
اننگاهی به صنعت و تجارت خارجی پلیمردر عم

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



:کشور سلطنتی عمان 

ملیتها سایر % 39.4و نفر2.728.724معادل )عمانی % 60.6حدود )میلیون 4,504,301: جمعیت
(نفر1،775،577معادل 

 نرخ رشدGDP(2020 :)-6.4 %

 پیش بینی نرخ رشدGDP 1.8: 2021در سال %

 2021:3.8پیش بینی قیمت مصرف کنند در سال %

GDP (2020: )63.19 میلیارد دالر

 سرانهGDP(2020 :)14.22هزار دالر

 4.97( :2020)نرخ بیکاری %

 0.9-( : 2020)نرخ تورم%

 1-:    تبدیل ریال عمان به دالرضریب USD= 0.38 OMR

-1 OMR= 2.6 USD 

2رتبه : رتبه ریسک پذیری
 68(: 2019)کشور 189رتبه  سهولت کسب و کار در بین

می باشد% 5د تعرفه ورودی کلیه کاالها به استثنای کاالهای استراتژیک که هرساله تعیین می گردن: نظام تعرفه ای.



حجم مبادالت تجاری گروه کاالهای پلیمری در کشور عمان
2020در سال 

(میلیارد دالر)2020حجم مبادالت تجاری عمان

38.711 (EXPORT)صادرات حجم

24.388 (IMPORT)حجم واردات 

+ 14.323 (BALANCE)تراز تجاری 

(میلیون دالر)2020مبادالت تجاری محصوالت پلیمری عمان 
%1.93سهم از کل صادرات عمان  748 صادراتحجم

%1.89واردات عمان سهم از کل 462 وارداتحجم 

محصوالت پلیمری هفتمین گروه کاالی تجاری عمان



2020واردات محصوالت پلیمری به کشور عمان در سال 

(هزار دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

1439.53,396لغایت 0139سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره های 3926

37,576از مواد پالستیکیفالنج مثالً، اتصاالت، زانویی، اتصاالت لوله)لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها 3917

34,518یاشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال، از مواد پالستیکی؛ سربطری، سرپوش، کالهک و سایر درپوش ها، از مواد پالستیک3923

25,088ه یا جور نشده و تیغه از مواد پالستیکی غیراسفنجی، مستحکم نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه گاباریکه ها ،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک 3920

18,645.از پالستیک،و بهداشتی یا اسباب توالتسایر لوازم خانه داری،ظروف میز خوراک ظروف آشپزخانه3924

18,525باشدلوازم برای ساختمان از مواد پالستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره  دیگر تعرفه نشده 3925

3916
ه در سطح لیکن به میله، قلم  و پروفیله، حتی کار شد،یک میلیمتر بیشتر باشد بزرگترین بعد مقطع عرضی هر یک از آنها از که (تک رشته های

13,353پالستیکنحو دیگری کار نشده باشد، از مواد 

12,715.و نوار از مواد پالستیکی،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک 3921

8,547.وسایر اشکال پهن، خود چسب، از مواد پالستیکی، حتی به صورت رولنازکصفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه 3919

6,329الستیکیپپوشش کف از مواد پالستیکی، حتی خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهار گوش یا لوح؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد 3918

228,692مجموع



(هزار دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

55,741پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی3901

42,290پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی3906

32,721پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها به اشکال ابتدایی3902

27,018پلی استرهاایر و سپلی کربنات ها، رزین های الکید، پلی استرهای آلیلیک پلی استال ها، سایر پلی اترها و رزین های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ 3907

26,704ابتداییپلیمرهای کلروروینیل یا پلیمرهای سایر اولفین های هالوژنه، به اشکال 3904

20,191.آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پالستیکی3915

5,055.رزین های آمینیک، رزین های فنولیک و پلی اوره تان ها، به اشکال ابتدایی3909

4,990همانندی وان، وان تجهیز شده با دوش، دستشویی، بیده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش  آنها، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشت3922

