1. Ümumi məlumat
Milli gün: Sultan Qabusun doğum günü, 18 noyabr 1940-cı il
Dövlət quruluşu: Monarxiya (14.02.2002)
Dövlət Başçısı: Qabus bin Səid Əl Səid (1970-ci ildən)
BMT-nin üzvü: 7 oktyabr 1971-ci ildən
İKT-nin üzvü: 1972-ci ildən
Paytaxtı: Məsqət
AR ilə diplomatik yaradılması əlaqələrin: 13.07.1992
Ümumi məlumat – Oman Ərəbistan yarımadasının cənub-şərqində yerləşir. Cənubqərbdə Yəmən, qərbdə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, şimal-qərbdə isə Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri ilə həmsərhəddir. Şimalda Oman Körfəzi, şəqrdə və cənubda isə Ərəb dənizi
ilə əhatə olunur.
Ərazi - 309,500 min km2
Əhali – 3.418.085 (iyul 2010), etnik qruplar: ərəblər, pakistanlılar, hindlilər, bəluçilər,
banqladeşlilər. Ölkə əhalisinin 577.293 nəfərini mühacirlər təşkil edir
Dil - ərəb (rəsmi), ingilis, bəluçi, urdu, hindu
Din – islam (75%, sünni və şiə təriqətləri), hindi
Oman Sultanlığı BMT, İKT, ƏDL və Bloklara Qoşulmayan ölkələr, Ümumdünya
Ticarət Təşkilatı kimi təşkilatların üzvüdür. Məsqətdə 50-dən artıq xarici səfirlik və
konsulluq fəaliyyət göstərir.
Dövlət quruluşu: Oman – irsi monarxiya sultanlığıdır. 1970-ci ildə hazırkı Sultan
Qabus bin Səid Əl Səid atasını devirdikdən sonra ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan
vermiş və Sultan Qabusun həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində xarici investisiyaların
ölkəyə axını başlamışdır. Müstəqil Omanın ilk Konstitusiyası 1996-cı il noyabrın 6-da
qəbul edilmişdir. Konstitusiyaya əsasən, dövlət başçısı Sultandır. Qanunvericilik və
icraedici hakimiyyət Sultana məxsusdur. Sultan hökumət başçısı vəzifəsi ilə yanaşı
Xarici İşlər, Müdafiə və Maliyyə Naziri vəzifələrini icra edir. Hökumət Sultan Kabusun
şəxsi nümayəndəsi (Baş nazirin müavini) daxil olmaqla 25 nazirdən ibarətdir.
Konstitusiyaya əsasən, aşağı palatası- Şura Məclisi (84 üzv) və yuxarı palatası-Dövlət
Şurasından (58 üzv) ibarət İkipalatalı Məşvərətçi Orqan – Oman Şurasıdır. Şura
Məclisinin üzvləri ümumxalq səsvermə yolu ilə 4 il müddətinə seçilir. Dövlət Şurasının
üzvləri Sultan tərəfindən üç il müddətinə təyin olunurlar. Dövlət Şurası yalnız
məsləhətçi səlahiyyətlərə, Şura Məclisi isə, sosial və iqtisadi sahələrə dair qanunların
baxılmasına məsləhət vermək, habelə Nazirlərin sorğu edilməsi hüququna malikdir. Şura
Məclisinə son seçkilər 2007-ci ilin 27 oktyabr tarixində keçirilmiş və seçkilərdə
namizədliyini irəli sürmüş 21 qadın namizəddən heç biri qanunverici orqanda yer qazana
bilməmişdir. Hökumətin göstərişinə əsasən, yalnız 388 min omanlı səsvermə hüququna
malikdir.
Məhkəmə orqanları – Ali Məhkəmə
Siyasi partiyaların və həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti qadağan edilmişdır.
