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رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران
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اسپانیا با کشورهای پیرامونی جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۲۱، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. 

خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/


8/10/22, 12:25 PM Temporary Printing Window

about:blank 1/1



بسمه تعالی

روابط تجاري اسپانیا با کشورهاي پیرامونی جمهوري اسالمی ایران

مقدمه:

هاي فیتظرارزیابی جهت ایران پیرامونیشناخت واردات غیر نفتی اسپانیا از کشورهاي این گزارش به منظور
اسپانیا تهیه و همچنین تالش براي کسب فرصت هاي جدید در روابط تجاري و اقتصادي با صادراتی کشورمان 

شده است.

در این گزارش روابط اقتصادي و تجاري کشورهاي پیرامونی ایران با اسپانیا نه صرفاً کشورهاي همسایه مورد 
قرار گرفته اند، تنوع کاالهاي بین کشورهایی که در این گزارش مورد بررسی و تحلیلتوجه قرار گرفته است. در

و معاهدات قراردادهابه دلیل این کشور اًضمن، غیر نفتی صادراتی ترکیه به اسپانیا از بقیه رقبا متنوع تر بوده
تعرفه هاي ترجیحی برخوردار می باشد که در اکثر از تجاري با اتحادیه اروپا و از جمله اسپانیا، در بسیاري از موارد 

رقابت پذیري این کشور را افزایش می دهد. عمده توان این موضوعورودي صفر درصد بوده موارد حقوق و
یع پتروشیمی این کشورها کاالهاي غیر نفتی صادراتی کشورهاي حوزه خلیج فارس به اسپانیا مربوط به صنا

د. نعمده صادرات پوشاك و صنایع نساجی می باشهند و پاکستانشود و در مورد کشورهایی چون می

واردات اسپانیا به تفکیک مناطق جغرافیایی

67.85%

13.55%

10.26%

7.13%

0.71% 0.50%

به تفکیک مناطق جغرافیایی2021واردات اسپانیا در سال 

اروپا آسیا آمریکا آفریقا اقیانوسیھ سایر



همسایه ایرانبه تفکیک کشور هاي 2021سپانیا در سال ی اغیر نفتواردات

میزان واردات (یورو) کشور
هزار یورو214میلیون و 201میلیارد و 8 ترکیه
هزار یورو842میلیون و 992میلیارد و 3 هند

یوروهزار 200میلیون و 985 روسیه
هزار یورو837میلیون و 926 پاکستان
هزار یورو704میلیون و 903 عربستان سعودي
هزار یورو435میلیون و 326 امارات متحده عربی
هزار یورو252میلیون و 279 بحرین
هزار یورو864میلیون و 114 قطر
هزار یورو428میلیون و 64 ارمنستان
هزار یورو516میلیون و 60 قزاقستان

هزار یورو88میلیون و 54 کویت
هزار یورو547میلیون و 46 عمان
هزار یورو778میلیون و 11 سوریه
هزار یورو974میلیون و 9 آذربایجان
هزار یورو905میلیون و 2 افغانستان

هزار یورو487 ترکمنستان
هزار یورو427 عراق

8,201,214,000 €
3,992,842,000 €

985,200,000 €
926,837,000 €
903,704,000 €

326,435,000 €
279,252,000 €
114,864,000 €
64,428,000 €
60,516,000 €
54,088,000 €
46,547,000 €
11,778,000 €
9,974,000 €
2,905,000 €
487,000 €
427,000 €

ترکیھ
ھند

روسیھ
پاکستان

عربستان سعودی
امارات متحده عربی

بحرین
قطر

ارمنستان
قزاقستان

کویت
عمان

سوریھ
آذربایجان
افغانستان

ترکمنستان
عراق

به تفکیک کشور هاي همسایه ایران2021واردات غیر نفتی اسپانیا در سال 



 2021اسپانیا از ترکیه در سال واردات غیر نفتی

رسید. این ورویهزار 214و ونیلیم201و اردیلیم8به 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از ترکیه در سال 
بلکه در ،در این گزارش نه تنها رتبه اول را داردنظرکشور از نظر جایگاه وارداتی اسپانیا در بین کشورهاي مورد 

غیر نفتیمحصوالت وارداتیاسپانیا رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.سطح جهانی از نظر واردات 
د.نو ... می شو، آلومینیوممواد معدنیخودرو،فوالد،پوشاك،و شامل اقالمی مانندبودهاسپانیا از این کشور متنوع 

از ترکیه هاکاالبسیاري ازصفر درصد بودن حقوق ورودي ، براي شرکت هاي اسپانیاییاین کشور یکی از مزایایی
:می باشندقلم کاالي اصلی وارداتی اسپانیا از این کشور شامل موارد زیر 20می باشد.

