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مقدمة
في ظل التغيرات المستمرة والمتواصلة في األوضاع االقتصادية
حول العالم تبرز الحاجة إلى متابعة هذه التغيرات وتسليط الضوء على
تأثيراتها محليا .ويأتي هذا التقرير السنوي (مالمح االقتصاد العماني)
في سياق تتبع الوضع االقتصادي العام في السلطنة خالل عام عبر
عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها :الناتج المحلي اإلجمالي،
والمالية العامة ،والمؤشرات النقدية ،والتضخم ،والتبادل التجاري.
ويهدف التقرير إلى التعرف على مالمح االقتصاد في السلطنة بصورة
موضوعية وبشفافية محايدة اعتمادا على البيانات والمعلومات
اإلحصائية المتوفرة ،كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة
عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي
وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية في رصد التغيرات في
األوضاع االقتصادية العالمية واإلقليمية من جهة واستعراض أهم
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.
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ً
أوال :التطورات االقتصادية العالمية واالقليمية
 .1الوضع االقتصادي العالمي واإلقليمي في عام 2017م
�سجل االقت�صاد العاملي يف عام 2017م منو ًا بلغ نحو  %3.7ح�سب تقديرات �صندوق النقد الدويل ،1حيث �شهدت
االقت�صادات املتقدمة منوا مبعدل  ،%2.4واالقت�صادات ال�صاعدة والنامية مبعدل  .%4.7ويعزى هذا النمو يف
االقت�صادات ال�صاعدة والنامية ب�شكل رئي�سي �إىل التح�سن التدريجي يف كال من االقت�صادات املتقدمة ودول �شرق
وجنوب ا�سيا  .كما �شهد حجم التجارة العاملية يف ال�سلع واخلدمات منو ًا بنحو  %5.1خالل نف�س العام.
	�أما على م�ستوى الدول العربية ،في�شري تقرير �صندوق النقد العربي� 2إىل تراجع معدل النمو االقت�صادي للدول
العربية بالأ�سعار الثابتة �إىل نحو  %0.9يف عام 2017م مقارنة بنحو  %2.2يف عام 2016م .كما انخف�ض معدل النمو
االقت�صادي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بنحو  %0.3خالل نف�س العام.
 .2التوقعات االقتصادية العالمية واإلقليمية
من املتوقع منو الن�شاط االقت�صادي العاملي يف عامي  2018و2019م مبعدل  %3.9لكل منهما وذلك ح�سب توقعات
�صندوق النقد الدويل.3
ت�شري التوقعات �إىل ارتفاع معدل منو االقت�صادات املتقدمة مبعدل  %2.4يف عام 2018م و %2.2يف عام 2019م ،حيث
من املتوقع �أن يبلغ النمو يف الواليات املتحدة نحو  %2.9يف عام 2018م و  %2.7يف عام 2019م .كما يتوقع �أن حتقق
منطقة اليورو من ًوا بنحو  %2.2و %1.9يف عامي 2018م و2019م على التوايل.
من املتوقع �أن ت�شهد االقت�صادات ال�صاعدة والنامية حت�سن ًا م�ستمر ًا يف منو الن�شاط االقت�صادي ي�صل �إىل  %4.9يف
عام 2018م و %5.1يف عام 2019م.
	�أما بالن�سبة للت�ضخم يف �أ�سعار امل�ستهلك يف عام 2018م ،فمن املتوقع �أن يبلغ  %2.2يف االقت�صادات املتقدمة ،و%4.4
يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة والنامية.
من املتوقع �أن يبلغ منو حجم التجارة العاملية يف ال�سلع واخلدمات  %4.8يف عام 2018م و %4يف عام 2019م.

 1امل�صدر� :صندوق النقد الدويل ،يوليو  ،2018تقرير م�ستجدات �آفاق االقت�صاد العاملي.
 2امل�صدر� :صندوق النقد العربي ،ابريل  ،2018تقرير �آفاق االقت�صاد العربي.
 3امل�صدر ال�سابق.
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اجلدول رقم ( :)1امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية العاملية 4ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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البيان

2017
3.7
2.4
4.7
0.3

الناجت العاملي
 االقت�صادات املتقدمة االقت�صادات ال�صاعدة والنامية دول جمل�س التعاونأسعار المستهلكين (التضخم)

1.7
4.0
0.6

 االقت�صادات املتقدمة االقت�صادات ال�صاعدة والنامية -دول جمل�س التعاون

أسعار السلع األولية (بالدوالر األمريكي)

23.3
6.8

 نفطية -غري نفطية

ال�سنوات
*2018
3.9
2.4
4.9
3
2.2
4.4
4.6
33.0
6.0

*2019

3.9
2.2
5.1
1

2.2
4.4
2.1
1.80.5

*توقعات

وعلى �صعيد دول جمل�س التعاون ،ت�شري توقعات �صندوق النقد العربي� 6إىل ارتفاع معدل النمو االقت�صادي بالأ�سعار
الثابتة بن�سبة  %1.9خالل عام 2018م و %2.4يف عام 2019م ،يف ظل اتفاق الدول املنتجة للنفط (�أوبك) بتعديل
كميات انتاج النفط ،وحت�سن احليز املايل يف دول املجل�س ،وال�ضريبة الإنتقائية واتباع �سيا�سات خف�ض الدعم
احلكومي.
	�أما بالن�سبة لتوقعات الت�ضخم يف دول املجل�س ،من املتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم حوايل  %3خالل عام 2018م ،نتيجة
لتطبيق معظم دول املجل�س �ضريبة القيمة امل�ضافة  ،وت�أثري االرتفاع الت�صاعدي لأ�سعار النفط  .كما يتوقع تراجع معدل
الت�ضخم لي�صل �إىل  %1يف عام 2019م.
	�أما على م�ستوى ال�سلطنة ،يتوقع �صندوق النقد العربي �أن يبلغ معدل النمو االقت�صادي يف ال�سلطنة نحو  %2.5يف عام
2018م لي�صل �إىل  %2.8يف عام 2019م ،نتيجة لل�سيا�سات املتبعة لتنويع الهياكل االنتاجية وحتفيز ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،وحت�سني بيئة الأعمال ورفع م�ستوى تناف�سيتها.
من املتوقع �أن يرتفع معدل الت�ضخم يف ال�سلطنة من  %1.6يف عام 2017م �إىل نحو  %2يف عام 2018م و %3يف عام
2019م.

