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ياسات يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الحالي للدولة في ضوء الس

مةةأ أجةةت امتصةةاا أخةةر االنخفةةا  عمةةان الماليةةة التةةي اتخةةذتنا سةةلطنة 

يةر ويتنةاو  هةذا التقر. المستمر ألسعار النفط على االقتصاد الوطني

مجموعةةةةة مةةةةأ أهةةةةال المؤشةةةةةرات االقتصةةةةادية التةةةةي تشةةةة ت انع اسةةةةةا 

للسياسةةةات الماليةةةة المتخةةةذة مةةةأ قبةةةت الح ومةةةة  والتةةةي مةةةأ أهمنةةةا 

ة  مؤشرات الناتج المحلةي االجمةالي  والماليةة العامةة  والتجةارة الخارجية

.والوضع النقدي

مقدمة



3.8%

فةةةةةةةةةةةةةا  نسةةةةةةةةةةةةةبة 

الموازنةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة 

للدولةةةة  لةةةةى النةةةةاتج 

المحلةةةةةي اإلجمةةةةةالي 

باألسةةةةةةةةعار الجاريةةةةةةةةة 

يالثةةةانالربةةةع بننايةةة

.م2022عام مأ

قيمةةةةةةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةةةةةةا   

فةةةةةةةةةةةةةةي  سةةةةةةةةةةةةةةجتالم

ةللدولالموازنة العامة 

مأ الثانيالربع بنناية 

.م2022عام 

54.2%

االرتفاع في  جمةالي

اإليةةةةةةةةرادات بننايةةةةةةةةةة

عةام مةأ الثةاني الربع 

.م2022

8.6%

فةي  جمةةالياالرتفةاع

لة االنفاق العام بالدو

الثةةةةانيالربةةةع بننايةةةة 

.م2022عام مأ 
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*أهال النتا ج

30.4%

االرتفةةةاع فةةةةي النةةةةاتج 

المحلةةةةةةي االجمةةةةةةالي 

( باألسةةةةةةةعار الجاريةةةةةةةة)

الثةةةةانيالربةةةع بننايةةةة

.م2022عام مأ 

25.1%

االرتفاع في القيمة المضافة لألنشطة 

.م2022عام مأ الثانيالربع النفطية بنناية 

3.4
ع.رمليار 

االرتفةةاع فةةةي القيمةةةة

المضةةةةةافة لألنشةةةةةطة 

بةةع الرالصةناعية بننايةة 

مةةةةةةةةأ عةةةةةةةةام الثةةةةةةةةاني

.م2022

ع.رمليون

784



61.0%

االرتفةةاع فةةي قيمةةة

الصةةادرات السةةلعية

الثةانيالربةع بنناية

.م2022عام مأ 

26.8%

االرتفةةةاع فةةةةي قيمةةةةة 

الةةةةةواردات السةةةةةةلعية 

يالثةةةانالربةةةع بننايةةةة 

.م2022عام مأ 

5.5%

متوسةةةةةةةةةةط سةةةةةةةةةةعر 

الفا دة على  جمالي

ع الربالقرو  بنناية 

عةةةةةةةام مةةةةةةةأ الثةةةةةةاني

.م2022

االنخفةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةي 

 جمةةةةةةةةةةةةالي قيمةةةةةةةةةةةةة 

األصةةةةةةةةو  األجنبيةةةةةةةةة 

بالبنةةةةةةةةة  المركةةةةةةةةةزي 

ع الربةالعماني بنناية 

عةةةةةةةام مةةةةةةةأ الثةةةةةةةاني

.م2022

االرتفةةةةاع فةةةةي  جةةةةةال 

القةةةةةةةةةوة الشةةةةةةةةةةرا ية 

للريةةةةةةةةةةا  العمةةةةةةةةةةاني 

الثةةةةانيالربةةةع بننايةةةة 

.م2022عام مأ 

64.7%

نسةةةةةةبة مسةةةةةةةاهمة 

الصةةةادرات النفطيةةةة

فةةي  جمةةالي قيمةةة 

الصةةادرات السةةلعية

يالثةةانالربةةع بننايةةة

.م2022مأ عام 

اية االرتفاع في فا   الميزان التجاري بنن

.م2022عام مأ الثانيالربع 

3.1
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9.1% 5.1%

ع.رمليار 



الفترةخال  الثانيبنناية الربع تطور الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (: 1)ش ت 

