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Α. Γεληθά ηαηηζηηθά ηνηρεία  

 

1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ρώξαο  
 

Toνπιηαλάην ηνπ Οκάλ κε ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ σο εκπνξηθφο θαη 

επηρεηξεκαηηθφο θφκβνο ζην λφηην άθξν ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηα απνζέκαηα ζε 

πεηξέιαην θαη ζε θπζηθφ αέξην εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ θαη ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα αιινδαπνχο επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο. 
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Οπσο θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, έηζη θαη ην Οκάλ εληαηηθνπνηεί ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη εθαξκφδεη πνιηηηθέο απεμάξηεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αιιαγέο απηέο θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξνπλ ζπγρξφλσο 

κεγάιεοηξνπνπνηήζεηο  ζην ηζρχνλ ζχζηεκα, αλαθνξηθά κε ην δίθαην ησλ εηαηξεηψλ, ζην 

επελδπηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζην ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια αιιαγέο 

πξνβιέπνληαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηα εκπνξηθά 

κεηξψα ηεο ρψξαο ελψ θαη άιια δεηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε 

ην εκπνξηθφ δίθαην θαη ην δίθαην ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ. Σέηνηα 

δεηήκαηα είλαη ε ρνξήγεζε ζεψξεζεο εηζφδνπ ζηε ρψξα, θνξνινγηθά ζέκαηα, ζέκαηα 

νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά κηάο επηρείξεζεο θαζψο θαη δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ 

εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαινγνχλησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ. 

 

Σν νπιηαλάην ηνπ Οκάλ ππάξρεη σο αλεμάξηεηε θξαηηθή νληφηεηα απφ ην 1970, 

φηαλ απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ν νπιηάλνο QaboosBinSaidAlSaidαλέιαβε ηελ 

εγεζία ηεο ρψξαο. Ο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 4,1 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαηνίθνπο εθ 

ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 46% είλαη αιινδαπνί ππήθννη νη νπνίνη δνχλ θαη εξγάδνληαη ζηε 

ρψξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οπσο 

πξναλαθέξζεθε ε πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη απεμάξηεζήο 

ηεο απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ νδεγεί ζε ελίζρπζε άιισλ ηνκέσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο. Σέηνηνη ηνκείο είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία γεληθφηεξα, ε 

βηνκεραλία ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ν ηνκέαο ησλ “logistics”. 

 

Σν νπιηαλάην ηνπ Οκάλ επξηζθφκελν ζην Ννηηφ-Αλαηνιηθφ άθξν ηεο Αξαβηθήο 

Υεξζνλήζνπ είλαη ην κνλαδηθφ θξάηνο-κέινο ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ 

ην νπνίν είλαη εθηφο ηνπ Αξαβηθνχ Κφιπνπ θαη απνηειεί θαηεμνρήλ εκπνξηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ θφκβν. ηαδηαθά κεηεμειίζζεηαη ζε παγθφζκην θέληξν γηα ηα “logistics”. 

ηελ πιεηνςεθία νκηιείηαη ε αξαβηθή γιψζζα ελψ ζε ζέκαηα εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο 

νκηιείηαη επξχηαηα θαη ε αγγιηθή γιψζζα. 

 

2. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία  

 
Σν νπιηαλάην ηνπ Οκάλ είλαη ρψξα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ Αξαβηθή Θάιαζζα, 

ζην Κφιπν ηνπ Οκάλ θαη ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν κεηαμχ Τεκέλεο θαη Ηλσκέλσλ 

Αξαβηθψλ Δκηξάησλ.  

 

Πιεζπζκόο: 3.219.775 θάηνηθνη  

 

Δθηαζε: 309.500 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 
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πλνιηθή Δθηαζε πλόξωλ: 1.374 ρηιηφκεηξα – ανπδηθή Αξαβία 676 ρικ., 

Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 410 ρικ., Τεκέλε 288 ρικ. 

 

Πξωηεύνπζα: Μαζθάη (634.000 θάηνηθνη) 

Αζηηθόο Πιεζπζκόο: 73,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

 

Γιώζζεο: Αγγιηθά, Urdu, Baluchiθαη Ιλδηθέο δηάιεθηνη 

 

Θξήζθεπκα: Μνπζνπικάλνη 85,9%, Υξηζηηαλνί 6,5%, Hindu 5%, Δβξαίνη 1% 

πεξίπνπ  

 

Δζληθέο Οκάδεο: Αξαβεο, Ννηίν-Αζηάηεο (Ιλδία, Παθηζηάλ,Μπαγθιαληέο) θαη 

Αθξηθή  

 

Πνιηηηθό ύζηεκα – Πνιίηεπκα: Σν πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη κνλαξρία. Πνιηηηθά 

θφκκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ. Ιζρχεη ην χληαγκα ηνπ 1996 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ην 2011. 

 

Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο: Η ρψξα ρσξίδεηαη ζε 11 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο: 

Muhafazat, AdDakhiliyah, AlBuraymi, AlWusta, AlZahirah, JaBatinahSouth, 

JanubashSharqiyah (AshSharqiyahSouth), Masqat (Muskat), Musandam, Shamalal, 

Bilad, ShamalashSharqiyah (AshSharqiyahNorth), Zufar (Dhofar) 

 

3. Βαζηθά Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε  
 

 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνϊόλ 

(αγνξαζηηθή δύλακε) 

2014: 164,6 δηο $ 

2015: 170 δηο $ 

2016: 173,1 δηο $ 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνϊόλ 

(ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία) 

 

2015: 59,68 δηο $ 

 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνϊόλ – Καηά 

Κεθαιή  

2014: 44.300 $ 

2015: 44.300 $ 

2016: 43.700 $ 

Αλεξγία  15% 

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

Δζνδα: 20,26 δηο $ (2016) 

Δμνδα: 31,55 δηο $ (2016) 

Φόξνη θαη άιια έζνδα 2016: 34% Α.Δ.Π. 

Πξνϋπνινγηζκόο – Διιεηκκα  2016: -18,9% Α.Δ.Π. 

 

Γεκόζην Υξένο  

2015: 18,5% Α.Δ.Π. 

2016: 8,3% Α.Δ.Π. 

Πιεζωξηζκόο  2015: 0,1%, 2016: 2% 
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Ηζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ  2015: -11,23 δηο $, 2016: -12,71 δηο $ 

Δμαγωγέο  2015: 34,43 δηο $ 2016: 30,39 δηο $ 

Δηζαγωγέο  2015: 25,78 δηο $ 2016: 28,27 δηο $ 

 

Απνζέκαηα ζε ζπλάιιαγκα θαη ζε 

ρξπζό  

31/12/2015: 12,94 δηο $ 

31/12/2016: 20,85 δηο $ 

 

Δμωηεξηθό Υξένο  

31/12/2015: 12,94 δηο $ 

31/12/2016: 20,85 δηο $ 

 

 

Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΆΛΛΟΝ  

 

Β.1. Πνηέο είλαη νη ζεκαληηθέο πξόζθαηεο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην Οκάλ. 

