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يف إطــار ســعي املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات لضمــان جــودة العمــل اإلحصائــي داخــل الســلطنة، مت إعــداد سلســلة دليــل 

املؤشــرات اإلحصائيــة الوطنيــة هبــدف رفــع كفــاءه االســتفادة مــن هــذه البيانــات واملؤشــرات وتيســر عمليــة تداوهلــا بــن خمتلــف 

اجلهــات بطريقــة أكثــر فعاليــة، كمــا يهــدف الدليــل إىل إزالــة أي غمــوض أو تضــارب عنــد اســتخدام البيانــات واملؤشــرات، 

ممــا يــؤدى إىل مزيــد مــن الثقــة يف البيانــات واملؤشــرات ايل يصدرهــا املركــز.

ويلعــب املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات الــدور الرئيســي يف مجــع وتنقيــح ومعاجلــة وحتليــل البيانــات ايل تصدرهــا اجلهــات 

املختلفــة داخــل الســلطنة فــكان مــن الضــرورة إعــداد هــذا الدليــل، حيــث حيتــوى علــى التعريفــات اخلاصــة بــكل مؤشــر وطريقــة 

احتســابه بعــرض املعــادالت الرياضيــة اخلاصــة بــه ووحــدة القيــاس املســتخدمة، ومصــدر البيانــات األوليــة ودوريــة إصــداره 

وكذلــك مســتوى التغطيــة اجلغرافيــة باإلضافــة إىل اســتعراض أي مســتوى تفصيــل آخــر متوفــر للبيــان.

ويــأيت »دليــل املؤشــرات الوطنيــة - العــدد الثالــث« ليقــدم شــرح مفصــل حــول أهــم املؤشــرات املتعلقــة بالتجــارة اخلارجيــة 

وميــزان املدفوعــات الــي يصدرهــا املركــز مــن حيــث أمهيتهــا ومنهجيــة إحتســاهبا ودوريتهــا وغرهــا مــن املعلومــات الوصفيــة 

األخــرى الــي هتــم مســتخدمي  البيانــات. 

المقدمة
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التجارة الخارجية:
عمليــات  كانــت  ســواء  املختلفــه  واملناطــق  الــدول  وبــن  احلــدود  عــر  واخلدمــات  الســلع  تبــادل  عمليــة  هــي 
بالتجــارة  أحيانــا  وتســمى  مســتوردة،  وأخــرى  مصــدرة  دولــه  هنــاك  أن  أي  منظــورة،  غــر  أو  منظــورة 
واخلدمــات  للســلع  التجــاري  التبــادل  أيضــا  اخلارجيــة  التجــارة  وتشــمل  الدوليــة  التجــارة  أو  العامليــة 
والصناعيــة. الزراعيــة  املجــاالت  كافــة  يف  البلــدان  بــن  املتبادلــة  املنافــع  حتقيــق  هبــدف  العــامل  دول  بــن 

وتسمح التجارة اخلارجية للدول بالتخصص يف إنتاج املواد الي يتناسب صنعها مع املوارد املوجوده يف تلك الدول 
بتكلفــه أقــل وشــراء الســلع الرخيصــة الــي ينتجهــا األخــرون وبالتــايل إشــباع رغبــات إنســانيه أكثــر بطريقــه أفضــل.

النظــام  علــى  اخلارجيــة  التجــارة  بيانــات  عــرض  يف  املتبــع  الســلعي  التصنيــف  يف  الســلطنة  تعتمــد 
الــدويل  التصنيــف  نظــام  إىل  باإلضافــة   ،1987 عــام  منــذ  بالســلطنة  تطبيقــه  بــدأ  الــذي  املنســق 
علــى  العمــاين  بالريــال  الســلع  تقييــم  مت  كمــا  الدوليــة.  املقارنــات  إعــداد  يف   )4( املعــدل  للتجــارة 
للبضائــع  التأمــن  ورســوم  النقــل  تكاليــف  يشــمل  الــذي  للــواردات   )C.I.F( ســيف  القيمــة  أســاس 
التصديــر. وإعــادة  للصــادرات   )F.O.B( فــوب  ونظــام  اجلمــارك،  نقطــة  إىل  وصوهلــا  حــى 

حيــث تشــمل أســس التقييــم »ســيف« مــا يلــي:
• »التســليم خالــص التكلفــة والتأمــن والشــحن« عنــد حــدود البلــد املســتورد.

• »التســليم خالــص النقــل والتأمــن« عنــد حــدود البلــد املســتورد.

وتشــمل أســس التقييــم »فــوب« مــا يلــي:
ــد املصــدر )بالنســبة للســلع املصــدرة عــن طريــق  • »التســليم ظهــر الســفينة« )فــوب( يف املينــاء عنــد حــدود البل

البحــر(.
نقــل ال تنطبــق عليهــا  للســلع املصــدرة بوســيلة  البلــد املصــدر )بالنســبة  الناقــل« عنــد نقطــة حــدود  »تســليم   •

قواعــد فــوب(.
البلــد املصــدر )بالنســبة للســلع املصــدرة بوســيلة نقــل ال تنطبــق عليهــا قواعــد  • »تســليم احلــدود« أي حــدود 

فــوب أو قواعــد تســليم الناقــل(.

ويف إطــار حــرص املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات علــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي وتســخره يف تطويــع 
واملعلومــات  الوطــي لإلحصــاء  املركــز  أنشــأ  املجتمــع  أطيــاف  لتقدميهــا جلميــع  املختلفــة  البيانــات اإلحصائيــة 
موقــع التجــارة الدوليــة )منافــذ( ضمــن بوابــة املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات الــي تعــد نافــذة إلكترونيــة 
املتعلقــة  النوافــذ  مــن  عــددا  البوابــة  تتضمــن  حيــث  الســلطنة،  يف  والتصديــر  االســتراد  حركــة  تعكــس  مهمــة 

بإحصــاءات وبيانــات التجــارة الدوليــة، وحركــة الســلع املصــدرة والــواردة.

