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چکیده
صادرات  برای  آن  جایگاه  و  عمان  اقتصاد  بررسی  مقاله،  این  هدف 

آن  روش  و  مروری  نوع  از  مقاله  این  ماهیت،  نظر  از  است.  ایران 

توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت 

در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، 

کار و ارائه تسهیالت 50 تا 70 درصدی  کسب و  هزینه مناسب انجام 

طرف  دو  تجاری  روابط  افزایش  امکان  تا  می شود  سبب  پروژه ها  به 

مقرون به صرفه باشد.

با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات 

حال  در  کشور  این  در  الت  ماشین آ و  خام  مواد  سرمایه ای،  کاالهای 

ایران  صادرکنندگان  برای  مناسبی  فرصت  امر  این  و  است  افزایش 

صادراتی  رقیب  مهمترین  کرد.  خواهد  ایجاد  آن  تجاری  رقبای  و 

که  کشور هندوستان است  و مهندسی  فنی  در حوزه خدمات  ایران 

و  تسهیالت  اعطای  در  سهولت  نیازمند  کشور  این  با  جدی  رقابت 

برای صدور ضمانت نامه  مالی صادراتی  نهادهای  میان  هماهنگی 

کشور عمان  است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در 

صادرات،  بر  عالوه  مالی  نهادهای  خدمات  که  می شود  پیشنهاد 

حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

 F63, F23, F32 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه و طرح مسأله
سیاسی  ثبات  از  که  است  منطقه  کشورهای  از  یکی  عمان 

برخوردار بوده و دولت این کشور قبل و بعد از انقالب، همیشه 

کشور عمان  همراه ایران بوده است. همچنین، دولت و تجار 

کمک قابل  کشور  در دوره تحریم ها، به تسهیل شرایط تجاری 

کرده اند و به فکر منافع نامتعارف نبوده اند. در زمان  توجهی 

کرده و  کشور نقش مثبتی ایفا  کرات ایران و غرب نیز این  مذا

کشورها را  همواره نقش مثبت میانجیگری بین ایران و دیگر 

ایفا نموده است. 

تجارت  جهانی  سازمان  عضویت  به   2000 سال  از  عمان 

حدود  خود  نفری  میلیون   4/4 حدود  جمعیت  با  و  درآمده 

خود  به  را   2016 سال  در  جهان  واردات  از  درصد   0/15

صندوق  پیش بینی های  بر  اساس  است.  داده  اختصاص 

برابری  قدرت  اساس  بر  عمان  سرانه  درآمد  پول،  بین المللی 

شمال  و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  از  خرید 

آفریقا باالتر است و تا سال 2020 به طور متوسط ساالنه 1/34 

بانک  اخیر  طبقه بندی  براساس  یافت.  خواهد  رشد  درصد 

کشورهای با درآمد باال طبقه بندی  گروه  جهانی نیز، عمان در 

بالقوه ای  مصرف  بازار  گفت  می توان  بنابراین  است.  شده 

قرار  ایران  یایی  در مرزهای  جوار  در  غیرنفتی  کاالهای  برای 

گمرک تنها 1/2 درصد از سهم ارزشی  که طبق آمارهای  گرفته 

کشور را در سال 1395 در اختیار داشته است.  بازار این 

نیز  و  باال  نسبی  امنیت  بودن  دارا  به  توجه  با  عمان 

موقعیت جغرافیایی مناسب در دسترسی به بازارهای منطقه 

مجدد  صادرات  به ویژه  و  صادراتی  مهم  مقاصد  از  یکی 

اعضای  با  عمان  کشور  توافقات  چند  هر  می رود.  به شمار 

یک  از  نفت  تولید  کاهش  بر  مبنی  پک  او غیرعضو  و  عضو 

سو و پایین بودن قیمت نفت خام از سوی دیگر، رشد تولید 

کشور در جذب  این  و قدرت خرید  ناخالص داخلی عمان 

را محدود  و مهندسی  به ویژه خدمات فنی  وارداتی  کاالهای 

کشور همچنان از بازارهای  ساخت، پیش بینی می شود این 

مهم تجاری ایران و رقبای آن باشد. 

عمان  گرفتن  قرار  توجه  مورد  اصلی  دالیل  از  یکی 

رشد  روشن  چشم انداز  به  مربوط  صادراتی  مقصد  به عنوان 

کشور است. در حال حاضر، چندین  این  سرمایه گذاری در 

پروژه به ویژه در بخش زیرساخت های حمل و نقل و واحدهای 

گردشگری در دست اجرا است.  صنعتی و همچنین بخش 

بخش  در  اجرا  دست  در  سرمایه گذاری های  به  توجه  با 

کاالهای سرمایه ای، مواد  زیرساخت ها، تقاضا برای واردات 

و  است  افزایش  حال  در  کشور  این  در  ماشین آالت  و  خام 

رقبای  و  ایران  صادرکنندگان  برای  مناسبی  فرصت  امر  این 

کرد. تجاری آن ایجاد خواهد 

 4 )حدود  پایینی  جمعیت  دارای  عمان  کشور  هرچند 

کشور  کاالهای مصرفی به این  میلیون نفر( است و صادرات 

سبب  به  حال  این  با  دارد،  قرار  کشورها  بعدی  اولویت  در 

افزایش  کشور،  این  جمعیت  سریع  رشد  همچون  عواملی 

درآمد خانوار، توسعه شهرنشینی و مشارکت روزافزون زنان در 

سال   10 تا  خصوصی  بخش  مصرف  می رود  انتظار  کار،  بازار 

کند. این امر فرصت مناسبی  آتی رشد قابل توجهی را تجربه 

صادرات  به ویژه  مصرفی  کاالهای  صادرات  توسعه  برای 

کشور است.  کشاورزی و صنایع غذایی به این  محصوالت 

روابط  توسعه  در  عمان  اقتصاد  جایگاه  بررسی  به منظور 

کشور  این  ظرفیت های  بررسی  نیز  و  سرمایه گذاری  و  تجاری 

در  حاضر  مقاله  کشورها،  دیگر  بازارهای  به  ایران  اتصال  در 

پنج بخش تدوین شده است. در بخش اول، چشم انداز آتی 

اقتصادی،  فعالیت های  تنوع بخشی  از منظر  اقتصاد عمان 

عمان،  اقتصاد  در  آن  جایگزین  صنایع  و  نفت  نقش 

از منظر هزینه، چشم انداز  چشم انداز تولید ناخالص داخلی 

سیاست های بخش بودجه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در عمان بررسی شده است. در بخش دوم، دورنمای سیاسی 

است.  شده  گرفته  قرار  بررسی  مورد  عمان  اجتماعی  و 

ترکیب  بر  کید  تأ با  عمان  تجاری  جایگاه  سوم،  بخش  در 

تجارت، اقالم مهم صادراتی و وارداتی و شرکای تجاری مورد 

تجاری  روابط  چهارم،  بخش  در  است.  گرفته  قرار  یابی  ارز
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در  است.  شده  تحلیل  عمان  و  ایران  میان  سرمایه گذاری  و 

بخش پایانی نیز جمع بندی و پیشنهادات ارائه شده است. 

