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ياسـات يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الحالي للدولة في ضوء الس

ــذتها  ــي اتخ ــة الت ــر االنخفــاض مــن عمــان ســلطنة المالي أجــل امتصــاص أث

يـر ويتنـاول هـذا التقر. المستمر ألسعار الـنفط علـى االقتصـاد الـوطني

مجموعــــة مــــن أهــــم المؤشــــرات االقتصــــادية التــــي تشــــكل انعكاســــا 

للسياســـات الماليـــة المتخـــذة مـــن قبـــل الحكومـــة، والتـــي مـــن أهمهـــا 

ة، مؤشــرات النــاتج المحلــي االجمــالي، والماليــة العامــة، والتجــارة الخارجيــ

.والوضع النقدي

مقدمة



4.2%

ــة  نســبة عجــز الموازن

العامــة للدولــة إلــى 

النـــــــــاتج المحلـــــــــي 

اإلجمـــالي باألســـعار 

ــ ــة الرب ــة بنهاي ع الجاري

الثالـــــث مـــــن عـــــام 

2021  .

ســجلالعجــز المقيمــة 

فــي  الموازنــة العامــة 

الربـــعبنهايـــة دولـــةلل

.2021الثالث من عام 

22.6%

االرتفاع في إجمالي

اإليـــــــرادات بنهايـــــــة 

الربع الثالث مـن عـام 

2021.

0.7%

ـــــــــي  االنخفـــــــــاض ف

إجمــــــــالي االنفــــــــاق 

ة العــام بالدولــة بنهايــ

الربع الثالـث مـن عـام

2021.

05
*النتائجأهم 

.قيعكس المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الساب*

12.7%

ج في النـاتاالرتفاع 

المحلــي االجمــالي 

)باألســعار الجاريـــة(

لـث الربع الثابنهاية 

.2021من عام 

9.1%

االرتفاع في القيمة المضافة لألنشطة 

.  2021النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 

1.5
مليار 

ريال عماني

ــة ــي القيم ــاع ف االرتف

المضــــافة لألنشــــطة 

بــع الصــناعية بنهايــة الر

.2021من عام الثالث 

ع.مليار ر
1.0



41.4%

االرتفــاع فــي قيمــة

الصــادرات الســلعية

ث الربــع الثالــبنهايــة

.2021من عام 

54.3%

االرتفـــاع فـــي قيمـــة 

الـــــواردات الســـــلعية 

ـــث ـــع الثال ـــة الرب بنهاي

.2021من عام 

5.5%

متوســـــــط ســــــــعر 

ـــــــــى  ـــــــــدة عل الفائ

ــــروض  ــــالي الق إجم

ث بنهايــة الربــع الثالــ

.2021من عام 

االرتفاع في إجمـالي

قيمـــــــــة األصــــــــــول 

األجنبيــــــــة بالبنــــــــك 

المركـــــزي العمـــــاني 

بنهايـــة الربـــع الثالـــث

.2021من عام 

االرتفــــاع فــــي حجــــم 

القــــــــوة الشــــــــرائية 

ــــــــال العمــــــــاني  للري

ـــث ـــع الثال ـــة الرب بنهاي

.2021من عام 

.قيعكس المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الساب*

57.3%

نســــــبة مســــــاهمة 

الصـــادرات النفطيـــة

فــي إجمــالي قيمــة 

بنهايـــــة الصـــــادرات 

الربع الثالث من عام 

2021.

اية االرتفاع في فائض الميزان التجاري بنه

.2021الربع الثالث من عام 

410.7
مليون

ريال عماني

06
*النتائجأهم 

1.0% 8.5%



الفترةخالل بنهاية الربع الثالثباألسعار الجاريةاإلجمالي تطور الناتج المحلي ): 1(شكل 

)2019-2021*(

29%

فــي متوســطاالرتفــاع 

ــــةســــعر  ــــنفط بنهاي ال

ــن عــام  ــث م ــع الثال الرب

مــــــن ، مرتفعــــــًا 2021

برميـــــــــــل/دوالر47.2

نبنهاية الربع الثالث مـ

60.9إلـــى 2020عـــام 

.برميل/دوالر

األنشـــــــطة مســـــــاهمة 

النفطيـــــة فـــــي النـــــاتج 

المحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي 

ــ ــة بنهاي ة باألســعار الجاري

ـــام  ـــن ع ـــث م ـــع الثال الرب

2021.

مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي .1
07

اإلجماليالمحليالناتج1.1

ــــــالي إ ــــــي جم ــــــاتج المحل ــــــة الن قيم

ربع الاإلجمالي باألسعار الجارية بنهاية 

مقارنــة بنحــو 2021الثالــث مــن عــام 

مليــار ريــال عمــاني بنهايــة الربــع21.5

المماثــل مــن العــام الســابق، مرتفعــاً 

%.12.7بنحو 

24.2
ع.رمليار 

25.5

21.5

24.2

-1.4
-15.6

12.7

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

2019 2020 2021

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

)ع.مليار ر(الناتج المحلي  (%)معدل النمو 

.  م2018م ، واعتماد سنة األساس 2008لعام ) SNA(مبدئي، تم تحديث بيانات نظام الحسابات القومية *

30.6%



*)2021-2020(الفترة خالل بنهاية الربع الثالث القيمة المضافة لألنشطة النفطية ): 2(شكل 

الناتج المحلي اإلجماليمؤشرات تابع  .1
08

ع.مليار ر

33.2%1.9%

ــــيا ــــاض ف ــــة النخف القيم

الطبيعــيالمضــافة للغــاز 

ام بنهاية الربع الثالث من ع

ت نحــــوحيــــث بلغــــ،2021

ـــارمل1.11 ـــال عمـــاني ي ري

ارمليـــ1.13بنحـــو مقارنـــة 

ــال عمــاني  ــة ري ــع بنهاي الرب

ـــــــن  ـــــــل م ـــــــام المماث الع

.السابق

فــــــي القيمــــــة المضــــــافة االرتفــــــاع 

ثالـث بنهاية الربـع اللألنشطة النفطية 

مليـار 7.4مسجلة نحو ، 2021عام من 

مليــار 5.9ريــال عمــاني مقارنــة بنحــو 

ن بنهايـة الربـع المماثـل مـريال عماني 

.العام السابق

1.5

4.7

6.3

1.1 1.1

5.9

7.4

2020 2021

النفط الخام الغاز الطبيعي األنشطة النفطية

النفطيةاألنشطة1.2

فـــــي القيمـــــة الرتفـــــاع ا

ـــام  ـــنفط الخ ـــافة لل المض

ــن ــث م ــع الثال ــة الرب بنهاي

، لتصـــل نحـــو 2021عـــام 

ـــال عمـــاني 6.3 ـــار ري ملي

ـــة بنحـــو  ـــار 4.7مقارن ملي

ع ريال عمـاني بنهايـة الربـ

ــــــام  ــــــن الع ــــــل م المماث

.السابق

)مليار ريال عماني(

مبدئي* 



الناتج المحلي اإلجماليمؤشرات تابع  .1
09

4.8%

ع.رمليار 
17.7

النفطيةغيراألنشطة1.3

7.5%

ر إجمـالي القيمــة المضــافة لألنشــطة غيــ

عـــامبنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن النفطيـــة 

بنهايـة مقارنـة% 7.8بنحو رتفعام2021

الغ البـوالعـام السـابقالربع المماثل مـن 

.مليار ريال عماني 16.4

فـــي القيمـــة رتفـــاعاال

ـــــطة  ـــــافة لألنش المض

بنهايـــة الربـــعالخدميـــة

2021عــام الثالــث مــن 

الربــــع بنهايــــة مقارنــــة 

لعــــام المماثــــل مــــن ا

.السابق

القيمـــة فـــي االرتفـــاع 

المضـــــــــافة للزراعـــــــــة 

ع الربـبنهايةسماكواأل

2021عــامالثالــث مــن 

ــــة ب ــــع مقارن ــــة الرب نهاي

ــــن   ــــل م ــــام المماث الع

.السابق

الـث مـن الربـع الثبنهايـة الصـناعيةفي القيمة المضافة لألنشـطة رتفاعاال

اع ارتفــ، نتيجـة السـابقالعــام الربــع المماثـل مـن بنهايـة مقارنـة 2021عـام 

والتعــدين وإســتغالل % 25.8للصــناعات التحويليــة بنحــو القيمــة المضــافة 

وإمـدادات الكهربـاء والميـاه وأنشـطة الصـرف الصـحي % 6.2المحاجر بنحو 

%.6بنحو 

*)2021-2020(الفترةخالل غير النفطية بنهاية الربع الثالث القيمة المضافة لألنشطة ): 3(شكل 