التبادل التجاري:
واردات  علــى  احلصــول  نظــر  مــا  لدولــة  بتصديرهــا  الدولــة  تقــوم  املنتجــات  مــن  معينــة  كميــة  هــو 
العامليــة. األســواق  يف  واخلدمــات  الســلع  مــن  املنتجــات  بتــداول  أيضــا  ويكــون  الدولــة،  تلــك  مــن 
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البضائع المصنعة: 
هــي ســلع تنتــج بشــكل رئيســي مــن خــال تطبيــق العمالــة ورأس املــال علــى املــواد اخلــام واملدخــات الوســيطة األخــرى. وعلــى 
هــذا النحــو، فــإن الســلع املصنعــة هــي عكــس الســلع األوليــة، وهــي تشــمل الســلع الوســيطة والســلع النهائيــة مثــل الصلــب 

والكيماويــات والــورق واملنســوجات واآلالت واملابــس واملركبــات وغرهــا مــن الســلع.
ومييز التصنيف الدويل للتجارة )STIC( أربع فئات رئيسية )أقسام( من البضائع املصنعة:

)5SITC( املواد الكيماوية ومنتجاهتا  •
)6 SITC( البضائع املصنعة واملصنفة حسب مادة الصنع  •

)7 SITC( اآلالت ومعدات النقل  •
)8 SITC( مصنوعات منوعة  •

:)SITC( التصنيف الدولي للتجارة
ممــا  البضائــع(،  وحجــم  واالســتراد  التصديــر  )قيــم  اخلارجيــة  التجــارة  إلحصــاءات  يســتخدم  تصنيــف  هــو 

املصنعــة. والســلع  للســلع  دوليــة  مقارنــات  بإجــراء  يســمح 

:SITC تعكــس جمموعــات
•   مواد اإلنتاج.

•   مرحلة التجهيز.
•   ممارسات السوق واستخدامات املنتجات.

•   أمهية السلع يف التجارة العاملية. 
•   التغرات التكنولوجية.

الفئــات الرئيســية هــي:
•   األغذية واملشروبات والتبغ )القسمان 0 و 1 - مبا يف ذلك احليوانات احلية(.

•   املواد اخلام )القسمان 2 و 4(. 
•   منتجات الطاقة )القسم 3(.
•   املواد الكيميائية )القسم 5(.

•   اآلالت ومعدات النقل )القسم 7(. 
•   السلع املصنعة األخرى )القسمان 6 و 8(.

:)SITC( التصنيف الدولي للتجارة
هــو تســمية دوليــة متعــددة األغــراض للمنتجــات وضعــت مــن قبــل منظمــة اجلمــارك العامليــة )WCO( ، وغالبــا 

.HS ــق عليهــا ببســاطة النظــام املنســق واختصــرت باســم مــا يطل
5000 جمموعــة ســلعية حمــددة علــى مســتوى مكــون مــن ســتة أرقــام )مــع  2007 مــن حــوايل  يتكــون HS لعــام 
رقمــن إضافيــن إذا كانــت األقســام الفرعيــة املكونــة مــن مثانيــة أرقــام مطلوبــة( ، يف بنيــة قانونيــة ومنطقيــة 
وتســتند إىل قواعــد حمــددة بشــكل جيــد مــن أجــل حتقيــق تصنيــف موحــد. ويســتخدم النظــام املنســق ألغــراض 

مجــع وجتميــع ونشــر إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع.
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 :)BEC( القطاعات االقتصادية المستخدمة
تســمح هــذه اإلحصــاءات بتحويــل بيانــات التجــارة الدوليــة علــى أســاس التصنيــف القياســي للتجــارة الدوليــة )SITC( إىل 
ــة ميكــن جتميعهــا لتقريــب  ــى 19 فئ ــوي تصنيــف BEC عل ــي ، حيت ــى مســتوى تفصيل ــى أعل ــات االســتخدام النهائــي. عل فئ
األنــواع األساســية الثاثــة للبضائــع )رأس املــال، والســلع الوســيطة، والســلع االســتهاكية( ؛ ممــا يســهل حتليــل إحصــاءات 

التجــارة الدوليــة جنبــا إىل جنــب مــع أنــواع أخــرى مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة العامــة ، مثــل احلســابات القوميــة. 

:)ISIC( التصنيف الصناعي الدولي
ــاري لشــعبة  ــف معي ــة ، واملختصــر يف ISIC ، هــو تصني ــع األنشــطة االقتصادي ــدويل املوحــد جلمي ــف الصناعــي ال التصني
ــا للنشــاط  ــات وفق ــف الكيان ــث ميكــن تصني ــة حبي ــة مرتب اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة )UNSD( لألنشــطة االقتصادي

الــذي تقــوم بــه.
تصنيــف ISIC جيمــع بــن الوحــدات اإلحصائيــة وفقــا لطابعهــا ، والتكنولوجيــا ، وتنظيــم ومتويــل اإلنتــاج. يســتخدم 
التصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد علــى نطــاق واســع ، علــى الصعيديــن الوطــي والــدويل ، يف تصنيــف بيانــات النشــاط 
االقتصــادي يف جمــاالت الســكان واإلنتــاج والعمالــة والناتــج املحلــي اإلمجــايل واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى. وهــي أداة 
أساســية لدراســة الظواهــر االقتصاديــة ، وتعزيــز املقارنــة الدوليــة للبيانــات ، وتشــجيع تطويــر نظــم إحصائيــة وطنيــة ســليمة.

القيمة اإلحصائية للصادرات والواردات:
هــي القيمــة اإلحصائيــة املســجلة جلميــع البضائــع ســواء كانــت مباعــة أو جــرى تبادهلــا أو مقدمــة دون دفــع مقابــل. واملصــدر 

الرئيســي لتحديــد القيمــة اإلحصائيــة هــي القيمــة اجلمركيــة.

قياس الكمية:
الكميــة بعــد هــام مــن أبعــاد إحصــاءات التجــارة اخلارجيــة ال غــى عنــه ملختلــف األغــراض، مبــا يف ذلــك أغــراض التخطيــط 
للبنيــة التحتيــة للنقــل، وجتميــع أرصــدة الطاقــة والســلع الزراعيــة وغرهــا مــن الســلع، وتقييــم تأثــر التجــارة اخلارجيــة علــى 
البيئــة، والتحقــق مــن قيــم التجــارة، وبنــاء األرقــام القياســية للتجــارة. ووحــدة الكميــة تشــر إىل اخلصائــص املاديــة للســلع، 

حيــث أن اســتخدام وحــدات الكميــة املناســبة ينتــج عنــه بيانــات قابلــة للمقارنــات الدوليــة.