 4امل�صدر� :صندوق النقد الدويل ،يوليو 2018م ،تقرير م�ستجدات �آفاق االقت�صاد العاملي.
 5امل�صدر� :صندوق النقد العربي� ،سبتمرب 2018م ،تقرير �آفاق االقت�صاد العربي.
 6امل�صدر :امل�صدر ال�سابق.
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 .3التطورات في سوق النفط الدولية
ت�شري توقعات منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك)� 7أن متو�سط الطلب العاملي على النفط اخلام للمنظمة خالل عام
ً
منخف�ضا بنحو � 500ألف برميل يوميا مقارنة بعام 2017م ،ومن املتوقع �أن
2018م �سيبلغ  32.9مليون برميل يوميا
ينخف�ض متو�سط الطلب العاملي للنفط اخلام ( �أوبك) مبعدل � 900ألف برميل يومي ًا لي�صل �إىل  32.1مليون برميل يف
عام 2019م.
من املتوقع �أن ي�صل متو�سط الطلب على النفط من خارج (�أوبك) �إىل  59.6مليون برميل يومي ًا يف عام 2018م ،و�أن
يرتفع يف عام 2019م لي�صل �إىل  61.7مليون برميل يوميا.
وت�شري التوقعات �إىل �أن �إجمايل متو�سط الطلب العاملي على النفط �سيبلغ نحو  98.8مليون برميل يوميا يف عام
2018م ،فيما �سي�شهد زيادة يف عام 2019م لي�صل اىل  100.2مليون برميل يوميا.

ً
ثانيا :األداء االقتصادي للسلطنة
ملخص مالمح االقتصاد العماني في عام 2017م

%7.3
51.3

االرتفاع يف منو الناجت املحلي االجمايل
(بالأ�سعار اجلارية) يف عام 2017م
مقارنة بالعام ال�سابق.

%3.3
3.8

املتو�سط ال�سنوي ل�سعر النفط اخلام
يف عام 2017م مقارنة بنحو 40.1
دوالر  /برميل دوالر للربميل يف العام ال�سابق.
االرتفاع يف �إجمايل قيمة الإيرادات
احلكومية يف عام 2017م مقارنة
بالعام ال�سابق.

عجز املوازنة العامة للدولة يف عام
مليار ريال 2017م.
عماين
االنخفا�ض يف �إجمايل االنفاق العام
بالدولة يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق.
ن�سبة م�ساهمة ال�صادرات النفطية
يف �إجمايل قيمة ال�صادرات يف عام
2017م.
االرتفاع يف �إجمايل قيمة الواردات
ال�سلعية يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق.
�إجمايل �إيرادات الفنادق يف عام
مليون ريال 2017م ،مرتفعة بنحو  %2.5عن
عماين العام ال�سابق.

%12
2

%4.9

%58.2

�إجمايل الفائ�ض يف امليزان التجاري
مليار ريال يف عام 2017م.
عماين
االرتفاع يف �إجمايل قيمة ال�صادرات
ال�سلعية يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق.

%22.9
%4.2

االرتفاع يف ال�سيولة املحلية (م )2يف
عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق.

%11.8

االنخفا�ض يف امل�ؤ�شر العام ل�سوق
م�سقط للأوراق املالية يف عام 2017م
مقارنة بالعام ال�سابق.

%1.6

االرتفاع يف �إجمايل القيمة امل�ضافة
للأن�شطة غري النفطية بالأ�سعار
اجلارية يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق.

%15.8
236
%5
1.79

متو�سط �سعر الفائدة على �إجمايل
القرو�ض يف عام 2017م.

�إجمايل العمالة الوافدة يف القطاع
اخلا�ص والعائلي يف عام 2017م،
مليون عامل مقارنة بنحو  1,8مليون يف العام
ال�سابق.

معدل الت�ضخم يف عام 2017م.

 7امل�صدر�( :أوبك)� ،سبتمرب  ،2017تقرير منظمة الدول امل�صدرة للنفط ال�شهري ل�سوق 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  6ألف لاير
عماني

 .1الناتج المحلي اإلجمالي
ً
انخفا�ضا طفي ًفا بن�سبة  %0.9يف عام
�سجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة لل�سلطنة،
2017م مقارنة بعام 2016م ،م�سج ًال نحو  28.5مليار ريال عماين مقارنة بنحو  28.7مليار
ريال عماين يف العام ال�سابق .ويعزى هذا الإنخفا�ض �إىل انخفا�ض القيمة امل�ضافة للأن�شطة
النفطية بنحو  %3يف عام 2017م ،لت�صل �إىل  11.6مليار ريال عماين مقارنة بنحو  12مليار
ريال عماين يف عام 2016م .يف املقابل� ،سجلت القيمة امل�ضافة للأن�شطة غري النفطية ارتفاع ًا
بنحو  %0.9يف عام 2017م لت�صل �إىل  18.8مليار ريال عماين مقارنة بـ  18.6مليار ريال
عماين يف العام ال�سابق.
ً
حقق الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية ارتفاعا بن�سبة  %7.3يف عام 2017م مقارنة
بالإنخفا�ض الذي �شهده يف عاميي  2015و 2016م و بنحو %15و  %4.3على التوايل.
يعزى ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع القيمة امل�ضافة
للأن�شطة النفطية بنحو  %18.1يف عام 2017م ،مقارنة بالعام ال�سابق لت�صل �إىل  7.9مليار
ريال عماين مقارنة بنحو  6.7مليار ريال عماين يف عام 2016م .كما ارتفعت القيمة امل�ضافة
للأن�شطة غري النفطية يف عام 2017م بن�سبة  %3.3مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث ارتفع الناجت
املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية من  25.3مليار ريال عماين يف عام 2016م �إىل 27.2
مليار ريال عماين يف عام 2017م.

ال�شكل رقم ( :)1معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة واجلارية خالل
الفرتة (2017- 2013م)

%29
مساهمة األنشطة
النفطية في إجمالي
الناتج المحلي
باألسعار الجارية في
عام 2017م مقارنة
بنحو  %46.4في عام
2014م.

