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Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  
 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά χώρας  
 
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. 
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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 
µεγάλεςτροποποιήσεις  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. 

 
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. 

 
2. ∆ηµογραφικά Στοιχεία  

 
Το Σουλτανάτο του Οµάν είναι χώρα της Μέσης Ανατολής στην Αραβική Θάλασσα, 

στο Κόλπο του Οµάν και στον Περσικό Κόλπο µεταξύ Υεµένης και Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων.  

 
Πληθυσµός: 3.219.775 κάτοικοι  
 
Εκταση: 309.500 τετραγωνικά χιλιόµετρα 
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Συνολική Εκταση Συνόρων: 1.374 χιλιόµετρα – Σαουδική Αραβία 676 χλµ., 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 410 χλµ., Υεµένη 288 χλµ. 

 
Πρωτεύουσα: Μασκάτ (634.000 κάτοικοι) 
Αστικός Πληθυσµός: 73,4% του συνολικού πληθυσµού της χώρας 
 
Γλώσσες: Αγγλικά, Urdu, Baluchiκαι Ινδικές διάλεκτοι 
 
Θρήσκευµα: Μουσουλµάνοι 85,9%, Χριστιανοί 6,5%, Hindu 5%, Εβραίοι 1% 

περίπου  
 
Εθνικές Οµάδες: Αραβες, Νοτίο-Ασιάτες (Ινδία, Πακιστάν,Μπαγκλαντές) και 

Αφρική  
 
Πολιτικό Σύστηµα – Πολίτευµα: Το πολίτευµα της χώρας είναι µοναρχία. Πολιτικά 

κόµµατα δεν λειτουργούν. Ισχύει το Σύνταγµα του 1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
Βασιλικό ∆ιάταγµα το 2011. 

 
∆ιοικητικές Περιφέρειες: Η χώρα χωρίζεται σε 11 διοικητικές περιφέρειες: 

Muhafazat, AdDakhiliyah, AlBuraymi, AlWusta, AlZahirah, JaBatinahSouth, 
JanubashSharqiyah (AshSharqiyahSouth), Masqat (Muskat), Musandam, Shamalal, 
Bilad, ShamalashSharqiyah (AshSharqiyahNorth), Zufar (Dhofar) 

 
3. Βασικά Μακροοικονοµικά Μεγέθη  

 
 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(αγοραστική δύναµη) 

2014: 164,6 δις $ 
2015: 170 δις $ 
2016: 173,1 δις $ 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(συναλλαγµατική ισοτιµία) 

 
2015: 59,68 δις $ 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Κατά 
Κεφαλή  

2014: 44.300 $ 
2015: 44.300 $ 
2016: 43.700 $ 

Ανεργία  15% 
 
Προϋπολογισµός  

Εσοδα: 20,26 δις $ (2016) 
Εξοδα: 31,55 δις $ (2016) 

Φόροι και άλλα έσοδα 2016: 34% Α.Ε.Π. 
Προϋπολογισµός – Ελλειµµα  2016: -18,9% Α.Ε.Π. 
 
∆ηµόσιο Χρέος  

2015: 18,5% Α.Ε.Π. 
2016: 8,3% Α.Ε.Π. 

Πληθωρισµός  2015: 0,1%, 2016: 2% 
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Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  2015: -11,23 δις $, 2016: -12,71 δις $ 
Εξαγωγές  2015: 34,43 δις $ 2016: 30,39 δις $ 
Εισαγωγές  2015: 25,78 δις $ 2016: 28,27 δις $ 
 
Αποθέµατα σε συνάλλαγµα και σε 
χρυσό  

31/12/2015: 12,94 δις $ 
31/12/2016: 20,85 δις $ 

 
Εξωτερικό Χρέος  

31/12/2015: 12,94 δις $ 
31/12/2016: 20,85 δις $ 

 
 
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ  
 
Β.1. Ποιές είναι οι σηµαντικές πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο Οµάν. 
 
Η παρατεταµένη πτώση των τιµών του πετρελαίου, η οποία ως αποτέλεσµα έχει την 

συρρίκνωση των δηµοσίων εσόδων από την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου και 
την παράλληλη διόγκωση των ελλειµµάτων, επιταχύνει τις προσπάθειες της Οµανικής 
Κυβέρνησης για περαιτέρω διαφοροποίηση της εγχώριας οικονοµίας και σταδιακή 
απεξάρτησή της από το πετρέλαιο. Στις µεταρρυθµιστικές αυτές προσπάθειες ανάπτυξης 
και ενδυνάµωσης άλλων τοµέων της οικονοµίας και των σηµαντικών υποδοµών της 
χώρας, περιλαµβάνονται νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και κανονισµοί, όπως: 

 
(i) ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης  
(ii) αναδιάρθρωση των κεφαλαιαγορών 
(iii) ρυθµίσεις στον Ισλαµικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε 

σαφή διαφοροποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης σε επιχειρήσεις του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα  

(iv) άλλες σηµαντικές µεταρρυθµίσεις αφορούν στο τοµέα 
των µεταφορών, τοµέας πρώτης προτεραιότητας βάσει του ένατου 
αναπτυξιακού προγράµµατος 2016-2020 