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Nazirlər Kabinetinin tərkibi
1. Baş Nazir (Xarici İşlər, Müdafiə və Maliyyə Naziri) – Qabus bin Səid Əl Səid
2. Sultanın şəxsi nümayəndəsi – Suveyni bin Şahab Əl Səid
3. Nazirlər Kabineti məsələləri üzrə Baş nazirin müavini – Fəhd bin Mahmud Əl Səid
4. Sultan katibliyinin Naziri – Gen. Əli bin Məcid Əl-Miməri
5. Sultan sarayı divanının Naziri – Əli bin Hammud Əl-Busaidi
6. Müdafiə məsələləri üzrə məsul Nazir – Bədər bin Səud bin Harib Əl-Busaidi
7. Daxili İşlər Naziri – Səud bin İbrahim Əl-Busaidi
8. Xarici İşlər üzrə məsul Nazir – Yusif bin Ələvi bin Abdullah
9. Ədliyyə Naziri – Şeyx Məhəmməd bin Abdullah bin Zahir Əl-Hənəi
10. Milli İqtisadiyyat Naziri – Əhməd bin Əbdül Nəbi Məkki
11. Ali Təhsil Naziri – D-r Ravıyə bint Səud Əl-Busaidiyə
12. Dövlət Naziri və Məsqətin Hakimi – Sayid Əl-Mütəsim bin Həmud bin Nasir ƏlBusaidi
13. Dövlər Naziri və Dofarın Hakimi – Məhəmməd bin Marhun bin Əli Əl-Mamiri
14. Nəqliyyat və Komunikasiya Naziri – Dr.Xamis bin Mübarək Əl-Alavi
15. Səhiyyə Naziri – Dr.Əli bin Məhəmməd bin Musa
16. Nazirlər Kabinetinin Baş Katibi – Xalid bin Hilal Əl-Busaidi
17. Sosial inkişaf Naziri – D-r Şərifə bin Xalfan Əl-Yahya
18. Ticarət və Sənaye Naziri – Məqbul bin Əli bin Sultan
19. Hüquq işlər üzrə Nazir – Məhəmməd bin Əli bin Nasir Əl-Aləvi
20. Mülki Xidmət Naziri – Şeyx Məhəmməd bin Abdullah Əl-Hardi
21. Vəqflər və Dini işlər Naziri – Şeyx Abdullah bin Məhəmməd Əl-Səlimi
22. Neft və Qaz Naziri – Məhəmməd bin Həməd Əl-Rumhi
23. Regional Bələdiyyələr və Su Ehtiyatı Naziri – Şeyx Abdullah bin Səlim Əl-Rəvas
24. Ev işləri Naziri – Şeyx Seyf bin Məhəmməd Əl-Şabibi
25. Kənd təsərrüfatı Naziri – Şeyx Səlim bin Hiləl Əl-Xəlili
26. İnformasiya Naziri – Həməd bin Məhəmməd Əl-Rəşidi
27. İrs və Mədəniyyət Naziri – Heysam bin Tarik Əl Səid
28. Təhsil və tərbiyə Naziri – Yəhya bin Səud Əs-Suleymi
29. İşçi qüvvəsi Naziri – Abdullah bin Nasir bin Zahir Əl-Bakri
30. Turizm Naziri – Raciha bint Əbdül Əmir bin Əli
31. İdman Naziri – Əli bin Məsud Əs-Sindi
32. Ətraf Mühit və iqlim Naziri Seyyid Hamud bin Feysal Əl-Basaydi
33. Balıqçılıq Naziri – Şeyx Məhəmməd bin Əli Əl-Qutbi

2. İqtisadiyyat
Omanın iqtisadi durumu əsasən 2000-ci ildə dünya bazarlarında neftin qiymətinin
qalxmasından sonra yaxşılaşmışdır. Hökumətin siyasəti özəl sektorun genişlənməsinə,
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eləcə də xarici sərmayənin cəlb olunması məqsədilə ticarət sahəsində qanunların
təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir. Bazarın liberallaşması davam edir. Ölkədə işsizliyin
aradan qaldırılması və xarici işçi qüvvəsindən asılılığın azaldılması məqsədilə, hökumət
xarici işçi qüvvəsinin yerli işçilərlə əvəz edilməsi prosesini təşviq etməyə başlamışdır.
2000-ci ilin noyabr ayında Oman Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünə qəbul
edilmişdir. Həmin ildə ümumdaxili məhsulun istehsalı 19,6 milyard ABŞ dolları təşkil
etmişdir. Hazırda Oman ölkənin sənaye, informasiya texnologiyaları, turizm və təhsil
sahələrinə xarici investorların cəlb edilməsində maraqlıdır.
Ölkənin gəlirinin 80%-i neft sektorunun payına düşür. 1982-ci ildə ölkədə ilk neftayırma
zavodu istismara verilmişdir. 1997-ci ildən etibarən gündə 120 min ton neft ixrac olunur.
Ölkənin şimal rayonlarında mis, xrom istehsal olunur. Tikinti, metallurgiya, sement
sənayesi inkişaf etməkdədir. Bunula yanaşı, qida sənayesi, o cümlədən balıq
məhsullarının emalı və qorunması sənayesi fəaliyyət göstərir.
