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أها النتائ *

2.8

17%

مليار

االنخاــــــــاا فــــــــي
النــــــــات المحلــــــــي
االجمـالي (باألســعار

ريال عماني

الجاريــة) بنهايــة عــام
.2020

20.8%

االنخاــاا فــي القيمــة
المضــــــافة لألناــــــطة
الصــــناعية بنهايــــة عــــام
.2020

االنخااا في القيمة المضافة لألناطة
الناطية بنهاية عام .2020

19.7%

2.2%

االرتاـــــا فـــــي قيمـــــة

نســـبة عجـــز الموازنـــة

االنخاـــــــــاا فـــــــــي

االنخااا في جمالي

العجــــز المســــجل فــــي

العامـــة للدولـــة لـــى

جمـــــالي اإليـــــرادا

االناــاق العــام بالدول ـة

الموازنـــــــــــة العامـــــــــــة

النــــــــــات المحلــــــــــي

بنهاية عام .2020

بنهاية عام .2020

للســـلطنة بنهايـــة عـــام

اإلجمــــالي باألســــعار

.2020

الجاريـــة بنهايـــة عـــام

16%

68.6%

.2020
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أها النتائ *

21.2%

االنخاـــــــاا فـــــــي
قيمــــــة الصــــــادرا
السلعية بنهاية عام
.2020

2.1
مليار

11.8%

االنخاـاا فـي قيمــة
الـــــواردا

ريال عماني

الســـــلعية

بنهاية عام .2020

االنخااا في فائض الميزان التجاري بنهاية
عام .2020

59.7%

9.9%

5.5%

3%

نســــــبة مســــــاهمة

متوســـــــط ســــــــعر

االنخاـــــــاا فـــــــي

االنخاــاا فــي جــا

الناطيـــة

الاائـــــــــدة علـــــــــى

جمــــــــالي قيمــــــــة

القــــــــوة الاــــــــرائية

فــي جمــالي قيمــة

جمــــالي القــــروا

األصـــــول األجنبيـــــة

للريــــــــال العمــــــــاني

بنهاية عام .2020

بالبنــــــك المر ــــــزي

بنهاية عام .2020

الصـــادرا
الصـــــادرا

عام .2020

بنهايـــــة

العماني بنهاية عـام
.2020
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 . 1مرارا

النات المحلي اإلجمالي

 1.1النات المحلي اإلجمالي *

27.6%

االنخااا في متوسط
ســــعر الــــناط بنهايــــة

27.7
مليار ر.

مســـــــاهمة األناـــــــطة
الناطيـــــة فـــــي النـــــات

منخاضـــــا
ً
عـــــام 2020ا
مــن  63.6دوالر/برميــل

جمــــــالي قيمــــــة النــــــات المحلــــــي

بنهايـــة العـــام الســـاب

اإلجمالي باألسعار الجارية بنهاية عـام

لى  46دوالر/برميل.

26.6%

المحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي
باألســعار الجاريــة بنهايــة

عام .2020

 2020مقارنــة بنحــو  33.4مليــار ريــال
عمــاني فــي العــام الســاب

منخاضــا

بنحو .%17

ا ل ( :)1تطور النات المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية خالل الاترة (# )2020-2018
(مليار ريال عماني)

33.4

34.9

27.7

2020

2019

2018

 #مبدئي
مالحظة :تم تحديث بيانات نظام الحسابات القومية ) (SNAلعام 2008م ،واعتماد سنة األساس 2018م.
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النات المحلي اإلجمالي

 . 1تابع مرارا

 1.2األناطة الناطية

31%

6.9%

االنخاـــاا فـــي القيمـــة

االنخاـــاا فـــي القيمـــة

المضـــافة للـــناط الخـــام

المضافة للغاز الطبيعـي

بنهاية عام 2020ا لتصـل

بنهايــة عــام 2020ا ي ـ

لنحـــــو  5.9مليـــــار ريـــــال

بلغت نحو  1.5مليار ريال

عمانيا مقارنة بنحـو 8.6

عماني مقارنـة بنحـو 1.6

مليار ريال عمـاني بنهايـة

مليار ريال عمـاني بنهايـة

العام الساب .

العام الساب .

2.8

مليار ر.