(v) προώθηση και ψήφιση µέχρι το τέλος τρέχοντος έτους 
νέου νόµου για τις αλλοδαπές επενδύσεις που θα επιτρέπει ιδιοκτησία έως και 
100% µιάς επιχείρησης από αλλοδαπό επενδυτή και συγχρόνως την πλήρη 
κατάργηση της ελάχιστης καταβολής κεφαλαίου που ίσχυε έως σήµερα 

(vi) εντός του τρέχοντος έτους προωθείται και ο πρώτος 
νόµος για την συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (PPPProjects), 
προσελκύοντας την τεχνογνωσία  και την εµπειρία του ιδιωτικού τοµέα στην 
κατασκευή και ολοκλήρωση νέων µεγάλων έργων υποδοµών, αλλά και 
µικρότερου βεληνεκούς έργων 
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(vii) µεταξύ των άλλων πρόκειται να ψηφισθεί και νέος 
νόµος για τις εξορύξεις ο οποίος θα προβαίνει σε ριζική αναθεώρηση των 
κανονισµών για εξορύξεις, µέσω της ενθάρρυνσης της συµµετοχής του 
ιδιωτικού τοµέα αλλά και αλλοδαπών επενδυτών 

(viii) παράλληλα κυβερνητική πρωτοβουλία συνεργασίας 
του ιδιωτικού τοµέα µε το δηµόσιο, µε την επωνυµία “Tanfeedh” προωθεί τον 
περιορισµό της γραφειοκρατίας συγχρόνως µε την ανάπτυξη των τοµέων που 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της Οµανικής οικονοµίας, όπως του εφοδιασµού, 
του τουρισµού και της µεταποίησης 

(ix) επίσης από τον περασµένο Φεβρουάριο τ.ε. ισχύει η 
µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για την φορολόγηση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα καθώς και για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Οι 
µεταρρυθµίσεις αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν µέρος µιάς 
δέσµης δηµοσιονοµικών µέτρων που αποσκοπούν στην διαφοροποίηση των 
δηµοσίων εσόδων προκειµένου αντισταθµισθεί το υψηλότερο, από το 
προβλεπόµενο, δηµοσιονοµικό έλλειµµα λόγω των µειωµένων τιµών του 
πετρελαίου και των χαµηλών δηµοσίων εσόδων από τις εξαγωγές σε 
πετρέλαιο. Μεταξύ των µεταρρυθµίσεων προβλέπονται και τα εξής: 

(x) κατάργηση της απαλλαγής φόρου για το όριο των 
30.000 Οµανικών ριαλίων, αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των 
επιχειρήσεων από 12% σε 15% (3% στις πολύ µικρές επιχειρήσεις). Οι 
φορολογικές αυτές µεταρρυθµίσεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017. 
Παράλληλα οι διάφοροι φορείς του δηµοσίου, όπως τα Υπουργεία, οι 
διάφορες κρατικές αρχές και άλλοι φορείς οφείλουν να αφαιρούν την 
παρακράτηση φόρου, διευρύνοντας µε αυτό το τρόπο την φορολογική βάση 

(xi) τέλος οι φορολογικές απαλλαγές για δέκα χρόνια, 
αναφορικά µε εισοδήµατα από λειτουργία ξενοδοχείων και άλλων υπηρεσιών 
του τουρισµού, γεωργίας, εξόρυξης, αλιείας, ζωϊκής παραγωγής, υγειονοµικής 
περίθαλψης και εκπαίδευσης µειώνονται πλέον στα πέντε χρόνια 
 
 

               Β.2. Γενικές Πληροφορίες για την άσκηση 
επιχειρηµατικότητας στο 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. 
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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 
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 
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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 
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 



 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ 
 

8 
 

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 

• 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. 

 
 

1. Θεσµικό 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 
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δικαστές έχουν την δυνατότητα τροποποίησης της συµφωνίας, εφόσον αυτή δεν 
αντανακλά τις πραγµατικές προθέσεις των αντισυµβαλλοµένων. 

 
1.1. Νοµικές Μορφές Εταιρειών  
 
Αλλοδαπές επιχειρήσεις και µεµονωµένοι αλλοδαποί επιχειρηµατίες έχουν την 

δυνατότητα σύστασης εταιρείας µε µία από τις παρακάτω νοµικές µορφές: 
 

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

 
1.1.1. Eταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability Company-

LLC) 
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 
προχωρήσουν στην σύσταση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης χωρίς την συµµετοχή 
τοπικού εταίρου. 

 
1.1.2. 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 
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οι αλλοδαπές επενδύσεις σε τράπεζες και για άλλες µορφές οικονοµικών θεσµών και 
οργανισµών καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 
 
1.1.3. 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. 

 
1.1.4. 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. 
 
1.1.5. 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 
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επιτρέπεται και η µεταγενέστερη υποβολή των δικαιολογητικών, µετά την ολοκλήρωση 
της εγγραφής της επιχείρησης.  
 

