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ΘΕΜΑ : “Επιχειρηµατικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά του
του Σουλτανάτου του Οµάν – Doing Business in the
Sultanate of Oman”.
Αναφερόµενος στο θέµα και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Γραφείου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Τζέντας, επισυνάπτω συνηµµένως
επικαιροποιηµένο επιχειρηµατικό οδηγό έτους 2016 για την αγορά του
Σουλτανάτου του Οµάν, χώρα η οποία εµπίµπει στις αρµοδιότητες του Γραφείου
Ο.Ε.Υ. Τζέντας.
Την σύνταξη του εν λόγω επιχειρηµατικού οδηγού την οποία επιµελήθηκε
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τζέντας και ο οποίος θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική
µορφή, προσεγγίζει µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή την αγορά της εν λόγω
χώρας της Αραβικής Χερσονήσου και µέλος του Συµβουλίου Συνεργασίας των
Χωρών του Αραβικού Κόλπου. Συγχρόνως προσπαθεί να αποτυπώσει µία, όσο
γίνεται, πληρέστερη και ααφή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα,
ως επίσης και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την άσκηση
επιχειρηµατικότητας είτε από Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είτε από
µεµονωµένους Ελληνες επιχειρηµατίες.
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Σας γνωρίζω επίσης ότι ο εν λόγω επιχειρηµατικός οδηγός έχει επίσης
αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη agora.mfa.gr και ευρίσκεται στην διάθεση του
κάθε ενδιαφερόµενου.
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τζέντας παραµένει στην διάθεσή σας για περισσότερες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις ή άλλες ενέργειες χρειασθούν.

Ο Προϊστάµενος

Θεόδωρος Ξυπολιάς

Συν: Ενας επιχειρηµατικός οδηγός σε ηλεκτρονική µορφή
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ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΑΝ

ToΣουλτανάτο του Οµάν µε την µακραίωνη ιστορία του ως εµπορικός και
επιχειρηµατικός κόµβος στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου και τα αποθέµατα σε
πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό και ελκυστικό
προορισµό για αλλοδαπούς επενδυτές και επιχειρήσεις.
Οπως και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής, έτσι και το Οµάν εντατικοποιεί τις
προσπάθειες και εφαρµόζει πολιτικές απεξάρτησης της οικονοµίας και των δηµοσίων
εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι αλλαγές αυτές και οι
διαφοροποιήσεις της οικονοµίας αναµένεται ότι θα επιφέρουν συγχρόνως µεγάλες
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αλλαγές στο ισχύον σύστηµα, αναφορικά µε το δίκαιο των εταιρειών, στο επενδυτικό
περιβάλλον καθώς και στο ισχύον φορολογικό σύστηµα. Παράλληλα αλλαγές
προβλέπονται και στις διαδικασίες εγγραφής των αλλοδαπών επιχειρήσεων στα εµπορικά
µητρώα της χώρας ενώ και άλλα ζητήµατα τα οποία βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση µε
το εµπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων αναµένεται να επηρεασθούν. Τέτοια
ζητήµατα είναι η χορήγηση θεώρησης εισόδου στη χώρα, φορολογικά θέµατα, θέµατα
οικονοµικά και λογιστικά µιάς επιχείρησης καθώς και ζητήµατα τα οποία αφορούν τον
εκτελωνισµό των προϊόντων και την επιβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών.

1. Γενικά Στοιχεία
Συνολική Εκταση
Σύνολο Ακτών
Κυριότερες Πόλεις
Καλλιεργήσιµες Εκτάσεις
Πρωτεύουσα
Νόµισµα
Κλιµατολογικές Συνθήκες
Πολίτευµα
Νοµικό Σύστηµα

Αρχηγός Κράτους και Πρωθυπουργός
∆ιεθνήΑεροδρόµια
Λιµένες
Πληθυσµός
Αύξηση πληθυσµού
Εργατικό ∆υναµικό
∆ηµογραφική κατανοµή του πληθυσµού

∆ιοικητικές Περιφέρειες
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309.500 τετραγωνικά χλµ
2.092 χιλιόµετρα
Μασκάτ (πρωτεύουσα)
Salalah, Nizwa, Ruwi, Sur,
Qurayyat, Mora
590 τετραγωνικά χλµ
Μασκάτ
Ριάλι Οµάν
Ιούνιος (31 – 38 Βαθµοί)
Ιανουάριος (20-25 Βαθµοί)
Μοναρχία
Ισλαµικός Νόµος (Σαρία) –
Νοµοθεσία για επιχειρήσεις που
διέπεται από τις αρχές του αστικού
δικαίου
Σουλτάνος QaboosBinSaidAlSaid
ΜuscatInternationalAirport –
SalalahAirport
MinaSultanQaboosMuscat,
Salalah, Sohar
3.286.936 εκατοµµύρια κάτοικοι
2,07%
968.800 (στοιχεία 2007)
0-14 ετών 30,23%
15-24 ετών 19,51%
25-54 ετών 43%
55-64 ετών 3,9%
65 ετών και άνω 3,37%
11 επαρχίες
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Γλώσσες