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر 172104900
میلیمتر یا بیشتر600ممزوج با پهناي 

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 277میلیون و 462

هزار486میلیون و 460%10سی سی1000خودروي نو با حجم سیلندر کمتر از 287034010

%0شلوار جین مردانه362034231
هزار384میلیون و 239(براي ترکیه)

زنانه یا قالب بافاییبافتنیپوشاك و لوازم جانب461103099
دخترانه

0%
هزار168میلیون و 163(براي ترکیه)

%0تی شرت از الیاف پنبه (کتان)561091000
هزار106میلیون و 154(براي ترکیه)

هزار621میلیون و 150%0فلدسپات625291000

%0شلوار جین زنانه762046231
هزار949میلیون و 117(براي ترکیه)

%0پیراهن یقه اسکی، پولوور، کاردیگان، جلیقه مردانه861102091
هزار623میلیون و 113(براي ترکیه)

هزار664میلیون و 107%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت976012020

%0زنانه یا دخترانه با چاپ کالقه اي (باتیک)شلوار1062046239
هزار675میلیون و 101(براي ترکیه)

لباس کشباف یا قالب باف از الیاف سنتتیک یا 1161143000
مصنوعی

0%
هزار859میلیون و 100(براي ترکیه)

%0پیراهن یقه اسکی، پولوور، کاردیگان، جلیقه زنانه1261102099
هزار221میلیون و 99(براي ترکیه)

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر 1372083900
میلیمتر3به ضخامت کمتر از ممزوج 

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار154میلیون و 94

%0یا زنانهپیراهن و بلوز دخترانه 1462064000
هزار854میلیون و 93(براي ترکیه)



براي حمل و نقل کاال با حجم وسایل نقلیه موتوري 1587042191
هزار 698میلیون و 93%10سی سی2500سیلندر کمتر با برابر با 

%0کربنات سدیم1628362000
هزار79میلیون و 89(براي ترکیه)

%0کت و شلوار، دامن، شلوار کوتاه دخترانه یا زنانه1762044400
هزار890میلیون و 81(براي ترکیه)

%0رینگ چرخ آلومینیومی خودرو1887087050
هزار952میلیون و 79(براي ترکیه)

%0پلی استار هاي اشباع نشده1939079110
هزار556میلیون و 78(براي ترکیه)

هزار290میلیون و 78%0قراضه و ضایعات چدن از فوالد زنگ نزن2072042110
(ایسکس)منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا 

2021در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از هند

در . هزار یورو رسید842میلیون و 992میلیارد و 3به 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور در سال 
اسپانیا در رتبه دوم این کشور از نظر جایگاه وارداتی برايدر این گزارش، مورد بررسی قرار گرفته کشورهاي میان

،مواد شیمیایی آلیفوالد تخت،وارداتی اسپانیا از این کشور بیشتر شاملغیر نفتیمحصوالتقرار دارد.
قلم کاالي اصلی وارداتی اسپانیا از این کشور شامل موارد 20می شوند. پوشاكآلومینیوم، نرم تنان دریایی، دارو،

زیر می باشند:

شماره 
میزان واردات (یورو)حقوق وروديالنوع کاتعرفه

310میلیون و 236%6,50دي نیترو بیس تري آزول (ترکیبات هتروسیکلیک)129339980
هزار 

هزار 478میلیون و 91%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت276012020
هزار 442میلیون و 87%0گوشی تلفن همراه385171200
هزار 841میلیون و 80%0بنزن429022000
هزار 228میلیون و 76%11ماهی مرکب منجمد503074399
هزار 56میلیون و 73%12تی شرت از الیاف پنبه (کتان)661091000