المنطقة الحرة:
ــة أو الصناعيــة مبوجــب األنظمــة اخلاصــة هبــا، وتعــد أي بضاعــة  ــه األعمــال التجاري ــة متــارس في جــزء مــن أراضــي الدول

ــادة. ــة املعت ــع لإلجــراءات اجلمركي ــك البضائ ــة. وال ختضــع تل ــة اجلمركي ــا خــارج املنطق ــة إليه داخل

ميزان المدفوعات:
هــو بيــان  إحصائــي يؤجــز بأســلوب منهجــي منظــم مــا جيــري مــن معامــات إقتصاديــة بــن إقتصــاد معــن والعــامل اخلارجــي 

خــال فتــرة زمنيــة حمــددة. 
وتتألــف املعامــات، ومعظمهــا بــن مقيمــن وغــر مقيمــن، مــن معامــات يف الســلع واخلدمــات والدخــل، ومعامــات تتضمــن 
أصــوال وخصومــا ماليــة  مــع العــامل اخلارجــي، ومعامــات )مثــال اهلبــات( تبــوب كتحويــات ومــن مث تكــون هلــا قيــود مقابلــة 

ملوازنتهــا - باملفهــوم املحاســي- بإعتبارهــا معامــات مــن جانــب واحــد.
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ويتكون من ثاث حسابات رئيسية:

احلساب اجلاري: يعرض تدفقات السلع واخلدمات والدخل والتحويات اجلارية.• 
احلســاب الرأمســايل: يعــرض القيــود الدائنــة والقيــود املدينــة لألصــول غــر املنتجــة غــر املاليــة والتحويــات • 

الرأمساليــة بــن املقيمــن وغــر املقيمــن .  ويعــي ذلــك أنــه يســجل عمليــات اقتنــاء األصــول غــر املاليــة  غــر 
املنتجــة والتصــرف فيهــا، مثــل بيــع األراضــي إىل الســفارات وبيــع عقــود اإلجيــار والتراخيــص ، وكذلــك التحويــات 
الرأمساليــة، أي قيــام أحــد األطــراف بتوفــر مــوارد لألغــراض الرأمساليــة دون حصولــه يف املقابــل علــى أي قيمــة 

إقتصاديــة كعائــد مباشــر.
احلساب املايل: يبن احلساب املايل صايف قيمة عمليات إقتناء األصول واخلصوم املالية والتصرف فيها.• 

ويقصــد باملعاملــة أهنــا تدفــق اقتصــادي يعكــس إنشــاء أو حتويــل أو تبديــل أو نقــل القيمــة االقتصاديــة ويتضمــن تغيــرات يف 
ملكيــة الســلع و / أو األصــول املاليــة، أو توفــر اخلدمــات ، أو توفــر العمالــة ورأس املــال .

وتكمن أمهية ميزان املدفوعات يف تقييم احلالة االقتصادّية يف دولة ما، بناًء على النقاط التالية: 

•    يوضح االرتباط بن االقتصاد املحلي، واالقتصاد العاملي.
•    يقدم املساعدة للدول لتحسن وضعها االقتصادي.

•    يساهم يف تقييم التأثرات االقتصادّية العاملية على اقتصاد الدول.
•    يساعد على توقع األسعار اخلاصة بالصرف.

•    يوفر بيانات إحصائية عن العمليات املالية اخلاصة باقتصاد كل دولة. 

األصول:
ــة،  ــك. وتشــمل األصــول الثابت ــة مســتقبلية للمال ــع اقتصادي ــا مناف ــة وقــد يتدفــق منه ــا حقــوق ملكي هــي مــوارد تســري عليه
ــات،  ــد عــن ســنة، وتشــمل املخزون ــاج ملــدة تزي كاملعــدات والبحــوث والتطويــر، الــي تســتخدم مــرارا أو بإســتمرار يف اإلنت

ــة. ــس، واألصــول غــر املنتجــة، واألصــول املالي والنفائ
وتــدرج األصــول املنتجــة يف حســاب الســلع واخلدمــات، بينمــا تــدرج األصــول غــر املالية غر املنتجة يف احلســاب الرأمسايل، 

أمــا األصــول واخلصــوم املاليــة فتدرج يف احلســاب املايل.

الخصوم:
هــي االلتزامــات الــي يتوجــب علــى املنشــأة ســدادها، فلــكل أصــل إقتصــادي مالــك، واملالــك االقتصــادي لألصــل هــو الطــرف 
الــذي يتحمــل خماطــر امللكيــة، وتشــمل املخاطــر اخلســائر املحتملــة نتيجــة التلــف أو الســرقة أو خســائر احليــازة، أو زيــادة 

تكاليــف اإلدارة أو التحويــل أو الصيانــة عمــا كان متوقعــا، أو ختلــف الطــرف املقابــل عــن الســداد.

دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
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البيانات الوصفية لمؤشرات التجارة 
الخارجية وميزان المدفوعات
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مؤشرات التجارة الخارجية وميزان المدفوعاتدليل المؤشرات الوطنية

وهي وصف للمعادلة املعتمدة حلساب املؤشر.

وهو االسم الرمسي املعتمد يف السلطنة للمؤشر.

وهي الوحدة املستخدمة يف قياس املؤشر.

وهي املدة الزمنية لتحديث بيانات املؤشر. 

وهو عبارة عن جمموعة من املتغرات أو العناصر الي تستخدم لتقسيم )تصنيف، تبويب( 
املؤشر عند احلاجة لتفاصيل أكثر عند نشر بياناته. 

املقصود هبا تغطية املؤشر إلمجايل السلطنة أم حسب املحافظات أم حسب الواليات.

وهو عبارة عن وصف ملفهوم املؤشر جلعله أكثر وضوحا للمستخدمن.

