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مالمح االقت�صاد العماين 

  مالمح االقت�صاد العماين لعام 2009م

وزارة	االقت�شـــاد	الــوطنــي	ت�شــدر	تقريـــر

مــالمــح	االقت�شــاد	العمانــي	خــالل	عــام		2009م

�شدر	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	تقرير	مالمح	االقت�شاد	العماين	للعام	2009م	والذي	يتابع	امل�شارات	الرئي�شية	لالقت�شاد	

العماين	والعالقات	االقت�شادية	الكلية	الرئي�شية	خالل	العام	وفقا	للبيانات	الدورية	الر�شمية.

وقد	اأو�شح	التقرير	حت�شن	الثقة	العامة	لالأعمال	التجارية	يف	ال�شلطنة	يف	نهاية	عام	2009م	مقارنة	مبنت�شف	عام	2009م،	

حيث	ارتفع	موؤ�شر	الثقة	االقت�شادية	من	)91(	نقطة	يف	الربع	الثاين	اإىل	)116(	نقطة	يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م،	

مرجعا	ال�شبب	الرئي�شي	يف	انخفا�ض	املوؤ�شر	يف	الن�شف	االأول	اإىل	اأن	الكثري	من	ال�شركات	الرائدة	�شهدت	انخفا�شًا	يف	

خططها	اال�شتثمارية،	ويف	اأ�شعار	املبيعات	بداًل	من	ارتفاعها.	اأما	يف	نهاية	عام	2009م	كانت	ثقة	االأعمال	التجارية	اأكرث	

اأثرًا	 التجارية	 اأعمالها	 يف	 اال�شتثمار	 زيادة	 حول	 الرائدة	 ال�شركات	 معظم	 توقعات	 يف	 الهام	 للتحول	 كان	 حيث	 اإيجابية	

مبا�شرًا	يف	زيادة	الثقة	االقت�شادية.	كما	كان	موؤ�شر	امل�شارف	و	التاأمني	و	التمويل	اأكرث	املوؤ�شرات	اإيجابية	يف	الثقة	العامة	

مب�شتوى	)139(	نقطة	يف	الن�شف	الثاين	من	عام	2009م،	و	�شجل	قطاع	االإن�شاءات	اأكرب	زيادة	يف	املوؤ�شر	حيث	ارتفع	من	

)74(	نقطة	اإىل	)112(	نقطة.

النمو	االقت�شادي	يف	ال�شلطنة

اأ�شار	التقرير	اإىل	حدوث	تغريات	كبرية	يف	اأ�شعار	النفط	خالل	عام	2009م،	حيث	كان	من	اآثار	هذه	التغريات	يف	االأ�شعار	

انخفا�ض	معدل	منو	الناجت	املحلي	االإجمايل	باالأ�شعار	اجلارية	بن�شبة	)-23.5%(	يف	عام	2009م	مقارنة	بعام	2008م،	
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وعلى	الرغم	من	ذلك	االنخفا�ض	اإال	اأن	معدالت	منو	الناجت	املحلي	االإجمايل	الربعي	باالأ�شعار	اجلارية	تظهر	حت�شنًا	يف	

النمو	يف	عام	2009م،	حيث	�شهد	الربع	االأول	من	العام	اأكرب	انخفا�ض	وبن�شبة	)-31.8%(،	وتوقف	االنخفا�ض	يف	الربع	

الثاين	من	العام	2009م	قبل	اأن	ي�شجل	منوًا	اإيجابيًا	بن�شبة	)17.6%(	يف	الربع	الثالث	من	العام	مقارنة	بالربع	ال�شابق.	

وا�شتمر	النمو	يف	الربع	الرابع	ومبعدل	بلغ	)10.5%(	مقارنة	بالربع	الذي	�شبقه.

االأن�شطة	غري	النفطية

اأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	تعايف	قطاع	االأن�شطة	غري	النفطية	من	تداعيات	االأزمة	املالية	العاملية	جاء	متاأخرًا	وبطيئًا	مقارنة	

بقطاع	االأن�شطة	النفطية،	حيث	�شهد	معدل	منو	ايجابي	يف	الربع	الثالث	من	عام	2009م	بلغت	ن�شبته	)2.6%(	مقارنة	

بالربع	ال�شابق.	وجاءت	امل�شاهمة	االأكرب	يف	معدل	النمو	االقت�شادي	يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م	من	قطاعات	االأن�شطة	

غري	النفطية	املوجهة	نحو	الت�شدير،	وعلى	االأخ�ض	�شناعة	املواد	الكيمائية	االأ�شا�شية	ويف	مقدمتها	امل�شروعات	الكبرية	

اإ�شهام	 وكان	 االإجمايل،	 املحلي	 الناجت	 منو	 معدل	 يف	 مئوية	 نقطة	 	)4.6( بنحو	 اأ�شهمت	 والتي	 الت�شدير،	 نحو	 املوجهة	

قطاعات	اخلدمات	جمتمعة	التي	تعتمد	ب�شكل	اأكرب	على	الطلب	املحلي	يف	حدود	)2.5(	نقطة	مئوية	فقط	يف	معدل	النمو	

يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م	مقارنة	بالربع	الثالث	من	نف�ض	العام.

قطاع	النقد

ارتفعت	ن�شبة	القرو�ض	املحلية	يف	مقابل	الودائع	منذ	منت�شف	عام	2008م	وخالل	عام	2009م	اإىل	اأكرث	من	)%110(	

الودائع	من	 وتباطاأ	معدل	منو	 اأنها	ظلت	عالية	 اإال	 العام،	 الثاين	من	 الن�شف	 امل�شتوى	يف	 قليل	عن	هذا	 بقدر	 لتنخف�ض	

)27%(	اإىل	)6%(	�شنويًا	طيلة	ال�شهور	من	يناير	اإىل	دي�شمرب	من	عام	2009م	.	وقد	كان	للقطاع	احلكومي	والذي	اأ�شهم	

بن�شبة	)65%(	يف	معدل	منو	اإجمايل	الودائع	يف	عام	2009م	اأثرًا	عاليًا	يف	ارتفاع	النمو	االإجمايل	للودائع.	ويف	نف�ض	الوقت	

تباطاأ	معدل	منو	ودائع	القطاع	اخلا�ض	وانخف�ض	من	)17.2%(	اإىل	)2.8%(	�شنويًا	خالل	ال�شهور	من	يناير	اإىل	دي�شمرب	

2009م.

قطاع	ال�شياحة

اأما	فيما	يتعلق	بالقطاع	ال�شياحي	فقد	اأو�شح	التقرير	اأن	ن�شاط	الفنادق	واملطاعم	يف	عام	2009م	�شجل	انخفا�شًا	يف	النمو	

بلغ	)-0.4%(	مقارنة	بالنمو	املحقق	يف	عام	2008م	والبالغ	)28.7%(.	وجاء	هذا	االنخفا�ض	نتيجة	النخفا�ض	اإجمايل	

اإيرادات	الفنادق	بن�شبة	)-%2.6(.

االإيرادات	يف	عام	2009م	 اإجمايل	 انخفا�شًا	يف	 �شهدت	 فئة	اخلم�ض	جنوم	 ال�شلطنة	من	 فنادق	 اأن	 اإىل	 التقرير	 وي�شري	

بن�شبة	)-5.2%(	مقارنة	بارتفاعها	بن�شبة	)37%(	يف	عام	2008م،	معزيا	ال�شبب	اإىل	انخفا�ض	متو�شط	اأ�شعار	الغرف	

بن�شبة	)-7.2%(.	كما	انخف�ض	متو�شط	معدل	االإ�شغال	بن�شبة	)-22.4%(	يف	عام	2009م	مقارنة	بعام	2008م	نتيجة	

ارتفاع	عدد	الغرف	املتاحة	و	انخفا�ض	عدد	الغرف	امل�شغولة.	واأو�شح	التقرير	اأي�شا	ارتفاع	معدل	منو	اإيرادات	الفنادق	من	

فئة	االأربع	جنوم	يف	عام	2009م	بن�شبة	)4.6%(	مقارنة	بعام	2008م.ويعزى	هذا	االرتفاع	اإىل	ازدياد	اأعداد	النزالء	يف	

فنادق	االأربع	جنوم	يف	عام	2009م	بن�شبة	)7.9%(	مقارنة	بعام	2008م	مما	اأدى	اإىل	ارتفاع	عدد	الغرف	امل�شغولة	بن�شبة	

.)%11.4(

الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	امل�شتهلكني

اأ�شار	التقرير	اإىل	انخفا�ض	معدل	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	يف	عام	2009م	ليبلغ	ما	ن�شبته	)3.4%(	مقارنة	مب�شتواه	يف	عام	

2008م	والبالغ		)12.4%(	و	م�شتواه	يف	عام	2007م	والبالغ	)%5.9(.

	وذكر	التقرير	اأن	البيانات	الربعية	لالأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	لعام	2009م	اأظهرت	تزايدا	يف	معدالت	الت�شخم	

بن�شبة	 2009م	 عام	 من	 الثالث	 الربع	 يف	 امل�شتهلكني	 الأ�شعار	 القيا�شي	 الرقم	 ارتفع	 حيث	 العام،	 من	 الثاين	 الن�شف	 يف	

)0.8%(	مقارنة	برتاجعه	بن�شبة	)-0.6%(	يف	الربع	الثاين	من	نف�ض	العام	ثم	ارتفع	اإىل	)1%(	يف	الربع	الرابع	من	عام	

2009م	مقارنة	بالربع	ال�شابق.
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اأ�شعار	اجلملة

	بلغ			)-%2.1(	 اأن	متو�شط	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	مبحافظة	م�شقط	يف	عام	2009م	 اأ�شار	التقرير	اإىل	

منخف�شًا	من	)13.8%(	يف	عام	2008م	مما	ميثل	انخفا�شًا	كبريًا	يف	اأ�شعار	اجلملة	خالل	عام	2009م.

كما	ذكر	التقرير	اأنه	وفقا	للبيانات	الربعية	لعام	2009م	مقارنة	بالربع	ال�شابق	فانه	يالحظ	باأن	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	

اإىل	 االأول	 الربع	 يف	 	)%1.2-( من	 انخف�ض	 فقد	 اأبطاأ،	 بوترية	 و	 االأوىل،	 الثالثة	 االأرباع	 يف	 االنخفا�ض	 وا�شل	 اجلملة	

)-0.8%(	يف	الربع	الثاين	و	)-0.6%(	يف	الربع	الثالث،	وارتفع	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	يف	الربع	الرابع	من	

عام	2009م	بن�شبة	)1.9%(،	حيث	يعزى	معظم	االنخفا�ض	يف	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	يف	االأرباع	االأوىل	من	

عام	2009م	اإىل	اإنخفا�ض		اأ�شعار	املنتجات	الزراعية	وبدرجة	اأقل	يف	اأ�شعار	ال�شلع	الغذائية،	اإال	اأن	اأ�شعار	املواد	الغذائية	

توقفت	عن	االإنخفا�ض	و�شهدت	زيادات	طفيفة	يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م.

ويف	ذات	الوقت	كان	امل�شاهم	االأكرب	الرتفاع	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م	مقارنة	

بالربع	الثالث	من	نف�ض	العام،	هو	ارتفاع	اأ�شعار	الذهب	وبدرجة	اأقل	ارتفاع	اأ�شعار	احلديد.	و	هذا	يختلف	عن	الزيادات	

املحققة	يف	اأ�شعار	املعادن	يف	عام	2008م	و	الذي	كان	يرجع	اإىل	ارتفاع		اأ�شعار	احلديد	و	ال�شلب	والتي	بلغت	ذروتها	يف	

الربعني	الثاين	و	الثالث	من	عام	2008م	ثم	انخف�شت	ب�شكل	كبري	يف	الربع	الرابع	من	عام	2008م.
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اأ�شعار	مواد	البناء

اأ�شار	التقرير		اإىل	اأن	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	ملواد	البناء	يف	عام	2009م	اأنخف�ض	بن�شبة	)-11.4%(	مقارنة	

بعام	2008م،	و	هي	املرة	االأوىل	التي	ينخف�ض	فيها	املوؤ�شر	�شنويًا	منذ	عام	2002م	عندما	انخف�ض	بن�شبة		)-%0.6(،	

واأو�شح	التقرير	اأن	هذا	االنخفا�ض	اأعاد	املوؤ�شر	اإىل	م�شتواه	بني	نهاية	عام	2007م	وبداية	عام	2008م.

بالربع	 مقارنة	 	)%8.6-( بن�شبة	 االأول	 الربع	 يف	 حدث	 2009م	 عام	 يف	 املوؤ�شر	 يف	 االنخفا�ض	 معظم	 اأن	 التقرير	 وذكر	

ال�شابق،	معزيا	ذلك	اإىل	انخفا�ض	اأ�شعار	احلديد	و	ال�شلب	واملاكينات	و	املعدات	الكهربائية	يف	الربع	االأول	والتي	ظلت	

اأ�شعارها	م�شتقرة	خالل	الفرتة	املتبقية	من	عام	2009م.

املالية	العامة

اأظهرت	البيانات	املبدئية	ل�شهر	دي�شمرب	من	عام	2009م	وجود	عجز	يف	املالية	العامة	قدره	)22.2(	مليون	ريال	عماين،	

و	يعترب	هذا	العجز	ب�شيطًا	مقارنة	بالعجز	املقّدر	يف	امليزانية	العامة	للدولة		لعام	2009م	واملقدر	بنحو	)810(	مليون	ريال	

التي	خ�ش�شت	 االإ�شافية	 االعتمادات	 و	 عام	2009م	 اعتمادها	خالل	 التي	مت	 االإ�شافية	 امل�شاريع	 فبالرغم	من	 عماين.	

لتغطية	خمتلف	عنا�شر	االإنفاق	العام	فقد	مت	تغطية	معظم	العجز	املقّدر	بامليزانية	بف�شل	ال�شعر	الفعلي	املحقق	للنفط	

البالغ	)56.7(	دوالر	اأمريكي	للربميل	مقابل	)45(	دوالر	اأمريكي	للربميل	وفقًا	لتقديرات	امليزانية.

بعام	2008م	 مقارنة	 بن�شبة	)-%12.5(	 انخفا�شًا	 �شهدت	 االإيرادات	احلكومية	يف	عام	2009م	 اأن	 اإىل	 التقرير	 واأ�شار	

اإيرادات	النفط	و	الغاز	بن�شبة	)-11.8%(	و)-20.8%(	على	التوايل.	كما	انخف�شت	االإيرادات	 وذلك	نتيجة	انخفا�ض	

الراأ�شمالية	بن�شبة	)-67.3%(	واإيرادات	ال�شريبة	اجلمركية	بن�شبة	)-34.1%(	بينما	ارتفعت	اإيرادات	�شريبة	الدخل	

على	ال�شركات	بن�شبة	)%55.1(.

2008م	 بعام	 مقارنة	 	)%11.3-( بن�شبة	 انخف�ض	 2009م	 عام	 يف	 احلكومي	 االإنفاق	 اإجمايل	 اأن	 اإىل	 التقرير	 ويذكر	

ذلك	 معزيا	 عام	2008م،	 ريال	عماين	يف	 مليون	 بنحو	)7560.3(	 مقارنة	 	 ريال	عماين	 مليون	 نحو	)6709.5(	 ليبلغ	

اإىل	انخفا�ض	امل�شروفات	اجلارية	بن�شبة	)-12.8%(.	اأما	امل�شروفات	اال�شتثمارية	فقد	ارتفعت	بن�شبة	)3.8%(	نتيجة	

ارتفاع	امل�شروفات	االإمنائية	للوزارات	املدنية	بن�شبة	)16.6%(	مقارنة	بعام	2008م،	االأمر	الذي	�شاهم	يف	بقاء	الطلب	

املحلي	على	منتجات	القطاع	اخلا�ض	و	اخلدمات	اإيجابيًا	مقابل	انخفا�ض	الطلب	على	ال�شادرات.

ال�شادرات

العاملية،	حيث	 املالية	 لالأزمة	 نتيجة	 انخفا�شًا	كبريًا	يف	عام	2009م	 ال�شادرات	�شهدت	 اإجمايل	قيمة	 اأن	 التقرير	 يذكر	

انخف�ض	بن�شبة	)-26.7%(	مقارنة	مبعدل	منوه	يف	عام	2008م	و	البالغ	)52.8%(،	و	يعترب	هذا	اأدنى	معدل	منو	منذ	عام	

1998م،	معزيا	ال�شبب	الرئي�ض	يف	ذلك	اإىل	انخفا�ض	قيمة	�شادرات	النفط	و	الغاز	يف	عام	2009م	بن�شبة	)-37%(	مقارنة	

بعام	2008م	و	ذلك	نتيجة	انخفا�ض	متو�شط	�شعر	النفط	اخلام،	حيث	بلغ	متو�شط	�شعر	النفط	اخلام	العماين	يف	عام		

2009م	)56.7(	دوالرًا	اأمريكيًا	للربميل	مقارنة	ب	)101.1(	دوالرًا	اأمريكيًا	للربميل	يف	عام	2008م.

ويو�شح	التقرير	اأن	حتليل	م�شاهمة	مناطق	العامل	املختلفة	يف	الطلب	على	ال�شادرات	العمانية	غري	النفطية	يبني	اأن	منطقة	

اآ�شيا	هي	امل�شاهم	الرئي�شي	و	املهيمن	يف	ارتفاع	قيمة	ال�شادرات	غري	النفطية	يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م	مقارنة	

بالربع	املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة،	فقد	�شاهمت	بنحو	)27.7(	نقطة	مئوية	يف	ارتفاع	ال�شادرات	غري	النفطية	و	البالغ	

لت�شكل	 اأوروبا	 باك�شتان.	كما	جاءت	 و	 للهند	 االأ�شمدة	)اليوريا(	 ال�شلطنة	من	 ارتفاع	�شادرات	 نتيجة	 )44.4%(،	وذلك	

امل�شاهم	االأكرب	الثاين	تليها	منطقة	دول	جمل�ض	التعاون	لدول	اخلليج	العربية	و	اأمريكا.

الواردات

بالنمو	 مقارنة	 بن�شبة	)-%31.1(	 الواردات	يف	عام	2009م	 ل�شايف	 ال�شنوي	 النمو	 انخفا�ض	معدل	 اإىل	 	 التقرير	 ي�شري	

العايل	الذي	حتقق	يف	عام	2008م	و	البالغ	)42%(.	واأظهرت	النتائج	الربعية	يف	عام	2009م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	

2008م	اأن	معدل	منو	�شايف	الواردات	انخف�ض	يف	الربع	االأول	بن�شبة	)-3.6%(	ثم	بن�شبة	)-38.1%(	يف	الربع	الثاين.		
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وا�شتمر	�شايف	الواردات	يف	االنخفا�ض	لي�شجل	)-44.5%(	يف	الربع	الثالث	من	عام	2009م		و	)-34.2%(	يف	الربع	الرابع	

من	نف�ض	العام	مقارنة	بالربع	املماثل	من	عام	2008م.

	وباملقارنة	مع	الربع	الثالث	من	نف�ض	العام	ارتفع	معدل	النمو	الربعي	ل�شايف	الواردات		يف	الربع	الرابع	من	عام	2009م	

بن�شبة	)25.6%(	بعد	النمو	ال�شلبي	يف	االأرباع	االأوىل	من	العام	،	معزيا	ذلك	اإىل	االرتفاع	يف	معدل	منو	ال�شلع	الراأ�شمالية	

بن�شبة	)87.3%(	،	وارتفاع	معدل	منو	كل	من	ال�شلع	اال�شتهالكية	و	�شلع	اال�شتهالك	الو�شيط	بن�شبة	)34%(	و	)%10.2(	

على	التوايل	خالل	نف�ض	الفرتة.

القوى	العاملة

وذكر	التقرير	اأن		منو	القوى	العاملة	يف	القطاع	اخلا�ض	�شهد	تباطاأ	ن�شبيًا	يف	عام	2009م	بلغ			)9.6%(	مقارنة	بنحو	

)22.3%(	يف	عام	2008م	و	)23.2%(	يف	عام	2007م	مقارنة	بالعام	ال�شابق،	حيث	بلغت	الزيادة	يف	حجم	القوى	العاملة	

يف	القطاع	اخلا�ض	يف	عام	2009م	نحو	)90.431(عامل	مقابل	زيادة	قدرها	)171.907(	عامل	يف	عام	2008م.	و	قد	

توزعت	فر�ض	العمل	االإ�شافية	يف	عام	2009م	اإىل	)79.310(	للعمالة	الوافدة	و	)11.121(	للعمالة	الوطنية.
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  مالمح االقت�صاد العماين الربع االأول 2010م

وزارة	االقت�شاد	الوطني	ت�شدر	تقرير

مالمـح	االقت�شـاد	العمانـي	للربـع	االأول	مـن	عـام	2010م

�شدر	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	موؤخرًا	تقرير	مالمح	االقت�شاد	العماين	للربع	االأول		من	العام	احلايل	2010م،	والذي	

يتابع	امل�شارات	الرئي�شية	لالقت�شاد	العماين	والعالقات	االقت�شادية	الكلية	الرئي�شية	خالل	العام	وفقا	للبيانات	الدورية	

الر�شمية.

وقد	اأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	الناجت	املحلي	باالأ�شعار	اجلارية	قد	حقق	ارتفاعا	يف	النمو	يف	الربع	االأول	من	هذا	العام	2010م	

بن�شبة	 النفطية	 لالأن�شطة	 امل�شافة	 القيمة	 الرتفاع	 نتيجة	 وذلك	 	، 2009م	 عام	 من	 االأول	 بالربع	 مقارنة	 	)%30.4( بلغ	

)77.2%(مقارنة	بالربع	االأول	من	عام	2009م	ب�شبب	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	اخلام	وكميات	االإنتاج،	حيث	ارتفع	متو�شط	

�شعر	النفط	العماين	اخلام	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	بن�شبة	)70.6%(	لي�شل	اإىل	)76.68(	دوالر	اأمريكي	للربميل	

مقارنة	بالربع	االأول	من	عام	2009م	البالغ	)44.95(	دوالر	اأمريكي	للربميل.	كما	ارتفع	اإنتاج	النفط	يف	الربع	االأول	من	

عام	2010م	بن�شبة	)8.7%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م،	حيث	بلغ	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	)855.4(	

األف	برميل	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بنحو	)786.7(	األف	برميل	يف	عام	2009م.

واأو�شح	التقرير	اأن	م�شاهمة	االأن�شطة	النفطية	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	بلغت	نحو	)27.3(	نقطة	مئوية	يف	معدل	

النفطية	�شاهمت	بنحو	)3.4(	نقطة	مئوية،	 االأن�شطة	غري	 اأن	 الناجت	املحلي	االإجمايل	والبالغ	)30.4%(،	يف	حني	 منو	

واأعزى	التقرير	معظم	االرتفاع	يف	منو	االأن�شطة	غري	النفطية	اإىل	االأن�شطة	اخلدمية	التي	�شاهمت	بنحو	)2(	نقطة	مئوية،	

حيث	�شاهمت	اخلدمات	االأخرى	والتي	ت�شمل	قطاعي	التعليم	وال�شحة	بنحو	)0.7(	نقطة	مئوية.	كما	�شاهمت	االأن�شطة	

اأن	 اإال	 التوايل،	 العقارية	واالإدارة	العامة	والدفاع	والو�شاطة	املالية	بنحو	)0.6(	و)0.53(	و)0.52(	نقطة	مئوية	على	

بنحو	 عام	2010م	 االأول	من	 الربع	 �شلبية	يف	 م�شاهمتهما	 كانت	 فقد	 واملطاعم	 الفنادق	 وقطاع	 والتجزئة	 جتارة	اجلملة	

)0.47(	و)0.04(	نقطة	مئوية	على	التوايل.
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الـمــاليــة	العـامــــة

نهاية	مار�ض	2010م	 بلغ	)421.2(	مليون	ريال	عماين	يف	 للدولة	قد	�شجلت	فائ�شا	 العامة	 املوازنة	 باأن	 التقرير	 اأو�شح	

مقارنة	بالعجز	امل�شجل	يف	نهاية	مار�ض	من	عام	2009م	والبالغ	)16.6(	مليون	ريال	عماين،	وقد	اأعزى	التقرير	�شبب	هذا	

الفائ�ض	اإىل	ارتفاع	اإجمايل	االإيرادات	احلكومية	بن�شبة	)47.9%(	يف	نهاية	مار�ض	عام	2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

العام	املا�شي	وذلك	نتيجة	ارتفاع	اإيرادات	النفط	بن�شبة	)101%(.	كما	ارتفعت	اإيرادات	الغاز	بن�شبة	)2.2%(	واإيرادات	

الراأ�شمالية	 واالإيرادات	 ال�شركات	 على	 الدخل	 اإيرادات	�شريبة	 انخف�شت	 بينما	 بن�شبة	)%26.1(،	 ال�شريبة	اجلمركية	

واالإيرادات	االأخرى	بن�شبة	)51.7%(	و)30.5%(	و)2.8%(	على	التوايل.

كما	اأ�شار	التقرير	اإىل	ارتفاع	اإجمايل	االإنفاق	العام	للدولة	يف	نهاية	مار�ض	عام	2010م	بن�شبة	)15.3%(	مقارنة	بنف�ض	

بن�شبة	 اال�شتثمارية	 وامل�شروفات	 بن�شبة	)%12.9(	 امل�شروفات	اجلارية	 الرتفاع	 نتيجة	 وذلك	 املا�شي	 العام	 الفرتة	من	

)10.4%(	.	كما	ارتفع	اإجمايل	امل�شاهمات	ودعم	القطاع	اخلا�ض	بن�شبة	)94.8%(	يف	مار�ض	2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	

من	العام	املا�شي.

قطــاع	النقــــد

اأو�شح	التقرير	اأن	الربع	االأول	من	عام	2010م	�شهد	بع�ض	التح�شن	يف	وترية	منو	الودائع	امل�شرفية	بينما	ظلت	وترية	منو	

االئتمان	متدنية	مما	اأدى	اإىل	انخفا�ض	ن�شبة	االئتمان	يف	مقابل	الودائع	من	)109%(	يف	نهاية	مار�ض	2009م	اإىل	)102(	

يف	نهاية	مار�ض	2010م،	م�شريًا	اإىل	اأنها	ال	تزال	عالية.

وذكر	التقرير	اأن	معدل	منو	اإجمايل	الودائع	لدى	البنوك	التجارية	ارتفع	بن�شبة	)13.2%(	يف	نهاية	مار�ض	2010م	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	لي�شل	اإىل	)9788.8(	مليون	ريال	عماين	،	اأما	بالن�شبة	الإجمايل	االئتمان	فقد	ارتفع	بن�شبة	

)5.7%(	لي�شل	اإىل	)9998.6(	مليون	ريال	عماين	يف	نهاية	مار�ض	2010م	مقارنة	ب	)9455.5(	مليون	ريال	عماين	يف	

نهاية	مار�ض	2009م.

واأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	متو�شط	�شعر	الفائدة	على	اإجمايل	القرو�ض	يف	نهاية	مار�ض	2010م	ارتفع	بن�شبة	)0.6%(	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م،	كما	ارتفع	معدل	�شعر	الفائدة	احلقيقي	من	)0.2(	يف	نهاية	مار�ض	2009م	اإىل	)3.7(	

يف	نهاية	مار�ض	2010م	نتيجة	انخفا�ض	معدل	الت�شخم	من	)6.1%(	اإىل	)2.6%(خالل	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي،	

اإال	اأن	معدل	�شعر	الفائدة	احلقيقي	انخف�ض	بن�شبة	)32.5%(	مقارنة	بالربع	ال�شابق	حيث	بلغ	)5.6%(	يف	نهاية	دي�شمرب	

2009م.
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موؤ�شـر	�شـوق	م�شقـط	لالأوراق	املـاليــة

ذكر	التقرير	اأن	موؤ�شر	�شوق	م�شقط	لالأوراق	املالية	�شجل	ارتفاعا	بن�شبة	)44.7%(	يف	نهاية	الربع	االأول	من	عام	2010م	

قيمة	 بلغت	 وقد	 الفرتة	من	عام	2009م.	 نف�ض	 نقطة	يف	 مقارنة	ب	)4628.6(	 نقطة	 م�شتوى	)6697.5(	 لي�شل	عند	

التداول	نحو	)375.961(	األف	ريال	عماين	مقارنة	ب	)347.020(	األف	ريال	عماين	خالل	الثالثة	ا�شهر	االأوىل	من	عام	

2009م	وبن�شبة	ارتفاع	بلغت	)8.3%(.	اأما	على	�شعيد	امل�شاهمة	القطاعية	يف	قيم	التداول،	فقد	اأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	قطاع	

البنوك	و�شركات	اال�شتثمار	قد	�شهدت	ن�شاطا	متميزا	حيث	�شجل	نحو	)166753(	األف	ريال	عماين	وبن�شبة	)%44.4(	

من	اإجمايل	االأوراق	املالية	املتداولة	يليه	قطاع	ال�شناعة	بنحو	)112039(	األف	ريال	عماين،	ثم	قطاع	اخلدمات	والتامني	

بقيمة	)94446(	األف	ريال	عماين.

قطــاع	ال�شيــاحــــة

فئة	 الفنادق	من	 اإيرادات	 انخفا�ض	معدل	منو	 اإىل	 االأول	من	عام	2010م	 للربع	 العماين	 االقت�شاد	 تقرير	مالمح	 اأ�شار	

الفرتة	من	عام	2009م،	 نف�ض	 االأول	من	عام	2010م	مقارنة	ب	)4.6%(	يف	 الربع	 بن�شبة	)9.4%(	يف	 اخلم�ض	جنوم	

معزيا	ذلك	اإىل	انخفا�ض	اإيرادات	الغرف	يف	فنادق	اخلم�ض	جنوم	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	بن�شبة	)15.3%(.	كما	

انخف�ض	اأي�شا	معدل	منو	اإيرادات	الفنادق	من	فئة	االأربع	جنوم	بن�شبة	)7.8%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	

ب)13.1%(	يف	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	وذلك	نتيجة	انخفا�ض	اإيرادات	الغرف	بن�شبة	)17.5%(.	ويف	املقابل	ارتفع	

عدد	نزالء	فنادق	االأربع	جنوم	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	بن�شبة	)0.8%(	بينما	انخف�شت	ن�شبة	االأ�شغال	من	)%69(	

بن�شبة	 املتاحة	 الغرف	 ارتفاع	عدد	 ب�شبب	 االأول	من	عام	2010م	 الربع	 اإىل	)64%(	يف	 االأول	من	عام	2009م	 الربع	 يف	

)12%(	وذلك	نتيجة	زيادة	عدد	الفنادق.

الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	امل�شتهلكني

اأو�شح	التقرير	باأن	معدل	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	�شجل	انخفا�شًا	من	)7.8%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م	اإىل	)%2.1(	

يف	الربع	االأول	من	عام	2010م،	حيث	مل	ي�شهد	الت�شخم	خالل	ال�شهور	الثالثة	االأوىل	من	عام	2010م	ارتفاعا	ملمو�شا	فقد	

بلغ	معدل	النمو	)0.6%(	يف	�شهر	يناير	2010م	ثم	ا�شتقر	يف	�شهر	فرباير	وانخف�ض	يف	مار�ض	بن�شبة	)0.1%(	مقارنة	

بال�شهر	ال�شابق.	كما	اأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	البيانات	املتوفرة	ل�شهر	ابريل	تو�شح	ارتفاع	املوؤ�شر	بن�شبة	)%0.3(.

