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ل ضاو  يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي  الاادلل لويولا   ا

أثار السيدسدت المدلي  التل اتخذتهد السوطن  من أجل امتصاد 

. لاالنخفاادا المسااتمر رسااندر الاانفط صوااا االقتصاادي الااوطن

  ويتندول هذا التقرير مجموصا  مان أهال الماتارات االقتصاديي

الاكوم ، التل تتكل اننكدسد لوسيدسدت المدلي  المتخذة من قبل

والتاال ماان أهمهااد ماتاارات الناادتال الماواال االجماادلل، والمدلياا  

.الندم ، والتجدرة الخدرجي ، والوضع النقي 

2019أكتوبر –2019ارول الربع 



32%

3.7

67%

0.4%

0.5-%

4.4%

9.3%

5.3%

4.3%

59%

واال المااالنخفاادا  اال الناادتال 

(  بدرساندر الجدريا)االجمدلل 

صاااادل ماااان الربااااع ارول  اااال 

2019.

االيااراياتاالرتفاادف  اال جمواا 

صااااادل  ااااال الرباااااع ارول مااااان 

2019.

ق إجمااادلل االنفاااد ااال االرتفااادف 

ول  اال الربااع ارالناادل بدليولاا  

.2019صدل من 

يات ايارااصايو  االنخفدا  ل 

باااع الرالجمركياا   اال الضااريب  

.2019صدل ارول من 

إجمااااااادلل قيمااااااا  الصاااااااديرات 

ن  ااال الرباااع ارول ماااالساااوني  

.2019صدل 

نساااااااب  مسااااااادهم  الصاااااااديرات 

النفطياااااا   اااااال إجماااااادلل قيماااااا  

ن  ال الرباع ارول ماالصديرات 

.2019صدل 

قيماااا  إجماااادلل االنخفاااادا  اااال 

ارصااااااااول ارجنبياااااااا  بدلبناااااااا  

 اااال الربااااع المركاااال  النماااادنل 

.2019صدل ارول من 

   االرتفااادف  ااال القيمااا  المضاااد

 اااال الربااااعلألنتااااط  الخيمياااا  

.2019صدل ارول من 

  إجمااادلل القيمااااالنخفاادا  ااال 

طيا المضد   لألنتاط  ييار النف

صااااادل مااااان  ااااال الرباااااع ارول 

2019.

لا  نسب  صجل الموالن  الندم  لويو

إلاااااا النااااادتال الماوااااال االجمااااادلل 

رول ا ل الرباع بدرسندر الجدري  

. 2019صدل من 

إجمااااادلل قيمااااا   ااااال االنخفااااادا

 اااااالالمصاااااارو دت االسااااااتثمدري  

.2019صدل الربع ارول من 

إجماااادلل الفاااادما  اااال المياااالان 

الرباااع ارول مااان  ااالالتجااادر 

.2019صدل 

الااوارياتاالنخفاادا  اال قيماا  

 ااال الرباااع ارول مااانالساااوني  

.2019صدل 

إجمادلل متوسط سنر الفدمية صوا

 ااال الرباااع ارول مااان القاااروا 

.2019صدل 

امي  اجل القاوة التاراالرتفدف  ل 

ول  اال الربااع ارلوااا النماادنل 

.2019صدل من 

 اااااال قيماااااا  النجاااااال اإلنخفاااااادا 

 اااال  الموالناااا  الندماااا  سااااجلالم

دل صالوسوطن   ل الرباع ارول مان 

2019  .

