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عندما تولى صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في السلطنة 
في عام 1970 كان القطاع النفطي يساهم بنسبة 68% من إجمالي الناتج المحلي 

لسلطنة عمان. ولكن األمور تغيرت منذ ذلك الحين، فحتى مع وصول إجمالي الناتج 
المحلي إلى 53 مليار دوالر أمريكي في عام 2009 إال أن مساهمة النفط والغاز في 

االقتصاد استمرت بالتراجع بشكل ثابت. وبالفعل أدى التسارع المستمر للنشاطات 
غير النفطية إلى دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الذي بلغت نسبته %3.7.

وتهدف استراتيجية الحكومة 2020 التي جرى اإلعالن عنها ألول مرة في عام 
1995 إلى تقليص حصة القطاع النفطي من إجمالي الناتج المحلي إلى %9، 

حيث يلعب المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات باعتباره مؤسسة 
حكومية دوراً رئيسياً في هذه الخطة الطموحة.

تلقي الصفحات التالية الضوء على مختلف الصادرات غير النفطية العمانية وكيفية 
معرفة المزيد عنها، باإلضافة إلى مجموعة من آراء المصدرين العمانيين الناجحين 

وعمالئهم حول العالم.

 "النفط مورد محدود وسينضب 

 يومًا، ولذلك تسعى الحكومة 

في خططها الخمسية إلى الترويج 

لصادرات عمان غير النفطية. وتقوم 

رؤيتنا على تطبيق استراتيجية خاصة 

بهذا القطاع تقوم على صناعات 

القيمة المضافة."

 معالي مقبول بن علي بن سلطان

وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان

 رئيس مجلس إدارة المركز العماني

لترويج االستثمار وتنمية الصادرات
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المركز العماني 
لترويج االستثمار 
وتنمية الصادرات

دور المركز العماني لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات 

في تسهيل األعمال



تتراوح المنتجات غير النفطية ذات المنشأ العماني من الحديد واإلسمنت والسيراميك 
إلى كابالت األلياف البصرية والكابالت الكهربائية ومن التمر الممتاز إلى المنتجات 

البحرية إلى أنابيب البوليفينيل كلوريد والبوليثيلين ومن مواد التغليف الصناعي 
واألسمدة إلى العطور ذات الشهرة العالمية.

وتشمل أسواق هذه المنتجات أكثر من 1.6 مليار مستهلك في الدول المطلة على 
المحيط الهندي وتصدر إلى أكثر من 100 دولة في آسيا وافريقيا واالتحاد األوروبي 

واألمريكيتين.

وتتمتع الصادرات العمانية غير النفطية ببيئة تشغيلية جيدة، حيث احتلت السلطنة 
المرتبة الثالثة بين 17 دولة في الشرق األوسط وشمال افريقيا وفقاً لمؤشر الحرية 

االقتصادية 2009 الذي تعده مؤسسة "هيريتج" األمريكية.

وتتمثل مهمة المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات في تسليط الضوء 
على تنوع وجودة المنتجات غير النفطية ذات المنشأ العماني والترويج للتجارة. ونحن 
نتابع عن كثب االتجاهات والتغيرات في األسواق العالمية ونعدل باستمرار استراتيجية 
السلطنة الهادفة إلى تنمية الصادرات على المدى المتوسط والطويل بما يتناسب مع هذه 

التغيرات.

إننا ملتزمون بتسهيل األعمال بين رواد األعمال العمانيين وشركائهم األجانب. وأدعوكم 
لالتصال بنا لمعرفة المزيد عن القيمة الكبيرة للمنتجات العمانية.

سالم االسماعيلي
الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات

"يقدم المركز العماني لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات الدعم 

لألعمال في سلطنة عمان من 

خالل مجموعة من الخدمات تشمل 

دراسات األسواق األجنبية وعقد 

اللقاءات بين البائعين والمشترين 

وعمل الندوات وورش العمل بشأن 

التقنيات والتحديات في قطاعي 

التجارة واالستثمار الدوليين."