(*م2020-2022)

60.9%

االرتفةةاع فةةي متوسةةط 

سةةةةةعر الةةةةةنفط بننايةةةةةة

عةةةام مةةةأ الثةةةانيالربةةةع 

م  مرتفعةةةةا  مةةةةةأ 2022

برميةةةةةةةةةةةةةةةت/دوالر56.2

أ مةالثةانيالربةع بنناية 

90.4 لى م 2021عام 

.برميت/دوالر

مسةةةةةةةةاهمة األنشةةةةةةةةطة 

النفطيةةةةةةة فةةةةةةي النةةةةةةاتج 

المحلةةةةةةةةةةي اإلجمةةةةةةةةةةةالي 

ة باألسةةعار الجاريةةة بننايةةة

عةةةةام الربةةةةع الثةةةةاني مةةةةأ 

.م2022

مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي .1

07

اإلجماليالمحليالناتج1.1

 جمةةةةةةةةالي قيمةةةةةةةةة النةةةةةةةةاتج المحلةةةةةةةةي 

ربع الاإلجمالي باألسعار الجارية بنناية 

مقارنةة بنحةةو م2022الثةاني مةأ عةام

الربةةعمليةار ريةةا  عمةةاني بننايةةة 15.6

م  مرتفعةةةةا  2021عةةةةام المماخةةةةت مةةةةأ 

%.30.4بنحو 

20.4
ع.مليار  ر

14.6 15.6

20.4

-12.5 7.1

30.4

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2020 2021 2022

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

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

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

38.4%



*(م2022-2021)الفترة خال  الثانيبنناية الربع القيمة المضافة لألنشطة النفطية(: 2)ش ت 

مؤشرات الناتج المحلي اإلجماليتابع  .1
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ع.مليار ر

82.0%39.8%

الرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي القيمةةةةةةةة ا

المضةةافة للزةةةاز الطبيعةةةي

ام بنناية الربع الثاني مأ ع

   يةةب بلزةةو نحةةو م2022

مليةةةون ريةةةا  عمةةةاني 986

مليةةون 705مقارنةةة بنحةةو 

ريةةا  عمةةةاني بننايةةةة الربةةةع 

المماخةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةأ العةةةةةةةةةام 

.السابق

االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي القيمةةةةةةةة المضةةةةةةةافة 

ثانيالالربع لألنشطة النفطية بنناية

7.8م  مسةةةةجلة نحةةةةو 2022عةةةةام مةةةةأ

4.5مليةةار ريةةةا  عمةةةاني مقارنةةةة بنحةةةو 

اخت الربع المممليار ريا  عماني بنناية 

.مأ العام السابق

3.4

3.8

6.8

0.7 1.0

4.5

7.8

2021 2022

النفط الخام الغاز الطبيعي األنشطة النفطية

النفطيةاألنشطة1.2

االرتفةةةةةاع فةةةةةةي القيمةةةةةةة 

المضةةةافة للةةةةنفط الخةةةةام 

بننايةةة الربةةةع الثةةاني مةةةأ

  لتصت لنحوم2022عام 

مليةةةار ريةةةا  عمةةةاني  6.8

مليةةةةار 3.8مقارنةةةة بنحةةةةو 

ع ريةا  عمةةاني بننايةة الربةة

المماخةةةةةةةةت مةةةةةةةةأ العةةةةةةةةام 

.السابق

(مليار ريال عماني)

مبدئي* 



مؤشرات الناتج المحلي اإلجماليتابع  .1
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9.2%