وذكر	التقرير	اأن	النمو	الربعي	للرقم	القيا�شي	الأ�شعار	امل�شتهلكني	وا�شل	االرتفاع	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م،	ولكن	

امل�شتهلكني	يف	 الأ�شعار	 القيا�شي	 الرقم	 الذي	�شهده	 وبعد	االنخفا�ض	 االأخريين	من	عام	2009م	 الربعني	 اأقل	عن	 مبعدل	

الن�شف	االأول	من	عام	2009م	،	حيث	ارتفع	بن�شبة	)0.9%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بالربع	الرابع	من	

عام	2009م،	ويعزى	هذا	االرتفاع	يف	املوؤ�شر	العام	ب�شكل	رئي�شي	اإىل	كل	من		جمموعة	النقل	واالت�شاالت	التي	�شاهمت	
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بنحو	)0.48(	نقطة	مئوية	يف	معدل	منو	املوؤ�شر	العام	نتيجة	لالرتفاع	الكبري	يف	قيمة	تذاكر	ال�شفر	وبن�شبة	)14.3%(	يف	

الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بالربع	ال�شابق	كما	ارتفعت	جمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	بن�شبة	

)0.9(	نتيجة	الرتفاع	اإيجار	امل�شاكن	بن�شبة	)1.1%(،	حيث	�شاهمت	هذه	املجموعة	بنحو	)0.2(	نقطة	مئوية	يف	معدل	

منو	املوؤ�شر	العام.

	و�شهدت	جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ	هي	االأخرى	ارتفاعا	بن�شبة	)0.3%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	

	)%5.8( بن�شبة	 والفواكه	 البحرية	 واملنتجات	 واالأ�شماك	 ومنتجاته	 ال�شكر	 اأ�شعار	 ارتفاع	 نتيجة	 ال�شابق	 بالربع	 مقارنة	

العام،	كما	 املوؤ�شر	 بلغت	م�شاهمة	هذه	املجموعة	نحو	)0.09%(	يف	معدل	منو	 التوايل،	وقد	 و)3.5%(	و)1.5%(	على	

ب�شيطة	 بن�شب	 اأ�شعارها	 ارتفعت	 فقد	 املجموعات	 باقي	 اأما	 	،)%0.8( بن�شبة	 ال�شخ�شية	 ال�شلع	 جمموعة	 اأي�شا	 ارتفعت	

با�شتثناء	جمموعة	الثقافة	والرتفيه	التي	انخف�شت	بن�شبة	)0.4%(	نتيجة	انخفا�ض	اأ�شعار		بع�ض	االأجهزة	االإلكرتونية،		

فيما	ا�شتقرت	اأ�شعار	جمموعة	اخلدمات	الطبية.

اأ�شعار	اجلملة

ذكر	التقرير	اأن	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	اجلملة	يف	حمافظة	م�شقط	يف	االأرباع	الثالثة	املا�شية	من	عام	2009م	قد	�شهد	

انخفا�شا	يف	النمو	مقارنة	بالربع	املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة	بن�شبة	)2.9%(	و)6.8%(	و)0.8%(	يف	كل	من	الربع	الثاين	

والثالث	والرابع	من	عام	2009م	على	التوايل،	ثم	عاد	لريتفع	بن�شبة		)2.2%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	

بالربع	االأول	من	عام	2009م.

كما	ارتفع	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	اجلملة	يف	حمافظة	م�شقط	بن�شبة	)1.8%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بالربع	

ال�شابق،	وقد	اأعزى	التقرير	هذا	االرتفاع	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	كل	من	جمموعة	املواد	الغذائية	التي	�شهدت	ارتفاعا	بن�شبة	

ومنتجات	 	)%3.9( بن�شبة	 والدهون	 واخل�شروات	 والفواكه	 واالأ�شماك	 اللحوم	 منتجات	 اأ�شعار	 الرتفاع	 نتيجة	 	)%2.7(

احلبوب	والن�شا	واملنتجات	الغذائية	االأخرى	بن�شبة	)5.8%(،	لتبلغ	م�شاهمة	هذه	املجموعة	)0.9(	نقطة	مئوية	يف	منو	

املوؤ�شر	العام،	كما	بلغت	م�شاهمة	جمموعة	املنتجات	الزراعية	يف	منو	املوؤ�شر	العام	بنحو	)0.6(	نقطة	مئوية	حيث	�شجلت	

ارتفاعا	بن�شبة	)9.4%(،	بينما	بلغت	م�شاهمة	جمموعة	املنتجات	املعدنية	واملاكينات	واملعدات	بنحو	)0.3(	 املجموعة	

نقطة	مئوية	يف	منو	املوؤ�شر	العام	حيث	�شهدت	ارتفاعا	بن�شبة	)1.7%(	نتيجة	لالرتفاع	الكبري	يف	اأ�شعار	االآالت	واالأجهزة	

الكهربائية	بن�شبة	)8.3%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بالربع	ال�شابق.

ويف	املقابل	اأو�شح	التقرير	اأن	جمموعة	اخلامات	واملعادن	قد	�شجلت	انخفا�شا	بن�شبة	)3%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	

مقارنة	بالربع	ال�شابق	نتيجة	النخفا�ض	اأ�شعار	اجلب�ض	بن�شبة	)8.6%(	كما	انخف�شت	اأي�شا	اأ�شعار	جمموعة	ال�شلع	االأخرى	

القابلة	للنقل	بن�شبة	)%0.2(.
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اأ�شعـار	مـواد	البنــاء

واأورد	التقرير	اأن	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	اجلملة	ملواد	البناء	مبحافظة	م�شقط	�شهد	ارتفاعا	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	

بن�شبة	)3.2%(	مقارنة	بالربع	االأول	من	عام	2009م،	بعد	االنخفا�شات	املتتالية	يف	االأرباع	ال�شابقة	منذ	الربع	االأول	من	

عام	2009م،	كما	ارتفع	بن�شبة	)1.4%(	مقارنة	بالربع	الرابع	من	عام	2009م.

واأ�شار	التقرير	اإىل	اأن	معظم	هذا	االرتفاع	يف	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	مواد	البناء	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بنف�ض	

اأ�شعار	كل	من	جمموعة	االآالت	واملعدات	الكهربائية	بن�شبة	)15.4%(،	واأ�شعار	 الفرتة	من	عام	2009م	يعود	اإىل	ارتفاع	

اأ�شعار	جمموعة	احلجارة	والرمل	واجلب�ض	بن�شبة	)14.7%(.	كما	 منتجات	احلديد	وال�شلب	بن�شبة	)7.6%(،	وارتفاع	

ارتفعت	اأ�شعار	كل	من	منتجات	املطاط	والبال�شتيك	ومنتجات	ال�شرياميك	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بنف�ض	

الفرتة	من	عام	2009م	بن�شبة	)22.9%(	و)5.9%(	على	التوايل،	ويف	املقابل	انخف�شت	اأ�شعار	املجموعات	االأخرى	بن�شب	

متفاوتة.

ال�شـــادرات

	)%45.2( بن�شبة	 2010م	 عام	 من	 وفرباير	 يناير	 �شهري	 خالل	 ارتفاعا	 �شجلت	 ال�شلعية	 ال�شادرات	 اأن	 التقرير	 وذكر	

مليون	 نحو	)2173.5(	 اإىل	 ريال	عماين	 مليون	 من	)1496.6(	 ارتفعت	 عام	2009م،	حيث	 من	 الفرتة	 بنف�ض	 مقارنة	

ريال	عماين،	فقد	ارتفعت	�شادرات	النفط	والغاز	خالل	تلك	الفرتة	بن�شبة	)60.6%(	نتيجة	ارتفاع	كميات	االإنتاج	بن�شبة	

)9.3%(	وارتفاع	متو�شط	�شعر	النفط	بن�شبة	)69.1%(	خالل	�شهري	يناير	وفرباير	2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

عام	2009م.

واأو�شح	التقرير	اأن	قيمة	ال�شادرات	غري	النفطية	قد	ارتفعت	هي	االأخرى	بن�شبة	)20.7%(	خالل	�شهري	يناير	وفرباير	

الكيماوية	وم�شنوعات	 ال�شناعة	 ارتفاع	�شادرات	 نتيجة	 وذلك	 الفرتة	من	عام	2009م	 بنف�ض	 من	عام	2010م	مقارنة	

اللدائن	واملطاط	بن�شبة	)140.9%(	و)92.6%(	على	التوايل.	كما	ارتفعت	قيمة	اإعادة	الت�شدير	بن�شبة	)13.9%(	نتيجة	

ارتفاع	قيمة	اإعادة	ت�شدير	املنتجات	املعدنية	بن�شبة	)41.6%(	واالآالت	واالأجهزة	الكهربائية	بن�شبة	)%24.6(.

قيمة	 ارتفاع	 اإىل	 2010م	 فرباير	 نهاية	 يف	 النفطية	 غري	 العمانية	 ال�شادرات	 قيمة	 يف	 االرتفاع	 هذا	 التقرير	 اأعزى	 وقد	

ال�شادرات	املتجهة	لكل	من	الواليات	املتحدة	االأمريكية	وال�شني	واململكة	العربية	ال�شعودية	بن�شبة	)1084%(	و)%25.5(	

و)22.5%(	على	التوايل،	يف	حني	انخف�شت	قيمة	ال�شادرات	املتجهة	اإىل	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة	والهند.
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الطلــب	املحـلــــي

واأو�شح	التقرير	اأن	قيمة	�شايف	الواردات	�شهدت	انخفا�شا	بن�شبة	)24.6%(	يف	نهاية	�شهر	فرباير	2010م	مقارنة	بنف�ض	

الفرتة	من	عام	2009م	نتيجة	النخفا�ض	واردات	ال�شلطنة	من	ال�شلع	الراأ�شمالية	وال�شلع	اال�شتهالكية	بن�شبة	)%60.1(	

نهاية	 يف	 	)%9.4( بن�شبة	 الو�شيط	 اال�شتهالك	 �شلع	 من	 ال�شلطنة	 واردات	 ارتفعت	 املقابل	 ويف	 التوايل،	 على	 و)39.2(	

فرباير	2010م	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.

القــوى	العـاملــة	يف	القطــاع	الـخـا�ض

وذكر	التقرير	اأن	معدل	منو	القوى	العاملة	يف	القطاع	اخلا�ض	قد	تباطاأ	من	)18.6%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م	اإىل	

)8.4%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	حيث	بلغ	عدد	فر�ض	العمل	االإ�شافية	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	)18.908(	

فر�شة	مقارنة	بنحو	)28.010(	فر�شة	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م.	

ويعزى	هذا	التباطوؤ	اإىل	تباطوؤ	منو	العمالة	الوافدة	من	)20.5%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م	اإىل	)8.2%(	يف	الربع	

االأول	من	عام	2010م،	اإال	اأن	عدد	فر�ض	العمل	االإ�شافية	للعمانيني	ارتفع	من	)3.308(	فر�شة	يف	الربع	االأول	من	عام	

2009م	اإىل	)6.225(	فر�شة	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م.
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 احل�صابات القومية	

وزارة	االقت�شاد	الوطني

ت�شدر	ن�شرة	احل�شابات	القومية

اإثراًء	جوانب	االقت�شاد	الوطني	 �شدر	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	العدد	العا�شر	من	ن�شرة	احل�شابات	القومية،	بهدف	

باملعلومات	والبيانات	الدقيقة	اإ�شافة	لدور	الن�شرات	االقت�شادية	يف	حتديث	قاعدة	البيانات	وتطوير	اأنظمة	املعلومات	من	

اأجل	االرتقاء	بنوعية	االإح�شاءات	وتوفري	املعلومة	ال�شحيحة	واملوثوق	بها،	ال�شتخدامها	من	قبل	متخذي	القرار	واملحللني	

الأهمية	 نظرا	 الدولية	 واملنظمات	 احلكومية	 والهيئات	 اخلا�ض	 والقطاع	 االأكادميية	 املوؤ�ش�شات	 يف	 العاملني	 واملخت�شني	

املعلومات	كموؤ�شر	ي�شتخدم	يف	قيا�ض	التطور	االقت�شادي	واالجتماعي	يف	ال�شلطنة.

وتت�شمن	الن�شرة	حتلياًل	خمت�شرًا	ملختلف	االأن�شطة	االقت�شادية	باالإ�شافة	ملعلومات	وبيانات	تف�شيلية	عن	ال�شنوات	)2004	

-	2008م(كما	ت�شمنت	الن�شرة	منهجية	وطرق	االإعداد	والتعاريف	امل�شتخدمة	يف	الن�شرة.

اأن	الناجت	املحلي	االإجمايل	 وياأتي	يف	مقدمة	الن�شرة	تف�شيل	موجز	عن	مالمح	احل�شابات	القومية	حيث	ذكرت	الن�شرة	

	باالأ�شعار	اجلارية	وبن�شبة	)12.8%(	باالأ�شعار	الثابتة	،	حيث	بلغ	 خالل	عام	2008م	حقق	منوا	عاليا	بنحو	)%43.9(	

الناجت	املحلي	االإجمايل	باالأ�شعار	اجلارية	)23185.1(	مليون	ريال	عماين	مقارنًة		بنحو	)16113.8(	مليون	ريال	عماين	

خالل	عام	2007م.	وارتفع		الناجت		املحلي	باالأ�شعار	الثابتة	من		)9801.8(	مليون	ريال	عماين	خالل	عام	2007م	اإىل	

)11060.8(	مليون	ريال	عماين	خالل	عام	2008م	.	معزيا	ال�شبب	اإىل	اأداء	قطاع	النفط	الذي	�شاهم	بـ	)28.3(	نقطة	

اأ�شهمت	االأن�شطة	غري	النفطية	نحو	)15.6(	 اأ�شعار	النفط	يف	حني	 اإجمايل	النمو؛	نتيجة	الطفرة	الكبرية	يف	 مئوية	يف	

نقطة	مئوية.

واأ�شارت	الن�شرة	اإىل	اأن	الزيادة	الكبرية	يف	اإنتاج	النفط	و	ارتفاع	متو�شط	اأ�شعار	النفط	اخلام	العماين	من	)65.15(	دوالر	

اأمريكي	للربميل	يف	عام	2007م	اإىل	)101.06(	دوالر	اأمريكي	للربميل	يف	عام	2008م،	بن�شبة	)55.1%(	اأدى	اإىل	ارتفاع	

القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	النفطية	بن�شبة	)64.0%(،	كما	اأن	االأن�شطة	غري	النفطية	حققت	اأي�شا	منوا	عاليا	بلغ	)%27.2(	

باالأ�شعار	اجلارية	و	)14.8%(	باالأ�شعار	الثابتة	خالل	نف�ض	الفرتة،	حيث	�شهدت	غالبية	االأن�شطة	االقت�شادية	غري	النفطية	

منوًا	بن�شب	متفاوتة	تراوحت	بني	)4%	-	64%(	يف	عام	2008م	مقارنه	بعام	2007م،	وقد	�شاهمت	هذه	االأن�شطة	يف	معدل	

منو	الناجت	املحلي	االإجمايل	لعام	2008م	بني	)0.01	– 4.4(	نقطة	مئوية،	حيث	اأن	القيمة	امل�شافة	لن�شاط	ال�شناعة	

التحويلية	كان	لها	الن�شيب	االأكرب	يف	معدل	منو	الناجت	املحلي	لعام	2008م،	حيث	بلغت	)4.4(	نقطة	مئوية	تالها	ن�شاط	

جتارة	اجلملة	والتجزئة	مب�شاهمه	قدرها	)3.8(	نقطة	مئوية.

واأو�شحت	الن�شرة	اأن	هذا	االأداء	كان	له	دور	يف	خلق	موارد	دخل	اإ�شافية	لال�شتثمار،	حيث	�شجل	اإجمايل	التكوين	الراأ�شمايل	

منوا	عاليا	بن�شبة	)39.8%(	ليبلغ	)6890.0(	مليون	ريال	عماين		باالأ�شعار	اجلارية	يف	عام	2008م	مقارنة	بـ	)4927.5(	

مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م،	معزيا	ذلك	اإىل	زيادة	اال�شتثمارات	احلكومية	على	الطرق	واملواين	وغريها،		اإ�شافة	

لزيادة	اال�شتثمارات	ب�شكل	ملحوظ	لالأن�شطة	غري	النفطية	.

ذكرت	الن�شرة	اأن	ال�شادرات	ال�شلعية	فقد	منت	بن�شبة	)50.7%(	خالل	عام	2008م	،	لت�شاهم	بحوايل	)59.3%(	من	

الناجت	املحلي	االإجمايل،	يف	حني	منت	الواردات	بن�شبة	)35.7%(	خالل	نف�ض	الفرتة	م�شاهمة	بن�شبة	)38.0%(	من		الناجت	

ال�شلع	واخلدمات	فائ�شًا	وقدره	)4946(	مليون	ريال	عماين	 التجاري	من	 املحلي	االإجمايل.	ويف	املح�شلة	حقق	امليزان	
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مقابل	)2635(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م.

كما	بلغ	اإجمايل	اال�شتهالك	النهائي	)11124.6(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م	اأي	بزيادة	ن�شبتها	)33%(		مقارنه	

الذي	جاء	 بلغ	)%46(	 الذي	 املعي�شية	 لالأ�شرة	 النهائي	 اال�شتهالك	 �شجله	 الذي	 االرتفاع	 اإىل	 بـعام	2007م،	معزيا	ذلك	

كانعكا�ض	لزيادة	االأ�شعار،	حيث	ارتفع	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	التي	بلغت	ذروتها	يف	عام	2008م	بنحو	)%12.4(	

مقارنه	مب�شتواه	يف	عام	2007م	والبالغ	)5.9%(،	اإ�شافة	اإىل	زيادة	الطلب	على	االأيدي	العاملة	يف	ال�شنوات	االأخرية	،	حيث	

ا�شتمر	منو	العمالة	يف	القطاع	اخلا�ض	يف	عام	2008م	بن�شبة	عاليه	بلغت	)22.3%(	مقارنه	بعام	2007م،	مما	كان	له	دور	

يف	فتح	اأ�شر	جديدة	وبالتايل	زيادة	يف	االأنفاق	العام	لالأ�شر.	

ريال	 مليون	 بلغ	)78.4(	 للدولة	 العامة	 املوازنة	 فائ�شًا	يف	 لل�شلطنة	حققت	 العامة	 املالية	 املوؤ�شرات	 اأن	 الن�شرة	 وذكرت	

اإيرادات	تقدر	بنحو	)7638.7(	مليون	ريال	عماين	واإنفاق	بلغ	)7560.3(	مليون	ريال	عماين،	وذلك	 عماين	يف	�شوء	

نتيجة	الرتفاع	جملة	االإيرادات	بن�شبة	)29%(	،	معزيا	ذلك	اإىل	ارتفاع	االإيرادات	النفطية	ب�شبب	زيادة	االإنتاج	وارتفاع	

اأ�شعار	النفط.	كما	حقق	ميزان	املدفوعات	فائ�شا	يف	ميزان	احل�شاب	اجلاري	بلغ	)2103(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	

2008م،		وقد	بلغ	متو�شط	دخل	الفرد	من	الناجت	القومي	االإجمايل	)7790(	ريال	عماين	للفرد	خالل	عام	2008م	مقارنة	

بـ	)5756(	ريال	عماين	للفرد	يف	عام	2007م.

الناجت	املحلي	االإجمايل	ح�شب	االأن�شطة	االقت�شادية

اإىل	 بن�شبة	)13.4%(،	حيث	و�شلت	 الزراعة	خالل	عام	2008م	 لن�شاط	 امل�شافة	 القيمة	 ارتفاع	يف	 اإىل	 الن�شرة	 اأ�شارت	

)151.5(	مليون	ريال	عماين	نتيجة	ارتفاع	كمية	اإنتاج	املحا�شيل	الزراعية	بن�شبة	)6،5%(	من	وارتفاع	اأ�شعار	املنتجات	

الزراعية.	كما	ارتفعت	القيمة	امل�شافة	يف	ن�شاط	االأ�شماك	خالل	عام	2008م	بن�شبة	بلغت	)7.5%(	لت�شل	اإىل	)82.2(	

بعام	 مقارنة	 	)%11،9( بن�شبة	 التجاري	 لل�شيد	 املنزلة	 االأ�شماك	 اأ�شعار	 زيادة	 اإىل	 ذلك	 ويعزى	 عماين،	 ريال	 مليون	

2007م.

االأعلى	منذ	 اإىل	)66.0%(	وهو	 ارتفاعًا	حادًا	و�شل	 للن�شاط	يف	عام	2008م	حققت	 امل�شافة	 القيمة	 اأن	 الن�شرة	 ذكرت	

عام	1980م	،	نتيجة	لالرتفاع	الكبري	يف	اأ�شعار	النفط	يف	االأ�شواق	العالـمية،	حيث	و�شلت	اإىل	)10856.0(	مليون	ريال	

عماين	مما	اأدى	اإىل	ارتفاع	االإيرادات	النفطية	يف	املوازنة	العامة	من	)3678.2(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م	اإىل	

الن�شاط	يحتل	مركزًا	 اأي	بن�شبة	زيادة	قدرها	)38.4%(،	وهذا	 )5093.1(	مليون	ريال	عماين	يف	نهاية	عام	2008م،	

هامًا	يف	االقت�شاد	الوطني	العماين	حيث	بلغت	م�شاهمته	)46.8%(	من	الناجت	املحلي	االإجمايل	و	)64.8%(	من	جممل	

ال�شادرات	ال�شلعية	عمانية	املن�شاأ.

اأن	ن�شاط	ا�شتخراج	الغاز	ن�شاط	الطبيعي	ارتفع	يف	عام		2008م	بن�شبة	)41.4%(	وو�شلت	قيمته	 واأ�شارت	الن�شرة	اإىل	

امل�شافة	اإىل	)849.1(	مليون	ريال	عماين	م�شاهما	بن�شبة	)3.7%(	يف	الناجت	املحلي	االإجمايل،	ويعزى	بروز	هذا	الن�شاط	

اإىل	زيادة	مبيعات	الغاز	لل�شركات	العاملة	يف	جمال	اإ�شالة	الغاز	الطبيعي	يف	عام	2008م	مقارنة	بعام	2007م،	واىل	ارتفاع	

الكميات	امل�شتهلكة	لنظام	الغاز	احلكومي	بن�شبة	)%6.4(.

وذكرت	الن�شرة	اأن	القيمة	امل�شافة	ل�شناعة	املنتجات	النفطية	املكررة	انخف�شت	بن�شبة	)19.6%(	يف	عام	2008م	لتبلغ	

القيمة	امل�شافة	)97.2(	مليون	ريال	عماين	مقارنة	بـ	)120.9(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م،	كما	اأ�شارت	الن�شرة	

اإىل	اأنه	بالرغم	من	زيادة	مبيعات	ال�شركة	العمانية	للم�شايف	و	البرتوكيماويات	نتيجة	زيادة	الطلب	املحلي	على	املنتجات	

املواد	اخلام	 اأ�شعار	 امللحوظ	يف	 االرتفاع	 اإىل	 ال�شبب	 امل�شافة	معزيا	 القيمة	 انخفا�ض	يف	 اأن	هناك	 اإال	 	 املكررة	 النفطية	

امل�شتهلكة		يف	عملية	االإنتاج	حيث	�شكلت	م�شتلزمات	االإنتاج	ما	ن�شبته	)96.5%(	مقارنة	مع	)90.9%(	يف	عام	2007م.	

وقد	اأ�شارت	الن�شرة	اإىل	اأن	القيمة	امل�شافة	ل�شناعة	املواد	الكيميائية	االأ�شا�شية	)الغاز	الطبيعي	امل�شال(	ارتفعت	بن�شبة	

كبرية	بلغت	)55.9%(	يف	عام	2008م	مقارنة	بعام	2007م	نظرا	الرتفاع	مبيعات	ال�شركة	العمانية	للغاز	الطبيعي	امل�شال	

و�شركة	قلهات	للغاز	الطبيعي	امل�شال،	كما	ارتفعت	القيمة	االإجمالية	لن�شاط	ال�شناعة	التحويلية	بن�شبة	)40،6%(	يف	نهاية	
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عام	2008م	مقارنة	بقيمتها	يف	نهاية	2007م.	وذلك	ب�شبب	االأداء	اجليد	الذي	حققته	ال�شركات	واملوؤ�ش�شات		العاملة	يف	

جمال	ال�شناعــة	التحويلية	االأخرى.	

اإذ	و�شل	اإىل	 اإنتاج	الطاقة	الكهربائية	يف	عـــام	2008م	بن�شبة	)11.2%(	مقارنة	بعام	2007م	 ت�شري	الن�شرة	اإىل	زيادة	

)15720.4(	جيجا	واط/	�شاعة	بعد	اأن	كان	)14133.4(	جيجا	واط/�شاعة	يف	عام	2007م،	كما	زاد	عدد	التو�شيالت	

الكهربائية	بن�شبة	)4،7%(	لت�شـل	اإىل	)597.3(	األف	تو�شيله.	كما	ارتفعت	كمية	املياه	املنتجة	بن�شبة	)3.2%(	خالل	عام	

2008م	مقارنة	بعام	2007م،	حيث	ارتفعت	القيمة	امل�شافة	للن�شاط	بن�شبة	)%6.2(.

وذكرت	الن�شرة	اأن	ن�شاط	االإن�شاءات		�شهد	منوًا	عاليا	بلغ	)44.2%(	خالل	عام	2008م،	معلال	هذا	النمو	اإىل		الزيادة	

يف	حجم	ن�شاط	البناء	يف	املباين	ال�شكنية	اإ�شافة	الرتفاع	اال�شتثمارات	احلكومية	لتنفيذ	بع�ض	امل�شاريع	االإن�شائية	كالطرق	

واملوانئ	واملطارات	وغريها	من	امل�شاريع	التنموية.

اأ�شارت	الن�شرة	اإىل	ما	ميثله	قطاع	التجارة	من	دور	كبري	يف	االقت�شاد	العماين	واإ�شهامه	بن�شبة	)9.1%(	يف	الناجت	املحلي	

االإجمايل	وبن�شبة	)18.0%(	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	لالأن�شطة	غري	النفطية	لعام	2008م.

كما	�شجلت	القيمة	امل�شافة	لن�شاط	جتارة	اجلملة	والتجزئة	ن�شبة	منو	عالية	بلغت	)41.6%(	لت�شل	اإىل	)2108.5(	مليون	

ريال	عماين	يف	عام	2008م،	معزيا	ال�شبب	يف	ذلك	اإىل	االرتفاع	امللحوظ	يف	الواردات	ال�شلعية	امل�شجلة	بن�شبة	)%43.5(	

لت�شل	اإىل	)8814.5(	مليون	ريال	عماين	و	ارتفاع	كل	من	خمرجات	ال�شناعة	التحويلية	واالإنتاج	الزراعي	وال�شمكي.

ذكرت	الن�شرة	اأن	االئتمان	امل�شريف	بلغ	خالل	عام	2008م	)9256.7(	مليون	ريال	عماين	مقارنة	بـ	)6505.4(	مليون	

ريال	عماين	يف	عام	2007م،	لي�شهد	ارتفاعا	بن�شبة	منو	)42.3%(،	معزيا	ال�شبب	اإىل	ارتفاع	القرو�ض	ال�شخ�شية	بن�شبة	

)37.3%(	والتي	ت�شكل	)38.6%(	من	اإجمايل	االئتمان.	كما	ارتفعت	القيمة	امل�شافة	لن�شاط	التاأمني	و�شناديق	التقاعد	

بن�شبة	بلغت	)18.8%(	،	ب�شبب	ارتفاع	اإيرادات	اال�شتثمار	ل�شركات	التامني	بن�شبة	)24%(	وكذلك	اإىل	ارتفاع	االأق�شاطات	

امل�شتلمة	بن�شبة	)27%(،	واإجمااًل	ارتفعت	القيمة	امل�شافة	االإجمالية	لن�شاط	الو�شاطة	املالية	بن�شبة	)%18.8(.

وقد	ذكرت	الن�شرة	اأن	القيمة	امل�شافة	لن�شاط	التعليم	بلغت	خالل	عام	2008م	)760،0(	مليون	ريال	عماين	منها	)677.9(	

مليون	ريال	عماين	القيمة	امل�شافة	للتعليم	احلكومي	و	)82.1(	مليون	ريال	عماين	القيمة	امل�شافة	للتعليم	اخلا�ض.	وقد	

�شهدت	موؤ�شرات	قطاع	التعليم	اخلا�ض	منوًا	يف	اأعداد	الطلبة	واملدر�شني	بينما	�شهد	قطاع	التعليم	العام	انخفا�شا	يف	عدد	

املدار�ض	والطلبة	ومنوا	قدره	)3.9%(	يف	عدد	املدر�شني.

اأما	ن�شاط	ال�شحة	والتي	ت�شمل	اخلدمات	املنتجة	يف	امل�شت�شفيات	والعيادات	احلكومية	وامل�شت�شفيات	والعيادات	اخلا�شة	

فقد	بلغت	القيمة	امل�شافة	يف	هذا	الن�شاط	)269.0(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م	لتحقق	ارتفاعا	وا�شحا	يف	معدل	

النمو	مقارنة	بالعام	ال�شابق	و�شل	اإىل	)13.2%(،	حيث	اأن	ن�شبة	النمو	لن�شاط	ال�شحة	يف	القطاع	العام	)19،6%(	بينما	

النمو	يف	القطاع	اخلا�ض	ن�شبته	)7،4%(لي�شجل	هذا	القطاع	ن�شبة	م�شاهمة	يف	الناجت	املحلي	االإجمايل	بلغت	)%1.2(.

القومية	 واإجمايل	احل�شابات	 العامة	 االقت�شادية	 املوؤ�شرات	 تتناول	 التي	 اأي�شا	على	عدد	من	اجلداول	 الن�شرة	 وا�شتملت	

باالأ�شعار	اجلارية	وح�شاب	ال�شلع	واخلدمات	باالأ�شعار	الثابتة	لعام	2000م	واال�شتهالك	احلكومي	والواردات	امل�شجلة	ح�شب	

ال�شلع	اإ�شافة	جلداول	حتليلية	حل�شاب	ال�شلع	واخلدمات	والناجت	املحلي	االإجمايل	ح�شب	نوع	الن�شاط	االقت�شادي	وموا�شيع	

اأخرى.

وحر�شا	من	الوزارة	على	�شهولة	احل�شول	على	ن�شرة	احل�شابات	القومية	فقد	مت	توفري	ن�شخة	الكرتونية	باللغتني	العربية	

	www.mone.gov.om		االإلكرتوين	الوزارة	موقع	على	واالإجنليزية
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ال�صياحة

  ملخ�س املوؤ�رشات العامة لالإح�صاءات ال�صياحية

2.9%	القيمة	امل�شافة	لقطاع	ال�شياحة

يف	الناجت	املحلي	االإجمايل	لعام	2009م

�شدر	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ووزارة	ال�شياحة	ملخ�ض	املوؤ�شرات	العامة	لالإح�شاءات	ال�شياحية	والذي	ت�شمن	عددا	

من	جداول	املوؤ�شرات	املتعلقة	بالقطاع	ال�شياحي	يف	ال�شلطنة	لالأعوام	)2005-2009م(.

واأظهرت	النتائج	املبدئية	للدرا�شة	والتي	مت	اإعدادها	بالتعاون	مع	منظمة	ال�شياحة	العاملية	باأن	قطاع	ال�شياحة	يف	ال�شلطنة	

عام	 يف	 االإجمايل	 املحلي	 الناجت	 من	 	)%2.9( ن�شبته	 ما	 اأي	 عماين،	 ريال	 مليون	 	)507( قدرها	 م�شافة	 بقيمة	 ي�شاهم	

2009م	مقارنة	بنحو)2.4%(	يف	عام	2008م	و)2.7%(	يف	عام	2007م	كما	يو�شح	ال�شكل	رقم	)1(.