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج 772104900
میلیمتر یا بیشتر600با پهناي 

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 163میلیون و 72

جوال و کیسه براي بسته بندي از مواد نسجی سنتتیک یا 863053219
هزار 32میلیون و 72%7,20مصنوعی

هزار 438میلیون و 69%0دارو 930049000
هزار 924میلیون و 61%6منجمد (نوعی ماهی مرکب)سرپاور پرنده1003074338
هزار 466میلیون و 45%4لباس از چرم طبیعی1142031000



هزار 837میلیون و 44%6,50ماده موثره دفریپرون1229333999

1372083700
ن یا فوالدهاي غیر ممزوج محصوالت تخت نورد شده از آه

میلیمتر 10میلیمتر یا بیشتر ولی از 4,75ضخامت به
تجاوز نکند

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 524میلیون و 41

1472091790
محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج 

میلیمتر تجاوز 1میلیمتر یا بیشتر ولی از 0,5به ضخامت 
نکند

25%
)2022ژوئیه 1تاریخ (از 

تعرفه حفاظتی
هزار 245میلیون و 40

هزار 19میلیون و 40%6,50ماده موثر سیتریزین هیدروکلراید1529335995
هزار 812میلیون و 37%3جعبه دنده براي وسایط نقلیه1687084020

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج 1772085120
میلیمتر 15به ضخامت بیشتر از 

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 259میلیون و 34

با چاپ زنانهایکت و شلوار، دامن، شلوار کوتاه دخترانه 1862044200
هزار 885میلیون و 32%12کالقه اي (باتیک)

1972107080
محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج 

میلیمتر یا بیشتر، رنگ شده، ورنی زده یا 600با پهناي 
اندود شده با مواد پالستیکی

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 716میلیون و 32

2072091690
فوالدهاي غیر ممزوج محصوالت تخت نورد شده از آهن یا 

میلیمتر تجاوز 3میلیمتر ولی از 1به ضخامت بیشتر از 
نکند

25%
)2022ژوئیه 1(از تاریخ 

تعرفه حفاظتی
هزار 642میلیون و 30

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021در سال ردات غیر نفتی اسپانیا از روسیهوا

کشور در میان. رسیدورویهزار 200و ونیلیم985به 2021در سال روسیه واردات غیر نفتی اسپانیا از 
برخی از این کشور از نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه سوم قرار می گیرد.، مورد مطالعه قرار گرفتههاي 

اسپانیا از این کشور عبارتند از: محصوالت آهنی، اوره و آمونیاك، کود، ماهی به غیر نفتیمحصوالت وارداتی
به شرح زیر می روسیهقلم کاالي اصلی وارداتی اسپانیا از 20. فرنگیصورت یخ زده یا تازه، آلومینیوم و نخود

باشند:

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه

محصوالت آهنی حاصل از احیاي مستقیم کلوخه هاي 172031000
هزار 50میلیون و 135%0معدنی آهن

هزار 533میلیون و 47%0تفاله چغندر223032010
هزار 434میلیون و 41%6,50یدرصد وزن45از شتریبتروژنینياوره با محتوا331021010

کربن که در جاي دیگر کربن (دوده کربن و سایر اشکال428030000
هزار 424میلیون و 39%0گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)

هزار 687میلیون و 36%5,50آمونیاك بدون آب528141000
هزار 118میلیون و 26%0ضایعات تراشکاري، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، 672044110



پرداخت ه سوهانکاري و  ضایعات حاصل از دخاك اره، برا
یا پرسکاري

731052010
کود هاي معدنی یا شیمیایی داراي سه عنصر حاصلخیز 

10از شیبتروژنینيمحتواکننده ازت، فسفر و پتاسیم 
یدرصد وزن

6,5%
1000یورو: هر 31,73

کیلوگرم
(تعرفه ضد دامپینگ)

هزار 162میلیون و 25

هزار 242میلیون و 23%0نخودفرنگی807131090
هزار 358میلیون و 22%7,50فیله یخ زده ماهی کاد903047190
هزار 322میلیون و 22%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت1076012020
هزار 522میلیون و 21%0کائوچوي ایزوپرن1140026000

