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فال ضاو  يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي  الاادلل لويولا 

ص أثار السيدسدت المدلي  التل اتخذتهد السوطن  من أجل امتصاد

. لاالنخفاادا المسااتمر رسااندر الاانفط صوااا االقتصاادي الاااوطن

  ويتندول هذا التقرير مجموصا  مان أهال الماتارات االقتصاديي

ل الاكوم ، التل تتكل اننكدسد لوسيدسدت المدلي  المتخذة من قب

والتاال ماان أهمهااد ماتاارات الناادتال الماواال االجماادلل، والمدلياا  

.الندم ، والتجدرة الخدرجي ، والوضع النقي 

2021يناير–2020ثالثالالربع



*

2021يناير–2020ثالثالالربع
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لاا المحالنااا  فاا االنخفااا 

( ةالجا ياباألسااا )االجماال 

امعااماا لثالااثاالربااعبنهايااة

2020.

اتااليارا جملاةف االنخفا 

معاااامااا ثالاااثالالرباااعبنهاياااة

2020.

اقاالنفااإجمااال فاا االنخفااا 

الرباااااعبنهاياااااةبالدولاااااةالااااااام

.2020عامم ثالثال

اتاياارا حصاللةفا االنخفاا 

الشااار اتعلاا الااد  ضااري ة

عااااممااا الثالاااثالرباااعبنهاياااة

2020.

الصاااااااا  اتقلماااااااةإجماااااااال 

ما الثثالالربعبنهايةالسلالة

.2020عام

الصاااااااا  اتمساااااااا مةنسااااااا ة

قلمااااااةإجمااااااال فاااااا النفطلااااااة

الااثثالالربااعبنهايااةالصااا  ات

.2020عامم 

قلمااااةإجمااااال فاااا االنخفااااا 

بال ناااااااا األجن لااااااااةاألصاااااااا  

عالرباابنهايااةالامااان المر اا  

.2020عامم ثالثال

افةالمضااالقلمااةفاا االنخفااا 

بااعالربنهايااةالخدملااةلألنشااطة

.2020عامم ثالثال

ةالقلماااإجماااال فااا االنخفااا 

طلةالنفغلرلألنشطةالمضافة

عااااممااا ثالاااثالالرباااعبنهاياااة

2020.

الااماااااةالم ازناااااةعجااااا نسااااا ة

المحلااااااا الناااااااا  إلااااااا للدولاااااااة

هاياةبنالجا يةباألساا االجمال 

.  م2020عامم الثالثالربع

قلمااااةإجمااااال فاااا االنخفااااا 

اتللاا زا اإلنمائلااةالمصااروفات

ماا ثالااثالالربااعبنهايااةالمدنلااة

.2020عام

انالملااا فاااائ فااا االنخفاااا 

ما ثثالاالالربعبنهايةالتجا  

.2020عام

الاا ا  اتقلمااةفاا االنخفااا 

ما الاثثالالربعبنهايةالسلالة

.2020عام

إجماال عل الفائدةسارمت سط

ما ثثالالالربعبنهايةالقرو 

.2020عام

ائلةالشارالق ةحجمف انخفا 

عالرباااابنهايااااةالامااااان للريااااا 

.2020عامم ثالثال

ج ساالمالاجا قلماةف   فاعاإل

للساااالطنةالاامااااةالم ازنااااةفاااا 

عااااامماااا ثالااااثالالربااااعبنهايااااة

2020 .

.يعكس المقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق*
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الندتال الماول منيل النمو

اإلجمدللالماولالندتال1.1

باألسااااا االجماااال المحلااا الناااا  فااا االنخفاااا 16.5%

قلمتاا مااامسااجا2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااةالجا يااة