2. ادبیات نظری تأمین مالی صادرات
تأمین  قالب  دو  در  کلی  حالت  در  صادرات  مالی  تأمین 

پس  صادرات  مالی  تأمین  و  حمل  از  پیش  صادرات  مالی 

عمدتًا  حمل  از  پیش  مالی  تأمین  می پذیرد.  انجام  حمل  از 

کارگاه، خرید مواد  شامل اعطای تسهیالت در قالب تجهیز 

گردش  در  سرمایه  کلی  به طور  و  صادراتی  طرح های  اولیه 

و  درونی  منابع  از  می توانند  که  می شود  صادراتی  بنگاه های 

از  استقراض  سرمایه،  بازار  بانکی،  )سیستم  بیرونی  منابع  یا 

 )... و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  بین المللی،  بازارهای 

قابل  ارزها  سایر  و  ملی  پول  صورت  دو  به  که  شوند  تأمین 

زمانی  به  مربوط  حمل،  از  پس  مالی  تأمین  است.  پرداخت 

ارسال  خارجی  خریدار  برای  خدمات  یا  کاالها  که  است 

اغلب  در  آنکه،   به  توجه  با  است.  ارسال  حال  در  یا  و  شده 

و  کاال  صادرات  انجام  زمان  میان  صادراتی  قرادادهای 

از آن وقفه زمانی وجود  یافت وجوه حاصل  نیز در و  خدمات 

برحسب  شکاف،  این  پوشش  برای  صادرکنندگان  دارد، 

مالی  تأمین  صادراتی  قراردادهای  نوع  و  مقاصد  کاال،  نوع 

مدت دار  فروش  امکان  مالی  تأمین  شیوه  این  می شوند. 

برای  صادراتی  اعتبارات  ارائه  طریق  از  را  خدمات  و  کاالها 

روش های  انواع   ،)1( نمودار  می سازد.  فراهم  صادرکنندکان 

کلی تأمین مالی صادرات را نشان می دهد.

مطابق نمودار )1(، تأمین مالی صادرات عالوه بر اعطای 

و  گردش  در  سرمایه  وام های  قالب  در  بانکی  تسهیالت 

ایجادی )پیش از حمل(، اعتبار خریدار و فروشنده و تنزیل 

بر  نیز در  را  اسناد صادراتی، پوشش های بیمه ای و ضمانتی 

می گیرد. به عبارت دیگر اعتبارات صادراتی )پس از حمل( 

ضمانتی  و  بیمه ای  مالی،  ترتیبات  شامل  عام  به صورت 

تقسیم می شود.

منبع: یافته های تحقیق
نمودار 1- انواع روش های تأمین مالی صادرات

اعتبار  صورت  دو  به  معمواًل  صادراتی  مالی  ترتیبات 

اعتبار  روش  در  می گیرد.  انجام  فروشنده  اعتبار  و  خریدار 

خریدار  با  را  خود  تجاری  قرارداد  صادرکننده  فروشنده، 

لذا می پذیرد  و  به صورت مدت دار منعقد می نماید  خارجی 

کاال یا خدمات را از طریق  که خریدار یا بانک خریدار، وجه 

اعتبار اسنادی و یا برات مدت دار به صورت اقساطی بپردازد. 
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کل ارزش  تی به میزان  در این صورت، بانک داخلی تسهیال

کاال به صادر کننده اعطا می کند و در مقابل اقساط پرداختی 

اعتبار  روش  در  می کند.  یافت  در را  صادرکننده  به  خریدار 

و  حفظ  برای  خدمات  و  کاالها  صادرکننده  کشور  خریدار، 

پایداری بازارهای خود و ...، اعتباراتی را در اختیار نهادهای 

که در این حالت  کشورهای واردکننده قرار می دهد  اعتباری 

محل  از  را  خود  وجه  اسناد،  ارائه  محض  به  صادرکننده 

یافت می کند.  صادرات از بانک اعتباردهنده )خارجی( در

صورت  دو  به  صادرات،  مالی  تأمین  تنزیلی  ترتیبات 

فورفیتیگ  و  موقت(  تنزیل  طریق  از  مالی  تأمین  ینگ  کتور فا

ینگ  کتور )تأمین مالی از طریق خرید دین( انجام می گیرد. فا

کمتر از ارزش اسمی با  به معنی خرید اسناد تجاری به قیمت 

حق رجوع به صادر کننده است؛ در این روش، صادر کننده با 

مالکیت  صادراتی،  یافتی  در حساب های  یا  مطالبات  فروش 

مسئولیت  نیز  عامل  و  می کند  منتقل  عامل ها  به  را  خود 

کاال را تحت نظر خویش می گیرد. در  ترتیبات بعدی با خریدار 

کمتر  مقابل فورفیتینگ به معنی خرید اسناد تجاری به قیمت 

از ارزش اسمی بدون حق رجوع به صادر کننده است؛ این امر 

کاال صورت می گیرد.  قبل از انعقاد قرارداد فروش با خریدار 

صادراتی،  اعتبارات  در  تنزیلی  و  مالی  ترتیبات  بر  عالوه 

که از سوی نهادهای  ترتیبات ضمانتی و بیمه ای نیز وجود دارد 

را  اطمینان  این  یکسو  از  امر  این  می شود.  ارائه  اعتباردهنده 

که در صورت بروز هرگونه  برای صادرکنندگان به وجود می آورد 

ی پوشش داده می شود و از سوی دیگر، با  یسک و مخاطره، ر

از  صادراتی  اعتبارات  اخذ  فرایند  ضمانت نامه ها  انواع  ارائه 

نهادهای ذی ربط و نیز پیش شرط های مورد نیاز برای صادرات 

خدمات را با سهولت بیشتری امکان پذیر سازد. 

3. روش تحقیق
از  استفاده  با  مقاله  این  در  شده  گرفته  صورت  بررسی 

محتوا،  تحلیل  کتابخانه ای،  روش های  از  مجموعه ای 

برای  انجام شده است.  آماری  بررسی های  و  کیفی  مطالعات 

تارنمای  و  رسمی  سایت های  از  اطالعات  آوردن  به دست 

کشور استفاده شده  کشور عمان و داخل  نهادهای بین المللی، 

در  نیز  مصاحبه  شامل  کیفی  مطالعات  آنکه  ضمن  است. 

