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يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات

الماليةةة التةةي اتخةةذتنا سةةلطنة عمةةان مةةأ لجةةت امتصةةاا لخةةر االنخفةةا
المستمر ألسعار النفط على االقتصاد الوطني .ويتنةاو هةذا التقريةر
مجموعةةةةة مةةةةأ لهةةةةال المؤشةةةةةرات االقتصةةةةادية التةةةةي تشةةةة ت انع اسةةةةةا
للسياسةةةات الماليةةةة المتخةةةذة مةةةأ قبةةةت الح ومةةةة والتةةةي مةةةأ لهمنةةةا

مؤشرات الناتج المحلةي االجمةالي والماليةة العامةة والتجةارة الخارجيةة
والوضع النقدي.

05
لهال النتائج*

2.9

16.1%

مليار

االرتفاع فةي النةات ج
المحلةةي االجمةةالي
(باألسةةةعار الجاريةةةة)

ريا عماني

بننايةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةام
 2021م.

13.6%

االرتفةةاع فةةةي القيمةةةة
المضةةةةةافة لألنشةةةةةطة
الصةةناعية بننايةةة عةةةام
 2021م.

االرتفاع في القيمة المضافة لألنشطة
النفطية بنناية عام  2021م.

1.2

3.7%

28.7%

5.9%

مليار ر.ع
قيمةةة العجةةز الم سةةجت

نسةةبة عجةةز الموازنةةة

االرتفاع في جمةالي

االنخفةةةةةةةةةةةا

فةةي الموازنةةة العامةةة

العامةةة للدولةةةة لةةةى

اإليةرادات بننايةة عةام

جمةةةةةةةةةالي االنفةةةةةةةةةةاق

للدولةةةةةة بننايةةةةةة عةةةةةام

النةةةةةةةةةةةاتج المحلةةةةةةةةةةةي

 2021م.

العةةام بالدولةةة بننايةة

 2021م.

اإلجمةةةالي باألسةةةةعار
الجاريةةةة بننايةةةةة عةةةةام

 2021م.

عام  2021م.

فةةةةةةةةةةةي

06
لهال النتائج*

1.4

45.5%

مليار

االرتفةةاع فةةي قيمةةة

الصةةادرات السةةلعية
بنناية عام  2021م.

ريا عماني

49.5%

االرتفةةةاع فةةةةي قيمةةةةة

الةةةةةواردات السةةةةةةلعية
بنناية عام  2021م.

االرتفاع في فائض الميزان التجاري بنناية
عام  2021م.

58.3%

5.6%

31.5%

2.3%

نسةةةةةةبة مسةةةةةةةاهمة

متوسةةةةةةةةةةط سةةةةةةةةةةعر

االرتفاع فةي جمةالي

االرتفةةةةاع فةةةةي جةةةةةال

الصةةةادرات النفطيةةةة

الفائدة على جمالي

قيمةةةةةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةةةةةو

القةةةةةةةةةوة الشةةةةةةةةةةرائية

فةةي جمةةالي قيمةةة

القةرو

بننايةة عةةام

األجنبيةةةةةةةةةة بالبنةةةةةةةةةة

للريةةةةةةةةةةا العمةةةةةةةةةةاني

الصةةةةةةادرات بننايةةةةةةةة

 2021م.

المركةةةةةةزي العمةةةةةةاني

بنناية عام  2021م.

عام  2021م.

بنناية عام  2021م.
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 . 1مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي

 1.1الناتج المحلي اإلجمالي

33

39.7%

مليار ر.ع

االرتفةةةةةةةةةةةةةاع فةةةةةةةةةةةةةي

متوسط سعر النفط
بننايةة عةام  2021م

جمةةةةةةةةالي قيمةةةةةةةةة النةةةةةةةةاتج المحلةةةةةةةةي

مرتفعةةةةةةا مةةةةةةأ 46.0

اإلجمالي باألسعار الجارية بنناية عةام

دوالر/برميةةةت بننايةةةة

 2021م مقارنة بنحو  28.4مليةار ريةا

عةةةةةام  2020م لةةةةةةى

31.9%

مسةةةةةةةةاهمة األنشةةةةةةةةطة
النفطيةةةةةةة فةةةةةةي النةةةةةةاتج
المحلةةةةةةةةةةي اإلجمةةةةةةةةةةةالي
باألسةةعار الجاريةةة بننايةةةة
عام  2021م.