عماان لايرمللاا 21.8بنح مقا نةعمان لايرمللا 18.2

.السابقالاامم المماث الربعبنهاية

لمضاافةاالقلمةنخفا ال إ ئلس بشك نخفا اال ذايا ى

عااامماا الثالااثالربااعبنهايااة% 24.4بنحاا النفطلااةلألنشااطة

.السابقالاامم المماثلةبالفترةمقا نة2020

النفطي ارنتط 1.2

ةالمضااافالقلمااةفاا االنخفااا مقاادا عمااان لايرمللااا 1.9

نحا مسجلة2020عامم ثالثالالربعبنهايةالنفطلةلألنشطة

عمااان لايرمللااا 7.7بنحاا مقا نااة، عمااان لايرمللااا 5.8

.السابقالاامم المماث الربعبنهاية

بشااك النفطلااةلألنشااطةالمضااافةالقلمااةفاا اإلنخفااا يااا ى

% 28.3بنحا الخاامللنفطالمضافةالقلمةانخفا ل إ ئلس 
مللاا 4.6نحا بلا حلاث، 2020عاامما ثالثالالربعبنهاية

الرباعبنهاياةعماان لايرمللاا 6.5بنحا مقا ناة، عماان لاير

.السابقالاامم المماث 

حلااث%3.5بنحاا الط لااا للغااازالمضااافةالقلمااةنخفضاا ا

عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااةعمااان لايرا مللاا1.15 بلغاا

الرباااعبنهاياااةعماااان لايرا مللااا1.19بنحااا مقا ناااة2020

.السابقالاامم المماث 

النفطي غيرارنتط 1.3

لارغلألنشاطةالمضاافةالقلماةإجمال عمان لايرمللا 13.2

بنحااا نخفضاااام2020عااااممااا ثالاااثالالرباااعبنهاياااةالنفطلاااة

.السابقالاامم لمماث االربعبنهايةمقا نة% 12.4

% 19.8بنحاا الصااناعلةلألنشااطةالمضااافةالقلمااةانخفضاا 
المماثا الرباعبنهاياةمقا ناة2020عامم ثالثالالربعبنهاية

مااةالقلنخفااا اإلاا االنخفااا  ااذاويااا ى، السااابقالاااامماا 

بنحا واإلنشاااات%24.6بنحا التح يللةللصناعاتالمضافة

21%.

نهاياةبالخدملةلألنشطةالمضافةالقلمةف نخفا اال% 10.6

ماا المماثاا الربااعبنهايااةمقا نااة2020عااامماا ثالااثالالربااع

.السابقالاام

هاياةبنساما واأللل  اعاةالمضاافةالقلماةف اال  فاع% 9.8

ماا المماثاا الربااعنهايااةبمقا نااة2020عااامماا ثالااثالالربااع

.السابقالاام

لربعابنهايةالنفطيةلألنشطةالمضافةالقيمة(: 2)شكل

(2020-2016)الفترةخالللثالثا

(عمان لايرمللا )

3.9 4.8
6.7 6.5

4.6

0.9
1.0 1.2 1.2 1.2

4.8
5.8
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5.8

2016 2017 2018 2019 2020

النفط الخدل الغدز الطبينل ارنتط  النفطي 

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

الجاريةباألسعاراالجماليالمحليالناتجتطور(: 1)شكل

-2016)الفترةخاللثالثاللربعابنهايةالتغيرومعدالت

2020)
(عمان لايرمللا )

(%)

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

م دئ ( #)أول )*( 

0.4 0.5 0.5 0.5 0.6

4.0 4.2 4.1 4.1 3.3

9.8 10.2 10.6 10.4 9.3

2016 2017 2018 2019 2020

الزراص  وارسمدك ارنتط  الصندصي  ارنتط  الخيمي 

بعلرابنهايةالنفطيةغيرلألنشطةالمضافةالقيمة(: 3)شكل

(2020-2016)الفترةخاللثالثال

(عمان لايرمللا )

لنشااااطالمضاااافةالقلماااةفااا اإلنخفاااا % 35.7

عااااممااا الثالاااثالرباااعبنهاياااةوالمطااااعمالفناااا ق

.ابقالسالاامم المماث الربعبنهايةمقا نةم2020

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 
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5.0
6.0 7.8 7.9 6.0