يعود الإرتفاع يف القيمة امل�ضافة للأن�شطة النفطية بالأ�سعار اجلارية يف عام 2017م �إىل
ارتفاع القيمة امل�ضافة للنفط اخلام بن�سبة  %19.8نتيجة لإرتفاع متو�سط �سعر النفط العماين
اخلام بن�سبة  %28مقارنة بالعام ال�سابق لي�صل �إىل  51.3دوالر  /برميل .ويف املقابل،
انخف�ض متو�سط الإنتاج اليومي للنفط من نحو مليون برميل يف عام 2016م �إىل نحو 970.6
�ألف برميل يف عام 2017م نتيجة لإتفاقية تخفي�ض الإنتاج املربمة بني دول �أع�ضاء �أوبك
واملنتجني امل�ستقلني .يف حني �سجلت القيمة امل�ضافة للغاز الطبيعي ارتفاع ًا بن�سبة  %10.4يف
عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق ،لتبلغ نحو  1.3مليار ريال عماين.
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ال�شكل رقم (� : )2إنتاج و�أ�سعار النفط اخلام العماين خالل الفرتة (2017 - 2013م)

�سجلت القيمة امل�ضافة للأن�شطة غري النفطية بالأ�سعار اجلارية ارتفاع ًا بنحو  %3.3يف عام
2017م مقارنة بالعام ال�سابق ،لت�صل �إىل نحو  20.2مليار ريال عماين مقارنة بنحو 19.6
مليار ريال عماين يف العام ال�سابق .ويعزى هذا االرتفاع �إىل ارتفاع القيمة امل�ضافة لن�شاط
الزراعة والأ�سماك بن�سبة  ،%9.3والأن�شطة اخلدمية بن�سبة  ،%3.3والأن�شطة ال�صناعية
بن�سبة  %2.8خالل تلك الفرتة.

ال�شكل رقم ( : )3م�ساهمة الأن�شطة النفطية وغري النفطية بالأ�سعار اجلارية للفرتة
(2017 - 2013م)

ارتفعت القيمة امل�ضافة للأن�شطة اخلدمية بالأ�سعار اجلارية لنحو  14مليار ريال عماين
يف عام 2017م ،مقارنة بنحو  13.6مليار ريال عماين يف عام 2016م نتيجة ارتفاع القيمة
امل�ضافة لن�شاط ال�صحة بن�سبة  ،%9.6ون�شاط النقل والتخزین واالت�صاالت بن�سبة ،%7.1
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%69.3
مساهمة األنشطة
الخدمية باألسعار
الجارية في إجمالي
القيمة المضافة
لألنشطة غير النفطية
في عام 2017م

والأن�شطة العقارية والإيجارية و�أن�شطة امل�شاريع التجارية بن�سبة  ،%6.4ون�شاط التعليم
بن�سبة  .%5.2كما ارتفع ن�شاط الو�ساطة املالية ،وجتارة اجلملة والتجزئة بن�سبة  % 5و%1
على التوايل وارتفعت ان�شطة اخلدمات الأخرى* بن�سبة  .%6.5يف املقابل ،انخف�ضت القيمة
امل�ضافة لن�شاط الفنادق واملطاعم بن�سبة  ،%0.1ون�شاط الإدارة العامة والدفاع بن�سبة ،%1.5
خالل تلك الفرتة.
حققت القيمة امل�ضافة للأن�شطة ال�صناعية بالأ�سعار اجلارية ارتفاع ًا بنحو  %2.8يف عام
2017م مقارنة بالعام ال�سابق لت�صل �إىل نحو  5.6مليار ريال عماين .ويعزى هذا االرتفاع
ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع القيمة امل�ضافة لن�شاط التعدين وا�ستغالل املحاجر بن�سبة ،%15.1
ون�شاط ال�صناعة التحويلية بن�سبة  ، %11.3ون�شاط �إمدادات الكهرباء واملياه بن�سبة .%5.7
يف حني انخف�ضت القيمة امل�ضافة لن�شاط الإن�شاءات بن�سبة  %7.7خالل تلك الفرتة.

ال�شكل رقم ( : )4م�ساهمة الأن�شطة االقت�صادية يف الناجت املحلي بالأ�سعار بالأ�سعار
اجلارية لعام 2017م

* �أن�شطة اخلدمات الأخرى ت�شمل �:أن�شطة اخلدمة املجتمعية والإجتماعية وال�شخ�صية الأخرى ون�شاط
الأ�سراخلا�صة التي تعني افرادا لإدارة الأعمال املنزلية.

%28
االرتفاع في متوسط
سعر برميل النفط
في عام 2017م
مقارنة بالعام
السابق.

 .2المالية العامة
�سجلت املوازنة العامة للدولة عجز ًا مالي ًا بلغ  3.8مليار ريال عماين ،منخف�ض ًا بن�سبة %29.1
مقارنة بالعام ال�سابق حيث بلغ  5.3مليار ريال عماين .ويعزى هذا الإنخفا�ض �إىل ارتفاع
الإيرادات العامة للدولة بنحو %11.9وانخفا�ض �إجمايل الإنفاق العام بال�سلطنة يف عام
2017م بن�سبة  %4.9مقارنة بالعام ال�سابق.
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ال�شكل رقم ( : )5بنود املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة (2017 - 2013م)

�سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاع ًا بنحو  %11.9يف عام 2017م لتبلغ نحو  8.5مليار
ريال عماين مقارنة بنحو  7.6مليار ريال عماين يف عام 2016م .ويعزى هذا الإرتفاع �إىل
ارتفاع �صايف �إيرادات النفط بن�سبة  %28.2لتبلغ نحو  4.7مليار ريال عماين مقارنة بنحو
 3.7مليار ريال عماين يف العام ال�سابق.
�شكلت الإيرادات النفطية نحو  %72.9من �إجمايل الإيرادات يف عام 2017م مقارنة بنحو
 %68.2يف العام ال�سابق ،م�سجلة ارتفاع ًا من نحو  5.2مليار ريال عماين يف عام 2016م
�إىل نحو  6.2مليار ريال عماين يف عام 2017م .ويعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع
�أ�سعار النفط يف الأ�سواق يف عام 2017م.
�شهد �إجمايل الإنفاق العام لل�سلطنة يف عام 2017م انخفا�ض ًا بن�سبة  %4.9ليبلغ نحو
 12.3مليار ريال عماين مقارنة بنحو  12.9مليار ريال عماين يف العام ال�سابق .ويعزى
هذا االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إىل االنخفا�ض يف امل�صروفات اال�ستثمارية بن�سبة ، %9.3
وامل�صروفات اجلارية بن�سبة  %4.3يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق.
وجاء االنخفا�ض يف امل�صروفات اال�ستثمارية يف عام 2017م نتيجة لإنخفا�ض امل�صروفات
الر�أ�سمالية للوزارات املدنية بنحو  ،%37.6وم�صروفات انتاج الغاز والنفط بنحو  %18.1و
 %11على التوايل مقارنة بالعام ال�سابق.
	�أما بالن�سبة للم�صروفات اجلارية فيعود الإنخفا�ض �إىل انخفا�ض م�صروفات الدفاع والأمن
بن�سبة  ،%14.3وم�صروفات انتاج النفط بن�سبة  ، %13.2وم�صروفات انتاج الغاز بن�سبة
 %7.5مقارنة بالعام ال�سابق.
ارتفعت ن�سبة امل�ساهمات ودعم القطاع اخلا�ص يف عام 2017م بنحو  %6.2مقارنة بالعام
ال�سابق  ،نتيجة لإرتفاع الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية بن�سبة  ،%77.6ودعم قطاع
الكهرباء بن�سبة  ،%36.3وارتفاع امل�صروفات الإ�ستثمارية لل�شركات احلكومية بنحو ،%27
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%77.6
ارتفاع الدعم
التشغيلي للشركات
الحكومية في عام
2017م مقارنة بالعام
السابق.
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ودعم املنتجات النفطية بنحو  ،%22.8ودعم ال�سلع الغذائية بن�سبة  .%2.6يف حني انخف�ضت
امل�ساهمات يف م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية ودولية بنحو ،%59.3ودعم فوائد القرو�ض التنموية
والإ�سكانية بن�سبة  %0.4يف عام 2017م مقارنة بعام 2016م.
بلغت الزيادة يف ر�صيد الدين احلكومي نحو  9.6مليار ريال عماين خالل الفرتة (-2014
2017م) حيث بلغ الدين احلكومي يف نهاية عام 2017م نحو  11مليار ريال عماين ،لذلك
فقد ارتفعت ن�سبة الدين احلكومي �إىل الناجت املحلي الإجمايل من  %4.9يف عام 2014م �إىل
 %39.9يف عام 2017م.
 .3القطاع النقدي
�شهدت ال�سيولة املحلية (م )2منوا بنحو  % 4.2يف عام 2017م مقارنة مبعدل النمو امل�سجل
يف عام 2016م والبالغ  %1.8نتيجة للتعايف الذي ت�شهده �أ�سعار النفط ومنو االئتمان امل�صريف
بن�سب �أعلى من الودائع.8
�سجل عر�ض النقد مبعناه ال�ضيق (م )1انخفا�ض ًا بنحو  %0.8يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق لي�صل �إىل نحو  5مليار ريال عماين ،يف عام 2017م نتيجة انخفا�ض النقد املتداول
لدى اجلمهور بنحو  ،%2.6و�إجمايل الودائع حتت الطلب بنحو .%0.14
ارتفع �إجمايل الودائع لدى البنوك التجارية بنحو  %1.9يف عام 2017م لي�صل �إىل 18.6
مليار ريال عماين مقارنة بنحو  18.3مليار ريال عماين يف العام ال�سابق .ويعزى هذا االرتفاع
�إىل ارتفاع �إجمايل ودائع القطاع اخلا�ص بن�سبة  ،%2.6وودائع القطاع احلكومي  -الوزارات
والهيئات احلكومية  -بن�سبة  %0.8بينما انخف�ض يف امل�ؤ�س�سات العامة بن�سبة  %2.6يف عام
2017م مقارنة بالعام ال�سابق.
�شهدت �سرعة دوران النقد 9مبعناه الوا�سع (م )2تراجع ًا من  2.3يف عام 2014م �إىل 1.8
يف عام 2015م ثم �إىل  1.7يف عامي  2016و 2017م ،مما يدل على تراجع عدد مرات دوران
الأر�صدة النقدية يف االقت�صاد.
ارتفع �إجمايل االئتمان (القرو�ض) بن�سبة  %4.1يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق،
لي�صل �إىل  20.5مليار ريال عماين يف عام 2017م مقارنة بنحو  19.7مليار ريال عماين
يف العام ال�سابق ،بزيادة بلغت  813مليون ريال عماين .وجاء هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع
االئتمان املمنوح للم�ؤ�س�سات العامة بن�سبة  ،%11.2والقطاع اخلا�ص بن�سبة  %3.8بينما
انخف�ض االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي -الوزارات والهيئات احلكومية -بن�سبة  %67.7يف
عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق.
وتعترب القرو�ض ال�شخ�صية هي املحرك الرئي�سي لالئتمان امل�صريف حيث �شكلت نحو  %40من
�إجمايل االئتمان امل�صريف يف عام 2017م وبلغت نحو  8.2مليار ريال عماين ،مرتفعة بن�سبة
 %3.9مقارنة بالعام ال�سابق.
 8امل�صدر :البنك املركزي العماين2017 ،م ،التقرير ال�سنوي.
� 9سرعة دوران النقد هي م�ؤ�شر اقت�صادي يقي�س عدد مرات تداول النقد يف اقت�صاد ما خالل فرتة من الزمن ،ويتم
احت�سابه من خالل ق�سمة الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية على عر�ض النقد مبعناه الوا�سع
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ال�شكل رقم ( :)6النمو يف ال�سيولة املحلية و�إجمايل القرو�ض والقرو�ض ال�شخ�صية
( 2017 - 2013م)

	�أما بالن�سبة للبنوك املتخ�ص�صة ،فقد ارتفعت القرو�ض املمنوحة من بنك التنمية يف عام
2017م بنحو  %12.8لتبلغ نحو  57.6مليون ريال عماين مقارنة بنحو  51.1مليون ريال
عماين يف العام ال�سابق .كما �أرتفعت القرو�ض املمنوحة من بنك الإ�سكان يف عام 2017م
بن�سبة  %8.8مقارنة بالعام ال�سابق لتبلغ نحو  78.9مليون ريال عماين.
�سجل متو�سط �سعر الفائدة على �إجمايل القرو�ض اال�سمي ارتفاع ًا بن�سبة  %4يف عام 2017م
مقارنة بالعام ال�سابق ،لي�سجل نحو  ،%5مقارنة بنحو  %4.8يف عام 2016م� .أما متو�سط �سعر
الفائدة احلقيقي  -متو�سط �سعر الفائدة اال�سمي ناق�صا منه الت�ضخم  -فقد انخف�ض من
 %3.7يف عام 2016م �إىل  %3.4يف عام 2017م.

