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٣

مقدمة    

االقتصادية  األوضاع  في  والمتواصلة  المستمرة  التغيرات  ظل  في 
حول العالم تبرز الحاجة إلى متابعة هذه التغيرات وتسليط الضوء على 
ير السنوي )مالمح االقتصاد العماني(  التقر تأثيراتها محليا. ويأتي هذا 
في سياق تتبع الوضع االقتصادي العام في السلطنة خالل عام عبر 
الناتج المحلي اإلجمالي،  عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها: 

والمالية العامة، والمؤشرات النقدية، والتضخم، والتبادل التجاري.

ير إلى التعرف على مالمح االقتصاد في السلطنة بصورة  ويهدف التقر
والمعلومات  البيانات  على  اعتمادا  محايدة  وبشفافية  موضوعية 
ير الدولية الصادرة  اإلحصائية المتوفرة، كما يستند ذلك إلى أهم التقار
العربي  النقد  وصندوق  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  عن 
في  التغيرات  رصد  في  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  من  وغيرها 
أهم  واستعراض  جهة  من  واإلقليمية  العالمية  االقتصادية  األوضاع 

التوقعات االقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين.

ومنهجيا، يستند تحليل الوضع االقتصادي في السلطنة على مقارنة 
مختلف المؤشرات االقتصادية آلخر عامين، مع تناول السالسل الزمنية 

الممتدة لخمس أعوام متى ما أمكن ذلك.



٥

مالمح االقتصاد العماني ٢٠١٧ - إصدار ٢٠١٨

: التطورات االقتصادية العالمية واالقليمية 
ً
أوال

1. الوضع االقتصادي العالمي واإلقليمي في عام 2017م
الدويل1، حيث �صهدت  النقد  تقديرات �صندوق  ٣.٧% ح�صب  بلغ نحو  ٢٠1٧م منوًا  العاملي يف عام  االقت�صاد  �صجل   

يف  النمو  هذا  ويعزى   .%4.٧ مبعدل  والنامية  ال�صاعدة  واالقت�صادات   ،%٢.4 مبعدل  منوا  املتقدمة  االقت�صادات 

االقت�صادات ال�صاعدة والنامية ب�صكل رئي�صي اإىل التح�صن التدريجي يف كل من االقت�صادات املتقدمة ودول �صرق 

وجنوب ا�صيا . كما �صهد حجم التجارة العاملية يف ال�صلع واخلدمات منوًا بنحو ٥.1% خلل نف�س العام.

للدول  االقت�صادي  النمو  معدل  تراجع  اإىل  العربي٢  النقد  �صندوق  تقرير  في�صري  العربية،  الدول  م�صتوى  على  اأما   

العربية باالأ�صعار الثابتة اإىل نحو ٠.9% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بنحو ٢.٢% يف عام ٢٠16م. كما انخف�س معدل النمو 

االقت�صادي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بنحو ٠.٣% خلل نف�س العام.

2. التوقعات االقتصادية العالمية واإلقليمية
٣.9% لكل منهما وذلك ح�صب توقعات  ٢٠18 و٢٠19م مبعدل  من املتوقع منو الن�صاط االقت�صادي العاملي يف عامي   

�صندوق النقد الدويل٣.

ت�صري التوقعات اإىل ارتفاع معدل منو االقت�صادات املتقدمة مبعدل ٢.4% يف عام ٢٠18م و٢.٢% يف عام ٢٠19م، حيث   

من املتوقع اأن يبلغ النمو يف الواليات املتحدة نحو ٢.9% يف عام ٢٠18م و ٢.٧% يف عام ٢٠19م. كما يتوقع اأن حتقق 

منطقة اليورو منًوا بنحو ٢.٢% و1.9% يف عامي ٢٠18م و٢٠19م على التوايل.

من املتوقع اأن ت�صهد االقت�صادات ال�صاعدة والنامية حت�صنًا م�صتمرًا يف منو الن�صاط االقت�صادي ي�صل اإىل 4.9% يف   

عام ٢٠18م و٥.1% يف عام ٢٠19م. 

اأما بالن�صبة للت�صخم يف اأ�صعار امل�صتهلك يف عام ٢٠18م، فمن املتوقع اأن يبلغ ٢.٢% يف االقت�صادات املتقدمة، و%4.4   

يف اقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة والنامية.

من املتوقع اأن يبلغ منو حجم التجارة العاملية يف ال�صلع واخلدمات 4.8% يف عام ٢٠18م و4% يف عام ٢٠19م.  

1 امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، يوليو ٢٠18، تقرير م�صتجدات اآفاق االقت�صاد العاملي.

٢ امل�صدر: �صندوق النقد العربي، ابريل ٢٠18، تقرير اآفاق االقت�صاد العربي.

٣  امل�صدر ال�صابق.
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٥

 ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
4

اجلدول رقم )1(: املوؤ�صرات االقت�صادية الرئي�صية العاملية

البيان

ال�صنوات

٢٠1٢٠*٧18*٢٠19

٣.٧٣.9٣.9الناجت العاملي

٢.4٢.4٢.٢- االقت�صادات املتقدمة

4.٧4.9٥.1- االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

٠.٣٣1- دول جمل�س التعاون

أسعار المستهلكين )التضخم(
1.٧٢.٢٢.٢- االقت�صادات املتقدمة

4.٠4.44.4- االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

٠.64.6٢.1- دول جمل�س التعاون

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
-٢٣.٣٣٣.٠1.8- نفطية

6.86.٠٠.٥- غري نفطية

*توقعات

 اإىل ارتفاع معدل النمو االقت�صادي باالأ�صعار 
6

وعلى �صعيد دول جمل�س التعاون، ت�صري توقعات �صندوق النقد العربي  

الثابتة بن�صبة 1.9% خلل عام ٢٠18م و٢.4% يف عام ٢٠19م، يف ظل  اتفاق الدول املنتجة للنفط )اأوبك( بتعديل 

الدعم  خف�س  �صيا�صات  واتباع  االإنتقائية  وال�صريبة  املجل�س،  دول  يف  املايل  احليز  وحت�صن  النفط،  انتاج  كميات 

احلكومي.

اأما بالن�صبة لتوقعات الت�صخم يف دول املجل�س، من املتوقع اأن يبلغ معدل الت�صخم حوايل ٣% خلل عام ٢٠18م، نتيجة   

لتطبيق معظم دول املجل�س �صريبة القيمة امل�صافة ، وتاأثري االرتفاع الت�صاعدي الأ�صعار النفط . كما يتوقع تراجع معدل 

الت�صخم لي�صل اإىل 1% يف عام ٢٠19م.

اأما على م�صتوى ال�صلطنة، يتوقع �صندوق النقد العربي اأن يبلغ معدل النمو االقت�صادي يف ال�صلطنة نحو ٢.٥% يف عام   

٢٠18م لي�صل اإىل ٢.8% يف عام ٢٠19م، نتيجة لل�صيا�صات املتبعة لتنويع الهياكل االنتاجية وحتفيز ا�صتثمارات القطاع 

اخلا�س، وحت�صني بيئة االأعمال ورفع م�صتوى تناف�صيتها.