 
Η παξαηεηακέλε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία σο απνηέιεζκα έρεη ηελ 

ζπξξίθλσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη 

ηελ παξάιιειε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ, επηηαρχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Οκαληθήο 

Κπβέξλεζεο γηα πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη ζηαδηαθή 

απεμάξηεζή ηεο απφ ην πεηξέιαην. ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο απηέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

θαη ελδπλάκσζεο άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο, πεξηιακβάλνληαη λέεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη θαλνληζκνί, φπσο: 

 

(i) ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  

(ii) αλαδηάξζξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ 

(iii) ξπζκίζεηο ζηνλ Ιζιακηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα κε ζαθή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα  

(iv) άιιεο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο αθνξνχλ ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

ηνκέαο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηνπ έλαηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο 2016-2020 

(v) πξνψζεζε θαη ςήθηζε κέρξη ην ηέινο ηξέρνληνο έηνπο λένπ λφκνπ γηα ηηο 

αιινδαπέο επελδχζεηο πνπ ζα επηηξέπεη ηδηνθηεζία έσο θαη 100% κηάο 

επηρείξεζεο απφ αιινδαπφ επελδπηή θαη ζπγρξφλσο ηελ πιήξε θαηάξγεζε 

ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο θεθαιαίνπ πνπ ίζρπε έσο ζήκεξα 

(vi) εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξνσζείηαη θαη ν πξψηνο λφκνο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (PPPProjects), πξνζειθχνληαο ηελ 

ηερλνγλσζία  θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ θαηαζθεπή θαη 

νινθιήξσζε λέσλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ, αιιά θαη κηθξφηεξνπ 

βειελεθνχο έξγσλ 
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(vii) κεηαμχ ησλ άιισλ πξφθεηηαη λα ςεθηζζεί θαη λένο λφκνο γηα ηηο εμνξχμεηο ν 

νπνίνο ζα πξνβαίλεη ζε ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα εμνξχμεηο, 

κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη 

αιινδαπψλ επελδπηψλ 

(viii) παξάιιεια θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε 

ην δεκφζην, κε ηελ επσλπκία “Tanfeedh” πξνσζεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζπγρξφλσο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο Οκαληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ηνπ εθνδηαζκνχ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

(ix) επίζεο απφ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην η.ε. ηζρχεη ε κεηαξξχζκηζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θνξνιφγεζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ρψξα θαζψο θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο 

πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε απνηεινχλ κέξνο κηάο δέζκεο δεκνζηνλνκηθψλ 

κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

πξνθεηκέλνπ αληηζηαζκηζζεί ην πςειφηεξν, απφ ην πξνβιεπφκελν, 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ιφγσ ησλ κεησκέλσλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

ρακειψλ δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο ζε πεηξέιαην. Μεηαμχ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πξνβιέπνληαη θαη ηα εμήο: 

(x) θαηάξγεζε ηεο απαιιαγήο θφξνπ γηα ην φξην ησλ 30.000 Οκαληθψλ ξηαιίσλ, 

αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 12% ζε 15% 

(3% ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο). Οη θνξνινγηθέο απηέο κεηαξξπζκίζεηο 

ηζρχνπλ απφ 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2017. Παξάιιεια νη δηάθνξνη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, φπσο ηα Τπνπξγεία, νη δηάθνξεο θξαηηθέο αξρέο θαη άιινη θνξείο 

νθείινπλ λα αθαηξνχλ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ, δηεπξχλνληαο κε απηφ ην 

ηξφπν ηελ θνξνινγηθή βάζε 

(xi) ηέινο νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα δέθα ρξφληα, αλαθνξηθά κε εηζνδήκαηα 

απφ ιεηηνπξγία μελνδνρείσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, 

εμφξπμεο, αιηείαο, δστθήο παξαγσγήο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

εθπαίδεπζεο κεηψλνληαη πιένλ ζηα πέληε ρξφληα 

 

 

               Β.2. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Οκάλ  

 
Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ μεθηλήζεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά ηνπ 

Οκάλ απαηηείηαη λα απνθηήζεη αξηζκφ εκπνξηθνχ κεηξψνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαζψο θαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθηήζεη άδεηα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ 

Ννκαξρία ηεο πξσηεχνπζαο Μαζθάη ή νπνηαδήπνηε άιιε Ννκαξρία φπνπ πξφθεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί. Αιια επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά είλαη πηζαλφλ λα δεηεζνχλ απφ ηηο 

αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Η άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Οκάλ βξίζθεηαη ζε άκεζε 

εμάξηεζε κε ηξείο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. πγθεθξηκέλα νη βαζηθέο απηέο πξνυπνζέζεηο είλαη: 

 

1.Ο ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή θαη ζε βάζνο γλψζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνβεί ζε εθηεηακέλε έξεπλα ηνπ 

ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα πξνρσξήζεη ζε 

νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη έλα πγηέο 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο πξννπηηθέο γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζεο, ζα πξέπεη λα θάλεη αλαιπηηθή έξεπλα. Η έξεπλα θαιφ ζα 

είλαη λα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ηδίνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ επηρεηξεκαηία, είηε κε ηελ 

βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο ή ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάδεηαη, εθφζνλ δελ έρεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε ηεο επηηφπηαο αγνξάο. Μία 

αμηφπηζηε θαη ζεκαληηθή επέλδπζε κπνξεί λα είλαη ειθπζηηθή θαη γηα ηε ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη λα ππάξμεη αθφκε θαη θπβεξλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

2.Η λνκνζεζία απαηηεί ηελ ζχκπξαμε κε επηηφπην εηαίξν ν νπνίνο ζα έρεη θαη ηελ 

πιεηνςεθία θαη ζηελ νπζία ζα ειέγρεη ηελ επηρείξεζε. Ο ηνπηθφο εηαίξνο κπνξεί λα είλαη 

είηε ηνπηθή επηρείξεζε είηε κεκνλσκέλνο επηρεηξεκαηίαο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ αξρηθή επέλδπζε ή αθφκε θαη λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά. 

 

3.Με ηελ απαξαίηεηε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ην ζπλνιηθφ θεθάιαην πνπ ζα επελδπζεί ζηε ρψξα. Σν πνζφ ην 

νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηάο αμηφινγεο επέλδπζεο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο΄θαη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη θπκαίλεηαη απφ 10.000 $ έσο θαη 

50.000 $ θαη θαηαηίζεηαη σο αξρηθή εγγχεζε γηα ηε θάιπςε ησλ δηαθφξσλ πξψησλ 

εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη. Η θαιή θαη εκπεξηζηαησκέλε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ελφο ζρεηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

Αιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

1.Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θαιή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε αμηφινγν θαη θεξέγγπν 

δηθεγνξηθφ γξαθείν. Η εκπινθή ελφο έκπεηξνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ζα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ δηεπζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ξφινο ηνπ 

ζα είλαη ζεκαληηθφο ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ επελδπηνχ. Η ζπλεξγαζία κε 
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δηθεγνξηθά γξαθεία θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεηε αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο επέλδπζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

2.Αξθεηέο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή κεκνλσκέλνη αιινδαπνί επελδπηέο έρνπλ 

επηηχρεη αξθεηά ζεκαληηθά πξάγκαηα ζην Οκάλ. Νέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο ελψ αξθεηά ππνζηεξηθηηθφο 

είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ηνπηθνχ εηαίξνπ.  

