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ل ضاو  يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي  الاادلل لويولا   ا

أثار السيدسدت المدلي  التل اتخذتهد السوطن  من أجل امتصاد 

. لاالنخفاادا المسااتمر رسااندر الاانفط صوااا االقتصاادي الااوطن

  ويتندول هذا التقرير مجموصا  مان أهال الماتارات االقتصاديي

الاكوم ، التل تتكل اننكدسد لوسيدسدت المدلي  المتخذة من قبل

والتاال ماان أهمهااد ماتاارات الناادتال الماواال االجماادلل، والمدلياا  

.الندم ، والتجدرة الخدرجي ، والوضع النقي 
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12.4%

10.6%

0.5-%

9.3%

4.3%

واال المااالنخفاادا  اال الناادتال 

(  بدرساندر الجدريا)االجمدلل 

دل صااماان لثاادنلالربااع ابنهدياا  

2020.

ات االيارايجموا االنخفدا  ل 

ل صااادمااان ثااادنلالرباااع البنهديااا  

2020.

دق إجماادلل االنفاااالنخفاادا  اال 

الرباااااعبنهديااااا  النااااادل بدليولااااا  

.2020صدل من ثدنلال

يات ايارااصايو  االنخفدا  ل 

بنهدياااااا  الجمركياااااا  الضااااااريب  

.2020صدل من ثدنلالربع ال

إجمااااااادلل قيمااااااا  الصاااااااديرات 

مان دنلثاالربع البنهدي  السوني  

.2020صدل 

نساااااااب  مسااااااادهم  الصاااااااديرات 

النفطياااااا   اااااال إجماااااادلل قيماااااا  

دنلثااالربااع البنهدياا  الصااديرات 

.2020صدل من 

قيمااااا  إجمااااادلل االرتفاااااد   ااااال 

ارصااااااااول ارجنبياااااااا  بدلبناااااااا  

ع الرباابنهدياا  المركاا   النماادنل 

.2020صدل من ثدنلال

د   القيماا  المضاااالنخفاادا  اال 

بااع الربنهدياا  لألنتااط  الخيمياا  

.2020صدل من ثدنلال

  إجمااادلل القيمااااالنخفاادا  ااال 

طيا المضد   لألنتاط  ييار النف

صااادلمااان ثااادنلالرباااع البنهديااا  

2020.

لا  نسب  صج  الموا ن  الندم  لويو

إلاااااا النااااادتال الماوااااال االجمااااادلل 

ع الرباااالجدريااا  بنهديااا  بدرساااندر 

. 2020صدل من ثدنلال

إجماااادلل قيماااا   اااال االنخفاااادا

نهدياا  بالمصارو دت االساتثمدري  

.2020صدل من ثدنلالربع ال

ان االنخفااادا  ااال  اااد ا الميااا 

مان لثادنالرباع البنهدي  التجدر 

.2020صدل 

الااوارياتاالنخفاادا  اال قيماا  

مان دنلثاالرباع البنهدي  السوني  

.2020صدل 

إجمادلل متوسط سنر الفد ية صوا

مان لثادنالربع البنهدي  القروا 

.2020صدل 

ا ي  اجل القاوة التاراالرتفد   ل 

ع الربااااابنهديااااا  لوااااام النمااااادنل 

.2020صدل من ثدنلال

جلساالم ل قيما  النجا  رتفد اإل

 اااال  الموا ناااا  الندماااا  لوسااااوطن  

صاااادل ماااان ثاااادنلالربااااع البنهدياااا  

2020  .

