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کشور دوست و همسایه عمان از دیر باز روابط خوبی با کشور عزیزمان ایران داشته است .با عنایت به
میانجیگری و نقش فعالی که کشور عمان در به انجام رسیدن برجام در سال های اخیر داشته است
انتظاری می رود که روابط اقتصادی دو کشور روبه افزایش رود .در این میان روابط بانکی از اهمیت
بسزائی برخوردار است .چراکه از طرفی افزایش ر وابط تجاری و بازرگانی مستلزم تقویت روابط پولی بوده
و همچنین انتقال دانش و تجربه بانکی بین دو کشور باعث پیشرفت نظام بانکی دو کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی ،عمان یکی از بهترین کشورهای بهبود یافته اقتصادی برای آغاز تجارت و
همچنین سهولت نفوذ در بانک های جهانی برای سال  ۲۲۱۷شناخته شده است و رتبه نخست سهولت
شروع کسب وکار را در بین سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است.
عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و بازار خوبی برای محصوالت ایرانی دارد و همچنین می
تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازار سایر کشورها ،به ویژه کشورهای آفریقایی باشد .مسئله ی دیگر
تعرفه ی گمرکی صفر بین عمان و کشورهای آمریکا و سنگاپور است که به موجب آن صادرات مجدد
کاالهای ایرانی از عمان به این کشورها هزینه ی پایینی دارد .بنابراین از کشور عمان ،می توان به عنوان
دروازه ورود به تجارت جهان نام برد.
در حوزه سرمایه گذاری ،شرکت های عمانی به مشارکت و فعالیت در ایران عالقه مند هستند ،بانک های
عمان هم آماده ارائه تسهیالت بانکی با نرخ سود اندک به پروژه های سرمایه گذاری ایران در عمان می
باشند .با توجه به دانش فنی و تولیدات داخلی که در ایران وجود دارد ،می توان با عمان مشارکت کرد که
نتیجه آن ،صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
عمان یکی از کشورهای منطقه است که از ثبات سیاسی برخوردار است و دولت این کشور ،قبل و بعد از
انقالب ،همیشه همراه ایران بوده است .در دوره تحریم ها که همه به ما پشت کردند ،دولت و تجار عمانی
بدون چشمداشت ویژه ،به ما کمک کردند .دولت و مردم عمان در شرایط تحریم ،به فکر منافع نامتعارف
نبودند .در زمان مذاکرات ایران و غرب نیز ،نقش مثبتی را ایفا کردند .اکنون نیز به دنبال میانجیگری بین
ایران و عربستان هستند .زمانی که عربستان رابطه خود با ایران را قطع کرد ،همه کشورهای عربی منطقه
نیز رابطه خود با ایران را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند .تنها کشوری که نه تنها روابط خود را قطع
نکرد ،بلکه آغوش خود را به روی ما گشود ،عمان بود.
در این راستا در ماه های اخیر سفرها و مذاکرات دو جانبه ای بین مقامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و با مقامات بانک مرکزی کشور پادشاهی عمان صورت پذیرفته است .در آخرین جلسه مشترک که
در عمان و با حضور روسای محترم بانک مرکزی دو کشور در تاریخ  ۹۶/۳/۱برگزار گردید مقرر شد بانک
های دو طرف در راستای توفقات بعمل آمده مقدمات اجرایی شدن توفقات را برای نشست بعدی که در
تهران برگزار خواهد گردید ،مهیا نمایند .بدین منظور گزارش پیش رو که شناخت کلی از نظام بانکی
کشور عمان ارائه می نمایید در کانون بانک ها و موسسات مالی خصوصی جهت آشنایی و تسهیل امر
تدوین گردیده است.
۹

-۱آشنایی با کشور پادشاهی عمان
سلطاننشین عُمان که به عربی سلطنة عمان نامیده می شود کشوری پادشاهی است در خاور شبه
جزیره عربستان .پایتخت این کشور شهر مسقط است .عمان از خاور به دریای عرب و از شمال
به دریای عمان کران مند میشود .این کشور از جنوب با یمن و از باختر با عربستان سعودی وامارت
متحده عربی همسایه است .عمان همچنین دارای مرز دریایی با ایران است.
این کشور دارای دو برونبوم است .بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد
که مسندم نام دارد .این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده است .برون بوم دیگر مدحاء نام دارد که
توسط امارات متحده عربی احاطه شدهاست.
مساحت این کشور  ۳۲۹۵۲۲کیلومتر مربع و دارای  ۱۷۲۲کیلومتر مرز آبی می باشد .جمعیت این کشور
بالغ بر  ۴.۵میلیون نفر است.

