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تقــــديـــــم 

يهــدف التقريــر الســنوي للبنــك المركــزي الُعمانــي إلــى تحليــل التطــورات االقتصاديــة علــى الصعيديــن العالمــي والمحلــي 
خــالل عــام 2020م. ويغطــي تحليــل األوضــاع االقتصاديــة المحليــة كال مــن تطــورات القطــاع الحقيقــي لســلطنة ُعمــان إلــى 

جانــب الماليــة العامــة وقطــاع التمويــل والقطــاع الخارجــي.
ــال الُعمانــي فضــال عــن  ُكلــف البنــك المركــزي الُعمانــي منــذ تأسيســه بمهمــة الحفــاظ علــى ســعر الصــرف الثابــت للري
ضمــان اســتقرار األســعار وتحقيــق االســتقرار المالــي. ولقــد تمّكــن البنــك مــن تحقيــق هــذه األهــداف مــن خالل االســتخدام 
ــي مــن خــالل ضمــان كفــاءة مؤسســات  ــى جانــب مســاهمته فــي الدفــع باالقتصــاد الُعمان ــأدوات المتاحــة، إل الفاعــل ل
الوســاطة الماليــة وتوســيع نطــاق االســتفادة مــن الخدمــات الماليــة، فضــال عــن تعزيــز اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي 

عمليــات الدفــع والتســوية وتطبيــق السياســات اإلشــرافية واالحترازيــة تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.
ــار  ــى إجب ــي أدت إل ــد-19 الت ــة مــع انتشــار جائحــة كوفي ــًة عالمي ولقــد شــهد االقتصــاد العالمــي خــالل عــام 2020م أزمــًة صحي
معظــم البشــر علــى البقــاء فــي منازلهــم. وعلــى الرغــم مــن أن اللقــاح نجــح فــي بــث األمــل للكثيريــن لعــودة الحيــاة إلــى 
ــزال مدعــاة للقلــق. ولقــد نجحــت الســلطنة فــي إدارة تداعيــات الجائحــة  حالتهــا الطبيعيــة، إال أن تحــورات الفيــروس ال ت
بشــكل فاعــل، ممــا انعكــس علــى ارتفــاع معــدل التعافــي وانخفــاض معــدل الوفيــات. ويحدونــي األمــل واإليمــان التــام 
ــي  ــد وتكاتفهــم وتعاضدهــم ســوف تؤت ــاء هــذا البل ــة وبعزيمــة أبن ــه ومــع اســتمرار جهــود مختلــف مؤسســات الدول بأن
جهــود الســلطنة ثمارهــا للخــروج مــن هــذه األزمــة مســتفيدة مــن تجــارب هــذه المرحلــة ومكتســبة للعديــد مــن الــدروس 

التــي ستســهم بشــكل إيجابــي فــي رســم الكثيــر مــن معالــم المرحلــة المقبلــة.
وكمــا هــو الحــال عالميــًا، تراجــع االقتصــاد الُعمانــي بشــكل ملحــوظ خــالل عــام 2020م، إذ انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
االســمي بنســبة 17% خــالل العــام، متأثــرا بالتراجــع الحــاد للقطــاع النفطــي بنســبة تصــل إلــى 27.3% وســط انخفــاض 
مســتوى أســعار النفــط الخــام العالميــة. وانعكاســا لترابــط األنشــطة النفطيــة وغيــر النفطيــة والقيــود المفروضــة علــى 
الحركــة، تقلصــت األنشــطة غيــر النفطيــة كذلــك بنســبة 12% خــالل عــام 2020م. وفيمــا يخــص أســعار الســلع والخدمــات، 
بالرغــم مــن تــردي ظــروف الطلــب وانخفــاض ســعر الوقــود، لــم يشــكل معــدل التضخــم خــالل تلــك الفتــرة خطــرا واضحــا، 

ممــا خفــف بعــض الشــيء مــن تداعيــات الجائحــة علــى أصحــاب الدخــل المنخفــض فضــال عــن دعــم االســتقرار.
وأدى االنكمــاش فــي األنشــطة االقتصاديــة إلــى جانــب االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط خــالل فتــرة الجائحــة إلــى تراجــع 
ملحــوظ فــي وضــع الماليــة العامــة والحســاب الخارجــي، فارتفعــت نســبة العجــز المالــي بواقــع 16% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، فــي حيــن ســجل عجــز الحســاب الجــاري نحــو 12% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وعليــه، عمــدت الحكومــة إلــى 
خفــض اإلنفــاق العــام وااللتــزام بتدابيــر ضبــط األوضــاع الماليــة. فــي حيــن ســاهمت تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
وإصــدارات الدّيــن الحكوميــة المقومــة بالعملــة األمريكيــة المتمثلــة فــي ســندات اليــورو والصكــوك فــي تمويــل العجوزات.
وبالنظــر إلــى أهميتــه فــي تحقيــق التعافــي االقتصــادي فــي الفتــرة مــا بعــد الجائحــة، ظل القطــاع المالي متماســكا ومتكيفا 
مــع األوضــاع الســائدة خــالل عــام 2020م، حيــث ارتفــع العــرض النقــدي بنســبة 8.9% خــالل العــام علــى خلفيــة نمــو إجمالــي 
ــث  ــة حي ــة والمرون ــع بالمتان ــع بنســبة 2.1%. وظــل القطــاع المصرفــي يتمت ــوح بنســبة 3.3% ونمــو الودائ االئتمــان الممن
ــر المحــددة  ــة عــام 2020م، كمــا تجــاوزت نســب الســيولة فــي البنــوك المعايي ــة رأس المــال 18.9% بنهاي بلغــت نســبة كفاي

ســلفًا.
وال تــزال موجــة اإلصابــات الحاليــة فــي بعــض الــدول وتحــورات الفيــروس تلقــي بظاللهــا علــى آفــاق االقتصــاد العالميــة. 
ومــع مواجهــة االقتصــاد الُعمانــي لحــاالت عــدم اليقيــن، يأتــي تطبيــق برنامــج التحصيــن ضــد فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( 
معــززًا للظــروف المواتيــة مــن أجــل تحقيــق التعافــي وإنعــاش األنشــطة االقتصاديــة للعاميــن 2021م و2022م. عليــه، كان 
مــن الواجــب المضــي قدمــا للتركيــز علــى ضبــط األوضــاع الماليــة وتحســين بيئــة األعمــال فــي ســبيل اســتقطاب المزيــد 
مــن االســتثمارات ودعــم األنشــطة االقتصاديــة. كمــا ســيواصل البنــك المركــزي الُعمانــي بــذل الجهــود وتعزيــز دوره 

المأمــول لدعــم النمــو واالســتقرار خــالل هــذه الفتــرات االســتثنائية التــي تمــر بهــا الســلطنة.
وختامــا، أود اإلشــادة بالدعــم غيــر المحــدود الــذي قدمتــه الحكومــة والقطــاع المصرفــي ومؤسســات الدولــة مــن أجــل 
أداء األدوار والمســؤوليات المناطــة بالبنــك المركــزي الًعمانــي. كمــا أود أن أعــرب عــن تقديــري العميــق لجهــود اإلدارة 
التنفيذيــة وموظفــي البنــك المركــزي الُعمانــي نظيــر التزامهــم وتفانيهــم الــدؤوب لضمــان تحقيــق جــودة األداء وســير 

عمــل هــذه المؤسســة ضمــن مســتوى الفاعليــة والكفــاءة المطلوبــة. 
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الفصل األول10

نظرا  مسبوقة  غير  عالمية  صحية  أزمة  2020م  عام  شهد 
وآمال  توقعات  وسط   )19- )كوفيد  كورونا  جائحة  النتشار 
جهة  من  المرض  انتشار  من  للحد  لقاحات  وجود  حول 
وتضارب اآلراء حول مدى فعالية اللقاحات من جهة أخرى. 
إال أن المناخ العام شهد تحسنًا جيدًا نسبيًا في ظل ظهور 
الذي من شأنه  األمر  اللقاحات،  إضافية حول فعالية  أدلة 
بعث المزيد من األمل في نفوس الكثيرين بالرغم من القلق 
لحجم  وإدراكا  الفيروس.  تحورات  حول  العالم  راود  الذي 
والمؤسسات  السلطات  مختلف  استجابت  التحديات، 
النقدية والمالية حول العالم بشكل جدي للحد والتخفيف 
أدى  ذلك،  من  وبالرغم  االقتصادية.  الجائحة  تداعيات  من 
عدد  في  لوظائفهم  البعض  فقدان  إلى  المرض  تفشي 
من اقتصادات العالم. وكحال الكثير من دول العالم، تأثرت 
السلطنة باألوضاع الصحية بالرغم من إدارتها وإجراءاتها 
الفاعلة لمواجهة الوباء، حيث تراجع الناتج المحلي بشكل 
على  المفروضة  القيود  بسبب  2020م  عام  خالل  ملحوظ 
الحركة وانخفاض مستوى أسعار السلع والخدمات. كما 
المالية العامة  تراجعت أرصدة الحساب الجاري وحساب 
تدني  نتيجة  النفط  أسعار  النخفاض  نظرا  العام  خالل 
معدالت الطلب. وضمن هذا السياق، يسلط هذا الفصل 
الضوء على التطورات االقتصادية في السلطنة خالل عام 

2020م والنظرة المستقبلية لعام 2021م.

التطورات العالمية خالل عام 2020م

2020م  عام  خالل  ملحوظ  بشكل  العالمي  االقتصاد  تراجع 
تعتمد  التي  الدول  في  كبير  بشكل  الناتج  انخفاض  مع 
اقتصاداتها على السياحة وصادرات السلع. ولقد ساعدت 
النقدية  للمؤسسات  والجادة  السريعة  االستجابة 

والمالية في احتواء الكثير من التحديات االقتصادية، والتي 
وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كان من الممكن أن 
االقتصاد  آفاق  الدولي،  النقد  )صندوق  بكثير  أسوء  تكون 
النمو  انخفاض  إلى  البيانات  وتشير  2021م(.  إبريل  العالمي، 
بزيادة بلغت  2020م بنسبة 3.2% مقارنة  العالمي خالل عام 
2.8% في العام السابق، وذلك نظرا إلى تعرض االقتصادات 
المتقدمة إلى خسائر أكبر في الناتج )صندوق النقد الدولي، 

آفاق االقتصاد العالمي، تحديث يونيو 2021م(.

أسعار  تضخم  تخفيف  إلى  الكلي  الطلب  انخفاض  وأدى 
ليصل  المتقدمة  االقتصادات  التجزئة بشكل ملحوظ في 
السابق، في حين ظل معدل  العام  1.4% في  0.7% من  إلى 
بنسبة  ثابتا  والنامية  الناشئة  االقتصادات  في  التضخم 
5.1% نظرا إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب انقطاع 
العالمية بنسبة %8.3  التجارة  تراجع حجم  اإلمدادات. كما 
خالل عام 2020م مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.9% في عام 2019م، 
إال أن التعافي السريع الذي وقع في النصف الثاني من عام 
التي  المعهودة  إلى مستوياتها  التجارية  الحركة  أعاد  2020م 

كانت عليها قبل حدوث الجائحة. 

االقتصاد  )آفاق  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات  وتشير 
أسعار  ارتفاع  توقع  إلى  2021م(  يونيو  تحديث  العالمي، 
النفط  بأسعـار  مقارنة  2021م  عام  في   %56.6 بنسبة  النفط 
المنخفضة في عام 2020م، األمر الذي يعكس تحسن ظروف 
عالميا.  االقتصادي  التعافي  جهود  تعزيز  وسط  الطلب 
األسعار  )متوسط  النفط  سعر  متوسط  ارتفاع  ويتوقع 
الفاتح، وخام  دبي  المتحدة، وخام  المملكــة  برنت في  لخام 
الدولــي  النقــد  لصندوق  تبعا  الوسيط(  تكســاس  غرب 
لغاية  ليصل  المستقبلية  األسواق  ظروف  إلى  واستنادا 
 41.29 بـ  مقارنة  2021م  عام  في  للبرميــل  أمريكـــي  دوالر   64.7
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المربع 1.1: جائحة فيروس كوفيد-19 واستجابة السياسات العامة في السلطنة

دوالر أمريكي للبرميل في عام 2020م. 

التطورات المحلية خالل عام 2020م

الفاعلة  اإلدارة  لضمان  حثيثة  جهودا  السلطنة  بذلت 
في  ذلك  وانعكس  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  لتداعيات 
انخفاض معدل الوفيات وارتفاع معدالت الشفاء. ووفقا 
لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بكورونا في 
مصابا   297.431 نحو  2021م  أغسطس   3 لغاية  السلطنة 
ذاتها.  الفترة  خالل   3.877 الوفاة  حاالت  بلغت  حين  في 
وهي   %1 السلطنة  في  الوفيات  معدل  يتجاوز  لم  وعليه، 
نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط معدل الوفيات عالميا. 
معدل  وارتفاع  الوفيات  معدل  انخفاض  من  وبالرغم 
التشافي، لجأت السلطنة إلى فرض تدابير احترازية خاصة 
التي  القيود  عن  فضال  االجتماعي  التباعد  على  للحفاظ 
فرضت على حركة األفراد والمركبات لتجنب تفشي الوباء 
إلى نطاقات أوسع. وباإلضافة إلى هذه القيود، أدى التراجع 
االقتصادي  الوضع  على  التأثير  إلى  النفط  ألسعار  الحاد 

بالسلطنة.

المركزي  والبنك  الُعمانية  الحكومة  استجابة  جاءت  ولقد 
الُعماني متواءمة مع التدابير العالمية التي تم اتخاذها من 
السياسات  ارتكزت  إذ  والمالية،  النقدية  المؤسسات  قبل 
من  التخفيف  أ(  وهما:  رئيسيين  شقين  على  العالمية 
تداعيات الجائحة على حياة العامة، وب( توفير التسهيالت 
انقطاعات  على  للتغلب  التجارية  للمؤسسات  المالئمة 

التدفقات النقدية نتيجة تفشي الجائحة. ولقد كان ضمان 
أن تبقى المؤسسات التجارية النشطة في وضع يسمح 
الركيزة  الجائحة  بعد  وأنشطتها  أعمالها  باستئناف  لها 

الرئيسية التي تقوم عليها سياسة االستجابة العالمية. 

القروض دون  تأجيل  للبنوك بقبول طلبات  وعليه، ُسمح 
التأثير على تصنيف المخاطر المرتبط بهذه القروض. كما 
البنك المركزي تسهيالت تنظيمية للبنوك للتخفيف  وفر 
وكان   .)1.1 )المربع  بالسيولة  مرتبطة  ضغوطات  أي  من 
الجانب الصحي أحد الموضوعات التي ركزت عليها سياسة 
الجائحة واستئناف  السلطنة الحتواء  االستجابة لحكومة 
األعمال المعتادة. فتم تدشين الحملة الوطنية للتحصين 
أن  على  مراحل،  عدة  على  المستهدفة  الفئات  لتطعيم 
تستكمل المرحلة األولى بحلول أكتوبر 2021م بنسبة تغطية 
تصل لـ 40% من اللذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة، باإلضافة 
الصحي،  القطاع  في  العاملين  من  األول  الدفاع  خط  إلى 
برنامج  ويهدف  مزمنة.  بأمراض  المصابين  والمرضى 
التطعيم في  الثانية من  المرحلة  تنفيذ  بدء  إلى  التحصين 
الفترة ما بين نوفمبر 2021م وديسمبر 2022م بنسبة تغطية 
سنة.   55-18 بين  أعمارهم  تتراوح  اللذين  من  ـ%20  لـ  تصل 
ولقد بدأت حملة تطعيم الطالب ممن تزيد أعمارهم عن 
الحملة  استهدفت  حيث  2021م،  أغسطس   3 في  سنة   12
العام  القطاع  مدارس  من  وطالبة  طالب   320.000 تحصين 
آلخر  ووفقا  السلطنة.  محافظات  مختلف  في  والخاص 
الشريحة  من   %82 2021م،  سبتمبر   8 تاريخ  حتى  البيانات 

المستهدفة تلقت جرعة واحدة من اللقاح على األقل.

تسببت جائحة كورونا بأضرار ملحوظة على المستويين 
أن  إال  العالم.  دول  مختلف  في  واالقتصادي  الصحي 
بشكل  جاءت  الدول  لسياسات  العالمية  االستجابة 
االقتصادية  التحديات  من  للتخفيف  وفّعال  سريع 
الناتجة عن هذه األزمة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن 
حجم الضرر االقتصادي كان من الممكن أن يكون أكبر 
بثالث مرات مما هو عليه اآلن لوال االستجابة العالمية 
النقد  )صندوق  األضرار  هذه  تخفيف  على  ركزت  التي 
السلطنة  الدول، قامت  2021م(. وكمثيالتها من  الدولي 
حيث  الكفاءة،  من  بمستوى  الجائحة  تداعيات  بإدارة 
عمدت حكومة السلطنة والبنك المركزي الُعماني على 
االقتصادية  التأثيرات  الحتواء  المناسبة  التدابير  اتخاذ 

الناتجة عن تفشي الوباء.

وأعلن البنك المركزي الُعماني حزمة التحفيزات األولى 

في مارس 2020م لتوفير الدعم للسيولة النقدية ومهل 
ممن  واألفراد  التجارية  للمؤسسات  منظمة  سداد 
أعلن  الجائحة. كما  إلى  تعزى  مالية  تحديات  يواجهون 
البنك المركزي مبادرات إضافية متعلقة بالسياسات 
تم  والتي  2021م،  ومارس  2020م  سبتمبر  في  العامة 
في  عنها  المعلن  التدابير  بعض  تمديد  بمقتضاها 
النقاط  وتلخص  أخرى.  تدابير  وإضافة  2020م  مارس 
التالية أهم التدابير التي أقرها البنك المركزي الُعماني:  

•   خفض متطلبات رأس المال الوقائي إلى النصف 
من 2.5% إلى %1.25.

•   في سبتمبر 2020م، وعلى أساس كل حالة على حدة، 
ُسمح للبنوك بالعمل بمعدل سيولة يصل لغاية %75 

)أقل من الحد األدنى 100%( وذلك لغاية مارس 2021م.

زيادة معدل اإلقراض/معدل التمويل بخمس     •
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نقاط مئوية من 87.5% إلى %92.5.

سداد/ لطلبات  باالستجابة  للمصارف  السماح   •
تصنيف  على  سلبا  التأثير  دون  القروض/الفوائد  دفع 
المخاطر لهذه القروض، ولقد تم تمديد الفترة الزمنية 

لهذا اإلجراء لغاية سبتمبر 2021م.

الحالية  الرسوم  تخفيض  على  المصارف  حث   •
المصرفية وعدم استحداث رسوم  الخدمات  لمختلف 

جديدة حتى 31 ديسمبر 2021م.

الشراء  إعادة  الفائدة على عمليات  خفض سعر    •
من 1.25% إلى 0.50% وخفض سعر الفائدة على عمليات 
100 نقطة أساس  الخزانة الحكومية بواقع  خصم أذون 

إلى 1%، وخفضها مجددا إلى 0.75% في مارس 2021م.

•   خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العمالت 
األجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى 
لعمليات مبادلة العمالت إلى ستة أشهر. وفي سبتمبر 
2020م، تم رفع الحد األقصى لعمليات المبادلة لغاية %100 
سنة  لغاية  القصوى  المدة  ورفع  القيمة  صافي  من 

واحدة.

أذون  خصم  عمليات  على  الفائدة  سعر  خفض   •
 125(  %1 إلى  أساس  نقطة   100 بواقع  الحكومية  الخزانة 
نقطة أساس في السندات المرفقة بإيصاالت أمانة(، 
أساس  نقطة   50 بواقع  أخرى  مرة  خفضها  تم  كما 
في مارس 2021م. ويظل سعر إعادة الخصم على هذه 

األدوات ضمن حدود %2.5-%3.

•   في سبتمبر 2020م، تم خفض الحد األدنى لهامش 
القروض السكنية من 20% إلى 10% لطالب القرض الذي 

يحصل على سكن ألول مرة.

بمراجعة  2021م  مارس  في  المصارف  توجيه  تم   •
قروض شركات التمويل والتأجير قصيرة األجل المرنة 
والمستحقة في سبتمبر 2021م واألخذ في االعتبار فرض 

سعر فائدة أقل لذات القروض.

توفير  إلى  أساسي  بشكل  الحكومية  التدابير  وترتكز 
اإلعفاء الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تداعيات  من  المتأثرين  للمواطنين  الوظيفي  والدعم 
المرتبطة  التحفيزية  اإلجراءات  وتتمثل  الجائحة. 
لبعض  الدخل  ضريبة  من  اإلعفاء  في  بالضرائب 
وإلغاء  المستحقة  الدخل  ضريبة  وتسوية  الشركات، 
قيمة  من   %1 واستقطاع  اإلضافية،  الدخل  ضرائب 
الضريبة  تطبيق  وتعليق  المستحقة،  الضريبة 
المستقطعة، والسماح بترحيل الخسائر التي تكبدتها 

القيمة  واستقطاع  القادمة  السنة  إلى  الشركات 
عن  فضال  للضريبة،  الخاضعة  اإليرادات  من  نفسها 
البلدية  وضريبة  السياحية  الضريبة  دفع  من  اإلعفاء 
بالنسبة  أما  السياحية.  الشركات  على  المفروضة 
للرسوم، فيشتمل اإلجراء التحفيزي على خصم رسوم 
الغرامات  من  واإلعفاء   ،%50 بواقع  البيئي  التصريح 
الناشئة عن التصاريح البيئية منتهية الصالحية، وخصم 
الحرة،  المناطق  في  األراضي  إيجار  قيمة  من   %25
وتطبيق »التعرفة الثابتة« على الشحنات للمشتركين 

ذوي االستهالك العالي. 

التجارية،  وبالنسبة لتحسين بيئة االستثمار واألعمال 
التحفيزية  اإلجراءات  من  عدد  عن  السلطنة  أعلنت 
المرتبطة بهذا المجال ومن بينها: السماح بممارسة 
المبدئي  الترخيص  تحصيل  بعد  التجارية  األنشطة 
النهائي،  الترخيص  لتحصيل  االنتظار  إلى  الحاجة  دون 
استثمار  قانون  وفق  المسجلة  الشركات  ومعاملة 
بها  تعامل  التي  ذاتها  بالطريقة  األجنبي  المال  رأس 
برسوم  يتعلق  فيما  للعمانيين  المملوكة  الشركة 
للشركات  تراخيص  ثالثة  وتوفير  التجاري،  السجل 
الوافدة،  العمالة  لتشغيل  األجنبية  االستثمارية 
والسماح للشركات بتملك قطع أراضي بواقع 5000 متر 
مربع أو أكثر وغيرها من العقارات لممارسة األنشطة 

التجارية المرخص لها.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
ضريبة  نسبة  خفض  التحفيزية  اإلجراءات  فاشتملت 
الشراء  مناقصات  وإسناد   %12 إلى   %15 من  الدخل 
الصغيرة والمتوسطة لغاية  الحكومية للمؤسسات 
من  حزمة  توفير  تم  كما  أقصى.  كحد  عماني  ريال   10.000
التشغيل  فرص  وتعزيز  العمل  لسوق  الحوافز 
موازنة  في  عماني  ريال  مليون   20 تخصيص  تتضمن: 
رسوم  وخفض  عمل،  عن  الباحثين  لتدريب  2021م  عام 
التجديد  وإجراءات  الوافدة  العمالة  توظيف  إجراءات 

وفق ضوابط واشتراطات محددة.

المراجع:

صندوق النقد الدولي )2021(، آفاق االقتصادي العالمي، 
إبريل.

www. ،البنك المركزي الُعماني )2020(، تعاميم مختلفة
cbo.gov.om
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تراجع  االقتصادية،  لأنشطة  المتتالي  لالنخفاض  ونظرا 
خالل  االسمية  القيمة  في   %17 بنسبة  العماني  االقتصاد 
2019م. ولقد  بلغ 4.3% في عام  بانخفاض  2020م مقارنة  عام 
تراجعت  إذ  النفطية  األنشطة  في  وضوحا  أكثر  ذلك  كان 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النفطي  القطاع  مساهمة 
غير  القطاع  مساهمة  انخفضت  حين  في   %27.3 بنسبة 
أسعار  تأثرت  ولقد  2020م.  عام  خالل   %12 بنسبة  النفطي 
الجائحة بشكل ملحوظ  بتداعيات  النفطي  النفط واإلنتاج 
التباعد  نظرا النخفاض الطلب العالمي وتطبيق إجراءات 

االجتماعي وفرض قيود على الحركة عموما. 

وفي عام 2020م، بلغ متوسط سعر النفط العماني 46 دوالر 
مقارنة   %27.6 بلغت  انخفاض  بنسبة  للبرميل  أمريكي 
بسعر عام 2019م، كما انخفض اإلنتاج النفطي خالل السنة 
ذاتها بنسبة 1.8%. فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي، سجل 
كال من القطاع الزراعي والسمكي نموا كبيرا بنسبة %8.8، 
في حين تراجع قطاع األنشطة الصناعية وقطاع الخدمات 
بنسبة 20.8% و8.9% على التوالي. ويعزى سبب التراجع الذي 
شهدته األنشطة الصناعية غير النفطية بشكل أساسي 
حصته  انخفضت  الذي  التحويلية  الصناعات  قطاع  إلى 

بنسبة %33.

في  أكبر  بشكل  الخدمات  قطاع  في  االنخفاض  ويظهر 
والنقل  والمطاعم  الفنادق  كخدمات  الوسيطة  الخدمات 
خالل  والدفاع  العامة  اإلدارة  قطاع  تراجع  كما  والتجارة. 
األوضاع  ضبط  لجهود  انعكاسا  يشكل  الذي  األمر  العام 

والتي  األخرى«،  »الخدمات  وسجلت  للحكومة.  المالية 
تشتمل على خدمات قطاع الصحة والتعليم، معدل نمو 
التراجع  ظل  في  جيدا  أمرا  يعد  مما  العام  خالل  إيجابي 

الملحوظ في األنشطة االقتصادية.

الحقيقي  المحلي اإلجمالي  الناتج  وعالوة على ذلك، شهد 
للسلطنة )سنة األساس 2010م( انخفاضا بنسبة 2.8% خالل 
التراجع في  بـ 0.8% في عام 2019م. ويعزى  2020م مقارنة  عام 
مساهمة  انخفاض  إلى  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الزراعي  القطاع  باستثناء  الرئيسية  القطاعات  مختلف 
باألرقام   %19 بواقع  كبيرا  نموا  شهدا  اللذين  والسمكي 

الحقيقية.  

ومن بين القطاعات الرئيسية، يعزى التراجع الملحوظ في 
أنشطة  انخفاض  إلى  النفطية  غير  الصناعية  األنشطة 
»المناجم والتعدين« و »البناء واإلنشاءات«. كما انخفض 
وانخفاض  العالمي  الطلب  لتراجع  نظرا  النفطي  اإلنتاج 
الفاتح  دبي  وخام  برنت  خام  انخفض  حيث  النفط،  أسعار 
وخام غرب تكساس الوسيط بواقع 32.7% ليبلغ 41.29 دوالر 
بـ 61.39 دوالر أمريكي  2020م مقارنة  أمريكي للبرميل في عام 
2019م. وتبعا لذلك، قررت منظمة أوبك+  للبرميل في عام 
تخفيض  تم  وعليه  األسعار،  لدعم  النفطي  اإلنتاج  خفض 
2020م.  عام  في   %1.8 بنسبة  السلطنة  في  النفطي  اإلنتاج 
ومن جانب آخر، سجل إنتاج الغاز زيادة طفيفة خالل العام 

ذاته.
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ظروف  على  الجائحة  تداعيات  أثرت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
سوق العمل في السلطنة، حيث انخفضت أعداد العمالة 
الوافدة وسط حالة من عدم اليقين حول إمكانية استئناف 
ومزاولة األعمال. ولقد قامت الحكومة باتخاذ تدابير إضافية 
التعمين للفرص الوظيفية في السلطنة  لتعزيز إجراءات 
خالل العام، حيث تأثر بعض المواطنين بتراجع األنشطة 
لتطوير  الحكومية  الجهود  تكثيف  ظل  وفي  االقتصادية. 
الخاص،  القطاع  في  للعمل  العمانيين  وقدرات  مهارات 
الجهاز  مستوى  على  التغييرات  من  مجموعة  إجراء  تم 
اإلداري للدولة مع التركيز على رفع مستوى كفاءة العمل. 
وكنتيجة لهذه التحسينات التي تم تنفيذها، تراجع مستوى 
التشغيل العام في السلطنة خالل عام 2020م بواقع %12.9، 
وانخفضت نسبة التشغيل في القطاع العام بواقع %5.6، 
في حين بلغت نسبة االنخفاض في القطاع الخاص %13.8. 
ولقد كان التراجع في تشغيل العمالة الوافدة أكثر وضوحا 
الوظيفية  الفرص  15.4% في حين شهدت  لــ  بنسبة تصل 

المقدمة للعمانيين انخفاضا بسيطا بنسبة %3.6.

كبير  بشكل  السلطنة  في  التضخم  ظروف  وتعتمد 
الثابت  الصرف  سعر  لنظام  نظرا  العالمي  التضخم  على 
ولقد  والخدمية.  السلعية  الواردات  على  الكبير  واالعتماد 
حيث  سلبيًا  نموًا  السلطنة  في  التضخم  متوسط  سجل 
بلغ -0.9% في عام 2020م مقارنة بــ 0.1% في عام 2019م. ويعزى 
انخفاض األسعار إلى تراجع معدالت الطلب على الصعيد 
العالمي والمحلي على حد سواء، حيث تأثر الطلب المحلي 
وخفض  الوافدة،  العمالة  وانخفاض  الجائحة،  بتداعيات 
صرف  سعر  انخفاض  أدى  كما  الحكومية.  المصروفات 

إلى  العام  خالل  الرئيسية  العمالت  مقابل  العماني  الريال 
التقليل من تأثير ضغوط التضخم العالمية. 

وأثرت الجائحة على األوضاع المالية للعديد من الحكومات 
متطلبات  وارتفاع  اإليرادات  تدني  حيث  من  العالم  حول 
اإلنفاق. وكغيرها من الدول المصدرة للنفط، كان للجائحة 
لهبوط  نظرا  السلطنة  في  العام  التمويل  على  تأثيراتها 
أسعار النفط الخام. وتراجعت اإليرادات الحكومية بشكل 
بشكل  النفطية  اإليرادات  تأثر  مع  العام  خالل  ملحوظ 
أكبر بالمقارنة مع غيرها من اإليرادات. وبالرغم من ترشيد 
العام من خالل مجموعة من  اإلنفاق  الحكومة لمستوى 
اإلجراءات التي اتخذتها ضمن الجهاز اإلداري للدولة، إال أن 
المحلي  الناتج  من  كنسبة   %16 بواقع  ارتفع  المالي  العجز 
الذي  المصروفات  خفض  ويشير  2020م.  عام  في  اإلجمالي 
الرامية من أجل ضبط األوضاع  يأتي تماشيًا مع األهداف 
تحقيق  نحو  الحكومة  التزام  إلى  السلطنة  في  المالية 
والطويل. ومن  المتوسط  المدى  المالية على  االستدامة 
والتي  المدى  متوسطة  المالي  التوازن  خطة  تهدف  هنا، 
المالي  التوازن  تحقيق  إلى  السلطنة  حكومة  وضعتها 

المنشود بحلول عام 2024م.

وعلى افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 45 دوالر أمريكي 
للبرميل، يتوقع أن تنخفض نسبة العجز المالي في ميزانية 
عام 2021م بمقدار 2.240 مليون ريال عماني، أي ما يعادل %49.3 
أقل من العجز الفعلي الذي تم تسجيله في عام 2020م. كما 
المضافة  القيمة  إجراءات فرض ضريبة  تعمل  أن  يتوقع 
إلى تنويع  الرامية  التدابير  2021م وغيرها من  إبريل  بداية من 
األنشطة االقتصادية على دعم اإليرادات الحكومية وضبط 
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المالي  التوازن  خطة  في  متوقع  هو  كما  المالية  األوضاع 
أسعار  شهدت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المدى.  متوسطة 
النفط حتى اآلن ارتفاعا عما هو متوقع في الميزانية العامة، 
عليه، من المؤمل أن تشهد اإليرادات المالية تحسنا كبيرا 

خالل عام 2021م.

ولقد أدى تراجع اإليرادات المالية وانخفاض الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2020م إلى ارتفاع مستوى الدين العام إلى 
الناتج المحلي بنسبة 67.7% بنهاية عام 2020م مقارنة بنسبة 
50.3% في عام 2019م. وشكلت الديون الخارجية الجزء األكبر 
من الدين العام حيث استعانت السلطنة بمصادر خارجية. 
في  الدولي  السوق  من  االقتراض  عملية  ساعدت  ولقد 
الحساب  لعجز  التمويل  ومتطلبات  الوفورات  فجوة  سد 

الجاري.

والمرونة  بالقوة  يتسم  الذي  المصرفي  النظام  ويلعب 
دورا حيويا في المنظومة االقتصادية من خالل الوساطة 
أغراض  نحو  المالية  الموارد  توجيه  على  وعالوة  المالية. 
للتوفير  على طرح سبل  المصرفي  النظام  يعمل  إنتاجية، 
لجمهور العامة. ولقد ظل النظام المصرفي في السلطنة 
الجائحة،  انتشار  وسط  التكيف  وسهولة  بالمرونة  يتمتع 
خالل  الممنوح  االئتمان  الودائع  في  نموا  سجل  كما 
بنهاية  الممنوح  االئتمان  نسبة  ارتفعت  حيث  2020م،  عام 
ديسمبر 2020م إلى نحو 26.7 مليار ريال عماني مما يشير إلى 
تحقيق معدل نمو بلغ 3.3% مقارنة بـ عام 2019م. كما ارتفع 
إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 2.1% في عام 2020م لتصل 
البنوك  وشهدت  العام.  بنهاية  عماني  ريال  مليار   24.2 إلى 
في السلطنة تمويال ممتازا بنسبة كفاية رأسمالية بلغت 

18.9% بنهاية ديسمبر 2020م مقارنة بــــ 18.5% في عام 2019م.

مع  2020م  عام  خالل  جيدا  نموا  النقد  إجمالي  سجل  ولقد 
النقد  وعرض  النقدي(  )األساس  النقد  احتياطي  ارتفاع 
التوالي.  على  و%8.9   %10.8 بنسبة   )M2( الواسع  بمعناه 

ويالحظ ضمن موارد عرض النقد، انخفاض صافي األصول 
ملحوظ  ارتفاع  ظل  في  المصرفي  النظام  في  األجنبية 
والذي  2020م،  عام  خالل  المحلية  األصول  صافي  شهده 
العالي  الحكومي  االقتراض  لمعدل  انعكاسا  ذلك  يأتي 

وانخفاض إجمالي الودائع الحكومية.

ولقد فرض نظام سعر الصرف الثابت وحرية حركة رؤوس 
من  مستقلة  نقدية  سياسة  انتهاج  على  قيودا  األموال 
المركزي  للبنك  أنه يظل  إال  الُعماني،  المركزي  البنك  قبل 
إمكانية توظيف عدد من األدوات لتعزيز االستقرار المالي 
المثال،  سبيل  فعلى  السلطنة.  في  االقتصادي  والنمو 
على  التحوطية  والمعايير  السيولة  تسهيالت  تعمل 
في  االقتصادية  األنشطة  توجيه  في  أساسي  دور  لعب 
وعمليات  النقدية  السياسة  صياغة  تم  ولقد  السلطنة. 
إدارة السيولة للبنك المركزي الُعماني خالل عام 2020م في 
ضوء االنقطاعات وحاالت عدم اليقين الناتجة من تفشي 
الجائحة والمتعلقة بالتدفقات النقدية للشركات التجارية. 
ولقد أدت هذه التطورات إلى جانب بقاء األوضاع التضخمية 
عند مستويات محدودة إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي 
الفائدة  أسعار  خفض  إلى  أدى  الذي  األمر  المركزي  للبنك 

عموما في االقتصاد الُعماني.

البنوك  بين  ما  سوق  في  الفائدة  سعر  انخفض  ولقد 
في   %2.139 من  ملحوظ  بشكل  الواحدة  لليلة  المحلية 
ديسمبر عام 2019م إلى 0.7000% في ديسمبر 2020م. وأدى ذلك 
إلى تخفيض البنك المركزي الُعماني لسعر إعادة الشراء 
النقدية  السياسة  أن  إال  توفير مستويات سيولة مالئمة. 
الميسرة وخفض سعر إعادة الشراء لم يؤدي إلى انخفاض 
أسعار الفائدة على اإلقراض بالريال العماني خالل عام 2020م 
نظرا لحاالت عدم اليقين المرتبطة بانتشار الجائحة وتجنب 
عدد من البنوك للمخاطر. وبالرغم من تواضع الطلب على 
النمو  معدل  أن  إال  الخاص،  للقطاع  الممنوح  االئتمان 
اإلجمالي لالئتمان تجاوز معدل نمو الودائع بسبب ارتفاع 
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االئتمان الممنوح للحكومة والمؤسسات العامة. وعليه، 
ظل  النقد،  سوق  فائدة  أسعار  تسهيل  من  الرغم  على 
المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والودائع 

بالريال العماني شبه ثابت خالل عام 2020م.

األنشطة  دعم  في  المالية  األسواق  استمرار  ومع 
في  نسبيا  انخفاضا  األسهم  سوق  شهد  االقتصادية، 
عام 2020م ويتضح ذلك في مؤشر بورصة مسقط لأوراق 
المالية MSM30( 30( الذي انخفض بنسبة بلغت 8.1% خالل 
حالة  يشوبها  وبيئة  االقتصادي  التباطؤ  ظل  في  العام 
الحكومة 3 دفعات من  اليقين. ولقد أصدرت  انعدام  من 
بين  تتراوح  استحقاق  لفترات  الحكومية  التنمية  سندات 
5 إلى 7 سنوات، وثالثة صكوك سيادية بلغت 983 مليون 
الحكومية  التنمية  ريال عماني. ولقد بلغت قيمة سندات 
2020م، من  عام  بنهاية  ريال عماني  مليون   2.800 المستحقة 
التجارية  البنوك  ريال عماني استحوذتها  1.490 مليون  بينها 

والمتخصصة.