0.6 0.6

4.4 4.8

11.5 12.4

2020 2021
الزراعة واألسماك األنشطة الصناعية األنشطة الخدمية

9.1%

)مليار ريال عماني(

مبدئي* 



0.7%

فــي إجمــالي االنخفــاض 

ــــام  قيمــــة اإلنفــــاق الع

للدولـــــة بنهايـــــة الربـــــع 

2021مـــن عـــام الثالـــث 

مقارنـــــة بنهايـــــة الربـــــع 

ـــــام  ـــــن الع ـــــل م المماث

و السابق، ليصل إلى نح

.ريال عماني مليار 8.4

10

العامةالموازنة2.1

المســجل فــي الموازنــة العجــز قيمــة 

مـن بنهاية الربع الثالثالعامة للدولة 

.2021عام 

1.0
ع.مليار ر

مؤشرات المالية العامة .2

6.0
7.8 7.9 6.0 7.4

8.4 9.7 9.5 8.5 8.4

-3.0
-1.9 -1.5 -2.4 -1.0

2017 2018 2019 2020 2021
اإليرادات  االنفاق العام  الفائض أو العجز

ترةالفخالل بنهاية الربع الثالث تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو العجز ): 4(شكل 

)2017-2021(

)مليار ريال عماني(

.وزارة المالية: المصدر

22.6%

فــــــي إجمــــــالي االرتفــــــاع 

يــــــرادات بنهايــــــة الربــــــع اإل

حيث ، 2021عام الثالث من 

ــو  ــار 7.4بلغــت نح ــال ملي ري

6عمـــــاني، مقارنـــــة بنحـــــو 

ريـــال عمـــاني بنهايـــة مليـــار 

ـــع المماثـــل مـــن العـــام  الرب

.السابق



الثالثتطور إجمالي قيمة االيرادات النفطية وغير النفطية بنهاية الربع ): 5(شكل 

)2021–2017(الفترة خالل 

11

ع.مليار ر

28.6%4.8%

إجمــــاليفــــيرتفــــاع اال

اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة 

ــع  ــة الرب ــث بنهاي ن مــالثال

نهايةمقارنة ب2021عام 

العـامالربع المماثـل مـن 

.السابق

ية اإليرادات النفطفي إجمالي االرتفاع 

ة بنهايمليار ريال عماني5.3لتصل إلى

مقارنة بنحـو 2021عام من الربع الثالث 

ـــع 4.1 ـــة الرب ـــاني بنهاي ـــال عم ـــار ري ملي

.المماثل من العام السابق

1.3
فـــــي صـــــافي رتفـــــاع اال

إيــــرادات الــــنفط بنهايــــة 

عـــام مـــنالثالـــث الربـــع 

ــث بلغــت نحــو 2021 ، حي

ــار 3.9 ــال عمــاني، ملي ري

مليـــار 3.0مقارنـــة بنحـــو 

ع ريال عماني بنهايـة الربـ

المماثــــــل مــــــن العــــــام 

.السابق

)مليار ريال عماني(

المالية العامةمؤشرات تابع  .2

اإليرادات2.2

4.4

6.1 5.9

4.1
5.3

1.6 1.6 2.0 1.9 2.0

2017 2018 2019 2020 2021

االيرادات النفطية االيرادات غير النفطية

وزارة المالية: المصدر



نسبة مساهمة البنود المختلفة لإلنفاق من إجمالي اإلنفاق الحكومي : ) 6(شكل 

)2021-2017(بنهاية الربع الثالث خالل الفترة 

12

)%(

المالية العامةمؤشرات تابع  .2

العاماإلنفاق2.3

وزارة المالية: المصدر

71.7 68.5 70.1 76.3 76.4

24.1 19.8 18.4 14.8

7.44.2 5.8 5.6 3.0
6.9

2017 2018 2019 2020 2021
المصروفات الجارية المصروفات االستثمارية مساهمات ونفقات أخرى 