از سده  ۱۷میالدی عمان دارای پادشاهی خودکفا بوده است .در سده  ۱۹میالدی این کشور در اوج قدرت
خود بوده است .با کاهش قدرت در سده بیستم میالدی این کشور تحت تاثیر و نفوذ گسترده پادشاهی
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بریتانیای کبیر قرار گرفت اما هی چگاه به شکل رسمی بخشی از آن نگردید .عمان پیوند گسترده نظامی و
سیاسی با ایاالت متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیای بزرگ دارد ولی سیاست خارجی آزادانه ای درپیش
می گیرد .فرمانروایی این کشور پادشاهی بی چون و چراست اما پارلمان نیز نقش قانون گذاری و بازرسی
اندکی دارد.
همانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس منبع اصلی درآمد این کشور ،نفت است .هر چند نسبت به
همسایگان ،این کشور تولید کننده متوسطی است .کشاورزی و ماهیگیری نیز دو منبع مهم درآمد در
عمان هستند .منبع جایگزین دیگر گردشگری می باشد.

-۲روابط با ایران
اندکی پس از به قدرت رسیدن قابوس ،او با شورش گروهی چپگرا در ایالت استان ظفار طی شورش
ظفار مواجه شد ولی توانست با حمایت محمدرضا شاه پهلوی و ارتش ایران بر آنها غلبه کند .از همین
رو ،او بقای تخت و تاج خود را تا حد زیادی مدیون ایران میداند.
بنا به اسناد ویکیلیکس ،در حالی که در مناقشه بر سر برنامه هستهای ایران باال گرفت و بیشتر
کشورهای عربی از آمریکا درخواست حمله به ایران را داشتند ،عمان تالش داشته تا نقش میانجیگر را
بین ایران و آمریکا حتی از پیش از روی کار آمدن دولت باراک اوباما داشته باشد.
عالوه بر سابقه قدیمی روابط دو کشور ،این که ایران و عمان بر دو سوی تنگه هرمز مسلط هستند هم
عاملی مهم در حسن همجواری آنها به شمار می رود .ثبات و آرامش این تنگه هم به لحاظ امنیت عمان و
هم به دلیل اهمیت آن برای تدوام صدور نفت از خلیج فارس به جهان اهمیت زیادی دارد .همه اینها
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ایجاب می کند که مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته باشد و حتی بکوشد تنشهای
بالقوه خطرناک در روابط ایران با سایر کشورها را هم تا حد ممکن کاهش دهد.
همین مناسبات خوب با تهران سبب شده که به خصوص در دهه گذشته عمان نقش میانجیگرانه بیبدیل
در مناسبات ایران و غرب برای آزادی گروگانها و شهروندان زندانی دو طرف (مانند بازداشت سه
شهروند آمریکایی در سال  ۲۲۲۹و آزادی شماری از افراد نزدیک به حکومت ایران از زندانهای غرب)
بازی کند.

