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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

نبذة عن االستطالع
مقدمة

يعترب االدخار أحد السلوكيات املالية اليت تساعد األفراد على حتقيق االستقرار املايل ومواجهة متطلبات 
على  املحافظة  اهلدف  فيه  يتعدى  والذي  باالستثمار  العملية  هذه  ترتبط  األحيان  من  كثري  ويف  احلياة. 

األصول إىل تنميتها وحتقيق العوائد واألرباح على املدى املتوسط والبعيد.

أن  إىل    2011/2010 األسرة  ودخل  نفقات  مسح  من  الصادرة  البيانات  تشري  املحلي،  الصعيد  وعلى 
متوسط اإلنفاق الشهري للفرد العماين بلغ حوايل 89.9 ريال عماين، يف حني بلغ متوسط الدخل للفرد 

حنو 144.3  ريال عماين 1 .

على  للحصول  الدورية  املسوح  بإجراء   – السلطنة  يف  احلال  هو  –كما  العامل  دول  من  العديد  وتقوم 
املعلومات الضرورية اليت تعكس معدالت الدخل واالنفاق على اخلدمات والسلع املختلفة، وعلى الرغم من 
ذلك فإن املتتبع هلذا املوضوع جيد شحا يف البيانات واملؤشرات اليت تعكس واقع توجهات األفراد وسلوكهم 
حنو االدخار واالستثمار، ومن هنا يسعى املركز الوطين واالحصاء واملعلومات عرب استطالع للرأي العام 
يستهدف العمانيني خمصص حول هذا املوضوع إىل استخراج بعض املؤشرات لواقع االدخار واالستثمار ، 

استكمااًل للجهود السابقة يف هذا املضمار.

أهداف االستطالع
من  واالستثمار  االدخار  العمانيني حنو  اجتاهات  املؤشرات حول  بعض  استخراج  إىل  االستطالع  يهدف 

خالل رصد:

اجتاهات األفراد حنو االدخار واالستثمار مبختلف أنواعه.	 

الواقع الفعلي الدخار األفراد واستثماراهتم	 

مصادر املعلومات اليت يلجأ هلا األفراد للحصول على املعرفة اخلاصة مبجاالت االدخار واالستثمار.	 

جمع البيانات
مت مجع بيانات االستطالع خالل الفترة من 29 أبريل إىل 8 مايو 2018م، عن طريق املقابالت اهلاتفية 

مع عينة من املواطنني العمانيني.

العينة
السلطنة،  فأكثر( من مجيع حمافظات  العمر )18 سنة  فئة  العينة 1501 مواطنا عمانيا يف  بلغ حجم 

وخمتلف املستويات التعليمية، والفئات العمرية، والذكور واإلناث حسب اجلدول التايل:

 1 وزارة االقتصاد الوطين ، 2012 ،النتائج النهائية ملسح نفقات ودخل األسرة 2011/2010.
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الخصائص الديموغرافية للعينة

النسبة من إجمالي عدد المستجيبينالخصائص الديموغرافية
العينة )%(

الجنس
111074.0ذكر
39126.0أنثى

التعليم

 أقل من دبلوم التعليم
29819.9العام

دبلوم التعليم العام /
89759.7دون الجامعي

30620.4جامعي فأعلى

العمر 
29 - 1867044.6

49 - 3075350.2
50785.2 فأكثر

المحافظة

23815.9مسقط 
1087.2ظفار 

624.1مسندم 
1057.0البريمي 
19412.9الداخلية 

23415.6شمال الباطنة 
1419.4جنوب الباطنة 

1268.4جنوب الشرقية 
15210.1شمال الشرقية 

1097.3الظاهرة 
322.1الوسطى 

الحالة العملية
98265.4مشتغل

23615.7باحث عن عمل
28318.9خارج قوة العمل

1501100إجمــــــــالي
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

 الملخص التنفيذي
• 8•من•كل•10• من العمانيني يعتقدون أن الفرد جيب أن يدخر جزءًا من دخله بشكل منتظم.	
• 46% من املواطنني يفضلون االحتفاظ باألموال املدخرة يف حسابات بنكية و23% يفضلون االحتفاظ 	

باألموال يف شكل عقارات.

• أكثر•طرق•االدخار اليت يستخدمها العمانيون هي االشتراك يف اجلمعيات واالحتفاظ باألموال 	
يف حسابات بنكية )53% لكل منها(.

• 59% من األفراد يف العمر )18-29( سنة يدخرون أمواهلم عن طريق االشتراك يف اجلمعيات، يف 	
حني أن األفراد يف عمر )30-49( سنة حيتفظون بأمواهلم يف العقارات. أما بالنسبة لألفراد من 

50 سنة فأكثر حيتفظ 54% منهم بأمواهلم يف حسابات بنكية.

• يف 	 ملستقبلهم،  وتأمينا  الطارئة  للظروف  حتسبا  دخلهم  من  جزءا  يدخرون  العمانيني  من   %64
حني 82% من املواطنني صرحوا بأن عدم كفاية الدخل أو حتمل الديون هو السبب الرئيسي لعدم 

ادخارهم.

• نصف•العمانيني يفضلون االستثمار يف العقارات وأكثر من ثلث العمانيني يفضلون االستثمار يف 	
مشروع خاص أو التجارة .

• شراء 	 يليها   ،%32 بنسبة  خاص  مشروع  يف  االستثمار  هي  استخداما  االستثمار  طرق• أكثر•
العقارات بنسبة %19.

• 41%•من الباحثني عن عمل يستثمرون أمواهلم يف املشاريع اخلاصة.	
• 77%•من املستثمرين راضون بدرجة أو بأخرى عن قيمة العائد، وأعلى نسب الرضا هي بني األفراد 	

الذين يستثمرون أمواهلم يف البنوك )%81(.