 

3.Δμαγσγηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, 

ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα φπσο εμεχξεζε πεξηνρήο γηα εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ 

ε επηρείξεζε εγθαηαζηαζεί ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο δψλεο ηεο ρψξαο απνιακβάλεη κηάο 

ζεηξάο ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ, φπσο απαιιαγή απφ εμαγσγηθνχο θαη εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο, απαιιαγή απφ δηάθνξνπο θφξνπο, έμνδα θαηαζθεπήο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο, 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο ηεο γήο θαη άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ. 

 

4.εκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηα ηνπηθά Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ζηε 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ζχζηαζε, εγγξαθή θαη εγθαηάζηαζε λέσλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

5.Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζην πεξηερφκελν θαη ηα άξζξα ηνπ ζπκβνιαίνπ 

κεηαμχ ηνπ αιινδαπνχ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ ηνπηθνχ εηαίξνπ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ νη Αξαβεο επηρεηξεκαηίεο εθπιεξψλνπλ ζην αθέξαην ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Η απφθηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο απαηηεί ρξφλν θαη, εθφζνλ 

εδξαησζεί, δηαξθεί γηα ζνβαξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ιδηαίηεξε ηέινο πξνζνρή απαηηείηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνθεηκέλνπ απηέο θαηαιήμνπλ επηηπρψο. 

 

6.Σν δίθαην γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη παξφκνην πξνο εθείλν ησλ Γπηηθψλ Υσξψλ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ είλαη νη εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή άιινπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο. 

 

7.Οη αιινδαπνί ππήθννη πνπ εξγάδνληαη ζηε ρψξα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη θαηέρνπλ αξθεηά πςειέο ζέζεηο ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο αλάινγεο κηζζνινγηθέο απνιαβέο. Αληίζηνηρα ππήθννη άιισλ ρσξψλ, 

φπσο απφ ηελ Ννηην-Αλαηνιηθή Αζία, ηελ Ιλδία θαη άιιεο ρψξεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη σο “Τπήθννη Σξίησλ 

Υσξψλ – ThirdCountryNationalsorTCNS), ζπλήζσο απαζρνινχληαη ζε θαηψηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαζψο θαη ζε ηνκείο φπνπ δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα πξνζφληα, ελψ νη ακνηβέο 

ηνπο είλαη αλάινγεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπο.  

 

 Οιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. ε φια ηα επίζεκα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
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ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ (CommercialRegistrationNumber – CCR). 

Σν εκπνξηθφ κεηξψν είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φπνπ 

θαηαγξάθνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

 έκπνξνη, επηρεηξεκαηίεο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε έδξα 

άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη ην Οκάλ 

 ππνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Οκάλ 

θαη ε έδξα ησλ νπνίσλ είλαη είηε ζην εμσηεξηθφ, ζε ηξίηε ρψξα, είηε ζε 

άιιε πεξηνρή ηνπ Οκάλ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή 

ηνπ γξαθείνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

 ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ζηελ αξρηθή εγγξαθή κηάο επηρείξεζεο θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ζηα θαηαζηαηηθά άξζξα κηάο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο  

 απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ή ηελ αλαζηνιή εξγαζηψλ κηάο 

επηρείξεζεο ή αδπλακία άζθεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απν 

ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηία 

 απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δήισζε πηψρεπζεο κηάο επηρείξεζεο 

 πψιεζε, ηξνπνπνίεζε ή ζπγρψλεπζε κηάο επηρείξεζεο 

 

Μεκνλσκέλνη αγξφηεο, κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, απαζρνινχκελνη ζηηο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο, κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη ζε επηρεηξήζεηο ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ εγγξαθή ζηα Δκπνξηθά Μεηξψα. Σν αξκφδην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

εμαηξέζεηο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ή θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. 

 

 

1. Θεζκηθό Πιαίζην   

 
Σν ηζρχνλ λνκηθφ ζχζηεκα ζην Οκάλ ζηεξίδεηαη αθελφο ζην αζηηθφ δίθαην θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαη αθεηέξνπ ζην δίθαην ηεο Ιζιακηθήο αξίαο. Γηα αζηηθέο ππνζέζεηο ε 

λνκνζεζία ζηεξίδεηαη ζηνλ Βαζηθφ Νφκν ηνπ 1996 θαη ζηνλ λφκν ηεο Ιζιακηθήο αξίαο. 

Ο Βαζηθφο Νφκνο αλαθέξεη φηη “ην Ιζιάκ είλαη ε ζξεζθεία ηεο ρψξαο θαη ν λφκνο ηεο 

αξίαο απνηειεί ηε βάζε φιεο ηεο λνκνζεζίαο”. 

 

Οη ππάξρνληεο λφκνη θαη θαλφλεο βξίζθνληαη ζε ηζρχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο δηαηάμεηο θαη αξρέο ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ. Σν νηθνγελεηαθφ 

θαη ην θιεξνλνκηθφ δίθαην είλαη ηα κφλα ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ λφκνπ 

ηεο αξίαο. Σα Δκπνξηθά Γηθαζηήξηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε εκπνξηθψλ 

δηαθνξψλ. χκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα νη δηθαζηέο είλαη ειεχζεξνη 

λα εξκελεχνπλ ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηξφπν ν νπνίνο ζα αληαλαθιά, ζχκθσλα κε ηελ 
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άπνςή ηνπο, ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δηθαζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο, εθφζνλ απηή δελ 

αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 

 

1.1. Ννκηθέο Μνξθέο Δηαηξεηώλ  

 
Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνη αιινδαπνί επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζχζηαζεο εηαηξείαο κε κία απφ ηηο παξαθάησ λνκηθέο κνξθέο: 

 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (LimitedLiabilityCompany – LLC) 

 ΜηθηήΔπηρείξεζε (Joint Stock Company) 

 Τπνθαηάζηεκα (Βranch) 

 Δκπνξηθή Δηαηξεία (Commercial Agency) 

 ΓξαθείνΑληηπξνζσπείαο (Commercial Representative Office) 

 

1.1.1. Eηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Limited Liability Company-

LLC) 
Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή θαη κεκνλσκέλνη αιινδαπνί επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζχζηαζεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (LLC) κε ηνπηθφ ζπλεηαίξν ν 

νπνίνο ζα έρεη πνζνζηφ 30% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Σν ρακειφηεξν θέθαιαην πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη 150.000 Οκαληθά Ρηάιηα (πεξίπνπ 

390.000 $), εθφζνλ ζηελ εηαηξεία ζπκκεηέρεη θαη αιινδαπφο ππήθννο. Οη εηαηξείεο, 

θαηαγσγήο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ εηαηξεία 

θαηέρνληαο πνζνζηφ 100%, απφ ππήθνν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο ελψ κεκνλσκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ζχζηαζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπηθνχ εηαίξνπ. 

 

1.1.2. ΜηθηήΔηαηξεία (Joint Stock Company) 

 
Μηθηέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ κεηνρέο ζην θνηλφ είηε δελ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην είλαη γλσζηέο σο ηδησηηθέο κηθηέο επηρεηξήζεηο. Σν 

ειάρηζην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 

500.000 Οκαληθά Ρηάιηα (πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκχξηα $). Δλαιιαθηηθά νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ κεηνρέο ζην θνηλφ νλνκάδνληαη δεκφζηεο κηθηέο επηρεηξήζεηο ελψ ην ειάρηζην 

θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο αλέξρεηαη ζε 2 εθαηνκκχξηα Οκαληθά 

Ρηάιηα (πεξίπνπ 5,2 εθαηνκκχξηα $). 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κηθηψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Κεθαιαηαγνξάο (CapitalMarketAuthority), ελψ 
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νη αιινδαπέο επελδχζεηο ζε ηξάπεδεο θαη γηα άιιεο κνξθέο νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη 

νξγαληζκψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο. 