Ümumdaxili məhsul: 66.87 milyard ABŞ dolları (2008)
İnkişaf tempi: 6.4% (2008)
Budcə: gəlirlər- 18.13 milyard ABŞ dolları; xərclər- 15.95 milyard ABŞ dolları (2008)
Sərmayə qoyuluşu: ümumdaxili məhsulun 20%-i (2008-ci ilə olan məlumata görə)
İnflyasiya tempi (istehlak dəyəri): 12.5% (2008-ci ilə olan məlumata görə)
İşçi qüvvəsi: 968 800 (2008-ci ilə olan məlumata görə)
İşsizlik göstəricisi: 15% (2004-cü ilə olan məlumata görə)
Sənaye: neft sənayesi, qaz sənayesi, sement istehsalı, tikinti, poladtökmə, kimya sənayesi,
süşə lif istehsalı
Neft ehtiyatları: 5.5 milyard barel (2009-cu ilə olan məlumata görə)
Neft istehsalı: gündə 761 000 barel (2008-cı ilə olan məlumata görə)
Təbii qaz ehtiyatları: 849.5 milyard kub.m. (2009-cu ilə olan məlumata görə)
Təbii qaz istehsalı: 24.00 milyard kub.m. (2008-ci ilə olan məlumata görə)
Kənd təsərrüfatı məhsulları: xurma, banan, tərəvəz, balıq, dəvə, iri buynuzlu heyvanlar,
gübrə
İxracat: 37.72 milyard ABŞ dolları (2008-ci ilə olan məlumata görə)
İxracat malları: neft və neft məhsulları, reeksport, balıq, metal, toxuculuq malları
İxrac partnyorları: Çin – 31,7%, Cənubi Koreya- 17.6%, Yaponiya - 11,7%, Tayland
– 7,1%, BƏƏ – 11 % (2008)
İdxal: 20.71. mlrd (2008-ci il)
İdxal malları: maşın və nəqliyyat avadanlıqları, ərzaq, meşə materialları
İdxal partnyorları: BƏƏ – 27,2%, Yaponiya - 15,6%, ABŞ - 5,7%, Çin- 4.6%, Cənubi
Koreya 4.2%, Almaniya – 4,2%, Hindistan-4,5% (2008-ci il)
Pul vahidi: Oman riyalı (l ABŞ dolları = 0.3845 Oman riyalı, 2009-cu ilə olan məlumata
görə)
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3. Xarici siyasət
Omanın xarici siyasətində ölkənin mütləq monarxı olan Sultan Qabus bin Səidin müstəqil
kursu həyata keçirilir. XX əsrin 50-ci və 60-cı illərdə indiki sultanın atası Sultan Səid bin Teymur
ölkəni dünyadan və onun nailiyyətlərindən təcridetmə siyasətini yeridirdi. 23 iyul 1970-ci il
tarixində qansız çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn Qabus bin Səid Əl Səid Məsqət
Sultanlığı və Oman İmamatı adlı dövlətə yeni - Oman Sultanlığı adını verdi. Son otuz il
ərzində Sultan Qabus tərəfindən aparılan daxili və xaricı siyasət nəticəsində ölkədaxili vəziyyət
olduqca sabitləşmiş, Omanın dünya səviyyəsində nüfüzu qat-qat artmışdır.
Oman tarixində ən ciddi irəliləyiş keçən əsrin 70-90-cı illərində məhz Sultan Qabus
hakimiyyətə gələndən sonra baş verdi. Hakimiyyətinin ilk günlərindən Oman Sultanlığı
BMT, İKT, ƏDL, FKDƏŞ, BQÖH və bir sıra digər nüfuzlu beynəlxalq və regional
təşkilatların üzvlüyünə daxil oldu. Omanın bu təşkilatlara qoşulması Sultan Səid tərəfındən
yeridilən ölkənin təcridləşmə siyasətinə son qoydu. Oman qonşu ərəb dövlətlərindən nəinki
ictimai və iqtisadi islahatların templəri baxımından, həmçinin özünün müstəqil xarici siyasəti
ilə fərqlənir. Omanın xarici siyasətindəki xüsusi cəhətlər özünü daha çox ərəb aləmində biruzə
vermişdir. Onun bir sıra ərəb dövlətlərindən fərqli olaraq 1976-cı ildə Kemp-Deviddə
Misirlə İsrail arasında imzalanmış sülh müqaviləsini birmənalı dəstəkləməsi, 1980-ci ildə
Körfəz ölkələri arasında birincilər sırasıda ABŞ ilə təhlükəsizlik haqqında sazişin
imzalanması, Məsqətdə İsrail ticarət nümayəndəliyinin açılmasına icazə verməsi,
fövqəladə vəziyyət hallarında ərazisini Qərb Silahlı Qüvvələrinin sərəncamına
verilməsinə razılıq verməsi, OPEK ölkələrindən asılı olmayaraq müstəqil neft siyasətini
aparması və ABŞ-la İngiltərəni ilk və sonuncu İraq böhranı zamanı birmənalı dəstəkləməsi
Omanın müstəqil siyasəti üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərdəndir. Sultan Qabus hakimiyyətinin
ilk günlərindən qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarından imtina etmişdir. Dinc yanaşı yaşayış
prinsipini rəhbər tutan Oman 80-90 illərdə özünün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə
Ərəbistanı və Yəmənlə həll olunmamış sərhəd münaqişələrinin nizamlanmasına nail
olmuşdur. Digər tərəfdən Oman kapitalının qonşu ölkələrə sirayət etməsi də münaqişəli
məsələlərin dinc yolla həllinə zəmin yaratmışdır.