عمةةاني بننايةةةة عةةةام  2020م مرتفعةةةا

 64.3دوالر/برميت.

بنحو .% 16.1

ش ت ( :) 1تطور الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية خال الفترة
( 2021- 2019م)*
36.0
34.0

16.1

33.9

33.0

20.0
10.0

32.0

30.0

28.4

28.0

-3.8

-10.0

-16.0

26.0

0.0

-20.0

24.0

2021
معدل النمو ()%

2020

2019

الناتج المحلي (مليار ر.ع )

* مبدئي ،تم تحديث بيانات نظام الحسابات القومية ( ) SNAلعام  2008م  ،واعتماد سنة األساس  2018م.
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 . 1تابع مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي

 1.2األنشطة النفطية

46.6%

2.9

4.8%

مليار ر.ع

االرتفةةةةةاع فةةةةةةي القيمةةةةةةة االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي القيمةةةةةةةة

المضةةةافة للةةةةنفط الخةةةةام

المضةةافة للزةةةاز الطبيعةةةي

بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةام  2021م

بننايةة عةةام  2021م

لتصةةت لةةى  9مليةةار ريةةا

بلزت نحو  1.55مليار ريةا

عمةاني مقارنةة بنحةةو 6.1

عمةاني مقارنةةة بنحةةو 1.48

مليةار ريةا عمةاني بننايةة

مليةةار ريةةةا عمةةاني بننايةةةة

عام  2020م.

عام  2020م.

ية

االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي القيمةةةةةةةة المضةةةةةةةافة
لألنشةةةةةةةطة النفطيةةةةةةةةة بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةام
 2021م مسجلة نحو  10.5مليار ريا
عمةةاني مقارنةةة بنحةةةو  7.6مليةةار ريةةةا
عماني بنناية عام  2020م.

ش ت ( :) 2القيمة المضافة لألنشطة النفطية خال الفترة ( 2021- 2020م)*
( مليار ريال عماني)

10.5

9.0

1.5

1.5

2021

2020

األنشطة النفطية
* مبدئي

7.6

6.1

الغاز الطبيعي

النفط الخام
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 . 1تابع مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي

 1.3األنشطة غير النفطية

24

7.7%

6.5%

مليار ر.ع
جمةالي القيمةة المضةافة لألنشةطة غيةر
النفطيةةةةة بننايةةةةة عةةةةام  2021م مرتفعةةةةا
بنحةو  % 8.4مقارنةة بننايةة عةةام  2020م
والبالغ  22.2مليار ريا عماني .

االرتفةةةاع فةةةي القيمةةةة

االرتفةةةةاع فةةةةي القيمةةةةة

المضةةةةةةافة لألنشةةةةةةطة

المضةةةةةةةةةةةافة للزراعةةةةةةةةةةةة

الخدميةةةةة بننايةةةةة عةةةةام

واألسةةما

بننايةةة عةةام

 2021م مقارنةة بننايةة

 2021م م قارنةةة بننايةةة

عام  2020م.

عام  2020م.

