
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
Iran- Oman Chamber of Commerce

بررسی فرصتها و ظرفیتهای تجاری و سرمایه گذاری 
ایران و عمان  



مزیت های حضوردرکشور سلطنتی عمان

تغییرات مثبت در کابینه عمان•

منطقه و با ایرانسیاسی منحصربفرد در روابط •

تحوالت اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا •

(FTA) از قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد برخورداری •

مجدد به جهت پل مناسب جهت دسترسی به بازارهای جهانی جهت صادرات •

برخوراری از بنادر فعال

5ایران برای ارتقاء حجم مبادالت تجاری دو کشور به .ا.رویکرد حمایتی دولت ج•

میلیارد دالر



تسهیالت ایجاد شده درروابط تجاری دو  
تا کنون1392کشور از سال 



:ثبت شرکت در عمان
ثبت در سرزمین اصلی

ثبت در مناطق آزاد

ز براساس قانون جدید سرمایه گذاای  اذایجع انذان  ا   
لیه ثبت شرکت دی سرزمین اصلع و ک2020ابتدا  ژانویه 

ن مناطق آزاد انان با صد دیصد سهامدای  اایجع  بدو
.نیاز به حد اقل سرمایه ثبتع امکان پایر است

زا مقریات جدید شهروندان ایران از دییافذت ویذ  براساس 
یوز معذا   14برا  ویود به انان جهت اقامت بذه مذدت   

واهنذد  شده اند و نیاز به دییافت یوادید ویود به انان نخ
.اواهد بودon-arrivalیوز ویزا 14برا  بیش از . داشت

:ویزا



اختصاص بندر سویق به کاالهای ایرانی
کیلومتری مسقط با اپراتوری شرکت عمانی المرافی60بندر تجاری واقع در •

هزینه های بندری بسیار پایین در قیاس با سایر بنادر ترانس شیپ عمان•

و دام زندهGENERAL CARGOمناسب برای •

متر5.5متر با درافت 100طول اسکله •

تنی7000تا 300مناسب برای کشتی های کوچک •

گمرک، پلیس عمان، اداره مهاجرت، نماینده وزارت بهداشت، وزارت : سازمانهای مستقر در بندر•

کشاورزی و شیالت و وزارت شهرداری ها و منابع آب



خطوط حمل دریایی مستقیم میان بنادر ایران و عمان

بندر شهید 
باهنر

بندر شهید 
رجایی بندر خرمشهر بندر جاسک

بندر شناص بندر سویق بندر صحار

بندر سیریک

بندر خصب



خط هوایی مستقیم میان شهرهای ایران و مسقط9برقراری 

تهران

اصفهان

مشهد

شیراز

چابهار

مسقط

کیش

قشم بندرعباس

الر



وضعیت تجارت خارجی کشور عمان

2019در سال مبادالت تجاری کشور سلطنتی عمان 
دالرمیلیارد : ارزش

OMAN TRADE (2019)

37.6 (EXPORT)صادرات حجم

19.4 (IMPORT)حجم واردات 

+ 18.2 (BALANCE)تراز تجاری 



ماهه اول 8
1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

224 527 728 551 543 375 304 146 صادرات
269 167 433 216 68 22 66 75 واردات
45- 360+ 295+ 335+ 475+ 343+ 238+ 71+ تراز تجاری

493 694 1161 767 611 407 370 221 حجم مبادالت

8تا 1392آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال 
1399ماهه سال 

میلیون دالر: ارزش



سبک و سنگینوسایل نقلیه •

صنعتیآالت ماشین •

سوختهای معدنی•

فرآورده های نفتی•

الکترونیک تجهیزات •

فوالد و مقاطع فوالدیآهن و شمش •

مس و صنایع پایین دستی•

پالستیک و مواد پلیمری•

مواد شیمیایی آلی و غیرآلی•

عمده ترین کاالهای وارداتی عمان

پزشکیدارو و تجیزات •

لبنیاتغذایی، غالت، مواد •

میوه و محصوالت کشاورزی•

دام زنده، گوشت قرمز، طیور و ماکیان•

انواع نوشیدنی های طعم دار•



عمانمهمترین اقالم صادراتی ایران به 

 (لن، بوتیلنگاز طبیعی، پروپان، بوتان، اتیلن، پروپی)گازهای نفتی

  هیدروکربورهای حلقوی

قیرنفت

 روغن موتور، روغن های پایه معدنی، روغن  )روغن های سبک
(صنعتی

  محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج

شمش آهن و فوالد و سنگ آهن

 میلگردآهن اسفنجی و

روی غیرممزوج

پروفیل

 (کلینکر، کوره بلند، سیمان سفید) سیمان

 (زغالسنگ، نیمه کک زغالسنگ جهت ساخت الکترودها)کک

 و سنگ مرمر، تراورتن، رخام، گرانیت)انواع سنگهای ساختمانی و معدنی
(سایر سنگهای تراشه پذیر