فريق إدارة المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات

)من اليسار إلى اليمين(:

الفاضلة / نسرين بنت أحمد جعفر

المدير العام للمديرية العامة لترويج االستثمار

الدكتور/ مهدي علي جمعة

خبير األبحاث االقتصادية

الدكتور/ سالم االسماعيلي

الرئيس التنفيذي

الفاضل / علي راشد البلوشي

المدير العام للمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية
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 ما زالت أشجار اللبان تعتبر واحدة 
من أقدم صادراتنا

الجودة المميزة
من عمان

ني لعما ا لمنشأ  ا ت  ا ذ لنفطية  ا غير  ت  ا ر د لصا ا
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تشتهر سلطنة عمان منذ القدم ببضائعها من اللبان وصواًل إلى األسمدة الحديثة في 
العصر الحالي. وتعمل السلطنة اليوم على بناء قاعدة صناعية صلبة في مسعى منها 

لالبتعاد عن االعتماد على صادرات النفط.

وبفضل الكثير من المزايا الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة، فقد أثمرت جهود التخطيط 
االقتصادي الهادف واالستثمار على مدى 30 سنة عن مجموعة من المنتجات المنافسة 

المثالية لألسواق في أي مكان في العالم.

وتعمل الحكومة على ضمان المحافظة على الجودة العالية للمنتج المصنوع في سلطنة 
عمان، حيث تمنح سنوياً أكبر جائزة أعمال في السلطنة، وهي كأس جاللة السلطان، 

ألفضل خمسة مصانع عمانية من حيث األداء والجودة، كما أن األنظمة التي تحكم 
المنتجات العمانية تماثل أكثر األنظمة صرامة في العالم.

 )ISO( وتطبق المئات من المصانع تقنيات إدارة متقدمة وتعمل وفقاً ألنظمة اآليزو
والمعايير البريطانية )BS( ومعايير الصحة والسالمة والبيئة )HSE( ونظام تحليل 

 المخاطر المحتملة وتحديد نقاط التحكم الحرجة )HACCP( وغيرها من أنظمة 
الجودة الدولية. كما أن الكثير منها تلتزم بمعيار االستثمار في الموارد البشرية 

.)Investors in People(

وتفتخر سلطنة عمان بمنتجاتها الحديثة الموثوقة وقوتها العاملة الماهرة التي تنتجها. 
وتجتمع أنظمتنا الدقيقة وضوابطنا الصارمة إلى جانب االبتكار التكنولوجي وقوة 
اإلدارة وسعي رواد األعمال لدينا إلى تلبية احتياجات العميل لتضمن جودة المنتج 

المقدم لكم.

"السر وراء نجاحنا هو طموحاتنا 

الكبيرة. تعتبر شركة صناعة 

الكابالت العمانية واحدة من 

أكبر الشركات المصدرة غير 

 النفطية في عمان، 

إال أن هدفنا هو زيادة هذه 

الصادرات. ورغم نمو الطلب 

في عمان فإنه ال يمتص 

سوى 30 بالمائة من الطاقة 

اإلنتاجية الحالية لشركة صناعة 

الكابالت العمانية. ولذلك 

يجب علينا السعي للنمو في 

أسواق التصدير من أجل 

تحقيق أهداف أعمالنا."

حسين بن سلمان اللواتي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

شركة صناعة الكابالت العمانية ش.م.ع.ع
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 تتضمن المواد الكيماوية الحديثة من عمان أسمدة تستخرج 
من الغاز الطبيعي لدينا. وتظهر في الصورة حبيبات اليوريا.



أدى تضافر البيئة السياسية المستقرة والمعايير المصرفية الدولية وشفافية النظام القضائي 
 وبعد النظر في تنظيم األعمال إلى تشجيع االستثمار والمشاريع والمصانع ذات الجودة 

وإلى عقود من التقدم المستمر.

وتهدف السلطنة في الخطة الخمسية الثامنة )2011 - 2015( إلى المحافظة على معدل 
نمو سنوي عالي للقيمة المضافة في قطاع الصناعة. وسيحدث معظم هذا النمو في قطاع 
الصناعات البتروكيماوية حيث تعمل السلطنة على بناء صناعة ذات مستوى عالمي في 

مدينة صحار في الشمال.

اليوريا واألمونيا 	■

األصباغ وطبقات التغليف الصناعي  ■

بالستيك التغليف المباشر  ■

تغليف  ■

العبوات الزجاجية  ■

األنابيب البالستيكية  ■

عبوات البالستيك المرن وأكياس البالستيك  ■

القفازات الجراحية  ■

المواد الكيماوية والبالستيك 

ومواد التغليف
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في واحد من أكبر استثماراتها 

 الخارجية، استثمرت الهند 

980 مليون دوالر أمريكي في 

الشركة العمانية الهندية 

لألسمدة في والية صور، مما 

يجعل عمان واحدة من أكبر 

موردي السماد الحبيبي 

للمزارعين الهنود.