ال�شكل	رقم	)1(:	م�شاهمة	ال�شياحة	يف	االقت�شاد	العماين

وذكر	امللخ�ض	باأن	اال�شتهالك	ال�شياحي	يف	عام	2009م	والذي	يت�شمن	اإنفاق	ال�شياحة	الوافدة	واخلارجة	واملحلية	قد	بلغ	

)1034(	مليون	ريال	عماين،	يف	حني	ميثل	اإنفاق	القادمني	لل�شياحة	اإىل	ال�شلطنة	قيمة	قدرها	)144(	مليون	ريال	عماين	

اإنفاق	ال�شياحة	املحلية	للمواطنني	و	املقيمني	نحو	)662(	 اأي	ما	ن�شبته	)14%(	من	اإجمايل	اال�شتهالك	ال�شياحي،	وبلغ	

مليون	ريال	عماين	بن�شبة	)64%(	من	اإجمايل	اال�شتهالك	ال�شياحي	يف	عام	2009م	والذي	ي�شمل	االإنفاق	داخل	ال�شلطنة	

قبل	وبعد	ال�شفر	للعمانيني	واملقيمني	الذين	قاموا	برحالت	اإىل	خارج	ال�شلطنة	كاالإنفاق	على	خطوط	الطريان	املحلية	،	

كما	ي�شمل	جميع	امل�شروفات	داخل	ال�شلطنة	يف	غري	حمل	االإقامة	املعتاد	باالإ�شافة	اإىل	اإجمايل	اإنتاج	ن�شاط	وكاالت	ال�شفر	

وال�شياحة	كما	يو�شح	ال�شكل	رقم	)2(.
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ال�شكل	رقم	)2(:	االإنفاق	يف	ال�شياحة	اخلارجة	و	الوافدة	خالل	الفرتة	)2005م-	2009م(

)	مليون	بالريال	العماين	(

واأ�شار	امللخ�ض	كذلك	اإىل	اأن	اإنفاق	ال�شياحة	اخلارجة	من	العمانيني	واملقيمني	الذين	قاموا	برحالت	اإىل	خارج	ال�شلطنة	

خالل	عام	2009م	بلغ	نحو	)228(	مليون	ريال	عماين،	ويف	املقابل	بلغ	عدد	الزوار	القادمني	اإىل	ال�شلطنة	�شمن	ال�شياحة	

الوافدة	خالل	عام	2009م	نحو	)1.586.979(	زائر	من	خمتلف	اجلن�شيات	مقارنة	بنحو	)1.614.703(	زائر	يف	عام	

2008م	و	)1.359.510(	زائر	يف	عام	2007م،	اأما	ال�شواح	املغادرون	من	العمانيني	واملقيمني	بال�شلطنة	فقد	بلغ	عددهم	

يف	عام	2009م	نحو	)2.469.711(	�شائح	مقارنة	ب	)3.099.933(	و	)2.945.082(	�شائح	يف	عامي	2008م	و	200م	

على	التوايل	كما	يو�شح	ال�شكل	رقم	)3(.

ال�شكل	رقم	)3(:	عدد	الزوار	القادمون	واملغادرون	خالل	الفرتة	)	2005م	– 2009م(							

واأو�شح	امللخ�ض	اإىل	اأن	ال�شياحة	اخلارجة	اأكرب	حجمًا	من	ال�شياحة	الوافدة	�شواء	كان	يف	عدد	الزوار	اأو	معدل	االإنفاق،	

املقابل	 ال�شلطنة	يف	 باأن	 ت�شري	 املوؤ�شرات	 اأن	 اإال	 العماين،	 االقت�شاد	 الوافدة	يف	 لل�شياحة	 املتزايدة	 االأهمية	 فالربغم	من	

اأقل	من	العدد	الذي	ت�شتقبله	 اأعلى	مما	ت�شدر،	فاأجمايل	عدد	الزوار	الذي	ت�شتقبله	ال�شلطنة	 ت�شتورد	خدمات	�شياحية	

الدول	االأخرى	من	العمانيني	واملقيمني	يف	ال�شلطنة.	وكذلك	احلال	بالن�شبة	لالإنفاق.

علمًا	باأن	ال�شائح	ح�شب	املفهوم	املتبع	لدى	منظمة	ال�شياحة	العاملية	هو	�شفر	االأ�شخا�ض	واإقامتهم	ب�شفة	مت�شلة	يف	اأماكن	

غري	بيئتهم	املعتادة	لفرتة	ال	تتجاوز	العام	بغر�ض	الرتفية	،	اأو	العمل	،	اأو		زيارة	االأهل	واالأقارب	،	اأو	الرحالت	الريا�شية	،	

اأو	رحالت	الت�شوق	،	اأو	العالج	اأو	اأي	غر�ض	اآخر	بخالف	االأن�شطة	التي	يتلقون	اأجرًا	للقيام	بها	.
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 ن�رشة اإح�صائية لزوار خريف �صاللة 2010م )االإ�صدار الثاين(

51.566	زائر	ملحافظة	ظفار

خالل	الفرتة		من	21	يونيو	اإىل	18	يوليو	2010م

اأظهرت	اإح�شائية	حديثة	مل�شح	وح�شر	زوار	خريف	�شاللة	2010م	ارتفاع	عدد	زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	

اإىل	18	يوليو	2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	حيث	و�شل	عدد	زوار	املحافظة	)51.566(	زائر	

مرتفعا	مبا	ن�شبته	)%20.2(.

واأ�شارت	بيانات	احل�شر	من	حيث	اجلن�شية	اإىل	اأن	مواطنوا	دول	جمل�ض	التعاون	�شكلوا	الغالبية	العظمى	من	زوار	خريف	

�شاللة	حيث	بلغ	عددهم	42.771	زائر	بن�شبة	82.94%	من	اإجمايل	عدد	الزوار	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	2010م	اإىل	

االآ�شيويني	يف	املرتبة	 ،	وجاء	 العام	املا�شي	2009م	 18	يوليو	2010م	مرتفعا	بذلك	بن�شبة	27.4%	عن	نف�ض	الفرتة	من	

الثانية	حيث	و�شل	عددهم	اإىل	6.572	زائر	بانخفا�ض	طفيف	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009	وبنحو	)%1.2(.	

فيما	جاء	مواطنوا	الدول	العربية	االأخرى	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	1.295	زائر	بن�شبة	2.51%	من	اإجمايل	عدد	

الزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	ومنخف�شًا	عددهم	بن�شبة	)14.9%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي.	

وقد	�شكل	العمانيون	الن�شبة	االأكرب	من	زوار	املحافظة	حيث	بلغ	عددهم	اإىل	29.406	زائر	وبن�شبة	57.03%	من	اإجمايل	

اأما	الهنود	فقد	جاءوا	يف	 عدد	زوار	اخلريف،	وياأتي	االإماراتيون	يف	املرتبة	الثانية	بنحو	8.755	زائر	وبن�شبة	%16.98	

اململكة	 مواطنوا	 ياأتي	 الزوار،	يف	حني	 اإجمايل	عدد	 من	 وبن�شبة	%7.33	 زائر	 بلغ	عددهم	3.781	 الثالثة	حيث	 املرتبة	

اإجمايل	عدد	زوار	املحافظة	 العربية	ال�شعودية	يف	املرتبة	الرابعة	حيث	و�شل	عددهم	3.004	زائر	وبن�شبة	5.83%	من	

خالل	الفرتة	نف�شها.

اإجمايل	عدد	 االأكرب	من	 الن�شبة	 اأي�شًا	 التعاون	اخلليجي	 القادمون	من	دول	جمل�ض	 �شكل	 االإقامة	فقد	 بلد	 اأما	من	حيث	

زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	وحتى	18	يوليو	2010م	حيث	�شكلوا	ما	ن�شبته	97.91%	من	اإجمايل	عدد	زوار	

االأخرى	 العربية	 فالدول	 وبن�شبة	%0.92	 االآ�شيوية	 الدول	 من	 القادمون	 الزوار	 تالها	 الفرتة	 تلك	 حمافظة	ظفار	خالل	

بن�شبة	%0.53.

وت�شري	االإح�شائية	اإىل	زيادة	معدل	ال�شياحة	الداخلية	اإىل	حمافظة	ظفار	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	18	يوليو	2010م	

حيث	بلغ	عدد	زوار	املحافظة	من	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة		)35.894(	زائر	م�شكلني	ما	ن�شبته	69.61%	من	اإجمايل	

زوار	املحافظة،	وي�شكل	املواطنون	منهم	ن�شبة	81.92%	،	وقد	اأو�شحت	االإح�شائية	اأن	غر�ض	الرتفيه	والرتويح	ياأتي	يف	

املرتبة	 املحافظة	يف	 اإىل	 العمل	 تاأتي	رحالت	 فيما	 للعمانيني	 بالن�شبة	 للزيارة	 الرئي�شي	 الغر�ض	 االأوىل	من	حيث	 املرتبة	

الثانية	يليها	غر�ض	زيارة	االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة	يف	حني	جاءت	االأغرا�ض	االأخرى	يف	املرتبة	الرابعة	من	حيث	

الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة.

كما	اأظهرت	االإح�شائيات	املتعلقة	بال�شياح	العمانيني	ح�شب	مناطق	االإقامة	باأن	الزوار	من	حمافظة	م�شقط	�شكلوا	الن�شبة	

االأكرب	من	اإجمايل	زوار	حمافظة	ظفار	من	املواطنني	وبن�شبة	35.76%	يليها	منطقة	الباطنة	وبن�شبة	26.76%	فاملنطقة	

الداخلية	بن�شبة	11.85%	ثم	بقية	املحافظات	واملناطق	االأخرى	وبن�شب	متفاوتة.

واأ�شارت	االإح�شائية	اإىل	ارتفاع	عدد	الزوار	القادمني	عرب	املنافذ	اجلوية	ومنفذ	حريط	الربي	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

دول	جمل�ض	 املحافظة	من	 زوار	 ا�شتقبل	غالبية	 قد	 الربي	 املنفذ	 اأن	 اإىل	 االإح�شائية	 ت�شري	 املا�شي	2009م.	حيث	 العام	

التعاون	حيث	بلغ	عددهم	)41.035(	زائر	مقارنة	ب	)9.954(	زائر	عرب	الرحالت	اجلوية	الداخلية	والدولية	خالل	نف�ض	

الفرتة	من	هذا	العام	2010م،	فيما	و�شل	اأغلب	القادمني	اإىل	املحافظة	من	الدول	االأخرى	عرب	املنافذ	اجلوية.
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 ن�رشة اإح�صائية لزوار خريف �صاللة 2010م )االإ�صدار الثالث(

169.077	زائر	ملحافظة	ظفار

خالل	الفرتة		من	21	يونيو	اإىل	1	اأغ�شط�ض	2010م

اأظهرت	اإح�شائية	حديثة	مل�شح	وح�شر	زوار	خريف	�شاللة	2010م	الذي	تنفذه	وزارة	االقت�شاد	الوطني	بالتعاون	مع	وزارة	

ال�شياحة	و�شرطة	عمان	ال�شلطانية	ارتفاع	عدد	زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	1	اأغ�شط�ض	2010م	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	حيث	و�شل	عدد	زوار	املحافظة	)169.077(	زائر	مرتفعا	مبا	ن�شبته	)%27(.

	واأ�شارت	بيانات	احل�شر	من	حيث	اجلن�شية	اإىل	اأن	مواطنوا	دول	جمل�ض	التعاون	�شكلوا	الغالبية	العظمى	من	زوار	خريف	

�شاللة	حيث	بلغ	عددهم	154.988	زائر	بن�شبة	91.76%	من	اإجمايل	عدد	الزوار	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	2010م	اإىل	

االآ�شيويني	 ،	وجاء	 املا�شي	2009م	 العام	 الفرتة	من	 بن�شبة	30.4%	عن	نف�ض	 اأغ�شط�ض	2010م	مرتفعا	بذلك	 االأول	من	

يف	املرتبة	الثانية	حيث	و�شل	عددهم	اإىل	10.467	زائر	مرتفعا	بذلك	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009	وبنحو	

)2.4%(.	فيما	جاء	مواطنوا	الدول	العربية	االأخرى	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	2.172	زائر	بن�شبة	1.28%	من	

اإجمايل	عدد	الزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	ومنخف�شًا	عددهم	بن�شبة	)9.7%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	العام	

املا�شي.	

وقد	�شكل	العمانيون	الن�شبة	االأكرب	من	زوار	املحافظة	حيث	بلغ	عددهم	97.129	زائر	وبن�شبة	57.67%	من	اإجمايل	عدد	

زوار	اخلريف،	وياأتي	االإماراتيون	يف	املرتبة	الثانية	بنحو	44.610	زائر	وبن�شبة	26.38%	اأما	ال�شعوديون	فقد	جاءوا	يف	

املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	9.343	زائر	وبن�شبة	5.53%		من	اإجمايل	عدد	الزوار،	يف	حني	ياأتي	الهنود	يف	املرتبة	

الرابعة	حيث	و�شل	عددهم	6.437	زائر	وبن�شبة	3.81%	من	اإجمايل	عدد	زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	نف�شها.

اإجمايل	عدد	 االأكرب	من	 الن�شبة	 اأي�شًا	 التعاون	اخلليجي	 القادمون	من	دول	جمل�ض	 �شكل	 االإقامة	فقد	 بلد	 اأما	من	حيث	

زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	1	اأغ�شط�ض	2010م	حيث	�شكلوا	ما	ن�شبته	98.90%	من	اإجمايل	عدد	زوار	

االأخرى	 العربية	 فالدول	 وبن�شبة	%0.51	 االآ�شيوية	 الدول	 من	 القادمون	 الزوار	 تالها	 الفرتة	 تلك	 حمافظة	ظفار	خالل	

بن�شبة	%0.28	.

اأغ�شط�ض	 	1 اإىل	 يونيو	 	21 الفرتة	من	 اإىل	حمافظة	ظفار	خالل	 الداخلية	 ال�شياحة	 زيادة	معدل	 اإىل	 االإح�شائية	 وت�شري	

2010م	حيث	بلغ	عدد	زوار	املحافظة	من	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة		107.162	زائر	م�شكلني	ما	ن�شبته	63.38%	من	

اإجمايل	زوار	املحافظة،	وي�شكل	املواطنون	منهم	ن�شبة	90.64%،	وقد	اأو�شحت	االإح�شائية	اأن	غر�ض	الرتفيه	والرتويح	ياأتي	

يف	املرتبة	االأوىل	من	حيث	الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة	بالن�شبة	للعمانيني	فيما	تاأتي	رحالت	العمل	اإىل	املحافظة	يف	املرتبة	

الثانية	يليها	غر�ض	زيارة	االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة	يف	حني	جاءت	االأغرا�ض	االأخرى	يف	املرتبة	الرابعة	من	حيث	

الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة.

كما	اأظهرت	االإح�شائيات	املتعلقة	بال�شياح	العمانيني	ح�شب	مناطق	االإقامة	باأن	الزوار	من	حمافظة	م�شقط	�شكلوا	الن�شبة	

االأكرب	من	اإجمايل	زوار	حمافظة	ظفار	من	املواطنني	وبن�شبة	34.17%	يليها	منطقة	الباطنة	وبن�شبة	23.43%	فاملنطقة	

الداخلية	بن�شبة	14%	ثم	منطقة	الظاهرة	بن�شبة	12.83%	تليها	بقية	املحافظات	واملناطق	االأخرى	وبن�شب	متفاوتة.

واأ�شارت	االإح�شائية	اإىل	ارتفاع	عدد	الزوار	القادمني	عرب	املنافذ	اجلوية	ومنفذ	حريط	الربي	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

العام	املا�شي	2009م.	حيث	ت�شري	االإح�شائية	اإىل	اأن	املنفذ	الربي	قد	ا�شتقبل	غالبية	زوار	املحافظة	حيث	بلغ	عددهم	

)149.690(	زائر	مقارنة	ب	)19.387(	زائر	عرب	الرحالت	اجلوية	الداخلية	والدولية	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام	

2010م.
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 ن�رشة اإح�صائية لزوار خريف �صاللة 2010م )االإ�صدار الرابع(

228.425	زائر	ملحافظة	ظفار

خالل	الفرتة			من	21	يونيو	اإىل	17	اأغ�شط�ض	2010م

اأظهرت	اإح�شائية	حديثة	مل�شح	وح�شر	زوار	خريف	�شاللة	2010م	الذي	تنفذه	وزارة	االقت�شاد	الوطني	بالتعاون	مع	وزارة	

اأغ�شط�ض	2010م	 	17 اإىل	 يونيو	 الفرتة	من	21	 املحافظة	خالل	 زوار	 انخفا�ض	عدد	 ال�شلطانية	 و�شرطة	عمان	 ال�شياحة	

ن�شبته	 املا�شي	2009م	حيث	و�شل	عدد	زوار	املحافظة	)228.425(	زائر	منخف�شا	ما	 العام	 الفرتة	من	 بنف�ض	 مقارنة	

.)%11.4(

	واأ�شارت	بيانات	احل�شر	من	حيث	اجلن�شية	اإىل	اأن	زوار	خريف	�شاللة	من	مواطني	دول	جمل�ض	التعاون	بلغ	)210.293(	

زائر	منخف�شا	بذلك	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	بن�شبة	)11.8%(	رغم	ما	ي�شكله	اأبناء	جمل�ض	التعاون	من	

ن�شبة	غالبة	بلغت	)92.06%(	من	العدد	االإجمايل	للزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	وجاء	االآ�شيويني	يف	املرتبة	

الثانية	حيث	و�شل	عددهم	اإىل	)13.421(	زائر	م�شجال	بذلك	انخفا�شا	طفيفا	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	

بلغ	)0.7%(،	وجاء	مواطنوا	الدول	العربية	االأخرى	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	)2.788(	زائر	بن�شبة	)%1.22(	

من	اإجمايل	عدد	الزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	ومنخف�شًا	عددهم	بن�شبة	)22.6%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

العام	املا�شي.	

وقد	�شكل	العمانيون	الن�شبة	االأكرب	من	زوار	املحافظة	حيث	بلغ	عددهم	)135.915(	زائر	وبن�شبة	)59.5%(	من	اإجمايل	

عدد	زوار	اخلريف،	وياأتي	االإماراتيون	يف	املرتبة	الثانية	بنحو	)58.908(	زائر	وبن�شبة	)25.79%(	اأما	ال�شعوديون	فقد	

جاءوا	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	)10.827(	زائر	وبن�شبة	)4.74%(		من	اإجمايل	عدد	الزوار،	يف	حني	ياأتي	

الهنود	يف	املرتبة	الرابعة	حيث	و�شل	عددهم	)8.110(	زائر	وبن�شبة	)3.55%(	من	اإجمايل	عدد	زوار	املحافظة	خالل	

الفرتة	نف�شها.

اأما	من	حيث	بلد	االإقامة	فقد	�شكل	القادمون	من	دول	جمل�ض	التعاون	اخلليجي	اأي�شًا	الن�شبة	االأكرب	من	اإجمايل	عدد	زوار	

املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	17	اأغ�شط�ض	2010م	حيث	�شكلوا	ما	ن�شبته	)98.93%(	من	اإجمايل	عدد	زوار	

حمافظة	ظفار	خالل	تلك	الفرتة	تالها	الزوار	القادمون	من	الدول	االآ�شيوية	وبن�شبة	)0.50%(	فالدول	العربية	االأخرى	

بن�شبة	)%0.26(.

وت�شري	االإح�شائية	اإىل	اأن	عدد	زوار	املحافظة	من	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	17	اأغ�شط�ض	

2010م	بلغ)148.817(	زائر	م�شكلني	ما	ن�شبته	)65.15%(	من	اإجمايل	زوار	املحافظة،	وبانخفا�ض	بلغ	)6%(	مقارنة	

االأوىل	من	 املرتبة	 ياأتي	يف	 والرتويح	 الرتفيه	 اأن	غر�ض	 االإح�شائية	 واأو�شحت	 املا�شي	2009م،	 العام	 الفرتة	من	 بنف�ض	

حيث	الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة	بالن�شبة	للعمانيني	فيما	تاأتي	رحالت	العمل	اإىل	املحافظة	يف	املرتبة	الثانية	يليها	غر�ض	

زيارة	االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة	يف	حني	جاءت	االأغرا�ض	االأخرى	يف	املرتبة	الرابعة	من	حيث	الغر�ض	الرئي�شي	

للزيارة.

كما	اأظهرت	االإح�شائيات	املتعلقة	بال�شياح	العمانيني	ح�شب	مناطق	االإقامة	باأن	الزوار	من	حمافظة	م�شقط	�شكلوا	الن�شبة	

	)%22.65( وبن�شبة	 الباطنة	 منطقة	 يليها	 	)%33.88( وبن�شبة	 املواطنني	 من	 ظفار	 حمافظة	 زوار	 اإجمايل	 من	 االأكرب	

فاملنطقة	الداخلية	بن�شبة	)14.95%(	ثم	منطقة	الظاهرة	بن�شبة	)13.59%(	تليها	بقية	املحافظات	واملناطق	االأخرى	

وبن�شب	متفاوتة.

املنافذ	اجلوية	ومنفذ	حريط	الربي	مقارنة	بنف�ض	 القادمني	عرب	 الزوار	 اإىل	انخفا�ض	عدد	 واأ�شارت	االإح�شائية	كذلك	

الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م.	حيث	ت�شري	االإح�شائية	اإىل	اأن	مطار	�شاللة	ا�شتقبل	الن�شبة	االأقل	من	الزوار	والذين	بلغ	

عددهم	)2.578(	زائر،	بينما	ا�شتقبل	املنفذ	الربي	غالبية	زوار	املحافظة	والذين	بلغ	عددهم	)202.578(	زائر،	اأما	

مطار	م�شقط	الدويل	فقد	ا�شتقبل	)23.269(	زائر	من	زوار	مو�شم	اخلريف		خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام.
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 ن�رشة اإح�صائية لزوار خريف �صاللة 2010م )االإ�صدار اخلام�س(

237.131	زائر	ملحافظة	ظفار

خالل	الفرتة			من	21	يونيو	اإىل	5		�شبتمرب	2010م

مع	 بالتعاون	 الوطني	 االقت�شاد	 وزارة	 تنفذه	 الذي	 2010م	 �شاللة	 خريف	 زوار	 وح�شر	 مل�شح	 حديثة	 اإح�شائية	 اأظهرت	

وزارة	ال�شياحة	و�شرطة	عمان	ال�شلطانية	انخفا�ض	عدد	زوار	املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل	5		�شبتمرب	2010م	

ن�شبته	 املا�شي	2009م	حيث	و�شل	عدد	زوار	املحافظة	)237.131(	زائر	منخف�شا	ما	 العام	 الفرتة	من	 بنف�ض	 مقارنة	

.)%14.5(

واأ�شارت	بيانات	احل�شر	من	حيث	اجلن�شية	اإىل	اأن	زوار	خريف	�شاللة	من	مواطني	دول	جمل�ض	التعاون	بلغ	)215.629(	

زائر	منخف�شا	بذلك	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	بن�شبة	)15%(	رغم	ما	ي�شكله	اأبناء	جمل�ض	التعاون	من	

ن�شبة	غالبة	بلغت	)90.93%(	من	العدد	االإجمايل	للزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	وجاء	االآ�شيويني	يف	املرتبة	

الثانية	حيث	و�شل	عددهم	اإىل	)15.944(	زائر	م�شجال	منخف�شا	بذلك	عن	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م	بلغ	

الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	)3.163(	زائر	بن�شبة	)%1.33(	 )4.3%(،	وجاء	مواطنوا	الدول	العربية	االأخرى	يف	املرتبة	

من	اإجمايل	عدد	الزوار	خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام،	ومنخف�شًا	عددهم	بن�شبة	)23.6%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	

العام	املا�شي.	

وقد	�شكل	العمانيون	الن�شبة	االأكرب	من	زوار	املحافظة	حيث	بلغ	عددهم	)140.516(	زائر	وبن�شبة	)59.26%(	من	اإجمايل	

عدد	زوار	اخلريف،	وياأتي	االإماراتيون	يف	املرتبة	الثانية	بنحو	)71.073(	زائر	وبن�شبة	)25.06%(	اأما	ال�شعوديون	فقد	

جاءوا	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عددهم	)13.396(	زائر	وبن�شبة	)4.63%(		من	اإجمايل	عدد	الزوار،	يف	حني	ياأتي	

الهنود	يف	املرتبة	الرابعة	حيث	و�شل	عددهم	)9.422(	زائر	وبن�شبة	)3.97%(	من	اإجمايل	عدد	زوار	املحافظة	خالل	

الفرتة	نف�شها.

اأما	من	حيث	بلد	االإقامة	فقد	�شكل	القادمون	من	دول	جمل�ض	التعاون	اخلليجي	اأي�شًا	الن�شبة	االأكرب	من	اإجمايل	عدد	زوار	

اإجمايل	عدد	زوار	 	�شبتمرب	2010م	حيث	�شكلوا	ما	ن�شبته	)98.72%(	من	 اإىل	5	 املحافظة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	

حمافظة	ظفار	خالل	تلك	الفرتة	تالها	الزوار	القادمون	من	الدول	االآ�شيوية	وبن�شبة	)0.57%(	فالدول	العربية	االأخرى	

بن�شبة	)%0.3(.

وت�شري	االإح�شائية	اإىل	اأن	عدد	زوار	املحافظة	من	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	خالل	الفرتة	من	21	يونيو	اإىل		5	�شبتمرب	

	)%10.5( بلغ	 وبانخفا�ض	 املحافظة،	 زوار	 اإجمايل	 من	 	)%65.61( ن�شبته	 ما	 م�شكلني	 زائر	 بلغ)155.576(	 2010م	

مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م،	واأو�شحت	االإح�شائية	اأن	غر�ض	الرتفيه	والرتويح	ياأتي	يف	املرتبة	االأوىل	

من	حيث	الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة	بالن�شبة	للعمانيني	فيما	تاأتي	رحالت	العمل	اإىل	املحافظة	يف	املرتبة	الثانية	يليها	غر�ض	

زيارة	االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة	يف	حني	جاءت	االأغرا�ض	االأخرى	يف	املرتبة	الرابعة	من	حيث	الغر�ض	الرئي�شي	

للزيارة.

كما	اأظهرت	االإح�شائيات	املتعلقة	بال�شياح	العمانيني	ح�شب	مناطق	االإقامة	باأن	الزوار	من	حمافظة	م�شقط	�شكلوا	الن�شبة	

	)%22.6( وبن�شبة	 الباطنة	 منطقة	 يليها	 	)%34.19( وبن�شبة	 املواطنني	 من	 ظفار	 حمافظة	 زوار	 اإجمايل	 من	 االأكرب	

فاملنطقة	الداخلية	بن�شبة	)14.85%(	ثم	منطقة	الظاهرة	بن�شبة	)13.41%(	تليها	بقية	املحافظات	واملناطق	االأخرى	

وبن�شب	متفاوتة.

املنافذ	اجلوية	ومنفذ	حريط	الربي	مقارنة	بنف�ض	 القادمني	عرب	 الزوار	 اإىل	انخفا�ض	عدد	 واأ�شارت	االإح�شائية	كذلك	

الفرتة	من	العام	املا�شي	2009م،	حيث	ت�شري	االإح�شائية	اإىل	اأن	مطار	�شاللة	ا�شتقبل	الن�شبة	االأقل	من	الزوار	والذين	بلغ	

عددهم	)2.695(	زائر،	بينما	ا�شتقبل	املنفذ	الربي	غالبية	زوار	املحافظة	والذين	بلغ	عددهم	)207.884(	زائر،	اأما	

مطار	م�شقط	الدويل	فقد	ا�شتقبل	)26.552(	زائر	من	زوار	مو�شم	اخلريف		خالل	نف�ض	الفرتة	من	هذا	العام.
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 ن�رشة اإح�صائية لزوار خريف �صاللة 2010م )االإ�صدار ال�صاد�س(

اإ�شدار	الن�شرة	االأخرية	لزوار	خريف	�شاللة

االقت�شاد	الوطني	:		)262،203(زائر	ملحافظة	ظفار	خالل	مو�شم	اخلريف	

بالتعاون	مع	وزارة	 الوطني	 الذي	نفذته	وزارة	االقت�شاد	 لعام	2010م	 نتائج	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	 اأو�شحت	

ال�شياحة	و�شرطة	عمان	ال�شلطانية	خالل	الفرتة	من	6/21	وحتى	9/21	من	العام	اجلاري	انخفا�ض	اإجمايل	زوار	املحافظة	

العام	 لهذا	 �شاللة	 زوار	خريف	 بلغ	عدد	 فقد	 	 2009م	 املا�شي	 العام	 من	 الفرتة	 بنف�ض	 مقارنة	 بلغت	)%10.5(	 بن�شبة	

)262.203(	زائر	مقارنة	بنحو	)293.043(	زائر	خالل	العام	املا�شي	،	ويعزى	هذا	االنخفا�ض	اإىل	تزامن	�شهر	رم�شان	

املبارك	خالل	ذروة	املو�شم	لهذا	العام.

وتو�شح	املوؤ�شرات	ارتفاع	ن�شبة	الزوار	العمانيني	من	اإجمايل	زوار	خريف	�شاللة	خالل	الفرتة	املذكورة	عن	العام	املا�شي	

حيث	بلغت	)57.5%(	مقارنة	بـ	)56%(	خالل	نف�ض	الفرتة	من	العام	املا�شي.	كما	ت�شري	البيانات	من	حيث	اجلن�شية	اإىل	

ان	زوار	املحافظة	من	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة	جاء	يف	املرتبة	االأوىل	من	حيث	عدد	الزوار	اخلليجني	غري	العمانيني	

العربية	 اململكة	 الزوار	من	 .بينما	جاء	 الزوار	 اأجمايل	 وبن�شبة	)23.5%(	من	 	)61.610(	زائر	 بلغ	عددهم	نحو	 حيث	

ال�شعودية	يف		املرتبة	الثانية	م�شكلني	ما	ن�شبته	)4.7%(	من	اإجمايل	الزوار	،	حيث	بلغ	عددهم	نحو	)12.339(	زائر	،	ثم	

زوار	دولة	قطر	بنحو	)2.142(	و	زوار	دولة	الكويت	بنحو	)1.811(.	يف	حني	ان	الزوارمن		مملكة	البحرين	بلغ	عددهم	

نحو	)1.258(	زائر.

اأما	من	حيث	بلد	االإقامة	فتبني	نتائج	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	باأن	القادمون	من	دول	جمل�ض	التعاون	اخلليجي	ومن	

بينها	ال�شلطنة	�شكلوا		الن�شبة	االأكرب	من	اإجمايل	عدد	زوار	املحافظة	بن�شبة	بلغت	)98.7%(	من	اإجمايل	الزوار	،		وت�شمل	

هذه	الن�شبة	كاًل	من	املواطنني	واملقيمني	بتلك	الدول.	و�شكل	عدد	الزوار	القادمون	من	الدول	االأ�شيوية	ما	ن�شبته	)%0.58(	

من	اإجمايل	الزوار،	يف	حني	بلغت	ن�شبة	الزوار	من	الدول	العربية	االأخرى	نحو	)0.31%(	من	اإجمايل	عدد	الزوار.

واأو�شحت	نتائج	احل�شر	وامل�شح		اأن	غر�ض	الرتفيه	والرتويح	ياأتي	يف	املرتبة	االأوىل	من	حيث	الغر�ض	الرئي�شي	للزيارة	

حيث	بلغ	عدد	ال�شواح	الذين	زاروا	املحافظة	لهذا	الغر�ض			نحو	)228.367(	زائر	اأي	ما	ن�شبته	)87%(	فيما	تاأتي	رحالت	

العمل	اإىل	املحافظة	يف	املرتبة	الثانية	حيث	بلغ	عدد	الزوار	الذين	اأتو	لهذا	الغر�ض	نحو	)22.108(	زائر	يليها	غر�ض	زيارة	

االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	بلغ	عدد	من	زار	املحافظة	لهذا	الغر�ض	نحو	)10.089(	زائر.

وت�شري	البيانات	اإىل	اأن	الفرتة	من	2010/7/23م	وحتى2010/8/6م		مثلت	ذروة	ال�شياحة	يف	املحافظة	حيث	بلغ	اإجمايل	

عدد	زوار	حمافظة	ظفار	خالل	تلك	الفرتة	نحو	)143.723(	زائر	بن�شبة	وقدرها	)54.8%(	من	اإجمايل	عدد	الزوار.كما	

تو�شح	البيانات	بان	نحو	)15.308(	زائر	دخل	املحافظة	يوم	2010/7/31م.