گرفته شده است.  بخش هایی از این مقاله مورد استفاده قرار 

تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی

دهه  در  آنچه  با  مقایسه  در  آینده  دهه  طی  عمان  چشم انداز 

اول قرن حاضر رقم خورد، چندان مطلوب نیست. پیش بینی 

آینده  سال های  در  جهش  یک  از  پس  نفت  تولید  می شود 

نفت  قیمت  آنکه  مگر  گردد.  طوالنی مدت  رکود  یک  دچار 

می تواند  عمان  دولت  گرچه  ا شود.  روبه رو  افزایش  با  مجدد 

بانکی،  بخش  ثبات  و  دولتی  بدهی  پایین  سطح  بر  اتکا  با 

مصون  مدتی  تا  نفت  پایین  قیمت  گزند  از  را  کشور  اقتصاد 

نگاه دارد، اما لزوم اعمال اصالحات در بخش بودجه و رکود 

عمان  در  اقتصادی  رشد  برای  تهدیدی  پولی،  بازارهای  در 

 GDP حقیقی  رشد  نرخ  متوسط  رو،  این  از  می روند.  به شمار 

طی ده سال آینده 2/4 درصد پیش بینی می شود )در مقایسه 

با 4/4 درصد طی دهه گذشته(. در این میان، چالش اصلی 

صنایع  خلق  جهت  اقتصادی  فعالیت های  به  تنوع بخشی 

خودکفا و نیرو بخشیدن به موتور رشد اقتصادی است. 

جهت  در  تالش ها  شاهد  نفت  صنعت  بلوغ  با  همگام 

تنوع بخشی به اقتصاد عمان هستیم و در این میان، افزایش 

در  می تواند  دولت  درآمدهای  افزایش  متعاقبا  و  نفت  قیمت 

به ثمره رسیدن این اقدامات تأثیرگذار باشد. 

معمای نفت

پروژه های  و  نفت  بخش  در  دولت  سرمایه گذاری  گرچه  ا

سال های طی  نفت  تولید  نزولی  مسیر  تغییر  در  نفت   احیای 

فعلی  رشد  به  رو  روند  اما  داشت؛  مثبت  تأثیر   2001	2007

انتظار  و  بود  نخواهد  پایدار   2017 سال  از  پس  نفت   تولید 

کوتاه در سال 2018 مجددًا  می رود حجم تولید پس از یک جهش 

یک سیر نزولی بلند مدت را در پیش گیرد. با این وجود، با عنایت 
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کنونی، پیش بینی می شود حجم تولید نفت این  به حجم ذخایر 

کشور تا سال 2026 به حدود 820 هزار بشکه در روز برسد. 

کالن جدول 1- پیش بینی بلندمدت متغیرهای 

201820192020

GDP8286.490.7 اسمی )میلیارد دالر(

2.72.72.4رشد GDP حقیقی )درصد(

4.855.1جمعیت )میلیون نفر(

184381928920102درآمد سرانه )دالر آمریکا(

2.533متوسط تورم )درصد(

1.21.5	5.6	نسبت تراز تجاری به GDP  )درصد(

0.380.380.38متوسط نرخ ارز ریال عمان/دالر آمریکا

 BMI منبع: منابع ملی عمان و 

صنایع جایگزین نفت

 2016	2020 اقتصادی  برنامه   2016 سال  ابتدای  در  عمان 

است  درصدد  عمان  برنامه،  این  طبق  کرد.  آغاز  را  خود 

حمل و نقل  معادن،  صنعتی،  تولید  همچون  فعالیت هایی 

کشور  این  اقتصاد  به  بخشی  تنوع  هدف  با  را  گردشگری  و 

کسری بودجه به عنوان  که تداوم  توسعه بخشد. در این طرح 

گرفته شده، سهم نفت از GDP حدود 22 درصد  پیش فرض 

 ]1[ )PPP( بوده و بر همکاری میان دولت-بخش خصوصی

توجهی  قابل  منابع  ویژه شده است. عمان همچنین  کید  تأ

را به سرمایه گذاری در زیرساخت ها اختصاص داده تا زمینه 

برای توسعه تجارت و حمل و نقل فراهم شود. سایر بخش ها 

یکرد  رو آلومینیوم  تولید سیمان و ذوب  پتروشیمی،  از جمله 

غنی  ذخایر  به  شدیدی  وابستگی  و  داشته  صادرات محور 

کشور و حمایت های دولت دارند.  انرژی این 

چشم انداز تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه

رشد سریع اقتصاد عمان طی چند سال اخیر عمدتًا به واسطه 

در  حاصل  درآمدهای  تزریق  و  نفت  قیمت  و  تولید  افزایش 

بخش زیرساخت ها و افزایش حقوق در بخش دولتی محقق 

صرف  را  نفتی  درآمدهای  عمان  کلی،  به طور  است.  گشته 

تأمین مالی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کرده است 

که این امر در توسعه حمل و نقل و بخش صنعت و هم چنین 

و  کشور  و بهداشت در این  آموزش  کیفیت  بهبود قابل توجه 

لذا اشتغال بخش دولتی نمود یافته است. پیش بینی می شود 

درصد   2/4 ساالنه  آتی  دهه  یک  طی  دولتی  بخش  مصرف 

کند.  رشد   )2010	2016 دوره  طی  درصد   6/1 با  مقایسه  )در 

افزایش  جمعیت،  سریع  رشد  همچون  عواملی  احتساب  با 

زنان  روزافزون  مشارکت  و  شهرنشینی  توسعه  خانوار،  درآمد 

تا پایان  کار، انتظار می رود مصرف بخش خصوصی  در بازار 

کافی برخوردار مانده و طی   دهه حاضر )سال 2020( از ثبات 

با  مقایسه  )در  درصد   3/2 حدود   2021 به  منتهی  سال های 

کند. رقم 6 درصد طی دوره 2015	2010( رشد 

چشم انداز سیاست های بخش بودجه و بدهی های دولت

بودجه  کسری  جبران  به منظور  عمان  دولت  می رود  انتظار 

جهانی  بازارهای  در  بدهی  اوراق  صدور  به  همچنان  خود، 

به  دولت  بودجه  کسری  نسبت  می رود  انتظار  دهد.  ادامه 

 GDP از 17/8 و 16/3 درصد طی سال های 2015 و 2016 طی 

سال های 2019	2018 به ترتیب به 10/6 و 7/5 درصد تنزل 

سال  دوم  نیمه  به  منتهی  سال  پنج  طی  است  گفتنی  کند. 