يتمثــل اهلــدف األساســي مــن دليــل املؤشــرات الوطنيــة يف تقــدمي شــرح ووصــف حــول أهــم املؤشــرات اإلحصائيــة الــي ينشــرها 

املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات ويتضمــن الوصــف العناصــر التاليــة:

حيــدد هــذا العنصــر نــوع املصــدر أو املنهجيــة الرئيســية للحصــول علــى البيانــات اخلاصــة 
باملؤشــر، وهنــاك أنــواع خمتلفــة مــن املصــادر للحصــول علــى هــذه البيانــات مثــل املســوح امليدانية 
والتعــدادات والســجات اإلداريــة أو أكثــر مــن مصــدر ويف بعــض  املؤشــرات تكــون مشــتقة   ويتــم 

إعدادهــا  مــن خــال عمليــات حســابية خاصــة.

اسم
 المؤشر

التعريف

طريقة
 االحتساب

وحدة 
القياس

ية الدور

مستوى
 التفصيل

التغطية
 الجغرافية

مصدر
 البيانات
 األولية 
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أو  إنتاجهــا  يتــم  الــي  البضائــع  و  الســلع  جممــوع  هــي 
تصنيعهــا حمليــا بالكامــل والــي أجريــت عليهــا عمليــات 
صناعيــة غــرت مــن شــكلها وقيمتهــا واملعــدة للتصدير خارج 
البــاد بعــد إســتيفاء اإلجــراءات اجلمركيــة املطلوبــة عليهــا. 

التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة كافــة  الســلع و البضائــع املوجهــة إىل اخلــارج 
)الســوق الدوليــة(، وهــي تتضمــن قيمــة البضائــع مبــا فيهــا 
كافــة املصاريــف إىل أن تصــل إىل ظهــر الناقلــة أو مركــز 

العبــور اجلمركــي.

حجم التبادل  التجاري قيمة إجمالي الصادر ات السلعية

التعريف
قيمة امجايل الصادرات والواردات يف فترة زمنية

طريقة االحتساب
حجــم التبــادل التجــاري = امجــايل الصــادرات + امجــايل 

الــواردات

وحدة القياس
ريال عماين  

الدورية
شهري- ربع سنوي - سنوي

الصــادرات الســلعية )النفــط اخلــام، النفــط املصفــى، 
الغــاز الطبيعــي املســال، غــر النفطيــة، إعــادة التصديــر(

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
الســلطانية  عمــان  شــرطة   - للجمــارك  العامــة  اإلدارة 
العمانيــة للمصــايف  النفــط  النفــط والغــاز، شــركة  وزارة 
والصناعــات البتروليــة، والشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي 

املســال

وحدة القياس
ريال عماين

شهري- ربع سنوي - سنوي

الدورية

مستوى التفصيل

قيمة بالريال العماين

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
الســلطانية  عمــان  شــرطة   - للجمــارك  العامــة  اإلدارة 
العمانيــة للمصــايف  النفــط  النفــط والغــاز، شــركة  وزارة 
والصناعــات البتروليــة، والشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي 

املســال

مستوى التفصيل
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ــة النقــص املســجل يف  ــة  لتغطي ــة مــن خــارج الدول ــم تزويدهــا اىل الســوق املحلي ــي يت ــع ال ــوع الســلع و البضائ هــي جمم
الداخــل وجتــرى عليهــا كافــة اإلجــراءت اجلمركيــة املتبعــة يف اإلفــراج اجلمركــي عــن الســلع املســتوردة ســواء كانــت خاضعــة 

للرســوم اجلمركيــة أو املعفــاة. 

التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة الســلع و البضائــع الــي يتــم تزويدهــا اىل الســوق املحليــة مــن خــارج الدولــة  لتغطيــة النقــص املســجل يف 
الداخــل، وتتضمــن قيمــة البضائــع يف حمــل إنتاجهــا مضافــا إليهــا أجــور الشــحن والتأمــن حلظــة وصوهلــا إىل املركــز 

اجلمركــي.
وتثمن البضائع املستوردة وفق األسس التالية:

• قيمــة الصفقــة للبضاعــة املســتوردة: وهــو الثمــن املدفــوع فعــا أو املســتحق دفعــه عــن بيــع البضائــع للتصديــر إىل 
الســلطنة، مــع إجــراء التســويات الازمــة عنــد الضــرورة.

• إذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية وفقا لألساس األول يتم حتديدها بالتسلسل يف تطبيق األسس االحتياطية التالية:
- قيمــة الصفقــة لبضائــع مطابقــة: أي قيمــة الصفقــة لبضائــع مطابقــة بيعــت للتصديــر للســلطنة وصــدرت يف الوقــت نفســه 
الــذي صــدرت فيــه البضاعــة الــي جيــرى تثمينهــا أو قريبــا مــن ذلــك الوقــت وتكــون باملســتوى التجــاري نفســه وبالكميــات 

. نفسها
- قيمــة الصفقــة لبضائــع مماثلــة: أي قيمــة الصفقــة لبضائــع مماثلــة بيعــت للتصديــر للســلطنة وصــدرت يف الوقــت نفســه 
الــذي صــدرت فيــه البضاعــة الــي جيــرى تثمينهــا أو قريبــا مــن ذلــك الوقــت وتكــون باملســتوى التجــاري نفســه وبالكميــات 

نفســها تقريبــا.
- القيمــة االســتداللية )االســتقطاعية(: حيــث حتتســب القيمــة اجلمركيــة وفقــا هلــذا األســاس اســتنادا إىل ســعر الوحــدة 
ــد االســتراد، يف الســوق  ــا عن ــة، حبالته ــع املماثل ــة أو البضائ ــع املطابق ــع املســتوردة، أو البضائ ــه البضائ ــت ب ــذي بيع ال
املحلــي بأكــر قيمــة إمجاليــة وقــت اســتراد البضائــع قيــد التثمــن أو قريبــا مــن ذلــك الوقــت، خــال تســعن يومــا مــن 

تاريــخ اســتراد البضائــع قيــد التثمــن.
- القيمة املحسوبة: وهي جمموع التكاليف املختلفة يف بلد منشأ البضاعة.