من املتوقع اأن يرتفع معدل الت�صخم يف ال�صلطنة من 1.6% يف عام ٢٠1٧م اإىل نحو ٢% يف عام ٢٠18م و٣% يف عام   

٢٠19م.

4  امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، يوليو ٢٠18م، تقرير م�صتجدات اآفاق االقت�صاد العاملي. 

٥  امل�صدر: �صندوق النقد العربي، �صبتمرب ٢٠18م، تقرير اآفاق االقت�صاد العربي.

6  امل�صدر: امل�صدر ال�صابق.
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  3. التطورات في سوق النفط الدولية  

اأن متو�صط الطلب العاملي على النفط اخلام للمنظمة خلل عام 
 ٧

ت�صري توقعات منظمة الدول امل�صدرة للنفط )اأوبك(  

ا بنحو ٥٠٠ األف برميل يوميا  مقارنة بعام ٢٠1٧م، ومن املتوقع اأن  ٢٠18م �صيبلغ ٣٢.9 مليون برميل يوميا منخف�صً

ينخف�س متو�صط الطلب العاملي للنفط اخلام ) اأوبك( مبعدل 9٠٠ األف برميل يوميًا لي�صل اإىل ٣٢.1 مليون برميل يف 

عام ٢٠19م.

من املتوقع اأن ي�صل متو�صط الطلب على النفط من خارج )اأوبك( اإىل ٥9.6 مليون برميل يوميًا يف عام ٢٠18م، واأن   

يرتفع يف عام ٢٠19م لي�صل اإىل 61.٧ مليون برميل يوميا.

عام  يف  يوميا  برميل  مليون   98.8 نحو  �صيبلغ  النفط  على  العاملي  الطلب  متو�صط  اإجمايل  اأن  اإىل  التوقعات  وت�صري   

٢٠18م، فيما �صي�صهد زيادة يف عام ٢٠19م لي�صل اىل 1٠٠.٢ مليون برميل يوميا.

: األداء االقتصادي للسلطنة
ً
ثانيا

ملخص مالمح االقتصاد العماني في عام 2017م

%٧.٣

االرتفاع يف منو الناجت املحلي االجمايل 

٢٠1٧م  عام  يف  اجلارية(  )باالأ�صعار 

مقارنة بالعام ال�صابق.

%٣.٣

امل�صافة  القيمة  اإجمايل  يف  االرتفاع 

باالأ�صعار  النفطية  غري  للأن�صطة 

اجلارية يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام 

ال�صابق.

٥1.٣
دوالر / برميل

اخلام  النفط  ل�صعر  ال�صنوي  املتو�صط 

 4٠.1 بنحو  مقارنة  ٢٠1٧م  عام  يف 

دوالر للربميل يف العام ال�صابق.

٣.8
 مليار ريال 

عماين

عام  يف  للدولة  العامة  املوازنة  عجز 

٢٠1٧م.

%1٢

االإيرادات  قيمة  اإجمايل  يف  االرتفاع 

مقارنة  ٢٠1٧م  عام  يف  احلكومية 

بالعام ال�صابق.

%4.9

العام  االنفاق  اإجمايل  يف  االنخفا�س 

بالدولة يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام 

ال�صابق.

٢
 مليار ريال 

عماين

التجاري  امليزان  يف  الفائ�س  اإجمايل 

٥8.٢%يف عام ٢٠1٧م.

النفطية  ال�صادرات  م�صاهمة  ن�صبة 

عام  يف  ال�صادرات  قيمة  اإجمايل  يف 

٢٠1٧م.

%٢٢.9

ال�صادرات  قيمة  اإجمايل  يف  االرتفاع 

ال�صلعية يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام 

ال�صابق.

%1٥.8

الواردات  قيمة  اإجمايل  يف  االرتفاع 

ال�صلعية يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام 

ال�صابق.

%4.٢
يف  )م٢(  املحلية  ال�صيولة  يف  االرتفاع 

عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق.

 ٢٣6
مليون ريال 

عماين

عام  يف  الفنادق  اإيرادات  اإجمايل 

عن   %٢.٥ بنحو  مرتفعة  ٢٠1٧م، 

العام ال�صابق.

%11.8

ل�صوق  العام  املوؤ�صر  يف  االنخفا�س 

م�صقط للأوراق املالية يف عام ٢٠1٧م 

مقارنة بالعام ال�صابق.

%٥
اإجمايل  على  الفائدة  �صعر  متو�صط 

القرو�س يف عام ٢٠1٧م.

معدل الت�صخم يف عام ٢٠1٧م.%1.6
1.٧9
 مليون عامل

القطاع  يف  الوافدة  العمالة  اإجمايل 

٢٠1٧م،  عام  يف  والعائلي  اخلا�س 

العام  يف  مليون   1،8 بنحو  مقارنة 

ال�صابق.

٧ امل�صدر: )اأوبك(، �صبتمرب ٢٠1٧، تقرير منظمة الدول امل�صدرة للنفط ال�صهري ل�صوق النفط. 
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 ٪7.3
مليار ر.ع

 االرتفاع في نصيب 
الفرد من إجمالي 

الناتج المحلي 
باألسعار الجارية في 

عام 2017م ليصل 
إلى نحو 6 ألف لاير 

عماني  

 ٪29
مساهمة األنشطة 

النفطية في إجمالي 
الناتج المحلي 

باألسعار الجارية في 
عام 2017م مقارنة 

بنحو 46.4% في عام 
2014م. 

1. الناتج المحلي اإلجمالي   
ا طفيًفا بن�صبة ٠.9% يف عام  �صجل الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار الثابتة لل�صلطنة، انخفا�صً  

٢٠1٧م مقارنة بعام ٢٠16م، م�صجًل نحو ٢8.٥ مليار ريال عماين مقارنة بنحو ٢8.٧ مليار 

ريال عماين يف العام ال�صابق. ويعزى هذا االإنخفا�س اإىل انخفا�س القيمة امل�صافة للأن�صطة 

النفطية بنحو ٣% يف عام ٢٠1٧م، لت�صل اإىل 11.6 مليار ريال عماين مقارنة بنحو 1٢ مليار 

ريال عماين يف عام ٢٠16م. يف املقابل، �صجلت القيمة امل�صافة للأن�صطة غري النفطية ارتفاعًا 

بنحو ٠.9% يف عام ٢٠1٧م لت�صل اإىل 18.8 مليار ريال عماين مقارنة بـ 18.6 مليار ريال 

عماين يف العام ال�صابق.

حقق الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية ارتفاعًا بن�صبة ٧.٣% يف عام ٢٠1٧م مقارنة   

باالإنخفا�س الذي �صهده يف عاميي ٢٠1٥ و ٢٠16م و بنحو1٥% و 4.٣% على التوايل. 

يعزى ارتفاع الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية ب�صكل رئي�صي اإىل ارتفاع القيمة امل�صافة   

للأن�صطة النفطية بنحو 18.1% يف عام ٢٠1٧م، مقارنة بالعام ال�صابق لت�صل اإىل ٧.9 مليار 

ريال عماين مقارنة بنحو 6.٧ مليار ريال عماين يف عام ٢٠16م. كما ارتفعت القيمة امل�صافة 

للأن�صطة غري النفطية يف عام ٢٠1٧م  بن�صبة ٣.٣% مقارنة بالعام ال�صابق، حيث ارتفع الناجت 

 ٢٧.٢ اإىل  ٢٠16م  مليار ريال عماين يف عام   ٢٥.٣ باالأ�صعار اجلارية من  املحلي االإجمايل 

مليار ريال عماين يف عام ٢٠1٧م.  

