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ياسـات يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الحالي للدولة في ضوء الس

سـتمر المالية التي اتخذتها السلطنة من أجل امتصاص أثـر االنخفـاا الم

مـن ويتناول هذا التقرير مجموعة. ألسعار النفط على االقتصاد الوطني

يــة أهــا المؤشــرات االقتصــادية التــي تشــ ل انع اســا للسياســات المال

المتخذة مـن قبـل الح ومـةا والتـي مـن أهمهـا مؤشـرات النـاتج المحلـي 

.االجماليا والمالية العامةا والتجارة الخارجيةا والوضع النقدي

مقدمة



7.2%

ـــة  ـــز الموازن نســـبة عج

العامــــة للدولــــة  لــــى 

ــــــــــي  ــــــــــاتج المحل الن

باألســـــعار اإلجمــــالي 

الجاريـــة بنهايـــة الربـــع

ــــــاني  ــــــن عــــــام الث م

2021   .

ـــز المقيمـــة  ســـجلالعج

ـــة  ـــة العام فـــي  الموازن

ع الربــبنهايــة للســلطنة 

.2021الثاني من عام 

9.7%

االنخفـــــــــاا فـــــــــي 

ـــــالي اإليـــــرادات   جم

بنهايـــة الربـــع الثـــاني

.2021من عام 

3.3%

االنخفاا في  جمالي

ة االنفــاق العــام بالدولــ

مـن بنهاية الربع الثاني

.2021عام 
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*النتائجأها 

10.1%

ــاتاالرتفــا   ج فــي الن

المحلـــي االجمـــالي 

ــــة) ( باألســــعار الجاري

ــة  ــانبنهاي ــع الث ي الرب

.2021من عام 

12.1%

االرتفا  في القيمة المضافة لألنشطة 

. 2021النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 

354
مليون
ريال عماني

االرتفـــا  فـــي القيمـــة 

المضــــــافة لألنشــــــطة 

ع الصـــناعية بنهايـــة الربـــ

.2021من عام الثاني 

 .مليار ر

1.1



25%

االرتفــا  فــي قيمــة

الصــادرات الســلعية

ي الربــع الثــانبنهايــة

.2021من عام 

23.8%

االرتفـــا  فـــي قيمـــة 

الـــــواردات الســـــلعية 

بنهايـــة الربـــع الثـــاني

.2021من عام 

5.5%

متوســـــــط ســــــــعر 

ـــــــــى  ـــــــــدة عل الفائ

ــــروا  ــــالي الق  جم

ي بنهايـة الربـع الثـان

.2021من عام 

1.6%

االرتفا  في  جمـالي

قيمـــــــــة األ ــــــــــول 

األجنبيــــــــة بالبنــــــــ  

المركـــــزي العمـــــاني 

بنهايـــة الربـــع الثـــاني

.2021من عام 

2%

االنخفــاا فــي  جــا 

القــــــــوة الشــــــــرائية 

ــــــــال العمــــــــاني  للري

بنهايـــة الربـــع الثـــاني

.2021من عام 

57.7%

نســــــبة مســــــاهمة 

الصـــادرات النفطيـــة

فــي  جمــالي قيمــة 

بنهايـــــة الصـــــادرات 

الربع الثاني من عام 

2021.

اية في فائض الميزان التجاري بنهاالرتفا  

.2021الربع الثاني من عام 

604.7
مليون
ريال عماني
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الفترةخالل بنهاية الربع الثانيباألسعار الجاريةاإلجمالي تطور الناتج المحلي (: 1)ش ل 

(2019-2021)#

9.9%

فــي متوســطاالرتفــا  

ــــةســــعر  ــــنفط بنهاي ال

ــام  ــاني مــن ع ــع الث الرب

مــــــن ا مرتفعــــــا  2021

برميـــــــــــل/دوالر51.1

نبنهاية الربع الثاني مـ

56.2 لـــى 2020عـــام 

.برميل/دوالر

األنشـــــــطة مســـــــاهمة 

النفطيـــــة فـــــي النـــــاتج 

المحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي 

ــ ــة بنهاي ة باألســعار الجاري

ـــاني مـــن عـــام  ـــع الث الرب

2021.

مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي .1
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اإلجماليالمحليالناتج1.1

ــــــالي   ــــــي جم ــــــاتج المحل ــــــة الن قيم

ربع الاإلجمالي باألسعار الجارية بنهاية 

ــن عــام  ــاني م ــة بنحــو 2021الث مقارن

بنهايــة الربــععمــاني ريــال مليــار 13.9

مرتفعــا  العــام الســاب  المماثــل مــن 

%.10.1بنحو 

15.3
 .رمليار 

16.4

13.9

15.3
-0.8

-15.5

10.1

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2019 2020 2021

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

(ع.مليار ر)الناتج المحلي  )%(معدل النمو 

.  م2018م ، واعتماد سنة األساس 2008لعام ( SNA)أولي، تم تحديث بيانات نظام الحسابات القومية # 

28.9%



#(2021-2020)الفترة خالل بنهاية الربع الثاني القيمة المضافة لألنشطة النفطية (: 2)ش ل 

الناتج المحلي اإلجماليمؤشرات تابع  .1

08

 .مليون ر

11%2%

ــــيا ــــاا ف ــــة النخف القيم

الطبيعــيالمضــافة للزــاز 

ام بنهاية الربع الثاني من ع

ت نحــــو يــــغ بلزــــا2021

ريال عماني يونمل705.4

ونملي719.8بنحو مقارنة 

ــال عمــاني  ــة ري ــع بنهاي الرب

ـــــــن  ـــــــل م ـــــــام المماث الع

.الساب 

فــــــي القيمــــــة المضــــــافة االرتفــــــا  

ثـاني بنهاية الربع اللألنشطة النفطية 

مليـار 4.4مسجلة نحو ا 2021عام من 

مليــار 4.1ريــال عمــاني مقارنــة بنحــو 

ن بنهايـة الربـع المماثـل مـريال عماني 

.العام الساب 

354

3.4
3.7

0.7 0.7

4.1
4.4

2020 2021

النفط الخام الغاز الطبيعي األنشطة النفطية

النفطيةاألنشطة1.2

االرتفـــــا  فـــــي القيمـــــة 

ـــام  ـــنفط الخ المضـــافة لل

ــاني مــن ــع الث ــة الرب بنهاي

ــام  ــو 2021ع ا لتصــل لنح

ريـــال عمـــانيا مليــار 3.7

ـــة بنحـــو  ـــار 3.4مقارن ملي

ع بنهايـة الربـريال عمـاني 

ــــــن  ــــــل م ــــــام المماث الع

.الساب 

(مليار ريال عماني)

أولي# 



الناتج المحلي اإلجماليمؤشرات تابع  .1
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7%

 .رمليار 
11.5

النفطيةغيراألنشطة1.3

11%

ر  جمـالي القيمــة المضــافة لألنشــطة غيــ

عــامبنهايــة الربــع الثــاني مــن النفطيــة 

ـــــام2021 ـــــو رتفع ـــــة% 11.1بنح مقارن

 العـام السـاببنهاية الربـع المماثـل مـن 

.مليار ريال عماني 10.3البالغ و

فـــي القيمـــة رتفـــا اال

المضـــــافة لألنشـــــطة 

بنهايـــة الربـــعالخدميـــة

2021عــام الثــاني مــن 

الربــــع بنهايــــة مقارنــــة 

لعــــام المماثــــل مــــن ا

.الساب 

القيمـــة فـــي االرتفـــا  

المضـــــــــافة للزراعـــــــــة 

ع الربـبنهايةسماكواأل

2021عــامالثــاني مــن 

ــــة ب ــــع مقارن ــــة الرب نهاي

ــــن   ــــل م ــــام المماث الع

.الساب 

اني مـن الربـع الثـبنهايـة الصـناعيةفي القيمة المضافة لألنشـطة رتفا اال

ا  ارتفــا نتيجـة السـاب العــام الربــع المماثـل مـن بنهايـة مقارنـة 2021عـام 

والتعــدين و ســتزالل % 34.2للصــناعات التحويليــة بنحــو القيمــة المضــافة 

و مـدادات ال هربـاء والميـاأ وأنشـطة الصـرح الصـحي % 7.7المحاجر بنحو 

%.7.6بنحو 

#(2021-2020)الفترةخالل غير النفطية بنهاية الربع الثاني القيمة المضافة لألنشطة (: 3)ش ل 