واأظهرت	االإح�شائيات	املتعلقة	بال�شياح	العمانيني	ح�شب	مناطق	االإقامة	باأن	الزوار	من	حمافظة	م�شقط	�شكلوا	الن�شبة	

االأكرب	من	اإجمايل	زوار	حمافظة	ظفار	من	املواطنني	وبن�شبة	)34%(،	يليها	منطقة	الباطنة	وبن�شبة	)22.7%(،		فاملنطقة	

وبن�شب	متفاوتة. االأخرى	 واملناطق	 بقية	املحافظات	 تليها	 بن�شبة	)%13(،	 الظاهرة	 بن�شبة	)15%(	ثم	منطقة	 الداخلية	

الزوار	 عدد	 بلغ	 حني	 يف	 	، زائر	 	)33.552( بلغ	 اجلوية	 الرحالت	 عرب	 القادمون	 الزوار	 	 عدد	 ان	 االإح�شائيات	 وتذكر	
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القادمون	عن	طريق	املنفذ	الربي	نحو	)228.651(	زائر.

حتديد	 	 اإىل	 يهدف	 التوايل	 على	 ال�شابع	 للعام	 	 تنفيذه	 مت	 الذي	 �شاللة	 خريف	 زوار	 وم�شح	 ح�شر	 ان	 بالذكر	 اجلدير	

ال�شياحة	يف	مو�شم	اخلريف	ب�شقيها	الداخلية	والوافدة	وحتديد	اجتاهات	منوه	عرب	الزمن	و	درا�شة	اخل�شائ�ض	 حجم	

الدميغرافية	واالقت�شادية	للزوار	باالإ�شافة	اإىل	درا�شة	خ�شائ�ض	الرحالت	ال�شياحية	وتقدير	اإجمايل	اإنفاق	زوار	اخلريف	

كما	يهدف	امل�شح	اإىل	التعرف	على	االنطباع	العام	للزوار	عن	اإقامتهم	يف	املحافظة	وتوفري	بع�ض	مدخالت	نظام	ح�شابات	

ال�شياحة.	



ثانيًا: املوؤ�رشات االقت�صادية
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 الناجت املحلي االإجمايل 

ح�شب	النتائج	االأولية	االإقت�شاد	العماين	ينمو	بن�شبة	)1%(	باالأ�شعار	الثابتة	يف	عام	2009م

ت�شري	اأحدث	البيانات	االأولية	القابلة	للتعديل	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	ارتفاع	الناجت	املحلي	االإجمايل	

باالأ�شعار	الثابتة	لعام	2009م	بنحو	)1%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	لعام	2008م،	وذلك	نتيجة	الرتفاع	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	

النفطية	بن�شبة	)8%(،	ب�شبب	ارتفاع	كميات	االإنتاج	من	النفط	اخلام	بن�شبة	)7%(.	ومن	جانب	اآخر	�شجلت	القيمة	امل�شافة	

لالأن�شطة	غري	النفطية	انخفا�شا	بن�شبة	)1%(	تقريبا.

وقد	اأظهرت	النتائج	االأولية	للناجت	املحلي	االإجمايل	الربع	ال�شنوي	باالأ�شعار	اجلارية	بتح�شن	االقت�شاد	يف	الربع	الثالث	

والرابع	من	عام	2009م	حمققًا	منوا	بن�شبة	)17.4%(	و)7.5%(	على	التوايل،	مقارنة	بالربع	ال�شابق	من	نف�ض	العام،	

وذلك	ب�شبب	التح�شن	يف	اأ�شعار	النفط	والذي	كان	له	االأثر	االإيجابي	يف	التقليل	من	ن�شبة	االنخفا�ض	خالل	عام	2009م	

مقارنة	بعام	2008م.	

	كما	اأو�شحت	تلك	البيانات	االأولية	القابلة	للتعديل	باأن	الناجت	املحلي	االإجمايل	باالأ�شعار	اجلارية	انخف�ض	يف	عام	2009م	

عام	 يف	 املحققة	 م�شتوياتها	 عن	 كبري	 ب�شكل	 النفط	 اأ�شعار	 تراجع	 ب�شبب	 وذلك	 2008م،	 بعام	 مقارنة	 	)%23.5( بنحو	

2008م،	حيث	انخف�ض	متو�شط	�شعر	الربميل	بن�شبة	)43.9%(	اأي	من	)101(	دوالر	اأمريكي	للربميل	يف	عام	2008م	

اأمريكي	للربميل	يف	عام	2009م.	حيث	�شجلت	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	النفطية	انخفا�شًا		خالل	 اإىل	)56.7(	دوالر	

عام	2009م	وبن�شبة	)38%(	وذلك	من	)11705(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م	اإىل	)7262(	مليون	ريال	يف	عام	

2009م.	

										كما	تاأثرت	االأن�شطة	غري	النفطية	باأداء	القطاع	النفطي،	حيث	�شهدت	تلك	االأن�شطة	انخفا�شًا	ملمو�شًا	بلغت	ن�شبته	

)7.3%(	باالأ�شعار	اجلارية	يف	عام	2009م.	فقد	انخف�شت	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	ال�شناعية	بن�شبة	)14.6%(	يف	عام	

2009م	مقارنة	مع	عام	2008م.	بينما	�شهدت	القيمة	امل�شافة	الإمدادات	الكهرباء	واملياه	ارتفاعا	بن�شبة	)11.3%(	وقطاع	

االإن�شاءات	ارتفاعا	بن�شبة	)5.6%(		يف	عام	2009م.
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من	 ن�شبيًا	 اأقل	 ب�شورة	 لكن	 	- 2009م	 عام	 خالل	 ال�شائدة	 باالو�شاع	 اخلدمية	 االأن�شطة	 اأداء	 تاأثر	 	، اأخرى	 	 جهة	 ومن	

تاأثر	االأن�شطة	ال�شناعية	-	حيث	انخف�شت	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	اخلدمية	بن�شبة	)4%(	يف	عام	2009م	مقارنة	بعام	

الواردات،	 النخفا�ض	 نتيجة	 	)%22.8( بنحو	 انخفا�شًا	 والتجزئة	 اجلملة	 لتجارة	 امل�شافة	 القيمة	 �شجلت	 وقد	 2008م.	

والنقل	والتخزين	واالت�شاالت	بن�شبة	)9%(	والفنادق	واملطاعم	بنحو	)0.4%(.	ويف	املقابل،	�شجلت	القيمة	امل�شافة	لبع�ض	

االأن�شطة	اخلدمية	معدالت	منو	اإيجابية	خالل	عام	2009م	،	فقد	�شجلت	االأن�شطة	العقارية	واالإيجارية	واأن�شطة	امل�شاريع	

التجارية	منوًا	بلغ	)14.2%(،	اأما	الو�شاطة	املالية	فنمت	بنحو	)0.4%(	واخلدمات	االأخرى	فكانت	ن�شبة	منوها	)%8.9(	

مقارنة	مع	عام	2008م	.		
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االقت�شاد	الوطني	:

الناجت	املحلي	االإجمايل	ي�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)33.9%(	يف	الن�شف	االأول	من	عام	2010م

�شجل	الناجت	املحلي	االإجمايل	باالأ�شعار	اجلارية	ارتفاعًا	ملحوظًا	يف	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	بلغت	ن�شبته	)%33.9(	

مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م،	ويرجع	�شبب	هذا	االرتفاع	اإىل	النمو	الذي	�شهدته	االأن�شطة	النفطية	خالل	تلك	

الفرتة.	

وذكرت	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	باأن	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	قد	متيز	باالأداء	اجليد	لالأن�شطة	

النفطية	نتيجة	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	اخلام	على	امل�شتوى	الدويل،	وحت�شن	اأداء	قطاع	الغاز	على	امل�شتوى	املحلي،	االأمر	الذي	

�شاهم	يف	ارتفاع	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	النفطية	للن�شف	االأول	من	عام	2010م،	بن�شبة	بلغت	)77.1%(	مقارنة	بنف�ض	

الفرتة	من	عام	2009م.	

وعلى	نحو	م�شابه	يف	االجتاه	ولكن	مب�شتويات	اأدنى	يف	االرتفاع،	�شجلت	االأن�شطة	غري	النفطية	ارتفاعًا	يف	قيمتها	امل�شافة	بلغت	

)	9.7%(	خالل	تلك	الفرتة،	حيث	�شجلت	جميع	االأن�شطة	الفرعية	غري	النفطية	منو	متفاوتا	تراوح	بني	)3.7%(	لن�شاط	

الزراعة	واالأ�شماك	و)13%(	لالأن�شطة	ال�شناعية.	كما	ارتفعت	القيمة	امل�شافة	لالأن�شطة	اخلدمية	بنحو	)%8.6(.	

مليون	 نحو	)1726(	 لها	 	 امل�شافة	 القيمة	 بلغت	 الفرتة	حيث	 تلك	 ال�شناعية	منوًا	ملحوظًا	خالل	 االأن�شطة	 	 وقد	حققت	

ريال	عماين	مقارنة	بنحو	)1528(	مليون	ريال	يف	الن�شف	االأول	من	عام	2009م،	وجاءت	معظم	الزيادة	من	خالل	منو	

القيمة	امل�شافة	لن�شاط	ال�شناعة	التحويلية	بن�شبة	)20.8%(	وكذلك	منو	القيمة	امل�شافة	لن�شاط	الكهرباء	واملياه	بن�شبة	

				.)%10.1(

واأ�شارت	البيانات	اإىل	اأن	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	�شهد	كذلك	حت�شنًا	يف	اأداء	االأن�شطة	اخلدمية	باملقارنة	مع	اأداءها	

نحو	 اإىل	 ريال	 مليون	 نحو	)3753(	 	 من	 اخلدمية	 لالأن�شطة	 امل�شافة	 القيمة	 لرتتفع	 	، 2009م	 عام	 من	 الفرتة	 نف�ض	 يف	

االأن�شطة	اخلدمية	ارتفاعا	جيدا	يف	الن�شف	االأول	من	عام	 )4074(	مليون	ريال	خالل	تلك	الفرتة،	فقد	حققت	جميع	

2010م	-	با�شتثناء	ن�شاط	الفنادق	واملطاعم	الذي	تراجع	بن�شبة	)0.8%(	-		حيث	منت	جتارة	اجلملة	والتجزئة	بن�شبة	

)9%(،	والنقل	والتخزين	واالت�شاالت	بن�شبة	)10.9%(،	واالأن�شطة	العقارية	واالإيجارية	واأن�شطة	امل�شاريع	التجارية	بن�شبة	

)9.5%(	والو�شاطة	املالية	بن�شبة	)5%(،	كما	منت	خدمات	االإدارة	العامة	والدفاع	بن�شبة	)7.8%(	واخلدمات	االأخرى	

بن�شبة	)%9(.
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 انتاج النفط

وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

انتاج	النفط	ي�شجل	ارتفاعا	بن�شبة	)9.7%(	خالل	�شهر	فرباير	2010م	مقارنة	بنف�ض	ال�شهر	من	

العام	املا�شي

ت�شري	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	اأن	اإجمايل	اإنتاج	النفط	�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)9.7%(	خالل	

�شهر	فرباير	2010م	مقارنة	بنف�ض	ال�شهر	من	عام	2009م،	فقد	بلغت	كميات	االإنتاج	يف	�شهر	فرباير	2010م	نحو	)23945(	

تلك	 النفط	اخلام	خالل	 اإنتاج	 اإجمايل	 ارتفع	 �شهر	فرباير	2009م.	حيث	 برميل	يف	 األف	 برميل	مقابل	)21817(	 األف	

الفرتة	بن�شبة	)8.2%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)%21.1(.		

وقد	رافق	االرتفاع	يف	اإجمايل	اإنتاج	النفط	ارتفاعًا	كبريًا	يف	املتو�شط	ال�شهري	الأ�شعار	النفط	خالل	تلك	الفرتة	وبن�شبة	

)85.9%(	حيث	بلغ	متو�شط	�شعر	النفط	خالل	�شهر	فرباير	2010م	نحو	)75.36(	دوالر	للربميل	مقارنة	مع	)40.53(	

دوالر	للربميل	يف	�شهر	فرباير	2009م.	

مقارنة	 	)%34.2( وبنحو	 كبريًا	 ارتفاعًا	 2010م	 فرباير	 �شهر	 خالل	 النفط	 من	 ال�شلطنة	 �شادرات	 اإجمايل	 حقق	 كما	

ب�شادرات	�شهر	فرباير	2009م	حيث	و�شلت	اإىل	)22237(	األف	برميل	مقابل	)16567(	األف	برميل.

ويظهر	التوزيع	اجلغرايف	ل�شادرات	النفط	العماين	اأن	النفط	العماين	يتجه	اإىل	ثالثة	دول	رئي�شية	هي	ال�شني	واليابان	

وتايالند	حيث	ت�شتورد	هذه	الدول	نحو	)70%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين.	ويالحظ	اأن	�شادرات	النفط	العماين	

اإىل	تايالند	ارتفعت	ب�شكل	كبري	خالل	الفرتة	الواقعة	بني	دي�شمرب	2009م	وفرباير	2010م	حيث	ارتفعت	من	نحو	)1.7(	

ترتفع	 وبذلك	 2010م.	 عام	 من	 فرباير	 �شهر	 خالل	 برميل	 مليون	 	)4.8( اإىل	 لت�شل	 دي�شمرب2009م	 يف	 برميل	 مليون	

االأهمية	الن�شبية	ل�شادرات	النفط	العماين	اإىل	تايالند	من	)8.1%(	يف	�شهر	دي�شمرب	2009م	اإىل	)21.4%(	يف	�شهر	

فرباير	2010م.	

اأما	اإنتاج	ال�شلطنة	من	الغاز	الطبيعي	فقد	�شجل	ارتفاعًا	طفيفًا	وبن�شبة	)1.2%(	يف	�شهر	فرباير	2010م	مقارنة	بنف�ض	

ال�شهر	من	عام	2009م،	ففي	الوقت	الذي	انخف�ض	فيه	اإنتاج	الغاز	امل�شاحب	من	نحو	)16.343(	مليون	قدم	مكعب	يف	

�شهر	فرباير	2009م	اإىل	)15.724(	مليون	قدم	مكعب	يف	�شهر	فرباير	2010م	وبن�شبة	)3.8%(	،	ارتفع	اإنتاج	الغاز	غري	

امل�شاحب	من	)68.090(	مليون	قدم	مكعب	اإىل	)69.686(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة	وبن�شبة	)2.3%(.	كما	

ارتفعت	ا�شتخدامات	الغاز	الطبيعي	بن�شبة	)1.7%(	خالل	تلك	الفرتة.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

اإنتاج	النفط	ي�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)8.7%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م		مقارنة	بنف�ض	

الفرتة	من	عام	2009م

		�شجلت	اأحدث	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ارتفاعًا	يف	اإجمايل	اإنتاج	النفط	خالل	الربع	االأول	من	عام	

2010م	لت�شل	اإىل	)77(	مليون	برميل	وبزيادة	ن�شبتها	)	8.7%(	عما	كانت	عليه	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م	.	واأظهرت	

تلك	البيانات	زيادة		اإنتاج	النفط	اخلام				بن�شبة	)7.8%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)15.5%(	لت�شل	اإىل	)67.1(	مليون	

طن			و	)9.9(	مليون	طن	لكل	منها	على	التوايل	.		كما	�شجل	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط		ومتو�شط	�شعره		ارتفاعات	

متفاوتة	بلغت	)8.7%(		و	)70.6%(	لكل	منها	خالل	تلك	الفرتة.

و�شهد	�شهر	مار�ض	2010م	مقارنة	ب�شهر	فرباير	من	ذات	العام	ارتفاعا	طفيفا	يف	كل	من	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط		

ومتو�شط	اأ�شعاره	وبن�شبة	)0.7%(	و	)2.2%(	على	التوايل،	حيث	بلغ	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	)861.4(	األف	

برميل	ومتو�شط	�شعره	)77.04(	دوالر	للربميل		مقابل	)	855.2(	األف	برميل		و)75.36(	دوالر	للربميل	يف	�شهر	فرباير	

2010م.

حققت		اإجمايل	ال�شادرات	النفطية	لل�شلطنة	ارتفاعًا	ملمو�شًا	وبن�شبة	)13.3%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	

بالربع	االأول	من	عام	2009م	،	حيث	ارتفعت	ال�شادرات	النفطية	لكل	من	ال�شني	وتايالند	واليابان	مبعدالت	مرتفعة	بلغت	

)23.7%(	و	)30.8%(	و	)46.6%(	لكل	منها	على	التوايل.	وت�شتحوذ	تلك	الدول	على	ما	ن�شبته	)68.4%(	من	اإجمايل	

ال�شادرات	النفطية		لل�شلطنة.			

	�شكلت	ال�شادرات	النفطية	اإىل	ال�شني	ما	ن�شبته	)35.4%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين	خالل	تلك	الفرتة	،	

حيث	بلغ	حجم	ال�شادرات	النفطية	املوجهة	لالأ�شواق	ال�شينية	نحو	)23.3(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)18.8(	مليون	

برميل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.		وجاءت	تايالند	يف	املرتبة	الثانية	وبن�شبة	)	16.8%(	من	اإجمايل	ال�شادرات	

النفطية	العمانية،	يليها	اليابان	وبن�شبة	)16.2%(	ثم	تايوان	وكوريا	و�شنغافورة		وبن�شبة	)7.2%(	و	)3.2%(	و	)%1.5(	

لكل	منها	وعلى	التوايل.
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من	جهة	اأخرى،	ارتفع	اإجمايل	اإنتاج	الغاز	خالل	الربع	االأول	من	عام	2010م		بن�شبة	)3.9%(	لي�شل	اإىل	)278161(	

مليون	قدم	مكعب	مقارنة	ب	)	267795(	مليون	قدم	مكعب	يف	الربع	االأول	من	عام	2009م.	كما	ارتفعت	كميات	االإنتاج	

خالل	�شهر	مار�ض	2010م	عنها	يف	�شهر	فرباير		بن�شبة	)17.8%(،	جاءت	يف	معظمها	من	الزيادة	يف	كميات	اإنتاج	الغاز	

غري	امل�شاحب.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

االأ�شهر	االأربعة	االأوىل	من	العام	اجلاري	ت�شجل	ارتفاعـًا	يف		اإنتاج	النفط	بن�شبة	)8.7%(	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م

االأ�شهر	 خالل	 النفط	 اإنتاج	 اإجمايل	 يف	 ارتفاعًا	 الوطني	 االقت�شاد	 وزارة	 عن	 ال�شادرة	 االإح�شائية	 البيانات	 �شجلت	 	 	

االأربعة	االأوىل	من	العام	اجلاري	2010م	)	يناير	-	ابريل	(	2010م	بن�شبة	)8.7%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	

اإنتاج	النفط	اخلام	بن�شبة	)8%(	واملكثفات	النفطية	 البيانات	زيادة	 اإىل	)102.6(	مليون	برميل.	واأظهرت	تلك	 لت�شل	

بن�شبة	)14.6%(	لت�شل	اإىل	)89.9(	مليون	برميل	و)12.7(	مليون	برميل	لكل	منها	على	التوايل.	كما	�شجل	متو�شط	

االإنتاج	اليومي	من	النفط	ومتو�شط	�شعره	ارتفاعات	متفاوتة	بلغت	)8.7%(	و)70.4%(	لكل	منها	على	التوايل	خالل	تلك	

الفرتة.

و�شهد	�شهر	اأبريل	املا�شي		من	العام	اجلاري	تراجعًا	طفيفًا	يف	كل	من	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط،	ومتو�شط	اأ�شعاره	

وبن�شبة	)0.04%(	لكل	منهما	وذلك	مقارنة	ب�شهر	مار�ض	من	نف�ض	العام،	فقد	بلغ	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	خالل	

�شهر	ابريل	)853.3(	األف	برميل	ومتو�شط	�شعره	)73.88(	دوالر	للربميل	مقابل	)	861.4(	األف	برميل		و	)77.04(	

دوالر	للربميل	يف	�شهر	مار�ض.

كما	اأو�شحت	البيانات	باأن	ال�شادرات	النفطية	لل�شلطنة	حققت	ارتفاعًا	ملمو�شًا	وبن�شبة	)14.8%(	يف	االأربعة	ا�شهر	االأوىل	

من	عام	2010م	لت�شل	اإىل	نحو	)90.8(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)79.1(	مليون	برميل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	

2009م.		و�شهدت	تلك	الفرتة	ارتفاعًا	يف	�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	لكل	من	�شنغافورة	وتايالند	واليابان	وال�شني	مبعدالت	

متفاوتة	بلغت	)61.3%(	و	)41.2%(	و	)32%(	و	)23.9%(	لكل	منها	على	التوايل،	بينما	انخف�شت	تلك	ال�شادرات	لكل	

من	كوريا	وتايوان	بن�شبة	)60.7%(	و	)3.6%(	على	التوايل.	

واأ�شارت	االح�شائيات	ال�شادرة		عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأي�شا	اإىل	اأن		ال�شادرات	النفطية	لكل	من	ال�شني	وتايالند	

واليابان	�شكلت	ما	ن�شبته	)67.2%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين	خالل	تلك	الفرتة،	حيث	بلغ	حجم	ال�شادرات	

النفطية	املوجهة	لالأ�شواق	ال�شينية		نحو	)34(	مليون	برميل	وبن�شبة	)38%(	مقارنة	بنحو	)27.5(	مليون	برميل	وبن�شبة	

وبن�شبة	 اليابان	 و	 	)%16	( وبن�شبة	 الثانية	 املرتبة	 تايالند	يف	 وجاءت	 	 الفرتة	من	عام	2009م.	 نف�ض	 )34.8%(	خالل	

)13%(	مقارنة		بنحو		)13.3%(	و	)11.6%(	لكل	منها	على	التوايل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.
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من	جهة	اأخرى		اأو�شحت	البيانات		االإح�شائية		ارتفاع	اإجمايل	اإنتاج	الغاز	خالل	االأ�شهر	االأربعة	االأوىل	من	العام	اجلاري	

بن�شبة	)4.7%(	لي�شل	اإىل	)368.989(	مليون	قدم	مكعب	مقارنة	بـ	)352.299(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة		

من	عام	2009م	،	اإال	اأن	كميات	االإنتاج	انخف�شت	خالل	�شهر	اأبريل	2010م	بن�شبة	)9.7%(	نتيجة	انخفا�ض	اإنتاج	الغاز	

غري	امل�شاحب	يف	ذلك	ال�شهر	بن�شبة	)10.9%(	عن	كميات	اإنتاجه	يف	�شهر	مار�ض	2010م.					
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

االأ�شهر	اخلم�شة	االأوىل	من	عام	2010م	ت�شجل	ارتفاعًا	يف		اإنتاج	النفط	بن�شبة	)8.8%(	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م

	�شهدت	االأ�شهر	اخلم�شة	االأوىل	من	عام	2010م	ارتفاعًا	يف	كميات	اإنتاج	النفط	بن�شبة	)8.8%(	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	

من	عام	2009م	.		و�شجلت	البيانات	االإح�شائية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ارتفاعًا	يف	اإجمايل	اإنتاج	ال�شلطنة	

من	النفط	من	)119.3(	مليون	برميل	خالل	االأ�شهر	اخلم�شة	االأوىل	من	عام	2009م	اإىل	نحو	)129.8(	مليون	برميل	

خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2010م	.		

اإىل	 اإنتاج	النفط	اخلام	بن�شبة	)7.9%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)15.3%(	لت�شل	 البيانات	زيادة	 اأظهرت	تلك	 	وقد	

نحو)113.7(	مليون	برميل	و	)16.1(	مليون	برميل	لكل	منها	على	التوايل،	و�شجل	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	

ارتفاعًا	بلغ	)8.8%(	خالل	تلك	الفرتة		لي�شل	اإىل	)859.4(	األف	برميل/يوم.	كما	ارتفع	متو�شط	�شعر	برميل	النفط	

خالل	نف�ض	الفرتة	بنحو	)70.2%(	وذلك	من	)44.84(	دوالر/برميل	يف	العام	2009م	اإىل	)76.34(	دوالر/برميل	يف	

عام	2010م.			

االأوىل	من	عام	2010م	 ا�شهر	 ن�شبته	)15.1%(	يف	اخلم�شة	 بلغت	 ارتفاعًا	جيدًا	 لل�شلطنة	 النفطية	 ال�شادرات	 و�شجلت	

لت�شل	اإىل	نحو	)112.6(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)97.8(	مليون	برميل	يف	ذات		الفرتة	من	عام	2009م.		و�شهدت	

تلك	الفرتة	ارتفاعًا	يف	�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	لكل	من	اليابان		وتايالند	وال�شني	و�شنغافورة	بن�شب	بلغت	)%55.5(،	

)20.7%(،	)32.1%(	و)94.7%(	لكل	منها	على	التوايل،	بينما	انخف�شت	تلك	ال�شادرات	لكل	من	كوريا	وتايوان	بن�شبة	

)52.1%(	و	)21.8%(	على	التوايل.	

ويظهر	التوزيع	اجلغرايف	ل�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	اأن	ال�شني	هي	ال�شوق	االأول	لتلك	ال�شادرات			حيث	ا�شتوردت	نحو	

)41.6(	مليون	برميل	من	النفط	العماين	خالل	اخلم�شة	اأ�شهر	االأوىل	من	عام	2010م،	اأي		ما	ن�شبته	)37%(	من	اإجمايل	

�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	خالل	تلك	الفرتة،	مقارنة	بن�شبة	)32.2%(	ا�شتوردتها	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	

وتاأتي	تايالند	يف	املرتبة	الثانية	تليها	اليابان	يف	املرتبة	الثالثة	حيث	ا�شتوردتا	نحو	)17.2(	مليون	برميل	و	)	16.4(	مليون	

برميل	على	التوايل،	اأي	ما	ن�شبته	)	15.3%(	و)	14.6%(	من	اإجمايل	�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	خالل	تلك	الفرتة.
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و�شهدت	االأ�شهر	اخلم�شة	االأوىل	من	عام	2010م	ارتفاعا	يف	اإجمايل	اإنتاج	الغاز		بن�شبة	)6.1%(	لي�شل	اإىل	)470.644(	

مليون	قدم	مكعب	مقارنة	ب	)	443.423(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة		من	عام	2009م.					
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

اإنتاج	النفط	ي�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)8.1%(	خالل	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بنف�ض	

الفرتة	من	العام	املا�شي

ت�شري	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	اأن	اإجمايل	اإنتاج	النفط	�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)8.1%(	خالل	

الن�شف	االأول	من	عام	2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	حيث		بلغت	كميات	االإنتاج	يف	الن�شف	االأول	من	عام	

2010م	نحو	)155(	مليون	برميل	مقابل	)143.5(	مليون	برميل	يف	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م،	حيث	ارتفع	اإجمايل	

اإنتاج	النفط	اخلام	خالل	تلك	الفرتة	بن�شبة	)7.4%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)%13.2(.		

و	�شجل	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	ارتفاعًا	بن�شبة	)8.1%(	خالل	تلك	الفرتة	لي�شل	اإىل	)856.7(	األف	برميل	

االأول	من	عام	 الن�شف	 النفط	خالل	 �شعر	 بلغ	متو�شط	 بن�شبة	)69.7%(،	حيث	 النفط	 �شعر	 ارتفع	متو�شط	 يوميا.	كما	

2010م	نحو	)77.57(	دوالر	للربميل	مقارنة	بنحو	)45.72(		دوالر/	برميل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.

و�شهدت	اإجمايل	�شادرات	ال�شلطنة	من	النفط	خالل	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	ارتفاعًا	بن�شبة	)13.5%(	مقارنة	

بالن�شف	االأول	من	عام	2009م،	لت�شل	اإىل	)133.6(	مليون	برميل	مقابل	)117.7(	مليون		برميل	يف	عام	2009م.	فقد	

ارتفعت	�شادرات	ال�شلطنة	لكل	من	اليابان	و	ال�شني	و	تايالند	بن�شبة	)39.8%(	و)25.4%(	و)16.9%(	على	التوايل،	

حيث	ا�شتوردت	هذه	الدول	نحو	)67%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين.	كما	ارتفعت	�شادرات	النفط	العماين	اإىل	

�شنغافورة		ب�شكل	كبري	خالل	تلك	الفرتة	وبنحو	)159.5%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	يف	املقابل،	انخف�شت	

�شادرات	ال�شلطنة	من	النفط	اإىل	كوريا	بن�شبة	)-49.1%(	خالل	نف�ض	الفرتة.

كما	اأظهرت	البيانات	ال�شادرة	ارتفاع	اإجمايل	اإنتاج	الغاز	خالل	الن�شف	االأول	من	عام	2010م	بن�شبة	)6.3%(	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	لي�شل	اإىل	)563551(	مليون	قدم	مكعب	مقارنة	ب	)530140(	مليون	قدم	مكعب	خالل	

نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

اإنتاج	النفط	ي�شجل	ارتفاعًا	بن�شبة	)7.8%(	يف	االأ�شهر	ال�شبعة	االأوىل	من	عام	2010م		مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م

عام	 من	 االأوىل	 ال�شبعة	 االأ�شهر	 خالل	 النفط	 اإنتاج	 اإجمايل	 اأن	 الوطني	 االقت�شاد	 وزارة	 عن	 ال�شادرة	 البيانات	 ت�شري	 	

اإىل	نحو	)182.1(	مليون	 لت�شل	 الفرتة	من	عام	2009م	 بنف�ض	 ن�شبته	)7.8%(	مقارنة	 بلغت	 ارتفاعًا	 2010م	�شجلت	

برميل	مقارنة	بنحو	)169(	مليون	برميل	مت	اإنتاجها	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.	واأظهرت	تلك	البيانات	زيادة		

اإنتاج	النفط	اخلام	بن�شبة	)7.1%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)12.3%(	لت�شل	اإىل	)159.6(	و	)22.5(	مليون	طن	لكل	

منها	على	التوايل.	و�شجل	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	خالل	نف�ض	الفرتة	ارتفاعًا	بلغت	ن�شبته	)7.8%(	لي�شل	اإىل	

)858.8(	األف	برميل/يوم،	كما	�شهد	متو�شط	�شعر	النفط	ارتفاعًا	كبريًا	وبن�شبة	)63.5%(	حيث	�شجل	متو�شط	�شعر	

النفط	خالل	تلك	الفرتة		)77.52(	دوالر/للربميل.		

و�شهد	�شهر	يوليو	2010م	مقارنة	ب�شهر	يونيو	من	ذات	العام	ارتفاعا	يف	معدل	اإنتاج	النفط	ومتو�شط	االإنتاج	اليومي	بن�شبة	

)6.7%(	و)3.2%(	على	التوايل،	بينما	انخف�ض	متو�شط	ال�شعر	بنحو	)7.7%(	حيث	تراجع	من	)83.7(	دوالر	يف	�شهر	

يونيو	2010م	اإىل	)77.22(	دوالر	يف	�شهر	يوليو.	

حقق		اإجمايل	ال�شادرات	النفطية	لل�شلطنة	ارتفاعًا	ملمو�شًا	خالل	االأ�شهر	ال�شبعة	االأوىل	من	عام	2010م	لت�شل	اإىل	نحو	

)154.5(	مليون	برميل	وبزيادة	ن�شبتها	)12.3%(	مقارنة	عن	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	وارتفعت	حجم	ال�شادرات	

	)%29.5( و	 و)%36.4(	 	)%126.7( بلغت	 بن�شب	 وتايالند	 وتايوان	 	 واليابان	 	 وال�شني	 	 �شنغافورة	 من	 لكل	 النفطية	

و)12.2%(	و	)6.6%(	على	التوايل.				