وشهد القطاع الخارجي تراجعا خالل عام 2020م مع ارتفاع 
عجز الحساب الجاري. كما وشهدت الصادرات من السلع 

تراجعا حادا خالل العام بسبب انخفاض أسعار النفط على 
الفترة  خالل  التصدير  إعادة  عمليات  انتعاش  من  الرغم 
ذاتها. كما انخفض حجم الواردات من السلع خالل العام 
إلى  أدى  الذي  األمر  بالصادرات،  مقارنة  أقل  بوتيرة  ولكن 
انخفاض ملحوظ في فائض الميزان التجاري. ولقد شهد 
يعكس  مما  العام  خالل  تحسنا  الخدمات  حساب  عجز 
كخدمات  المستوردة  الخدمات  على  أقل  طلب  معدل 
السفر. إال أن االنخفاض في التحويالت الجارية التي تتكون 
انخفاضا  شهدت  العمالة  تحويالت  من  أساسي  بشكل 
الوافدة  العمالة  أعداد  وانخفاض  األجور  ركود  ظل  في 
مما أدى إلى عدم ارتفاع عجز الحساب الجاري بشكل أكبر. 
إلى  الجاري  الحساب  عجز  ارتفع  التطورات  لهذه  ونتيجة 
3.330 مليون ريال عماني في عام 2020م من 1.639 مليون ريال 
عماني في عام 2019م. إال أن صافي التدفقات في الحسابات 
عام  في  عماني  ريال   2.690 إلى  ارتفع  والمالية  الرأسمالية 
يعكس  مما  2019م  عام  في  عماني  ريال   1.639 من  2020م 
التدفقات المطرة لالستثمارات األجنبية من خالل استمرار 
العالمي  المال  سوق  من  للحكومة  الخارجي  االقتراض 
تسديد األصول األجنبية من قبل القطاع الخاص. وعليه، 
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الذي  2020م مستوًا سلبيًا، األمر  الكلي لعام  الميزان  سجل 
أدى إلى عمليات سحب من األصول االحتياطية بمقدار 877 

مليون ريال عماني خالل العام.

اآلفاق االقتصادية الكلية لعام 2021م

ال تزال الرؤية االقتصادية العالمية لعام 2021م تعتمد بشكل 
ازدياد  ومع  كورونا.  بجائحة  المحيطة  الظروف  على  كبير 
انتعاش  استدامة  حول  اآلمال  وزيادة  التحصين  نطاق 
األنشطة االقتصادية، ال تزال تحورات الفيروس واحتمالية 
وتعتبر  للقلق.  مدعاة  اإلصابات  من  جديدة  موجة  حدوث 
المشهد  مالمح  لرسم  آخر  حيويا  عامال  اللقاحات  فاعلية 
على  وبناًء  المتوسط.  المدى  على  العالمي  االقتصادي 
يسجل  أن  المتوقع  من  الدولي،  النقد  صندوق  توقعات 
االقتصاد العالمي نموا بمقدار 6% في عام 2021م، باإلضافة 
إلى معدل نمو طفيف إضافي في عام 2022م. كما يتوقع أن 
التحديات  العديد من  التي واجهت  الدولية  التجارة  تسجل 
خالل عام 2020م نموا ملحوظا في كّل من عامّي 2021م و2022م.

لالقتصاد  المستقبلية  الرؤية  تتأثر  تقدم،  ما  على  وعالوة 

تبعث  حين  في  الجائحة،  بتداعيات  السلطنة  في  الكلي 
الذي  التحصين  وبرنامج  اآلن  حتى  للجائحة  اإلدارة  آليات 
2021م.  لعام  التفاؤل  من  مزيدا  السلطنة  في  حاليا  يجري 
خالل  عليه  كانت  عما  تعافيا  النفط  أسعار  سجلت  ولقد 
أن تظل ضمن مستويات مرتفعة مع  ويتوقع  2020م  عام 
تشهد  أن  األرجح  وعلى  النفطية.  لأنشطة  الدعم  توفير 
2021م مدفوعا  نموا نسبيا في عام  النفطية  األنشطة غير 
الطلب  وزيادة  المتوقع  العالمي  االقتصادي  بالتعافي 
يستفيد  أن  المتوقع  ومن  العمانية.  الصادرات  على 
ارتفاع  من  كبير  وبشكل  2021م  لعام  العامة  المالية  قطاع 
األمر  المضافة  القيمة  ضريبة  وتطبيق  النفط  أسعار 
في  المصروفات  استدامة  من  الحكومة  يمكن  قد  الذي 
عموما.  االقتصادية  األنشطة  ودعم  اإلنتاجية  المشاريع 
وتوحي األدلة المستقاة من بعض الدول المتقدمة حول 
فاعلية اللقاحات إلى إمكانية انتعاش السياحة الداخلية في 
السلطنة خالل النصف الثاني من عام 2021م مما يشير إلى 
نظرة مستقبلية تتسم بمستوى من التعافي العام على 

مختلف األنشطة االقتصادية خالل عام 2021م. 
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عام  خالل  السلطنة  في  الكلي  االقتصاد  ظروف  جاءت 
فرضتها  التي  االستثنائية  للظروف  وفقا  لتتشكل  2020م 
جائحة كوفيد19 على اقتصاد العالم ككل. ولقد أثرت القيود 
التي فرضت على الحركة وتدابير التباعد االجتماعي الحتواء 
الجائحة بشكل كبير على األنشطة االقتصادية والخدمات 
القائمة على االتصال المباشر. فلقد أدت الظروف المقيدة 
للحركة والهبوط الناتج عن ذلك في األنشطة االقتصادية 
إلى تراجع حاد في أسعار النفط وزيادة العبء على الدول 
المصدرة له. ونتج عن االنخفاض في حجم الصادرات خالل 
الخارجي  الحساب  من   

ٍ
كل على  ضغوطات  نشوء  العام 

إلى تطبيق  الحاجة  إلى  المالي للسلطنة. وبالنظر  والمركز 
إجراءات الضبط المالي، عمدت الحكومة إلى ترشيد اإلنفاق 
اإليرادات  واجهت  إذ  الجائحة،  انتشار  فترة  خالل  العام 
أسعار  انخفاض  نتيجة  ملحوظة  تحديات  الحكومية 
جانب  وإلى  االقتصادية.  األنشطة  حركة  وتباطؤ  النفط 
ظروف  من  التطورات  هذه  أجهدت  اإلنتاج،  معدالت  تأثر 
التشغيل في السلطنة، خصوصا مع بدء حدوث الموجة 
2021م،  وبدايات عام  2020م  أواخر عام  الجائحة في  الثانية من 
من  األمل  بعثت  الوطني  التحصين  حملة  تدشين  أن  إال 
جديد في أوساط المجتمع العماني وأخذت بزمام المرحلة 
الراهنة على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من احتمالية 

نشوء موجة ثالثة للوباء.

لقد عملت السلطنة على ضمان اإلدارة الفاعلة لتداعيات 

الجائحة، األمر الذي انعكس على ارتفاع معدالت التعافي 
وانخفاض معدل الوفيات. ونتيجة لذلك، خففت الحكومة 
ساريا  العمل  وظل  الحركة  على  المفروضة  القيود  من 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  سابقاتها.  من  أقصر  لفترات  بها 
عام  خالل  ملحوظا  انكماشا  العماني  االقتصاد  سجل 
حتمية  وكنتيجة  العالمية.  الظروف  مع  تماشيا  2020م 
النخفاض أسعار النفط، تراجع اإلنتاج النفطي بشكل حاد 
المفروضة  بالقيود  النفطية  غير  األنشطة  تأثر  ظل  في 
على الحركة العامة والتباعد االجتماعي. وبالنسبة للقطاع 
على  القائمة  االقتصادية  األنشطة  تضررت  النفطي،  غير 
والنقل  والمطاعم  الفندقة  كخدمات  المباشر  االتصال 
والتجارة بشكل أكبر خالل العام، في حين سجلت الخدمات 
2020م.  عام  خالل  متميز  نمو  معدل  والتعليمية  الصحية 
على  البالغة  وتأثيراتها  الجائحة  تداعيات  من  الرغم  وعلى 
على  العمل  في  الحكومة  استمرت  العماني،  االقتصاد 
لالقتصاد  المستدام  النمو  تحقيق  على  أولوياتها  تركيز 
على المدى البعيد، إذ تم خفض النفقات الحكومية لتجنب 
أدى  كما  المقبولة.  المستويات  خارج  المالي  العجز  ارتفاع 
التجارية  األعمال  بيئة  تعزيز  على  الحكومية  الجهود  تركيز 
رؤوس  تدفقات  جلب  إلى  الخاص  االستثمار  وتشجيع 
أموال أجنبية إلى االقتصاد على الرغم من انتشار الجائحة. 
ولقد عززت هذه الجهود المبذولة من قدرة االقتصاد على 
التكيف والصمود في ظل وجود إمكانيات عديدة للتطوير 
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معدل التغيير في سعر النفط (خام ُعمان)

٢٠٢٠

رسم بياني )2-1(: النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والتغير في أسعار النفط

والتحسين في الفترة ما بعد الجائحة. ومن هذا المنطلق، 
يقدم هذا الفصل تحليال مفصال لعناصر اإلنتاج والتشغيل 

واألسعار في السلطنة خالل عام 2020م.

اإلنتاج

القيمة  في   %17 بنسبة  تراجعا  العماني  االقتصاد  شهد 
االسمية خالل عام 2020م مقارنة بمعدل انخفاض 4.3% خالل 
القطاع  نمو  تراجع  إذ  1.2 جدول1.2(،  بياني  )رسم  2019م  عام 
القطاع غير  بلغت 27.3% في حين سجل  بنسبة  النفطي 
النفطي انخفاضا معتدال نسبيا بمقدار 12%. ويعزى سبب 
إلى  أساسي  بشكل  النفطي  القطاع  في  التراجع  هذا 
هبوط أسعار النفط، حيث انخفض متوسط سعر النفط 
سجل  كما  2020م،  عام  خالل   %27.6 بلغت  بنسبة  العماني 
العام.  خالل   %1.8 بمقدار  نسبيا  معتدال  تراجعا  اإلنتاج 
ونظرا إلى هذه المستجدات، انخفضت مساهمة القطاع 
الناتج المحلي اإلجمالي من 30.4% و31.7% في  النفطي في 
عام 2019م و2018م على التوالي إلى 26.6% خالل عام 2020م. كما 
الجارية  باألسعار  النفطي  القطاع  بلغت نسبة مساهمة 
في اإليرادات الحكومية خالل عام 2020م نحو 86.8% مقارنة بـــ 

95.8% في عام 2019م. ومن جانب آخر، ونظرا إلى أن اتفاقية 
أوبك+ ال تتضمن تحديد معدالت اإلنتاج من الغاز الطبيعي 
بوتيرة  الطبيعي  الغاز  االسمية ألنشطة  القيمة  تراجعت 
 %6.9 بلغت  انخفاض  بنسبة  النفطية  األنشطة  من  أقل 
خالل العام. وعليه، ارتفعت حصة أنشطة الغاز الطبيعي 
عام  في   %20.2 إلى  لتصل  النفطية  األنشطة  إجمالي  من 

2020م مقارنة بـــ 15.7% خالل العام الذي سبقه.

بنسبة  تراجعا  النفطي  غير  القطاع  سجل  المقابل،  وفي 
الحركة  على  المفروضة  القيود  بسبب  2020م  عام  في   %12
كانت  التي  المالي  الضبط  وتدابير  النفطي  القطاع  وتراجع 
ولقد  االقتصادية.  القطاعات  مختلف  على  تأثيراتها  لها 
شهدت األنشطة المتنوعة للقطاع غير النفطي اتجاهات 
التحويلية  الصناعات  أنشطة  فسجلت  متباينة،  نمو 
واألنشطة الخدمية القائمة على االتصال المباشر كالفنادق 
والمطاعم والنقل والتخزين واالتصاالت والتجارة انخفاضا 
والمحاجر«  »التعدين  أنشطة  شهدت  بينما  ملحوظا، 
و«الزراعة وصيد األسماك« وغيرها من األنشطة معالت 

نمو إيجابية خالل العام.
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القطاع النفطي

على الرغم من االنخفاض الذي شهدته مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي اإلجمالي، إال أنه ال يزال المحرك األساسي 
غير  األنشطة  بقطاع  الرتباطه  نظرا  السلطنة  القتصاد 
بياني  الحكومية )رسم  اإليرادات  النفطية ومساهمته في 
2.2(. ويرجع سبب التراجع في مساهمة هذا القطاع بشكل 
 46 متوسطه  بلغ  الذي  النفط  سعر  انخفاض  إلى  رئيسي 
دوالر أمريكي للبرميل في عام 2020م، وهي قيمة أقل بـــ %27.6 
من المتوسط المسجل في عام 2019م والذي بلغ 63.6 دوالر 
اإلنتاج  للبرميل. وفي مقابل ذلك، شهد متوسط  أمريكي 
)جدول   %1.8 بنسبة  معتدال  انخفاضا  اليومي  النفطي 
11.2(. وعلى الرغم من تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي الرتفاع 
القيمة االسمية  أن  إال  2020م،  0.5% في عام  بنسبة  طفيف 
للقطاع انخفضت بمعدل وقدره 6.9% مما يعزى لتأثيرات 
القيمة  انخفضت  كما   .)13.2 )جدول  األسعار  انخفاض 
المضافة من القطاع النفطي بنسبة 27.3% في عام 2020م 
الذي  األمر  2019م،  عام  خالل   %8.4 بلغ  بانخفاض  بالمقارنة 
أدى إلى تراجع حصة األنشطة النفطية في الناتج المحلي 

اإلجمالي )رسم بياني 3.2(.

القطاع غير النفطي

في  االقتصادي  التنويع  أنشطة  نحو  التوجه  أدى  لقد 
النفطي  غير  القطاع  أهمية  إبراز  إلى  الماضية  السنوات 
في  التذبذب  يؤكد  كما  الوطني.  باالقتصاد  الدفع  في 
أسعار النفط العالمية خالل عام 2020م ضرورة التركيز على 
الناتج  تراجع  إلى  البيانات  وتشير  القطاع.  هذا  إمكانيات 
االسمي للقطاع غير النفطي بنسبة بلغت 12% خالل عام 
التحويلية،  2020م وذلك نظرا النخفاض أنشطة الصناعات 
واالتصاالت«،  والتخزين  و«النقل  والمطاعم،  والفنادق 
واإلنشاءات بنسب بلغت 33% و37% و23.7% و16.2% على 
التوالي خالل العام. ومن جانب آخر، سجلت أنشطة الزراعة 
بمقدار  نمو  والمياه معدالت  والكهرباء  األسماك،  وصيد 
8.8% و2.3% على التوالي. ويشير تحليل العناصر الرئيسية 
إلى زيادة حصة األنشطة الخدمية في القطاع غير النفطي 
إلى 69.7% في عام 2020م، في حين شهدت حصة األنشطة 
بـــــ  مقارنة   %26.8 بنسبة  انخفاضا  النفطية  غير  الصناعية 
29.8% في عام 2019م. ومع تسجيل معدل نمو جيد بنسبة 
وصيد  الزراعة  أنشطة  حصة  تحسنت  العام،  خالل   %8.8
األسماك من إجمالي اإلنتاج غير النفطي بنسبة 3.5% في 

عام 2020م مقارنة بـــ 2.8% في العام الذي سبقه. 
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األنشطة الصناعية غير النفطية

نظرا إلى الترابط بين أنشطة القطاع النفطي والقطاع غير 
النفطي، سجلت األنشطة الصناعية غير النفطية انخفاضا 
بنسبة 20.8% خالل عام 2020م األمر الذي أدى إلى تراجع حصتها 
من الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 26.8% بالمقارنة بــــــــ 
القطاع  أنشطة  في  التراجع  ويعزى  2019م.  عام  29.8% في 
الصناعات  أنشطة  تراجع  إلى  رئيسي  النفطي بشكل  غير 
من  األكبر  الحصة  تشكل  والتي   %33 بحوالي  التحويلية 
وصلت  بنسبة  النفطية  غير  الصناعية  األنشطة  إجمالي 
المسجلة في عام  إلى 36.7%، وإن كانت أقل من حصتها 
أنشطة  حصة  انخفضت  ولقد   .%43.5 بلغت  والتي  2019م 

الصناعات التحويلية من الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 
7.7% في عام 2020م من 12.9% في عام 2019م. ومن المسببات 
الرئيسية األخرى لتراجع األنشطة الصناعية غير النفطية، 
2020م،  عام  خالل   %16.2 بنسبة  اإلنشاءات  قطاع  انكماش 
الصناعية  األنشطة  في  مساهمته  نمو  من  الرغم  على 
غير النفطية إلى 44.3% بالمقارنة مع 41.9% خالل عام 2019م. 
غير  الصناعية  لأنشطة  اآلخرين  للقطاعين  بالنسبة  أما 
النفطية وهما: »الكهرباء والمياه«، و»التعدين والمحاجر«، 
فلقد سجلت معدالت نمو بمقدار 2.3% و3.2% عل التوالي 

خالل عام 2020م )رسم بياني4.2 أ و ب(.
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الزراعة وصيد األسماك

تشير البيانات الصادرة إلى أن قطاع الزراعة وصيد األسماك تعتبر أقل 

القطاعات تأثرا بالجائحة، إذ شهدت هذه األنشطة معدل نمو متميز 

وكنتيجة  2019م.  عام  في   %6.1 بـــ  بالمقارنة  2020م  عام  خالل   %8.8 وصل 

لذلك، تحسنت مساهمة األنشطة الزراعية وأنشطة الصيد في الناتج 

المحلي اإلجمالي من2.1% في عام 2019م إلى 2.7% في عام 2020م.

الخدمات

لخطط  المحركة  القطاعات  أهم  من  واحدا  الخدمات  قطاع  يعتبر 

التنويع االقتصادي للسلطنة. ولقد جاء البرنامج الوطني لتعزيز التنويع 

االقتصادي »تنفيذ« في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة )2020-2016( 

ليؤكد على أهمية التركيز على قطاعات السياحة والنقل واللوجستيات 

-2021( العاشرة  الخمسية  التنمية  خطة  وتأتي  الخدمي.  الجانب  في 

2025(، والتي تعتبر أول خطة للسلطنة ضمن إطار تحقيق رؤية ُعمان 

2040م، لتستكمل هذه الجهود، حيث تنطلق واحدة من أهم مرتكزاتها 

التعليم  والمتمثلة في  األخرى  االقتصادي  التنويع  تفعيل خطط  نحو 

والبحوث والصحة والتراث القومي وتطوير الشباب )مربع 1.2(.
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مربع 2.1: خطة التنمية الخمسية العاشرة )2021م-2025م(

بدأ التنفيذ بخطة التنمية الخمسية العاشرة لالقتصاد 
المرسوم  بموجب  2021م  يناير  شهر  بداية  العماني 
في  جديدة  خطوة  الخطة  وتمثل   .2021/1 السلطاني 
بداية  الخطة  تعتبر  إذ  للسلطنة،  التنمية  مسيرة 
انطالقة استراتيجية رؤية ُعمان 2040م والتي يتم تطبيقها 
السلطان  الجاللة  صاحب  لدن  من  سامية  بتوجيهات 
وتركز   .- ورعاه  هللا  حفظه   - المعظم  طارق  بن  هيثم 
الخطة الخمسية العاشرة على أربع ركائز رئيسية تتفرع 
منها 14 أولوية وطنية، و88 هدفا استراتيجيا، و68 مؤشرا 
لأداء. ويتناول المحور األول الذي يأتي بعنوان »مجتمع 
التعليم والتعّلم والبحث العلمي  إنسانه مبدع« جوانب 
والقدرات الوطنية والصّحة والمواطنة والهوّية والتراث 
وتنمية  االجتماعية  والحماية  والرفاه  الوطنّية  والثقافة 

الشباب.

تنافسية«  بيئته  »اقتصاد  الثاني  المحور  يضم  فيما 
مواضيع القيادة واإلدارة االقتصادية والتنويع االقتصادي 
واالستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع 
الخاص واالستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات 
والمدن المستدامة وتقنية المعلومات. أما محور »بيئة 
والموارد  البيئة  جوانب  فيتناول  مستدامة«  مواردها 
مسؤولة«  أجهزتها  »دولة  محور  ويتناول  الطبيعية، 
الجهاز  وحوكمة  والرقابة  والقضاء  التشريع  مواضيع 

اإلداري للدولة والموارد والمشاريع.

األهداف  من  العديد  تحقيق  إلى  الخطة  وتسعى 
االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية والتي ُتعنى بالدرجة 
األولى بتحفيز النشاط االقتصادي وتطوير بيئة االقتصاد 
الكّلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن 
بين إجراءات ضبط وترشيد اإلنفاق العام خاصة الجاري 
تحقق  منضبطة  توسعية  مالية  سياسات  وتبني  منه 
تطوير  إلى  الخطة  تهدف  كما  نمو مستدامة.  معدالت 
الخاص  االستثمار  لتحفيز  الالزمة  األساسية  البنية 
الكبرى  المشروعات االستراتيجية  تنفيذ  وتسريع وتيرة 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  ومشروعات 

وجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر.

وبرامج  آليات  على  الخطة  تركز  القطاعات،  إلى  وبالنظر 
التنويع االقتصادي وزيادة إسهام القطاعات واألنشطة 
لمتوسط  مستهدًفا  الخطة  تضع  حيث  النفطية،  غير 
المحلي  الناتج  في   %3.2 يقارب  سنوي  نمو  معدل 

الّتركيز  خالل  من  النفطية  غير  لأنشطة  اإلجمالي 
الصناعات  في  تتمثل  واعدة  اقتصادية  قطاعات  على 
والثروة  والزراعة  المتقدمة،  التقنيات  على  المبنية 
السمكية والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين 
استهداف  على  الخطة  تعمل  كما  واللوجستيات. 
المسائل المرتبطة بالتشغيل واإلنتاجية من خالل تعزيز 
مساهمة القطاع الخاص في القطاعات االقتصادية ذات 
العالية، واستكمال سالسل  المحلية  القيمة المضافة 
القيمة واإلنتاج والتوريد، وتحفيز المؤسسات الصغيرة 
أنشطة  في  إسهامها  تشجيع  خالل  من  والمتوسطة 
الصناعية  الثورة  وتطبيقات  المعرفة  واقتصاد  االبتكار 
المتخّصصة  واألسواق  االصطناعي  والذكاء  الرابعة 
توفير  على  التركيز  عن  فضال  المخاطر،  مال  ورأس 
الُعماني خاصة في  للشباب  فرص عمل الئقة ومنتجة 
مجال ريادة األعمال. ويعتبر موضوع توفير فرص عمل 
رئيسيا  تحديا  عمل  عن  الباحثين  من  المتزايدة  لأعداد 
تعمل الخطة على معالجته من خالل وضع السياسات 
الكفيلة بتعديل هيكلة التشغيل، وتعزيز مهارات القوى 
في  الجديدة  االستثمارات  وتشجيع  الوطنية،  العاملة 
مجال اقتصاد المعرفة، وتطوير منظمة التعليم، وزيادة 

مشاركة اإلناث في سوق العمل.

والتعليم  الصحة  قطاعي  كبير  بشكل  الخطة  وتدعم 
التداعيات  والحّد من  البشري  المال  رأس  للحفاظ على 
الناجمة عن جائحة كوفيد19. كما تستهدف الحفاظ على 
برامج  دعم  خالل  من  البيئية  االستدامة  وتحقيق  البيئة 
واألزرق،  األخضر  واالقتصاد  الدائري  باالقتصاد  تعنى 
وزيادة إسهام الطاقة النظيفة والمتجّددة في النشاط 

االقتصادي.

إلى تحقيق  العاشرة  الخمسية  الخطة  وعموما، تهدف 
عن  يقل  ال  اإلجمالي  المحلي  للناتج  حقيقي  نمو  معدل 
وتحقيق  الخطة  سنوات  خالل  المتوسط  في   %3.5
معدل نمو الناتج المحلي باألسعار الجارية بنسبة %5.5. 
إلى %27  ليصل  االستثمار  زيادة معّدل  إلى  كما تسعى 
والعمل  المتوسط  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
في  المباشر  األجنبي  االستثمار  من  المزيد  جذب  على 
من   %10 إلى  ليصل  الّنفطية  وغير  الّنفطية  القطاعات 

الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية الخطة.
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الُعماني  االستثمار  جهاز  يعمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الخاص على استكمال  القطاع  بالتنسيق مع مؤسسات 
اإلمكانيات  ذات  الحيوية  السياحية  المشاريع  من  عدد 
الكبيرة. ومن بين هذه المشاريع التي يشرف عليها جهاز 
في  قابوس  السلطان  ميناء  واجهة  العماني:  االستثمار 
في  نجوم  الخمس  فئة  من  صاللة  أليال  وفندق  مطرح، 
ظفار، وفندق من فئة أربع نجوم في الجبل األخضر يضم 
أنشطة متنوعة لسياحة المغامرات، وفندق على شاطئ 
بصة في خصب. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاريع لن 
كذلك  ستعمل  بل  فحسب،  الدولة  إيرادات  بزيادة  تقوم 
من  الواردات  على  االعتماد  من  التقليل  عملية  دعم  على 
للمواطنين  التشغيل  فرص  زيادة  عن  فضال  الخدمات 

العمانيين.

قطاع  من  الناتج  سجل  الجائحة،  استمرار  ظل  وفي 
عام  في   %8.9 بنسبة  تراجعًا  االسمية  بالقيمة  الخدمات 
سبقه.  الذي  العام  في   %1 بنسبة  انخفاضه  مقابل  2020م 
قطاع  في  نسبيا  األقل  االنكماش  معدل  إلى  وبالنظر 
من  النفطية  غير  األنشطة  حصة  تحسنت  الخدمات، 
2020م،  عام  خالل   %77.8 إلى  لتصل  المحلي  الناتج  إجمالي 
مقارنة بـــــ 73.3% في عام 2019م. وعالوة على ذلك، ارتفعت 
لتصل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الخدمات  قطاع  حصة 
إلى 54.2% في عام 2020م من 49.4% في عام 2019م. ويكشف 
لقطاع  الفرعية  القطاعات  مختلف  أن  التفصيلي  التحليل 
أخرى«، قد شهدت معدالت  باستثناء »خدمات  الخدمات 
»الفنادق  خاص  وبشكل  2020م،  عام  خالل  منخفضة  نمو 
»النقل  يليها   ،%37 بلغت  انخفاض  بنسبة  والمطاعم« 
البيع  »تجارة  ثم   ،%23.7 “بنسبة  واالتصاالت  والتخزين 
بالجملة والتجزئة« بنسبة 11.8%. وفي المقابل، شهد قطاع 
والصحة  التعليم  من  كل  يشمل  والذي  أخرى«،  »خدمات 
الخاصة،  والمساكن  الشخصية  والمجتمع/الخدمات 
1% خالل  بلغ  بالمقارنة مع معدل نمو  ارتفاعا بنسبة %3 

عام 2019م.

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

تعتبر آلية قياس األداء االقتصادي للدولة من خالل بيانات 
آلية  األحيان  كثير من  االسمي في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

غير دقيقة إلى حّد ما من قبل الكثيرين نظرًا إلى أن الناتج 
النفط  أسعار  بتقلبات  يتأثر  ما  عادة  االسمي  المحلي 
ال  آخر،  بمعنى  الدولة.  القتصاد  التضخمية  والظروف 
يعكس الناتج المحلي اإلجمالي االسمي التغيرات الحقيقية 
الحاصلة على ظروف التشغيل واألوضاع االقتصادية. إال 
أنه وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، يمكن للناتج المحلي 
االقتصادي،  األداء  لقياس  مالئمة  أكثر  يكون  أن  االسمي 
الموارد  إدارة  في  الحاصلة  التغييرات  على  به  يستدل  إذ 
االقتصادية للبلد. وعلى الرغم من ذلك، يظل الناتج المحلي 
الكلي  االقتصاد  لقياس  هاما  مؤشرا  الحقيقي  اإلجمالي 
واتخاذ السياسات المالئمة. ومن هذا المنطلق، يقدم هذا 
المحلي  بالناتج  المرتبطة  التطورات  حول  موجزا  القسم 

الحقيقي في السلطنة.

اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  إلى  البيانات  آخر  وتشير 
األساس:2010(  )سنة  الثابتة  باألسعار  للسلطنة  الحقيقي 
بنسبة بلغت 2.8% خالل عام 2020م مقارنة بمعدل انخفاض 
األنشطة  وباستثناء   .)2.3 )جدول  2019م  عام  في   %0.8 بلغ 
القطاعات  مختلف  سجلت  الصيد،  وأنشطة  الزراعية 
في  2020م،  عام  خالل  الحقيقية  بالقيم  تراجعا  الحيوية 
بنسبة  النفطية  غير  الصناعية  األنشطة  انكماش  ظل 
واإلنشاءات«  »البناء  أنشطة  من  كل  لتراجع  نظرا   %6.8
أما  التوالي.  على  و%10   %16.9 بمقدار  والمحاجر«  و«التعدين 
المسجل  االنخفاض  فيعزى  الخدمات،  لقطاع  بالنسبة 
البيع  أنشطة   « تراجع  إلى  رئيسي  بشكل   %3.3 بنسبة 
و«األنشطة  والمطاعم«  و«الفنادق  والتجزئة«  بالجملة 
الفرعية  القطاعات  حين سجلت  والتجارية«، في  العقارية 
و«الخدمات  و«الصحة«  المالية«  »الوساطة  كـــ  األخرى 
إيجابي  الشخصية واالجتماعية والمجتمعية« معدل نمو 
لحقت  التي  اآلثار  عن  جزئيا  ولو  عوضت  والتي  العام  خالل 

بالقطاعات الفرعية األخرى.

ويرتبط تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي )بالقيمة 
النفط  من  لكل  اإلنتاج  بمعدالت   %2.3 بنسبة  الحقيقية( 
المضافة  القيمة  انخفضت  إذ  الطبيعي،  والغاز  الخام 
رئيسي بسبب  2020م بشكل  النفطية خالل عام  لأنشطة 
يأتي  والذي  الخام  النفط  من  اإلنتاج  معدالت  انخفاض 
تماشيا مع التزام السلطنة باتفاقية أوبك+ التي ارتأت إلى 
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تخفيض اإلنتاج الستعادة استقرار األسعار. كما انخفض 
محدودية  إلى  نظرًا  العام  خالل  الطبيعي  الغاز  من  الناتج 

الطلب في ظل انتشار الجائحة.

التشغيل

تعّد مسألة توفير فرص عمل مجزية للمواطنين العمانيين 
من أهم األهداف الرئيسية لالقتصاد العماني. وعلى الرغم 
لتوفير  الرئيسي  المحرك  يزال  ال  النفطي  القطاع  أن  من 
فرص العمل، إال أن القطاع غير النفطي بدأ بتوفير سبل 
ظل  في  العماني  للشباب  متزايد  بشكل  للعمل  متنوعة 
دعم هذا القطاع لمسيرة التنمية المستدامة بالسلطنة. 
محاورها  أحد  في  العاشرة  الخمسية  الخطة  ركزت  ولقد 
العمل  »سوق  موضوع  على  تنافسية«  بيئته  »اقتصاد 
النظر  ينبغي  التي  المسائل  أهم  من  باعتباره  والشغيل« 
القادمة.  الخمس  السنوات  خالل  جدي  بشكل  فيها 
وتنطوي الخطة على استراتيجية ذات شقين لزيادة فرص 
التنويع  سيعمل  حيث  العماني،  االقتصاد  في  العمل 
االقتصادي على رفع مستوى الطلب على القوى العاملة 
الجديدة من جهة، كما سيتم التركيز على صقل المهارات 
فرص  لزيادة  العماني  للشباب  المعرفية  والقدرات 

تشغيلهم من جهة أخرى )مربع 1.2(.

ولقد أثر انتشار فيروس كورونا على أوضاع سوق العمل 
الوافدة.  والعمالة  المواطنين  من  لكل  السلطنة  في 

من  للحد  العام  خالل  الجهود  بذل  إلى  الحكومة  وعمدت 
من  العمانيين  المواطنين  طالت  التي  الجائحة  تأثيرات 
خالل رفع نسب التعمين في مجموعة من الوظائف خالل 
العام. إال أن إجمالي فرص العمل خالل عام 2020م تقلص 
الذي  العام  في   %2.5 بلغ  بانخفاض  مقارنة   %12.9 بنسبة 
سبقه. كما انخفضت نسبة العمالة الوافدة بمقدار %15.4 
الوطنية  العاملة  القوى  شهدت  بينما  2020م،  عام  خالل 

تقلصا معتداًل بنسبة %3.6. 

القطاع العام

ارتفعت حصة القطاع العام من إجمالي فرص العمل التي 
االنخفاض  أن  إذ  2020م،  عام  11.9% خالل  بنسبة  توفيرها  تم 
في فرص العمل المقدمة من القطاع العام كان معتدال 
نسبيا بمقدار 5.6% مقارنة بانخفاض بلغ 13.8% في القطاع 
من  العاملين  عدد  انخفض  آخر،  جانب  ومن  الخاص. 
العمانيين في القطاع العام بنسبة 4.6%، في حين شهدت 
العام. ويعتبر  12% خالل  بنسبة  انخفاضا  الوافدة  العمالة 
القطاع العام المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية 
القوى  إجمالي  من   %43.2 إلى  وصلت  تشغيل  بنسبة 
بشكل  أقل  وبنسبة  2020م،  عام  خالل  الوطنية  العاملة 
طفيف من عام 2019م والتي قدرت بـــ 43.6% )رسم بياني 2.5(. 
ومن منظور آخر، شكلت القوى العاملة الوطنية 86.5% من 
إجمالي القوى العاملة في القطاع العام، مقارنة بــــ %85.5 

في عام 2019م.
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القطاع الخاص

حكومة  قبل  من  التعمين  سياسة  تطبيق  ظل  في 

أعداد  تشغيل  على  الخاص  القطاع  يعمل  السلطنة، 

خالل  متزايد  بشكل  الوطنية  العاملة  القوى  من  أكبر 

التركيز  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  الماضية.  القليلة  األعوام 

الدفع  إلى  االقتصادي  التنويع  عملية  على  المتواصل 

كما  أكبر.  بشكل  الخاص  القطاع  في  التشغيل  بعملية 

على  العمانيين  مهارات  وصقل  تأهيل  برامج  ستعمل 

زيادة فرصهم في العمل في القطاع الخاص وصوال إلى 

خلق اتساق وطيد بين معدالت النمو وفرص التشغيل.

وضمن هذا السياق، أدت تداعيات الجائحة خالل عام 2020م 

معدل  تأثر  إلى  لذلك  تبعا  االقتصادية  األنشطة  وتباطؤ 

انخفض  فقد  الخاص.  القطاع  في  العمل  فرص  توليد 

العام  خالل  الخاص  القطاع  في  العاملة  القوى  مجموع 

)رسم  سبقه  الذي  العام  في   %3.1 مقابل   %13.8 بنسبة 

التعمين خالل  لزيادة نسب  5.2(. ونظرا  6.2 وجدول  بياني 

العام، انخفضت نسبة العمالة الوافدة بمقدار أكبر )%15.5( 

العاملة  القوى  تشغيل  في  الحاصل  باالنخفاض  مقارنة 

ارتفعت  لذلك،  2.9%. وكنتيجة  بنسبة  والذي قدر  الوطنية 

حصة العمانيين من إجمالي العاملين في القطاع الخاص 

من 13.7% في عام 2019م إلى 15.4% في عام 2020م. وباإلضافة 

عمل  فرص  توفير  في  الخاص  القطاع  استمر  ذلك،  إلى 

إضافية للعمانيين بنسبة أكبر من القطاع العام، مما أدى 

إلى زيادة حصة العمانيين الذين تم تشغيلهم في القطاع 

الخاص خالل عام 2020م إلى 56.8% من إجمالي القوى العاملة 

الخاص(  والقطاع  العام  القطاع  من  كل  )في  الوطنية 

مقارنة بـــ 56.4% في عام 2019م.



29 اإلنتاج والتشغيل واألسعار

رسم بياني )2-٧(: التضخم السنوي في أسعار المستهلكين

٠.٥

1.0

١.٥

٢.٠

٠

ُعمان الدول المتقدمة

٠.٥-

-1.0

-1.5

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٩٢٠١٨ ٢٠٢٠

٢.٥

األوضاع التضخمية

داخلية  بعوامل  السلطنة  في  التضخمية  الظروف  تتأثر 

يهدف  الثابت،  الصرف  سعر  نظام  تبني  ومع  وخارجية. 

البنك المركزي الُعماني إلى تحقيق االستقرار في األسعار 

في  والمتوازن  المستدام  النمو  إلى  الوصول  لضمان 

االقتصاد. ونظرًا إلى االعتماد الكبير على الواردات من السلع 

والخدمات ونظام سعر الصرف الثابت وحرية حركة رؤوس 

األموال، فقد ظل التضخم المستورد يهيمن على عملية 

التضخم المحلية. ولقد تشكلت اتجاهات التضخم العالمية 

التي  المتواضعة  الطلب  مستويات  وفق  2020م  عام  خالل 

نتجت عن الجائحة والتراجع العام في أسعار السلع، على 

الرغم من االتجاهات المتباينة التي شوهدت في اقتصادات 

اإلمدادات ضغطا  انقطاع  الناشئة، حيث شكل  األسواق 

تصاعديا على أسعار السلع. ولقد شهد متوسط التضخم 

في أسعار التجزئة في الدول المتقدمة تراجعا في عام 2020م 

2019م )صندوق  عام  1.4% في  بــــ  0.7% مقارنة  بلغت  بنسبة 

2021م(.  إبريل  العالمي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  الدولي،  النقد 

أما في السلطنة، فقد سجل متوسط أسعار المستهلك 

ارتفاع  مقابل  2020م  عام  خالل   )%0.9-( سلبية  مستويات 

طفيف بنسبة 1% خالل العام الذي سبقه )رسم بياني 7.2(.

