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حمایت کنندگان:
 -1سازمان سرمایه گذاری و توسعه عمان
 -2بنیاد حمایت از کنفدراسیون تجاری و سرمایه گذاری عمان
 -3اتحادیه کارفرمایان و فعاالن اقتصادی عمان
 -4مرکز نمایشگاهی عمان

مهمترین مسئله در مراودات و مبادالت باعمان که حائزاهمیت می باشند :

export promotion global union exhibition

ppt

Caspianexpo

نمایشگاه و کنفرانس صنعت عمان ،همراه با اپلیکیشن ها و پلتفرم های بازرگانی وصنعت ،اقتصاد وحملل ونقلل وسلرمایه
گذاری شرکت های فعال در میزگردهایی با حضلور فعلاالن اقتصلادی در پنلل هلای تیصصلی بلا محوریلت نفلت وگلاز
وپتروشیمی ،آب وبرق وانرژی،صنعت سلاختمان،پروژه هلای فنلی و مهندسلی درراهسلازی و سلاختمان،تعمیرات ابنیله،
کریدورهای حمل و نقل شمال به جنوب ،موادغذایی وکشاورزی ،دارو و تجهیزات پزشکی ،لوازم خانگی و کاالهای مصلرفی
درگفتگوهای رودررو آنها را پیگیری می نمایند.

member

جاذبه ها:

Oman
Technology services union

 نمایشگاه بین المللی تخصصی در زمینه صنعت و تکنولوژی وفن آوری درعمان با دعوت از  12کشوردرقالب پاویون تخصیص  8میلیارد دالرجهت پروژه های صنعتی وتکنولوژی ،های تک درارتباط باصنعت از سوی کابینه دولت عمان  265میلیون دالرحجم مبادالت ایران وعمان عوارض گمرکی  %5برکلیه کاالها عدم وجود هرگونه مالیات پائین ترین هزینه های حمل ونقل کاالومحصوالت ایرانی به خارج از کشوربدلیل فاصله بسیارنزدیک باعمانبرگزاری همایش تجاری جهت مذاکره و گفتگوهای رودررو تجار وبازرگانان ایران وعمان درحاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت

-

همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد
ورود داروهای کدئین دار و مخدر به عمان ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است

Suitana of Oman
Ministry of Housing

هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد:
هر مترمربع  350یورو (پس ازکسر تسهیالت و یارانه ،مبلغ قابل پرداخت جهت هرمتر مربع  225یورو)
آخرین مهلت ثبت نام 1400/12/28 :آخرین مهلت تحویل نمونه کاالی نمایشگاهی  1400/12/20الی 1400/12/30

Oman International Industry Conference & Exhibition

EPGUE

حجم مراودات تجاری کشور ایران با کشورعمان در انتهای سال  2022/ 2019مجموعا معادل  265میلیون دالر بالغ گردیده و طبق آمارهای موجود،
ایران جزء  8کشور اول صادرکننده به عمان می باشد .عمان دارای مرزابی مشترک با ایران ودسترسی ارزان به بازار حود را دارا می باشد .تجارت اسان
فی مابین دو کشور نسبت به سایر کشورهای دریای عمان از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد و انتظار می رود که سطح تجاری ایران وعمان
فراتر از وضعیت موجود قرارگیرد.
شاخص های اقتصادی (تولید ناخالص ملی  189میلیارد دالر در سال ،2018/2019درآمد سرانه  46/475دالر در سال . )2018
کاال های وارداتی (به ترتیب ارزش) وسایل نقلیه غیر ازقطار وتراموا ،ماشینآالت ،لوازم وتجهیزات صنعت ساختمان ،مواد غذایی وکشاورزی ،سوختو
روغن های معدنی ،آب و برق وانرژی ،هواپیما وقطعات ،ماشین االت وتجهیزات الکتریکی وقطعات آن ،موادشیمیایی آلی ،سنگ معدن ،نفت وگاز و
پتروشیمی ،راهسازی وخدمات فنی و مهندسی
ده قلم کاالی اصلی صادرات ایران شامل :سنگ ،گل ،صنایع دستی ،مواد غذایی وکشاورزی ،نفت وروغنهای معدنی ،گاز طبیعی مایع شده ،روغنهای
سبک ،سنگ آهن ،متانول ،اوره ،پارا اکسیلن ،الومینیوم .میزان واردات کاالهای موضوع نمایشگاه درکشورعمان ازجهان میزان  3500میلیون دالرو میزان
صادرات کاالهای موضوع نمایشگاه از ایران به کشور عمان حدود  120میلیون دالر
اقالم عمده صادراتی ایران به کشورمقصد (به ترتیب ارزش) گاز مایع ال پی جی ،نفت گاز ،شمش آهن ،شمش فوالدی ،رافینیت ،تجهیزات صنعت
ساختمان ،مواد غذایی وکشاورزی
اقالم عمده وارداتی ایران از کشور هدف (به ترتیب ارزش) دستگاه تصفیه آب خانگی ،ذرت دامی ،خودرو
عمان تقریبا تمامی کاالی مصرفی را از واردات تأمین می کند و با اینکه یکی از کشورهای منطقه است که دسترسی به آن سهل و آسان است ،از دید
تجار صادرکننده پنهان مانده است.

کلیه بخشهای نمایشگاهی شامل :صنعت ساختمان ،رنگ و رزین ،صنایع کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی ،راهسازی ،بازسازی
ابنیه ،خودرو سازی و قطعات ،نفت و گاز ،فن آوری های نوین و دانش بنیان ،رایانه ،کشاورزی و غذایی و نوشیدنی ،تجهیزات پزشکی و دارو ،آب و برق
و انرژی  ،خدمات فنی ومهندسی ،صنایع فوالد ،صنایع غذایی دام و طیور ،کود و اوره ،برودتی ،شیمیایی
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