	تعترب	ال�شني	الوجهة	االأوىل	ل�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	فقد	�شكلت	ال�شادرات	النفطية	اإىل	ال�شني	ما	ن�شبته	)%41.7(	

من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين	خالل	تلك	الفرتة	،	حيث	بلغ	حجم	ال�شادرات	النفطية	املوجهة	لالأ�شواق	ال�شينية	

نحو	)64.5(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)47.3(	مليون	برميل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.		وجاءت	اليابان	يف	

املرتبة	الثانية	وبن�شبة	)	14.1%(	وتايالند	ثالثًا	وبن�شبة	)	13.6%(،	ويالحظ	خالل	هذه	الفرتة	تراجع	حجم	ال�شادرات	

النفطية	اإىل	كوريا	بنحو	)53.9%(	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	
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		ارتفع	اإجمايل	اإنتاج	الغاز	خالل	االأ�شهر	ال�شبعة	االأوىل	من	عام	2010م		بن�شبة	)8.7%(	لي�شل	اإىل	)674660(	مليون	

قدم	مكعب	مقارنة	بـ	)620838(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	كما	ارتفعت	كميات	االإنتاج	خالل	

�شهر	يوليو	2010م	عنها	يف	�شهر	يونيو	من	نف�ض	العام		بن�شبة	)19.6%(،	جاءت	يف	معظمها	من	الزيادة	يف	كميات	اإنتاج	

الغاز	غري	امل�شاحب	وبن�شبة	)22.7%(	يف	حني	مل	تتجاوز	الزيادة	يف	اإنتاج	الغاز	امل�شاحب	ما	ن�شبته	)%6.7(.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

ارتفاع	اإنتاج	ال�شلطنة	النفطي	بن�شبة	)7%(يف	ثمانية	اأ�شهر

اأو�شحت	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأن	اإجمايل	اإنتاج	النفط	خالل	االأ�شهر	الثمانية	االأوىل	من	عام	

2010م	�شجلت	ارتفاعًا	بلغت	ن�شبته	)7%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	لت�شل	اإىل	نحو	)208.5(	مليون	برميل	

مقارنة	بنحو	)	195(	مليون	برميل	مت	اإنتاجها	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.	واأظهرت	تلك	البيانات	زيادة		اإنتاج	

النفط	اخلام	بن�شبة	)6.7%(	واملكثفات	النفطية	بن�شبة	)8.7%(	لت�شل	اإىل	)183.0	(	و)25.5(	مليون	طن	لكل	منها	

على	التوايل.	و�شجل	متو�شط	االإنتاج	اليومي	من	النفط	خالل	نف�ض	الفرتة	ارتفاعًا	بلغت	ن�شبته	)7%(	لي�شل	اإىل	)858.2(	

األف	برميل	يف	اليوم،	كما	�شهد	متو�شط	�شعر	النفط	ارتفاعًا	كبريًا	وبن�شبة	)53.6%(	حيث	�شجل	متو�شط	�شعر	النفط	

خالل	تلك	الفرتة		)77.09(	دوالر	للربميل.				

	

اأما	اإجمايل	ال�شادرات	النفطية	لل�شلطنة	فقد	حقق	ارتفاعًا	ملمو�شًا	خالل	االأ�شهر	الثمانية	االأوىل	من	عام	2010م	لت�شل	

اإىل	نحو	)175.9(	مليون	برميل	وبزيادة	ن�شبتها	)11.3%(	مقارنة	عن	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	وارتفعت	حجم	

ال�شادرات	النفطية	لكل	من	�شنغافورة		وال�شني	واليابان		بن�شب	بلغت	)49.9%(	و)43.5%(	و)27.1%(	على	التوايل.				

�شكلت	 فقد	 النفطية	 ال�شلطنة	 ل�شادرات	 االأوىل	 الوجهة	 هي	 ال�شني	 اأن	 اإىل	 الوزارة	 عن	 ال�شادرة	 البيانات	 واأ�شارت	 	

ال�شادرات	النفطية	اإليها	ما	ن�شبته	)42.6%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين	خالل	تلك	الفرتة،	حيث	بلغ	حجم	

النفطية	املوجهة	لالأ�شواق	ال�شينية	نحو	)74.9(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)52.2(	مليون	برميل	خالل	 ال�شادرات	

نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.		وجاءت	اليابان	يف	املرتبة	الثانية	وبن�شبة	)14.7%(	وتايالند	ثالثًا	وبن�شبة	)	%12.6(	،	

ويالحظ	خالل	هذه	الفرتة	انخفا�ض	حجم	ال�شادرات	النفطية	اإىل	كوريا	بن�شبة	)56.1%(	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	من	

عام	2009م.	
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اإنتاج	الغاز	خالل	االأ�شهر	الثمانية	االأوىل	من	عام	2010م		 اأو�شحت	البيانات	ارتفاع	اإجمايل	 وبالن�شبة	الإنتاج	الغاز	فقد	

بن�شبة	)7.7%(	لي�شل	اإىل	)772856(	مليون	قدم	مكعب	مقارنة	بـ	)717769(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة	من	

عام	2009م	.	ويالحظ	خالل	�شهر	اأغ�شط�ض	انخفا�ض	كميات	االإنتاج	من	الغاز	الطبيعي	بن�شبة	)11.6%(	عنها	يف	�شهر	

يوليو	من	نف�ض	العام	ب�شبب	الرتاجع	يف	اإنتاج	الغاز	غري	امل�شاحب	بن�شبة	)13.9%(	يف	الوقت	الذي	حافظ	فيه	اإنتاج	الغاز	

امل�شاحب	على	نف�ض	معدالت	اإنتاجه	يف	�شهر	يوليو.		
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االقت�شاد	الوطني	:

	اإنتاج	ال�شلطنة	النفطي	يرتفع	بن�شبة	)6.6%(	خالل	ال�شهور	الع�شرة	االأوىل	من	عام	2010م

		�شجل	اإجمايل	اإنتاج	النفط	خالل	الع�شرة	�شهور	االأوىل	من	عام	2010م		ارتفاعًا	ملحوظًا	بلغت	ن�شبته	)	6.6%(	مقارنة	

بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.		وت�شري	البيانات	االإح�شائية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأن	اإجمايل	اإنتاج	النفط	

و�شل	اإىل	نحو	)261.7(	مليون	برميل	يف	نهاية	�شهر	اأكتوبر	من	عام	2010م		مقارنة	بنحو	)245.4(	مليون	برميل	مت	

اإنتاجها	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.	واأظهرت	تلك	البيانات	زيادة	اإنتاج	النفط	اخلام	بن�شبة	)6.6%(	واملكثفات	

االإنتاج	 و�شهد	متو�شط	 	 	. التوايل	 لكل	منها	على	 برميل	 و	)32.1(	مليون	 اإىل	)229.5(	 لت�شل	 بن�شبة	)%7(	 النفطية	

�شجل	 ،	كما	 اليوم	 برميل	يف	 األف	 ليبلغ	)860.8(	 الفرتة	 تلك	 ن�شبته	)6.6%(	خالل	 بلغت	 ارتفاعًا	 النفط	 اليومي	من	

متو�شط	�شعر	النفط	ارتفاعًا	كبريًا	وبن�شبة	)41.9%(	لي�شل	اإىل	)76.38(	دوالر	للربميل	خالل	نف�ض	الفرتة	.				

	

حقق	اإجمايل	ال�شادرات	النفطية	لل�شلطنة	ارتفاعًا	ملمو�شًا	خالل	ال�شهور	الع�شرة	االأوىل	من	عام	2010م	لت�شل	اإىل	نحو	

)220.2(	مليون	برميل	وبزيادة	ن�شبتها	)10.4%(	عن	الفرتة	املماثلة	من	عام	2009م.	وارتفع	حجم	ال�شادرات	النفطية	

انخف�شت	 بينما	 التوايل،	 على	 و)%11.7(	 و)%40.1(	 	)%117.7( بلغت	 بن�شب	 	 واليابان	 وال�شني	 �شنغافورة	 من	 لكل	

ال�شادرات	النفطية	لكل	من	كوريا	وتايوان	وتايالند	بن�شبة	)55.5%(	و	)17.8%(	و)9.8%(	لكل	منها	على	التوايل	.

	حافظت	ال�شني	خالل	ال�شهور	الع�شرة	االأوىل	من	عام	2010م	على	مكانتها	املتقدمة	كوجهة	رئي�شية	ل�شادرات	ال�شلطنة	

النفطية	،	فقد	�شكلت	ال�شادرات	النفطية	اإىل	ال�شني	ما	ن�شبته	)42%(	من	اإجمايل	�شادرات	النفط	العماين	خالل	تلك	

الفرتة	،	حيث	بلغت	كميات	النفط	العماين	املوجهة		لالأ�شواق	ال�شينية	نحو	)91.4(	مليون	برميل	مقارنة	بنحو	)65.2(	

مليون	برميل	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	.	وجاءت	اليابان	يف	املرتبة	الثانية	وبن�شبة	)14%(	وتايالند	ثالثًا	وبن�شبة	

)12%(.	ويالحظ	خالل	هذه	الفرتة	تراجع	االأهمية	الن�شبية	ل�شادرات	ال�شلطنة	النفطية	اإىل	كوريا	من	نحو	)11	%(	خالل	

الع�شرة	اأ�شهر	االأوىل	من	عام	2009م	اإىل	نحو	)4	%(	لنف�ض	الفرتة	من	عام	2010م.				
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		ارتفع	اإجمايل	اإنتاج	الغاز	خالل	ال�شهور	الع�شرة	االأوىل	من	عام	2010م		بن�شبة	)7.1%(	لي�شل	اإىل	)970332(	مليون	

قدم	مكعب	مقارنة	ب	)906298(	مليون	قدم	مكعب	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	وارتفعت	كميات	االإنتاج	خالل	

�شهر	اأكتوبر	2010م		عن	كمياتها	املنتجة	خالل	�شهر	�شبتمرب	ب�شكل	طفيف	وبنحو	)1.3%(،	حيث		ارتفعت	كميات	االإنتاج	

من	الغاز	امل�شاحب	بن�شبة	)2.8%(،	والغاز	غري	امل�شاحب	بن�شبة	)1%(	تقريبًا.	
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 الت�صخم

وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	ي�شجل	ارتفاعًا	يف	يناير	2010م		بن�شبة	)%1.7(	

اأظهرت	اأحدث	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	حول	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	اإىل	ارتفاع	موؤ�شر	

يناير	2010م	مقارنة	 اإىل	)1.7%(	يف	 املا�شي	2009م	 العام	 ال�شلطنة	من	)0.9%(	يف	�شهر	دي�شمرب	من	 الت�شخم	يف	

بال�شهر	املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة.

كما	اأ�شارت	بيانات	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة	اإىل	ارتفاع	املوؤ�شر	العام	ل�شهر	يناير	2010	م	بن�شبة	

اإال	اأن	موؤ�شر	جمموعة	املواد	الغذائية	 )0.6%(		مقارنة	ب�شهر	دي�شمرب	2009م	؛	وبالرغم	من	االرتفاع	يف	املوؤ�شر	العام	

وامل�شروبات	والتبغ	والذي	ي�شكل	حوايل	)30%(	من	االأهمية	الن�شبية	لالإنفاق	قد	�شجل	انخفا�شًا	بن�شبة	)-%0.3(.

من	 كل	 والتبغ،	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	 موؤ�شر	جمموعة	 انخفا�ض	 �شاهمت	يف	 التي	 ال�شلعية	 املجموعات	 اأبرز	 وكانت	

جمموعة	اخل�شروات،	وجمموعة	االأ�شماك	واملنتجات	البحرية،	وجمموعة	البقوليات	اجلافة	واملعلبة،		وجمموعة	املك�شرات	

ال�شكر	 جمموعة	 �شجلت	 بينما	 التوايل.	 على	 و)-%0.1(	 و)-%0.4(	 و)-%2.6(	 	)%5.8-( بن�شب	 انخف�شت	 حيث	

ومنتجاته	والع�شل	ارتفاعا	بن�شبة	)2.6%(	يف	�شهر	يناير	2010م	مقارنة	ب�شهر	دي�شمرب2009م.

االرتفاع،	 اإىل	 العام	 املوؤ�شر	 دفع	 �شاهم	يف	 متفاوته	مما	 بن�شب	 ارتفاعًا	 االأخرى	 ال�شلعية	 املجموعات	 معظم	 �شهدت	 كما	

االأخرى،	وجمموعة	 ال�شخ�شية	واخلدمات	 ال�شلع	 النقل	واالت�شاالت،	وجمموعة	 ارتفعت	كل	من	جمموعة	خدمات	 حيث	

اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود،	وجمموعة	املن�شوجات	واملالب�ض	اجلاهزة	واالأحذية	بن�شب	)2.6%(	و)%0.8(	

و)0.7%(	و)0.2%(	على	التوايل	يف	عام	2010م	.	باالإ�شافة		اإىل	جمموعة	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	وجمموعة	الثقافة	

واخلدمات	الرتفيهية	والتي	ارتفعت	بن�شبة	)0.1%(	لكل	منهما.	يف	املقابل	ا�شتقرت	اأ�شعار	جمموعة	اخلدمات	ال�شحية،		

وجمموعة	اخلدمات	التعليمية.

وقد	�شجل	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	تباينًا	خالل	�شهر		يناير	2010م	مقارنة	ب�شهر	

ظفار	 وحمافظة	 ال�شرقية	 املنطقة	 وتليها	 	)%1( بن�شبة	 	 ارتفاعًا	 اأعلى	 م�شقط	 حمافظة	 �شجلت	 فقد	 	، 2009م	 دي�شمرب	

بن�شبة	)0.6%(	لكل	منهما،	و�شجلت	منطقة	الظاهرة	ارتفاعًا	بن�شبة	)0.4%(.بينما	�شهدت	منطقة	الباطنة	انخفا�شًا	يف	

االأ�شعار	بن�شبة	)-0.1%(،	اأما	املنطقة	الداخلية		فقد	�شهدت	ا�شتقرارًا	يف	االأ�شعار.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

فرباير	املا�شي	ي�شهد	ا�شتقرارًا	يف	االأ�شعار

ال�شلطنة	 امل�شتهلكني	يف	 الأ�شعار	 القيا�شية	 االأرقام	 الوطني	حول	 االقت�شاد	 وزارة	 ال�شادرة	عن	 البيانات	 اأحدث	 اأظهرت	

ا�شتقرار	االأ�شعار	يف	�شهر	فرباير	2010م	مقارنة	مع	�شهر	يناير	من	نف�ض	العام،	كما	�شجلت	معدالت	الت�شخم	يف	فرباير	

2010م	انخفا�شًا	عن	م�شتوياتها	املحققة	يف	فرباير	2009م،	حيث	انخف�شت		من	)7.9%(	اإىل	)2%(	،	وذلك	مقارنة	

بال�شهر	املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة.

اأ�شعار	 ا�شتقرار	 اإىل	 2010م	 عام	 من	 يناير	 ب�شهر	 مقارنة	 فرباير	 �شهر	 يف	 االأ�شعار	 موؤ�شر	 ا�شتقرار	 يف	 ال�شبب	 يرجع	 	

واالت�شاالت،	 النقل	 والتبغ،	وجمموعة	خدمات	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	 الثالثة	وهي:	جمموعة	 الرئي�شية	 املجموعات	

وجمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	والتي	ت�شكل	نحو	)74%(	من	االأهمية	الن�شبية	ل�شلة	امل�شتهلك،	وذلك	

وال�شلع	 التعليمية،	 واخلدمات	 املنزلية،	 واالأدوات	 االأثاث	 ومنها	 املجموعات	 بع�ض	 يف	 الب�شيط	 االرتفاع	 من	 الرغم	 على	

ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى.	كما	انخفا�ض	املوؤ�شر	يف	جمموعات	اأخرى	وهي	جمموعة	املالب�ض	اجلاهزة	واملن�شوجات	

واالأحذية	،	وجمموعة	الثقافة	وخدمات	الرتفيه.

وقد	�شهدت	اأ�شعار	بع�ض	املواد	الغذائية	انخفا�شًا	خالل	�شهر	فرباير	2010م	حيث	انخف�شت	اأ�شعار	كل	من		اخل�شروات	

واالأ�شماك	واالأطعمة	اجلاهزة	االأخرى	بن�شبة	)3.9%(	و)0.3%(		و)0.1%(	على	التوايل	،	بينما	ارتفعت	اأ�شعار	كل	من	

ال�شكر	ومنتجاته	والع�شل	بن�شبة	)3.5%(	،	والبي�ض	بن�شبة	)1.5%(	والفواكه	بن�شبة	)0.6%(،	واللحوم	والدواجن	بن�شبة	

)0.3%(،	واحلليب	ومنتجاتها	،	والزيوت	والدهون	بن�شبة	)0.2%(	لكل	منهما.

وعلى	م�شتوى	املناطق	فقد	�شجل		املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	تباينًا	خالل	�شهر		فرباير	

2010م	مقارنة	ب�شهر	يناير	من	نف�ض	العام	،	فقد	�شجلت	حمافظة	م�شقط	وحمافظة	ظفار	ومنطقة	الظاهرة	ا�شتقرار	يف	

االأ�شعار	.	بينما	اأظهرت	املنطقة	ال�شرقية	ارتفاعًا	طفيفًا	بن�شبة	)0.2%(،	ومنطقتي	الباطنة	والداخلية	ارتفاعًا	طفيفًا	

كذلك	بن�شبة	)0.1%(	لكل	منها.
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االقت�شاد	الوطني	:

معدالت	الت�شخم	ترتاجع	ب�شكل	طفيف	خالل	�شهر	مار�ض	2010م	وبن�شبة	)0.1%(	مقارنة	مع	

فرباير	املا�شي

			اأظهرت	اأحدث	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	حول	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة	

العام	حيث	انخف�ض	 الت�شخم	خالل	�شهر	مار�ض	من	عام	2010م	مقارنة	ب�شهر	فرباير	من	نف�ض	 ا�شتقرارًا	يف	معدالت	

الرقم	القيا�شي	لالأ�شعار	من	)132(	نقطة	يف	�شهر	فرباير	اإىل	)131.9(	نقطة	يف	�شهر	مار�ض	وبن�شبة	)0.1%(	.	وعلى	

امل�شتوى	ال�شنوي	اظهر	موؤ�شر	الت�شخم	انخفا�شا	ملمو�شا	يف	�شهر	مار�ض	2010م	مقارنة	بنف�ض	ال�شهر	من	عام	2009م	

حيث	انخف�ض	من	)6.2%(	اإىل	نحو	)%2.6(	.	

املواد	 ملجموعة	 القيا�شي	 الرقم	 انخفا�ض	 العام	 نف�ض	 من	 فرباير	 �شهر	 مع	 مقارنة	 2010م	 مار�ض	 �شهر	 خالل	 ويالحظ	

الرقم	 ارتفع	 	، املقابل	 .	ويف	 بن�شبة	)%0.5(	 االأخرى	 ال�شخ�شية	واخلدمات	 وال�شلع	 	، بن�شبة	)	%0.3(	 والتبغ	 الغذائية	

القيا�شي-	ب�شكل	طفيف-	ملجموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	،والثقافة	وخدمات	الرتفيه	بن�شبة	)%0.2(	

لكل	منها	،	واملن�شوجات	واملالب�ض	اجلاهزة	واالأحذية	،	واالأثاث	واالأدوات	املنزلية	بن�شبة	)0.1%(	لكل	منها	.	كما	ا�شتقرت	

اأ�شعار	املجموعات	الرئي�شية	التالية:	اخلدمات	الطبية	وخدمات	النقل	واالت�شاالت	واخلدمات	التعليمية.

بنحو	 ال�شلع	 �شلة	 من	 	)%30( نحو	 ي�شكل	 – والذي	 والتبغ	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	 ملجموعة	 القيا�شي	 الرقم	 تراجع	

االأ�شماك	ومنتجاتها	 اأ�شعار	 اإىل	تراجع	 ال�شبب	يف	ذلك	 ،	ويرجع	 )0.3%(	خالل	�شهر	مار�ض	عن	�شهر	فرباير	2010م	

البحرية	بن�شبة	)3.3%(	والفواكه	بن�شبة	)1.4%(	والبقوليات	اجلافة	واملعلبة	بن�شبة	)0.9%(	واحلبوب	ومنتجاتها	بن�شبة	

)0.6%(	والبي�ض	بن�شبة	)0.6%(	والبهارات	وامللح	بن�شبة	)0.2%(	.	بينما	ارتفعت	اأ�شعار	كل	من	اخل�شراوات	والزيوت	

والدهون	واحلليب	ومنتجاتها	واللحوم	والدواجن	بن�شبة	)1.4%(و	)1%(	و	)0.3%(	و	)0.2%(	لكل	منها	على	التوايل	.

وعلى	م�شتوى	املناطق	،		�شجل	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	م�شقط	ارتفاعا	طفيفا	بنحو	)0.1%(	،	يف	الوقت	الذي	

�شجل	فيه	املوؤ�شر	انخفا�شا	يف	كل	من	املنطقة	ال�شرقية	واملنطقة	الداخلية	بن�شبة	)	0.3%(	لكل	منها	،	ويف	منطقة	الباطنة	

بن�شبة	)0.2%(	ويف	حمافظة	ظفار	بن�شبة	)0.1%(	يف	حني	ا�شتقر	موؤ�شر	االأ�شعار	يف	منطقة	الظاهرة	عند	م�شتواه	خالل	

�شهر	فرباير	املا�شي.		
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االقت�شاد	الوطني	:

)3.1%(	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ابريل	املا�شي

الت�شخم	خالل	�شهر	ابريل	املا�شي	 اأن	معدل	 اإىل	 البيانات	االإح�شائية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	 اأو�شحت	

من	العام	اجلاري	بلغ	نحو	)3.1%(،	منخف�شًا	عن	الن�شبة	امل�شجلة	خالل	�شهر	اإبريل	من	العام	املا�شي	2009م	والبالغة	

)4.9%(،	ومرتفعًا	عن	ن�شبة	الت�شخم	امل�شجل	يف	�شهر	مار�ض	املا�شي	من	العام	اجلاري	والبالغ	نحو	)%2.6(.		

وقد	�شهد	�شهر	ابريل	من	هذا	العام	2010	ارتفاعا	طفيفا	يف	موؤ�شر	الت�شخم	وبن�شبة	)0.3%(	مقارنة	ب�شهر	مار�ض	من	

ال�شلع	ال�شخ�شية	 ال�شلعية	ومنها	جمموعة	 اأ�شعار	بع�ض	املجموعات	 اإىل	االرتفاع	يف	 ال�شبب	يف	ذلك	 العام.	ويرجع	 نف�ض	

واخلدمات	بن�شبة	)3.1%(،	وجمموعة	اخلدمات	الطبية	بن�شبة	)0.7%(،	واإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	بن�شبة	

والذي	 	،)%0.1( بن�شبة	 التعليمية	 واخلدمات	 	، 	)%0.2( بن�شبة	 واالأحذية	 واملن�شوجات	 اجلاهزة	 واملالب�ض	 	،)%0.5(

ال�شلعية	االأخرى	مثل	جمموعة	خدمات	النقل	واالت�شاالت	التي	انخف�شت	 فاق	معدالت	االنخفا�ض	يف	بع�ض	املجموعات	

بن�شبة	)0.7%(،	وجمموعة	الثقافة	وخدمات	الرتفيه	بن�شبة	)0.2%(.	يف	الوقت	الذي	ا�شتقرت	فيه	موؤ�شرات	االأ�شعار	يف	

جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ،	وجمموعة	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	.

يف	 االأهم	 املجموعة	 	- والتبغ	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	 جمموعة	 اأن	 اإىل	 لالأ�شعار	 القيا�شية	 االأرقام	 موؤ�شر	 اأو�شح	 كما	

�شلة	ال�شلع	والتي	ت�شكل	نحو	)30%(	من	االأهمية	الن�شبية	ل�شلة	ال�شلع	-	حافظت	خالل	�شهر	ابريل	2010م	على	م�شتويات	

اأ�شعارها		يف		�شهر	مار�ض	من	نف�ض	العام.	وقد	حتقق	هذا	اال�شتقرار	الن�شبي	يف	اأ�شعار	جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	

	،)%0.5( بن�شبة	 والفواكه	 	،)%0.2( بن�شبة	 والدواجن	 اللحوم	 من	 لكل	 االأ�شعار	 موؤ�شر	 ارتفاع	 من	 الرغم	 على	 والتبغ	

واحلليب	ومنتجاتها	بن�شبة	)0.4%(،	واخل�شراوات	بن�شبة	)0.2%(،	والبقوليات	اجلافة	واملعلبة	بن�شبة	)0.3%(،	واملواد	

الغذائية	اجلاهزة	بن�شبة	)0.3%(	-	يف	حني	انخف�شت	اأ�شعار	االأ�شماك	ومنتجاتها	البحرية	بن�شبة	)0.9%(،	واحلبوب	

والقهوة	 وال�شاي	 	)%0.7( بن�شبة	 ومنتجاته	 وال�شكر	 	،)%0.1( بن�شبة	 والدهون	 والزيوت	 	،)%0.2( بن�شبة	 ومنتجاتها	

بن�شبة	)%0.3(.

و	اأ�شارت	االإح�شائيات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	كذلك	اإىل	اأن	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	حمافظات	

ومناطق	ال�شلطنة	�شجل	تباينًا	خالل	�شهر	ابريل	مقارنة	ب�شهر	مار�ض،	فقد	�شجلت	املنطقة	الداخلية	اأعلى	ارتفاع	وبن�شبة	

بن�شبة	 ظفار	 فمحافظة	 	، 	)%0.3( وبن�شبة	 م�شقط	 حمافظة	 ثم	 	، 	)%0.4( بن�شبة	 الظاهرة	 منطقة	 تليها	 	)%0.5(

)0.2%(،	و�شجلت	كال	من	منطقة	الباطنة	واملنطقة	ال�شرقية	ارتفاعًا	طفيفا	وبن�شبة	)0.1%(	لكل	منها.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

موؤ�شر	الت�شخم	ي�شجل	)3.2%(	يف	مايو	2010م

�شجل	موؤ�شر	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة	تراجعًا	يف	معدالت	الت�شخم	خالل	�شهر	مايو	2010م	لت�شل	

اإىل	)3.2%(	مقارنة	مبعدل		)3.9%(	�شجلها	املوؤ�شر	خالل	نف�ض	ال�شهر	من	عام			2009م.	

واأ�شارت	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	اأن	موؤ�شر	الت�شخم	يف	�شهر	مايو	2010م		�شجل	ارتفاعا	طفيفا	

بن�شبة	)0.2%(	مقارنة	ب�شهر	اإبريل	من	نف�ض	العام،	وذلك	على	الرغم	من	انخفا�ض	موؤ�شر	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	

والتبغ	-	وهي	املجموعة	ذات	الوزن	الن�شبي	االأعلى	يف	�شلة	ال�شلع	حيث	ت�شكل	نحو	)30%(	فيها	-		اإال	اأن	ذلك	االنخفا�ض	

بن�شبة	 ومنتجاته	 وال�شكر	 بن�شبة	)%1.6(،	 الفواكة	 اأ�شعار	 الإنخفا�ض	 نتيجة	 ن�شبته	)%0.1(	 تتجاوز	 ومل	 موؤثرا	 يكن	 مل	

الزيوت	 اإىل	 باالإ�شافة	 	،)%0.5( بن�شبة	 ومنتجاتها	 واحلبوب	 	،)%0.6( بن�شبة	 واملعلبة	 اجلافة	 والبقوليات	 	،)%1.3(

والدهون	والبهارات	وامللح	التي	انخف�شت	اأ�شعارها	انخفا�شًا	طفيفًا.

اللحوم	 اأ�شعار	 ارتفعت	 فقد	 مايو،	 �شهر	 خالل	 الغذائية	 املواد	 �شلع	 بع�ض	 اأ�شعار	 يف	 ارتفاعًا	 املوؤ�شر	 اظهر	 املقابل،	 ويف	 	

	،)%0.2( وبن�شبة	 ومنتجاته	 واحلليب	 	،)%1.6( بن�شبة	 البحرية	 ومنتجاتها	 واالأ�شماك	 	،)%0.2( بن�شبة	 والدواجن	

واخل�شراوات	بن�شبة	)0.4%(.	اأما	ال�شاي	والقهوة		فارتفعت	اأ�شعارها	بن�شبة	)0.1%(	يف	ذلك	ال�شهر.

اأما	على	م�شتوى	املجموعات	ال�شلعية	االأخرى	فقد	�شهد	�شهر	مايو	ارتفاعًا	يف	اأ�شعار	بع�ض	املجموعات	ال�شلعية	وانخفا�شًا	

يف	اأ�شعار	بع�شها	االأخر،	حيث	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	ال�شلع	ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى	بن�شبة	)2.1%(	،	وجمموعة	

	، 	)%0.1( بن�شبة	 والوقود	 واملاء	 والكهرباء	 امل�شاكن	 اإيجار	 وجمموعة	 	، 	)%0.2( بن�شبة	 واالت�شاالت	 النقل	 خدمات	

وجمموعة	املالب�ض	اجلاهزة	واملن�شوجات	واالأحذية	بن�شبة	)%0.3(.

واأ�شارت	البيانات	اأي�شا	اإىل	انخفا�ض	اأ�شعار	كل	من	جمموعة	الثقافة	وخدمات	الرتفيه	بن�شبة	)1.1%(		وجمموعة	االأثاث	

اأ�شعار	جمموعة	اخلدمات	الطبية	وجمموعة	اخلدمات	التعليمية	حيث	مل	 واالأدوات	املنزلية	بن�شبة	)0.1%(.	وا�شتقرت	

ت�شجل	اأ�شعارها	اأي	تغيري	خالل	�شهر	مايو	2010م.		

وبع�ض	 الغذائية	 ال�شلع	 بع�ض	 اأ�شعار	 انخفا�ض	 اأن	 مايو	 �شهر	 لالأ�شعار	خالل	 القيا�شية	 االأرقام	 تطور	 ويالحظ	من	خالل	

املجموعات	ال�شلعية	االأخرى	كان	طفيفًا	ومل	يكن	كافيًا	اأو	موؤثرًا،	وكان	تاأثري	االرتفاع	يف	االأ�شعار	اأكرب	على	املوؤ�شر	لريتفع	

بنحو	)0.2%(	يف	�شهر	مايو	عن	�شهر	ابريل.		

كما	�شجل	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	تباينًا	خالل	�شهر	مايو	2010م	مقارنة	ب�شهر	

ابريل	،	فقد	�شجلت	حمافظة	م�شقط	اأعلى	ن�شبة	ارتفاع	يف	موؤ�شر	االأ�شعار	وبنحو)0.4%(	،	تلتها	منطقتي	الباطنة	وال�شرقية	

بن�شبة	)0.2%(	لكل	منها	،	ثم	حمافظة	ظفار	و�شجلت	ارتفاعًا	بن�شبة			)0.1%(	.	اأما	منطقتي	الظاهرة	والداخلية	فقد	

�شجلتا	انخفا�شًا	يف	موؤ�شر	االأ�شعار	بن�شبة	)0.3%(	لكل	منها	.
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ارتفاع	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	بن�شبة	)3.5%(	يف	�شهر	يونيو	املا�شي

ت�شري	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	ارتفاع	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	من	)2.9%(	يف	�شهر	يونيو	

2009م	اإىل	)3.5%(	يف	�شهر	يونيو	2010م	مقارنة	بال�شهر	املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة.

	كما	ت�شري	بيانات	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة	ل�شهر	يونيو2010م	اإىل	ارتفاع	يف	املوؤ�شر	العام	بن�شبة	

)0.5%(	مقارنة	ب�شهر	مايو	2010م	،	ويعزى	هذا	االرتفاع	اإىل		ارتفاع		موؤ�شر	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ	-	والذي	

�شاهمت	 التي	 ال�شلعية	 املجموعات	 اأبرز	 ومن	 	.)%0.9(	 بن�شبة	 	 	- لالإنفاق	 الن�شبية	 االأهمية	 من	 ي�شكل	حوايل	)%30(	

يف	ارتفاع	موؤ�شر	املواد	الغذائية	هي	جمموعة	االأ�شماك	واملنتجات	البحرية	،	وجمموعة	اخل�شروات	،	وجمموعة	احلليب	

ومنتجاته	والتي	ارتفعت	اأ�شعارها	بن�شبة	)13%(	و)4%(	و)0.5%(	على	التوايل.

بن�شبة	)%0.9(،	 واملعلبة	 اجلافة	 البقوليات	 ،	وجمموعة	 بن�شبة	)%1.8(	 وامللح	 البهارات	 اأ�شعار	جمموعة	 ارتفعت	 كما	

وجمموعة	ال�شاي	والقهوة	بن�شبة	)0.5%(	،	واملك�شرات	بن�شبة	)0.3%(،	وجمموعة	اللحوم	و	الدواجن	بن�شبة	)0.1%(.	يف	

املقابل،	انخف�شت		اأ�شعار	جمموعة	الفواكه	بن�شبة	)-2.2%(،	و	جمموعة	احلبوب	و	منتجاتها	وجمموعة	ال�شكر	ومنتجاته	

بن�شبة	)	-0.7%(	لكل	منهما،	باالإ�شافة	اإىل	انخفا�ض	اأ�شعار	الدهون	والزيوت	بن�شبة	)-%0.1(.