Omanın ərəb ölkələri ilə həmrəylik və əməkdaşlıq siyasətində daha bir gəstərici onun
Körfəz Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) çərçivəsində fəaliyyətidir. Oman
1981-ci ilin may ayında yaradılmış KƏŞ-in təsisçilərindən biri olmuş və 1995-ci ildə Şuranın
16-cı Sammitinə ev sahibliyi etmişdir. 21 oktyabr 2003-cü il tarixində Məsqətdə KƏŞ Ali
Məclisinin Məşvərətçi Heyətinin qərargahı açılmışdır. Bu da Omanın həmin təşkilatda oynadığı
rolun başqa üzv dövlətlər tərəfindən qiymətlədirilməsindən irəli gəlmişdir. Ölkənin bu
təşkilatda iştirakı onun təkcə ərəb dövlətləri ilə siyasi-iqtisadi əməkdaşlığının
genişləndirilməsinə deyil, eyni zamanda hakim sülalənin daxili və xarici təhlükəsizliyinə
zəmanət vermişdir.
İraqla münasibətlərə gəlincə, birinci Körfəz müharibəsi zamanı (1991-ci il) Oman koalisiyaya
qoşularaq, ABŞ və Böyük Britaniyanın hərbi qüvvələrinə öz ərazisindən istifadə etməyə icazə
vermişdir. Sonradan o, "Neft müqabilində ərzaq" proqramının işlənib hazırlanmasında və
həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. İraq böhranı zamanı (2002-2003-cü illər)
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koalisiya qüvvələrinin orada hərbi əməliyyatlar aparması planlarını və sonradan onların
İraqın ərazisində yerləşdirilməsini birmənalı dəstəkləmişdir. Hal-hazırda Oman İraqın ərazi
bütövlüyünün qorunması, ölkədə sabitliyin bərqərar olması, İraq xalqının qanuni hüquqlarının
müdafiəsinin tərəfdarı kimi çıxış edir.
Omanın BƏƏ, Yəmən və İraqla münasibətlərində keçmiş gərginlik onun qonşu İranla
yaxınlaşmasına gətirib çıxarmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, İran yaxın keçmişdə bir neçə
böhranlı məqamlarda Omanın köməyinə gəlmişdir. Bu böhranlardan ən ciddisi Dofarda
aparılan (kecən əsrin 70-ci illərində) hərbi əməliyyatlar idi ki, onların nəticəsində artıq bu
məntəqənin Omandan ayrılması təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir vəziyyətdə İranın Silahlı
Qüvvələri böhrana müdaxilə edərək, ölkəni parçalanmadan xilas etmişdi. Hazırda Omanın
İranla əlaqələrinin genişlənməsi istiqamətində səyləri reqionda istehsal edilən neftin dünya
bazarlarına nəqlində müstəsna strateji rol oynayan Hürmüz boğazına tam nəzarət etməsi
istəyi ilə izah olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Oman ABŞ və İngiltərənin hərbi bazalarına öz
ərazisində yer ayırması barədə sazişləri onların İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda istifadə
olunmaması ilə şərtləndirir. İki ölkə arasında iqtisadi və ticarət sahəsində əməkdaşlığa dair
hökumətlərarası müştərək komissiya yaradılmışdır.
Omanla Qərb ölkələri arasındakı münasibətlər sabit xarakter daşıyır. Omanın Böyük
Britaniya ilə münasibətləri əvvəllər olduğu kimi daha prioritetlidir. Birinci Körfəz
müharibəsi zamanı (1991-ci il) Oman koalisiyaya qoşularaq, ABŞ və Böyük Britaniyanın
hərbi qüvvələrinə öz ərazisindən istifadə etməyə icazə vermiş, Küveyt ərazisində hərbi
əməliyyatlarda iştirak etmişdi. İraqla müharibəyə hazırlıq zamanı da (2003-cü il) Oman
koalisiya qüvvələrinə lazımı yardım göstərəcəyini vəd etmişdi. Oman koalisiya qüvvələrinin
orada hərbi əməliyyatlar aparması planlarını və sonradan onların İraqın ərazisində
yerləşdirilməsini birmənalı dəstəkləmişdi.
