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❑ عمان در جغرافیای منطقه


عمان واقع در سواحل جنوب شرقی شبه جزیره عربستان در آسیای غربی است .این کشور با
داشتن یک موقعیت مهم استراتژیک در دهانه خلیج فارس  ،مرزهای زمینی با امارات متحده عربی
در شمال غربی  ،عربستان سعودی از غرب و یمن در جنوب غربی را در اختیار دارد و مرزهای
دریایی با ایران و پاکستان را در اختیار دارد .این ساحل توسط دریای عرب در جنوب شرقی و
خلیج عمان در شمال شرقی تشکیل شده است.

❑ ترکیب جمعیتی عمان (نژاد و مذهب)


جمعیت عمان  4/6میلیون نفر است که حدودا"  2/2میلیون نفر خارجی هستند .



مسلمان  ، ٪85.9مسیحی  ، ٪6.5هندو  ، ٪5.5بودایی  ، ٪0.8یهودی  ٪1 ، ٪0.1دیگر ٪0.2



شهروندان عمانی تقریباً  ٪56.4از جمعیت را تشکیل می دهند (فرقه های اباذی و سنی هر کدام

حدود  ٪45و شیعه حدود  .)٪5مسیحیان  ،هندوها و بودایی ها تقریباً  ٪5از شهروندان عمانی را
تشکیل می دهند


عرب  ،بلوچ  ،آسیای جنوبی (هندی  ،پاکستانی  ،سریالنکا  ،بنگالدشی)  ،آفریقایی

❑ رویکرد اقتصاد عمان در سال 2020


ثبات اقتصادی و مالی



تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد و گسترش مشارکت بخش خصوصی



تنوع بخشیدن به پایه اقتصادی و منابع درآمد ملی



جهانی سازی اقتصاد عمان



ارتقاء مهارت های نیروی کار عمان و توسعه منابع انسانی

❑ نفت و گاز عمان


عمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز طبیعی در خاورمیانه است که عضو سازمان
کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نیست.



عمان در رتبه  26امین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی خشک در جهان قرار دارد .با افتتاح دو

شرکت  LNGدر سال  2000و  ، 2005تولید گاز طبیعی بین سالهای  2004تا  2013با رشد بیش از
 ٪80افزایش یافت و اهمیت اقتصادی این بخش را افزایش داد .

❑ نفت و گاز عمان


تولید نفت عمان روزانه 000 :ر 860بشکه



ذخیره نفت عمان  5/5 :میلیارد بشکه



صادرات روزانه نفت عمان 000 :ر 750بشکه



تولید گاز طبیعی عمان ساالنه  875 :میلیارد مترمکعب



ذخیره گاز طبیعی عمان  30 :تریلیون مترمکعب



صادارت ساالنه گاز طبیعی عمان  407 :میلیارد مترمکعب

❑ ظرفیت بندرگاهی عمان


به عنوان بخشی از استراتژی عمان برای متنوع سازی اقتصاد خود به دور از هیدروکربن ها و
بهبود کیفیت کلی تجارت دریایی  ،دولت سرمایه گذاری زیادی را برای توسعه زیرساخت های
بندر خود انجام داده است .سرمایه گذاری های عمده شامل بندر منطقه آزاد تجاری صحار و بندر
صالله است .



همچنین در بندر دوغوم توسعه گسترده ای از جمله ساخت بندر جدید و  Dry Dockو توسعه
امکانات اطراف آن وجود داشته است .

❑ پیش بینی رشد اقتصادی عمان


انتظار می رود رشد اقتصادی عمان در سال جدید میالدی  ،سریع تر شود  .پیش بینی می شود
نرخ رشد این کشور با رویکرد برنامه  Tanfeedhدر سال  2020به شش درصد برسد .در حالی
که پیش بینی ها در ادوار گذشته حاکی از این بود که رشد در عمان از 1.2درصد در سال  2019به
 2.1درصد در سال  2020برسد .

❑ پیش بینی نهادهای مهم بین المللی از اقتصاد عمان در سال 2020



صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد عمان سال  2020با رشدی بیش از  6درصد رشد
سریعترین رشد اقتصادی در منطقه خلیج فارس را رقم بزند .براساس گزارش چشم انداز اقتصاد
جهانی  ،صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در عمان را به  6.2درصد
برای سال  2020تغییر داده است .چشم انداز کلی اقتصاد عمان در کوتاه مدت و میان مدت به نظر
خوب است  .بانک مرکزی عمان ) (CBOدر تازه منتشر شده خود گفته است که عمان می تواند به
بخش های پر رونق غیرنفتی خود ادامه دهد تا رشد اقتصادی را در درازمدت و به کمک یک

سلسله اقدامات سیاسی جدید و محیطی شفاف تر انجام دهد.