ال�صكل رقم )1(: معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار الثابتة واجلارية خلل 

الفرتة )٢٠1٣ -٢٠1٧م(

اإىل  ٢٠1٧م  باالأ�صعار اجلارية يف عام  النفطية  القيمة امل�صافة للأن�صطة  االإرتفاع يف   يعود    

ارتفاع القيمة امل�صافة للنفط اخلام بن�صبة 19.8% نتيجة الإرتفاع متو�صط �صعر النفط العماين 

املقابل،  ويف  برميل.   / دوالر   ٥1.٣ اإىل  لي�صل  ال�صابق  بالعام  مقارنة   %٢8 بن�صبة  اخلام 

انخف�س متو�صط االإنتاج اليومي للنفط من نحو مليون برميل يف عام ٢٠16م اإىل نحو 6.9٧٠ 

اأوبك  اأع�صاء  دول  بني  املربمة  االإنتاج  تخفي�س  الإتفاقية  نتيجة  ٢٠1٧م  عام  يف  برميل  األف 

واملنتجني امل�صتقلني. يف حني �صجلت القيمة امل�صافة للغاز الطبيعي ارتفاعًا بن�صبة 1٠.4% يف 

عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق، لتبلغ نحو 1.٣ مليار ريال عماين. 



9

مالمح االقتصاد العماني ٢٠١٧ - إصدار ٢٠١٨

ال�صكل رقم )٢( :  اإنتاج واأ�صعار النفط اخلام العماين خلل الفرتة )٢٠1٣ - ٢٠1٧م(

�صجلت القيمة امل�صافة للأن�صطة غري النفطية باالأ�صعار اجلارية ارتفاعًا بنحو ٣.٣% يف عام   

٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق، لت�صل اإىل  نحو ٢٠.٢ مليار ريال عماين مقارنة  بنحو 19.6 

مليار ريال عماين يف العام ال�صابق. ويعزى هذا االرتفاع اإىل ارتفاع القيمة امل�صافة لن�صاط 

ال�صناعية  واالأن�صطة   ،%٣.٣ بن�صبة  اخلدمية  واالأن�صطة   ،%9.٣ بن�صبة  واالأ�صماك  الزراعة 

بن�صبة ٢.8% خلل تلك الفرتة.

ال�صكل رقم )٣( :  م�صاهمة االأن�صطة النفطية وغري النفطية باالأ�صعار اجلارية للفرتة 

)٢٠1٣ - ٢٠1٧م(

عماين  ريال  مليار   14 لنحو  اجلارية  باالأ�صعار  اخلدمية  للأن�صطة  امل�صافة  القيمة  ارتفعت   

يف عام ٢٠1٧م، مقارنة بنحو 1٣.6 مليار ريال عماين يف عام ٢٠16م نتيجة ارتفاع القيمة 

 ،%٧.1 بن�صبة  والتخزين واالت�صاالت  النقل  ون�صاط   ،%9.6 بن�صبة  ال�صحة  لن�صاط  امل�صافة 
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٪28 
االرتفاع في متوسط 

سعر برميل النفط 
في عام 2017م 
مقارنة بالعام 

السابق.

التعليم  ون�صاط   ،%6.4 بن�صبة  التجارية  امل�صاريع  واأن�صطة  واالإيجارية  العقارية  واالأن�صطة 

و%1   % ٥ بن�صبة  والتجزئة  املالية، وجتارة اجلملة  الو�صاطة  ن�صاط  ارتفع  ٥.٢%. كما  بن�صبة 

على التوايل وارتفعت ان�صطة اخلدمات االأخرى* بن�صبة 6.٥%. يف املقابل، انخف�صت القيمة 

امل�صافة لن�صاط الفنادق واملطاعم بن�صبة ٠.1%، ون�صاط االإدارة العامة والدفاع بن�صبة ٥.%1، 

خلل تلك الفرتة.

عام  يف   %٢.8 بنحو  ارتفاعًا  اجلارية  باالأ�صعار  ال�صناعية  للأن�صطة  امل�صافة  القيمة  حققت   

٥.6 مليار ريال عماين. ويعزى هذا االرتفاع  ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق لت�صل اإىل نحو 

ب�صكل رئي�صي اإىل ارتفاع القيمة امل�صافة لن�صاط التعدين وا�صتغلل املحاجر بن�صبة 1.%1٥، 

ون�صاط ال�صناعة التحويلية بن�صبة 11.٣% ، ون�صاط اإمدادات الكهرباء واملياه بن�صبة ٥.٧%. 

يف حني انخف�صت القيمة امل�صافة لن�صاط االإن�صاءات بن�صبة ٧.٧% خلل تلك الفرتة.

ال�صكل رقم )4( : م�صاهمة االأن�صطة االقت�صادية يف الناجت املحلي باالأ�صعار باالأ�صعار 

اجلارية لعام ٢٠1٧م

ون�صاط  االأخرى  وال�صخ�صية  واالإجتماعية  املجتمعية  اخلدمة  :اأن�صطة  ت�صمل  االأخرى  اخلدمات  اأن�صطة   *
االأ�صراخلا�صة التي تعني افرادا الإدارة االأعمال املنزلية.

2. المالية العامة   
�صجلت املوازنة العامة للدولة عجزًا ماليًا بلغ ٣.8 مليار ريال عماين، منخف�صًا بن�صبة ٢9.1%   

مقارنة بالعام ال�صابق حيث بلغ ٥.٣ مليار ريال عماين.  ويعزى هذا االإنخفا�س اإىل ارتفاع 

عام  يف  بال�صلطنة  العام  االإنفاق  اإجمايل  وانخفا�س  بنحو%11.9  للدولة  العامة  االإيرادات 

٢٠1٧م بن�صبة 4.9% مقارنة بالعام ال�صابق. 

٪69.3
مساهمة األنشطة 
الخدمية باألسعار 

الجارية في إجمالي 
القيمة المضافة 

لألنشطة غير النفطية 
في عام 2017م 
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 ٪77.6 
ارتفاع الدعم 

التشغيلي للشركات 
الحكومية  في عام  
2017م مقارنة بالعام 

السابق.

ال�صكل رقم )٥( :  بنود املوازنة العامة للدولة خلل الفرتة )٢٠1٣ - ٢٠1٧م(

8.٥ مليار  ٢٠1٧م لتبلغ نحو  �صجلت االإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنحو 11.9% يف عام   

٢٠16م. ويعزى هذا االإرتفاع اإىل  ٧.6 مليار ريال عماين يف عام  ريال عماين مقارنة بنحو 

ارتفاع �صايف اإيرادات النفط بن�صبة ٢8.٢% لتبلغ نحو 4.٧ مليار ريال عماين مقارنة بنحو 

٣.٧ مليار ريال عماين يف العام ال�صابق.

