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يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الاادلل لويولا فال ضاو
السيدسدت المدلي التل اتخذتهد السوطن من أجل امتصادص أثار
االنخفاادا المسااتمر رسااندر الاانفط صوااا االقتصاادي الاااوطنل.
ويتندول هذا التقرير مجموصا مان أهال الماتارات االقتصاديي
التل تتكل اننكدسد لوسيدسدت المدلي المتخذة من قبل الاكوم ،
والتاال ماان أهمهااد ماتاارات الناادتال الماواال االجماادلل ،والمدليا
الندم  ،والتجدرة الخدرجي  ،والوضع النقي .
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*

%15.1

مناااايل نمااااو الناااادتال الماواااال
االجمدلل (بدرساندر الجدريا )
بنهدي ا الربااع الثاادنل ماان ص ادل
.2018

%5.7

االرتفااادف فااال القيمااا المضااادف
لألنتاااااط الصاااااندصي بنهديااااا
الربع الثدنل من صدل .2018

%5.1
%42.3

%23.5

االرتفاادف فاال جمو ا االياارايات
بنهديااا الرباااع الثااادنل مااان صااادل
.2018

%9.6

%5.7

االرتفااادف فااال إجمااادلل االنفااادق
النااااادل بدليولااااا بنهديااااا الرباااااع
الثدنل من صدل .2018
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%

الزيااااادية فااااال فااااال اإليااااارايات

2.7

84
مليون لاير عماني

الرأساامدلي بنهديا الربااع الثاادنل
من صدل .2018

مليار لاير عماني

إجمااااااادلل قيمااااااا الصاااااااديرات
السوني بنهدي الربع الثادنل مان
صدل .2018

%10.4

نساااااااب مسااااااادهم الصاااااااديرات
النفطياااااا فاااااال إجماااااادلل قيماااااا
الصااديرات بنهدي ا الربااع الث ادنل
من صدل .2018

%5.2

7.7

%63.2

%8.5

االنخفاااادا فاااال إجماااادلل قيماااا
ارصااااااااول ارجنبياااااااا بدلبناااااااا
المركااز النماادنل بنهدي ا الرب اع
الثدنل من صدل .2018

*ينكس المقدرن مع الفترة الممدثو من الندل السدب .

مليار لاير عماني

%1.4

% 1.4

االرتفاااادف فاااال إجماااادلل القيماااا
المضدف لألنتاط ييار النفطيا
بنهديااا الرباااع الثااادنل مااان صااادل
.2018

اإلنخفاااااادا فاااااال قيماااااا النجااااااز
الماقاااا فاااال الموازناااا الندماااا
لويول بنهدي الربع الثدنل من صادل
.2018

نسب صجز الموازن الندم لويولا
إلاااااا النااااادتال الماوااااال االجمااااادلل
بدرساااندر الجدريااا بنهديااا الرباااع
الثدنل من صدل .2018

االنخفااااادا فااااال إجمااااادلل قيمااااا
المصاااروفدت االساااتثمدري بنهديااا
الربع الثدنل من صدل .2018

إجماااادلل الفاااادما فاااال المياااازان
التجدر بنهدي الرباع الثادنل مان
صدل .2018

االرتفااااادف فااااال إجمااااادلل قيمااااا
الااواريات السااوني بنهديا الربااع
الثدنل من صدل .2018

متوسط سنر الفدمية صوا إجمدلل
القروا بنهدي الربع الثادنل مان
صدل .2018

االرتفدف فل اجل القاوة التارامي
لوااااام النمااااادنل بنهديااااا الرباااااع
الثدنل من صدل .2018

الربع الثدنل  – 2018نوفمبر 2018

 1.1الندتال الماول اإلجمدلل
 %15.1االرتفااادف فااال النااادتال الماوااال االجمااادلل بدرساااندر

شكل ( :)1تطور الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية
ومعدالت التغير بنهاية الربع الثاني خالل الفترة ()2018-2014
()%

14.7

الجدري بنهدي الربع الثدنل من صادل  2018مساج ماد قيمتا
14.7مويدر م صمدنل مقدرن بناو 12.8مويدر م صمادنل
خ ل نفس الفترة من الندل السدب .