والعرض،  الطلب  ظروف  على  القائم  للتحليل  وبالنسبة 

العالمي  الصعيد  على  سواء  الطلب،  مستويات  تراجعت 

الرئيسي  المحرك  الجائحة،  تفشي  بدء  مع  والمحلي 

)جدول  السلطنة  في  طفيفة  تضخمية  ظروف  لتشكيل 

6.2(. ولقد كان الطلب الداخلي محدودا بسبب قيود الحركة 

الحكومة بخفض  الجائحة. كما قامت  المفروضة الحتواء 

نفقاتها بنسبة 2.2% خالل عام 2020م بهدف الدفع بإجراءات 

الضبط المالي. وعالوة على ذلك، كان لقناة أسعار األصول 

انخفضت  إذ  الطلب،  مستويات  على  السلبي  تأثيرها 

األسعار في جميع فئات األصول تقريبا خالل العام. فعلى 

سبيل المثال، انخفض مؤشر بورصة مسقط 30 ألسعار 

األسهم بنسبة %8.1. 

العالمية  األسعار  فانخفضت  بالعرض،  يتعلق  فيما  أما 

 %8.9 بلغت  لمجموعة »الوقود« بشكل ملحوظ وبنسبة 

في عام 2020م مقارنة بـــ 5.1% في عام 2019م، في حين ارتفعت 

أسعار السلع من غير الوقود بنسبة 4% مقارنة بانخفاض 

بلغ 3% خالل العام الذي سبقه. ويشير التحليل التفصيلي 

إلى ارتفاع أسعار المعادن العالمية بنسبة 3.5% في عام 

ومن   .%1.6 بنسبة  العالمية  الغذاء  أسعار  وارتفاع  2020م، 

للريال  الفعلي  االسمي  الصرف  انخفض سعر  آخر،  جانب 

العماني بنسبة بلغت 3%، مما ساهم في احتواء آثار ارتفاع 

األسعار العالمية. كما شهد مؤشر أسعار الواردات الذي 

العالمية  السلع  وأسعار  النسبي  التضخم  تأثير  يتضمن 

والتغيرات في مؤشر سعر الصرف الفعلي تراجعا بنسبة 

اإلجراءات  أثرت  ذلك،  على  وعالوة  2020م.  عام  خالل   %13.1

حيث  التضخم،  أوضاع  على  العام  خالل  المتخذة  اإلدارية 

التبغ  منتجات  على  الضريبة  نسبة  بزيادة  الحكومة  قامت 

والمشروبات الكحولية في عام 2020م، كما تم اتخاذ عدد من 

التدابير لرفع الدعم عن بعض الخدمات العامة. وعموما، 

ملحوظ  بشكل  التأثير  إلى  الطلب  مستوى  انخفاض  أدى 

تراجع  عنه  نتج  الذي  األمر  السلطنة  في  األسعار  على 

مستوى الضغوط التضخمية خالل عام 2020م )الجداول 7.2 

و8.2(. ولقد ظل معدل التضخم العام عند مستوى سلبي 
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٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

٩٥

١٠٠

١٠٥

١١٠

١١٥

٩٠

األثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية

المواد الغذائية والمشروبات والتبغ السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

١٢٠

٢٠٢٠

التي  المجموعات  وأهم  السلطنة  في  المستهلكين  ألسعار  العام  القياسي  الرقم   :)٨-2( بياني  رسم 
يتعين مراقبة اسعارها خالل عام 2020م

)-0.9%( مقابل ارتفاع طفيف بلغ 1% خالل عام 2019م. ويشير 

التحليل المبني على مجموعات السلع إلى أن منتجات التبغ 

أكبر  سجلت   )%7.9( الكحولية  غير  والمشروبات   )%31.6(

معدل زيادة خالل عام 2020م كنتيجة طبيعية لزيادة ضريبة 

القيمة المضافة على هذه المنتجات )رسم بياني 8.2(. كما 

ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 5.7% خالل العام ويعود 

ذلك بشكل جزئي إلى االنقطاعات التي شهدتها سلسلة 

التوريد في الدول المصدرة لهذه المنتجات. وفي المقابل، 

والمأكوالت  األسماك  من  السلع  مجموعات  شهدت 

البحرية )-6.4%( والنقل )-5.2%( والمالبس واألحذية )-%1.1( 

الرغم  وعلى  العام.  خالل  األسعار  في  ملحوظا  انخفاضا 

من االحتواء النسبي لظروف التضخم في أنشطة التجزئة 

من خالل ارتفاع أسعار الخضروات والمواد الغذائية، إال أن 

ج انخفض بشكل حاد بنسبة 
ِ
المؤشر العام ألسعار المنت

بلغت 13.6% خالل عام 2020م مقارنة بانخفاض معتدل خالل 

الكبيرة  لأهمية  انعكاسا  ذلك  ويأتي   .%3.5 بلغ  2019م  عام 

الطبيعي  والغاز  النفط  منتجات  من  كال  بها  تتسم  التي 

أعاله،  إليه  اإلشارة  تمت  وكما   .)9.2 )جدول  المؤشر  على 

بتداعيات  النفطي والغاز الطبيعي بشكل كبير  تأثر اإلنتاج 

الجائحة، األمر الذي أدى إلى انخفاض األسعار عالميا خالل 

عام 2020م.
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إنتاج النفط والغاز

التطورات في أسواق النفط العالمية

2020م بشكل ملحوظ  العالمي خالل عام  النفط  تأثر سوق 
في  العامة  الحركة  على  المفروضة  واإلجراءات  بالتدابير 
الذي  الهبوط  ظل تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19(. وأدى 
شهدته األنشطة االقتصادية إلى جانب التوجس العالمي 
العالمية  النفط  ألسعار  حاد  انخفاض  إلى  النمو  بمآالت 
المتحدة  المملكة  برنت  البسيط لخام  )متوسط األسعار 
ودبي الفاتح وخام غرب تكساس الوسيط( في إبريل 2020م، 
إال أن األسعار بدأت بالتعافي تدريجيا لترتفع إلى حوالي 40 
قرا  إلى  نظرا  يونيو  شهر  بداية  في  للبرميل  أمريكي  دوالر 
أوبك+.  عن  الصادر  النفطي  لإلنتاج  اإلضافي  الخفض  ر 
النفط  سعر  متوسط  بلغ  الدولي،  النقد  لصندوق  ووفقا 
أن  ويتوقع  للبرميل  أمريكي  دوالر   41.29 نحو  2020م  عام  في 
يصل متوسط سعره إلى 64.68 دوالر أمريكي للبرميل خالل 
2021م )صندوق النقد الدولي، تحديثات تقرير آفاق االقتصاد 

العالمي، يوليو 2021(.

جائحة  تأثير  بأن  األمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  وترى 
الطبيعي  والغاز  السائل  للوقود  الطلب  على  كوفيد-19 
عدم  حاالت  أن  إال  القصير.  المدى  على  تكون  سوف 
تأثيرها  سيطال  وتطوراتها  بالجائحة  المرتبطة  اليقين 
كمية  على  التأثير  وبالتالي  الطبيعي  والغاز  النفط  أسعار 
القوية  المحددات  من  الوقود  أسعار  وتعتبر  المعروض. 
التي ترتبط بمستويات العرض، إذا أن المنتجين يعتمدون 
بشكل كبير على التدفقات النقدية لرؤوس األموال. كما يتم 
تحديد المعروض من النفط وفقا لقرارات الدول األعضاء 
المنظمة  أعضاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  أوبك+.  لمنظمة 
عقدوا اجتماعا بتاريخ 18 يوليو 2021م وتم إقرار تمديد العمل 
تاريخ 31 ديسمبر 2022م.  باإلجراءات المتعلقة باإلنتاج حتى 
كما أقر األعضاء تعديل اإلنتاج اإلجمالي بشكل تصاعدي 
بداية  لليوم على أساس شهري  برميل  0.4 مليون  بمعدل 

من أغسطس 2021م.

اقتصاديات النفط والغاز في السلطنة

بنسبة  الُعماني  النفط  خام  سعر  متوسط  انخفض 
2020م،  عام  في  للبرميل  أمريكي  دوالر   46 إلى  ليصل   %27.6
 23.7( له  مستوى  أدنى  بين  األسعار  مدى  تراوح  حيث 
له  مستوى  أعلى  وبين  يونيو  في  للبرميل(  أمريكي  دوالر 
ولقد   .)10.2 )جدول  فبراير  في  للبرميل(  أمريكي  دوالر   65.5(
شكلت حصة قطاع النفط والغاز الطبيعي نحو 20.9% من 
مئوية  نقطة   3.8 بمقدار  أقل  أي  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
سبقه.  الذي  العام  خالل  المسجلة  بالمستويات  مقارنة 
النفط والغاز  اإليرادات من  الرغم من ذلك، سجلت  وعلى 
ما نسبته 68.2% من إجمالي اإليرادات الحكومية خالل عام 

2020م مقارنة بــــ 75.5% في عام 2019م.

أنشطة اإلنتاج واالستكشاف للنفط الخام

ليصل   %2.1 بنسبة  للنفط  اليومي  اإلنتاج  متوسط  تراجع 
إلى 950.7 ألف برميل لليوم خالل عام 2020م، وإجمالي اإلنتاج 
السنوي من النفط إلى 348 مليون برميل )جدول11.2 ورسم 
النفط  إنتاج  انخفض  اإلنتاج،  إجمالي  وضمن   .)9.2 بياني 
بينما  برميل،  مليون   278.8 إلى  ليصل   %9.1 بنسبة  الخام 
69.1 مليون  إلى  ليصل   %45.2 بنسبة  المكثفات  إنتاج  ارتفع 
برميل خالل العام. وعلى صعيد الصادرات، بلغت صادرات 
السلطنة من النفط الخام خالل عام 2020م نحو 287 مليون 
السابق  بالعام  مقارنة   %7.5 بنسبة  منخفضة  برميل، 
)رسم بياني 10.2(. وكخطوة حيوية إلدارة قطاع الطاقة في 
السلطنة بشكل فاعل ومهني وفي سبيل تحسين المركز 
جديدة  شركة  إنشاء  إلى  الحكومة  عمدت  للدولة،  المالي 
بموجب  وذلك  ُعمان(  طاقة  تنمية  )شركة  والغاز  للنفط 
المرسوم السلطاني 2020/128م. وتبعا لذلك، أقرت الحكومة 
نقل حصتها في مربع االمتياز النفطي رقم 6 وشركة تنمية 
إدارة  على  التي ستعمل  الجديدة  الشركة  إلى  ُعمان  نفط 
النفقات الرأسمالية النفطية خارج نطاق الميزانية العامة 
للحكومة. وعليه، ستعمل شركة تنمية طاقة ُعمان دورا 
محوريا فيما يتعلق بالمرحلة االنتقالية لقطاع الطاقة في 

السلطنة فضال عن جهود تنويع االقتصاد الوطني.
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اإلنتاج الصادرات

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

الصادرات كنسبة من اإلنتاج (المقياس األيمن)

٢٠١٩ ٢٠٢٠

صادرات النفط

اإلنتاج  إجمالي  من  النفطية  الصادرات  حصة  انخفضت 

2020م مقارنة بنسبة بلغت 87.6% خالل  إلى 82.5% في عام 

ارتفعت نسبة  التصدير،  2019م. وفيما يتعلق بوجهات  عام 

2020م،  عام  خالل  الصين  إلى  النفطية  السلطنة  صادرات 

بلغت  إذ  عموما،  التصدير  حجم  انخفاض  من  الرغم  على 

النفط  من  السلطنة  صادرات  إجمالي  من  الصين  حصة 

86.4% في عام 2020م مقابل 78.4% في عام 2019م )رسم بياني 
السلطنة  لصادرات  الوجهات  أبرز  ثاني  الهند  وتعتبر   .)11.2
عن  مرتفعة   %6.2 بلغت  بحصة  2020م  عام  خالل  النفطية 
جانب  ومن   .%4.8 البالغ  2019م  عام  في  المسجل  المعدل 
آخر، انخفضت حصة كال من اليابان وكوريا الجنوبية لتصل 
إلى 1.4% و1.7% على التوالي مقارنة مع 7.5% و3.4% في عام 
2019م. وشكلت باقي الدول الحصة المتبقية )4.3%( في عام 

2020م مقابل 5.8% في عام 2019م.
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رسم بياني )2-11(: وجهات صادرات النفط في عام 2020م

٪٨٦.٤

٪٦.٢

٪١.٧ ٪١.٠

٪١.٩

٪١.٤
٪١.٣

الغاز الطبيعي

طفيفا  ارتفاعا  الطبيعي  الغاز  من  السلطنة  إنتاج  سجل 
عام  متر مكعب في  مليون   44.477 إلى  ليصل   %0.5 بنسبة 
وغير   %17 نحو  المصاحب  الغاز  حصة  بلغت  كما  2020م. 

المصاحب 83% من إجمالي اإلنتاج )جدول 13.2(.

المشاريع الجديدة

األساسية  البنى  تطوير  على  تقوم  التي  المشاريع  جاءت 
والمنشآت الحيوية لتؤكد على فاعلية استراتيجيات التنفيذ 
وكخطوة  الوطنية.  الموارد  استخدام  كفاءة  وضمان 
السلطنة،  في  األخضر  االقتصاد  مبادرات  تبني  نحو  هامة 
 100 بقوة  »أمين«  الشمسية  الطاقة  محطة  تشغيل  بدأ 
وسيعمل  أشهر.  بثالثة  المقرر  الموعد  قبل  ميغاواط 
الطاقة  توفير  على  »أمين«  المتجددة  الطاقة  مشروع 
بالسلطنة، كما  الداخلية  التشغيلية  الكهربائية للعمليات 
مجال  في  العالم  حول  الرائدة  المشاريع  من  واحدا  يعتبر 
للطاقة  وحيد  مشتري  يمتلك  ممن  الشمسية  الطاقة 
النفط  إنتاج  في  متخصصة  )شركة  المولدة  الكهربائية 

والغاز(.

شركة  قامت  حيث  جيدة  نتائج  2020م  عام  شهد  ولقد 
نجاح  بمعدل  استكشافات  بأربعة  ُعمان  أوكسيدنتال 
زلزالية  بيانات  معالجة  الشركة  استكملت  كما   .%76 بلغ 
 65 رقم  قطعة  من  2.270كم  لمسافة  النطاق  واسعة 
2019م. كما اليزال مشروع دليل  التي تم تحصيلها في عام 
للنفط المصاحب واستخالص الغاز مستمرا في تحسين 
التزاماته تجاه تبني معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة. 
الخاصة  المرافق  على  تحسينات  إضافة  المخطط  ومن 
المحترق.  الغاز  الطبيعي لخفض كميات  الغاز  باستخراج 
انبعاثات  خفض  إلى  المشروع  يهدف  ذلك،  على  وعالوة 
بهدف  المستخلص  الغاز  واستخدام  الدفيئة  الغازات 
الزمني  للبرنامج  ووفقا  الصفر.  إلى  الغاز  حرق  تخفيض 
المشروع  مراحل  كافة  تستكمل  أن  يتوقع  الموضوع، 
غزير  مشروع  سيساهم  أخرى،  جهة  ومن  2022م.  بحلول 
وخصوصا  2040م  ُعمان  رؤية  تطلعات  تحقيق  نحو  للغاز 
الكهربائية  للطاقة  إضافية  إمدادات  بتوفير  يتعلق  فيما 
للصناعات المحلية، فضال عن دعم جهود تنويع االقتصاد 
الوطني. وتشير البيانات إلى نجاح مشروع غزير في تسليم 
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أول دفعة من الغاز قبل الموعد المحدد لإلنتاج.

وسجلت كافة المشاريع التنموية التي تشرف عليها شركة 
أوكيو نموا خالل عام 2020م، ولكن بوتيرة أقل من المتوقع 
المشترك  المشروع  وسيتسم  الجائحة.  لتفشي  نظرا 
للمصفاة والكائن في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
النفط  من  برميل   230.000 نحو  لمعالجة  استيعابية  سعة 
تقدما في  2020م  بنهاية  المشروع  ولقد حقق  يوميا.  الخام 
إنجاز مراحله بنحو 76.7%. وتتضمن المشاريع التي حققت 
مستويات قريبة جدا من اإلنجاز الكامل بنهاية 2020م كال من 
مصنع لوى للصناعات البالستيكية الذي يتكون من مصنع 
ومشروع  فهود،  في  الطبيعي  الغاز  سوائل  الستخراج 
االستخراج،  مصنع  لتطوير  المسال  البترولي  للغاز  أوكيو 
ونظام  بالشحن،  الخاصة  والمرافق  التخزين،  وصهاريج 
ربط شبكة خطوط األنابيب. أما بالنسبة لمشروع األمونيا 
الذي يتم إنشائه بالقرب من مصنع الميثانول في صاللة، 
فسوف يستخدم غاز التطهير الغني بالهيدروجين المولد 
المشروع  تمكن  أولية  كمادة  الميثانول  مصنع  قبل  من 
المشاريع  هذه  سجلت  ولقد  األمونيا.  مادة  صنع  من 
تقدما إجماليا في مراحل تنفيذها قدر بنسبة 91.4% بنهاية 
2020م. ويعمل مشروع الشركة العمانية للصهاريج – أوتكو 
الذي تم استكمال 50% من مراحله، على تطوير مستقبالت 
باالكتفاء  تتمتع  استراتيجية  مواقع  ذات  الخام  للنفط 

الذاتي، فضال عن إنشاء محطة تصدير في رأس مركز.

منجم  مشروع  يعتبر  التعدين،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
توفير  الذي سيسهم في  الحيوية  المشاريع  أحد  الغيزين 
فرص عمل للعمانيين وقيمة مضافة لالقتصاد الوطني. 
كما تم تدشين مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بسعة 
إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط في 2018م ويتوقع أن يبدأ المشروع 
عملياته التشغيلية في النصف الثاني من عام 2021م. كما تم 
في  1و2  الشمسية  للطاقة  منح  محطة  مشروع  تدشين 
الربع الثالث من عام 2020م بسعة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط 
لكل مرحلة. ويتوقع أن يبدأ المشروع عملياته التشغيلية 

خالل الربع الثالث من 2022م والربع الثاني من 2023م.

وترتكز المهمة الرئيسية للشركة العمانية للغاز الطبيعي 
وتسويقه  المسال  الطبيعي  الغاز  »إنتاج  على  المسال 
وتستمر  بها«.  وموثوق  ومربحة  آمنة  بطريقة  وتوصيله 
الرئيسية ومشاريع الطاقة  الشركة في تحديث محطتها 
الخاصة بها، حيث وصلت الطاقة اإلنتاجية لمشروع تحديث 
وتطوير المحطة إلى 10.15 مليون طن في عام 2020م. كما تم 
التوسعة  الطاقة ومشاريع  العمل على تمكين مشاريع 
ليصل إنتاجها خالل عام 2020م ألربع شحنات. وتجدر اإلشارة 
القيمة  تحسين  في  تسهم  »التوسعة«  مشاريع  أن  إلى 
للشباب  عمل  فرص  توفير  خالل  من  المضافة  المحلية 

العماني وزيادة اإلنتاجية لدى محطة الشركة.
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جدول )1-2(
مؤشــرات اإلنتاج

*2020 2019 2018 2017 2016 البيــــــان

27705.2 33381.4 34893.5 27144.9 25177.3 الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الجاريــة 
)مليــون ر.ع(

17.0- 4.3- 28.5 7.8 4.3-    النمـو السنــوي )%(

28032.2 28850.1 29090.2 28825.2 28725.7 الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة  لســنة 
ــون ر.ع( أســاس  2010م )ملي

2.8- 0.8- 0.9 0.3 5.1    النمـو السنــوي )%(

98.8 115.7 119.9 94.2 87.6 معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي

14.6- 3.5- 27.4 7.4 8.9-    النمـو السنــوي )%(

الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية )1(

26.6 30.4 31.7 29.7 26.6    1. األنشطة النفطية 

21.3 25.6 27.1 25.0 21.3      1.1 النفط الخام 

5.3 4.8 4.6 4.8 5.3      1.2 الغاز الطبيعي 

77.8 73.3 71.6 74.4 77.8    2. األنشطة غير النفطية

2.7 2.1 1.9 2.3 2.7      1.2 الزراعة وصيد األسماك 

20.8 21.8 22.0 20.0 20.8      2.2 الصناعة   

54.2 49.4 47.7 52.1 54.2      3.2 األنشطة الخدمية 

مكونات الناتج المحلي اإلجمالي )%(

ال ينطبق 40.6 37.1 41.5 41.3      أ . االستهالك الخاص 

ال ينطبق 24.6 24.7 28.0 30.0      ب . االستهالك الحكومي 

ال ينطبق 23.3 23.2 27.4 33.0      ج . التكوين الرأسمالي )االستثمار( 

ال ينطبق 14.3 13.7 2.8 0.2-      د . صافــي الصــادرات )الصــادرات – الــواردات( 
مــن الســلع والخدمــات

* أرقام مبدئية                                
1( مجمــوع أرقــام هــذه المســاهمات ال يســاوي 100% نظــرا لعــدم احتســاب بنديــن، األول صافــي الضرائــب الجمركيــة علــى الــواردات، والثانــي خدمــات الوســاطة الماليــة المقاســة 

بطريقــة غيــر مباشــرة.
2( الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لعــام 2018م ومــا بعــده مقاســا حســب منهجيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الجديــدة، فــي حيــن أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م 

و2017م محتســب وفــق منهجيــة قديمــة. عليــه، ال يمكــن مقارنــة المعــدل إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و2017م بشــكل دقيــق مــع الســنوات الالحقــة.
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )2-2(
الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

)مليون ريال عماني(
نسبة 

التغير )%(  
2020/19

نسبة 
التغير )%(  

2019/18
*2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

24.5- 6.9- 1٣151.9 1٧42٨.9 1٨٧29.0 1٣51٣.0 119٣9.٧ 1-الصناعة )1.1 + 2.1(

2٧.٣- ٨.4- ٧٣٧٧.6 10141.٧ 11066.٧ ٨0٧1.6 6٧14.٨ 1.1 األنشطة النفطية 

31.0- 9.5- 5896.8 8551.2 9452.2 6778.7 5505.7    - النفط الخام

6.9- 1.5- 1480.9 1590.5 1614.5 1292.9 1209.0    - الغاز الطبيعي

20.٨- 4.9- 5٧٧4.٣ ٧2٨٧.2 ٧662.٣ 5441.4 5224.9 2.1 األنشطة الصناعية غير النفطية 

3.2 10.6- 254.2 246.3 275.4 148.1 128.1    - التعدين واستغالل المحاجر

33.0- 5.0- 2120.7 3166.9 3334.1 2709.3 2293.7    - الصناعات التحويلية 

2.3 3.4 841.5 822.3 795.1 498.9 511.9    - امدادات الكهرباء والمياه

16.2- 6.3- 2557.9 3051.6 3257.8 2085.1 2291.2     - اإلنشاءات

٨.٨ 6.1 ٧51.٧ 690.6 650.٧ 61٧.2 5٧٣.5 2-الزراعة وصيد األسماك

٨.9- 1.0- 1502٣.٨ 1649٨.٨ 1665٧.2 141٣1.0 1٣59٣.6 ٣-الخدمات

11.8- 8.3- 2364.7 2681.2 2925.3 2294.8 2192.0    - تجارة الجملة والتجزئة

37.0- 11.0 449.7 713.8 643.3 271.8 268.9    - الفنادق والمطاعم

23.7- 0.9- 1696.8 2224.2 2245.2 1656.6 1516.7    - النقل والتخزين واالتصاالت

6.8- 2.6 1906.5 2046.2 1995.0 1769.5 1628.0    - الوساطة المالية

8.1- 1.7 2088.4 2272.2 2235.3 1324.7 1295.2 وأنشــطة  واإليجاريــة  العقاريــة  األنشــطة   -  
التجاريــة المشــاريع 

14.9- 2.3- 3042.3 3574.7 3657.3 3655.8 3580.7    - اإلدارة العامة والدفاع

16.4 1.0 3475.4 2986.6 2955.9 3157.8 3112.0
   - الخدمــات األخــرى )التعليــم والصحــة وخدمــات 
والعمالــة  الشــخصية  والخدمــات  المجتمــع 

المنزليــة(

12.0- 2.0- 21549.٧ 244٧6.5 249٧0.2 201٨9.6 19٣92.0 4-إجمالي األنشطة غير النفطية )2+2.1+٣( 

1.4- 3.4 799.5 810.7 783.9 768.6 741.1 المقــدرة  الماليـــة  الوساطـــة  خدمــات  ناقصــا:   -5
مباشــرة غيــر  بطريقــة 

16.٨- 4.1- 2٨12٧.9 ٣٣٨0٧.5 ٣525٣.0 2٧492.6 25٣65.٧ 6- الناتـــج المحلـــي اإلجمالــي بأســعار المنتـــجين 
)5-4+1/1(

0.8- 18.5 422.7- 426.1- 359.5- 347.7- 188.4- 7- زائدًا: الضرائب ناقص اإلعانات على المنتج

1٧.0- 4.٣- 2٧٧05.2 ٣٣٣٨1.4 ٣4٨9٣.5 2٧144.9 251٧٧.٣ الســوق  بأســعار  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج   -٨
)٧+6(

* ارقام مبدئية 
مالحظــة: الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لعــام 2018م ومــا بعــده مقاســا حســب منهجيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الجديــدة، فــي حيــن أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 

2016م و2017م محتســب وفــق منهجيــة قديمــة. عليــه، ال يمكــن مقارنــة المعــدل إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و2017م بشــكل دقيــق مــع الســنوات الالحقــة.                
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )2-٣(
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م

)مليون ريال عماني(

نسبة 
التغير )%(  

2020/19

نسبة 
التغير 
  )%(
2019/18

*2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

٣.٨- 1.٣ 1٧2٣2.5 1٧916.٧ 1٧695.4 1٧٣22.٧ 1٧602.2 1. الصناعة )2.1+1.1( 

2.٣- 0.2 116٧5.4 11954.0 1192٨.1 11656.4 12021.٣ 1.1 األنشطة النفطية 

2.3- 0.3- 10551.4 10805.2 10842.0 10717.1 11100.3    -النفط الخام

2.2- 5.8 1123.9 1148.8 1086.2 939.3 921.0    -الغاز الطبيعي

6.٨- ٣.4 555٧.1 5962.٧ 5٧6٧.٣ 5666.٣ 55٨0.9 2.1 األنشطة الصناعية غير 
النفطية 

10.0- 8.0 131.9 146.5 135.7 147.8 122.9    -التعدين واستغالل المحاجر

2.3- 4.5 3047.4 3119.5 2984.1 2718.7 2634.6    -الصناعات التحويلية 

1.2 23.2 762.4 753.3 611.7 593.1 560.6     -امدادات الكهرباء والمياه

16.9- 4.5- 1615.5 1943.3 2035.8 2206.6 2262.9     - اإلنشاءات

19.0 1.9 901.9 ٧5٧.٧ ٧4٣.٣ 5٧9.٣ 5٣2.٨ 2. الزراعة وصيد األسماك

1.9 1.8 385.8 378.8 372.2 346.3 345.4     الزراعة

36.2 2.1 516.0 378.9 371.0 233.0 187.4     صيد األسماك

٣.٣- 1.1- 121٧٧.5 1259٣.٣ 12٧29.٨ 12905.0 12425.9 ٣. الخدمات

11.7- 7.7- 1853.5 2098.4 2274.2 2437.7 2328.4    - تجارة الجملة والتجزئة

44.5- 7.2 177.7 320.1 298.6 283.9 293.9    - الفنادق والمطاعم

18.2- 0.0 1509.5 1844.6 1845.1 1922.7 1728.0    - النقل والتخزين واالتصاالت

3.3 0.5- 1630.0 1577.6 1585.2 1611.6 1568.4    - الوساطة المالية

8.2- 2.2 1184.0 1290.4 1262.3 1218.0 1193.3 واإليجاريــة  العقاريــة  األنشــطة   -    
التجاريــة المشــاريع  وأنشــطة 

2.9- 0.2- 2963.6 3053.2 3057.9 3018.4 2907.1    - اإلدارة العامة والدفاع

1.7- 0.7 1386.1 1410.5 1401.0 1370.8 1363.9    - التعليم

31.1 0.7 728.2 555.3 551.2 553.1 563.8    - الصحة

100.5 0.3 632.5 315.5 314.4 354.7 351.3 المجتمعيــة  الخدمــة  أنشــطة   -    
األخــرى والشــخصية  واالجتماعيــة 

12.0- 8.6- 112.4 127.7 139.8 134.1 127.9    - األســر الخاصــة التــي تعيــن أفــرادا 
إلدارة األعمــال المنزليــة

٣.5- 0.4 1٨6٣6.5 19٣1٣.٨ 19240.٣ 19150.6 1٨5٣9.٧ 4. إجمالــي األنشــطة غيــر النفطيــة 
 )٣+2+2.1(

12.7- 0.7- 504.2 577.5 581.3 673.7 709.6 5. ناقصــا: خدمــات الوساطـــة الماليـــة 
المقـــدرة بطريقــة غيــر مباشــرة

2.9- 0.٣ 29٨0٧.٧ ٣0690.٣ ٣05٨٧.2 ٣01٣٣.2 29٨51.5 اإلجمالــي  المحلـــي  الناتـــج   .6
)5-4+1.1( المنتـــجين  بأســعار 

3.5- 22.9 1775.6- 1840.2- 1497.0- 1308.1- 1125.8- اإلعانــات  ناقــص  الضرائــب  زائــدًا:   .7
علــى المنتــج

2.٨- 0.٨- 2٨0٣2.2 2٨٨50.1 29090.2 2٨٨25.2 2٨٧25.٧ اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج   .٨
)٧+6( الســوق  بأســعار 

* ارقام مبدئية 
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )4-2(
إجمالي التكوين الرأسمالي واالدخار  )مليون ريال عماني(

*2019 2018 2017 2016 البيــــــان
6٨24.0 ٧111.٧ ٧425.9 ٨٣09.2 أ( التكوين الرأسمالي اإلجمالي باألسعار الجارية 

4698.9 4961.9 5311.2 5836.2  1. المباني والتشييدات

989.3 1062.3 1142.8 1433.5 2. اآلالت والمعدات 

1135.7 1087.5 971.9 1039.4  3. األصول غير الملموسة 

806.7- 358.7 40.0 1042.6-      التغير في المخزون1

2٣.2 2٣.2 2٧.4 ٣٣.0 ب( التكوين الرأسمالي اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%( 

1020٣.٨ 116٧9.5 ٨2٣6.2 ٧204.٣ ج( إجمالي االدخار المحلي 

2٣61.٧- 2029.6- 121٨.1- ٧94.6- د( صافي الدخل األولي من العالم الخارجي

٣5٨5.٣- ٣905.٣- ٣٨٧5.1- 4062.0- هـ( صافي التحويالت الجارية من الخارج                                 

4256.٨ ٧44.6 ٣14٣.0 2٣4٧.٨ و( إجمالي االدخار القومي 

٣4.٨ ٣٨.1 ٣0.٣ 2٨.6 ز( إجمالي االدخار المحلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

14.5 1٨.٧ 11.6 9.٣ ح( إجمالي االدخار القومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

* ارقام مبدئية 
1( غير مشمولة في التكوين الرأسمالي اإلجمالي ال تنطبق بيانات عام 2020م عند نشر هذا التقرير

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

* متوسط تغير سعر الصرف الفعلي االسمي للريال العماني المرجح بالواردات، عالمة ناقص تشير إلى انخفاض القيمة.
المصادر: 4،2،1 صندوق النقد الدولي

3 : المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )اإليجار في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في السلطنة(.
5 : وفق بيانات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات الخاصة بقيمة وكمية الواردات.

مالحظــة: الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لعــام 2018م ومــا بعــده مقاســا حســب منهجيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الجديــدة، فــي حيــن أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 
2016م و2017م محتســب وفــق منهجيــة قديمــة. عليــه، ال يمكــن مقارنــة المعــدل إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و2017م بشــكل دقيــق مــع الســنوات الالحقــة.

جدول )2-5( التوزيع القطاعي للتوظيف في السلطنة 
*2020 2019 2018 2017 2016 البيــــــان

22٣96٨ 2٣٧٣6٣ 2٣0٨99 2٣206٣ 2٣٣561 أ( موظفو القطاع العام**
193639 202893 195481 195680 195937 عماني
30329 34470 35418 36383 37624 وافد

1655642 1920444 19٨1٨45 20٣4٣٧٧ 2021٨4٨ ب( موظفو القطاع الخاص

254754 262333 252132 238688 233869 عماني***

1400888 1658111 1729713 1795689 1787979 وافد
* ارقام مبدئية 

** ال يشمل العاملين باألمن والدفاع.                           
*** المسجلين بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

جدول )2-6( المصادر الرئيسية للتضخم
2020 2019 2018 2017 2016 البيــــــان

حالة الطلب
17.0- 43- 28.5 7.8 4.3-   )أ( النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
2.2- 9..2- 10.8 4.9- 5.8-   )ب( الزيادة في اإلنفاق الحكومي

التوسع النقدي 
8.9 2.0 8.3 4.2 1.80 M2 أ( النمو في عرض النقد بمعناه الواسع(  
3.3 3.1 6.4 6.4 10.1   )ب( النمو في االئتمان

قيود العرض/الصدمات الخارجية 
1.6 3.0- 1.3- 3.8 1.5   )أ( التغير في مؤشر األسعار العالمية للغذاء 1   
3.5 3.7 6.6 22.2 5.3-   )ب( التغير في مؤشر األسعار العالمية للمعادن 2

0.5- 0.1- 0.5 1.6 0.7   )ج( التغيــر فــي أســعار مجموعــة )الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود 
األخــرى( 3

10.5 6.9 9.7 6.4 4.7   )د( نسبة التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 4
0.3 2.1 0.6- 0.2- 0.5-   )هـ( التغير في سعر الصرف اإلسمي الفعلي للريال العماني*
12.8 19.0- 8.1 40.4 32.2-   )و( التغير في أسعار الواردات 5

257223- 71602- 65976- 7710 151941   )ز( الزيــادة الســنوية فــي إجمالــي العمالــة الوافــدة لــدى القطــاع الخــاص )باألرقــام 
المطلقــة( 

 نسب مئوية
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جدول )2-٧(
الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في السلطنة )2012م=100(

نسبة 
التغير )%(  

2020/19

نسبة 
التغير )%(  

2019/18
2020 2019 2018 األوزان بند االستهالك

1.٣ 1.2 104.9 10٣.6 102.٣ 2٣.90٣  1. المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

0.2- 0.1 99.2 99.4 99.3 3.020 الخبز والحبوب 

0.9 0.4- 104.5 103.6 104.1 6.103 اللحوم 

6.4- 2.3 96.6 103.2 100.9 2.208 األســـمــاك واألغذية البحرية

0.4- 0.6 101.1 101.5 100.9 2.865 الحليب والجبن والبيض

0.2- 0.1 99.8 100.0 99.9 0.715 الـزيـوت والدهون  

3.1 0.7 110.0 106.7 106.0 2.815 الـفـــواكـــه

5.7 3.1 108.0 102.2 99.1 2.493 الخضـروات

0.0 0.4 102.3 102.2 101.9 1.135 السكر والمربى والعسل والشوكوالتة والحلويات

0.5 0.1 101.1 100.6 100.5 0.521 المـواد الغذائية األخـرى 

7.9 6.9 121.8 112.9 105.6 2.028 المشـروبات الغـير الكحـولـية

٣1.6 46.2 254.0 19٣.0 1٣2.0 0.125 2. التبغ

1.1- 1.1- 9٧.6 9٨.٧ 99.٨ 5.961 ٣. المالبس واألحذية

0.5- 0.1- 104.2 104.٧ 104.9 26.4٧٧ وأنــواع  والغــاز  والكهربــاء  والميــاه  الســكن   .4
األخــرى الوقــود 

0.1- 4.٨ 119.1 119.2 11٣.٧ ٣.٧٨٧ المنزليــة  والمعــدات  والتجهيــزات  األثــاث   .5
للمنــازل االعتياديــة  الصيانــة  وأعمــال 

0.6 0.٣- 109.1 10٨.4 10٨.٨ 1.161 6. الصحة

5.2- 1.0- 10٨.2 114.1 115.2 19.16٧ ٧. النقل

0.1- 0.4- 95.0 95.1 95.4 5.6٣٣ ٨. االتصاالت

0.0 0.5 9٨.9 9٨.9 9٨.4 1.1٣5 9. الثقافة والترفيه

1.٧ 2.1 1٣2.1 129.9 12٧.٣ 1.٣6٨ 10. التعليم

0.4 0.4 104.1 10٣.٧ 10٣.٣ 6.09٨ 11. المطاعم والفنادق

0.٨- 2.٧- 99.٣ 100.2 102.9 5.1٨5 12. السلع والخدمات المتنوعة

0.9- 0.1 105.1 106.0 105.9 100.0  المؤشر العام لألسعار 

مالحظات:
1. تم احتساب األوزان اعتمادا على مسح نفقات ودخل األسرة، وبأخذ متوسط األعوام )2008 و2009 و2010م(

2. تم جمع البيانات من جميع مناطق السلطنة باستثناء محافظتي مسندم والوسطى.
3. تم تجميع البيانات اعتمادا على 28168 سلعة وخدمة مسعرة من 1721 مصدرًا مختارًا.