االنخاـــــاا فـــــي القيمـــــة المضـــــافة
لألناطة الناطية بنهايـة عـام 2020ا
مســجلة نحــو  7.4مليــار ريــال عمــاني
مقارنــة بنحــو  10.1مليــار ريــال عمــاني
بنهاية العام الساب .

ا ل ( :)2القيمة المضافة لألناطة الناطية خالل الاترة (# )2020 -2018
(مليار ريال عماني)

10.1

7.4
8.6

 #مبدئي

11.1

9.5

5.9
1.5

1.6

1.6

2020

2019

2018

األنشطة النفطية

الغاز الطبيعي

النفط الخام
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النات المحلي اإلجمالي

 . 1تابع مرارا

 1.3األناطة غير الناطية

21.5

8.9%

مليار ر.

جمـالي القيمــة المضــافة لألناــطة غيـر

الناطية بنهاية عام  2020منخاضا بنحـو
 %12مقارنـــــة بنهايـــــة العـــــام الســـــاب

8.8%

االنخااا في القيمة

االرتاــا فــي القيمــة

المضــــافة لألناــــطة

المضـــــــافة لناـــــــا

الخدميـــة بنهايـــة عـــام

الزراعـــــة واألســـــما

 2020مقارنـــة بنهايـــة

بنهايــــــة عــــــام 2020

العام الساب .

مقارنــة بنهايــة العــام
الساب .

والبالغ  24.5مليار ريال عماني .
االنخاــاا فــي القيمــة المضــافة لألناــطة الصــناعية بنهايــة عــام 2020
مقارنــة بنهايــة العــام الســاب ا نتيجــة انخاــاا القيمــة المضــافة للصـناعا

20.8%

التحويلية بنحو  %33و اإلنااءا

بنحو .%16.2

ا ل ( :)3القيمة المضافة لألناطة غير الناطية خالل الاترة (# )2020 -2018
(مليار ريال عماني)
15

5.8
0.8

2020
 #مبدئي

األنشطة الخدمية

16.5

16.7

7.3

7.7

0.7

0.7

2019

2018

األنشطة الصناعية

الزراعة واألسماك
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 . 2مرارا

المالية العامة

 2.1الموازنة العامة

4.4

2.2%

19.7%

مليار ر.

االنخاــاا فــي جمــالي
قيمــــة اإلناــــاق العــــام

للدولـــــة بنهايـــــة عـــــام

االنخاـــــاا فـــــي جمـــــالي

2020ا مقارنــــة بنهايــــة
العـــام الســـاب ا ليصـــل
لــــى نحــــو  12.9مليــــار
ريال عماني .

قيمــة العجــز المســجل فــي الموازنــة
العامـــة للدولـــة بنهايـــة عـــام  2020ا
مرتاعــا بنحــو  %68.6مقارنــة بنهايــة
العام الساب .

ا ل ( :)4تطور جمالي االيرادا

اإليــــــرادا

بنهايــــــة عــــــام

2020ا ي

بلغت نحـو 8.5

مليــار ريــال عمــانيا مقارنــة
بنحــــــو  10.6مليــــــار ريــــــال
عمـــــــاني بنهايـــــــة العـــــــام
الساب .

واالنااق العام والاائض أو العجز

خالل الاترة ()2020 - 2016
(مليار ريال عماني)

12.9

8.5

-4.4
*2020

الفائض أو العجز
المصدر :وزارة المالية.

13.2

13.6

10.6

10.9

-2.6

-2.6

-3.8

2019

2018

2017

االنفاق العام

12.9

12.3
8.5

7.6

-5.3
2016
اإليرادات
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 . 2تابع مرارا

المالية العامة

 2.2اإليرادا

35.4%
اإلنخاـــاا فـــي صـــافي
يــــرادا

الــــناط بنهايــــة

عــام 2020ا يــ

بلغــت

نحــــــو  3.9مليــــــار ريــــــال
عمانيا مقارنة بنحو 6.1
مليار ريال عمـاني بنهايـة
العام الساب .

2.2

4.5%

مليار ر.