 -۳اهمیت اقتصادی رابطه ایران با کشور عمان
عمان کشوری امن برای سرمایهگذاری است و رتبه فضای کسبوکار این کشور  ۴4است .این در حالی
است که رتبه ترکیه  ،۶۹کویت  ۱۲۴و پاکستان  ۱۱۲است .تورم در عمان زیر  ۳درصد است و نرخ سود
تسهیالت بانکی در این کشور نیز پایین است .عمان هم خود بازار خوبی برای محصوالت ایرانی است و
هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دالیل سیاسی ،ارتباط خودشان با ما را
قطع کرده اند .تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طوالنی و تاریخی برخوردار است و از طریق
تجار عمانی ،راحتتر میتوانیم به بازار آفریقا نیز دسترسی داشته باشیم .توافقنامههای گمرکی ویژهای
بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها
صفر است .بنابراین از عمان میتوان بهعنوان راهی برای ورود ارزانتر کاالهای ایرانی به این دو کشور
استفاده کرد و شاهد نفوذ کاالها ی کشورمان به این کشورها باشیم .از سوی دیگر ،تجار عمانی و ایرانی
میتوانند ارتباط عمان و کشورهای  CISرا توسعه دهند که نتیجه آن ،افزایش سهم ترانزیت و روابط
تجاری ایران خواهد بود .تجار ایرانی به پایگاههایی در کشورهای دیگر نیاز دارند .در اغلب کشورهای
همسایه ،ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است .در عمان ،ایرانیها به راحتی میتوانند
شرکت ثبت کنند .در مناطق آزاد عمان میتوان با  ۱۲۲درصد سهام خارجی ،شرکت ثبت کرد .در سرزمین
اصلی نیز همین شرایط ،صرفا برای ایرانیها وجود دارد .البته فعاالن اقتصادی دیگر کشورها میتوانند با
حداقل  ۳۲درصد شراکت با عمانیها ،شرکت ثبت کنند .این عدد در امارات  ۵۱درصد است .ثبت شرکت
در عمان کار ساده ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد .در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و
اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام میدهد .همچنین برای شرکتهای ایرانی که قصد ثبت شرکت در
کشور اصلی با ۱۲۲درصد سهام ایرانی را دارند ،مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایهگذاری و
صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکتهای معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک
معرفی شوند ،انجام خواهد شد .در حوزه سرمایهگذاری ،شرکتهای عمانی به حضور در ایران عالقهمند
هستند و االن برخی از آنها حضور دارند .بانکهای عمان آماده ارائه تسهیالت بانکی  ۵۲تا  ۷۲درصدی به
پروژههایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایهگذاری کنند .شرکتهای عمانی نیز آماده مشارکت
هستند .با توجه به دانش فنی و توانمندیهایی که در ایران وجود دارد ،میتوانیم با این کشور مشارکت
کنیم که نتیجه آن ،صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
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عمان از نظر بانکی و گمرکی ،حملونقل دریایی و جادهای و در آیندهای نزدیک ریلی و همچنین مقررات
تردد مرزی ،از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است .ایران ،عمان ،ازبکستان و ترکمنستان در
عشقآباد توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن ،مسیر ترانزیت شرق به غرب با نقش کلیدی
بندرهای صحار و چابهار فعال میشود .عمانیها افزون بر توسعه صحار ،به سرمایهگذاری در چابهار هم
عالقه نشان داده اند .صحار از نظر زیرساختی ،بندر کاملی است و چابهار نیازمند سرمایهگذاری است که
عمانیها در کنار هندیها ،برنامه هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند .منطقه آزاد صحار نیز یک
قطب صنعتی و تجاری مهم است .شرکت واله برزیل که بزرگترین شرکت سنگآهن جهان است ،در
صحار ،کارخانه گندله آهن با ظرفیت  ۱۲میلیون تن در سال احداث کرده و در حال بهرهبرداری است .در
حالی که کل نیاز کشور عمان به این محصول ۱/4 ،میلیون تن است .این شرکت به وسیله بزرگترین
کشتی باری دنیا با ظرفیت  ۴۲۲هزار تن ،سنگآهن برزیل را به صحار میآورد تا به گندله تبدیل کرده و
در بازارهای منطقه بفروشد.
از سوی دیگر از آنجا که عدم حضور مؤثر بانکهای جهانی در اقتصاد ایران به شدت بر روابط اقتصادی
ایران تأثیر گذارده ،سیستم بانکداری در کشور دوست و همسایه عمان و پتانسیل های تشویقی دولت
عمان برای ایرانیها میتواند این فضای خالی را به خوبی پوشش دهد و دروازه ای برای انجام مناسبات مالی
در سطح جهانی برای تجار ایرانی باشد.

 -۴بازرگانی بین ایران و عمان
حجم تجارت ایران و عمان در سال های اخیر رو به رشد بوده بطوری که طبق آمار اتاق بازرگانی ایران
حجم مبادالت  ۲کشور از  ۳۴۲میلیون دالر در سال  ۱۳۹۳به  ۶۱۱میلیون دالر در سال  ۱۳۹۵افزایش پیدا
کرده است.

)-

حجم مبادالت ایران و عمان
میلیون دالر

صادرات به عمان
واردات از عمان

سال ۳۹
۹۰۹
۹۳

۳۹
۹۹۹
۱۶

۳۹
۹7۹
2۳

عمده ترین اقالم صادراتی ایران به عمان:
انواع میوه و سبزیجات ،مس خام  ،قیروآسفالت ،میلگرد ،موادغذایی  ،سیمان  ،کلینکر.
عمان بیش از نود درصد ازموادغذایی خود را از خارج ازکشور تامین می نماید ،با توجه به مرغوبیت
موادغذایی ایران و ازطرفی عالقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان وکاالهای ایرانی که عالوه برمرغوبیت
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دا رای قیمت های رقابتی نسبت به مشابه آنها از دیگرکشورها می باشد ،لذا بسترمناسبی برای افزایش
صادرات این نوع کاالبه عمان وجود دارد.
مهمترین اقالم صادراتی عمان به ایران:
انواع خودرو سواری و توریستی ،عطر ،لوازم آرایش ،انواع البسه  ،وکاالهای مختلف بصورت صادرات
مجدد.
پروژه ها
علیرغم وجود ظرفیت ها و قابلیتها جهت اجرای طرح های مشترک اقتصادی بویژه در صنعت نفت و
پتروشیمی با این حال طرح هائی همچون :سرمایه گذاری مشترک برای توسعه میدان گازی کیش ،طرح
صادرات گاز طبیعی ایران به عمان ،بهره برداری ازحوزه مشترک گازی هنگام – بخاء ( واقع درتنگه هرمز
)،طرح سرمایه گذاری مشترک.
صنایع پتروشیمی ،طرح مشترک تولید اوره آمونیاک ،به دلیل عدم رسیدن به توافق نهایی روی قیمت
صادراتی گازخوراک از ایران به عمان این طرح ها معلق مانده است.
با این حال تعدادی پروژه های توسعه ای توسط پیمانکاران ایرانی درعمان اجراگردیده است از جمله:
پروژه احداث نیروگاه  ۳۲مگاواتی توسط شرکت مپنا درمنطقه صنعتی ریسوت استان ظفار ،پروژه احداث
نیروگاه  ۵۲مگاواتی توسط شرکت ایرانی هیربدان درمسقط ،پروژه راه به طول ۲۲کیلومترجاده اصلی
درمنطقه سمائل توسط شرکت راه و ساختمان  ، ۱۱۵پروژه راه به طول  ۲۱/۵کیلومترجاده اصلی و ۲۲/۵
کیلومتر جاده فرعی دراستان مسندم توسط شرکت کیسون .پروژه ساخت بندر صیادی سویق توسط
شرکت مهندسی نام آوران آبسد ،پروژه انتقال آب قصرسلطان درمنطقه قرم توسط شرکت گام اراک.
انجام کاشی کاری قصرهای سلطان قابوس توسط شرکت ایجاد محیط و بافت فرش بزرگ مسجد ساطان
قابوس و کاشی کاری های آن ازجمله کارهای ماندگار هنر ایرانی است .