كما	اأ�شارت	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	جمموعة	ال�شلع	ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى	بن�شبة	

)1.6%(،	وجمموعة	املالب�ض	اجلاهزة	واملن�شوجات	واالأحذية	بن�شبة	)0.7%(	وجمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	

والوقود	بن�شبة	)0.3%(	،	و	جمموعة	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	بن�شبة	)%0.2(.

يف	املقابل،	�شهدت	اأ�شعار	جمموعة	اخلدمات	التعليمية	انخفا�شًا	بن�شبة	)-0.2%(	وجمموعة	خدمات	النقل	واالت�شاالت	

بن�شبة	)-0.1%(،	بينما	ا�شتقرت		اأ�شعار	كاًل	من	جمموعة	اخلدمات	الطبية	وجمموعة	الثقافة	واخلدمات	الرتفيهية.

و	�شجل		املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	ارتفاعًا	يف	جميع		حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة		خالل	�شهر		يونيو	2010م	مقارنة	

ب�شهر	مايو	من	نف�ض	العام	،	فقد	�شجلت	حمافظة	م�شقط	اأعلى	ارتفاعًا	وبن�شبة	)0.7%(،		تليها	منطقة	الباطنة	بن�شبة	

	)%0.3( بن�شبة	 	 والداخلية	 الظاهرة	 منطقتي	 يف	 االأ�شعار	 ارتفعت	 كما	 	.)%0.4( بن�شبة	 ظفار	 حمافظة	 و	 	،)%0.5(

و)0.2%(	على	التوايل.	و�شجلت	منطقة	ال�شرقية	اأقل	ارتفاع	وبن�شبة	)0.1(.
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ا�شتقرار	معظم	اأ�شعار	�شلع	املواد	الغذائية	يف	الن�شف	االأول	من	�شهر	رم�شان

اأظهرت	بيانات	حديثة	الأ�شعار	امل�شتهلكني	�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	ا�شتقرار	معظم	االأ�شعار	الأهم	ال�شلع	

يف	جمموعة	املواد	الغذائية	يف	االأ�شبوعني	الثالث	والرابع	من	�شهر	اأغ�شط�ض	املا�شي	اأي	االأ�شبوع	االأول	والثاين	من	�شهر	

رم�شان	املبارك	مقارنة	مع	متو�شط	االأ�شعار	امل�شجلة	يف	االأ�شبوع	االأول	والثاين	من	�شهر	اأغ�شط�ض	املا�شي	وذلك	يف	اأ�شواق	

حمافظة	م�شقط.

البقر	 اأ�شعار	كل	من	حلم	 ا�شتقرت	 اللحوم	والدواجن	الطازجة	واملجمدة،	حيث	 اأ�شعار	 ا�شتقرار	 البيانات	 اأو�شحت	 فقد	

وحلم	اخلروف	املجمد	واللحم	الغنم	الطازج	،	بينما	�شهدت	اأ�شعار	حلم	اخلروف	الطازج	ارتفاعا	بن�شبة	)0.5%(.	كما	

�شهد	معظم	اأنواع	االأرز	انخفا�شًا	يف	االأ�شعار،	حيث	انخف�شت	اأ�شعار	االأرز	الب�شمتي	الهندي	واالأرز	الب�شمتي	الباك�شتاين	

بني	)0.1%	اإىل	7.1%(	،	بينما	ا�شتقرت	اأ�شعار	باقي	اأنواع	االأرز	االأخرى	،	و�شهدت	اأ�شعار	الطحني	هي	االأخرى	ا�شتقرارًا	

يف	االأ�شعار.

ويف	املقابل	اأظهرت	البيانات	ارتفاع	اأ�شعار	معظم	اأنواع	االأ�شماك	يف	االأ�شبوع	االأول	والثاين	من	�شهر	رم�شان	املبارك	مقارنة	

مبتو�شط	االأ�شعار	يف	االأ�شبوع	قبل	�شهر	رم�شان،	حيث	�شجل	كل	من	العومة	والهامور	واجليذر		وال�شيمة	والكنعد		اأعلى	

معدل	ارتفاع	و	بن�شبة	)45.4%(	و	)13.7%(	و)7.2%(	و	)3.2%(	و	)3%(	على	التوايل.	يف	املقابل	انخف�شت	اأ�شعار	كل	

من	العقام	)القد(	بن�شبة	)8%(	وال�شهوة	بن�شبة	)%6.3(.	

يف	 ا�شتقرارا	 االأ�شناف	 بع�ض	 �شهدت	 حيث	 تذبذبًا	 �شهدت	 ومنتجاته	 احلليب	 اأ�شعار	 معظم	 اأن	 اإىل	 البيانات	 واأو�شحت	

االأ�شعار	بينما	�شهدت	بع�شها	انخفا�شًا	و�شجلت	االأخرى	ارتفاعا،	وذلك	خالل	االأ�شبوعني	االأول	والثاين	من	ال�شهر	الف�شيل	

مقارنه	باالأ�شبوعني	ال�شابقني	له،	حيث	ارتفع	كل	من		احلليب	الطازج	بن�شبة	)0.2%(	واحلليب	املجفف	بني	)0.2%	اإىل	

املكثف	 واحلليب	 االأمد	 للحليب	طويل	 بالن�شبة	 وكذلك	 بن�شبة	)%1.7(	 )الزبادي(	 الروب	 اأ�شعار	 وانخف�شت	 	. 	)%1.4

بن�شبة	)0.7%(	و)0.4%(	على	التوايل.	اأما	فيما	يتعلق	باأ�شعار	البي�ض	فقد	�شهد	البي�ض	املحلي	ا�شتقرارا	يف	االأ�شعار.	

وت�شري	اأ�شعار	جمموعة	الزيوت	والدهون	اإىل	اأن	زيت	الذرة	�شجل	انخفا�شًا	بن�شبة	تراوحت	بني	)1.4%	اإىل	2.1%(،	يف	

با�شتثناء	 اأ�شعارها	 ا�شتقرت	معظم	 البقوليات	اجلافة	فقد	 اأما	 االأ�شعار.	 ا�شتقرارا	يف	معظم	 ال�شمن	 اأ�شعار	 حني	�شهدت	

العد�ض	والذي	�شجل	انخفا�شا	بن�شبة	)0.1%(.		بينما	�شجل	ال�شكر	ال�شائب	ارتفاعًا	يف	االأ�شبوع	االأول	والثاين	من	�شهر	

رم�شان	املبارك	بن�شبة	)3.3%(	مقارنة	مبتو�شط	اأ�شعار	االأ�شبوعني	قبل	�شهر	رم�شان	املبارك.	اأما	يف	جمموعة		ال�شاي	

والقهوة	فقد	�شهدت	ارتفاع	اأ�شعار	ال�شاي	تراوحت	بني	)0.4%	اإىل	1.2%(،	كما	ارتفعت	اأ�شعار	القهوة	�شريعة	التح�شري	

بن�شب	بني	)0.3%	اإىل	5.7%(،	بينما	�شهدت	بع�ض	ال�شلع	لهذه	املجموعة	انخفا�شًا	بن�شب	ب�شيطة	وا�شتقرت	اأ�شعار	بع�شها	

االآخر.

وباملقارنة	بني	اأ�شعار	�شهر	رم�شان	للعام	اجلاري	1431هـ	مع	اأ�شعار		�شهر	رم�شان	للعام	املا�شي	1430هــ		يالحظ	ارتفاع	

اأ�شعار	املواد	الغذائية	خالل	االأ�شبوعني	االأول	والثاين	من	�شهر	رم�شان	لعام	1431هـ	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	ل�شهر	رم�شان	

املا�شي	لعام	1430هـ،	حيث	ارتفعت	اأ�شعار	كل	من	�شمك	الكنعد	وال�شيمة	والعومة	بن�شب	)9.9%(	و)13.6%(	و)%24.7(	

على	التوايل،	اأما	يف	جمموعة	اللحوم	فقد	ارتفع	اأ�شعار	حلم	اخلروف	الطازج	بن�شبة	)7.4%(	وحلم	الغنم	الطازج	بن�شبة	

)14.5%(	وحلم	اخلروف	املربد	بن�شبة	)30.9%(،	وارتفعت	اأ�شعار	احلليب	املكثف	بن�شبة	)10.4%(	واحلليب	املجفف	

من	)9.6%	اإىل	16.1%(،	كما	ارتفعت	اأ�شعار	البي�ض	املحلي	بن�شبة	ما	بني	)6.2%	اإىل	15.8%(،	وارتفعت	اأ�شعار	ال�شكر	

ال�شائب	بن�شبة	)32.1%(،	وال�شاي	ال�شائب	تراوحت	ما	ن�شبته	)8%	اإىل	12.5%(	،	اأما	اأ�شعار	�شاي	االأكيا�ض	والذي	ارتفع	

بني	)5.6%	اإىل	%9(.

اأما	اأ�شعار	كل	من	�شمك	اجليذر	والعقام	)القد(	فقد	انخف�شت	خالل	اال�شبوعني	االأول	والثاين	من	�شهر	رم�شان	احلايل	

اأ�شعار	الدجاج	املثلج	 بن�شبة	)21.6%(	و)14.4%(	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	�شهر	رم�شان	1430هـ،	وانخف�شت	كذلك	

بني	)8.7%	اإىل	9.8%(،	كما	انخف�شت	اأ�شعار	االأرز	ب�شمتي	هندي	بن�شبة	)16%(	والب�شمتي	الباك�شتاين	من	)12%	اإىل	

20.9%(،	فيما	انخف�شت	اأ�شعار	القهوة	ال�شائبه	بن�شبة	)7.9%(،	والقهوة	�شريعة	التح�شري	بن�شبة	)7%(،	كما	انخف�شت	

اأ�شعار	الزيوت	بن�شب	طفيفة.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

ا�شتقرار	معظم	اأ�شعار	�شلع	املواد	الغذائية	يف	الن�شف	الثاين	من	�شهر	رم�شان

اأظهرت	بيانات	حديثة	الأ�شعار	امل�شتهلكني	�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	ا�شتقرار	معظم	االأ�شعار	الأهم	ال�شلع	يف	

جمموعة	املواد	الغذائية	يف	االأ�شبوعني	الثالث	والرابع	من	�شهر	رم�شان	املبارك	مقارنة	مع	متو�شط	االأ�شعار	امل�شجلة	يف	

االأ�شبوعني	قبل	�شهر	رم�شان	وذلك	يف	اأ�شواق	حمافظة	م�شقط	.

فقد	اأو�شحت	البيانات	ا�شتقرار	اأ�شعار	معظم	اللحوم	والدواجن	الطازجة	واملجمدة،	حيث	ا�شتقرت	اأ�شعار	كل	من	حلم	

بن�شبة	 ارتفاعا	 املربد	 والغنم	 الطازج	 اخلروف	 حلم	 اأ�شعار	 �شهدت	 بينما	 	، واملجمد	 املربد	 البقر	 وحلم	 الطازج	 الغنم	

)0.9%(	و)1.9%(.	يف	املقابل	�شهد	الدجاج	املجمد	ارتفاعًا	بن�شبة	)0.9%(	وا�شتقرارًا	يف	اأ�شعار	الدجاج	الطازج.	كما	

�شهد	معظم	اأنواع	االأرز	انخفا�شًا	يف	االأ�شعار،	حيث	انخف�شت	اأ�شعار	االأرز	الب�شمتي	الهندي	واالأرز	الب�شمتي	الباك�شتاين	

بني	)0.1%	اإىل	10.9%(	،	بينما	ا�شتقرت	اأ�شعار	باقي	اأنواع	االأرز	االأخرى	،	وحافظ	الطحني	على	اأ�شتقراره	يف	الن�شف	

الثاين	من	�شهر	رم�شان	.

كل	 اأ�شعار	 انخف�شت	 حيث	 االأ�شماك،	 اأ�شعار	 يف	 انخفا�شا	 املبارك	 رم�شان	 �شهر	 من	 والرابع	 الثالث	 االأ�شبوعني	 و�شجل	

من	ال�شهوة	واجليذر	والكوفر	والعقام	)القد(	واجلرجور		وال�شيمة	بن�شبة	)-8.4%(	و)-5.6%(	و)-13%(	و)-%6(	

بن�شبة	 والعومة	 والهامور	 وال�شعري	 الكنعد	 من	 كل	 اأ�شعار	 ارتفعت	 املقابل	 يف	 التوايل.	 على	 و)-%6.3(	 و)-%36.4(	

)15.4%(	و)2.4%(	و)3.8%(	و)6.3%(	على	التوايل.

يف	 ا�شتقرارا	 االأ�شناف	 بع�ض	 �شهدت	 حيث	 تذبذبًا	 �شهدت	 ومنتجاته	 احلليب	 اأ�شعار	 معظم	 اأن	 اإىل	 البيانات	 واأو�شحت	

االأ�شعار	بينما	�شهدت	بع�شها	انخفا�شًا	و�شجلت	االأخرى	ارتفاعا،	حيث	ارتفع	كل	من		احلليب	الطازج	بن�شبة	)%0.2(	

واحلليب	املجفف	بني	)0.2%	اإىل	0.7%(	.	وانخف�شت	اأ�شعار	الروب	)الزبادي(	بن�شبة	)1.7%(	وكذلك	بالن�شبة	للحليب	

اأما	فيما	يتعلق	باأ�شعار	البي�ض	فقد	�شهد	البي�ض	 طويل	االأمد	واحلليب	املكثف	بن�شبة	)0.7%(	و)0.4%(	على	التوايل.	

املحلي	انخفا�شًا	بن�شبة	)%0.3(	.	

وت�شري	اأ�شعار	جمموعة	الزيوت	والدهون	اإىل	اأن	زيت	الذرة	�شجل	ارتفاعًا	طفيفًا	بن�شبة	تراوحت	بني	)0.1%	اإىل	%0.3(	

،	يف	حني	�شهدت	اأ�شعار	ال�شمن	احليواين	والنباتي	انخفا�شًا	بن�شبة	)3%(	و)1.1%(.	اأما	البقوليات	اجلافة	فقد	ا�شتقرت	

معظم	اأ�شعارها	با�شتثناء	العد�ض	والفا�شوليا	البي�شاء	والذي	�شجال	انخفا�شا	بن�شبة	)0.1%(	و)0.5%(.	وحافظ	ال�شكر	

ال�شائب	على	ارتفاعه	يف	االأ�شبوع	الثالث	والرابع	من	�شهر	رم�شان	املبارك	،	حيث	ارتفع	يف	الن�شف	الثاين	بن�شبة	)%1.9(	

مقارنة	مبتو�شط	اأ�شعار	االأ�شبوعني	قبل	�شهر	رم�شان	املبارك	.	اأما	يف	جمموعة		ال�شاي	والقهوة	فقد	�شهدت	ارتفاع	اأ�شعار	

ال�شاي	تراوحت	بني	)1.1%	اإىل	3.2%(	،	كما	ارتفعت	اأ�شعار	القهوة	�شريعة	التح�شري	بن�شب	بني	)0.6%	اإىل	%7.5(	،	

بينما	�شهدت	بع�ض	ال�شلع	لهذه	املجموعة	انخفا�شًا	بن�شب	ب�شيطة	وا�شتقرت	اأ�شعار	بع�شها	االآخر.

وباملقارنة	بني	اأ�شعار	�شهر	رم�شان	للعام	اجلاري	1431هـ	مع	اأ�شعار		�شهر	رم�شان	للعام	املا�شي	1430هــ		يالحظ	ارتفاع	

اأ�شعار	املواد	الغذائية،	حيث	ارتفعت	اأ�شعار	كل	من	�شمك	الكنعد	وال�شعري	و�شيمة	والعومة	بن�شب	)20.6%(	و)%7.7(	

و)10.7%(	و)	17.4%(	على	التوايل،	اأما	يف	جمموعة	اللحوم	فقد	ارتفع	اأ�شعار	حلم	اخلروف	الطازج	بن�شبة	)%7.6(	

بن�شبة	 املكثف	 احلليب	 اأ�شعار	 وارتفعت	 	،)%30.1( بن�شبة	 املربد	 الغنم	 وحلم	 	)%14.5( بن�شبة	 الطازج	 الغنم	 وحلم	

)10.4%(	واحلليب	املجفف	من	)7.6%	اإىل	17%(،	كما	ارتفعت	اأ�شعار	البي�ض	املحلي	بن�شبة	ما	بني	)3.9%	اإىل	%15.3(،	

كما	�شهد	ال�شكر	ال�شائب	ارتفاعًا	كبريًا	بن�شبة	)43.6%(،	و�شجل	ال�شاي	ال�شائب	ارتفاعًا	بن�شبه	تراوحت	بني	)8.1%	اإىل	

11.9%(	،	اأما	اأ�شعار	�شاي	االأكيا�ض	ارتفع	بني	)9.1%	اإىل	%9.5(.

اأما	اأ�شعار	كل	من	�شمك	اجليذر	والعقام	)القد(	والكوفر	فقد	انخف�شت	خالل	�شهر	رم�شان	احلايل	بن�شبة	)%25.2(	

و)5.5%(	و)8.3%(	على	التوايل	مقارنة	ب�شهر	رم�شان	1430هـ،	وانخف�شت	كذلك	اأ�شعار	الدجاج	املثلج	بني	)9%	اإىل	

9.4%(	،	كما	انخف�شت	اأ�شعار	االأرز	الب�شمتي	الهندي	بن�شبة	)17.2%(	والب�شمتي	الباك�شتاين	من	)12%	اإىل	%21.2(،	

وتراوحت	انخفا�ض	اأ�شعار	الزيوت	النباتية	وال�شمن	النباتي	وال�شمن	احليواين	ما	بني	)5.2%	اإىل	6.2%(	،	فيما	انخف�شت	

اأ�شعار	القهوة	ال�شائبه	بن�شبة	)7.9%(	،	والقهوة	�شريعة	التح�شري	بن�شبة	)%5.7(.
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االقت�شاد	الوطني	:

	ارتفاع	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	بن�شبة	)3.3%(	يف	�شهر	يوليو	2010م	مقارنة	بال�شهر	

املماثل	من	ال�شنة	ال�شابقة

ت�شري	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	ارتفاع	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	من	)1.8%(	يف	�شهر	يوليو	

2009م	اإىل	)3.3%(	يف	�شهر	يوليو	2010م.

	كما	ت�شري	بيانات	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة	ل�شهر	يوليو2010م	اإىل	انخفا�ض	طفيف	يف	املوؤ�شر	العام	

بن�شبة	)0.1%(	مقارنة	ب�شهر	يونيو	2010م،	حيث	انخف�ض	املوؤ�شر	العام	من	)133.2(	نقطة	يف	�شهر	يونيو	2010م	اإىل	

)133.1(	نقطة	يف	�شهر	يوليو	من	نف�ض	العام.	ويعزى	هذا	االنخفا�ض	اإىل	انخفا�ض	اأ�شعار	جمموعة	ال�شلع	ال�شخ�شية	

بن�شبة	 واالأحذية	 واملن�شوجات	 اجلاهزة	 املالب�ض	 جمموعة	 اأ�شعار	 انخف�شت	 كما	 	.)%3.9( بن�شبة	 االأخرى	 واخلدمات	

)0.8%(	وجمموعة	الثقافة	واخلدمات	الرتفيهية	بن�شبة		)%0.2(.

وبالرغم	من	االنخفا�ض	يف	املوؤ�شر	العام	خالل	�شهر	يوليو	2010م	مقارنة	بال�شهر	ال�شابق	اإال	اأن	البيانات	ت�شري	اإىل	اأن	

موؤ�شر	جمموعة	املواد	الغذائية	و	امل�شروبات	و	التبغ-	والذي	ي�شكل	حوايل	)30%(	من	االأهمية	الن�شبية	لالإنفاق	-		�شجل	

ارتفاعًا	بن�شبة	)0.6%(.	ومن	اأبرز	املجموعات	ال�شلعية	التي	�شاهمت	يف	ارتفاع	موؤ�شر	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ	

هي	جمموعة	اخل�شروات،	وجمموعة	االأ�شماك	واملنتجات	البحرية	بن�شبة	)3.2%(	و)1.2%(	على	التوايل.	كما	ارتفعت	

اأ�شعار	جمموعة	البهارات	وامللح	بن�شبة	)1.8%(،	وجمموعة	ال�شكر	ومنتجاته	والع�شل	بن�شبة	)0.3%(،	وجمموعة	اللحوم	

والدواجن	بن�شبة	)0.1%(.	يف	املقابل،	انخف�شت	اأ�شعار	جمموعة	البي�ض،	وجمموعة	الفواكه،	وجمموعة	ال�شاي	والقهوة،	

من	 كل	 اأ�شعار	 ا�شتقرت	 فيما	 التوايل.	 على	 و)%0.3(	 و)%0.8(	 و)%0.9(	 	)%1( بن�شبة	 والزيوت	 الدهون	 وجمموعة	

احلليب	ومنتجاته	والبقوليات	اجلافة	واملعلبة.

كما	اأ�شارت	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	كل	من	جمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	

وجمموعة	اخلدمات	التعليمية	بن�شبة	)0.2%(	لكل	منهما.	كما	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	وجمموعة	

اخلدمات	الطبية	وجمموعة	خدمات	النقل	واالت�شاالت	بن�شبة	)0.1%(	لكل	منهم.	

مقارنة	 2010م	 يوليو	 �شهر	 خالل	 تذبذبًا	 ال�شلطنة	 ومناطق	 حمافظات	 يف	 امل�شتهلكني	 الأ�شعار	 العام	 املوؤ�شر	 �شجل	 وقد	

ب�شهر	يونيو	من	نف�ض	العام	،	فقد	�شجلت	حمافظة	م�شقط	ومنطقة	الباطنة	ومنطقة	الظاهرة	انخفا�شًا	بن�شبة	)%0.2(	

و)0.5%(	و)0.3%(	على	التوايل،	فيما	�شجلت	كل	من	املنطقة	ال�شرقية	واملنطقة	الداخلية	وحمافظة	ظفار	ارتفاعًا	بن�شبة	

)0.2%(	و)0.5%(	و)0.1%(	على	التوايل.



57

االقت�شاد	الوطني	:

ارتفاع	طفيف	يف	اأ�شعار	اأغ�شط�ض	مقارنة	ب�شهر	يوليو	وموؤ�شر	الت�شخم	ي�شجل	)%3.4(

	�شجل	 اأغ�شط�ض	2010م	 �شهر	 الت�شخم	يف	 موؤ�شر	 اأن	 الوطني	 االقت�شاد	 وزارة	 ال�شادرة	عن	 البيانات	 اأحدث	 اأو�شحت	 	

ارتفاعا	بن�شبة	)0.7%(	مقارنة	ب�شهر	يوليو	من	هذا	العام	2010م،		لي�شجل	املوؤ�شر	العام	للت�شخم		خالل	�شهر	اأغ�شط�ض	

2010م	اإىل	)%3.4(.

		فقد	اأ�شارت	تلك	البيانات	اإىل	اأن	جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ	-	وهي	املجموعة	التي	ت�شكل	نحو	)30%(	من	

الوزن	الن�شبي	ل�شلة	ال�شلع	-		قد	�شهدت	ارتفاعًا	يف	االأ�شعار	مبعدل	)1.2%(	معزيا	ال�شبب	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	اخل�شار	بن�شبة	

)10.3%(،	والفواكه	بن�شبة	)	3.7%(،	والبهارات	وامللح	بن�شبة	)	2.6%(،	وال�شكر	ومنتجات	الع�شل	بن�شبة	)	%0.9(،	

وال�شاي	والقهوة	بن�شبة	)0.4%(،	والبقوليات	اجلافة	واملعلبة	بن�شبة	)0.3%(	واللحوم	والدواجن	بن�شبة	)	%0.1(.	

ويف	املقابل	،	انخف�شت	اأ�شعار	جمموعة	االأ�شماك	واملنتجات	البحرية	بن�شبة	)1.7%(،	والبي�ض	بن�شبة	)0.4%(،	واملك�شرات	

بن�شبة	)0.2%(	واحلبوب	ومنتجاتها	بن�شبة	)0.1%(.	فيما	ا�شتقرت	اأ�شعار	كل	من	جمموعة	احلليب	ومنتجاتها	والزيوت	

والدهون.

اأما	على	م�شتوى	املجموعات	ال�شلعية	االأخرى	،		فقد	ارتفع	موؤ�شر	االأ�شعار	ملجموعة		ال�شلع	ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى	

بن�شبة	)3.4%(	نتيجة	الرتفاع	اأ�شعار	الذهب	بن�شبة	)7.3%(،	وجمموعة	املالب�ض	اجلاهزة	واملن�شوجات	واالأحذية	بن�شبة	

)0.5%(،	وجمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود	بن�شبة	)0.1%(.	ويف	املقابل،	انخف�شت	اأ�شعار	جمموعتي	

االأثاث	واالأدوات	املنزلية	والثقافة	وخدمات	الرتفيه	بن�شبة	)0.3%(	و)0.2%(	على	التوايل،	بينما	ا�شتقرت	اأ�شعار	جمموعة	

خدمات	النقل	واالت�شاالت	وكل	من	اخلدمات	التعليمية	واخلدمات	الطبية	.	

واأ�شارت	البيانات	اأي�شا	اإىل	اأن	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	قد	�شجل	ارتفاعًا	يف	جميع	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	

خالل	�شهر	اأغ�شط�ض2010م	مقارنة	ب�شهر	يوليو،	حيث	�شجلت	منطقة	الباطنة	اأعلى	معدل	لالرتفاع		وبن�شبة	)%1.1(،	

تلتها	حمافظة	م�شقط	بن�شبة	)0.9%(،	ثم	منطقتي	الظاهرة	وال�شرقية	بن�شبة	)0.4%(،	فمحافظة	ظفار	بن�شبة	)%0.3(	

،	واأخريًا		املنطقة	الداخلية	بن�شبة	)%0.1(.
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االقت�شاد	الوطني	:	

موؤ�شر	الت�شخم	ي�شجل	ارتفاعًا		يف	�شهر	�شبتمرب	2010م	مقارنة	بنف�ض	ال�شهر	من	عام	2009م

	لي�شل	اإىل	 	ارتفاعًا	يف		معدل	الت�شخم	خالل	�شهر	�شبتمرب	2010م	 �شجل	موؤ�شر	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	

)4.2%(		وذلك	مقارنة	مبعدل	الت�شخم	امل�شجل	خالل	نف�ض	ال�شهر	من	عام			2009م		والبالغ	)%1.3(.		

	واأ�شارت	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	اأن	�شهر	�شبتمرب		�شهد	ارتفاعًا	يف	موؤ�شر	الرقم	القيا�شي	

الأ�شعار	امل�شتهلكني	)الت�شخم(	بن�شبة	)1.1%(	مقارنة	ب�شهر	اأغ�شط�ض	من	نف�ض	العام	،	حيث	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	

كما	 اخل�شار،	 اأ�شعار	جمموعة	 ارتفاع	 نتيجة	 معظمة	 والذي	جاء	يف	 بن�شبة	)%2.6(	 والتبغ	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	

ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	ال�شلع	ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى	بن�شبة	)2.9%(،		وجمموعة	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	بن�شبة	

)0.2%(،		اأما	جمموعة	الثقافة	وخدمات	الرتفيه	فقد	ارتفعت	اأ�شعارها	بن�شبة	طفيفة	وقدرها)%0.7(.

وكان	الرتفاع		اأ�شعار	جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ	خالل	�شهر	�شبتمرب	اأثرًا	كبريًا	يف	ارتفاع	موؤ�شر	الت�شخم	يف	

ال�شلطنة،	وجاء	ارتفاع	اأ�شعار	جمموعة	املواد	الغذائية	على	الرغم	من	انخفا�ض	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	بع�ض	املجموعات	

الغذائية	ومنها	جمموعة	االأ�شماك	واملنتجات	البحرية	التي	انخف�شت	اأ�شعارها	بن�شبة	)1.9%(	واحلبوب	ومنتجاتها	بن�شبة	

)0.2%(	والزيوت	والدهون	بن�شبة	)0.5%(	والبقوليات	اجلافة	واملعلبة	بن�شبة	)%0.6(.	

اأما	املجموعات	التي	ارتفعت	اأ�شعارها	خالل	�شهر	�شبتمرب	فكانت:	جمموعة		اخل�شروات	وبن�شبة	)24%(،	والفواكه	بن�شبة		

	،)%0.2( بن�شبة	 والع�شل	 وال�شكر	 	،)%0.7( بن�شبة	 وامللح	 والبهارات	 	،)%0.3( بن�شبة	 والدواجن	 واللحوم	 	 	،)%4.6(

اأ�شعار	كل	من	جمموعة	احلليب	ومنتجاتها	 وال�شاي	والقهوة	بن�شبة	)0.6%(	واملك�شرات	بن�شبة)1.6%(.		كما	ا�شتقرت	

وجمموعة	امل�شروبات	غري	الكحولية	والتبغ	عند	م�شتوياتها	خالل	�شهر	اأغ�شط�ض.

	ويف	املقابل،	فقد	�شهد	�شبتمرب	2010م	انخفا�شًا	يف		الرقم	القيا�شي		الأ�شعار	املجموعات	الرئي�شية	التالية:	خدمات	النقل	

واالت�شاالت	بن�شبة	)0.2%(	وجمموعة	املالب�ض	اجلاهزة	واملن�شوجات	واالأحذية	بن�شبة	)0.1%(،	بينما	ا�شتقرت	اأ�شعار	

جمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	والوقود،	كما	ا�شتقرت	اأ�شعار	جمموعتي	اخلدمات	التعليمية	واخلدمات	الطبية	

عند	اأ�شعارها	يف	ال�شهر	ال�شابق.

واأ�شارت	البيانات	اأي�شا	اإىل	اأن	املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	�شجل	ارتفاعًا	يف	جميع	

ارتفاع	 اأعلى	 الداخلية	 املنطقة	 �شجلت	 فقد	 	، اأغ�شط�ض	 ب�شهر	 �شبتمرب	مقارنة	 �شهر	 ال�شلطنة	خالل	 ومناطق	 حمافظات	

وبن�شبة	)1.7%(،	تلتها	املنطقة	ال�شرقية	بن�شبة	)1.3%(	،	ثم	منطقة	الظاهرة	وبن�شبة	)1.2%(،	فيما	�شجلت	االأ�شعار	

يف	كل	من	حمافظة	م�شقط	ومنطقة	الباطنة	ارتفاعًا	مماثاًل	بلغ	)1.1%(،	و�شجلت		حمافظة	ظفار	اأدنى	معدل	لالرتفاع	

حيث	بلغ		)%0.8(.
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االقت�شاد	الوطني	:	

ا�شتقرار	عام	يف	االأ�شعار	خالل	اأكتوبر	املا�شي	مقارنة	ب�شهر	�شبتمرب	من	العام	2010م

	اأو�شحت	اأحدث	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	باأن	�شهر	اأكتوبر	من	العام	2010م	�شهد	ارتفاعًا	طفيفًا	

يف	موؤ�شر	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	امل�شتهلكني	)الت�شخم(	بن�شبة	)		0.1	%(	مقارنة	ب�شهر	�شبتمرب	من	نف�ض	العام	،	حيث	

ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	اإيجار	امل�شاكن	والكهرباء	واملاء	بن�شبة	)0.9%(،	وجمموعة	ال�شلع	ال�شخ�شية	واخلدمات	االأخرى	

فقد	 واالت�شاالت	 النقل	 اأما	جمموعة	خدمات	 بن�شبة	)%2.1(،	 الرتفيهية	 واخلدمات	 الثقافة	 بن�شبة	)1%(،	وجمموعة	

�شجلت	ارتفاعًا	بن�شبة	)%0.1(.