4,715.پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتدایی3903

4,688.سلولز و مشتقات شیمیایی آن، که درجای دیگر گفته  نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه  نشده باشد به اشکال ابتدایی3912

3,662اشدبکه در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده یافته، پلیمرهای طبیعی تغییر و پلیمرهای طبیعی 3913

3,022.سیلیکون ها به اشکال ابتدایی3910

2,182سایررزین های نفت، رزین های کومارون ـ اندن، پلی ترپن ها، پلی سولفورها، پلی سولفون ها و 3911

232,979مجموع

2020واردات مواد پلیمری به کشور عمان در سال 



2020عمده ترین اقالم وارداتی محصوالت پلیمری به عمان در سال 
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2020صادرات محصوالت پلیمری از عمان در سال 

(هزار دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

330,761ه یا جور نشده و تیغه از مواد پالستیکی غیراسفنجی، مستحکم نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه گاباریکه ها ،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک 3920

28,122از مواد پالستیکیفالنج مثالً، اتصاالت، زانویی، اتصاالت لوله)لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها 3917

1439.9,730لغایت 0139سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره های 3926

8,270یاشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال، از مواد پالستیکی؛ سربطری، سرپوش، کالهک و سایر درپوش ها، از مواد پالستیک3923

4,285.و نوار از مواد پالستیکی،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک 3921

1,118.وسایر اشکال پهن، خود چسب، از مواد پالستیکی، حتی به صورت رولنازکصفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه 3919

413.از پالستیک،و بهداشتی یا اسباب توالتسایر لوازم خانه داری،ظروف میز خوراک ظروف آشپزخانه3924

126باشدلوازم برای ساختمان از مواد پالستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره  دیگر تعرفه نشده 3925

3916
ه در سطح لیکن به میله، قلم  و پروفیله، حتی کار شد،یک میلیمتر بیشتر باشد بزرگترین بعد مقطع عرضی هر یک از آنها از که (تک رشته های

7پالستیکنحو دیگری کار نشده باشد، از مواد 

4همانندی وان، وان تجهیز شده با دوش، دستشویی، بیده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش  آنها، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشت3922

2الستیکیپپوشش کف از مواد پالستیکی، حتی خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهار گوش یا لوح؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد 3918

382,838مجموع



2020صادرات محصوالت پلیمری از عمان در سال 

(هزار دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

187,404پلی استرهاایر پلی استال ها، سایر پلی اترها و رزین های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلی کربنات ها، رزین های الکید، پلی استرهای آلیلیک و س3907

147,148پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها به اشکال ابتدایی3902

16,466پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی3901

10,091پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی3906

2,829رزین های آمینیک، رزین های فنولیک و پلی اوره تان ها، به اشکال ابتدایی3909

976.آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پالستیکی3915

86سایررزین های نفت، رزین های کومارون ـ اندن، پلی ترپن ها، پلی سولفورها، پلی سولفون ها و 3911

34.پلی آمیدها به اشکال ابتدایی3908

496.پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتدایی3903

6.سیلیکون ها به اشکال ابتدایی3910

365,536مجموع



2020عمده ترین اقالم صادراتی مواد پلیمری از عمان در سال 
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2020-قلم اول محصوالت پلیمری کشور عمان 10جدول مقایسه ای مبادالت تجاری 

تراز(هزاردالر)واردات (هزار دالر)صادرات شرح کاالکد تعرفه

+330,76125,088305,673....باریکه ها و تیغه از مواد پالستیکی غیراسفنجی،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک ،3920

-28,12237,5769,454ستیکیاز مواد پالفالنج مثالً، اتصاالت، زانویی، اتصاالت لوله)لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها 3917

-9,73053,39643,666سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات3926

3923
هک و سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال، از مواد پالستیکی؛ سربطری، سرپوش، کال

-8,27034,51826,248درپوش ها، از مواد پالستیکی

-4,28512,7158,430و نوار از مواد پالستیکی،سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک 3921

