
مهندس سعید بخشی
عمان -ایرانمـس مدیرعامل شرکت بازرگانی آریا 

عمان دروازه ورود به تجارت جهان



عربی: زبان رسمی

انگلیسی: زبان تجاري

مسقطشهر :  پایتخت

ریال عمان: واحد پول

قدرتدنیا از لحاظ  سومرتبه : ارزش پول

کشور عمان معرفی   



میلیون نفر  4.5: جمعیت 

 درصد 54درصد مهاجر و  46از این جمعیت حدود

.بومی ساکن عمان  می باشند

 عمان کشوري مهاجرپذیر است.

اغلب مهاجرین از کشورهاي آسیایی و اروپایی هستند.

معرفی کشور عمان 



عمان اقتصاد کشور 

2020و پیش بینی تا سال  2016درسال )  GDP(تولید ناخالص داخلی

Trade Economics: منبع



نسبت به   2017رشد تولید ناخالص داخلی عمان درسال فوکس اکونومیک طی پیش بینی 
.رشد پیدا خواهد کرد% 1.8سال جاري ، 

بیلیون دالر 75.51:  2020سال در GDPبینی پیش



2016شاخص آزادي اقتصادي عمان 



عمانی به چشم انداز اقتصادي عثروتمندان از درصد  Cluttons ،70طبق گزارشی از 
.مان خوش بین هستند و براین باورند اقتصاد این کشور درحال رشد است



فاصله نزدیک

 قابل دسترس بازارهاي

 بودن هزینه حمل و نقل  کم

شاه راه ارتباطی با شمال آفریقا

 کشورثبت شرکت در این سهولت

استقبال از سرمایه گذاري خارجی

 عمان براي حفظ و گسترش روابط با ایران مسئوالن سیاسی و اقتصادي و تمایل ثبات

 پهناور بعد از شبه جزیره عربستانکشور دومین

 حاللو نیاز مصرف کنندگان بازار عمان به محصوالت ایرانی بویژه در حوزه تجارت مواد غذایی عالقه

مزایاي تجارت با عمان



2015تا  2011به کشور عمان از سال واردات ارزش 

آخرین آمار گمرك سلطنت عمان: منبع

23,612,680

28,109,326

34,322,699

29,295,923 28,998,603

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴ ٢٠١۵

هزار  دالر آمریکا/ارزش



2015تا  2011از کشور عمان از سال  صادراتارزش 

آخرین آمار گمرك سلطنت عمان: منبع

10,173,011
11,533,070

14,195,279
15,879,075

28,077,485

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴ ٢٠١۵

هزار دالر آمریکا/ ارزش



2015میزان صادرات و واردات عمان از ایران تا سال 

آخرین آمار گمرك سلطنت عمان: منبع

2013 2014 2015

ارزش

)هزار دالر آمریکا(

وزن

)کیلوگرم(

ارزش

)هزار دالر آمریکا(

وزن

)کیلوگرم(

ارزش

)هزار دالر آمریکا(

وزن

)کیلوگرم(

561،014 652،157،522 346،215 464،610،035 297،638 561،545،629

2013 2014 2015

وزن

)کیلوگرم(

ارزش

)هزار دالر آمریکا((

وزن

)کیلوگرم(

ارزش

)هزار دالر آمریکا(

وزن

)کیلوگرم(

ارزش

)هزار دالر آمریکا(

1084060 2،928 1945940 5،560 1910957 5،660

**واردات ** 

**صادرات ** 



عمان به عنوان یکی از بهترین کشورها براي شروع کسب و کار

، عمان به عنوان یطبق گزارش بانک جهانی
از نظر  بهبود یافتهکی از بهترین کشورهاي 

همچنین کارو اقتصادي براي شروع کسب و 
سبراي  سهولت نفوذ در بانک هاي جهانی  

شناخته شد طوري که رتبه خود را  2017ال 
از 159 به 32 رسانده است. 



دسترسی به بازار کشورهاي عربی و کشور عمان

)  شوراي همکاري خلیج فارس(GCCعمان که جزء کشورهاي 
، یمن و عربستان صعودي  اماراتبحساب می آید، با کشورهاي 

.داري مرز خاکی می باشد

.عمان از نظر موقعیت استراتژیک به شمال آفریقا دسترسی دارد



از کل ارزش صادرات مجدد  درصد97کشور ازجمله کانادا، عمان، پاناما ،عربستان سعودي ، نیوزیلند و اردن  6تعداد  
.جهان را به خود اختصاص داده اند

امضا شده که بر اساس آن تعرفه بین عمان و  سنگاپورو همچنین آمریکا  وعمان  هاي گمرکی ویژه اي بینتوافقنامه 
بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی براي ورود ارزان تر کاالهاي ایرانی به این دو کشور . است صفراین کشورها 

.استفاده کرد

کشورهاي آفریقاییآمریکا و چگونگی صادرات مجدد از عمان به 



نحوه صادرات و واردات کاال از اروپا و امریکا به کشور عمان



مناطق آزاد عمان

: FEZمنطقه آزاد اقتصادي
دقم

:FTZمناطق آزاد تجاري
صالله

صحار
المزیونه



منطقه آزاد اقتصادي دقم

از لحاظ اقتصادي خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه ي آزاد در بزرگترین کیلومتر مربع به عنوان  2471مجموعه با زمینی به مساحت این 
.به شمار می رود 

شکلتا جایی که مشتمل بر هشت منطقه توسعه اقتصادي و خدماتی به . دقم نمونه منحصر به فرد از تکامل اقتصادي است منطقه 
:زیر میباشد  

 چندمنظورهبندرگاه
 خشک به منظور تعمیر کشتی هااسکله
 ماهیمخصوص صید بندرگاه
 منطقه گردشگري
 لوجستیکیمنطقه
 آموزشیشهرك
 جدیدمسکونی شهرك



منطقه آزاد اقتصادي عمان



فرصت هاي تجاري دقم

 مخابرات، شبکه وIT 
پروژه هاي توزیع آب و بازیافت
خدمات پشتیبانی
حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی
آبزي پروري
مواد غذایی پردازش شده
مراکز آموزش پزشکی و گردشگري
تولید کارخانه مصالح ساختمان
ساختمان سازي
و...



مزایاي ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادي دقم

سال معافیت از مالیات از تاریخ شروع کسب و کار 30حداکثر تا •
درصد مالکیت خارجی 100•
معافیت از حداقل سرمایه مورد نیاز که درقانون شرکت هاي تجاري و سایر قوانین قید شده است•
معافیت از هرگونه محدودیت از نظر آوردن، تبادل و انتقال ارز خارجی•
معافیت از مقررات قانون نمایندگی تجاري•
اخذ اقامت یک ساله در سال اول با قابلیت تمدید دوساله براي سهامداران  •
بدون نیاز به اسپانسر•