الجودة المميزة
من عمان



تمثل احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة التي تمتلكها عمان مصدراً اقتصادياً للطاقة 
 الكهربائية وللطاقة الالزمة لصناعات مثل األلومنيوم واألسمدة والبالستيك. 

 وفي الحقيقة فإن عمان تهدف ألن تصبح واحدة من أكبر مصنعي البولي بروبيلين 
والبولي إثيلين.

وفي شراكة مع شركات عالمية تقوم منشآت إنتاج المواد الخام وتقطير الغاز 
والوحدات اإلنتاجية في والية صحار على تقنية الحفز والمساعدة.

حيث تشكل صناعات تحويل البالستيك جزءاً من استراتيجية طويلة األجل وضعت 

 

بهدف استقطاب عمالء وفرص تصنيع واستثمارات إضافية في المستقبل.
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"يتميز سوق تغليف المواد 

االستهالكية بالتجديد واالبتكار. 

وتمثل الصفائح والحبيبات البالستيكية 

 )PET( الشريحة األسرع نموًا في

صناعة التغليف في العالم ونحن 

 نسعى للحصول على حصة تبلغ %20 

من السوق. ويعد الشرق األوسط 

المصدر األقل تكلفة لسلسلة 

البوليستر، ومع اقتراب عدد سكانه 

 من 460 مليون نسمة فإنه يمثل 

سوقًا هامًا للمواد االستهالكية."

نيكوالس بركات

العضو المنتدب

 أوكتال للبتروكيماويات - صاللة

سلطنة عمان



تتجه سلطنة عمان سريعاً إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الحديد في منطقة الخليج 
وبناء منشآت  اإلنتاجية  لتعزيز  أمريكي  مليارات دوالر  توجد خطط الستثمار 5  حيث 

جديدة كجزء من جهود الحكومة لتوسيع القاعدة االقتصادية في المستقبل.

في  استثنائي  بشكل  مرتفعاً  كان  فقد  الحديد  على  العالمي  للطلب  المتقلبة  الطبيعة  رغم 
التعاون  في دول مجلس  االقتصادي  النمو  استمرار  لتوقعات  األخيرة. ونظراً  السنوات 
الخليجي واقتصاديات الدول المحيطة بالمحيط الهندي إلى جانب ازدهار مشاريع البناء 
في السلطنة في مجال السياحة والعمران وتطوير البنية التحتية فثمة حاجة لتطوير صناعة 

حديد محلية للمساعدة في تلبية الطلب المحلي واإلقليمي.

الجودة المميزة
من عمان

الحديد والبنية التحتية الصناعية 

والسيارات ومواد البناء

إلى  إنتاجنا  من   %85 قرابة  نصدر  "نحن 

أكثر من 25 بلدًا ونخطط لمضاعفة طاقتنا 

كما  سنويًا.  طن   600,000 إلى  اإلنتاجية 

الخفيفة  الصناعات  سوق  ندخل  أننا 

الحديث  مصنعنا  خالل  من  والمتوسطة 

إلنتاج القضبان التجارية."

د. بهاسكار دوتا

الرئيس التنفيذي

شركة الجزيرة لمنتجات الحديد ش.م.ع.ع

أنابيب الفوالذ  ■

حديد التسليح  ■

الزوايا والقنوات والصفائح المعدنية  ■

قضبان الحديد  ■

بطاريات المحركات  ■

اإلسمنت  ■

قضبان األلومنيوم  ■

الرخام  ■

السيراميك  ■

األدوات الصحية  ■

الكابالت الكهربائية وكابالت األلياف البصرية  ■

أسالك النحاس  ■

المحوالت ولوحات التحكم لنقل الطاقة الكهربائية  ■
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سرعة  تطورها  بسرعة  تتصف  التي  العالمية  األسواق  في  الناجحة  المنافسة  تتطلب 
اقتصادي.  بشكل  للسوق  المنتجات  لتقديم  حديثاً  وتسويقاً  وعمليات  وأبحاثاً  االبتكار  في 
للجميع.  الرخاء  تحقيق  أجل  من  األهمية  شديد  العمانية  المصنعة  الشركات  نجاح  ويعد 
فتنميتنا االقتصادية وآالف الوظائف في عمان تعتمد على ضمان قاعدة صناعية منافسة 

ومنتجة.