تمام از آهن یا فوالد حاصل از ریخته محصوالت نیمه1272071210
هزار 847میلیون و 20%0گري مداوم

هزار 1میلیون و 20%3آلومینیوم غیر ممزوج1376011000

درصد یا بیشتر 99,99روي غیر ممزوج که از لحاظ وزن 1479011100
هزار 817میلیون و 19%2,50روي داشته باشد

هزار 647میلیون و 19%12ماهی کاد1503036310
هزار 112میلیون و 18%0گندم دامی1610019900
هزار 584میلیون و 16%0کائوچوي بوتادین1740022000
هزار 505میلیون و 16%0کنسانتره آهن به هم فشرده شده1826011200

شده تخته چندال، پانل هاي روکش شده و چوب مطبق 1944123300
هزار 378میلیون و 16%7همانند

درصد وزنی یا کمتر 0,1چدن خام غیر ممزوج داراي 2072011090
هزار 371میلیون و  16%0منگنز

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از پاکستان در سال

از نظر واردات .هزار یورو رسید837میلیون و 926به 2021سال واردات غیر نفتی اسپانیا از پاکستان در 
وارداتی اسپانیا از این غیر نفتیعمده محصوالتاین کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص می دهد.،اسپانیا

می کاالي اصلی وارداتی اسپانیا از پاکستان به شرح زیر قلم 10کشور مربوط به صنایع نساجی و پوشاك می باشد.
د:نباش

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 683میلیون و 128%12شلوار جین زنانه162046231
هزار 734میلیون و 82%12شلوار جین مردانه262034231
هزار 188میلیون و 40%12شلوارك نخی مردانه361034200
هزار 817میلیون و 39%12اسکی، پولوور، کاردیگان، جلیقه مردانهپیراهن یقه 461102091
هزار 925میلیون و 32%12شستنی هاي رختخواب نخی563023100
هزار 65میلیون و 31%12شلوار مردانه از الیاف پنبه (کتان)662034235



درصد 80الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن 722071000
حجمی یا بیشتر باشد

100هر 
هزار 60میلیون و 30یورو19,20لیتر:

بافحولهيهاآشپزخانه، از پارچهایتوالت يهایشستن863026000
هزار 912میلیون و 26%12(کتان)پنبهالیاف ) همانند، از ي(پرز حلقویاسفنج

هزار 254میلیون و 26%12بافشستنی هاي رختخواب چاپ شده، کشباف یا قالب963022100
هزار 693میلیون و 25%12نوزادانيبرا،قالب بافاییبافتنیپوشاك و لوازم جانب1061112090

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021در سال ردات غیر نفتی اسپانیا از عربستان سعوديوا

از نظر .رسیدورویهزار 704و ونیلیم903به 2021در سال همسایهواردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور 
واردات غیر نفتی ، رتبه پنجم را دارد. شور هاي همسایه ایرانعربستان سعودي در بین کواردات غیر نفتی اسپانیا 

اتیلن ديپروپن، متانول،استات وینیل،بنزن،،زایلین-(پارامواد شیمیایی آلیبه عمدتاًاین کشور عربیاسپانیا از 
) خالصه و.....بیسپلیمر هاي اتیلن، پلی پروپیلن،،پالستیکی (پلی اتیلناولیهمواداستات اتیل و غیره)و گلیکول،
د:نقلم کاالي اصلی وارداتی اسپانیا از پاکستان به شرح زیر می باش20می شود.