االرتفةةاع فةةي القيمةةة المضةةافة لألنشةةطة الصةةناعية بننايةةة عةةام  2021م

مقارنةةةة بننايةةةة عةةةام  2020م نتيجةةةة ارتفةةةاع القيمةةةة المضةةةافة للصةةةناعات

13.6%

التحويليةةةة بنحةةةو  % 40.8و مةةةدادات ال نربةةةاء والميةةةاا ولنشةةةطة الصةةةر
الصحي بنحو  % 5.7والتعديأ واستزال المحاجر بنحو .% 4.3

ش ت ( :) 3القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية خال الفترة ( 2021- 2020م)*
( مليار ريال عماني)

16.6

15.6

6.7

5.9
0.8

0.7

2021
* مبدئي

األنشطة الخدمية

2020
األنشطة الصناعية

الزراعة واألسماك
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 . 2مؤشرات المالية العامة

 2.1الموازنة العامة

1.2

5.9%

االنخفةةا

28.7%

مليار ر.ع

فةةي جمةةالي

قيمةةةةةة اإلنفةةةةةاق العةةةةةام
للدولةةةةةةة بننايةةةةةةة عةةةةةةةام

االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةةي جمةةةةةةةةالي
اإليةةةةةةةةرادات بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةام
 2021م

 2021م مقارنةةةة بننايةةةة
عةةةةةةام  2020م ليصةةةةةةت

لةةةةى نحةةةةو  12.2مليةةةةةار
ريا عماني.

قيمةةة العجةةز المسةةجت فةةي الموازنةةة
العامة للدولة بنناية عام  2021م.

يةةة

بلزةةةت نحةةةو

 10.9مليةةةةار ريةةةةا عمةةةةاني
مقارنة بنحو  8.5مليةار ريةا
عماني بنناية عام  2020م.

ش ت ( :) 4تطور جمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض لو العجز
خال الفترة ( 2021 – 2017م)
(مليار ريال عماني)

12.2

12.9

13.2

13.6

10.9
-1.2

8.5

10.6

10.9

2021
الفائض أو العجز
المصدر :وزارة المالية.

-4.4
2020

12.3

-2.6

-2.6

8.5
-3.8

2019

2018

2017

االنفاق العام

اإليرادات
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 . 2تابع مؤشرات المالية العامة

 2.2اإليرادات

41.1%

2.0%

االرتفةةةةةةاع فةةةةةةي ةةةةةةافي

االرتفةةةةةاع فةةةةةي جمةةةةةالي

يةةةةرادات الةةةةنفط بننايةةةةةة

اإليةةةرادات غيةةةر النفطيةةةة

بلزت

بننايةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةام  2021م

ي

عام  2021م

نحةةةةةةةو  5.6مليةةةةةةةار ريةةةةةةةا

مقارنةةةةةةةة بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةام

عماني مقارنة بنحو 3.9

 2020م.

2.4

مليار ر.ع
االرتفاع في جمالي اإليرادات النفطية
لتصت لى  8.2مليار ريا عماني بنناية

مليار ريةا عمةاني بننايةة

عةةةةام  2021م مقارنةةةةة بنحةةةةو  5.8مليةةةةار

عام  2020م.

ريا عماني بنناية عام  2020م.

ش ت ( :) 5تطور جمالي قيمة االيرادات النفطية وغير النفطية
خال الفترة ( 2021 – 2017م)

8.2

8.0

8.6

6.2

5.8
2.8

2.7

2.6

2021

2020

2019

االيرادات غير النفطية
المصدر :وزارة المالية

(مليار ريال عماني)

2.4

2.3

2018

2017

االيرادات النفطية
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 . 2تابع مؤشرات المالية العامة

 2.3اإلنفاق العام

46.5%

999.8

779.5

9.9%

مليون ر.ع

مليون ر.ع

نسةةةةةةبة مصةةةةةةروفات

جمةةالي خدمةةة الةةةديأ

نسةةةةةةبة المصةةةةةةروفات

جمةةةةةةةةةةةةالي قيمةةةةةةةةةةةةة

الوزارات المدنية مأ

العةةةةةةام بننايةةةةةةة عةةةةةةام

االسةةةةةةةةةةت مارية مةةةةةةةةةةأ

مصةةةةروفات قطةةةةاعي

جمالي المصروفات

 2021م وشةةةةةةةةةةة لت

جمةةةةةةةةةةالي االنفةةةةةةةةةةةاق

الةةنفط والزةةاز بننايةةة

الجاريةةةة بننايةةةة عةةةةام

نحةةةةةةةةةةةو % 11.1مةةةةةةةةةةةأ

الح ةومي بننايةةة عةةام

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  2021م

بلزت

جمةةةالي المصةةةروفات

 2021م

بلزةةةت

الجارية .