بدأ أثر تقنية المعلومات يظهر على جميع خصائص الصناعة العمانية من تطوير المنتج 
وتصميمه إلى التوزيع ودعم العمالء. وفي نفس الوقت فإن الصناعة في السلطنة تسارع 

إلى تنفيذ التغييرات الضرورية للحد من انبعاث الكربون.

أكبر  من  واحدة  شركتي  "تعتبر 

في  العاملة  البحرينية  الشركات 

والهندسة  البحرية  المقاوالت  مجال 

بين  ومن  السياحية.  والمجموعات 

المصادر المتعددة للمنتجات المصنعة 

مجلس  دول  من  نستوردها  التي 

موردي  فإن  الخليجي  التعاون 

يقدمون  عمان  من   السيراميك 

بالفعل خدمة مميزة."

محمد المسلم

الرئيس التنفيذي

يوكو للهندسة ذ.م.م

البحرين

تورد  رائدة  أوروبية  شركة  "سانيتك 

دورات  وتجهيزات  الصحية  األدوات 

المياه. وتعتبر قضبان األلومنيوم التي 

ونستخدمها  السلطنة  من  نستوردها 

في دورات المياه الحديثة ذات جودة 

عالية جدًا."

ليسلو سويرزينسكي

المسؤول عن شراء األلومنيوم

سانيتك أوروبا
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 األثاث 

 واللوازم 

المنزلية

يعزى نجاح الصادرات العمانية بشكل رئيسي إلى االهتمام الشديد بالجودة 
والتحديث المستمر للتقنيات من خالل البحث والتطوير.

تصنع قطع األثاث والمستلزمات المنزلية العمانية باستخدام مواد أولية ومكونات 
ذات جودة عالية. وتساهم المصانع الحديثة التي يعمل فيها مدراء مختصون 
وفنيون مهرة وشبكات التوزيع الواسعة والخدمة السريعة في ضمان الجودة 

والسالمة والتحمل والموثوقية وتوفر المنتج المطلوب وكل ذلك بأسعار معقولة.

"وصلتنا تعليقات ممتازة عن ُفُرشنا 

المصنوعة في عمان. أنها رائعة 

ومريحة جدًا لنزالئنا."

مارتن راجاسينغ

المسؤول التنفيذي عن التجهيزات

برج وأجنحة موفينبيك

الدوحة، قطر

األثاث المعدني  ■

االثاث الخشبي  ■

لوازم المطبخ والمائدة البالستيكية  ■

الصابون والمنظفات  ■

سخانات المياه والمراجل الكهربائية  ■

أجهزة توزيع المياه  ■

المكيفات  ■

األسرة والُفُرش ومستلزماتها  ■

تجهيزات ومستلزمات الديكور الداخلي لسالسل الفنادق العالمية  ■
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الجودة المميزة
من عمان



 فتح قنوات 

 التجارة 

العالمية

في 9 نوفمبر 2000 أطلق انضمام سلطنة عمان إلى منظمة التجارة العالمية اندماج 
السلطنة في السوق العالمي. ومنذ ذلك الحين ساهمت حماية الملكية الفكرية التي 

تضمنها منظمة التجارة العالمية وإمكانية الوصول إلى األسواق وتقييم التعرفة 
الجمركية في جعل عمان شريكاً تجارياً يعتمد عليه. وفي عام 2009 تولت سلطنة 

عمان رئاسة مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول، ويتصادف هذا مع 
مرور أكثر من عقد على التقدم اإلقليمي في التجارة الثنائية والمتعددة.

من بين العديد من اإلنجازات الرئيسية على المستوى الثنائي، دخلت اتفاقية التجارة 
الحرة بين سلطنة عمان والواليات المتحدة األمريكية حيز التنفيذ في 1 يناير 2009 

في بداية مرحلة جديدة من عمر الروابط بين البلدين. وعلى المستوى الدولي تعد 
عمان عضواً فعااًل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتحاد الدول المحيطة 

بالمحيط الهندي للتعاون اإلقليمي.

ووقع مجلس التعاون الخليجي )المكون من عمان واإلمارات العربية المتحدة 
والبحرين والكويت وقطر والسعودية( اتفاقية إطارية من أجل اتفاقية تجارة حرة 
مع الهند ويسعى الستكمال توقيع المعاهدة في عام 2009. كما كان توقيع مجلس 

التعاون الخليجي على اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة في نهاية عام 2008 مؤشراً 
على نمو الروابط التجارية بين بلدان الخليج العربي وآسيا.

