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يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الاادلل لويولا فال ضاو
السيدسدت المدلي التل اتخذتهد السوطن من أجل امتصادص أثار
االنخفاادا المسااتمر رسااندر الاانفط صوااا االقتصاادي الاااوطنل.
ويتندول هذا التقرير مجموصا مان أهال الماتارات االقتصاديي
التل تتكل اننكدسد لوسيدسدت المدلي المتخذة من قبل الاكوم ،
والتاال ماان أهمهااد ماتاارات الناادتال الماواال االجماادلل ،والمدليا
الندم  ،والتجدرة الخدرجي  ،والوضع النقي .
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 1.1الناتج المحلي اإلجمالي
 %15.3االرتفااادف فااال النااادتال الماوااال االجمااادلل بدرساااندر
الجدري بنهديا الرباع الثدلاث مان صادل  2018ليصال إلاا 23
مويدر م صمادنل مقدرنا بنااو  20مويادر م صمادنل خالل
نفس الفترة من الندل السدب .

شكل ( :)1تطور الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية
ومعدالت التغير بنهاية الربع الثالث خالل الفترة ()2018-2014
()%
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ينااازذ هاااذا االرتفااادف الاااا ارتفااادف متوساااط سااانر الااانفط مااان
 50.6يوالر /برميل بنهدي الربع الثدلث من صادل  2017إلاا
ناو  67.2يوالر /برميل فل الفترة الممدثو من صدل .2018
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 1.2األنشطة النفطية
 %46.7االرتفدف فل القيم المضدف لألنتط النفطيا بنهديا
الربااع الثدلااث ماان صاادل  2018مسااجو ناااو  8.5موياادر م
صمدنل ،مقدرن بناو  5.8مويدر م صمدنل خلل نفس الفترة
من الندل السدب .

سدهل االرتفدف فل القيما المضادف لوانفط الخادل بنااو%36.2
بنهدي الربع الثدلث من صدل  2018فل ارتفدف القيم المضدف
لألنتااط النفطياا  ،ايااث بواا ناااو  6.6موياادر م صماادنل،
مقدرن بناو  4.8مويدر م صمدنل خلل الفتارة الممدثوا مان
الندل السدب .
كمااد ارتفناات القيم ا المضاادف لوياادز الطبيناال بناااو %99.3
ايااث بوي ات  1.9موياادر م صماادنل بنهدي ا الربااع الثدلااث ماان
صااادل  2018مقدرنااا بنااااو مويااادر م صمااادنل خااالل الفتااارة
الممدثو من الندل السدب .

 1.3األنشطة غير النفطية
 15.3موياادر م صماادنل إجماادلل القيماا المضاادف لألنتااط
غير النفطي بنهدي الربع الثدلث من صدل  2018مرتفناد بنااو
 %3.4مقدرن بدلفترة الممدثو من الندل السدب .
تهيت القيم المضدف لوزراص وارسمد ارتفدصد ً بنااو %7
بنهدي الربع الثدلث من صدل  2018مقدرن بدلفترة الممدثو من
الندل السدب .
 %4.1االرتفدف فل القيما المضادف لألنتاط الخيميا بنهديا
الرباااع الثدلاااث مااان صااادل  ،2018وتاااهيت القيمااا المضااادف
لألنتاااط الصاااندصي ارتفدصاااد بنااااو  %1.2مقدرنااا بااادلفترة
الممدثو من الندل السدب .

شكل ( :)2القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنهاية الربع
الثالث خالل الفترة ()2018-2014
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)3القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية بنهاية الربع
الثالث خالل الفترة ()2018-2014
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 %67مسااادهم ارنتاااط غيااار النفطيااا فااال النااادتال
الماوااال االجمااادلل بنهديااا الرباااع الثدلاااث مااان صااادل
.2018
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 2.1الموازنة العامة
 %36.1اإنخفاااادا فاااال قيماااا النجااااز المسااااجل فاااال
الموازنااا الندمااا لوساااوطن بنهديااا الرباااع الثدلاااث مااان صااادل
 2018ليصل إلاا  1.9مويادر م صمادنل ،مقدرنا بنااو
 3مويدر م صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
 %29.9االرتفااادف فااال إجمااادلل اإيااارايات بنهديااا الرباااع
الثدلث مان صادل  ،2018اياث بويات نااو  7.8مويادر م
صماادنل ،مقدرن ا بناااو  6موي ادر م صماادنل بنهدي ا الربااع
الممدثل من الندل السدب .
 9.1مويدر م صمدنل إجمدلل االنفدق الندل لوسوطن بنهدي
الربااع الثدلااث لناادل  ،2018مرتفنااد بناااو  %7.8مقدرن ا
بدلفترة الممدثو من الندل السدب .