15.1

يناااز هاااذا االرتفااادف الاااا ارتفااادف متوساااط سااانر الااانفط مااان

2018

 51.8يوالر /برميل بنهدي الربع الثدنل من صدل  2017إلاا
ناو  63.9يوالر /برميل فل الفترة الممدثو من صدل .2018
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 1.2ارنتط النفطي
 %37.1االرتفدف فل القيم المضدف لألنتط النفطيا بنهديا
الربااع الثاادنل ماان صاادل  2018مسااجو ناااو  5.4موياادر م
صمدنل ،مقدرن بناو  4مويدر م صمدنل خ ل نفس من الندل
السدب .
سدهل االرتفدف فل القيما المضادف لوانفط الخادل بنااو%25.4
بنهدي الربع الثدنل من صدل  2018فل ارتفدف القيم المضادف
لألنتااط النفطياا  ،اياان بواا ناااو  4.2موياادر م صماادنل،
مقدرن بناو  3.3مويدر م صمدنل خ ل الفتارة الممدثوا مان
الندل السدب .
كمااد ارتفناات القيم ا المضاادف لوياادز الطبيناال بناااو %97.9
اين بو 1.3مويادر م صمادنل بنهديا الرباع الثادنل مان صادل
 2018مقدرنااا بنااااو  0.6مويااادر م صمااادنل خااا ل الفتااارة
الممدثو من الندل السدب .

 1.3ارنتط يير النفطي
 9.8مويدر م صمدنل إجمدلل القيم المضادف لألنتاط ييار
النفطياا بنهدياا الربااع الثاادنل ماان صاادل  2018مرتفنااد بناااو
 %5.1مقدرن بدلفترة الممدثو من الندل السدب .
تاااهيت القيمااا المضااادف لألنتاااط الصاااندصي ارتفدصاااد بنااااو
 %5.7بنهدي ا الربااع الثاادنل ماان صاادل  2018مقدرن ا باادلفترة
الممدثو من الندل السدب  ،وينز هذا االرتفادف بتاكل رميسال
إلااااا ارتفاااادف القيماااا المضاااادف لوصااااندصدت التاويوياااا بناااااو
.%13.7
 %4.9االرتفدف فل القيما المضادف لألنتاط الخيميا بنهديا
الرباااع الثااادنل مااان صااادل  ،2018وتاااهيت القيمااا المضااادف
لوزراصااا واالسااامد ارتفدصاااد بنااااو  %2.8مقدرنااا بااادلفترة
الممدثو من الندل السدب .

شكل ( :)2القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنهاية الربع
الثاني خالل الفترة ()2018-2014
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)3القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية بنهاية الربع
الثاني خالل الفترة ()2018-2014
(مويدر م صمدنل)
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 %48مسااادهم الصاااندصدت التاويويااا فااال اجمااادلل
القيمااا المضااادف لألنتاااط الصاااندصي بنهديااا الرباااع
الثدنل من صدل .2018
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 2.1الموازن الندم
 %42.3اإلنخفدا فل قيم النجز الماق فل الموازنا

شكل ( :)5تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو
العجز بنهاية الربع الثاني خالل الفترة ()2018 -2014
(مويدر م صمدنل)

الندم لوسوطن بنهدي الربع الثدنل من صدل  2018مساج
ناو  1.4مويدر م صمدنل ،مقدرن بناو  2.4مويدر م
صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
 %23.5االرتفااادف فااال إجمااادلل اإليااارايات بنهديااا الرباااع
الثادنل ماان صاادل  ،2018ايان بوياات ناااو  4.9موياادر م
صماادنل ،مقدرن ا بناااو  4موي ادر م صماادنل بنهدي ا الربااع
الممدثل من الندل السدب .
 6مويادر م صماادنل إجمادلل االنفاادق النادل لوسااوطن بنهديا
الربااع الثاادنل لناادل  ،2018مرتفنااد بناااو  %5.7مقدرناا
بدلفترة الممدثو من الندل السدب .
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)6تطور إجمالي قيمة االيرادات النفطية* وغير
النفطية بنهاية الربع الثاني خالل الفترة ()2018 -2014
(مويدر م صمدنل)

 2.2اإليرايات
 932.1موياون م صمادنل الزيادية فال إجمادلل االيارايات

6.0
3.8

النفطي ا لتصاال إلااا  3.8موياادر م صماادنل بنهدي ا الربااع
الثاادنل ماان صاادل  2018مقدرن ا باادلفترة الممدثو ا ماان الناادل
السدب .

 %0.8االرتفادف فاال اإلياارايات يياار النفطيا بنهديا الربااع
الثاادنل ماان صاادل  2018مقدرن ا باادلفترة الممدثو ا ماان الناادل
السدب  ،نتيج االرتفدف فال ضاريب الايخل صواا التاركدت
بناو  ،%23.6والضريب الجمركي بناو ، %9.9

2.9
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1.2

2018

2017

 %11.5االرتفاادف فاال اجاال المصااروفدت الجدري ا بنهدي ا
الربااع الثاادنل ماان صاادل  ، 2018اياان بوياات اااوالل 4.3
مويااادر م صمااادنل وتتاااكل نااااو  %72.7مااان إجمااادلل
االنفدق الندل.