كما وقع مجلس التعاون الخليجي صفقات تجارية مع اتحاد التجارة الحرة األوروبي 
)إيسلندة وليختنشتاين والنرويج وسويسرا( ويجرى مناقشات مع أستراليا والصين 

واليابان ونيوزيلندة.

"يصدر المصنعون المحليون في 

السلطنة إلى أكثر من 80 بلدًا حول 

العالم. ويعتمد معظمهم على 

مجموعة متنوعة من األسواق مما 

يحد من تأثرهم عند تباطؤ االستهالك 

في أي من تلك األسواق."

أيمن أمبوسعيدي

مدير دائرة تنمية الصادرات

المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات

"ستزيل اتفاقية التجارة الحرة 

بين الواليات المتحدة األمريكية 

وسلطنة عمان التعرفة الجمركية 

والحواجز بين البلدين. وهي 

خطوة هامة نحو تعزيز التجارة 

في البضائع والخدمات في 

الواليات المتحدة وفي السلطنة 

وستساهم بشكل كبير في 

النمو االقتصادي والتجارة بين 

البلدين."

محمد نياز

المدير التنفيذي للخدمات االستشارية

إرنست ويونغ، مسقط

"يتصل بنا العمالء لطلب مجموعة شاملة 

من منتجات التخزين المعدنية ذات 

الجودة العالية. وقد صممت هذه 

 المنتجات وجرى 

 اختبارها بحيث تلبي 

 المتطلبات الكثيرة 

 وهي تورد من مصنع 

 األثاث المعدني التابع 

لنا في سلطنة عمان."

 روبن بالك

رئيس مجلس اإلدارة

جو أوفيس ليمتد

المملكة المتحدة

11



تشكل الزراعة واألسماك المصدر الرئيسي للدخل لحوالي 66% من سكان السلطنة، كما 
أنها المصدر الرئيسي للغذاء في السلطنة. وفي مجال الصناعة فإنها تورد لحوالي 100 
إنتاج  بينها مطاحن ومزارع دواجن وشركات  لتصنيع األغذية،  وحدة كبيرة ومتوسطة 

حليب مجفف وأغذية بحرية وعصائر ومعجون الطماطم وشوكوال وحلويات وتونة 
تصنيع  غالبية شركات  وتصدر  خفيفة.  وأطعمة  ومعجنات  معدنية  ومياه  معلبة 

األغذية في سلطنة عمان 60% أو أكثر من إنتاجها.

الغذائية  والمواد  الزراعة  قطاع  صادرات  قيمة  بلغت   باإلجمال، 
في السلطنة في العام 2008 أكثر من ثلث جميع الصادرات غير 

النفطية.

المواد الغذائية

البسكويت والشوكوال  ■

الوجبات الخفيفة المالحة  ■

معجون الطماطم وغيرها من التوابل  ■

الحليب الطازج والحليب المجفف  ■

األلبان  ■

السمن  ■

الفطر  ■

الدواجن  ■

األسماك الطازجة والمجمدة  ■

التونة المعلبة  ■

التمور  ■

الرمان  ■

العصائر الطازجة  ■

الزيوت النباتية  ■

12

الواردات  تركزت  الماضي  "في 

قطاعات  على  عمان  من  اليابانية 

تنوعًا  شهدنا  أننا  إال  والغاز.  النفط 

المستوردة  المنتجات  في  ملحوظًا 

المثير  ومن  األخيرة.  السنوات  في 

لالهتمام أن الفاصولياء باتت خامس 

منتج مستورد من عمان إلى اليابان 

السوق  من  بالمائة   90 تقارب  بحصة 

في اليابان في الشتاء." 

 سعادة سيجي موريموتو

سفير اليابان في عمان

الجودة المميزة
من عمان



تمتد سواحل عمان لمسافة 1700 كم ويوجد فيها 150 نوعاً من 
األسماك والقشريات مما يجعلها تمتلك مخزوناً سمكياً من أكبر 

المخزونات في العالم. وكمية األسماك التي نصطادها سنوياً هي 
األكبر في الخليج العربي. وتساهم الموانئ المتطورة ومرافق التخزين 

والورشات البحرية والمشاريع السمكية في تعزيز هذا القطاع. وتتضمن صادرات 
عمان البحرية السردين والتونة والهامور والكنعد والشارخة والكوفر والروبيان وأذن 

البحر )الصفيلح(.

