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ياساات يتتبع هذا التقرير الوضع االقتصادي الحالي للدولة في ضوء الس

مااأ لجاات امتصاااا لخاار االنخفااا  عمااان الماليااة التااي اتخااذتنا ساالطنة 

يار ويتنااول هاذا التقر. المستمر ألسعار الانف  علاا االقتصااد الاو ني

مجموعااااة مااااأ لهااااال المؤشاااارات االقتصااااادية التااااي تشاااا ت انع اسااااا 

للسياساااات المالياااة المتخاااذة ماااأ قبااات الح وماااة  والتاااي ماااأ لهمناااا 

ة  مؤشاارات الناااتج المحلااي االجمااالي  والماليااة العامااة  والتجااارة الخارجياا

.والوضع النقدي

مقدمة



3.8%

فاااااااااااا  نساااااااااابة 

الموازناااااااة العاماااااااة 

للدولاااة  لاااا النااااتج 

المحلااااي اإلجمااااالي 

باألسااااااعار الجاريااااااة 

الربااااع األول بننايااااة

.م2022عام مأ

قيماااااااااااة الفاااااااااااا   

فاااااااااااي  ساااااااااااجتالم

ةللدولالموازنة العامة 

أ الربع األول مابنناية 

.م2022عام 

66.4%

االرتفاع في  جمالي

اإليااااااارادات بنناياااااااة

عااام مااأ الربااع األول

.م2022

3.8%

فاي  جماالياالرتفاع

لة االنفاق العام بالدو

أ الربع األول مبنناية 

.م2022عام 

05
*لهال النتا ج

25.7%

االرتفااااع فاااي النااااتج 

المحلاااااي االجماااااالي 

( باألساااااعار الجاريااااااة)

أ الربع األول مبنناية

.م2022عام 

19%

االرتفاع في القيمة المضافة لألنشطة 

.م2022عام الربع األول مأ النفطية بنناية 

1.4
مليار 
ريال عماني

االرتفاااع فااي القيمااة

المضااااافة لألنشااااطة 

بااع الرالصااناعية بننايااة 

األول مااااااااااأ عااااااااااام 

.م2022

ع.رمليون

357.5



47.1%

االرتفاااع فااي قيمااة

الصااادرات الساالعية

الربااع األول بننايااة

.م2022عام مأ 

5.8%

االرتفااااع فاااي قيماااة 

الاااااواردات السااااالعية 

الربااااع األول بننايااااة 

.م2022عام مأ 

5.5%

متوسااااااااا  ساااااااااعر 

الفا دة علا  جمالي

ع الربالقرو  بنناية 

عاااااااااام األول ماااااااااأ 

.م2022

االرتفاع في  جماالي

قيماااااااااة األ ااااااااااول 

األجنبيااااااااة بالبناااااااا  

المركااااازي العمااااااني 

الرباااااع األول بنناياااااة 

.م2022عام مأ 

االرتفاااااع فااااي  جااااال 

القااااااااوة الشاااااااارا ية 

للريااااااااال العماااااااااني 

أ الربع األول مبنناية 

.م2022عام 

61.1%

نساااااابة مساااااااهمة 

الصاااادرات النفطياااة

فااي  جمااالي قيمااة 

الصاااااادرات بنناياااااة

الربع األول مأ عاام 

.م2022

اية االرتفاع في فا   الميزان التجاري بنن

.م2022عام الربع األول مأ 

1.6
مليار
ريال عماني

06
*لهال النتا ج

4.2% 9.5%



الفترةبنناية الربع األول خالل تطور الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (: 1)ش ت 

(*م2020-2022)

59.5%

االرتفاااااااااااع فااااااااااي 

متوس  سعر النف 

الربااااع األول بننايااااة

م  2022عاااااام ماااااأ 

49.5مرتفعاااااا  ماااااأ 

ة بنناياابرمياات/دوالر

عااام الربااع األول مااأ 

79.0 لااااااا م 2021

.برميت/دوالر

مسااااااااهمة األنشاااااااطة 

النفطياااااة فاااااي النااااااتج 

المحلاااااااااي اإلجماااااااااالي 

ة باألسااعار الجاريااة بنناياا

عاااااام الرباااااع األول ماااااأ 

.م2022

مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي .1

07

اإلجماليالمحليالناتج1.1

 جمااااااالي قيمااااااة الناااااااتج المحلااااااي 

ربع الاإلجمالي باألسعار الجارية بنناية 

مقارنااة بنحااو م 2022األول مااأ عااام

الربااع مليااار ريااال عماااني بننايااة 7.5

م  مرتفعاااا  2021عاااام المماخااات ماااأ 

%.25.7بنحو 

9.5
ع.مليار ر

7.8 7.5

9.5

-6.1
-3.1

25.7

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2020 2021 2022

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

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

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

35.9%



*(م2022-2021)الفترة خالل بنناية الربع األول القيمة المضافة لألنشطة النفطية(: 2)ش ت 

