
Iran and Oman 
Business Relations 

Conference  
KEYVAN POURSHAB 
WWW.PROFESSIONALOMAN.COM



عمان در جغرافیای منطقه ❑

بارکشواین.استغربیآسیایدرعربستانجزیرهشبهشرقیجنوبسواحلدرواقععمان

عربیدهمتحاماراتبازمینیمرزهای،فارسخلیجدهانهدراستراتژیکمهمموقعیتیکداشتن

مرزهایودارداختیاردرراغربیجنوبدریمنوغربازسعودیعربستان،غربیشمالدر

وقیشرجنوبدرعربدریایتوسطساحلاین.دارداختیاردرراپاکستانوایرانبادریایی

.استشدهتشکیلشرقیشمالدرعمانخلیج





(  نژاد و مذهب)ترکیب جمعیتی عمان ❑

هستندخارجینفرمیلیون2/2"حدوداکهاستنفرمیلیون4/6عمانجمعیت.

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

کدامهرسنیواباذیهایفرقه)دهندمیتشکیلراجمعیتاز٪56.4تقریباًعمانیشهروندان

راعمانیشهرونداناز٪5تقریباًهابوداییوهندوها،مسیحیان.(٪5حدودشیعهو٪45حدود

دهندمیتشکیل

یآفریقای،(بنگالدشی،سریالنکا،پاکستانی،هندی)جنوبیآسیای،بلوچ،عرب



2020رویکرد اقتصاد عمان در سال ❑

مالیواقتصادیثبات

خصوصیبخشمشارکتگسترشواقتصاددردولتنقششکلتغییر

ملیدرآمدمنابعواقتصادیپایهبهبخشیدنتنوع

عماناقتصادسازیجهانی

انسانیمنابعتوسعهوعمانکارنیرویهایمهارتارتقاء



نفت و گاز عمان ❑

و سازمان عمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز طبیعی در خاورمیانه است که عض