بلغ صيد السلطنة 151,000 طناً في سنة 2007 أتى 86% منها من قوارب الصيد 
التقليدية. وقد صدر 74,000 طناً من هذا الصيد بقيمة مقدارها 153,000 مليون 

دوالر أمريكي.

"نحن األبرز من حيث ضمان أعلى 

مستويات جودة المنتج للعمالء 

األكثر تطلبًا على وجه األرض إلى 

جانب استدامة ممارسات الصيد 

الخاصة بموردينا. والتونة التي 

نستوردها من عمان تلبي جميع 

معاييرنا."

جاك النغارت

العضو المنتدب

بالنيت كافيار

جنيف، سويسرا
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تتجه صناعاتنا بقوة نحو الخارج واألسواق العالمية وتحتل موانئنا ذات المستويات 
العالمية التي تحتل فيها المناولة موقعاً مثالياً على خطوط المالحة العالمية. كما أن موقع 

عمان االستراتيجي عند مدخل الخليج العربي في منتصف طرق التجارة بين الشرق 
والغرب جعل منها مركزاً تجارياً هاماً بين أوروبا وآسيا لقرون طويلة.

المناطق الصناعية
تعمل في المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أكثر من 333 شركة 
صناعات خفيفة يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 6 مليارات دوالر أمريكي. وإلى جانب المنطقة 

الصناعية في الرسيل في مسقط توجد مناطق صناعية في كل من البريمي وصحار ونزوى وصور 
وصاللة باإلضافة إلى ميناء صحار الذي يعتبر مقراً لمعظم الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية في 

عمان.

مسقط
يعد ميناء السلطان قابوس في مسقط الميناء الرئيسي في السلطنة وتمر عبره معظم صادراتها 

وواردتها البحرية، وقد شهد مناولة 13.9 مليون طن من الشحنات في عام 2008.

صحار
يقع ميناء صحار على مشارف مضيق هرمز على بعد 170 كم تقريباً إلى الشمال من العاصمة 

مسقط وتبلغ قيمة توسعته 14 مليار دوالر أمريكي، حيث تشمل مصفاة للنفط ومصنعاً للبولي 
بروبيلين ومصنعاً لصب الحديد ومصنعاً لليوريا واألمونيا ومصهراً لأللومنيوم. وتقع صحار على 

بعد ساعتين بالسيارة تقريباً إلى الشرق من دبي 
على مقربة من ثالثة حقول كبيرة للغاز الطبيعي.

صاللة
يبعد ميناء صاللة حوالي 1,000 كيلومتر نحو 
الجنوب الغربي من مسقط في جنوب عمان وقد 
رسخ مكانته كواحد من أكبر موانئ المناولة في 
العالم ويوجد فيه حضور قوي لخطوط المالحة 
الرئيسية. وميناء صاللة هو الميناء الوحيد بين 

 )S( أوروبا وسنغافورة الذي يتسع للسفن من الفئة
التي تعد األكبر في العالم وستصل طاقته عما 

قريب إلى 4.38 مليون حاوية 20 قدم.

ن عما في  لتحتية  ا لبنية  ا

مركز 

للتجارة 

الدولية
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"ستحافظ الصادرات غير النفطية 

العمانية على مستوياتها 

برغم األزمة االقتصادية العالمية. 

وتذهب حوالي 45 بالمائة من 

الصادرات العمانية إلى اإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية بينما تستورد دول 

مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 

حوالي 53 بالمائة. وستكون منطقة 

الخليج العربي والهند والشرق 

األوسط وشمال افريقيا أقل تأثرًا 

باألزمة االقتصادية العالمية من 

أسواق آسيا أو أمريكا الشمالية أو 

أوروبا، وأعتقد أن هذه األسواق 

ستبقى الشركاء التجاريين 

الرئيسيين لعمان."

فارس ناصر الفارسي

 القائم بأعمال المدير العام 

للمديرية العامة لتنمية الصادرات

 المركز العماني لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات
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المناطق االقتصادية الخاصة
توفر المنطقة االقتصادية الخاصة في صحار والمنطقة الحرة في صاللة للمستثمرين والشركات 
المصنعة مرافق للعمليات اللوجستية وإعادة توجيه الشحنات والتصنيع مع إمكانية الوصول إلى 
1.6 مليار مستهلك في أسواق الشرق األوسط والدول المحيطة بالمحيط الهندي وشرق افريقيا.