 64%•من العمانيني راضني بدرجة أو بأخرى عن فرص ومناخ األعمال يف السلطنة.	 

• 4•من•كل•10•من العمانيني يقومون بتدوين وتسجيل ما يتعلق بدخلهم وإنفاقهم.	
• تتصدر•املواقع املتخصصة على االنترنت والتواصل مع املختصني مبجال االستثمار)26% لكل منها( 	

مصادر املعلومات اليت يستخدمها املواطنون يف جماالت االدخار واالنفاق.

• وتوعية 	 حبماية  املعنية  اجلهة  هي  املال  لسوق  العامة  اهليئة  أن  يعرفون  العمانيني  من  فقط  •%7
املستثمرين يف األسهم واألوراق املالية يف السلطنة.



                                      الفصل األول

     الرأي حول طرق االدخار 

     واالستثمار
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

1-1  الرأي حول أهمية االدخار

شكل)1 - 1(: الرأي حول االدخار )%(
 من دخله بشكل منتظم؟

ً
هل تعتقد أن الفرد يجب أن يدخر جزءا

ال حسب دخله/حسب ظروفةنعم

83

5
12
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1-2 أفضل طرق االدخار

هبدف معرفة طرق االدخار اليت يفضلها العمانيون مت سؤال األفراد املشتركني يف االستطالع " يف رأيك، 
ما هي أفضل طريقة حلفظ املال الذي ميكن أن تدخره؟" وكانت النتائج كالتايل:

46% من املواطنني يفضلون االحتفاظ باألموال املدخرة يف حسابات بنكية.	 

23% من املواطنني يفضلون االحتفاظ باألموال يف شكل عقارات.	 

أقل طرق االدخار تفضيال هي االحتفاظ باألموال يف الذهب )5%(، تليها االحتفاظ باملال يف املزنل 	 
بنسبة %6.

شكل)1- 2(: الرأي حول االدخار )%( 

االشتراك في جمعياتاالحتفاظ بالمال في المنزلاالحتفاظ باألموال في شكل ذهب

االحتفاظ باالموال في حسابات بنكيةاالحتفاظ باالموال في شكل عقارات

46

23

20

6
5
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

1-2-1 أفضل طرق االدخار حسب المحافظات

شكل)1 - 3(:أفظل طرق االدخار حسب المحافظات)%(

االحتفاظ باألموال في شكل عقاراتاالحتفاظ باالموال في شكل ذهباالحتفاظ باألموال في حسابات بنكية

حفظه/استثمار في مشروع خاصاالحتفاظ بالمال في المنزلاالشتراك في جمعيات

537

10

12

222

3

3

6

230

81524

24

25

15

16

31

17

17

148

2

7

5

6
6

1

12

81

1

1
1

32

22

25

14

28

18

43

48

39

50

53

36

32
45
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1-2-2 أفضل طرق االدخار حسب الخصائص الديموغرافية

يوضح الشكل )1-4( طرق االدخار املفضلة حسب اخلصائص الدميوغرافية، وفقا لآليت:

• حسب•اجلنس: تزيد نسبة الذكور الذين يفضلون االدخار يف العقارات عن اإلناث )%26 %20 	
على الترتيب(، يف حني تزيد نسبة اإلناث الاليت يفضلن االدخار يف الذهب عن الذكور.

• حسب•التعليم: تزيد نسب من يفضلون االدخار يف العقارات مع ارتفاع املستوى التعليمي للفرد، 	
لألفراد  و%28  العام،  التعليم  دبلوم  من  أقل  تعليم  على  احلاصلني  لألفراد   %19 النسبة  فبلغت 
احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى. يف املقابل، تقل نسبة من يفضلون ادخار أمواهلم يف حسابات 

بنكية بارتفاع املستوى التعليمي.

• حسب•العمر: 22% من العمانيني يف الفئة العمرية )18-29( سنة يرون أن االدخار عن طريق 	
االشتراك يف اجلمعيات هي أفضل طرق االدخار، يف حني 47% من األفراد يف الفئة العمرية )30-

49( سنة يرون أن االدخار يف حسابات بنكية هي أفضل طرق االدخار.

 

دبلوم
 التعليم العام

 /دون 
الجامعي

أقل من
 دبلوم

 التعليم 
العام

جامعي
 فأعلى

ذكر أنثى

االحتفاظ باألموال في شكل عقاراتاالحتفاظ باالموال في شكل ذهباالحتفاظ باألموال في حسابات بنكية

حفظه/استثمار في مشروع خاصاالحتفاظ بالمال في المنزلاالشتراك في جمعيات

شكل)1 - 4(: أفضل طرق االدخار حسب الخصائص الديموغرافية )%(

5
20

20

9

4745

2

26

20

7

464741

6
5 6

21

22
5

1
5
19

24

13

26

13

44

1

20
4

25

6

4942

8

28

21

1

3

19

19

9
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

1-2-3 أفضل طرق االدخار حسب الحالة االقتصادية

يوضح الشكل )1-5( طرق االدخار املفضلة حسب احلالة االقتصادية، وتشري النتائج إىل أن:

الباحثني عن عمل أن االشتراك يف اجلمعيات هي  العملية: يرى 21% من األفراد  حسب•احلالة•
بنكية هي  باألموال يف حسابات  أن االحتفاظ  املشتغلني  املقابل يرى 26% من  أفضل طرق االدخار، يف 

أفضل الطرق.

بني  اجلمعيات  يف  االشتراك  طريق  عن  االدخار  يفضلون  الذين  نسبة  تزيد  العمل:  قطاع• حسب•
العاملني يف القطاع احلكومي عن العاملني يف القطاع اخلاص أو العائلي )21% و18% على الترتيب(.