(یورو)میزان واردات حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 777میلیون و 121%5,5اتیلن گلیکول (اتان دي ئول)129053100
هزار 889میلیون و 85%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 239012090
هزار 600میلیون و 75%0نیلیزا- پارا329024300
هزار 520میلیون و 66%0بنزن429022000

الفین، با وزن مخصوص –آلفا –کوپلیمر هاي اتیلن 539014000
هزار 697میلیون و 52%0,946,5کمتر از 

هزار 809میلیون و 38%6,5پلی پروپیلن639021000
هزار 52میلیون و 38%5,5استات وینیل729153200

صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك از پلیمر هاي اتیلن، 839201024
هزار 519میلیون و 37%6,5چاپ نشده

هزار 482میلیون و 31%6,5بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات939072020
هزار 688میلیون و 25%0,946,5پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 1039011010
هزار 482میلیون و 25%0پروپن (پروپیلن)1129012200
هزار 107میلیون و 25%5,5متانول (الکل متلیک)1229051100
هزار 764میلیون و 20%5,5اکسی دي اتانول (دي اتیلن گلیکول)13290941002,2
هزار 97میلیون و 20%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت1476012020
هزار 560میلیون و 16%6,5ورق ژئوممبران1539201089
هزار 945میلیون و 15%5,5استات اتیل1629153100
هزار 939میلیون و 15%6,5استر هاي اسید متاکریلیک1729161400

صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك از پلیمر هاي اتیلن، 1839201025
هزار 429میلیون و 14%6,5چند الیه از مواد پالستیکی چاپ شده



هزار 67میلیون و 13%3آلومینیوم غیر ممزوج1976011000
هزار 901میلیون و 12%6,5ایزوسیانات ها2029291000

اسپانیا (ایسکس)منبع: موسسه تجارت خارجی 

2021در سال ردات غیر نفتی اسپانیا از امارات متحده عربی وا

در میانهزار یورو رسید.435میلیون و 326به 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور عربی در سال 
اسپانیا در رتبه ششم این کشور از نظر جایگاه وارداتی براي در این گزارش، مورد مطالعه قرار گرفته کشور هاي 

یمیایی شامل آلومینیوم و آلیاژ هاي آن، مواد شکشور نیاز اایاسپانیوارداتغیر نفتیعمده محصوالتقرار دارد.
غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور عربی به شرح زیر می اصلیکاالي10.دنباشیمآلی، مواد اولیه پالستیک 

باشند:

میزان واردات (یورو)حقوق وروديکاالنوع شماره تعرفه
هزار 173میلیون و 102%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت176012020
هزار 990میلیون و 24%6,5رنگ پودري آماده و نیمه آماده به شکل فلس و با گرانول239079110
هزار 233میلیون و 18%6سایر آلیاژ هاي آلومینیوم376012080
هزار 939میلیون و 14%6,5پلی پروپیلن439021000
هزار 663میلیون و 12%0انباره هاي برقی585072080
هزار 221میلیون و 12%0قراضه و ضایعات آلومینیوم676020019
هزار 928میلیون و 10%3آلومینیوم غیر ممزوج776011000
هزار 309میلیون و 10%0اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر888033000
هزار 261میلیون و 8%0قراضه و ضایعات مس974040010
هزار 436میلیون و 7%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 1039012090

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021غیر نفتی اسپانیا از بحرین در سال واردات

واردات غیر نفتی از این کشور حاشیه خلیج فارسی ورویهزار 252و ونیلیم279اسپانیا در سال گذشته 
عمده واردات اسپانیا از این این کشور از نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه هفتم واقع می شود. داشته است. 

کاالي اصلی غیر نفتی 10هزار یورو) می باشد. 999میلیون و 272ومینیوم و آلیاژهاي آن (کشور مربوط به آل
وارداتی اسپانیا از بحرین به شرح زیر می باشند:

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 912میلیون و 215%6آلیاژهاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت176012020
هزار 410میلیون و 42%3آلومینیوم غیر ممزوج276011000
هزار 529میلیون و 10%6سایر آلیاژهاي آلومینیوم376012080
هزار 573میلیون و 2%7,5میلیمتر3صفحه، ورق و نوار آلومینیوم با ضخامت کمتر از 476061292
هزار 87میلیون و 2%7شیشهنخ الیاف570191200
هزار 902%5,2کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص 628181011



یا غیر مشخص

مفتول از آلومینیوم که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی776052100
هزار 673%7,5میلیمتر باشد7آن بیشتر از 

هزار 595%7,5آلیاژهاي آلومینیومپروفیل هاي توخالی از 876042100

هاي راه آهن یا تراموا یا نواقل روي اجزاء و قطعات لوکوموتیو986079980
هزار 463%1,7خط آهن