ع.مليار ر
13.3

النفطيةغيراألنشطة1.3

8.8%

ر  جمةالي القيمةة المضةافة لألنشةطة غية

عةةةامبننايةةةة الربةةةع الثةةةاني مةةةأ النفطيةةة 

ةةةةةامم2022 مقارنةةةةةة% 13.4بنحةةةةةو رتفع 

قالعةام السةةاببننايةة الربةع المماخةت مةأ 

.مليار ريا  عماني 11.7والبالغ 

االرتفةةةاع فةةةي القيمةةةة 

المضةةةةةةافة لألنشةةةةةةطة 

الخدميةةةة بننايةةةة الربةةةع

مةةةةةةةةةأ عةةةةةةةةةام الثةةةةةةةةةاني

م مقارنة بننايةة2022

الربةةةةةةع المماخةةةةةةت مةةةةةةأ 

.العام السابق

االرتفةةةةةاع فةةةةةةي القيمةةةةةةة 

المضةةةةةةةةةةةةةةافة للزراعةةةةةةةةةةةةةةة 

األسماكصيد والحراجة و

بننايةةة الربةةةع الثةةاني مةةةأ

مقارنةةةةةةةةة م2022عةةةةةةةةام 

أ  بننايةة الربةع المماخةت مة

.العام السابق

اني مةأ بننايةة الربةع الثةالصةناعيةفي القيمة المضافة لألنشةطة رتفاعاال

فةاع   نتيجةة ارتالعةام السةابقبنناية الربع المماخةت مةأ مقارنة م2022عام 

تعةديأ واسةتزال    وال%67.4صناعات التحويليةة بنحةو للالقيمة المضافة

و مةةةةدادات ال نربةةةاء والميةةةةاص وأنشةةةطة الصةةةةر    %28.4المحةةةاجر بنحةةةو

.%4.1الصحي بنحو 

*(م2022-2021)الفترةخال  الثانيبنناية الربع القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية(: 3)ش ت 

0.4 0.4

3.2
4.1

8.1
8.8

2021 2022

الزراعة والحراجة وصيد األسماك األنشطة الصناعية األنشطة الخدمية

25.1%

(مليار ريال عماني)

مبدئي* 



8.6%  

فةةةةي  جمةةةةالي االرتفةةةةاع

قيمةةةةةة اإلنفةةةةةاق العةةةةةام 

الربةةةةةةع للدولةةةةةة بننايةةةةةة 

م 2022عةام مأ الثاني

الربةةةةةةع مقارنةةةةةة بننايةةةةةةة 

المماخةةةةةةت مةةةةةةةأ العةةةةةةةام 

و ليصت  لي نح السابق

.مليار ريا  عماني5.9

10

العامةالموازنة2.1

ة المسجت في الموازنالفا  قيمة 

مأ ثانيالبعالرالعامة للدولة بنناية 

.م2022عام 

784
ع.رمليون

مؤشرات المالية العامة .2

4.9
5.5 4.8 4.4

6.7

6.4 6.2 5.7 5.5 5.9

-1.4 -0.7 -0.8 -1.1 0.8

2018 2019 2020 2021 2022

اإليرادات  االنفاق العام  الفائض أو العجز

تطور  جمالي االيرادات واالنفاق العام والفا   أو العجز (: 4)ش ت 

(م2022–2018)الفترة خال  الثانيبنناية الربع 

(مليار ريال عماني)