.يعكس المقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق*

1.5
مليار لاير عماني

3.3% 4.3%

مليار لاير عماني
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اإلجمدللالماولالندتال1.1

بدرساااندر ااال النااادتال الماوااال االجمااادلل االنخفااادا % 1.6

7.1مسجال مد قيمته 2019صدل  ل الربع ارول من الجدري  

 االصماادنلموياادر ا 7.2صماادنل مقدرناا  بناااو اموياادر 

.الندل السدبقالربع الممدثل من 

ن متوسااط ساانر الاانفط ماانخفاادااالااا نخفاادااالينااله هااذا 

إلااا 2018صاادل  اال الربااع ارول ماان برمياال / يوالر 62.9

.2019الربع الممدثل من صدل برميل  ل / يوالر61.0ناو 

النفطي ارنتط 1.2

 اال    اال القيماا  المضااد   لألنتااط  النفطياااالنخفاادا % 0.5

موياادر ا 2.41مسااجو  ناااو 2019صاادل الربااع ارول ماان 

 ااال الرباااع ا صمااادنل مويااادر 2.43صمااادنل، مقدرنااا  بنااااو 

.السدبقالندل الممدثل من 

% 2.5بنااو القيما  المضاد   لوانفط الخادل أيه االنخفدا  ل 

المضاد   إلا انخفدا القيما  2019صدل  ل الربع ارول من 

ا صماادنل، موياادر 2.02لألنتااط  النفطياا ، اياان بواا  ناااو 

 ال الرباع الممدثال مانا صمادنل مويادر 2.07مقدرن  بناو 

.السدبقالندل 

ااااو ارتفنااات القيمااا  المضاااد   لوعااادل الطبينااال بنااااين ااال

ا صماادنل  اال الربااع ونموياا394.7تبوعاااياان 10.8%

ا نومويااا356.4بنااااو مقدرنااا  2019االول مااان صااادل 

.صمدنل  ل الربع الممدثل من الندل السدبق

النفطي ييرارنتط 1.3

ر موياادر ا صماادنل إجماادلل القيماا  المضااد   لألنتااط  يياا5

بنااااو نخفضااادم2019النفطيااا   ااال الرباااع ارول مااان صااادل 

.لممدثل من الندل السدبقامقدرن  بدلربع % 0.5

ناااو بدً نخفدضاااتااهيت القيماا  المضااد   لألنتااط  الصااندصي  

مقدرنااا  بااادلربع 2019 ااال الرباااع ارول مااان صااادل % 4.8

بتاااكل االنخفااادا الممدثااال مااان النااادل السااادبق، ويناااله هاااذا 

بناااااوإلنتااااد ات القيماااا  المضااااد   لنخفاااادا رميساااال إلااااا ا

14.8.%

ل االرتفاادف  اال القيماا  المضااد   لألنتااط  الخيمياا   اا% 0.4

، وتااااهيت القيماااا  المضااااد   2019الربااااع ارول ماااان صاااادل 

مقدرنااا  بااادلربع % 18.6لولراصااا  واالسااامد  ارتفدصاااد بنااااو 

.الممدثل من الندل السدبق

ألول للربع االقيمة المضافة لألنشطة النفطية (: 2)شكل 

(2019-2015)الفترة خالل 

(مويدر ا صمدنل)

2.0

1.2 1.6
2.1 2.0

0.3 0.3 0.3 0.4 0.4

2.3

1.5
2.0

2.4 2.4

2015 2016 2017 2018 2019

النفط الخدل العدل الطبينل ارنتط  النفطي 

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

الجاريةتطور الناتج المحلي االجمالي باألسعار (: 1)شكل 

(2019-2015)الفترة ومعدالت التغير للربع األول خالل 

(مويدر ا صمدنل)
(%)

6.6
5.8

6.6 7.2

7.1

-13.8

-10.9

11.9 9.6

-1.6

2015 2016 2017 2018# 2019*

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

مبيمل( #)أولل)*( 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

1.3 1.3 1.4 1.4 1.3

3.1 3.2 3.4 3.5 3.5

2015 2016 2017 2018 2019

اللراص  وارسمد  ارنتط  الصندصي 

ارنتط  الخيمي 

ل للربع األوالقيمة المضافة لألنشطة غير النفطية (: 3)شكل 

(2019-2015)الفترة خالل 

(مويدر ا صمدنل)

جمااادلل إمسااادهم  الصاااندصدت التاويويااا   ااال % 55

ارول  ال الربااعالصاندصي  القيما  المضاد   لألنتااط  

.2019من صدل 

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير
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الندم الموالن 2.1