مؤشرات الناتج المحلي اإلجماليتابع  .1
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ع.مليار ر

73.5%45.5%

الرتفاااااااع فااااااي القيمااااااة ا

المضااافة للزاااز الطبيعااي

بنناية الربع األول مأ عاام

   يااب بلزااو نحااو م2022

مليااون ريااال عماااني 470

مليااون 323مقارنااة بنحااو 

ريااال عماااني بننايااة الربااع 

المماخااااااات ماااااااأ العاااااااام 

.السابق

االرتفاااااااع فااااااي القيمااااااة المضااااااافة 

الرباع األول لألنشطة النفطية بنناياة

3.4م  مساااجلة نحاااو 2022عاااام ماااأ

ملياار 2مليار ريال عماني مقارنة بنحو 

أ الرباع المماخات ماريال عماني بنناياة 

.العام السابق

1.4

1.7

3.0

0.3 0.5

2.0

3.4

2021 2022

النفط الخام الغاز الطبيعي األنشطة النفطية

النفطيةاألنشطة1.2

االرتفااااااع فاااااي القيماااااة 

المضاااافة للااانف  الخاااام 

بنناياااة الرباااع األول ماااأ 

  لتصت لنحوم2022عام 

مليااااار ريااااال عماااااني  3

ملياااار 1.7مقارناااة بنحاااو 

ع ريال عمااني بنناياة الربا

المماخاااااات مااااااأ العااااااام 

.السابق

(مليار ريال عماني)

مبدئي* 



مؤشرات الناتج المحلي اإلجماليتابع  .1
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10.2%

ع.مليار ر
6.3

النفطيةغيراألنشطة1.3

5.1%

ر  جماالي القيمااة المضااافة لألنشااطة غياا

عاااام بنناياااة الرباااع األول ماااأ النفطياااة 

مقارناااااة% 8.9 بنحاااااو رتفعاااااا  مم2022

قالعاام السااببنناية الرباع المماخات ماأ 

.مليار ريال عماني 5.8والبالغ 

االرتفااااع فاااي القيماااة 

المضاااااافة لألنشاااااطة 

الخدمياااة بنناياااة الرباااع

م 2022األول مأ عام 

مقارنااااة بننايااااة الربااااع 

المماخاااات مااااأ العااااام 

.السابق

االرتفااااع فاااي القيماااة 

د  ايالمضافة للزراعة و

األسااماب بننايااة الربااع

م2022األول مأ عاام 

مقارنااااة بننايااااة الربااااع 

المماخاااات مااااأ  العااااام 

.السابق

ل ماأ بنناياة الرباع األوالصاناعيةفاي القيماة المضاافة لألنشاطة رتفاعاال

فااع   نتيجاة ارتالعاام الساابقبنناية الربع المماخت ماأ مقارنة م2022عام 

لصاااناعات ا  و%65للتعاااديأ واساااتزالل المحااااجر بنحاااوالقيماااة المضاااافة

و ماادادات ال نرباااء والمياااط ولنشااطة الصاار    % 46.8بنحااو التحويليااة 

.%7.2الصحي بنحو 

*(م2022-2021)الفترةخالل بنناية الربع األول القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية(: 3)ش ت 

0.2 0.2

1.5 1.8

4.1 4.3

2021 2022

الزراعة وصيد األسماك األنشطة الصناعية األنشطة الخدمية

19%

(مليار ريال عماني)

مبدئي* 



3.8%

فاااي  جماااالي اإلرتفااااع

قيمااااة اإلنفاااااق العااااام 

الرباااااع للدولاااااة بنناياااااة 

م 2022عااام األول مااأ 

الرباااااع مقارناااااة بنناياااااة 

المماخااااات ماااااأ العاااااام 

و ليصت  لي نح السابق

.مليار ريال عماني2.7

10

العامةالموازنة2.1

ة المسجت في الموازناالفا  قيمة 

أ الرباع األول ماالعامة للدولة بنناياة 

.م2022عام 

357.5
ع.رمليون

مؤشرات المالية العامة .2

2.1
2.7 2.6 1.8

3.0

2.5 3.0 2.6 2.6 2.7

-0.8 -0.3 -0.03 -0.8 0.4

2018 2019 2020 2021 2022

اإليرادات  االنفاق العام  الفائض أو العجز

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

(م2022–2018)الفترة بنناية الربع األول خالل 

(مليار ريال عماني)