حسب•الدخل•الشهري:•30% من األفراد الذين يزيد دخلهم الشهري عن 600 ريال عماين يرون أن 
االدخار يف العقارات هي أفضل طرق االدخار.  يف املقابل، 11% من األفراد الذين يقل دخلهم الشهري 

عن 300 ريال عماين يرون أن ادخار املال يف املزنل هي أفضل الطرق.

 
شكل)1 - 5(: أفضل طرق االدخار حسب الحالة االقتصادية )%(

االحتفاظ باألموال في شكل عقاراتاالحتفاظ باالموال في شكل ذهباالحتفاظ باألموال في حسابات بنكية

حفظه/استثمار في مشروع خاصاالحتفاظ بالمال في المنزلاالشتراك في جمعيات

3947444447454845

3
26

19
51

8
17

21

6 7
20

21
6 3

25

21

3
1

7
18

27

4 4

30

16
5

3
22

21

5
1

2
27

19
11
1

الحالة العمليةقطاع العملالدخل الشهري
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أفضل طرق االستثمار  3-1

ملعرفة طرق االستثمار اليت يفضلها العمانيون مت سؤال األفراد بالعينة " يف رأيك، ما هي أفضل طريقة 
الستثمار األموال للحصول على أفضل عائد؟ " وكانت النتائج كالتايل:

نصف العمانيني يفضلون االستثمار يف العقارات.	 

أكثر من ثلث العمانيني يفضلون االستثمار يف مشروع خاص أو التجارة )%36(.	 

2% فقط من العمانيني يفضلون االستثمار يف األسهم واألوراق املالية.	 

 

شكل)1 - 6(: أفضل طرق االستثمار )%(

إيداع األموال في البنوك مع الحصول على عائدشراء أسهم أو أوراق مالية

االستثمار في مشروع خاص أو تجارةشراء الذهب وبيعه في المستقبل بسعر أعلى

شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى أو تأجيرها

50

36

6

6
2



13
استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

أفضل طرق االستثمار حسب المحافظات  1-3-1

تشري النتائج يف الشكل )1-7( إىل أن:

3 من كل 5 تقريبا من األفراد يف حمافظة جنوب الشرقية يفضلون االستثمار يف العقارات )%62(.	 

43% من املواطنني يف حمافظة الداخلية يفضلون االستثمار يف مشروع خاص أو جتارة حرة.	 

1من كل 10 مواطنني يف كل من حمافظات مسقط وظفار ومشال الشرقية ومشال وجنوب الباطنة 	 
يفضل إيداع األموال يف البنوك للحصول على عائد.

شكل)1- 7(: أفضل طرق االستثمار حسب المحافظات)%( 

شراء أسهم أو أوراق مالية

شراء الذهب وبيعه في المستقبل بسعر أعلىإيداع األموال في البنوك مع الحصول على عائد

االستثمار في مشروع خاص أو تجارة

شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى أو تأجيرها

حفظه وعدم استثماره

7

8

5
4448143

38 47 10

1052228

41 1 44 71

6

6

3

8

410
7

362

45

46238

36

31 2

2

3

49 1

759127

41

1
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1-3-2 أفضل طرق االستثمار حسب الخصائص الديموغرافية

اخلصائص  حسب  العمانيني  لدى  لالستثمار  املفضلة  الطرق  نسب  يف  التفاوت   )8-1( الشكل  يوضح 
الدميوغرافية، وتشري النتائج إىل أن:

• حسب•اجلنس: تزيد نسبة الذكور الذين يفضلون االستثمار يف العقارات عن اإلناث )54% و%45 	
على الترتيب(، يف حني تزيد نسبة اإلناث الاليت يفضلن االستثمار يف مشروع خاص أو جتارة عن 

الذكور.

• حسب•التعليم:•تزيد نسب من يفضلون االستثمار يف العقارات كلما زاد املستوى التعليمي للفرد، 	
لألفراد  و%54  العام،  التعليم  دبلوم  من  أقل  تعليم  على  احلاصلني  لألفراد   %49 النسبة  فبلغت 

احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى. 

• حسب•العمر: 54% من العمانيني يف الفئة العمرية )30-49( سنة يرون أن االستثمار يف العقارات 	
أن  يرون  العمرية )18-29( سنة  الفئة  األفراد يف  من  االستثمار، يف حني %39  أفضل طرق  هي 

االستثمار يف مشروع خاص هي أفضل طرق االستثمار.

 

شكل)1- 8(: أفضل طرق االستثمار حسب الخصائص الديموغرافية)%(

دبلوم
 التعليم العام

 /دون 
الجامعي

أقل من
 دبلوم

 التعليم 
العام

جامعي
 فأعلى

ذكر أنثى

شراء أسهم أو أوراق مالية
شراء الذهب وبيعه في المستقبل بسعر أعلىإيداع األموال في البنوك مع الحصول على عائد

االستثمار في مشروع خاص أو تجارة

شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى أو تأجيرها

حفظه وعدم استثماره

39

1

47

7
54

6

54

2

3432

1

51

3
125

5

54

2

33 37

1

50

7
4 8

4

49

1

36

1

39

1

45

9
66

4

54

2

34

1 2
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

1-3-3  أفضل طرق االستثمار حسب الحالة االقتصادية

يبني الشكل )1-9( التفاوت يف نسب الطرق املفضلة لالستثمار لدى العمانيني حسب احلالة االقتصادية 
، وتشري النتائج إىل أن:

• حسب•احلالة•العملية: يفضل 49% من األفراد الباحثني عن عمل االستثمار يف مشاريع خاصة، 	
يف املقابل 56% من املشتغلني يفضلون االستثمار يف العقارات.