نا  الموال ال  ساجلاإلنخفدا  ال قيما  النجال الم% 59

مسااجال 2019 اال الربااع ارول ماان صاادل الندماا  لوسااوطن  

ياون مو750.7بنااو مقدرن  صمدنل مويون ا 309ناو 

.السدبقصمدنل  ل الربع الممدثل من الندل ا 

مان  ال الرباع اروليرايات االرتفدف  ل إجمدلل اإل32%

ا صمااادنل، موياادر 2.7، اياان بوعااات ناااو 2019صاادل 

ن  ل الرباع الممدثال ماا صمدنل مويدر 2.1مقدرن  بناو 

.الندل السدبق

 اال الناادل لوسااوطن اإلنفاادق ا صماادنل إجماادلل مويادر 2.6

مقدرنااا  % 4.3بنااااو مرتفناااد ، 2019نااادل الرباااع ارول ل

.السدبقالندل بدلربع الممدثل من 

اإليرايات2.2

االيااارايات إجمااادلل موياااون ا صمااادنل الليااادية  ااال 361

 ال الرباع ارولمويدر ا صمادنل2.1لتصل إلا النفطي  

.2019صدل من 

ع ارول  ل الرباإليرايات يير النفطي   ل رتفدفاإل% 90

باادلربع الممدثال ماان النادل الساادبق،مقدرنا  2019مان صاادل 

اإلياااارايات الرأساااامدلي  واإلياااارايات اااال رتفاااادفاإلنتيجاااا  

.صوا التوالل% 147و % 134ارخره بناو 

الندلاإلنفدق2.3

باع االرتفدف  ل اجال المصارو دت الجدريا   ال الر3.7%

مويادر ا 2.1اين بوعت اوالل ، 2019ارول من صدل 

.من إجمدلل االنفدق الندل% 78ناو توتكوصمدنل 

مويااون ا صماادنل اللياادية  اال إجماادلل الفوامااي صوااا39

، اين بوعت ناو 2019القروا  ل الربع ارول من صدل 

مويااون 125.1موياون ا صماادنل، مقدرنا  بناااو 164.1

.ا صمدنل  ل الربع الممدثل من الندل السدبق

 ااااال إجمااااادلل اجااااال المصااااارو دت االنخفااااادا % 3.3

نتيجاااا  2019االسااااتثمدري   اااال الربااااع ارول ماااان صاااادل 

ناااو انخفاادا المصاارو دت الرأساامدلي  لوااولارات المينياا  ب

. خالل نفس الفترة% 60

تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو (: 4)شكل 

(2019-2015)الفترة للربع األول خالل العجز 

2.4
1.5 1.7 2.1 2.7

2.4 2.4 2.5 2.5 2.6

-0.5 -1.6 -1.6
-0.6 -0.3

2015 2016 2017 2018 2019
اإليرايات  االنفدق الندل  الفدما أو النجل

(مويدر ا صمدنل)

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تلفة االنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختطور : ( 6)شكل 

(2019-2015)الفترة خالل للربع األول 

1.7 1.6 1.8 2 2.1

0.6 0.7 0.6 0.5 0.5

0.2 0.1 0.1 0.07 0.12

2015 2016 2017 2018 2019

المصرو دت الجدري  المصرو دت االستثمدري 

المسدهمدت واليصل 

(مويدر ا صمدنل)

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

النفطيةوغير *النفطيةتطور إجمالي قيمة االيرادات (: 5)شكل 

(2019-2015)الفترة خالل للربع األول 

2.1

1.2
1.4

1.7
2.1

0.3
0.3 0.3 0.3

0.6

2015 2016 2017 2018 2019

االيرايات النفطي  االيرايات يير النفطي 

(مويدر ا صمدنل)
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دت اإلنخفدا  ال ضاريب  الايخل صواا التارك% 46