8.1 8.4 9.7 9.5 8.5

-4.4 -3.0
-1.9 -1.5

-2.4

2016 2017 2018 2019 2020

اإليرايات  االنفدق الندل  الفدئا أو النجز

الندم الموازن 2.1

ناةالم ازفا ساج المالاجا قلماةفا   فاعاإل% 58.5

مساجا2020عاامما ثالثالالربعبنهايةللسلطنةالاامة

لايرلاا مل1.5بنحا مقا ناةعماان لايرا مللا2.4نح 

.السابقالاامم المماث الربعبنهايةعمان 

الربااعبنهايااةياارا اتاإلإجمااال فاا االنخفااا 24.4%

لايرمللاااا 6نحااا بلغااا حلاااث، 2020عااااممااا ثالااثال

الرباعبنهاياةعماان لايرمللاا 7.9بنحا مقا ناة، عمان 

.السابقالاامم المماث 

نهاياةبللسلطنةالااماإلنفاقإجمال عمان لايرمللا 8.5

% 10.9بنحااا انخفضااام، 2020عاااممااا ثالاااثالالربااع
.السابقالاامم المماث الربعنهايةبمقا نة

اإليرايات2.2

اإلياارا اتإجمااال فاا االنخفااا عمااان لايرا مللاا1.8

الربااعبنهايااةعمااان لايرمللااا 4.1إلاا لتصاا النفطلااة

.2020عامم ثالثال

الرباعبنهاياةالنفطلةغلراإليرا اتف نخفا اإل% 4.6

امالام المماث الربعنهايةبمقا نة2020عامم ثالثال

بنح  اتالشرعل الد  ضري ةنخفا إلنتلجة، السابق

%.23.3بنح الجمر لةوالضري ة27.9%

الندلاإلنفدق2.3

لربعابنهايةالجا يةالمصروفاتحجمف االنخفا 3%

لايرمللاا 6.4حا ال بلغ حلث، 2020عامم لثالثا

.الااماالنفاقإجمال م % 76.3نح  وشكلعمان 

نهاياةبالقارو عل الف ائدإجمال ف اال  فاع% 58.8

699.8نحاا بلغاا حلااث، 2020عااامماا ثالااثالالربااع
لايرمللاااا ن440.6بنحاااا مقا نااااة، عمااااان لايرمللاااا ن

.السابقالاامم المماث الربعبنهايةعمان 

المصاااااروفاتحجااااامإجماااااال فااااا االنخفاااااا % 28.4

نتلجاااة2020عااااممااا لثالاااثاالرباااعبنهاياااةاالساااتثما ية

حااا بنالمدنلاااةللااا زا اتاإلنمائلاااةالمصاااروفاتانخفاااا 

حا بنالمدنلاةللا زا اتالرأسماللةومصروفات، 46.1%

 ااا % 12.9بنحاا الاانفطانتااا ومصااروفات% 36.4

. الفترةنفس

الربااعبنهايااةوالاادعمالمسااا ماتفاا االنخفااا % 51.5

امالام المماث الربعبنهايةمقا نة2020عامم الثالث

.السابق

أووالفائضالعامواالنفاقااليراداتإجماليتطور(: 4)شكل

(2020-2016)الفترةخاللثالثاللربعابنهايةالعجز

(عمان لايرمللا )

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

تلفةالمخالبنودحسبللسلطنةالعاماالنفاقتطور: ( 6)شكل

(2020-2016)الفترةخاللثالثاللربعابنهاية

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

النفطيةوغيرالنفطيةااليراداتقيمةإجماليتطور(: 5)شكل

(2020-2016)الفترةخاللثالثاللربعابنهاية

(عمان لايرمللا )

نهايةبالرأسماللةاإليرا اتقلمةف اإل  فاع34%

الربااعبنهايااةمقا نااةم2020عااامماا الثالااثالربااع

.السابقالاامم المماث 
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3.5
4.4

6.1 5.9

4.1

1.5 1.6 1.6 2.0 1.9

2016 2017 2018 2019 2020

االيرايات النفطي  االيرايات غير النفطي 

5.8 6.1 6.6 6.7 6.5

1.9 2.0 1.9 1.8 1.3

0.5 0.4 0.6 0.5 0.3

2016 2017 2018 2019 2020

المصروفدت الجدري  المصروفدت االستثمدري 

المسدهمدت واليصل 

(عمان لايرمللا )



