور. کتاب 071۱7711

 5,269 (غیرشفاف )عکس برگردا ن  07197111

 
 12,869 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

.91۱۱111 
گره . حیوا ن(کرک )ا زپشم یاا زموی نرم .فرش وسایرکف پوش های نسجی

 .باف
1,892,873 

.91۲۱171 
دست باف همانند غیر مذکور درجای )کارامانی ،فرشها(غیرازسوزنی )ک شوما

 (دیگر 
35,798 

.91۲0711 
غیرمذکوردرجای . آماده مصرف.کف پوش های مخملی باف ا زسایرموا دنسجی

 دیگر
69,264 

.91۲7۲11 
ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده . کف پوش های غیرمخملی باف

 .مصرف
399,832 

.9155111 
که درجای .ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی. کف پوش های منگوله باف

 .دیگرگفته نشده
3,069 

 805 .سایر فرشکها و کفپوشکها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف 91.1111.

 
 2,401,641 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

5۱۱99111 
که درجای دیگرگفته . کشباف یاقالب باف .سایرمتفرعات لباس دوخته ومهیا

 نشده
375 

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

5۲157111 
که درجای .زنانه یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی. بلوزشمیزه.بلوز. پیرا هن

 دیگرگفته نشده
6,500 

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه   

 10,643 ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپالستیک کفش های 501۱7711

5010۱۱71 
سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپالستیک ورویه ازموادنسجی 

 غیرمذکور درجای دیگر
78,167 

 85,974 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 501.7111

 
 174,784 جمع کل فصل

 

 

 

 
 

 

 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 77,425 (Alabaster)سنگ مرمر، تراورتن، رخام  591۲۲۱11

591۲7۱71 
سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده 

 شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده
36,660 

59۱1۱7۱1 
ارگوش یالوح هماننذموردمصرف به شکل چه... سایرا شیاساخته شده ا زسیمان

 بام. درسقف
9,003 

59۱1۱7۲1 
به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد ... سایراشیاء ساخته شده ازسیمان

 مصرف برای سنگفرش
3,284 

59۱17۱۱1 
قطعات پیش ساخته برای ساختمان یا مهندسی راه وساختمان از بتون یا از 

 سنگ مصنوعی ، حتی مسلح شده برای کف
5,540 

 
 131,912 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

571۱11۱1 
کیلوگرم بر متر مکعب ازارد فسیل 5.1آجرهای سرامیکی با وزن بیش ا ز 

 سیلیسی یاازخاکهای سیلیسی همانند
364 

571971۱1 
 ورنی یالعاب( کاشی پرسالنی )کاشی یا سرا میک باجذب آب کمترا زیک درصد

 زده
108,653 

 93,988 ورنی یالعاب زده( کاشی کف )درصد 5تا  ۱کاشی یا سرا میک باجذب آب بین  571971۲1

57197101 
ورنی یالعاب (کاشی دیوا ر)درصد ۱5تا  ۱1کاشی یا سرا میک باجذب آب بین 

 زده
39,026 

571971.1 
( پولیش شده )درصد ساب خورده ۱کاشی یا سرا میک باجذب ا ب کمترا ز 

 ورنی یالعاب زده
23,584 

 4,181 کاشی یاسرامیک نقاشی شده ،صنایع دستی 57197191

 29,504 .وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی...ظرفشوئی 57۱1۱111

 1,500 (به استثنای چینی )اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده  57۱07171

 
 300,800 جمع کل فصل

 

 
 

  

   
 دالر -ارزش  وضیحات تعرفهت شماره تعرفه

 25,125 میلیمتر ..۲ورق شیشه ای غیرمذکور باضخامتهای بیشتر از  91107171

911.۲771 
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای 

 دیگر
191,034 

 1,530 سایرشیشه های عایق چند جدا ره غیرمذکوردرجای دیگر 91191171

91۱5۲911 
به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز (گیالس )ر لیوانهای نوشیدن پایه دار سای

 .کریستال سرب دار 
204 

91۱50۱۱۱ 
به غیرازلیوانهای نوشیدنی )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

 یامقاصد آشپزخانه ای نقاشی شده ،تراش خورده صنایع دستی(
10,893 

91۱57771 
برای محل کار ،توالت 91۱5غیر مذکوردردیگر ردیفهای  سایر ظروف شیشه ای

 ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا
69 

 1,297 سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 91۲11177

 
 230,152 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

9۲157111 
درصد آهن خالص  77.70و. که درجای دیگرذکرنشده.اسفنجیمحصوالت آهنی 

 ...حبه و. به شکل توده. 
7,686,983 

 8,830,107 .که درجای دیگرذکرنشده. شمش ا زآهن وفوالدغیرممزوج 9۲15۱111

9۲19۲.11 

بصورت . محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده

میلیمتر پاک شده  0/.9ضخامت حداقل میلیمتریابیشتربه 511طومارباپهنای 

 درسطح

78,103,786 

9۲17۱.11 
محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل 

 میلیمتریابیشتر5به ضخامت حدا قل mm 511باپهنای .طومار
406,700 

9۲۱50111 
گرم نوردشده گرم کشیده .ا زآهن یافوالدغیر ممزوج فقط Tیا Lپروفیل بامقطع

 .میلیمتریابیشتر91ده یاگرم اکسترود شده بابلندی ش
117,661 

 
 95,145,237 جمع کل فصل

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 14,500 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 95195171