ال�شكل رقم ( :)7متو�سط �سعر الفائدة اال�سمي واحلقيقي على �إجمايل القرو�ض
( 2017 - 2013م)
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من القروض
الممنوحه من بنك
التنمية العماني في
عام 2017م كانت
لنشاط الصناعات.
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انخف�ض م�ؤ�شر �سعر ال�صرف احلقيقي للريال العماين بن�سبة  %6.6يف عام 2017م لي�صل
�إىل  100.2نقطة مقارنة بنحو  107.3نقطة يف عام 2016م ،مما ي�شري �إىل انخفا�ض القيمة
ال�شرائية للريال العماين.
 .4مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية
ارتفاعا بلغ نحو  %19.2يف املتو�سط ،حيث
حققت الأ�سواق املالية العاملية يف عام 2017م
ً
بلغ متو�سط منو م�ؤ�شرات الأ�سواق االمريكية نحو � .%23.3إما الأ�سواق الأوروبية بلغ متو�سط
منوها ال�سنوي .%9.7
	�أما الأ�سواق املالية العربية ،فقد حققت منوا طفيفا مقارنة ب�أداء الأ�سواق املالية العاملية حيث
بلغ متو�سط ن�سبة منوها يف عام 2017م نحو � ،% 2إال �أن �أداء الأ�سواق املالية اخلليجية -ومنها
�سوق م�سقط للأوراق املالية -جاء خمالف ًا لأداء الأ�سواق املالية العاملية حيث تراجع متو�سط
منوها ال�سنوي يف عام 2017م بن�سبة  %2.5مقارنة بالعام ال�سابق.10

ال�شكل رقم (� :)8أداء الأ�سواق اخلليجية لعام 2017م

%20
االنخفاض في مؤشر
قطاع الصناعة في
عام 2017م مقارنة
بالعام السابق.

ً
انخفا�ضا بنحو  %11.8يف عام 2017م مقارنة بعام
�شهد م�ؤ�شر �سوق م�سقط للأوراق املالية
2016م لي�صل �إىل  5099.3نقطة .كما انخف�ض م�ؤ�شر ال�سوق ال�شرعي بنحو  %17.9يف عام
2017م مقارنة بالعام ال�سابق.
ارتفعت قيمة التداول يف �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل عام 2017م بنحو  %3.5مقارنة
بالعام ال�سابق ،حيث ارتفعت من  959مليون ريال عماين يف عام 2016م �إىل  993مليون ريال
عماين يف عام 2017م .وت�شري ن�سب التملك يف ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف ال�سوق
�إىل �أن العمانيني ميتلكون نحو  %72بينما ميتلك غري العمانيني نحو  %13.3وميثل اخلليجيون
 %14.7منهم.
 10امل�صدر� :سوق م�سقط للأوراق املالية2017 ،م ،التقرير ال�سنوي
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	�أما على م�ستوى امل�ساهمة القطاعية ،احتل القطاع املايل املرتبة الأوىل من حيث �إجمايل قيمة
التداول حيث حقق نحو  %52من �إجمايل قيمة التداول يف عام 2017م ،يليه قطاع اخلدمات
بنحو  ،%27و قطاع ال�صناعة مبا ن�سبته � .%14أما ال�سندات ،فقد �شكلت نحو  %7من �إجمايل
قيمة التداول يف عام 2017م.

ال�شكل رقم ( :)9م�ؤ�شر �سوق م�سقط للأوراق املالية ( 2017 - 2013م)

%16
ارتفاع حجم
االستثمارات األجنبية
المباشره في نهاية
عام 2017م مقارنة
بالعام السابق.

 .5االستثمار األجنبي المباشر
بلغ حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف ال�سلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2017م
نحو  9.4مليار ريال عماين مقارنة بنحو  8.1مليار ريال عماين يف عام 2016م .وبلغ حجم
التدفقات يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2017م حوايل 1.3
مليار ريال عماين.
وعلى م�ستوى التوزيع القطاعي لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر حتى نهاية الربع الرابع من
عام 2017م ،فقد ا�ستحوذ ن�شاط ا�ستخراج النفط والغاز على الن�صيب الأكرب من �إجمايل
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وبقيمة بلغت نحو  5.2مليار ريال عماين ،حيث �ساهم بن�سبة %55
من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .وي�أتي ن�شاط الو�ساطة املالية يف املرتبة الثانية بن�سبة
م�ساهمة بلغت  %15.1من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،وبقيمة بلغت نحو  1.4مليار
ريال عماين .و�ساهم كال من ن�شاط ال�صناعات التحويلية والأن�شطة العقارية بنحو %11.2
و %7على التوايل.
ت�صدرت اململكة املتحدة قائمة الدول يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف ال�سلطنة حتى نهاية
الربع الرابع من عام 2017م ،حيث بلغ �إجمايل ا�ستثماراتها نحو  4.5مليار ريال عماين ،تليها
دولة االمارات العربية املتحدة وب�إجمايل ا�ستثمارات مبا�شرة بلغت نحو مليار ريال عماين.
كما بلغ �إجمايل اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف ال�سلطنة يف نهاية عام 2017م من دولة
الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين جمتمعة حوايل  1.1مليار ريال عماين.
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ال�شكل رقم ( :)10اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ح�سب الدول والن�شاط لعام 2017م*

(مليون ريال عماين)