نسبت  نفت(،  قیمت  نزولی  سیر  آغاز  با  )مصادف   2014

بر  امر  این  که  بود  درصد   -0/7  ،GDP به  بودجه  کسری 

وابستگی اقتصاد عمان به درآمدهای نفتی داللت دارد. 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عمان

همچنان  عمان  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب 

به سطوح سال های 2010 و 2011 نرسیده است. در سال های 

این  در  بنگاه   191 سوی  از  پروژه   276 مجموعا   2012	2016

به  مربوط  سرمایه گذاری ها  این  عمده  شد.  انجام  کشور 

عربی،  متحده  امارات  آمریکا،  متحده  ایاالت  کشورهای 
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هندوستان، اسپانیا، سنگاپور و قطر مهم ترین سرمایه گذاران 

)از   Omagine شرکت های  هستند.  عمان  در  خارجی 

 Majid Al اسپانیا،  از   Sacyr Vallehermoso آمریکا(، 

 Qatari Diar کره جنوبی و Futtaim Group از امارات، LG از 

دوره  در  عمان  در  سرمایه گذار  شرکت های  مهم ترین  قطر  از 

مستغالت،  و  ک  امال این،  بر  عالوه  است.  بوده  اشاره  مورد 

و  هتلداری  شیمیایی،  محصوالت  کار،  و  کسب  خدمات 

غذایی،  موارد  ارتباطات،  مالی،  خدمات  فلزات،  یست،  تور

مهم ترین  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  صنعتی  ماشین آالت 

مستقیم  سرمایه گذاری  بیشترین  که  هستند  بخش هایی 

زیرساخت های  با  ارتباط  در  کرده اند.  جذب  را  خارجی 

می توان  را  عمان  اقدامات  سرمایه گذاری  و  صادرات  توسعه 

کرد: به صورت زیر خالصه 

 38 خارجی.  مستقیم  سرمایه  گذاری  موافقت نامه  الف. 

سایر  و  عمان  میان  دوجانبه  سرمایه گذاری  موافقت نامه 

که از این میان 25 موافقت نامه  کشورها امضا شده است 

ایران جزء  و  ترکیه  کشورهای چین،  اجرا است.  در حال 

دو  سرمایه گذاری  موافقت نامه  که  هستند  کشورهایی 

جانبه با عمان دارند. توافق نامه سرمایه گذاری دو جانبه 

رسیده  پایان  به   2017/3/22 در  نیز  هندوستان  و  عمان 

است. 

ب. موافقت نامه های همکاری اقتصاد و سرمایه گذاری. در حال 

سرمایه گذاری  و  اقتصادی  موافقت نامه   12 عمان  حاضر 

که عمده آن در قالب شورای همکاری  در حال اجرا دارد 

خلیج فارس با طرف های دیگر منعقد شده است. در این 

همکاری  موافقت نامه  قالب  در  نیز  هندوستان  ارتباط، 

همکاری  عمان  با  فارس  خلیج  شورای  با  اقتصادی 

تجارت،  توسعه  موافقت نامه،  این   3 ماده  طبق  که  دارد 

تجارت،  در  درگیر  نهادهای  همکاری های  گسترش 

همکاری ها  اهداف  مهمترین  فناوری  انتقال  و  آموزش 

مسئول  موافقت نامه  این  تحت  مشترکی  کمیته  است. 

توسعه همکاری ها اقتصادی است. 

از  بهره برداری  و  راه اندازی  عمان  آزاد.  مناطق   ج. 

از  استفاده  با  را  آزاد  مناطق  در  کارهای خارجی  و  کسب 

طبق  سهولت ها  ایجاد  و  امتیازها،  خاص،  مشو ق های 

قانون مناطق آزاد تشویق می کند. سه منطقه آزاد فعال در 

بندر  شمال،  در  سوهار  صنعتی  شهرک  مشتمل بر  عمان 

صالله در جنوب و دقوم در منطقه ساحلی مرکزی است.

4. تجزیه و تحلیل اقتصادی - سیاسی و یافته ها 
الف: بررسی دورنمای سیاسی و اجتماعی عمان 

عمان درصدد سیاست خارجی مستقل

دو  دارای  و  بوده  پادشاهی  عمان  کشور  سیاسی  ساختار 

با  الدوله  مجلس  است.  الشورا  و  الدوله  نام های  به  مجلس 

الشورا  مجلس  و  می شوند  منصوب  پادشاه  توسط  عضو   59

انتخاب  دموکراتیک  شبه  اتخابات  در  که  عضو   84 با 

و  بوده  محدود  قانون گذاری  قدرت  دارای  پارلمان  می شوند. 

 30 از  متشکل  کابینه  ندارند.  فعالیت  حق  سیاسی  احزاب 

وزیر توسط سلطان انتخاب شده و هیچ گونه سیستمی برای 

کشور  انتخاب جانشین سلطان وجود ندارد. با این اوصاف، 

به ویژه  را  مستقلی  نسبتًا  خارجی  سیاست  همچنان  عمان 

کامی عربستان جهت تسلط بر  با توجه به نا در قبال ایران و 

کمرنگ شدن احتمال اتخاذ سیاست مشابه در قبال  قطر و 

گرفت. با وجود مخالفت عربستان و  عمان، در پیش خواهد 

امارات متحده عربی، عمان به واسطه وجود منافع اقتصادی 

دارد  ایران  با  مطلوبی  سیاسی-اقتصادی  روابط  سیاسی،  و 

بود،  فشار  تحت  عربستان  سوی  از  قطر  که  مدتی  طول  در  و 

این  در  تأمین  خطوط  تضمین  جهت  متعددی  کمک های 

از  یکی  به عنوان  عمان  حین،  همین  در  کرد.  ارسال  کشور 

فارس  خلیج  عرب  کشورهای  همکاری  شورای  اعضای 

منطقه  امنیت  تأمین  در  سعودی،  عربستان  سرپرستی  به 

یکردی عملگرا و فارغ از نزاع های  مشارکت دارد. عمان با رو

درصد  و  نموده  حفظ  را  گروه  دو  هر  با  خود  روابط  مذهبی، 

فعالیت های  بخشی  تنوع  بر  مبنی  خود  اهداف  پیشبرد 
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ملی  امنیت  حفظ  و  انرژی  ارزان  منابع  تضمین  اقتصادی، 

است. 

تغییرات اجتماعی و جمعیتی در عمان

افزایش  حال  در  سریع  آهنگی  با  عمان  میلیونی   4 جمعیت 

کمتر  افراد  را  کشور  این  جمعیت  از  درصد   40 حدود  و  بوده 

از 15 سال تشکیل می دهند. این پدیده، ایجاد اشتغال را به 

نفوذ  با  طرفی  از  و  ساخته  مبدل  جدی  چالش های  از  یکی 

جامعه مدرن جهانی و روند رو به رشد دانشجویان عمانی در 

حال تحصیل خارج از کشور، ساختار جامعه قبیله ای سنتی 

تهدید  را  است  استوار  آن  بر  عمان  سیاسی  چارچوب  که 

خواستار  جوان  نسل  که  دارد  وجود  احتمال  این  و  می کند 

نوگرایی در چارچوب سیاسی حاضر شوند. 