4. تم جمع بيانات إيجارات المساكن من عينة مكونة من 1150 وحدة مؤجرة.
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )2-٨(
الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في مسقط )2012م=100(

نسبة 
التغير )%(  

2020/19

نسبة 
التغير 
  )%(
2019/1٨

2020 2019 201٨ األوزان بند االستهالك

1.6 1.4 106.0 104.٣ 102.9 16.٨22  1. المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

1.7 0.0 100.1 98.5 98.5 2.170 الخبز والحبوب 

1.6 0.3 102.9 101.3 101.0 3.962 اللحوم 

9.1- 4.4 101.2 111.4 106.7 1.243 األســـمــاك واألغذية البحرية

0.4 0.6 103.7 103.3 102.7 2.054 الحليب والجبن والبيض

0.7 0.3- 100.5 99.7 100.0 0.511 الـزيـوت والدهون  

4.8 1.3- 113.6 108.4 109.8 1.901 الـفـــواكـــه

3.4 3.8 105.9 102.4 98.6 1.962 الخضـروات

0.2 0.1 103.7 103.5 103.4 0.895 السكر والمربى والعسل والشوكوالتة والحلويات

0.5 0.5 106.5 106.0 105.5 0.415 المـواد الغذائية األخـرى 

6.5 5.8 121.3 113.9 107.6 1.709 المشـروبات الغـير الكحـولـية

٣0.6 4٣.9 251.6 192.٧ 1٣٣.9 0.0٧٨ 2. التبغ

2.5- ٣.6- 90.٧ 9٣.0 96.5 5.٣66 ٣. المالبس واألحذية

0.1- 0.2- 10٣.٧ 10٣.٧ 10٣.9 ٣4.٧0٣ وأنــواع  والغــاز  والكهربــاء  والميــاه  الســكن   .4
األخــرى الوقــود 

0.1- 0.6 119.2 119.٣ 11٨.٧ 4.056 المنزليــة  والمعــدات  والتجهيــزات  األثــاث   .5
للمنــازل االعتياديــة  الصيانــة  وأعمــال 

0.0 0.6- 100.5 100.5 101.1 1.٣29 6. الصحة

4.6- 0.6- 10٧.٨ 11٣.0 11٣.٧ 19.26٨ ٧. النقل

0.1- 0.4- 94.5 94.6 95.0 5.٣٧2 ٨. االتصاالت

0.٨ 1.٧ 99.2 9٨.4 96.٨ 1.4٧5 9. الثقافة والترفيه

2.4 2.1 145.1 141.٨ 1٣٨.9 1.٨4٣ 10. التعليم

0.٣ 0.5- 100.٨ 100.5 101.0 4.٧21 11. المطاعم والفنادق

2.6- 2.1- 9٧.4 100.0 102.1 4.96٧ 12. السلع والخدمات المتنوعة

0.٨- 0.1- 104.6 105.5 105.6 100.0  المؤشر العام لألسعار 

مالحظات:
1. تم احتساب األوزان اعتمادا على مسح نفقات ودخل األسرة، وبأخذ متوسط األعوام )2008 و2009 و2010م(

2. تم جمع البيانات من جميع واليات محافظة مسقط.
3. تم جمع البيانات اعتمادا على 7920 سلعة وخدمة مّسعرة من 266 مصدرًا مختارًا.

4. تم جمع بيانات إيجارات المساكن من عينة مكونة من 600 وحدة مؤجرة. 
 المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )9-2( 
الرقم القياسي ألسعار المنتجين )200٧م=100(

نسبة 
التغير )%(  

2019/1٨

نسبة 
التغير )%(  

2019/1٨
2020 2019 201٨ 201٧ األوزان البيـــان

16.2- ٣.4- 10٨.٧ 129.٧ 1٣4.2 106.0 ٧9.5٣4  منتجات النفط والغاز

15.1- 3.0- 110.3 129.9 133.9 105.8 68.002     - النفط الخام والغاز الطبيعي

22.7- 6.0- 98.9 127.9 136.2 107.2 11.533     - منتجات النفط المكرر

0.5- ٣.6- 99.2 99.٧ 10٣.4 100.1 20.466  المنتجات غير النفطية

1.0- 0.٣- 9٧.5 9٨.5 9٨.٨ 100.1 4.964 1. التعدين، الكهرباء والماء 

0.٣- 4.5- 99.٨ 100.1 104.٨ 100.1 15.502 2. الصناعة التحويلية 

٣.1 ٣.0- 112.2 10٨.٨ 112.2 112.6 ٣.104 أ. المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنسوجات

6.5 4.5- 102.0 95.8 100.3 108.0 0.974 األسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت

0.7 0.9 103.5 102.8 101.9 102.5 0.538 منتجات األلبان

0.3- 1.3 113.1 113.4 111.9 110.8 1.116 منتجات المخابز ومنتجات غذائية اخرى

7.4 12.3- 143.8 133.9 152.6 140.0 0.420 المشروبات

2.5 2.4- 118.9 116.0 118.9 119.6 0.056 المالبس الجاهزة والمنسوجات واالحذية

0.9 4.٨- 109.6 10٨.6 114.1 110.4 ٧.294 ب. سلع أخرى قابلة للنقل

1.1- 0.4 130.6 132.1 131.6 128.9 0.475  منتجات خشبية وورقية

4.3 10.0- 110.4 105.8 117.6 107.5 2.889 منتجات كيمائية

3.0- 3.7 112.5 116.0 111.9 115.0 0.656 أصباغ ومنتجات صيدلية

4.3- 1.3- 93.0 97.1 98.3 94.9 0.751 منتجات المطاط والبالستيك

0.0 3.3- 106.8 106.8 110.4 112.5 2.012 منتجات الزجاج واالسمنت والرخام

0.3- 0.5- 117.2 117.5 118.1 118.5 0.511 األثــاث وصناعــة المجوهــرات، ونفايــات حديديــة معــاد 
صهرهــا

5.٣- 5.2- ٧٨.٣ ٨2.6 ٨٧.2 ٧٧.٨ 5.10٣ ج. المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات

7.6- 10.5- 77.9 84.3 94.3 82.3 1.897 خامات ومنتجات الحديد واأللمنيوم

3.2- 0.9- 77.9 80.4 81.1 79.6 0.758 منتجات مصنوعة من الحديد أو األلمنيوم

1.7- 0.9- 105.0 106.8 107.8 107.8 0.240 أجهــزة تكييــف، وتســخين وضــخ المــاء، وحفــر آبــار النفــط، 
ومرشــحات زيوت الســيارات

4.4- 2.1- 75.8 79.3 81.0 70.1 2.208 أجهــزة توزيــع وتوصيــل الكهرباء واســطوانات واشــرطة 
التسجيل

1٣.6- ٣.5- 106.٨ 12٣.5 12٧.9 104.٨ 100.0 الرقم القياسي العام 

مالحظات:
1. تم احتساب األوزان اعتمادا على مسح نفقات ودخل األسرة، وبأخذ متوسط األعوام )2008 و2009 و2010م(

2. تم جمع البيانات من جميع واليات محافظة مسقط.
3. تم جمع البيانات اعتمادا على 7920 سلعة وخدمة مّسعرة من 266 مصدرًا مختارًا.

4. تم جمع بيانات إيجارات المساكن من عينة مكونة من 600 وحدة مؤجرة. 
 المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )10-2(
أسعـار نفـط ُعمـان )دوالر أمريكي/برميل(

2020 2019 201٨ 201٧ 2016 الشهر
2020 66.28 60.79 44.54 42.28 يناير
62.81 57.33 61.60 52.72 34.59 فبراير
65.49 59.36 66.32 53.93 27.40 مارس
64.89 64.48 63.01 55.12 30.32 إبريل
54.61 66.98 63.31 51.71 36.34 مايو

34.85 71.15 68.31 52.82 39.40 يونيو

23.65 69.99 74.41 50.55 44.33 يوليو
33.68 61.72 73.61 46.52 46.60 أغسطس
41.58 63.87 73.17 47.63 43.40 سبتمبر
43.62 59.68 72.64 50.39 44.02 أكتوبر
44.32 61.81 78.72 54.02 43.92 نوفمبر
41.60 60.26 80.2 55.59 49.18 ديسمبر
41.11 6٣.5٨ 69.6٧ 51.٣0 40.15 متوسط األسعار )يناير - ديسمبر(

المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )11-2(
إنتاج وصادرات النفط

)مليون برميل(
نسبة 

التغير)%( الصادرات نسبة التغير)%( اإلنتاج السنة

5.4 308.1 4.0 358.1 2015
4.5 321.9 2.7 367.6 2016
8.6- 294.2 3.6- 354.3 2017
1.7- 289.3 0.8 357.1 2018
7.3 310.3 0.8- 354.4 2019
7.5- 287.0 1.8- 347.9 2020

المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )12-2(
التوزيع الجغرافي لصادرات النفط

)مليون برميل(
2020 2019 2018 2017 الدولة 

times 243.3 240.4 226.3 251.1 الصين
0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 تايوان

3.9 23.3 16.9 10.6 14.2 اليابان
0.0 0.0 0.0 4.7 12.9 الواليات المتحدة األمريكية
5.0 10.5 1.0 8.8 10.6 كوريا الجنوبية

17.8 14.8 21.9 28.2 0.0 الهند
0.0 0.5 0.5 0.0 0.4 تايلند
0.0 0.0 0.0 1.5 3.6 سنغافورة

12.2 17.9 8.6 14.1 10.3 أخرى
2٨٧.0 ٣10.٣ 2٨9.٣ 294.2 ٣21.9 المجموع

المصدر: وزارة الطاقة والمعادن.
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جدول )2-1٣(
إنتاج واستخدامات الغاز الطبيعي

)مليون متر مكعب(

نسبة التغير)%( 
2020/19 *2020 2019 البيــــــان

0.5 444٧٧ 44240 اإلنتاج
9.4- 7527 8304 مصاحب
2.8 36950 35936 غير مصاحب*
0.4 46.٣96 46190 االستخدامات 

3.8- 7.227 7512    أ - محطات توليد الكهرباء
3.3- 146 151    ب – المناطق الصناعية
3.8- 27656 28751    ج – المشاريع الصناعية
16.3 11367 9776     د - حقول النفط
1.5- 1919.٨ 1950 الواردات

* أرقام مبدئية
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )14-2(
إنتاج السلطنة من المعادن واستغالل المحاجر

)ألف طن متري(

نسبة التغير)%( 2020/19 2020 2019 البيـان

5.5- 1066.3 1128.5 الرخام
36.3- 6370.3 10001.4 الحجر الجيري

7.0- 10213.9 10982.9 الجبس
22.0- 11.7 15.0 الملح

47.8- 382.1 732.6 الكروميت
15.8 626.6 541.0 خام الالتريت )الحديد(
16.2- 48349.9 57667.9 مواد البناء
16.5 774.1 664.7 الصلصال

63.2- 26.7 72.5 الرمل 
43.2 347.9 242.9 المرو )الكوارتز(

0.0 0.0 0.0 النحاس
82.6- 8.7 50.0 المنجنيز
27.0 43.3 34.1 الكاولين

71.2- 7.5 26.0 السيليكا

المصدر: الهيئة العامة للتعدين 
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٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٨٢٠١٧ ٢٠١٩

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٣٠.٢ ٣١.٤ ٣١.٧

١٤.٥

١٥.٧ ١٧.٢

١٤.١ ١٢.٦ ١٣.٥

١٨.٧ ١٨.٧

نسبة إيرادات النفط إلى الناتج
المحلي اإلجمالي (٪)

نسبة اإليرادات األخرى إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي (٪)

نسبة إجمالي اإليرادات إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي (٪)

٣٠.٢

١٤.٢

١٦.٥

٣١.٤

٠

رسم بياني )٣-1(: نسب اإليرادات الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

التقييم العام للوضع المالي 

إلى  الجائحة  لتفشي  نتيجة  الحاد  النفط  تراجع أسعار  أدى 
التأثير بشكل كبير على اإليرادات الحكومية والوضع المالي 
أقل  الحكومية  اإليرادات  أداء  كان  حيث  2020م،  عام  خالل 
وانخفضت   ،%20.5 بنسبة  الميزانية  تقديرات  مستوى  من 
 %30.7 إلى  لتصل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمتها 
مقارنة بـــــــ31.7% في عام 2019م )جدول 1.3 ورسم بياني1.3(. 
وسجلت اإليرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي 
في   %12.6 إلى  لتصل  طفيفا  ارتفاعا  النفطي  غير  اإلجمالي 
على  و2018م  2019م  عام  في  و%9.5   %10.6 بــ  مقارنة  2020م  عام 
النفطية  غير  اإليرادات  مساهمة  ارتفعت  وعليه،  التوالي. 
من إجمالي اإليرادات الحكومية لتصل إلى 31.8% خالل عام 
2020م مقارنة بالمعدل المسجل في عام 2019م والبالغ %24.5.

الضبط  بتحقيق  كفيلة  تدابير  إلى وضع  الحاجة  تزايد  ومع 
معدل  خفض  إلى  الحكومة  عمدت  السلطنة،  في  المالي 
البنود  ضمن  الميزانية  في  المدرج  المستوى  عن  اإلنفاق 
األساسية وهي المصروفات الجارية واالستثمارية )جدول 
األكبر حصة ضمن  الجارية  المصروفات  ولقد ظلت   .)3.2
المصروفات  تليها   ،%73.2 بلغت  بنسبة  اإلنفاق  بند 
المساهمات  بلغت  حين  في   ،%19 بنسبة  االستثمارية 
االنخفاض  من  الرغم  وعلى   .%7.8 األخرى  والنفقات 
اإلنفاق  إجمالي  سجل  المطلقة،  بالقيمة  المسجل 
الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي زيادة ليصل 
2019م  عام  في   %39.6 بــــــــ  مقارنة  العام  خالل   %46.7 إلى 
المحلي  الناتج  في  الحاصل  للتراجع  انعكاسا  يشكل  مما 

اإلجمالي االسمي.

لتصل  2020م  عام  خالل  المالي  العجز  دائرة  توسعت  ولقد 
إلى 4.4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 2.6 مليار ريال عماني 

خالل عام 2019م )رسم بياني 3.2(. وكنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ارتفع العجز المالي ليصل إلى 16% في عام 2020م 
مقارنة بــــــ 7.9% في عام 2019م. ويتضمن هذا الفصل تحليال 
مفصال للوضع المالي خالل عام 2020م وتقديرات الميزانية 

العامة للدلة للعام 2021م.

اإليرادات الحكومية

إلى  تراجع إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة 19.7% ليصل 
8.503 مليون ريال عماني خالل عام 2020م، مقارنة مع نسبة 
 10.589 اإليرادات  بلغت  حيث  2019م،  عام  في   %3.3 انخفاض 
اإليرادات  في  التراجع  هذا  جاء  وقد  عماني.  ريال  مليون 
اإليرادات  في  الملحوظ  لالنخفاض  رئيسيا  انعكاسا 
بنسبة  النفطية  اإليرادات  صافي  انخفض  فقد  النفطية، 
بينما  اإليرادات،  إجمالي  من   %46 حوالي  وشكل   %35.4
من   %22 نحو  وشكلت   %2 بنسبة  الغاز  إيرادات  تراجعت 
المساهم  النفطي  القطاع  يزال  وال  اإليرادات.  إجمالي 
الرئيسي في اإليرادات الحكومية بحصة بلغت 68.2%. وعلى 
بنسبة  نموا  النفطية، فلقد شهدت  غير  اإليرادات  صعيد 
2019م وشكلت  بــــ 8.7% في عام  2020م مقارنة  4.5% في عام 
حوالي 32% من إجمالي اإليرادات الحكومية. وقد جاء النمو 
في اإليرادات غير النفطية مدفوعا بزيادة بلغت 87.4% في 
لالستردادات  التصاعدي  واالتجاه  الرأسمالية  اإليرادات 
الجارية  »اإليرادات  تراجعت  آخر،  جانب  ومن  الرأسمالية. 
االقتصادية  األنشطة  تباطؤ  بسبب  العام  خالل  األخرى« 

وشكلت نحو 25% من إجمالي اإليرادات.

اإليرادات الجارية األخرى

سجلت اإليرادات الجارية األخرى انخفاضا بنسبة 10.5% خالل 
عام 2020م نظرا لتأثيرات تفشي جائحة كوفيد19، مقارنة مع 
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٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
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١٢٥٠٠٠

٠

٢٥٠٠-

٥٠٠٠-

١٥٠٠٠٠

٢٠٢٠

العجز العائض

إجمالي النفقات

إجمالي اإليرادات

رسم بياني )٣-2(: العجز/الفائض في المالية العامة

رسم بياني )٣-٣(: مكونات اإلنفاق العام

٢٠٠٠

٦٠٠٠

المصروفات الجاريةالمصروفات االستثمارية المساهمات والنفقات األخرى

٠

٤٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

معدل نمو بلغ 4.4% خالل العام الذي سبقه. فانخفضت 
إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 16.9% وشكلت ما نسبته 
العام.  خالل  األخرى  الجارية  اإليرادات  إجمالي  من   %57.5
من  الدخل  ضريبة  تحصيالت  في  الحاد  التراجع  كان  ولقد 
الشركات والمنشآت فضال عن الرسوم الجمركية السبب 

الرئيسي النخفاض إيرادات الضرائب والرسوم.

ومن جهة أخرى، شهدت اإليرادات غير الضريبية انخفاضا 
هامشيا فحسب بنسبة 0.1% خالل العام، األمر الذي أدى إلى 
زيادة حصتها في اإليرادات الجارية األخرى بنسبة 4.4 نقطة 
الذي  الوقت  وفي  2019م.  عام  في   %42.5 بـــــ  مقارنة  مئوية 

خالل  انخفاضا  اإليرادات  من  األخرى  البنود  فيه  شهدت 
مقابل  واإلتاوة  والموانئ  والمطارات  المياه  وهي  العام 
بند  العامة والمحاجر والتعدين، سجل  خدمات االتصاالت 

»إيرادات متنوعة« ارتفاعا ملحوظا خالل عام 2020م.

اإلنفاق الحكومي 

2020م  عام  خالل   %2.2 بنسبة  الحكومي  اإلنفاق  انخفض 
2019م )رسم  2.9% في عام  بانخفاض بلغت نسبته  مقارنة 
تراجع  إلى  اإلنفاق  في  االنخفاض  هذا  ويعزى   .)3.3 بياني 
انعكاسا  يأتي  الذي  واالستثمارية  الجارية  المصروفات 

لمساعي الحكومة الهادفة إلى تحقيق الضبط المالي.
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٠
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النمو في المصروفات االستثمارية (المقياس األيمن)

النمو في المصروفات الجارية (المقياس األيمن)

حصة المساهمات والنفقات األخرى من إجمالي اإلنفاق

حصة المصروفات االستثمارية من إجمالي اإلنفاق

حصة المصروفات الجارية من إجمالي اإلنفاق

٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٨٢٠١٧ ٢٠١٩

٪٥٢

٪٣٩

٪٢

٪٧ الرواتب واألجور

البدالت

مكافآت أخرى

المساهمة في صندوق 
التقاعد

رسم بياني )٣-5( : تفاصيل إجمالي الرواتب واألجور والعالوات والمكافآت األخرى في عام 2020م

رسم بياني )٣-4( : التحول في هيكل اإلنفاق العام  

المصروفات الجارية

عام  خالل   %0.5 بنسبة  الجارية  المصروفات  انخفضت 
2020م مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 2.7% خالل العام الذي 
سبقه. وال تزال المصروفات الجارية المساهم األكبر من 
إجمالي المصروفات إذ بلغت حصتها نحو 73% )رسم بياني 
واألمن  الدفاع  الجارية على  المصروفات  كانت  ولقد   .)4.3
الرئيســي  الدافــع   ،%15.6 بنسبة  انخفضت  التي  الوطنــي، 
وفي  الجارية.  المصروفات  شهدته  الذي  التراجع  وراء 
المدنية  للوزارات  الجارية  المصروفات  شهدت  المقابل، 
ارتفاعا هامشيا بنسبة 2.1% بالمقارنة مع معدل نمو بلغ 
الذي تشكل فيه الحصة  الوقت  2019م، في  2.6% خالل عام 
وضمن   .)%48.4( الجارية  المصروفات  إجمالي  من  األكبر 
المساهم  الموظفين  مصروفــات  ظلت  الفئــة،  هذا 
بالوزارات  الخاصة  الجارية  المصروفات  ضمن  األكبر 

بند  وشكل  العام،  خالل   %3.9 بنسبة  ارتفعت  إذ  المدنية، 
الرواتب واألجور أكثر من نصف هذه المصروفات الخاصة 
بالموظفين )رسم بياني 5.3(. وباإلضافة إلى ذلك، ارتفعت 
المصروفات الجارية إلنتاج النفط والغاز بنسبة 17.8% لتزيد 
خالل   %12.2 إلى  الجارية  المصروفات  إجمالي  في  حصتها 

عام 2020م.

 %30.5 بلغت  بنسبة  العام  الدين  خدمة  تصاعد  ويأتي 
عجز  لتمويل  الحكومي  الدين  بارتفاع  مدفوعا  العام  خالل 
العام  الدين  خدمة  مساهمة  ارتفعت  وعليه،  الميزانية. 
مقارنة   %9.4 إلى  لتصل  الجارية  المصروفات  إجمالي  في 
بـــــ 7.2% خالل العام الذي سبقه. وقد شكلت مصروفات 
األجور ورواتب التقاعد ومدفوعات الفائدة مجتمعة %46.3 
من المصروفات الجارية و33.9% من إجمالي اإلنفاق خالل 

عام 2020م.
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مصروفات إنتاج

 النفط والغاز

المصروفات 
الرأسمالية 

للوزارات المدنية

المصروفات اإلتمانية للوزارات 
المدنية

رسم بياني )٣-٧( : حصة اإلنفاق االستثماري على إنتاج النفط والغاز من إجمالي اإلنفاق االستثماري

رسم بياني )٣-6(: تفاصيل اإلنفاق االستثماري لعام 2020م

المصروفات االستثمارية

وشكلت   %10.7 بنسبة  االستثمارية  المصروفات  تراجعت 

التراجع  هذا  جاء  وقد  المصروفات.  إجمالي  من   %19 نحو 

والرأسمالية  اإلنمائية  المصروفات  بانخفاض  مدفوعا 

للوزارات المدنية بنسبة 19.1% و16% على التوالي )رسم بياني 

 ،%5.1 بنسبة  الغاز  إنتاج  مصروفات  انخفضت  كما   .)3.6

في حين ارتفعت نظيرتها إلنتاج النفط بنسبة 2.3% خالل 

النفط  ارتفعت حصة كال من مصروفات  العام. وعموما، 

 5.7 بنحو  االستثمارية  المصروفات  إجمالي  من  والغاز 

نقطة مئوية لتصل إلى 54.3% خالل عام 2020م )رسم بياني 

. )7.3

 المساهمات الحكومية والنفقات األخرى

والنفقات  الحكومية  المساهمات  بند  في  اإلنفاق  ارتفع 

األخرى بنسبة 6.1% خالل عام 2020م مقارنة بمعدل نمو بلغ 

حصة  ارتفعت  فقد  وعليه،  سبقه.  الذي  العام  خالل   %1.1

إلى  لتصل  طفيف  بشكل  اإلنفاق  إجمالي  من  البند  هذا 

7.8% في عام 2020م مقارنة بمعدل نمو بلغ 7.2% خالل عام 

2019م. ويعزى ارتفاع اإلنفاق ضمن هذا البند إلى حجم الدعم 

الحكومي لقطاع الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 20.9% ليصل 

إلى 725 مليون ريال عماني خالل عام 2020م. 
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نسبة الدين الحكومي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة خدمة الدين

٢٠٢٠

رسم بياني )٣-٨( : نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ونسبة خدمة الدين

الدين الحكومي

االقتراض  على  الحكومة  اعتماد  الماضية  الفترة  شهدت 
العامة  الميزانية  الالزم لسد معظم عجز  التمويل  لتوفير 
للدولة. وواصل الدين الحكومي ارتفاعه ليصل إلى 18.9 مليار 
ريال عماني بنهاية 2020م مقارنة بـــــ 16.8 مليار ريال عماني في 
الدين  ارتفاع نسبة  إلى  أدى  الذي  األمر  الذي سبقه،  العام 
2020م  بنهاية   %67.7 إلى  اإلجمالي ليصل  المحلي  الناتج  من 
مقارنة بـــ 50.3% بنهاية عام 2019م )جدول 8.3(. ولقد حصلت 
الحكومة على الجزء األكبر من الدين عن طريق االقتراض 
المحلية  لالستثمارات  مزاحمة  أي  حدوث  لتجنب  الخارجي 
فقد  وعليه،  االقتصاد.  في  الخاص  االستثمار  وتشجيع 
إجمالي  من   %78.4 نسبته  ما  الخارجي  االقتراض  شّكل 
الدين الحكومي بنهاية العام مقارنة بـــ 79.3% في عام 2019م. 
كبير  بشكل  تمثل  التي  الدين،  خدمة  نسبة  سجلت  كما 
عبء خدمة الدين بالنسبة لعائدات الدولة، ارتفاعا بلغ %9 
خالل عام 2020م مقارنة بمعدل 4.1% في العام الذي سبقه 
بالقدرة على  المرتبطة  المؤشرات  بين  )جدول 8.3(. ومن 
مماثلة،  سياقات  في  عادة  تستخدم  والتي  الديون  تحمل 
لترتفع بشكل  اإليرادات  إلى  الفوائد  تأتي نسبة مدفوعات 
بمعدل  مقارنة  2020م  عام  خالل   %10.5 بلغت  إذ  ملحوظ 
6.5% في عام 2019م. عليه يتضح من خالل مؤشرات القدرة 
استراتيجية  تطبيق  إلى  الحكومة  حاجة  الدين  تحمل  على 
الضبط المالي المنصوص عليها في خطة التوازن المالي 

متوسطة المدى.

األداء  بالمقارنة مع  2020م  لعام  للدولة  العامة  الميزانية 

الفعلي

تغيرات  2020م  عام  خالل  الفعلية  اإليرادات  إجمالي  شهد 
حيث  من  الجائحة  خلفتها  التي  للتداعيات  نظرا  ملحوظة 
فرض  بسبب  االقتصادية  األنشطة  على  المزدوج  تأثيرها 
قيود الحركة من جهة، وهبوط أسعار النفط العالمية من 

2020م  لميزانية  األولية  المالية  البيانات  وتشير  أخرى.  جهة 
ألزم معه  الذي  تراجع ملحوظ إليرادات الحكومة األمر  إلى 
خفض معدل اإلنفاق للمحافظة على التوازن المالي العام 
ضمن الحدود التي يمكن ضبطها وإدارتها. وفيما يتعلق 
باإليرادات الفعلية، انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة %20.5 
مقارنة بميزانية 2020م، في ظل معدل االنخفاض المعتدل 
بتقديرات  مقارنة   %9.8 بلغ  والذي  النفطية  غير  لإليرادات 
المالية في  الحاجة لضبط األوضاع  إلى  الميزانية. وبالنظر 
مع   %2.1 بنسبة  الحكومي  اإلنفاق  خفض  تم  السلطنة، 
 %3.8 بنسبة  واالستثمارية  الجارية  المصروفات  تقليص 
و5.3% على التوالي. ومن جانب آخر، ارتفعت المساهمات 
وكنتيجة  2020م.  عام  خالل   %30.6 بنسبة  األخرى  والنفقات 
لمختلف هذه التطورات، تجاوز العجز المالي الفعلي لعام 

2020م تقديرات الميزانية بنسبة 76.9% )رسم بياني 9،3(. 

الميزانية العامة للدولة لعام 2021م

تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021م مع األخذ بعين 
االعتبار مختلف التحديات التي قد تنشأ من تداعيات جائحة 
كورونا كوفيد19 وانخفاض أسعار النفط. كما تعتبر ميزانية 
الخمسية  التنمية  خطة  ضمن  المبدئية  الميزانية  2021م 
العاشرة )2021م-2025م( التي تنص على اإلطار المالي العام 
الساعي إلى تحقيق األولويات الوطنية في ظل المحافظة 
والطويل.  المتوسط  المدى  على  المالية  االستدامة  على 
ويرتكز اإلطار بشكل رئيسي على زيادة مساهمة اإليرادات 
العام،  لإلنفاق  األمثل  المستوى  وتحقيق  النفطية  غير 
في حين تهدف الميزانية إلى توفير الدعم الالزم لالقتصاد 
خالل  من  المنشود  النمو  مستهدفات  لتحقيق  الوطني 
واألنشطة  االقتصادي  التنويع  قاعدة  إيرادات  تعزيز 

المرتبطة بها وزيادة االستثمارات المحلية واألجنبية.

إلى  2021م  ميزانية  تقديرات  تشير  السياق،  هذا  وضمن 
لتصل   %19.3 بنسبة  الحكومية  اإليرادات  إجمالي  انخفاض 
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رسم بياني )٣-9(: مقارنة الميزانية مع األداء الفعلي لعام 2020م
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١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

٠

ميزانية

إجمالي اإليرادات الفائض/العجز

٤٠٠٠
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فعلي

إجمالي اإلنفاق

رسم بياني )٣-11( : تفاصيل اإلنفاق العام 

الميزانية العامة المصادق عليها لعام 2021م

اإليرادات واالستردادات الرأسمالية

٪٢.٥

٪٢١.٦
إيرادات الغاز

34.7%

صافي إيرادات النفط
٪٤١.١

إيرادات 
جارية أخرى

رسم بياني )٣-10( : تفاصيل  اإليرادات الحكومية 

الميزانية العامة المصادق عليها لعام 2021م

٪٨.٣

المصروفات
 الجارية

٪٨٢.٩

٪٨.٨

المصروفات
 االستثمارية

المساهمات والنفقات 
األخرى

في  إيرادات  بإجمالي  مقارنة  عماني  ريال  مليون   8.640 إلى 
ميزانية 2020م بلغت 10.700 مليون ريال عماني على الرغم من 
ارتفاعه بنسبة 1.6% بالنظر إلى األرقام الفعلية لعام 2020م. 
للبرميل  النفط 45 دوالر أمريكي  وعلى افتراض بلوغ سعر 
 3.550 مستوى  عند  النفطية  اإليرادات  قدرت  2021م،  خالل 
مليون ريال عماني، وهو معدل أقل بنسبة 35.5% عما هو 
الفعلية  اإليرادات  عن  أقل   %9.8( 2020م  ميزانية  في  مدرج 
الميزانية  في  المدرجة  الغاز  إيرادات  وقدرت  2020م(.  لعام 
عن   %15 بنسبة  أقل  أي  عماني،  ريال  مليون   1.870 بنحو 
الفعلية  اإليرادات  من  أعلى   %0.5( 2020م  ميزانية  تقديرات 
الميزانية  تقديرات  أشارت  آخر،  جانب  ومن  2020م(.  لعام 
2021م  خالل   %7.3 بنسبة  النفطية  غير  اإليرادات  ارتفاع  إلى 
بالمقارنة مع ميزانية 2020م )19% أعلى من اإليرادات الفعلية 
المتوقع  التحصيل  زيادة  إلى  ذلك  ويعزى  2020م(،  لعام 
توقعات  10.3(. وتشير  بياني  والرسوم )رسم  الضرائب  من 
ميزانية 2021م إلى انخفاض إجمالي اإلنفاق الحكومي بنسبة 
17.6% ليبلغ 10.880 مليون ريال عماني مقارنة بـــ 13.200 مليون 
عن   %15.8 بنسبة  أقل  وهو  2020م،  ميزانية  في  عماني  ريال 

تنمية  إنشاء شركة  2020م. ومع  الفعلية خالل عام  األرقام 
طاقة ُعمان، تم فصل المصروفات الخاصة بإنتاج النفط 
المصروفات  وستشكل  الميزانية.  تقديرات  من  والغاز 
اإلنفاق، في حين ستبلغ حصة  إجمالي  82.9% من  الجارية 
والمساهمات   ،%8.3 نحو  االستثمارية  المصروفات 
ميزانية  تقديرات  إجمالي  من   %8.8 نحو  األخرى  والنفقات 
2021م )رسم بياني 11.3(. كما وتضمنت الميزانية بندا جديدا 
ضمن المصروفات وهو »مخصصات القروض المدفوعة 
الدين  لسداد  مخصصات  تحديد  إلى  يهدف  الذي  سلفا« 
ميزانية  في  العجز  قدر  ولقد  المستقبل.  في  الحكومي 
المحلي  الناتج  )8% من  ريال عماني  2.240 مليون  عند  2021م 
العجز  يكون  التقديرات  هذه  إلى  واستنادا  اإلجمالي(، 
2015م. عام  منذ  مستوياته  أدنى  ضمن  2021م  ميزانية  في 
وبالمقارنة مع األرقام الفعلية لعام 2020م، من المتوقع أن 
أن  على   ،%49.3 بنسبة  2021م  خالل  المالي  العجز  ينخفض 
يتم تمويل 73% من العجز المتوقع عن طريق االقتراض 
الداخلي والخارجي، في حين سيتم تمويل النسبة المتبقية 

27% من خالل السحب من االحتياطيات.