.يعكس المقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق*

25.6% 8.4%

*

1.6%13.4%9.9%

14.8%

20.2%

1.3%

2020أكتوبر –2020ثدنلالالربع 

25%

6.7%

5.4%

8.3%

522.7
مليون لاير عماني

6.1
مليار لاير عماني

65.2%



اإلجمدللالماولالندتال1.1

بدرساااندر ااال النااادتال الماوااال االجمااادلل االنخفااادا 13.4%

مااد قيمتاا  مسااج  2020صاادل ماان ثاادنلالربااع البنهدياا  الجدرياا  

صمادنلمويادر م 14.1صمدنل مقدرن  بناو ممويدر 12.3

.الندل السدبقالممدثل من الربع بنهدي  

لمضد   االقيم  نخفداالا إنخفدا بتكل ر يسلين ى هذا اال

بنهديااا  الرباااع الثااادنل مااان صااادل % 20بنااااو النفطيااا  لألنتاااط  

.مقدرن  بدلفترة الممدثو  من الندل السدبق2020

النفطي ارنتط 1.2

 ااال القيمااا  المضاااد  مقااايار االنخفااادا ملياااار لاير عمااااني 1

ناو مسجو  2020صدل من ثدنلالربع البنهدي  لألنتط  النفطي  

م صماادنل موياادر 5.1صماادنل، مقدرناا  بناااو موياادر م 4.1

.السدبقالندل الربع الممدثل من بنهدي  

بتااكل لألنتااط  النفطياا القيماا  المضااد   يناا ى اإلنخفاادا  اال 

% 21.9و بنااالخادل لا انخفدا القيم  المضد   لونفط إر يسل 

مويادر 3.4ايا  بوان نااو ، 2020صادل مان ثدنلالربع البنهدي  

الرباع بنهديا  م صمادنل مويادر 4.3م صمدنل، مقدرنا  بنااو 

.السدبقالندل الممدثل من 

اياا  %9.6القيماا  المضااد   لواااد  الطبيناال بناااو نخفضااتا

ل ماان صاادثاادنلالربااع البنهدياا  م صماادنل ونموياا720,5تبواا

الربااع بنهدياا  م صماادنل نوموياا797,2بناااو مقدرناا  2020

.الممدثل من الندل السدبق

النفطي ييرارنتط 1.3

ر موياادر م صماادنل إجماادلل القيماا  المضااد   لألنتااط  يياا8.7

بنااااو نخفضااادم2020مااان صااادل ثااادنلالرباااع البنهديااا  النفطيااا  

.لممدثل من الندل السدبقاالربع بنهدي مقدرن % 9.9

% 11.3بناااو الصااندصي  المضااد   لألنتااط  القيماا  انخفضاات 

الممدثال الرباع بنهديا  مقدرن  2020من صدل ثدنلالربع البنهدي  

ماا  القينخفاادا اإلااا االنخفاادا ماان الناادل الساادبق، ويناا ى هااذا 

والصندصدت التاويويا  بنااو%16.8بناو لإلنتد ات المضد   

9.5%.

نهديا  ب ل القيم  المضد   لألنتط  الخيمي  نخفدااال% 10.6

الممدثاال ماان الربااع بنهدياا  مقدرناا  2020ماان صاادل ثاادنلالرباع ال

.السدبقالندل 

نهديا  بواالسمد المضد   لو راص  القيم   لاالرتفد % 13.2

الممدثاال ماان الربااع نهدياا  بمقدرناا  2020ماان صاادلثاادنلالرباع ال

.السدبقالندل 

لربع بنهاية االقيمة المضافة لألنشطة النفطية (: 2)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل لثاني ا

(مويدر م صمدنل)

2.4 3.3
4.3 4.3 3.4

0.6 0.6 0.8 0.8 0.7

3.0
4.0

5.0 5.1
4.1

2016 2017 2018 2019 2020

النفط الخدل الاد  الطبينل ارنتط  النفطي 

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

الجاريةتطور الناتج المحلي االجمالي باألسعار (: 1)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل ثانيلربع البنهاية اومعدالت التغير 

(مويدر م صمدنل)
(%)

11.9 13.0
14.3 14.1 12.3

-9.9

9.4 10
-1.3

-13.4

2016 2017 2018 2019 # 2020*

الندتال الماول منيل النمو

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

مبي ل( #)أولل)*( 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

2.7 2.8 2.7 2.5 2.2

6.3 6.5 6.9 6.8 6.1

2016 2017 2018 2019 2020

ال راص  وارسمد  ارنتط  الصندصي  ارنتط  الخيمي 

بع لرالقيمة المضافة لألنشطة غير النفطية بنهاية ا(: 3)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل ثانيال

(مويدر م صمدنل)

