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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 

2019يندير –2018دلثالثالربع 
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مناااايل نمااااو الناااادتال الماواااال 

( بدرساندر الجدريا)االجمدلل 

دل صااماان لااثبنهدياا  الربااع الثد

2018.

االيااراياتاالرتفاادف فاال جمواا 

ل صااادمااان لاااثالثدبنهديااا  الرباااع 

2018.

ق إجمااادلل االنفااادفااال االرتفااادف 

بنهديااااا  الرباااااعالنااااادل بدليولااااا  

.2018صدل من لثالثد

يااااارايات الزيااااادية فااااال فااااال اإ

لااثثدالبنهدياا  الربااع رأساامدلي  ال

.2018صدل من 

إجمااااااادلل قيمااااااا  الصاااااااديرات 

مان لثدالثبنهدي  الربع السوني  

.2018صدل 

نساااااااب  مسااااااادهم  الصاااااااديرات 

النفطياااااا  فاااااال إجماااااادلل قيماااااا  

لااثدالثبنهدياا  الربااع الصااديرات 

.2018صدل من 

االنخفاااادا فاااال إجماااادلل قيماااا  

ارصااااااااول ارجنبياااااااا  بدلبناااااااا  

ع بنهدياا  الربااالمركااز  النماادنل 

.2018صدل من لثالثد

ف  االرتفااادف فااال القيمااا  المضاااد

بااع بنهدياا  الرلألنتااط  الخيمياا 

.2018صدل من لثالثد

القيماااا فاااال إجماااادلل االرتفاااادف 

النفطياااااا المضاااااادف  لألنتااااااط  

صااادلمااان لاااثالثدبنهديااا  الرباااع 

2018.