 

1.1.3. Τπνθαηάζηεκα Δηαηξείαο (Branch) 

 
Aιινδαπή επηρείξεζε κπνξεί λα ζπζηήζεη ππνθαηάζηεκα, κφλν εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε ζπκβνιαίνπ ην νπνίν έρεη είηε κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο είηε 

κε θάπνηνλ θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ή θνξέα. Η ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη νινθιήξσζεο ηεο 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο. Δηδηθή εμαίξεζε κπνξεί λα δνζεί ζε αιινδαπή επηρείξεζε γηα ηελ 

ζχζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο, ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε ή νπνηνλδήπνηε 

θπβεξλεηηθφ θνξέα ή νξγαληζκφ, εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην χςηζηεο εζληθήο αζθάιεηαο. 

 

1.1.4. Δκπνξηθόο Αληηπξόζωπνο (Commercial Representative) 
 

Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελε εγγξαθή, κπνξνχλ λα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα κέζσ εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ. 

Οη ζπκθσλίεο γηα ηελ εχξεζε θαη δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εκπνξηθή λνκνζεζία θαη εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. 

 

1.1.5. ΔκπνξηθόΓξαθείνΑληηπξνζωπείαο (Commercial Representative 

Office) 
 

Αιινδαπή επηρείξεζε κπνξεί λα αλνίμεη εκπνξηθφ γξαθείν αληηπξνζσπείαο κφλν 

γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, κάξθεηηλγθ θαη γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Σα γξαθεία αληηπξνζσπείαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ 

πξντφληψλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη λα αζθνχλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Παξφια απηά κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή λα 

ρξεκαηνδνηνχλ δηάθνξεο εθδειψζεηο ή πξνσζεηηθέο ή δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο. 

 

πλήζσο ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγγξαθή κηάο επηρείξεζεο 

ρξεηαδφηαλ ηέζζεξηο ή έμε εβδνκάδεο, δεδνκέλεο κηάο ζεηξάο βεκάησλ ηα νπνία πξέπεη 

λα γίλνπλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία πξέπεη λα επηθπξσζνχλ θαη λα είλαη λφκηκα 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία εγγξαθήο. Παξφια απηά θαη κε ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο, ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε δηαδηθαζίαεγγξαθήο γίλεηαη 

πνιχ πηφ γξήγνξα θαη κε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ειεθηξνληθήο εγγξαθήο 

ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Με ηελ ζχγρξνλε απηή κέζνδν 
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επηηξέπεηαη θαη ε κεηαγελέζηεξε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο.  

 

2. Δξγαζία – Απαζρόιεζε – Δξγαζηαθό Καζεζηώο  

 
Η απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Δξγαηηθφ Νφκν 

(LabourLaw), φπσο απηφο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 35/2003. Σν 

ηζρχνλ εξγαζηαθφ θαζεζηψο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην δίθαην ην νπνίν εθαξκφδεηαη γηα ηελ ππνγξαθή νπνηαζδήπνηε 

ζπκθσλίαο απαζρφιεζεο ή ζπκβάζεσο εξγαζίαο. 

 

Ο ηζρχσλ εξγαηηθφο λφκνο αθνξά θαη ηνπο εκεδαπνχο θαη ηνπο αιινδαπνχο 

εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ 

ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

(MinistryofManpower – MOM). Δθφζνλ ην θείκελν ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο 

είλαη ζε άιιε γιψζζα, εθηφο ηεο Αξαβηθήο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη, απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Αξαβηθή γιψζζα, απνδεθηή θαη εγθεθξηκέλε θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε εξγαζίαο, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά 

λα πεξηέρεη: 

 

(i) πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε (φλνκα θαη επψλπκν, επσλπκία ηεο επηρείξεζεο 

θαη πιήξε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο) 

(ii) πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγαδφκελνπ (φλνκα θαη επψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, 

πξνζφληα, πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ή ζέζε ηελ νπνία έρεη ζηελ επηρείξεζε, 

πιήξε δηεχζπλζε θαη εζληθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ) 

(iii) πιήξε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη 

ρξφλν ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο  

(iv) βαζηθφ κηζζφ, επηδφκαηα θαη άιια βνεζήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ 

εξγαδφκελν, ηξφπνη θαη ρξφλνο πιεξσκήο  

(v) ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο απφ έλα απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε  

 

Οη αιινδαπνί εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε άδεηαο εξγαζίαο απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξίλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ο 

εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν ηελ ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ έθδνζε 

άδεηαο εξγαζίαο ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Η άδεηα 

εξγαζίαο εθδίδεηαη κεηά απφ 7 έσο 10 εξγάζηκεο εκέξεο, θαηαβάιινληαο 301 Οκαληθά 

ξηάιηα θαη αλαλεψλεηαη θάζε δχν ρξφληα κε ηελ πιεξσκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ν αιινδαπφο εξγαδφκελνο νθείιεη λα απεπζπλζεί 

ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο Βαζηιηθήο Αζηπλνκίαο (RoyalOmanPolice – ROP) 

πξνθεηκέλνπ εθδνζεί θαη ε αλάινγε ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ηε ρψξα (επηρεηξεκαηηθή 
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βίδα). Η επηρεηξεκαηηθή βίδα εθδίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο γηα άιια δχν ρξφληα, ελψ απαηηνχληαη 4 έσο 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο βίδαο ν αιινδαπφο 

απνθηά πιένλ θαη ηελ επίζεκε άδεηα παξακνλήο ζηε ρψξα θαηαβάιινληαο ην αληίηηκν 

ησλ 11 Οκαληθψλ Ρηαιίσλ 

 

3. Αληαγωληζκόο (Competition and Anti-Monopoly Law) 

 
Η αξκφδηα Οκαληθή Αξρή γηα ηνλ αληαγσληζκφ είλαη ε “Γεκφζηα Αξρή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή – PublicAuthorityforConsumerProtection–PACP–

www.pacp.gov.om”.Oλφκνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ κε χπαξμε κνλνπσιίσλ 

(TheCompetitionandAnti-MonopolyLaw) ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 

67/2014 θαη απαγνξεχεη πεξηνξηζηηθέο ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο, παξαδείγκαηα ησλ 

νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην λφκν. 

 

Ο λφκνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ απαγνξεχεη επίζεο ξεηά ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν ην νπνίν έρεη θπξίαξρε ζέζε, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 35% ζηελ αγνξά, λα 

πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ παξαβηάδνπλ, εκπνδίδνπλ, πεξηνξίδνπλ είηε 

δηαζηξεβιψλνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. ην ίδην θιίκα απαγνξεχνληαη 

απζηεξά θαη νη νπνηεζδήπνηε δπζκελείο δηαθξίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ πειαηψλ 

νη νπνίνη δεζκεχνληαη κε ζπκβφιαηα γηα παξεκθεξή πξντφληα, ηηκέο ή πσιήζεηο ή θαη 

πξνκήζεηεο πξντφλησλ.  