٢٠1٧م مقارنة بنحو  االإيرادات يف عام  اإجمايل  ٧٢.9% من  النفطية نحو  االإيرادات  �صكلت   

٢٠16م  ريال عماين يف عام  ٥.٢ مليار  ارتفاعًا من نحو  ال�صابق، م�صجلة  العام  68.٢% يف 

اإىل نحو 6.٢ مليار ريال عماين يف عام ٢٠1٧م. ويعود هذا االرتفاع ب�صكل رئي�صي اإىل ارتفاع 

اأ�صعار النفط يف االأ�صواق يف عام ٢٠1٧م.

نحو  ليبلغ   %4.9 بن�صبة  انخفا�صًا  ٢٠1٧م  عام  يف  لل�صلطنة  العام  االإنفاق  اإجمايل  �صهد   

ويعزى  ال�صابق.  العام  يف  عماين  ريال  مليار   1٢.9 بنحو  مقارنة  عماين  ريال  مليار   1٢.٣

 ،  %9.٣ بن�صبة  اال�صتثمارية  امل�صروفات  يف  االنخفا�س  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  االنخفا�س  هذا 

وامل�صروفات اجلارية بن�صبة 4.٣% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق. 

امل�صروفات  الإنخفا�س  نتيجة  ٢٠1٧م  عام  يف  اال�صتثمارية  امل�صروفات  يف  االنخفا�س  وجاء   

الراأ�صمالية للوزارات املدنية بنحو ٣٧.6%، وم�صروفات انتاج الغاز والنفط بنحو 18.1% و 

11% على التوايل مقارنة بالعام ال�صابق.

اأما بالن�صبة للم�صروفات اجلارية فيعود االإنخفا�س اإىل انخفا�س م�صروفات الدفاع واالأمن   

بن�صبة  الغاز  انتاج  وم�صروفات   ،  %1٣.٢ بن�صبة  النفط  انتاج  وم�صروفات   ،%14.٣ بن�صبة 

٧.٥% مقارنة بالعام ال�صابق.  

بالعام  6.٢% مقارنة  ٢٠1٧م بنحو  القطاع اخلا�س يف عام  امل�صاهمات ودعم  ن�صبة  ارتفعت   

قطاع  ودعم   ،%٧٧.6 بن�صبة  احلكومية  لل�صركات  الت�صغيلي  الدعم  الإرتفاع  نتيجة   ، ال�صابق 

 ،%٢٧ بنحو  احلكومية  لل�صركات  االإ�صتثمارية  امل�صروفات  وارتفاع   ،%٣6.٣ بن�صبة  الكهرباء 



1٢

مالمح االقتصاد العماني ٢٠١٧ - إصدار ٢٠١٨

ودعم املنتجات النفطية بنحو ٢٢.8%، ودعم ال�صلع الغذائية بن�صبة ٢.6%. يف حني انخف�صت 

امل�صاهمات يف موؤ�ص�صات حملية واإقليمية ودولية بنحو٥9.٣%، ودعم فوائد القرو�س التنموية 

واالإ�صكانية بن�صبة ٠.4%  يف عام ٢٠1٧م مقارنة بعام ٢٠16م.

بلغت الزيادة يف ر�صيد الدين احلكومي نحو 9.6 مليار ريال عماين خلل الفرتة )٢٠14-   

٢٠1٧م نحو 11 مليار ريال عماين، لذلك  ٢٠1٧م( حيث بلغ الدين احلكومي يف نهاية عام 

فقد ارتفعت ن�صبة الدين احلكومي اإىل الناجت املحلي االإجمايل من 4.9% يف عام ٢٠14م اإىل 

٣9.9% يف عام ٢٠1٧م.

3. القطاع النقدي
�صهدت ال�صيولة املحلية )م٢( منوا بنحو  4.٢ % يف عام ٢٠1٧م مقارنة مبعدل النمو امل�صجل   

يف عام ٢٠16م والبالغ 1.8% نتيجة للتعايف الذي ت�صهده اأ�صعار النفط ومنو االئتمان امل�صريف 

.
8

بن�صب اأعلى من الودائع

�صجل عر�س النقد مبعناه ال�صيق )م1( انخفا�صًا بنحو ٠.8%  يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام   

ال�صابق  لي�صل اإىل نحو ٥ مليار ريال عماين، يف عام ٢٠1٧م نتيجة انخفا�س النقد املتداول 

لدى اجلمهور بنحو ٢.6%، واإجمايل الودائع حتت الطلب بنحو 14.٠%.

 18.6 اإىل  لي�صل  ٢٠1٧م  1.9% يف عام  بنحو  التجارية  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  ارتفع   

مليار ريال عماين مقارنة بنحو 18.٣ مليار ريال عماين يف العام ال�صابق. ويعزى هذا االرتفاع 

اإىل ارتفاع اإجمايل ودائع القطاع اخلا�س بن�صبة ٢.6%، وودائع القطاع احلكومي - الوزارات 

والهيئات احلكومية -  بن�صبة ٠.8% بينما انخف�س يف املوؤ�ص�صات العامة بن�صبة ٢.6% يف عام 

٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق.  

  مبعناه الوا�صع )م٢( تراجعًا من ٢.٣ يف عام ٢٠14م اإىل 1.8 
9

�صهدت �صرعة دوران النقد  

يف عام ٢٠1٥م ثم اإىل 1.٧ يف عامي ٢٠16 و ٢٠1٧م، مما يدل على تراجع عدد مرات دوران 

االأر�صدة النقدية يف االقت�صاد.

ال�صابق،  بالعام  مقارنة  ٢٠1٧م  عام  يف   %4.1 بن�صبة  )القرو�س(  االئتمان  اإجمايل  ارتفع   

19.٧ مليار ريال عماين  ٢٠1٧م مقارنة بنحو  ٢٠.٥ مليار ريال عماين يف عام  اإىل  لي�صل 

نتيجة الرتفاع  االرتفاع  ريال عماين.  وجاء هذا  مليون   81٣ بلغت  بزيادة  ال�صابق،  العام  يف 

بينما   %٣.8 بن�صبة  اخلا�س  والقطاع   ،%11.٢ بن�صبة  العامة  للموؤ�ص�صات  املمنوح  االئتمان 

انخف�س االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي -الوزارات والهيئات احلكومية- بن�صبة 6٧.٧% يف 

عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق. 

وتعترب القرو�س ال�صخ�صية هي املحرك الرئي�صي للئتمان امل�صريف حيث �صكلت نحو 4٠% من   

اإجمايل االئتمان امل�صريف يف عام ٢٠1٧م وبلغت نحو 8.٢ مليار ريال عماين، مرتفعة بن�صبة 

٣.9% مقارنة بالعام ال�صابق. 

8  امل�صدر: البنك املركزي العماين، ٢٠1٧م، التقرير ال�صنوي. 

ويتم  الزمن،  اقت�صاد ما خلل فرتة من  النقد يف  تداول  يقي�س عدد مرات  اقت�صادي  موؤ�صر  النقد هي  �صرعة دوران    9

احت�صابه من خلل ق�صمة الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية على عر�س النقد مبعناه الوا�صع  
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٪44 
من القروض 

الممنوحه من بنك 
التنمية العماني في 

عام 2017م كانت 
لنشاط الصناعات.