التجدر الميزان3.1

جاا  التالملا انفاائ فا نخفاا االعمان لايرمللا 1.6

الرباااعنهاياااةبمقا ناااة،2020عااااممااا ثالاااثالالرباااعبنهاياااة

.عمان لايرمللا 2.7نح مسجا،السابقالاامم المماث 

ما ثالاثالالرباعبنهاياةالتجاا  الملا انفا االنخفا يُا ى

لالةالساالصاا  اتقلمةانخفا إل  ئلس بشك 2020عام

.قالسابالاامم المماث الربعبنهايةمقا نة% 21.5بح ال 

الرباااعبنهاياااة% 11بنحااا السااالالةالااا ا  اتقلماااةانخفضااا 

مقا ناةعماان لايرمللاا 6نح مسجلة2020عامم ثالثال

الاااامماا المماثاا الربااعبنهايااةعمااان لايرمللااا 6.8بنحاا 

.السابق

السوني الصديرات3.2

إجماال ما % 61نح عل النفطلةالصا  اتقلمةاستح ذت

مقا نااة، 2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااةالصااا  اتقلمااة

. السابقالاامم المماث الربعبنهاية% 69بنح 

الخاااامالااانفطصاااا  اتقلماااةإجماااال عماااان لايرمللاااا 3.9

% 29.3بنحاا منخفضااا، 2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااة
وانخفضااا ، الساااابقالاااااممااا المماثااا الرباااعنهاياااةبمقا ناااة

.%25.6بنح المسا الط لا الغازصا  ات

ةالنفطلااغلاارالصااا  اتقلمااةإجمااال عمااان لايرا مللاا2.2

% 12.7بنحاا انخفضاام، 2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااة
.السابقالاامم المماث الربعنهايةبمقا نة

ثالاثالالرباعبنهاياةانخفاضاا ًاأل ثر  النق ماداتصا  ات

الرباعنهاياةبمقا ناة%92.4بنحا ةمنخفضا، 2020عاامم 

.السابقالاامم المماث 

السوني الواريات3.3

ماــاااااااااااـداتالوجهـــــاااااااااااـ ةاألوتالآلاوا  ات ساااااااااااتح ذ

إجمااال ماا % 20.6نحاا علاا وأج اؤ ــــــــااـاكهربائلــااـةال

، 2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااةالساالالةالساالطنةوا  ات

منتجاااتووا  ات، ومصاان عا هاالاا يااةالماااا نوا  ات للهااا

نحاا بالكلماويااةالصااناعاتمنتجااات اتووا ، الن ا لااةمملكااةال

.التر لبعل % 9.2، 9.7%، 15.1%

الميزانفيوالعجزالفائضقيمةإجماليتطور(: 7)شكل

لفترةلثالثالالربعبنهايةوالوارداتوالصادراتالتجاري

(2016-2020)

1.2 1.9 4.1 4.3 2.7

7.7
9.1 11.6 11.1

8.7

6.6 7.3

7.5 6.8 6.0

2016 2017 2018 2019 2020
أوالاج الفائ  السلالةالصا  ات

السلالةال ا  ات

(عمان لايرمللا )

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

وغيرالنفطيةالصادراتقيمةمساهمةنسبةتطور(: 8)شكل

الثالثالربعبنهايةالصادراتإجماليفيالتصديروإعادةالنفطية

(2020-2016)للفترة

56.7 58.7 66.3 68.6 61.0

23.3 25.8 22.3 22.2 24.7
20.0 15.5 11.5 9.2 14.3

2016 2017 2018 2019 2020

الصديرات النفطي  الصديرات غير النفطي  إصدية التصيير

.يةالشهراالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

(%)