• عنــد تعــذر حتديــد القيمــة اجلمركيــة للبضائــع املســتوردة مبقتضــى األســاليب املذكــورة يف األســس الســابقة، حتــدد 
القيمــة باســتخدام وســائل منطقيــة تتفــق مــع املبــادئ واألحــكام العامــة التفاقيــة القيمــة، وذلــك بالرجــوع مــن جديــد إىل 

هــذه األســاليب ولكــن مبرونــة أكــر يف التطبيــق.

قيمة الواردات السلعية المسجلة

دليل المؤشرات الوطنية
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وحدة القياس

مستوى التفصيل
أقســام النظــام املنســق، التصنيــف  الــدويل للتجارة،والتصنيــف الــدويل للصناعــة ، التصنيــف املركــزي للمنتجــات ، 
ــة. ــة، املنافــذ اجلمركي ــدول املســتوردة، املجموعــات اجلغرافي ــة العريضــة ، أهــم ال ــات االقتصادي التصنيــف حســب الفئ

 ريال عماين  

شهري - ربع سنوي - سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

إمجايل السلطنة

شرطة عمان السلطانية
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امليــزان التجــاري هــو الفــرق بــن قيمــة واردات بلــد مــا خــال فتــرة مــا وبــن قيمــة صادراتــه، وعندمــا تكــون قيمــة 
الصــادرات أكــر يقــال أن هنــاك فائــض يف  امليــزان التجــاري وعندمــا تكــون قيمــة الــواردات اكــر يقــال أن هنــاك 
يعكســان  وال  فقــط  عــددي  معــى  »ســلي«  و  »إجيــايب«  لكلمــي  فــإن   ، ذلــك  ومــع  التجــاري.  امليــزان  يف  عجــز 
املثــال  ســبيل  علــى  التجــاري  العجــز  يعكــس  فقــد  ال.  أم  جيــًدا  أداًء  حيقــق  البلــد  اقتصــاد  كان  إذا  مــا  بالضــرورة 
يف  مبــا  التجــاري،  امليــزان  وإمجــايل  اإلنتــاج.  أو   / و  لاســتهاك  املوجهــة  الســلع  علــى  املحلــي  الطلــب  يف  زيــادة 
أو عجــز  ففائــض  املدفوعــات.  ميــزان  الرئيســية يف  املكونــات  أحــد  هــو   ، واملســتوردة  املصــدرة  الســلع  ذلــك مجيــع 
كبــر ملنتــج أو فئــة منتــج واحــد ميكــن أن يظهــر ميــزة تنافســية وطنيــة معينــة أو عيــب يف الســوق العامليــة للبضائــع. 

التعريف

طريقة االحتساب
امليزان التجاري = إمجايل الصادرات - إمجايل الواردات

وحدة القياس
ريال عماين 

الدورية
شهري - ربع سنوي - سنوي

قيمة بالريال العماين 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية

اإلدارة العامــة للجمــارك - شــرطة عمــان الســلطانية وزارة النفــط والغــاز، شــركة النفــط العمانيــة للمصــايف والصناعــات 
البتروليــة، والشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي املســال

الميزان التجاري

مستوى التفصيل
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امجــايل قيمــة صــادرات الســلع عمانية املنشــأ غــر النفطية.
 

واملقصــود بالســلع العمانيــة املنشــأ أي تلــك الــي مت إنتاجهــا 
أو تصنيعهــا حمليــا بالكامــل أو الــي أجريــت عليهــا عمليــات 
للتصديــر  واملعــدة  وقيمتهــا  شــكلها  مــن  غــرت  صناعيــة 
خــارج البــاد بعــد إســتيفاء اإلجــراءات اجلمركيــة املطلوبــة 
عليهــا، ســواء أكانــت هــذه الســلع مــن الثــروات الطبيعيــة أم 
املحصــوالت الزراعيــة أم احليوانيــة أم املنتجــات الصناعية.

التعريف

طريقة االحتساب
غــر  املنشــأ  عمانيــة  البضائــع  و  الســلع  قيمــة  إمجــايل 

الدولــة تصدرهــا  الــي  النفطيــة 

وحدة القياس
مليون ريال عماين/ ريال عماين 

الدورية
شهري – ربع سنوي – سنوي

مستوى التفصيل
الــدويل  التصنيــف   املنســق،  النظــام  أقســام 
التصنيــف   ، للصناعــة  الــدويل  للتجارة،والتصنيــف 
املركــزي للمنتجــات ، التصنيــف حســب الفئــات االقتصادية 
العريضــة ، أهــم الــدول املصــدرة، املجموعات اجلغرافية، 

اجلمركيــة املنافــذ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان السلطانية.

كمية الصادرات  السلعية غير النفطية قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة 
) عمانيــة المنشــأ(

التعريف

غــر  الســلعية  الصــادرات  أوزان  إمجــايل 
معينــة. زمنيــة  فتــرة  خــال  النفطيــة 

طريقة االحتساب
إمجــايل االوزان  للســلع و البضائــع الــي تصدرهــا الدولــة 

اىل خــارج البلــد

وحدة القياس
كيلوجرام

شهري – ربع سنوي – سنوي

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان السلطانية

الــدويل  التصنيــف   املنســق،  النظــام  أقســام 
للتجارة،والتصنيــف الــدويل للصناعــة ، التصنيــف املركزي 
للمنتجــات ، التصنيــف حســب الفئــات االقتصادية العريضة

إمجايل السلطنة
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التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة البضائــع أو الســلع الــي ســبق وان اســتوردت مــن بلــد اجنــي دون تصنيعهــا أو أحــداث أي تغيــر أساســي 
فيهــا، وهــي تتضمــن قيمــة البضائــع مبــا فيهــا كافــة املصاريــف إىل أن تصــل إىل ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور اجلمركــي.

وحدة القياس
ريال عماين 

الدورية
شهري - ربع سنوي - سنوي

أقســام النظــام املنســق، التصنيــف  الــدويل للتجارة،والتصنيــف الــدويل للصناعــة ، التصنيــف املركــزي للمنتجــات ، 
ــة العريضــة. ــات االقتصادي ــف حســب الفئ التصني

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية

اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان السلطانية

قيمة إعادة التصدير

مستوى التفصيل

إمجايل قيمة  البضائع أو الســلع الي ســبق وان اســتوردت من بلد اجني دون تصنيعها أو أحداث أي تغير أساســي فيها.
ويكون إعادة تصدير البضائع للحاالت التالية:

•  البضائع املستوردة الي مل تسحب من املخازن اجلمركية.
•  البضائع املدخلة اىل الدولة حتت وضع اإلدخال املؤقت.