Böyük Britaniya Omanın aparıcı siyasi və iqtisadi tərəfdaşı olaraq qalır. Keçmiş əlaqələr
Böyük Britaniyanı olkənin digər dövlətlərlə münasibətlərinin inkişafına qısqanclıqla
yanaşmağa vadar edir. Belə yanaşma özünü ticarət və silahlanma sahələrində daha cox biruzə
verir. Böyük Britaniyanın müvafiq xidmət qulluqçuları bu vaxtadək Omanın gömrük və
pasport-viza rejimini tam nəzarət altında saxlayırlar. Bununla Böyük Britaniya Omanı öz
təsiri altında saxlamaq məqsədini güdür. Onun tətbiq etdiyi gömrük nəzarəti hətta ABŞ-ın
regiondakı maraqlarına toxunur.
Omanın ABŞ-la yaxın münasibətləri Sultan Qabusun 1975-ci ilin yanvarında Vaşinqtona
səfəri ilə başlanır. Lakin bu münasibətlər onun Böyük Britaniya ilə əlaqələrinə maneə
törətmir. Elə həmin vaxtdan Sultan Böyük Britaniya və Amerikanın dünyada oynadıqları
rolu nəzərə alaraq, çoxqütblü siyasət yeritməyə başlamışdır. İngilis firmalarının Omanın əsas
sifarişlərini yerinə yetirmələrinə baxmayaraq, dövlət əsas silah növlərini ABŞ-dan alır.
Britaniyanın hərbi hissələri tədricən Omanı tərk etdikdən sonra Sultan ölkə ərazisində ABŞ
hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə öz "razılığını" verərək, onunla hərbi saziş bağladı. Bu
addımla o, Amerikanın maraqlarının müdafıəsi şüarı altında Omanın Hürmüz boğazına,
Fars körfəzinə və Hind okeanının cənub-qərb hissəsinə inamla nəzarət etməsinə imkan
yaratdı. Amerika hərbi bazalarının saxlanması üçün dotasiyaları alan Oman, bir tərəfdən
özünün iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırması ilə yanaşı, ABŞ hərbi texnikasının alınması üçün
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maliyyə vəsaitini əldə etdi. Nəhayət, iyul 2004-cü il tarixində Oman Vaşinqtonla "Ticarət
və İnvestisiyaların təşviqi haqqında Saziş" bağladı. Sazişə görə "Oman-Amerika müştərək
işgüzar Şura"-sı yaradıldı. Bundan məqsəd gələcəkdə Omanla Amerika arasında azad ticarət
haqqında sazış bağlanmasıdır. Bunun müqabilində ABŞ digər körfəz ölkələrində öz
maraqlarının nisbətən "məhdudlaşdırılmasını" elan etdi. Bu vəziyyət İraqa qarşı
müharibədən öncə mövcud olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Sultan Qabusun apardığı
Britaniya və Amerikapərəst siyasət Omanın Fars Körfəzində aparıcı mövqelərə
yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Hal-hazırda bu dövlət sözügedən regionunun təhlükəsizlık
sistemində mühüm rol oynayır.
Yaxin Şərq münaqişəsinə münasibətdə Oman onun sülh yolu və danışıqlar əsasında,
problemin "Yol xəritəsi" çərçivəsində həllində görür. Məsələnin ədalətli çözümündə BMT
qətnamələrini əsas tutur.
Oman dünya dövlətlərinin apardıqları terrorla mübarizədə fəal iştirak edir. O, Səudiyyə
Ərəbistanında 2005-ci ildə baş vermiş terror aktlarını pisləyən dövlətlərin ön sıralarında
durmuşdur.
Keçmiş sosialist ölkələri və MDB dövlətləri ilə əməkdaşlığa gəldikdə, Oman ona rəmzi olaraq
iqtisadi baxımdan yanaşır. Kicik həcmdə də olsa Oman Rusiya və Qazaxıstanda neft layihələrinin
həyata kecirilməsində, əsasən neftin nəqli sahəsində iştirak edir. 2004-cü ilin 17 martında
Omanla Belarus arasında "İqtisadi əməkdaşlıq və siyasi məsləhətləşmələr haqqında Saziş"
imzalanmışdır. Sosialist ölkələrindən yalnız Çin Xalq Respublikasının Omanla ənənəvi iri həcmli
ticarət əlaqələri vardır. Hazırda Çin-Oman münasibətləri öz sabitliyini qoruyub saxlamışdır. Çin,
həmişə olduğu kimi, Oman neftinin əsas istehlakçılarından biridir. Oman isə BMT TŞ-nin
daimi üzvü olan Çinə bu beynəlxalq təşkilatda öz maraqlarının müdafiəçisı kimi baxır. Hazırda
Oman Sultan Qabusun uğurlu səyləri nəticəsində "üçünçü dünyanın" qüdrətli dövlətinə
çevrilmişdir və bu dövlət öz hərbi-iqtisadi potensialına, adambaşına düşən gəlirə görə dünya
ölkələri sırasında yuxarı mövqelərdən birini tutur.