 

Ο ηζρχσλ λφκνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ αλαθέξεη ζεηξά πεξηπηψζεσλ θαη ελεξγεηψλ νη 

νπνίεο αληηβαίλνπλ πξνο ηηο ζπλζήθεο πγηνχο θαη αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ φπσο: 

 

Ο λφκνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ απαγνξεχεη ζε αιινδαπφ ππήθνν, ν νπνίνο έρεη 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά, λα πξνβαίλεη ζε δπζκελή δηάθξηζε ή λα πηνζεηεί πνιηηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ηέηνηεο πνπ λα δεκηψλνπλ πειάηεο κε ηα ίδηα ή παξεκθεξή πξντφληα ή 

θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ηεο αγνξάο. Γεζπφδνπζα 

ζέζε ζηελ αγνξά θαηέρεη κία επηρείξεζε, εθφζνλ ειέγρεη ή επεξεάδεη ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο κε πνζνζηφ 35% θαη πάλσ. 

 

Παξάιιεια ελέξγεηεο φπσο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ, λέεο αγνξέο θαη λέεο κεηθηέο 

επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε θπξίαξρεο ζέζεο ζηελ αγνξά είηε γηα κία 

κεκνλσκέλε επηρείξεζε είηε γηα έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξκφδηα Οκαληθή Αξρή γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή. 
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4. Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία – Δθεπξέζεηο θαη Δκπνξηθά ήκαηα  

 
Ο λφκνο πεξί βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (IndustrialPropertyLaw) θαη νη εθαξκνζηηθνί 

θαλνληζκνί θαζνξίδνπλ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο, πξνζηαζίαο θαη 

ρξήζεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε ρψξα. Με ην ίδην λνκηθφ πιαίζην 

θαζνξίδνληαη θαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθεπξέζεηο θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε εθεχξεζε θαηνρπξψλεηαη ζε θάπνηνλ φηαλ απηή  

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ βηνκεραλία. Παξάιιεια ε θαηαγξαθή θαη πηζηνπνίεζε ηεο 

εθεχξεζεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ εθεπξέηε λα απαγνξεχεη ζε ηξίηνπο ηελ αληηγξαθή, 

θαηαζθεπή, πψιεζε θαη εηζαγσγή ηεο εθεχξεζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα θαη 

έγθξηζή ηνπ. 

 

 4
α
. Δγγξαθή ηεο εθεύξεζεο: ην αξκφδην Γξαθείν γηα εθεπξέζεηο θαη 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο (OmanPatentOffice) ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη 

Βηνκεραλίαο (MOCI) πξνβαίλεη ζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη θαη ζε δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη ιεπηνκεξήο 

εμέηαζε απφ ην Δπξσπατθφ αληίζηνηρν γξαθείν ή εθείλν ηεο Απζηξίαο. Σν Οκάλ είλαη 

ζπγρξφλσο κέινο ηνπ αληίζηνηρνπ Γξαθείνπ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ κε έδξα ην Ρηάλη (GulfCooperationCounsilPatentOffice-

GCPO). Σν ελ ιφγσ γξαθείν ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο ηνπ εθεπξέηε ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

πλεξγαζίαο. Δλζηάζεηο γηα παξαβίαζε ή θινπή ηεο εθεχξεζεο εθδηθάδνληαη ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ θξάηνπο-κέινπο φπνπ έγηλε ε παξαβίαζε ή ε θινπή. Η εθεχξεζε 

ηζρχεη έσο θαη 20 ρξφληα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εθεπξέηεο θάλεη ρξήζε ηεο 

εθεχξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα 4 ρξφληα απφ ηελ έγθξηζή ηεο. 

 

 4β. Δκπνξηθά ήκαηα: γηα ηελ εγγξαθή θαη έγθξηζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ ηζρχεη ε λνκνζεζία πεξί βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Η εγγξαθή θαη θαηαρψξεζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (MOCI). Hφιε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

δηαξθέζεη έσο θαη 12 κήλεο. Με εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε αλαγλσξηζκέλνπ επίζεκα 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαζψο θαη άιιεο παξάλνκεο ελέξγεηεο ηηκσξνχληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο ν δεκηνχκελνο θάηνρνο εκπνξηθνχ ζήκαηνο λνκηκνπνηείηαη 

λα θαηαζέζεη ζρεηηθή αγσγή γηα ηπρφλ δεκίεο ή βιάβεο ηηο νπνίεο έρεη ππνζηεί.  

 

 Η εγγξαθή ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηζρχεη γηα αξρηθή πεξίνδν 10 εηψλ κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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5. πκθωλίεο κάξθεηηλγθ θαη πξνώζεζεο πξνϊόληωλ 

 
Οη ζπκθσλίεο κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ ξπζκίδνληαη 

απφ ην Νφκν Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 

26/1977 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Με ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2014 ε ζρεηηθή λνκνζεζία 

επηηξέπεη ζε αιινδαπφ επηρεηξεκαηία ή αιινδαπή επηρείξεζε λα πνπιά απεπζείαο ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ αγνξά ή κέζσ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ. Δπίζεο κε 

ηελ ίδηα κεηαξξχζκηζε θαηαξγήζεθε ην δηθαίσκα αίηεζεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ ηνπηθφ 

εκπνξηθφ αληηπξφζσπν έλαληη ηνπ αιινδαπνχ ζπλεηαίξνπ αθφκε θαη ζηελ πεξίηπσζε 

μαθληθήο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο απφ πιεπξάο ηνπ. 

 

 Οιεο νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην αξκφδην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (MOCI) ψζηε λα έρνπλ πιήξε ηζρχ θαη λα 

εθαξκφδνληαη. ε πεξίπησζε κε εγγξαθήο νη εηαίξνη, ηφζν ν αιινδαπφο ππήθννο φζν 

θαη ν ηνπηθφο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο επηβαξχλνληαη κε πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη απφ 

500 έσο θαη 10.000 Οκαληθά Ρηάιηα. Οιεο νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

γξαπηέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηνπηθφ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν, ελψ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ην ηνπηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή απφ ηελ 

θαζχιελ αξκφδηα αξρή είηε εθηφο είηε εληφο Οκάλ. 

 

 6. Franchising 

 
ην Οκάλ δελ ππάξρεη εηδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην franchising. 

Οπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο θαη άιινη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, ηελ πξνψζεζε 

– δηαθήκηζε θαη ηελ δηαλνκή πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ αιινδαπή 

επηρείξεζε ξπζκίδνληαη απφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο πεξί εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην γηα ην franchising. Αιινη λφκνη πνπ πεξηέρνπλ 

δηαηάμεηο θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζην franchisingείλαη ν αζηηθφο 

θψδηθαο, ην εκπνξηθφ δίθαην, ν λφκνο πεξί βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ν λφκνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.  

 

 7.Ζιεθηξνληθό Δκπόξην (e-commerce) 

 
Η ρξήζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 69/2008. Ο ζρεηηθφο λφκνο 

αλαγλσξίδεη θαη ηελ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο αξθεί λα ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ξεηά 

ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ 
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θάζε έλαλ μερσξηζηά θαη λα πεξηέρεη ζχκβνια, γξάκκαηα ή ζρέδηα πνπ λα δηαθξίλνπλ 

ηνλ ππνγξάθνληα απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπ 

 

 8. Γηαθήκηζε 

 
Σα ζέκαηα ηεο δηαθήκηζεο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ λφκν πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηνχ, φπσο απηφο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 66/2014. Βαζηθή 

αξρή, φπσο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθφ λφκν, γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

ε ππνρξέσζε ηνπ δηαθεκηζηή λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε ηηκή ελφο δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο θαη λα απέρεη απφ 

νπνηαδήπνηε παξαπιαλεηηθή ελέξγεηα ή εζθαικέλε πξνπαγάλδα.  