Αραβική. Οµιλούνται επίσης η
Αγγλική, Urdu, Baluchiκαι
Σουαχίλι
Ωρες εργασίας
Ιδιωτικός τοµέας (8 πρωϊ έως και
7 το απόγευµα)
∆ηµόσιος τοµέας (7.30 πρωϊ έως και
2.30 το µεσηµέρι)
Σύνολο Α.Ε.Π.
159,9 δις $ (2013), 164,6 δις $
(2014) και 171,4 δις $ (2015)
Aύξηση πραγµατικού Α.Ε.Π.
4,7% (2013), 2,9% (2014) και
4,1% (2015)
Α.Ε.Π. (κατά κεφαλή)
44.500 $(2013), 44.300 $ (2014)
και 44.600 $ (2015)
Ποσοστό Προϋπολογισµού ως προς το Α.Ε.Π. -10,8% Α.Ε.Π. (2015)
Προϋπολογισµός (Εσοδα)
30,13 δις $ (2015)
Προϋπολογισµός (Εξοδα)
36,62 δις $ (2015)
Φορολογία και άλλα έξοδα
50,1% Α.Ε.Π. (2015)
Πληθωρισµός
1% (2014) και 0,2% (2015)
Ανεργία
15% (2014)
Αύξηση Βιοµηχανικής Παραγωγής
1,8% (2015)
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
4.699 δις $ (2014) και 7.373 δις
$ (2015)
Κανονισµοί Συναλλάγµατος
ποσά που υπερβαίνουν τις 6.000
Ριάλια ή αντίστοιχα ποσά θα πρέπει
να δηλώνονται στις αρµόδιες αρχές
κατά την είσοδο και έξοδο
από τη χώρα
Συναλλαγµατικά Αποθέµατα
16,32 δις $ (31.12.2014) και
15,72 δις $ (31.12.2015)
Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος
11,33 δις $ (2013) και 10,18 δις $
(2014)
∆ηµόσιο Χρέος (ποσοστό του Α.Ε.Π.)
4,9% Α.Ε.Π. (2014) και 7% Α.Ε.Π.
(2015)
Εισαγωγές
27,18 δις $ (2014) και 25,1 δις $
(2015)
Εξαγωγές
53,22 δις $ (2014) και 39,14 δις $
(2015)
Βασικοί Εµπορικοί Εταίροι για εξαγωγές
Κίνα, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Νότιος Κορέα, Σαουδική Αραβία,
Πακιστάν (στοιχεία 2015)
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Βασικοί Εµπορικοί Εταίροι για εισαγωγές
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Ιαπωνία, Ηνωµένες Πολιτείες,
Κίνα και Ινδία
πετρέλαιο και προϊόντα του,
ιχθυηρά και προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, διάφορα µέταλλα και
κλωστοϋφαντουργικά
µηχανήµατα και µηχανολογικός
εξοπλισµός, βιοµηχανοποιηµένα
προϊόντα, τρόφιµα και ζώντα ζώα
Συµβούλιο Συνεργασίας των Χωρών
του Κόλπου (GCCCoutries),
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου,
Παναραβική Περιοχή Ελευθέρου
Εµπορίου, Παγκόσµιο Οργανισµό
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Eid-Al-Fitr, Eid-Al-Adha,
Μουσουλµανικό Νέο Ετος, Γενέθλια
του Προφήτη Μωάµεθ (9 Μαρτίου)
και Εθνική Επέτειος (18 Νοεµβρίου)

Κύριες εξαγωγές

Κύριες εισαγωγές
Μέλος σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς

Επίσηµες αργίες

2. Το Σουλτανάτο του Οµάν – Πληροφορίες για τη χώρα
Το Σουλτανάτο του Οµάν υπάρχει ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα από το 1970,
όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του και ο Σουλτάνος QaboosBinSaidAlSaidανέλαβε την
ηγεσία της χώρας. Ο πληθυσµός ανέρχεται σε 4,1 εκατοµµύρια περίπου κατοίκους εκ
των οποίων ποσοστό 46% είναι αλλοδαποί υπήκοοι οι οποίοι ζούν και εργάζονται στη
χώρα σε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των υπηρεσιών. Οπως
προαναφέρθηκε η πολιτική διαφοροποίησης της εγχώριας οικονοµίας και απεξάρτησής
της από τις εξαγωγές πετρελαίου οδηγεί σε ενίσχυση άλλων τοµέων που θα συµβάλλουν
στον εκσυγχρονισµό των δοµών της χώρας και στην ισχυροποίηση της εγχώριας
οικονοµίας. Τέτοιοι τοµείς είναι ο τουρισµός και η τουριστική βιοµηχανία γενικότερα, η
βιοµηχανία σε όλες τις µορφές και ο τοµέας των “logistics”.
Το Σουλτανάτο του Οµάν ευρισκόµενο στο Νοτιό-Ανατολικό άκρο της Αραβικής
Χερσονήσου είναι το µοναδικό κράτος-µέλος του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
το οποίο είναι εκτός του Αραβικού Κόλπου και αποτελεί κατεξοχήν εµπορικό και
επιχειρηµατικό κόµβο. Σταδιακά µετεξελίσσεται σε παγκόσµιο κέντρο για τα “logistics”.
Στην πλειοψηφία οµιλείται η αραβική γλώσσα ενώ σε θέµατα εµπορίου και βιοµηχανίας
οµιλείται ευρύτατα και η αγγλική γλώσσα.
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3. Νοµικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Το ισχύον νοµικό σύστηµα στο Οµάν στηρίζεται αφενός στο αστικό δίκαιο και τις
διατάξεις του και αφετέρου στο δίκαιο της Ισλαµικής Σαρίας. Για αστικές υποθέσεις η
νοµοθεσία στηρίζεται στον Βασικό Νόµο του 1996 και στον νόµο της Ισλαµικής Σαρίας.
Ο Βασικός Νόµος αναφέρει ότι “το Ισλάµ είναι η θρησκεία της χώρας και ο νόµος της
Σαρίας αποτελεί τη βάση όλης της νοµοθεσίας”.
Οι υπάρχοντες νόµοι και κανόνες βρίσκονται σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έρχονται σε σύγκρουση µε τις διατάξεις και αρχές του Βασικού Νόµου. Το οικογενειακό
και το κληρονοµικό δίκαιο είναι τα µόνα τα οποία ρυθµίζονται από τις αρχές του νόµου
της Σαρίας. Τα Εµπορικά ∆ικαστήρια είναι αρµόδια για την επίλυση εµπορικών
διαφορών. Σύµφωνα µε την νοµολογία του Αστικού Κώδικα οι δικαστές είναι ελεύθεροι
να ερµηνεύουν τις συµφωνίες κατά τρόπο ο οποίος θα αντανακλά, σύµφωνα µε την
άποψή τους, τις πραγµατικές προθέσεις των εµπλεκοµένων µερών. Αυτό σηµαίνει ότι οι
δικαστές έχουν την δυνατότητα τροποποίησης της συµφωνίας, εφόσον αυτή δεν
αντανακλά τις πραγµατικές προθέσεις των αντισυµβαλλοµένων.

3.1.