هزار 341%6,5سایر پلی استر هاصفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك از 1039206900
منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021در سال غیر نفتی اسپانیا از قطرواردات

در میانهزار یورو رسید.864و ونیلیم114به 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور عربی در سال 
کاال این کشور از نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه هشتم قرار دارد. ، مورد تحلیل قرار گرفتهکشور هاي 

)، مواد شیمیایی آلی هاي سبک و سنگیناسپانیا از قطر شامل مواد اولیه پالستیک (پلی اتیلنهاي اصلی وارداتی 
به شرح زیر قطرکاالي اصلی غیر نفتی وارداتی اسپانیا از 10مالمین و هیدروکربور هاي غیر حاقوي) می شوند. (

می باشند:

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 773میلیون و 37%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 139012090
هزار 901میلیون و 26%0,946,5پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 239011010
هزار472میلیون و 17%6,5سایر پلی اتیلن هاي خطی339011090
هزار 882میلیون و 8%6,5مالمین429336100
هزار866میلیون و 8%0سایر هیدروکربور هاي غیر حلقوي529012900
هزار166میلیون و 4%6آلیاژ هاي آلومینیوم به صورت تخت و بیلت676012020
هزار 176میلیون و 3%0هلیم728042910
هزار802میلیون و 2%6,5پلیمر هاي اتیلنکیسه، از جمله کیسه هاي مخروطی شکل از 839232100
هزار91میلیون و 1%6سایر آلیاژ هاي آلومینیوم976012080
هزار 802%0,946,5الفین با وزن مخصوص کمتر از –آلفا –کوپلیمر هاي اتیلن 1039014000

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021در سال از ارمنستانواردات غیر نفتی اسپانیا

رسید.ورویهزار 428و ونیلیم64به 2021در سال همسایه شمالیواردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور 
2021یا از این کشور در سال واردات اسپانارمنستان از نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه نهم قرار دارد. 

از ایاسپانیوارداتینفتریغیاصليکاال5فویل آلومینیوم می باشد. سنگ مس و شامل دو کاالي عمدتاً
:باشندیمریبه شرح زارمنستان 

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 582میلیون و 58%0سنگ مس و کنسانتره هاي آن126030000



هزار 188میلیون و 4%7,5میلیمتر0,2ضخامت حداکثر ورق و نوار نازك از آلومینیوم به 276071119

متریلیم0,021ضخامت ورق و نوار نازك از آلومینیوم به ضخامت 376071190
هزار 969%7,5تجاوز نکندمتریلیم0,2از یولشتریبای

زیورآالت یا جواهر آالت و اجزاي آنها از سایر فلزات گرانبها، حتی 471131900
هزار 257%2,5آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها

پیراهن یقه اسکی، پولووور، کاردیگان، جلیق و اشیاي همانند، 561101190
هزار 79%12کشباف یا قالب باف دخترانه یا زنانه

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021قزاقستان در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از

از این کشوربود. ورویهزار 516و ونیلیم60معادل با 2021در سال قزاقستان واردات غیر نفتی اسپانیا از 
کاال هاي اصلی وارداتی اسپانیا از این کشور شامل آلیاژ نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه دهم قرار دارد. 

یوارداتینفتریغیاصليکاال5(اکسید ها و هیدروکسید هاي کروم) می شود. هاي آهن و محصوالت شیمیایی 
:باشندیمریبه شرح زقزاقستاناز ایاسپان

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 936میلیون و 26%4درصد وزنی کربن6داراي بیش از آلیاژ هاي آهن (فرو آلیاژ ها) 172024190
هزار 907میلیون و 13%5,5سایر اکسید ها و هیدروکسید هاي کروم228199090
هزار 178میلیون و 11%2,7فروسیلیکو کروم372025000

درصد وزنی 0,05آلیاژ هاي آهن (فرو آلیاژ ها) داراي بیش از 472024950
هزار 932میلیون و 4%7وزنی کربندرصد0,5کربن ولی مساوي یا کمتر از 