االرتاــــا فــــي جمــــالي
غيـــر الناطيـــة

اإليـــرادا

بنهاية عام  2020مقارنة
بنهايـــة العـــام الســـاب ا
نتيجـــــــــــــــة الرتاـــــــــــــــا
الرأسمالية

االستردادا

بنحـــــــــــــــــــــــــو %159.2
وااليــــرادا

الرأســــمالية

االنخاـــاا فـــي جمـــالي اإليـــرادا
الناطيــة لتصــل لــى  5.8مليــار ريــال
عماني بنهاية عام  2020مقارنة بنحو
 8مليـــار ريـــال عمـــاني بنهايـــة العـــام
الساب .

بنحو .%87.4
ا ل ( :)5تطور جمالي قيمة االيرادا

الناطية وغير الناطية

خالل الاترة ((2020 – 2016
(مليار ريال عماني)

8.0

8.6
6.2

5.8

2.7

2.6

2.4

*2020

2019

2018

االيرادات غير النفطية
المصدر :وزارة المالية

2.3

2017
االيرادات النفطية

5.2
2.4

2016
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المالية العامة

 . 2تابع مرارا

 2.3اإلنااق العام

0.5%

30.5%

10.7%

6.1%

االنخاــاا فــي جمــالي

االرتاــــا فــــي جمــــالي

االنخاـــاا فـــي جمـــالي

االرتاـــا فـــي اجمـــالي

الجاريـــــــة

الاوائـــد علـــى القـــروا

المصــروفا

االســتامارية

بنهايـــــــــة عـــــــــام 2020

بنهاية عـام 2020ا يـ

بنهايــة عــام  2020مقارنــة

والـــــدعا بنهايـــــة عـــــام

مقارنــــة بنهايــــة العــــام

بلغت نحو  891.9مليـون

بنهايــــة العـــــام الســـــاب

 2020مقارنـــــة بنهايـــــة

بلغــــت

ريال عمانيا مقارنة بنحو

نتيجـــــــــــــــة انخاـــــــــــــــاا

العـــام الســـاب ا نتيجـــة

ـــوالي  9.5مليـــار ريـــال

 683.6مليــــــــون ريــــــــال

اإلنمائيــــــة

إلرتاـــا دعـــا ال هربـــاء

عمــــاني واــــ لت نحــــو

عمـــــاني بنهايـــــة العـــــام

للاــــر ا

 %73.2مــــــن جمــــــالي

الساب .

 %45.7والمصــــــــــروفا

المصـــــــروفا

الســــاب ا يــــ

االنااق العام.

المصــــــروفا

الح وميــــة بـــــ

قيمـــــــة المســـــــاهما

بنحو .%20.9

اإلنمائيـــةا والمصـــروفا
الرأســـــــمالية للــــــــوزارا

نتاج

المدنيةا ومصروفا

الغاز بــ  %19.1و %15.8
و %5.1علــــــى التــــــوالي
خالل ناس الاترة.
ا ل ( : )6تطور االنااق العام للسلطنة سب البنود المختلاة
خالل الاترة ()2020 - 2016
(مليار ريال عماني)
9.5

9.5

9.8

8.9

2.5

2.8

2.9

2.7

1.0

*2020

المساهمات والدعم
المصدر :وزارة المالية

1.0

2019

0.9

2018

المصروفات االستثمارية

2.9
0.7

0.7

2017

9.3

2016

المصروفات الجارية
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 . 3مرارا

التجارة الخارجية

 3.1الميزان التجاري

3.8

مليار ر.

21.2%

11.8%

االنخاـــاا فـــي قيمـــة

االنخاــــاا فــــي قيمــــة

الســــــلعية

السلعية بنهاية

الصــــــادرا

الواردا

بنهايــــــــة عــــــــام 2020

عــام  2020مســجلة نحــو

مســـــــجلة نحـــــــو 11.8

 8مليـــــار ريـــــال عمـــــاني

مليـــــار ريـــــال عمـــــاني

مقارنة بنحو  9مليار ريال

التجــاري بنهايــة عــام 2020ا منخاضـ ًـا

مقارنـــــــة بنحـــــــو 14.9

عمـــــاني بنهايـــــة العـــــام

مليـــــار ريـــــال عمـــــاني

الساب .

بنحــو  2.1مليــار ريــال عمــاني مقارنــة

بنهاية العام الساب .

جمــالي قيمــة الاــائض فــي الميــزان

بنهاية العام الساب .