2. Εργασία – Απασχόληση – Εργασιακό Καθεστώς  
 

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα ρυθµίζεται από τον αντίστοιχο Εργατικό Νόµο 
(LabourLaw), όπως αυτός έχει τεθεί σε ισχύ µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 35/2003. Το 
ισχύον εργασιακό καθεστώς είναι υποχρεωτικό και εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, 
ανεξάρτητα από το δίκαιο το οποίο εφαρµόζεται για την υπογραφή οποιασδήποτε 
συµφωνίας απασχόλησης ή συµβάσεως εργασίας. 

 
Ο ισχύων εργατικός νόµος αφορά και τους ηµεδαπούς και τους αλλοδαπούς 

εργαζόµενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Οι συµβάσεις εργασίας απαιτούν 
την προηγούµενη έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(MinistryofManpower – MOM). Εφόσον το κείµενο της σχετικής συµβάσεως εργασίας 
είναι σε άλλη γλώσσα, εκτός της Αραβικής, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται, από 
επίσηµη µετάφραση στην Αραβική γλώσσα, αποδεκτή και εγκεκριµένη και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση εργασίας, µεταξύ των άλλων, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να περιέχει: 
 

(i) πλήρη στοιχεία του εργοδότη (όνοµα και επώνυµο, επωνυµία της επιχείρησης και 
πλήρη διεύθυνση της επιχείρησης) 

(ii) πλήρη στοιχεία του εργαζόµενου (όνοµα και επώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, 
προσόντα, περιγραφή της εργασίας ή θέση την οποία έχει στην επιχείρηση, 
πλήρη διεύθυνση και εθνικότητα του εργαζοµένου) 

(iii)πλήρη περιγραφή της εργασίας και της θέσης του εργαζοµένου καθώς και χρόνο 
ισχύος της σχετικής συµβάσεως εργασίας  

(iv) βασικό µισθό, επιδόµατα και άλλα βοηθήµατα που καταβάλλονται στον 
εργαζόµενο, τρόποι και χρόνος πληρωµής  

(v) χρόνος που απαιτείται για την καταγγελία της συµβάσεως από ένα από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη  

 
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εργασίας από το 

αρµόδιο Υπουργείο Ανθρώπινου ∆υναµικού πρίν από την έναρξη της εργασίας τους. Ο 
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο την σχετική αίτηση για την έκδοση 
άδειας εργασίας συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η άδεια 
εργασίας εκδίδεται µετά από 7 έως 10 εργάσιµες ηµέρες, καταβάλλοντας 301 Οµανικά 
ριάλια και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια µε την πληρωµή του συγκεκριµένου ποσού. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αλλοδαπός εργαζόµενος οφείλει να απευθυνθεί 
στην αρµόδια διεύθυνση της Βασιλικής Αστυνοµίας (RoyalOmanPolice – ROP) 
προκειµένου εκδοθεί και η ανάλογη θεώρηση εισόδου για τη χώρα (επιχειρηµατική 
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βίζα). Η επιχειρηµατική βίζα εκδίδεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών µε δυνατότητα 
ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια, ενώ απαιτούνται 4 έως 5 εργάσιµες ηµέρες για την 
έκδοσή της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της βίζας ο αλλοδαπός 
αποκτά πλέον και την επίσηµη άδεια παραµονής στη χώρα καταβάλλοντας το αντίτιµο 
των 11 Οµανικών Ριαλίων 

 
3. Ανταγωνισµός (Competition and Anti-Monopoly Law) 

 
Η αρµόδια Οµανική Αρχή για τον ανταγωνισµό είναι η “∆ηµόσια Αρχή για την 

προστασία του καταναλωτή – PublicAuthorityforConsumerProtection–PACP–
www.pacp.gov.om”.Oνόµος για τον ανταγωνισµό και την µη ύπαρξη µονοπωλίων 
(TheCompetitionandAnti-MonopolyLaw) τέθηκε σε ισχύ µε το βασιλικό διάταγµα 
67/2014 και απαγορεύει περιοριστικές συµφωνίες ή πρακτικές, παραδείγµατα των 
οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο νόµο. 

 
Ο νόµος για τον ανταγωνισµό απαγορεύει επίσης ρητά σε οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο το οποίο έχει κυρίαρχη θέση, µε ποσοστό µεγαλύτερο του 35% στην αγορά, να 
προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που παραβιάζουν, εµποδίζουν, περιορίζουν είτε 
διαστρεβλώνουν τους κανόνες του ανταγωνισµού. Στο ίδιο κλίµα απαγορεύονται 
αυστηρά και οι οποιεσδήποτε δυσµενείς διακρίσεις ή διαφοροποιήσεις µεταξύ πελατών 
οι οποίοι δεσµεύονται µε συµβόλαια για παρεµφερή προϊόντα, τιµές ή πωλήσεις ή και 
προµήθειες προϊόντων.  

 
Ο ισχύων νόµος για τον ανταγωνισµό αναφέρει σειρά περιπτώσεων και ενεργειών οι 

οποίες αντιβαίνουν προς τις συνθήκες υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισµού όπως: 
 
Ο νόµος για τον ανταγωνισµό απαγορεύει σε αλλοδαπό υπήκοο, ο οποίος έχει 

κυρίαρχη θέση στην αγορά, να προβαίνει σε δυσµενή διάκριση ή να υιοθετεί πολιτικές 
και συµπεριφορές τέτοιες που να ζηµιώνουν πελάτες µε τα ίδια ή παρεµφερή προϊόντα ή 
και µε τις ίδιες προϋποθέσεις, αναφορικά µε την προµήθεια της αγοράς. ∆εσπόζουσα 
θέση στην αγορά κατέχει µία επιχείρηση, εφόσον ελέγχει ή επηρεάζει τους κανόνες 
λειτουργίας µε ποσοστό 35% και πάνω. 

