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چکیده
عراق یکی از پنح مقصد عمده صادراتی ایران است .براساس آمارهای گمرک ایران ،طی  5ماهه سال ،1399
حدود  1.8میلیارد دالر کاالی غیرنفتی ایران به این کشور صادر ،و در مقابل حدود  32.6میلیون دالر واردات
از این کشور انجام شده است .آمارها نشان می دهد که به طور متوسط اقالم صادراتی ایران به عراق قیمت
پایینتری نسبت به اقالم وارداتی از این کشور داشته که با توجه به ترکیب و وضعیت تولیدات صنعتی عراق،
احتماالً این کشور مبدا اصلی تولید این کاالها نبوده و به علت شرایط تحریم واردات از طریق عراق انجام
شده است.
کل اقالم صادراتی ایران به عراق بالغ بر  2هزار و  49قلم کاال (کد تعرفه  8رقمی) بوده و در مقابل  114قلم
کاال از عراق وارد شده است .بیشترین ارزش صادرات ایران به عراق را کاالی «میلههای آهنی یا فوالدی،
گرم نورد شده دارای دندانه ،برآمدگی گودی یا بعد از نورد تاب داده شده ،یا با تغییر شکل یافتگیهای حاصل
از نورد» داشته و بیشترین ارزش واردات از این کشور به «آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده» اختصاص داشته
است.
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تهیه کننده :فروغ کریمی امیرکیاسر
ناظر :عاطفه قاسمیان
واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی
معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
آبان 1399

از طریق پست الکترونیکی زیر میتوانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نمایید:
economic.tccim@gmail.com
استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است.
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عراق یکی از شرکای مهم تجاری ایران طی سالهای اخیر بوده است .تجارت غیرنفتی ایران و عراق عمدتاً به صادرات ایران
به این کشور اختصاص دارد و ارزش واردات ایران از این کشور تقریباً ناچیز است .براساس آمارهای گمرک ایران ،در  5ماهه
 1399ارزش تجارت ایران و عراق بالغ بر یک میلیارد و  866میلیون دالر بوده که از این میزان ،یک میلیارد و  834میلیون
دالر آن صادرات ایران به عراق و  32.6میلیون دالر آن واردات ایران از این کشور بوده است .تراز تجاری ایران با عراق طی
این مدت نیز معادل یک میلیارد و  801میلیون دالر بوده است .شایان ذکر است میزان صادرات ایران به عراق در مدت مشابه
سال گذشته با احتساب اقالم فصل  ،27حدود  3.9میلیارد دالر بوده است.
اقالم صادراتی ایران به عراق عمدتاً قیمت پایینتری نسبت به اقالم وارداتی از این کشور دارند؛ بطوریکه متوسط قیمت اقالم
صادراتی ایران در  5ماهه  1399معادل  319.4دالر بر تن و متوسط قیمت اقالم وارداتی ایران از این کشور یک هزار و 115
دالر بر هر تن بوده است.
جدول  -1تجارت کاالیی غیرنفتی ایران و عراق طی پنج ماهه 1399
وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

متوسط قیمت (دالر بر تن)

صادرات غیرنفتی ایران به عراق







واردات ایران از عراق







تجارت ایران و عراق
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-

تراز تجاری ایران با عراق



(میلیون دالر)

منبع :گمرک ج.ا.ا

صادرات کاالیی ایران به عراق
در  5ماهه  ،1399ایران حدود  2هزار و  49قلم کاال (کد تعرفه  8رقمی) به عراق صادر کرده است .از میان این اقالم صادراتی،
 140کاال حدود  80درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق را تشکیل داده که نشان میدهد عمده صادرات ایران به
عراق محدود به این اقالم میشود.
ب یشترین صادرات ایران به عراق به گروه محصولی «مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از آن» با شماره فصل  39کتاب
مقررات صادرات واردات اختصاص داشته که حدود  252میلیون دالر است .پس از آن «نباتات زنده و محصوالت گلکاری» با
شماره فصل  03با ارزش صادرات  223میلیون دالر« ،سبزیجات ،نباتات ،ریشه و غدههای زیرخاکی خوراکی» به شماره فصل
 07با ارزش صادرات  133میلیون دالر قرار دارند.
جدول  2فهرست  20قلم کاالی عمده صادراتی ایران به عراق طی پنج ماهه  1399را نشان میدهد .این  20قلم کاال سهم
حدود  37درصدی از ارزش کل صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص دادهاند .براساس این جدول ،بیشترین صادرات
ایران به عراق مربوط به کد تعرفه ( میلههای آهنی یا فوالدی ،گرم نورد شده دارای دندانه ،برآمدگی گودی یا بعد
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از نورد تاب داده شده ،یا با تغییر شکل یافتگیهای حاصل از نورد) بوده که با ارزش صادرات بیش از  72میلیون دالری ،سهم