اإلنخفاااادا  اااال القيماااا  المضااااد   لوفنااااديق% 34

ل 2020والمطااادصل بنهديااا  الرباااع الثااادنل مااان صااادل 

.مقدرن  بنهدي  الربع الممدثل من الندل السدبق

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

2020أكتوبر –2020ثدنلالالربع 



الندم الموا ن 2.1

نا  الموا  ال  ساجل ال قيما  النجا  المرتفد اإل% 25.1

مساج  2020مان صادل ثدنلالربع البنهدي  الندم  لوسوطن  

660.6بنااااو مقدرنااا  صمااادنل موياااون م 826.5نااااو 

.دبقالسالممدثل من الندل الربع بنهدي  صمدنل م يون مو

الربااعياارايات بنهدياا  االنخفاادا  اال إجماادلل اإل12.4%

م موياادر 4.8، ايا  بوااات ناااو 2020صاادل ماان ثادنلال

الرباعم صمادنل بنهديا  مويادر 5.5صمدنل، مقدرن  بنااو 

.الندل السدبقالممدثل من 

بنهدي  الندل لوسوطن اإلنفدق م صمدنل إجمدلل مويدر 5.7

% 8.4بنااااو د نخفضااام، 2020ثااادنل مااان صااادل الرباااع ال

.السدبقالندل الربع الممدثل من نهدي  بمقدرن  

اإليرايات2.2

إجمااااادلل  ااااال االنخفااااادا موياااااون م صمااااادنل 701.2

بنهديا  م صمدنلمويدر 3.3لتصل إلا النفطي  اإليرايات 

.2020صدل من ثدنلالربع ال

لرباع ابنهديا  اإليارايات ييار النفطيا   ال رتفد اإل% 1.2

دل الممدثل من النالربع نهدي  مقدرن  ب2020من صدل ثدنلال

%.26.4اإليرايات ارخرى بناو رتفد إلالسدبق، نتيج  

الندلاإلنفدق2.3

  بنهدياااجاال المصاارو دت الجدرياا   اال االنخفاادا 0.6%

4.3اياا  بوااات اااوالل ، 2020ماان صاادل لثاادنلالربااع ا

مااان إجمااادلل % 75.7نااااو توتاااكوم صمااادنل مويااادر 

.الندلاالنفدق 

هدياا  بنإجماادلل الفوا ااي صوااا القااروا  اال االرتفااد  % 47

410.3اياا  بوااات ناااو ، 2020ماان صاادل ثاادنلالربااع ال

موياون م صمادنل 279مويون م صمدنل، مقدرنا  بنااو 

.الممدثل من الندل السدبقالربع بنهدي  

 ااااال إجمااااادلل اجااااال المصااااارو دت االنخفااااادا % 25.6

نتيجااا  2020مااان صاادل لثاادنلالرباااع ابنهدياا  االسااتثمدري  

ااااو انخفاادا المصااارو دت اإلنمد ياا  لواااو ارات المينياا  بن

% 5.8ومصااااااارو دت انتاااااااد  الااااااانفط بنااااااااو ، 48.6%

. نفس الفترةخ ل % 3.5ومصرو دت انتد  الاد  بناو 

االنخفااادا  ااال المسااادهمدت والااايصل بنهديااا  الرباااع % 56

دل مقدرن  بنهدي  الربع الممدثل من الن2020الثدنل من صدل 

.السدبق

تطور إجمالي االيرادات واالنفاق العام والفائض أو (: 4)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل ثانيلربع البنهاية االعجز 

3.1 4.0 4.9 5.5 4.8

5.6 5.6 6.4 6.2 5.7

-3.5 -2.4 -1.4 -0.7 -0.8

2016 2017 2018 2019 2020

اإليرايات  االنفدق الندل  الفد ا أو النج 

(مويدر م صمدنل)

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

تلفة االنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختطور : ( 6)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل ثانيلربع البنهاية ا

3.8 3.9 4.3 4.3 4.3

1.5 1.4 1.3 1.1 0.8
0.3 0.3 0.4 0.3 0.1

2016 2017 2018 2019 2020

المصرو دت الجدري  المصرو دت االستثمدري 
المسدهمدت واليصل 

(مويدر م صمدنل)

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

وغير النفطيةالنفطيةتطور إجمالي قيمة االيرادات (: 5)شكل 

(2020-2016)الفترة خالل ثانيلربع البنهاية ا

2.1
2.9

3.8 4.0
3.3

1.0 1.2 1.2 1.5 1.5

2016 2017 2018 2019 2020
االيرايات النفطي  االيرايات يير النفطي 

(مويدر م صمدنل)