۶

-۵عمان از دید اقتصادی
بر اساس گزارش بانک جهانی ،عمان یکی از بهترین کشورهای بهبود یافته اقتصادی برای آغاز تجارت و
همچنین سهولت نفوذ در بانک های جهانی برای سال  ۲۲۱۷شناخته شده است و رتبه نخست سهولت
شروع کسب وکار را در بین سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است.
تولید ناخالص داخلی (  ) GDPعمان در سال  ۲۲۱۵برابر با  ۷۲میلیارد دالر بوده است .اقتصاد متکی به
نفت است ( )٪۶۲و دولت میکوشد از شدت وابستگی به نفت بکاهدعمان از بین  ۱۹۲کشور در سال ،۲۲۱۶
رتبه  ۳۲در انجام کسب و کار را کسب کرده است .صنایع زیربنایی عمان عبارتند از :نفت ،گاز ،معدن،

۳

تولیدات صنعتی ،کشاورزی ،شیالت و گردشگری
با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ صلح طلبی کشور عمان ،ثبات اقتصادی نیز یکی از فاکتورهای تاثیر
گرفته از این سیاست است .هرچند درآمد این کشور به شدت وابسته به اقتصاد نفت است ،دولت عمان
برنامه های بلند مدت بسیاری را با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تشویق سرمایه گذاران خارجی
برای متنوع کردن سبد سرمایه گذاری در بخشهایی غیر از نفت و گاز به کار گرفته است.
بنادر مهم عمان عبارتند از :خصب ،صحار ،قابوس ،دقم ،صالله ،شیناس ،مینا الفحل
مناطق مهم آزاد تجاری عبارتند از :صالله ،المزیونه ،دقم ،صحار ،مسندم ،دهکده دانش مسقط
در این قالب دولت عمان مشوق های قابل تأملی را ارایه کرده که از مهمترین آنها میتوان به معافیت های
مالیاتی ،اعطای وام های کم بهره بلند مدت تر به نسبت سایر کشورهای خلیج ،امکان مالکیت زمین به
خارجی ها ،کاهش هزینه های تأمین انرژی و همچنین تسریع در روند صدور روادید اشاره کرد.
از مهمترین مشوق های دولتی برای سرمایه گذاران خارجی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 پوشش کامل بیمه ای
 امکان مالکیت صد در صد سرمایه گذاران خارجی
 معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد شخصی
 ارایه وام و تسهیالت بانکی با بهره پایین
 ارایه معافیت گمرکی برای سرمایه گذارانی که قصد وارد کردن تجهیزات صنعتی و یا تولیدی
دارند.
 ارایه معافیت مالیاتی بر کارخانجات و شرکتهای راه اندازی شده در عمان در  ۱۲سال اول فعالیت
عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران ایرانی میتوانند از این فرصت برای
گسترش صادرات محصوالت خود نه تنها به عمان بلکه به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین
آفریقا (که دارای سابقه طوالنی فرهنگی با عمان میباشد) به عنوان پل دوستی و اقتصادی استفاده کنند.
کاالهای صادراتی مهم عمان شامل نفت خام ،صادرات مجدد کاال ،ماهی ،فلزات و پارچه است و کاالهای
وارداتی مهم آن نیز شامل ماشینآالت و تجهیزات حمل و نقل ،کاالهای صنعتی مواد غذایی و روغن
صنعتی است .شرکا عمده تجاری کشور عمان شامل :امارات ،عربستان  ،هند  ،چین و امریکا می باشند.
 )-مقاصد مهم صادرات غیر نفتی عمان در سال :۲۲۱۵