.وزارة المالية: المصدر

54.2%

االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةةي  جمةةةةةةةةالي 

الربةةةةةةةع بننايةةةةةةةةيةةةةةةةراداتاإل

م  2022عةةةةام مةةةةأالثةةةاني

مليةةار 6.7 يةةب بلزةةو نحةةو 

ريةةا  عمةةاني  مقارنةةة بنحةةو 

ريةةةةةةةا  عمةةةةةةةاني مليةةةةةةةار 4.4

الربةةةع المماخةةةت مةةةأبننايةةةة 

.العام السابق



تطور  جمالي قيمة االيرادات النفطية وغير النفطية(: 5)ش ت 

(م2022–2018)الفترة خال  الثانيبنناية الربع 

11

ع.مليار ر

40.2%32.9%

 جمةةةةةاليفةةةةةيرتفةةةةةاع اال

اإليةةةرادات غيةةةر النفطيةةةة 

مةةةأالثةةانيالربةةع بننايةةة 

مقارنةةةةةةةةة م 2022عةةةةةةةةام 

أ الربةع المماخةت مةننايةب

.العام السابق

ية اإليرادات النفطفي  جمالي االرتفاع 

ةبننايمليار ريا  عماني4.9لتصت  لى

م مقارنةةة 2022عةةام مةةأ الثةةانيالربةةع 

ع بنناية الربمليار ريا  عماني 3.0بنحو 

.المماخت مأ العام السابق

1.9
رتفةةةةةةاع فةةةةةةي صةةةةةةافي اال

 يةةةةرادات الةةةةنفط بننايةةةةةة 

عةةةةام مةةةةأ الثةةةةانيالربةةةةع 

م   يب بلزو نحو 2022

ريةةةا  عمةةةاني  مليةةةار 3.2

مليةةةار 2.3مقارنةةةة بنحةةةو 

ع الربةريةا  عمةاني بننايةة 

المماخةةةةةةةت مةةةةةةةأ العةةةةةةةةام 

.السابق

مؤشرات المالية العامةتابع  .2

اإليرادات2.2

3.8 4.0
3.3

3.0

4.9

1.2 1.5 1.5 1.4
1.8

2018 2019 2020 2021 2022

االيرادات النفطية االيرادات غير النفطية

وزارة المالية: المصدر

(مليار ريال عماني)
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37.9%

ع.مليار ر
540.8

31.7%

ة االرتفاع في  جمالي المصروفات الجاري

م  2022عةةةام مةةةأ الثةةةانيالربةةةع بننايةةةة 

مليةةار ريةةا  عمةةاني 4.5 يةةب بلزةةو نحةةو 

مليةةةةار ريةةةةا  عمةةةةاني 4.0مقارنةةةةة بنحةةةةو 

.قبنناية الربع المماخت مأ العام الساب

الربةةعبننايةةةوالنفقةةات األخةةر  المسةةاهماتاالرتفةةاع فةةي  جمةةالي قيمةةة 

مليةةون ريةةا  عمةةاني مقارنةةة بنحةةو 863م  يةةب بلةةغ 2022عةةام مةةأالثةاني

.مليون ريا  عماني في الربع المماخت مأ العام السابق459
87.9%

نسبة مساهمة البنود المختلفة لإلنفاق مأ  جمالي اإلنفاق الح ومي : ( 6)ش ت 

(م2022–2018)خال  الفترة الثانيبنناية الربع 

68.2 69.7 75.7 73.3
76.6

20.0 17.8 14.4 5.5
7.05.6 4.7 2.3

8.4
14.5

2018 2019 2020 2021 2022

المصروفات الجارية المصروفات االستثمارية مساهمات ونفقات أخرى 

(%)