ال�صكل رقم )6(: النمو يف ال�صيولة املحلية واإجمايل القرو�س والقرو�س ال�صخ�صية

) ٢٠1٣ - ٢٠1٧م(

عام  يف  التنمية  بنك  من  املمنوحة  القرو�س  ارتفعت  فقد  املتخ�ص�صة،  للبنوك  بالن�صبة  اأما   

ريال  مليون   ٥1.1 بنحو  مقارنة  عماين  ريال  مليون   ٥٧.6 نحو  لتبلغ   %1٢.8 بنحو  ٢٠1٧م 

٢٠1٧م  عام  االإ�صكان يف  بنك  من  املمنوحة  القرو�س  اأرتفعت  كما  ال�صابق.  العام  عماين يف 

بن�صبة 8.8% مقارنة بالعام ال�صابق لتبلغ نحو ٧8.9 مليون ريال عماين.

�صجل متو�صط �صعر الفائدة على اإجمايل القرو�س اال�صمي ارتفاعًا بن�صبة 4% يف عام ٢٠1٧م   

مقارنة بالعام ال�صابق، لي�صجل نحو ٥%، مقارنة بنحو 4.8% يف عام ٢٠16م. اأما متو�صط �صعر 

الفائدة احلقيقي - متو�صط �صعر الفائدة اال�صمي ناق�صا منه الت�صخم -  فقد انخف�س من 

٣.٧% يف عام ٢٠16م اإىل ٣.4% يف عام ٢٠1٧م.

ال�صكل رقم )٧(:  متو�صط �صعر الفائدة اال�صمي واحلقيقي على اإجمايل القرو�س

) ٢٠1٣ - ٢٠1٧م(
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٪20 
االنخفاض في مؤشر 
قطاع الصناعة في 
عام 2017م مقارنة 

بالعام السابق.

انخف�س موؤ�صر �صعر ال�صرف احلقيقي للريال العماين بن�صبة 6.6% يف عام ٢٠1٧م لي�صل   

اإىل 1٠٠.٢ نقطة مقارنة بنحو 1٠٧.٣ نقطة يف عام ٢٠16م، مما ي�صري اإىل انخفا�س القيمة 

ال�صرائية للريال العماين. 

4. مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية
املتو�صط،  حيث  19.٢% يف  بلغ نحو  ارتفاًعا  ٢٠1٧م  العاملية يف عام  املالية  االأ�صواق  حققت   

بلغ متو�صط منو موؤ�صرات االأ�صواق االمريكية نحو ٢٣.٣%. اإما االأ�صواق االأوروبية بلغ متو�صط 

منوها ال�صنوي ٧.%9. 

اأما االأ�صواق املالية العربية، فقد حققت منوا طفيفا مقارنة باأداء االأ�صواق املالية العاملية حيث   

بلغ متو�صط ن�صبة منوها يف عام ٢٠1٧م نحو ٢ %، اإال اأن اأداء االأ�صواق املالية اخلليجية- ومنها 

�صوق م�صقط للأوراق املالية- جاء خمالفًا الأداء االأ�صواق املالية العاملية حيث تراجع متو�صط 

.
1٠

منوها ال�صنوي يف عام ٢٠1٧م بن�صبة ٢.٥% مقارنة بالعام ال�صابق

ال�صكل رقم )8(: اأداء االأ�صواق اخلليجية لعام ٢٠1٧م

ا بنحو 11.8% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بعام  �صهد موؤ�صر �صوق م�صقط للأوراق املالية انخفا�صً  

٢٠16م لي�صل اإىل ٥٠99.٣ نقطة. كما انخف�س موؤ�صر ال�صوق ال�صرعي بنحو 1٧.9% يف عام 

٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق.

ارتفعت قيمة التداول يف �صوق م�صقط للأوراق املالية خلل عام ٢٠1٧م بنحو ٣.٥% مقارنة   

بالعام ال�صابق، حيث ارتفعت من 9٥9 مليون ريال عماين يف عام ٢٠16م اإىل 99٣ مليون ريال 

عماين يف عام ٢٠1٧م. وت�صري ن�صب التملك يف ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة يف ال�صوق 

اإىل اأن العمانيني ميتلكون نحو ٧٢% بينما ميتلك غري العمانيني نحو 1٣.٣% وميثل اخلليجيون 

14.٧% منهم.

1٠ امل�صدر: �صوق م�صقط للأوراق املالية، ٢٠1٧م، التقرير ال�صنوي  
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 ٪16
ارتفاع حجم 

االستثمارات األجنبية 
المباشره في نهاية 
عام 2017م مقارنة 

بالعام السابق.

اأما على م�صتوى امل�صاهمة القطاعية، احتل القطاع املايل املرتبة االأوىل من حيث اإجمايل قيمة   

التداول حيث حقق نحو ٥٢% من اإجمايل قيمة التداول يف عام ٢٠1٧م، يليه قطاع اخلدمات 

بنحو ٢٧%، و قطاع ال�صناعة مبا ن�صبته 14%. اأما ال�صندات، فقد �صكلت نحو ٧% من اإجمايل 

قيمة التداول يف عام ٢٠1٧م. 

ال�صكل رقم )9(:  موؤ�صر �صوق م�صقط للأوراق املالية ) ٢٠1٣ - ٢٠1٧م(

5. االستثمار األجنبي المباشر 
عام ٢٠1٧م  من  الرابع  الربع  نهاية  ال�صلطنة حتى  املبا�صر يف  االأجنبي  اال�صتثمار  بلغ حجم   

نحو 9.4 مليار ريال عماين مقارنة بنحو 8.1 مليار ريال عماين يف عام ٢٠16م. وبلغ حجم 

التدفقات يف اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠1٧م حوايل ٣.1 

مليار ريال عماين.

من  الرابع  الربع  نهاية  حتى  املبا�صر  االأجنبي  لل�صتثمار  القطاعي  التوزيع  م�صتوى  وعلى   

٢٠1٧م، فقد ا�صتحوذ ن�صاط ا�صتخراج النفط والغاز على الن�صيب االأكرب من اإجمايل  عام 

اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر وبقيمة بلغت نحو ٥.٢ مليار ريال عماين، حيث �صاهم بن�صبة ٥٥% 

من اإجمايل اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر. وياأتي ن�صاط الو�صاطة املالية يف املرتبة الثانية بن�صبة 

م�صاهمة بلغت 1٥.1% من اإجمايل اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر، وبقيمة بلغت نحو 1.4 مليار 

 %11.٢ ريال عماين. و�صاهم كل من ن�صاط ال�صناعات التحويلية واالأن�صطة العقارية بنحو 

و٧% على التوايل. 

ت�صدرت اململكة املتحدة قائمة الدول يف اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف ال�صلطنة حتى نهاية   

الربع الرابع من عام ٢٠1٧م، حيث بلغ اإجمايل ا�صتثماراتها نحو 4.٥ مليار ريال عماين، تليها 

ا�صتثمارات مبا�صرة بلغت نحو مليار ريال عماين.  العربية املتحدة وباإجمايل  دولة االمارات 

٢٠1٧م من دولة  اإجمايل اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة يف ال�صلطنة يف نهاية عام  كما بلغ 

الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين جمتمعة حوايل 1.1 مليار ريال عماين.