• حسب•قطاع•العمل: تزيد نسبة الذين يفضلون االستثمار يف العقارات بني العاملني يف القطاع 	
احلكومي عن العاملني يف القطاع اخلاص أو العائلي )59% و54% على الترتيب(.

• حسب•الدخل•الشهري: 56% من األفراد الذين يزيد دخلهم الشهري عن 600 ريال عماين 	
يرون أن االستثمار يف العقارات هي أفضل طرق االستثمار.  يف املقابل، 42% من األفراد الذين يقل 

دخلهم الشهري عن 300 ريال عماين يرون أن االستثمار يف مشاريع خاصة هي أفضل الطرق.

 

شراء أسهم أو أوراق مالية

شراء الذهب وبيعه في المستقبل بسعر أعلىإيداع األموال في البنوك مع الحصول على عائد

االستثمار في مشروع خاص أو تجارة

شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى أو تأجيرها

حفظه وعدم استثماره

شكل)1- 9(: أفضل طرق االستثمار حسب الحالة االقنصادية)%(

4
8

43

2

4232
1

55

7
55

4

56

2

3334

2

54

6
54

4

59

2

3135

1

49

8
68

7

35

1

49

1
33

2

56

5
4

1 1

الحالة العمليةقطاع العملالدخل الشهري



                                      الفصل الثاني

     االدخار واالستثمار الفعلي
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االدخار واالستثمار 18

2-1 مصادر الدخل

شكل)1- 2(: توفر مصادر الدخل )غير الوظيفة( )%(

هل لك مصادر للدخل خاصة بك )غير الوظيفة(؟

النعم

75

25
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

ومت سؤال األفراد عن مصادر الدخل األخرى غري الوظيفة، وكانت أهم املصادر كالتايل:

64% من العمانيني صرحوا بأن لديهم مشاريع خاصة أو أعمال حرة.  	

14% من العمانيني ذكروا بأن لديهم عقارات مؤجرة.  	

 
شكل)2- 2(: مصادر الدخل )%(

مشروع خاص/أعمال حرة

مساعدات مالية من جهة أخرى

مساعدات مالية من األقارب/األصدقاء 

عقارات )إيجار شقق/منازل/أرض(

أراضي زراعية

راتب تقاعد

يد عن 100% بسبب السماح بتعدد اإلجابات مجموع النسب يمكن أن يز

64

14

12

7

3

2



استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار 20

2-2 إجمالي الدخل ومتوسط االدخار

مت سؤال األفراد عن إمجايل دخلهم الشهري سواء من العمل أو املصادر األخرى، وعن مقدار االدخار من 
الدخل الشهري وكانت النتائج كالتايل:

بلغ متوسط إمجايل الدخل الشهري للفرد 689 رياال عمانيا.	 

بلغ متوسط االدخار الشهري للفرد  148 رياال عمانيا.	 

ومت سؤال األفراد الذين يدخرون من دخلهم عن األسباب اليت تدفعهم لالدخار، وأشارت النتائج إىل أن:

64% من العمانيني يدخرون جزءا من دخلهم حتسبا للظروف الطارئة ولتأمني مستقبلهم.	 

17% من األفراد يدخرون من أجل بناء أو شراء أو تأثيث مزنل أو لشراء أراضي.	 

11% من العمانيني يدخرون من أجل االستثمار أو عمل مشروع خاص. 	 

 
شكل)2- 3(: أسباب االدخار )%(

للظروف الطارئة/تأمين المستقبل

االستثمار/عمل مشروع

الزواج

التعليم/تعليم االوالد

شراء/تجديد سيارة

التكاليف الطبية/العالج/التأمين الصحي

الترفيه/السفر

عدم الثقة باالوضاع االقتصادية

جمع ثروة

حاجات اإلسكان )بناء/شراء
/تأثيث منزل، شراء أرض(

يد عن 100% بسبب السماح بتعدد اإلجابات مجموع النسب يمكن أن يز

64

17

11

10

9

7

7

3

2

1
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

يف املقابل، كانت أسباب عدم ادخار األفراد الذين صرحوا بأهنم ال يدخرون كالتايل:

82% من املواطنني صرحوا بأن عدم كفاية الدخل أو حتمل الديون هو السبب الرئيسي لعدم ادخارهم.	 

33% من العمانيني ذكروا بأهنم ال يدخرون بسبب غالء املعيشة وارتفاع األسعار.	 

 

شكل)2- 4(: أسباب عدم االدخار )%(

الراتب /الدخل اليكفي لالدخار/الديون

غالء المعيشة/ارتفاع االسعار

ال أجد أي جدوى من االدخار

ال أستطيع مقاومة الرغبة في
االنفاق والتسوق

يد عن 100% بسبب السماح بتعدد اإلجابات مجموع النسب يمكن أن يز

82

33

4

3



استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار 22

2-3 طرق االدخار المستخدمة فعليا

يوضح الشكل )2-5( أهم الطرق اليت يستخدمها العمانيون يف االدخار، وهي كالتايل:

أكثر طرق االدخار اليت يستخدمها العمانيون هي االشتراك يف اجلمعيات واالحتفاظ باألموال يف 	 
حسابات بنكية )53% لكل منها(.

11% فقط من العمانيني يدخرون أمواهلم يف الذهب وهي أقل الطرق استخداما.	 