.وزارة المالية: المصدر

66.4%

االرتفاااااااع فااااااي  جمااااااالي 

ل الربع األوبننايةيراداتاإل

م   ياااااب 2022عاااااام ماااااأ

ريااااال مليااااار 3بلزااااو نحااااو 

1.8عمااااني  مقارناااة بنحاااو 

رياااال عمااااني بنناياااة ملياااار 

الرباااع المماخااات ماااأ العاااام 

.السابق



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

(م2022–2018)الفترة بنناية الربع األول خالل 

11

ع.مليار ر

70.3%19.9%

 جماااااليفاااايرتفاااااع اال

اإليااارادات غيااار النفطياااة 

الرباااع األول ماااأ بنناياااة 

مقارناااااااة م 2022عاااااااام 

أ الربع المماخات ماننايةب

.العام السابق

ية اإليرادات النفطفي  جمالي االرتفاع 

ةبننايمليار ريال عماني2.4لتصت  لا

م مقارناااة 2022عاااام الرباااع األول ماااأ 

ع بنناية الربامليار ريال عماني 1.3بنحو 

.المماخت مأ العام السابق

1.1
رتفااااااع فاااااي  اااااافي اال

 ياااارادات الاااانف  بننايااااة 

عاااااام الرباااااع األول ماااااأ 

م   يب بلزو نحاو 2022

ريااال عماااني  مليااار 1.6

ملياااار 0.9مقارناااة بنحاااو 

ع الرباريال عماني بنناياة 

المماخاااااات مااااااأ العااااااام 

.السابق

مؤشرات المالية العامةتابع  .2

اإليرادات2.2

1.7

2.1
1.8

1.3

2.4

0.3
0.6

0.9
0.5

0.6

2018 2019 2020 2021 2022

االيرادات النفطية االيرادات غير النفطية

وزارة المالية: المصدر

(مليار ريال عماني)



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

(م2022–2018)خالل الفترة بنناية الربع األول 

12

(%)

مؤشرات المالية العامةتابع  .2

العاماإلنفاق2.3

وزارة المالية: المصدر

78.7
68.5 74.2 74.2

82.0

18.6 15.1 13.3

2.5
5.62.6 3.9 0.5

6.6
12.3

2018 2019 2020 2021 2022

المصروفات الجارية المصروفات االستثمارية مساهمات ونفقات أخرى 

43.6%

 جمااالي خدمااة الااديأ 

الربااااع العااااام بننايااااة

عااااااااااام األول مااااااااااأ

م  وشاااااااااا لو 2022

مااااااااأ %13.3نحااااااااو 

 جمااالي المصااروفات 

.الجارية 

 جمااااااااااالي قيمااااااااااة 

المسااااااااااااااااااااااهمات

والنفقاااااات األخاااااار  

أ الربع األول مبنناية

م  2022عااااااااااااااااااااام 

% 12.3وش لو نحو 

مااأ  جمااالي االنفاااق 

.الح ومي

5.6%

نسااااابة المصاااااروفات 

االسااااااااتنمارية مااااااااأ 

 جمااااااااالي االنفاااااااااق 

ع الرباالح ومي بنناية 

عااااااااااام األول مااااااااااأ 

م   ياااب بلزاااو 2022

ملياااااون150.5نحاااااو 

.ريال عماني

ع.مليون ر

329.2

نسااااابة مصاااااروفات 

الوزارات المدنية مأ

 جمالي المصروفات

ع الربااالجاريااة بننايااة 

عااااااااام األول مااااااااأ 

م   يب بلزو 2022

مليار رياال 0.95نحو 

.عماني

290.8
ع.مليون ر



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

(م2022–2018)الفترة بنناية الربع األول خالل 

13

ع.مليار ر

المياازان  جمااالي قيمااة الفااا   فااي 

الربااع األول مااأ عااامبننايااة التجاااري

ريااال مليااار1.6مرتفعااا  بنحااو   م2022

ت الربااع المماخاامقارنااة بننايااة عماااني

.مأ العام السابق

2.2
47.1%5.8%

قيمااااااة االرتفاااااااع فااااااي 

ةبننايالسلعية الواردات 

عاااااام الرباااااع األول ماااااأ

3.4مسجلة نحوم 2022

ة ريال عماني مقارنمليار 

رياااااال ملياااااار 3.2بنحاااااو 

الرباااااع بنناياااااة عمااااااني 

المماخاااااات مااااااأ العااااااام 

.السابق

قيمااااة االرتفاااااع فااااي 

الساااااالعيةالصااااااادرات 

الربااع األول مااأبننايااة 

م مسااااجلة 2022عااااام 

مليااااار ريااااال 5.6نحااااو 

عمااااني مقارناااة بنحاااو 

مليااار ريااال عماااني 3.8

الربااااااع بننايااااااة عااااااام 

المماخااااات ماااااأ العاااااام 

.السابق

(مليار ريال عماني)