بومی  افراد  به رشد جمعیت، جمعیت  رو  روند  علی رغم 

عمان هنوز بسیار پایین بوده و در حدود 2 میلیون نفر است. در 

حال حاضر، 1/5 میلیون نفر مهاجر در عمان زندگی می کنند 

و  بوده اند  هندوستان  جزیره  شبه  به  متعلق  آن ها  کثر  ا که 

ی کار مهاجر دارد. پایین  اقتصاد عمان وابستگی شدید به نیرو

کارگران و هم چنین حضور  یسک های مربوط به مزایای  بودن ر

را  مناسبی  فضای  عمان،  کشور  در  مهاجر  کارگران  گسترده 

عمان  حال،  این  با  است.  کرده  فراهم  سرمایه گذاران   برای 

در  اشتغال  بهبود  و  دستمزد  حداقل  آوردن  پایین  با  می تواند 

گردد. عمان  کشور از مزایا و فرصت های بیشتری نیز بهره مند 

شاخص  در  کار  ی  نیرو هزینه های  به  مربوط  رتبه بندی  در 

کسب نموده و  کار BMI امتیاز 33/8 )از 100( را  یسک بازار  ر

کشور منطقه منا در جایگاه هفدهم و  بدین ترتیب از بین 18 

گرفته است.  کشور جهان در رتبه 181 قرار  در بین 201 

ریسک های عملیاتی عمان

مطلوبی  عملکرد  عملیاتی  یسک  ر شاخص  حیث  از  عمان 

مزیت های  و  فرصت ها  از  برخورداری  به واسطه  و  داشته 

کمتری نسبت به همتایان منطقه ای خود  یسک  مختلف، ر

و  مالیات  پایین  سطح  اعتبار  به  عمان  مجموع،  در  دارد. 

امکانات  از  برخورداری  و  مناسب  زیرساخت های  جرم، 

کشور امنی برای سرمایه گذاری  مناسب و بوروکراسی شفاف، 

امتیاز  کسب  با  کشور،   201 بین  در  عمان  می آید.  به حساب 

یسک عملیاتی قرار دارد  61/5 )از 100( در رتبه 49 شاخص ر

کشور جذاب برای سرمایه گذاری در  و از این حیث چهارمین 

کشورهای منا قلمداد می شود. بین 

چارچوب قانونی

عمان به لطف بوروکراسی متعادل و فضای مناسب قانونی، 

تجارت  و  سرمایه گذاری  یسک  ر شاخص  در  باالیی  امتیاز 

بهره گیری  با  می توانند  سرمایه گذاران  و  نموده  کسب   BMI

را  خود  کار  و  کسب  کشور،  این  در  مناسب  بوروکراسی   از 

قانونی  منظم  چارچوب  میان،  این  در  نمایند.  راه اندازی 

برای  عمان  مزیت  بر  معنوی  مالکیت  حقوق  از  حمایت  در 

قانونی  نظام  یک  از  عمان  می افزاید.  سرمایه گذاران  جذب 

مبنای  بر  شده  درجه بندی  دادگاه های  از  متشکل  جامع، 

کسون و اسالم بهره مند بوده و التزام به قانون در  قانون آنگلوسا

بین اقشار جامعه امری رایج و جا افتاده است. در مجموع، 

کسب  را   )100 )از   64/6 امتیاز  قانونی  یسک  ر برای  عمان 

کشورهای منا در تبه چهارم قرار می گیرد.  نموده و در بین 

عمان  در  را  سرمایه گذاران  که  یسکی  ر بزرگ ترین 

مشکالت  به  رسیدگی  پروسه  بودن  طوالنی  می کند  تهدید 

 Resolution Time( دیون  پرداخت  در  ناتوانی  به  مربوط 

طول  به  سال   4 متوسط  به طور  که  است   )for Insolvency

 )OECD کشورهای  از متوسط  کندتر  می انجامد )2/3 سال 

منا  منطقه  کشورهای  یازدهم  رتبه  در  حیث  این  از  عمان  و 

کار  و  کسب  راه اندازی  برای  کلی،  به طور  است.  گرفته  قرار 

به  روز  که جمعًا هفت  یه وجود دارد  رو پنج  جدید در عمان 

طول می انجامد و عمان از این حیث در رتبه نخست منطقه 

منا جای دارد.
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ب: بررسی داده های تجاری عمان 

سال  در  کشور  این  است.  باز  اقتصاد  یک  عمان  اقتصاد 

واردات  و  دالر  میلیارد   25 حدود  کاال  صادرات  با   2016

کل  از  درصدی   0/15 حدود  سهم  دالر،  میلیارد   23 حدود 

امضای  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهانی  تجارت 

در  را  عمان  کشورها،  سایر  با  آزاد  تجارت  تفاهم نامه های 

کشور  این  است.  رسانده  یاری  باز  اقتصاد  یک  به  دستیابی 

پا،   ارو اتحادیه  با  آزاد  تجارت  تفاهم نامه  امضای  دنبال  به 

چین و ژاپن است و مشابه آن را در سال 2006 با آمریکا امضا 

کشور باعث شده  کم در این  گمرکی نسبتًا  کرد ]2[. مقررات 

کاالهای  عمده  باشد.  نداشته  وجود  یادی  ز تجاری  موانع 

خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  در  شده  تولید 

از  مبدأ  از  گواهی  داشتن  همراه  صورت  در   )GCC( فارس 

گمرکی معاف هستند. با این حال واردات  پرداخت عوارض 

مواردی  خوک  گوشت  کو،   تنبا و  توتون  الکلی،   نوشابه های 

این  در  درصد(   100( تعرفه  نرخ  ترین  باال مشمول  که  هستند 

کشور به خصوص  کشور هستند. دارایی های قابل توجه این 

کیفیت باال،  در حوزه زیر ساخت های تجاری مانند بنادر با 

کرده است.  کشور تسهیل  توسعه تجارت را در این 

با  که  است  آن  بیانگر  نیز  مان  ع صادرات  چشم انداز 

کارخانه ای  توسعه ظرفیت صنایع  به  مربوط  اقدامات  تداوم 

و زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک و هم چنین رشد 

صادرات فلزات و محصوالت پتروشیمی و افزایش واردات از 

سوی ایران، صادرات عمان طی سال های آینده رشد مالیم و 

باثباتی را تجربه خواهد کرد. از سویی با توجه به سیاست های 

واردات  برای  ی  آهسته تر رشد  جه،  بود بخش  در  انقباضی 

در  مایه گذاری های  سر به  توجه  با  ما  ا می شود؛  پیش بینی 

واردات  برای  تقاضا  رساخت ها،  زی بخش  در  اجرا  دست 

کاالهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آالت همچنان پابرجا 

خواهد بود. 