الفصل الثالث52

جدول )٣-1( 
مؤشرات إدارة المالية العامة

*2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيـــان

16.0- 7.9- 7.6- 13.9- 21.1- الفائض )+( /العجز )-( المالي كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )%(

30.7 31.7 31.4 31.4 30.2 إجمالي اإليرادات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)%(

14.2 18.3 18.7 17.2 14.5  إيرادات النفط )صافي( كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

46.7 39.6 39.0 45.2 51.3 إجمالي اإلنفاق كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

34.1 28.5 28.0 32.9 37.0 المصروفات الجارية كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

8.9 8.3 8.3 9.8 11.6 المصروفات االستثمارية كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

3.8 3.1 2.7 2.6 2.6 المساهمات والنفقات األخرى كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )%(

46.3 57.6 59.7 55.0 48.0 حصة إيرادات النفط من إجمالي اإليرادات )%(

73.2 72.0 71.9 72.7 72.2 حصة المصروفات الجارية من إجمالي اإلنفاق )%(

* أرقام مبدئية
مالحظــة : الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لعــام 2018م ومــا بعــده مقاســا حســب منهجيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الجديــدة، فــي حيــن أن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و 2017م محتســب وفــق منهجيــة قديمــة. عليــه، ال يمكــن مقارنــة المعــدل إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و 2017م 

بشــكل دقيــق مــع الســنوات الالحقــة.
المصدر: وزارة المالية والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )٣-2( ملخص المالية العامة
)مليون ريال عماني(

نسبة 
التغير  

 )%(
2020/19

نسبة 
التغير  

 )%(
2019/1٨

*2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيـــان

19.7- ٣.٣- ٨50٣.2 105٨٨.٧ 10949.6 ٨514.1 ٧60٨.2 اإليــــــــرادات 

35.4- 6.7- 3937.5 6098.5 6536.4 4681.8 3651.2    إيرادات النفط )صافي(

2.1- 6.4- 1860.2 1900.5 2030.8 1524.3 1536.6    إيرادات الغاز 

10.5- 4.4 2087.1 2331.5 2233.3 2173.7 2113.6    إيرادات جارية أخرى

87.4 46.9- 132.9 70.9 133.4 130.4 15.8    إيرادات رأسمالية

- - 485.5 187.3 15.7 3.9 291.0    استردادات رأسمالية

2.2- 2.9- 12925.٧ 1٣211.2 1٣599.2 122٧٣.٧ 1290٨.2 إجمالي اإلنفــاق العام 

0.5- 2.٧- 945٨.9 9506.٣ 9٧٧٣.2 ٨91٨.0 9٣19.9    المصروفات الجارية 

15.6- 13.4- 2834.8 3358.5 3878.5 3487.5 4068.5    الدفاع واألمن القومي

2.1 2.6 4580.6 4486.8 4373.7 4550.1 4539.3    الوزارات المدنية

30.5 10.6 891.9 683.6 618.3 371.4 138.4 خدمة الدين العام

4.2 8.0 424.4 407.2 377.1 329.0 379.1    مصروفات إنتاج النفط )جارية(

27.5 8.5 727.2 570.2 525.6 180.0 194.6    مصروفات إنتاج الغاز

10.٧- 4.5- 2461.5 2٧5٧.0 2٨٨٨.1 2655.4 292٨.6     المصروفات االستثمارية 

19.1- 10.4 1071.8 1324.9 1199.9 1334.1 1384.0    المصروفات اإلنمائية للوزارات المدنية

45.7- - 45.1 83.1 - - -  المصروفات اإلنمائية للشركات الحكومية

16.0- 16.1- 7.9 9.4 11.2 11.3 18.1    المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية

2.3 3.9- 905.9 885.5 921.3 750.0 842.6    مصروفات إنتاج النفط )رأسمالية(

5.1- 39.9- 430.8 454.1 755.7 560.0 683.9    مصروفات إنتاج الغاز

6.1 1.1 1005.٣ 94٧.9 9٣٧.9 ٧00.٣ 659.٧     المساهمات والنفقات األخرى

6٨.6 1.0- 4422.5- 2622.5- 2649.6- ٣٧59.6- 5٣00.0- الفائض )+( / العجز )-( 

- - 4422.5 2622.5 2649.6 ٣٧59.6 5٣00.0 وسائل التمويل 

- - 500.0 400.0 300.0 500.0 1500.0    تمويل من االحتياطيات

- - 1222.7 1681.0 2941.1 4093.3 3875.9    صافي االقتراض

- - 739.1 200.0 400.0 400.0 300.0    صافي اصدار سندات حكومية

- - 1960.7 341.5 991.5- 1233.7- 375.9-    صافي حركة الحسابات الحكومية

* أرقام مبدئية
المصدر: وزارة المالية
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جدول )٣-٣(

تفاصيل اإليرادات الجارية األخرى

)مليون ريال عماني(

نسبة التغير  
2020/19 )%( *2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيـــان

16.9- 1199.2 1442.٧ 126٣.9 1142.0 1141.0 أ - إيرادات الضرائب والرسوم 

25.0- 468.4 624.8 463.1 366.5 388.6      ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات

6.6- 545.1 583.5 523.5 513.5 449.5      رسوم على الرخص وغيرها

20.8- 185.7 234.4 277.3 262.0 302.9      رسوم )ضرائب( جمركية 

0.1- ٨٨٧.9 ٨٨٨.٧ 969.4 10٣1.٧ ٧٧4.٣ ب - إيرادات غير ضريبية 

58.4- 20.9 50.3 53.9 97.0 86.7       إيرادات الميــــاه

42.6- 41.1 71.6 68.8 69.7 49.1       إيرادات المطارات

22.2- 0.7 0.9 0.9 1.1 0.8       إيرادات الموانىء

2.6- 73.7 75.7 0.2 78.2 106.8       األتاوة مقابل خدمات االتصاالت العامة

11.2- 9.5 10.7 15.3 11.4 8.9        فائض الهيئات العامة

14.8- 17.9 21.0 19.3 21.1 16.3        إيرادات تأجير عقارات حكومية

8.9- 237.5 260.6 428.4 186.1 193.5       دخل االستثمارات الحكوميــة

60.9- 8.1 20.7 49.1 29.4 9.8       فوائد على ودائع البنوك واإلقراض

22.8- 40.4 52.3 62.7 59.4 58.5       رسوم الهجرة والجوازات

10.4- 50.1 55.9 75.8 58.6 39.1      رسوم وأتعاب إدارية مختلفة

0.9- 123.9 125.0 103.9 113.8 119.8      تعويضات وغرامات وجزاءات

31.5- 7.4 10.8 13.4 15.3 12.2      إيرادات تعدين

- 225.6 60.2 47.5 117.9 50.4      إيرادات متنوعة

57.4- 31.1 73.0 30.2 172.7 22.4       إيرادات أخـــرى 

- - - - - 198.3 ج - صافي المعونات

10.5- 20٨٧.1 2٣٣1.5 22٣٣.٣ 21٧٣.٧ 211٣.6 المجمـــوع

* أرقام مبدئية
المصدر: وزارة المالية
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جدول )٣-4(

المصروفات المدنية الجارية حسب نوع اإلنفاق

)مليون ريال عماني(

نسبة التغير  
2020/19 )%( *2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــــان

٣.9 ٣4٨٨.4 ٣٣5٨.٣ ٣214.4 ٣٣66.2 ٣٣05.9 والمســتحقات  والبــدالت  الرواتــب  مجمــوع   - أ 
ى  األخــر

8.2 1809.7 1672.7 1593.5 1652.2 1658.4      الرواتب واألجـور

7.0 1352.4 1264.0 1208.3 1292.4 1304.8      البــــــدالت

38.5 243.9 176.1 167.1 174.7 191.1      المستحقات األخرى

66.4- 82.4 245.5 245.5 246.9 151.6      حصة الحكومة في صندوق تقاعد الموظفين

0.5 ٧54.٣ ٧50.٣ ٧15.9 ٧٣6.5 ٧٨1.9 ب - مجموع المستلزمات السلعية والخدمية 

11.8 237.3 212.3 189.2 210.4 189.4       المستلزمات السلعية 

6.3- 400.9 427.7 413.9 413.6 473.4       المستلزمات الخدمية 

3.1 108.9 105.6 112.8 112.5 119.1       مصروفات خدمات حكومية 

54.3 7.1 4.6 - - -      أخرى

10.٧- ٣٣٧.9 ٣٧٨.2 44٣.4 44٧.4 451.5 ج - مجموع الدعم والتحويالت الجارية األخرى

2.1 45٨0.6 44٨6.٧ 4٣٧٣.٧ 4550.1 45٣9.٣  جملة المصروفات المدنية الجارية

* أرقام مبدئية
المصدر: وزارة المالية

* أرقام مبدئية
المصدر: وزارة المالية

جدول )٣-5(
المصروفات المدنية الجارية حسب التخصصات الوظيفية

)مليون ريال عماني(
نسبة 

التغير  )%( 
2020/19

*2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــــان

6.2- 552.2 588.9 558.6 561.6 569.5 الخدمات العامة 
5.9 138.9 131.2 125.0 130.0 135.4 األمن والنظام العام 
6.1 1810.1 1705.7 1584.8 1664.1 1702.4 التعليم 

31.1 932.0 711.1 660.8 742.7 725.0 الصحـة

37.8- 281.0 451.9 471.6 479.4 431.6 الضمان والرعاية االجتماعية 
10.2- 429.5 478.2 494.9 560.3 557.6 اإلسكـــــان
7.7 230.8 214.3 218.8 220.6 221.5 الترفيه والثقافة والشئون الدينية 
7.8- 4.7 5.1 4.5 4.4 4.6 الطاقة والوقود
14.3 65.4 57.2 56.2 57.8 60.9 الزراعة وشئون الغابات وصيد األسماك

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين والتصنيع واإلنشاءات

9.6- 55.4 61.3 59.0 56.9 61.4 النقل والمواصالت
10.4 69.8 63.2 63.1 60.6 69.4 شئون اقتصادية أخرى

42.2- 10.8 18.7 76.4 11.7 - أخرى
2.1 45٨0.6 44٨6.٨ 4٣٧٣.٧ 4550.1 45٣9.٣ جملة المصروفات المدنية الجارية 
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جدول )٣-6( المصروفات المدنية االنمائية حسب التخصصات الوظيفية )مليون ريال عماني(

نسبة التغير  
2020/19 )%( *2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــــان

55.6- 72.0 162.2 119.3 99.1 95.9 الخدمات العامة 

- 26.3 4.0 4.8 6.0 3.9 األمن والنظام العام 

8.2 194.5 179.8 190.9 167.8 253.1 التعليم 

0.0 21.6 21.6 25.5 20.6 35.1 الصحـة

- 44.3 2.8 3.4 4.4 5.2 الضمان والرعاية االجتماعية 

1.2 271.5 268.3 338.0 318.2 385.7 اإلسكـــــان

47.8- 11.7 22.4 25.5 15.1 15.2 الترفيه والثقافة والشئون الدينية 

- 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 الطاقة والوقود

3.3- 17.4 18.0 25.0 29.3 38.1 الزراعة وشئون الغابات وصيد األسماك

- 47.1 5.1 0.1 2.5 2.3 التعدين والتصنيع واإلنشاء

39.6- 277.4 459.4 395.9 503.3 532.3 النقل والمواصالت

51.6- 87.6 181.0 71.4 167.7 17.1 شئون اقتصادية أخرى

19.1- 10٧1.٨ 1٣24.9 1199.9 1٣٣4.1 1٣٨4.0 جملة المصروفات المدنية الجارية 

* أرقام مبدئية                         المصدر: وزارة المالية

جدول )٣-٧( المساهمات والنفقات األخرى )مليون ريال عماني(

نسبة التغير  
2020/19 )%( *2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــــان

6.8- 72.8 78.1 115.7 82.7 203.4 مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

15.7- 31.1 36.9 25.9 25.2 25.3 دعم فوائد القروض التنموية واإلسكانية

20.9 725.3 600.0 476.6 380.0 278.8 الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء

37.9- 1.8 2.9 4.8 3.9 3.8 دعم السلع الغذائية األساسية

20.5- 151.2 190.1 142.8 72.8 41.0 الدعم التشغيلي للشركات الحكومية

42.1- 23.1 39.9 20.0 21.0 17.1 دعم المنتجات النفطية

- - - 152.1 114.7 90.3 المصروفات االستثمارية للشركات الحكومية

6.1 1005.٣ 94٧.9 9٣٧.9 ٧00.٣ 659.٧ جملة المساهمات والنفقات األخرى

* أرقام مبدئية                         المصدر: وزارة المالية

* أرقام مبدئية
** ال تعكــس هــذه األرقــام ديــن الســلطنة بشــكل عــام نظــرًا ألنهــا ال تشــمل الديــون غيــر الحكوميــة، وبالتالــي فأنهــا غيــر قابلــة نهائيــًا للمقارنــة مــع المؤشــرات المعياريــة للديــن 

التــي تنشــرها الــدول األخــرى.
*** تخص الدين الخارجي للحكومة فقط. وتتضمن نسبة خدمة الدين )مدفوعات سداد األصل زائد مدفوعات الفائدة( كنسبة من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

مالحظــة : الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لعــام 2018م ومــا بعــده مقاســا حســب منهجيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الجديــدة، فــي حيــن أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 
2016م و 2017م محتســب وفــق منهجيــة قديمــة. عليــه، ال يمكــن مقارنــة المعــدل إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعامــي 2016م و 2017م بشــكل دقيــق مــع الســنوات الالحقــة.

المصدر: وزارة المالية

جدول )٣-٨( مؤشرات الدين الحكومي )مليون ريال عماني(
نسبة التغير  

2020/19 )%( *2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــــان

11.7 18756.0 16791.2 14755.0 11612.0 7347.0 إجمالي الدين الحكومي )مليون ريال عماني( 

- 1072.9 327.3 359.5 307.2 237.2 مدفوعات لسداد أصل الدين )مليون ريال عماني( 

30.5 891.9 683.6 618.3 371.4 138.4 مدفوعات الفوائد )مليون ريال عماني( 

مؤشرات المديونية **      

34.6 67.7 50.3 42.3 42.8 29.2 نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
- 9.0 4.1 3.9 2.6 1.5 نسبة خدمة الدين )%( ***
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جدول )9-٣( األرقام التقديرية والفعلية للميزانية العامة )مليون ريال عماني(

  نسبة التغير 
)%(   ميزانية 2021 / 

الفعلي 2020

    
ميزانية      
     2021

  نسبة التغير 
)%(

  الفعلي 2020 / 
ميزانية 2020

البيــــــان    ميزانية 2020           الفعلي 2020     

1.6 ٨640.0 20.5- ٨50٣.2 10٧00.0 إجمالي اإليــــــــرادات:

9.8- 3550.0 28.4- 3937.5 5500.0 إيرادات النفط )صافي(

0.5 1870.0 15.4- 1860.2 2200.0 إيرادات الغاز 

43.7 3000.0 14.8- 2087.1 2450.0 إيرادات جارية أخرى

50.5 200.0 11.4- 132.9 150.0 إيرادات رأسمالية

95.9- 20.0 21.4 485.5 400.0 استردادات رأسمالية

15.٨- 10٨٨0.0 2.1- 12925.٧ 1٣200.0 إجمالي اإلنفــاق العام:

4.6- 9020.0 ٣.٨- 945٨.9 9٨٣0.0 )أ( المصروفات الجارية:

4.6 2965.0 17.8- 2834.8 3450.0 الدفاع واألمن القومي

11.0- 4075.0 0.2- 4580.6 4590.0 الوزارات المدنية

- - 17.9 424.4 360.0 مصروفات إنتاج النفط )جارية(

- - 282.7 727.2 190.0 مصروفات إنتاج الغاز

- 780.0 - - 380.0 مصروفات شراء الغاز

- 1200.0 - 891.9 860.0 خدمة الدين العام

6٣.4- 900.0 5.٣- 2461.5 2600.0 )ب( المصروفات االستثمارية:

16.0- 900.0 10.7- 1071.8 1200.0 المصروفات اإلنمائية للوزارات المدنية

- - - 45.1 100.0 المصروفات اإلنمائية للشركات الحكومية

- - - 7.9 - المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية

- - 13.2 905.9 800.0 مصروفات إنتاج النفط )رأسمالية(

- - 13.8- 430.8 500.0 مصروفات إنتاج الغاز

4.5- 960.0 ٣0.6 1005.٣ ٧٧0.0 )ج( المساهمات والنفقات األخرى

49.٣- 2240.0- ٧6.9 4422.5- 2500.0- الفائض )+( / العجز )-( :

- 2240.0 - 4422.5 2500.0 وسائل التمويل:

- 600.0 - 500.0 500.0 تمويل من االحتياطيات

- 948.0 - 1222.7 1500.0 صافي االقتراض

- 692.0 - 739.1 500.0 صافي سندات التنمية

- 0.0 - 1960.7 - صافي حركة الحسابات الحكومية

المصدر: وزارة المالية



النقود والبنوك والمؤسسات 
المالية



التقرير السنوي 2020



الفصل  الرابع60

رسم بياني )4-1أ(: سرعة دوران )تداول( النقود ومضاعف النقود

٢٠١٨ ٢٠١٩

١

٢

٣

٤

٠

سرعة دوران (تداول) النقود مضاعف النقود

٥

٢٠١٧

٦

٢٠٢٠

٧

٢٠١٦

اتسمت تأثيرات الجائحة على البنوك والمؤسسات المالية 
المصرفي  القطاع  ظل  إذ  التأثير  منخفضة  كانت  بأنها 
لأنشطة  دعمه  في  واستمر  والمرونة،  بالمتانة  يتمتع 
عمليات  تسهيل  أجل  ومن  2020م.  عام  خالل  االقتصادية 
سلس،  بشكل  استمراريتها  وضمان  المصرفي  القطاع 
أصدر البنك المركزي الُعماني ثالثة حزم تحفيزية خالل العام 
لتوفير تسهيالت تنظيمية مناسبة وإتاحة مستوى مالئم 
لمواجهة  الفائدة  سعر  خفض  عن  فضال  السيولة  من 
خففت  ولقد  كوفيد19.  جائحة  فرضتها  التي  التحديات 
تداعيات  وطأة  من  البنك  قدمها  التي  التحفيزية  الحزم 
الجائحة فتم تأجيل سداد عدد من القروض لتمكين األفراد 
مع  التعامل  من  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 
إلى  ونظرا  المالية.  التدفقات  بانقطاع  المرتبطة  األضرار 
في  النقدية  السياسة  ظلت  الثابت،  الصرف  سعر  نظام 
األمريكية.  الواليات  في  نظيرتها  إلى  تستند  السلطنة 
تماشيا  األجل  قصيرة  الفائدة  معدالت  خفض  تم  وعليه، 
الُعماني في  المركزي  البنك  مع خفض األسعار من قبل 

مارس 2020م.

المؤشرات النقدية والمصرفية

سجل القطاع المصرفي خالل عام 2020م نموا معتدال بالرغم 
االقتصادية  األنشطة  واجهته  الذي  الحاد  االنكماش  من 
أسعار  تراجع  العام  شهد  ولقد  الجائحة.  تفشي  وسط 
التدريجي  بالتعافي  بدأت  أنها  إال  ملحوظ  بشكل  النفط 
بنهاية 2020م. وباإلضافة إلى انخفاض أسعار النفط، شكل 
عبئا  النفطية  غير  األنشطة  نمو  معدالت  في  التراجع 

الظروف  التأثيرات  طالت  إذ  العامة،  المالية  على  إضافيا 
المركزي  البنك  ميزانية  شهدت  ولقد  للبالد.  النقدية 
ظل  في  2020م  عام  خالل   %6.4 بمعدل  تراجعا  الُعماني 
انخفاض قيمة األصول األجنبية بنسبة 9.9%، بينما سجلت 
المؤشرات النقدية والمصرفية األخرى نموا معتدال خالل 
العام في ظل نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 
1.7% لتصل قيمتها إلى 35.8 مليار ريال عماني بنهاية 2020م. 
كما ارتفع االئتمان المصرفي بنسبة 3.3% ليصل إلى 26.7 
مليار ريال عماني بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 
2.1% خالل العام. ولقد تحسن وضع القطاع المصرفي من 
حيث رأس المال خالل عام 2020م، حيث ارتفعت نسبة كفاية 
رأس المال بمقدار 18.9% بنهاية العام مقارنة بنسبة %18.5 
تغطية  نسبة  بلغت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  2019م.  عام  في 
السيولة لدى البنوك نحو 196.3% بنهاية ديسمبر 2020م في 
مما   ،%116.7 المستقر  التمويل  صافي  نسبة  بلغت  حين 
يعكس توافر السيولة بمستوى مالئم للوفاء بااللتزامات. 
هذا وسجل التعميق المالي وفقا للعديد من المؤشرات 
تحسنا خالل العام، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع الحاد 
ارتفعت نسبة  المحلي اإلجمالي االسمي. ولقد  الناتج  في 
 %77.4 اإلجمالي من  المحلي  الناتج  إلى  المصرفي  االئتمان 
في عام 2019م إلى 96.3% خالل عام 2020م، كما تحسنت نسبة 
الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 70.9% إلى 
87.2% خالل الفترة ذاتها. ومع ذلك، فلقد شهدت سرعة 
2020م  عام  تراجعا طفيفا في  الواسع  بمعناه  النقد  دوران 
أ،   4.1 بياني  2019م )رسم  1.7 في عام  بـــ  إلى 1.3 مقارنة  لتصل 

ب، ج(.
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المحلي  الناتج  إلى  المصرفي  واالئتمان   )M2 الواسع  بمعناه  النقد  )عرض  المحلية  السيولة  نسبة  )4-1ب(:  بياني  رسم 
اإلجمالي غير النفطي

٨٠

١٠٠

١٢٠

٦٠

١٦٠
١٤٠

٢٠١٨ ٢٠١٩٢٠١٧ ٢٠٢٠٢٠١٦

نسبة االئتمان المصرفي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
غير  النفطي

نسبة عرض النقد  بمعناه الواسع M2 إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي غير  النفطي

رسم بياني )4-1ج(: نسب النقد والودائع

٢٠١٦ ٢٠١٩٢٠١٨

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٠

نسبة الودائع تحت الطلب بالريال الُعماني إلى 
M2 عرض النقد بمعناه الواسع

نسبة النقد لدى الجمهور إلى عرض 
M2 النقد بمعناه الواسع

نسبة الودائع ألجل بالريال الُعماني إلى عرض 
M2 النقد بمعناه الواسع

٢٠١٧ ٢٠٢٠

اإلجماليات النقدية

االحتياطي،  النقد  بدوت  النقدية،  اإلجماليات  شهدت 
تراجع األنشطة  الرغم من  2020م على  نموا جيدا خالل عام 
االحتياطي  النقد  سجل  المقابل،  وفي  االقتصادية. 
)القاعدة النقدية( تراجعا بنسبة 8.2% خالل العام نظرا إلى 
انخفاض ودائع البنوك )على صورة أرصدة المقاصة( لدى 
البنك المركزي الُعماني بقيمة 1.3 مليار ريال عماني بنهاية 
العام  في  عماني  ريال  مليار   1.7 بــــ  مقارنة  2020م  ديسمبر 
 %7.8 بنسبة  المتداول  النقد  ارتفع  حين  في  سبقه،  الذي 
خالل العام. وعالوة على ذلك، سجل عرض النقد بمعناه 
الواسع نموا بنسبة 8.9% خالل عام 2020م نظرا لزيادة النقد 
ألجل.  والودائع  التوفير  وودائع  الجمهور  لدى  المتداول 
وضمن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع، سجل عرض 
النقد بمعناه الضيق زيادة طفيفة بنسبة 4.1%، بينما حقق 
 ،%10.8 بنسبة  نموا ملحوظا  الجمهور  لدى  المتداول  النقد 
فضال عن معدل نمو بنسبة 2% في الودائع تحت الطلب. 
كما سجل شبه النقد زيادة بنسبة 11%، ويعزى ذلك بشكل 
التوفير بالعملة المحلية بنسبة  ارتفاع ودائع  إلى  أساسي 
وعلى   .%7.9 بنسبة  ألجل  الودائع  زيادة  جانب  إلى   ،%14.9

بنسبة  األجنبية  بالعملة  الودائع  حصة  ارتفاع  من  الرغم 
شبه  ضمن  انخفضت  حصتها  أن  إال  العام،  خالل   %7.5
النقد بمقدار 13.8% مقارنة بــــ 14.2% في العام الذي سبقه. 
التوفير والودائع  المتصاعد في حصة ودائع  النمو  ويعزى 
تفشي  من  الناتجة  اليقين  عدم  حالة  إلى  جزئيا  ولو  ألجل، 
الجائحة وقيود الحركة، مبشرا بزيادة المعدل العام لالدخار 

في االقتصاد الوطني واالستثمارات المستقبلية.

المسح النقدي

جاء التوسع في عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة %8.9 
مدفوعا باألصول المحلية، بينما انخفضت قيمة األصول 
األجنبية لدى القطاع المصرفي خالل عام 2020م )جدول 4.4(. 
فلقد حققت األصول المحلية زيادة ملحوظة بلغت %23.4 
مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% في عام 2019م. وتعزى سبب 
هذه الزيادة بشكل كبير إلى ارتفاع صافي المطلوبات على 
الحكومة من قبل البنك المركزي الُعماني والبنوك التجارية 
في  الحاصل  االرتفاع  من  كال  يعكس  مما   ،%55.7 بنسبة 
الودائع  حصة  وانخفاض  الحكومة  على  المطلوبات 
الحكومية لدى القطاع المصرفي نظرا لالحتياجات المالية 
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رسم بياني )4-2(: حقن السيولة والنمو في االئتمان والودائع

يناير ٢٠٢٠

١.٠

٣.٠

٠.٠

٢.٠

٤.٠

٥.٠

٦.٠

االئتمانعمليات إعادة الشراء (المقياس األيمن)

فبراير ٢٠٢٠ مارس ٢٠٢٠ ابريل ٢٠٢٠ مايو ٢٠٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يوليو ٢٠٢٠ اغسطس ٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

الودائع

٥٠

١٥٠

٠

١٠٠

٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠
٤٥٠
٥٠٠

خالل عام 2020م. وعموما، ارتفعت نسبة االئتمان الممنوح 
القطاع  لدى  الحكومية  الودائع  انخفضت  بينما   %34 إلى 
المصرفي بنسبة 17.8% خالل العام. وشهد صافي األصول 
الُعماني  المركزي  )البنك  المصرفي  للقطاع  األجنبية 
والبنوك التجارية( تراجعا بمقدار 28.4%، ويعزى ذلك بشكل 
أساسي إلى انخفاض ودائع البنوك التجارية في الخارج. كما 
يعكس تراجع قيمة صافي األصول األجنبية إلى انخفاض 
الستيفاء  الُعماني  المركزي  البنك  لدى  األجنبية  األصول 
قبل  من  الودائع  وسحب  المدفوعات  ميزان  متطلبات 
الحكومة والتي شكلت العملة األجنبية حصة كبيرة منها. 
المقيمين  غير  أرصدتها مع  التجارية  البنوك  كما خفضت 
بشكل جزئي لزيادة استثماراتها المحلية. وانخفض صافي 
قيمة األصول األجنبية لدى البنك المركزي الُعماني ليصل 
إلى 711 مليون ريال عماني خالل عام 2020م، في حين انخفض 
صافي قيمة األصول األجنبية لدى البنوك التجارية ليصل 

إلى 696 مليون ريال عماني.

السياسة النقدية للبنك المركزي الُعماني

المركزي  للبنك  النقدية  الرئيسي للسياسة  الهدف  يتمثل 
الُعماني في الحفاظ على معدالت منخفضة للتضخم إلى 
ضمن  الطويل  المدى  على  االقتصادي  النمو  دعم  جانب 
نظام  السلطنة  تتبنى  حيث  الثابت،  الصرف  سعر  إطار 
انتهاج  بالتزامن مع  األمريكي  بالدوالر  العماني  الريال  ربط 
من  يحد  الذي  المفتوح  الرأسمالي  الحساب  سياسة 
سعر  وجود  ومع  مستقلة.  نقدية  سياسة  اتخاذ  إمكانية 
سعر  لتعديل  أكبر  مرونة  لتوفير  الليبور  المرجعي  الفائدة 
الفائدة المحلي. إال أنه ومع ترجيح تعليق استخدام معادلة 
المركزي  البنك  قرر  2021م،  بنهاية  رسمي  بشكل  الليبور 
على  المستهدف  بالسعر  األداة  هذه  استبدال  الُعماني 
تم  إذ  المرجعي،  الفائدة  سعر  ليكون  الفيدرالية  األموال 
إقرار  تم  كما  2020م.  مارس   18 تاريخ  من  تطبيقه  في  البدء 

الُعماني  المركزي  البنك  لدى  الشراء  إعادة  سعر  تعديل 
وفق السعر المستهدف على األموال الفدرالية ليكون 50 
نقطة أساس للحساب مقابل عالوة المخاطر المتفاوتة 

للدولتين.

ويتمتع البنك المركزي بعدد كافي من األدوات الالزمة إلدارة 
أوضاع السيولة المحلية ودعم األنشطة االقتصادية من 
خالل ضمان توفر مستويات كافية لالئتمان في االقتصاد. 
ونظرا الرتباط سعر إعادة الشراء للبنك المركزي الُعماني 
أي  تؤثر  الفدرالية،  األموال  على  المستهدف  بالسعر 
مباشر  بشكل  األمريكية  الواليات  في  حاصلة  تغييرات 
بالسياسة النقدية للبنك المركزي. ففي عام 2020م، خفض 
 150 بمقدار  الفائدة  سعر  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي 
نقطة أساس على مرحلتين خالل شهر مارس مع بداية 
الُعماني  المركزي  البنك  خفض  عليه،  الجائحة.  تفشي 
بدوره سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصل 
بزيادة  المركزي  البنك  2020م. كما قام  0.500% في مارس  إلى 
مستوى السيولة للتعامل مع حاالت عدم اليقين الناتجة 
الشهري  السيولة  ضخ  متوسط  بلغ  إذ  الجائحة،  عن 
ريال  مليون   154.3 نحو  الشراء  إعادة  عمليات  خالل  من 
بلغ  شراء  إعادة  سعر  )بمتوسط  2020م  عام  خالل  عماني 
والذي  2019م  عام  خالل  المسجل  عن  يزيد  مما   ،)%0.823
ريال عماني )بمتوسط سعر إعادة شراء  بلغ 61.3 مليون 
بلغ 2.735%( )جدول 5.4(. ويعزى السبب وراء طلب رفع 
مستوى السيولة من خالل عمليات إعادة الشراء بشكل 
بالجائحة. ويشير  المرتبطة  اليقين  إلى حالة عدم  أساسي 
إلى  البنوك  لجوء  انخفاض  إلى  العام  السائد خالل  النمط 
الوباء.  تدني حدة  العام مع  بنهاية  الشراء  إعادة  عمليات 
خالل  البنوك  بين  ما  اإلقراض  فائدة  سعر  انخفض  كما 
المركزي  للبنك  الشراء  إعادة  سعر  مع  تماشيا  العام 

الُعماني )رسم بياني 2.4(.
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سعر الفائدة  في سوق ما بين 
البنوك المحلية لليلة واحدة
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 1 توقف إصدار شهادات اإليداع المتصاص فائض السيولة واستبدالها بمزادات أذون الخزيبة، على الرغم من أن سندات الخزينة غير مطابقة تماما للدور الذي تؤديه شهادات اإليداع 
لدى البنك المركزي الُعماني في امتصاص السيولة.

األسواق المالية

المرتفعة  السيولة  ذات  العميقة  المالية  األسواق  تعتبر 
من أهم العناصر األساسية لتطوير القطاع المالي الذي ال 
النقدية  االنتقال السلس ألثر السياسة  إتاحة  يعمل على 
المحدودة بمستوى  الموارد  أيضا تخصيص  بل  فحسب، 
من الكفاءة والفعالية. وإدراكا باألهمية الكبيرة لهذا األمر، 
الجهود  العامة  السياسات  المعنية بوضع  الجهات  تبذل 
لتطوير وتنمية هذه األسواق، إذ أن تطوير البنى األساسية 
مساهمة  لضمان  أساسيا  عامال  يعتبر  المالي  للسوق 
المستهدفات  تحقيق  في  فاعل  بشكل  المالي  القطاع 
المحددة ضمن رؤية ُعمان 2040م. وعالوة على ذلك، تعمل 
المخاطر  وتقاسم  والتداول  للتمويل  المالئمة  األدوات 
كفاءة  وتحسين  المالي  العمق  لتعزيز  المجال  إتاحة  على 
األسواق المالية. وبالنظر إلى سياسة السلطنة للحساب 
تأتي  الثابت،  الصرف  سعر  ونظام  المفتوح  الرأسمالي 
أنشطة األسواق المالية مدفوعة بالتطورات االقتصادية 
والعالمي على حد سواء. وتتضمن  المحلي  الصعيد  على 
الناشئة  التطورات  أبرز  الفصل  هذا  من  اآلتية  األقسام 
ضمن األسواق المالية في السلطنة )سوق النقد، وسوق 

رأس المال، وسوق النقد األجنبي(.

سوق النقد

الوساطة  رئيسيا ضمن قطاع  النقد عنصرا  يعتبر سوق 
البنك  ويقوم  النقدية.  السياسة  أثر  وانتقال  المصرفية 
المركزي الُعماني بإدارة إجمالي السيولة من خالل توظيف 
األدوات غير المباشرة مثل عمليات إعادة الشراء وغيرها 
إلى  باإلضافة  السيولة  لضخ  المتاحة  التسهيالت  من 
شهادات اإليداع 1 . عليه، يقوم البنك المركزي بإدارة نقص 
السيولة على األموال في األجل القصير بالتزامن مع التأثير 

السياسة  لحالة  وفقا  ذاته  األجل  في  الفائدة  أسعار  على 
النقدية المتخذة. 

بالسلطنة  المحلية  النقدية  األوضاع  تعتبر  عموما، 
انعكاسا لأوضاع النظيرة في الواليات المتحدة األمريكية 
مقابل  العماني  للريال  الثابت  الصرف  سعر  لنظام  نظرا 
وعليه،  المفتوح.  الرأسمالي  والحساب  األمريكي  الدوالر 
يتم ضخ السيولة الالزمة من خالل عمليات إعادة الشراء 
األموال  فائدة  بسعر  يرتبط  الذي  الشراء  إعادة  بسعر 
الفيدرالية، لذلك تتبع أسعار الفائدة في السلطنة بشكل 
ومع  األمريكية.  الواليات  في  السائدة  نظيراتها  تلقائي 
2020م،  عام  خالل  االستثنائية  الظروف  من  العديد  نشوء 
تبنى االحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية ميّسرة من خالل 
إبقاء أسعار الفائدة قصيرة األجل ثابتة بالقرب من الصفر، 
إذ قام االحتياطي الفيدرالي في مارس 2020م بخفض سعر 
على  المستهدف  السعر  يتراوح  بحيث  مرتين  الفائدة 
0.00% إلى 0.25%. وتبعا لذلك، قام  األموال الفيدرالية ما بين 
الشراء، كما  إعادة  الُعماني بخفض سعر  المركزي  البنك 
انخفضت أسعار سوق النقد في السلطنة بشكل ملحوظ 
خالل العام. وبلغ سعر الفائدة ما بين البنوك لليلة الواحدة 

0.7% في ديسمبر 2020م مقارنة بــــــ 2.139% في عام 2019م.

ويعزى سبب االنخفاض الحاصل في أسعار سوق النقد 
بين  ما  الفجوة  اتساع  إلى  2020م  عام  خالل  السلطنة  في 
معدالت النمو في االئتمان والودائع وبين صافي تدفقات 
المصرفية  التحركات  استمرت  كما  األجنبية.  العملة 
الواحدة  لليلة  البنوك  بين  ما  الفائدة  بأسعار  والمرتبطة 
الفيدرالية  األموال  فائدة  أعلى من سعر  بتسجيل معدل 
سعر  لتوجهات  اتباعها  من  الرغم  على  2019م،  عام  خالل 

فائدة األموال الفيدرالية )رسم بياني 3.4(.
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التقليدية  البنوك  بين  ما  سوق  أنشطة  وانخفضت 
)اقتراضًا وإقراضًا( من 64.1 مليون ريال عماني في عام 2019م 
لتصل إلى 27.89 مليون ريال عماني في عام 2020م. وعالوة 
على ذلك، ومن أجل توفير ما تبقى من احتياجات السيولة، 
من  عليها  الحصول  تم  التي  السيولة  إجمالي  ارتفع  فقد 
الُعماني  المركزي  البنك  مع  الشراء  إعادة  عمليات  خالل 
بنسبة 152% ليصل إلى 1.852 مليون ريال عماني خالل عام 
2019م.  عام  خالل  عماني  ريال  مليون   735.1 بـــ  مقارنة  2020م، 
كما ارتفعت قيمة أذون الخزينة التي تم إصدارها في عام 
1.532 مليون  بـــ  ريال عماني مقارنة  1.773.1 مليون  إلى  2020م 
ريال عماني في عام 2019م )جدول 5.4(. وتجدر اإلشارة إلى أن 
أذون الخزينة ال تعمل على استيفاء احتياجات الحكومة من 
التمويل على المدى القصير فحسب، بل تسهم كذلك في 
تنمية سوق النقد من خالل توفير أسس مرجعية مالئمة.

سوق رأس المال

وتوجيه  تجميع  دورا محوريا في  المال  رأس  يلعب سوق 
وتمويل  الموارد  وتخصيص  واالدخار  األموال  رؤوس 
األنشطة االستثمارية التي تسهم بدورها في الدفع بالنمو 
المتوسط والطويل. ومن  المدى  للدولة على  االقتصادي 
خالل  من  المال  رأس  سوق  يتيح  المالي،  التوسط  خالل 
بين  ما  المباشر  التواصل  على  واألسهم  الدين  قطاعي 
تدفق  حركة  لتسهيل  عنه  والباحثين  المال  رأس  مقدمي 
هيئة  من  كال  عمدت  أهميته،  إلى  ونظرا  المالية.  الموارد 
إلى  والحكومة  للسوق(  المنظمة  )الجهة  المال  سوق 
بتطوير  والكفيلة  المناسبة  السياسات  على وضع  التركيز 
السلطنة.  في  عمله  نطاق  وتوسيع  المال  رأس  سوق 
ومع تطور قطاع األسهم بشكل ملحوظ، سجل قطاع 
في  الماضية  القليلة  سنوات  خالل  التقدم  بعض  الدين 
الحكومية  التنمية  لسندات  المنتظمة  اإلصدارات  ظل 
أن  كما  الميزانية.  عجز  تمويل  في  المساهمة  بهدف 
من  الحكومية  التنمية  لسندات  المنتظمة  اإلصدارات 
شأنها المساهمة في تحقيق المزيد من التطور في سوق 
 من المخاطر 

ٍ
أدوات الدين من خالل توفير منحنى عائد خال

إلى  وباإلضافة  والتسعير.  المرجعية  المقارنة  ألغراض 
التنويع االقتصادي وما سيؤديه من توليد  ذلك، سيعمل 
مصادر  طريق  عن  التمويل  على  إضافية  طلب  معدالت 

تمويل بديلة إلى الدفع بسوق رأس المال وتنميته.

عام  خالل  تنمية  سندات  إصدار  إلى  الحكومة  وعمدت 
2020م على ثالث مراحل وبآجال مختلفة تتراوح من خمسة 
للصكوك  إصدارات  ثالثة  إلى  باإلضافة  أعوام  سبعة  إلى 
السيادية، مسجلة زيادة بنسبة 40% وبقيمة تصل إلى 983 
مليون ريال عماني مقارنة بـــ 700 مليون ريال عماني في العام 

الذي سبقه. وعليه، بلغ الرصيد اإلجمالي لسندات التنمية 
الحكومية 2.800 مليون ريال عماني بنهاية 2020م، بلغت حيازة 
البنوك التجارية والمتخصصة منها 1.511 مليون ريال عماني. 
)استنادا  الحكومية  التنمية  لسندات  الحيازة  نمط  ويشير 
إلى اإلصدار األولي( مع نهاية عام 2020م إلى أن حصة البنوك 
بحصة  التقاعد  صناديق  يليها   ،)%54( األعلى  هي  كانت 
شهدت  اآلخر،  المقابل  وفي  6.4أ(.  )جدول   %37.2 بلغت 
األمر  ملحوظا  تراجعا  الشركات  سندات  سوق  أنشطة 
عام  خالل  االقتصادية  األنشطة  تباطؤ  يعكس  الذي 
األساسية  السندات  من  اثنين  عدد  إصدار  تم  إذ  2020م، 
ريال عماني  4.2 مليون  العام وبقيمة إجمالية بلغت  خالل 
عماني  ريال  مليون   192 بقيمة  إصدارات  بخمس  مقارنة 
األسهم،  سوق  مؤشرات  عن  وبالحديث  2019م.  عام  خالل 
يشير الجدول )6.4ب( إلى وجود انخفاض في أسعار سوق 
مسقط لأوراق المالية، حيث سجل مؤشر سوق مسقط 
30 تراجعا بنسبة 8.1% في عام 2020م، مما يعكس زيادة حالة 
عدم اليقين المرتبطة بتباطؤ النشاط االقتصادي. وتشير 
حجم  انخفاض  إلى  الثانوي  بالسوق  المتعلقة  األرقام 
في  ذلك  وانخفاض   ،%39.4 بنسبة  األسهم  في  التداول 
ذلك،  الرغم من  19.8%. وعلى  بنسبة  السندات  نظيره من 
ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 7.9% خالل العام. ووفقا 
لمؤشرات األداء، فقد بلغت ذروة مؤشر سوق مسقط 30 
خالل العام 4130.9 نقطة في فبراير، بينما بلغ أدنى مستوى 
له 3448.3 نقطة في مارس. كما ظل مؤشر سوق مسقط 
المتوافق مع الشريعة ضعيفا حيث شهد تراجعا بنسبة 
بالمقارنة مع  2020م  إلى 523.6 نقطة في عام  2.32% ليصل 

536.07 نقطة خالل عام 2019م.