ل مقدرنااا  بااادلربع 2019 ااال الرباااع ارول مااان صااادل 

.الممدثل من الندل السدبق



التجدر الميلان3.1

لرباع  ال االميلان التجدر  ل الليدية ا صمدنل مويون 259

،قالممدثل من الندل السدبمقدرن  بدلربع،2019ارول من صدل 

.صمدنلا مويدر 1.5ناو مسجال 

دل    اال الربااع ارول ماان صااالفاادما  اال المياالان التجاادر  يرجااع 

% 1.4باااوالل ارتفاادف قيماا  الصااديرات السااوني  إلااا 2019

3.7لتصاال إلااا ناااو مقدرناا  باادلربع الممدثاال ماان الناادل الساادبق 

.مويدر ا صمدنل

 ال % 8.5بنااو الواريات الساوني  قيم  انخفضت  ل المقدبل،

صمدنل ا مويدر 2.2ناو مسجو  2019صدل الربع ارول من 

دل النا ل الربع الممدثال مان صمدنل ا مويدر 2.5مقدرن  بناو 

.السدبق

السوني الصديرات3.2

من إجمادلل % 67استاوذت قيم  الصديرات النفطي  صوا ناو 

، مقدرنا  بنااو 2019صادل  ل الربع ارول مان قيم  الصديرات 

. الندل السدبق ل الربع الممدثل من % 64.5

ل  اا صمدنل إجمدلل قيم  صاديرات الانفط الخادل  مويدر 1.7

مقدرناا % 3.3بناااو منخفضااد ، 2019الربااع ارول ماان صاادل 

العدل الندل السدبق،  ل اين تهيت صديراتبدلربع الممدثل من

.%26.4الطبينل المسدل ارتفدصد بناو 

ا صمااادنل إجمااادلل قيمااا  الصاااديرات ييااار موياااون 873.9

% 1مرتفنااد بناااو ، 2019 اال الربااع االول ماان صاادل النفطياا  

.الندل السدبقبدلربع الممدثل من مقدرن 

ل  انماوا اركثر المندين النديي  ومصنوصدتهد منتجدتصديرات 

مقدرنااا  % 12مرتفنااا  بنااااو ، 2019الرباااع ارول مااان صااادل 

.الندل السدبقبدلربع الممدثل من 

السوني الواريات3.3

منــااااااااـيات  الجهـــــااااااااـلة وارت والآلالااااااااواريات تسااااااااتاوذ 

إجماادلل ماان % 21.7ناااو صوااا وأجلااهــــــــااـدكهربدميــااـ  ال

، تويهاد 2019صدل ل الربع ارول منواريات السوطن  السوني  

منايات النقال، وواريات ، المندين النديي  ومصانوصدتهدواريات 

، %9.9، %16بناااو منتجاادت الصااندصدت الكيمدوياا  وواريات

.صوا الترتيب% 8.6

رباع  ال المن إجمدلل كمي  الواريات السوني  لوسوطن  % 75.2

. يتل من خالل المند ذ الباري  الجمركي2019صدل ارول من 

إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان تطور (:7)شكل 

لفترة لالربع األول خالل التجاري والصادرات والواردات 

(2015-2019)

0.9 0.6
0.7 1.2

1.5

3.6

2.7 3.0
3.7 3.7

2.7

2.1 2.2

2.5 2.2

2015 2016 2017 2018 2019

الفدما أوالنجل الصديرات السوني  

الواريات السوني 

(مويدر ا صمدنل)

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير (: 8)شكل 

الفترةخالل النفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات 

(2015-2019)

64.9 54.1 62.3 64.5 67.1

20.2
24.6

25.4 23.6 23.5
14.9 21.4 12.3 11.9 9.4

2015 2016 2017 2018 2019

الصديرات النفطي  الصديرات يير النفطي  إصدية التصيير

.ي التهرالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

(%)