االيرايات النفطي

شكل ( : )7تطور االنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختلفة
بنهاية الربع الثاني خالل الفترة ()2018 -2014
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)8تطور حصيلة االيرادات غير النفطية بنهاية الربع
الثاني خالل الفترة () 2018 -2014

 %10.4االنخفااااادا فااااال إجمااااادلل اجااااال المصاااااروفدت
االستثمدري بنهدي الربع الثدنل من صدل  ،2018لتصل إلا
 1.3مويدر م صمدنل.
 225.8موياااون م صمااادنل إجمااادلل قيمااا الفواماااي صواااا
القروا بنهدي الربع الثدنل من صدل  ،2018مقدرن بنااو
113.6مويااون م صماادنل بنهديا الربااع الممدثاال ماان النادل
السدب .
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 84مويااون م صماادنل الزياادية فاال اإلياارايات الرأساامدلي
بنهدي الربع الثدنل من صدل  2018مقدرنا بادلفترة الممدثوا

 2.3اإلنفدق الندل
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

الربع الثدنل  – 2018نوفمبر 2018

 3.1الميزان التجدر
 1.2مويدر م صمدنل الزيدية فل الميزان التجدر بنهدي الربع
الثدنل مان صادل  ،2018مقدرنا بنهديا الرباع الممدثال مان النادل
السدب  ،مسج ناو  2.7مويدر م صمدنل.
يرجع الفدما فل الميزان التجدر بنهديا الرباع الثادنل مان صادل
 2018إلاا ارتفادف قيما الصاديرات الساوني بااوالل %28.5
مقدرن ا باادلربع الممدثاال ماان الناادل الساادب لتصاال إلااا ناااو 7.7
مويدر م صمدنل.
 %10.4االرتفدف فل قيم الواريات السوني بنهدي الربع الثادنل
من صدل  2018مسجو ناو  5.1مويدر م صمدنل مقدرن بناو
 4.6مويدر م صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

 3.2الصديرات السوني
اساااتاوذت قيمااا الصاااديرات النفطيااا صواااا نااااو  %63.2مااان
إجماادلل قيم ا الصااديرات السااوني بنهدي ا الربااع الثاادنل ماان ص ادل
 ،2018مقدرن بنااو  %60.7بنهديا الرباع الممدثال مان النادل
السدب .
 3.6مويااادر م صمااادنل إجمااادلل قيمااا صاااديرات الااانفط الخااادل
بنهدي ا الربااع الثاادنل ماان صاادل  ،2018مرتفنااد بناااو %23.4
مقدرنااا بنهديااا الرباااع الممدثااال مااان النااادل السااادب  ،كماااد تاااهيت
صديرات اليدز الطبينل المسدل ارتفدصد بناو .%38.6
 2مويااادر م صمااادنل إجمااادلل قيمااا الصاااديرات ييااار النفطيااا
بنهدياا الربااع الثااادنل ماان صااادل  ،2018مرتفنااد بنااااو %24.2
مقدرن بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
صديرات مجموص الايواندت الاي ومنتجدتهد اركثر نموا بنهديا
الربااع الثاادنل ماان صاادل  ،2018مرتفن ا بناااو  %74.5مقدرن ا
بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب  ،تويهد صديرات مصنوصدت
الويامن والمطدط بنسب ارتفدف .%61.3
تتصاير يولا االمادرات النربيا المتااية قدمما الايول المساتورية
من السوطن بنهدي الربع الثادنل مان صادل  ،2018ايان تساتاوذ
صوا ناو  %20.1من إجمدلل صديرات الساوطن ييار النفطيا ،
فااال ااااين تاااكتل المموكااا النربيااا السااانويي فااال المرتبااا الثدنيااا
بنصيب .%13.1

شكل ( :)9تطور إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان
التجاري والصادرات والواردات بنهاية الربع الثاني للفترة
(مويدر م صمدنل)
()2018- 2014
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

شكل ( :)10تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير
النفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات بنهاية الربع الثاني
()%
خالل الفترة ()2018-2014
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 881.4موياااون م صمااادنل إجمااادلل قيمااا إصااادية
التصااايير بنهديااا الرباااع الثااادنل مااان صااادل 2018
مرتفند بناو  %12.1مقدرن بادلفترة الممدثوا مان
الندل السدب .