در عمان، ایرانی ها به راحتی می توانند شرکت ثبت کنند. 

خارجی،  سهام  درصد   100 با  می توان  عمان  آزاد  مناطق  در 

کرد. در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، برای  شرکت ثبت 

کشورها  دیگر  اقتصادی  فعاالن  البته  دارد.  وجود  ایرانی ها 

شرکت  عمانی ها،  با  کت  شرا درصد   30 حداقل  با  می توانند 

کنند و به توسعه روابط تجاری و اقتصادی بپردازند.  ثبت 

ترکیب تجارت

درصدی   33/97 سهم  بیانگر  عمان  کشور  وادرات  ترکیب 

به  توجه  با  است.  کشور  این  واردات  کل  از  مصرفی  مواد 

 2016 سال  در  کشور  این  صنعتی  محصوالت  فروش  افزایش 

را  سال  این  در  کشور  این  واردات  از  درصد   25/23 حدود 

کاالهای سرمایه ای تشکیل  مواد واسطه ای و 21/82 درصد را 

داده است )جدول 2(. 

جدول 2- ترکیب صادرات و واردات عمان در سال 2016 

سهم)درصد( ارزش )میلیارد دالر( شرح

55.9 13.6 صادرات مواد اولیه

7.73 1.7 واردات مواد اولیه

15.08 3.7 صادرات مواد واسطه ای

25.23 5.9 واردات مواد واسطه ای

16.59 4.06 صادرات مواد مصرفی

33.97 7.9 واردات مواد مصرفی

2.27 0.5 صادرات کاالهای سرمایه ای

21.82 5.01 واردات کاالهای سرمایه ای

WITS :منبع

کاالهای عمده صادارتی عمان

ترکیب صادرات  کاالیی عمده صادراتی،  گروه های  از منظر 

از  نفت  درصدی   63/4 سهم  نشان دهنده  عمان  کشور 

کشور در سال 2016 بوده است ]3[  درآمدهای صادراتی این 

کشور به شمار  کاالی صادراتی این  و از این رو، نفت مهمترین 

حدود  سهمی  مجموع،  در  کاالها  سایر  صادرات  و  می رود 

کاالیی شامل سوخت های  گروه های  37 درصد داشته اند. 
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معدنی، محصوالت شیمیایی آلی،  آلومینیوم و مصنوعات آن 

به ترتیب با دارا بودن سهم 63/4 درصد،  10/1 درصد و 3/6 

 درصد مهمترین گروه  کاالهای صادراتی کشور عمان را تشکیل 

می دهند. 

اقالم عمده وارداتی عمان

کشور مربوط  در سال 2016 حدود 13/4 درصد از واردات این 

کتورهای هسته ای،  دیگ بخار و ماشین آالت مکانیکی  به را

گروه  بوده است. طی سال های 2015 و 2016 تغییر چندانی در 

نداده است. سوخت های  رخ  کشور عمان  وارداتی  کاالهای 

دستگاه های  و  ماشین آالت  درصد،    8/7 سهم  با  معدنی 

برقی با سهم 7/4 درصد و مصنوعات از چدن،  آهن و فوالد 

کشور قرار  با سهم 5/1 درصد در رتبه های بعدی واردات این 

دارند.

شرکای عمده تجاری عمان

با  چین  کشورهای  عمان،  کشور  صادراتی  شرکای  مهمترین 

10/6 میلیارد دالر، امارت متحده عربی با 1/8 میلیارد دالر، 

هندوستان با 924 میلیون دالر هستند )جدول 3(.

جدول 3- شرکای عمده صادراتی عمان در سال 2016 

سهم )درصد(صادرات )میلیون دالر(کشور

10664.843.6چین 

1841.47.5امارات 

9243.8هندوستان

811.73.3آمریکا

759.13.1عراق 

709.62.9عربستان 

608.12.5ژاپن 

560.32.3کره جنوبی

WITS :منبع

عمان  تجاری  شرکای  مهمترین  نیز  واردات  در 

کشورهای امارات متحده عربی با بیش از 10 میلیارد دالر، 

چین 1/1 میلیارد دالر، هندوستان 1/1 میلیارد دالر هستند 

)جدول 4(.

جدول 4- شرکای عمده وارداتی عمان 

سهم )درصد(واردات )میلیون دالر(کشور

10480.545.06امارات 

1125.24.84چین 

1121.94.82هندوستان

813.23.50عربستان 

766.93.30آمریکا

642.22.76ایران

506.32.18ژاپن 

375.11.61برزیل 

356.41.53سنگاپور

WITS :منبع

عمده  از  یکی  هندوستان  است  مشخص  که  همان طور 

به ویژه در  ایران  برای  و رقیبی جدی  صادرکنندگان به عمان 

صادرات فنی و مهندسی است. 

ج: بررسی روابط تجاری عمان و ایران 

ایجاد  و  ایران  با  تجارت  برای  را  خود  تمایل  همواره  عمان 

اقتصادی  پتانسیل های  است.  داده  نشان  دوستانه  روابط 

این  به  کاال  اولیه  برای صادرات مواد  کشور عمان  موجود در 

برای تجار  کشور  این  افزایش رشد صنعتی  به  توجه  با  کشور، 

پنج  در  عمان  و  ایران  تجارت  دارد.  بسیاری  مزیت  ایرانی 

و  واردات  و  صادرات  صعودی  روند  نشان دهنده  اخیر  سال 

کشور بوده است. با  با این  ایران  تراز تجاری  نیز مثبت بودن 

نوسان  کشور، همواره در  این حال، شکاف تجاری میان دو 

بوده است )جدول 5(. 
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کشور طی  جدول 5- صادرات ایران به عمان و واردات از این 
سال های 16-2012 )میلیون دالر(

20122013201420152016شرح

206.1561.2346.3297.7642.2صادرات 

1.575.562.93228.4224.2واردات 

204.5555.64343.369.29417.9تراز تجاری

WITS :منبع

اقالم عمده صادارتی ایران به عمان

به  ایران  اقالم صادراتی  کدهای 4 رقمی مهمترین  در سطح 

از  حاصل  روغن های  و  نفتی  روغن های  شامل  عمان  کشور 

بوده  دالر  میلیون   349 ارزش  به  غیرخام  قیری  معدنی  مواد 

است. محصوالت نیمه تمام از آهن و یا از فوالدهای ممزوج 

با ارزش 72/7  با ارزش 76/6 میلیون دالر و قیر و آسفالت 

سوی  از  صادراتی  اقالم  سوم  و  دوم  رتبه های  در  نیز  میلیون 

گرفته اند )جدول 6(.  کشور عمان قرار  ایران به 

جدول 6- اقالم عمده صادراتی ایران به عمان در سال 2016 
	HS چهار رقمی

گروه کاالییکد کاال
ارزش- 

میلیون دالر

2710
روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری 

غیرخام
349.72

74.62محصوالت نیمه تمام از آهن و یا از فوالدهای ممزوج 7207

72.71قیر و آسفالت 2714

گوسفند و بز0104 41.05حیوانات زنده از نوع 

7208
محصوالت تخت نورد شده از آهن و فوالدهای غیر 

ممزوج
35

7203
محصوالت آهنی حاصل از احیای مستقیم کلوخه های 

معدنی آهن
10.61

7228
سایر میله ها، از سایرفوالدهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر 
فوالدهای ممـزوج؛ میلـه های توخـالی بـرای حفاری، از 