اإلدارة العامة للجمارب  شر ة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجية .3

التجاريالميزان3.1

1.2
1.6 1.2

0.6

2.2

3.7 3.8
3.4

3.8

5.6

2.5
2.2

2.1 3.2

3.4

2018 2019 2020 2021 2022

الميزان التجاري الصادرات السلعية  الواردات السلعية



ي تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية و عادة التصدير في  جمال(: 8)ش ت 

(م2022–2018)الفترة خالل بنناية الربع األولالصادرات

14

ع.مليار ر
 عااادة التصاادير بننايااة  جمااالي قيمااة 

منخفضاا   م2022الربع األول مأ عاام 

الربااااع ننايااااة بمقارنااااة% 27.3بنحااااو 

.المماخت مأ العام السابق

0.3
39.9%

قيمااااااة االرتفاااااااع فااااااي 

الصاااادرات غيااار  النفطياااة 

م عاالربع األول مأبنناية

م مقارناااااة بنناياااااة 2022

الربااع المماخاات مااأ العااام 

.السابق

66.6%

االرتفاااااع فااااي  جمااااالي 

ة الصادرات النفطياقيمة 

الرباااع االول ماااأبنناياااة

م مقارناااااااة 2022عاااااااام 

أ الربع المماخات مابنناية 

.العام السابق

اإلدارة العامة للجمارب  شر ة عمان السلطانية: المصدر

مؤشرات التجارة الخارجيةتابع  .3

السلعيةالصادرات3.2

64.5 64.8 70.1 54.0 61.1

23.6 26.0 22.0 35.3
33.6

11.9 9.1 13.9 10.7
5.3

2018 2019 2020 2021 2022

الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية إعادة التصدير

)%(

وهاااي لكنااار نتجاتنااااموالمطاااا  والبالساااتي االرتفااااع فااااااااااي  اااادرات 

م مقارنااة 2022عااام الربااع األول مااأ الصااادرات غياار النفطيااة ارتفاعااا  بننايااة 

.الربع المماخت مأ العام السابقبنناية 
83%



15

ة في القيمنخفا اال

المضااااافة لألنشااااطة 

عاااام بنناياااة الخدمياااة

بنناياااة مقارناااة 2020

.العام السابق

الرباع األولبنناياة الساعودية االرتفاع فاااااااي واردات سالطنة عماان ماأ 

.الربع المماخت مأ العام السابقم مقارنة بنناية 2022عام مأ 

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

91.4%

(مليار ريال عماني)