انواع مصالح ساختمانی

 بار،  انواع کنسروها، مواد لبنی، شکالت و شیرینی جات، خشک)مواد غذایی
...(زعفران، پسته، 

انواع میوه و محصوالت کشاورزی

 (1397طی دو ماهه نخست سال ) دام زنده

 (انواع میگو، ماهی تن، خاویار و)محصوالت آبزیان...

  قطعات ماشین آالت

مواد معدنی

 مواد شویندهانواع



:مهمترین اقالم وارداتی از کشور عمان به ایران 

قطعات یدکی وسائل حمل و نقل •
وسایل نقلیه •
ذرت دامی، جو، کنجاله•
روغن آفتابگردان•
شدهبرنج نیمه سفید شده یا کامال سفید•
لوبیا سویا•
الکترودهای ذغالی•
سنگهای قیمتی•
دستگاههای اپتیک•
محصوالت دارویی•
راکتور و ماشین آالت صنعتی•

محصوالت شیمیایی معدنی•
مواد پالستیکی•
آلومینیوم•
گوشی تلفن همراه•
مکمل های دارویی•
سنگهای قیمتی•
دستگاههای اپتیک•
راکتور و ماشین آالت صنعتی•
محصوالت شیمیایی معدنی•
مواد پالستیکی•
آلومینیوم•



1396تا پایان سال 1392حجم صادرات دام زنده سبک از ایران به کشور عمان از سال 

ارزش دالری(کیلوگرم)وزن سال
139200
13936/494/73531/378/172
139415/702/85874/501/492
139536/491/568179/868/330

794/0004/286/000(ماهه آخر3)1396
20/180/875-(دو ماه نخست)1397

2016لغایت 2012ر عمان از سال -حجم واردات دام زنده توسط کشو
ارزش دالریسال
2012221/261/000
2013233/675/000
2014249/713/000
2015221/539/000
2016494/299/000

:صادرات دام زنده



صادرات مجدد از طریق عمان



OMAN FTA ( FREE TRADE AGREEMENT)

FTA Agreement With European 

Countries:

1. Norway

2. Island

3. Lichtenstein

4. Swiss



 ارزش افزوده نهایی کاال در مناطق آزاد % 30حداقل امکان اخذ گواهی مبداء عمانی تنها در صورت تامین

عمانFTAجهت برخورداری از مزایای حاصل از قرارداد ارزش افزوده در سرزمین اصلی % 40عمان و 

 By producing minimum 30% of the total added value in Oman Free Zones and minimum 40% of the 

total added value in the main land

عمان برخورداری از گواهی  FTAشرط استفاده از مزایای قرارداد 
مبداء عمانی می باشد

THE ONLY CONDITION OF USING THE BENEFITS 
OF THE OMAN FTA IS HAVING OMAN 

CERTIFICATE OF ORIGIN



: مناطق آزاد عمان 

  منطقه آزاد صحارSOHAR FREE ZONE

منطقه آزاد صاللهSALALAH FREE ZONE 

منطقه آزاد دقومDUQM FREE ZONE 

 منطقه آزاد مزیونهAl- MAZUNEH FREE ZONE



گمرکیمعافیت هایهمچنینوپرسنلحقوقمالیاتودرآمدبرمالیاتمعافیت های
خارجیسهامدرصدی100مالکیت
مناسبزیرساخت هایداشتناختیاردر
تاخارجیکارنیرویگیریکاربهاجازهوبومیانسانینیرویکارگیریبهتکلیفمیزانبودنپایین

(عمانیزیشن%15)درصد85

قراردادطرفکشورهایبهمجددصادراتیاووارداتبرعوارضصددرصفرFTA

عمانیزیشنمیزانبامتناسبسال25تا10ازشرکتهابرایمالیاتیمعافیت
مجوزهااخذوتشریفاتکلیهانجامجهت(واحدایستگاه)واحدپنجرهسیستم
شرکتثبتزماندرسرمایهحداقلبهنیازعدم

مشوق های منطقه آزاد عمان



با سپاس از حسن توهج شما 