فوالدهای ممزوج یا غیرممزوج.
7.87

2523
سیمان پرتلند، سیمان آلومینو سیمان سوپر سولفاته و 
سیمان هیدرولیک مانند حتی رنگ شده پودر نشده 

موسوم به کلینکر
7.58

6.47سنگ آهن و کنسکانتره های آن 2601

کار نشده7403 4.64مس تصفیه شده و آلیاژهای مس به صورت 

WITS :منبع

ایران،  برای  عمان  بازار  مناسب  فرصت  علی رغم 

کشور با اهداف مطلوب فاصله معنی داری  صادرات به این 

برای  بلندمدت  برنامه های  فقدان  علت  به  عمدتًا  و  دارد 

صادرات  رقبا  مناسب  عملکرد  و  کشور  این  بازار  در  حضور 

همچنان در سطوح پایین است. 

کید بر جنبه تأمین مالی(  پیش شرط های توسعه روابط تجاری )با تأ

نسبتًا  امنیت  و  جغرافیایی  موقعیت  جهت  به  عمان  کشور 

)به ویژه  خدمات  و  کاالها  صادرات  برای  مناسبی  بازار  باال 

خدمات فنی و مهندسی( محسوب می شود؛ ضمن آنکه این 

تسهیل کننده  مقررات  و  قوانین  از  برخورداری  دلیل  به  کشور 

گمرکی، ظرفیت مناسبی از حیث صادرات مجدد برخوردار 

که می توان با انجام سرمایه گذاری برای  است. به این صورت 

انبارسازی،  و  سردخانه ها  بسته بندی،  کارخانه های  ایجاد 

صادر  ثالث  کشورهای  به  عمان  مبدأ  گواهی  با  را  کاالها 

صادرات  توسعه  خصوص  در  اساسی  الزامات  از  یکی  کرد. 

این  در  است.  صادرات  مالی  تأمین  بحث  عمان  کشور  به 

ارتباط نکات مهی به شرح زیر قابل ارائه است:

مبادالت 	  گسترش  جهت  الزم  و  اساسی  پیش شرط 

کانال  وجود  صادرات،  مالی  تأمین  توسعه  و  تجاری 

به  است.  کشور  دو  میان  مناسب  بانکی  ارتباطی 

و  ایران  میان  مکفی  بانکی  روابط  وجود  عدم  علت 

عمان به ویژه در دوره تحریم ها، هزینه های انتقال پول 

به  ایران  صادرات  امر  این  که  بود  باال  بسیار  سرمایه  و 

این حال در یکسال  با  بود.  کرده  را محدود  کشور  این 

بانکی  روابط   1396 سال  اول  ماهه  شش  به  منتهی 

که انتقال پول،  کرد؛ به نحوی  ایران با عمان بهبود پیدا 

گشایش اعتبارات اسنادی از طریق دو بانک سوهار و 

سامان  بانک   طریق  از  )عمدتًا  می شود  انجام  مسقط 

و  اجاره  قراردادهای  زمینه های  و  خاورمیانه(  بانک  و 

ارائه مستندات مورد  با  خرید و ثبت شرکت در عمان 

استفاده شرکت های  انجام شد. همچنین، الزمه  نیاز 

شرکت  که  است  آن  بانکی  مبادالت  از  بازرگانی 
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موردنظر در عمان به ثبت رسیده باشد. در این ارتباط 

صادرکننده  شرکت های  ایجاد  که  است  ذکر  به  الزم 

نیز  و  سوهار  آزاد  منطقه  در  )بازرگانی(  وارد کننده  و 

شرکت های خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری 

دقوم  آزاد  منطقه  در  مجدد  صادرات  توسعه  جهت 

مناسب است.

کشور 	  به  صادرات  مالی  تأمین  در  اصلی  محدودیت 

به رغم  است.  بانکی  ضمانت نامه های  مسأله  عمان، 

اساس  بر  بانکی  ضمانت  نامه  صدور  کارمزدهای  آنکه 

 95/218546 )شماره  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 

مورخ 1395/7/11( در حد مناسبی تعیین شده است 

تمایل  بانک ها   ،]4[ درصد(   0/75 تا   0/5 )معمواًل 

در  همچنین  دارند.  خدمات  اینگونه  ارائه  به  کمتری 

اخذ  صادرکنندگان  از  بیشتری  کارمزد  نرخ های  عمل 

می شود )معمواًل بین 1/5 تا 2 درصد(.

عمان 	  کشور  به  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

کشور  صادرات  برای  مهم  ظرفیت های  از  یکی 

محسوب می شود. با توجه به بهبود روابط بانکی میان 

 2 )رتبه  کشور  این  یسک  ر پایین  رتبه  و  عمان  و  ایران 

ایرانی  پیمانکاران  از  مالی  حمایت  امکان   ،]5[  )7 از 

دارد.  منابع داخلی وجود  و  بانک های عمان  از طریق 

به  پروژه  ارزش  درصد   70 تا  عمان  بانک های  درواقع 

تسهیالت  مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت های 

که  است  آن  به  منوط  امر  این  البته  می کنند.  اعطا 

استانداردهای  به صورت  پروژه  قرارداد  مستندات  اواًل 

توسط  اسنادی  گشایش های  و  شود  ارائه  بین المللی 

ضمانت  مسأله  ثانیًا،  و  پذیرد  صورت  نیز  بانک ها 

بازپرداخت  ضمانت  ایران  کشور  در  که  چرا  شود  حل 

صدور  رو  این  از  است.  ممنوع  بانک ها  توسط  ارزی 

که محدودیت  اصلی پیمانکاران  بانکی  ضمانت نامه 

ایرانی در چند سال اخیر بوده به صورت های مختلفی 

در عمان امکان پذیر است. 

 	 FS باشد  معتبر   ]6[  FS تدوین کننده  شرکت  گر  ا

می تواند به عنوان بخشی از ضمانت پذیرفته شود.