شكل)2- 5(: طرق االدخار المستخدمة فعليا )%(

االشتراك في جمعيات

االحتفاظ باألموال في حسابات بنكية

االحتفاظ بالمال في المنزل /عند أحد
من األقارب /االصدقاء

االحتفاظ باألموال في شكل عقارات

االحتفاظ باألموال في شكل ذهب

يمكن االدخار بأكثر من طريقة، لذلك يمكن أن يزيد مجوع النسب عن %100

53

53

23

21

11
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

 2-3-1 طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب المحافظات
املحافظات، وهي  أمواهلم حسب  العمانيون حلفظ  يستخدمها  اليت  االدخار  يوضح طرق  اجلدول )1( 

كاآليت:

حيتفظ أكثر من نصف األفراد يف كل من حمافظات مسقط ومسندم والربميي والوسطى )جمتمعة( 	 
والداخلية ومشال وجنوب الباطنة ومشال الشرقية أمواهلم يف حسابات بنكية.

17% من األفراد يف حمافظة ظفار يدخرون أمواهلم يف الذهب.	 

باقي 	  عن  أكثر  العقارات  يف  بأمواهلم  حيتفظون  والظاهرة  الشرقية  مشال  حمافظيت  يف  األفراد 
األفراد يف املحافظات األخرى.

حيتفظ 61% من األفراد يف حمافظة الداخلية أمواهلم عن طريق االشتراك يف اجلمعيات، يليها 	 
األفراد يف حمافظة جنوب الشرقية )%60(.

األفراد يف حمافظيت الداخلية ومشال الشرقية حيتفظون بأمواهلم يف منازهلم أو لدى األقارب أو 	 
األصدقاء.

 االحتفاظ
 باألموال في
حسابات بنكية

 االحتفاظ
 باألموال في
شكل ذهب

 االحتفاظ
 باألموال في
شكل عقارات

 االشتراك في
جمعيات

 االحتفاظ
 بالمال في

 المنزل/عند أحد
من األقارب/

األصدقاء
5413215526مسقط

4017144214ظفار
 مسندم
 والبريمي

والوسطى
5511193519

6212226127الداخلية
527224626شمال الباطنة
5114195418جنوب الباطنة

488136020جنوب الشرقية
5610305227شمال الشرقية

479295721الظاهرة

جدول )1(: طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب المحافظات )%(

مت إحتساب مؤشر واحد لكل من مسندم والربميي والوسطى وذلك لصغر حجم العينة يف هذه املحافظات
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االدخار واالستثمار 24

2-3-2 طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب الخصائص 
الديموغرافية

يوضح اجلدول )2( طرق االدخار اليت يستخدمها العمانيون حسب اخلصائص الدميوغرافية.

• حسب•اجلنس: أكثر الطرق اليت يدخر هبا الذكور أمواهلم هي االحتفاظ هبا يف حسابات بنكية 	
بنسبة 53%، يف حني أن 58% من االناث يدخرن أمواهلن عن طريق االشتراك يف اجلمعيات.

• العام 	 التعليم  دبلوم  أقل من  تعليم  العمانيني احلاصلني على  التعليم: حيتفظ 51% من  حسب•
بأمواهلم يف حسابات بنكية، مقابل 66% من األفراد احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى. يف حني 
أن 59% من األفراد احلاصلني على دبلوم التعليم العام/ دون اجلامعي يدخرون أمواهلم عن طريق 

االشتراك يف اجلمعيات.
• حسب•العمر: يدخر 59% من األفراد يف العمر )18-29( سنة أمواهلم عن طريق االشتراك يف 	

اجلمعيات، يف حني أن 53% من األفراد يف عمر )30-49( سنة حيتفظون بأمواهلم يف العقارات. 
أما بالنسبة لألفراد يف عمر 50 سنة فأكثر فإن 54% منهم حيتفظون بأمواهلم يف حسابات بنكية.

 طرق االدخار

العمرالتعليمالجنس

 أنثىذكر

 أقل من
 دبلوم
 التعليم
العام

 دبلوم
 التعليم

 العام /دون
الجامعي

 جامعي
 3050- 1849- 29فأعلى

 فأكثر

 االحتفاظ باألموال في
5352515166535254حسابات بنكية

 االحتفاظ باألموال في
8207122011244شكل ذهب

 االحتفاظ باألموال في
2317202030145336شكل عقارات

5158435955592027االشتراك في جمعيات

 االحتفاظ بالمال في
 المنزل/عند أحد من
األقارب/األصدقاء

2323272312261329

جدول )2(: طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب الخصائص الديموغرافية  )%(

ميكن االدخار بأكثر من طريقة، لذلك ميكن أن يزيد جمموع النسب عن %100
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استطالع رأي العمانيين حول 
االدخار واالستثمار

2-3-3 طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب الحالة 
االقتصادية

يبني اجلدول )3( طرق االدخار اليت يستخدمها العمانيون حسب احلالة االقتصادية.

• طريق 	 عن  أمواهلم  عمل  عن  والباحثون  املشتغلون  األفراد  يدخر  العملية:  احلالة• حسب•
االشتراك يف اجلمعيات )56% و50% على الترتيب( وهي أعلى النسب، يف حني أن 44% من األفراد 

خارج قوة العمل يدخرون أمواهلم يف حسابات بنكية.

• طريق 	 عن  أمواهلم  يدخرون  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  من   %58 العمل:  قطاع• حسب•
االشتراك يف اجلمعيات، يف حني 56% من العاملني يف القطاع اخلاص والعائلي حيتفظون بأمواهلم 

يف حسابات بنكية. 

• حسب•الدخل•الشهري: االشتراك يف اجلمعيات هي الطريقة األكثر استخداما لألفراد الذين 	
يقل دخلهم عن 600 ريال عماين، يف حني 66% من األفراد الذين يزيد دخلهم الشهري عن 600 

ريال عماين يدخرون أمواهلم يف حسابات بنكية.