* بيانات �أولية
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 .6السياحة
بلغت م�ساهمة ال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل نحو  %2.6يف عام 2017م مقارنة بنحو
 %2.8يف عام 2016م  ،حيث ارتفعت القيمة امل�ضافة املبا�شرة لقطاع ال�سياحة يف ال�سلطنة
بنحو  %1.8خالل عام  2017لي�سجل نحو  728مليون ريال عماين ،مقارنة بنحو  715مليون
ريال عماين عام .2016
�سجل امليزان ال�سياحي  11عجز ًا بنحو  120.4مليون ريال عماين يف عام 2017م ،منخف�ضا
عن العجز امل�سجل يف العام ال�سابق بنحو  47.3مليون ريال عماين.
ارتفع عدد الزوار الوافدون �إىل ال�سلطنة من  3.2مليون زائر يف عام 2016م �إىل  3.3مليون
زائر ،مما �أدى �إىل ارتفاع �إنفاق ال�سياحة الوافدة بنحو  %6.1يف عام 2017م مقارنة بالعام
ال�سابق.
	�أما بالن�سبة لل�سياحة املغادرة ،فقد بلغ عدد الزوار املغادرون لل�سلطنة يف عام 2017م نحو
 6.4مليون زائر ،بزيادة بلغت � 466ألف زائر مقارنة بالعام ال�سابق .وبالرغم من ارتفاع عدد
الزوار املغادرون �إال �أن �إنفاقهم انخف�ض بنحو  %5.6يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق
لي�صل �إىل  462.7مليون ريال عماين مقارنة بنحو 490.3مليون ريال عماين يف عام 2016م.
بلغ عدد زوار ال�سفن ال�سياحية يف ال�سلطنة يف عام 2017م نحو � 222ألف زائر ،مرتفع ًا بنحو
 %2.2عن العام ال�سابق .وبالن�سبة للتوزيع الن�سبي للزوار ح�سب اجلن�سيات ،فقد �شكل الأملان
نحو  %36.3من �إجمايل الزوار ،والربيطانيون  ،%15.4ثم االيطاليون بنحو .%7.9
بلغ عدد الفنادق يف ال�سلطنة  359فندق ًا يف عام 2017م ،بزيادة بلغت  19فندق ًا مقارنة بالعام
ال�سابق .ومتثل الفنادق ذات فئة اخلم�س والأربع جنوم نحو  %11.4من �إجمايل الفنادق
يف ال�سلطنة .ويبلغ عدد العاملني يف فنادق ال�سلطنة نحو � 14.1ألف عامل %28.5 ،منهم
عمانيون.
�سجل عدد نزالء الفنادق يف ال�سلطنة يف عام 2017م انخفا�ض ًا طفيفا بنحو  %0.4مقارنة
بالعام ال�سابق ،لي�صل �إىل نحو  3.3مليون نزيل ،حيث بلغت ن�سبة النزالء العمانيون ، %39.2
والأوروبيون  ،%24.1والآ�سيويون  ،%17.5واخلليجيون  .%9.9وبلغت ن�سبة �إ�شغال الغرف يف
عام  2017حوايل  %45.2مقارنة بنحو  %47.3يف العام ال�سابق.
�شهدت �إيرادات الفنادق يف ال�سلطنة يف عام 2017م ارتفاع ًا بنحو  %2.5مقارنة بالعام
ال�سابق ،لت�صل �إىل نحو  236مليون ريال عمــاين .ومتثل �إيرادات الفنادق ذات فئة اخلم�س
جنوم نحو  %46.5من �إجمايل �إيرادات الفنادق.

 11امليزان ال�سياحي= �إنفاق ال�سياحة الوافدة � -إنفاق ال�سياحة املغادرة

17

105.1
لاير عماني
متوسط إنفاق
السائح الوافد إلى
السلطنة في عام
2017م مقابل 72.7
لاير عماني للسائح
المغادر.
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ال�شكل رقم ( :)11توزيع زوار ال�سفن ال�سياحية ح�سب اجلن�سيات يف عام 2017م *
اعلى خمس جنسيات:

* بيانات مبدئية

ال�شكل رقم ( :)12تطور عدد نزالء الفنادق والإيرادات (2017-2013م)
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 .7األسعار
الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين

ارتفاعا بن�سبة  %13.6يف عام 2017م مقارنة باالنخفا�ض
�سجل امل�ؤ�شر العام لأ�سعار املنتجني
ً
امل�سجل يف العام ال�سابق والبالغ  . %19ويعزى هذا الإرتفاع �إىل ارتفاع �أ�سعار ك ًال من جمموعة
منتجات النفط والغاز بن�سبة  ،%17وجمموعة املنتجات غري النفطية بن�سبة .%1.5
يعود الإرتفاع يف �أ�سعار جمموعة منتجات النفط والغاز �إىل ارتفاع �أ�سعار منتجات النفط
اخلام والغاز الطبيعي بن�سبة  ،%16.1و�أ�سعار منتجات الغاز الطبيعي امل�سال والنفط املكرر
بن�سبة  %22.5خالل تلك الفرتة� .أما االرتفاع يف �أ�سعار جمموعة املنتجات غري النفطية
فريجع �إىل ارتفاع �أ�سعار جمموعة ال�صناعة التحويلية بن�سبة  .%3.3يف املقابل ،انخف�ضت
�أ�سعار جمموعة التعدين والكهرباء واملاء بن�سبة .%3.9
�ساهمت جمموعة املنتجات املعدنية واملاكينات واملعدات ب�شكل رئي�سي يف ارتفاع �أ�سعار
جمموعة ال�صناعة التحويلية يف عام 2017م حيث ارتفعت �أ�سعارها بن�سبة  %5.1مقارنة
بالعام ال�سابق .كما ارتفعت �أ�سعار جمموعة ال�سلع الأخرى القابلة للنقل بن�سبة  ،%3.7و�أ�سعار
املنتجات الغذائية وامل�شروبات واملن�سوجات بن�سبة  %0.6خالل تلك الفرتة.

ال�شكل رقم ( :)13التغري يف الرقم القيا�سي العام لأ�سعار املنتجني ( 2017-2013م)

%1.6
معدل التضخم في
السلطنة في عام
2017م.

