
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشوری عمانریسک  گزارش                   
 6931ماه مهر  -مدیریت ریسک              

 

OMAN 
 

 

 

خاورميانهمنطقه   

 

معدن و تجارت وزارت صنعت،  

  صندوق ضمانت صاردات اریان
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 :اطالعات کلی
واقع در خاورميانه، هم مرز درياي عرب، خليج عمان و خليج فارس بوده و بين جغرافيايی:  موقعيت

 كشورهاي يمن و امارات متحده عربي قرار دارد.

 مربع لومتريك 464،212 کل کشور: مساحت

 (.يبانک جهان 4261مار سال )آميليون نفر 24/2:جمعيت

 داراي آب و هواي بياباني خشک و گرم: و هوا آب

 نفت خام، مس، پنبه نسوز، سنگ مرمر، سنگ آهک، كروم، سنگ گچ، گاز طبيعي.: یعيطب منابع

 ييعرب، بلوچ، جنوب آسيايي و آفريقا قومی: گروههاي

 اسالم:مذهب

 هنديعربي)زبان رسمي(، انگليسي، بلوچي، اردو و  :زبان

 مسقط: پايتخت

 سلطنت مطلقه: حكومت نوع

 آل سعيد سلطان قابوس بن سعيد حكومت: سيرئ

 ، مجلس )شورا(4262انتخابات بعدي: 

 ريال :پول واحد

 ميليارد دالر 3/11 (:4261)سال  یناخالص داخل ديتول

 پردرآمد درآمدي: گروه

 دالر 61,212:(4265)سال سرانه درآمد

 ميليون دالر 41(: 4261واردات )                       ن دالرميليو 36: (4261)صادرات 

، محصوالت شيميايي %1گاز طبيعي و توليدي ، %51و محصوالت نفتي  نفت مهم صادرات: اقالم

  .%3، فلزات غيرآهني %3، آهن و فوالد %3ارگانيک 

 .5، تايوان %1% عربستان سعودي ، 1كره جنوبي%، %61امارات ، %32چين :تشرکاي صادرا مهمترين

آالت صنعتي و ، ساير ماشين2اي %، وسايل نقليه جاده66نفت و محصوالت نفتي % مهم واردات: اقالم

 . %2آالت و لوازم الکتريکي ، ماشين%1، آهن و فوالد 7قطعات %
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اياالت متحده ، %5، چين %5، هند %1، ژاپن %22امارات متحده عربي : (5102) شرکاي واردات مهمترين

5%. 

   

 شاخصهاي اقتصادي عماناهم 
 

 بينيپيش 4261 بينيپيش 4267 4261 4265 عنوان

 GDP )%( 4/2 5/4 5/6 5/4رشد 

 2/3 5/4 6/6 6/2 تورم )متوسط ساالنه( )%(

 -6/65- 2/42- 2/2- 2/7 (GDP)% از ماليتراز 

 3/65 2/32 2/35 2/32 (GDPبدهي عمومي )% از 

 -5/65- 2/61- 2/64- 2/66 (GDPحساب جاري )% از 

 7/46 2/32 2/31 2/22 (GDPبدهي خارجي )% از 

 

 نقاط قوت:

 )داراي منابع عظيم انرژي )نفت و گاز 

  در تنگه هرمز و خليج فارس و نزديکي به بازارهاي آسيا و آفريقا استراتژيک جايگاهبرخوردار از 

 ناسب در صندوق ذخيره ارزيداراي ذخاير ارزي باال )پوشش هشت ماه واردات( و دارائي م 

 تعهد دولت به صنعتي سازي، تنوع گرايي و توسعه اقتصادي 

 هاي پيشرفته )جاده، فرودگاه، بنادر، مخابرات(داراي زيرساخت 

 نقاط ضعف:

  نبود جانشين براي سلطان قابوس و عدم شفافيت فرآيند جانشيني 

 ًدو سوم عوايد صادراتي را تشکيل  درآمد ارزي به صادرات انرژي متکي است )نفت و گاز تقريبا