سوق النقد األجنبي

وحيد  مصدر  على  السلطنة  اقتصاد  اعتماد  ظل  في 
والتي  النفط  صادرات  وهي  أال  األولى  بالدرجة  لإليرادات 
صرف  سعر  نظام  تبني  يعتبر  األمريكي،  بالدوالر  تحتسب 
يسهم  عليه،  للسلطنة.  مالئمة  األكثر  الطريقة  ثابت 
النشاط  حماية  في  األمريكي  بالدوالر  العماني  الريال  ربط 
الصرف.  بأسعار  المرتبطة  المخاطر  من  االقتصادي 
وعالوة على ذلك، ولكون نظام سعر الصرف الثابت يعمل 
بمثابة مرساة اسمية موثوقة للوصول إلى جميع األهداف 
يعتبر  الكلي،  االقتصادي  االستقرار  فيها  بما  الموضوعة 
الحفاظ عليه هدفا رئيسيا يسعى البنك المركزي الُعماني 
األساسي  المزود  هي  الحكومة  ظلت  وقد  تحقيقه.  إلى 
البنوك  استمرت  بينما  المركزي،  للبنك  األجنبية  للعملة 
من  األجنبية  للعملة  الرئيسي  المشتري  بكونها  التجارية 
2020م  عام  شهد  السياق،  ذات  وضمن  المركزي.  البنك 



65 النقود والبنوك والمؤسسات المالية

رسم بياني )4-4(: أسعار الفائدة على األجل القصير
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سعر الفائدة  على عمليات 
إعادة الشراء

سعر الفائدة  في سوق ما بين 
البنوك المحلية لليلة واحدة

شراء البنك المركزي الُعماني لحوالي 14 مليار دوالر أمريكي 
بينما  الحكومية،  الجهات  من  وغيرها  المالية  وزارة  من 
مليار.   16.5 نحو  األمريكي  بالدوالر  للبنوك  مبيعاته  بلغت 
التجارية ما بحوزتها  البنوك  وعالوة على ذلك، استخدمت 
محتسبة  )معظمها  األجنبية  العملة  من  الودائع  من 
العملة  احتياجاتها من  تلبية  األمريكي( في سبيل  بالدوالر 
األجنبية بما في ذلك اإلقراض بالعملية األجنبية. وبنهاية 
من   %11 نسبته  ما  األجنبية  بالعملة  الودائع  شكلت  2020م، 
إجمالي الودائع لدى البنوك، بينما شكل االئتمان بالعملة 
األجنبية 16% من إجمالي االئتمان. وعلى الرغم من انخفاض 
اإليرادات بالعملة األجنبية نتيجة تراجع أسعار النفط، فقد 
خالل  واليسر  بالسالسة  األجنبي  النقد  سوق  أداء  اتسم 

العام دون وجود أي تحديات تذكر.

هيكلة أسعار الفائدة وتطوراتها

نظرا لنظام سعر الصرف الثابت المرتبط بالدوالر األمريكي، 
تتبع أسعار الفائدة في السلطنة على نحو وثيق االتجاهات 
الرغم من  المتحدة األمريكية. وعلى  الواليات  السائدة في 
ذلك، ثمة بعض الفروقات بين أسعار الفائدة على الريال 
العماني وبين نظيراتها على الدوالر األمريكي وهو ما يعكس 
المستثمرون  يطلبه  الذي  الخصم(  )أو  المخاطر  عالوة 
بالريال العماني. وعلى الرغم من استقاللية البنك المركزي 

الُعماني المحدودة لصياغة السياسة النقدية، إال أن البنك 
من  مجموعة  باستخدام  السيولة  إدارة  بعمليات  يقوم 
توافر مستويات  الشراء لضمان  إعادة  األدوات كعمليات 
الفائدة  سعر  ومواكبة  النظام  في  المالئمة  السيولة 
ضمن  الواحدة  لليلة  المحلية  البنوك  بين  ما  سوق  في 
المستوى المنشود. ولقد خفض البنك المركزي الُعماني 
سعر إعادة الشراء ليصل إلى 0.500 نقطة في مارس 2020م 
الفائدة  لسعر  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  خفض  بعد 
متوسط  انخفض  وعليه،  2020م.  مارس  في  مرحلتين  على 
سعر الفائدة ما بين البنوك لليلة الواحدة إلى 1.345% خال 
المسجل  المتوسط  عن  ملحوظ  بشكل  متراجعا  العام، 
 .)4.4 بياني  )رسم   %2.533 بلغ  والذي  2019م  عام  خالل 
سجل  النقد،  سوق  فائدة  أسعار  تيسير  من  الرغم  وعلى 
المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع واإلقراض 
زيادة طفيفة خالل العام، وهو ما يشكل انعكاسا لجمود 
البنوك للمحافظة  الودائع واحتياجات  الفائدة على  أسعار 

على هوامش الفائدة. 

 ومع ذلك، شهد المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على 
الودائع بالعملة األجنبية انخفاضا بنحو 13.4 نقطة أساس 
بالعملة  اإلقراض  على  نظيره  تراجع  كما  7.4أ(.  )جدول 
الذي  األمر  أساس،  نقطة   116 بنحو  حاد  بشكل  األجنبية 
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المرجح  المتوسط  مع  بالمقارنة  الهامش  زيادة  إلى  أدى 
بالريال العماني على سعر اإلقراض. كما شهد الفارق ما 
بين أسعار الفائدة على كل من الودائع واإلقراض بالريال 
العماني ارتفاعا طفيفا خالل عام 2020م، بينما انخفض فارق 
األجنبية  بالعملة  واإلقراض  الودائع  على  الفائدة  أسعار 
بشكل ملحوظ )رسم بياني 5.4(. ونما الفارق المسجل ما 
العماني  بالريال  اإلقراض  لسعر  المرجح  المتوسط  بين 
 121 إلى  ليصل  العام  خالل  األجنبية  بالعملة  نظيره  مقابل 

نقطة أساس خالل ديسمبر 2020م. 

الودائع  توزيع  في  ملحوظًا  تحواًل  2020م  عام  وشهد  هذا، 
)7.4ب،  الفائدة  أسعار  لشرائح  وفقا  العماني  بالريال 
ضمن  الودائع  شكلت  2020م،  ديسمبر  شهر  فبنهاية  ج(. 

بزيادة  الودائع  إجمالي  من  األكبر  الحصة   )%2.0-0.0( شريحة 
بالودائع  يتعلق  وفيما  2019م.  عام  بــــ  مقارنة   %3.9 بلغت 
ألجل، شكلت تلك التي تقع ضمن شريحة )4.0-5.0%( أعلى 
بنسبة  سنوي  أساس  على  انخفاضا  أظهرت  كما  حصة، 
1.3% خالل عام 2020م. وبخالف ذلك، سجل توزيع محفظة 
الفائدة  سعر  لشريحة  وفقا  العماني  بالريال  اإلقراض 
ما  يتراوح  فائدة  بسعر  الممنوحة  القروض  في  ارتفاعا 
انخفضت  بينما  و%13.0-12.0،  و%10.0-9.0  و%9.0-8.0   %7.0-5.0 بين 
فائدة  سعر  شرائح  ضمن  تقع  التي  الممنوحة  القروض 

أخرى خالل العام )جدول 7.4د(.

التطورات على الصعيد التنظيمي واإلشرافي

وإشرافية  تنظيمية  أطر  الُعماني  المركزي  البنك  يتبنى 
لدعم  وسعيا  العالمية  الممارسات  أفضل  مع  تماشيا 
على  والحفاظ  المصرفي  القطاع  في  النمو  معدالت 
تنفيذها  تم  التي  اإلصالحات  بين  ومن  المالي.  االستقرار 
يأتي  الماضية،  السنوات  خالل  المصرفي  القطاع  ضمن 
بازل  وتعليمات  المخاطر  على  المبني  اإلشراف  نهج  تبني 
ولقد  والتسويات.  للمدفوعات  حديثة  أنظمة  وتطوير 
واإلشرافية،  التنظيمية  المبادرات  من  العديد  تطبيق  تم 
حيث تم إنشاء مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية 
فيما  للسلطنة  البيانات  مركز  يعتبر  والذي   – »مالءة« 
2020م  نوفمبر  في  والمالية  االئتمانية  بالمعلومات  يتعلق 
بحيث يقوم المركز بتوفير بيانات تغطي مختلف القطاعات 
على  البيانات  مركز  سيعمل  كما  المحلي.  الصعيد  على 
على  مبني  اقتصاد  وانتهاج  السلطنة  في  التحول  دعم 
بالشمول  المرتبطة  األهداف  تحقيق  جانب  إلى  المعرفة، 

المالي من خالل تسهيل الحصول على االئتمان. ومن بين 
التجريبية  البيئة  مبادرة  تأتي  2020م  عام  المنجزات خالل  أبرز 
الرقابية للتكنولوجيا المالية )فنتك ُعمان( لتمكين مقدمي 
والمصرفية  المالية  الخدمات  حلول  اختبار  من  الطلبات 
أحدث  استخدام  خالل  ومن  مباشر  بشكل  والمدفوعات 

التقنيات ذات الصلة.

 ومن أجل تمكين المؤسسات التجارية واألفراد للتعامل 
مع انقطاع التدفقات النقدية بسبب الجائحة، عمد البنك 
المركزي الُعماني إلى تكييف لوائحه التنظيمية واإلشرافية 
وزيادة  السيولة  مستوى  تحسين  أجل  من  العام  خالل 
ثالث  بإصدار  المركزي  البنك  فقام  المالي.  النظام  صالبة 
حزم تحفيزية خالل مارس 2020م وسبتمبر 2020م ومارس 2021م 
رأس  على  الحفاظ  هامش  في  تغيير  على  انطوت  والتي 
المال )تم خفضه بنسبة 50% ليصبح 1.25%(، وزيادة معدل 
92.5%(، فضال عن خفض سعر  إلى   %87.5 اإلقراض )من 
الفائدة على عمليات إعادة الشراء لتصل إلى 0.50% وزيادة 
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المركزي  البنك  وجه  ذلك،  على  وعالوة  استحقاقها.  فترة 
أقساط  دفع  تأجيل  طلبات  قبول  على  البنوك  مختلف 
وخصوصا  الجائحة،  من  المتضررين  ألولئك  القروض 
خفض  جانب  إلى  والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 
رفع  تم  كما  المصرفية.  بالخدمات  المرتبطة  الرسوم 
نسبة القرض إلى القيمة من 80% إلى 90% للذين يقدمون 
طلبات قروض سكنية لشراء سكن ألول مرة في سبيل 
التطورات  وتضمنت   .)1.1 )مربع  العقاري  السوق  تحفيز 
األخرى مراجعة عدد من القيود التنظيمية لحجم التعرض 
للمخاطر االئتمانية وإيداع األموال في الخارج لتنخفض من 
75% إلى 50% من صافي القيمة المحلية في سبيل الحفاظ 
البنوك  تعرض  لمستوى  المخاطر  وحجم  الجودة  على 
للخارج. كما تم تخفيض المتطلب العام لتغطية الخسائر 
من 1% إلى 0.5% على قروض تمويل الصادرات، تماشيا مع 
لتوفير  وإمكانياتها  الصادرات  لتعزيز  الحكومية  الجهود 

فرص عمل وتحصيل إيرادات النقد األجنبي.

عمليات البنك المركزي

 يتضمن الجدول )8.4أ( بيان المركز المالي للبنك المركزي 
والخصوم  األصول  تفاصيل  من  ذلك  في  بما  الُعماني 
المرتبطة بعمليات البنك خالل العام وذلك كجزء من مهامه 
ومسؤولياته. وتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي الُعماني 
والمراجعة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  كافة  يتبنى 
 )IASB( الدولية  المحاسبة  التي تصدر عن مجلس معايير 
المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  تفسيرات  ولجنة 
التابعة للمجلس، شريطة ارتباطها بعمليات البنك وعدم 
ذلك،  ومع  2000م.  لعام  المصرفي  القانون  مع  تعارضها 
المركزي  للبنك  المالي  المركز  بيان  عرض  طريقة  تختلف 
عن  طفيف  بشكل   )8.4( الجدول  في  والموضح  الُعماني 
طريقة عرض القوائم المالية المدققة التي تظهر بشكل 
منفصل ضمن الفصل الخاص بحسابات البنك المركزي 
تحليلية،  ألسباب  وذلك  التنظيمية،  ولوائحه  الُعماني 

وكذلك تماشيا مع متطلبات تحليل اإلحصاءات النقدية.

الُعماني  المركزي  البنك  لدى  األصول  إجمالي  واستمر 
باالنخفاض خالل عام 2020م ليصل إلى 6.4% مقارنة بنسبة 
انخفاض في عام 2019م بلغت 4%. ويشير التحليل المفصل 
إلى أن األصول األجنبية شكلت 131.6% من إجمالي االنخفاض 

الحصة  تشكل  الزالت  أنها  إال  المركزي،  البنك  أصول  في 
)جدول   %81.98 بلغت  بنسبة  األصول  إجمالي  من  األكبر 
إلى  2020م  األجنبية خالل عام  8.4أ(. ووصلت قيمة األصول 
5.771 مليون ريال عماني مقابل 6.407 مليون ريال عماني في 
عام 2019م وذلك نظرا النكماش إيداعات البنك المركزي في 
الخارج )أغلبها بالدوالر األمريكي( بنسبة 14.8% بسبب عدم 
والرأسمالي  المالي  الحساب  في  التدفقات  صافي  كفاية 
لتمويل عجز الحساب الجاري، األمر الذي استدعى السحب 
األصول  شهدت  المقابل،  وفي  األجنبية.  األصول  من 
االحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والتي تشمل إيداعات 
وبالمثل،   .%15.2 بنسبة  ارتفاعا  الُعماني  المركزي  البنك 
 .%11.8 بلغت  بنسبة  الحكومة  من  المستحقات  ارتفعت 
وظلت البنود األخرى من األصول مستقرة بشكل عام ولم 

تشهد إال تغيرات طفيفة خالل العام. 

بند  في  الرئيسي  التغير  كان  بالخصوم،  يتعلق  وفيما 
من   %14.5 نحو  شكلت  والتي  الحكومة  على  المستحقات 
البنوك  ودائع  وسجلت  المركزي.  للبنك  الخصوم  إجمالي 
والمؤسسات األخرى )بالريال العماني والعملة األجنبية( 
المركزي  البنك  لدى   %23.1 بلغت  بنسبة  كبيرا  تراجعا 
النقدية  االحتياطيات  متطلبات  تلبية  ألغراض  الُعماني 
إلى  األخرى  الخصوم  ارتفاع مستوى  أدى  والمقاصة. وقد 
والبنوك  الحكومة  ودائع  في  الحاصل  التراجع  تعويض 
البنك المركزي إلى حد ما. وارتفعت القيمة الصافية  لدى 
نتيجة  2020م  12.2% في عام  بنسبة  الُعماني  المركزي  للبنك 
 121.9 بمقدار  األخرى«  »االحتياطات  شهدتها  التي  القفزة 
مليون ريال عماني نتيجة االرتفاع في حساب تسوية تقييم 

األصول المالية )على االستثمارات المتاحة للبيع(. 

آخر  أساسيا  عنصرا  يعتبر  والذي  المتداول،  النقد  وشهد 
ارتفاعا بنسبة %7.8  المركزي،  للبنك  من إجمالي الخصوم 
يعزى  وقد  ريال عماني.  مليار   1.7 إلى  ليصل  2020م  عام  في 
في  االنكماش  من  الرغم  على  النقد،  على  الطلب  تزايد 
اليقين  إلى حاالت عدم  العام،  النمو االسمي خالل  معدل 
المرتبطة بتفشي الجائحة، حيث يفضل األفراد توفر النقد 

لديهم عوضا عن إبقاءه مودعا لدى البنوك.

الُعماني  المركزي  للبنك  األجنبية  األصول  صافي  وسجل 
تراجعا بنسبة 12.4% خالل العام نظرا النخفاض اإليداعات 
في  التغير  ناحية  ومن  باألصول.  والمرتبطة  الخارج  في 
األصول  صافي  قيمة  انخفضت  فقد  االسمية،  القيمة 
األجنبية للبنك المركزي بنحو 710.8 مليون ريال عماني خالل 
عام 2020م مقارنة بانخفاض بلغ 283 مليون ريال عماني في 
العام الذي سبقه، ويأتي ذلك انعكاسا لتصاعد الضغوط 

على االحتياطات الخارجية.
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عمليات البنوك التجارية وأدائها

كبير  بشكل  السلطنة  في  التجارية  البنوك  أداء  يتأثر  لم 

بتداعيات الجائحة والتباطؤ في األنشطة االقتصادية الناتج 

الكلي، أظهرت  2020م. فعلى المستوى  عن ذلك خالل عام 

البنوك نموا إيجابيا في الودائع واالئتمان خالل العام مقارنة 

المالية،  السالمة  بمؤشرات  يتعلق  وفيما  2019م.  عام  بـــ 

المال  رأس  من  كافية  مستويات  على  البنوك  حافظت 

واحتياطات السيولة بالتزامن مع استقرار مصادر األموال. 

بنهاية   %18.9 إلى  ليصل  المال  رأس  كفاية  معدل  وارتفع 

بـــ 18.5% في عام 2019م والنسبة المحددة من  2020م مقارنة 

احتياطي   %1.25 زائد   %11 )تمثل   %12.25 المركزي  البنك  قبل 

المال  رأس  كفاية  نسبة  أما  المال(.  رأس  على  الحفاظ 

وأظهرت   .%15 فبلغت  األول  المستوى  من  األساسي 

مع  للبنوك  مالئم  سيولة  مستوى  السيولة  مؤشرات 

ونسبة صافي   %196.3 إلى  السيولة  تغطية  نسبة  وصول 

معدالت  وهي  2020م،  بنهاية   %116.7 إلى  المستقر  التمويل 

 .%100 تكون فيها  التي  المحددة  المتطلبات  بكثير من  أعلى 

كما تمكنت البنوك من المحافظة على جودة أصولها، إذ 

متدنية.  مستويات  عند  المتعثرة  القروض  نسبة  ظلت 

نسبة  شهدت  فقد  االقتصادي،  التباطؤ  من  الرغم  وعلى 

إلى %4.2  ارتفاعا طفيفا لتصل  المتعثرة  القروض  إجمالي 

2019م. كما  بـــ 3.5% خالل عام  2020م مقارنة  بنهاية ديسمبر 

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بالصافي لتصل إلى %1.6 

مقارنة بـــ 1.4% خالل الفترة ذاتها. وارتفعت حصة القروض 

 %4.3 إلى  لتصل  القروض  إجمالي  من  هيكلتها  المعاد 

بنهاية ديسمبر 2020م مقارنة بــ 3.8% في العام الذي سبقه.

األخرى  اإليداع  لمؤسسات  المجمعة  الميزانية  وتوضح 

تفاصيل أداء البنــوك في السلطنة. وتشمل هذه الميزانية 

القوائـم المالية الخاصة بالبنوك التقليدية والبنوك والنوافذ 

اإلسالمية التي تتكفل بالمهـام الرئيسية للتوسط المالي. 

كبير  حد  إلى  شاملة  نظرة  الميزانية  هذه  توفر  وعليه، 

الوطني. فقد سجلت  االقتصاد  المالي في  التوسط  حول 

الميزانية اإلجمالية لمؤسسـات اإليداع األخرى نموا بنسبة 

2020م، وإن كان أقل من المعدل المسجل  1.7% خالل عام 

في عام 2019م والذي بلغ 3.7% )جدول 9.4(. أما فيما يتعلق 

باألصول، تحسن معدل نمو االئتمان ليصل إلى 3.3% خالل 

االئتمـان  يزال  وال  2019م.  عام  في   %3.1 بـــ  مقارنة  2020م  عام 

على  نموا  شهد  والذي  الخاص،  القطاع  إلى  الممنوح 

1.1%، يشكل الحصة األكبر من إجمالي  أساس سنوي بلغ 

األنشطة  تراجع  أدى  ولقد  العام.  خالل   )%86( االئتمان 

االئتمان من  الطلب على  وانخفاض مستوى  االقتصادية 

قبل القطاعات اإلنتاجية إلى قيام البنوك بتوجيه المزيد من 

األموال المتوفرة لديها نحو الفرص االستثمارية. ولذلك، 

بتسجيل  نوعية  قفـــزة  البنوك  لدى  االستثمارات  حققت 

األدلة  وتشيــــر  2019م.  عام  خالل   %14.6 بـــ  مقارنة   %20.5

النمو  بين  ما  االتجـــاه  ثنائية  عالقــة  وجــود  إلى  التجريبيــة 

االقتصادي ونمو االئتمان في السلطنة )مربع 1.4(.

لدى  الودائع  إجمالي  نما  فقد  بالخصوم،  يتعلق  وفيما 

2020م، وهو  2.1% في عام  مؤسسات اإليداع األخرى بنسبة 

بلغ  2019م والذي  المسجل في عام  النمو  أعلى من معدل 

من   %85.7 بنسبة  الودائع  إجمالي  ساهمت  وبذلك   .%1.7

إجمالي النمو العام في الميزانية. وعلى صعيد مؤسسات 

من   %15.7 بنسبة  ساهمت  فقد  اإلسالمية،  الصيرفة 

وشكلت  2020م.  بنهاية  األخرى  اإليداع  مؤسسات  ودائع 

الودائع  إجمالي  من  األكبر  الحصة  الخاص  القطاع  ودائع 

بمعدل بلغ 69.5%، تليها ودائع الحكومة بنسبة تصل إلى 

23.2%. وأظهر التحليل اإلضافي القطاعي أن حصة كال من 

قطاع األفراد وقطاع المؤسسات غير المالية من إجمالي 

و%46.5   %45 بلغت  الخاص  القطاع  إلى  الممنوح  االئتمان 

إجمالي  من  منهما  كل  حصة  بلغت  بينما  التوالي،  على 

بنهاية  التوالي  على  و%32.3   %50.9 الخاص  القطاع  ودائع 

ديسمبر 2020م )رسوم بيانية 6.4 أوب(. وقد تمكنت البنوك 

من الحفاظ على معدل نمو صحي بنسبة 1.6% في إجمالي 

للبنوك  أتاح  مما  واالحتياطيات،  األساسي  المال  رأس 

المجال للتوسع في منح االئتمان.

 %39.2 بنسبة  األخرى  اإليداع  مؤسسات  أرباح  وتراجعت 
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الشركات 
المالية

٪٥٠.٩ األفراد

٪١٤.٤

الشركات غير 
المالية

٪٣٢.٣

أخرى
٪٢.٤

رسم بياني 4-6 )أ(: توزيع ودائع القطاع الخاص )ديسمبر2020م(

رسم بياني 4-6 )ب(: توزيع االئتمان الممنوح للقطاع الخاص )ديسمبر 2020م(

الشركات المالية

٪٤٥.٠ األفراد

٪٥.١

الشركات غير 
المالية

٪٤٦.٥

أخرى
٪٣.٤

خالل عام 2020م في ظل تباطؤ مستوى صافي الدخل من 

الفائدة )جدول 4.12(. وعلى الرغم من انخفاض دخل الفائدة 

بمقدار 0.1%، شهد صافي دخل الفائدة نموا إيجابيا مدفوعا 

بانخفاض مصروفات الفائدة البالغ 1.3% خالل العام. عليه، 

نما صافي الفائدة من الدخل بنسبة 0.8% وشكل معظم 

مثل  األخرى  الدخل  مصادر  شهدت  بينما  البنوك،  دخل 

إيرادات النقد األجنبي والرسوم والعموالت تراجعا ملحوظا 

على  تحقيقها  تم  التي  المكاسب  وأدت  هذا،  العام.  خالل 

المصروفات  نمو  تباطؤ  في  تجلت  والتي  الكفاءة،  صعيد 

في  البنوك  مساعدة  إلى  اإلدارية،  والتكاليف  التشغيلية 

وبالرغم  الربحية.  مستوى  في  الحاصل  االنخفاض  احتواء 

من ذلك، تصاعدت المخصصات مقابل األصول المتعثرة 

القروض  نسبة  في  الحاصلة  للزيادة  نظرا   ،%49.5 بنسبة 

المتعثرة، األمر الذي أدى إلى تراجع صافي األرباح.
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مربع 4.1: العالقة بين االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في السلطنة

جدول 1: نتائج اختبار جانجر للعالقة السببية:

اإلشكالية اإلحصائيات المالية الوظائف فرضية العدم

0.0928 2.46559 71 نمو االئتمان ال يؤدي إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي )حسب جرانجر(

0.0085 5.13245 نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال يؤدي إلى نمو االئتمان )حسب جرانجر(

والنمو  التمويل  بين  ما  تجمع  التي  العالقة  دفعت 
البحوث،  من  العديد  إجراء  إلى  المختصين  االقتصادي 
نهائية وغير حاسمة. ويعتبر  زالت غير  النتائج ال  أن  إال 
إال  المالي،  القطاع  في  رئيسيا  عنصرا  البنوك  ائتمان 
والمرتبطة  البحوث  أدبيات  في  المذكورة  المرئيات  أن 
متماثل.  بشكل  متباينة  زالت  ال  النمو  على  بتأثيره 
ووفقا لالقتصاد الكالسيكي، يقدم المدخرون االئتمان 
الناتج.  نمو  زيادة  على  تعمل  رأسمالية  سلع  إليجاد 
يغير من هذه  ال  البنوك  وجود  أن   )2009( بيرتوكو  ويذكر 
المالي  الوسيط  دور  تلعب  البنوك  تزال  فال  اآللية، 
بينما ال يزال المدخرون يؤدون دور مانح النقد الفعلي. 
بين  ما  العالقة  سياق  في  النظرية  التطورات  وترجع 
االئتمان والناتج المحلي إلى مرئيات شومبيتر )1911( الذي 
كفيل  البنوك  مثل  الماليين  الوسطاء  تواجد  بأن  ذكر 
األمر  السوقية  الكفاءة  وتحقيق  المعامالت  بتسهيل 
النمو االقتصادي.  إلى تحسين معدالت  الذي سيؤدي 
النقد هاما بشكل خاص في  وعالوة على ذلك، أصبح 
المالية  الموارد  تعبئة  يتم  عندما  التنموية  العملية 
المرجوة وتعزيز المشاريع والمبادرات  لتحقيق األرباح 

اإلبداعية في مختلف القطاعات.

وتم تحليل العالقة ما بين االئتمان والناتج بشكل كبير 
متنوعة.  تحليلية  أطر  باستخدام  التجريبية  الناحية  من 
استنادا   ،)1993( وليفين  كينج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التأثير  حول  أدلة  وجدوا  الدولية،  اللجنة  بيانات  إلى 
اإليجابي لتطوير القطاع المصرفي على معدالت النمو 
النقد  صندوق  ويذكر  الطويل.  المدى  على  االقتصادي 
أنه من الصعوبة تأسيس عالقة سببية  الدولي )2018( 
مجلــس  دول  ونمو  المالية  التطورات  بين  ما  حتمية 
تختلف  أن  ويتوقع  العربيــة.  الخليج  لدول  التعاون 
السلطنة  تكون  بحيث  أخرى  إلى  دولة  من  التأثيرات 

المالية  التطورات  انتفاعا من  الدول  أكثر  والكويت من 
غالبا. وفي الوقت الراهن، ال توجد دراسة تولت مهمة 
االئتمان والناتج  بين  تربط ما  التي  العالقة  التركيز على 
إلى  البحث  يهدف  المنطلق،  هذا  ومن  السلطنة.  في 
تقديم تحليل أولي للرابط الذي يجمع ما بين االئتمانات 
أوساط  ضمن  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ونمو  البنكية 

االقتصاد الُعماني.

ي التمرين التجريبي لدراسة العالقة ما بين االئتمان 
ِ
ُأجر

ربع  بيانات  باستخدام  السلطنة  في  المحلي  والناتج 
الخاص  للقطاع  الممنوح  باالئتمان  مرتبطة  سنوية 
والناتج المحلي غير النفطي. وتم استثناء الناتج النفطي 
العوامل  تلعبه  الذي  للدور  نظرا  البيانات  قاعدة  من 
اإلدارية وغير االقتصادية في الناتج النفطي. ويتم تحديد 
الناتج النفطي بشكل كبير تبعا لقرارات منظمة أوبك+ 
التي تظل ثابتة وغير متغيرة لفترة محددة من الزمن. 
من  العنصر  هذا  استثناء  المالئم  من  يكون  قد  عليه، 
إلى  البيانات  تحويل  تم  كما  إجراءه.  يتم  الذي  التمرين 

قيم فعلية باستخدام مؤشر سعر المستهلك.

وتم تأدية اختبار العالقة السببية لجرانجر على معدالت 
واالئتمان  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الحقيقية  النمو 
الممنوح للقطاع الخاص. وقبل تطبيق االختبار، تم إقرار 
هيكلة التباطؤ على أساس معايير أكايكي للمعلومات 
)AIC( الذي يقترح بأن يكون مستوى التباطؤ عند الرقم 
2. ويتضح من نتائج االختبار أن هناك عالقة سببية ثنائية 
االئتمان  ونمو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بين  ما  االتجاه 
)جدول 1(، إال أن العالقة السببية كانت أقوى من جانب 
من  يتضح  كما  االئتمان  إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
العالقة السببية من  بينما اتسمت  مستوى األهمية، 
قوية  بأنها  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  االئتمان  جانب 

فقط عند مستوى 10% لمستوى األهمية.

الناتج  نمو  على  االئتمان  نمو  تأثير  دراسة  إلى  وسعيا 

بشكل أكبر، تم تقدير ارتداد المربعات الصغرى متعددة 

وبغض  سنوية.  الربع  البيانات  باستخدام  المتغيرات 

النظر عن نمو االئتمان، تم تضمين عجز الحساب الجاري 

ومصروفات الحكومة الرأسمالية وسعر فائدة اإلقراض 

في معادلة احتساب االرتداد. وتوضح النتائج إلى أن نمو 

االئتمان يتسم بتأثر إيجابي حيوي ذو داللة إحصائية على 

في   %1 بمقدار  زيادة  تؤدي  التحديد،  وجه  وعلى  النمو. 
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نموذج2 نموذج1 المتغيرات التوضيحية

0.06 متغير تابع )تباطؤ ضمن المستوى 1(

)0.13(

**0.36 ***40. نمو االئتمان

)0.17( )0.16(

**0.11 ***0.12 معدل عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

)0.05( )0.05(

0.03- 0.03- المصروفات الحكومية الرأسمالية

)0.02( )0.02(

0.88 0.99 سعر فائدة اإلقراض

)092( )0.92(

1.95- 2.49- ثابت

)6.36( )6.36(

0.16 0.15 R2 المعدل

1.81 1.19 إحصائية دوربين واتسون
٧2 ٧2 عدد المالحظات

جدول 2 : معادلة االرتداد - متغير تابع/نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي

مالحظة: األرقام المبينة بين األقواس هي أخطاء معيارية
***مهم عند 1% من مستوى األهمية
** مهم عند 5% من مستوى األهمية

المصادر :
بيرتوكــو جيــان كارلــو )2009(، العالقيــة بيــن االدخــار واالئتمــان مــن منظــور شــومبيتر، مجلــة القضايــا االقتصاديــة، الطبعــة 

43، رقــم 3، ســبتمبر.
صنــدوق النقــد الدولــي )2018(، إلــى أي مــدى تعتبــر األنظمــة الماليــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي متطــورة 

وشــاملة، ورقــة عمــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، صنــدوق النقــد الدولــي
كينج آر وليفين آر )1993(، “المالية والنمو: قد يكون شومبيتر مصيبا”، المجلة الفصلية في االقتصاد، 108.

شومبيتر، جوزيف إيه )1911(، نظرية التطور االقتصادي، كامبريدج، ماجستير، دار نشر جامعة هارفرد

زيادة  إلى  الخاص  للقطاع  الممنوح  االئتمان  نمو  معدل 

0.4% نقطة  بواقع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  في معدل 

متغيرا  يظل  االئتمان  نمو  أن  المالحظ  ومن   .)2 )جدول 

أساسيا ذو داللة إحصائية حتى بعد تضمين قيمة التباطؤ 

 .)2 )نموذج  االرتداد  احتساب  معادلة  في  التابع  للمتغير 

ذو  هاما  متغيرا  يعتبر  الجاري  الحساب  عجز  أن  تبين  كما 

بينما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  نمو  لتفسير  داللة إحصائية 

لم يعكس المتغيرين األخيرين أي تأثير يذكر.

صالبة  مدى  لفحص  اختبار  أنه  إلى  النموذج-2  إلى  وينظر 

المعدل   R2 رمز  في  االنخفاض  ان  إال  النمو.  هذا  ومتانة 

يشير إلى أن النموذج-1 هو األكثر مالئمة بالنظر إلى البيانات 

إلى  متزامن  انحياز  وجود  إلى  اإلشارة  يمكن  كما  المتاحة. 

حد ما في النتائج، نظرا لوجود عالقة سببية ثنائية االتجاه 

بين نمو االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي. وعلى الرغم 

تأثير  يمتلك  االئتمان  نمو  أن  إلى  النتائج  تشير  ذلك،  من 

إيجابيا على نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ويمكن االستفادة 

المجال  في  إضافية  استقصائية  دراسات  إجراء  من 

للوقوف على مرئيات تفصيلية أكثر حول تداخل المتغيرات 

وديناميكيات النمو والتباطؤ.
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شهدت الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والتي تشكل 

نموا  األخرى  اإليداع  مؤسسات  أصول  إجمالي  من   %86.8

بنسبة أقل بلغت 0.9% في عام 2020م مقارنة بــ 2.7% في عام 

2019م )جدول 10.4أ(. ومع ذلك استمرت البنوك التقليدية في 

مسجلة  االقتصادية،  القطاعات  لمختلف  ائتمان  تقديم 

نموا في االئتمان بمقدار 2.1% خالل العام. وتشير األرقام إلى 

انخفاض االئتمان الممنوح إلى القطاع الخاص خالل عام 

االقتصادية  المؤشرات  تباطؤ  ظل  في   %0.7 بنسبة  2020م 

الخاص  القطاع  حصة  خفض  إلى  بدوره  أدى  الذي  األمر 

إلى  لتصل  البنوك  الممنوح من قبل  االئتمان  إجمالي  من 

84.1% بنهاية ديسمبر 2020م مقارنة بـــ 86.4% في العام الذي 

سبقه. وعلى وجه مماثل، تراجعت حصة االئتمان الممنوح 

لغير المقيمين بنسبة 49.5% خالل عام 2020م، بينما ارتفعت 

ظل  وفي  العام.  القطاع  ومؤسسات  الحكومة  حصة 

استثمارات  سجلت  فقد  االئتمان،  على  الطلب  ضعف 

حيث  2020م،  عام  خالل   %20.2 بنسبة  نموا  التقليدية  البنوك 

الحكومية  التنمية  سندات  في  استثماراتها  قيمة  بلغت 

والصكوك بالسلطنة نحو 1.798.5 مليون ريال عماني، وفي 

نحو  األسهم(  )باستثناء  األخرى  المحلية  المالية  األوراق 

659.8 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بالخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك 

ويأتي  العام،  خالل   %1.6 بمقدار  طفيفا  نموا  التقليدية 

ودائع  شهدتها  التي  للسحوبات  رئيسيا  انعكاسا  ذلك 

بزيادة  قوبلت  والتي  العام  القطاع  ومؤسسات  الحكومة 

القطاع  ودائع  سجلت  كما  الخاص.  القطاع  ودائع  في 

ودائع  إجمالي  في  الرئيسي  المساهم  تعتبر  التي  الخاص، 

البنوك التقليدية، نموا بنسبة 10.9%، بينما انخفضت ودائع 

18.9% و%14.8  بنسبة  العام  القطاع  الحكومة ومؤسسات 

على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أن تباطؤ النمو في إجمالي 

الودائع مقارنة مع االئتمان كان من الممكن أن يؤدي إلى 

البنوك  لدى  السيولة  ناحية  من  الضغوط  بعض  نشوء 

التقليدية إال أن البنك المركزي الُعماني قام بمعالجة األمر 

عن طريق إصدار عدد من القرارات. 

ويشير تحليل مصادر األموال إلى أنه وفي ظل وجود نمو 

خفض  من  التقليدية  البنوك  تمكنت  الودائع  إجمالي  في 

بمقدار  الخارج  في  البنوك  من  االقتراض  على  اعتمادها 

االرتفاع  أدى  10.4ب(. ولقد  ريال عماني )جدول  182.6 مليون 

الملحوظ في ودائع القطاع الخاص )1.4 مليار ريال عماني( 

الحكومة  ودائع  في  الحاصل  االنخفاض  تعويض  إلى 

المفصل  التحليل  ويشير  العام.  القطاع  ومؤسسات 

تدفقات  زيادة  من  وبالرغم  أنه  إلى  األموال  الستخدامات 

للقطاع  الممنوح  االئتمان  أن  إال  العام،  خالل  االئتمان 

الخاص تراجع بمقدار 126.2 مليون ريال عماني مقارنة بزيادة 

جانب  ومن  2019م.  عام  في  عماني  ريال  مليون   180.1 بلغت 

بشكل  االستثمار  ألغراض  األموال  استخدام  ارتفع  آخر، 

االستخدامات  شهدت  حين  في  العام،  خالل  ملحوظ 

الخارجية وودائع  البنوك  إيداعات في  األخرى لأموال مثل 

لدى البنك المركزي الُعماني انخفاضا خالل الفترة ذاتها.

للبنوك  المقيمة  غير  والخصوم  األصول  تحليل  ويعكس 

التقليدية والموضحة في الجدول )10.4ج( أنه على الرغم من 

السنوات  توسعا خالل  الخارجية شهدت  االنكشافات  أن 

األخيرة الماضية، إال أن سنة 2020م سجلت انخفاضا حادا في 

األصول غير المقيمة.  وعليه، تراجع صافي األصول األجنبية 

للبنوك التقليدية بشكل أكبر من -696.2 مليون ريال عماني 

في عام 2019م إلى -1351.6 مليون ريال عماني خالل عام 2020م. 

في  البنوك  إيداعات  في  األجنبية  األصول  تراجع  ويتضح 

المقابل،  وفي  المقيمين.  لغير  الممنوح  واالئتمان  الخارج 

ارتفع االستثمار في األوراق المالية األجنبية بشكل طفيف 

ضمن  المقيمة  غير  الودائع  شهدت  كما  العام،  خالل 

الخصوم غير المقيمة ارتفاعا خالل الفترة ذاتها.

الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية
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الميزانية المجمعة للبنوك والنوافذ اإلسالمية

يقدمان  مصرفين  من  اإلسالمية  الصيرفة  قطاع  يتكون 
النوافذ  إلى  باإلضافة  الشاملة  المصرفية  الخدمات 
الخمس  التقليدية  المحلية  للبنوك  التابعة  اإلسالمية 
المالي في  التوسط  والتي تساهم بشكل كبير في نشاط 
السلطنة )جدول 11.4(. ولقد استمرت مؤسسات الصيرفة 
اإلسالمية ومنذ انطالق أعمالها في بداية 2013م في النمو 
إجمالي  أن  إلى  األرقام  وتشير  وصحية.  إيجابية  بمعدالت 
األصول لهذه المؤسسات قد نما بنسبة بلغت 6.3% خالل 
المسجل  من  أقل  هذا  النمو  معدل  كان  وإن  2020م،  عام 
خالل السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة ألصول ميزانية 
مؤسسات الصيرفة اإلسالمية، جاء النمو مدفوعا بنشاط 
ما نسبته  9.5% وشكل  بمقدار  زيادة  الذي شهد  التمويل 
83.6% من إجمالي األصول خالل عام 2020م، وهي نسبة أعلى 
الذي سبقه والتي بلغت  العام  النسبة المسجلة في  من 
81.2%. وضمن هذا اإلجمالي، فقد ارتفع التمويل الممنوح 
وقطاع  المالية  غير  الشركات  وخصوصا  الخاص  للقطاع 
األفراد بنسبة 9.8% وبزيادة بلغت 345.8 مليون ريال عماني، 
العام  القطاع  لمؤسسات  الممنوح  التمويل  ارتفع  كما 
استثمارات  صعيد  وعلى  2020م.  عام  خالل   %7.7 بنسبة 
ارتفاعا  شهدت  فقد  اإلسالمية،  الصيرفة  مؤسسات 
بنسبة 22.9% لتظل أحد المحركات الرئيسية لتوسع ميزانية 
نسبته  ما  شكلت  حيث  اإلسالمية،  الصيرفة  مؤسسات 
وتركزت  2020م.  ديسمبر  بنهاية  األصول  إجمالي  من   %9.1
السيادية  الصكوك  في  الجديدة  االستثمارات  معظم 
بمعدل  الودائع  نمت  للخصوم،  بالنسبة  أما  للسلطنة. 
أقل بلغ 5.4% خالل عام 2020م مقارنة بــــ 10.3% في عام 2019م، 
وقطاع  المالية  غير  الشركات  ودائع  ارتفاع  نتيجة  وذلك 
األفراد. وباإلضافة إلى ذلك، وبنحو مشابه للنمو في البنوك 
اإلسالمية  الصيرفة  مؤسسات  تمكنت  فقد  التقليدية، 
من تعزيز إجمالي رأس المال واالحتياطيات بنسبة بلغت 
16.6%. كما شكلت، أصول مؤسسات الصيرفة اإلسالمية 
14.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 

2020م.
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رسم بياني )4-٧(: توزيع االئتمان المصرفي وفقًا للقطاع االقتصادي ديسمبر 2020م

٪٣٨.٥

٪١١.٧

٪٩.٤

٪٨.١

٪٣.٩ ٪٥.٣

٪٤.٤

٪٣.٢

٪٥.١

توزيع االئتمان 
المصرفي وفقا 

للقطاع االقتصادي 
(ديسمبر ٢٠٢٠م)

القروض الشخصية

اإلنشاءات

أخــــرى

الخدمات

الصناعات التحويلية

المؤسسات المالية

النقل والمواصالت

التعديم واستغالل 
المحاجر

تجارة الجملة والتجزئة

االستيراد

٪١٠.٣

حافظ القطاع المصرفي على أداء دوره اإليجابي خالل عام 

2020م، في ظل دعمه لمبادرات التنويع االقتصادي وتلبيته 

نمو  معدل  بلغ  إذ  االقتصاد،  في  االئتمانية  لالحتياجات 

االئتمان الممنوح من قبل البنوك نحو 3.3% خالل العام. 

التدابير  من  مجموعة  عن  الُعماني  المركزي  البنك  وأعلن 

بشكل  الطلب  مستوى  ضمن  االئتمان  توفير  لضمان 

سلس. وبالنسبة لأحكام التنظيمية المعمول بها حاليا، 

المنصوص  المحددة  النسبة  زيادة  البنوك  بإمكان  أصبح 

عليها من إجمالي محفظة االئتمان للقروض الشخصية، 

باإلضافة إلى تخصيص 5% على األقل من االئتمان المتوفر 

لديها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المصرفي على مختلف  االئتمان  تدفق  تحليل  وفي سياق 

قد  االئتمان  لمحفظة  القطاعي  التوزيع  فإن  القطاعات، 

الفعلي لالئتمان  الدقة لصعوبة تحديد االستخدام  يعوزه 

عدة  في  المقترضين  انخراط  إلمكانية  نظرا  الممنوح 

أنشطة موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة. وبالنظر 

بأن  لالئتمان  القطاعية  التدفقات  تشير  القيود،  هذه  إلى 

إجمالي  من  األكبر  الحصة  شكلت  الشخصية  القروض 

وقطاع  اإلنشاءات  قطاع  يليها   ،%38.5 وبلغت  االئتمان 

الخدمات بنسبة 10.3% و9.4% على التوالي خالل العام )رسم 

بياني 4.7 وجدول 4.13(. وقد شهد االئتمان الممنوح للحكومة 

أعلى نسبة نمو بمقدار 249.1% خالل العام، وارتفعت حصة 

القطاع الزراعي واألنشطة التابعة له )46.8%(، يليها قطاع 

التعدين  قطاع  ثم   ،)%42.6( التصدير  ألغراض  التجارة 

تراجعا في  التي شهدت  أما القطاعات   .)%28.1( والمحاجر 

المقيمين  الممنوح فقد تضمنت اإلقراض لغير  االئتمان 

حيث  المالية،  والمؤسسات  االستيراد  ألغراض  والتجارة 

تراجعت بنسبة -49.2% و-15.3% و-6.2% على التوالي.

التدفقات القطاعية لالئتمان المصرفي
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البنوك المتخصصة

شركات الصرافة

يعمل حاليا مصرفان متخصصان في السلطنة وكالهما 
وبنك  الُعماني  اإلسكان  بنك  وهما  للحكومة  مملوكان 
التنمية الُعماني. ويتمثل النشاط الرئيسي لبنك اإلسكان 
لمختلف  الميّسرة  اإلسكانية  القروض  منح  في  الُعماني 
ديمومة  ضمان  إلى  النظر  مع  الُعماني  المجتمع  شرائح 
قطاع اإلنشاءات والتنمية في السلطنة. وقد سجل رصيد 
القروض اإلسكانية الممنوحة من بنك اإلسكان الُعماني 
ارتفعا بنسبة 1.9% ليصل إلى 580.1 مليون ريال عماني خالل 
ظل  فقد  المال،  رأس  بقاعدة  يتعلق  وفيما  2020م.  عام 
رأس المال المدفوع للبنك عند 100 مليون ريال عماني، بينما 
بنسبة  ارتفاعا  للبنك  المساهمين  حقوق  إجمالي  سجل 
ديسمبر  بنهاية  عماني  ريال  مليون   291.1 إلى  ليصل   %4.3
الذي  العام  في  عماني  ريال  مليون   279.2 بــــ  مقارنة  2020م 

قبله.

يتم ممارسة نشاط صرافة العملة في السلطنة من خالل 
تبديل  مجال  في  ينشط  األول  المؤسسات،  من  نوعين 
يقتصر  بينما  المالية،  التحويالت  وإجراء  األجنبية  العملة 
فقط.  األجنبية  العملة  تبديل  على  الثاني  النوع  نشاط 
وبنهاية ديسمبر 2020م، بلغ عدد الشركات المرخصة لتبديل 
العملة األجنبية وإجراء التحويالت المالية نحو 16 شركة تقوم 
بممارسة نشاطها من خالل 382 فرعا منتشرا في مختلف 
مناطق السلطنة، باإلضافة إلى 28 مكتب مرخص إلجراء 
الُعماني  المركزي  البنك  ويقوم  العملة.  تبديل  عمليات 
بالتناوب لضمان  دوري  الصرافة بشكل  بفحص شركات 
التزامها باللوائح والنظم المعمول بها. وتشير األرقام إلى 

ويقوم بنك التنمية الُعماني بتقديم التمويل للمشروعات 
الصغيرة  المؤسسات  قطاع  ضمن  المصنفة  التنموية 
قطاع  ذلك  ويتضمن  الكبرى،  والمشاريع  والمتوسطة 
والصحة.  والتعليم  والسياحة  السمكية  والثروة  الزراعة 
الخدمات  لقطاع  قروضا  البنك  يوفر  ذلك،  على  وعالوة 
واإلنشاءات  واإلنشاء  والتعدين  واإلمدادات  اللوجستية 
القروض  رصيد  ارتفع  2020م،  ديسمبر  وبنهاية  الخفيفة. 
الُعماني  التنمية  بنك  قبل  من  الممنوحة  والسلفيات 
بنسبة 8.3% )163.2 مليون ريال عماني(. وظل رأس المال 
المدفوع للبنك عند 100 مليون ريال عماني، بينما بلغ إجمالي 
حقوق المساهمين للبنك 159.4 مليون ريال عماني بنهاية 
العام  بنهاية  عماني  ريال  مليون   164 بـــ  بالمقارنة  ديسمبر 
)المرفق   %2.7 بلغ  انخفاض  بمعدل  أي  سبقه،  الذي 

اإلحصائي جدول 8، جدول 9(.

وصول إجمالي أصول شركات الصرافة إلى 82.4 مليون ريال 
عماني حتى نهاية ديسمبر 2020م، وهو أقل بنسبة 2.4% عن 
المسجل في العام الذي سبقه. وضمن هذه األصول، بلغ 
حجم األصول السائلة 64.9 مليون ريال عماني توزعت على 
مليون  و17.2  البنوك  في  كأرصدة  عماني  ريال  مليون   47.7
رأس  قاعدة  يخص  وفيما  الخزينة.  في  نقد  عماني  ريال 
المال، فقد بلغ إجمالي رأس المال واالحتياطيات واألرباح 
بنهاية  عماني  ريال  مليون   62.8 الشركات  لهذه  المحتجزة 
بالمستوى  مقارنة   %1.8 بنسبة  أقل  أي  2020م،  ديسمبر 

المسجل خالل عام 2019م.
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في  متخصصة  شركات  خمس  حاليا  السلطنة  في  يوجد 
التمويل والتأجير تمارس نشاطها في السلطنة من خالل 
41 فرعا. وقد شهد إجمالي أصول شركات التمويل والتأجير 
الذي  بالعام  2020م مقارنة  11.8% خالل عام  بنسبة  انخفاضا 
)بالصافي  االئتمان/التأجير  إجمالي  انخفض  حيث  سبقه، 
بعد خصم المخصصات( بنسبة 11.4% )جدول 14.4(. وشهد 
إجمالي النقد واألرصدة لهذه الشركات لدى البنوك تراجعا 
بنسبة 18.3% خالل عام 2020م، ويأتي ذلك انعكاسا لضعف 
المخاوف  تثير  قد  التي  األمور  ومن  السيولة.  مستوى 
حيث  االرتفاع  في  باإلجمالي  المتعثرة  القروض  استمرار 
سجلت زيادة بنسبة 3.1% خالل عام 2020م، لتصل نسبتها 
تزال  وال   .%18.9 إلى  القروض/التأجير  محفظة  إجمالي  من 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  والتأجير  التمويل  شركات 
المالية  المؤسسات  من  وغيرها  البنوك  من  االقتراض 
هذه  مولت  حيث  األموال،  من  احتياجاتها  لتلبية  األخرى 
التمويل  شركات  أصول  إجمالي  من   %65 نحو  المصادر 
والتأجير خالل عام 2020م. وقد أثر التراجع الملحوظ في نوعية 
بعد  والتأجير  التمويل  شركات  أرباح  صافي  على  األصول 
خصم المخصصات والضرائب، إذ بلغت نسبة االنخفاض 

43% خالل العام. 

أنظمة المدفوعات والتسويات

التي  المبادرات  أهم  من  المدفوعات  أنظمة  رقمنة  تعتبر 
السلطنة.  الرقمي في  للمجتمع  الشمولية  تكفل تحقيق 
دفع  خدمات  توفير  على  األنظمة  هذه  رقمنة  وستعمل 
المالي  النظام  شمولية  لتحقيق  تمهيدا  ومتاحة  ميسرة 
في السلطنة. وتشتمل أمثلة المبادرات ذات الصلة تنفيذ 
مشروع »بنك نت« الذي يعمل على ربط البنوك وغيرها من 
المؤسسات المالية بأنظمة المدفوعات الوطنية، ونظام 
التسوية اإلجمالية اآلنية، وغرفة المقاصة اآلنية، والمقاصة 
الشيكات  على  االعتماد  لتقليل  للشيكات  اإللكترونية 
مشروع  تنفيذ  إلى  باإلضافة  بالتسويات،  للقيام  الورقية 
ومدفوعات  البيع  ونقاط  اآللي  للصراف  ُعمان  شبكة 
التجارة اإللكترونية، وتطوير بوابة وطنية للمدفوعات. ولقد 
إصداره  تم  الذي  الوطنية  المدفوعات  أنظمة  قانون  وفر 
إقرارها  تم  التي  التنظيمية  الئحته  إلى  باإلضافة  2018م  في 
في عام 2019م السند القانوني باإلضافة إلى تحسينه لإلطار 

القانوني ألنظمة المدفوعات في السلطنة.

وفرضت جائحة كوفيد19 تدابيرا للتباعد االجتماعي مما أدى 
إلى الحد من التواصل المباشر ما بين الدافع والمدفوع له، 
وبالتالي زيادة تبني خدمات الدفع الرقمية من قبل جمهور 

إرشادية  مبادئ  الُعماني  المركزي  البنك  وأصدر  العامة. 
عديدة لتبسيط إجراءات عملية »اعرف عميلك« وتطبيق 
كما  الرقمية.  الخدمات  تبني  لتشجيع  إلكترونيا  العملية 
أصدر البنك المركزي الُعماني إطارا للمؤسسات الصغيرة 
في السلطنة الستخدام خدمات الدفع اإللكتروني باإلضافة 
إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل استخدام المعامالت 
الرسوم،  بعض  عن  االستغناء  أو  كخفض  اإللكترونية 
اإلجراءات خالل  المفروضة، وغير ذلك من  الحدود  وزيادة 
ومزودو  البنوك  قامت  ذلك،  على  وعالوة  الجائحة.  فترة 
وتوجيهات  قرارات  مع  تماشيا  بالمبادرة  الدفع  خدمات 
البنك المركزي الُعماني نحو التشجيع لتقليل االعتماد على 

النقد بصورته التقليدية.

المدفوعات  نظم  رقمنة  نحو  الدفع  مواصلة  وبهدف 
البنك المركزي الُعماني  والتسويات في السلطنة، يعمل 
وضمن  المدفوعات.  بأنظمة  ترتبط  عدة  مبادرات  على 
كبديل  المباشر  الخصم  أداة  تطبيق  يأتي  السياق،  هذا 
أغلب  استخدام  عن  واالستعاضة  الدفع  خيار  لتأمين 
المحتسبة  الشهرية  األقساط  لدفع  المتبقية  الشيكات 
تحديث  حاليا  ويجري  وغيرها.  واإليجار  والفواتير  للقروض 
المركزي  البنك  قبل  من  اآلنية  اإلجمالية  التسوية  نظام 
ساعة   24 مدار  على  المدفوعات  عمليات  لدعم  الُعماني 
طيلة أيام األسبوع، باإلضافة إلى وظائف أخرى كتحسين 
كما  المنازعات.  لتسوية  أفضل  ونظام  السيولة  إدارة 
اآلنية  اإلجمالية  التسوية  نظام  مع  النظام  ربط  سيتم 
لرصد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مستوى  على 
تبسيط  أجل  ومن  المنطقة.  لدول  العابرة  المدفوعات 
عملية تحويل األموال على مدار الساعة ما بين األفراد أو 
اآلنية  المقاصة  غرفة  ستعمل  تجارية،  وشركة  الفرد  بين 
أيام  24 ساعة طيلة  اآلنية( على مدار  االئتمانية  )الخدمات 
األسبوع. ويعمل البنك المركزي الُعماني على تطبيق رقم 
الحساب المصرفي الدولي في السلطنة خالل عامي 2021م 
البنكية  للحسابات  اآللي  التحقق  تسريع  أجل  من  و2022م، 
في  الخطأ  مخاطر  وخفض  اإللكتروني  بالدفع  القيام  عند 
التي  األخرى  المبادرات  بين  ومن  البنكية.  الحسابات  أرقام 
يتم النظر فيها حاليا تطبيق نظام طرح وسداد الكمبياالت 
اإللكتروني في جميع أنحاء السلطنة، باإلضافة إلى دراسة 
جدوى التخلص من عمليات أنظمة السداد اليومية ونقلها 
إلى مؤسسة منفصلة، والربط بين مختلف أنظمة الدفع 

العالمية لتسهيل عملية رصد التحويالت العابرة للحدود.

كل  خالل  من  تتم  التي  المعامالت  حجم  في  التوسع  إن 

شركات التمويل والتأجير
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٪٣

٪٧

شبكة ُعمان نت

المقاصة 
اللكترونية 
للشيكات

نظام التسوية 
اإلجمالية اآلنية

٪٨٧

٪٣
غرفة المقاصات اآللية

رسم بياني 4-٨)أ(: توزيع نشاط أنظمة المدفوعات 
إجمالي عدد العمليات )ديسمبر 2020م(

٪٨٩
٪٧

٪٣

شبكة ُعمان نت

غرفة 
المقاصات 

اآللية

المقاصة اللكترونية 
للشيكات

٪١
نظام التسوية اإلجمالية 

اآلنية

رسم بياني 4-٨)ب(: توزيع نشاط أنظمة المدفوعات 
إجمالي قيمة العمليات )ديسمبر 2020م(

رسم بياني 4-9)ب(: االتجاهات االقتصادية لشبكة 
عمان نت )ديسمبر 2019م(

رسم بياني 4-9)أ(: االتجاهات االقتصادية لشبكة 
عمان نت )ديسمبر 2020م(

٪١٣
المدفوعات
عبر االنترنت

٪٢٧
عمليات الصرف

اآللي
٪٦٠

عمليات أجهزة 
نقاط البيع

نسبة المعامالت

٪٨
المدفوعات
عبر االنترنت

٪٣٤
عمليات الصرف اآللي

٪٥٨
عمليات أجهزة نقاط 

البيع

نسبة المعامالت

وقيمها  الوطنية  المدفوعات  نظام  عناصر  من  عنصر 
األهداف  لتحقيق  النظام  يؤديه  الذي  الدور  يعكس كفاءة 
المذكورة أعاله خالل عام 2020م )جدول 15.4(. ويعتبر نظام 
التسوية اإلجمالية اآلنية وغرفة المقاصة اآلنية والمقاصة 
اآللي  للصراف  ُعمان  وشبكة  للشيكات  اإللكترونية 
نظام  عناصر  أهم  أوب( من   8.4 بياني  )رسم  البيع  ونقاط 
المدفوعات الوطنية. وتعد شبكة ُعمان نت للصراف اآللي 
التعامالت،  حجم  حيث  من  الرئيسي  العنصر  البيع  ونقاط 
تعامالت  إجمالي  من   %89.5 نحو  حصتها  شكلت  حيث 
األكبر  اآلنية  اإلجمالية  التسوية  نظام  يعتبر  بينما  النظام، 
حصة من حيث القيمة، حيث بلغت 87.4% خالل عام 2020م. 
البيع  نقاط  شكلت  ُعمان،  شبكة  لتعامالت  بالنسبة  أما 
الحصة األكبر بنسبة وصلت إلى 60% في عام 2020م و58% في 

العام الذي سبقه )رسم بياني 9.4(. وارتفع عدد التعامالت 
ضمن نظام التسوية اإلجمالية اآلنية بنسبة 16.1%، في حين 
حققت تعامالت غرفة المقاصة اآلنية قفزة نوعية من 8.7 
مليون ريال عماني في عام 2019م إلى 10.4 مليون ريال عماني 
اإللكترونية  المقاصة  يخص  فيما  أما  2020م.  عام  خالل 
التعامالت بنسبة 21.3%، في  للشيكات، فانخفضت قيمة 
نت  ُعمان  شبكة  ضمن  التعامالت  قيمة  ارتفعت  حين 
الدفع  نظام  تعامالت  حجم  سجل  وعموما،   .%14 بنسبة 
حين  في   ،%25.9 بنسبة  نموا  2020م  عام  خالل  اإللكتروني 
العام بمقدار 24.8%، األمر  التعامالت خالل  تراجعت قيمة 
الذي يشير إلى انخفاض متوسط حجم بطاقة التعامالت 

)جدول 5.4 أ-د(.
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جدول )1-4( 
مؤشرات نقدية ومصرفية مختارة

2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

المؤشرات النقدية 

3054 3327 3045 3197 3264 النقد االحتياطي )مليون ريال ُعماني(

1379 1245 1242 1266 1299 النقد لدى الجمهور )مليون ريال ُعماني(

5562 5344 4930 4941 4979 عرض النقد بمعناه الضيق )مليون ريال ُعماني(

19337 17752 17400 16069 15424 عرض النقد بمعناه الواسع )مليون ريال ُعماني(

5771 6407 6686 6186 7791 األصول األجنبية للبنك المركزي الُعماني )مليون ريال ُعماني(

3.6 1.7 2.0 1.6 1.7 ــى النقــد االحتياطــي  ــي إل ــة للبنــك المركــزي الُعمان نســبة صافــي األصــول األجنبي
)%(

0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 )%( M2 نسبة صافي األصول األجنبية للجهاز المصرفي إلى عرض النقد

المؤشرات المصرفية 

16 16 16 16 16 عدد البنوك التقليدية

453 435 449 436 470 عدد فروع البنوك التقليدية

91 84 81 76 70 عدد فروع مؤسسات الصيرفة االسالمية

1487 1477 1239 1288 1109 عدد أجهزة الصرف اآللي لدى البنوك التقليدية

149 135 80 79 72 عدد أجهزة الصرف اآللي لدى مؤسسات الصيرفة االسالمية

35814 35221 33959 31489 29886 اجمالي االصول لشركات اإليداع االخرى )مليون ريال ُعماني(

24166 23657 23255 21570 20424 اجمالي الودائع لشركات اإليداع االخرى )مليون ريال ُعماني(

26676 25830 25058 23544 22130 اجمالي االئتمان لشركات اإليداع االخرى )مليون ريال ُعماني(

18.9 18.5 17.9 17.4 16.5 نسبة كفاية رأس المال )%(

مؤشرات التعميق المالي 

96.3 77.4 71.8 86.7 87.9 نسبة االئتمان المصرفي إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

123.8 105.5 100.3 116.6 114.1 نسبة االئتمان المصرفي إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

87.2 70.9 66.6 79.5 81.1 نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

112.1 96.7 93.1 106.8 105.3 نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

49.7 37.2 35.7 41.0 41.5 نسبة شبه النقد إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

69.8 53.2 49.9 59.2 61.3 نسبة عرض النقد M2 إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

89.7 72.5 69.7 79.6 79.5 نسبة عرض النقد M2 إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

5.0 3.7 3.6 4.7 5.2 نسبة النقد لدى الجمهور إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

45.1 37.4 40.8 39.6 39.8 نسبة النقد لدى الجمهور إلى النقد االحتياطية )%(

7.1 7.0 7.1 7.9 8.4 )%( M2 نسبة النقد لدى الجمهور إلى عرض النقد

1.3 1.7 1.8 1.7 1.7 M2 سرعة دوران عرض النقد

6.3 5.3 5.7 5.0 4.7 مضاعف النقود )عرض النقد M2 على النقد االحتياطية(

73.1 56.2 52.1 66.1 68.7 نسبة القيمة السوقية لألسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

93.9 76.7 72.8 88.9 89.2 نسبة القيمة السوقية لألسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

مالحظة: شركات اإليداع األخرى تشمل البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ اإلسالمية. 
المصدر: البنك المركزي الُعماني
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جدول )2-4(
القاعدة النقدية ومصادرها

)مليون ريال عماني(
مقـدار التغيــر

2020 2019 201٨ 201٧ 2016
2020/19 2019/1٨

125.4 6.1 1736.9 1611.5 1605.3 1637.5 1647.1 النقد المصدر

398.4- 275.5 1317.0 1715.3 1439.9 1559.0 1617.4 ودائــع البنــوك التجاريــة لــدى البنــك المركــزي 
الُعمانــي )*(

2٧٣.0- 2٨1.6 ٣05٣.٨ ٣٣26.٨ ٣045.2 ٣196.6 ٣264.5 )M0( القاعدة النقدية

أصول البنك المركزي الُعماني

636.0- 279.4- 5770.6 6406.6 6686.0 6186.3 7791.0 األصول األجنبية

91.6 3.3 870.5 778.9 775.7 565.9 727.3  مستحقات على الحكومة

61.2 33.4- 397.1 335.9 369.3 426.3 348.0 أصول ثابتة وأصول أخرى

ناقصًا: خصوم البنك المركزي الُعماني

182.4 53.3 1675.7 1493.3 1440.0 1432.7 1293.1 القيمة الصافية )رأس المال واالحتياطيات(

384.6- 165.1 1017.9 1402.5 1237.4 775.6 1162.5 ودائع الحكومة

74.6 4.2 760.5 685.8 681.7 922.8 2127.1 الخصوم األجنبية

305.5- 813.7- 307.5 613.0 1426.7 850.8 1019.1 خصوم أخرى
)*( ال تشمل شهادات اإليداع التي يصدرها البنك المركزي الُعماني حيث أنها تقع ضمن خصوم أخرى.

المصدر: البنك المركزي الُعماني

جدول )4-٣(
)M2( مكونات عرض النقد بمعناه الواسع

)أ( بالمليون ريال عماني
2020 2019 201٨ 201٧ 2016 نهاية الفترة

5561.٨ 5٣4٣.9 49٣0.2 4940.5 49٧٨.٨  )M1( عرض النقد

1378.6 1244.8 1241.9 1266.2 1299.4    النقد لدى الجمهور

4183.1 4099.1 3688.3 3674.3 3679.4    الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

1٣٧٧5.4 1240٧.٨ 124٧0.2 1112٨.2 10444.9 شبه النقد

6056.1 5273.0 4979.6 4807.8 4624.5     ودائع التوفير بالعملة المحلية

5535.0 5127.7 5084.6 4834.1 4415.8     ودائع ألجـل بالعملة المحلية

1896.6 1765.0 2142.0 1181.1 1072.5     ودائع بالعملة األجنبية

287.7 242.0 264.0 305.2 332.1     هوامش )ودائع أخرى(

19٣٣٧.2 1٧٧51.٧ 1٧400.٣ 1606٨.٧ 1542٣.٧ )M2( عرض النقد بمعناه الواسع

المصدر: البنك المركزي الُعماني

)ب( حصة من اإلجمالي
2020 2019 201٨ 201٧ 2016 نهاية الفترة

2٨.٨ ٣0.1 2٨.٣ ٣0.٧ ٣2.٣ )M1( عرض النقد

7.1 7.0 7.1 7.9 8.4    النقد لدى الجمهور 

21.6 23.1 21.2 22.9 23.9    الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

٧1.2 69.9 ٧1.٧ 69.٣ 6٧.٧ شبه النقد

31.3 29.7 28.6 29.9 30.0     ودائع التوفير بالعملة المحلية

28.6 28.9 29.2 30.1 28.6     ودائع ألجـل بالعملة المحلية

9.8 9.9 12.3 7.4 7.0     ودائع بالعملة األجنبية

1.5 1.4 1.5 1.9 2.1     هوامش )ودائع أخرى(

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )M2( عرض النقد بمعناه الواسع
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الجدول )4-4(
المسح النقدي*

نسبة 
التغير )%(

مقدار التغير 
مليون ر.ع القيمة بالمليون ريال ُعماني

نهاية الفترة
2020/19 2020/19 2020 2019 201٨ 201٧ 2016

٨.9 15٨5.5 19٣٣٧.2 1٧٧51.٧ 1٧400.٣ 1606٨.٧ 1542٣.٧ 1. عرض النقد بمعناه الواسع )أ+ب(

4.1 217.9 5561.8 5343.9 4930.2 4940.5 4978.8  أ. النقـــد 

10.8 133.9 1378.6 1244.8 1241.9 1266.2 1299.4   1. النقد لدى الجمهور

2.0 84.0 4183.1 4099.1 3688.3 3674.3 3679.4   2. ودائع تحت الطلب بالريال العماني

11.0 1367.7 13775.4 12407.8 12470.2 11128.2 10444.9 ب. شبه النقد 

7.5 131.6 1896.6 1765.00142 2142.03259 1181.1 1072.497      )منه: ودائع بالعمالت األجنبية(

2٨.4- 1406.٣- ٣544.٨ 4951.1 51٣4.٨ 4٣19.6 456٧.0 2. األصول األجنبية )صافي(

12.4- 710.7- 5010.1 5720.8 6004.3 5263.5 5663.8      البنك المركزي 

90.4- 695.6- 1465.2- 769.6- 869.5- 943.9- 1096.8- شركات االيداع االخرى

2٣.4 2991.٨ 15٧92.4 12٨00.6 12265.6 11٧49.1 10٨56.٧ ٣. األصول المحلية 

55.7 2586.4 2060.8- 4647.2- 5046.6- 4594.6- 4548.0- أ( مطلوبات من الحكومة )صافي( )2-1( 

34.0 1156.9 4558.7 3401.7 2833.1 2544.9 2538.0     1( قروض الحكومة

17.8- 1429.5- 6619.4 8048.9 7879.7 7139.5 7086.0     2( ودائع الحكومة )-(

0.9 204.8 23155.7 22951.0 22337.4 21255.4 19985.6 ب( مطلوبات محلية من القطاع الخاص

15.3 417.1 3141.7 2724.7 2663.6 2338.9 2098.3 ج( مطلوبات من المؤسسات العامة

2.6 216.5 8444.3 8227.9 7688.8 7250.6 6679.2 د( البنود األخرى )صافي( )-(

9.6- 368.3- 3484.0 3852.4 4300.7 3787.7 3929.2     1( البنك المركزي

13.4 584.8 4960.3 4375.5 3388.1 3462.9 2750.0     2( شركات االيداع االخرى

* تشمل إجماليات المسح النقدي البنوك التجارية التقليدية باإلضافة إلى البنوك والنوافذ االسالمية.
المصدر: البنك المركزي الُعماني.

بل البنك المركزي الُعماني خالل عام 2020م
ِ
الجدول )4-5( امتصاص وضخ السيولة من ق

ضخ السيولة
)عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي الُعماني( *

امتصاص السيولة
)أذون الخزينة(

سعر الفائدة على الشهر
إعادة الشراء 

)في المائة سنويًا(

رصيد عمليات 
إعادة الشراء في 

نهاية الشهر
 )مليون ر.ع(

القيمة المعاد 
شرائها خالل 

الشهر 
 )مليون ر.ع(

الرصيد القائم من 
أذون الخزينة في 

نهاية الشهر
 )مليون ر.ع(

القيمة المصدرة 
خالل الشهر
 )مليون ر.ع(

2.190 0.0 53.0 275.6 174.0 يناير

2.150 0.0 40.0 280.6 59.6 فبراير

1.039 195.0 431.0 265.1 35.5 مارس

0.500 147.5 278.5 104.1 69.5 إبريل

0.500 227.5 209.0 190.0 115.0 مايو

0.500 44.5 89.5 240.0 111.0 يونيو

0.500 100.0 110.0 266.0 163.0 يوليو

0.500 20.0 20.0 297.0 119.0 أغسطس

0.500 0.0 115.0 307.0 168.0 سبتمبر

0.500 55.0 230.0 391.0 205.0 أكتوبر

0.500 40.0 130.0 473.0 193.0 نوفمبر

0.500 65.0 146.0 512.5 360.5 ديسمبر

)*( تشمل عمليات إعادة الشراء في أدوات مثل أذون الخزينة وسندات التنمية الحكومية، ويتم استثناء عمليات إعادة الشراء التي تتم خالل اليوم الواحد.
المصدر: البنك المركزي الُعماني.
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* ال يشمل االستثمار في الصكوك الحكومية
مالحظة: ُيصنف نمط الحيازة بناًء على اإلصدار األولي.

المصدر: البنك المركزي الُعماني.

الجدول )4-6( )أ(
نمط الحيازة لسندات التنمية الحكومية*

)نهاية عام 2020م(

الحصة من 
اإلجمالي )%(

إجمالي 
الحيازات

)مليون ريال 
ُعماني(

جهات خارجية
)مليون ريال 

ُعماني(

جهات محلية
)مليون ريال 

ُعماني(
البيــــــان

54.0 1510.9 21.0 1489.8 البنوك

0.1 3.3 0.0 3.3 هيئات حكومية محلية 

37.2 1040.9 0.0 1040.9 صناديق التقاعد 

7.9 222.2 0.0 222.2 مؤسسات مالية أخرى 

0.4 11.9 0.0 11.9 مؤسسات غير مالية

0.4 10.8 0.1 10.7 األفراد

100.0 2٨00.0 21.1 2٧٧٨.9 المجموع

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية

الجدول )4-6( )ب(
مؤشرات سوق مسقط لألوراق المالية

2020 2019 201٨ 201٧ 2016

3658.77 3981.19 4323.74 5099.28 5782.71 1(  مؤشر سوق مسقط 30

2282.0 3863.5 4015.0 4264.0 4541.0 2(  عدد االسهم المتداولة )مليون(

25.3 33.4 6.2 11.6 92.4 3(  عدد السندات المتداولة )مليون(

441 712 763 993 959 4(  إجمالي حجم التداول )مليون ر.ع(

401 662 739 917 946 أ( قيمة االسهم المتداولة )مليون ر.ع(

40 50 24 76 13 ب( قيمة السندات المتداولة )مليون ر.ع(

243 245 247 247 246 5(  عدد أيام التداول

1.81 2.90 3.09 4.02 3.90 6(  المتوسط اليومي لحجم التداول )مليون ر.ع(

20242 18767 18176 17951 17288 7(  القيمة السوقية )مليون ر.ع(
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الجدول )4-٧( )أ(
المتوسط المرجح ألسعار الفائدة )في المائة سنويًا( نهاية الفترة

الهامش سعر الفائدة على اإلقراض سعر الفائدة على الودائع

اإلجمالي نهاية الفترة

)3(-)6(

العمالت 

األجنبية 

)2(-)5(

الريال 
الُعماني 

)1(-)4(

إجمالي القروض 
)بالريال العماني + 
بالعمالت األجنبية( 

)6(

جملة 
القروض 
بالعمالت 

األجنبية )5(

جملة القروض 
بالريال 

العماني )4(

إجمالي الودائع 
)بالريال العماني 

+ بالعمالت 

األجنبية( )2(

جملة الودائع 
بالعمالت 

األجنبية

جملة 
الودائع 
بالريال 

الُعماني )1(

3.540 1.698 3.826 4.471 2.592 4.762 0.931 0.894 0.936 ديسمبر 2015
3.471 1.808 3.731 4.468 2.665 4.747 0.997 0.857 1.016 مارس 2016
3.427 1.881 3.672 4.584 2.851 4.854 1.158 0.969 1.182 يونيو 2016
3.459 2.126 3.681 4.760 3.091 5.030 1.301 0.965 1.349 سبتمبر 2016
3.404 2.372 3.591 4.827 3.267 5.084 1.423 0.895 1.493 ديسمبر 2016

3.398 2.767 3.524 4.917 3.651 5.118 1.519 0.884 1.595 مارس 2017
3.375 2.672 3.502 4.926 3.690 5.123 1.551 1.018 1.621 يونيو 2017
3.417 2.838 3.519 5.004 3.831 5.190 1.587 0.993 1.672 سبتمبر 2017
3.444 3.111 3.536 5.038 4.116 5.203 1.594 1.005 1.667 ديسمبر 2017
3.458 3.232 3.518 5.048 4.417 5.161 1.591 1.186 1.644 مارس 2018
3.520 3.586 3.523 5.185 4.858 5.240 1.665 1.272 1.717 يونيو 2018
3.526 3.712 3.507 5.254 5.038 5.294 1.728 1.326 1.786 سبتمبر 2018
3.482 3.775 3.430 5.317 5.250 5.329 1.835 1.475 1.899 ديسمبر 2018
3.493 3.759 3.457 5.343 5.317 5.348 1.850 1.558 1.890 مارس 2019
3.472 3.535 3.473 5.381 5.196 5.416 1.909 1.661 1.943 يونيو 2019
3.423 3.233 3.477 5.372 4.904 5.463 1.948 1.671 1.987 سبتمبر 2019
3.347 2.865 3.455 5.324 4.639 5.461 1.977 1.774 2.006 ديسمبر 2019
3.384 2.725 3.543 5.268 4.282 5.479 1.884 1.557 1.936 مارس 2020

3.191 2.239 3.430 5.095 3.804 5.381 1.904 1.565 1.951 يونيو 2020
3.251 1.892 3.565 5.133 3.543 5.481 1.882 1.651 1.916 سبتمبر 2020
3.174 1.835 3.498 5.140 3.475 5.511 1.966 1.640 2.013 ديسمبر 2020

* تشمل البنوك التجارية فقط
المصدر: البنك المركزي الًعماني.

* تشمل البنوك التجارية فقط
المصدر: البنك المركزي الًعماني.