 
Παράλληλα ενέργειες όπως συγχωνεύσεις εταιρειών, νέες αγορές και νέες µεικτές 

επιχειρήσεις µε σκοπό την απόκτηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά είτε για µία 
µεµονωµένη επιχείρηση είτε για έναν όµιλο επιχειρήσεων, θα πρέπει προηγουµένως να 
ανακοινώνονται στην αρµόδια Οµανική Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. 
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4. Πνευµατική Ιδιοκτησία – Εφευρέσεις και Εµπορικά Σήµατα  
 

Ο νόµος περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (IndustrialPropertyLaw) και οι εφαρµοστικοί 
κανονισµοί καθορίζουν το νοµικό πλαίσιο για την διαδικασία εγγραφής, προστασίας και 
χρήσης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στη χώρα. Με το ίδιο νοµικό πλαίσιο 
καθορίζονται και όλα τα θέµατα που αφορούν τις εφευρέσεις και τα εµπορικά σήµατα. 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η εφεύρεση κατοχυρώνεται σε κάποιον όταν αυτή  
µπορεί να εφαρµοσθεί στην βιοµηχανία. Παράλληλα η καταγραφή και πιστοποίηση της 
εφεύρεσης δίνει το δικαίωµα στον εφευρέτη να απαγορεύει σε τρίτους την αντιγραφή, 
κατασκευή, πώληση και εισαγωγή της εφεύρεσης χωρίς την προηγούµενη άδεια και 
έγκρισή του. 

 
 4α. Εγγραφή της εφεύρεσης: το αρµόδιο Γραφείο για εφευρέσεις και 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας (OmanPatentOffice) του Υπουργείου Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας (MOCI) προβαίνει σε προκαταρκτική εξέταση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται και σε δεύτερο στάδιο γίνεται περισσότερο αναλυτική και λεπτοµερής 
εξέταση από το Ευρωπαϊκό αντίστοιχο γραφείο ή εκείνο της Αυστρίας. Το Οµάν είναι 
συγχρόνως µέλος του αντίστοιχου Γραφείου των χωρών-µελών του Συµβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου µε έδρα το Ριάντ (GulfCooperationCounsilPatentOffice-
GCPO). Το εν λόγω γραφείο χορηγεί πιστοποιητικό µε το οποίο προστατεύονται τα 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας του εφευρέτη σε όλα τα κράτη-µέλη του Συµβουλίου 
Συνεργασίας. Ενστάσεις για παραβίαση ή κλοπή της εφεύρεσης εκδικάζονται ενώπιον 
των δικαστηρίων του κράτους-µέλους όπου έγινε η παραβίαση ή η κλοπή. Η εφεύρεση 
ισχύει έως και 20 χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι ο εφευρέτης κάνει χρήση της 
εφεύρεσης τουλάχιστον για 4 χρόνια από την έγκρισή της. 
 
 4β. Εµπορικά Σήµατα: για την εγγραφή και έγκριση των εµπορικών 
σηµάτων ισχύει η νοµοθεσία περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η εγγραφή και καταχώρηση 
των εµπορικών σηµάτων γίνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 
του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (MOCI). Hόλη διαδικασία µπορεί να 
διαρκέσει έως και 12 µήνες. Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση αναγνωρισµένου επίσηµα 
εµπορικού σήµατος καθώς και άλλες παράνοµες ενέργειες τιµωρούνται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης ο ζηµιούµενος κάτοχος εµπορικού σήµατος νοµιµοποιείται 
να καταθέσει σχετική αγωγή για τυχόν ζηµίες ή βλάβες τις οποίες έχει υποστεί.  
 
 Η εγγραφή ενός εµπορικού σήµατος ισχύει για αρχική περίοδο 10 ετών µε 
δυνατότητα ανανέωσης για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.  
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5. Συµφωνίες µάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων 
 

Οι συµφωνίες µάρκετινγκ και προώθησης των διαφόρων προϊόντων ρυθµίζονται 
από το Νόµο Εµπορικών Επιχειρήσεων που τέθηκε σε ισχύ µε το βασιλικό διάταγµα 
26/1977 και τις τροποποιήσεις του. Με την µεταρρύθµιση του 2014 η σχετική νοµοθεσία 
επιτρέπει σε αλλοδαπό επιχειρηµατία ή αλλοδαπή επιχείρηση να πουλά απευθείας τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του στην αγορά ή µέσω εµπορικού αντιπροσώπου. Επίσης µε 
την ίδια µεταρρύθµιση καταργήθηκε το δικαίωµα αίτησης αποζηµίωσης από τον τοπικό 
εµπορικό αντιπρόσωπο έναντι του αλλοδαπού συνεταίρου ακόµη και στην περίτπωση 
ξαφνικής καταγγελίας της συµβάσεως από πλευράς του. 
 