1۰

 )-شرکای مهم وارداتی عمان در سال :۲۲۱۵

-۶نظام بانکی کشور پادشاهی عمان
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اولین قانون بانکی عمان در سال  ۱۹۷۴تصویب شد و برآن اساس بانک مرکزی عمان در سال ۱۹۷۵
تاسیس گردید .در این قانون امکان حضور بانک های خصوصی خارجی در عمان مجاز دانسته شده
است.
قانون بانکداری عمان در سال  ۱۹۹۱مورد بازنگری قرار گرفته و اختیار ارائه مجوز  ،تعلیق فعالیت ها،
تسویه یا مدیریت مستقیم یک بانک به بانک مرکزی عمان ( )CBOسپرده شده است .در این قانون
در طول زمان اصالحاتی انجام شده است که آخرین ویرایش آن در سال ۲۲۱۴ارائه شده است که
شامل پنچ فصل و  ۱۲۲ماده می باشد .فصل اول شامل تعاریف و کلیات می باشد.
فصل دوم قانون بانکداری عمان که از ماده  ۶تا ماده  ۴۲این قانون می باشد به ارکان  ،جایگاه،
ماموریت ،وظایف ،اختیارات و  ...بانک مرکزی عمان پرداخته است.

فصل سوم قانون بانکداری سلطان نشین عمان در مورد پول ملی کشور است .این فصل شامل ماده  ۴۱الی
 ۴4این قانون می باشد .در اینجا پول ملی عمان "ریال عمانی" معرفی گردیده است که هر یک ریال
عمانی  ۱۲۲۲بیسه ) ) Baisaمی باشد .این پول طال و سایر ارز های بین اللملی می باشد و با تایید سلطان
کشور ارزهای دیگر بین المللی می توانند در جریان اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرند .مسئولیت
چاپ و تکثیر ریال عمانی طبق قانون فقط با بانک مرکزی عمان می باشد.

12

در جدول زیر مالحظه می گردد که کل داراییهای بانک مرکزی عمان در حال حاضر حدود  ۷.۵میلیارد
ریال عمانی بوده و این بانک معادل  ۶.۵میلیارد ریال عمانی صاحب ارز خارجی و شمش طال است.
 )-ارقام به میلیون ریال عمانی

بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی عمان حجم نقدینگی  M۲این کشور در پایان ماه می سال
 ۲۲۱۷معادل  ۱۶.۱میلیارد ریال عمانی و حجم پول و اسکناس و مسکوک در دست افراد  M۱بالغ بر ۵.۲
میلیارد ریال عمانی بوده است.
 )-ارقام به میلیون ریال عمانی

نرخ برابری یک ریال عمانی در برابر دالر امریکا معادل ۲/۳4۵می باشد .در نتیجه حجم نقدینگی کشور
عمان به دالر معادل  ۶.۲میلیارد دالر می باشد.
در نمودار زیر مالحظه می گردد برابری ریال عمانی ثبات باالیی در برابر ارزهای بین المللی دارد و در
سالهای اخیر نرخ یک دالر در برابر ریال عمان بین  ۲.۵۹تا ۲.۶۲در نوسان بوده است و قیمت آن ارز در
این دامنه مدیریت گردید است.

1۹

) نرخ ارز های عمده به ازاء یک ریال عمانی براساس اعالم بانک ملی عمانLast Updated: Monday, July 13, 7132 33:65:12 AM
Selling