نحةةةةو  1.2مليةةةةار ريةةةةا

مةةأ جمةةالي االنفةةةاق

عماني.

الح ومي.

 2021م

ي

نحةةو  4.2مليةةةار ريةةةا

عماني.

يةةة

وشةة لت نحةةةو % 6.4

ش ت ( : ) 6نسبة مساهمة البنود المختلفة لإلنفاق مأ جمالي اإلنفاق الح ومي
خال الفترة ( 2021 – 2017م)
( )%

74.4

9.9

9.4

2021
مساهمات ونفقات أخرى
المصدر :وزارة المالية

73.2

72.0

71.9

72.7

18.7

20.2

21.2

21.6

8.1

2020

7.8

2019
المصروفات االستثمارية

6.9

2018

5.7

2017
المصروفات الجارية
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 . 3مؤشرات التجارة الخارجية

 3.1الميزان التجاري

5.2

مليار ر.ع
جمةةالي قيمةةة الفةةائض فةةي الميةةزان
التجةةاري بننايةةة عةةام  2021م مرتفعةةا
بنحةةو  1.4مليةةار ريةةا عمةةاني مقارنةةة
بنناية عام  2020م.

45.5%

49.5%

االرتفةةةةةاع فةةةةةي قيمةةةةةة

االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي قيمةةةةةةةة

الصةةةةةةةادرات السةةةةةةةلعية

الواردات السلعية بنناية

بننايةةةةةةة عةةةةةةام  2021م

عام  2021م مسجلة نحو

مسةةةةةةةةجلة نحةةةةةةةةةو 17.1

 11.9مليةةار ريةةا عمةةاني

مليةةةةةةار ريةةةةةةةا عمةةةةةةةاني

مقارنة بنحو  8مليار ريةا

مقارنةةةةةةةةة بنحةةةةةةةةةو 11.7

عمةةةةةةةاني بننايةةةةةةةة عةةةةةةةام

مليةةةةةةار ريةةةةةةةا عمةةةةةةةاني

 2020م.

بنناية عام  2020م.

ش ت ( :) 7تطور جمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان التجاري والصادرات والواردات
خال الفترة ( 2021 – 2017م)
( مليار ريال عماني)

17.1
11.7

11.9

8.5

8.0

5.2

3.8

2021

2020

الواردات السلعية
المصدر :اإلدارة العامة للجمار

14.9

9.9

12.7
10.2

6.4

6.1

2.5

2019

2018

2017

الصادرات السلعية

شرطة عمان السلطانية

16.1

الميزان التجاري
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 . 3تابع مؤشرات التجارة الخارجية

 3.2الصادرات السلعية

1.3

91.2%

42.2%
االرتفةةةةةاع فةةةةةي جمةةةةةالي

االرتفةةةةةةةةاع فةةةةةةةةي قيمةةةةةةةةة

قيمة الصادرات النفطيةة

الصةةةادرات غيةةةر النفطيةةةة

بننايةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةام  2021م

بننايةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةام  2021م

مقارنةةةةةةةةة بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةام

مقارنةةةةةةةةة بننايةةةةةةةةة عةةةةةةةةةام

 2020م.

 2020م.

االرتفاع فةةةةةةةي

مليار ر.ع
جمةةالي قيمةةةة عةةادة التصةةةدير بننايةةةة
عةةةام  2021م منخفضةةةا بنحةةةو % 22.5
مقارنة بنناية عام  2020م.