0.4 0.4

2.8 3.1

7.1
7.9

2020 2021

الزراعة واألسماك األنشطة الصناعية األنشطة الخدمية

12.1%

(مليار ريال عماني)

أولي# 



3.3%

االنخفــاا فــي  جمــالي 

ــــام  قيمــــة اإلنفــــاق الع

للدولـــــة بنهايـــــة الربـــــع 

ا 2021الثــاني مــن عــام 

مقارنـــــة بنهايـــــة الربـــــع 

ـــــام  ـــــن الع ـــــل م المماث

و الساب ا ليصل  لى نح

.ريال عماني مليار 5.5

10

العامةالموازنة2.1

المســجل فــي الموازنــة العجــز قيمــة 

من بنهاية الربع الثانيالعامة للدولة 

.2021عام 

1.1
 .مليار ر

مؤشرات المالية العامة .2

4.0
4.9 5.5 4.8

4.4

5.6 6.4 6.2 5.7 5.5

-2.4
-1.4 -0.7 -0.8 -1.1

2017 2018 2019 2020 2021

اإليرادات  االنفاق العام  الفائض أو العجز

ترةالفخالل بنهاية الربع الثاني تطور  جمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو العجز (: 4)ش ل 

(2017-2021)

(مليار ريال عماني)

.وزارة المالية: المصدر

9.7%

االنخفـــــاا فـــــي  جمـــــالي 

يــــــرادات بنهايــــــة الربــــــع اإل

 يغ ا 2021عام الثاني من 

ــو  ــار 4.4بلزــت نح ــال ملي ري

4.8عمـــانيا مقارنـــة بنحـــو 

ريـــال عمـــاني بنهايـــة مليـــار 

ـــع المماثـــل مـــن العـــام  الرب

.الساب 



الثانيتطور  جمالي قيمة االيرادات النفطية وغير النفطية بنهاية الربع (: 5)ش ل 

(2021–2017)الفترة خالل 

11

 .مليون ر

11.6%10.3%

 جمــاليفــينخفــاا اإل

اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة 

بنهايــة الربــع الثــاني مــن

نهايةمقارنة ب2021عام 

العـامالربع المماثـل مـن 

اا نخفالالساب ا نتيجة 

الــــــدخل علــــــى ضــــــريبة 

ا %2.1الشــــركات بنحــــو 

األخــرب بنحــو واإليــرادات 

21.1.%

اإليـــــرادات فـــــي  جمـــــالي االنخفـــــاا 

ــــىلتصــــل النفطيــــة  ــــال مليــــار 3 ل ري

عـــام مـــن الثـــاني بنهايـــة الربـــع عمـــاني

ريــــال مليــــار 3.3مقارنــــة بنحــــو 2021

عماني بنهايـة الربـع المماثـل مـن العـام

.الساب 

312.5
نخفـــاا فـــي  ـــافي اإل

 يــــرادات الــــنفط بنهايــــة 

ـــن ـــع الثـــاني م عـــام الرب

ــغ بلزــت نحــو 2021 ا  ي

ــار 2.3 ــانيا ملي ــال عم ري

مليـــار 2.6مقارنـــة بنحـــو 

ع ريال عماني بنهايـة الربـ

ــــــل مــــــن العــــــام  المماث

.الساب 

(مليار ريال عماني)

المالية العامةمؤشرات تابع  .2

اإليرادات2.2

2.9

3.8 4.0

3.3
3.0

1.2
1.2

1.5 1.5 1.4

2017 2018 2019 2020 2021

االيرادات النفطية االيرادات غير النفطية

وزارة المالية: المصدر



نسبة مساهمة البنود المختلفة لإلنفاق من  جمالي اإلنفاق الح ومي : ( 6)ش ل 

(2021-2017)خالل الفترة بنهاية الربع الثاني 
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(%)