Buying

Currency

103162111

103111111

U.A.E. DIRHAM

106331111

106111111

POUND STERLING

101685111

101191111

EURO

101881111

101836111

U.S.A. DOLLAR

19509111111

18607111111

GOLD

همانطور که قبال اشاره شد به دلیل پایین بودن نرخ تورم و ثبات بازار ارز در عمان نرخ بهره در کشور
پایین بوده و کمتر  ۵درصد می باشد .همانطور که در جدول زیر مالحظه می شود نرخ شبانه بین بانکی
کمتر از یک در صد می باشد)Overnight inter-bank rate(.
همچنین تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی در بخش خصوصی یا همان اسپرد کمتر از  ۲درصد می
باشد.
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 -۷معرفی بانک های سلطان نشین عمان
طبق قانون بانکداری عمان هر شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی می تواند درخواست تاسیس
بانک در کشور عمان را برای بانک مرکزی در فرمت تعیین شده به همراه سایر مدارک مورد نیاز از جمله
برنامه و طرح تجاری مربوطه خود را ارسال نماید .بانک مرکزی طی  ۱۲۲روز بررسی های مربوطه را انجام
داده و ن تیجه تایید یا عدم تایید ارائه مجوز را اعالم خواهد نمود .پس از اخذ مجوز تاسیس بانک  ۳۶۲روز
برای ثبت و شروع به فعالیت بانک مربوطه فرصت در نظر گرفته شده است.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز تاسیس یک بانک داخلی  ۲۲میلیون ریال عمانی می باشد .این
رقم برای بانک های خارجی  ۳میلیون ریال عمانی می باشد.
بخش بانکی عمان شامل  ۷بانک محلی یا داخلی ۲ ،بانک تخصصی ۹ ،بانک خارجی و  4بانک اسالمی می
باشد .این بانک ها تحت پوشش بانک مرکزی عمان فعالیت می نمایند و بانک مرکزی مسئول تنظیم
قوانین و مقررات و نظارت بر نرخ بهره و مجوزهای بانکی می باشد .طبق قانون بانک مرکزی عمان روز ها
و ساعات کاری بانک های کشور را تعیین می نماید.
الزم به ذکر است اجراء قانون بازل  ۳از ابتدا سال  ۲۲۱۴میالدی در دستور کار نظام بانکی عمان قرار
گرفته است.
بر اساس اعالم بانک مرکزی عمان جمع دارایی های بانک های عمان بالغ بر  ۲۷میلیارد ریال عمانی می
باشد که  ۱۲درصد آن دارایی های خارجی است .همچنین کل سپرده ها و تسهیالت ارائه شده توسط
بانک های عمان حدود  ۱۹میلیارد ریال عمانی می باشد.
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) ارقام به میلیون ریال عمانی-

بانک های دارای مجوز در کشور عمان
تعداد دفاتر

تعداد دفاتر

تاریخ

عملیاتی

رسمی

تاسیس

۱2
۹۳
71
1۹۹
۱۹
2۱
1۹
۹
7
1
۳
2
۹
1
۹

۱2
۹۳
71
1۹۹
۱۹
27
1۹
۹
7
1
۳
2
۹
1
۹

۱
۳

۱
۳

1۹
11
۱

1۳7۹
1۳7۹
1۳7۹
1۳۶1
1۳۳۰
2۰۰7
1۳۳7
1۳۱۶
1۳72
1۳7۹
1۳7۱
1۳7۱
1۳7۱
2۰۰۹
2۰۰۱

نام بانک
National Bank of Oman
Oman Arab Bank
HSBC Bank Oman
Bank Muscat
Bank Dhofar
Bank Sohar
Al Ahli Bank
Standard Chartered Bank
Habib Bank Ltd.
Bank Melli Iran
National Bank of Abu Dhabi
Bank Saderat Iran
Bank of Baroda
State Bank of Infia
Bank of Beirut

شماره
ردیف
1
2
۹
بانک های
۹
داخلی
۹
۱
7
1
2
۹
۹
بانک های
۹
خارجی
۱
7
۶

2۰۰7 Qatar National Bank
1۳77 Oman Housing Bank

۳
1 بانک های

1۹

1۳77 Oman Development Bank

2

11
۶

2۰12 Bank Nizwa
2۰1۹ Al Lzz Islamic Bank

1 بانک های
2 اسالمی

16

تخصصی

۹
۹
۹
۱
7
۶

BM-Meethaq
NBO-Muzn
BD-Misara
OAB-Al yusr
AHB-Al Hilal
BS-Sohar Islamic

2۰1۹
2۰1۹
2۰1۹
2۰1۹
2۰1۹
2۰1۹

جمع

1۱
۱
1۰
۹
7
۹

1۱
۱
۹
۹
7
۹

۵۵۵

۵۴۵

سهم عمده عملیات بانکی در کشور عمان توسط  ۷بانک تجاری داخلی/محلی انجام می شود که در زیر
به معرفی مختصر آنها پرداخته شده است.

 بانک ملی عمان National Bank of Oman
بانک ملی عمان اولین بانک داخلی عمان می باشد که در سال ۱۹۷۳تاسیس گردید .این بانک با  ۲شعبه
کار خود را آغاز نمود .در حال حاضر این بانک دارای  ۶۲شعبه می باشد و با در اختیار داشتن بالغ بر ۴.4
میلیارد ریال عمانی دارایی دومین بانک بزرگ عمان می باشد.

 بانک عربی عمان Oman Arab Bank
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این بانک نیز در سال  ۱۹۷۳میالدی تاسیس گردیده و همکنون دارای  ۵۹شعبه و  ۱۳۵دستگاه
 ATMمی باشد .دارایی این بانک بالغ بر  ۲میلیارد ریال عمانی می باشد .این بانک تجاری ارائه
دهنده انواع خدمات بانکی شامل بانکداری خرد  ،بانکداری شرکتی ،تامین مالی پروژهای و تامین
مالی تجارت می باشد .این بانک یکی از شرکت های تابعه "شرکت سرمایه گذاری و توسعه بین
اللملی عمان" ) )SAOGبا  ۵۱درصد سهم ،بانک عرب ( )Arab Bank Plcبا  ۴۹درصد سهم می
باشد.