Ιδρυση Εταιρείας και Μορφές Εταιρειών

Αλλοδαπές επιχειρήσεις και µεµονωµένοι αλλοδαποί επιχειρηµατίες έχουν την
δυνατότητα σύστασης εταιρείας µε µία από τις παρακάτω νοµικές µορφές:
¾
¾
¾
¾
¾

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (LimitedLiabilityCompany – LLC)
ΜικτήΕπιχείρηση (Joint Stock Company)
Υποκατάστηµα (Βranch)
Εµπορική Εταιρεία (Commercial Agency)
ΓραφείοΑντιπροσωπείας (Commercial Representative Office)

3.1.1. Eταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability CompanyLLC)
Αλλοδαπές επιχειρήσεις ή και µεµονωµένοι αλλοδαποί επιχειρηµατίες έχουν την
δυνατότητα σύστασης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (LLC) µε τοπικό συνεταίρο ο
οποίος θα έχει ποσοστό 30% των µετοχών της εταιρείας. Το χαµηλότερο κέφαλαιο που
απαιτείται για την σύσταση της εταιρείας είναι 150.000 Οµανικά Ριάλια (περίπου
390.000 $), εφόσον στην εταιρεία συµµετέχει και αλλοδαπός υπήκοος. Οι εταιρείες,
καταγωγής από τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, µπορούν να συστήσουν εταιρεία
κατέχοντας ποσοστό 100%, από υπήκοο της συγκεκριµένης χώρας ενώ µεµονωµένοι
επιχειρηµατίες των υπολοίπων χωρών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας µπορούν να
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προχωρήσουν στην σύσταση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης χωρίς την συµµετοχή
τοπικού εταίρου.
3.1.2. ΜικτήΕταιρεία (Joint Stock Company)
Μικτές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν µετοχές στο κοινό είτε δεν είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο είναι γνωστές ως ιδιωτικές µικτές επιχειρήσεις. Το
ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την σύσταση των εταιρειών αυτών ανέρχεται σε
500.000 Οµανικά Ριάλια (περίπου 1,3 εκατοµµύρια $). Εναλλακτικά οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν µετοχές στο κοινό ονοµάζονται δηµόσιες µικτές επιχειρήσεις ενώ το ελάχιστο
κεφάλαιο που απαιτείται για την σύστασή τους ανέρχεται σε 2 εκατοµµύρια Οµανικά
Ριάλια (περίπου 5,2 εκατοµµύρια $).
Οι δραστηριότητες και η λειτουργία των δηµόσιων µικτών επιχειρήσεων
καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία Κεφαλαιαγοράς (CapitalMarketAuthority), ενώ
οι αλλοδαπές επενδύσεις σε τράπεζες και για άλλες µορφές οικονοµικών θεσµών και
οργανισµών καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.
3.1.3. Υποκατάστηµα Εταιρείας (Branch)
Aλλοδαπή επιχείρηση µπορεί να συστήσει υποκατάστηµα, µόνο εφόσον
πρόκειται για εκτέλεση συµβολαίου το οποίο έχει είτε µε την κυβέρνηση της χώρας είτε
µε κάποιον κυβερνητικό οργανισµό ή φορέα. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του
υποκαταστήµατος ορίζεται από την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ολοκλήρωσης της
σχετικής συµφωνίας. Ειδική εξαίρεση µπορεί να δοθεί σε αλλοδαπή επιχείρηση για την
σύσταση υποκαταστήµατος, χωρίς την συνεργασία µε την κυβέρνηση ή οποιονδήποτε
κυβερνητικό φορέα ή οργανισµό, εφόσον οι δραστηριότητες της συγκεκριµένης
επιχείρησης έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο ύψιστης εθνικής ασφάλειας.
3.1.4. Εµπορικός Αντιπρόσωπος (Commercial Representative)
Αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς προηγούµενη εγγραφή, µπορούν να έχουν
οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα µέσω εµπορικών αντιπροσώπων.
Οι συµφωνίες για την εύρεση και δραστηριότητα εµπορικού αντιπροσώπου ορίζονται
σύµφωνα µε την ισχύουσα εµπορική νοµοθεσία και εγκρίνονται από το αρµόδιο
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας.
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3.1.5. ΕµπορικόΓραφείοΑντιπροσωπείας (Commercial Representative
Office)
Αλλοδαπή επιχείρηση µπορεί να ανοίξει εµπορικό γραφείο αντιπροσωπείας µόνο
για διαφηµιστικούς λόγους, µάρκετινγκ και για προώθηση των προϊόντων ή των
υπηρεσιών της. Τα γραφεία αντιπροσωπείας δεν έχουν την δυνατότητα πώλησης των
προϊόντών τους καθώς επίσης και να ασκούν οποιασδήποτε µορφής εµπορικές
δραστηριότητες. Παρόλα αυτά µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή να
χρηµατοδοτούν διάφορες εκδηλώσεις ή προωθητικές ή διαφηµιστικές ενέργειες.
Συνήθως η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγγραφή µιάς επιχείρησης
χρειαζόταν τέσσερις ή έξη εβδοµάδες, δεδοµένης µιάς σειράς βηµάτων τα οποία πρέπει
να γίνουν και των δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να επικυρωθούν και να είναι νόµιµα
ώστε να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εγγραφής. Παρόλα αυτά και µε συντονισµένες
προσπάθειες, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, η διαδικασίαεγγραφής γίνεται
πολύ πιό γρήγορα και µε απλούστευση των διαδικασιών µέσω ηλεκτρονικής εγγραφής
στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εµπορίου. Με την σύγχρονη αυτή µέθοδο
επιτρέπεται και η µεταγενέστερη υποβολή των δικαιολογητικών, µετά την ολοκλήρωση
της εγγραφής της επιχείρησης.