شكل ( :)5تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو
العجز بنهاية الربع الثالث خالل الفترة ()2018 -2014
(مويدر م صمدنل)
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)6تطور إجمالي قيمة االيرادات النفطية وغير
النفطية بنهاية الربع الثالث خالل الفترة ()2018 -2014
(مويدر م صمدنل)
8.8

 2.2اإليرادات
 1.7مويااادر م صمااادنل الزيااادية فااال إجمااادلل االيااارايات
النفطي ا لتصاال إلااا  6.1موياادر م صماادنل بنهدي ا الربااع
الثدلث من صدل  2018مقدرن بناو  4.4مويدر م صمدنل
بنهدي الربع الثدلث من الندل السدب .
 %2.6االرتفادف فال اإيارايات غياار النفطيا بنهديا الربااع
الثدلااث ماان صاادل  2018مقدرن ا باادلفترة الممدثو ا ماان الناادل
السدب  ،ايث سدهمت ضريب الايخل صواا التاركدت بنااو
 ،%25.8والضريب الجمركي بناو  %10.7من إجمدلل
االيرايات غير النفطي .

6.1
4.4

 %9.5االرتفااادف فااال اجااال المصاااروفدت الجدريااا بنهديااا
الربااع الثدلااث ماان صاادل  ، 2018ايااث بوياات اااوالل 6.6
مويااادر م صمااادنل وتتاااكل نااااو  %72.8مااان إجمااادلل
االنفدق الندل.
 %5.8االنخفااااادا فااااال إجمااااادلل اجااااال المصاااااروفدت
االستثمدري بنهدي الربع الثدلث من صدل  ،2018لتصل إلا
 1.9مويدر م صمدنل.
 %89.5االرتفدف فل إجمادلل قيما الفواماي صواا القاروا
بنهدياا الربااع الثدلااث ماان صاادل  ،2018لتصاال إلااا 375
مويون م صمدنل  ،مقدرن بناو  198موياون م صمادنل
بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( : )7تطور االنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختلفة
بنهاية الربع الثالث خالل الفترة ()2018 -2014

(مويدر م صمدنل)

 104مويون م صمادنل الزيادية فال اإيارايات الرأسامدلي
بنهدي الربع الثدلث من صدل  2018مقدرنا بادلفترة الممدثوا
من الندل السدب .

 2.3اإلنفاق العام
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)8تطور حصيلة االيرادات غير النفطية بنهاية الربع
الثالث خالل الفترة () 2018 -2014
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .
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 3.1الميزان التجاري
 2.5مويدر م صمدنل الزيدية فل الميزان التجدر بنهدي الربع
الثدلث من صادل  ،2018مقدرنا بنهديا الرباع الممدثال مان النادل
السدب  ،مسجل ناو  4.4مويدر م صمدنل.
يرجع الفدما فل الميزان التجدر بنهديا الرباع الثدلاث مان صادل
 2018إلاا ارتفادف قيما الصاديرات الساوني بااوالل %30.9
مقدرن بدلربع الممدثل من الندل السدب لتصل إلا ناو  12مويادر
م صمدنل.
 %4.5االرتفدف فل قيم الاواريات الساوني بنهديا الرباع الثدلاث
من صدل  2018مسجو ناو  7.6مويدر م صمدنل مقدرن بناو
 7.3مويدر م صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

شكل ( :)9تطور إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان
التجاري والصادرات والواردات بنهاية الربع الثالث للفترة
(مويدر م صمدنل)
()2018- 2014
12.0

9.1

7.7

7.6

6.6

0.7 7.3

2.5
2018

2017

الواريات السوني

10.7
8.4

15.6
8.4

2016
-1.2

0.8
2015
-4.8

الصديرات السوني

2014

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0

الفدما أوالنجز

المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 3.2الصادرات السلعية
 %64.2مسااااادهم الصاااااديرات النفطيااااا فااااال إجمااااادلل قيمااااا
الصديرات السوني بنهدي الربع الثدلاث مان صادل  ،2018مقدرنا
بناو  %58.7بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
 %34.8االرتفدف فل قيم صديرات الانفط الخادل بنهديا الرباع
الثدلاااث مااان صااادل  ،2018لتصااال إلاااا  5.8مويااادر م صمااادنل
مقدرنااا بنهديااا الرباااع الممدثااال مااان النااادل السااادب  ،كماااد تاااهيت
صديرات اليدز الطبينل المسدل ارتفدصد بناو .%39.1
 3مويااادر م صمااادنل إجمااادلل قيمااا الصاااديرات غيااار النفطيااا
بنهدي الربع الثدلث من صدل  ،2018مرتفند بنااو  %25مقدرنا
بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
صديرات مجموص مندين صديي ومصنوصدتهد اركثر نموا بنهدي
الربااع الثدلااث ماان صاادل  ،2018مرتفن ا بناااو  %55.7مقدرن ا
بنهدي الربع الممدثل مان النادل السادب  ،تويهاد صاديرات مجموصا
الايوندت الاي ومنتجدتهد بنسب .%40.6
 1.3مويدر م صمدنل إجمدلل قيم إصدية التصيير بنهديا الرباع
الثدلااث ماان صاادل  2018منخفضااد بناااو  %6.3مقدرن ا باادلفترة
الممدثو من الندل السدب .