المالية العامةمؤشرات تابع  .2

العاماإلنفاق2.3

وزارة المالية: المصدر

68.9 68.2 69.7
75.7 73.3

25.1 20.0 17.8 14.4

5.5
5.9 5.6 4.7 2.3

8.4

2017 2018 2019 2020 2021

المصروفات الجارية المصروفات االستثمارية مساهمات ونفقات أخرى 

48.8%

ــدين   جمــالي خدمــة ال

ــــع  ــــة الرب العــــام بنهاي

ــــــام  ــــــن ع ــــــاني م الث

ــو 2021 ا وشــ لت نح

مـــــن  جمــــــالي 9.9%

.المصروفات الجارية 

 جمــــــــــالي قيمــــــــــة 

مصـــروفات قطـــاعي 

ــة ــاز بنهاي ــنفط والز ال

الربع الثـاني مـن عـام

ا وشــ لت نحــو 2021

مــن  جمــالي % 12.8

.االنفاق الح ومي

5.5%

نســـــبة المصـــــروفات 

االســــــــتثمارية مــــــــن 

ــــــــاق  ــــــــالي االنف  جم

ع الح ومي بنهاية الربـ

الثــــــاني مــــــن عــــــام 

ـــــغ بلزـــــت 2021 ا  ي

ـــــون 301.1نحـــــو  ملي

.ريال عماني

 .مليون ر

702.7

نســـــبة مصـــــروفات 

الوزارات المدنية من

 جمالي المصروفات

ــ ــة الرب ــة بنهاي ع الجاري

ـــــام  ـــــاني مـــــن ع الث

ا يــــغ بلزــــت 2021

مليــــار ريــــال 2نحــــو 

.عماني

395.8
 .مليون ر



بع والواردات بنهاية الرتطور  جمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان التجاري والصادرات (: 7)ش ل 

(2021–2017)الفترة خالل الثاني

13

 .رمليار 

الميــزان  جمــالي قيمــة الفــائض فــي 

م عــاالربــع الثــاني مــن بنهايــة التجــاري

مليـــون604.7بنحـــو مرتفعـــا  ا 2021

الربــــع مقارنــــة بنهايــــة ريــــال عمــــاني

.الساب المماثل من العام 

2.8
25%23.8%

قيمــــــة فــــــي االرتفــــــا  

ة بنهايالسلعية الواردات 

ـــن  ـــاني م ـــع الث ـــام الرب ع

4.7مســـجلة نحـــو2021

ة ريال عماني مقارنمليار 

ريـــــال مليـــــار 3.8بنحـــــو 

ـــــة عمـــــاني  ـــــع بنهاي الرب

العــــــام المماثــــــل مــــــن 

.الساب 

ــــا   ــــي االرتف ــــة ف قيم

الســــــلعيةالصــــــادرات 

ن بنهاية الربع الثاني مـ

مسجلة نحو 2021عام 

مليــار ريــال عمــاني 7.5

ـــو  ـــة بنح ـــار 6مقارن ملي

ــــة  ــــاني بنهاي ــــال عم ري

ـــــل مـــــن  ـــــع المماث الرب

.الساب العام 

(مليار ريال عماني)

اإلدارة العامة للجمارك اشرطة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجية .3

التجاريالميزان3.1

1.4 2.5
3.1

2.2

2.8

6.0

7.5 7.6

6.0 7.5

4.6

5.0
4.5

3.8 4.7

2017 2018 2019 2020 2021

الميزان التجاري الصادرات السلعية  الواردات السلعية



ي تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية و عادة التصدير في  جمال(: 8)ش ل 