46.2%

ــدين  إجمــالي خدمــة ال

ــــع  ــــة الرب العــــام بنهاي

ــــــن عــــــام  ــــــث م الثال

ــو 2021 ، وشــكلت نح

مــــن إجمــــالي 11.7%

.المصروفات الجارية 

إجمــــــــــالي قيمــــــــــة 

ـــاعي  ـــروفات قط مص

ــة ــاز بنهاي ــنفط والغ ال

الربع الثالـث مـن عـام

، وشــكلت نحــو 2021

ــــالي % 9.3 ــــن إجم م

.االنفاق الحكومي

7.4%

نســـــبة المصـــــروفات 

االســــــــتثمارية مــــــــن 

ــــــــاق  ــــــــالي االنف إجم

ع الحكومي بنهاية الربـ

، 2021الثالث من عام 

ــــــو  ــــــت نح ــــــث بلغ حي

ــــال 620.5 ــــون ري ملي

.عماني

ع.مليون ر
782.7

نســـــبة مصـــــروفات 

الوزارات المدنية من

إجمالي المصروفات

ــ ــة الرب ــة بنهاي ع الجاري

ـــــام  ـــــن ع ـــــث م الثال

،حيــــث بلغــــت 2021

مليــــار ريــــال 3نحــــو 

.عماني

752.7
ع.مليون ر



بع والواردات بنهاية الرتطور إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان التجاري والصادرات ): 7(شكل 

)2021–2017(الفترة خالل الثالث

13

ع.رمليار 
الميــزان إجمــالي قيمــة الفــائض فــي 

م عــاالربــع الثالــث مــن بنهايــة التجــاري

مليـــون410.7بنحـــو مرتفعـــًا ، 2021

الربــــع مقارنــــة بنهايــــة ريــــال عمــــاني

.السابقالمماثل من العام 

3.2
41.4%54.3%

قيمــــــة فــــــي االرتفــــــاع 

ة بنهايالسلعية الواردات 

عـــام الربـــع الثالـــث مـــن 

9مســـــجلة نحـــــو2021

ة ريال عماني مقارنمليار 

ريـــــال مليـــــار 5.8بنحـــــو 

ـــــة عمـــــاني  ـــــع بنهاي الرب

العــــــام المماثــــــل مــــــن 

.السابق

ــــاع  ــــي االرتف ــــة ف قيم

الســــــلعيةالصــــــادرات 

ن بنهاية الربع الثالـث مـ

مسجلة نحو 2021عام 

ـــــــــال 12.2 ـــــــــار ري ملي

عمـــاني مقارنـــة بنحـــو 

مليــار ريــال عمــاني 8.6

بنهايـــة الربـــع المماثـــل

.السابقالعام من 

)مليار ريال عماني(

اإلدارة العامة للجمارك ،شرطة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجية .3

التجاريالميزان3.1

1.9 4.1 4.3 2.8
3.2

7.3

7.5 6.8
5.8

9.0
9.1

11.6 11.1
8.6

12.2

2017 2018 2019 2020 2021

الميزان التجاري الصادرات السلعية  الواردات السلعية



ي تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية وإعادة التصدير في إجمال): 8(شكل 