و 	  فنی  خدمات  صادرات  مالی  تأمین  با  ارتباط  در 

و  فروشنده  اعتبار  نوع  دو  داخلی،  منابع  از  مهندسی 

یسک  اعتبار خریدار قابل استفاده است. با توجه به ر

کشور تمایلی برای اعطای تسهیالت  نوسانات نرخ ارز 

و  بانک ها  سوی  از  فروشنده  اعتبار  قالب  در  ارزی 

سابقه  آنکه  ضمن  ندارد؛  وجود  ملی  توسعه  صندوق 

تسهیالت  گذشته  در  که  می دهد  نشان  نیز  یخی  تار

ارزی به صادرکنندگان در قالب اعتبار فروشنده اعطا 

بازپرداخت  کشور،  ارز  نرخ  نوسانات  توجه  با  که  شده 

به دلیل  این حال،  با  با مشکل مواجه شده است.  آن 

و  است  ثابت  ارز  نرخ  نظام  دارای  عمان  کشور  آنکه 

ارائه  است،  پایین  عمان  کشور  یال  ر نوسانات  یسک  ر

یال عمان( به پیمانکاران  تسهیالت ارزی )به صورت ر

به ترتیب   BOO و   BOT پروژه های  در  )به ویژه  ایرانی 

ساخت،  و  انتقال  بهره برداری،  ساخت،  معنای 

جهت  سرمایه گذاران  نیز  و  مالکیت(  بهره برداری، 

فعالیت های  انگیزه  می تواند  مجدد،  صادرات  توسعه 

آن ها را افزایش دهد.

مالی 	  تأمین  برای  می تواند  که  ظرفیت هایی  از  یکی 

گیرد،  قرار  استفاده  مورد  عمان  کشور  به  صادرات 

با نرخ  ظرفیت اعتبارات خریدار حدود 2 میلیارد دالر 

ایجاد  با  واقع  تمام شده حدود 3/5 درصد است. در 

بانک  طریق  از  عمان  بانک های  به  اعتباری  خط 

این  از  می توانند  ایرانی  پیمانکاران  صادرات،  توسعه 

منبع مالی استفاده نمایند. 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
برای  امن  کشوری   48 کار  و  کسب  فضای  رتبه  با  عمان 

تورم در عمان زیر 3 درصد بوده و نرخ  سرمایه گذاری است. 

کشور پایین است. عمان، بازار  سود تسهیالت بانکی در این 
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بر این می تواند  ایرانی است و عالوه  خوبی برای محصوالت 

دالیل  به  که  باشد  بازارهایی  به  دسترسی  برای  مناسبی  پل 

در  یا  و  کرده اند  قطع  ایران  با  را  خودشان  ارتباط  سیاسی، 

کشورهای آفریقایی  سطوح پایین قرار دارد. تجارت عمان با 

تجار  طریق  از  و  است  برخوردار  یخی  تار و  طوالنی  سابقه  از 

عمانی، راحت تر می توان به بازار آفریقا دسترسی داشت. 

در  عمان  زیرساخت های  به  توجه  با  این،  بر  عالوه 

در  جانبه  دو  سرمایه گذاری  موافقت نامه   25( تجاری  حوزه 

 12 و  ایران  و  ترکیه  چین،  همچون  کشورهایی  با  اجرا  حال 

موافقت نامه اقتصادی-سرمایه گذاری( و همچنین برخورداری 

سوهار،  آزاد  مناطق  همچون  سخت افزاری  زیرساخت های  از 

مجدد  صادرات  مالحظه  قابل  فرصت های  دوقوم،  و  صالله 

کاالها و خدمات را ایجاد می کند.

کشورهای  تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و 

سهم  افزایش  آن،  نتیجه  که  داده  توسعه  را  میانه  آسیای 

تجاری  بود. همکاری  ایران خواهد  تجاری  روابط  و  ترانزیت 

کشور را در منطقه  بیشتر ایران و عمان، نقش ترانزیتی هر دو 

کشورهای  در  پایگاه هایی  به  ایرانی  تجار  می دهد.  ارتقا 

کشورهای همسایه، ثبت شرکت  اغلب  دارند. در  نیاز  دیگر 

خارجی غیرممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی ها 

کنند.  به راحتی می توانند شرکت ثبت 

ساده ای  کار  عمان  در  شرکت  ثبت  حاضر،  حال  در 

همه  آزاد  مناطق  ندارد.  پیچیده  اداری  مسیر  به  نیاز  و  بوده 

مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام 

ثبت  قصد  که  ایرانی  شرکت های  برای  همچنین  می دهند. 

دارند،  را  ایرانی  سهام  درصد   100 با  اصلی  کشور  در  شرکت 

مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات 

شرکت های  برای  فقط  کم  بسیار  زمان  در  )اثراء(  عمان 

انجام  شوند،  معرفی  مشترک  اتاق  توسط  که  ایرانی  معتبر 

به  عمانی  شرکت های  سرمایه گذاری،  حوزه  در  می شود. 

حضور در ایران عالقه مند هستند و االن برخی از آنها حضور 

تا   50 بانکی  تسهیالت  ارائه  آماده  عمان  بانک های  دارند. 

عمان  در  ایرانیان  که  هستند  پروژه هایی  به  درصدی   70

مشارکت  آماده  نیز  عمانی  شرکت های  کنند.  سرمایه گذاری 

که در ایران  هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی هایی 

که نتیجه آن،  کرد  کشور مشارکت  وجود دارد، می توان با این 

کاال و خدمات ایران خواهد بود. توسعه صادرات 

عمان  گرفتن  قرار  توجه  مورد  اصلی  دالیل  از  یکی 

رشد  روشن  چشم انداز  به  مربوط  صادراتی  مقصد  به عنوان 

کشور است. در حال حاضر، چندین  این  سرمایه گذاری در 

پروژه به ویژه در بخش زیرساخت های حمل و نقل و واحدهای 

گردشگری در دست اجرا است.  صنعتی و همچنین بخش 

بخش  در  اجرا  دست  در  سرمایه گذاری های  به  توجه  با 

کاالهای سرمایه ای، مواد  زیرساخت ها، تقاضا برای واردات 

و  است  افزایش  حال  در  کشور  این  در  ماشین آالت  و  خام 

رقبای  و  ایران  صادرکنندگان  برای  مناسبی  فرصت  امر  این 

کرد. تجاری آن ایجاد خواهد 

به سبب عواملی همچون رشد سریع جمعیت این کشور، 

افزایش درآمد خانوار، توسعه شهرنشینی و مشارکت روزافزون 

تا  خصوصی  بخش  مصرف  می رود  انتظار  کار،  بازار  در  زنان 

کند. این امر فرصت  10 سال آتی رشد قابل توجهی را تجربه 

به ویژه  مصرفی  کاالهای  صادرات  توسعه  برای  مناسبی 

این  به  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

کشور است.

عمان  کشور  در  مجدد  صادرات  فرصت  به  توجه  با 

بر  عالوه  مالی  نهادهای  خدمات  که  می شود  پیشنهاد 

صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.
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