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{
أهم المؤشرات باألسعار الجارية

 32
مليار لاير عماني

30.4 قيمة الناتج المحلي 
اإلجمالي حتى نهاية 

سبتمبر 2022 
)باألسعار الجارية(

مقارنة بنفس 
الفترة من عام 

.2021

معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 
حتى نهاية سبتمبر 

 2022

%

6,619
لاير عماني

) 17,215 دوالر أمريكي( 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية سبتمبر 2022 باألسعار الجارية.

% 39

% 2

% 20

% 43

%-2 

%-2

األنشطة النفطية

الزراعة والحراجة وصيد االسماك

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية

خدمات الوساطة المالية
 المقدرة بطريقة غير مباشرة

الضرائب ناقص الـإعالنات
 عن المنتج

األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية
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معدالت النمو لألنشطة االقتصادية باألسعار الجارية

معدالت النمو لألنشطة اإلقتصادية باألسعار الجارية حتى نهاية سبتمبر من كل عام

% 72.5
ارتفاع

معدل النمو لألنشطة النفطية 
حتى نهاية سبتمبر 2022 باألسعار 
الجارية مقارنة بنفس الفترة من عام 
2021 وهي األعلى بين األنشطة 

  % 2.2-
انخفاض 

معدل نمو نشاط اإلنشاءات حتى نهاية 
سبتمبر 2022 باألسعار الجارية مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2021 وهي 
األقل بين األنشطة االقتصادية

2022 2021 2020 2019 األنشطة اإلقتصادية

72.5 21.6 -25.1 -3.1  األنشطة النفطية 

12.4 -2.1 10.2 4.0  الزراعة والحراجة وصيد األسماك

15.5 5.7 -14.4 -13.8  التعدين واستغالل المحاجر

65.6 -2.3 -12.2 -12.0  الصناعات التحويلية

3.0 13.7 6.0 -4.4  امدادات الكهرباء والمياه وأنشطة 
الصرف الصحي

-2.2 -1.8 -21.3 -0.2  اإلنشاءات

9.4 6.2 -5.6 2.2 األنشطة الخدمية
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أهم المؤشرات باألسعار الثابتة

 26
مليار لاير عماني

4.5 قيمة الناتج المحلي 
اإلجمالي حتى نهاية 

سبتمبر 2022 
)باألسعار الثابتة(

مقارنة بنفس 
الفترة من عام 

.2021

معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 
حتى نهاية سبتمبر 

 2022

%

% 36

% 2

% 19

% 46

%-2 

%-1

األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية

األنشطة النفطية

الزراعة والحراجة وصيد االسماك

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية

خدمات الوساطة المالية
 المقدرة بطريقة غير مباشرة

الضرائب ناقص الـإعالنات
 عن المنتج

5,370لاير عماني
) 13,966 دوالر أمريكي( 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية سبتمبر 2022 باألسعار الثابتة.

{
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معدالت النمو لألنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة

معدالت النمو لألنشطة اإلقتصادية باألسعار الثابتة حتى نهاية سبتمبر من كل عام

% 12
ارتفاع

معدل النمو لألنشطة النفطية حتى 
نهاية سبتمبر 2022 باألسعار الثابتة 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 

وهي األعلى بين األنشطة االقتصادية.

  % 24.8-
انخفاض 

معدل نمو نشاط اإلنشاءات حتى نهاية 
سبتمبر 2022 باألسعار الثابتة مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2021 وهي 
األقل بين األنشطة االقتصادية.

2022 2021 2020 2019 األنشطة اإلقتصادية

12.0 2.9 -1.6 1.0  األنشطة النفطية 

-8.2 10.4 15.7 2.1  الزراعة والحراجة وصيد األسماك

7.8 2.3 -10.7 -4.4  التعدين واستغالل المحاجر

-5.4 4.6 -10.2 -1.9  الصناعات التحويلية

4.6 33.4 -5.6 -14.8  امدادات الكهرباء والمياه وأنشطة 
الصرف الصحي

-24.8 -17.7 17.1 -2.3  اإلنشاءات

5.0 3.5 -7.6 -2.9 األنشطة الخدمية
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يــــــــــه والثابتـــــــــــــة نهايــــــــــــــــة )سبتمبر 2022( أهم المؤشرات الداعمة الرتفاع الناتج المحلي اإلجمالي                                               باالسعار الجار

األسماك 

%  34.4
نسبة ارتفاع أسعار األسماك  في نهاية سبتمبر لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

% 10.4
 نسبة النمو في انتاج النفط و58 % نسبة 

نمو متوسط السعر للبرميل نهاية سبتمبر لعام 
2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

% 55.9
نسبة نمو متوسط أسعار الغاز الطبيعي 
المسال في نهاية سبتمبر لعام 2022 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 .

% 16.4
نسبة نمو إنتاج الغاز الطبيعي في نهاية 
سبتمبر لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة 

من عام 2021.

% 82.9
نسبة  نمو متوسط سعر صادرات زيت 

الغاز )الديزل( في نهاية سبتمبر لعام 2022 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

الغاز الطبيعيالنفط

زيت الغازالغاز الطبيعي المسال
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يــــــــــه والثابتـــــــــــــة نهايــــــــــــــــة )سبتمبر 2022( أهم المؤشرات الداعمة الرتفاع الناتج المحلي اإلجمالي                                               باالسعار الجار

النقل الجوي

%  142.7
نسبة نمو عدد الركاب المسافرين عبر مطارات عمان في حين سجل مؤشر أسعار 

المستهلكين لخدمات النقل نمو بنسبة 4 %.

% 5
نسبة النمو في إنتاج المياة و0.4 % 

نسبة نمو إنتاج الكهرباء .

% 31.6
نسبة نمو إجمالي النزالء للفنادق ذات 

التصنيف فئة 3 و5 نجوم في حين سجل 
مؤشر أسعار المستهلكين لخدمات 
المطاعم والفنادق نمو بنسبة 1 %.

% 26.6
نسبة نمو قيمة الواردات .

% 1.8
نسبة نمو في أعداد العمانيين المؤمن 

عليهم في صناديق التقاعد القطاع العام 
خالل شهر سبتمبر من عام 2022 م مقارنة 

بنفس الشهر من عام 2021م.

الوارداتالمياه

العمانيين المؤمن عليهم نزالء الفنادق
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#بياناتك_هويتك طبعت بمطابع المركز
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