قيمااا  اإليااارايات الرأسااامدلي  ااال اإلنخفااادا 52%

ل مقدرناا  بنهدياا  2020بنهدياا  الربااع الثاادنل ماان صاادل 

.الربع الممدثل من الندل السدبق

2020أكتوبر –2020لثدنلاالربع 



التجدر المي ان3.1

الميااا ان  اااد ا  ااال نخفااادااالم صمااادنل موياااون 522.7

نهدياا  مقدرناا  ب،2020ماان صاادل ثاادنلالربااع البنهدياا  التجاادر 

م موياادر 2.6ناااو مسااج  ،الممدثاال ماان الناادل الساادبقالربااع 

.صمدنل

ثادنل مان يُن ى االنخفدا  ال الميا ان التجادر  بنهديا  الرباع ال

وني  الساالاواريات قيما  بتكل ر يسل إلا انخفادا 2020صدل 

.قالسدبالممدثل من الندل الربع بنهدي  مقدرن % 20.2باوالل 

بنهدياا  % 18.9بناااو السااوني  الصااديرات قيماا  كمااد انخفضاات 

صمدنل م مويدر 6.1ناو مسجو  2020صدل من ثدنلالربع ال

الربااع الممدثاال ماانبنهدياا  صماادنل م موياادر 7.6مقدرناا  بناااو 

.السدبقالندل 

السوني الصديرات3.2

مااان % 65.2اسااتاوذت قيماا  الصاااديرات النفطياا  صواااا ناااو 

، 2020صاادل ماان ثاادنلالربااع الإجماادلل قيماا  الصااديرات بنهدياا  

.الندل السدبقالربع الممدثل من بنهدي  % 67.3مقدرن  بناو 

هديا  بنم صمدنل إجمدلل قيم  صاديرات الانفط الخادل  مويدر 3

مقدرنا % 17.9بنااو منخفضاد ، 2020مان صادل ثادنلالربع ال

ت صااديراوانخفضاات الناادل الساادبق، الممدثاال ماانالربااع نهدياا  ب

.%16الاد  الطبينل المسدل بناو 

  م صماادنل إجماادلل قيماا  الصااديرات يياار النفطياادرموياا1.4

% 21.6بناااو د نخفضاا، م2020ماان صاادل ثاادنلالربااع البنهدياا  

.الندل السدبقالممدثل من الربع نهدي  بمقدرن 

رباع البنهديا  نموا اركثر ايواندت اي  ومنتجدتهد هل صديرات

الربع نهدي  بمقدرن  % 26مرتفن  بناو ، 2020من صدل ثدنلال

.الندل السدبقالممدثل من 

السوني الواريات3.3

منــاااااااااااـيات  الجهـــــاااااااااااـ ة وارت والآلاواريات تساااااااااااتاوذ 

إجماادلل ماان % 20.7ناااو صوااا وأج ااهــــــــااـدكهربد يــااـ  ال

، 2020صاادلماانثاادنلالرباع الواريات الساوطن  السااوني  بنهدياا  

وواريات منتجادت، المنادين الندييا  ومصانوصدتهدتويهد واريات 

، %15.5بناااو النقاال مناايات وواريات، الكيمدوياا الصااندصدت 

.صوا الترتيب% 7.9، 10.2%

  بنهديااماان إجماادلل كمياا  الااواريات السااوني  لوسااوطن  % 73.5

ماان خاا ل المند ااذ البارياا  يااتل 2020صاادل ماان ثاادنلالربااع ال

.الجمركي 

إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان تطور (: 7)شكل 

لفترة لثانيالربع البنهاية التجاري والصادرات والواردات 

(2016-2020)

0.9 1.4 2.5 3.1 2.6

5.1
6.0

7.5 7.6
6.1

4.2 4.6

5.0
4.5

3.6

2016 2017 2018 2019 2020

الفد ا أوالنج  الصديرات السوني  

الواريات السوني 

(مويدر م صمدنل)

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير (: 8)شكل 

ثاني الربع البنهايةالنفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات 

(2020-2016)الفترة 

54.2 60.7 65.0 67.3 65.2

24.5 26.3 23.3 23.5 22.8
21.3 13.1 11.8 9.2 12.1

2016 2017 2018 2019 2020

الصديرات النفطي  الصديرات يير النفطي  إصدية التصيير

.ي التهرالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

(%)