4. İkitərəfli münasibətlər
Oman Sultanlığı Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 30.12.1991-ci ildə
tanımışdır. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 13 iyul 1992-ci ildə yaradılmışdır.
Oman Sultanlığı beynəlxalq təşkilatlar (BMT, İKT və s.) çərçivəsində Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı qətnamələrin
qəbul edilməsində Azərbaycanın mövqeyini daim dəstəkləmişdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, Oman BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyası zamanı işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərində vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş təklifi
dəstəkləmişdir. Oman kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan haqqında
məlumatlar verilmiş, mətbuatda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair Azərbaycan
tərəfindən təqdim edilmiş materiallar dərc olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 28 sentyabr 2002-ci il tarixli Fərmanına əsasən, Azərbaycan
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Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanındakı Səfiri E.Araslı Respublikamızın Oman
Sultanlığında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir təyin edilmişdir.
27-29 yanvar 2003-cü il tarixlərində “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konsernin
nümayəndə heyəti Oman tərəfinin dəvəti ilə Məsqət şəhərinə səfər etmiş və Oman
Sultanlığının Mülki Aviasiya və Metereologiya Baş Direktorluğunun nümayəndələri ilə
görüşmüşdür. Səfər əsnasında tərəflər “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman
Sultanlığı Hökuməti arasında Hava əlaqəsi haqqında Saziş” lahiyəsini müzakirə etmiş və
hava nəqliyyatı sahəsində ikitərəfli münasibətlərin gələcək perspektivləri ilə əlaqədar
fikir mübadiləsi aparmış, diplomatik kanallar vasitəsilə gələcəkdə də əlaqə saxlamaq
barədə razılığa gəlmişlər.
13-17 dekabr 2003-cü il tarixlərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman
Sultanlığı Hökuməti arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Saziş”
layihəsi üzrə danışıqların birinci mərhələsində iştirak etmək məqsədilə AR Vergilər
Nazirliyinin nümayəndə heyəti Məsqət şəhərində səfərdə olmuşdur.
2004-cü ilin mart ayında Oman Mərkəzi Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana
səfər etmişdir. Nümayəndə heyətinə Bankın Maliyyə menecmenti departamentinin
direktoru cənab Hilal Əl-Bərvani rəhbərlik etmişdir. Səfərin məqsədi iri və xırda
ödənişlər sahəsində Respublikamızın Milli Bankında tətbiq edilən Real Vaxt Rejimi
ödəniş sistemlərinin işi, fəaliyyət təcrübəsi ilə tanışlıq olmuşdur.
Oman Sultanlığının Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri (iqamətgahı Ankara şəhərində
yerləşir) Məhəmməd Nasir Əl Vəhaibi 7-11 aprel 2004-cü il tarixlərində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə etimadnamə məktublarını təqdim
etməsi ilə bağlı Bakıda səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı o, bir sıra AR hökumət
nümayəndələri ilə görüşmüşdür. Görüşlər zamanı iki ölkə arasında hərtərəfli
əməkdaşlağın inkişaf etdirilməsi ətrafında fikir və məlumat mübadiləsi aparılmışdır.
2005-ci ilin 5-8 fevral tarixində Məsqət şəhərində Ümumdünya Turizm Təşkilatı və
Oman Turizm Nazirliyi tərəfindən “davamlı turizm üçün ətraf mühitin yaradılması” adlı
beynəlxalq Konfransda və 8-10 fevral tarixlərində keçirilmiş “Oman Travel Market”
sərgisində Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirinin Müavini
T.Mehdiyevin başcılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri E.Məmmədyarov 03-05 aprel 2005-ci il
tarixlərində Oman Sultanlığında rəsmi səfərdə olmuşdur. E.Məmmədyarov Omana
rəsmi səfəri çərçivəsində Sultanlığın Baş Nazirinin Nazirlər Şurası məsələləri üzrə
müavini Fəhd bin Mahmud Əl Səid, Xarici İşlər üzrə məsul Naziri Yusif bin Ələvi bin
Abdullah, Müdafiə məsələləri üzrə məsul Naziri Bədər bin Səud bin Harib Əl-Busaidi,
Neft və Qaz Naziri Məhəmməd bin Həməd Ər-Rumhi, Mədəniyyət və Milli İrs Naziri
Heysam bin Tarik Əl Səid, Ticarət və Sənaye Palatasının Sədri Səlim bin Səid Əl-Ğutani
ilə görüşlər keçirmişdir. Səfər zamanı AR Xarici İşlər Nazirliyi və Oman Sultanlığının
Xarici İşlər Nazirliyi arasında məsləhətləşmələr haqqında Anlaşma Memorandumu
imzalanmışdır.