(2021–2017)الفترة خالل الصادرات بنهاية الربع الثاني 

14

 .مليون ر
ــة  جمــالي قيمــة  ــادة التصــدير بنهاي  ع

مرتفعــا ا 2021عــام الربــع الثــاني مــن 

ـــــة% 2.4بنحـــــو  ـــــة بمقارن ـــــع نهاي الرب

.الساب العام المماثل من 

765.6
72.4%

قيمــــــة فــــــي االرتفــــــا  

النفطيــةغيــر  الصــادرات 

الربــع الثــاني مــنبنهايــة 

مقارنة بنهاية2021عام 

العـامالربع المماثـل مـن 

.الساب 

12.2%

ــــا   ــــي االرتف ــــة ف قيم

ــــــة الصــــــادرات  النفطي

ن بنهاية الربع الثاني مـ

مقارنـــــــة 2021عـــــــام 

بنهايـــة الربـــع المماثـــل

.العام الساب من  

اإلدارة العامة للجمارك اشرطة عمان السلطانية: المصدر

التجارة الخارجيةمؤشرات تابع  .3

السلعيةالصادرات3.2

60.7 65.0 67.3 64.3 57.7

26.3 23.3 23.5 23.3 32.2

13.1 11.8 9.2 12.4 10.1

2017 2018 2019 2020 2021

الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية إعادة التصدير

)%(

 ـــادرات المنتجـــات المعدنيـــة وهـــي أكثـــر الصـــادرات غيـــر فــــــــــي االرتفـــا  

ــن عــام  ــة الربــع الثــاني م ــة ارتفاعــا  بنهاي ــة 2021النفطي بنهايــة الربــع مقارن

.العام الساب المماثل من 

282.5%



15

ة في القيمنخفاااال

المضــــافة لألنشــــطة 

ـــة الخدميـــة عـــام بنهاي

بنهايـــة مقارنـــة 2020

.العام الساب 

جمهوريـــة البرازيـــل اإلتحاديـــة واردات الســـــــــلطنة مـــن اإلرتفـــا  فــــــــــي 

بنهاية الربع المماثـل مـن العـام مقارنة 2021عام بنهاية الربع الثاني من 

.الساب 

2021عام بنهاية الربع الثاني من واردات السلطنة السلعية (: 9)ش ل 

75%

(مليار ريال عماني)

التجارة الخارجيةمؤشرات تابع  .3

السلعيةادراتوال3.3

94.9%

ــة  مــن  جمــالي واردات الســلطنة بنهاي

تســتورد 2021الربــع الثــاني مــن عــام 

ــــــــارات العربيــــــــة  ــــــــن دولــــــــة اإلم م

بنهايـــة % 41.7بنحـــو المتحدةامقارنـــة 

.الساب الربع المماثل من العام 

41.1%

واردات اإلرتفــــا  فــــي 

المنتجــــــات المعدنيــــــة 

ن بنهاية الربع الثاني مـ

مقارنـــــــة 2021عـــــــام 

بنهايـــة الربـــع المماثـــل

.العام الساب  من 

قيمـــــة مـــــن  جمـــــالي 

الـــــــواردات الســـــــلعية 

بــع بنهايــة الرللســلطنة 

2021عــام الثــاني مــن 

يتا مـن خـالل المنافـذ

.البحرية الجمركية

0.8

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.7

0.8

أخرب

لدائن ومطاط ومصنوعاتها

منتجات  ناعة األغذية والمشروبات

 يونات  ية ومنتجاتها

معدات نقل

منتجات معدنية

منتجات الصناعات ال يماوية

منتجات نباتية

معادن عادية ومصنوعاتها

االت وأجهــــــزة ومعـــدات  كهربائيـــة

اإلدارة العامة للجمارك اشرطة عمان السلطانية: المصدر

54.6%



السلطنة المؤشرات النقدية في تطور (: 10)ش ل 

(2021–2017) الفترة بنهاية الربع الثاني خالل 

16

 .رمليار 

بنهايـة ( 2م) جمالي السيولة المحلية 

ا مرتفعـا  2021عـام الربع الثاني مـن

بنهايــــة الربـــــع مقارنـــــة %6.8بنحــــو 

.العام الساب المماثل من

20.1 عـــــرا االرتفـــــا  فـــــي

الربـعبنهاية( 1م)النقد 

2021عــام الثــاني مــن 

مليــار 5.8مســجال نحــو 

ريــــال عمــــانيا مقارنــــة 

ــــال 5.6بنحــــو ــــار ري ملي

بنهايــــة الربــــع عمــــاني

ـــــن  ـــــل م ـــــام المماث الع

.الساب 

البن  المركزي العمانيا النشرة اال صائية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