4.Επιχειρείν στο Σουλτανάτο του Οµάν
Οποιαδήποτε επιχείρηση προκειµένου ξεκινήσει δραστηριότητα στην αγορά του
Οµάν απαιτείται να αποκτήσει αριθµό εµπορικού µητρώου από το αρµόδιο Υπουργείο
Εµπορίου και Βιοµηχανίας καθώς και από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Παράλληλα θα πρέπει να αποκτήσει άδεια άσκησης επιχειρηµατικότητας από την
Νοµαρχία της πρωτεύουσας Μασκάτ ή οποιαδήποτε άλλη Νοµαρχία όπου πρόκεται να
δραστηριοποιηθεί. Αλλα επιπλέον δικαιολογητικά είναι πιθανόν να ζητηθούν από τις
αρµόδιες κρατικές αρχές ανάλογα µε το είδος και τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο Οµάν βρίσκεται σε άµεση
εξάρτηση µε τρείς βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι
επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην
συγκεκριµένη αγορά. Συγκεκριµένα οι βασικές αυτές προϋποθέσεις είναι:
1.Ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας θα πρέπει να έχει καλή και σε βάθος γνώση
της συγκεκριµένης περιοχής. Θα πρέπει επίσης να προβεί σε εκτεταµένη έρευνα του
τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και να προχωρήσει σε
οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ένα υγιές
επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαµβάνει εµπεριστατωµένη µελέτη των
συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, τον ανταγωνισµό και τις προοπτικές για
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την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα, όταν πρόκειται για
πραγµατοποίηση επένδυσης, θα πρέπει να κάνει αναλυτική έρευνα. Η έρευνα καλό θα
είναι να γίνεται µε ευθύνη του ιδίου του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία, είτε µε την
βοήθεια και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες της τράπεζας ή των τραπεζών µε τις οποίες
συνεργάζεται, εφόσον δεν έχει πλήρη και σαφή γνώση της επιτόπιας αγοράς. Μία
αξιόπιστη και σηµαντική επένδυση µπορεί να είναι ελκυστική και για τη τοπική
επιχειρηµατική κοινότητα και να υπάρξει ακόµη και κυβερνητικό ενδιαφέρον.
2.Η νοµοθεσία απαιτεί την σύµπραξη µε επιτόπιο εταίρο ο οποίος θα έχει και την
πλειοψηφία και στην ουσία θα ελέγχει την επιχείρηση. Ο τοπικός εταίρος µπορεί να είναι
είτε τοπική επιχείρηση είτε µεµονωµένος επιχειρηµατίας, δεν είναι υποχρεωτικό να
συµµετέχει στην αρχική επένδυση ή ακόµη και να συνεισφέρει οικονοµικά.
3.Με την απαραίτητη εγγραφή της επιχείρησης στο Υπουργείο Εµπορίου θα
πρέπει να αναφέρεται και το συνολικό κεφάλαιο που θα επενδυθεί στη χώρα. Το ποσό το
οποίο απαιτείται για την πραγµατοποίηση µιάς αξιόλογης επένδυσης διαφοροποιείται
ανάλογα µε τις περιοχές΄και περιφέρειες της χώρας και κυµαίνεται από 10.000 $ έως και
50.000 $ και κατατίθεται ως αρχική εγγύηση για τη κάλυψη των διαφόρων πρώτων
εξόδων που απαιτούνται. Η καλή και εµπεριστατωµένη γνώση των συνθηκών της
τοπικής αγοράς είναι αρκετά σηµαντική, δεδοµένης της πολυπλοκότητας των
διαδικασιών που απαιτούνται και ενός σχετικού επιχειρηµατικού κινδύνου.
Αλλες χρήσιµες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες και επενδυτές συνοψίζονται στα εξής:
1.Απαραίτητη κρίνεται η καλή και στενή συνεργασία µε αξιόλογο και φερέγγυο
δικηγορικό γραφείο. Η εµπλοκή ενός έµπειρου δικηγορικού γραφείου θα συµβάλλει
ουσιαστικά στην διευθέτηση των διαδικασιών εγγραφής της επιχείρησης και ο ρόλος του
θα είναι σηµαντικός στην προστασία των συµφερόντων του επενδυτού.Η συνεργασία µε
δικηγορικά γραφεία κρίνεται εντελώς απαραίτητη ανεξαρτήτως του µεγέθους της
επιχείρησης και της επένδυσης που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί.
2.Αρκετές αλλοδαπές επιχειρήσεις ή µεµονωµένοι αλλοδαποί επενδυτές έχουν
επιτύχει αρκετά σηµαντικά πράγµατα στο Οµάν. Νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες
υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές ενώ αρκετά υποστηρικτικός
είναι και ο ρόλος του τοπικού εταίρου.
3.Εξαγωγικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις υποστηρίζονται από την κυβέρνηση,
ιδιαίτερα σε θέµατα όπως εξεύρεση περιοχής για εγκατάσταση της επιχείρησης. Εφόσον
η επιχείρηση εγκατασταθεί σε µία από τις ελεύθερες ζώνες της χώρας απολαµβάνει µιάς
σειράς σηµαντικών πλεονεκτηµάτων, όπως απαλλαγή από εξαγωγικούς και εισαγωγικούς
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δασµούς, απαλλαγή από διάφορους φόρους, έξοδα κατασκευής και άδειας λειτουργίας,
φορολογικές απαλλαγές της γής και άρση των περιορισµών για µεταφορά κεφαλαίων.
4.Σηµαντικό ρόλο έχουν τα τοπικά Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια στη
παροχή υπηρεσιών για την σύσταση, εγγραφή και εγκατάσταση νέων αλλοδαπών
επιχειρήσεων.
5.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο περιεχόµενο και τα άρθρα του συµβολαίου
µεταξύ του αλλοδαπού επιχειρηµατία και του τοπικού εταίρου. Στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων οι Αραβες επιχειρηµατίες εκπληρώνουν στο ακέραιο τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις. Η απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης απαιτεί χρόνο και, εφόσον
εδραιωθεί, διαρκεί για σοβαρό χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερη τέλος προσοχή απαιτείται
κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων προκειµένου αυτές καταλήξουν επιτυχώς.
6.Το δίκαιο για τις επιχειρήσεις είναι παρόµοιο προς εκείνο των ∆υτικών Χωρών,
σύµφωνα µε το οποίο οι µορφές των επιχειρήσεων που υπάρχουν είναι οι εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή άλλου τύπου επιχειρήσεις.
7.Οι αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται στη χώρα στην πλειοψηφία τους είναι
υψηλού µορφωτικού επιπέδου και κατέχουν αρκετά υψηλές θέσεις σε διάφορες
επιχειρήσεις µε τις ανάλογες µισθολογικές απολαβές. Αντίστοιχα υπήκοοι άλλων χωρών,
όπως από την Νοτιο-Ανατολική Ασία, την Ινδία και άλλες χώρες της ευρύτερης
περιοχής, οι οποίοι τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζονται ως “Υπήκοοι Τρίτων
Χωρών – ThirdCountryNationalsorTCNS), συνήθως απασχολούνται σε κατώτερες θέσεις
εργασίας καθώς και σε τοµείς όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, ενώ οι αµοιβές
τους είναι ανάλογες των θέσεων και των προσόντων τους.
Ολες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο Εµπορικό Μητρώο του
Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Σε όλα τα επίσηµα έγγραφα και δικαιολογητικά
θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός µητρώου (CommercialRegistrationNumber – CCR).
Το εµπορικό µητρώο είναι προσβάσιµο σε όλους τους ενδιαφερόµενους όπου
καταγράφονται οι εξής πληροφορίες:
•
•

έµποροι, επιχειρηµατίες και εµπορικές επιχειρήσεις των οποίων η έδρα
άσκησης των δραστηριοτήτων τους είναι το Οµάν
υποκαταστήµατα και γραφεία επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Οµάν
και η έδρα των οποίων είναι είτε στο εξωτερικό, σε τρίτη χώρα, είτε σε
άλλη περιοχή του Οµάν διαφορετική από εκείνη του υποκαταστήµατος ή
του γραφείου της συγκεκριµένης επιχείρησης
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•
•
•
•