 3.9درصدی از ارزش کل صادرات ایران به عراق طی  5ماهه  1399را داشته است.
«گوجه فرنگی» و «هندوانه» دو کاالی دیگر صادراتی ایران به عراق هستند که سهم باالیی از ارزش صادرات ایران به عراق
را تشکیل دادهاند .طی پنج ماهه  ،1399ایران حدود  64میلیون دالر «گوجه فرنگی» و بیش از  54میلیون دالر «هندوانه
تازه» به عراق صادر کرده است که هر کدام به ترتیب سهم  3.5درصد و  3درصد از ارزش کل صادرات ایران به عراق را
تشکیل دادهاند.
همچنین صادرات ایران به عراق در «کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر  8000فوت مکعب در دقیقه» به کد تعرفه
« ،کاشی ،چهارگوش و لوح ،با ضریب جذب آب وزنی بیش از  0/5درصد و حداکثر  10درصد» با کد تعرفه

« ،سایر مصنوعات از مواد پالستیکی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از نوع ژالتین سخت» با کد تعرفه 
و «سیمانهای پودر نشده موسوم به کلینکر» با کد تعرفه  به ترتیب  47.6میلیون دالر 46.7 ،میلیون دالر24.6 ،
میلیون دالر و  20.5میلیون دالر بوده است.



در میان  20قلم کاالی عمده صادراتی ایران به عراق عمدتاً مواد غذایی مشاهده میشود که میتوان به «گوجهفرنگی» و
«رب گوجهفرنگی»« ،هندوانه» و «خربزه»« ،پنیر»« ،بیسکویت»« ،شیرینی»« ،بستنی»« ،پسته»« ،سیب تازه»« ،تخم مرغ»
و «آلو» اشاره کرد.
جدول  -2فهرست  20قلم عمده صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی  5ماهه 1399
تعرفه 











شرح تعرفه
میلههای آهنی یا فوالدی ،گرم نورد شده دارای دندانه،
برآمدگی گودی یا بعد از نورد تاب داده شده ،یا با تغییر
شکل یافتگیهای حاصل از نورد 
گوجه فرنگی ،تازه یا سرد کرده 
هندوانه ،تازه 
کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر  8000فوت
مکعب در دقیقه 
کاشی ،چهارگوش و لوح ،با ضریب جذب آب وزنی بیش
از  0/5درصد و حداکثر  10درصد 
رب گوجه فرنگی 
سایر پنیرها که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد 
بیسکویتهایی که به آنها مواد شیرینکننده افزودهاند 
شیرینی (همچنین شکالت سفید) بدون کاکائو که در
جای دیگری مذکور نباشد 
اوره حتی به صورت محلول در آب 
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وزن 

ارزش 

(هزار تن)

(میلیون دالر)

متوسط قیمت  سهم از ارزش
(دالر بر تن)

کل (درصد)
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تعرفه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرح تعرفه
سایر مصنوعات از مواد پالستیکی غیر مذکور بجز کپسول
داروئی از نوع ژالتین سخت
خربزه و هماننده آن ،تازه
پستهها با پوست تازه یا خشک
بستنی و سایر شربتهای یخ زده ،حتی دارای کاکائو
لوازم سر میز و لوازم آشپزخانه پالستیکی بجز ظروف
مالمین
سیب ،تازه
تخم مرغ
لوازم خانهداری و پاکیزگی که در جای دیگر مذکور
نیست ،از مواد پالستیکی
سیمانهای پودر نشده موسوم به کلینکر
آلو و گوجه ،تازه