 

 Η παξαπιάλεζε ή ε απφπεηξα παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλσισηή κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ κέζσλ, αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε θχζε, ην είδνο ή ηα ζπζηαηηθά 

ελφο πξντφληνο απνηεινχλ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, ηεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ησλ έληηκσλ ζπλαιιαγψλ.  

 

9. Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ  

 
ην Οκάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Παξφια απηά, ν λφκνο πεξί ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια ηα ζέκαηα κεηαθνξάο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο.  

 

 

10. Αζθάιεηα θαη Δγθπξόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ 

 
 Ο λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή αλαθέξεη ξεηά φηη ε πγεία θαη 

αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη νπνησλδήπνηε 

θηλδχλσλ ή άιισλ αιιαγψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ή ηελ ζχζηαζε ελφο πξντφληνο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ν δεκηνχκελνο θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ εχινγε 

απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί.  

 

 Παξάιιεια ν εθάζηνηε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηπρφλ επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ ζχζηαζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα. 
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 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ – ΓΑΜΟΛΟΓΖΖ  

 
 χκθσλα κε ηελ κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ηα εηζνδήκαηα 

θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ ππφθεηληαη ζε θαλελφο είδνπο θνξνιφγεζε, αλεμαξηήησο ηεο 

εζληθφηεηνο ηνπ εξγαδφκελνπ ή ηνπ εξγνδφηε. 

 

 Οη εκεδαπνί, εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζε 

κεληαία βάζε ηηο εηζθνξέο ηνπο ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

(PublicAuthorityforSocialInsurance – PASI). χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα 

ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε νη εκεδαπνί εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη θαηαβνιήο ζπληάμεσο 

απφ ηνλ αξκφδην Οξγαληζκφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέβαιαλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο 

εηζθνξέο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο. 

 

 Με ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ν αιινδαπφο εξγαδφκελνο ιακβάλεη: 

 

 επίδνκα παξνρήο ππεξεζηψλ. Σν ελ ιφγσ επίδνκα, ην νπνίν δίδεηαη ζηνλ 

εξγαδφκελν κε ηελ κνξθή βνεζήκαηνο, ηζνδπλακεί πξνο ηνλ κηζζφ 15 εξγαζίκσλ 

εκεξψλ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα εξγαζίαο 

 κηζζφ 30 εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ην ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε. 

Σν ελ ιφγσ βνήζεκα ππνινγίδεηαη επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 

Σα βαζηθά είδε θφξσλ ζην Οκάλ είλαη ν θφξνο επί ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν 

παξαθξαηνχκελνο θφξνο. Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θνξνινγείηαη αλεμάξηεηα εάλ 

απνθηήζεθε είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ λφκν, Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 28/2009 – Φνξνινγηθή Ννκνζεζία, ε θνξνινγία 

αθνξά ηφζν ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο σο επίζεο θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 

είηε απφ ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ είηε απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζηε ρψξα θαη είλαη αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο.  

 

χκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηνλ πεξαζκέλν 

Φεβξνπάξην η.ε., ην ειάρηζην αθνξνιφγεην πνζφλ ησλ 30.000 Οκαληθψλ Ρηαιίσλ 

θαηαξγήζεθε, ελψ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε απφ 12% ζε 

15% γηα φια ηα θέξδε, απφ 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2017.  Σν λέν απηφ θαζεζηψο αθνξά φιεο 

αλεμαξηήησο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη πιένλ ζην 3%, ελψ ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

εμφξπμε θαη ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ αλέξρεηαη ζην 55%. Σα κέηξα πνπ 

απνθαζίζζεθαλ ηνλ Μάτν 2016, αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θαη εμαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

55% θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πεηξνρεκηθψλ ζην 35% δελ έρνπλ ηεζεί αθφκε ζε ηζρχ. 
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Δπηζηξνθή θφξνπ γίλεηαη εληφο έμε κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

Φνξνινγία Μεξηζκάηωλ, Σόθωλ θαη Γηθαηωκάηωλ Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο  

 
χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ λφκν, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ 

πεξαζκέλν Φεβξνπάξην η.ε., θφξνο 10% παξαθξαηείηαη επί ησλ αλαινγνχλησλ 

κεξηζκάησλ γηα ηνπο αιινδαπνχο κεηφρνπο κηάο επηρείξεζεο. χκθσλα κε δηεπθξηλήζεηο 

πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν θνξνινγηθφ λφκν ε θνξνινγία ησλ 

κεξηζκάησλ κε 10% αθνξά ηηο κεηνρέο κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη εθείλεο ησλ 

Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (LLCs). Σα κεξίζκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ 

θνξνινγνχληαη ζην Οκάλ. Φφξνο 10%, σο παξαθξάηεζε, γίλεηαη θαη επί ησλ ηφθσλ ησλ 

θεξδψλ ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν 

θνξνινγηθφ λφκν.Σέινο ε ίδηα παξαθξάηεζε θφξνπ 10% αθνξά θαη ζηα δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Σειωλεηαθή Ννκνζεζία – Σειωλεηαθνί Γαζκνί  
 

Οζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο ζε δηάθνξα εηζαγφκελα πξντφληα, ην Οκάλ 

εθαξκφδεη ην εληαίν δαζκνιφγην ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ 

Κφιπνπ. Ο δαζκφο πνπ επηβάιιεηαη αλέξρεηαη ζε 5% γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ θαη άιισλ αγαζψλ, κε εμαίξεζε ηα αιθννινχρα πνηά, ηα ηζηγάξα θαη ηα 

πξντφληα θαπλνχ φπνπ ν δαζκφο αλέξρεηαη ζην 100%. Διεχζεξα απφ δαζκνχο είλαη ηα 

πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κία απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ειεχζεξεο θαη απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο.  