•  البضائع املودعة يف املستودعات كأحد األوضاع املعلقة للضرائب »الرسوم« اجلمركية.
•  البضائع األجنبية املدفوعة الضرائب » الرسوم » اجلمركية.

•  البضائع األجنبية من السوق املحلي  ) بدون مرجع بيان سابق (.
•  البضائع الي مت رفضها من اجلهة املختصة.

•  البضائع املستوردة بقصد إعادة التصدير.
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التعريف

طريقة االحتساب
ــد اجنــي دون تصنيعهــا او احــداث اي تغيــرا ساســي  إمجــايل أوزن البضائــع او الســلع الــي ســبق وان اســتوردت مــن بل

فيهــا.

وحدة القياس
كيلوجرام 

الدورية
شهري - ربع سنوي - سنوي

أقســام النظــام املنســق، التصنيــف  الــدويل للتجارة،والتصنيــف الــدويل للصناعــة ، التصنيــف املركــزي للمنتجــات ، 
ــة العريضــة. ــات االقتصادي ــف حســب الفئ التصني

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان السلطانية

كمية  إعادة التصدير

مستوى التفصيل

إمجــايل أوزن  البضائــع أو الســلع الــي ســبق وان اســتوردت مــن بلــد اجنــي دون تصنيعهــا أو أحــداث أي تغيــرا ساســي 
فيهــا.

مصدر البيانات األولية
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ميزان المدفوعات
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واخلدمــات  الســلع  تدفقــات  اجلــاري  احلســاب  يعــرض 
والدخــل والتحويــات اجلاريــة بــن املقيمــن وغــر املقيمن .

والعنارص الرئيسية للحساب الجاري هي:

 حساب السلع والخدمات. 	 

 حساب الدخل.	 

 التحويالت الجارية.	 

التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل تدفقــات الســلع واخلدمــات والدخــل والتحويــات 

ــة.  اجلاري

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل

ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

السلع الحساب الجاري

التعريف
وميكــن  عليهــا،  طلــب  يوجــد  منتجــة  ماديــة  اشــياء  هــي 
مــن  ملكيتهــا  نقــل  ميكــن  كمــا  ملكيتهــا،  حقــوق  إثبــات 
يف  االخنــراط  خــال  مــن  أخــرى  إىل  مؤسســية  وحــدة 
املؤسســية  الوحــدة  تعــرف  املعامــات يف األســواق. حيــث 
امتــاك  علــى  القــدرة  لــه  اقتصــادي  كيــان  بأهنــا 
األنشــطة  يف  واالشــتراك  املســؤوليات  وحتمــل  األصــول 
اخــرى. كيانــات  مــع  والدخــول يف معامــات  االقتصاديــة 

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة الصــادرات )فــوب( مطروحــا منهــا قيمــة 

)فــوب(. الــواردات 

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة
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هــي قيمــة الســلع و البضائــع املصــدرة إىل اخلــارج مــن نــوع 
)فــوب(

التعريف

طريقة االحتساب
حتســب قيمــة الصــادرات علــى أســاس )فــوب( أي قيمــة 
الســلعة فقــط حــى تســليمها علــى ظهــر وســيلة الشــحن 

والتأمــن. كالشــحن  األخــرى  التكاليــف  احتســاب  بــدون 

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل
ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
 - الســلطانية  عمــان  شــرطة   - للجمــارك  العامــة  اإلدارة 
وزارة النفــط والغــاز - شــركة الغــاز الطبيعــي املســال - 
شــركة النفــط العمانيــة للمصــايف والصناعــات البتروليــة.

الواردات )فوب( )تسليم ظهر
 السفينة أو الطائرة(

الصادرات )فوب( )تسليم ظهر
 السفينة أو الطائرة(

التعريف
هــي قيمــة مجيــع الســلع والبضائــع الــواردة والداخلــة إىل 
البــاد لتغطيــة االحتياجــات املحلية والــي جترى عليها كافة 
اإلجــراءات اجلمركيــة املتبعــة يف إهنــاء اســتراد ســلعة مــا. 

طريقة االحتساب
ــى أســاس القيمــة )فــوب(  حتــدد قيــم الســلع املســتوردة عل
أي قيمــة البضاعــة فقــط حــى تســليمها علــى ظهــر وســيلة 
كالشــحن  األخــرى  التكاليــف  احتســاب  بــدون  الشــحن 

والتأمــن.

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان السلطانية

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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صــايف تدفــق املعامــات اخلدميــة كالســفر والنقــل والتأمــن 
واإلتصــاالت وغرهــا، وهــي ليســت وحــدات مســتقلة ميكــن 
إثبــات حقــوق ملكيتهــا، وال ميكــن التعامــل التجــاري بشــأهنا 
اكتمــال  وقــت  وحبلــول  إنتاجهــا.  عــن  منفصلــة  بصــورة 
إنتاجهــا، ال بــد وأن تكــون قــد قدمــت للمســتهلكن. ويشــار 
إىل املعامــات التجاريــة يف اخلدمــات باســم التجــارة يف 
صــادرات  )الدائــن(  الرصيــد  ميثــل  حيــث  اخلدمــات، 
اخلدمــات، وميثــل الرصيــد )املديــن( واردات اخلدمــات.

التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة صــادرات اخلدمــات )دائــن( وقيمــة واردات 

اخلدمــات )مديــن(.

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل
ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية

إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

الخدمات )دائن( الخدمات

التعريف
ــر  ــة لغ ــة املقدم ــة املتحصــات مــن املعامــات اخلدمي قيم
املقيمــن كالســفر والنقــل والتأمــن واإلتصــاالت وغرهــا.