ال�شلع	وهي		جمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	 الرئي�شية	االأهم	يف	�شلة	 اأ�شعار	املجموعة	 اأخرى	انخف�شت	 ومن	ناحية	

والتبغ		التي	انخف�شت	اأ�شعارها	بنحو	)0.4%(،		نتيجة	انخفا�ض	اأ�شعار	جمموعة	اخل�شروات	بن�شبة	)6.4%(،	والفواكه	

بن�شبة	)0.5%(،	واحلبوب	ومنتجاته	بن�شبة	)0.3%(،	يف	الوقت	الذي	ارتفعت	فيه	اأ�شعار	جمموعات	االأ�شماك	واملنتجات	

البحرية	،	واملك�شرات	،	والزيوت	والدهون،	وال�شكر	ومنتجاته	والع�شل،	وال�شاي	والقهوة	،	والبهارات	وامللح	بن�شب	متفاوتة،	

اأ�شعار	جمموعة	اللحوم	والدواجن،	واحلليب	وم�شتقاته	،	واملواد	الغذائية	االأخرى	اجلاهزة	،	وامل�شروبات	 اأ�شتقرت	 فيما	

غري	الكحولية	والتبغ.

كما	�شهد	�شهر	اأكتوبر	2010م	انخفا�شًا	يف	اأ�شعار	جمموعات	االأثاث	واالأدوات	املنزلية	بن�شبة	)0.5%(،	واملالب�ض	اجلاهزة	

واملن�شوجات	واالأحذية	بن�شبة	)0.2%(،	واخلدمات	ال�شحية	بن�شبة	)0.4%(،	بينما	ا�شتقرت	اأ�شعار	جمموعة	اخلدمات	

التعليمية	يف	ذلك	ال�شهر.		

ب�شكل	طفيف	 االأ�شعار	 ارتفاع	 تباينًا	ما	بني	 ال�شلطنة	 امل�شتهلكني	يف	حمافظات	ومناطق	 الأ�شعار	 العام	 املوؤ�شر	 وقد	�شجل	

اأعلى	ن�شبة	ارتفاع	وبنحو	 اأخرى	،	وقد	�شجلت	املنطقة	الداخلية	 اأو	ا�شتقرارها	يف	مناطق	 يف	بع�ض	املناطق	وانخفا�شها	

)0.6%(	،	تليها	منطقتي	الظاهرة	والباطنة	بن�شبة	)0.2%(	لكل	منهما	،	اأما	حمافظة	م�شقط	فقد	�شجلت	ارتفاعًا	بن�شبة	

)0.1%(.	ويف	املقابل،	�شجلت	حمافظة	ظفار	انخفا�شًا	يف	االأ�شعار	بن�شبة	)0.1%(،	اأما	املنطقة	ال�شرقية	فقد	�شهدت	

ا�شتقرارًا		يف	االأ�شعار	خالل	�شهر	اأكتوبر	2010م	مقارنة	بال�شهر	ال�شابق.		
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 اأ�صعار اجلملة

وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

الربع	االأول	من	العام	اجلاري	ي�شهد	ارتفاعًا	يف	الرقم	القيا�شي	العام	الأ�شعار	اجلملة	يف	م�شقط	

بن�شبة	2.2%		مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009

العام	اجلاري	2010م	 االأول	من	 الربع	 الوطني	اأن	 ال�شهرية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	 الن�شرة	االإح�شائية	 اأو�شحت	

العام	 	 من	 الفرتة	 نف�ض	 مع	 مقارنة	 بن�شبة	)%2.2(	 م�شقط	 الأ�شعار	اجلملة	مبحافظة	 القيا�شي	 ارتفاعا	يف	الرقم	 �شهد	

الرابع	من	عام	 الربع	 ارتفاعًا	عن	 العام	اجلاري	 االأول	من	 الربع	 القيا�شي	يف	 الرقم	 موؤ�شر	 �شجل	 املا�شي	2009م،	كما	

2009م	وبن�شبة	)%1.8(.

وتعزى	اأ�شباب	ارتفاع	موؤ�شر	اأ�شعار	اجلملة	يف	الربع	االأول	من	العام	اجلاري	مقارنة	بالربع	الرابع	من	عام	2009م	اإىل	

ارتفاع	اأ�شعار	بع�ض	املجموعات	الرئي�شية	-	مثل	جمموعة	املنتجات	الزراعية،	وجمموعة	املواد	الغذائية	وامل�شروبات	والتبغ،	

اخلامات	 	ملجموعة	 اجلملة	 اأ�شعار	 انخفا�ض	 من	 الرغم	 على	 وذلك	 	- واملعدات	 واملاكينات	 املعدنية	 املنتجات	 وجمموعة	

واملعادن	وجمموعة	ال�شلع	االأخرى	القابلة	للنقل.			

كما	اأو�شحت	الن�شرة		اأن	اأ�شعار	اجلملة	ملجموعة	املنتجات	الزراعية	�شجلت	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م	ارتفاعًا	بلغت	

ن�شبته	)9.4%(	نتيجة	الرتفاع	اأ�شعار	كل	من	الفواكه	واحليوانات	احلية	بن�شبة	)18.8%(	و	)14.8%(	على	التوايل.	يف	

الدجاج	 من	 كل	 اأ�شعار	 ارتفاع	 نتيجة	 	)%2.4( بن�شبة	 ارتفاعًا	 والتبغ	 وامل�شروبات	 الغذائية	 املواد	 جمموعة	 �شجلت	 حني	

املثلج	بن�شبة	)2.9%(،	واأ�شماك	الكنعد	)1.1%(	،	وزيت	الذرة	)11.1%(.	كما	ارتفعت	اأ�شعار	منتجات	احلبوب	والن�شا	

بن�شبة)%3.9(.	 وامل�شروبات	 	،)%28.4( بن�شبة	 ال�شكر	 �شعر	 ارتفع	 حيث	 	)%5.8( بن�شبة	 االأخرى	 الغذائية	 واملنتجات	

و�شهدت	جمموعة	املنتجات	املعدنية	واملاكينات	واملعدات	ارتفاعًا	يف	اأ�شعارها	بن�شبة	)1.7%(	نتيجة	الرتفاع	اأ�شعار	احلديد	

واالأدوات	 الدقيقة	 القيا�ض	 واأدوات	 الطبية	 واالأجهزة	 	،)%8.3( بن�شبة	 الكهربائية	 واالأجهزة	 واالآالت	 	،)%10( بن�شبة	

الب�شرية	وال�شاعات	بن�شبة	)%0.1(.

يف	املقابل	اأ�شارت	الن�شرة	االإح�شائية	ال�شهرية	اإىل	اأن	اأ�شعار	جمموعة	اخلامات	واملعادن	�شجلت	انخفا�شًا	بن�شبة	)%3(	

عدا	 فيما	 للنقل	 القابلة	 االأخرى	 ال�شلع	 جمموعة	 اأ�شعار	 �شجلت	 كما	 	.)%8.6( بن�شبة	 اجلب�ض	 اأ�شعار	 النخفا�ض	 نتيجة	

بن�شبة	 الورق	 منتجات	 اأ�شعار	 النخفا�ض	 نتيجة	 	)%0.2( وبن�شبة	 طفيفًا	 انخفا�شًا	 واملعدات	 واالآالت	 املعدنية	 املنتجات	

)3.1%(،	ومنتجات	املطاط	واللدائن	بن�شبة	)1.5%(	ومنتجات	الزجاج	واالأ�شمنت	بن�شبة	)%0.9(.
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االقت�شاد	الوطني	:

	اأ�شعار	اجلملة	يف	م�شقط	ترتفع	بن�شبة	)%1.3(

		واملوؤ�شر	ي�شل	)3.3%(	يف	الربع	الثاين	من	عام		2010م

	�شجل	الرقم	القيا�شي	الأ�شعار	اجلملة	يف	حمافظة	م�شقط	يف	الن�شف	االأول	من	عام	2010م		ارتفاعًا	بن�شبة	)%3.3(	

باملقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	،	كما	�شجل	املوؤ�شر	ارتفاعًا	بنحو	)1.3%(	يف	الربع	الثاين	من	عام	2010م	

مقارنة	مع	الربع	االأول	من	نف�ض	العام.

وت�شري	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأن	جمموعة	املنتجات	الزراعية	�شجلت	ارتفاعًا	بلغت	ن�شبته	)%3.4(	

خالل	الن�شف	االأول	من	عام	2010	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.	كما	�شجلت	اأ�شعار	اللحوم	واالأ�شماك	والفواكه	

واخل�شروات	والزيوت	والدهون	ارتفاعا	بن�شبة	)1.5%(،	واأ�شعار	اجلملة	ملنتجات	احلبوب	والن�شاء	واملنتجات	الغذائية	

االأخرى	بن�شبة	)%5.9(.	

و�شهدت	اأ�شعار	اجلملة	ملجموعة	املنتجات	املعدنية	واملاكينات	واملعدات	ارتفاعًا	بن�شبة	)11.8%(	حيث	تركز	االرتفاع	يف	

اأ�شعار	الفلزات	القاعدية	بن�شبة	)16.6%(،	واالآالت	واأجهزة	كهربائية	بن�شبة	)13.1%(.	وت�شكل	املجموعات	التي	ارتفعت	

اأ�شعارها	نحو	)56.2%(	من	الوزن	الن�شبي	لل�شلع	التي	تدخل	يف	احت�شاب	موؤ�شر	اأ�شعار	اجلملة	يف	م�شقط.

الن�شف	 اأ�شعار	اجلملة	يف	حمافظة	م�شقط	�شجلت	خالل	 باأن	 الوزارة	 ال�شادرة	عن	 البيانات	 اأو�شحت	 اأخرى	 من	جهة	

الثاين	من	عام	2010م		انخفا�شًا	يف	اأ�شعار	جمموعة	اخلامات	واملعادن	بن�شبة	)4.7%(،	وجمموعة	ال�شلع	االأخرى	القابلة	

للنقل	فيما	عدا	املنتجات	املعدنية	واالآالت	واملعدات	بن�شبة	)0.7%(	.	وت�شكل	هاتان	املجموعتان	نحو	)43.8%(	من	حجم	

املوؤ�شر	العام	الأ�شعار	اجلملة	يف	م�شقط	.		فقد	انخف�شت	اأ�شعار	اجلملة		لكل	من	املنتجات	اخل�شبية	والفلني	بن�شبة	)%3.4(،	

ومنتجات	كيميائية	اأخرى	واألياف	ا�شطناعية	بن�شبة)1%(،	والزجاج	واملنتجات	الزجاجية	واملنتجات	غري	الفلزية	االأخرى	

بن�شبة		)5.7%(،		واأثاث	و�شلع	اأخرى	قابلة	للنقل	بن�شبة	)%0.1(.	
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 اأ�صعار مواد البناء

وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

اأ�شعار	مواد	البناء	يف	حمافظة	م�شقط

	ت�شجل		ارتفاعًا	بن�شبة	)3.2%(	يف	الربع	االأول	من	عام	2010م

اأو�شحت	الن�شرة	ال�شهرية	االإح�شائية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأن	اأ�شعار	مواد	البناء	يف	حمافظة	م�شقط	

�شجلت	ارتفاعًا	بن�شبة	)3.2%(	خالل	الربع	االأول	من	العام	اجلاري	2010م	مقارنة	مع	نف�ض	الفرتة	من		العام	املا�شي	

2009م.		كما	�شجل	موؤ�شر	اأ�شعار	مواد	البناء	يف	م�شقط	ارتفاعًا	بن�شبة	)1.4%(	يف	الربع	االأول	من	العام	اجلاري	مقارنة	

بالربع	الرابع	من	العام	املا�شي	2009م.

اأ�شعار	 يف	 ارتفاعًا	 �شهد	 اجلاري	 العام	 من	 االأول	 الربع	 اأن	 اإىل	 م�شقط	 حمافظة	 يف	 البناء	 مواد	 اأ�شعار	 بيانات	 واأ�شارت	

جمموعة	االأخ�شاب	بن�شبة	)0.4%(	عن	الربع	الرابع	من	عام	2009م	نتيجة	الرتفاع	اأ�شعار	األواح	اخل�شب	)البليود(	بن�شبة	

)4.3%(	.	كما	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	الزجاج	واألياف	الزجاج	بن�شبة	)8.5%(	نتيجة	الرتفاع	اأ�شعار	منتجات	االألياف	

الزجاجية	بن�شبة	)20.2%(	واملرايا	الزجاجية	بن�شبة	)%21.4(.	

واأظهرت	البيانات	االإح�شائية	اأي�شا	اأن	اأ�شعار	جمموعة	املعدات	واالأجهزة	الكهربائية	�شجلت	ارتفاعًا	يف	الربع	االأول	من	

منتجات	 اأ�شعار	 ارتفاع	 ب�شبب	 وذلك	 2009م	 عام	 من	 الرابع	 الربع	 يف	 باأ�شعارها	 مقارنة	 	)%7.9( بن�شبة	 2010م	 عام	

بن�شبة	 املعزولة	 الكهربائية	 الكابالت	 اأ�شعار	 وارتفاع	 	،)%9.3( بن�شبة	 الكهربائية	 الدوائر	 حلماية	 الكهربائية	 االأجهزة	

)14.7%(.	وعلى	غرار	جمموعة	املعدات	واالأجهزة	الكهربائية،	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	املنتجات	النحا�شية	-	لكن	بدرجة	

اقل	ن�شبيًا	-	حيث	بلغت	ن�شبة	االرتفاع	يف	اأ�شعار	هذه	املجموعة	نحو	)6%(	ب�شبب	ارتفاع	اأ�شعار	االأنابيب	النحا�شية	بن�شبة	

)8.3%(.			كما	ارتفعت	اأ�شعار	جمموعة	منتجات	احلديد	وال�شلب	بن�شبة	)4.3%(	نتيجة	الرتفاع	كل	من	حديد	الت�شليح	

بن�شبة	)10%(	واالأ�شالك	احلديدية	بن�شبة	)%3.5(.

يف	املقابل	اظهر	موؤ�شر	اأ�شعار	مواد	البناء	انخفا�شًا	يف	اأ�شعار	بع�ض	املجموعات	الرئي�شية	:	فقد	انخف�شت	اأ�شعار	جمموعة	

بن�شبة	 واحلجارة	 والرمل	 	)%8.6( بن�شبة	 اجلب�ض	 اأ�شعار	 النخفا�ض	 نتيجة	 	)%5.4( بن�شبة	 واجلب�ض	 والرمل	 احلجارة	

االأملنيوم	 �شفائح	 اأ�شعار	 انخفا�ض	 ب�شبب	 	)%3.5( بن�شبة	 االأملنيوم	 منتجات	 جمموعة	 اأ�شعار	 انخف�شت	 كما	 	.)%5.3(

اأ�شعار	 اأ�شعار	جمموعة	املنتجات	املعدنية	االأخرى	انخفا�شًا	بن�شبة	)1.6%(	ب�شبب	انخفا�ض	 بن�شبة	)7.3%(.	و�شهدت	

جمموعة	 اأ�شعار	 �شهدت	 كما	 	.)%17.1( بن�شبة	 املعدن	 من	 امل�شنوعة	 واالأ�شالك	 	)%11.1( بن�شبة	 املعدنية	 الدعامات	

االأ�شمنت	انخفا�شًا	طفيفًا	وبن�شبة	)1.3%(	خالل	الربع	االأول	من	عام	2010م	عما	كانت	عليه	يف	الربع	الرابع	من	عام	

2009م	نتيجة	النخفا�ض	اأ�شعار	االأ�شمنت	العادي	بن�شبة	)%1.4(.
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 ال�صياحة

وزارة	االقت�شاد	الوطني	تبداأ	غدًا	تنفيذ	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	2010م		

								تبداأ	يوم	غٍد	االثنني	)2010/6/21م(	فعاليات	االأعمال	امليدانية	حل�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شالله	2010م	والذي	

تنفذه	وزارة	االقت�شاد	الوطني	بالتعاون	مع	وزارة	ال�شياحة	و�شرطة	عمان	ال�شلطانية.

	يهدف	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	والذي	ت�شتمر	اأعماله	حتى	احلادي	والع�شرين	من	�شهر	�شبتمرب	القادم	اإىل		بناء	

قاعدة	متكاملة	من	البيانات	واملعلومات	اخلا�شة	بالقطاع	ال�شياحي،	و	حتديد	حجم	ال�شياحة	يف	مو�شم	اخلريف	ب�شقيها	

املحلية	والوافدة	وحتديد	اجتاهات	منوه	عرب	الزمن	ودرا�شة	اخل�شائ�ض	الدميغرافية	واالقت�شادية	للزوار،	باالإ�شافة	اإىل	

درا�شة	خ�شائ�ض	الرحالت	ال�شياحية	وتقدير	اإجمايل	اأنفاق	زوار	اخلريف،	كما	يهدف	امل�شح	اإىل	التعرف	على	االنطباع	

العام	للزوار	وتوفري	بع�ض	مدخالت	نظام	احل�شابات	التابعة	لل�شياحة.

وتتاألف	هذه	الدرا�شة	االإح�شائية	من	�شقني	حيث	اأن	ال�شق	االأول	عبارة	عن	ح�شر	على	مدى	اأربعه	وع�شرون	�شاعة	جلميع	

القادمني	ملحافظة	ظفار	غري	املقيمني	فيها	عرب	منفذ	حريط	الربي	ومطار	�شاللة	ففي	منفذ	حريط	الربي	يتوىل	الباحث	

الكفية	 االأجــــهزة	 با�شتخدام	 البيانــــات	 وا�شتيفاء	 ال�شيارات	 بوا�شطة	 القادمني	 الزوار	 مع	 باإجراء	مقابلة	 البيانات	 جمع	

يقوم	 ثم	 ومن	 لتعبئتها	 الرحلة	 اآخر	حمطة	يف	 الركاب	يف	 البطاقات	على	 توزيع	 	 ف�شيتم	 للحافالت	 وبالن�شبة	 	،)PDA(

الباحث	املتواجد	باملنفذ	الربي	بجمع	هذه	البطاقات	حيث	�شيتم		اإدخالها	مكتبيا	فيما	بعد.	اما	امل�شافرين	القادمني	من	

رحالت	داخلية		اإىل	�شاللة	عن	طريق	مطار	م�شقط	الدويل		فاإنه	�شيتم	جمع	البيانات	باإجراء	مقابالت	للم�شافرين	يف	

اإىل	 اخلارجية	 الرحالت	 القادمني	عرب	 	 اأن	 الكفية،	يف	حني	 االأجهزة	 ا�شتخدام	 وذلك	من	خالل	 الدويل	 م�شقط	 مطار	

مطار	�شاللة	ف�شيتم	جمع	البيانات	منهم	من	خالل	توزيع	بطاقات	على	جميع	امل�شافرين	بالطائرة	لتعبئتها	ويقوم	الباحث	

املتواجد	باملطار	با�شتالمها	ويتم	اإدخالها	مكتبيا	فيما	بعد.		

اما	ال�شق	الثاين	من	الدرا�شة	فهو	عبارة	عن	م�شح	لعينة	من	املغادرين	ل�شالله	خالل	مو�شم	اخلريف	حيث	يتم		اأخذ	عينة	

اإجراء	مقابالت	مع	الزوار	بعد	انتهاء	مدة	زيارتهم	ومغادرتهم	ل�شالله	عرب	منفذ	 من	زوار	اخلريف	وذلك	عن	طريق	

حريط	الربي	اأو	مطار	�شالله	وذلك	لقيا�ض	خ�شائ�شهم	الدميغرافية	وبع�ض	اجلوانب	االقت�شادية	املتعلقة	بالرحلة.

	وتت�شمن	ا�شتمارة	احل�شر	جمع	العديد	من	البيانات	من	بينها	البيانات	املتعلقة		باجلن�شية	وبلد	االإقامة	واملنطقة	بالن�شبة	

للعماين	والغر�ض	من	الزيارة	وعدد	املرافقني.اما	بالن�شبة	ال�شتمارة	امل�شح	فت�شمل	باالإ�شافة	اإىل	بيانات	ا�شتمارة	احل�شر	

اأي�شا	معلومات	حول	اخل�شائ�ض	الدميوغرافيه	للزوار	وعدد	الزيارات	ال�شابقة	للمحافظة	لغر�ض	الرتفيه	وعدد	الليايل	

املعلومات	 وم�شدر	 الرحلة	 على	 باالإنفاق	 تتعلق	 بيانات	 اإىل	 باالإ�شافة	 االإقامة	 واأماكن	 الزيارة	 خالل	 ق�شاوؤها	 مت	 التي	

ال�شياحية	عن	املحافظة.		
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غدا	اختتام	اأعمال	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	2010م	

اأكرث	من	19	األف	زاروا	اخلريف	يف	اجازة	العيد

تختتم	غدا	الثالثاء	)2010/9/21م	(	فعاليات	االأعمال	امليدانية		مل�شروع	ح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	2010م	الذي	

انطلقت	اأعماله	يف	احلادي	والع�شرين	من	�شهر		يونيو		املا�شي	وتنفذه	وزارة	االقت�شاد	الوطني	بالتعاون	مع	وزارة	ال�شياحة	

و�شرطة	عمان	ال�شلطانية.	

وقد	اأ�شارت	نتائج		احل�شر	اإىل	اأن	زوار	اخلريف	خالل	عطلة	عيد	الفطر	املبارك	املمتدة	من	العا�شر	وحتى	ال�شابع	ع�شر	

من	ال�شهر	اجلاري	بلغ	نحو	)19.833(	زائر	،	�شكل		الزوار	العمانيني	منهم	)41.6%(	حيث	بلغ	عددهم	نحو	)8246(	

زائر.

واأو�شحت	نتائج	ح�شر	وم�شح	زوار	اخلريف	اأن	زوار	املحافظة	من	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة	جاء	يف	املرتبة	االأوىل	من	

حيث	عدد	الزوار	اخلليجني	غري	العمانيني	حيث	بلغ	عددهم	نحو	)1.762(	زائر	بن�شبة	)8.9%(	من	اإجمايل	الزوار	بينما	

بلغ	عدد	الزوار	االآ�شيويني	نحو)7.164(زائر.

الرتفيه	 غر�ض	 االأوىل	 املرتبة	 يف	 جاء	 الفطر	 عيد	 اأجازة	 فرتة	 خالل	 للمحافظة	 الزيارة	 من	 الرئي�شي	 الغر�ض	 وح�شب	

والرتويح	حيث	بلغ	عدد	الزوار	الذين	زاروا	املحافظة	من	اجل	هذا	الغر�ض	نحو	)18.455(زائر	م�شكلني	بذلك	ما	ن�شبته	

)93%(	من	جمموع	الزوار	وجاء	غر�ض	رحلة	العمل	يف	املرتبة	الثانية	حيث	بلغ	عدد	الزوار	الذين	ق�شدوا	�شاللة	لهذا	

الغر�ض	نحو)1.004(	زائر	فيما	جاء	غر�ض	زيارة	االأهل	واالأ�شدقاء	يف	املرتبة	الثالثة.

نحو	 بلغ	 2010/9/17م	 وحتى	 2010/6/21م	 يف	 	 احل�شر	 بداأ	 منذ	 اخلريف	 مو�شم	 زوار	 عدد	 اأن	 اإىل	 النتائج	 وت�شري	

)259.984(	زائر	مقارنة	بـ	)283.754(	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	بن�شبة	انخفا�ض	بلغت	)8.4%(.	وقد	�شكل	

العمانيون	ما	ن�شبته	)57.6(	من	اإجمايل	الزوار	خالل	تلك	الفرتة	حيث	بلغ	عددهم	)149.809(	زائر	.وتذكر	النتائج	اأن	

زوار	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة	اإىل	املحافظة	جاءوا	يف	املرتبة	االأوىل	من	حيث	عدد	الزوار	اخلليجني	غري	العمانيني	

حيث	بلغ	عددهم	نحو	)61.438(	زائر	وبن�شبة	)23.6%(	من	اأجمايل	الزوار،	وجاء	الزوار	من	اململكة	العربية	ال�شعودية	

يف	املرتبة	الثانية	حيث	بلغ	عددهم	)12.219(	زائر	بينما	ارتفع	عدد	الزوار	االأو�شيون	للمحافظة	مقارنة	بالعام	املا�شي	

بن�شبة	)26.7%(حيث	بلغ	عددهم	)24.151(	زائر	مقارنة	بـ	)19.055(	زائر	خالل	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م.
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 اال�صتثمار االأجنبي

وزارة	االقت�شاد	الوطني	تعلن	النتائج	االأولية	للم�شح	املتكامل	للمن�شاآت	ذات	اال�شتثمار	االأجنبي	

لعام	2008م

االقت�شاد	 وزارة	 اأجرته	 الذي	 لعام	2008م،	 االأجنبي	 اال�شتثمار	 للمن�شاآت	ذات	 املتكامل	 للم�شح	 االأولية	 النتائج	 اأو�شحت	

الوطني	بالتعاون	مع	البنك	املركزي	العماين	ووزارة	التجارة	وال�شناعة	ان	اإجمايل	حجم	اال�شتثمار	االأجنبي	يف	ال�شلطنة	

باأنواعه	املختلفة	يف	عام	2008م	بلغ	نحو	)11103.9(	مليون	ريال	مقارنة	بـنحو	)9912.8(	مليون	ريال	يف	عام	2007م،	

وذلك	بزيادة	يف	تدفقات	اال�شتثمار	االأجنبي	مقدارها	)1191.1(	مليون	ريال	اأي	بن�شبة	منو	بلغت	)%12.0(.

اإىل	ارتفاع	اال�شتثمار	االأجنبي	املبا�شر	 اأ�شا�شا	 اأن	هذه	الزيادة	يف	تدفقات	اال�شتثمار	االأجنبي	تعود	 اإىل	 الوزارة	 وذكرت	

والقرو�ض	اخلارجية	وحقوق	امل�شاهمني	يف	عدد	من	ال�شركات	العاملة	يف	ال�شلطنة.

	واأ�شارت	النتائج	االأولية		للم�شح	الذي	�شمل	)555(	من�شاأة	اإىل	منو	اال�شتثمار	االأجنبي	املبا�شر	بن�شبة	)24%(	حيث	ارتفع	

من	نحو	)3518.8(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م	اإىل	نحو	)4362.8(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م،	وقد	

احتلت	اململكة	املتحدة	املرتبة	االأوىل	يف	حجم	اال�شتثمارات	االأجنبية	املبا�شرة	حيث	بلغ	حجم	ا�شتثمارها	يف	عام	2008م	

نحو	)1142.1(	مليون	ريال	عماين	مقابل	نحو	)845.6(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م.	وقد	تركزت	ا�شتثمارات	

اململكة	املتحدة	يف	ن�شاط	ا�شتخراج	النفط	والغاز	ون�شاط	الو�شاطة	املالية	بن�شبة	)84.8%(	و)9.5%(	على	التوايل.

احتلت	 لذلك	 ونتيجة	 2008م	 عام	 خالل	 ملحوظا	 حت�شنا	 �شهدت	 فقد	 املتحدة	 الواليات	 من	 القادمة	 اال�شتثمارات	 اأما	 	

املرتبة	الثانية	بعدما	كانت	حتتل	املرتبة	الثالثة	يف	عام	2007،	حيث	بلغ	حجم	ا�شتثماراتها	نحو	)883.3(	مليون	ريال	

عماين	مقارنة	بنحو	)627.4(	مليون	ريال	عماين،	وترتكز	معظم	ا�شتثماراتها	يف	ن�شاط	ا�شتخراج	النفط	والغاز	وذلك	

بن�شبة	)93%(.		يف	حني	جاءت	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة	يف	املركز	الثالث	بحجم	ا�شتثمارات	مبا�شرة	بلغت	قيمتها	

نحو)830.8(	مليون	ريال	عماين	يف	2008م	،	حيث	ترتكز	ا�شتثماراتها	يف	ن�شاطي	ال�شناعة	التحويلية	والو�شاطة	املالية	

وذلك	بن�شبة	)40.4%(	و	)23%(	على	التوايل.

واأو�شحت	النتائج	االأولية	للم�شح	اإىل	تركز	ن�شبة	)	45.5%(	من	اال�شتثمارات	االأجنبية	املبا�شرة	يف	ن�شاط	ا�شتخراج	النفط	

حجم	 من	 	)%15( و	 	)% 	17.5( نحو	 على	 ا�شتحوذا	 اللذين	 املالية	 والو�شاطة	 التحويلية	 ال�شناعة	 ن�شاطي	 يليه	 والغاز،	

اال�شتثمارات	املبا�شرة	يف	عام	2008م	على	التوايل	.

اأما	فيما	يتعلق	بالعائد	على	اال�شتثمار	االأجنبي	والذي	يت�شمن		االأرباح،	واملتح�شالت	من	اإعادة	اال�شتثمار	والفوائد	فقد	

نحو	 قدرها	 زيادة	 بن�شبة	 اأي	 2007م	 عام	 يف	 	)1102.6( مقابل	 	 2008م	 عام	 يف	 عماين	 ريال	 مليون	 	)1527.4( بلغ	

.)%38.5(

اإجمايل	حجم	اال�شتثمارات	 باأن	 للمن�شاآت	ذات	اال�شتثمار	االأجنبي	لعام	2008م	 للم�شح	املتكامل	 االأولية	 النتائج	 وذكرت	

العمانية	يف	اخلارج	ارتفعت	من	)3541(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2007م،	اإىل	)4026.7(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	

2008م	بزيادة	يف	تدفقات	اال�شتثمارات	العمانية	اإىل	اخلارج	بلغت	ن�شبتها	)	13.7%(	اأي	ما	مقداره	)485.7(	مليون	

ريال	عماين.	اأما	اال�شتثمارات	العمانية	املبا�شرة	فقد	بلغت	)705.8(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م	مقابل	)524.6(	

مليون	ريال	يف	عام	2007م.

واأ�شارت	النتائج	اإىل	اأن	ن�شاط	الو�شاطة	املالية	ا�شتحوذ	على	الن�شيب	االأكرب	يف	حجم	اال�شتثمارات	العمانية	املبا�شرة	يف	

اخلارج	حيث	بلغ	يف	عام	2008م	نحو	)	230.5(	مليون	ريال	عماين	اأي	بن�شبة	)32.7%(،	يف	حني	جاء	قطاع	النفط	والغاز	

باملرتبة	الثانية	حيث	ا�شتحوذ	يف	عام	2008م	على	)168.3(	مليون	ريال	عماين	اأي	ما	ن�شبته	)	23.8%(	من	اإجمايل	

اال�شتثمارات	العمانية	املبا�شرة.
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ابريل	اجلاري	انطالق	م�شح	اال�شتثمار	االأجنبي	ال�شنوي

م�شوحات	ودرا�شات	معمقة	تقوم	بها	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية

تبداأ	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ممثلة	يف	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية	خالل	ابريل	اجلاري	تنفيذ	م�شح	اال�شتثمار	

يف	 االأجنبية	 وال�شركات	 للموؤ�ش�شات	 املبا�شرة	 وغري	 املبا�شرة	 االأجنبية	 اال�شتثمارات	 حجم	 يبني	 والذي	 ال�شنوي	 االأجنبي	

ال�شلطنة	وكذلك	اال�شتثمارات	العمانية	يف	اخلارج	املبا�شرة	وغري	املبا�شرة.

يهدف	م�شح	اال�شتثمار	االأجنبي	ال�شنوي	الذي	تنفذه	الوزارة	بالتن�شيق	مع	البنك	املركزي	العماين	ووزارة	التجارة	وال�شناعة		

اإىل	بناء	قاعدة	بيانات	دقيقة	حول	اإح�شاءات	اال�شتثمار	االأجنبي	يف	ال�شلطنة،	لتزويد	�شانعي	القرار	باالإح�شاءات	الدقيقة	

والبيانات	احلديثة	عن	اال�شتثمار	االأجنبي	وذلك	لتمكينهم	من	اتخاذ	القرارات	الالزمة	لتهيئه	املناخ	املالئم	جلذب	هذه	

اال�شتثمارات.ويهدف	امل�شح	اأي�شًا	اإىل	توحيد	معايري	قيا�ض	حجم	اال�شتثمار	االأجنبي	مبا	يتما�شى	مع	املعايري	الدولية	كتلك	

اخلا�شة	ب�شندوق	النقد	والبنك	الدويل،	والتعرف	على	دور	اال�شتثمار	االأجنبي	يف	التنمية	احلالية	وامل�شتقبلية	لالقت�شاد	

الوطني.