النقل الجوي
بحلول عام 2011 سيكون مطار مسقط الدولي قادراً على استيعاب 12 مليون مسافر سنوياً، كما 
يجري تحديث مدرجاته لتصبح قادرة على استقبال طائرة ايرباص ايه 380. وسيستوعب مطار 

صاللة عما قريب مليون زائر سنوياً، كما يجري بناء مطارات جديدة في صحار والدقم.

عدد السكان )2008( 
3.5 مليون نسمة بينها )577 ألف وافداً(.

المساحة
309,500 كم2

العملة
 لاير عماني = 2.58 دوالر أمريكي

 يجوز تحويل اللاير إلى أية عملة
وهو مربوط بالدوالر األمريكي

 إجمالي الناتج المحلي
)2009 باألسعار الحالية(
 20.53 مليار لاير عماني 

)53.4 مليار دوالر أمريكي(

اللغة
العربية )اللغة الرسمية(

اإلنجليزية )لغة شائعة االستخدام(
 كما يتكلم معظم موظفي الفنادق 

األلمانية والفرنسية

العاصمة
مدينة مسقط

الموارد الطبيعية
 النفط، الغاز الطبيعي، النحاس، 

األسماك، الزراعة

 التوقيت المحلي
يسبق توقيت غرينتش بأربع ساعات

أيام العمل
من السبت إلى األربعاء

ساعات العمل
الحكومة: 07:30 – 14:30

 القطاع الخاص: 08:00 – 13:00
ثم 16:00 – 19:00

ساعات عمل المحالت التجارية
09:00 – 13:00 ثم 16:30 – 24:00

الكهرباء
220 – 240 فولت بتردد 50 هرتز
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بين العامين 1996 و2008 نمت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة سنوية مركبة 
تزيد عن 20%. ولقد كانت المكاسب في السنوات األخيرة استثنائية حيث نمت الصادرات 

غير النفطية في عام 2007 بنسبة 58% لتصل إلى 3.3 مليار دوالر بالمقارنة مع 
2.1 مليار دوالر في سنة 2006.

واقترب العام 2008 من تحقيق نفس هذا األداء في النمو حيث ارتفعت الصادرات غير 
النفطية إلى 5.1 مليار دوالر بالرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي. وانخفضت الصادرات 

غير النفطية في العام 2009 بنسبة ضئيلة مقارنة مع السنة السابقة حيث وصلت إلى 
4.98 مليار دوالر.

وبالرغم من عدم وضوح الرؤية في االقتصاد العالمي إال أننا نسعى بثقة للوصول إلى 
صادرات عمانية غير نفطية قيمتها 5.4 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2010.

ني لعما ا لمنشأ  ا ت  ا ذ لنفطية  ا غير  ت  ا ر د لصا ا

 %20
منذ عام 1996

تزيد عن

16

 درج يؤدي إلى 
 السور في 
قلعة نزوى

"في عام 2008 زادت قيمة 

الصادرات غير النفطية ذات 

 المنشأ العماني عن 

 5 مليارات دوالر 

 أمريكي ألول مرة،

  بزيادة نسبتها 

52% عن سنة 2007."

 نمو سنوي بنسبة متوسطة

449.8
مليون دوالر

527.8
مليون دوالر

517.4
مليون دوالر

522.6
مليون دوالر

642.2
مليون دوالر
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مليون دوالر
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790.4
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1443
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عمل المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات منذ عام 1996 على 
الترويج لالستثمار األجنبي في السلطنة وللصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني 
في األسواق األجنبية. وتساعد المديرية العامة لتنمية الصادرات في المركز في إيجاد 

مشترين أجانب للبضائع العمانية وتقدم االستشارات للشركات العمانية بشأن الدخول إلى 
األسواق األجنبية وتطويرها. كما توفر المعارض واللقاءات الدولية التي ينظمها المركز 

فرصة لرجال األعمال العمانيين لتقديم بضائعهم وخدماتهم إلى العمالء المحتملين.

يقدم المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات خدمات الدعم التي تحتاجها 
لربطك مع شركات التصنيع المحلية في سلطنة عمان.

اتصل بنا اليوم.