16

مالمح االقتصاد العماني ٢٠١٧ - إصدار ٢٠١٨

ال�صكل رقم )1٠(: اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر ح�صب الدول والن�صاط لعام ٢٠1٧م* 

)مليون ريال عماين(

* بيانات اأولية
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105.1
لاير عماني  

متوسط إنفاق 
السائح الوافد إلى 
السلطنة في عام 
2017م مقابل 72.7 
لاير عماني للسائح 

المغادر.  

6. السياحة
بلغت م�صاهمة ال�صياحة يف الناجت املحلي االإجمايل نحو ٢.6% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بنحو   

٢.8% يف عام ٢٠16م ، حيث ارتفعت القيمة امل�صافة املبا�صرة لقطاع ال�صياحة يف ال�صلطنة 

بنحو 1.8% خلل عام ٢٠1٧ لي�صجل نحو ٧٢8 مليون ريال عماين، مقارنة بنحو ٧1٥ مليون 

ريال عماين عام ٢٠16.

 عجزًا بنحو 1٢٠.4 مليون ريال عماين يف عام ٢٠1٧م، منخف�صا 
11

�صجل امليزان ال�صياحي   

عن العجز امل�صجل يف العام ال�صابق بنحو 4٧.٣ مليون ريال عماين. 

ارتفع عدد الزوار الوافدون اإىل ال�صلطنة من ٣.٢ مليون زائر يف عام ٢٠16م اإىل ٣.٣ مليون   

زائر، مما اأدى اإىل ارتفاع اإنفاق ال�صياحة الوافدة بنحو 6.1% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام 

ال�صابق. 

٢٠1٧م نحو  لل�صلطنة يف عام  املغادرون  الزوار  بلغ عدد  املغادرة، فقد  لل�صياحة  بالن�صبة  اأما   

6.4 مليون زائر، بزيادة بلغت 466 األف زائر مقارنة بالعام ال�صابق. وبالرغم من ارتفاع عدد 

٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق  ٥.6% يف عام  اإنفاقهم انخف�س بنحو  الزوار املغادرون اإال اأن 

لي�صل اإىل 46٢.٧ مليون ريال عماين مقارنة بنحو49٠.٣ مليون ريال عماين  يف عام ٢٠16م.

بلغ عدد زوار ال�صفن ال�صياحية يف ال�صلطنة يف عام ٢٠1٧م نحو ٢٢٢ األف زائر، مرتفعًا بنحو   

٢.٢% عن العام ال�صابق. وبالن�صبة للتوزيع الن�صبي للزوار ح�صب اجلن�صيات، فقد �صكل االأملان 

نحو ٣6.٣% من اإجمايل الزوار، والربيطانيون 1٥.4%، ثم االيطاليون بنحو 9.٧%.

بلغ عدد الفنادق يف ال�صلطنة ٣٥9 فندقًا يف عام ٢٠1٧م، بزيادة بلغت 19 فندقًا مقارنة بالعام   

الفنادق  اإجمايل  من   %11.4 نحو  جنوم  واالأربع  اخلم�س  فئة  ذات  الفنادق  ومتثل  ال�صابق. 

منهم   %٢8.٥ عامل،  األف   14.1 نحو  ال�صلطنة  فنادق  العاملني يف  ويبلغ عدد  ال�صلطنة.  يف 

عمانيون.

٠.4% مقارنة  ٢٠1٧م انخفا�صًا طفيفا بنحو  ال�صلطنة يف عام  الفنادق يف  �صجل عدد نزالء   

بالعام ال�صابق، لي�صل اإىل نحو ٣.٣ مليون نزيل، حيث بلغت ن�صبة النزالء العمانيون ٢.٣9% ، 

واالأوروبيون ٢4.1%، واالآ�صيويون 1٧.٥%، واخلليجيون 9.9%. وبلغت ن�صبة اإ�صغال الغرف يف 

عام ٢٠1٧ حوايل 4٥.٢% مقارنة بنحو 4٧.٣% يف العام ال�صابق.

بالعام  مقارنة   %٢.٥ بنحو  ارتفاعًا  ٢٠1٧م  عام  يف  ال�صلطنة  يف  الفنادق  اإيرادات  �صهدت   

ال�صابق، لت�صل اإىل نحو ٢٣6 مليون ريال عمــاين. ومتثل اإيرادات الفنادق ذات فئة اخلم�س 

جنوم نحو 46.٥% من اإجمايل اإيرادات الفنادق.

11 امليزان ال�صياحي= اإنفاق ال�صياحة الوافدة - اإنفاق ال�صياحة املغادرة  
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ال�صكل رقم )11(: توزيع  زوار ال�صفن ال�صياحية ح�صب اجلن�صيات يف عام ٢٠1٧م *

اعلى خمس جنسيات:

* بيانات مبدئية

ال�صكل رقم )1٢(: تطور عدد نزالء الفنادق واالإيرادات )٢٠1٣-٢٠1٧م(
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  ٪1.6
معدل التضخم في 
السلطنة في عام 

2017م.

7. األسعار

الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين

�صجل املوؤ�صر العام الأ�صعار املنتجني ارتفاًعا بن�صبة 1٣.6% يف عام ٢٠1٧م مقارنة باالنخفا�س   

امل�صجل يف العام ال�صابق والبالغ 19% . ويعزى هذا االإرتفاع اإىل ارتفاع اأ�صعار كًل من جمموعة 

منتجات النفط والغاز بن�صبة 1٧%، وجمموعة املنتجات غري النفطية بن�صبة ٥.%1.

النفط  منتجات  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  والغاز  النفط  منتجات  جمموعة  اأ�صعار  يف  االإرتفاع  يعود   

اخلام والغاز الطبيعي بن�صبة 16.1%، واأ�صعار منتجات الغاز الطبيعي امل�صال والنفط املكرر 

النفطية  غري  املنتجات  جمموعة  اأ�صعار  يف  االرتفاع  اأما  الفرتة.  تلك  خلل   %٢٢.٥ بن�صبة 

٣.٣%. يف املقابل، انخف�صت  التحويلية بن�صبة  اأ�صعار جمموعة ال�صناعة  ارتفاع  اإىل  فريجع 

اأ�صعار جمموعة التعدين والكهرباء واملاء بن�صبة 9.٣%.

اأ�صعار  ارتفاع  يف  رئي�صي  ب�صكل  واملعدات  واملاكينات  املعدنية  املنتجات  جمموعة  �صاهمت   

مقارنة   %٥.1 بن�صبة  اأ�صعارها  ارتفعت  حيث  ٢٠1٧م  عام  يف  التحويلية  ال�صناعة  جمموعة 

بالعام ال�صابق. كما ارتفعت اأ�صعار جمموعة ال�صلع االأخرى القابلة للنقل بن�صبة ٣.٧%، واأ�صعار 

املنتجات الغذائية وامل�صروبات واملن�صوجات بن�صبة ٠.6% خلل تلك الفرتة. 