❑ بودجه عمان در سال 2020


عمان کل بودجه عمومی را در بودجه سال  2020به  13/2میلیارد دالر افزایش داده است و با

افزایش  300میلیون ریال عمان  ،نسبت به بودجه سال گذشته  2درصد بیشتر است .


پیش بینی می شود هزینه پروژه های سرمایه گذاری عمان  ،به ویژه پروژه های اشتغال زا که
بازده اقتصادی دارند  ،به  5/3میلیارد ریال عمان برسد که از این میزان  2/7 ،میلیاردریال آن

توسط شرکت های دولتی برای پروژه های خدماتی و صنعتی تامین می شود .


پیش بینی می شو درآمدهای نفتی به  5/5میلیارد دالر برسد  ،که  51درصد از کل درآمد را در
مقابل  54درصد در سال  2019نشان می دهد  ،در حالی که برآورد شده درآمد گاز در سال
 2020بودجه  11درصد در مقایسه با ارقام بودجه سال  2019افزایش یافته و به  2/2میلیارد ریال
عمان رسیده است.

❑ بودجه عمان در سال 2020


طبق نتایج اولیه  ،پیش بینی می شود کسری بودجه برای سال مالی  2020حدود  5/5میلیارد
ریال عمان یعنی  8درصد از تولید ناخالص داخلی است که پایین تر از کسری بودجه سال 2019
باشد  .این کسری از سه سال گذشته روند نزولی خود را نشان می دهد .از هر افزایش درآمدی
درآمدهای نفتی برای تأمین اعتبار کسری استفاده خواهد شد .حدود  80درصد کسری بودجه از
طریق وام های خارجی و داخلی تأمین می شود ( 2میلیارد ریال عمانی).



بودجه سال  2020نمایانگر سال پایانی برنامه نهم پنج ساله توسعه ( )2020-2016است  .و راه را

برای چشم انداز عمان در سال  2040در برنامه دهم آن کشور هموار می کند .برنامه توسعه پنج
ساله (.)2025-2021

❑ جهش های اقتصادی عمان در رتبه بندی های جهانی


به گزارش بانک جهانی ،کشور سلطان نشین عمان در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار در سال
 ، 2019صعود  10پله ای داشته است و هم اکنون تراز تجاری این کشور در مقایسه با کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه ی بهبود مستمر در اقدامات قانونی و اجرایی  ،در
صدر قرار دارد .گزارش بانک جهانی که در بیانیه مرکز ارتباطات دولتی عمان ) (OCCآمده
است  ،می گوید" :سلطان نشین عمان در گزارش"  Doing Business 2020جهشی  10پله ای
را نشان می دهد ؛ رتبه ای که عمان را برای سال  2019در جهان در جایگاه  68نشان داده  ،در

حالی که در سال  2018این رتبه  78بوده است.

❑ برخی تصمیمات مهم اقتصادی عمان در سال  2020و تاثیر آن بر تورم آن کشور



عمان هفتمین سال خود را بدون فشار قیمت ها در سال  2019تجربه کرد.



اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده در اوایل سال  2020احتماالً تورم متوسط
ساالنه را از  ٪0.4پیش بینی شده در سال  2019به حدود  ٪3در سال آینده خواهد رساند  ،اما

این رقم همچنان یک نرخ مطلوب خواهد بود.

❑ افق توسعه زیرساخت ها در عمان


عمان طی  10سال آینده  50میلیارد دالر در پروژه های زیربنایی هزینه خواهد کرد که
 20میلیارد دالر از آن برای بخش حمل و نقل اختصاص می یابد .این سرمایه گذاری گسترده در
زیرساخت ها فرصت های گسترده و جذابی را برای فعاالن حوزه ترابری  ،به ویژه آنهایی که
حضور قابل توجهی در تجارت جهانی حمل و نقل کاال دارند  ،فراهم می کند .



پیش بینی می شود سرمایه گذاری در زیرساخت ها تا سال  2020تعداد  80000شغل را در بخش
لجستیک ایجاد کند و تا سال  2040نیز به رقم  300000نفر صاحب شغل برسد.

❑ سند چشم انداز عمان TANFEEDH -


با هدف شناسایی مسئولیت ها  ،منابع و چارچوب های زمانی مورد نیاز برای اجرای ابتکاراتی که
موجب تنوع اقتصادی شود  ،برنامه ای و سندی تحت عنوان "تنفیذ" در عمان تنظیم شد و
ستاد کلی در قالب یک کمیته اجرایی برای آن تشکیل شد.