مجموع  20قلم باال 

وزن 

ارزش 

متوسط قیمت  سهم از ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(دالر بر تن)

کل (درصد)





































































منبع :گمرک ج.ا.ا

در میان اقالم صادراتی ایران به عراق ،بیشترین متوسط قیمت به ازای هر تن ،به «سایر داروهای (بهاستثنای محصوالت
شماره  30 05 ،30 02یا  )30 06متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری »...
با کد تعرفه  30049012اختصاص داشته که معادل  14هزار دالر در هر کیلوگرم است .پس از آن «اسیدهای پلی کربوکسیلیک
سیکالنیک ،سیکلنیک یا سیکلوترپنیک ،کانیدریدها ،هالوژنورها ،پراکسیدها ،پراکسی اسیدهای آن ها و مشتقات آنها» با کد
تعرفه  29172000و «زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10گرم» با کد تعرفه  09102010قرار دارند
که متوسط قیمت هر کدام به ترتیب حدود  2000دالر و  966دالر در هر کیلوگرم بوده است.
واردات کاالیی ایران از عراق
طی پنج ماه نخست سال  1399تعداد اقالم وارداتی ایران از عراق 114ردیف تعرفه  8رقمی بوده که  16قلم از آنها سهمی
حدود  80درصد از ارزش واردات کاالیی ایران از عراق طی این مدت را به خود اختصاص دادهاند .تنها یک کاال با کد تعرفه
 76012000به شرح «آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده» با ارزش واردات حدود  1.7میلیون دالر ،سهم بیش از  21درصدی از
ارزش کل واردات کاالیی ایران به عراق را به خود اختصاص داده است.
جدول  ،3فهرست  20قلم عمده وارداتی ایران از عراق طی  5ماهه سال  1399را نشان میدهد سهم این  20قلم از ارزش
کل واردات ایرات از عراق ،حدود  87.5درصد بوده است .پس از «آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده» که بیشترین سهم را از ارزش
واردات ایران از عراق داشته« ،خمیرچوب شیمیائی ،آماده شده یا سود یا با سولفات ،غیر ازخمیرها از درجه حل شونده ،نیمه
سفیدشده تیره کاج» با کد تعرفه  سهم  14.5درصدی از ارزش کل واردات ایران از عراق را به خود اختصاص داده
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است .در میان  20قلم کاالی عمده وارداتی ایران از عراق ،عمدتاً محصوالت آلومینیومی ،انواع الستیک و تایر ،کاغذ یا مقوا
دیده میشود .شایان ذکر است که ایران طی  5ماهه  ،1399معادل  462هزار دالر «تلفن همراه» از عراق وارد کرده است.
با توجه به ترکیب و قیمت اقالم وارداتی از عراق و همچنین تولیدات صنعتی این کشور ،بنظر میرسد که مبدا اصلی اکثر
اقالم وارداتی خود عراق نبوده بلکه به دلیل محدودیتهای تحریم ،از طریق کشور ذینفع یعنی عراق واردات انجام شده است.
در میان اقالم وارداتی ایران از عراق ،بیشترین متوسط قیمت به ازای هر تن به «پردازشگرها و کنترل کنندهها با حافظهها،
مبدلها ،مدارهای منطقی ،امپلی فایرها ،ساعت و مدارهای زمان سنج» با کد تعرفه « ،85423100دستگاه تجزیه گاز یا دود»
با کد تعرفه  90271000و «گوشی تلفن همراه» با کد تعرفه  85171210اختصاص داشته که به ترتیب  1.6میلیون دالر1.4 ،
میلیون دالر و  489هزار دالر بر تن بوده است.
جدول  -3فهرست  20قلم عمده وارداتی ایران از عراق طی  5ماهه 1399
وزن 

ارزش 

متوسط قیمت  سهم از ارزش

تعرفه 

شرح تعرفه




آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده .
خمیرچوب شیمیائی ،آماده شده یا سود یا با سولفات ،غیر ازخمیرها از درجه
حل شونده ،نیمه سفیدشده تیره کاج 
آلومینیوم بصورت کارنشده ،غیرممزوج .



الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسها و
اتومبیلهای باری به کار می رود به استثنای سایز   22/5





تایر بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیلهای
استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه) 







الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسها و
اتومبیلهای باری به کار میرود با سایز   22/5





























































(تن)


(هزار دالر)


(دالر بر تن)


کل (درصد)





























خودتراش 
کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موجکدار 
سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده،

رنگ نشده در توده 

سایر رزینهای اپواکسید به غیر از رنگ پودری آماده و نیمه آماده 

سیلندر (مغزی) قفل درب ساختمان 

سایر یراق آالت و اتصاالت برای مبلمان غیر از فنر گازی 
تیغههای خود تراش ایمنی (از جمله تیغههای تکمیل نشده به شکل نوار)  

پوست کامل ،به وزن هر جلد بیش از  16کیلوگرم 
سایر شیشههای مشمول شماره  5007/4007/3007خم شده ،لبه کارشده،

کندهکاری شده سوراخ شده ،لعاب یا مینا کاری شده یا به نحو دیگر کارشده
لیکن تاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر بجز شیشه اپتیکی 
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تعرفه 

شرح تعرفه





گوشی تلفن همراه 
سایر کاغذ یا مقوا برای بازیافت ،همچنین آخال و ضایعات جور نشده 
اجزاء و قطعات شیراالت بهداشتی مشمول ردیف  84818010
سایردستگاهها وماشینهای برقی دارای عمل خاص که در جای دیگری
ذکر نشده باشد بجز دستگاه فلزیاب و المپ  
لوازم بهداشتی یا پاکیزگی واجزاء و قطعات آنها از چدن 




مجموع  20قلم باال

وزن 

ارزش 

متوسط قیمت  سهم از ارزش

(تن)




(هزار دالر)




(دالر بر تن)




کل (درصد)


























87.4

منبع :گمرک ج.ا.ا

اقالم مشترک در کاالهای صادراتی و وارداتی
در میان اقالم عمده تجاری ایران و عراق طی  5ماهه  ،1399تعداد  57مورد بوده که هم جزو اقالم صادراتی ایران به عراق
بوده و هم جزو اقالم وارداتی ایران از این کشور است و جدول  ،4ده قلم عمده از این کاالها را نشان میدهد .در اغلب موارد،
این کاالها یا صادرات کم و واردات باالیی را به خود اختصاص دادند و یا واردات کم و صادرات باالیی داشتهاند .به عنوان
نمونه« ،آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده » که کاالی نخست وارداتی ایران از عراق بوده ،به مقدار جزئی از ایران به عراق نیز
صادر شده است؛ یا «چسبها و سایر چسبانندههای آماده ،غیر مذکور در جای دیگر» که حدود  4.9میلیون دالر صادرات
داشته ،تنها  7هزار دالر وارد شده است.
جدول  -4فهرست  10قلم عمده مشترک در صادرات ایران به عراق و واردات آن از این کشور طی  5ماهه (1399هزار دالر)
تعرفه
76012000
35069900
84182900
76011000
39233090
40112090
14049010
39229000
94018090
39073090

شرح تعرفه
آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده.
چسبها و سایر چسبانندههای آماده ،غیر مذکور در جای دیگر
یخچالهای خانگی غیر از تراکمی
آلومینیوم بصورت کارنشده ،غیرممزوج.
قرابه بطری تنگ و همانند از مواد پالستیکی
الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسها و
اتومبیلهای باری به کار میرود به استثنای سایز 80315R 22/5
حنا به غیر از عصاره آن
مخزن آب ،سیفون و لوا زم بهداشتی همانند ،که در جای دیگرمذکور
نباشد ،از مواد پالستیکی
سایر نشیمنها غیر از جاجیم
سایررزینهای اپواکسید به غیر از رنگ پودری آماده و نیمه آماده
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ارزش صادرات
49
4,895
2,356
5
2,141

ارزش واردات
6,858
7
0.2
2,223
6

ارزش تجارت
6,907
4,902
2,356
2,228
2,147

2

2,114

2,116

982

12

994

693

138

831

736
3

5
684

741
687