 طرق االدخار

الدخل الشهريقطاع العملالحالة العملية

مشتغل
 باحث
 عن

 عمل

 خارج
 قوة

العمل
خاص/حكومي

عائلي
 أقل من
300 لاير

-300
599

600 
 لاير

فأكثر
 االحتفاظ باألموال في

5533445456344766حسابات بنكية

 االحتفاظ باألموال في
111110131071212شكل ذهب

 االحتفاظ باألموال في
2215192321141231شكل عقارات

5650345855475557االشتراك في جمعيات

 االحتفاظ بالمال في
 المنزل/عند أحد من
األقارب/األصدقاء

2128371823302419

ميكن االدخار بأكثر من طريقة، لذلك ميكن أن يزيد جمموع النسب عن %100

جدول )3(: طرق االدخار المستخدمة فعليا حسب الحالة االقتصادية )%(
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2-4 طرق االستثمار المستخدمة فعليا

يوضح الشكل )2-6( الطرق اليت يستخدمها العمانيون يف استثمار أمواهلم، وهي كاآليت:

أكثر طرق االستثمار استخداما هي االستثمار يف مشروع خاص بنسبة 32%، يليها شراء العقارات 	 
بنسبة %19.

أقل طرق االستثمار استخداما هي شراء األسهم أو األوراق املالية )%3(.	 

 

االستثمار في مشروع خاص

شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى أو
 تأجيرها

شراء الذهب وبيعه في المستقبل
بسعر أعلى

إيداع األموال في البنوك مع الحصول
على عائد

شراء أسهم أو أوراق مالية والحصول
على عائد أو بيعها بسعر أعلى

شكل)2- 6(: طرق االستثمار المستخدمة )%(

يمكن االستثمار بأكثر من طريقة، لذلك يمكن أن يزيد مجموع النسب عن %100

32

19

9

8

3
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استطالع رأي العمانيين حول 
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2-4-1 طرق االستثمار المستخدمة فعليا حسب المحافظات
جدول)4( يوضح التفاوت يف طرق االستثمار اليت يستخدمها األفراد حسب املحافظات، وأشارت النتائج 

إىل أن:

11% من األفراد يف حمافظات مسندم والربميي والوسطى)جمتمعة( يستثمرون أمواهلم يف البنوك.	 

يستثمر 13% من األفراد يف حمافظة جنوب الشرقية أمواهلم يف شراء الذهب.	 

يف 	  األفراد  يليها  العقارات،  يف  أمواهلم  يستثمرون  الشرقية  مشال  حمافظة  يف  األفراد  من   %28
حمافظة مسقط )%23(.

11 % من األفراد يف حمافظات مسندم والربميي والوسطى)جمتمعة( يستثمرون أمواهلم يف األسهم 	 
أو األوراق املالية.

42% من األفراد يف حمافظة الداخلية يستثمرون أمواهلم يف املشاريع اخلاصة.	 

 إيداع األموال
 في البنوك مع
 الحصول على

عائد

 شراء الذهب
 وبيعه في
 المستقبل

بسعر أعلى

 شراء عقارات
 وبيعها بسعر

أعلى او تأجيرها

 شراء أسهم
 أو أوراق مالية
 والحصول على
 عائد أو بيعها
بسعر أعلى

 االستثمار في
مشروع خاص

101123434مسقط
6615327ظفار

 مسندم
 والبريمي

والوسطى
118191132

61219242الداخلية
7418232شمال الباطنة
8814129جنوب الباطنة

81313425جنوب الشرقية
71028634شمال الشرقية

31015322الظاهرة

جدول )4(: طرق االستثمار المستخدمة فعليا حسب المحافظات )%(

مت إحتساب مؤشر واحد لكل من مسندم والربميي والوسطى وذلك لصغر حجم العينة يف هذه املحافظات
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الخصائص  حسب  فعليا  المستخدمة  االستثمار  طرق   2-4-2
الديموغرافية

يوضح اجلدول )5( طرق االستثمار اليت يستخدمها العمانيون حسب اخلصائص الدميوغرافية.

• حسب•اجلنس: تزيد نسبة الذكور الذين يستثمرون أمواهلم يف مشاريع خاصة عن االناث )%34 	
و27% على الترتيب(.

• حسب•التعليم: 28% من العمانيني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى يستثمرون أمواهلم يف 	
العقارات، مقابل 15% لألفراد احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام.

• حسب•العمر: يستثمر 11% من األفراد يف عمر )18-29( سنة أمواهلم عن طريق إيداعها يف 	
البنوك، مقابل 5% لألفراد يف عمر )30-49( سنة و6% لألفراد يف سن 50 سنة فأكثر.

 طرق االستثمار

العمرالتعليمالجنس

 أنثىذكر

 أقل من
 دبلوم
 التعليم
العام

 دبلوم
 التعليم

 العام /دون
الجامعي

 جامعي
 3050- 1849- 29فأعلى

 فأكثر

 إيداع األموال في البنوك 
7978101156مع الحصول على عائد

 شراء الذهب وبيعه في 
616510171094 المستقبل بسعر أعلى

 شراء عقارات وبيعها 
2115152028142320 بسعر أعلى او تأجيرها

 شراء أسهم أو أوراق 
 مالية والحصول على عائد

 أو بيعها بسعر أعلى
51334247

 االستثمار في مشروع 
3427313331313430 خاص

جدول )5(: طرق االستثمار المستخدمة حسب الخصائص الديموغرافية )%(

ميكن االستثمار بأكثر من طريقة، لذلك ميكن أن يزيد جمموع النسب عن %100
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2-4-3 طرق االستثمار المستخدمة حسب الحالة االقتصادية

يبني اجلدول )6( طرق االستثمار اليت يستخدمها العمانيون حسب احلالة االقتصادية.

• املشاريع اخلاصة، 	 أمواهلم يف  الباحثني عن عمل  العملية: يستثمر 41% من  حسب•احلالة•
مقابل 39% من األفراد خارج قوة العمل و30% للمشتغلني.