طريقة االحتساب
اخلدمــات  تقــدمي  جــراء  مســتلمة  كمتحصــات  حيتســب 

املقيمــن. لغــر  املذكــورة 

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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قيمــة املدفوعــات للمعامــات اخلدميــة املقدمــة مــن قبــل 
واإلتصــاالت  والتأمــن  والنقــل  كالســفر  املقيمــن  غــر 

وغرهــا.

التعريف

طريقة االحتساب
حيتســب كمبالــغ مدفوعــة جــراء تقــدمي اخلدمــات املذكــورة 

مــن قبــل غــر املقيمــن. 

مليون ريال عماين 

 سنوي

إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة

البنك املركزي العماين

صافي السهو والخطأ الخدمات )مدين(

التعريف
يعتر إحدى الســمات املعتادة يف بيانات ميزان املدفوعات، 
وهــو يقيــس االختــال الناتــج مــن قصــور البيانــات املصدريــة 
ووســائل إعــداد البيانــات، حيــث يقيــد هامــش اخلطــأ مــن 
أجــل موازنــة ميــزان املدفوعــات مــن الناحيــة احلســابية.

طريقة االحتساب
الباقــي مــن كافــة القيــود الدائنــة واملدينــة الــازم ألن يكــون 

ميــزان املدفوعــات يســاوي صفــرا.

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل مستوى التفصيل

وحدة القياس

الدورية

مصدر البيانات األولية

ـــــــــــ 
 التغطية الجغرافية
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التعريف

طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة الدخــل مســتحق القبــض لإلقتصــاد القائــم بإعــداد البيانــات )دائــن( مطروحــا منــه إمجــايل قيمــة الدخــل 

مســتحق الدفــع )مديــن(.

مليون ريال عماين 

 سنوي

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

البنك املركزي العماين - وزارة املالية - املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات.

الدخل

ــه  ــه ورأس املــال. ويســمى الدخــل املكتســب مــن العمال ــاج العمال ــي اإلنت ــرادات املكتســبة مــن عامل يتألــف الدخــل مــن اإلي
ــال دخــل اإلســتثمار.  ــن بينمــا يســمى الدخــل املكتســب مــن رأس امل تعويضــات العامل

والعناصر األساسية للدخل هي:
1-   القيود الدائنة: تعكس الدخل األويل مستحق القبض لإلقتصاد القائم بإعداد البيانات.

2-   القيود املدينة: تعكس الدخل األويل مستحق الدفع من جانب االقتصاد القائم بإعداد البيانات.

ويتمثــل الدخــل يف العائــد الــذي يســتحق للوحــدات املؤسســية نظــر مســامهتها يف عمليــة اإلنتــاج أو مقابــل توفــر األصــول 
املاليــة وتأجــر املــوارد الطبيعيــة لوحــدات مؤسســية أخــرى. 

والدخل األويل نوعان:
يف  العمــل  مبدخــل  املســامهة  عــن  دخــا  العاملــن  تعويضــات  تعتــر  اإلنتــاج:  بعمليــة  املرتبــط  الدخــل   -1
باإلنتــاج. املرتبــط  الدخــل  قبيــل  مــن  واإلنتــاج  املنتجــات  علــى  والدعــم  الضرائــب  وتعــد  اإلنتــاج.  عمليــة 

2-  الدخــل املرتبــط مبلكيــة األصــول املاليــة وغرهــا مــن األصــول غــر املنتجــة: يعتــر دخــل امللكيــة هــو العائــد مــن 
املاليــة. األصــول  توفــر  مــن  العائــد  فهــو  االســتثمار  دخــل  أمــا  الطبيعيــة،  املــوارد  وتأجــر  املاليــة  األصــول  توفــر 

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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التعريف

طريقة االحتساب
إمجايل املكافآت النقدية أو العينية الي تدفعها املؤسسة للموظف مقابل العمل الذي قام به خال فترة معينة. 

مليون ريال عماين 

 سنوي

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

البنك املركزي العماين

تعويضات العاملين

األجــور اإلمجاليــة والرواتــب والفوائــد األخــرى الــي حيصــل عليهــا األفــراد يف اقتصــادات غــر تلــك الــي يقيمــون فيهــا، 
مقابــل األعمــال الــي يؤدوهنــا ويدفعهــا املقيمــون يف تلــك االقتصــادات.

ويتكون تعويض العاملن من مكونن رئيسين:

)أ( األجور املستحقة الدفع نقدا أو عينا.

)ب( اشــتراكات التأمــن االجتماعــي الــي يدفعهــا أربــاب العمــل ، والــي تشــمل املســامهات يف خمططــات الضمــان 
االجتماعــي ؛ املســامهات االجتماعيــة الفعليــة يف برامــج التأمــن االجتماعــي األخــرى املتصلــة بالعمالــة واملســامهات 
االجتماعيــة املقيــدة يف خمططــات التأمــن االجتماعــي األخــرى املتصلــة بالتوظيــف، وذلــك هبــدف توفــر مزايــا إجتماعيــة 

ــن لديهــم. للعامل
وال يدفــع أي تعويــض عــن العاملــن فيمــا يتعلــق باألعمــال غــر املدفوعــة الــي تتــم بشــكل طوعــي، مبــا يف ذلــك العمــل الــذي 

يقــوم بــه أفــراد األســرة داخــل مؤسســة غــر مملوكــة متلكهــا نفــس األســرة. 

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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قيــود موازنــة للمــوارد احلقيقــة أو البنــود املاليــة املقدمــة 
بــدون مقابــل مــن إقتصــاد إىل إقتصــاد أخــر. فعندمــا ال 
يتلقــى إقتصــاد مــا تعويضــا أو ال يقــدم تعويضــا - يف شــكل 
مــوارد حقيقــة أو بنــود ماليــة- مقابــل ســلع أو خدمــات أو 
دخــل أو بنــود ماليــة قدمهــا إىل إقتصــاد أخــر أو تلقاهــا 
املدفوعــات  ميــزان  يف  املعينــة  املعاملــة  تســجل  منــه، 
اجلاريــة  التحويــات  تشــمل  الســلطنة  ولوضــع  كتحويــل. 

صــايف حتويــات العاملــن فقــط.

التعريف

طريقة االحتساب
ــود  ــة( مطروحــا منهــا جممــوع القي ــود )الدائن جممــوع القي

)املدينــة(.