)2021–2017(الفترة خالل الصادرات بنهاية الربع الثالث 

14

ع.مليار ر
ــة  ــالي قيم ــة إجم ــدير بنهاي ــادة التص إع

منخفضــا ، 2021عــام الربــع الثالــث مــن 

ــــة% 11.6بنحــــو  ــــة بمقارن ــــع نهاي الرب

.السابقالعام المماثل من 

1.0 94%

قيمــــــة فــــــي االرتفــــــاع 

النفطيـــة غيـــر  الصـــادرات 

الربـــع الثالـــث مـــنبنهايـــة 

مقارنـة بنهايـة 2021عام 

العــام الربــع المماثــل مــن 

.السابق

31.6%

فــــي إجمــــالي االرتفــــاع 

ة النفطيـالصادرات قيمة 

ــث مــن ــع الثال ــة الرب بنهاي

مقارنة بنهايـة2021عام 

العـامالربع المماثل مـن  

.السابق

اإلدارة العامة للجمارك ،شرطة عمان السلطانية: المصدر

التجارة الخارجيةمؤشرات تابع  .3

السلعيةالصادرات3.2

58.7 66.3 68.6 61.6 57.3

25.8 22.3 22.2 25.0 34.3
15.5 11.5 9.2 13.4 8.4

2017 2018 2019 2020 2021
الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية إعادة التصدير

(%)

صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها وهي أكثر الصـادراتفـــــــي االرتفاع 

بنهايـة الربـع مقارنـة 2021غير النفطية ارتفاعـًا بنهايـة الربـع الثالـث مـن عـام 

.العام السابقالمماثل من 
382%
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ة في القيمنخفاضاال