ادرات اللدائأ والمطاط ومصةنوعاتنا وهةي لك ةر الصةادرات

غير النفطية ارتفاعا بنناية عام  2021م مقارنة بنناية عام  2020م.

386.3%

ش ت ( :) 8تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية و عادة التصدير في جمالي
الصادرات خال الفترة ( 2021 – 2017م)
()%
33.9

14.5
25.8

9.7
21.7

11.5
23.2

58.3

59.6

68.5

65.3

58.2

2021

2020

2019

2018

2017

7.7

إعادة التصدير
المصدر :اإلدارة العامة للجمار

الصادرات غير النفطية

شرطة عمان السلطانية

الصادرات النفطية

16.7

25.1
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 . 3تابع مؤشرات التجارة الخارجية

 3.3الواردات السلعية

284%

62.4%

35.6%

االرتفةةةةةاع فةةةةةةي واردات
المنتجةةةةةةةات المعدنيةةةةةةةة

بننايةةةةةةة عةةةةةةةام  2021م
مقارنةةةةةةة بننايةةةةةةة عةةةةةةام
 2020م.

االنخفا

في القيمة

المضةةةةةافة لألنشةةةةةطة

مةةةةأ جمةةةةالي واردات سةةةةلطنة عمةةةةان
الخدميةةةة بننايةةةة عةةةام

بننايةة عةام  2021م تسةتورد مةأ دولةة
 2020مقارنةةة بننايةةةة

مةةةةةةأ جمةةةةةةالي قيمةةةةةةةة
الةةةةةةةةواردات السةةةةةةةةلعية
لسةةلطنة عمةةان بننايةةة
عةةةام  2021م يةةةتال مةةةأ

اإلمارات العربية المتحدة مقارنةة بنحةو

خةةةال المنافةةةذ البحريةةةة

 % 43بنناية عام  2020م.

الجمركية.

العام السابق.

االرتفاع فةةةةةةةي واردات سةلطنة عمةان مةأ دولةة قطةر بننايةة عةام  2021م
مقارنة بنناية عام  2020م.

156%

ش ت ( :) 9واردات سلطنة عمان السلعية بنناية الربع الرابع مأ عام  2021م.
منتجات معدنية

2.2

اآلت ولجنةةةةةزة وم عةةدات كنربائيةةة ولجزاؤهةةةةةةةةا

2.0

معادن عادية ومصنوعاتنا

1.5

معدات نقت

1.2

منتجات الصناعات ال يماوية

1.2

منتجات الممل ة النباتية

0.7
0.6

منتجات ناعة األغذية مشروبات

0.6

يوانات ية ومنتجاتنا

0.5
1.5
المصدر :اإلدارة العامة للجمار

( مليار ريال عماني)

شرطة عمان السلطانية

لدائأ ومصنوعاتنا  ,مطاط ومصنوعاتنا
لخةةةرى
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 . 4مؤشرات الوضع النقدي

 4.1المؤشرات النقدية

2.3%

3.3%

االرتفةةةةةةاع فةةةةةةةي جةةةةةةةال

االرتفةةةةةةاع فةةةةةةي عةةةةةةر

القةةوة الشةةرائية للريةةا

النقةةد (م ) 1بننايةةة عةةام

العمةةةةاني بننايةةةةة عةةةةةام

 2021م مسةةةةةجال نحةةةةةو

 2021م

يةةةةة

سةةةةةجت

20.2
مليار ر.ع

 5.7مليةةار ريةةا عمةةاني

مؤشةةةةر سةةةةعر الصةةةةر

مقارنةةة بنحةةو  5.6مليةةار

الحقيقةةةي نحةةةو 104.1

ريةا عمةاني بننايةة عةام

نقطةةةةةة مقارنةةةةةة بنحةةةةةةو

 2020م.

جمالي السيولة المحلية (م ) 2بنناية
عةةةةةام  2021م مرتفعةةةةةا بنحةةةةةو % 4.6

 101.8نقطةةةةةةة بننايةةةةةةة

مقارنة بنناية عام  2020م.