لا  الموازن  الندم  لويونسب  صجز 

إلاااااا النااااادتال الماوااااال االجمااااادلل 

ع بنهديااا  الربااابدرساااندر الجدريااا  

.2018صدل من لث الثد

إجمااااادلل قيمااااا  فااااال االنخفااااادا

هديااا  بنالمصاااروفدت االساااتثمدري  

.2018صدل من لثالثدالربع 

إجماااادلل الفاااادما فاااال المياااازان 

مان ثلاالثدبنهدي  الربع التجدر 

.2018صدل 

فااااال إجمااااادلل قيمااااا  االرتفااااادف 

لرباع بنهدي  االسوني  الصديرات 

.2018صدل من لثالثد

إجمادلل متوسط سنر الفدمية صوا

مان ثلالثدبنهدي  الربع القروا 

.2018صدل 

امي  فل اجل القاوة التاراالرتفدف 

ع بنهديااااا  الربااااالوااااام النمااااادنل 

.2018صدل من لثالثد

فاااااال قيماااااا  النجااااااز اإنخفاااااادا 

الماقاااا  فاااال  الموازناااا  الندماااا  

ن مااالاااثالثدالرباااع بنهديااا  لويولااا  

.2018صدل 

. ينكس المقدرن  مع الفترة الممدثو  من الندل السدب*

2.5
مليار لاير عماني

5.8% 7.8%

مليار لاير عماني

103.8

30.9%

2019يندير –2018الثدلث الربع 

3.2%

لاير عمانيونملي

*



اإلجماليالمحليالناتج1.1

االرتفااادف فااال النااادتال الماوااال االجمااادلل بدرساااندر% 15.3

23إلاا ليصال 2018صادل مان لاثبنهديا  الرباع الثدالجدري  

خالل م صمادنلمويادر 20بنااو صمادنل مقدرنا  مويدر م

.الندل السدب نفس الفترة من  

ينااازذ هاااذا االرتفااادف الاااا ارتفااادف متوساااط سااانر الااانفط مااان      

إلاا 2017من صادل لثبرميل بنهدي  الربع الثد/ يوالر50.6

.2018برميل فل الفترة الممدثو  من صدل / يوالر67.2ناو 

النفطيةاألنشطة1.2

بنهديا    االرتفدف فل القيم  المضدف  لألنتط  النفطيا% 46.7

موياادر م 8.5مسااجو  ناااو 2018صاادل ماان لااثالربااع الثد

رةالفتنفسخلل مويدر م صمدنل 5.8صمدنل، مقدرن  بناو 

.الندل السدب من 

% 36.2بنااوالقيما  المضادف  لوانفط الخادل فل سدهل االرتفدف 

  فل ارتفدف القيم  المضدف2018صدل من لثبنهدي  الربع الثد

م صماادنل، موياادر 6.6لألنتااط  النفطياا ، ايااث بواا  ناااو 

ن ماالممدثوا  خلل الفتارةمويدر م صمدنل 4.8مقدرن  بناو 

.السدب الندل 

%99.3كمااد ارتفناات القيماا  المضاادف  لوياادز الطبيناال بناااو 

ماانلااثبنهدياا  الربااع الثدم صماادنل موياادر 1.9تبويااايااث 

خااالل الفتااارة م صمااادنل مويااادر بنااااومقدرنااا  2018صااادل 

.الندل السدب الممدثو  من 

النفطيةغيراألنشطة1.3

  م صماادنل إجماادلل القيماا  المضاادف  لألنتااطموياادر 15.3

مرتفناد بنااو 2018صدل من لثبنهدي  الربع الثدغير النفطي  

.بدلفترة الممدثو  من الندل السدب مقدرن  % 3.4

%7و ارتفدصدً بنااوارسمد لوزراص تهيت القيم  المضدف  

مقدرن  بدلفترة الممدثو  من2018من صدل لثبنهدي  الربع الثد

.السدب الندل 

نهديا  االرتفدف فل القيما  المضادف  لألنتاط  الخيميا  ب% 4.1

، وتاااهيت القيمااا  المضااادف  2018مااان صااادل لاااثالرباااع الثد

مقدرنااا  بااادلفترة %1.2بنااااو ارتفدصاااد لألنتاااط  الصاااندصي  

.الممدثو  من الندل السدب 

لربع بنهاية االقيمة المضافة لألنشطة النفطية (: 2)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثالثا
(مويدر م صمدنل)
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النفط الخدل اليدز الطبينل ارنتط  النفطي 

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

الجاريةتطور الناتج المحلي االجمالي باألسعار (: 1)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثومعدالت التغير بنهاية الربع الثا

(مويدر م صمدنل) (%)

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

بع بنهاية الرالقيمة المضافة لألنشطة غير النفطية (: 3)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثالثا

(مويدر م صمدنل)

ارنتاااط  غيااار النفطيااا  فااال النااادتالمسااادهم  % 67

صااادل مااان لاااثبنهديااا  الرباااع الثدالماوااال االجمااادلل

2018.