τροποποιήσεις και αλλαγές στην αρχική εγγραφή µιάς επιχείρησης καθώς
και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στα καταστατικά άρθρα µιάς
εµπορικής επιχείρησης
αποφάσεις αναφορικά µε την εκκαθάριση ή την αναστολή εργασιών µιάς
επιχείρησης ή αδυναµία άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων απο
συγκεκριµένο επιχειρηµατία
αποφάσεις αναφορικά µε τη δήλωση πτώχευσης µιάς επιχείρησης
πώληση, τροποποίηση ή συγχώνευση µιάς επιχείρησης

Μεµονωµένοι αγρότες, µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, απασχολούµενοι στις
ιχθυοκαλλιέργειες, µικροκαλλιεργητές και σε επιχειρήσεις θαλασσίων
µεταφορών εξαιρούνται από την εγγραφή στα Εµπορικά Μητρώα. Το αρµόδιο
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας µπορεί επίσης να συµπεριλάβει στις
εξαιρέσεις και άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες ή κατηγορίες επιχειρήσεων.
4.1.1. Νόµος για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του ξεπλύµατος
µαύρου χρήµατος (Anti-CorruptionLaw)
Hνοµοθεσία για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του ξεπλύµατος
µαύρου χρήµατος – Anti-CorruptionLaw–περιέχει αυστηρές διατάξεις που
αφορούν κυρίως διάφορους κυβερνητικούς φορείς και άλλους φορείς του
Οµανικού ∆ηµοσίου.
Απαγορεύει την οποιαδήποτε µορφή χρηµατισµού ή δωροδοκίας
κρατικών λειτουργών και άλλων ανώτερων και ανώτατων στελεχών της
Οµανικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Πιο συγκεκριµένα οι απαγορεύσεις, αναφορικά
µε τον χρηµατισµό ή την απόπειρα δωροδοκίας ενός οποιουδήποτε κρατικού
λειτουργού ή δηµοσίου υπαλλήλου αφορούν στα εξής:
¾ απαγορεύονται οι χορηγήσεις ή οι παροχές οποιωνδήποτε διευκολύνσεων
ή η προτιµησιακή µεταχείριση για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα χωρίς
δικαιολογηµένη αιτία
¾ απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε εξωτερικής αµοιβής ή άλλης
χρηµατικής ενίσχυσης, όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων ενός
υπαλλήλου µέσα στο πλαίσιο της εργασίας του
¾ απαγορεύεται αυστηρά η κατάχρηση ή ιδιοποίηση δηµοσίου χρήµατος για
προσωπικά ωφέλη του υπαλλήλου
Οσον αφορά τα δηµόσια ταµεία, σε αυτά περιλαµβάνονται και οι
κυβερνητικοί οργανισµοί µε ποσοστό ιδιοκτησίας του δηµοσίου πέραν του 40%
και εντάσσονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας για καταπολέµηση της διαφθοράς.
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Ως εκ τούτου οι εργαζόµενοι στους ανωτέρω οργανισµούς θεωρούνται
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και υπάγονται στις διατάξεις της ίδιας νοµοθεσίας.
∆εδοµένου του γεγονότος ότι ο συγκεκριµένος νόµος αναφέρεται ιδιαίτερα στα
δηµόσια ταµεία, γεγονός που συνδέεται µε τους κυβερνητικούς οργανισµούς, οι
ποινές που επιβάλλονται αφορούν αποκλειστικά τα ανώτερα και ανώτατα
στελέχη των εµπλεκοµένων κυβερνητικών οργανισµών.
Παρόλα αυτά οι ποινές που επιβάλλονται, για οποιονδήποτε προχωρά σε
κατάχρηση ή υπεξαίρεση δηµοσίου χρήµατος, είναι αρκετά αυστηρές. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι το πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου νόµου µπορεί να
ισχύσει ακόµη και για τους ορκωτούς λογιστές, εφόσον οι περιστάσεις το
απαιτούν. Ο ισχύων ποινικός κώδικας του Οµάν καθορίζει µε απόλυτη ακρίβεια
και σαφήνεια το αδίκηµα της υπεξαίρεσης χρηµατικών ποσών και την απόπειρα
δωροδοκίας για τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους “ως κάθε πρόσωπο που
δωροδοκείται είτε ο ίδιος είτε για άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε αυτό είναι σε
µετρητά, είτε σε οποιοδήποτε δώρο ή υπόσχεση µε σκοπό συγκεκριµένο όφελος
προκειµένου να ολοκληρώσουν µία πράξη που εµπίπτει στα καθήκοντά τους ή να
απέχουν εσκεµµένως από µία διαδικασία ώστε να αναβληθεί η ολοκλήρωση µιάς
συγκεκριµένης υπόθεσης”
Για άλλη µία φορά θα πρέπει να τονισθεί ότι η πράξη της δωροδοκίας αφορά
κυρίως στον δηµόσιο τοµέα και τους κρατικούς λειτουργούς, ενώ η ποινή
φυλάκισης µπορεί να φτάσει έως και τα δέκα χρόνια. Συγχρόνως η χρηµατική
ποινή που επιβάλλεται στον δωροδοκούµενο µπορεί να φτάσει έως και το ύψος
της δωροδοκίας, ενώ οι ίδιες ποινές εφαρµόζονται και στους δωροδοκούντες, είτε
τους µεσολαβητές είτε οποιουσδήποτε άλλους εκπροσώπους οι οποίοι
εµπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις.
4.1.2. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις
Για την οργάνωση και ενίσχυση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στο
Οµάν εφαρµόζεται ο νόµος του 1978 που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία
βιοµηχανικών µονάδων ή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων όπου παράγονται
επεξεργασµένες πρώτες ύλες ή µερικώς επεξεργασµένα προϊόντα.
Η βιοµηχανική άδεια εκδίδεται από την Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας και θα πρέπει να εκδοθεί σε
διάστηµα προγενέστερο της έναρξης λειτουργίας της συγκεκριµένης
βιοµηχανικής µονάδας καθώς επίσης και αν πρόκειται να γίνουν οποιεσδήποτε
αλλαγές ή τροποποιήσεις σε µία ήδη λειτουργούσα βιοµηχανική µονάδα.
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Απαραίτητη επίσης είναι και η εγγραφή στην Γενική ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας.
4.1.3. Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες
Στο Οµάν λειτουργούν µέχρι στιγµής τρείς ελεύθερες ή ειδικές
οικονοµικές ζώνες, όπως ονοµάζονται χαρακτηριστικά. Αυτές είναι οι ζώνες στις
περιοχές Sohar, Salalah και Al-Mazunah, καθώς και µία ειδική οικονοµική ζώνη
στην περιοχή Duqm. Καθεµία από τις ζώνες αυτές έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά:
4.1.3.1. Ελεύθερη Ζώνη Sohar
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης ελεύθερης ζώνης είναι:
¾ πλήρης απαλλαγή για όλα τα εισαγόµενα προϊόντα από τελωνειακούς και
άλλους δασµούς
¾ οι επιχειρήσεις µπορούν να είναι έως και 100% αλλοδαπής ιδιοκτησίας
και να έχουν φορολογικές απαλλαγές έως και 25 χρόνια από την
λειτουργία της στην ελεύθερη ζώνη
¾ η εν λόγω ελεύθερη ζώνη βρίσκεται κοντά στο οµώνυµο λιµάνι και την
βιοµηχανική περιοχή και αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων σε
µέταλλα και σε σίδηρο, προϊόντα τροφίµων και στον τοµέα τωνlogistics
4.1.3.2. Eλεύθερη Ζώνη Salalah
Η συγκεκριµένη ελεύθερη ζώνη βρίσκεται στο νότιο µέρος της χώρας
πλησίον της δεύτερης µεγαλύτερης πόλης του Οµάν Salalah. Η εν λόγω ελεύθερη
ζώνη παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, χαµηλά εργασιακά κόστη και τις
ανάλογες υποδοµές µε αποκλειστικό σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών
επενδυτών. Οι τοµείς που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για
προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών είναι ο τοµέας των χηµικών και της
επεξεργασίας διαφόρων βιοµηχανικών προϊόντων, συναρµολόγησης προϊόντων
καθώς και στο τοµέα των logistics. Οι φορολογικές απαλλαγές ισχύουν έως και
30 χρόνια ενώ επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οι οποίες έως
και ποσοστό 100% είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας, µε παράλληλη απαλλαγή από
επιβολή τελωνειακών δασµών και άλλων ελέγχων. Επίσης, προκειµένου συσταθεί
και λειτουργήσει µία αλλοδαπή επιχείρηση στην συγκεκριµένη ελεύθερη ζώνη,
δεν απαιτείται κατώτερο κεφάλαιο.
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4.1.3.3. Ελεύθερη Ζώνη Al-Muzumah
Hσυγκεκριµένη ελεύθερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή Dhofar, στο
Νοτιο-∆υτικό Οµάν µε σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών σε
διάφορους τοµείς του εµπορίου, της ελαφράς βιοµηχανίας και διαφόρων
βοηθητικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Οι φορολογικές απαλλαγές ισχύουν
έως και 30 χρόνια ενώ επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία επιχείρησης,
αλλοδαπής ιδιοκτησίας έως και 100%, καθώς και απαλλαγές από τελωνειακούς
δασµούς. ∆εν απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου κεφαλαίου ενώ ειδικά στη ζώνη
αυτή επιτρέπεται και η εργασία σε υπηκόους της Υεµένης, χωρίς την
προηγούµενη έκδοση βίζας ή άδειας εργασίας.
4.1.3.4. Ειδική Οικονοµική Ζώνη Duqm
Η ειδική οικονοµική ζώνη της περιοχής Duqm, συνολικής έκτασης 1.777
τετραγωνικών µέτρων, αποτελεί µιάς στρατηγικής σηµασίας περιοχή και τη πύλη
εισόδου για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τη Βόρειο και
Ανατολική Αφρική καθώς και την Νότιο Ασία. Η συγκεκριµένη ειδική
οικονοµική ζώνη αποτελείται από:
¾ λιµενικές εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισµένες
¾ επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών
¾ βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και εκτάσεις µεταφοράς προϊόντων και
εµπορευµάτων καθώς καιlogistics
¾ περιοχές για τουριστική αξιοποίηση και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
¾ εγκαταστάσεις πετροχηµικών και νέο σύγχρονο διεθνές αεροδρόµιο
Κίνητρα παρέχονται σε αλλοδαπούς επενδυτές για εγκατάσταση στην
περιοχή, όπως ανταγωνιστικές τιµές για ενοικίαση γής, φορολογικές απαλλαγές
έως και 30 χρόνια και πλήρεις τελωνειακές απαλλαγές. Σύσταση και λειτουργία
επιχείρησης έως και 100% αλλοδαπής ιδιοκτησίας.

5. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
5.1. (α) Υδρευση
Το Οµάν βρίσκεται γεωγραφικά στην πλέον άνυδρη και ξηρή περιοχή του
πλανήτη. Το 65% των αναγκών της χώρας σε νερό προέρχεται από γεωτρήσεις
και πολύ περιορισµένες βροχοπτώσεις ενώ το υπόλοιπο 35% προέρχεται από
αφαλατώσεις των θαλασσίων υδάτων. Από τις αρµόδιες αρχές της χώρας έχει
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εκπονηθεί εθνικό σχέδιο διατήρησης των υδάτινων πόρων µε σκοπό την
περαιτέρω ορθολογικοποίηση και βελτίωση των πρακτικών κατανάλωσης νερού
και ανακάλυψη νέων υδάτινων αποθεµάτων από γεωτρήσεις. Παράλληλα
παρατηρείται σηµαντική αύξηση στις αφαλατώσεις ενώ συγχρόνως βελτιώνονται
οι έρευνες αναφορικά µε τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων αφαλάτωσης.
Ο αγροτικός τοµέας είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής νερού, µε ποσοστό
περίπου 92%, ενώ το υπόλοιπο 8% καταναλώνεται από τη βιοµηχανία και άλλους
συναφείς τοµείς.
5.2. (β) Ηλεκτρική Ενέργεια
Οι πηγές παραγωγής ενέργειας είναι κυρίως θερµικές και από φυσικό
αέριο ενώ η ηλιακή και αιολική ενέργεια χρησιµοποιούνται πολύ λιγότερο.
Επίσης υπό συζήτηση είναι και η παραγωγή ενέργειας µε τη χρήση του
λιθάνθρακα. Η κυβέρνηση εφαρµόζει διευρυµένη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων στο
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ως συνέπεια της αυξηµένης ζήτησης στις
αστικές περιοχές και του υψηλού κόστους παραγωγής. Μέχρι το 2009 είχε τεθεί ο
στόχος να ιδιωτικοποιηθούν όλες οι κρατικές επιχειρήσεις ενώ απευθύνει
πρόσκληση προς αλλοδαπούς επενδυτές να αναλάβουν την χρηµατοδότηση νέων
ανεξάρτητων ενεργειακών έργων (IndependentPowerProjects – IPP) µε σκοπό
την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων.
Το Οµάν επίσης συµµετέχει στο πρόγραµµα διασύνδεσης των δικτύων
ενέργειας µεταξύ όλων των Χωρών-Μελών του Κόλπου. Η σύνδεση µε το
ηλεκτρικό δίκτυο των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η
∆ηµόσια Αρχή Υδάτινων Πόρων και Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η αποκλειστική
ρυθµιστική αρχή σε θέµατα ενέργειας και είναι υπεύθυνη για την διανοµή
ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιµου νερού σε όλη την επικράτεια.
5.3. (γ) Οδικό ∆ίκτυο
Το Οµάν διαθέτει ένα εκτεταµένο σύγχρονο οδικό δίκτυο, συνολικού
µήκους 23.349 χιλιοµέτρων το οποίο επεκτείνεται σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση
στηρίζει την επέκταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου καθώς και τον
εκσυγχρονισµό των µεγάλων οδικών αρτηριών ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς
στην συνεχώς αυξανόµενη κυκλοφορία.
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6. Αρχές και Οργανισµοί Προώθησης Επιχειρηµατικότητας
6.1.1. Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας
Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας έχει θέσει σε λειτουργία την
υπηρεσία παροχής βοήθειας σε επενδυτές, υπηρεσία της µιάς στιγµής «one-stopshop» µέσω της οποίας χορηγούνται οι απαιτούµενες άδειες άσκησης
επιχειρηµατικότητας και λειτουργίας µιάς επιχείρησης. Αυτές οι άδειες είναι η
εγγραφή στα Εµπορικά Μητρώα του Υπουργείου, η εγγραφή στα Μητρώα του
αντίστοιχου Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου καθώς και η σχετική
άδεια από την Νοµαρχία της πρωτεύουσας Μασκάτ ή από αντίστοιχες αρχές
άλλων διοικητικών περιφερειών της χώρας. Οι άδειες αυτές είναι
προαπαιτούµενα για την άσκηση επιχειρηµατικότητας.
6.1.2. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Οµάν εκπροσωπεί τον
ιδιωτικό τοµέα. Παρέχει οικονοµικές, νοµικές, εµπορικές και συµβουλευτικές
υπηρεσίες σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς επενδυτές ενώ
παράλληλα προωθεί τις διµερείς εµπορικές και επιχειρηµατικές σχέσεις µε άλλες
χώρες καθώς και τις ανταλλαγές διαφόρων επιτροπών, τεχνικών και
εµπειρογνωµόνων.
Οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί εµπορική δραστηριότητα πρέπει
υποχρεωτικά να εγγράφεται στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο είτε
στην πρωτεύουσα Μασκάτ είτε σε γραφεία του Επιµελητηρίου σε άλλες περιοχές
της χώρας. Οι εταιρικές συνδροµές είναι κυµαινόµενες και εξαρτώνται αφενός
από το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αφετέρου από το ύψος του
επενδεδυµένου κεφαλαίου.
6.1.3.ΚέντροΠροώθησηςΑλλοδαπώνΕπενδύσεωνκαιΑνάπτυξηςτωνΕξ
αγωγών (OmanCentreforInvestmentPromotionandExportDevelopment –
OCIPED)
Ο εν λόγω φορέας έχει αποκλειστικό σκοπό την προώθηση και στήριξη
της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν την
προώθηση των επενδύσεων, εγχώριων και αλλοδαπών, σε στρατηγικούς τοµείς
της οικονοµίας καθώς και τηνενίσχυση των εξαγωγών τοπικών προϊόντων και
υπηρεσιών σε αγορές-στόχους του εξωτερικού. Ο εν λόγω Οργανισµός διαθέτει
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δύο τµήµατα, την Γενική ∆ιεύθυνση για Προώθηση Επενδύσεων και την Γενική
∆ιεύθυνση για Ενίσχυση των Εξαγωγών.
6.1.4.
Οργανισµός
Ασφάλισης
Εξαγωγικών
Πιστώσεων
(ExportCreditGuaranteeAgency – ECGA)
Oεν λόγω φορέας χρηµατοδοτείται 100% από την κυβέρνηση,
συνεργάζεται στενά µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα της χώρας και παρέχει τις εξής
υπηρεσίες:
•
•
•
•
•

κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων σε εγχώριους εξαγωγείς
συνδροµή εξαγωγέων για λήψη χαµηλότοκων δανείων
διευκολύνσεις στις επιχορηγήσεις των εξαγωγέων στην περίοδο
προ της φόρτωσης των εµπορευµάτων
χρηµατοδοτική ενίσχυση και µετά τη φόρτωση
ασφαλίσεις προϊόντων και εµπορευµάτων

6.1.5. ∆ηµόσιος Οργανισµός για Βιοµηχανικές – Οικονοµικές Ζώνες
(ThePublicEstablishmentforIndustrialEstates (PEIE)
Oεν λόγω δηµόσιος φορέας ιδρύθηκε µε Βασιλικό ∆ιάταγµα το 1993 µε
αποκλειστικό έργο την ανάπτυξη και διαχείριση βιοµηχανικών ζωνών που
καθορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Παράλληλα
βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Εµπορίου
και Βιοµηχανίας, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, άλλες αρχές και
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Ολες οι βιοµηχανικές – οικονοµικές ζώνες είναι κατάλληλες για την
εγκατάσταση διαφόρων επιχειρήσεων ενώ διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και
χώρους για διανοµές των προϊόντων. Παράλληλα στηρίζει και συνδράµει τις
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε συγκεκριµένες ζώνες µέσω διαφόρων
υπηρεσιών καθώς επίσης συµµετέχει στην από κοινού προώθηση των προϊόντων
των επιχειρήσεων.
Οι εκτάσεις στις βιοµηχανικές – οικονοµικές ζώνες παραχωρούνται µε την
µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) για χρονική περίοδο 25 ετών
(ανανεώσιµη έως και 99 χρόνια). Οι αιτήσεις για παραχώρηση εκτάσεων
υποβάλλονται στον ∆ιευθυντή του αρµόδιου Οργανισµού.
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7. Τραπεζικός και Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας
7.1.1. Κεντρική Τράπεζα του Οµάν
Η Κεντρική Τράπεζα του Οµάν είναι αρµόδια για την άσκηση της
νοµισµατικής πολιτικής στη χώρα. Είναι επίσης η ρυθµιστική αρχή για την
λειτουργία όλων των εµπορικών τραπεζών της χώρας καθώς και για όλους τους
φορείς που παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως εταιρείες
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasingcompanies), ανταλλακτήρια συναλλάγµατος,
εταιρείες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και άλλες.
7.1.2. Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας
Πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας είναι η ενίσχυση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µέσω διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που κρίνονται
απαραίτητες, µε άµεσο και αποκλειστικό στόχο τη µεγαλύτερη απελευθέρωση
του τοµέα και την καλλίτερη οργάνωσή του.
Οι ξένες τράπεζες έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας
υποκαταστηµάτων τους καθώς επίσης επιτρέπεται και η συµµετοχή ξένων
επενδυτών στις τοπικές τράπεζες. Οι τοπικές τράπεζες ενθαρρύνονται προς την
ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών µε τράπεζες και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τρίτων χωρών. Σε δέκα εµπορικές τράπεζες
επιτρέπεται να εµπλέκονται σε επενδυτικά προγράµµατα και να έχουν αντίστοιχες
δραστηριότητες. Οι κρατικές τράπεζες είναι δύο, η «OmanHousingBank» και η
«OmanDevelopmentBank».
Εξη εταιρείες µε 31 υποκαταστήµατα σε όλη τη χώρα δραστηριοποιούνται
στους τοµείς της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), χρηµατοπιστωτικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και άλλες.
7.1.3. «OmanDevelopmentBank»
Ητράπεζα «OmanDevelopmentBank» δηµιουργήθηκε µε σκοπό την
ενθάρρυνση και προώθηση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης.
Παρέχει συµβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις καθώς και σε µεγάλα έργα και προγράµµατα στους τοµείς της
γεωργίας, της βιοµηχανίας, των ιχθυοκαλλιεργειών, του τουρισµού, της
εκπαίδευσης, της υγείας και σε άλλους τοµείς.
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Επίσης παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για προϊόντα και υπηρεσίες που
αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, την γεωργία, την υγεία και υγιεινή των
ζώων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την βιοµηχανία και προγράµµατα ενίσχυσης του
τουρισµού. Το 50% κάθε προγράµµατος χρηµατοδοτείται από τη τράπεζα,
εφόσον πρόκειται για τη περιοχή της πρωτεύουσας Μασκάτ και κατά 56% εάν
πρόκειται για περιοχές εκτός της πρωτεύουσας, ενώ το επιτόκιο είναιµόλις 3%.
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ΦΟΡΕΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1.Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας
SultanateofOman
Ministry of Commerce and Industry
www.mocioman.gov.om
2.Oman Chamber of Commerce and Industry
P.O. BOX 1400
Postal Code 112, Ruwi
Sultanate of Oman
Tel: 00968 2476 3700
Fax: 00968 2470 8497
E-Mail: occi@chamberoman.com
www.chamberoman.com
Departments
Chairman Office
Manager
Relations and
Communications
Information
Researches and
Economic Studies
Department
Internal Audit
Department
Committees and
Councils
IT Department
Legal Affairs
Administration
Department
Finance Department
Services Corporate
Affairs

E-Mail Address

Telephone Numbers

chairmanoffice@chamberoman.com 00968 24707653
prd@chamberoman.com
hamood@chamberoman.com

00968 24763721
00968 24763754

erd@chamberoman.com

00968 24763791

assma@chamberoman.com

00968 24763783

haritha@chamberoman.com
umaya@chamberoman.com
legal@chamberoman.com

00968 24763773
00968 24763782
00968 24763737

admin@chamberoman.com
finance@chamberoman.com

00968 24763720
00968 24763812

occregs@chamberoman.com

00968 24763782
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Exhibitions and Events
Department of Board of
Directors
Hot Line
Branches
Salalah
Sohar
Sohar
Sur
Nizwa
Buraimi
Ibri
Khasab
Ibra
Rusayl
Rustaq
Haima
International Branches
Taipei, Taiwan

moosa@chamberoman.com

00968 24763750

zakaria@chamberoman.com

00968 24763715
00968 24763798

Km-alyan@chamberoman.com
sohar@chamberoman.com
prd@chamberoman.com
sur@chamberoman.com
nizwa@chamberoman.com
buraimi@chamberoman.com
ibri@chamberoman.com
khasab@chamberoman.com
ibra@chamberoman.com
prd@chamberoman.com
rustaq@chamberoman.com
haima@chamberoman.com

00968 23291661
00968 24763721
00968 26840147
00968 25540337
00968 25431640
00968 25641774
00968 25689674
00968 24763721
00968 25570337
00968 24449888
00968 26875118
00968 23436210

Oman886@ms14.hinet.net

00886 227220684

3.The Public Authority for Investment Promotion and Export
Development (PAIPED)
Sultanate of Oman
P.O. BOX 25 Wadi Kabir – P.C. 117
Tel: 00968 2462 3300 – 2462 3333
Chairman Office
Tel: 00968 2462 3303, 2462 3302
Fax: 00968 2462 3332
Investment Department
Tel: 00968 2462 3343 – 2462 3350
Fax: 00968 2462 3331
Export Department
Tel: 00968 2462 3364 – 2462 3365
Fax: 00968 2462 3334
Admin. And Finance Department
Tel: 00968 2462 3325 – 2462 3340
Fax: 00968 2462 3335
E-Mail: invest@PAIPED.com, info@PAIPED.com
Export@PAIPED.com, Admin@PAIPED.com
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ

4.Export Credit Guarantee Agency of Oman (S.A.O.C.) – ECGA
P.O.BOX 822, Muscat Postal Code 100
Tel: 00968 2481 3979/80
Fax: 00968 2481 2380
E-Mail: info@ecgaoman.com.om
www.ecgooman.com
5.The Public Establishment for Industrial Estates (PEIE)
Rusayl 124, Muscat Oman
Tel: 00968 2415 5100
Fax: 00968 2444 9095
E-Mail: info@peie.com
www.peie.com
6.Central Bank of Oman
P.O. BOX 1161
Postal Code 112, Ruwi Sultanate of Oman
Tel: 00968 2477 7777
Fax: 00968 2478 8995
www.cbo-oman.org
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