این سند یک رویکرد سیستماتیک برای کمک به عمان برای دستیابی به رشد در بخش های
اقتصادی هدفمند را دنبال می کند .
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Knowledge Oasis Muscat (

 منطقه تحت حمایت ویژه9
حاکمیت عمان از سرمایه گذاری
خارجی

❑

❑ مداین MADAYN -


مؤسسه عمومی امالک صنعتی  ،که امروزه با عنوان "مداین" شناخته می شود  ،در سال  1993با
پیوستن راهپیمایی صنعتی که با تأسیس شهرک صنعتی  Rusaylدر سال  1983در سلطان نشین
عمان آغاز و تأسیس شد .

❑ برنامه توسعه مداین MADAYN -
❑

جذب سرمایه گذاری های خارجی و بومی سازی سرمایه ملی

❑

تحریک بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی

❑

تقویت فن آوری پیشرفته و توسعه مهارت نیروی انسانی

❑

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

❑

تشویق صادرات  ،ایجاد و تقویت صنایع صادرات محور

❑ مشوق ها و تسهیالت مناطق  9گانه مداین در عمان
❑

مدت اجاره اراضی و امکانات تا  30سال  ،قابل تمدید برای مدت مشابه

❑

حق انصراف از اجاره حق برای مدت باقی مانده از قرارداد

❑

حق فروش ساختمانها و ساختمانهای موجود در زمین اجاره ای

❑

حق اجاره دادن سازه هایی که در زمینهای اجاره ای توسط سرمایه گذاران ساخته شده است.

❑

حق شرکت شرکای جدید در قرارداد اجاره نامه

❑

ارزیابی منصفانه ساختمانها و امکانات پس از خاتمه قرارداد اجاره

❑ مشوق ها و تسهیالت مناطق  9گانه مداین در عمان
❑

ارزش اجاره با پرداخت یک ریال عمان ساالنه در هر متر مربع بمدت  5سال برای فعالیت صنعتی

❑

معافیت مالیات بر سود خالص برای مدت  5سال برای پروژه های صنعتی

❑

معافیت از عوارض گمرکی و مالیات بر ورودی های تولید

❑

مالیات بر درآمد با نرخ ثابت  ٪15در سال و عوارض ثابت  ٪5گمرک

❑

اراضی توسعه یافته و مجهز به خدمات اساسی (آب  ،برق  ،مخابرات  ،جاده ها)

❑ مشوق ها و تسهیالت مناطق  9گانه مداین در عمان
❑

 65درصد نیروی کار خارجی امکان اشتغال در این مناطق را دارند.

❑

چارچوب های قانونی شفاف که نشان دهنده حفظ حقوق سرمایه گذاران است.

❑

 ٪100از مالکیت خارجی مجاز است که در منطقه آزاد الماذونیه و پارک فن آوری مسقط

) (KOMقرار داشته باشد ٪70 .از مالکیت خارجی در امالک دیگر  ٪100از مالکیت شهروندان
کشورهای حاشیه خلیج فارس در کل امالک میسر است.

❑ مشوق ها و تسهیالت مناطق  9گانه مداین در عمان
❑

پروژه ها می توانند  ٪100با مالکیت خارجی اداره شوند.

❑

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی محصوالت عمان به عنوان بخشی از کمپین 'ساخت عمان'

❑

شرکت در کارگاه ها  ،سمینارها و نمایشگاه ها که توسط مداین برگزار می شود.

❑

شهرهای نیروی کار مجهز به خدمات متنوعی

❑ برنامه جامع تنفیذ TANFEEDH -


برنامه ملی مهار تنوع اقتصادی ) (TANFEEDHبه عنوان یک طرح ملی مطرح می شود که در
چارچوب برنامه پنج ساله نهم ( 2020 - 2016میالدی) با همکاری واحد مدیریت عملکرد و تحول
) (PEMANDUمالزی و دستیابی به منافع بهینه حاصل از آنچه که از نظر زیرساختهای اساسی
در طی برنامه های  5ساله قبالً اجرا شده و متعاقب آن تحقق یافته است .

❑ تمرکز برنامه جامع تنفیذ TANFEEDH -


ساخت و تولید



حمل و نقل و لجستیک



گردشگری



شیالت



معدن

❑ بانک های عمان


Bank Muscat



Bank Dhofar



Ahli Bank



National Bank of Oman



Bank Sohar



Alizz Islamic Bank



Beirut Oman Bank



Oman Arab Bank



Oman Development Bank



Bank Nizwa



Oman Housing Bank

❑ محورهای اصلی چشم انداز عمان 2040


تقویت سالمت خانواده و جامعه به سوی بهزیستی



تایید و تقویت هویت ملی و میراث عمانی



توسعه توانایی های فنی و کارآفرینی ملی



ثروت آفرینی از طریق متنوع سازی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی



توسعه متوازن کشور بر اساس طرح آمایش سرزمینی



حفظ پایداری محیط زیست



توسعه زیرساخت ها ی کشور بر اساس استانداردهای جهانی



برقراری حکمرانی جامع و کارآمد



بهبود اثربخشی مدیریت و حاکمیت قانون
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