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل

ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

تحويالت العاملين التحويالت الجارية

التعريف
ماليــة  أدوات  أو  ســلع  مــن  العاملــن  حتويــات  تتألــف 
ويعملــون  يعيشــون  الذيــن  املهاجريــن  مــن  حمولــه 
األقــل. علــى  ســنة  ملــدة  أجنبــة  إقتصــادات  يف 

طريقة االحتساب
إمجــايل التحويــات اجلاريــة النقديــة أو العينيــة فيمــا بــن 

األفــراد املقيمــن وغــر املقيمــن.

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
وزارة املالية

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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والقيــود  الدائنــة  القيــود  الرأمســايل  احلســاب  يعــرض 
املدينــة لألصــول غــر املنتجــة وغــر املاليــة والتحويــات 
الرأمساليــة بــن املقيمــن وغــر املقيمــن. ويعــي ذلــك أنــه 
ــة غــر املنتجــة  ــاء األصــول غــر املالي ــات إقتن يســجل عملي
والتصــرف فيهــا، مثــل بيــع عقــود اإلجيــار والتراخيــص، 
وكذلــك التحويــات الرأمساليــة، أي قيــام أحــد األطــراف 
يف  حصولــه  دون  الرأمساليــة  لألغــراض  مــوارد  بتوفــر 

املقابــل علــى أي قيمــة اقتصاديــة كعائــد مباشــر.

التعريف

طريقة االحتساب
يتم جتميعه من البيانات الصادره من وزارة املاليه.

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل
ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
وزارة املالية

الحساب المالي الحساب الرأسمالي

التعريف
يف  واملحتســبة(  )الفعليــة  املعامــات  مجيــع  يضــم 
األصــول واخلصــوم املاليــة اخلارجيــة بإلقتصــاد املعــي.

طريقة االحتساب
يتــم جتميعــه مــن البيانــات الصــادره مــن وزارة املاليــه ومــن 
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات ومــن البنــك املركــزي 

العمــاين.

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات -  املاليــة - املركــز  وزارة 

العمــاين. املركــزي  البنــك 

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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ــط  ــذي يرتب ــات اإلســتثمار عــر احلــدود ال ــة مــن فئ هــو فئ
ــع بالســيطرة يف إدارة مؤسســة  ــم يف إقتصــاد مــا يتمت مبقي

مقيمــة يف إقتصــاد آخــر. 

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم جتميعــه عــن طريــق مســح اإلســتثمار األجنــي املباشــر 
لإلحصــاء  الوطــي  املركــز  جيريــه  والــذي  دوري  بشــكل 

واملعلومــات والبنــك املركــزي العمــاين.

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
ربع سنوي - سنوي

مستوى التفصيل
ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
مســح اإلســتثمار األجنــي الــذي جيريــه املركــز الوطــي 

العمــاين. املركــزي  والبنــك  واملعلومــات  لإلحصــاء 

إستثمار حافظة اإلستثمار األجنبي المباشر

التعريف
يعــرف إســتثمار احلافظــة بأنــه املعامــات واملراكــز عــر 
احلدود الي تنطوي على سندات دين أو حقوق ملكية، عدا 
تلك املتضمنة يف اإلســتثمار املباشــر أو األصول االحتياطية.

طريقة االحتساب
يتــم جتميعــه عــن طريــق مســح اإلســتثمار األجنــي الــذي 
والبنــك  واملعلومــات  لإلحصــاء  الوطــي  املركــز  جيريــه 

العمــاين. املركــزي 

وحدة القياس
مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
مســح اإلســتثمار األجنــي الــذي جيريــه املركــز الوطــي 

العمــاين. املركــزي  والبنــك  واملعلومــات  لإلحصــاء 

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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اإلســتثمارات األخــرى هــي فئــة متبقية تشــمل مجيــع األدوات 
املاليــة خبــاف املصنفــة اســتثمار مباشــر أو اســتثمارات 
احلافظــة أو املشــتقات املاليــة وخيــارات االكتتــاب املمنوحــة 
و  عملــة  علــى  وتشــمل  االحتياطيــة.  واألصــول  للموظفــن 
ودائــع، القــروض واالئتمانــات التجاريــة والُســلف وغرهــا.

التعريف

طريقة االحتساب

يتــم جتميعــه عــن طريــق مســح اإلســتثمار األجنــي الــذي 
والبنــك  واملعلومــات  لإلحصــاء  الوطــي  املركــز  جيريــه 

املاليــه. وزارة  وبيانــات  العمــاين  املركــزي 

وحدة القياس
مليون ريال عماين 

الدورية
 سنوي

مستوى التفصيل

ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية

إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
مســح اإلســتثمار األجنــي الــذي جيريــه املركــز الوطــي 

العمــاين. املركــزي  والبنــك  واملعلومــات  لإلحصــاء 

الميزان الكلي إستثمارات أخرى

التعريف

املقصــود بامليــزان الكلــي هــو احلصيلــة النهائيــة للميــزان، 
ويشــر رصيــد امليــزان الكلــي إىل الفائــض أو العجــز الكلــي 

يف ميــزان املدفوعــات. 

طريقة االحتساب

حيســب علــى أســاس التغــر يف األصــول االحتياطيــة لــدى 
البنــك املركــزي، أي أنــه يســاوي قيمــة األصــول االحتياطيــة 

بإشــارة عكســية.

وحدة القياس

مليون ريال عماين

 سنوي

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
البنك املركزي العماين

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
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مستوى التفصيل

التعريف

طريقة االحتساب

يتم مجعه من البيانات الصادره من وزارة املاليه والبنك املركزي العماين.

مليون ريال عماين 

 سنوي

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة

البنك املركزي العماين

األصول االحتياطية

تتألــف األصــول اإلحتياطيــة مــن أدوات ماليــة متاحــة للســلطات املركزيــة لتمويــل أو امتصــاص اختــال يف تــوازن ميــزان 
املدفوعــات أو لتنظيــم حجــم مثــل هــذا اإلختــال.

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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• Eurostat, International trade glossary, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Category:International_trade_glossary. 

• OECD Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1143.
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