هزار 88میلیون و 1%0فروفسفور572029910
منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از کویت

در بین.بودورویهزار 88و ونیلیم54معادل با 2021واردات غیر نفتی اسپانیا از این کشور عربی در سال 
اصلی کویت از نظر جایگاه وارداتی براي اسپانیا در رتبه یازدهم قرار دارد. ، مورد مطالعه قرار گرفتهکشور هاي 

–مواد شیمیایی (پارا ترین کاالهاي غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور عربی شامل موتور هواپیما (توربو جت)،
کاالي غیر نفتی اصلی وارداتی 10(پلی اتیلن سبک و سنگین) می شود. یک )، مواد اولیه پالست...، بنزن، اکسیلن

شامل موارد زیر می شود: 2020اسپانیا از این کشور در سال 

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه

کیلو نیوتن ولی 44توربوجت با قدرت پرتاب بیشتر از 184111230
کیلو نیوتن132مساوي یا کمتر از 

0%
مجوز صادرات (کاالي 

دو منظوره)
هزار 912میلیون و 17

هزار601میلیون و 9%0اکسیلن-پارا 229024300
هزار72میلیون و 9%0کیلو نیوتن ولی 25توربوجت با قدرت پرتاب بیشتر از 384111210



مجوز صادرات (کاالي کیلو نیوتن44مساوي یا کمتر از 
دو منظوره)

هزار 268میلیون و 6%0بنزن429022000
هزار 235میلیون و 4%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 539012090
هزار608میلیون و 2%0,946,5پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 639011010

مخلوط ها یا فرآورده هاي غیر خوراکی چربی ها یا 715180095
هزار 469میلیون و 1%2روغن هاي حیوانی، نباتی یا میکروبی

هزار998%0اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر888033000
هزار 624%5,5اکسی دي اتانول (دي اتیلن گلیکول)9290941002,2
هزار207%0محافظ صورتیکیپالستيلدهایش1039269097

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از عمان

عمان از نظر جایگاه .دیرسورویهزار 547و ونیلیم46به 2021در سال عماناز ایاسپانینفتریواردات غ
اسپانیا از این کشور غیر نفتیبرخی از محصوالت وارداتی.گیردمی قرار دوازدهموارداتی براي اسپانیا در رتبه 

شامل مواد شیمیایی آلی (بنزن)، آلومینیوم، مواد اولیه پالستیک (پلی اتیلن) و شیشه تخت (فلوت) می شوند

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 571میلیون و 10%0بنزن129022000
هزار 145میلیون و 5%0قراضه و ضایعات آلومینیوم276020019
هزار 534میلیون و 4%2میلیمتر4,5شیشه فلوت با ضخامت بیشتر از 370052980
هزار 115میلیون و 4%6,5پلی پروپیلن439021000

با ضخامت از پلی اتیلن ترفتاالتورقه هاي نازك پالستیک 539206290
هزار 326میلیون و 3%6,5میلیمتر0,35بیشتر از 

هزار 866میلیون و 2%3,7سیم عایق شده685446090

ورقه هاي نازك پالستیک از پلی اتیلن ترفتاالت با ضخامت 739206219
هزار 789میلیون و 2%6,5میلیمتر0,35مساوي یا کمتر یا مساوي 

هزار 594میلیون و 1%7آنتیموان به صورت کار نشده، پودر881101000
هزار 522میلیون و 1%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 939012090
هزار 390میلیون و 1%6صدف دو کپه اي منجمد1003074338

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021در سال اسپانیا از سوریهواردات غیر نفتی

کشورهاي در میان.دیرسورویهزار 778و ونیلیم11به 2021در سال سوریهاز ایاسپانینفتریواردات غ
اصلی سوریه از نظر جایگاه وارداتی غیر نفتی براي اسپانیا در رتبه سیزدهم قرار دارد.، مورد مطالعه قرار گرفته

غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور شامل روغ زیتون بکر و فرابکر (جهت بسته بندي در اسپانیا و ترین کاالي



قلم کاالي اصلی غیر نفتی وارداتی 5) می باشد. صادرات مجدد، مشابه وضعیت زعفران صادراتی ایران به اسپانیا
اسپانیا از این کشور به شرح زیر می باشد:

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه

100یورو هر 124,50روغن زیتون فرابکر115091020
هزار 354میلیون و 5کیلوگرم

هزار 726میلیون و 2%4,8کبر (گیاه)207119070

100یورو هر 124,50روغن زیتون بکر315091010
هزار 444میلیون و 1کیلوگرم

تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه، سرو کوهی 409096100
هزار 785%0خرد نشده یا ساییده نشده

پارچه هاي نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق 559039099
هزار 566%8شده با مواد پالستیکی

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021در سال از آذربایجانواردات غیر نفتی اسپانیا

هزار 974و ونیلیم9به 2021در سال این کشور همسایه دریاي خزرياز ایاسپانینفتریواردات غ
مهمترین کاالي این کشور از نظر جایگاه وارداتی غیر نفتی براي اسپانیا در رتبه چهاردهم قرار دارد..دیرسوروی

قلم کاالي اصلی غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور به 5اوره می باشد. غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور 
شرح زیر می باشد:

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 560میلیون و 3%6,5یدرصد وزن45از شتریبتروژنینياوره با محتوا131021010
هزار 805%3,2کینفتنيدهایاس238249930
هزار 689%3,2بدون غالف سختفندق308022200
هزار 452%0قراضه و ضایعات چدن از فوالد زنگ نزن472042110
هزار 294%2میلیمتر4,5شیشه فلوت با ضخامت بیشتر از 570052980

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

 2021در سال افغانستانواردات غیر نفتی اسپانیا از

این کشور از .دیرسورویهزار 905و ونیلیم2به 2021در سال این افغانستاناز ایاسپانینفتریواردات غ
مهمترین کاالي هاي غیر نفتی وارداتی نظر جایگاه وارداتی غیر نفتی براي اسپانیا در رتبه پانزدهم قرار دارد.

اسپانیا از این کشور شامل زعفران (در بسیاري از موارد زعفران ایرانی که از طریق افغانستان صادر می شود)، بادام، 
قلم کاالي اصلی غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور به شرح زیر می باشد:5دارو و محصوالت معدنی می شود. 



میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالتعرفهشماره 
هزار 963%0زعفران خرد نشده و ساییده نشده109102010
هزار 550%0بادام بدون غالف سخت208021210
هزار 398%0دارو330049000
هزار 184%0زیره سبز خرد نشده یا ساییده نشده409093100
هزار 127%0صابون طبیعی خرد نشده، پودر نشدهسنگ 525261000

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

2021در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از ترکمنستان

این کشور از نظر جایگاه .دیرسهزار یورو487به 2021در سال ترکمنستاناز ایاسپانینفتریواردات غ
اي غیر نفتی وارداتی از این کشور هوارداتی غیر نفتی براي اسپانیا در رتبه شانزدهم قرار می گیرد. اصلی ترین کاال

باشد:یمریبه شرح زترکمنستاناز ایاسپانیوارداتینفتریغیاصليقلم کاال3پلی اتیلن می باشد. 

میزان واردات (یورو)وروديحقوق نوع کاالشماره تعرفه
هزار 311%6,5یا بیشتر0,94پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 139012090
هزار 40%12شستنی هاي رختخواب نخی263023100

پارچه هاي تار و پود باف از پنبه سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، 352091200
هزار 37%8همچنین مورب باف

موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)منبع: 

2021در سال واردات غیر نفتی اسپانیا از عراق

کشور هاي . در بیندیرسو وریهزار 427به 2021در سال این کشور همسایهاز ایاسپانینفتریواردات غ
اصلی ترین عراق از نظر جایگاه وارداتی غیر نفتی براي اسپانیا در رتبه هفدهم واقع می شود. ، مورد مطالعه قرار

می باشد.شدههیچرب تصفيهادیاسکاالي غیر نفتی وارداتی اسپانیا از این کشور 

میزان واردات (یورو)حقوق ورودينوع کاالشماره تعرفه
هزار 412%2,9اسید هاي چرب تصفیه شده138231910

منبع: موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)

مادرید-تهیه شده در بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمی ایران 