مؤشرات التجارة الخارجيةتابع  .3

السلعيةداتوارال3.3

96%

ماااأ  جماااالي واردات سااالطنة عمااااان 

م 2022عاااام الرباااع األول ماااأبنناياااة

تساااتورد ماااأ دولاااة اإلماااارات العربياااة 

بننايااة % 39.1مقارنااة بنحااو المتحاادة

.الربع المماخت مأ العام السابق

31.5%

االرتفاااااع فااااي واردات 

المنتجااااااات المعدنيااااااة 

الربااع األول مااأبننايااة 

م مقارناااااة 2022عاااااام 

الرباااع المماخاااتبنناياااة 

.مأ العام السابق

ماااااأ  جماااااالي قيماااااة 

الاااااااواردات السااااااالعية 

لساالطنة عمااان بننايااة

عااااام الربااااع األول مااااأ

م يااتال مااأ خااالل 2022

المنافااااااااااذ البحريااااااااااة 

.الجمركية

1.1

0.3

0.4

0.4

0.5

0.9

لخاااار 

معدات نقت

منتجات الصناعات ال يماوية

معادن عادية ومصنوعاتنا

اآلت ولجناااااازة ومعااادات  كنربا ياااة ولجزاؤهاااااااااا

منتجات معدنية

اإلدارة العامة للجمارب  شر ة عمان السلطانية: المصدر

65.5%



بنناية الربع االولتطور المؤشرات النقدية في سلطنة عمان(: 10)ش ت 

(م2022–2018)خالل الفترة 

16

ع.مليار ر

بنناياة ( 2م) جمالي السيولة المحلية 

م  مرتفعاا  2022الربع األول ماأ عاام

مقارنااااة بننايااااة الرباااااع %3.6بنحااااو 

.المماخت مأ العام السابق

20.5 عااااار  االرتفااااااع فاااااي

الرباعبنناية( 1م)النقد 

م2022األول مااأ عااام 

مليار ريال 6مسجال نحو 

عمااااني  مقارناااة بنحاااو

مليااار ريااال عماااني5.7

مأ الربع المماختبنناية 

.العام السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

مؤشرات الوضع النقدي .4

النقديةالمؤشرات4.1

1.6 1.6 1.8 1.7 1.7

5.3 5.1 5.6 5.7
6.0

16.4 17.1
18.9 19.8

20.5

2018 2019 2020 2021 2022

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

االرتفااااااع فاااااي  جاااااال 

ل القااوة الشاارا ية للريااا

الرباااع العمااااني بنناياااة

م  2022عام األول مأ

 يب سجت مؤشر سعر 

الصاار  الحقيقااي نحااو  

نقطااااة مقارنااااة 108.3

نقطااااااة 103.9بنحااااااو 

الرباااع المماخاااتبنناياااة 

.مأ العام السابق

4.2%5.5%



تطور  جمالي الودا ع و جمالي القرو  والتمويت في البنوب التجارية والنوافذ (: 11)ش ت 

(م2022–2018) خالل الفترة بنناية الربع األول اإلسالمية واأل ول األجنبية في سلطنة عمان 

17

ع.مليار ر
 جماااااالي قيماااااة القااااارو  والتمويااااات 

الممنااااو  مااااأ خااااالل البنااااوب التجاريااااة 

% 2.8مرتفعا بنحو  سالميةوالنوافذ اإل

م 2022بننايااااة الربااااع األول مااااأ عااااام 

مقارنااة بننايااة الربااع المماخاات مااأ العااام

.مليار ريال عماني27.2السابق والبالغ 

28
ع قيمة ودا االرتفاع في

ناياة بنالبنوب التقليدياة

الرباااااع األول ماااااأ عاااااام 

م مقارنااااة بننايااااة 2022

الربع المماخات ماأ العاام

لتصاااات  لااااا السااااابق   

.مليار ريال عماني21.5

االرتفااااع فاااي  جماااالي 

ودا ااااع القطاااااع قيمااااة 

الرباااااع بنناياااااة الخااااااا 

م 2022األول مااأ عااام 

ملياار 17.5نحو مسجال

ريااااال عماااااني  مقارنااااة 

ملياااار رياااال 17.1بنحاااو

الربااااع بننايااااةعماااااني 

المماخااااات ماااااأ العاااااام 

.السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

(مليار ريال عماني)

مؤشرات الوضع النقديتابع  .4

7.0 6.4 6.3 6.6 7.3

22.3 23.0 24.1 24.8 25.9

24.1 25.5 26.4 27.2 28.0

2018 2019 2020 2021 2022

األصول االجنبية  إجمالي الودائع إجمالي القروض والتمويل

المصرفيةالمؤشرات4.2

3.4% 2.4%



بنناية الربع األول تطور المؤشرات المصرفية  للبنوب التقليدية في سلطنة عمان(: 12)ش ت 

(م2022–2018)خالل الفترة 

18

ع.مليار ر

 جماااالي قيماااة القااارو  الشخصاااية 

  م2022الرباع األول ماأ عاام بنناية

بنناياااة مقارناااة % 0.5بنحاااو مرتفعاااا  

.الربع المماخت مأ العام السابق

8.7
نساابة مجمااوع القاارو  

بع الر لا الودا ع بنناية

م2022عااام األول مااأ 

% 109.3مقارناااة بنحاااو 

مأ بنناية الربع المماخت

.العام السابق

البن  المركزي العماني  النشرة اال صا ية الفصلية: المصدر

)%(

مؤشرات الوضع النقديتابع  .4

11.6
12.0 13.7 12.5

12.0

15.2 15.5 17.6 18.4 19.3

109.3 109.9 108.5 109.3 107.2

2018 2019 2020 2021 2022

الودا ع بالعملة األجنبية  لا  جمالي الودا ع القرو  بالعملة األجنبية  لا  جمالي القرو  القرو   لا  جمالي الودا ع

متوسااا  ساااعر الفا ااادة 

علاااا  جماااالي القااارو   

الرباااع األول ماااأ بنناياااة

منخفضااااا  م  2022عااااام 

مقارنااااااااة % 0.3بنحااااااااو 

أ الربع المماخت مابنناية 

.العام السابق

المصرفيةالمؤشراتتابع4.2

107.2% 5.5%