ا ل ( :)7تطور جمالي قيمة الاائض والعجز في الميزان التجاري والصادرا

خالل الاترة

والواردا

((2020 – 2016
(مليار ريال عماني)

14.9

11.7

3.8

2020
الواردات السلعية

12.7

10.6

9.9

9.0

8.0

المصدر :اإلدارة العامة للجمار

16.1

5.8

6.1

2019

2018
الصادرات السلعية

اارطة عمان السلطانية

2.5

8.9

10.2

1.7

2017

2016

الميزان التجاري
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 . 3تابع مرارا

 3.2الصادرا

التجارة الخارجية

السلعية

31.4%
االنخاـــاا فـــي قيمـــة

االنخاــــاا فــــي قيمــــة

الناطيــــــة

غيــر الناطيــة

الصــــــادرا

1.7

6.1%

الصــادرا

بنهايــــــــة عــــــــام 2020

بنهاية عام  2020مقارنة

مقارنـــة بنهايـــة العـــام

بنهاية العام الساب .

مليار ر.

جمالي قيمة عادة التصدير بنهاية
عام 2020ا مرتاعا بنحو %17.3

الساب .

مقارنة بنهاية العام الساب

االنخااا فـــــــي صادرا

ا ل ( :)8تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرا
الصادرا
()%
14.5
25.8
59.7

إعادة التصدير
المصدر :اإلدارة العامة للجمار

غيـر الناطيـة

انخااضا بنهاية عام  2020مقارنة بنهاية العام الساب .

83.7%

2020

معدا

النقل وهي أ ار الصادرا

.

الناطية وغير الناطية و عادة التصدير في جمالي

خالل الاترة ()2020 – 2016

11.5

9.7
21.7

23.2

16.7

19.4

25.1

22.6

68.5

65.3

58.2

57.9

2019

2018

2017

الصادرات غير النفطية

اارطة عمان السلطانية

الصادرات النفطية

2016
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 . 3تابع مرارا

 3.3الوادرا

التجارة الخارجية

السلعية

35.4%

73.4%

%43
اإلرتاــا فــي الــواردا
الســـلعية مـــن منتجـــا
الممل ة النباتية بنهاية
عـــــــام  2020مقارنـــــــة
بنهاية العام الساب

.

االنخااا في القيمة

مـــــن جمـــــالي ميـــــة

المضــــافة لألناــــطة

الســـــــلعية

ـلطنةـــة عـ
ــة بنهاي
مــن جمــالي وارداالخدميـ
ــامـة
بنهايـ
السـ

للســلطنة بنهايــة عــام

اإلمـاراـــة
مقارنـــة بنهاي
 2020دولـة
عام  2020تستورد من
العام الساب .

 2020يـــتا مـــن خـــالل

العربيـــة المتحـــدةا منخاضـــا بنحـــو %6

مقارنة بنهاية العام الساب .

اإلرتـــاــــــــــا فـــــــــــي واردا

ا ل ( :)9واردا

الجمر ية.

الســــــــــلطنة مــــن المـــمل ـــــــة العربيــــــــة

السلطنة السلعية بنهاية عام 2020
أخرى

1.1
0.4

مصنوعا

0.4

منتجا

لدائن ومطا
صناعة األغذية والماروبا

يونا

ية ومنتجاتها

0.6

منتجا

الممل ة النباتية

0.6

منتجا

معدنية

0.6

معدا

نقل

منتجا

الصناعا

0.5

0.7
1.2
اارطة عمان السلطانية

ال يماوية

معادن عادية ومصنوعاتها
اال

1.8
المصدر :اإلدارة العامة للجمار

المنافــــــــــذ البحريــــــــــة

الســـــعودية بنهاية عام  2020مقارنة بنهاية العام الساب .

16.6%

(مليار ريال عماني)

الـــــــواردا

وأجهــــــزة ومعـــدا

هربائيـــة
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 . 4مرارا

 4.1المرارا

النقدية

4.1%

3%
االنخاـــــاا فـــــي جـــــا
القـــوة الاـــرائية للريـــال
العمـــــاني بنهايـــــة عـــــام

2020ا يــــــــ

الوضع النقدي

ســــــــجل

مراــــر ســــعر الصــــر
الحقيقـــــي نحـــــو 101.8
نقطة مقارنـة بنحـو 105
نقطـــــة بنهايـــــة العـــــام

19.3

االرتاـــــا فـــــي عـــــرا
النقــد (م )1بنهايــة عــام

مليار ر.