كما	يهدف	امل�شح	اإىل	معرفة	توزيع	اال�شتثمار	االأجنبي	يف	ال�شلطنة	ح�شب	القطاع	االقت�شادي	ومن	ثم	بيان	مدى	تاأثريه	على	

خمتلف	القطاعات.وحتديد	م�شادر	اال�شتثمار	االأجنبي	يف	ال�شلطنة،	اأي	التوزيع	اجلغرايف	ح�شب	البلد	امل�شدر،	ملراعاة	

تنويع	امل�شادر	عند	اتخاذ	قرارات	اال�شتثمار،اإ�شافة	اإىل	توفري	املعلومات	عن	مدى	تاأثري	اال�شتثمار	االأجنبي	على	االقت�شاد	

العماين،	يف	جماالت	االأيدي	العاملة	وال�شادرات	و	الواردات	واخلدمات	الدولية	ومديونية	القطاع	اخلا�ض،	ويهدف	امل�شح	

كذلك	اإىل		حتديد	نوع	اال�شتثمار	مبا	ي�شمن	اأق�شى	قدر	ممكن	من	الروابط	اخللفية	واالأمامية	الالزمة	لتنمية	القطاعات	

االأخرى	التي	ال	يتجه	اإليها	اال�شتثمار	االأجنبي.

ويغطي	م�شح	اال�شتثمار	االأجنبي	ال�شنوي	نحو	)555(	من�شاأة	رئي�شية	عاملة	يف	االقت�شاد	الوطني،	حيث	تنق�شم	عينة	امل�شح	

اإىل	ثالثة	فئات	ت�شمل	الفئة	االأوىل	جميع	املن�شات	الهامة	ذات	اال�شتثمار	االأجنبي	املبا�شر.فيما	ت�شم	الفئة	الثانية	جميع	

املن�شات	ذات	ا�شتثمارات	احلافظة	وامل�شجلة	يف	�شوق	م�شقط	لالأوراق	املالية.	اأما	الفئة	الثالثة	فت�شمل	جميع	املن�شات	ذات	

العامل	 ولها	معامالت	مع	 باملئة	 العمانية	مئة	 املن�شات	 تت�شمن	 الأنها	 االأهم	 الفئة	 تعترب	هذه	 االأخرى،	حيث	 اال�شتثمارات	

اخلارجي	يف	�شكل	قرو�ض	اأو	ا�شتثمارات	اأو	غريها.

جتدر	االإ�شارة	اإىل	اأن	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية	تقوم	بتنفيذ	اأكرث	من	)12(	م�شح	اقت�شادي	خالل	العام	

الواحد	حيث	تختلف	دورية	تنفيذ	تلك	امل�شوحات	من	م�شح	اإىل	اآخر	فمنها	ما	يتم	تنفيذه	ب�شكل	�شنوي	يف	حني	اأن	بع�شها	

يتم	تنفيذه	ب�شكل	ربع	�شنوي	اأو	�شهري.

و�شتقوم	الوزارة	بتنفيذ	امل�شح	ال�شنوي	للمن�شات	االقت�شادية	الذي	يهدف	اإىل	جمع	البيانات	الإعداد	احل�شابات	القومية	

كالناجت	املحلي	وهو	يغطي	جميع	املن�شاآت	االقت�شادية	الكبرية	وعينة	من	ال�شركات	املتو�شطة	وال�شغرية	يف	�شتى	املجاالت	

كاأن�شطة	النفط	والبنوك	والبناء	والت�شييد	والتجارة	والنقل	وغريها.كما	اأن	من	بني	امل�شوحات	االقت�شادية	الربعية	التي	

تقوم	بها	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية	امل�شح	ربع	�شنوي	للمن�شات	الكبرية	الإعداد	احل�شابات	القومية	الربع	

�شنوية		الذي	ي�شمل	)400(	موؤ�ش�شة	يف	خمتلف	القطاعات	االقت�شادية.

و�شتقوم	الوزارة	خالل	العام	اجلاري	والأول	مرة	باإ�شدار	الناجت	املحلي	الربع	ال�شنوي	باالأ�شعار	الثابتة	حيث	تعترب	خطوة	

متقدمة	على	م�شتوى	دول	املنطقة	يف	هذا	املجال.

وفيما	يتعلق	بامل�شوحات	اخلا�شة	بالقطاع	ال�شياحي	تقوم	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية	�شهريًا	بتنفيذ	امل�شح	

اخلا�ض	بالفنادق	فئة	االأربعة	واخلم�شة	جنوم	والتي	يتم	ن�شر	نتائجها	يف	الن�شرة	ال�شهرية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	

الوطني،	كما	تقوم	املديرية	بتنفيذ	م�شح	ربع	�شنوي	لبقية	الفنادق	وال�شقق	الفندقية،	هذا	اإىل	جانب	امل�شوحات	االأخرى	

املعنية	بقطاع	ال�شياحة	كح�شر	وم�شح	زوار	خريف	�شاللة	ال�شنوي	وم�شح	ال�شياحة	الداخلية	الذي	تنفذه	املديرية	بالتعاون	

مع	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االجتماعية	بالوزارة.

وقد	قامت	وزارة	االقت�شاد	الوطني	باإعداد	درا�شة	متكاملة	عن	اثر	م�شاهمة	القطاع	ال�شياحي	يف	االقت�شاد	الوطني	وذلك	
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بالتعاون	مع	وزارة	ال�شياحة	ومنظمة	ال�شياحة	العاملية.

وتتوىل	الوزارة	كذلك	جمع	االأ�شعار	من	خمتلف	اأ�شواق	ال�شلطنة	بهدف	اإعداد	موؤ�شرات	الت�شخم	ب�شكل	�شهري	وهو	يغطي	

جميع	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	ماعدا	حمافظة	م�شندم	واملنطقة	الو�شطى	اإىل	جانب	جمع	اأ�شعار	اجلملة	واأ�شعار	مواد	

البناء	اخلا�شة	باأ�شواق	حمافظة	م�شقط،	واأ�شعار	املنتجني	من	عدة	موؤ�ش�شات	لقطاعات	حمتلفة	يف	ال�شلطنة.

	ويتم	اإعداد	موؤ�شر	الت�شخم	يف	ال�شلطنة	ح�شب	اأف�شل	املمار�شات	الدولية	،	حيث	تقوم	الوزارة	قبل	اإ�شدار	املوؤ�شر	باملراجعة	

والتدقيق	املكتبي	وامليداين	للتاأكد	من	�شحة	االأرقام	باالإ�شافة	اإىل	الزيارات	امليدانية	للتاأكد	من	اأن	جمع	املعلومات	يتم	

اإجراءات	 باأن	 علمًا	 املعلومات.	 التقنية	يف	جمع	 ا�شتخدام	 املدربة	على	 الب�شرية	 الكوادر	 توفري	 اإىل	جانب	 ب�شكل	�شحيح	

التدقيق	تتم	على	جميع	املوؤ�شرات	االإح�شائية	التي	ت�شدرها	الوزارة.

وتقوم	الوزارة	بجمع	معلومات	وبيانات	من	خمتلف	االإدارات	احلكومية	املعنية	باجلوانب	االقت�شادية	كوزارة	املالية،	والبنك	

املركزي	العماين	واالإدارة	العامة	للجمارك	لرتكيب	واإعداد	املوؤ�شرات	االقت�شادية	املختلفة	والتي	يتم	ن�شرها	يف	الن�شرة	

االإح�شائية	ال�شهرية	ويف	الكتاب	االإح�شائي	ال�شنوي	وغريها	من	االإ�شدارات،	التي	يتم	توفريها	على	موقع	وزارة	االقت�شاد	

والت�شانيف	 املمار�شات	 اأف�شل	 مع	 تتما�شى	 االإح�شائية	 ن�شراتها	 تكون	 اأن	 الوزارة	 ت�شعى	 و	 العاملية.	 ال�شبكة	 يف	 الوطني	

الدولية	التي	ت�شدر	عن	االأجهزة	االإح�شائية	املتقدمة	من	خالل	االلتزام	بوتائر	وتواقيت	الن�شر	وهي	خطوة	متقدمة	يف	

اإ�شدار	البيانات	باعتبارها	احد	املعايري	واملمار�شات	التي	تلتزم	بها	الدول	املتقدمة	يف	العمل	االإح�شائي.

امل�شتوى	 امل�شتخدمني	على	 اإ�شافية	جلميع	 االإح�شائي	كونه	يقدم	خدمة	 بالتحليل	 الوطني	 	وزارة	االقت�شاد	 وقد	اهتمت	

الر�شمي	واالأكادميي	وعلى	م�شتوى	القطاع	اخلا�ض	ويوفر	معلومات	تف�شيلية	معمقة	عن	الظواهر	االإح�شائية	املختلفة	حيث	

قامت	الوزارة	باإ�شدار	عدد	من	الن�شرات	املختلفة	عن	قطاع	الزراعة	والتجارة	اخلارجية	اإىل	جانب	التحليل	الربع	�شنوي	

لالقت�شاد	العماين.

ومن	�شمن	خطة	عمل	املديرية	العامة	لالإح�شاءات	االقت�شادية	خالل	العام	احلايل	االهتمام	باملوؤ�شرات	اال�شت�شرافية	

التي	ت�شاعد	يف	مواكبة	الظواهر	االقت�شادية	ب�شكل	�شريع	خا�شة	بعد	االأزمة	املالية	العاملية	التي	تاأثر	بها	العامل	وبالتايل	

فان	هذه	املوؤ�شرات	اال�شت�شرافية	يجب	اأن	تتواكب	وتكون	�شريعة	يف	عملية	الن�شر.

و�شعيا	نحو	دفع	العمل	االإح�شائي	ب�شكل	�شريع	نظرًا	الأهمية	دور	االإح�شاءات	فقد	مت	ا�شتحداث	دائرة	جديدة	باملديرية	

التطوير	 بعملية	 تعنى	 االإح�شائي	 والتحليل	 املنهجيات	 دائرة	 م�شمى	 حتت	 	 بالوزارة	 االقت�شادية	 لالإح�شاءات	 العامة	

والتح�شني	يف	اأ�شاليب	العمل	االإح�شائي	مبا	يتواكب	مع	اأف�شل	الت�شنيفات	واملعايري	الدولية.
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 التجارة اخلارجية

وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

نتيجة	انخفا�ض	اأ�شعار	النفط		اإجمايل	ال�شادرات	ال�شلعية	تنخف�ض	بن�شبة	)%26.7(

يف	عام	2009م	مقارنة	بعام	2008م

	اأ�شارت	الن�شرة	االإح�شائية	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اإىل	اأن	ال�شادرات	ال�شلعية	لل�شلطنة	تاأثرت	بحالة	الركود	

ال�شادرة	عن	 البيانات	 اأحدث	 اأظهرت	 النفط	خالل	عام	2009م،	حيث	 اأ�شعار	 وتراجع	 العامل	 �شهده	 الذي	 االقت�شادي	

االإدارة	العامة	للجمارك	اأن	اإجمايل	ال�شادرات	ال�شلعية	انخف�شت	بنحو	)26.7%(	يف	عام	2009م،	وذلك	من	)14503(	

مليون	ريال	عماين	يف	عام	2008م	اإىل	نحو	)10632(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2009م.

	وقد	اأدى	تراجع	اأ�شعار	النفط	خالل	عام	2009م	اإىل	تراجع	قيمة	�شادرات	النفط	والغاز	بن�شبة	)37%(	حيث	تراجعت	

�شادرات	النفط	اخلام	بن�شبة	)36.3%(	والنفط	امل�شفى	بن�شبة	)38.5%(	.	اأما	الغاز	الطبيعي	امل�شال	فرتاجعت	�شادراته	

بن�شبة	)39.5%(	خالل	عام	2009م.	

	واأو�شحت	الن�شرة		باأن	ال�شادرات	غري	النفطية	تاأثرت	ب�شكل	غري	مبا�شر	برتاجع	اأداء	القطاع	النفطي	خالل	عام	2009م	

املنتجات	 ال�شلطنة	من	 تراجع	�شادرات	 اإىل	 ويعزى	ذلك	 	 بن�شبة	)%5.8(.	 النفطية	 ال�شادرات	غري	 انخف�شت	 ،	حيث	

واالأجهزة	 االآالت	 �شادرات	 انخف�شت	 كما	 	،)%27.8( بن�شبة	 ومنتجاتها	 احلية	 واحليوانات	 	،)%35.7( بن�شبة	 املعدنية	

واملعدات	الكهربائية	بن�شبة	)41.6%(.	يف	املقابل،	حققت	ال�شادرات	ال�شلعية	من	املعادن	وم�شنوعاتها	منوًا	كبريًا	بن�شبة	

)122.8%(	وم�شنوعات	اللدائن	واملطاط	بن�شبة	)33.7%(،	ومنتجات	ال�شناعات	الكيماوية	بن�شبة	)%1.4(.

	ت�شري	البيانات	اإىل	اأن	الواردات	ال�شلعية	امل�شجلة	�شهدت	اأي�شا	انخفا�شًا	يف	عام	2009م	وبن�شبة	)22.1%(	مقارنة	بعام	

وم�شنوعاتها	 واملعادن	 	،)%41.3( بن�شبة	 واملطاط	 اللدائن	 م�شنوعات	 من	 ال�شلطنة	 واردات	 انخف�شت	 حيث	 2008م،	

بن�شبة	)39.5%(،	واالآالت	واالأجهزة	واملعدات	الكهربائية	بن�شبة	)22.9%(	ومعدات	النقل	بن�شبة	)24.3%(.		ويف	املقابل	

،	ارتفعت	الواردات	من	املنتجات	املعدنية	بن�شبة	)21.9%(،	ومنتجات	ال�شناعات	الكيماوية	بن�شبة	)33.1%(.	ويالحظ	

اأن	قيمة	الواردات	ال�شلعية	ح�شب	املنافذ	اجلمركية	ارتفعت	بن�شبة	)2.3%(	يف	املنافذ	اجلوية	اإال	اإنها	انخف�شت	يف	كل	من	

املنافذ	البحرية	والربية	بن�شبة	)24.6%(	و	)24.5%(	على	التوايل.

	وفيما	يتعلق	بالتوزيع	اجلغرايف	لتجارة	ال�شلطنة	اخلارجية	غري	النفطية	،	يالحظ	يف	عام	2009م	تراجع	جتارة	ال�شلطنة	

مع	دولة	االإمارات	العربية	املتحدة،	حيث	ت�شري	البيانات	اإىل	انخفا�ض	�شادرات	ال�شلطنة	غري	النفطية	اإىل	دولة	االإمارات	

بن�شبة	)23.6%(	كما	انخف�شت	واردات	ال�شلطنة	من	االإمارات	بن�شبة	)31.9%(.	وفيما	يتعلق	بتجارة	ال�شلطنة	مع	الهند	

اإىل	الهند	بن�شبة	)11.4%(	مقابل	ارتفاع	واردات	ال�شلطنة	من	الهند	بن�شبة	)%1(.	 فقد	انخف�شت	�شادرات	ال�شلطنة	

اأما	جتارة	ال�شلطنة	مع	ال�شني	فقد	حت�شنت	ن�شبيا	ل�شالح	ال�شلطنة	حيث	ارتفعت	�شادرات	ال�شلطنة	اإىل	ال�شني	بن�شبة	

)28.6%(	مقابل	انخفا�ض	واردات	ال�شلطنة	من	ال�شني	بن�شبة	)18.3%(.	كما	حت�شنت	جتارة	ال�شلطنة	مع	�شنغافورة	

�شادرات	 انخفا�ض	 2009م	 عام	 خالل	 ويالحظ	 	.)%87.6( بن�شبة	 �شنغافورة	 اإىل	 ال�شلطنة	 �شادرات	 ارتفعت	 حيث	

ال�شلطنة	اإىل	ال�شعودية	بن�شبة	)20.4%(،	كما	انخف�شت	واردات	ال�شلطنة	من	اليابان	والواليات	املتحدة	االأمريكية	بن�شبة	

)24.9%(		و	)12.2%(	على	التوايل.	
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االقت�شاد	الوطني:	ال�شادرات	ال�شلعية	ترتفع	بن�شبة	)%26.6(

يف	نهاية	يناير	2010م	مقارنة	بنف�ض	ال�شهر	من	عام	2009م

ال�شلعية	ارتفعت	يف	نهاية	�شهر	 اإجمايل	ال�شادرات	 اأن	 العامة	للجمارك	 االإدارة	 البيانات	ال�شادرة	عن	 اأحدث	 اأظهرت	 	

يناير	2010م	بنحو	)26.6%(	عنها	يف	نف�ض	ال�شهر	من	عام	2009م،	وذلك	من	)844.4(	مليون	ريال	عماين	اإىل	نحو	

)1068.9(	مليون	ريال	عماين.

االإنتاج	 ارتفاع	كل	من	كميات	 ن�شبته	)35.2%(	نتيجة	 ارتفاعًا	بلغت	 النفط	والغاز	خالل	تلك	الفرتة	 و�شجلت	�شادرات	

واأ�شعار	النفط،		ففي	الوقت	الذي	�شهدت	فيه	�شادرات	الغاز	تراجعًا	بن�شبة	)20.5%(		ارتفعت	ال�شادرات	من	النفط	

وبن�شبة	 ريال	 مليون	 	)27.3( بنحو	 امل�شفى	 والنفط	 	)%47.5 	( وبن�شبة	 عماين	 ريال	 مليون	 	)197.5( بنحو	 اخلام	

)81.5%(	يف	نهاية	�شهر	يناير	2010م.	

	

	تاأثرت	ال�شادرات	غري	النفطية	باالأداء	اجليد	للقطاع	النفطي	خالل	تلك	الفرتة	حيث	ارتفعت	ال�شادرات	غري	النفطية	

بن�شبة	)36.9%(.	ويرجع	ال�شبب	يف	ذلك	االرتفاع	اإىل	زيادة		�شادرات	ال�شلطنة	لكل	من	منتجات	ال�شناعات	الكيماوية،	

بن�شب		 وم�شنوعاتها	 واملعادن	 ومنتجاتها،	 احلية	 واحليوانات	 	، املعدنية	 واملنتجات	 	، واملطاط	 اللدائن	 وم�شنوعات	

)125.9%(	و	)125.3%(	و	)	88.6%(	و	)9%(	و	)8.1%(	على	التوايل،			يف	الوقت	الذي	تراجعت	فيه	�شادرات	االآالت	

واالأجهزة	واملعدات	الكهربائية	بن�شبة	)45.2%(.	ويف	املقابل،		تراجعت	قيمة	اإعادة	الت�شدير	بن�شبة	)10.9%(	نتيجة	

تراجع	اإعادة	ت�شدير	معدات	النقل	ومواد	اأخرى	بن�شبة	)11.3%(	و)	19%(	خالل	تلك	الفرتة.	

	كما	�شهدت	الواردات	ال�شلعية	امل�شجلة	انخفا�شًا	كبريًا	خالل	�شهر	يناير	2010م		وبن�شبة	)22%(	لت�شل	اإىل	)575.2(	

	،)%36.4( بن�شبة	 الكهربائية	 واملعدات	 واالأجهزة	 االآالت	 من	 ال�شلطنة	 واردات	 انخف�شت	 حيث	 عماين،	 ريال	 مليون	

واملعادن	 	،)%26.4( بن�شبة	 ومنتجاتها	 حية	 وحيوانات	 	، 	)%35.6( بن�شبة	 النقل	 معدات	 من	 الواردات	 انخف�شت	 كما	

ال�شلعية	 الواردات	 ارتفعت	 املقابل،	 ويف	 	.)%0.5( بن�شبة	 االأغذية	 �شناعة	 ومنتجات	 	)%21.5( بن�شبة	 وم�شنوعاتها	

اأن	قيمة	 لل�شلطنة	من	املنتجات	املعدنية	بن�شبة	)23.8%(	ومنتجات	ال�شناعات	الكيماوية	بن�شبة	)	4.6%(	.	ويالحظ	

الواردات	ال�شلعية	ح�شب	املنافذ	اجلمركية	تاأثرت	بهذا	االنخفا�ض	حيث	انخف�شت	واردات	ال�شلطنة	القادمة	عن	طريق	

املنافذ	البحرية	بن�شبة	)29.3%(،	اإال	اإن	ن�شبة	االنخفا�ض	كانت	اأقل	للواردات	يف	كل	من	املنافذ	الربية	واجلوية	فانخف�شت	

يف	املنافذ	الربية	بن�شبة		)1.2%(	ويف	املنافذ	اجلوية	بن�شبة	)%6.2(.

وفيما	يتعلق	بالتوزيع	اجلغرايف	لتجارة	ال�شلطنة	اخلارجية،	يالحظ	زيادة	قيمة	ال�شادرات	العمانية	غري	النفطية	املتجهة	
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العربية	املتحدة	والهند.	 االإمارات	 اإىل	 االأمريكية	وانخفا�ض	املتجهة	منها	 ال�شعودية	وال�شني	والواليات	املتحدة	 لكل	من	

كوريا	 من	 كل	 من	 القادمة	 للواردات	 ارتفاعًا	 الفرتة	 تلك	 خالل	 �شهدت	 فقد	 اخلارجي	 العامل	 من	 ال�شلطنة	 واردات	 اأما	

والواليات	 واليابان	 املتحدة	 العربية	 االإمارات	 من	 كل	 من	 ال�شلطنة	 واردات	 قيمة	 انخف�شت	 حني	 يف	 	 وال�شني	 اجلنوبية	

املتحدة	االأمريكية	مبعدالت	متفاوتة.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:	

ال�شادرات	ال�شلعية	ترتفع	بن�شبة	)%45.2(

حتى	نهاية	فرباير2010م	مقارنة	بنف�ض	الفرتة	من	عام	2009م		

	�شجلت	ال�شادرات	ال�شلعية	ارتفاعًا	كبريًا	خالل	�شهري	يناير	وفرباير	2010م	بلغت	ن�شبته	)45.2%(	مقارنة	بذات	الفرتة	

من	عام	2009م		.	واأظهرت	اأحدث	البيانات	ال�شادرة	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	اأن	اإجمايل	ال�شادرات	ال�شلعية	ارتفعت	

يف	نهاية	�شهر	فرباير	2010م	لت�شل	اإىل	)2173.5(	مليون	ريال	عماين	مقارنة	ب	)1496.6(	مليون	ريال	خالل	نف�ض	

الفرتة	من	عام	2009م.		

و�شهدت	تلك	الفرتة	من	عام	2010م	ارتفاعًا	يف	�شادرات	النفط	والغاز	لت�شل	اإىل	)1554(	مليون	ريال	عماين	وبن�شبة	

)60.6%(	عن	نف�ض	الفرتة	من	عام	2009م	-	والبالغة	)967.9(	مليون	ريال	عماين	-	نتيجة	الرتفاع	�شادرات	ال�شلطنة	

من	النفط	اخلام	بن�شبة	)87.6%(	وال�شادرات	من	النفط	امل�شفى	بن�شبة	)25%(	يف	الوقت	الذي	تراجعت	فيه	�شادرات	

الغاز	الطبيعي	امل�شال	بن�شبة	)%10.4(.	

و�شجلت	ال�شادرات	غري	النفطية	كذلك	ارتفاعًا	ملحوظًا	خالل	تلك	الفرتة	من	عام	2010م	وبن�شبة	)20.7%(	لت�شل	

اإىل	)307.9(	مليون	ريال	مقابل	)255.1(	مليون	ريال	يف	عام	2009م	،	نتيجة	الرتفاع	�شادرات	املنتجات	ال�شناعات	

الكيماوية	بن�شبة	)140.9%(	وم�شنوعات	اللدائن	واملطاط	بن�شبة	)92.6%(	وحيوانات	حية	ومنتجاتها	بن�شبة	)%2.4(	

واملعادن	وم�شنوعاتها	بن�شبة	)1.4%(،	فيما	تراجعت	�شادرات	املنتجات	املعدنية	بن�شبة	)	13.6%(	واالآالت	واالأجهزة	

واملعدات	الكهربائية	بن�شبة	)%35.7(.

الزيادة	 نتيجة	 بن�شبة	)%13.9(	 الت�شدير	 اإعادة	 قيمة	 ارتفعت	 النفطية	 النفطية	وغري	 ال�شادرات	 ن�شق	كل	من	 وعلى	 	

بن�شبة	)24.6%(،	كما	 الكهربائية	 واملعدات	 واالأجهزة	 بن�شبة	)%41.6(	 املعدنية	 املنتجات	 اإعادة	ت�شدير	 امللحوظة	يف	

ارتفعت	قيمة	اإعادة	ت�شدير	معدات	النقل	بن�شبة	)11.5%(	خالل	تلك	الفرتة.

		اأما	الواردات	ال�شلعية	امل�شجلة	فقد	�شهدت	انخفا�شًا	ملحوظًا	خالل	�شهري	يناير	وفرباير	2010م		بن�شبة	)%16.8(،	

حيث	انخف�شت	واردات	ال�شلطنة	من	معدات	النقل	بن�شبة	)32.7%(	،	واآالت	واأجهزة	ومعدات	كهربائية	بن�شبة	)%32.4(.	

كما	انخف�شت	واردات	احليوانات	احلية	ومنتجاتها	بن�شبة	)23.9%(	واملعادن	وم�شنوعاتها	بن�شبة	)7.5%(،	فيما	ارتفعت	

	)%23.3( بن�شبة	 الكيماوية	 ال�شناعات	 ومنتجات	 	)%37.2( بن�شبة	 املعدنية	 املنتجات	 من	 لل�شلطنة	 ال�شلعية	 الواردات	

ومنتجات	�شناعة	االأغذية	بن�شبة	)9.2%(،	ويالحظ	اأن	املنافذ	البحرية	واجلوية	تاأثرت	بانخفا�ض	قيمة	الواردات	حيث	

انخف�شت	الواردات	عن	طريق	املنافذ	البحرية	بن�شبة	)23.7%(	والواردات	عن	طريق	املنافذ	اجلوية	بن�شبة	)%17.5(،	

بعك�ض	الواردات	عن	طريق	املنافذ	الربية	التي	ارتفعت	بن�شبة	)%7.8(.		

	وفيما	يتعلق	بالتوزيع	اجلغرايف	لتجارة	ال�شلطنة	اخلارجية،	يالحظ	زيادة	قيمة	ال�شادرات	العمانية	غري	النفطية	املتجهة	

العربية	املتحدة	والهند.		 االإمارات	 اإىل	 وال�شعودية	وال�شني	وانخفا�ض	املتجهة	منها	 االأمريكية	 الواليات	املتحدة	 لكل	من	

اأما	واردات	ال�شلطنة	من	العامل	اخلارجي	فقد	�شهدت	خالل	تلك	الفرتة	انخفا�شًا	كبريًا	للواردات	القادمة	من	الواليات	

املتحدة	واليابان	وال�شني،	وارتفاعًا	طفيفًا	لواردات	ال�شلطنة	من	االإمارات	العربية	املتحدة	والهند	.	



ثالثًا: اإ�صدارات اأخرى
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

  ت�صدر ن�رشة االأرقام القيا�صية الأ�صعار امل�صتهلكني لعام 2009م

�شدر	موؤخرًا	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ن�شرة	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	للعام	املا�شي	2009م،	وذلك	باللغتني	

العربية	واالجنليزية.	

الن�شرة	 وتت�شمن	 ال�شلطنة،	 ومناطق	 القيا�شية	يف	خمتلف	حمافظات	 االأرقام	 تف�شيلية	عن	 الن�شرة	على	جداول	 حتتوي	

التعاريف	 اإىل	 باالإ�شافة	 ا�شتخداماتها	 واأهم	 امل�شتهلكني	 الأ�شعار	 القيا�شية	 االأرقام	 اإعداد	 يف	 امل�شتخدمة	 املنهجية	 اأي�شا	

وامل�شطلحات	امل�شتخدمة.

وحر�شا	من	وزارة	االقت�شاد	الوطني	على	�شهولة	احل�شول	على	تلك	البيانات	واإتاحتها	ملختلف	امل�شتخدمني	فقد	مت	توفري	

.	www.mone.gov.om	الوزارة	موقع	على	الكرتونية	ن�شخة
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

ت�شدر	ن�شرة	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	للربع	االأول

�شدر	موؤخرا	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ن�شرة	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	للربع	االأول	من	عام	2010م،	وذلك	

باللغتني	العربية	واالجنليزية.	

حتتوي	الن�شرة	ثالثة	جداول	هي	موؤ�شرات	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة،	ون�شبة	التغري	لالأرقام	القيا�شية	

الأ�شعار	امل�شتهلكني	ح�شب	املناطق	للمجموعات	ال�شلعية،	ون�شبة	التغري	الأ�شعار	امل�شتهلكني	ح�شب	املجموعات	الفرعية.

	وحر�شا	من	وزارة	االقت�شاد	الوطني	على	�شهولة	احل�شول	تلك	البيانات	لكافة	م�شتخدمي	البيانات	يف	املوؤ�ش�شات	العامة	

اال�شتعانة	 للمهتمني	 ،	كما	ميكن	 	www.mone.gov.om الوزارة	 الكرتونية	على	موقع	 ن�شخة	 توفري	 واخلا�شة	فقد	مت	

بالن�شخ	املتوفرة	مبكتبة	الوزارة.
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وزارة	االقت�شاد	الوطني	:

ت�شدر	ن�شرة	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	للربع	الثاين

�شدر	عن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ن�شرة	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	للربع	الثاين	من	عام	2010م،	وذلك	باللغتني	

العربية	واالجنليزية.	

حتتوي	الن�شرة		على	ثالثة	جداول	هي	موؤ�شرات	االأرقام	القيا�شية	الأ�شعار	امل�شتهلكني	يف	ال�شلطنة،	ون�شبة	التغري	لالأرقام	

املجموعات	 ح�شب	 امل�شتهلكني	 الأ�شعار	 التغري	 ون�شبة	 ال�شلعية،	 للمجموعات	 املناطق	 ح�شب	 امل�شتهلكني	 الأ�شعار	 القيا�شية	

الفرعية.

	وحر�شا	من	وزارة	االقت�شاد	الوطني	على	�شهولة	احل�شول	تلك	البيانات	لكافة	م�شتخدمي	البيانات	يف	املوؤ�ش�شات	العامة	

www.mone.gov.om	،	كما	ميكن	للمهتمني	اال�شتعانة	 	 واخلا�شة	فقد	مت	توفري	ن�شخة	الكرتونية	على	موقع	الوزارة	

بالن�شخ	املطبوعة	املتوفرة	مبكتبة	الوزارة.

الن�شخة	االإلكرتونية	لنتائج	م�شح	اال�شتثمار	االأجنبي	على	موقع	وزارة	االقت�شاد	الوطني	

قامت	وزارة	االقت�شاد	الوطني	بتد�شني	الن�شخة	االإلكرتونية	لنتائج	م�شح	اال�شتثمار	االأجنبي	بال�شلطنة	يف	عام	2008م	على	

موقعها	االإلكرتوين،	www.mone.gov.om.	يت�شمن	االإ�شدار	على	عدد	من	البيانات	واجلداول	التف�شيلية	عن	اال�شتثمار	

االأجنبي	بال�شلطنة	ح�شب	نوع	اال�شتثمار	كاال�شتثمار	االأجنبي	املبا�شر	وا�شتثمارات	املحافظ	واال�شتثمارات	االأجنبية	االأخرى	

م�شنفة	ح�شب	الن�شاط	االقت�شادي	وبلد	املن�شاأ	باالإ�شافة	اإىل	بيانات	حول	اال�شتثمار	العماين	يف	اخلارج.				

اجلدير	بالذكر	اأن	وزارة	االقت�شاد	الوطني	ت�شعى	اإىل	تطوير	ا�شتخدام	التقنيات	املعلوماتية	يف	جمال	الن�شر	االلكرتوين	

البيانات	واملعلومات	االإح�شائية	لكافة	�شرائح	املجتمع	 اإتاحة	 الن�شر	وذلك	بهدف	 الو�شائط	والو�شائل	يف	جمال	 وتطوير	

واملهتمني	خا�شة	يف	ظل	ات�شاع	جماالت	ا�شتخدام	البيانات	االإح�شائية	واملعلومات	التخاذ	القرارات	املنا�شبة.