إصاااادية قيماااا مويااااون ا صماااادنل إجماااادلل 348.6

د نخفضاام2019الربااع ارول مان صاادل التصايير  اال 

الممدثوااا  مااان النااادل بااادلفترة مقدرنااا  %20.1بنااااو 

.السدبق

2019أكتوبر –2019ارول الربع 

اليولقدمم السنويي النربي المموك تتصير

دلصمنارولالربعبنهدي السوطن منالمستورية

من%24.8ناوصواتستاوذاين،2019

ناي ل،النفطي ييرالسوطن صديراتإجمدلل

.%18.1بنصيبالثدني المرتب  لاالمدراتتأتل

ل ارولاالمرتب  لالمتايةالنربي مدراتاإل

ولارالربع للوسوطن المصيرةاليولأهلقدمم 

%42ناوالسوطن تستورياين،2019صدلمن

.مدراتإلامنلسوني اوارياتهدإجمدللمن



النقيصرا4.1

 اال الربااع ( 2ل)االرتفاادف  اال إجماادلل الساايول  الماوياا  % 4

مويدر ا صمدنل،17.1مسجال ناو 2019ارول من صدل 

مويدر ا صمدنل  ال الرباع الممدثال مان 16.4مقدرن  بناو

.الندل السدبق

 اال الربااع ارول %3.3بناااو ( 1ل)النقااي صاارا نخفاااا

ا صمادنل، مقدرنا  مويدر 5.1ناو مسجال 2019من صدل 

 اال الربااع الممدثاال ماان الناادل ا صماادنل موياادر 5.3بناااو 

.السدبق

رباع االرتفدف  ل إجمدلل ويامع القطدف الخد   ال ال2.9%

مويدر ا صمدنل، 14.6ناو مسجال2019ارول من صدل 

مويدر ا صمدنل  ال الرباع الممدثال مان14.2مقدرن  بناو

.الندل السدبق

تلايااي إجماادلل قيماا  القااروا والتموياال الممنااو  ماان خااالل 

 اال الربااع % 5.7البناو  التجدرياا  والنوا ااذ االساالمي  بناااو 

موياادر ا 25.5، اياان بوعاات ناااو 2019صاادل ارول ماان 

 اال الربااع موياادر ا صماادنل 24.1صماادنل، مقدرناا  بناااو 

.الندل السدبقالممدثل من 

 ال مويدر ا صمدنل إجمدلل قيم  القاروا التخصاي 8.4

مقدرناا  % 2.4مرتفنااد بناااو ، 2019الربااع ارول ماان صاادل 

.السدبقبدلربع الممدثل من الندل 

لربع  ل امتوسط سنر الفدمية صوا إجمدلل القروا  5.3%

 ال الرباع الممدثال % 5مقدرن  بناو ، 2019صدل ارول من 

.السدبقالندل من 

الترامي والقوةارجنبي ارصول4.2

دلبنا  االنخفدا  ل إجمدلل قيم  ارصاول ارجنبيا  ب% 8.7

مسااجال 2019صاادل  اال الربااع ارول ماان المركاال  النماادنل 

ا مويااادر 7ا صمااادنل مقدرنااا  بنااااو مويااادر 6.4نااااو 

.الندل السدبق ل الربع الممدثل من صمدنل 

خالل للربع األولتطور مؤشرات النقود في السلطنة(: 9)شكل 

(2019–2015) الفترة 

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير

تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي (: 10)شكل 

لطنةالقروض في البنوك التجارية واألصول األجنبية في الس

(2019-2015)الفترة للربع األول خالل 

. التهريالمركل الوطنل لالاصد  والمنوومدت، النترة االاصدمي  : المصير
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االصول االجنبي   ويامع القطدف الخد  

اجمدلل القروا 

2019أكتوبر –2019ارول الربع 

االرتفااادف  ااال اجااال القاااوة التااارامي  لواااا% 4.3

، ايان ساجل 2019صدل  ل الربع ارول من النمدنل 

نقطااا  104.9ماتااار سااانر الصااار  الاقيقااال نااااو 

دل الن ل الربع الممدثل من نقط  100.6مقدرن  بناو 

.السدبق



(مويدر ا صمدنل)

(%)

(%)

(%)

() ()

بسبب مسدهم  خيمدت 100ادصل جمع مسدهم  االنتط  النفطي  واالنتط  يير النفطي  من الندتال اليسدو  : مالاظ 

الوسدط  المدلي  المقيرة بطريق  يير مبدترة والضرامب ندق  اإلصدندت صوا المنتال
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