بعض الخدمات التي يقدمها المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات للمصدرين في السلطنة

لمحة عن المركز العماني لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات

رئيس مجلس اإلدارة

معالي مقبول علي سلطان
وزير التجارة والصناعة

سلطنة عمان

الرئيس التنفيذي

د. سالم االسماعيلي

 القائم بأعمال المدير العام
للمديرية العامة لتنمية الصادرات

فارس ناصر الفارسي

لالتصال

 المركز العماني لترويج االستثمار 
وتنمية الصادرات

ص.ب 25 الوادي الكبير
الرمز البريدي 117 سلطنة عمان
هاتف: 699 826 24 )968+(
فاكس: 890 810 24 )968+(

info@ociped.com :بريد إلكتروني
www.ociped.com :موقع إلكتروني

حصل المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية 
الصادرات على شهادة االستثمار في الموارد البشرية 

 )Investor in People( )المملكة المتحدة( 
وكانت أول مؤسسة حكومية في سلطنة عمان وثاني 

 مؤسسة قطاع عام في الوطن العربي يحصل على 
شهادة اآليزو 9000 إلدارة الجودة.

 من منشورات المركز العماني لترويج االستثمار 
 وتنمية الصادرات، 2010

www.crosslake.biz CrossLake :الفكرة واإلعداد
www.rebusparis.com Rebus :التصميم واإلنتاج

طبع في سلطنة عمان

 دليل المصدرين الصادر عن المركز العماني 
لترويج االستثمار وتنمية الصادرات 

 لمزيد من المعلومات عن المصدرين العمانيين 
 ومنتجاتهم، تفضل بزيارة الرابط

 .www.ociped.com/exporters_dir

 هذا الدليل اإللكتروني يتضمن تفاصيل عن أكثر من 
165 شركة تصدر مجموعة من المنتجات من المواد 

الغذائية والمشروبات وأدوات التغليف إلى لوازم التصميم 
الداخلي واألثاث إلى المواد الكيماوية والحديد واآلالت 

واألدوات المنزلية والكابالت الكهربائية.

 كما يمكنك طلب نسخ مجانية من الدليل من المركز 
العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات 

مقاالت بحثية

اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند  ●
العالقات التجارية بين السلطنة والبلدان األخرى  ●
تسويق المنتجات العمانية عبر الشركات الدولية   ●	

في دبي

دراسات استراتيجيات الدخول إلى األسواق

تصدير النحاس العماني إلى الهند  ●
تصدير التمر العماني إلى الهند  ●

تصدير األسماك العمانية إلى األسواق اآلسيوية  ●

دراسات األسواق

اليمن – 2001 )لـ 15 منتج عماني(  ●
كينيا وتنزانيا – 2002 )21 منتج(  ●

إيران – 2003 )21 منتج(  ●
سوريا – 2004 )24 منتج(  ●

السودان – 2007 )25 منتج(  ●
ليبيا – 2009 )32 منتج(  ●

الهند – 2010  ●

 بالتعاون مع المركز التجاري العالمي مؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية / منظمة التجارة العالمية:

خارطة التجارة العمانية  ●
خارطة المنتجات العمانية  ●

دليل أسرار التجارة  ●
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 تعود التقاليد التجارية العمانية إلى أزمان غابرة، 

 حيث عرف اللبان والصمغ العماني في أسواق 

العالم منذ آالف السنين.

واليوم تصل قيمة الصادرات المصنعة ذات المنشأ العماني 

إلى أكثر من 5 مليارات دوالر سنويًا تضاف إلى اقتصاد 

السلطنة وتكسب عمالء مخلصين من الواليات المتحدة إلى 

أوكرانيا ومن إيرلندة إلى الهند ومن النمسا إلى أستراليا 

ومن الكويت إلى كوريا الجنوبية.

تدار المصانع الحديثة في السلطنة وفق أعلى المعايير 

الدولية. وتتميز المنتجات العمانية بجودتها المميزة سواء 

كانت كابالت ألياف بصرية أو بطاريات سيارات أو إسمنت 

لجدران آبار النفط أو رخام للديكور الداخلي أو مواد تغليف أو 

تمرًا ممتازًا أو أنابيب معدنية أو ربيان.

الصادرات العمانية – قيمة راسخة

 ص.ب 25 الوادي الكبير
 الرمز البريدي 117 سلطنة عمان
 هاتف: 699 826 24 )968+(
 فاكس: 890 810 24 )968+(

info@ociped.com :بريد إلكتروني 
www.ociped.com :موقع إلكتروني

 يشكل مجتمع األعمال في السلطنة بما 
 لديه من مصانع حديثة وتركيز شديد 
 على الجودة وروح المبادرة وتاريخ

 عريق في تصدير البضائع عبر البحار
 جزءاً ال يتجزأ من الشهرة التجارية التي 

تتميز بها عمان.