االرتفةةةةةاع فةةةةةي  جمةةةةةالي 

ية المصروفات االسةتثمار

مةةةأالثةةةانيالربةةةع بننايةةة 

م مقارنةةةةةةةةة 2022عةةةةةةةةام 

م بةالربع المماخةت مةأ العةا

.السابق

االرتفاع في  جمالي خدمةة 

الربةةةعالةةةديأ العةةةام بننايةةةة

م  2022عةةةام مةةةأالثةةةاني

521 يةةةةةةةب بلزةةةةةةةو نحةةةةةةةو 

مليون ريا  عماني  مقارنة

مليةةةون ريةةةا  395.8بنحةةةو 

عمةةةةةةةةاني بننايةةةةةةةةةة الربةةةةةةةةةع 

.المماخت مأ العام السابق

مؤشرات المالية العامةتابع  .2

العاماإلنفاق2.3



تطور  جمالي قيمة الفا   والعجز في الميزان التجاري والصادرات والواردات (: 7)ش ت 

(م2022–2018)الفترة خال  الثانيبنناية الربع 

13

ع.مليار ر

الميةةزان  جمةةالي قيمةةة الفةةا   فةةي 

ممةأ عةةاالثةانيالربةةع بننايةة التجةاري

ريةا  مليةار3.1مرتفعا  بنحو   م2022

ت الربةةع المماخةةمقارنةةة بننايةةة عمةةاني

.مأ العام السابق

4.7
61.0%26.8%

قيمةةةةةةةة االرتفةةةةةةةاع فةةةةةةةي 

ةبننايالسلعية الواردات 

عةةةةام مةةةةأالثةةةةانيالربةةةةع 

7.6مسجلة نحوم 2022

ة ريا  عماني مقارنةمليار 

ريةةةةةةا  مليةةةةةةار 6.0بنحةةةةةةو 

الربةةةةةةع بننايةةةةةةة عمةةةةةةاني 

المماخةةةةةةةت مةةةةةةةأ العةةةةةةةةام 

.السابق

قيمةةةةةة االرتفةةةةةاع فةةةةةي 

السةةةةةةةلعيةالصةةةةةةةادرات 

أ مةالثةانيالربع بنناية 

م مسةةةةجلة 2022عةةةام 

مليةةةةار ريةةةةا  12.3نحةةةةو 

عمةةةةاني مقارنةةةةة بنحةةةةو 

مليةةار ريةةا  عمةةاني 7.7

الربةةةع المماخةةةةتبننايةةةة 

.مأ العام السابق

(مليار ريال عماني)

اإلدارة العامة للجمارك ،شرطة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجية .3

التجاريالميزان3.1

2.5 3.1
2.2

1.6

4.7

7.5 7.6
6.0

7.7

12.3

5.0
4.5

3.8 6.0

7.6

2018 2019 2020 2021 2022

الميزان التجاري الصادرات السلعية  الواردات السلعية



تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية و عادة التصدير مأ  جمالي(: 8)ش ت 

(م2022–2018)الفترة خال  الثاني بنناية الربع الصادرات

14

ع.مليار ر
 عةةادة التصةةةدير بننايةةةة  جمةةالي قيمةةةة 

منخفضا   م2022مأ عام الثانيالربع 

الربةةةةةع ننايةةةةةة بمقارنةةةةةة% 18.3بنحةةةةةو 

.المماخت مأ العام السابق

0.6
51.2%

قيمةةةةةةةةة االرتفةةةةةةةةاع فةةةةةةةةي 

الصةةةادرات غيةةةر  النفطيةةةة 

مةةةأالثةةةانيالربةةةع بننايةةةة

م مقارنةةةةةةةةةة 2022عةةةةةةةةةام 

أ الربةةع المماخةةت مةةبننايةةة 

.العام السابق

80.1%

االرتفةةةةةاع فةةةةةي  جمةةةةةالي 

ة الصادرات النفطيةقيمة 

مةةةأالثةةانيالربةةةع بننايةةة

م مقارنةةةةةةةةة 2022عةةةةةةةةام 

أ الربةع المماخةت مةبننايةة 

.العام السابق

اإلدارة العامة للجمارك ،شرطة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجيةتابع  .3

السلعيةالصادرات3.2

65.0 67.3 64.3 57.8 64.7

23.3 23.5 23.3 32.3
30.3

11.8 9.2 12.4 10.0
5.1

2018 2019 2020 2021 2022

الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية إعادة التصدير

)%(

االرتفةةةاع فةةةةةةةةةةي صةةةادرات المنتجةةةات المعدنيةةةة وهةةةي أكثةةةر الصةةةادرات غيةةةر 

الربةةع م مقارنةةة بننايةةة 2022عةةام مةأ الثةةانيالربةةع النفطيةة ارتفاعةةا  بننايةةة 