2006-cı ilin 28 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ.Əliyevin
1374 saylı Sərəncamı ilə AR-in Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında, Bəhreyn Krallığında,
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Qətər Dövlətində və Oman Sultanlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri E.Araslı
vəzifəsindən geri çağrılmışdır.
2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda keçirilmiş İKT Xİ Nazirlərinin 33-cü
konfransında Oman Sultanlığının Xarici İşlər Nazirinin müavini Bədr bin Həməd ƏlBuseydinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
2006-cı ilin 22 iyun tarixində AR XİN ilə Oman XİN arasında nazir müavinləri
səviyyəsində siyasi məsləhətləşmələr keçirilmişdir. AR tərəfindən məsləhətləşmələri
Nazir müavini X.Xələfov Oman tərəfindən isə Nazir nüavini Bədr Əl-Buseydi
aparmışlar.
2006-cı ilin 5 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İ.Əliyevin 1646 saylı Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığındakı Səfiri T.Abdullayev eyni zamanda AR-in Oman Sultanlığında səfiri təyin
edilmişdir. 2007-ci ilin 2 aprel tarixində T.Abdullayev etimadnamələrini Oman Sultanı
Qabus bin Səid Əl Səidə təqdim etmişdir.
2007-ci il 22-23 oktyabr tarixlərində Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin
hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransına hazırlıq məqsədilə ekspertlər
səviyyəsində keçirilmiş görüşdə Omanın İctimai Prokurorun assistenti Səid Əl-Kalbani,
İctimai Prokurorluğun Əsas aparıcı mütəxəssisi Əli Əl-Maamari, habelə Polis
Departamentinin Baş müfəttişinin müavini və Layihə Direktoru Məhəmməd Riyaz
Əhməd iştirak etmişlər.
2007-ci ilin 16-17 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin
müavini X.Xələfovun rəhbərlik etdiyi və Azərbaycan Respublikasının Oman
Sultanlığında akkreditə olunmuş Səfiri T.Abdullayevin, habelə XİN-in İkinci Ərazi
İdarəsinin III Katibi E.Məmmədzadənin daxil olduğu nümayəndə heyəti Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Oman Sultanlığının Xarici İşlər Nazirliyi
arasında siyasi məsləhətləşmələr çərçivəsində Oman Sultanlığına səfər etmişdir.
X.Xələfov Omana səfəri çərçivəsində Oman Sultanlığı Xarici İşlər Nazirliyinin Baş
Katibi Said Bədr bin Hamad Əl-Busaydi, Mədəniyyət və Milli İrs Naziri Zati-Aliləri
Heysam bin Tarik Əl Səid, Ali Təhsil Naziri Raviyə bint Saud Əl-Basaydiyə, Neft və
Qaz Nazirinin müavini Nasir bin Xamis Əl-Cəşmi, Turizm Nazirinin müavini
Məhəmməd bin Hammud Əl-Tubi, Ticarət və Sənaye Palatasının İdarə heyətinin sədri
Xəlil bin Abdullah bin Məhəmməd Əl-Xənci ilə görüşlər keçirmişdir.
2009-cu ilin 3-4 mart tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Oman
Sultanlığı Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin III raundu
keçirilmişdir. Oman Sultanlığı Xarici İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Asiya İdarəsinin rəisi,
müşavir Nizar bin əl-Ciləndi ali Səidin başçılıq etdiyi 3 nəfərdən ibarət nümayəndə
heyəti AR Xarici İşlər Naziri E.Məmmədyarov, Nazir müavini X.Xələfov, AR
Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini S.Məmmədəliyeva, AR Təhsil Nazirinin
müavini E.Qasımov, AR Sənaye və Energetika Nazirinin müavini G.Cavadov, AR
İqtisadi İnkişaf Nazirinin sabiq müavini M.Cabbarov və AR Sənaye və Ticarət
Palatasının vitse-prezidenti M.Əhmədov tərəfindən qəbul edilmişdir.
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XİN-lər arası siyasi məsləhətləşmələrin III raundun nəticəsi olaraq hazırda Omanın
Turizm Nazirliyi, İrs və Mədəniyyət Nazirliyi, Sənaye və Ticarət Palatası ilə AR-ın
müvafiq qurumları arasında yazışmalar davam edir.