مؤشرات الوضع النقدي .4

النقديةالمؤشرات4.1

1.9 1.7 1.7 1.8 1.8

5.4 5.3 5.3 5.6 5.8

16.1 16.6 17.3 18.8
20.1

2017 2018 2019 2020 2021

النقد المصدر (1م)عرض النقد  (2م)السيولة المحلية 

االنخفــــاا فــــي  جــــا 

ل القــوة الشــرائية للريــا

الربـــع العمـــاني بنهايـــة 

ا 2021الثاني مـن عـام 

 يغ سجل مؤشر سعر 

الصــرح الحقيقــي نحــو  

مقارنــــة نقطــــة 104.0

نقطــــــة 106.1بنحــــــو 

ـــل ـــع المماث ـــة الرب بنهاي

.العام الساب من 

2%4.8%



القروا والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الودائع و جمالي تطور  جمالي (: 11)ش ل 

(2021–2017) الفترة السلطنة بنهاية الربع الثاني خالل اإلسالمية واأل ول األجنبية في 

17

 .رمليار 
ـــــل   جمـــــالي قيمـــــة القـــــروا والتموي

الممنــــو  مــــن خــــالل البنــــوك التجاريــــة 

% 3.8مرتفعا بنحو اسالميةاإلوالنوافذ 

2021عــــام الربــــع الثــــاني مــــن بنهايــــة 

العــامالربــع المماثــل مــن مقارنــة بنهايــة 

.مليار ريال عماني26.3الساب  والبالغ 

27.3
ع قيمة ودائاالرتفا  في

هايـة بنالبنوك التقليديـة

ـــن ـــاني م ـــع الث ـــام الرب ع

ــــــة 2021 ــــــة بنهاي مقارن

العـامالربع المماثـل مـن 

ــــى الســــاب   ا لتصــــل  ل

.عمانيمليار ريال 20.8

االرتفـــا  فـــي  جمـــالي 

القطــــا  ودائــــع قيمــــة 

الربـــــع بنهايـــــة الخـــــاص 

ــاني مــن  ــام الث 2021ع

مليـار 17.4نحو مسجال

ريــــال عمــــانيا مقارنــــة 

مليـــار ريـــال 16.3بنحـــو

ــــاني  الربــــع بنهايــــةعم

ـــــل مـــــن  العـــــام المماث

.الساب 

البن  المركزي العمانيا النشرة اال صائية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

الوضع النقديمؤشرات تابع  .4

6.7 6.1 6.1 6.6 6.7

18.7 19.2 19.7 20.4 20.8

22.9 24.3 25.7 26.3 27.3

2017 2018 2019 2020 2021

األصول االجنبية  إجمالي الودائع إجمالي القروض والتمويل

المصرفيةالمؤشرات4.2

1.8% 6.5%



المؤشرات المصرفية في السلطنة بنهاية الربع الثانيتطور (: 12)ش ل 

(2021–2017) الفترة خالل 
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 .رمليار 

 جمـــالي قيمـــة القـــروا الشخصـــية 

ا 2021عــام الربــع الثــاني مــن بنهايــة

بنهايـــة مقارنـــة % 2.5بنحـــو مرتفعـــا  

.العام الساب الربع المماثل من 

8.7
نســبة مجمــو  القــروا 

بع الربنهاية الودائع  لى 

.2021من عام الثاني 

البن  المركزي العمانيا النشرة اال صائية الفصلية: المصدر

)%(

الوضع النقديمؤشرات تابع  .4

11.6 11.7 11.9 12.2 12.6

13.7 14.4 16.1 18.1 18.9

107.4 109.1 110.8 108.9 109.3

2017 2018 2019 2020 2021
الودائع بالعملة األجنبية  لى  جمالي الودائع القروا بالعملة األجنبية  لى  جمالي القروا القروا  لى  جمالي الودائع

متوســـط ســـعر الفائـــدة 

علـــى  جمـــالي القـــروا  

الربــع الثــاني مــنبنهايــة

ا مرتفعـــــــا  2021عــــــام 

مقارنــــــــة % 2.3بنحــــــــو 

ن بنهاية الربع المماثل مـ

.العام الساب 

المصرفيةالمؤشراتتابع4.2

109.3% 5.5%