 سال( دارد. 65برداري از ذخاير كشف شده افق زماني محدودي )دهد( ضمن آنکه بهرهمي

 اي )ايران و يمن(نزديک بودن به مناقشات منطقه 

 كسري حساب جاري و بودجه 
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  تصاد اق تعديل دوبارهكند )صادرات عمان را به خود جذب مي %32وابستگي صادرات به چين كه

 ممکن است اثرات نامطلوبي بر تراز تجاري عمان با اين كشور بگذارد(. نچي

 

 اقتصادي  انداز رشدکاهش چشم

اي بر اقتصاد عمان گذارد و رشد توليد ناخالص هاي جهاني نفت تأثير عمدهكاهش قيمت 4261در سال 

هاي بخش د با كاهش فعاليترو+ رسيد. انتظار مي5/4واحد درصد به % 7/6داخلي اين كشور با كاهش 

حدود شود. در حقيقت افزايش فشارهاي مالي، وزنه + م5/6به % 4267سال هيدروكربن، رشد اقتصادي 

سنگيني بر توان خريد خانوارها و درآمدهاي شركتي خواهد بود زيرا مصرف معموالً عامل اصلي رشد 

اعالم  4267، كه در مي 4261تا مارس  شود. به عالوه، تمديد برنامه كاهش توليد نفت اوپکمحسوب مي

 گرديد، مانع از رشد بخش نفتي خواهد شد.

 براي بازگشت به توازن مالی یماليات تغيير سياست

هاي انواع معافيت ،افزايش داد %65به  %64ها را از شركت بر دولت عمان نرخ ماليات 4267درفوريه 

اليات بر سود سهام و بهره گسترش داد. هدف از اين ماليات بر دستمزد را به ممالياتي را حذف نمود و 

در سال اقدامات رياضتي، كنار آمدن با كاهش شديد درآمدهاي مالي ناشي از بحران قيمتي نفت است. 

 4261مواجه گرديد كه در سال با شرايط كسري  GDP+ 1حساب مالي از متوسط مازاد ساالنه % 4262

دالر در هر  52)به طور متوسط  4267 ر سالهاي نفت دمتاندک قيافزايش گسترش يافت.  -42به %

( به بهبود درآمدهاي دولت 4261دالر در هر بشکه در سال  25از ابتداي سال تاكنون، در مقايسه با بشکه 

 كمک خواهد كرد.  GDP -2و كاهش كسري مالي به حدود %

 بازگشت تورم، تداوم تثبيت نرخ ارز

رود متوسط نرخ تورم به هاي قيمتي )تورم( گذشت، اكنون انتظار ميپس از چهار سالي كه بدون فشار

( برسد كه اين مسئله عمدتاً ناشي از افزايش 4264)باالترين سطح تورم از سال  4267+  در سال %5/4

دالر ادامه  در برابرريال عمان سياست تثبيت نرخ برابري  هاي انرژي است. مقامات كشور احتماالً بهقيمت

با توجه بازي داد حتي اگر افزايش نرخ بهره بانک مركزي اياالت متحده، منجر به گسترش سفتهخواهند 

 به امکان شناور نمودن نرخ ارز شود.
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 المللی براي بهبود تراز حساب جاريانتشار اوراق قرضه بين

افت شديد در پي  4261در سال دهد،  از كل صادرات كشور را تشکيل مي %51از آنجا كه صادرات نفت 

به كسري  (4262)سال + 1/5چشمگير %و ناگهاني درآمدهاي نفتي، تراز حساب جاري كشور از مازاد 

هاي نفت، اين وضعيت نيز افزايش اندک قيمتبه موازات  4267-4261در سالهاي  رسيد. -61گسترده %

 به تدريج بهبود خواهد يافت.