.المماخت مأ العام السابق
139%



15

ة في القيمنخفا اال

المضةةةةةافة لألنشةةةةةطة 

عةةةام بننايةةةة الخدميةةةة

بننايةةةة مقارنةةة 2020

.العام السابق

السةةعودية االرتفةةاع فةةةةةةةةةي واردات سةةلطنة عمةةان مةةأ الممل ةةة العربيةةة 

الربع المماخت مأ العامم مقارنة بنناية 2022عام مأ الثانيالربع بنناية 

.السابق

م2022عام مأ الثانيالربع واردات سلطنة عمان السلعية بنناية (: 9)ش ت 

141.2%

(مليار ريال عماني)

مؤشرات التجارة الخارجيةتابع  .3

السلعيةداتوارال3.3

207.5%

مةةةةأ  جمةةةةالي واردات سةةةةلطنة عمةةةةان 

م 2022عةةام مةةأالثةةانيالربةةع بننايةةة

تسةةةتورد مةةةأ دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة 

بننايةةةة % 37.5مقارنةةةة بنحةةةو المتحةةدة

.الربع المماخت مأ العام السابق

29.4%

االرتفةةةةةاع فةةةةةةي واردات 

المنتجةةةةةةةات المعدنيةةةةةةةة 

أ مةالثةانيالربةع بنناية 

م مقارنةةةةةة 2022عةةةةةام 

الربةةةةع المماخةةةةتبننايةةةة 

.مأ العام السابق

مةةةةةةأ  جمةةةةةةالي قيمةةةةةةةة 

الةةةةةةةةواردات السةةةةةةةةلعية 

لسةةلطنة عمةةان بننايةةة

عةةةام مةةةأالثةةةانيالربةةةع 

م يةتال مةةأ خةةال  2022

المنافةةةةةةةةةذ الجمركيةةةةةةةةةةة 

.البحرية

2.0

0.6

0.8

0.8

1.1

2.4

أخةةةةر 

معدات نقت

منتجات الصناعات ال يماوية

معادن عادية ومصنوعاتنا

اآلت وأجنةةةةةةزة ومعةةةدات  كنربا يةةةة وأجزاؤهةةةةةةةةةا

منتجات معدنية

اإلدارة العامة للجمارك  شرطة عمان السلطانية: المصدر

68.5%



الثانيبنناية الربع تطور المؤشرات النقدية في سلطنة عمان(: 10)ش ت 

(م2022–2018)خال  الفترة 

16

ع.مليار ر

بنناية ( 2م) جمالي السيولة المحلية 

م  مرتفعا  2022مأ عامالثانيالربع 

مقارنةةةةةةة بننايةةةةةةة الربةةةةةةع %3.3بنحةةةةةةو 

.المماخت مأ العام السابق

20.8 عةةةةةةر  االرتفةةةةةةاع فةةةةةةي

الربةعبنناية( 1م)النقد 

م2022مأ عام الثاني

مليةةةار 6.1مسةةجال نحةةو 

ريةةةةا  عمةةةةةاني  مقارنةةةةةة 

مليةةةةةار ريةةةةةا  5.8بنحةةةةةو

الربةةةةةع بننايةةةةةة عمةةةةةاني

المماخةةةةةةت مةةةةةةأ العةةةةةةةام 

.السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

مؤشرات الوضع النقدي .4

النقديةالمؤشرات4.1

1.7 1.7 1.8 1.8 1.7

5.3 5.3 5.6 5.8
6.1

16.6 17.3
18.8

20.1
20.8

2018 2019 2020 2021 2022

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

االرتفاع في  جةال القةوة 

ي الشرا ية للريا  العمةان

مةةةأالثةةانيالربةةةع بننايةةة

م   يب سجت 2022عام 

مؤشةةةةةر سةةةةةةعر الصةةةةةةر  

113.5الحقيقةةةةةي نحةةةةةو  

نقطةةةةةةةة مقارنةةةةةةةة بنحةةةةةةةو 

نقطةةةةةةةةة بننايةةةةةةةةة 104.0

الربةةع المماخةةت مةةأ العةةام

.السابق

9.1%3.8%



تطور  جمالي الودا ع و جمالي القرو  والتمويت في البنوك التقليدية والبنوك والنوافذ (: 11)ش ت 