2009-cu ilin 21-22 aprel tarixlərində İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) üzvü olan
ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin Bakıda keçirilən ikigünlük ilk
konfransında Omanın Ədliyyə naziri, Ali Məhkəmə Şurasının rəis müavini Şeyx
Məhəmməd bin Abdullah bin Zəhir əl-Hənəninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Şeyx Məhəmməd bin Abdullah bin Zəhir əl-Hənəni İKT-nın üzvü olan
dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə birlikdə Prezident İlham Əliyev
tərəfindən qəbul edilmişdir.
2009-cu ilin 13-14 oktyabr tarixlərində İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) üzvü olan
ölkələrin Mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilən VI konfransında Omanın İrs və
Mədəniyyət naziri Şeyx Haitam Tarik Taimur al Saidin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Şeyx Haitam Tarik Taimur al Said İKT-nın üzvü olan dövlətlərin
Mədəniyyət nazirləri ilə birlikdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmişdir.
2009-cu ilin 30 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Oman Sultanlığında (Masqat şəhərində) Səfirliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır.
2010-cu ilin 1-2 fevral tarixlərində Oman Sultanlığının Xarici işlər üzrə məsul
naziri Yusif bin Ələvi bin Abdullah Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir.
2010-cu ilin 12 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyev Oman Sultanlığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Qeys Səlim bin Əli Ali Səidin etimadnaməsini qəbul etmişdir.
Azərbaycan Respublikası ilə Oman Sultanlığı arasında ticarət əlaqələri
(min ABŞ dolları)
İl
İdxal
İxrac
Ticarət
Saldo
dövriyyəsi
2007 179,7
13.5
193,2
-166,2
2008 3346
0,6
3337
-3,345
2009 220,8
30,1
250,9
-190,7
Mənbə: AR Dövlət Statistika Komitəsi
Ticarətdə aşağıdakı məhsullar üstünlük təşkil etmişdir:
Oman Sultanlığından Azərbaycan Respublikasına idxalda:
Mühərrik yağları;
Kompressor və turbin sürtkü yağları;
Qılınc balığının və digər balıqların filizi;
Plastik kütlədən hazılanmış torbalar
Digər məhsullar.
Azərbaycan Respublikasından Oman Sultanlığına ixracda:
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Maqnit lentləri, diskləri və daşıyıcıları;
Ağacdan mebel;
Stolüstü tennis oyunu üçün avadanlıq və ləvazimat;
Qolf oyunu üçün digər ləvazimatlar;
Bayram, kornaval və əyləncə məmulatları
Digər məhsullar.
5. Müqavilə-hüquq bazası
Azərbaycan Respublikası ilə Oman Sultanlığı arasında imzalanmış sənədlər
1) Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Oman Sultanlığının Xarici
İşlər Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumu (4 aprel 2005-ci il tarixində
Məsqət şəhərində imzalanmışdır.

6. Tərcümeyi-hallar
Nazirlər Şurasi məsələləri üzrə Baş Nazirin Müavini Fəhd Bin Mahmud Əl Səid
1940-ci il – Məsqət şəhərində anadan olmuşdur
1946-1958 – İbtidai və orta təhsili Məsqətdə almışdır
1959-1965 – Qahirə Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsini bitirmişdir
1967-1969 – Parisdə Sorbonn Universitetinin magistraturasında politologiya üzrə
doktorluq dərəcəsini almışdır
1971-1973 – Xarici İşlər Üzrə Dövlət Naziri vəzifəsinə təyin olunmuşdur
1973-1979 – İnformasiya və Mədəniyyət Naziri təyin olunmuşdur
1974-1994 – Baş Nazirin hüquq məsələləri üzrə müavini təyin olunmuşdur
1994-hal-hazıradək – Nazirlər Şurası məsələləri üzrə Baş Nazirin müavini vəzifəsində
çalışır
Evlidir. 4 övladı var. İngilis və fransız dillərini bilir.

Xarici İşlər Naziri Yusif Bin Ələvi Bin Abdullah
1942-ci il – Omanın Salah şəhərində anadan olub. İbtidai təhsilini Omanda, orta təhsilini
Qahirədə, ali təhsilini siyasi elmlər üzrə Böyük Britaniyada almışdır.
01.01.1972 – XİN-in II Katibi, Omanın Qahirədəki Səfirliyi
01.02.1973 – Oman Beyrutdakı Səfirliyinin Müvəqqəti İşlər Vəkili təyin olunmuşdur
01.07.1973 – Omanın Livandakı Səfiri təyin olunmuşdur
01.06.1974 – Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin olunmuşdur
18.02.1982 – Xarici İşlər üzrə məsul Nazir təyin olunmuşdur
İngilis dilini mükəmməl bilir. Evlidir