-1,1188,5477,429چسب، از مواد پالستیکیصفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه نازک3919

-41318,64518,232از پالستیک،و بهداشتی یا اسباب توالتسایر لوازم خانه داری،ظروف میز خوراک ظروف آشپزخانه3924

-12618,52518,399لوازم برای ساختمان از مواد پالستیکی3925

-713,35313,346....میله، قلم  و پروفیله، حتی کار شده و3916

-26,3296,327پوشش کف از مواد پالستیکی، پوشش دیوار یا سقف از مواد پالستیکی3918



ان مهمترین کشورهای صادرکننده مواد پلیمری به عم
2020در سال 

2020مواد پلیمری به عمان مهمترین کشورهای صادرکننده

سهم بازار
ارزش صادرات به عمان 

(دالرمیلیون)
کشور

30% 140 چین

20.5% 95 عربستان

9.7% 45 آمریکا

6.9% 32 هند

4.9% 23 ترکیه

4.3% 20 آلمان

3.6% 17 کره جنوبی

%30, چین

%20.50, عربستان

%9.70, آمریکا

%6.90, هند

%4.90, ترکیه

%4.30, المان

%3.60, کره جنوبی

چین

عربستان

آمریکا

هند

ترکیه

المان

کره جنوبی



مهمترین کشورهای واردکننده مواد پلیمری از عمان 
2020در سال 

2020مواد پلیمری از عمان مهمترین کشورهای واردکننده 

سهم بازار
میلیون)عمان واردات ازارزش

(دالر
کشور

40% 305 آمریکا

9% 69 عربستان

4.6% 35 هند

4.5% 34 ترکیه

4.5% 34 چین

3.2% 24 مراکش

3% 23 پاکستان

%40, آمریکا

%9, عربستان

%4.60, هند

%4.50, ترکیه

%4.50, چین

%3.20, مراکش

%3, پاکستان

آمریکا

عربستان

هند

ترکیه

چین

مراکش

پاکستان



پلیمریمواد و محصوالت  عمان در حوزه ظرفیتهای عمده تولیدی 

OQ (Liwa Plastics)

 Homopolymers/ Impact)، پلی پروپیلن (HDPE/ LLDPE)پلی اتیلن : محصوالت

Copolymers/ Random Copolymers)محصوالت پلیمری ،

تن در سال 15,000: ظرفیت تولید ساالنه

(2019)صنعتی ریسوت در صالله شهرک : محل کارخانه

oman)چین و عمان 60/40سرمایه گذاری مشترک : سهامدار Oil Company)

Octal

PET/ Pet Resin/ DPET Sheets: محصوالت

PET Resinمیلیون تن 2.5: ظرفیت تولید ساالنه

(2006)منطقه آزاد صالله : محل کارخانه

سرمایه گذاری مشترک عمان و آمریکا: سهامداران



عمان در حوزه مواد پلیمریظرفیتهای عمده تولیدی 

Orpic

، پلی پروپیلن، رزین(HDPE/ LLDPE)اتیلن سنگین پلی : محصوالت

تن پلی پروپیلن در سال 300,000تن پلی اتیلن و 800,000: ظرفیت تولید ساالنه

2013-(Orpic)شهرک صنعتی صحار : محل کارخانه

(Oman Oil company)عمانی % 100: سهامدار



مبادالت تجاری ایران و عمان در حوزه محصوالت پلیمری

(میلیون دالر)1399تا سال 1392آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال 

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال
438 527 728 551 543 375 304 146 صادرات
434 167 433 216 68 22 66 75 واردات
872 694 1161 767 611 407 370 221 حجم مبادالت

(دالرمیلیون)1399مبادالت تجاری مواد پلیمری ایران و عمان 

%1.4سهم صادرات ایران به عمان  6.5 صادرات ایران به عمانحجم

%2.2سهم واردات ایران از عمان  9.6 واردات ایران از عمانحجم 



1399اقالم صادراتی محصوالت و مواد پلیمری از ایران به عمان در سال 
دالر6,525,107معادل 

(دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

اتیلنپلی 3901
1,848

انبساطاستایرن قابل انبساط و غیر قابل پلی 3903
387,179

نشدهپلی ا سترهای ا شباع 3907
629,556

1,018,583مجموع مواد پلیمری

ساختمانانواع پروفیل مورد استفاده در 3916
126,338

هالوله ها و شیلنگ 3917
7,323

پوشش کف از سایر مواد پالستیکی3918
9,905

، ورقهای پلی اتیلنBOPPپلیمرهای پروپیلن ،PVCورقهای 3920
544,672

5,681مخزن آب، سیفون و لوا زم بهداشتی 3922

130,399مصنوعات پالستیکی3923

4,682,206ظروف مالمین و اشپزخانه پالستیکی3924

75,047درب و پنجره3925

203,748های پزشکی و غیر پزشکی و سایر مصنوعاتدستکش3926

5,785,319مجموع محصوالت پلیمری



1399مهمترین اقالم پلیمری صادراتی ایران به عمان در سال 
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1399اقالم وارداتی محصوالت پلیمری ایران از عمان در سال 
دالر9,667,786معادل 

(دالر)ارزششرح کاالکد تعرفه

3,493,586پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی3906

3907
لی استرهای پلی استال ها، سایر پلی اترها و رزین های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلی کربنات ها، رزین های الکید، پ

5,460,435آلیلیک و سایر پلی استرها

8,954,021مجموع مواد پلیمری

26,669پلیمرهای طبیعی تغییریافته وپلیمرهای طبیعی غیر مذکور و مشمول در جای دیگربه اشکال ا بتدا ئی3913

1,271لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل3917

659,775صفحه، ورق یاتیغه چندالیه ا ز مواد پالستیکی چاپ نشده3920

19,663جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند ا ز مواد پالستیکی3923

6,387سایر لوا زم برای ساختمان که در جای دیگرمذکور نباشد، ا ز مواد پالستیکی3925

713,765مجموع محصوالت پلیمری



تاسعمان به سه جهت پایگاه مناسبی برای صادرات مجدد کاالهای ایرانی 

روابطهتجبهولیبودهایرانیکاالهایازبرخیبرایخوبیبسیاربازارمصروعربستانجملهازکشورهاازبرخی
جهتهبنیزکشورهابرخیطرفیاز.نداردوجودکشورهااینبهایرانیکاالهایصادراتامکانسیاسینامناسب

.کنندمیامتناعتحریمیغیرحتیایرانیکاالهایخریدازآمریکاهایتحریم

نایمایحتاجازایعمدهبخشوداشتهزمینیمشترکمرزداردجمعیتنفرمیلیون28کهیمنباعمانکشور
باهدیرینتجاریوتاریخیرابطیکعمانطرفیاز.شودمیواردکشوراینبهعمانصاللهطریقازکشور

یمانجامدارمدتصورتبهراخودخریدهایمعموالًکشورهاایناینکهجهتبهوداشتهآفریقاییکشورهای
.نداردوجودایرانیتولیدکنندگانبراییوزانسLCدریافتامکانبانکیارتباطعدمدلیلبهدهند،

داردقرارسنگاپوروآمریکاواروپاییکشور4آفریقایی،عربیکشور16باعمانFTA(آزادتجارت)درکهددارد
.استهمفراصفرگمرکیتعرفهباکشورهااینبهایرانیکاالهایصدورعمان،امکانمبداءگواهیدریافتصورت



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 % 30امکان اخذ گواهی مبداء عمانی تنها در صورت تامین حداقل 
ارزش افزوده در سرزمین اصلی% 40نهایی کاال در مناطق آزاد عمان و 



FTAتجارت مواد پلیمری ایران وکشورهای طرف قرارداد 
1399-عمان

1399در سال ( دالر)عمانFTAو کشورهای طرف قرارداد مبادالت تجاری محصوالت پلیمری ایران