(م2022–2018) خال  الفترة الثانيبنناية الربع اإلسالمية واألصو  األجنبية في سلطنة عمان 

17

ع.مليار ر
 جمةةةةةةالي قيمةةةةةةة القةةةةةةرو  والتمويةةةةةةت 

الممنةةةةو  مةةةةأ خةةةةال  البنةةةةوك التجاريةةةةة 

%  4.1بنحو مرتفعا   سالميةوالنوافذ اإل

م 2022مةةةأ عةةةةام الثةةةةانيبننايةةةة الربةةةع 

مقارنةةة بننايةةة الربةةع المماخةةت مةةأ العةةام

.مليار ريا  عماني27.3السابق والبالغ 

28.4
 جمةةةةةالي االرتفةةةةةاع فةةةةةي

قيمةةةةةة ودا ةةةةةةع البنةةةةةةوك 

ع الربةةةةبننايةةةة التقليديةةةة

م 2022مةةأ عةةام الثةاني

الربةةةةةةةع مقارنةةةةةةة بننايةةةةةةة 

المماخةةةةةةةت مةةةةةةةأ العةةةةةةةةام 

لتصةةةةةت  لةةةةةى السةةةةةابق   

.مليار ريا  عماني21.6

االرتفةةةةاع فةةةةي  جمةةةةالي 

ودا ةةةةةع القطةةةةةاع قيمةةةةة 

الربةةةةةةع بننايةةةةةةة الخةةةةةةاا 

م 2022مأ عام الثاني

مليةار 17.5نحو مسجال

ريةةةةا  عمةةةةةاني  مقارنةةةةةة 

مليةةةةار ريةةةةا  17.4بنحةةةو 

الربةةةةةع بننايةةةةةةعمةةةةةاني 

المماخةةةةةةت مةةةةةةأ العةةةةةةةام 

.السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

مؤشرات الوضع النقديتابع  .4

6.1 6.1 6.6 6.7 6.4

22.3 23.0 23.9 24.9 26.3

24.3 25.7 26.3 27.3 28.4

2018 2019 2020 2021 2022

األصول االجنبية  إجمالي الودائع إجمالي القروض والتمويل

المصرفيةالمؤشرات4.2

3.9% 1.0%



الثانيبنناية الربع تطور المؤشرات المصرفية  للبنوك التقليدية في سلطنة عمان(: 12)ش ت 

(م2022–2018)خال  الفترة 

18

ع.مليار ر

 جمةةةالي قيمةةةة القةةةرو  الشخصةةةية 

  م2022مأ عام الثانيالربع بنناية

بننايةةةة مقارنةةةة % 1.6بنحةةةو مرتفعةةةا  

.الربع المماخت مأ العام السابق

8.8
نسةبة مجمةوع القةرو  

بع الر لى الودا ع بنناية

م2022عام مأ الثاني

% 109.3مقارنةةةة بنحةةةو 

مأ بنناية الربع المماخت

.العام السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

)%(

مؤشرات الوضع النقديتابع  .4

11.7 11.9 12.2 12.6
12.3

14.4 16.1 18.1 18.9 19.6

109.1 110.8 108.9 109.3 107.9

2018 2019 2020 2021 2022

الودا ع بالعملة األجنبية  لى  جمالي الودا ع القرو  بالعملة األجنبية  لى  جمالي القرو  القرو   لى  جمالي الودا ع

متوسةةةط سةةةعر الفا ةةةدة 

علةةةى  جمةةةالي القةةةرو   

مةةأالثةةانيالربةةع بننايةةة

منخفضةةةةا  م  2022عةةةام 

مقارنةةةةةةةةةة % 0.4بنحةةةةةةةةةو 

أ الربع المماخةت مةبنناية 

.العام السابق

المصرفيةالمؤشراتتابع4.2

107.9% 5.5%