 9,210 .اا زفوالد ا زچدن ،آهن ی. که درجای دیگرذکرنشده. ا سکلت وقطعات ا سکلت 95197171

95171111 

به استثنای گازهای ) مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد 

لیتر ،  511، از چدن ، آهن یا فوالد ، با گنجایش حداکثر ( فشرده یا مایع شده 

بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق 

 حرارت

14,718 

95۲۱۱۱71 
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی یاهم گازوهم 

 غیرمذکور.سایرسوختها
29,200 

 2,150 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا ز ا هن یافوالد لعاب دا ده شده 95۲57071

95۲57771 
ای ا زا هن یافوالد غیرمذکوردرج... سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری

 دیگر
137 

 2,110 .ا زفوالدزنگ نزن.ظرفشوئی وروشوئی 95۲0۱111

 1,248 .که درجای دیگرگفته نشده.مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر 95۲.۱111

 2,808 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافوالدی 95۲5۲111

 2,116 سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر 95۲57171

 
 78,197 جمع کل فصل
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 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

9017۱711 
به ضخامت بیش ا ز .بصورت غیرطومار. ا زمس تصفیه شده.ورق ونوا ر. صفحه

 .میلیمتر .1.۱
32,593 

   
   
   

 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 780 .میله وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم 9510۲711

 1,504 سایر مصنوعات آلومینیومی غیرمذکور 95۱57771

 
 2,284 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

9۲19۱711 
،به انضمام 9۲19۱511ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین غیرا زردیف 

 اجزاوقطعات
1,991 

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 upvc 1,123یراق ها،اتصاالت واشیاء همانند برای دروپنجره دوجداره 951۲0۱۱1

 1,119 یراق ها،اتصاالت واشیاء همانند مناسب برای ساختمان 951۲0۱71

 
 2,242 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

 25,335 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 90۱0.771

 3,000 سانتیمترباشد۱۲1کالهکهایی که بزرگترین ضلع افقی آنهاحدا کثر 90۱05111

90۱9.111 

، کابینتکها، (Chests)صندوقچهکها ( )Furniture)سایر مبلمان 

 Show)نمایش، ویترینکها ( Display Counters)پیشخوانکهای 

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

 ."سردکننده یا منجمدکننده

872 

 24,535 ( gearbox)آسانسورهای باسیستم محرکه گیربکس  90۲9۱1۱1

 63,980 .90۲ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشین آالت شماره  905۱۱111
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9055.۲11 
برا ی محصوالت (threshing)ماشین آالت ودستگاههای خرمن کوبی

 غیرمذکوردرجای دیگر. کشاورزی
16,760 

9059۱111 
بیسکویت سازی وماشین آالت . ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

 تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانند
62,650 

 6,480 ماشین های خشکشوئی 90.۱۱111

 75,420 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات ۲۱11..90

905۱7111 
برا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن ماشین های ا بزا ر

 غیرمذکوردرجای دیگر.فلزیاسرمتها
9,200 

905۲۲711 
همچنین پرس )را ست کردن یاتخت کردن . تاکردن. ماشین های خم کردن

 بدون کنترل شماره ای(ها
4,600 

 14,500 بدون بردا شتن قسمتی از ماده. ماشین های کارکردن روی مفتول 90555111

905.7711 
ا ستخوا . چوب پنبه. برا ی کارروی چوب.غیرمذکوردرجای دیگر.ماشین ا بزا ر

 مواد پال ستیکی سخت وغیره. کائوچوی سفت شده. ن
9,400 

9090۱111 
سنگ وکلوخه . جدا کردن یاشستن خاک. غربال کردن. ماشین های جورکردن

 ها وسایر مواد معدنی جامد
4,500 

90909111 

تگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سایرماشین آالت ودس

سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصوالت معدنی 

 .،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه 

84,040 

 3,297 سایر شیرهای تقلیل فشاربجزرگوالتورمخصوص سیلندرگازمایع 909۱۱171

909۱9171 
برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه  سایر شیرها و وسایل همانند

 غیرمذکوردرجای دیگر.... وهمانند ،
30,400 

 
 438,969 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

9.5۱۲111 
تابلوهای شاخص مجهزبه نشان دهنده های باکریستال مایع 

(LCD)یابادیودهای ساطع نور(LED) 
200 

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه ره تعرفهشما

 13,000 قوه ا سب بخار ۱۲1با قدرت بیشتر ا ز . جرخ زنجیری .ترا کتور کشاورزی  991۱51۱1

 8,652 جعبه دنده وقطعات مربوطه غیر مذکور درجای دیگر 99190171

 14,095وا ری س. غربیلک فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواری  99197071
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 کار،وا نت وترا کتورکشاورزی

 2,190 کالسکه های بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 99۱.1111

 
 37,937 جمع کل فصل

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه شماره تعرفه

7۱157111 
رومیزی وهماننددارای محرک ساعت مچی ،جیبی . ساعتهای دیواری

 .وهمانندغیربرقی
918 

   

   
 دالر -ارزش  توضیحات تعرفه ه تعرفهشمار

 370 نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رویه شده 701۱5۱11

 120 مبلهای فلزی ا زا نواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند 7015۱111

7015.171 
سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند 

 یع دستیبغیر از نوع صنا
390 

 20,737 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 70155171

 56,892 .سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر  701.0171

 جمع کل فصل

78509 
 

 
 