 2020مســجال نحــو 5.6
مليـــــار ريـــــال عمـــــانيا
مقارنــة بنحــو  5.3مليــار
ريـــــال عمـــــاني بنهايـــــة

جمالي السيولة المحلية (م )2بنهايـة

العام الساب .

عـــــام 2020ا مرتاعـــــا بنحـــــو %8.9
مقارنة بنهاية العام الساب .

الساب .

النقدية في السلطنة

ا ل ( :)10تطور المرارا

خالل الاترة ( )2020 –2016
(مليار ريال عماني)
19.3

17.8

17.4

16.1

15.4

5.6

5.3

4.9

5.0

5.0

1.7

2020

1.6

1.6

2019

السيولة المحلية (م)2

2018
عرض النقد (م)1

المصدر :البنك المر زي العمانيا النارة اال صائية الاصلية

1.6

2017
النقد المصدر

1.6

2016
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 . 4تابع مرارا

 4.2المرارا

الوضع النقدي

المصرفية

26.7

2.4%

10.5%
االرتاـــا فـــي جمـــالي

االرتاا في قيمة ودائع

ودائـــع القطـــا الخـــاص

البنو

التقليديـة بنهايـة

بنهايــــــــة عــــــــام 2020

عام  2020مقارنة بنهاية

مسجال نحو  16.8مليـار

العـــام الســـاب

ا لتصـــل

جمــــالي قيمـــــة القــــروا والتمويـــــل

ريــــال عمــــانيا مقارنــــة

لــــى  20.1مليــــار ريــــال

التجاريـــة

بنحـــو  15.2مليـــار ريـــال

عماني.

والنوافذ االسالمية مرتاعا بنحو %3.3

عمــــاني بنهايــــة العــــام

مليار ر.

الممنـــون مـــن خـــالل البنـــو

بنهايــة عــام  2020مقارنــة بنهايــة العــام
الساب

الساب .

والبالغ  25.8مليار ريال عماني.

ا ل ( :)11تطور جمالي الودائع و جمالي القروا والتمويل في البنو

التجارية والنوافذ

اإلسالمية واألصول األجنبية في السلطنة خالل الاترة ( )2020 –2016
(مليار ريال عماني)

26.7

25.8

25.1

24.3

23.7

23.3

5.8

2020

6.4

2019

إجمالي القروض والتمويل
المصدر :البنك المر زي العمانيا النارة اال صائية الاصلية

6.7

2018
إجمالي الودائع

23.6
20.4
6.2

2017

22.1
19.4
7.8

2016
األصول االجنبية
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 . 4تابع مرارا

 4.2تابع المرارا

الوضع النقدي

المصرفية

5.5%

108.8%

متوســـط ســـعر الاائـــدة

نســبة مجمــو القــروا

علـــى جمـــالي القـــروا

الى الودائع بنهاية الربع

بنهايــــــــة عــــــــام  2020ا

الرابع من عام .2020

8.5

مليار ر.

ً
مرتاعـــــــا بنحـــــــو %0.2
مقارنـــــة بنهايـــــة العـــــام

الساب .

جمـــالي قيمـــة القـــروا الاخصـــية
ً
منخاضـــا بنحـــو
بنهايـــة عـــام 2020ا
 %0.4مقارنة بنهاية العام الساب .

ا ل ( :)12تطور المرارا

المصرفية في السلطنة

خالل الاترة ( )2020 –2017
()%

109.0

108.8

18.2

13.2

2020

القروا الى جمالي الودائع

12.3

16.7

15.1

2019

107.5

110.3

16.0

15.2

2018

القروا بالعملة األجنبية الى جمالي القروا

المصدر :البنك المر زي العمانيا النارة اال صائية الاصلية

2017

100.0

11.1

15.0

10.0

2016

الودائع بالعملة األجنبية الى جمالي الودائع

جميع قوق الطبع محاوظة لدى
المر ز الوطني لإل صاء والمعلوما
سلطنة عمان ()2021