• حسب•قطاع•العمل: 10% من املشتغلني يف القطاع احلكومي أو اخلاص يستثمرون أمواهلم يف 	
البنوك، مقابل 7% للمشتغلني يف القطاع احلكومي.

• حسب•الدخل•الشهري: 29% من العمانيني الذين يزيد دخلهم الشهري عن 600 ريال عماين 	
يستثمرون أمواهلم يف العقارات، مقابل 15% للذين يقل دخلهم الشهري عن 300ريال عماين.

 طرق االستثمار

الدخل الشهريقطاع العملالحالة العملية

مشتغل
 باحث
 عن

 عمل

 خارج
 قوة

العمل
خاص/حكومي

عائلي
 أقل من
300 لاير

-300
599

600 
 لاير

فأكثر
 إيداع األموال في 
 البنوك مع الحصول

على عائد
872710499

 شراء الذهب وبيعه 
 في المستقبل بسعر

 أعلى
915891081010

 شراء عقارات وبيعها 
192017201915829 بسعر أعلى او تأجيرها

 شراء أسهم أو أوراق 
 مالية والحصول على
 عائد أو بيعها بسعر

 أعلى

30534125

 االستثمار في مشروع 
3041392833252242 خاص

ميكن االستثمار بأكثر من طريقة، لذلك ميكن أن يزيد جمموع النسب عن %100

جدول )6(: طرق االستثمار المستخدمة حسب الحالة االقتصادية )%(
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2-5 الرضا عن قيمة العائد من االستثمار

مت سؤال األفراد الذين يستثمرون أمواهلم " إىل أي مدى أنت راٍض أو غري راٍض عن قيمة العائد على 
استثمارك؟"، وكانت النتائج كالتايل:

77% من املستثمرين راضون بدرجة أو بأخرى عن قيمة العائد من استثماراهتم.	 

يف املقابل، جند 18% من املستثمرين غري راضني عن قيمة العائد.	 

 
شكل)2- 7(: الرضا عن قيمة االستثمار )%(

غير راٍض
ً
غير راٍض على االطالقراٍضراٍض جدا محايد

11

66

5

16

2
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2-5-1 الرضا عن قيمة عائد االستثمار حسب طرق االستثمار
يوضح الشكل )2-8( نسب الرضا عن قيمة عائد االستثمار حسب طرق االستثمار، وتوضخ النتائج أن:

أعلى نسب الرضا عن قيمة عائد االستثمار هي لألفراد الذين يستثمرون أمواهلم يف البنوك بنسبة 	 
81%، يليها نسبة الرضا عن االستثمار يف العقارات بنسبة %80

أقل نسب الرضا عن قيمة عائد االستثمار هي لألفراد الذين يستثمرون أمواهلم يف شراء الذهب 	 
وبيعه بقيمة أعلى )%77(.

 
شكل)2- 8(: الرضا عن قيمة االستثمار )%(

غير راٍض
ً
غير راٍض على االطالقراٍضراٍض جدا محايد

االستثمار في مشروع خاص

شراء أسهم أو أوراق مالية

شراء عقارات

شراء الذهب

إيداع األموال في البنوك
مع الحصول على عائد

11666

3

4

8

217

12

12

19

161

4

2

68

65

59

65

10

15

18

16
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2-6 مشاكل االستثمار

مت سؤال األفراد الذين يستثمرون أمواهلم "هل واجهت أية مشاكل عندما حاولت االستثمار؟ ما هي هذه 
املشاكل؟" وكانت النتائج كما يلي:

صرح نصف األفراد الذين استثمروا أمواهلم بأهنم مل يواجهوا أي مشاكل يف االستثمار.	 

16% من األفراد ذكروا بأهنم واجهوا مشكلة تأخري وتعقيد املعامالت.	 

ذكر 11% من املستثمرين بأن رأس املال لديهم غري كاف.	 

 

يد عن 100% بسبب السماح بتعدد اإلجابات مجموع النسب يمكن أن يز

شكل)2- 9(: مشاكل االستثمار )%(

لم أواجه أية مشاكل

تأخير /تعقيد المعامالت

عدم وجود رأس مال كاٍف

الخسائر/عدم كفاية العائد

الركود/صعوبة الترويج

يادة الرسوم/الضرائب ز
عدم وجود ثقة بالمؤسسات المعنية 
باالستثمار 

أخرى

غياب/قلة المعرفة بمجاالت االستثمار

عدم التفرغ

مشاكل العمالة الوافدة

51

16

11

10

7

7

3

2

2

1

1
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االدخار واالستثمار

2-7 الرضا عن مناخ االستثمار في السلطنة

مت سؤال األفراد " إىل أي مدى أنت راٍض أو غري راٍض عن فرص ومناخ االستثمار يف السلطنة بشكل 
عام؟" وأشارت النتائج إىل أن:

64% من األفراد راضون بدرجة أو بأخرى عن فرص ومناخ األعمال يف السلطنة.	 

يف املقابل، ربع األفراد تقريبا غري راضني عن مناخ األعمال يف السلطنة )%26(.	 

 

شكل)2- 10(: الرضا عن مناخ االستثمار في السلطنة)%(

غير راٍض
ً
غير راٍض على االطالقراٍضراٍض جدا محايد

57

74

22

10



                                      الفصل الثالث

     الوعي المالي ومصادر 

     المعرفة
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3-1 تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق

مت سؤال املشاركني يف االستطالع "هل تقوم بتسجيل وتدوين كل ما يتعلق بدخلك وانفاقك؟"، وأوضحت 
النتائج أن:

18% من العمانيني فقط يقومون دائما بتدوين وتسجيل ما يتعلق بالدخل واالنفاق، يف حني 23% من 	 
العمانيني يقومون بذلك أحيانا.