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

2019يندير –2018الربع الثدلث 

23.5 20.0 18.5 19.9 23.0

4.0 -14.6

-7.8
8.0

15.3

2014 2015 2016 2017 2018

الندتال الماول منيل النمو

0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

4.0 4.1 4.0 4.2 4.2

9.5 9.6 9.8 10.2 10.6

2014 2015 2016 2017 2018

الزراص  وارسمد  ارنتط  الصندصي  ارنتط  الخيمي 



العامةالموازنة2.1

فاااال  سااااجلالماإنخفاااادا فاااال قيماااا  النجااااز 36.1%

مااان صااادللاااث الموازنااا  الندمااا  لوساااوطن  بنهديااا  الرباااع الثد

مويادر م صمادنل، مقدرنا  بنااو 1.9ليصل إلاا2018

.سدب مويدر م صمدنل بنهدي  الربع الممدثل من الندل ال3

بنهديااا  الرباااعيااارايات االرتفااادف فااال إجمااادلل اإ29.9%

م مويادر 7.8، اياث بويات نااو 2018صادل مان لثالثد

بنهدياا  الربااع م صماادنل در موياا6صماادنل، مقدرناا  بناااو 

.الندل السدب الممدثل من 

بنهدي  م صمدنل إجمدلل االنفدق الندل لوسوطن مويدر 9.1

مقدرناا  % 7.8بناااو مرتفنااد ، 2018ناادل للااثالربااع الثد

.السدب الندل بدلفترة الممدثو  من 

اإليرادات2.2

االيااارايات م صمااادنل الزيااادية فااال إجمااادلل مويااادر 1.7

بنهدياا  الربااع موياادر م صماادنل6.1لتصاال إلااا النفطياا  

مويدر م صمدنل 4.4مقدرن  بناو 2018صدل من الثدلث

.من الندل السدب الربع الثدلث نهدي  ب

لربااع  الرتفادف فال اإيارايات غياار النفطيا  بنهديا  اا% 2.6

مقدرناا  باادلفترة الممدثواا  ماان الناادل 2018ماان صاادل لااثالثد

نااو ضريب  الايخل صواا التاركدت بايث سدهمتالسدب ، 

من إجمدلل %10.7الضريب  الجمركي  بناو ، و25.8%

.االيرايات غير النفطي 

ي   مويون م صمادنل الزيادية فال اإيارايات الرأسامدل104

مقدرنا  بادلفترة الممدثوا 2018من صدل الثدلث بنهدي  الربع 

.السدب من الندل 

العاماإلنفاق2.3

بنهديااا االرتفااادف فااال اجااال المصاااروفدت الجدريااا  9.5%

6.6، ايااث بوياات اااوالل 2018صاادل ماان لااثالربااع الثد

مااان إجمااادلل % 72.8مويااادر م صمااادنل وتتاااكل نااااو 

.االنفدق الندل

االنخفااااادا فااااال إجمااااادلل اجااااال المصاااااروفدت % 5.8

، لتصل إلا 2018صدل من لثاالستثمدري  بنهدي  الربع الثد

.صمدنلمويدر م 1.9

وا قيما  الفواماي صواا القارإجمادلل االرتفدف فل % 89.5

375لتصاال إلااا ، 2018ماان صاادل لااثالربااع الثدبنهدياا  

موياون م صمادنل 198بناو مويون م صمدنل ، مقدرن 

.بنهدي  الربع الممدثل من الندل السدب 

تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو (: 5)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثبنهاية الربع الثاالعجز 
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. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تلفة االنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختطور : ( 7)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثبنهاية الربع الثا
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المصروفدت الجدري  المصروفدت االستثمدري  المسدهمدت واليصل 

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

ع بنهاية الربحصيلة االيرادات غير النفطية تطور (: 8)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثالثا

(صمدنلم مويون )

النفطية وغير تطور إجمالي قيمة االيرادات (: 6)شكل 

(2018-2014)الفترة خالل لثبنهاية الربع الثاالنفطية
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2019يندير –2018الربع الثدلث 

155.9 153.0
225.3

168.0 173.2

407.4 397.0
355.7 332.1

415.5

10.2 9.3 11.0 13.2
117

2014 2015 2016 2017 2018

ضريب  جمركي  ضريب  اليخل صوا التركدت ايرايات رأسمدلي 

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

(مويدر م صمدنل)



التجاريالميزان3.1

  الربع بنهديفل الميزان التجدر صمدنل الزيدية مويدر م 2.5

مقدرنا  بنهديا  الرباع الممدثال مان النادل ،2018من صادل لثالثد

.مويدر م صمدنل4.4ناو مسجل السدب ،

مان صادل   لاثبنهديا  الرباع الثدالفدما فل الميزان التجدر  يرجع 

% 30.9بااوالل ارتفادف قيما  الصاديرات الساوني  إلاا 2018

مويادر 12لتصل إلا ناو مقدرن  بدلربع الممدثل من الندل السدب  

.م صمدنل

لاثالثدبنهديا  الرباعفل قيم  الاواريات الساوني  االرتفدف % 4.5

م صمدنل مقدرن  بناو مويدر 7.6مسجو  ناو 2018صدل من 

. الندل السدببنهدي  الربع الممدثل من م صمدنل مويدر 7.3

السلعيةالصادرات3.2

فااااال إجمااااادلل قيمااااا  النفطيااااا  الصاااااديرات مسااااادهم % 64.2

، مقدرنا  2018صادل مان لاثالسوني  بنهدي  الربع الثدالصديرات

. الندل السدب بنهدي  الربع الممدثل من % 58.7بناو 

لرباع  بنهديا  اقيم  صديرات الانفط الخادل  االرتفدف فل% 34.8

مويااادر م صمااادنل 5.8لتصااال إلاااا ، 2018مااان صااادل لاااثالثد

تاااهيت كماااد النااادل السااادب ، بنهديااا  الرباااع الممدثااال مااانمقدرنااا 

.%39.1صديرات اليدز الطبينل المسدل ارتفدصد بناو 

م صمااادنل إجمااادلل قيمااا  الصاااديرات غيااار النفطيااا مويااادر3

مقدرنا % 25، مرتفند بنااو 2018من صدل لثبنهدي  الربع الثد

.الندل السدب بنهدي  الربع الممدثل من 

  بنهدينموا اركثر مندين صديي  ومصنوصدتهدصديرات مجموص  

مقدرناا  % 55.7، مرتفناا  بناااو 2018ماان صاادل لااثالثدالربااع 

وصا  مجمالنادل السادب ، تويهاد صاديرات بنهدي  الربع الممدثل مان 

.%40.6بنسب  الايوندت الاي  ومنتجدتهد

لرباع م صمدنل إجمدلل قيم  إصدية التصيير بنهديا  امويدر1.3

مقدرناا  باادلفترة % 6.3منخفضااد بناااو 2018الثدلااث ماان صاادل 

.الممدثو  من الندل السدب 

السلعيةالواردات3.3

دف إلاااا إرتفاااالاااواريات الساااوني  بتاااكل رميسااالارتفااادف ينااازذ 

واريات مجموص  اآلالت وارجهــــــزة والمنـــيات الكهربدميــاـ  

المنادين الندييا  ومجموصا  % 22.2نااو صواا وأجزااهـــــــــد 

بنهديااا  الرباااع الثدلاااث مااان صااادل %21.3ااااوومصااانوصدتهد بن

2018.