.  نیست( اوپک)کشورهای صادر کننده نفت 

دوافتتاحبا.داردقرارجهاندرخشکطبیعیگازبزرگکنندهتولیدامین26رتبهدرعمان

ازبیشرشدبا2013تا2004سالهایبینطبیعیگازتولید،2005و2000سالدرLNGشرکت

.دادافزایشرابخشایناقتصادیاهمیتویافتافزایش80٪



نفت و گاز عمان ❑

 بشکه 860ر000: تولید نفت عمان روزانه

میلیارد بشکه 5/5: نفت عمان ذخیره

بشکه 750ر000:عماننفتروزانهصادرات

مترمکعب میلیارد875:ساالنهعمانطبیعیگازتولید

مترمکعب تریلیون30:عمانطبیعیگازذخیره

مترمکعبمیلیارد407:عمانطبیعیگازساالنهصادارت



ظرفیت بندرگاهی عمان ❑

وهاهیدروکربنازدوربهخوداقتصادسازیمتنوعبرایعماناستراتژیازبخشیعنوانبه

هایاختزیرستوسعهبرایرازیادیگذاریسرمایهدولت،دریاییتجارتکلیکیفیتبهبود

ندربوصحارتجاریآزادمنطقهبندرشاملعمدههایگذاریسرمایه.استدادهانجامخودبندر

.استصالله

وجدیدبندرساختجملهازایگستردهتوسعهدوغومبندردرهمچنینDry Dockتوسعهو

.استداشتهوجودآناطرافامکانات



پیش بینی رشد اقتصادی عمان❑

شودمیبینیپیش.شودترسریع،میالدیجدیدسالدرعماناقتصادیرشدرودمیانتظار

حالیدر.برسددرصدششبه2020سالدرTanfeedhبرنامهرویکردباکشوراینرشدنرخ

به2019سالدردرصد1.2ازعماندررشدکهبوداینازحاکیگذشتهادواردرهابینیپیشکه

.برسد2020سالدردرصد2.1



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

رشددرصد6ازبیشرشدیبا2020سالعمانداردانتظارهمچنینپولالمللیبینصندوق

اقتصادازاندچشمگزارشبراساس.بزندرقمرافارسخلیجمنطقهدراقتصادیرشدسریعترین

درصد6.2بهراعماندرداخلیناخالصتولیدرشدبینیپیشپولالمللیبینصندوق،جهانی

نظرهبمدتمیانومدتکوتاهدرعماناقتصادکلیاندازچشم.استدادهتغییر2020سالبرای

هبتواندمیعمانکهاستگفتهخودشدهمنتشرتازهدر(CBO)عمانمرکزیبانک.استخوب

یککمکبهودرازمدتدررااقتصادیرشدتادهدادامهخودغیرنفتیرونقپرهایبخش

.دهدانجامترشفافمحیطیوجدیدسیاسیاقداماتسلسله







2020بودجه عمان در سال ❑

باواستدادهافزایشدالرمیلیارد13/2به2020سالبودجهدرراعمومیبودجهکلعمان

.استبیشتردرصد2گذشتهسالبودجهبهنسبت،عمانریالمیلیون300افزایش

کهازاشتغالهایپروژهویژهبه،عمانگذاریسرمایههایپروژههزینهشودمیبینیپیش

آنمیلیاردریال2/7،میزاناینازکهبرسدعمانریالمیلیارد5/3به،دارنداقتصادیبازده

.شودمیتامینصنعتیوخدماتیهایپروژهبرایدولتیهایشرکتتوسط

دررادرآمدکلازدرصد51که،برسددالرمیلیارد5/5بهنفتیدرآمدهایشومیبینیپیش

سالدرگازدرآمدشدهبرآوردکهحالیدر،دهدمینشان2019سالدردرصد54مقابل

ریالمیلیارد2/2بهویافتهافزایش2019سالبودجهارقامبامقایسهدردرصد11بودجه2020

.استرسیدهعمان



2020بودجه عمان در سال ❑

میلیارد5/5حدود2020مالیسالبرایبودجهکسریشودمیبینیپیش،اولیهنتایجطبق

2019سالبودجهکسریازترپایینکهاستداخلیناخالصتولیدازدرصد8یعنیعمانریال

دیدرآمافزایشهراز.دهدمینشانراخودنزولیروندگذشتهسالسهازکسریاین.باشد

ازبودجهکسریدرصد80حدود.شدخواهداستفادهکسریاعتبارتأمینبراینفتیدرآمدهای

.(عمانیریالمیلیارد2)شودمیتأمینداخلیوخارجیهایوامطریق

راراهو.است(2020-2016)توسعهسالهپنجنهمبرنامهپایانیسالنمایانگر2020سالبودجه

پنجتوسعهبرنامه.کندمیهموارکشورآندهمبرنامهدر2040سالدرعماناندازچشمبرای

.(2025-2021)ساله



جهش های اقتصادی عمان در رتبه بندی های جهانی ❑

سالدرارکوکسبسهولتشاخصارزیابیدرعماننشینسلطان،کشورجهانیبانکگزارشبه

هایکشوربامقایسهدرکشوراینتجاریترازاکنونهمواستداشتهایپله10صعود،2019

در،اجراییوقانونیاقداماتدرمستمربهبودینتیجهدرفارسخلیجهمکاریشورایعضو

آمده(OCC)عماندولتیارتباطاتمرکزبیانیهدرکهجهانیبانکگزارش.داردقرارصدر

Doingگزارشدرعماننشینسلطان":گویدمی،است Business 2020 ایپله10جهشی"

در،دادهنشان68جایگاهدرجهاندر2019سالبرایراعمانکهایرتبه؛دهدمینشانرا

.استبوده78رتبهاین2018سالدرکهحالی



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

کردتجربه2019سالدرهاقیمتفشاربدونراخودسالهفتمینعمان.