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين

بلغ معدل الت�ضخم لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية � -سنة الأ�سا�س 2007م -نحو
 %1يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث �سجلت اململكة العربية ال�سعودية �أقل معدل
ت�ضخم يف املنطقة بلغ  ،%0.7-تليها مملكة البحرين مبعدل ت�ضخم بلغ  ،%0.8وجاءت ً
كل
من دولة قطر و�سلطنة عمان يف املرتبة الثالثة ومبعدل ت�ضخم بلغ  %1.6لكل منهما ،ثم دولة
الكويت بن�سبة  . %2.5يف املقابل� ،سجلت دولة االمارات العربية املتحدة �أعلى معدل ت�ضخم
بلغ  %3خالل عام 2017م .مقارنة بالعام ال�سابق.12
 12امل�صدر :املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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�سجل معدل الت�ضخم يف ال�سلطنة � -سنة الأ�سا�س 2012م -ارتفاع ًا بن�سبة  %1.6عام 2017م
مقارنة بنحو  %1.1يف عام 2016م .ويعزى هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع �أ�سعار كل
من جمموعة التبغ بنحو ( ،)%17.4وجمموعة النقل بنحو ( ،)%4.4وجمموعة التعليم بنحو
( ،)%3.4وجمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية وال�صيانة املنزلية االعتيادية بنحو ،%2.9
و جمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود الأخرى بنحو ( ،)%1.6وجمموعة
ال�سلع واخلدمات املتنوعة بنحو ( .)%1.6كما �سجلت �أ�سعار كل من جمموعة املواد الغذائية
وامل�شروبات غري الكحولية ،وجمموعة الثقافة والرتفية ،وجمموعة ال�صحة ،وجمموعة املطاعم
والفنادق ارتفاع ًا مل يتجاوز .%0.5
يف املقابل ،انخف�ضت �أ�سعار جمموعة االت�صاالت بنحو  %2.3و جمموعة املالب�س والأحذية
بنحو  %0.1يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق.

ال�شكل رقم ( :)14التغري يف املجموعات الرئي�سية للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني
( )%لعام 2017م
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 .8التجارة الخارجية
ارتفع حجم التبادل التجاري بال�سلطنة بنحو  %19.6يف عام 2017م مقارنة بالعام ال�سابق،
لي�صل �إىل نحو  23.2مليار ريال عماين مقابل  19.4مليار ريال عماين يف عام 2016م.
ويعزى هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع قيمة ال�صادرات ال�سلعية بنحو ، %22.9
والواردات ال�سلعية بنحو  %15.8مقارنة بعام 2016م.
�سجل امليزان التجاري يف عام 2017م فائ�ض ًا بلغ  2.1مليار ريال عماين ،مرتفعا بنحو
 %79.2عن الفائ�ض امل�سجل يف العام ال�سابق .ويعزى هذا االرتفاع على ارتفاع �إجمايل قيمة
الواردات ال�سلعية من  9.1مليار ريال عماين يف عام 2016م �إىل  10.6مليار ريال عماين يف
عام 2017م.
يعزى ارتفاع قيمة ال�صادرات ال�سلعية يف عام 2017م مقارنة بعام 2016م �إىل ارتفاع قيمة
ال�صادرات النفطية بن�سبة  ،%26.1وقيمة ال�صادرات غري النفطية بن�سبة  ،%32.4وقيمة
�إعادة الت�صدير بن�سبة  %2.6خالل تلك الفرتة.
�سجلت قيمة �صادرات النفط اخلام يف عام 2017م ارتفاع ًا بنحو  %17.4مقارنة بالعام
ال�سابق ،لت�صل لنحو  5.8مليار ريال عماين مقارنة بنحو  4.9مليار ريال عماين يف العام
ال�سابق.
�ساهمت ال�صادرات غري النفطية و�إعادة الت�صدير بنحو  %41.8من �إجمايل قيمة ال�صادرات
يف عام 2017م لتبلغ نحو  5.3مليار ريال عماين .وقد �شكلت املنتجات املعدنية نحو %29.4
من �إجمايل ال�صادرات غري النفطية و�إعادة الت�صدير ،تليها منتجات ال�صناعة الكيماوية
وال�صناعات املرتبطة بها بنحو .%16.6
وعلى م�ستوى التوزيع اجلغرايف ،ا�ستحوذت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على نحو
 %46.7من �إجمايل قيمة ال�صادرات غري النفطية و�إعادة الت�صدير ،والدول الآ�سيوية غري
العربية على نحو  %30.8بينما �شكلت الدول العربية الأخرى نحو  ،%9.4ودول الأمريكيتني
نحو  ،%4.7والدول االفريقية غري العربية بنحو � .%4.5أما بقية الدول جمتمعة ،فقد �شكلت
ما ال يتجاوز  % 3.9من �إجمايل قيمة ال�صادرات غري النفطية و�إعادة الت�صدير يف عام
2017م.

ال�شكل رقم ( : )15قيمة ال�صادرات ال�سلعية غريالنفطية و�إعادة الت�صدير ح�سب �أهم
الدول امل�ستوردة يف عام  ( 2017مليون ر.ع)
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5.8
مليار لاير عماني
قيمة اجمالي
صادرات النفط الخام
في عام 2017م
 ،مرتفعة بنسبة
 %17.4مقارنة بالعام
السابق.

%58.2
مساهمة الصادرات
النفطية في إجمالي
قيمة الصادرات
السلعية في عام
2017م مقارنة بنحو
 %56.7في العام
السابق
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%54.5
من إجمالي واردات
السلطنة السلعية
في عام 2017م
تستورد من الدول
العربية.

بلغت قيمة الواردات ال�سلعية نحو  10.6مليار ريال عماين يف عام 2017م مقارنة بنحو 9.1
مليار ريال عماين يف العام ال�سابق .و�شكلت الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية و�أجزا�ؤها
�أكرث من خم�س واردات ال�سلطنة ال�سلعية ( )%23.3يف عام 2017م ،وت�أتي يف املرتبة الثانية
واردات املعادن العادية وم�صنوعاتها بنحو  ،%13.7ثم واردات �آالت ومعدات النقل بنحو
.%12.2
	�أما بالن�سبة للواردات ال�سلعية ح�سب املنافذ ،فقد �شكلت واردات ال�سلطنة عرب املنافذ البحرية
�أكرث من ن�صف قيمة الواردات ال�سلعية يف عام 2017م ما ن�سبته ( ،)%56.7و %29.4منها
عرب املنافذ الربية ،و %14عرب املنافذ اجلوية.
تعترب دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شريك التجاري الأول لل�سلطنة بالن�سبة للواردات،
حيث �شكلت واردات ال�سلطنة ال�سلعية من دولة االمارات العربية املتحدة يف عام 2017م
نحو  %41.8من �إجمايل الواردات .وت�أتي جمهورية ال�صني يف املرتبة الثانية بنحو  ،%6تليها
جمهورية الهند بنحو .%5.3