 بانک مسقط Bank Muscat S.A.O.G

این بانک رهبر ارائه خدمات مالی در عمان می باشد و دامنه وسیعی از خدمات بانکداری
شرکتی ،بانکداری خرد ،بانکداری خصوصی ،تامین مالی پروژه ای ،مدیریت دارائی ها و خزانه داری را
بعهد دارد.
دارایی این بانک حدود  ۴میلیارد ریال عمانی بوده و دارای  ۱۳۳شعبه می باشد و از سال  ۱۹4۱میالدی
شروع به فعالیت نموده است.
)جدول سهامداران عمده بانک صحار عمانShareholder's Name
نام سهامدار
Royal Court Affairs
Dubai Financial LLC
HSBC A/c. The Bank of New York Int'l

درصد مالکیت Shareholding %
42.42
11
13.12
1۶

No
1
4
3

...2
2.12

HSBC A/C Ministry of Defence Pension Fund
Muscat Overseas Company L.L.C

2
1

3.41

Civil Service Pension Fund

.

4.42

State General Reserve Fund

7

4.13

Public Authority for Social Insurance

4

9 ROP Pention Fund LLC
11 Others
Total

1.99
4...3
111

 بانک ظفار Bank Dhofar
این بانک بعنوان دومین بانک عمان از لحاظ سهم بازار و یکی از بانک های عمان با بیشترین سرعت
رشد در ارائه خدمات بانکداری شرکتی ،بانکداری خرد و تامین مالی پروژه ای در سال های اخیر بوده
است .این بانک در حال حاضر دارای  ۶۳شعبه و بالغ بر  ۴میلیارد ریال عمانی دارایی می باشد.



بانک صحار Bank Sohar
این بانک با رشد پر شتاب و در اختیار داشتن  ۲.۶میلیارد ریال عمانی و  ۲۷شعبه و بالغ بر ۱۲۲
دستگاه  ATMیکی از بزرگترین بانک های عمان در ارائه خدمات تامین مالی و وامهای گوناگون
از جمله وام های بخش مسکن و ..می باشد.

)جدول سهامداران عمده بانک صحار عماننام سهامدار

در صد مالکیت Percentage of shareholding

Name of the Shareholder

1521۹۰271

Oman Investment & Finance Co. SAOG

14256۳۰۹1

The Royal Court Affairs

72۶۹4۰۳1

Oman Arab Bank - Asset Management / custody of a
local

1۳

Oman Investment Fund

7262۶۳۶1

Alratib Trading Establishment

527۶۰۳۶1

 بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران

) منابع و مآخذInvestor presentation of bank Muscat, March ۲۲۱۷ -۱
Annual Report ۲۲۱۶,Central Bank of Oman (CBO) -۲
www.cbo-oman.org  سایت بانک مرکزی عمان-۳
Banking Law ۲۲۱۴  قانون بانکداری عمان-۴
www.mfa.gov.ir  سایت وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران-۵

2۰

پیوست ها
پیوست  : ۱لیست و مشخصات بانک ها و صرافی های کشور عمان

Bank Dhofar SAOG
Box: 3612 – Postal code 337 Ruwi
Tel 7129115542 - 71293333
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Fax: 71292715 - 71291322
http://www.bankdhofar.com
Swift: BDOF OM RU
Telex. 1911 bdof on, 1111 bdof on
Reuters BDOF

*************

Bank Muscat SAOG
Box: 311 – Postal code 337 Ruwi
Tel

71258888

Fax: 71286612
http://www.bankmuscat.com
Swift. BMUS OM RX
Telex: 1161 bk Muscat on
Reuters: BOMO

*************

National Bank of Oman SAOG
Box: 263 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71228111
Fax: 71211927
http://www.nbo.co.om
Swift: NBOM OM RX
Telex: 1783 nbo on
Reuters: NBOO

*************
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Oman Arab Bank SAOC
Box: 7131 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71292212
Fax: 71213153
http://oman-arabbank.com
Swift: OMAB OM RU
Telex: 1786 arombnk on
Reuters: OABO

*************

Bank Sohar SAOG
Box: 11 – Postal code 331 Hai Al Mina
Tel. 71211111
Fax: 71291927
http://www.banksohar.com

*************
Ahli Bank SAOG
Box: 616 – Postal code 335 M. Al Fahal
Tel. 71622111
Fax: 71658113
Telex: 1177 ahb on

*************
HSBC Bank Oman SAOG
P.O. Box: 3272 – Postal Code 333, CPO Seeb

2۹

Tel: (958) 71587611
Fax: (958)71587811
Swift: OIBAOMMXXXX
Telex: OIB6115
Reuters: OIBO
CEO's Tel: 71587613
CEO's Fax: 71587665
http://www.hsbc.co.om