اي مربوط به نقدينگي خارجي و ثبات مالي هكسري شديد خارجي در چند سال اخير، ريسکعليرغم 

ماه  1ميليارد دالر، پوشش دهنده  42محدود خواهند بود زيرا ذخاير ارزي موجود نزد بانک مركزي )

ميليارد دالر( در سطح مناسبي است. به عالوه، دولت عمان تقريباً  42واردات( و صندوق ذخيره ارزي )

المللي ميليارد دالر اوراق قرضه بين 5براي امسال را با انتشار  گيري خارجي خودتوانسته است برنامه وام

  به انجام برساند. 4267در مارس 

 

 مبادالت تجاري با ايران:

 )ارقام به ميليون دالر(نمودار مبادالت تجاري ايران با عمان                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام از آهنن  د زنده، محصوالت آهني، محصوالت نيمهگوسفن: (6325)سال  اقالم عمده صادرات به عمان

يا فوالد، قير نفت، محصوالت از آهن يا فوالد غيرممزوج، كناتود و قطعنات كناتود از منس، محصنوالت      

 آهني اسفنجي، كلينگر )سيمان پودر نشده(.
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هاي رادينويي  وسايل نقليه موتوري، گريد بطري، دارو، گيرنده (:6325سنال  ) اقالم عمده واردات از عمان

 براي وسايل نقليه موتوري، انواع بلندگوهاي خودرو.

 

 عمان:گروه بندي ريسك کشور 

OECD اي )سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي(: اين كشور در جدول هفت طبقهOECD  در گروه

 قرار دارد.« كم ريسک» يا 4

 

12مهرماه  42تا پايان  22از ابتداي سال عملکرد صندوق در كشور /  

هزار دالر 142 صدور بيمه نامه كوتاه مدت  

 2 صدور بيمه نامه ميان و بلندمدت

ميليون دالر 2/66 صدور ضمانتنامه  

ميليون دالر 2/62 خسارات پرداختي  

ميليون دالر 2/62 بازيافت  

صندوق ات جاريتعهد (مدتنامه كوتاهبيمه) هزار دالر 475   

 

 سياست پوشش صندوق: 

وق اعتبارات كوتاه، ميان و بلندمدت تضمين شده توسط دولت عمان را پوشش ريسک دولت: صند

 دهد.مي

ريسک بانک: صندوق اعتبارات كوتاه، ميان و بلندمدت تضمين شده توسط بانکهاي مورد قبول خود در 

 دهد.با ضمانت نامه بانکي پوشش مي ILCعمان را از طريق 

ب باز )بدون تضمين( در صورت احراز اعتبار ها در حالت حساريسک شركت: پوشش ريسک شركت

 پذير است.هاي اطالعاتي امکانخريدار از طريق شبکه

 :(صندوق 4گروه سقف پوشش كشور عمان )

 ميليون دالر 635مدت: اعتبارات كوتاه

 ميليون دالر 472اعتبارات ميان/بلندمدت: 
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 بانكهاي مورد قبول:

يون دالرسقف اعتبار به ميل رتبه  نام بانك رديف  

0 Bank Muscat SAOG B3 32 (ST/MLT( 

5 National Bank of Oman (SAOG) B3 45 (ST/MLT( 

3 Bank Dhofar SAOG B3 45 (ST/MLT( 

4 Oman Arab Bank SAOG B3 42  (ST/MLT( 

2 HSBC Bank Oman A1 25   (ST/MLT( 

 

عمان منعقد گرديده   ECGAوق و بين صنديک يادداشت تفاهم همکاري  4224اكتبر  43نکته: در 

در ( Credit Omanيادداشت تفاهم جديدي بين صندوق و همتاي عماني )نام جديد:  امضاي است.

 .در اولين نشست آتي به امضا خواهد رسيددستور كار صندوق قرار دارد كه 

 

 تهيه و تنظيم: مديريت ريسك

54/7/69 
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 مودارهاي ضميمه:ن

 

 ميليون دالر( بهگذاري مستقيم جذب شده توسط عمان )سرمايه                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتی دنيا در عمان )به ميليون دالر(

 

 

 

2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4

6,922 7,147

8,982
10,506 10,597

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,952 

1,485 1,243 
1,628 

1,365 
1,612 1,506 

2,692-

142 

 