ــــطة  المضــــافة لألنش

ـــة الخدميـــة عـــام بنهاي

بنهايـــة مقارنـــة 2020

.العام السابق

ث دولة قطـر بنهايـة الربـع الثالـمن سلطنة عمان واردات االرتفاع فـــــــي 

.السابقبنهاية الربع المماثل من العام مقارنة 2021عام من 

2021عام سلطنة عمان السلعية بنهاية الربع الثالث من واردات ): 9(شكل 

263%

)مليار ريال عماني(

التجارة الخارجيةمؤشرات تابع  .3

السلعيةادراتوال3.3

198%

ســـلطنة عمــــان مـــن إجمـــالي واردات 

ـــع الثالـــث مـــن عـــام بنهايـــة  2021الرب

تســـتورد مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

بنهايـــة % 42.7بنحـــو المتحدة،مقارنـــة 

.السابقالربع المماثل من العام 

35.2%
واردات فــــي االرتفــــاع 

المنتجــــــات المعدنيــــــة 

ن بنهاية الربع الثالـث مـ

مقارنـــــــة 2021عـــــــام 

بنهايـــة الربـــع المماثـــل

.العام السابق من 

قيمـــــة مـــــن إجمـــــالي 

الـــــــواردات الســـــــلعية 

ــة لســلطنة عمــان بنهاي

عــام الربــع الثالــث مــن 

ـــتم مـــن خـــالل 2021 ي

ــــــــــة  المنافــــــــــذ البحري

.الجمركية

1.2
0.3

0.4
0.4

0.6
0.9

1.0
1.1

1.5
1.6

أخرى

لدائن ومطاط ومصنوعاتها

منتجات صناعة األغذية والمشروبات

حيونات حية ومنتجاتها

منتجات نباتية

منتجات الصناعات الكيماوية

معدات نقل

معادن عادية ومصنوعاتها

االت وأجهــــــزة ومعـــدات  كهربائيـــة

منتجات معدنية

اإلدارة العامة للجمارك ،شرطة عمان السلطانية: المصدر

63.2%



المؤشرات النقدية في سلطنة عمانتطور ): 10(شكل 

)2021–2017( الفترة بنهاية الربع الثالث خالل 

16

ع.رمليار 

بنهايـة ) 2م(إجمالي السيولة المحلية 

، مرتفعـًا 2021عـام الربع الثالـث مـن

بنهايــــة الربـــــع مقارنــــة %3.5بنحــــو 

.العام السابقالمماثل من

20 عـــــرض االرتفـــــاع فـــــي

الربـعبنهاية) 1م(النقد 

2021عـــام الثالــث مـــن 

مليـار 5.74مسجال نحـو 

ريــــال عمــــاني، مقارنــــة 

مليـــار ريـــال 5.71بنحـــو

بنهايــــة الربــــع عمــــاني

ـــــن  ـــــل م ـــــام المماث الع

.السابق

البنك المركزي العماني، النشرة االحصائية الفصلية: المصدر

)مليار ريال عماني(

مؤشرات الوضع النقدي .4

النقديةالمؤشرات4.1

1.6 1.6 1.6 1.8 1.7

5.0 5.1 5.0 5.7 5.7

16.1 16.5 17.4 19.3 20.0

2017 2018 2019 2020 2021

النقد المصدر )1م(عرض النقد  )2م(السيولة المحلية 

ـــــاع  ـــــم االرتف ـــــي حج ف

ل القــوة الشــرائية للريــا

الربـــع العمـــاني بنهايـــة 

، 2021الثالــث مــن عــام 

حيث سجل مؤشر سعر 

ــي نحــو   ــرف الحقيق الص

مقارنــــة نقطــــة 105.0

نقطــــــة 104.0بنحــــــو 

ـــل ـــع المماث ـــة الرب بنهاي

.العام السابقمن 

1%0.5%



القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الودائع وإجمالي تطور إجمالي ): 11(شكل 

)2021–2017( الفترة سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث خالل اإلسالمية واألصول األجنبية في 

17

ع.رمليار 
ـــــل  إجمـــــالي قيمـــــة القـــــروض والتموي

الممنــــوح مــــن خــــالل البنــــوك التجاريــــة 

% 4.9مرتفعا بنحو ،سالميةاإلوالنوافذ 

ــــع الثالــــث مــــن بنهايــــة  2021عــــام الرب

العــامالربــع المماثــل مــن مقارنــة بنهايــة 

.مليار ريال عماني26.4السابق والبالغ 

27.7
ع قيمة ودائاالرتفاع في

هايـة بنالبنوك التقليديـة

عـــام الربـــع الثالـــث مـــن

ــــــة 2021 ــــــة بنهاي مقارن

العـامالربع المماثـل مـن 

ــــى الســــابق  ، لتصــــل إل

.عمانيمليار ريال 20.7

االرتفـــاع فـــي إجمـــالي 

القطــــاع ودائــــع قيمــــة 

الربـــــع بنهايـــــة الخـــــاص 

2021عــام الثالــث مــن 

مليـار 17.2نحو مسجال

ريــــال عمــــاني، مقارنــــة 

مليـــار ريـــال 16.4بنحـــو

ــــاني  الربــــع بنهايــــةعم

ـــــل مـــــن  العـــــام المماث

.السابق

البنك المركزي العماني، النشرة االحصائية الفصلية: المصدر

)مليار ريال عماني(

الوضع النقديمؤشرات تابع  .4

6.6 5.4 6.6 6.5 7.1

21.6 22.4 23.2 24.3 25.0

23.1 24.8 25.9 26.4 27.7

2017 2018 2019 2020 2021

األصول االجنبية  إجمالي الودائع إجمالي القروض والتمويل

المصرفيةالمؤشرات4.2

0.7% 5.1%



المؤشرات المصرفية  للبنوك التقليدية في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالثتطور ): 12(شكل 

)2021–2017( الفترة خالل 

18

ع.رمليار 
إجمـــالي قيمـــة القـــروض الشخصـــية 

، 2021عــام الربــع الثالــث مــن بنهايــة

بنهايـــة مقارنـــة % 2.1بنحـــو مرتفعـــاً 

.العام السابقالربع المماثل من 

8.7 نســبة مجمــوع القــروض 

بع الربنهاية الودائع إلى 

.2021من عام الثالث 

البنك المركزي العماني، النشرة االحصائية الفصلية: المصدر

(%)

الوضع النقديمؤشرات تابع  .4

12.4 12.6 12.2 13.0 12.6

13.7 15.3 16.4 18.0 19.5

107.3 110.8 111.4 108.0 110.8

2017 2018 2019 2020 2021
الودائع بالعملة األجنبية إلى إجمالي الودائع القروض بالعملة األجنبية إلى إجمالي القروض القروض إلى إجمالي الودائع

متوســـط ســـعر الفائـــدة 

علـــى إجمـــالي القـــروض  

ن الربــع الثالــث مــبنهايــة

ـــــام  ـــــًا ، 2021ع منخفض

مقارنــــــــة % 0.1بنحــــــــو 

ن بنهاية الربع المماثل مـ

.العام السابق

المصرفيةالمؤشراتتابع4.2

110.8% 5.5%
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