 Ολες οι εµπορικές συµφωνίες θα πρέπει να καταγράφονται στο αρµόδιο 
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας (MOCI) ώστε να έχουν πλήρη ισχύ και να 
εφαρµόζονται. Σε περίπτωση µη εγγραφής οι εταίροι, τόσο ο αλλοδαπός υπήκοος όσο 
και ο τοπικός εµπορικός αντιπρόσωπος επιβαρύνονται µε πρόστιµο που κυµαίνεται από 
500 έως και 10.000 Οµανικά Ριάλια. Ολες οι εµπορικές συµφωνίες θα πρέπει να είναι 
γραπτές και να περιλαµβάνουν αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους 
συνεργασίας µε τον τοπικό εµπορικό αντιπρόσωπο, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να 
πιστοποιούνται από το τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή από την 
καθύλην αρµόδια αρχή είτε εκτός είτε εντός Οµάν. 
 
 6. Franchising 
 

Στο Οµάν δεν υπάρχει ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο για το franchising. 
Οποιεσδήποτε διατάξεις και άλλοι κανονισµοί που αφορούν τις πωλήσεις, την προώθηση 
– διαφήµιση και την διανοµή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών από αλλοδαπή 
επιχείρηση ρυθµίζονται από το ισχύον καθεστώς περί εµπορικών επιχειρήσεων και 
εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο για το franchising. Αλλοι νόµοι που περιέχουν 
διατάξεις και σχετικές ρυθµίσεις που παραπέµπουν στο franchisingείναι ο αστικός 
κώδικας, το εµπορικό δίκαιο, ο νόµος περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και ο νόµος για την 
προστασία του καταναλωτή.  
 
 7.Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-commerce) 
 

Η χρήση, αναγνώριση και αποδοχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ρυθµίζονται από το νόµο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µε το βασιλικό διάταγµα 69/2008. Ο σχετικός νόµος 
αναγνωρίζει και την δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής 
υπογραφής αρκεί να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται ρητά 
στην σχετική νοµοθεσία. Η ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να είναι µοναδική για τον 
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κάθε έναν ξεχωριστά και να περιέχει σύµβολα, γράµµατα ή σχέδια που να διακρίνουν 
τον υπογράφοντα από οποιονδήποτε άλλον και να αναγνωρίζουν την µοναδικότητά του 
 
 8. ∆ιαφήµιση 
 

Τα θέµατα της διαφήµισης ρυθµίζονται από τον νόµο περί προστασίας του 
καταναλωτού, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ µε το βασιλικό διάταγµα 66/2014. Βασική 
αρχή, όπως ορίζεται στον σχετικό νόµο, για την σωστή λειτουργία της διαφήµισης είναι 
η υποχρέωση του διαφηµιστή να παρέχει συγκεκριµένες και πραγµατικές πληροφορίες 
για την ποιότητα και τη τιµή ενός διαφηµιζόµενου προϊόντος και να απέχει από 
οποιαδήποτε παραπλανητική ενέργεια ή εσφαλµένη προπαγάνδα.  
 
 Η παραπλάνηση ή η απόπειρα παραπλάνησης του κατανωλωτή µε τη χρήση 
διαφόρων µέσων, αναφορικά µε την πραγµατικότητα, τη φύση, το είδος ή τα συστατικά 
ενός προϊόντος αποτελούν παραβίαση των κανόνων της ελεύθερης επιλογής, της 
αξιοπρέπειας και των έντιµων συναλλαγών.  

 
9. Προστασία ∆εδοµένων  
 

Στο Οµάν δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών 
δεδοµένων. Παρόλα αυτά, ο νόµος περί ηλεκτρονικών συναλλαγών ρυθµίζει τα θέµατα 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και παράλληλα τα θέµατα µεταφοράς 
των προσωπικών δεδοµένων εκτός της επικράτειας της χώρας.  
 
 
10. Ασφάλεια και Εγκυρότητα των προϊόντων 
 
 Ο νόµος για την προστασία του καταναλωτή αναφέρει ρητά ότι η υγεία και 
ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού θα πρέπει να προστατεύονται έναντι οποιωνδήποτε 
κινδύνων ή άλλων αλλαγών, αναφορικά µε την ποιότητα ή την σύσταση ενός προϊόντος. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο ζηµιούµενος καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την εύλογη 
αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη που έχει υποστεί.  
 
 Παράλληλα ο εκάστοτε προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τις αρµόδιες 
αρχές για οποιαδήποτε αλλαγή ή τυχόν επικινδυνότητα για την σύσταση ενός 
συγκεκριµένου προϊόντος και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα. 
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 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ∆ΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ  
 
 Σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία τα εισοδήµατα 
φυσικών προσώπων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φορολόγηση, ανεξαρτήτως της 
εθνικότητος του εργαζόµενου ή του εργοδότη. 
 
 Οι ηµεδαποί, εργαζόµενοι και εργοδότες, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε 
µηνιαία βάση τις εισφορές τους στην αρµόδια Αρχή για την Κοινωνική Ασφάλιση 
(PublicAuthorityforSocialInsurance – PASI). Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 
την Κοινωνική Ασφάλιση οι ηµεδαποί εργαζόµενοι δικαιούνται καταβολής συντάξεως 
από τον αρµόδιο Οργανισµό υπό την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές τουλάχιστον για ένα έτος. 
 