يف املقابل، 3 من كل 5 ال يقومون بتدوين وتسجيل ما يتعلق بدخلهم وانفاقهم.	 

 
شكل)3- 1(: تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق)%(

هل تقوم بتسجيل وتدوين كل ما يتعلق بدخلك وانفاقك؟

ًً
نعم، دائما

ً
ال أقوم بالتدوين أبدانعم، أحيانا

23

18

59
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3-1-1 تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق حسب 
الخصائص الديموغرافية

يوضح الشكل )3-2( نسب من يسجلون متعلقات الدخل واالنفاق حسب اخلصائص الدميوغرافية.

• حسب•اجلنس: تزيد نسب تدوين وتسجيل متعلقات الدخل واالنفاق بني اإلناث عن الذكور )%49 	
و36% على الترتيب(.

• حسب•التعليم:•تزيد نسب من يقومون بتدوين وتسجيل متعلقات الدخل واالنفاق كلما زاد املستوى 	
التعليمي للفرد، فبلغت النسبة 53% لألفراد احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى. يف املقابل، بلغت 

النسبة 31% لألفراد احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام.

• حسب•العمر: تقل نسب الذين يدونون ويسجلون متعلقات دخلهم وإنفاقهم كلما زاد العمر، فبلغت 	
النسبة 43% لألفراد يف عمر )18-29( سنة، يف حني بلغت النسبة 27% لألفراد من 50 سنة فأكثر.

 
شكل)3- 2(: تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق حسب الخصائص الديموغرافية )%(

ًً
نعم، دائما

ً
ال أقوم بالتدوين أبدانعم، أحيانا

دبلوم
 التعليم العام

 /دون 
الجامعي

أقل من
 دبلوم

 التعليم 
العام

جامعي
 فأعلى

ذكر أنثى

57

26

1719

26

5674

5

2225

28

47 54

27

19 15

16

6951

30

1918

18

64
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3-1-2 تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق حسب 
الحالة االقتصادية

يبني الشكل )3-3( نسب من يسجلون متعلقات الدخل واالنفاق حسب احلالة االقتصادية.

• حسب•احلالة•العملية: تبلغ نسبة املشتغلني الذين يقومون بتسجيل كل ما يتعلق بالدخل واالنفاق 	
44%، وتتقارب النسبة مع نسبة الباحثني عن عمل )%43(.

• حسب•قطاع•العمل: 48% من العاملني يف القطاع اخلاص أو العائلي يدونون كل ما يتعلق بالدخل 	
واالنفاق، مقابل 41% من العاملني يف القطاع احلكومي.

• حسب•الدخل•الشهري:•تقل نسب األفراد الذين يسجلون متعلقات الدخل واالنفاق لدى األفراد 	
الذين يتراوح دخلهم ما بني 300 إىل 600 ريال عماين لتصل إىل %37.

 
شكل)3- 3(: تسجيل وتدوين متعلقات الدخل واالنفاق حسب الحالة االقتصادية )%(

ًً
نعم، دائما

ً
ال أقوم بالتدوين أبدانعم، أحيانا

52

29

1913

24

6352

22

2624

24

5359

23

1812

24

6457

22

2121

23

56

الحالة العمليةقطاع العملالدخل الشهري
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3-2 مصادر المعرفة عن االدخار واالستثمار

املعرفة يف جمال  على  األفراد يف احلصول  عليها  يعتمد  اليت  املعلومات  الشكل )3-4( مصادر  يعرض 
االدخار واالستثمار، وهي كالتايل:

مواقع متخصصة على االنترنت والتواصل مع املختصني مبجال االستثمار مها أكثر مصادر املعرفة 	 
عن جمال االدخار واالستثمار )26% لكل منها(.

16% من األفراد ذكروا بأن وسائل التواصل االجتماعي هي الطريقة اليت حيصلوا من خالهلا على 	 
معلومات عن االدخار واالستثمار.

 

يد عن 100% بسبب السماح بتعدد اإلجابات مجموع النسب يمكن أن يز

شكل)3- 4(: مصادر المعرفة عن االدخار واالستثمار )%(

مواقع متخصصة على االنترنت

التواصل مع المختصين في مجال
 االستثمار
وسائل التواصل االجتماعي
ليس لدي معرفة/معلومات في
هذا المجال

االهل /االصدقاء

التلفاز

الصحف/المجالت

اإلذاعة

دورات/ورش متخصصة في مجال
االستثمار
التأهيل العلمي/دراستي االكاديمية

الكتب المتخصصة

26

26

16

7

6

5

3

2

1

1

1
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ين  3-3 المعرفة بالجهة المعنية بحماية وتوعية المستثمر
في األسهم واألوراق المالية

 
مت سؤال املشاركني يف االستطالع " هل تعلم ما هي اجلهة املعنية حبماية املستثمرين يف األسهم واألوراق 

املالية وتوعيتهم يف السلطنة؟" وأوضحت النتائج أن:

وتوعية 	  حبماية  املعنية  اجلهة  هي  املال  لسوق  العامة  اهليئة  أن  يعرفون  العمانيني  من  فقط   %7
املستثمرين يف األسهم واألوراق املالية يف السلطنة.

 يف املقابل، 93% ال يعرفون ذلك، منهم 3% يعتقدون أن سوق مسقط لألوراق املالية هي اجلهة 	 
املعنية حبماية املستثمرين.

 

شكل)3- 5(: المعرفة بالجهة المعنية بحماية وتوعية المستثمرين في األسهم و|األوراق المالية)%(

ال يعرف الجهة الصحيحةنعم يعرف الجهة الصحيحة

93

7