 

Σν Οκάλ έρεη ππνγξάςεη πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 28 ζπλνιηθά 

ρψξεο, κεηαμχ απηψλ ηνλ Καλαδά, Κίλα, Γαιιία, Ιλδία, Ιξάλ, Ιηαιία, Κνξέα, Οιιαλδία, 

ηγθαπνχξε, Νφηην Αθξηθή θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

 

Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εώλεο  

 
ην Οκάλ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζηηγκήο ηξείο ειεχζεξεο ή εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο, 

φπσο νλνκάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά. Απηέο είλαη νη δψλεο ζηηο πεξηνρέο Sohar, Salalah θαη 

Al-Mazunah, θαζψο θαη κία εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ζηελ πεξηνρή Duqm. Καζεκία απφ 

ηηο δψλεο απηέο έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά: 
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Διεύζεξε Εώλε Sohar 

 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεχζεξεο δψλεο είλαη: 

 

 πιήξεο απαιιαγή γηα φια ηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ηεισλεηαθνχο θαη άιινπο 

δαζκνχο  

 νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα είλαη έσο θαη 100% αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο θαη λα 

έρνπλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο έσο θαη 25 ρξφληα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ 

ειεχζεξε δψλε 

 ε ελ ιφγσ ειεχζεξε δψλε βξίζθεηαη θνληά ζην νκψλπκν ιηκάλη θαη ηελ 

βηνκεραληθή πεξηνρή θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε κέηαιια 

θαη ζε ζίδεξν, πξντφληα ηξνθίκσλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ logistics 

 

Eιεύζεξε Εώλε Salalah 
 

Η ζπγθεθξηκέλε ειεχζεξε δψλε βξίζθεηαη ζην λφηην κέξνο ηεο ρψξαο πιεζίνλ 

ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο πφιεο ηνπ Οκάλ Salalah. Η ελ ιφγσ ειεχζεξε δψλε παξέρεη 

αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο, ρακειά εξγαζηαθά θφζηε θαη ηηο αλάινγεο ππνδνκέο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αιινδαπψλ επελδπηψλ. Οη ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα πξνζέιθπζε αιινδαπψλ επελδπηψλ είλαη ν 

ηνκέαο ησλ ρεκηθψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, 

ζπλαξκνιφγεζεο πξντφλησλ θαζψο θαη ζην ηνκέα ησλ logistics. Οη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο ηζρχνπλ έσο θαη 30 ρξφληα ελψ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έσο θαη πνζνζηφ 100% είλαη αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο, κε 

παξάιιειε απαιιαγή απφ επηβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη άιισλ ειέγρσλ. Δπίζεο, 

πξνθεηκέλνπ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη κία αιινδαπή επηρείξεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ειεχζεξε δψλε, δελ απαηηείηαη θαηψηεξν θεθάιαην. 

 

 

Διεύζεξε Εώλε Al-Muzumah 

 
Hζπγθεθξηκέλε ειεχζεξε δψλε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Dhofar, ζην Ννηην-

Γπηηθφ Οκάλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αιινδαπψλ επελδπηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ, ηεο ειαθξάο βηνκεραλίαο θαη δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη θνξνινγηθέο απαιιαγέο ηζρχνπλ έσο θαη 30 ρξφληα ελψ επηηξέπεηαη ε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηρείξεζεο, αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο έσο θαη 100%, θαζψο θαη 

απαιιαγέο απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο. Γελ απαηηείηαη ε χπαξμε ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ 

ελψ εηδηθά ζηε δψλε απηή επηηξέπεηαη θαη ε εξγαζία ζε ππεθφνπο ηεο Τεκέλεο, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε βίδαο ή άδεηαο εξγαζίαο.  
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Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εώλε Duqm 

 
Η εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ηεο πεξηνρήο Duqm, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.777 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, απνηειεί κηάο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρή θαη ηε πχιε 

εηζφδνπ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηε Βφξεην θαη Αλαηνιηθή 

Αθξηθή θαζψο θαη ηελ Νφηην Αζία. Η ζπγθεθξηκέλε εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε απνηειείηαη 

απφ: 

 

 ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πιήξσο εμνπιηζκέλεο  

 επηρεηξήζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ  

 βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εθηάζεηο κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη 

εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη logistics 

 πεξηνρέο γηα ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ  

 εγθαηαζηάζεηο πεηξνρεκηθψλ θαη λέν ζχγρξνλν δηεζλέο αεξνδξφκην  

 

Κίλεηξα παξέρνληαη ζε αιινδαπνχο επελδπηέο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, 

φπσο αληαγσληζηηθέο ηηκέο γηα ελνηθίαζε γήο, θνξνινγηθέο απαιιαγέο έσο θαη 30 ρξφληα 

θαη πιήξεηο ηεισλεηαθέο απαιιαγέο. χζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηρείξεζεο έσο θαη 100% 

αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο.   

 

 Γ. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αιινδαπνί επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

πξνβνχλ ζε επελδχζεηο θαη λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα νθείινπλ 

λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλε παξνπζία. Η παξνπζία ηνπο εμαζθαιίδεηαη είηε κε ηελ ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία επηρείξεζεο είηε κε ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ζε κία επηρείξεζε πνπ ήδε 

ιεηηνπξγεί. 

 

 Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη κέζσ ηεο απφθηεζεο εηδηθήο άδεηαο απφ ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (MOCI) γηα αιινδαπή επέλδπζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα λφκν γηα Κεθάιαηα Αιινδαπψλ Δπελδχζεσλ (ForeignCapitalInvestmentLaw – 

FCIL). O αιινδαπφο επελδπηήο κπνξεί λα θαηέρεη έσο θαη 70% ηνπ θεθαιαίνπ είηε ζε 

κία επηρείξεζε πνπ ήδε ιεηηνπξγεί είηε πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη αλεμαξηήησο ηνκέσο. 

Σν ππφινηπν 30% αλήθεη ζε εκεδαπφ ππήθνν είηε ζε αιινδαπή είηε ζε εκεδαπή 

επηρείξεζε. Ιδηνθηεζία 100% επηηξέπεηαη ζε αιινδαπφ ππήθνν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο: 

 

 έξγα πνπ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην Οκαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη 

Βηνκεραλίαο (MOCI) θαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Σν απαηηνχκελν ειάρηζην 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 500.000 Οκαληθά Ρηάιηα 
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 επηρεηξήζεηο ηδηνθηεζίαο κηάο απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο 

ηνπ Κφιπνπ είηε απφ Ακεξηθαλνχο ππεθφνπο ζχκθσλα κε ηελ πκθσλία 

Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ Οκάλ-ΗΠΑ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κεγάια έξγα αθαιάησζεο ή 

πδξνειεθηξηθά έξγα κεγάιεο εκβέιεηαο 

 επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο νηθνλνκηθέο δψλεο 

κπνξνχλ επίζεο λα είλαη αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε νπνία αλήθεη ζε αιινδαπφ ππήθνν, ην 

ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 150.000 Οκαληθά Ρηάιηα, ελψ ην 

αληίζηνηρν απαηηνχκελν θεθάιαην εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ αλήθνπλ είηε ζε 

εκεδαπφ ππήθνν είηε ζε ππήθνν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ή ζε 

Ακεξηθαλφ ππήθνν αλέξρεηαη ζε 20.000 Οκαληθά Ρηάιηα. 

 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο γηα επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ηνπ Ιζξάει, απαγφξεπζε ε νπνία ζεζκνζεηείηαη κε ηνλ ππάξρνληα 

λφκν απφ ην 1972 – Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 9/1972 – κε ην νπνίν επηθπξψζεθε θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο. 

 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ή άιινη πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί, φζνλ αθνξά ην 

ζπλάιιαγκα θαη ην εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο (Οκαληθφ Ρηάιη). 