ال�صكل رقم )1٣(:  التغري يف الرقم القيا�صي العام الأ�صعار املنتجني ) ٢٠1٣-٢٠1٧م(

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين

بلغ معدل الت�صخم لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية - �صنة االأ�صا�س ٢٠٠٧م-  نحو   

1% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق، حيث �صجلت اململكة العربية ال�صعودية اأقل معدل 

ت�صخم يف املنطقة بلغ -٠.٧%، تليها مملكة البحرين مبعدل ت�صخم بلغ ٠.8%، وجاءت كًل 

من دولة قطر و�صلطنة عمان يف املرتبة الثالثة ومبعدل ت�صخم بلغ 1.6% لكل منهما، ثم دولة 

الكويت بن�صبة ٢.٥% . يف املقابل،  �صجلت دولة االمارات العربية املتحدة اأعلى معدل ت�صخم 

.
1٢

بلغ ٣% خلل عام ٢٠1٧م. مقارنة بالعام ال�صابق

1٢ امل�صدر: املركز االإح�صائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
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�صجل معدل الت�صخم يف ال�صلطنة - �صنة االأ�صا�س ٢٠1٢م-  ارتفاعًا بن�صبة 1.6% عام ٢٠1٧م   

مقارنة بنحو 1.1% يف عام ٢٠16م. ويعزى هذا االرتفاع ب�صكل رئي�صي اإىل ارتفاع اأ�صعار كل 

من جمموعة التبغ بنحو )1٧.4%(، وجمموعة النقل بنحو )4.4%(، وجمموعة التعليم بنحو 

)٣.4%(، وجمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية وال�صيانة املنزلية االعتيادية بنحو 9.٢%، 

و جمموعة ال�صكن واملياه والكهرباء والغاز واأنواع الوقود االأخرى بنحو )1.6%(، وجمموعة 

ال�صلع واخلدمات املتنوعة بنحو )1.6%(. كما �صجلت اأ�صعار كل من جمموعة املواد الغذائية 

وامل�صروبات غري الكحولية، وجمموعة الثقافة والرتفية، وجمموعة ال�صحة، وجمموعة املطاعم 

والفنادق ارتفاعًا مل يتجاوز ٠.٥%.

٢.٣% و جمموعة امللب�س واالأحذية   اأ�صعار جمموعة االت�صاالت بنحو  يف املقابل، انخف�صت   

بنحو ٠.1% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق.

 ال�صكل رقم )14(: التغري يف املجموعات الرئي�صية للرقم القيا�صي الأ�صعار امل�صتهلكني 

)%( لعام ٢٠1٧م
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5.8  
مليار لاير عماني 

قيمة اجمالي 
صادرات النفط الخام 

في عام 2017م 
، مرتفعة بنسبة 

17.4% مقارنة بالعام 
السابق.

 ٪58.2
مساهمة الصادرات 

النفطية في إجمالي 
قيمة الصادرات 

السلعية في عام 
2017م مقارنة بنحو 
56.7% في العام 

السابق

8. التجارة الخارجية
ارتفع حجم التبادل التجاري بال�صلطنة بنحو 19.6% يف عام ٢٠1٧م مقارنة بالعام ال�صابق،   

٢٠16م.  عام  يف  عماين  ريال  مليار   19.4 مقابل  عماين  ريال  مليار   ٢٣.٢ نحو  اإىل  لي�صل 

 ،  %٢٢.9 بنحو  ال�صلعية  ال�صادرات  قيمة  ارتفاع  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  االرتفاع  هذا  ويعزى 

والواردات ال�صلعية بنحو 1٥.8% مقارنة بعام ٢٠16م. 

بنحو  مرتفعا  عماين،  ريال  مليار   ٢.1 بلغ  فائ�صًا  ٢٠1٧م  عام  يف  التجاري  امليزان  �صجل   

٧9.٢% عن الفائ�س امل�صجل يف العام ال�صابق. ويعزى هذا االرتفاع على ارتفاع اإجمايل قيمة 

الواردات ال�صلعية من 9.1 مليار ريال عماين يف عام ٢٠16م اإىل 1٠.6 مليار ريال عماين يف 

عام ٢٠1٧م.

يعزى ارتفاع قيمة ال�صادرات ال�صلعية يف عام ٢٠1٧م مقارنة بعام ٢٠16م اإىل ارتفاع قيمة   

وقيمة  بن�صبة 4.٣٢%،  النفطية  ال�صادرات غري  وقيمة   ،%٢6.1 بن�صبة  النفطية  ال�صادرات 

اإعادة الت�صدير بن�صبة ٢.6% خلل تلك الفرتة. 

بالعام  مقارنة   %1٧.4 بنحو  ارتفاعًا  ٢٠1٧م  عام  يف  اخلام  النفط  �صادرات  قيمة  �صجلت   

4.9 مليار ريال عماين يف العام  مليار ريال عماين مقارنة بنحو   ٥.8 ال�صابق، لت�صل لنحو 

ال�صابق.

�صاهمت ال�صادرات غري النفطية واإعادة الت�صدير بنحو 41.8% من اإجمايل قيمة ال�صادرات   

يف عام ٢٠1٧م لتبلغ نحو ٥.٣ مليار ريال عماين. وقد �صكلت املنتجات املعدنية نحو ٢9.4% 

الكيماوية  ال�صناعة  منتجات  تليها  الت�صدير،  واإعادة  النفطية  غري  ال�صادرات  اإجمايل  من 

وال�صناعات املرتبطة بها بنحو %16.6. 

وعلى م�صتوى التوزيع اجلغرايف، ا�صتحوذت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على نحو   

االآ�صيوية غري  الت�صدير، والدول  واإعادة  النفطية  اإجمايل قيمة ال�صادرات غري  46.٧% من 

العربية على نحو ٣٠.8% بينما �صكلت الدول العربية االأخرى نحو 9.4%، ودول االأمريكيتني 

نحو 4.٧%، والدول االفريقية غري العربية بنحو 4.٥%. اأما بقية الدول جمتمعة، فقد �صكلت 

عام  يف  الت�صدير  واإعادة  النفطية  غري  ال�صادرات  قيمة  اإجمايل  من   %  ٣.9 يتجاوز  ال  ما 

٢٠1٧م. 

ال�صكل رقم )1٥( : قيمة ال�صادرات ال�صلعية غريالنفطية واإعادة الت�صدير ح�صب اأهم 

الدول امل�صتوردة يف عام ٢٠1٧ ) مليون ر.ع( 
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  ٪54.5
من إجمالي واردات 
السلطنة السلعية 
في عام 2017م 

تستورد من الدول 
العربية.

بلغت قيمة الواردات ال�صلعية نحو 1٠.6 مليار ريال عماين يف عام ٢٠1٧م مقارنة بنحو 9.1   

مليار ريال عماين يف العام ال�صابق. و�صكلت االآالت واالأجهزة واملعدات الكهربائية واأجزاوؤها 

اأكرث من خم�س واردات ال�صلطنة ال�صلعية )٢٣.٣%( يف عام ٢٠1٧م، وتاأتي يف املرتبة الثانية 

بنحو  النقل  ومعدات  اآالت  واردات  ثم   ،%1٣.٧ بنحو  وم�صنوعاتها  العادية  املعادن  واردات 

.%1٢.٢

اأما بالن�صبة للواردات ال�صلعية ح�صب املنافذ، فقد �صكلت واردات ال�صلطنة عرب املنافذ البحرية   

اأكرث من ن�صف قيمة الواردات ال�صلعية يف عام ٢٠1٧م ما ن�صبته )٥6.٧%(،  و٢9.4% منها 

عرب املنافذ الربية، و14% عرب املنافذ اجلوية.  