 Με τη λήξη του συµβολαίου ο αλλοδαπός εργαζόµενος λαµβάνει: 
 

 επίδοµα παροχής υπηρεσιών. Το εν λόγω επίδοµα, το οποίο δίδεται στον 
εργαζόµενο µε την µορφή βοηθήµατος, ισοδυναµεί προς τον µισθό 15 εργασίµων 
ηµερών για τα τρία πρώτα χρόνια εργασίας 

 µισθό 30 εργασίµων ηµερών για το σύνολο των ωρών εργασίας στην επιχείρηση. 
Το εν λόγω βοήθηµα υπολογίζεται επί του βασικού µισθού του εργαζόµενου.  

 
Τα βασικά είδη φόρων στο Οµάν είναι ο φόρος επί των επιχειρήσεων και ο 

παρακρατούµενος φόρος. Το συνολικό εισόδηµα φορολογείται ανεξάρτητα εάν 
αποκτήθηκε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
φορολογικό νόµο, Βασιλικό ∆ιάταγµα 28/2009 – Φορολογική Νοµοθεσία, η φορολογία 
αφορά τόσο τις αλλοδαπές επιχειρήσεις ως επίσης και τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
είτε από υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων είτε από επιχειρήσεις που έχουν 
εγκατασταθεί στη χώρα και είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας.  

 
Σύµφωνα µε την αναθεώρηση του φορολογικού καθεστώτος τον περασµένο 

Φεβρουάριο τ.ε., το ελάχιστο αφορολόγητο ποσόν των 30.000 Οµανικών Ριαλίων 
καταργήθηκε, ενώ ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων αυξήθηκε από 12% σε 
15% για όλα τα κέρδη, από 1ης Ιανουαρίου 2017.  Το νέο αυτό καθεστώς αφορά όλες 
ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ο φορολογικός 
συντελεστής που αφορά στις µικρές επιχειρήσεις ανέρχεται πλέον στο 3%, ενώ ο 
φορολογικός συντελεστής για αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εξόρυξη και στις εξαγωγές πετρελαίου ανέρχεται στο 55%. Τα µέτρα που 
αποφασίσθηκαν τον Μάϊο 2016, αναφορικά µε την αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης και εξαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου στο 
55% καθώς και στις επιχειρήσεις πετροχηµικών στο 35% δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ. 
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Επιστροφή φόρου γίνεται εντός έξη µηνών από το τέλος του αντίστοιχου οικονοµικού 
έτους. 

 
Φορολογία Μερισµάτων, Τόκων και ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας  
 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο, όπως αυτός τροποποιήθηκε τον 

περασµένο Φεβρουάριο τ.ε., φόρος 10% παρακρατείται επί των αναλογούντων 
µερισµάτων για τους αλλοδαπούς µετόχους µιάς επιχείρησης. Σύµφωνα µε διευκρινήσεις 
που έχουν συµπεριληφθεί στον τροποποιηµένο φορολογικό νόµο η φορολογία των 
µερισµάτων µε 10% αφορά τις µετοχές µεικτών επιχειρήσεων και όχι εκείνες των 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (LLCs). Τα µερίσµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων 
φορολογούνται στο Οµάν. Φόρος 10%, ως παρακράτηση, γίνεται και επί των τόκων των 
κερδών των αλλοδαπών µετόχων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον τροποποιηµένο 
φορολογικό νόµο.Τέλος η ίδια παρακράτηση φόρου 10% αφορά και στα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 
Τελωνειακή Νοµοθεσία – Τελωνειακοί ∆ασµοί  
 
Οσον αφορά τους τελωνειακούς δασµούς σε διάφορα εισαγόµενα προϊόντα, το Οµάν 

εφαρµόζει το ενιαίο δασµολόγιο των χωρών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου. Ο δασµός που επιβάλλεται ανέρχεται σε 5% για τις περισσότερες κατηγορίες 
προϊόντων και άλλων αγαθών, µε εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά, τα τσιγάρα και τα 
προϊόντα καπνού όπου ο δασµός ανέρχεται στο 100%. Ελεύθερα από δασµούς είναι τα 
προϊόντα που εισάγονται στη χώρα και συγκεκριµένα σε µία από τις υπάρχουσες 
ελεύθερες και αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες.  

 
Το Οµάν έχει υπογράψει Συµφωνίες Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µε 28 συνολικά 

χώρες, µεταξύ αυτών τον Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Ιράν, Ιταλία, Κορέα, Ολλανδία, 
Σιγκαπούρη, Νότιο Αφρική και το Ηνωµένο Βασίλειο. 
 

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: 
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Ελεύθερη Ζώνη Sohar 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης ελεύθερης ζώνης είναι: 
 

 πλήρης απαλλαγή για όλα τα εισαγόµενα προϊόντα από τελωνειακούς και άλλους 
δασµούς  

 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 

 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 των logistics 

 
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. 