ديرالتصإعا ةقلمةإجمال عمان لايرا ملل1.2

بنحاا ار فااام2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااة

.بقالساالاامم المماثلةبالفترةمقا نة22.3%

2021يناير–2020ثالثالالربع

لةالامانالصا  اتف اإلنخفا عمان لايرملل ن112.4

م لثالثاالربعبنهايةالسا  يةالاربلةللمملكةالنفطلةغلر

،السابقالاامم المماث الربعبنهايةمقا نة2020عام

.%24.4بنح منخفض 

ةالمملكم السلطنةوا  اتف اإل  فاع41.3%

2020عامم الثالثالربعبنهايةالسا  يةالاربلة

.السابقالاامم المماث الربعبنهايةمقا نة

ةللسالطنالسالالةالا ا  ات ملاةإجماال م % 75.5

المنافذ ا م يتم2020عامم ثالثالالربعبنهاية

.الجمر لةال حرية



النقيصرا4.1

بنهاياااة( 2م)المحللاااةالسااال لةإجماااال فااا اال  فااااع% 11

لايرمللاا 19.3نحا مساجا2020عاامما ثالثالالربع

الرباعبنهاياةعماان لايرمللاا 17.4بنحا مقا ناة، عمان 

.السابقالاامم المماث 

ثالاثالالرباعبنهاياة%13.4بنح ( 1م)النقدعر   فعا

مقا ناة، عماان لايرمللاا 5.7نح مسجا2020عامم 

الاااامماا المماثاا الربااعبنهايااةعمااان لايرمللااا 5بنحاا 

.السابق

ةبنهايااالخااا القطاااعو ائااعإجمااال فاا اال  فاااع9.5%

لايرمللاا 16.4نحا مساجا2020عاامما ثالثالالربع

الربااعبنهايااةعمااان لايرمللااا 15بنحاا مقا نااة، عمااان 

.السابقالاامم المماث 

 ااا ماا الممناا  والتم ياا القاارو قلمااةإجمااال ا  فااع

الرباعبنهاية% 2.1بنح االساملةوالن افذالتجا يةال ن  

لايرمللااا 26.4نحاا بلاا حلااث، 2020عااامماا ثالااثال

الرباعبنهاياةعماان لايرمللاا 25.9بنحا مقا ناة، عمان 

.السابقالاامم المماث 

الشخصااالةالقااارو قلماااةإجماااال عماااان لايرمللااا 8.5

% 0.5بنحا نخفضاا ًم، 2020عاامما ثالاثالالرباعبنهاية
.السابقالاامم المماث بالربعمقا نة

ةبنهايااالقاارو إجمااال علاا الفائاادةسااارمت سااط5.5%

مقا ناة% 2.1بنحا مر فااا ً، 2020عاامما ثالثالالربع

.السابقالاامم المماث الربعبنهاية

الثلثالربعابنهايةالسلطنةفيالنقودمؤشراتتطور(: 9)شكل

(2020–2016) الفترةخالل

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 

وإجماليالخاصالقطاعودائعإجماليتطور(: 10)شكل

لطنةالسفياألجنبيةواألصولالتجاريةالبنوكفيالقروض

(2020-2016)الفترةخاللثالثاللربعابنهاية

.ةالشهرياالحصائلةالنشرة، والمال ماتلاحصااال طن المر  : المصد 
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19.3

2016 2017 2018 2019 2020

المصد النقد (1م)النـقـــدعر  ( 2م)المحللةالسل لة

(عمان لايرمللا )

(عمان لايرمللا )
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13.0 13.8 14.1 15.0 16.4

21.8 23.1 24.8 25.9 26.4
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االجن لةاالص   الخا القطاعو ائع

للريااااا الشااارائلةالقااا ةحجااامفااا االنخفاااا % 2

حلااث، 2020عااامماا ثالااثالالربااعبنهايااةالامااان 

104.0نحااا الحقلقااا الصااار ساااارمؤشااارساااج 

المماثا الرباعبنهاياةنقطة106.1بنح مقا نةنقطة

.السابقالاامم 

2021يناير–2020لثالثاالربع

الترائي والقوةارجنبي ارصول4.2

لاةاألجن األصا  قلمةإجمال ف االنخفا % 1.4

عاام مالثالاثاالرباعبنهاياةالامان المر   بال ن 

مقا نااةعمااان لايرمللااا 6.5نحاا مسااجا2020

ما المماثا الربعبنهايةعمان لايرمللا 6.6بنح 

.السابقالاام



(عمان لايرمللا )

(%)

(%)

(%)

() ()

 دماتمسا مةبس ب100اليساو النا  م النفطلةغلرواالنشطةالنفطلةاالنشطةمسا مةجمعحاص : ماحظة

المنت عل اإلعاناتناقصوالضرائبم اشرةغلربطريقةالمقد ةالماللةال ساطة

م دئ ( #)أول )*( 

OMR
OMR

(%)

18.5 19.9 22.2 21.8 18.2

-7.8

8.0 11.5

-2.0

-16.5
2016 2017 2018 2019 # 2020*

الندتال الماول منيل النمو


