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Pagrindiniai 2022 m. Omano Sultonato industriniai renginiai – oficialioje „Oman Convention & Exhibition Centre“ svetainėje.

Whatson | OMAN Convention
and Exhibition Centre (ocec.om)

Informacija apie į Omaną atvykstantiems keliautojams taikomus COVID-19 reikalavimus.

Travel advice for visitors FM.gov.om

06-04

Iranas ir Omanas pasirašė susitarimus dėl dujotiekių tiesimo ir naftos telkinio palei jūrų sieną: Omanas ir Iranas pasirašė
susitarimus dėl dviejų dujotiekių ir naftos telkinio tiesimo palei savo jūrų sieną.

Iran and Oman sign deals to
build gas pipelines, oil field along
maritime border | The Times of
Israel

06-04

OM atrasti nauji naftos šaltiniai, kurie leis padidinti išgaunamos naftos produkciją nuo 50 tūkst. iki 100 tūkst. barelių per
artimiausius 2-3 m. Pranešama, kad OM žalios naftos rezervai šiuo metu sudaro 5,2 mlrd. barelių, dujų – 24 trilijonai kubinių
pėdų.
Omanas yra 10-as pagal dydį SGD energijos eksportuotojas ir 1/3 Omano dujų išteklių konvertuojama į SGD; dabartinis
modelis yra eksportuoti daugiausia į Aziją pagal vidutinės trukmės ir ilgalaikes sutartis (kai kurios sutartys baigiasi nuo 2025
m.) Kinija, Indija ir Pietų Korėja - pagrindinės Omano naftos pirkėjos. „Shell“ ir BP – didžiausi operatoriai OM.
2021 m. kovo – 2022 m. kovo mėn. Omano naftos pramonės produkcija sumažėjo 25 proc., skelbia Omano statistikos centras.

Oman looks to augment crude
output with new dicoveries Times of Oman

2021 m. Salalah jūrų uostas Konteinerinių uostų veiklos indekse (CPPI) įvertintas kaip antras efektyviausias jūrų uostas
pasaulyje. Salalah jūrų uostas veikia nuo 1998 m. ir yra laikomas geriausioje pozicijoje esantis uostas regione, iš kurio galima
patogiai pasiekti Viduriniuosius Rytus, Indiją ir Rytų Afriką.
Birželio mėnesį Omano Sultonato Prekybos, pramonės ir investicijų skatinimo ministerija pradės taikyti naują importuojamų
produktų saugumo ir kokybės standartų atitikties sistemą.

Port of Salalah ranked second
most efficient port in the world Times of Oman

05-30

Sohar jūrų uostas ir laisvoji ekonominė zona pasirašė susitarimą su Kinijos jungtinėmis projektų pajėgomis (FZC) dėl žemės
LEZ nuomos, kurioje bus statomas naujas debesų duomenų centras.

Sohar Freezone signs first IT
investment project - Times of
Oman

06-04

2022 m. kovo mėn. OM oro uostai užfiksavo rekordišką 81,9 proc. skrydžių augimą. Indijos, Bangladešo ir Pakistano piliečiai
sudarė didžiausią dalį atvykstančių ir išvykstančių keliautojų.

Oman Airports recorded a
remarkable growth by over 80% |
Times of Oman - Times of Oman

06-01

Mažos ir vidutinio dydžio OM įmonės galės pasinaudoti naujomis Vyriausybės pagalbos priemonėmis. Tarp numatytų
priemonių yra galimybė gauti papildomą subsidijų paketą MVĮ, verslininkams ir nemokiems asmenims. Be to, siekiant
sušvelninti COVID-19 pandemijos poveikį, į paketą įeina nemažai subsidijų ir verslininkų uždelstų mokesčių mokėjimo.

SMEs to benefit from raft of new
relief measures announced in
Oman - Times of Oman

05-09
05-31

04-27

Oman sees decline in production
of refineries, petroleum
industries - Oman Observer

New system to be implemented
to check quality of imported
products - Times of Oman

0515/16

LT ambasados JK atstovai lankėsi Duqm specialiojoje ekonominėje zonoje Omane. Vizito metu daug dėmesio skirta Duqm
ekonominės zonos infrastruktūros apžiūrai: aplankytas Duqn jūrų uostas, sausieji dokai, naftos perdirbimo gamykla ir
daugiafunkcinis žvejybos uostas ir įmonė „Karwa Motors“. Omanas uostą, kurį bendroje įmonėje valdo su Antverpeno miestu,
laiko strateginiu naftos ir dujų eksporto centru. Susitikime su Duqm specialiosios ekonominės zonos vadovu diskutuota apie
Omano ekonomines, turizmo perspektyvas, domėtasi, investicijų ir verslo bendradarbiavimo galimybėmis. Logistika strateginės svarbos sektorius Omano Sultonatui, šalis kryptingai remia logistikos inovacijų vystymą šalies uostuose bei kituose
objektuose.
Parengė Ingrida Darašaitė, LR ambasados Jungtinėje Karalystėje pirmoji sekretorė, el. paštas ingrida.darasaite@urm.lt

Sezad briefs EU ambassadors
about investment opportunities |
Times of Oman - Times of Oman