 
 

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.  
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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: 
 

 λιµενικές εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισµένες  
 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών  
 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και εκτάσεις µεταφοράς προϊόντων και 
εµπορευµάτων καθώς και logistics 

 περιοχές για τουριστική αξιοποίηση και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών  
 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.   
 
 ∆. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία αλλοδαποί επενδυτές που επιθυµούν να 
προβούν σε επενδύσεις και να έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα οφείλουν 
να έχουν καταγεγραµµένη παρουσία. Η παρουσία τους εξασφαλίζεται είτε µε την ίδρυση 
και λειτουργία επιχείρησης είτε µε την απόκτηση µετοχών σε µία επιχείρηση που ήδη 
λειτουργεί. 
 
 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι µέσω της απόκτησης ειδικής άδειας από το 
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας (MOCI) για αλλοδαπή επένδυση, σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα νόµο για Κεφάλαια Αλλοδαπών Επενδύσεων (ForeignCapitalInvestmentLaw – 
FCIL). O αλλοδαπός επενδυτής µπορεί να κατέχει έως και 70% του κεφαλαίου είτε σε 
µία επιχείρηση που ήδη λειτουργεί είτε πρόκειται να λειτουργήσει ανεξαρτήτως τοµέως. 
Το υπόλοιπο 30% ανήκει σε ηµεδαπό υπήκοο είτε σε αλλοδαπή είτε σε ηµεδαπή 
επιχείρηση. Ιδιοκτησία 100% επιτρέπεται σε αλλοδαπό υπήκοο σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, όπως: 
 

 έργα που εγκρίνονται από το αρµόδιο Οµανικό Υπουργείο Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας (MOCI) και από το Υπουργικό Συµβούλιο και χαρακτηρίζονται ως 
σηµαντικά για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας. Το απαιτούµενο ελάχιστο 
κεφάλαιο ανέρχεται σε 500.000 Οµανικά Ριάλια 
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 επιχειρήσεις ιδιοκτησίας µιάς από τις χώρες-µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας 
του Κόλπου είτε από Αµερικανούς υπηκόους σύµφωνα µε την Συµφωνία 
Ελεύθερου Εµπορίου Οµάν-ΗΠΑ σε διάφορους τοµείς 

 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε µεγάλα έργα αφαλάτωσης ή 
υδροηλεκτρικά έργα µεγάλης εµβέλειας 

 επιχειρήσεις που λειτουργούν σε µία από τις ελεύθερες οικονοµικές ζώνες 
µπορούν επίσης να είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας. 

 
Για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, η οποία ανήκει σε αλλοδαπό υπήκοο, το 

ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000 Οµανικά Ριάλια, ενώ το 
αντίστοιχο απαιτούµενο κεφάλαιο εταιρειών περιορισµένης ευθύνης που ανήκουν είτε σε 
ηµεδαπό υπήκοο είτε σε υπήκοο των χωρών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας ή σε 
Αµερικανό υπήκοο ανέρχεται σε 20.000 Οµανικά Ριάλια. 

 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί ή απαγορεύσεις για επιχειρηµατική συνεργασία µε 

τρίτες χώρες, εκτός του Ισράηλ, απαγόρευση η οποία θεσµοθετείται µε τον υπάρχοντα 
νόµο από το 1972 – Βασιλικό ∆ιάταγµα 9/1972 – µε το οποίο επικυρώθηκε και τέθηκε σε 
ισχύ ο συγκεκριµένος νόµος. 

 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί ή άλλοι περιοριστικοί κανονισµοί, όσον αφορά το 

συνάλλαγµα και το εθνικό νόµισµα της χώρας (Οµανικό Ριάλι). 
 
Κίνητρα που αφορούν στους αλλοδαπούς επενδυτές για πραγµατοποίηση 

επενδύσεων στη χώρα είναι: 
 άτοκα δάνεια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς 
όπως στην γεωργία, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην βιοµηχανία, στις εξορύξεις και 
στον τουρισµό  

 χαµηλότοκα δάνεια σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις απο την 
“OmanDevelopmentBank” 

 απαλλαγές από εισαγωγικούς δασµούς για µηχανήµατα και µηχανολογικό 
εξοπλισµό και πρώτες ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή προϊόντων και 
είναι αναγκαία για την λειτουργία της επιχείρησης  

 φοροαπαλλαγές έως και πέντε χρόνια για τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων  

 διάθεση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για εγκατάσταση και λειτουργία 
βιοµηχανικών µονάδων 

 µείωση των εξόδων για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε συγκεκριµένες 
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις, ανεξαρτήτως τοµέως 

 διευκολύνσεις για έρευνα για βιοµηχανικές επενδύσεις και προετοιµασία 
σηµαντικών µελετών για την εγχώρια οικονοµία  
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 οι αλλοδαπές ναυτιλιακές και αεροπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο 
Οµάν εξαιρούνται της φορολογίας, εφόσον και οι αντίστοιχες Οµανικές 
επιχειρήσεις απαλλάσσονται της φορολογίας σε τρίτες χώρες βάσει της αρχής της 
αµοιβαιότητας 

 
Κίνητρα σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε µία από τις ελεύθερες 

αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες: 
 