 

Κίλεηξα πνπ αθνξνχλ ζηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα είλαη: 

 άηνθα δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

φπσο ζηελ γεσξγία, ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ζηελ βηνκεραλία, ζηηο εμνξχμεηο θαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ  

 ρακειφηνθα δάλεηα ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο απν ηελ 

“OmanDevelopmentBank” 

 απαιιαγέο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο γηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη πξψηεο χιεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  

 θνξναπαιιαγέο έσο θαη πέληε ρξφληα γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο πξντφλησλ  

 δηάζεζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ 

 κείσζε ησλ εμφδσλ γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο, αλεμαξηήησο ηνκέσο 

 δηεπθνιχλζεηο γηα έξεπλα γηα βηνκεραληθέο επελδχζεηο θαη πξνεηνηκαζία 

ζεκαληηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία  
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 νη αιινδαπέο λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

Οκάλ εμαηξνχληαη ηεο θνξνινγίαο, εθφζνλ θαη νη αληίζηνηρεο Οκαληθέο 

επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ζε ηξίηεο ρψξεο βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο 

 

Κίλεηξα ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο 

απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο: 

 

 100% αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο  

 απαιιαγέο απφ εηζαγσγηθνχο θαη ηεισλεηαθνχο δαζκνχο  

 θνξναπαιιαγέο έσο θαη 30 ρξφληα  

 άξζε πεξηνξηζκψλ γηα ην ζπλάιιαγκα  

 απαιιαγή απφ δεκνηηθνχο θφξνπο  

 δελ απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην  

 ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα πξνζιήςεηο εκεδαπψλ ππεθφσλ ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Οκαλνπνίεζε  

 παξνρή ππεξεζηψλ “one-stopshop” γηα εγθξίζεηο, απαιιαγέο θαη εγγξαθέο  

 

 

Δ. ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (Τπνπξγεία, Φνξείο, 

Αξρέο) 

 

ΤπνπξγείνΔκπνξίνπθαηΒηνκεραλίαο (Ministry of Commerce and 

Industry (MOCI) 

 
 ToOκαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπθαη Βηνκεραλίαο είλαη ν αξκφδηνο θπβεξλεηηθφο 

θνξέαο γηα ηελ εθαξκνγή εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαθφξσλ θαλνληζκψλ, γηα ηελ 

επίζεκε θαηαγξαθή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ έθδνζε εκπνξηθψλ αδεηψλ. 

Γηαζέηεη μερσξηζηή κνλάδα (onestopshop) κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ (TheInvestEasyPortal: www.business.gov.om/wps/portal). 

 

ΔκπνξηθόθαηΒηνκεραληθόΔπηκειεηήξην (Oman Chamber of 

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

 
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Οκάλ εθπξνζσπεί ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Παξέρεη νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, εκπνξηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φιεο 

ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αιινδαπνχο επελδπηέο ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηηο 

δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε άιιεο ρψξεο θαζψο θαη ηηο 

αληαιιαγέο δηαθφξσλ επηηξνπψλ, ηερληθψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. 

 

http://www.business.gov.om/wps/portal
http://www.omanchamber.om/
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Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

εγγξάθεηαη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην είηε ζηελ πξσηεχνπζα 

Μαζθάη είηε ζε γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οη εηαηξηθέο 

ζπλδξνκέο είλαη θπκαηλφκελεο θαη εμαξηψληαη αθελφο απφ ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ην χςνο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ.  

 

ΚέληξνΠξνώζεζεοΑιινδαπώλΔπελδύζεωλθαηΑλάπηπμεοηωλΔμα

γωγώλ (OmaniCentreforInvestmentPromotionandExportDevelopment 

– OCIPED)  

 
Ο ελ ιφγσ θνξέαο έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε ηεο 

ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ησλ 

επελδχζεσλ, εγρψξησλ θαη αιινδαπψλ, ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαζψο 

θαη ηελελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε αγνξέο-ζηφρνπο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ελ ιφγσ Οξγαληζκφο δηαζέηεη δχν ηκήκαηα, ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε γηα 

Πξνψζεζε Δπελδχζεσλ  θαη ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε γηα Δλίζρπζε ησλ Δμαγσγψλ. 

 

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  
 

ΟξγαληζκόοΑζθάιηζεοΔμαγωγηθώλΠηζηώζεωλ 

(ExportCreditGuaranteeAgency – ECGA) 
 

` Oελιφγσθνξέαορξεκαηνδνηείηαη 100% απφ ηελ θπβέξλεζε, ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηελ Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο θαη παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 

 θάιπςε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ζε εγρψξηνπο εμαγσγείο 

ζπλδξνκή εμαγσγέσλ γηα ιήςε ρακειφηνθσλ δαλείσλ 

 δηεπθνιχλζεηο ζηηο επηρνξεγήζεηο ησλ εμαγσγέσλ ζηελ πεξίνδν πξν ηεο 

θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

 ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε θαη κεηά ηε θφξησζε 

 αζθαιίζεηο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ 

http://www.ociped.com/
mailto:info@ociped.com
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Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Δμαγωγηθώλ Πηζηώζεωλ 

(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  
 

 

 Γεκόζηνο Οξγαληζκόο γηα Βηνκεραληθέο – Οηθνλνκηθέο Εώλεο 

(ThePublicEstablishmentforIndustrialEstates (PEIE – www.peie.om) 

 
Oελ ιφγσ δεκφζηνο θνξέαο ηδξχζεθε κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ην 1993 κε 

απνθιεηζηηθφ έξγν ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ δσλψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Παξάιιεια βξίζθεηαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, φπσο ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, ην 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, άιιεο αξρέο θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. 

 

Οιεο νη βηνκεραληθέο – νηθνλνκηθέο δψλεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ελψ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο γηα δηαλνκέο 

ησλ πξντφλησλ. Παξάιιεια ζηεξίδεη θαη ζπλδξάκεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο κέζσ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ απφ 

θνηλνχ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη εθηάζεηο ζηηο βηνκεραληθέο – νηθνλνκηθέο δψλεο παξαρσξνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ρξνληθή πεξίνδν 25 εηψλ 

(αλαλεψζηκε έσο θαη 99 ρξφληα). Οη αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε εθηάζεσλ ππνβάιινληαη 

ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 Γεκόζηα Αξρή γηα πξνώζεζε ηωλ επελδύζεωλ θαη αλάπηπμε ηωλ 

εμαγωγώλ 

(ThePublicAuthorityforInvestmentPromotionandExportDevelopment – 

ITHRAA – www.Ithraa.om) 

 
 H ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα Αξρή πξνζθέξεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην Οκάλ θαη επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηφηεηψλ ηνπο. 

http://www.ecgaoman.com/
mailto:info@ecgaoman.com.om
http://www.ithraa.om/
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 Τπνπξγείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ – MinistryofManpower 

(MOM) – www.manpower.gov.om) 

 
 ToYπνπξγείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηζρχνπζαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

εξγαζίαο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Δπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηελ 

έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ επίιπζε εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ. 

 

 ΤπνπξγείνΟηθνλνκηθώλ – Ministry of Finance – MOF – 

www.mof.gov.om/English 

 
 ToΤπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ζσζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ηελ 

ζχλαςε δηαθξαηηθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

επηβαιιφκελσλ θφξσλ θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θνξναπαιιαγψλ. 

 

 ΑξρήΚεθαιαηαγνξάο – Capital Market Authority – CMA – 

www.cma.gov.om 

 
 Hελ ιφγσ αξρή ξπζκίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ αγνξά θεθαιαίσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Δπηζεσξεί θαη ειέγρεη φιεο ηηο εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, ηηο εηαηξείεο ινγηζηψλ, ηα InvestmentFunds 

(Δπελδπηηθά Κεθάιαηα) θαη ηνπο Brokers (ρξεκαηηζηέο θαη κεζίηεο).  
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