2,347,073
صادرات ایران به  سوییسحجم

175,076,331
صادرات ایران به عراقحجم

1,777,335
صادرات ایران به سوریهحجم

28,832,302
صادرات ایران به اماراتحجم

1,606,756
صادرات ایران به سنگاپورحجم

12,325,826
صادرات ایران به قطرحجم

177,168
صادرات ایران به سودانحجم

11,267,370
صادرات ایران به کویتحجم

839,841
صادرات ایران به نروژحجم

3,802,174
صادرات ایران به لبنانحجم

601,225
صادرات ایران به مراکشحجم

2,945,648
صادرات ایران به اردنحجم

0 صادرات ایران به  مصر و عربستانحجم
2,454,708

صادرات ایران به بحرینحجم

244,053,757 مجموع



FTAتجارت مواد پلیمری ایران وکشورهای طرف قرارداد 
1399-عمان

1399در سال ( دالر)عمانFTAو کشورهای طرف قرارداد مبادالت تجاری محصوالت پلیمری ایران

601,225
صادرات ایران به مراکشحجم

175,076,331
صادرات ایران به عراقحجم

0 صادرات ایران به  مصر و عربستانحجم
12,325,826

صادرات ایران به قطرحجم

3,802,174
صادرات ایران به لبنانحجم

28,832,302
صادرات ایران به اماراتحجم

177,168
صادرات ایران به سودانحجم

2,454,708
صادرات ایران به بحرینحجم

1,777,335
صادرات ایران به سوریهحجم

2,347,073
صادرات ایران به  سوییسحجم

2,945,648
صادرات ایران به اردنحجم

839,841
صادرات ایران به نروژحجم

11,267,370
صادرات ایران به کویتحجم

244,053,757 مجموع



:معرفی منطقه آزاد صحار 
.بخش بندر،شهر، شهرک صنعتی و منطقه آزاد میباشد 4صحار متشکل از •

.  مسقط پایتخت عمانکیلومتری شمال شهر240: موقعیت مکانی •

 هایمعافیتهمچنینوپرسنلحقوقمالیاتودرآمدبرمالیاتمعافیت های▪
گمرکی

خارجیسهامدرصدی100مالکیت▪

مناسبزیرساخت هایداشتناختیاردر▪

عمانیزیشن15%▪

قراردادطرفکشورهایبهمجددصادراتیاووارداتبرعوارضصددرصفر▪
FTA

شرکتثبتزماندرسرمایهحداقلبهنیازعدم▪

صحاربندربهچسبیده▪



:SOHAR PORTصحاربندر 

.  بندر صحار در شمال عمان و حدفاصل دبی و سلطنت عمان قرار دارد•

کیلومتر مربع20: مساحت بندر•

میلیارد دالر26: حجم سرمایه گذاری صورت گرفته•

متعلق به دولت عمان% 50هلند و  Rotterdamسهام بندر متعلق به بندر % 50•

آمریکادسترسی آسان به خاورمیانه، اروپا و آسیای جنوب شرقی و •

TEUمیلیون 1.5: ظرفیت جابجایی کانتینری•

:اپراتورهای بندر صحار•

هنگ کنگ اپراتور ترمینال کانتینریHatchisonشرکت •

General Cargoاپراتور ترمینال بلژیکC. Steinwegشرکت •

Liquid Bulkاپراتور ترمینال سنگاپورOiltankingشرکت •



:معرفی منطقه ویژه اقتصادی دقم

مرکزی برای حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات ❖
لجستیک

منطقه ای امن برای سرمایه گذاری جهت صادرات ❖
شیالتصنایع مبتنی بر پتروشیمی، منابع معدنی و

درصد 90امکان به کار گیری نیروی خارجی تا ❖
(عمانیزیشن% 10)
سال 30معافیت مالیاتی تا ❖
ه امکان ثبت شرکت بدون نیاز به حداقل سرمای❖
مناسب جهت احداث واحدهای تولیدی❖
حداقل قیمت جهت اجاره زمین❖



:DUQM PORTبندر دقوم 
برای میدان های موجود و جدید project cargoنقطه مناسبی برای ورود کلیه ( PDC)درحال حاضر، بندر دقم •

واقع شده اند، بندر دقم در حال حاضر 300KMSنفت و گاز است، زیرا میدان های عمده نفت و گاز در شعاع حدود 

:پذیرای کشتی های شامل انواع بارهای زیر می باشد

❖project cargo(باالبرهای سنگین.)