 100% αλλοδαπής ιδιοκτησίας  
 απαλλαγές από εισαγωγικούς και τελωνειακούς δασµούς  
 φοροαπαλλαγές έως και 30 χρόνια  
 άρση περιορισµών για το συνάλλαγµα  
 απαλλαγή από δηµοτικούς φόρους  
 δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο  
 ελάχιστες απαιτήσεις για προσλήψεις ηµεδαπών υπηκόων στο πλαίσιο της 
πολιτικής της Οµανοποίηση  

 παροχή υπηρεσιών “one-stopshop” για εγκρίσεις, απαλλαγές και εγγραφές  
 
 

Ε. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Υπουργεία, Φορείς, 
Αρχές) 

 
ΥπουργείοΕµπορίουκαιΒιοµηχανίας (Ministry of Commerce and 

Industry (MOCI) 
 
 ToOµανικό Υπουργείο Εµπορίουκαι Βιοµηχανίας είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός 
φορέας για την εφαρµογή εµπορικών πολιτικών και διαφόρων κανονισµών, για την 
επίσηµη καταγραφή εµπορικών επιχειρήσεων και για την έκδοση εµπορικών αδειών. 
∆ιαθέτει ξεχωριστή µονάδα (onestopshop) µε σκοπό την ταχύτερη εγκατάσταση και 
λειτουργία επιχειρήσεων (TheInvestEasyPortal: www.business.gov.om/wps/portal). 

 
ΕµπορικόκαιΒιοµηχανικόΕπιµελητήριο (Oman Chamber of 

Commerce and Industry (OCCI – www.omanchamber.om) 
 
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. 
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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.  

 
ΚέντροΠροώθησηςΑλλοδαπώνΕπενδύσεωνκαιΑνάπτυξηςτωνΕξα

γωγών (OmaniCentreforInvestmentPromotionandExportDevelopment 
– 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 δύο τµήµατα, την Γενική ∆ιεύθυνση για 
Προώθηση Επενδύσεων  και την Γενική ∆ιεύθυνση για Ενίσχυση των Εξαγωγών. 

 
Omani Centre for Investment Promotion and Export 

Development – OCIPED 
 
Location: Muscat, Oman 
Homepage: http://www.ociped.com 
E-Mail: info@ociped.com 
Phone: 00968 77 12344 
Fax: 00968 7710890 
Postal: P.O. BOX 25, Postal Code 117, Muscat  

 
ΟργανισµόςΑσφάλισηςΕξαγωγικώνΠιστώσεων 

(ExportCreditGuaranteeAgency – ECGA) 
 

` Oενλόγωφορέαςχρηµατοδοτείται 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 
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Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(ExportCreditGuaranteeAgencyofOman (S.A.O.C.) 
 
Tel: 00968 24346666 
Fax: 00968 24346699 
www.ecgaoman.com 
E-Mail: info@ecgaoman.com.om 
P.O. BOX 2031 Muscat Postal Code 111 Sultanate of Oman  
 

 
 ∆ηµόσιος Οργανισµός για Βιοµηχανικές – Οικονοµικές Ζώνες 
(ThePublicEstablishmentforIndustrialEstates (PEIE – www.peie.om) 

 
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. 
 
 ∆ηµόσια Αρχή για προώθηση των επενδύσεων και ανάπτυξη των 
εξαγωγών 
(ThePublicAuthorityforInvestmentPromotionandExportDevelopment – 
ITHRAA – www.Ithraa.om) 
 
 H συγκεκριµένη δηµόσια Αρχή προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις 
σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για εγκατάστασή τους στο Οµάν και επέκταση των 
δραστηριότητών τους. 
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 Υπουργείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – MinistryofManpower 
(MOM) – www.manpower.gov.om) 
 
 ToYπουργείο Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι αρµόδιο για την εφαρµογή της 
ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και των σχετικών ρυθµίσεων της εγχώριας αγοράς 
εργασίας καθώς και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Επίσης είναι αρµόδιο για την 
έκδοση αδειών εργασίας και για την επίλυση εργασιακών διαφορών. 
 
 ΥπουργείοΟικονοµικών – Ministry of Finance – MOF – 
www.mof.gov.om/English 
 
 ToΥπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των σχετικών νόµων, 
τον καθορισµό και την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών πολιτικών, την κατάρτιση και 
σωστή εκτέλεση του προϋπολογισµού, την διαχείριση των κρατικών εσόδων, την 
σύναψη διακρατικών δανειακών συµβάσεων καθώς και την συγκέντρωση των 
επιβαλλόµενων φόρων καθώς και τον καθαρισµό των φοροαπαλλαγών. 
 
 ΑρχήΚεφαλαιαγοράς – Capital Market Authority – CMA – 
www.cma.gov.om 
 
 Hεν λόγω αρχή ρυθµίζει και διαχειρίζεται την αγορά κεφαλαίων στο εσωτερικό 
της χώρας καθώς και τον ασφαλιστικό τοµέα. Επιθεωρεί και ελέγχει όλες τις εισηγµένες 
στο Χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, τις εταιρείες λογιστών, τα InvestmentFunds 
(Επενδυτικά Κεφάλαια) και τους Brokers (χρηµατιστές και µεσίτες).  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