ال�شكل رقم ( :)16قيمة الواردات ال�سلعية ح�سب �أهم الدول امل�صدرة يف عام 2017
(مليون ر.ع)

 .9ميزان المدفوعات
�سجل ميزان املدفوعات لل�سلطنة عجزً ا بلغ نحو  1.1مليار ريال عماين يف عام 2017م نتيجة
العجز امل�سجل يف احل�ساب اجلاري� .إال �أن هذا العجز يف امليزان الكلي للمدفوعات كان �أقل
من العجز امل�سجل يف عام 2016م والبالغ نحو  3.6مليار ريال عماين.
�سجل احل�ساب اجلاري لل�سلطنة عجزا ماليا للعام الثالث على التوايل حيث بلغ نحو  4.1مليار
ريال عماين يف عام 2017م مقارنة بنحو  4.7مليار ريال عماين يف عام 2016م .ويعزى هذا
22
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العجز �إىل العجز يف ح�ساب التحويالت اجلارية� ،إذ بلغ نحو  3.8مليار ريال عماين� ،إال �أن
هذا العجز يف التحويالت اجلارية كان �أقل من العجز امل�سجل يف عام 2016م والبالغ نحو 4
مليار ريال عماين.
بلغ حجم احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل نحو  3.5مليار ريال عماين يف عام 2017م مرتفعا بنحو
 1.9مليار ريال عماين عن العام ال�سابق نتيجة للفائ�ض امل�سجل يف احل�ساب املايل والبالغ نحو
 3.4مليار ريال عماين.
 .10سوق العمل والتشغيل
�شهد �إجمايل عدد امل�شتغلني يف ال�سلطنة يف عام 2017م ارتفاع ًا طفيف ًا بنحو  %0.5لي�صل �إىل
 2.27مليون م�شتغل مقارنة بنحو  2.26مليون م�شتغل يف العام ال�سابق .وبلغت ن�سبة العاملني
يف القطاع اخلا�ص والعائلي نحو  %89.8مقابل  %10.2فقط يف القطاع احلكومي.
بلغ عدد القوى العاملة يف القطاع احلكومي نحو � 232ألف عامل وعاملة منخف�ضة بنحو
 %0.64مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث �شكل العمانيون حوايل  ،%84.3بينما �شكل الوافدون
نحو  .%15.7واجلدير بالذكر �أن عدد القوى العاملة الوطنية يف القطاع احلكومي انخف�ضت
بنحو  %0.13يف عام 2017م ،بينما انخف�ض عدد القوى الوافدة العاملة يف القطاع احلكومي
بنحو  %3.3خالل نف�س الفرتة.
ارتفاعا
	�أما يف القطاعني اخلا�ص والعائلي ،فقد �سجل عدد القوى العاملة يف هذا القطاع
ً
طفي ًفا بنحو  % 0.6يف عام 2017م مقارنة بالإرتفاع امل�سجل يف العام ال�سابق والذي بلغ .%9.5
فقد بلغ �إجمايل عدد القوى العاملة يف هذا القطاع نحو مليوين م�شتغل� ،شكل العمانيون منهم
نحو  %13.7فقط مقابل  %86.3وافدين.

ال�شكل رقم ( : )17معدل تغري القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص خالل الفرتة (- 2013
2017م)
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ومن حيث امل�ستويات التعليمية للم�شتغلني ،بلغت ن�سبة العمانيني امل�شتغلني يف القطاع احلكومي
من حملة امل�ؤهالت اجلامعية نحو  %42من �إجمايل العمانيني امل�شتغلني يف هذا القطاع يف
عام 2017م .يف املقابل ،بلغت ن�سبة الوافدين من حملة امل�ؤهالت اجلامعية نحو  %51.5من
�إجمايل عدد الوافدين العاملني يف القطاع احلكومي.
وعلى �صعيد القطاع اخلا�ص والعائلي ،بلغت ن�سبة العمانيني امل�شتغلني من حملة م�ؤهل دبلوم
التعليم العام نحو  %42.3من �إجمايل العمانيني امل�شتغلني يف هذا القطاع يف عام 2017م .
يف حني  %73من العمالة الوافدة يف هذا القطاع يحملون م� ً
ؤهل تعليم ًيا �أقل من دبلوم التعليم
العام.
وعلى م�ستوى الأن�شطة الإقت�صادية� :شكل العمانيون العاملون يف القطاع اخلا�ص والعائلي يف
ن�شاط الت�شييد نحو  %23.5من �إجمايل العمانيني العامليني يف هذا القطاع.
تركز نحو  %59من اجمايل الوافديني العاملني يف القطاع اخلا�ص والعائلي يف � 3أن�شطة
اقت�صادية وهي :ن�شاط الت�شييد ( ، )%33ون�شاط جتارة اجلملة والتجزئه ( ، )%13.6و
ن�شاط ال�صناعات التحويلية (.)%12
	�أما على م�ستوى املجموعات املهنية :فقد بلغت ن�سبة العمالة الوافدة امل�شتغلني يف املهن
الهند�سية الأ�سا�سية وامل�ساعدة نحو  %46من �إجمايل عدد العمالة الوافدة يف هذا القطاع .
يف املقابل ،بلغ عدد العمانيون العاملون يف املهن الهند�سية الأ�سا�سية وامل�ساعدة نحو  %23من
�إجمايل عدد العمانيني العاملني يف هذا القطاع.
بلغ معدل الباحثني عن عمل يف ال�سلطنة يف عام 2017م نحو  ،%1.7مرتفعا بن�سبة %0.4
مقارنة بالعام ال�سابق .حيث بلغ معدل الباحثات عن عمل  %6.9مقابل  %0.7للذكور .وترتكز
�أعلى معدالت الباحثني عن عمل يف كل من حمافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بن�سبة  %4لكل
منهما ،وحمافظة م�سندم بن�سبة .%3.7

ال�شكل رقم ( :)18معدل العمانيني الباحثني عن عمل ح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س
يف عام 2017م
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