عام  2020م.

ش ت ( :) 10تطور المؤشرات النقدية في سلطنة عمان
خال الفترة (  2021 – 2017م)

20.2

5.7
1.7

2021

(مليار ريال عماني)

19.3

5.6

المصدر :البن

5.3

4.9

1.6

1.7

2020

السيولة المحلية (م) 2

17.8

17.4

2019
عرض النقد (م) 1

المركزي العماني النشرة اال صائية الفصلية

1.6

2018
النقد المصدر

16.1

4.9

1.6

2017
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 . 4تابع مؤشرات الوضع النقدي

 4.2المؤشرات المصرفية

4.1%

3.0%

27.9
مليار ر.ع

االرتفةةةةاع فةةةةي جمةةةةالي

االرتفاع في قيمة ودائ ع

قيمةةةةة ودائةةةةةع القطةةةةةاع

البنو

التقليدية بننايةة

الخةةةةةةةاا بننايةةةةةةةة عةةةةةةةام

عةةةةةةةةام  2021م مقارنةةةةةةةةة

 2021م مسةةةةةجال نحةةةةةو

بننايةةةةةةةة عةةةةةةةام  2020م

والنوافذ اإلسالمية مرتفعا بنحو % 4.4

 17.3مليةةةةةةةةةةةةةار ريةةةةةةةةةةةةةةا

لتصةةةت لةةةى  21.2مليةةةار

عمةةةةاني مقارنةةةةة بنحةةةةو

ريا عماني.

بننايةةة عةةام  2021م مقارنةةة بننايةةة عةةةام

 16.8مليةار ريةا عمةاني

 2020م والبالغ  26.7مليار ريا عماني.

بنناية عام  2020م.

جمةةةةةةالي قيمةةةةةةة القةةةةةةرو
الممنةةةةو مةةةةأ خةةةةال البنةةةةو

والتمويةةةةةةت
التجاريةةةةة

ش ت ( :) 11تطور جمالي الودائع و جمالي القرو

والتمويت في البنو التجارية والنوافذ

اإلسالمية واأل و األجنبية في سلطنة عمان خال الفترة (  2021 – 2017م)
(مليار ريال عماني)
27.9
25.6
7.6

2021

26.7

25.8

25.1

23.6

24.2

23.7

23.2

21.6

5.8

2020

إجمالي القروض والتمويل
المصدر :البن

المركزي العماني النشرة اال صائية الفصلية

6.4

2019
إجمالي الودائع

6.7

2018

6.2

2017
األصول االجنبية
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 . 4تابع مؤشرات الوضع النقدي

 4.2تابع المؤشرات المصرفية

5.6%

108.6%

متوسةةةط سةةةعر الفائةةةدة

نسةبة مجمةوع القةرو

علةةةى جمةةةالي القةةةرو

لى الودائع بننايةة عةام

بننايةةةةةةة عةةةةةةام  2021م

8.7

مليار ر.ع

 2021م.

مرتفعةةةةةةةةةا بنحةةةةةةةةةو % 1.1
مقارنةةةةةةةة بننايةةةةةةةة عةةةةةةةام

جمةةةالي قيمةةةة القةةةرو

 2020م.

الشخصةةةية

بننايةةةةة عةةةةام 2021م مرتفعةةةةا بنحةةةةو
 % 2.1مقارنة بنناية عام  2020م.

ش ت ( :) 12تطور المؤشرات المصرفية للبنو التقليدية في سلطنة عمان خال الفترة

( 2021 – 2017م)

108.6

109.6

109.0

107.5

110.3

20.4

18.2

16.7

16.0

15.2

12.3

2021
القرو

لى جمالي الودائع

المصدر :البن

12.5

2020
القرو

12.3

2019

بالعملة األجنبية لى جمالي القرو

المركزي العماني النشرة اال صائية الفصلية

()%

11.1

15.1

2018

2017

الودائع بالعملة األجنبية لى جمالي الودائع