للواردات،  بالن�صبة  لل�صلطنة  االأول  التجاري  ال�صريك  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  تعترب   

٢٠1٧م  عام  يف  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  من  ال�صلعية  ال�صلطنة  واردات  �صكلت  حيث 

نحو 41.8% من اإجمايل الواردات. وتاأتي جمهورية ال�صني يف املرتبة الثانية بنحو 6%، تليها 

جمهورية الهند بنحو ٥.٣%.

ال�صكل رقم )16(: قيمة الواردات ال�صلعية ح�صب اأهم الدول امل�صدرة يف عام ٢٠1٧ 

)مليون ر.ع(

9. ميزان المدفوعات
�صجل ميزان املدفوعات لل�صلطنة عجًزا بلغ نحو 1.1 مليار ريال عماين يف عام ٢٠1٧م نتيجة   

العجز امل�صجل يف احل�صاب اجلاري. اإال اأن هذا العجز يف امليزان الكلي للمدفوعات كان اأقل 

من العجز امل�صجل يف عام ٢٠16م والبالغ نحو ٣.6 مليار ريال عماين.

�صجل احل�صاب اجلاري لل�صلطنة عجزا ماليا للعام الثالث على التوايل حيث بلغ نحو 4.1 مليار   

ريال عماين يف عام ٢٠1٧م مقارنة بنحو 4.٧ مليار ريال عماين يف عام ٢٠16م. ويعزى هذا 
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العجز اإىل العجز يف ح�صاب التحويلت اجلارية، اإذ بلغ نحو ٣.8 مليار ريال عماين، اإال اأن 

هذا العجز يف التحويلت اجلارية كان اأقل من العجز امل�صجل يف عام ٢٠16م والبالغ نحو 4 

مليار ريال عماين.

بلغ حجم احل�صاب الراأ�صمايل واملايل نحو ٣.٥ مليار ريال عماين يف عام ٢٠1٧م مرتفعا بنحو   

1.9 مليار ريال عماين عن العام ال�صابق نتيجة للفائ�س امل�صجل يف احل�صاب املايل والبالغ نحو 

٣.4 مليار ريال عماين.

10. سوق العمل والتشغيل
�صهد اإجمايل عدد امل�صتغلني يف ال�صلطنة يف عام ٢٠1٧م ارتفاعًا طفيفًا بنحو ٠.٥% لي�صل اإىل   

٢.٢٧ مليون م�صتغل مقارنة بنحو ٢.٢6 مليون م�صتغل يف العام ال�صابق. وبلغت ن�صبة العاملني 

يف القطاع اخلا�س والعائلي نحو 89.8% مقابل 1٠.٢% فقط يف القطاع احلكومي.

بنحو  منخف�صة  وعاملة  عامل  األف   ٢٣٢ نحو  احلكومي  القطاع  يف  العاملة  القوى  عدد  بلغ   

الوافدون  �صكل  بينما   ،%84.٣ العمانيون حوايل  �صكل  ال�صابق، حيث  بالعام  ٠.64% مقارنة 

نحو 1٥.٧%. واجلدير بالذكر اأن عدد القوى العاملة الوطنية يف القطاع احلكومي انخف�صت 

بنحو ٠.1٣% يف عام ٢٠1٧م، بينما انخف�س عدد القوى الوافدة العاملة يف القطاع احلكومي 

بنحو ٣.٣% خلل نف�س الفرتة.

ارتفاًعا  القطاع  هذا  يف  العاملة  القوى  عدد  �صجل  فقد  والعائلي،  اخلا�س  القطاعني  يف  اأما   

طفيًفا بنحو ٠.6 % يف عام ٢٠1٧م مقارنة باالإرتفاع امل�صجل يف العام ال�صابق والذي بلغ ٥.%9. 

فقد بلغ اإجمايل عدد القوى العاملة يف هذا القطاع نحو مليوين م�صتغل، �صكل العمانيون منهم 

نحو 1٣.٧% فقط مقابل 86.٣% وافدين.

ال�صكل رقم )1٧( : معدل تغري القوى العاملة يف القطاع اخلا�س خلل الفرتة )٢٠1٣ - 

٢٠1٧م(
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ومن حيث امل�صتويات التعليمية للم�صتغلني، بلغت ن�صبة العمانيني امل�صتغلني يف القطاع احلكومي   

القطاع يف  امل�صتغلني يف هذا  العمانيني  اإجمايل  4٢% من  نحو  املوؤهلت اجلامعية  من حملة 

عام ٢٠1٧م .يف املقابل، بلغت ن�صبة الوافدين من حملة املوؤهلت اجلامعية نحو ٥1.٥% من 

اإجمايل عدد الوافدين العاملني يف القطاع احلكومي.

وعلى �صعيد القطاع اخلا�س والعائلي، بلغت ن�صبة العمانيني امل�صتغلني من حملة موؤهل دبلوم   

التعليم العام نحو 4٢.٣% من اإجمايل العمانيني امل�صتغلني يف هذا القطاع يف عام ٢٠1٧م . 

يف حني ٧٣% من العمالة الوافدة يف هذا القطاع يحملون موؤهًل تعليمًيا اأقل من دبلوم التعليم 

العام.

وعلى م�صتوى االأن�صطة االإقت�صادية: �صكل العمانيون العاملون يف القطاع اخلا�س والعائلي يف   

ن�صاط الت�صييد نحو ٢٣.٥% من اإجمايل العمانيني العامليني يف هذا القطاع. 

اأن�صطة   ٣ يف  والعائلي  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  الوافديني  اجمايل  من   %٥9 نحو  تركز   

و   ،  )%1٣.6( والتجزئه  اجلملة  جتارة  ون�صاط   ،  )%٣٣( الت�صييد  ن�صاط  وهي:  اقت�صادية 

ن�صاط ال�صناعات التحويلية )%1٢(. 

املهن  يف  امل�صتغلني  الوافدة  العمالة  ن�صبة  بلغت  فقد  املهنية:  املجموعات  م�صتوى  على  اأما   

الهند�صية االأ�صا�صية وامل�صاعدة نحو 46% من اإجمايل عدد العمالة الوافدة يف هذا القطاع . 

يف املقابل، بلغ عدد العمانيون العاملون يف املهن الهند�صية االأ�صا�صية وامل�صاعدة نحو ٢٣% من 

اإجمايل عدد العمانيني العاملني يف هذا القطاع.   

 %٠.4 1.٧%، مرتفعا بن�صبة  ٢٠1٧م نحو  ال�صلطنة يف عام  الباحثني عن عمل يف  بلغ معدل   

مقارنة بالعام ال�صابق. حيث بلغ معدل الباحثات عن عمل  6.9% مقابل ٠.٧% للذكور. وترتكز 

اأعلى معدالت الباحثني عن عمل يف كل من حمافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بن�صبة 4% لكل 

منهما، وحمافظة م�صندم بن�صبة ٣.٧%.

ال�صكل رقم )18(: معدل العمانيني الباحثني عن عمل ح�صب امل�صتوى التعليمي واجلن�س 

يف عام ٢٠1٧م

 