متوسطتورماحتماال2020ًسالاوایلدرشدهریزیبرنامهافزودهارزشبرمالیاتقانوناجرای

اما،رساندخواهدآیندهسالدر٪3حدودبه2019سالدرشدهبینیپیش٪0.4ازراساالنه

.بودخواهدمطلوبنرخیکهمچنانرقماین



افق توسعه زیرساخت ها در عمان ❑

کهکردخواهدهزینهزیربناییهایپروژهدردالرمیلیارد50آیندهسال10طیعمان

درردهگستگذاریسرمایهاین.یابدمیاختصاصنقلوحملبخشبرایآنازدالرمیلیارد20

کهآنهاییویژهبه،ترابریحوزهفعاالنبرایراجذابیوگستردههایفرصتهازیرساخت

.کندمیفراهم،دارندکاالنقلوحملجهانیتجارتدرتوجهیقابلحضور

بخشدرراشغل80000تعداد2020سالتاهازیرساختدرگذاریسرمایهشودمیبینیپیش

.برسدشغلصاحبنفر300000رقمبهنیز2040سالتاوکندایجادلجستیک



TANFEEDH-سند چشم انداز عمان ❑

کهاتیابتکاراجرایبراینیازموردزمانیهایچارچوبومنابع،هامسئولیتشناساییهدفبا

وشدتنظیمعماندر"تنفیذ"عنوانتحتسندیوایبرنامه،شوداقتصادیتنوعموجب

.شدتشکیلآنبرایاجراییکمیتهیکقالبدرکلیستاد

هایشبخدررشدبهدستیابیبرایعمانبهکمکبرایسیستماتیکرویکردیکسنداین

.کندمیدنبالراهدفمنداقتصادی



 Al Rusayl

 Raysut

 Suhar

 Al Buraimi

 Al Mazunah

 Samail

 Nizwa 

 Sur

 Knowledge Oasis Muscat (

ویژه منطقه تحت حمایت9❑
حاکمیت عمان از سرمایه گذاری

خارجی 



MADAYN-مداین ❑

با1993سالدر،شودمیشناخته"مداین"عنوانباامروزهکه،صنعتیامالکعمومیمؤسسه

نشینسلطاندر1983سالدرRusaylصنعتیشهرکتأسیسباکهصنعتیراهپیماییپیوستن

.شدتأسیسوآغازعمان



MADAYN-برنامه توسعه مداین ❑

ملیبومی سازی سرمایه و سرمایه گذاری های خارجی جذب ❑

اجتماعیبخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و تحریک ❑

نیروی انسانی فن آوری پیشرفته و توسعه مهارت تقویت ❑

فرصتهای شغلی جدید ایجاد ❑

صادرات محورصنایع ، ایجاد و تقویت صادرات تشویق ❑



گانه مداین در عمان9مشوق ها و تسهیالت مناطق ❑

سال ، قابل تمدید برای مدت مشابه30مدت اجاره اراضی و امکانات تا ❑

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 ❑



گانه مداین در عمان9مشوق ها و تسهیالت مناطق ❑

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

سال برای پروژه های صنعتی5معافیت مالیات بر سود خالص برای مدت ❑

معافیت از عوارض گمرکی و مالیات بر ورودی های تولید❑

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

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



گانه مداین در عمان9مشوق ها و تسهیالت مناطق ❑

.دارندرامناطقایندراشتغالامکانخارجیکارنیرویدرصد65❑

.استگذارانسرمایهحقوقحفظدهندهنشانکهشفافقانونیهایچارچوب❑

مسقطآوریفنپارکوالماذونیهآزادمنطقهدرکهاستمجازخارجیمالکیتاز100٪❑

(KOM)شهروندانمالکیتاز٪100دیگرامالکدرخارجیمالکیتاز٪70.باشدداشتهقرار

.استمیسرامالککلدرفارسخلیجحاشیهکشورهای



گانه مداین در عمان9مشوق ها و تسهیالت مناطق ❑

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

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

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

شهرهای نیروی کار مجهز به خدمات متنوعی❑



TANFEEDH-برنامه جامع تنفیذ ❑

اقتصادیتنوعمهارملیبرنامه(TANFEEDH)درکهشودمیمطرحملیطرحیکعنوانبه

تحولوعملکردمدیریتواحدهمکاریبا(میالدی2020-2016)نهمسالهپنجبرنامهچارچوب

(PEMANDU)اساسیزیرساختهاینظرازکهآنچهازحاصلبهینهمنافعبهدستیابیومالزی

.استیافتهتحققآنمتعاقبوشدهاجراقبالًساله5هایبرنامهطیدر



TANFEEDH-جامع تنفیذ برنامه تمرکز❑

تولیدوساخت

لجستیکونقلوحمل

گردشگری

شیالت

معدن







بانک های عمان ❑

 Bank Muscat

 Bank Dhofar

 National Bank of Oman

 Alizz Islamic Bank

 Oman Arab Bank

 Bank Nizwa

 Ahli Bank

 Bank Sohar

 Beirut Oman Bank

 Oman Development Bank

 Oman Housing Bank



2040انداز عمان چشماصلیمحورهای❑

 و جامعه به سوی بهزیستیتقویت سالمت خانواده

عمانی و میراث هویت ملی تتقویوتایید

 کارآفرینی ملیفنی و توسعه توانایی های

 خصوصیاز طریق متنوع سازی اقتصادی و مشارکت بخش ثروت آفرینی

 کشور بر اساس طرح آمایش سرزمینی توسعه متوازن

 زیستحفظ پایداری محیط

 ی کشور بر اساس استانداردهای جهانی زیرساخت ها توسعه

حکمرانی جامع و کارآمدیبرقرار

بهبود اثربخشی مدیریت و حاکمیت قانون
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