 بنهديلوسوطن السوني الوارياتكمي إجمدللمن69.4%

المندفذخللمناستيرايهديتل2018صدلمنلثالثدالربع

.الجمركي الباري 

تطور إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان (: 9)شكل 

لفترة للثبنهاية الربع الثاالتجاري والصادرات والواردات 

(2014-2018)
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الفدما أوالنجز الصديرات السوني   الواريات السوني 

(مويدر م صمدنل)

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير(: 10)شكل 

لثالثابنهاية الربعالنفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات 

(2018-2014)الفترة خالل 

65.8 60.2 56.7 58.7 64.2

19.7 22.1 23.3 25.8 24.7
14.5 17.6 20.0 15.5 11.1
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الصديرات النفطي  الصديرات غير النفطي  إصدية التصيير

(%)

ل فاال المرتباا  ارولااا فااماادرات النربياا  المتاااية إا

بنهدياا  الربااعقدمماا  أهاال الاايول المصاايرة لوسااوطن  

مااادرات إتاااكوت ااياااث ، 2018مااان صااادل لاااثالثد

.جمدلل واريات السوطن  السوني إمن % 46

2019يندير –2018الربع الثدلث 

ة قطةر لدولةالعمانية غير النفطيةةالصادرات رتفعتا

2018الضعف في نهاية الربع الثالةث مةن عةام إلى 

.  السابق بالفترة المماثلة من العام مقارنة 

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير



النقدعرض4.1

بنهدياا  ( 2ل)فاال إجماادلل الساايول  الماوياا  االرتفاادف % 2.6

مويادر م 16.5مساجل نااو 2018من صادل لثالربع الثد

مويادر م صمادنل بنهديا  الرباع 16.1صمدنل، مقدرن  بنااو 

.الممدثل من الندل السدب 

( 1ل)صااارا النقاااي وياااون م صمااادنل الزيااادية فااال م40.4

موياادر 5.1لتصاال إلااا 2018ماان صادل لااثبنهديا  الربااع الثد

.ب الربع الممدثل من الندل السدمقدرن  بنهدي  م صمدنل، 

  االرتفاادف فاال إجماادلل ويامااع القطاادف الخاادص بنهدياا% 2.2

مويادر م 14.1مساجو  نااو 2018من صادل لثالربع الثد

مويدر م صمادنل بنهديا  الرباع13.8صمدنل، مقدرن  بناو 

.الممدثل من الندل السدب 

تزايااي إجماادلل قيماا  القااروا والتموياال الممنااو  ماان خاالل 

بنهدي  الربع % 7.5البنو  التجدري  والنوافذ االسلمي  بناو 

مويادر م 24.8، اياث بويات نااو 2018صادل مان لاثالثد

بنهدياا  الربااع موياادر م صماادنل 23صماادنل، مقدرناا  بناااو 

.الندل السدب الممدثل من 

م صماادنل إجمااادلل قيماا  القااروا التخصاااي موياادر 8.4

% 2.4، مرتفنااد بناااو 2018صاادل ماان دلااثبنهدياا  الربااع الث

.السدب من الندل بنهدي  الربع الممدثل مقدرن  

ياا  بنهدمتوسااط ساانر الفدمااية صوااا إجماادلل القااروا  5.3%

بنهدياا  % 5.0، مقدرناا  بناااو 2018صاادل ماان لااثالربااع الثد

.الندل السدب الربع الممدثل من 

الشرائيةوالقوةاألجنبيةاألصول4.2

دلبنا  فل إجمدلل قيم  ارصول ارجنبي  باالنخفدا 18.2%

مساجل 2018صادل مان لاثالثدفال الرباع المركز  النمدنل 

موياادر م 6.6موياادر م صماادنل مقدرناا  بناااو 5.4ناااو 

.الندل السدب الممدثل من بنهدي  الربع صمدنل 

بنهاية الربع السلطنةفي مؤشرات النقود تطور (: 12)شكل 

(2018-2013)الفترة خالل لثالثا

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي (: 13)شكل 

لطنةالقروض في البنوك التجارية واألصول األجنبية في الس

(2018-2014)خالل الفترة لثبنهاية الربع الثا

. التهريالمركز الوطنل للاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير
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االصول االجنبي   ويامع القطدف الخدص  اجمدلل القروا 

2019يندير –2018الربع الثدلث 

نمدنل فل اجل القوة الترامي  لوم الاالرتفدف % 3.2

، ايث سجل ماتر 2018صدل من دلثالثبنهدي  الربع 

نقط  مقدرن  بناو 104.3سنر الصرف الاقيقل ناو 

. الندل السدبفل نهدي  الربع الممدثل من نقط  101.1



(مويدر م صمدنل) (%)

(%)

(%)

(%)

() ()

بسبب 100ادصل جمع مسدهم  االنتط  النفطي  واالنتط  غير النفطي  من الندتال اليسدو  : ملاظ 

نتالمسدهم  خيمدت الوسدط  المدلي  المقيرة بطريق  غير مبدترة والضرامب ندقص اإصدندت صوا الم
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