(.فوالد و بسته بندی)بارگیری فله ❖

(.بدون پوشش و پوشیده شده)لوله ❖

فله خشک❖

(جتی مایع در حال ساخت است)میعانات ❖

نیروی دریایی❖

(.مرحله مقدماتی)اپراتوری حمل کانتینری ❖

•



: معرفی منطقه آزاد صالله 
مالکیت صد درصدی سهام خارجی❖

سال 30معافیت مالیاتی تا ❖

معافیت پرداخت  مالیات بر درآمد ❖

معافیت در پرداخت عوارض گمرکی❖

فضای موجود برای اجاره دفتر❖

هزینه پایین نیروی انسانی❖

تیک، امکان ثبت انواع شرکتهای تجاری، تولیدی، لجس❖
خدماتی، گردشگری و معامالت امالک

شن دستیابی آسان به نیروی کار متخصص عمانیزی❖
20%

از دسترسی مستقیم به بندر صالله بعنوان یکی❖
نادر مادر بزرگترین بنادر منطقه به جهت دستیابی به ب

بین المللی

وجود فرود گاه بین المللی ❖



SALALAHبندر صالله  PORT:
(جهان و ششم جهانی از نظر کارآریی عملیات کانتینری بین بنادر در 44رتبه )یکی از بزرگترین بنادر کانتینری •

.یکی از بزرگترین اپراتورهای بندری استAP MOLLER MAERSKاپراتور بندر شرکت •

سهام بخش خصوصی عمان%19متعلق به دولت عمان و % APM ،51سهام بندر متعلق به شرکت% 30•

دسترسی آسان به خاورمیانه، هندوستان و شرق آفریقا و آمریکا•

TEUمیلیون 5: 2020ظرفیت جابجایی کانتینری در سال •

:به مقاصدAPMدسترسی آسان به بازارهای جهانی از طریق خطوط حمل شرکت •

از سواحل شرقی آمریکا/ مسیر هفتگی به3✓

از سواحل آفریقا/ مسیر هفتگی به6✓

ازاروپا/ مسیر هفتگی به18✓

از   هند/ مسیر هفتگی به17✓

از آسیا/ مسیر هفتگی به11✓

از شمال خلیج فارس/ مسیر هفتگی به11✓

از دریای سیاه/ مسیر هفتگی به11✓



:SUWAQ PORTبندر سویق 

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 •

بندر تجاری واقع درشمال عمان نزدیک استان مسندم با اپراتوری شرکت عمانی المرافی•

2019راه اندازی در آوریل •

مناسب برای محصوالت آبزیان، محصوالت کشاورزی، دام زنده، مصالح ساختمانی•

:بندر شناس



گمرکیمعافیت هایهمچنینوپرسنلحقوقمالیاتودرآمدبرمالیاتمعافیت های▪
خارجیسهامدرصدی100مالکیت▪
مناسبزیرساخت هایداشتناختیاردر▪
تاخارجیکارنیرویگیریکاربهاجازهوبومیانسانینیرویکارگیریبهتکلیفمیزانبودنپایین▪

(عمانیزیشن%15)درصد85

FTAقراردادطرفکشورهایبهمجددصادراتیاووارداتبرعوارضصددرصفر▪

عمانیزیشنمیزانبامتناسبسال25شرکتهابرایمالیاتیمعافیت▪
مجوزهااخذوتشریفاتکلیهانجامجهت(واحدایستگاه)واحدپنجرهسیستم▪
شرکتثبتزماندرسرمایهحداقلبهنیازعدم▪

مشوق های منطقه آزاد عمان



با سپاس از حسن توجه 
شما 