إصاااادية قيماااا مويااااون م صماااادنل إجماااادلل 741

د رتفنام2020مان صادل ثدنلالربع البنهدي  التصيير 

الممدثواااا  مااان الناااادل بااادلفترة مقدرناااا  %6.4بنااااو 

.السدبق

2020أكتوبر –2020ثدنلالالربع 

ييرالنمدني الصديرات لاإلنخفدا39.4%

الثدنلربعالبنهدي السنويي النربي لومموك النفطي 

منالممدثلالربعبنهدي مقدرن 2020صدلمن

.صمدنلممويون147.2ينديلبمدالسدبقالندل

منالسوطن واريات لاإلنخفدا20.9%

منالثدنلالربعبنهدي المتايةالنربي االمدرات

الندلمنالممدثلالربعبنهدي مقدرن 2020صدل

.السدبق



النقيصرا4.1

الرباع بنهديا  ( 2ل)االرتفد   ل إجمدلل السيول  الماوي  % 9

صمدنل، ممويدر 18.8ناو مسج  2020من صدل ثدنلال

الممدثالالرباع بنهديا  م صمادنل مويادر 17.3بنااومقدرن  

.من الندل السدبق

مان ثادنلالرباع البنهديا  %6بنااو ( 1ل)النقي صرا رتفعا

م صماادنل، مقدرناا  موياادر 5.6ناااو مسااج  2020صاادل 

دل الناالممدثال مان الرباع بنهديا  مويدر م صمادنل 5.3بناو 

.السدبق

  بنهدياااالرتفااد   اال إجماادلل ويا ااع القطااد  الخااد  9.6%

مويادر م 16.3نااو مساج 2020مان صادل ثدنلالربع ال

الرباع بنهديا  مويادر م صمادنل 14.9صمدنل، مقدرن  بنااو

.الممدثل من الندل السدبق

ت ايااي إجماادلل قيماا  القااروا والتموياال الممنااو  ماان خاا ل 

الربع بنهدي  % 2.4البنو  التجدري  والنوا ذ االس مي  بناو 

موياادر م 26.3، اياا  بوااات ناااو 2020صاادل ماان ثاادنلال

الرباع مويادر م صمادنل بنهديا  25.7صمدنل، مقدرن  بنااو 

.الندل السدبقالممدثل من 

قيماا  القااروا التخصاااي إجمااادلل م صماادنل موياادر 8.5

% 0.5بنااو نخفضاد  ، م2020مان صادل ثادنلالربع البنهدي  

.السدبقمقدرن  بدلربع الممدثل من الندل 

ياا  بنهدمتوسااط ساانر الفد ااية صوااا إجماادلل القااروا  5.4%

 قااط % 0.4، منخفضااد  بناااو 2020صاادل ماان ثاادنلالربااع ال

.مقدرن  بنهدي  الربع الممدثل من الندل السدبق

الترا ي والقوةارجنبي ارصول4.2

بناا   اال إجماادلل قيماا  ارصااول ارجنبياا  بدلاالرتفااد  % 8.3

مسج  2020صدل من لثدنلالربع ابنهدي  المرك   النمدنل 

م موياادر 6.1م صماادنل مقدرناا  بناااو موياادر 6.6ناااو 

.الندل السدبقالممدثل من الربع بنهدي  صمدنل 

اني لثلربع ابنهاية اتطور مؤشرات النقود في السلطنة(: 9)شكل 

(2020–2016) خالل الفترة 

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير

تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي (: 10)شكل 

لطنةالقروض في البنوك التجارية واألصول األجنبية في الس

(2020-2016)الفترة خالل ثانيلربع البنهاية ا

. التهريالمرك  الوطنل ل اصد  والمنوومدت، النترة االاصد ي  : المصير
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االصول االجنبي   ويا ع القطد  الخد  
اجمدلل القروا 

االرتفاااد   ااال اجااال القاااوة التااارا ي  لوااام% 1.3

اياا  ، 2020صاادل ماان ثاادنلالربااع البنهدياا  النماادنل 

106.1سااجل ماتاار ساانر الصااري الاقيقاال ناااو 

الممدثالالربع بنهدي  نقط  104.7نقط  مقدرن  بناو 

.الندل السدبقمن 

2020أكتوبر –2020لثدنلاالربع 



(مويدر م صمدنل)

(%)

(%)

(%)

() ()

بسبب مسدهم  خيمدت 100ادصل جمع مسدهم  االنتط  النفطي  واالنتط  يير النفطي  من الندتال اليسدو  : م اظ 

الوسدط  المدلي  المقيرة بطريق  يير مبدترة والضرا ب ندق  اإلصدندت صوا المنتال

مبي ل( #)أولل)*( 

OMR
OMR

(%)

11.9 13.0
14.3 14.1 12.3
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9.4 10
-1.3

-13.4
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الندتال الماول منيل النمو