Oman Housing Bank SAOC
Box: 7666 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71211111
Fax: 71211123
http://www.omanhousingbank.com

*******
Oman Development Bank SAOC
Box: 1122 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 718376124849
Fax: 71831573
http://www.odb.com.om/
Telex: 6329 odebe o
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Bank Nizwa
Box: 3171– Postal code 311 Al Khuwair
Tel:81121151 – 71566566
Fax: 71519119
http://www.banknizwa.om

*******
Al Izz Islamic Bank (S.A.O.G)
Box:261-Postal code 337 Ruwi
Tel: 81127756-71226611
Fax:71283911
http://alizzislamic.com

Bank Melli Iran
Box: 7511 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71836316
Fax: 71836381
Swift: MELI OMR XXX
Telex: 1796 bankml on

*************
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Bank of Baroda
Box: 3531 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71832121
Fax: 71832118
http://www.bankofbaroda.com
Swift: BARB OMMX
*************

Bank Saderat Iran
Box: 3759 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71811971
Fax: 71815128
https://www.bsi.ir/en/Pages/HomePage.aspx
Swift: BSIR OMR
Telex: 1315 saderbnk on

*************
Habib Bank Limited
Box: 3175 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71832319
Fax: 71836819
Swift: HABB OMRXA XXX
*************

National Bank of Abu Dhabi
Box: 111 – Postal code 331 Muscat
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Tel. 71253111
Fax: 71253131
http://www.nbad.com/
Swift: NBAD OMR XXXX
Telex: 1211 almasraf on
Reuters: NBAO
*************

Standard Chartered Bank
Box: 7161 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71211999
Fax: 71213163
http://www.standardchartered.com
Swift: SCBLAEAD XXX
*************

State Bank of India
Box: 751 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71211717/ 71211711
Fax: 71213681
Swift: SBIN OMRX

*************

Bank of Beirut
Box: 773 – Postal code 331 Muscat
Tel. 71595783
Fax: 71598259
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Swift: BABEOMRX
*************

Qatar National Bank
Box: 1161 – Postal code 337 Ruwi
Tel. 71276666
Fax: 71229711

Oman & UAE Exchange Centre
P. O. Box: 3335
Postal Code 313 Al Hamriya
Tel 71295611 - 71288115
Fax: 71261918

*************

Musandam Exchange
P. O. Box: 7366
Postal Code 337 Ruwi
Tel

71811961 - 71813867

Fax: 71813361
*************

Mustafa Sultan Exchange Co.
P. O. Box: 7313
Postal Code 337 Ruwi
Tel. 71215639 - 71212176
Fax: 71215679

2۶

*************

Oman International Exchange
P. O. Box: 991
Postal Code 331 Jabroo

Tel. 71811891
Fax: 71816313

*************

Oman United Exchange Co.
P. O. Box: 889
Postal Code 331 Muscat
Tel. 71291116 - 71291111
Fax: 71291111
*************
Purshottam Kanji Exchange Co.
P. O. Box: 13
Postal Code 311 Muscat
Tel. 71282771
Fax: 71211111
*************
Laxmidas Tharia Ved Exchange Co.
P. O. Box: 3138
Postal Code 337 Ruwi

Tel.

71211111456

Fax: 71211731
*************

2۳

Hamdan Exchange
P. O. Box: 391
Postal Code 733 Salalah

Tel. 71733768 - 71733769

Fax: 71737511
*************
Gulf Overseas Exchange Co.
P. O. Box: 1913
Postal Code 337 Ruwi

Tel.

71811387

Fax: 71811717
*************
Modern Exchange Co.
P. O. Box: 1113
Postal Code 337 Ruwi
Tel

71811311 - 71817311

Fax: 71813311
*************
Asia Express Exchange
P. O. Box: 883
Postal Code 337 Ruwi
Tel

71283272 - 71283278

Fax: 71283279
*************
Global Money Exchange Co.
P. O. Box: 275
Postal Code 313 Al Hamriya

۹۰

Tel

71211651 - 71211655

Fax: 71211656
*************
Nibras Exchange Co.
P. O. Box: 633
Postal Code 331 Jabroo
Tel

71291896

Fax: 71291895
*************
Al Jadeed Exchange
P. O. Box: 1216
Postal Code 337 Ruwi

Tel

71289116415

Fax: 71289117
*************
Travelex & Co. LLC.
P. O. Box: 3153
Postal Code 333 Seeb

Tel

71638113

Fax: 71631239
*************
Majan Exchange LLC.
P. O. Box: 681
Postal Code 332 Wadi Kabir
Tel

71291132 - 71291138 - 95117586

Fax: 71291139
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*************
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