 3.3الواريات السوني
تساااااااتاوذ اآلالت وارجهـــــاااااااـزة والمنــاااااااـيات الكهربدميــاااااااـ
وأجزااهــــــــاـد صواا ناااو  %27مان إجمادلل واريات السااوطن
الساااوني بنهديااا الرباااع الثااادنل مااان صااادل  ،2018تويهاااد واريات
المناااااادين النديياااااا ومصاااااانوصدتهد بنسااااااب ،%15.9و واريات
المنتجاادت المنينيا ومناايات النقاال بناااو  %8.9و  %8.4صوااا
الترتيب.
 %68.5من إجمدلل كمي الواريات السوني لوسوطن بنهدي
الربع الثدنل من صدل  2018يتل استيرايهد من خ ل المندفذ
الباري الجمركي .

االماادرات النربي ا المتاااية فاال المرتب ا ارولااا ف ال
قدمم ا أهاال الاايول المصاايرة لوسااوطن بنهدياا الربااع
الثااادنل مااان صااادل  ،2018ايااان تاااكوت االمااادرات
 %46.4من اجمدلل واريات السوطن السوني .
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 4.1صرا النقي
 %3االرتفدف فل إجمدلل السيول الماوي (ل )2بنهديا الرباع

شكل ( :)12تطور مؤشرات النقود في السلطنة بنهاية الربع

الثدنل من صدل  2018مسج ناو  16.6مويدر م صمدنل،

الثاني خالل الفترة ()2018-2013
(مويدر م صمدنل)

مقدرن بناو  16.1مويادر م صمادنل بنهديا الرباع الممدثال
من الندل السدب .
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انخفا صرا النقي (ل )1بناو  %3.1بنهديا الرباع الثادنل
من صدل  2018مسج ناو  5.3مويدر م صمادنل ،مقدرنا

5.3

5.4
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بناو  5.4مويدر م صمدنل بنهديا الرباع الممدثال مان النادل
السدب .
 %4.7االرتفاادف فاال إجماادلل ويامااع القطاادف الخاادص بنهدي ا
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

الربع الثدنل من صادل  2018مساجو نااو  14.2مويادر م
صمدنل ،مقدرن بناو  13.6مويدر م صمادنل بنهديا الرباع
الممدثل من الندل السدب .
تزايااي إجماادلل قيم ا القااروا والتموياال الممنااو ماان خ ا ل
البنو التجدري والنوافذ االس مي بناو  %6.1بنهدي الربع
الثاادنل ماان صاادل  ،2018اياان بوياات ناااو  24.3موياادر م
صمدنل ،مقدرن بنااو  22.9مويادر م صمادنل بنهديا الرباع
الممدثل من الندل السدب .
 8.3موياادر م صماادنل إجمااادلل قيماا القااروا التخصاااي
بنهدي ا الربااع الثاادنل ماان صاادل  ،2018مرتفنااد بناااو %2.9
مقدرن بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .
 %5.2متوسااط ساانر الفدمااية صوااا إجماادلل القااروا بنهديا
الربااع الثاادنل ماان صاادل  ،2018مقدرن ا بناااو  %4.9بنهدي ا
الربع الممدثل من الندل السدب .

 4.2ارصول ارجنبي والقوة الترامي
 %8.5االنخفدا فل إجمدلل قيم ارصاول ارجنبيا بدلبنا
المركز النمادنل فال الرباع الثادنل مان صادل  2018مساج
ناااو  6.1موياادر م صماادنل مقدرن ا بناااو  6.7موياادر م
صمدنل بنهدي الربع الممدثل من الندل السدب .

شكل ( :)13تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي
القروض في البنوك التجارية واألصول األجنبية في السلطنة
بنهاية الربع الثاني خالل الفترة ()2018-2014
(مويدر م صمدنل)
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المصير :المركز الوطنل ل اصد والمنوومدت ،النترة االاصدمي التهري .

 %1.4االرتفدف فل اجل القوة الترامي لوم النمدنل
بنهدي الربع الثدنل من صدل  ،2018اين سجل ماتر
سنر الصرف الاقيقل ناو  103.5نقط مقدرن بناو
 102.1نقط فل نهدي الربع الممدثل من الندل السدب

.
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م اظ  :ادصل جمع مسدهم االنتط النفطي واالنتط يير النفطي من الندتال اليسدو  100بسبب
مسدهم خيمدت الوسدط المدلي المقيرة بطريق يير مبدترة والضرامب ندقص اإلصدندت صوا المنتال
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