شكل ( :)10تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير
النفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات بنهاية الربع الثالث
()%
خالل الفترة ()2018-2014
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطيةة لدولةة قطةر
إلى الضعف في نهاية الربع الثالةث مةن عةام 2018
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .

 3.3الواردات السلعية
ينااازذ ارتفااادف الاااواريات الساااوني بتاااكل رميسااال إلاااا إرتفااادف
واريات مجموص اآلالت وارجهــــــزة والمنـــيات الكهربدميــاـ
وأجزااهـــــــــد صواا نااو  %22.2ومجموصا المنادين الندييا
ومصااانوصدتهد بنااااو  %21.3بنهديااا الرباااع الثدلاااث مااان صااادل
.2018
 %69.4من إجمدلل كمي الواريات السوني لوسوطن بنهدي
الربع الثدلث من صدل  2018يتل استيرايهد من خلل المندفذ
الباري الجمركي .

اإماادرات النربي ا المتاااية فاال المرتب ا ارولااا ف ال
قدمم ا أهاال الاايول المصاايرة لوسااوطن بنهدياا الربااع
الثدلاااث مااان صااادل  ،2018اياااث تاااكوت اإمااادرات
 %46من إجمدلل واريات السوطن السوني .

الربع الثدلث  – 2018يندير 2019

 4.1عرض النقد
 %2.6االرتفاادف فاال إجماادلل الساايول الماوي ا (ل )2بنهدي ا
الربع الثدلث من صادل  2018مساجل نااو  16.5مويادر م
صمدنل ،مقدرن بنااو  16.1مويادر م صمادنل بنهديا الرباع
الممدثل من الندل السدب .

شكل ( :)12تطور مؤشرات النقود في السلطنة بنهاية الربع
الثالث خالل الفترة ()2018-2013
(مويدر م صمدنل)
16.5

 40.4موياااون م صمااادنل الزيااادية فااال صااارا النقاااي (ل)1
بنهديا الربااع الثدلااث ماان صادل  2018لتصاال إلااا  5.1موياادر
م صمدنل ،مقدرن بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

5.1
1.6

 %2.2االرتفاادف فاال إجماادلل ويامااع القطاادف الخاادص بنهدي ا
الربع الثدلث من صادل  2018مساجو نااو  14.1مويادر م
صمدنل ،مقدرن بناو  13.8مويدر م صمادنل بنهديا الرباع
الممدثل من الندل السدب .

تزايااي إجماادلل قيم ا القااروا والتموياال الممنااو ماان خاالل
البنو التجدري والنوافذ االسلمي بناو  %7.5بنهدي الربع
الثدلاث مان صادل  ،2018اياث بويات نااو  24.8مويادر م
صماادنل ،مقدرن ا بناااو  23موياادر م صماادنل بنهدي ا الربااع
الممدثل من الندل السدب .
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النقي المصير

المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)13تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي
القروض في البنوك التجارية واألصول األجنبية في السلطنة
بنهاية الربع الثالث خالل الفترة ()2018-2014
(مويدر م صمدنل)

 8.4موياادر م صماادنل إجمااادلل قيماا القااروا التخصاااي
بنهدي ا الربااع الثدلااث ماان صاادل  ،2018مرتفنااد بناااو %2.4
مقدرن بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
 %5.3متوسااط ساانر الفدمااية صوااا إجماادلل القااروا بنهديا
الربااع الثدلااث ماان صاادل  ،2018مقدرن ا بناااو  %5.0بنهدي ا
الربع الممدثل من الندل السدب .
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المصير :المركز الوطنل للاصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 4.2األصول األجنبية والقوة الشرائية
%18.2االنخفدا فل إجمدلل قيم ارصول ارجنبي بدلبنا
المركز النمدنل فال الرباع الثدلاث مان صادل  2018مساجل
ناااو  5.4موياادر م صماادنل مقدرن ا بناااو  6.6موياادر م
صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

 %3.2االرتفدف فل اجل القوة الترامي لوم النمدنل
بنهدي الربع الثدلث من صدل  ،2018ايث سجل ماتر
سنر الصرف الاقيقل ناو  104.3نقط مقدرن بناو
 101.1نقط فل نهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

( )%

(مويدر م صمدنل)

()%

ملاظ  :ادصل جمع مسدهم االنتط النفطي واالنتط غير النفطي من الندتال اليسدو  100بسبب
مسدهم خيمدت الوسدط المدلي المقيرة بطريق غير مبدترة والضرامب ندقص اإصدندت صوا المنتال
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