الجدول )4-٧( )ب(
توزيع جملة الودائع بالريال الُعماني حسب شريحة الفائدة *

نهاية ديسمبر 2020 نهاية ديسمبر 2019 نهاية ديسمبر 201٨ نهاية ديسمبر 201٧ سعر الفائدة 

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(
)في المائة سنويًا(

57.1 10180.7 55.0 9664.7 55.5 9421.6 60.4 9991.9 حتى %2

2.7 486.9 3.9 690.4 4.7 793.9 6.8 1129.0 أكثر من 2% وحتى %3

6.5 1161.8 11.6 2048.4 19.1 3242.8 18.9 3127.0 أكثر من 3% وحتى %4

26.5 4722.0 26.5 4653.6 17.7 3008.8 11.1 1837.1 أكثر من 4% وحتى %5

6.6 1170.8 2.7 474.5 3.0 504.4 2.7 448.9 أكثر من 5% وحتى %6
0.6 105.7 0.3 53.5 0.0 4.5 0.1 9.5 أكثر من 6% وحتى %7
0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 أكثر من 7% وحتى %8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من 8% وحتى %9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من 9% وحتى %10 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من %10 

100.0 1٧٨2٨.4 100.0 1٧5٨5.5 100.0 169٧6.5 100.0 1654٣.9 اإلجمالي

2.01٣ 2.006 1.٨99 1.66٧ المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة )%(
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* تشمل البنوك التجارية فقط
المصدر: البنك المركزي الًعماني.

* تشمل البنوك التجارية فقط
المصدر: البنك المركزي الًعماني.

الجدول )4-٧( )ج(
توزيع الودائع ألجل بالريال الُعماني حسب شريحة الفائدة*

نهاية ديسمبر 2020 نهاية ديسمبر 2019 نهاية ديسمبر 201٨ نهاية ديسمبر 201٧ سعر الفائدة 

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(

الحصة 
)%(

القيمة 
)مليون ريال 

ُعماني(
)في المائة سنويًا(

9.6 716.5 7.2 541.5 8.3 629.3 9.9 689.9 حتى %2

3.9 288.7 6.4 478.6 6.2 473.1 13.3 928.8 أكثر من 2% وحتى %3

8.5 632.5 17.7 1332.6 39.5 3010.3 44.1 3068.7 أكثر من 3% وحتى %4

60.9 4536.9 61.7 4640.1 39.4 2997.5 26.2 1822.1 أكثر من 4% وحتى %5

15.7 1170.5 6.3 474.3 6.6 501.5 6.4 446.2 أكثر من 5% وحتى %6

1.4 105.7 0.7 53.5 0.1 4.5 0.1 9.5 أكثر من 6% وحتى %7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من 7% وحتى %8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من 8% وحتى %9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من 9% وحتى %10 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أكثر من %10 

100.0 ٧450.9 100.0 ٧520.6 100.0 ٧616.1 100.0 6965.2 اإلجمالي

4.15٣ ٣.995 ٣.٧٣1 ٣.4٧٧ المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة )%(

الجدول )4-٧( )د(
توزيع جملة القروض بالريال الُعماني حسب شريحة الفائدة *

نهاية ديسمبر 201٧ نهاية ديسمبر  2019  نهاية ديسمبر  201٧ نهاية ديسمبر  201٧

البيـــان
الحصة )%( القيمة )مليون 

ريال ُعماني( الحصة )%( القيمة )مليون 
ريال ُعماني( الحصة )%( القيمة )مليون 

ريال ُعماني( الحصة )%( القيمة )مليون 
ريال ُعماني( 

3.0 541.1 3.3 601.8 2.8 503.6 3.9 672.6 حتى %2

11.7 2129.0 12.1 2196.9 15.3 2768.7 16.8 2921.5 أكثر من 2% وحتى %4

15.1 2761.3 19.1 3475.5 21.7 3915.5 24.1 4185.1 أكثر من 4% وحتى %5

61.6 11239.5 54.8 9978.4 49.9 9004.0 44.8 7799.4 أكثر من 5% وحتى %7

5.6 1031.1 7.8 1419.9 7.7 1392.0 7.6 1328.4 أكثر من 7% وحتى %8

1.1 205.4 1.0 183.3 0.9 157.6 1.0 172.0 أكثر من 8% وحتى %9

0.3 49.9 0.2 38.0 0.3 49.9 0.3 51.4 أكثر من 9% وحتى %10

0.2 43.6 0.2 40.6 0.2 44.6 0.4 64.0 أكثر من 10% وحتى %11

0.7 131.8 0.9 158.0 0.5 98.7 0.6 98.2 أكثر من 11% وحتى %12

0.1 19.8 0.0 7.3 0.0 8.5 0.0 8.1 أكثر من 12% وحتى %13

0.6 107.9 0.7 121.4 0.6 108.5 0.6 99.9 أكثر من %13

100.0 1٨260.4 100.0 1٨221.0 100.0 1٨051.6 100.0 1٧400.6 اإلجمالي

5.511 5.45٣ 5.٣29 5.20٣ المتوســط المرجــح ألســعار 
الفائــدة )%(
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        الجدول )4-٧( )هـ(
سعر فائدة اإلقراض ما بين البنوك في السلطنة لليلة واحدة

2020 2019
المتوسط الشهري البيـــان

المرجح
لسعر الفائدة )%(*

المتوسط اليومي لحجم 
اإلقراض 

)مليون ر.ع(

المتوسط الشهري 
المرجح

لسعر الفائدة )%(*

المتوسط اليومي لحجم 
اإلقراض 

)مليون ر.ع(

1.865 32.9 2.415 44.1 يناير

1.868 45.1 2.463 60.1 فبراير

2.088 46.4 2.581 49.8 مارس

1.941 41.5 2.4٨٧ 51.٣ متوسط الربع األول

1.836 34.3 2.638 68.1 إبريل

1.552 26.4 2.668 79.7 مايو

1.570 31.0 2.744 79.1 يونيو

1.65٣ ٣0.6 2.6٨٣ ٧5.6 متوسط الربع الثاني

0.977 16.4 2.770 80.6 يوليو

1.100 13.7 2.736 74.9 أغسطس

0.780 21.1 2.675 76.3 سبتمبر

0.952 1٧.1 2.٧2٧ ٧٧.٣ متوسط الربع الثالث

0.859 24.6 2.397 50.9 أكتوبر

0.948 18.6 2.163 61.9 نوفمبر

0.700 24.2 2.139 43.4 ديسمبر

0.٨٣6 22.5 2.2٣٣ 52.1 متوسط الربع الرابع

*  مرجح بمقدار المعامالت الفردية
المصدر: البنك المركزي الُعماني.
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الجدول )4-٨أ(
األصول والخصوم للبنك المركزي العماني

)مليون ريال ُعماني(
نسبة التغير )%( 

2020/19 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــان

9.9- 5٧٧0.6 6406.٧ 66٨5.9 61٨6.٣ ٧٧90.9 األصول األجنبية 

37.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 أ( السبائك

15.2 127.1 110.3 94.8 97.1 127.2 النقــد  صنــدوق  لــدى  االحتياطــي  الحســاب  ب( 
الدولــي 

14.8- 2327.1 2731.2 3021.2 1535.8 2510.7 ج( إيداعات بالعملة األجنبية بالخارج

7.0- 3315.7 3564.7 3569.5 4553.0 5152.6 د( األوراق المالية 

11.8 870.5 778.9 775.7 565.9 727.3 مستحقات على الحكومة 

- 65.2 0.1 0.1 0.1 0.3 مستحقات على البنوك والمؤسسات األخرى*        

0.1 45.2 45.1 43.9 43.7 36.9 األصول الثابتة 

1.3- 2٨6.٨ 290.7 325.4 382.4 310.9 األصول األخرى 

6.4- 7038.2 ٧521.4 ٧٨٣1.0 ٧1٧٨.4 ٨٨66.٣ مجموع األصول/ الخصوم 

7.8 1736.9 1611.5 1605.3 1637.5 1647.1 النقد المصدر 

12.2 1675.7 1493.3 1440.0 1432.7 1293.1 القيمة الصافية

0.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 760.0 أ( رأس المال

16.6 426.0 365.5 373.8 323.4 488.5 ب( االحتياطات العامة 

95.4 249.7 127.8 66.3 109.3 44.6 ج( أخرى 

27.4- 1017.9 1402.5 1237.4 775.6 1162.5 مستحقات للحكومة 

23.1- 1539.8 2001.8 2597.7 2127.7 2413.9 مستحقات للبنوك والمؤسسات األخرى 

10.9 ٧60.5 685.8 681.7 922.8 2127.1 الخصوم األجنبية**

5.٨- 307.5 ٣26.5 26٨.9 2٨2.1 222.6 الخصوم األخرى 

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أ( شهادات إيداع 

5.8- 307.5 326.5 268.9 282.1 222.6 ب( أخرى
** تشمل مخصصات حقوق السحب الخاصة

المصدر: البنك المركزي العماني.

جدول )4-٨ب(
األصول األجنبية للبنك المركزي العماني

)مليون ريال ُعماني

مقدار التغير
2020/19 2019 201٨ 201٧ 2016 البيــــان

6٣6.0- 5٧٧0.6 6406.6 66٨6.0 61٨6.٣  1. اجمالي األصول األجنبية 

0.2 0.7 0.5 0.4 0.4 أ( السبائك

16.8 127.1 110.3 94.8 97.1 ب( الحساب االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 

404.0- 2327.1 2731.2 3021.2 1535.8 ج( إيداعات بالعملة األجنبية بالخارج

249.0- 3315.7 3564.7 3569.5 4553.0 د( األوراق المالية 

ناقص:

383.8- 1017.5 1401.4 851.9 774.4 مستحقات للحكومة بالعملة األجنبية

64.0- 222.8 286.8 1157.8 568.7 مستحقات للبنوك بالعلمة األجنبية 

5.٨٣٨.5 4.٨4٣.2 4.6٧6.٣ 4.٧1٨.4 4.5٣0.2 2. األصول األجنبية للبنك المركزي العماني

المصدر: البنك المركزي الُعماني.
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الجدول )9-4(
الميزانية اإلجمالية لشركات اإليداع األخرى

)مليون ريال ُعماني(

نسبة التغير
2020/19 

ديسمبر
2020

ديسمبر
2019

ديسمبر
201٨

ديسمبر
201٧

ديسمبر
2016 البيان

21.1- 1874.4 2377.1 2923.2 2482.5 2748.2  النقد والودائع لدى البنك المركزي العماني

40.0- 883.3 1472.1 1030.9 1401.8 1449.0 والشــركات  الرئيســي  المركــز  علــى  المســتحقات 
الخــارج فــي  األخــرى  والبنــوك  الحليفــة 

3.3 26676.2 25830.4 25057.6 23544.5 22130.5 اجمالي االئتمان

20.5 4762.8 3952.3 3447.5 3108.5 2593.5 اجمالي االستثمارات 

2.5- 308.2 316.2 276.5 279.3 259.3 صافي االصول الثابتة

2.9 1309.1 1272.9 1222.8 672.0 705.4 االصول االخرى

1.٧ ٣5٨14.1 ٣5221.0 ٣٣95٨.6 ٣14٨٨.6 29٨٨5.9 إجمالي األصول / الخصوم

2.1 24165.5 23657.3 23255.3 21569.9 20423.5 اجمالي الودائع

5.7- 2707.4 2872.3 2410.9 2217.5 2195.6 مســتحقات المركــز الرئيســي والشــركات الحليفــة 
والبنــوك األخــرى فــي الخــارج

1.6 5686.4 5599.0 5301.2 4915.5 4316.5 رأس المال واالحتياطيات

37.7- 95.9 153.9 183.1 370.8 618.4 رأس المال االضافي

23.8 1179.0 952.3 868.8 758.5 725.2 اجمالي المخصصات والفوائد المحتفظ بها 

23.0 )402.6( )327.4( )360.4( )299.0( )286.5( )منها مخصصات عامة(

0.3- 1979.9 1986.2 1939.3 1656.4 1606.7 الخصوم األخرى

مالحظة: شركات اإليداع األخرى تشمل البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ اإلسالمية.
المصدر: البنك المركزي الُعماني 
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الجدول )4-10( )أ(
الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية

)مليون ريال ُعماني(

نسبة التغير
2020/19 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

17.5- 1650.4 2001.0 2488.8 2130.7 2511.0 النقد والودائع لدى البنك المركزي العماني 

33.6- 1167.6 1759.7 1359.0 1337.4 1400.4 والشــركات  الرئيســي  المركــز  علــى  مســتحقات 
الخــارج  فــي  والبنــوك  الحليفــة 

2.1 22٣٣1.4 21٨64.2 214٨6.0 20511.5 19٧04.6 إجمالي االئتمان

0.7- 18772.3 18898.5 18718.4 18207.5 17539.2 أ( قروض للقطاع الخاص 

16.0 2927.2 2524.0 2406.2 1997.2 1796.3 ب( قروض للمؤسسات العامة 

249.1 477.8 136.9 39.5 34.6 107.3 ج(قروض للحكومة 

49.5- 154.1 304.8 321.9 272.3 261.8 د(قروض لغير المقيمين

20.2 4290.2 ٣56٨.6 ٣19٧.4 2٨٧9.٨ 24٣٣.6 األوراق المالية

73.8 512.5 294.8 277.1 454.9 305.4 أ(أذونات الخزينة 

10.6 1798.5 1626.8 1433.6 1217.1 970.9 ب( السندات الحكومية* 

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ج( شهادات ايداع البنك المركزي العماني

147.3 170.3 68.9 101.6 94.7 117.9 د(االسهم المحلية

46.3 659.8 450.9 308.0 343.6 505.0 هـ(اوراق مالية محلية اخرى

1.9 1149.1 1127.2 1077.1 769.5 534.4 و(اوراق مالية أجنبية

2.2- 279.8 286.2 246.8 247.5 225.3 أصول ثابتة 

3.0 1365.9 1326.7 1216.8 806.2 776.9 أصول أخرى 

0.9 ٣10٨5.4 ٣0٨06.4 29994.٧ 2٧91٣.1 2٧051.٨ إجمالي األصول/الخصوم

1.6 20٣٧٧.0 20062.1 19995.٨ 1٨601.٧ 1٨25٣.٧ إجمالي الودائع 

18.9- 4368.3 5389.1 5351.9 4937.5 4898.8 أ( ودائع الحكومة 

14.8- 1082.0 1270.1 1751.5 878.1 901.9 ب( ودائع المؤسسات العامة 

10.9 14452.2 13031.4 12538.4 12520.4 12201.1 ج( ودائع القطاع الخاص 

8.6 3977.6 3664.1 3692.9 3777.8 3635.6 1( تحت الطلب

13.0 5362.7 4745.2 4566.8 4543.0 4480.5 2( توفير

10.1 4838.6 4395.9 4031.1 3911.7 3766.7 3( ألجل

20.8 273.3 226.2 247.6 287.9 318.3 د( دفعات تجارية تمت مقدمًا 

15.0 )1556.5( )1353.5( )1124.6( )1045.3( )927.1( )منها بالعملة األجنبية(

27.7 474.6 371.5 354.1 265.7 251.9 ودائع غير المقيمين

6.8- 2511.8 2695.8 2246.0 2080.1 1935.8 مســتحقات للمركــز الرئيســي والشــركات الحليفــة 
والبنــوك فــي الخــارج 

0.9 5320.9 5272.0 5000.6 4651.0 4068.0 رأس المال األساسي واالحتياطيات

36.4- 101.0 158.9 190.1 369.7 617.7 رأس المال اإلضافي 

22.2 1070.7 876.3 808.3 713.2 689.5 إجمالي المخصصات والفوائد المحتفظ بها 

22.7 )340.5( )277.4( )323.3( )261.5( )255.6( )منها احتياطيات عامة(

2.1- 1703.9 1741.3 1753.9 1497.4 1487.1 خصوم أخرى 

*تشمل االستثمار في الصكوك الحكومية.
المصدر: البنك المركزي الُعماني.
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الجدول )4-10( )ب(
مصادر واستخدامات األموال لدى البنوك

)مليون ريال عماني(

ديسمبر
2020

ديسمبر
2019 االستخدامات ديسمبر

2020
ديسمبر

2019 مصدر األموال

467.2 378.2 الزيادة في إجمالي االئتمان  314.9 66.4 1. الزيادة في إجمالي الودائع 

341.0 97.4 -1018.9  أ( ائتمان للحكومة 37.3   أ( ودائع الحكومة

403.2 117.8 -190.1 ب( ائتمان للمؤسسات العامة     481.4-  ب( ودائع المؤسسات العامة    

126.2- 180.1 1421.1  ج( ائتمان للقطاع الخاص  493.0   ج( ودائع القطاع الخاص 

67.5- 35.9 -34.9     1. الشركات المالية                  32.7-      1. الشركات المالية                 

0.0 38.7- 602.1     2. الشركات غير المالية                       250.4      2. الشركات غير المالية                      

42.7- 129.2 799.6     3. القطاع العائلي )األفراد(           287.3      3. القطاع العائلي )األفراد(           

16.0- 53.6 54.3     4. قطاعات أخرى           12.0-      4. قطاعات أخرى          

150.7- 17.0- 103.1  د( قروض لغير المقيمين 17.5   د( ودائع غير مقيمة

721.6 371.2 -182.6 االستثمارات في األوراق المالية 449.5 2. االقتراض من بنوك في الخارج

592.1- 400.7 توظيفات لدى بنوك في الخارج 185.5 308.1 3. الزيــادة فــي مجمــوع رأس المــال 
ــات والمخصصــات واالحتياطي

350.6- 487.8- المركــزي  البنــك  لــدى  والودائــع  النقــد 
العمانــي  38.7- 12.2- 4. خصوم أخرى 

6.4- 39.4   األصول الثابتة 

39.2 109.9 أصول أخرى 

2٧9.0 ٨11.٧ إجمالي استخدامات األموال  2٧9.0 ٨11.٧ إجمالي مصادر األموال
المصدر: البنك المركزي الُعماني.

الجدول )4-10( )ج(
األصول والخصوم غير المقيمة للبنوك التقليدية

)مليون ريال عماني(

مقدار التغير
2020/19

ديسمبر
2020

ديسمبر
2019

ديسمبر
201٨

ديسمبر
201٧

ديسمبر
2016 المصادر

٧1٧.4- 2504.٣ ٣221.6 2٨01.4 2411.1 2229.٧ األصول األجنبية 

592.1- 1167.6 1759.7 1359.0 1337.4 1400.4 مستحقات على بنوك في الخارج 

150.7- 154.1 304.8 321.9 272.3 261.8 ائتمان ممنوح لجهات في الخارج

21.9 1149.1 1127.2 1077.1 769.5 534.4 استثمار في أوراق مالية أجنبية

3.5 33.5 29.9 43.4 31.9 33.1  أصول أخرى

61.9- ٣٨55.9 ٣6٨6.٨ ٣٣٧1.9 ٣٣02.٣ ٣149.2 الخصوم األجنبية

103.1 474.6 371.5 354.1 265.7 251.9  الودائع 

1.2 583.1 581.9 696.2 617.8 619.1  سندات طويلة األجل

182.6- 2511.4 2694.0 2244.6 2080.1 1935.8 مستحقات لبنوك في الخارج 

16.5 286.8 39.3 77.1 338.7 342.4  خصوم أخرى 

655.4- 1٣51.6- 465.2- 5٧0.6- ٨91.2- 919.5- صافي األصول األجنبية 

المصدر: البنك المركزي الُعماني.
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الجدول )11-4(
الميزانية المجمعة للبنوك والنوافذ االسالمية

)مليون ريال ُعماني(

نسبة التغير
2020/19

ديسمبر
2020

ديسمبر
2019

ديسمبر
201٨

ديسمبر
201٧

ديسمبر
2016 البيان

40.4- 224.1 376.1 434.5 351.8 237.2 البنــك  لــدى  والودائــع  النقــد 
العمانــي المركــزي 

49.3- 30.4 59.9 59.7 64.4 48.6
مســتحقات علــى المركــز الرئيســي 
والبنــوك  الحليفــة  والشــركات 

الخــارج فــي  األخــرى 

9.5 4344.7 3966.2 3571.6 3033.0 2425.9 إجمالي التمويل

22.9 471.7 383.7 250.1 228.7 159.9 إجمالي االستثمارات 

5.9- 28.4 30.2 29.8 31.8 34.0 صافي االصول الثابتة

39.1 95.2 68.4 52.9 103.6 174.0 االصول االخرى

6.٣ 5194.4 4٨٨4.6 4٣9٨.5 ٣٨1٣.٣ ٣0٧9.6 إجمالي األصول / الخصوم

5.4 3788.5 3595.1 3259.5 2968.2 2169.8 إجمالي الودائع

0.7- 175.8 177.1 166.3 137.3 259.8
الرئيســي  المركــز  مســتحقات 
والبنــوك  الحليفــة  والشــركات 

الخــارج فــي  األخــرى 

16.6 635.0 544.6 506.1 458.0 433.0 رأس المال واالحتياطيات

4.8 595.1 567.7 466.5 249.8 217.0 الخصوم األخرى

المصدر: البنك المركزي الُعماني.

الجدول )12-4(
ربحية شركات اإليداع األخرى

)مليون ريال ُعماني(
نسبة التغير 

)%(
2020/19

نسبة 
التغير )%(

2019/1٨
2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

0.1- 8.7 1513.3 1514.8 1393.1 1234.6 1098.7 1. دخل الفائدة

1.3- 13.7 )653.1( )661.6( )581.8( )492.6( )363.2( 2. )مصروفات الفائدة( 

0.8 5.2 860.2 853.2 811.2 742.0 735.5 3. صافي دخل الفائدة 

17.7- 6.0- 70.3 85.4 90.8 67.4 64.6 4. إيرادات النقد األجنبي 

9.5- 3.7- 95.1 105.0 109.1 107.7 100.3 5. الرسوم والعمالت 

22.3- 6.3 163.0 209.7 197.3 236.2 209.5 6. إيرادات أخرى 

5.2- 3.7 1188.6 1253.3 1208.4 1153.3 1109.9 7. الدخل اإلجمالي )6+5+4+3( 

0.2 4.3 568.8 567.6 544.2 517.6 500.5 8. المصروفات التشغيلية 

2.6- 1.8 503.6 517.3 507.9 482.9 467.5 أ( المصروفات اإلدارية

29.7 43.5 64.6 49.8 34.7 33.7 31.8 ب( اإلهالك 

16.2 70.7- 0.5 0.5 1.6 1.0 1.2 ج( مصروفات أخرى 

9.6- 3.2 619.8 685.7 664.2 635.6 609.4 9. الربح اإلجمالي )8-7( 

49.5 33.3 325.7 217.8 163.4 189.8 177.5 10. مخصصــات الديــون المشــكوك فــي 
تحصيلهــا *

37.1- 6.6- 294.1 467.9 500.8 445.8 431.9 11. الربح بعد المخصصات )10-9(

25.3- 9.4- 52.8 70.6 77.9 68.1 57.2 12. مخصصات الضرائب 

٣9.2- 6.0- 241.4 ٣9٧.٣ 422.٨ ٣٧٧.٧ ٣٧4.٧ 1٣. صافــي الربــح بعــد المخصصــات 
والضرائــب )12-11(

* إجمالي المخصصات التي تم االحتفاظ بها خالل العام، أما ما تم استرداده من الديون المعدومة سابقًا فيظهر تحت بند “دخل آخر”.
مالحظة: تشمل األرباح تلك المرتبطة بالبنوك التقليدية باإلضافة إلى البنوك والنوافذ اإلسالمية.

المصدر: البنك المركزي العماني 
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الجدول )4-1٣(
توزيع االئتمان الممنوح من شركات اإليداع األخرى* وفقًا للقطاع االقتصادي

)مليون ريال عماني(

2020 2019 201٨ 201٧ 2016 نهاية الفترة

855.9 1010.5 1104.8 1134.8 1179.0 االستيراد

40.4 28.3 16.9 20.5 19.9 التصدير

1049.2 1075.7 949.0 858.3 717.1 تجارة الجملة والتجزئة

1426.4 1113.2 984.3 1054.5 910.9 التعدين واستغالل المحاجر

2735.4 2803.2 2763.0 2630.3 2855.7 اإلنشاءات

2168.4 2172.9 1905.5 1593.3 1557.5 الصناعة التحويلية

1433.7 1302.2 1041.9 935.4 797.5 الكهرباء والغاز والمياه

1367.9 1240.6 1264.7 1118.9 1016.3 المواصالت والنقل

1167.4 1244.8 1201.6 1019.9 1007.3 المؤسسات المالية

2512.0 2193.6 2470.7 2102.0 1765.3 الخدمات

477.8 136.9 39.5 34.6 107.3 القروض الشخصية

10269.6 10242.1 10006.9 9642.6 9123.0 الزراعة واألنشطة المرتبطة بها

73.7 50.2 55.3 63.6 58.4 قروض مقدمة للحكومة

157.1 309.2 327.5 278.3 270.0 اإلقراض لغير المقيمين

941.0 907.0 926.1 1057.4 745.2 جميع البنود األخرى

266٧6.0 25٨٣0.4 2505٧.6 2٣544.5 221٣0.5 إجمالي االئتمان

مالحظة: شركات اإليداع األخرى تشمل البنوك التقليدية باإلضافة إلى البنوك والنوافذ اإلسالمية.
المصدر: البنك المركزي الُعماني 

الجدول )14-4(
المؤشرات الخاصة بشركات التمويل والتأجير

)مليون ريال ُعماني(

2020 2019 201٨ 201٧ 2016 نهاية الفترة

993.7 1127 1116.6 1069.6 1086.7 إجمالي األصول/ الخصوم 

883.2 996.5 1035.3 1020.1 1028.0 محفظة التمويل والتأجير )بالصافي(*

167.1 162 133.8 93.2 59.2 إجمالي القروض المتعثرة والفائدة المحتفظ بها 

84.6 103.5 56.5 35.4 43.8 النقد واألرصدة لدى البنوك

642.3 725.2 692.2 670.9 688.7 قروض من البنوك والمؤسسات المالية 

174.3 174.3 170.6 170.5 163.7 رأس المال المدفوع 

301.8 304.6 299.5 283.4 267.5 مجموع رأس المال واالحتياطيات

112 98 80.4 67.1 60.1 مخصصات الديون المعدومة والفائدة المحتفظ بها 

10.5 18.4 25.7 29.2 31.3 صافي الربح )بعد خصم الضرائب والمخصصات(

41 39 39 41 43 عدد الفروع بما في ذلك المركز الرئيسي 

* بعد استبعاد المخصصات والفوائد المحتفظ بها.
المصدر: التقارير السنوية لشركات التمويل والتأجير.
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الجدول )4-15( )ب(
نشاط غرفة المقاصة اآللية

القيمة )مليون ر.ع( عدد العمليات السنة

2825 4196530 2015

3146 4782652 2016

3358 5179105 2017

4679 7239687 2018

5565 8707478 2019

6030 10453000 2020

الجدول )4-15( )د(
)Oman Net( نشاط نظام شبكة ُعمان

القيمة )مليون ر.ع( عدد العمليات السنة

2221 29114093 2015

2945 45263053 2016

3323 59201183 2017

3447 82436666 2018

3988 100339527 2019

4547 128757655 2020

أنظمة المدفوعات والتسوية
الجدول )4-15( )أ(

)RTGS( نشاط نظام التسوية اإلجمالية اآلنية

القيمة )مليون ر.ع( عدد العمليات السنة

165412 502501 2015

152275 496433 2016

158811 578658 2017

178907 597191 2018

212157 649723 2019

155542 754616 2020

الجدول )4-15( )ج(
نشاط نظام المقاصة اإللكترونية للشيكات

القيمة )مليون ر.ع( عدد العمليات السنة

17508 4081219 2015

18196 4383035 2016

16680 4641772 2017

15548 4697042 2018

14959 4620408 2019

11771 3910962 2020

المصدر: البنك المركزي الُعماني 
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واجه القطاع الخارجي لالقتصاد الُعماني عددا من التحديات 
خالل عام 2020م، إذ أثر انتشار الجائحة على مستويات الطلب 
النفطية  غير  والمنتجات  الخام  النفط  وأسعار  العالمي 
للسلطنة. ولقد تعرض االقتصاد العالمي النكماش بلغ 
3.3% إال أن المؤشرات العامة شهدت تحسنا في النصف 
الثاني من العام )آفاق االقتصادي العالمي، صندوق النقد 
بشكل  النفط  أسعار  وانخفضت  2021م(.  يوليو  الدولي، 
تفشي  أدى  إذ  2020م،  عام  من  األول  النصف  في  ملحوظ 
فرض  ظل  في  الطلب  مستويات  خفض  إلى  الجائحة 
قيود مشددة على الحركة. واستجابت منظمة أوبك+ إلى 
اإلنتاج  خفض  عن  وأعلنت  الحاصل  السيناريو  تطورات 
واردات  انخفضت  كما  األسعار.  استقرار  بغية  النفطي 
انخفاض  عن  أقل  بوتيرة  ولكن  العام  خالل  السلطنة 
الميزان  فائض  انخفاض  إلى  أدى  الذي  األمر  الصادرات، 
التجاري. وعلى الرغم من أن حجم التجارة السلعية العالمية 
الجائحة،  قبل  ما  عليها  كانت  التي  المعدالت  استعادت 
معدالت  ضمن  للحدود  العابرة  الخدمات  تجارة  تزال  ال 
الكبير المقدم من  منخفضة. وأدى الدعم المالي والنقدي 
على  مباشرة  غير  تأثيرات  وجود  إلى  المتقدمة  الدول  قبل 
باقي العالم. واستمر االقتصاد العماني في جلب التدفقات 
األمر  العام  خالل  المباشر  األجنبي  لالستثمار  طريق  عن 
الذي عمل على توفير مصدر مستقر لتمويل عجز الحساب 
المرتبطة  الحكومة  جهود  تعمل  أن  ويتوقع  هذا  الجاري. 
المستمر  التحسين  تحقيق  على  المالي  الضبط  بإجراءات 

إلدارة القطاع الخارجي خالل السنوات القادمة.  

التقييم العام

أدى التأثير المزدوج للجائحة المتمثل في انخفاض أسعار 
النفطية  غير  الصادرات  على  الطلب  ومستويات  النفط 
للسلطنة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري خالل عام 2020م، 
إذ بلغ متوسط سعر النفط الخام حوالي  46.02 دوالر أمريكي 
بالمقارنة بسعر  بنسبة %28  أقل  أي  العام  للبرميل خالل 
63.6 دوالر أمريكي للبرميل خالل عام 2019م. وعمدت منظمة 
أوبك+ إلى استعادة توازن سوق النفط من خالل خفض 
اإلنتاج النفطي بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم حتى يونيو 
بنسبة  السلطنة  صادرات  انخفضت  لذلك،  وتبعا  2020م. 
)فوب(  السلطنة  إلى  الواردات  نسبة  تراجعت  كما   ،%21
بمقدار 7.7%. وظل صافي التدفقات المرتبطة بالخدمات 
الرغم  على  العام  الجارية سلبي خالل  والتحويالت  والدخل 
نظرا  أقل  كان  الخدمات  قطاع  في  العجز  مقدار  أن  من 
للقيود المفروضة على الحركة. وإلى جانب هذه التطورات، 
زيادة  إلى  االسمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  أدى 
المحلي  الناتج  إلى  الجاري  الحساب  عجز  مؤشر  في  حادة 
نقطة   %7.1 بمقدار  ارتفعت  إذ  2020م،  عام  خالل  اإلجمالي 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  ولقد ساعدت   .%12 إلى  لتصل 
الخارجي  لالقتراض  الحكومة  استمرار  المباشر فضال عن 
احتياطات  تعريض  الجاري دون  الحساب  تمويل عجز  في 
الدولة من النقد األجنبي لضغوطات كبيرة. وتجدر اإلشارة 



95 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٠
حصة صادرات النفط والغاز من إجمالي 

الصادرات

درجة االنفتاح (الصادرات + الواردات 
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)

١٠

٣٠

٥٠

٧٠

٩٠

رسم بياني )5-1(: درجة االنفتاح التجاري 

إلى أن صافي احتياطات النقد األجنبي لدى البنك المركزي 
العماني انخفضت بنسبة 12.4% بنهاية 2020م.

التجارة الخارجية

طفيف  بشكل  للسلطنة  التجاري  االنفتاح  مؤشر  ارتفع   
مقاسا بنسبة الصادرات )فوب( زائد الواردات )سيف( إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي من 70.9% في عام 2019م إلى 
انخفاض  إلى  المؤشر  ارتفاع  ويعزى  2020م،  عام  في   %71.6
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بمعدل أكبر من انخفاض 
الحركة  على  المفروضة  القيود  ظل  في  التجارة  حجم 
والمرتبطة بتفشي الجائحة. وعلى الرغم من ذلك، ال يزال 
أهمية  على  يدل  نسبيا مما  مرتفع  عند مستوى  المؤشر 
وراء  السبب  ويرجع  العماني.  لالقتصاد  الدولية  التجارة 
انخفاض  إلى  المتوقع،  من  األقل  الطفيف  االرتفاع  هذا 
الواردات  جانب  إلى  النفطية،  وغير  النفطية  الصادرات 
السلعية وسط انخفاض مستوى الطلب نتيجة لتداعيات 
شهدت  االسمية،  وبالقيمة   .)1.5 بياني  )رسم  الجائحة 
 %21.1 بنسبة  ملحوظا  تراجعا  )فوب(  السلعية  الصادرات 
استمرت  الحاد،  االنخفاض  من  وبالرغم  2020م.  عام  خالل 
الصادرات، والتي تشكل 42.3% من الناتج المحلي اإلجمالي، 

السبب  ويعزى  المحلي.  لإلنتاج  رئيسية  دعامة  توفير  في 
في  السريع  الهبوط  إلى  الصادرات  النخفاض  األساسي 
أسعار النفط الخام، التي انخفضت بنسبة 33% خالل عام 
2020م. أما بالنسبة لصادرات النفط والغاز مجتمعة، فلقد 
السلعية  الصادرات  إجمالي  من   %59.7 نسبته  ما  شكلت 
مما يدل على حجم التركيز على هذا النوع من الصادرات في 
ظل بقاء القطاع النفطي المساهم األكبر ضمن صادرات 
السلطنة، األمر الذي يؤكد على أهمية تقليل االعتماد على 
العالمية  النفط  أسعار  استقرار  لعدم  نظرا  القطاع  هذا 
كما  للسلطنة.  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  على  وتأثيرها 
ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق التنويع 
تحسين  أجل  من  السلطنة  صادرات  لقاعدة  االقتصادي 
النفط  أسعار  تقلب  على  ينطوي  الذي  العام  المناخ 
السلعية  الواردات  انخفضت  آخر،  جانب  ومن  العالمية. 
)سيف( بنسبة 7.7% حيث شكلت 29.3% من إجمالي الناتج 
انخفاض  يعكس  الذي  األمر   ،  )2.5 بياني  )رسم  المحلي 
عن  االستعاضة  وجهود  الجائحة  بسبب  المحلي  الطلب 
الحساب  عجز  عن  الضغط  لتخفيف  السلعية  الواردات 

الجاري.
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٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٠

النمو في الصادرات غير النفطية من منشأ ُعماني

النمو في الوتردات (المسجلة + غير المسجلة)

٤٠-

٣٠-

٢٠-

١٠-

النمو في الصادرات (تشمل إعادة التصدير)

٢٠٢٠

رسم بياني )5-2(: النمو في الصادرات والواردات

ميزان التجارة السلعية

مقابل  الصادرات  في  الحاد  لالنكماش  طبيعية  كنتيجة 

التجارة  فائض  تقلص  الواردات،  في  حدة  أقل  انخفاض 

باالرتفاع  مقارنة  2020م  عام  خالل   %40.6 بنسبة  السلعية 

الطفيف الذي شهده عام عام 2019م والمقدر بـحوالي %2.5 

)جدول 1.5، رسم بياني3.5(. وبالقيمة المطلقة، انخفضت 

الصادرات بمقدار 3144.2 مليون ريال عماني في حين بلغت 
 672.7 يعادل  ما  الواردات  في  الحاصل  االنخفاض  قيمة 
الفائض  انخفاض  إلى  أدى  الذي  األمر  عماني،  ريال  مليون 
التجاري بمقدار 2471.5 مليون ريال عماني في عام 2020م. كما 
انخفض فائض التجارة السلعية كنسبة من الناتج المحلي 
 %18.2 بـــ  مقارنة  2020م  عام  في   %13 إلى  االسمي  اإلجمالي 

و17% في عام 2019م و2018م على التوالي )رسم بياني 4.5(.
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رسم بياني )5-٣(: التجارة السلعية

٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

٢٠٠٠

٦٠٠٠

٠

٤٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

١٨٠٠٠

الصادرات

الواردات (سيف)

٨٠٠٠

رسم بياني )5-4(: الميزان التجاري السلعي

٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

٢٠٠٠

٦٠٠٠

٠

٤٠٠٠

٢
٤
٦
٨

نسبة فائض الميزان من الناتج المحلي اإلجمالي (المقياس األيمن)فائض الميزان التجاري (مليون ريال ُعماني)

٨٠٠٠

٠

١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠

الصادرات

انخفاضا  2020م  عام  خالل  السلعية  الصادرات  شهدت 

النفطية،  غير  والصادرات  والغاز  النفط  صادرات  شمل 

في حين سجلت أنشطة إعادة التصدير نموا سريعا خالل 

ذلك  في  )بما  النفط  صادرات  قيمة  فانخفضت  العام. 

أساسي  بشكل  ذلك  ويرجع   %33 بنسبة  المكرر(  النفط 

التزاما  النفطي  اإلنتاج  وخفض  النفط  أسعار  هبوط  إلى 

لذلك،  وتبعا  أوبك+.  لمنظمة  اإلنتاج  تخفيض  باتفاقية 

سجل اإلنتاج النفطي وحجم الصادرات النفطية خالل عام 

2020م معدالت أقل بنسبة 1.8% و7.5% على التوالي بالمقارنة 

الطلب  مستوى  انخفاض  على  يدل  مما  السابق  بالعام 

على النفط الخام عالميا. وفيما يخص الغاز الطبيعي، فقد 

لهبوط  نظرا   %32 بمقدار  حاد  بشكل  صادراته  انخفضت 

أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا. وتجدر اإلشارة إلى 

نسبته  ما  شكلت  والغاز(  )النفط  النفطية  الصادرات  أن 

59.7% من إجمالي الصادرات السلعية في عام 2020م مقارنة 

الصادرات  سجلت  كما  سبقه.  الذي  العام  في   %68.5 بـــ 

األمر  2020م،  عام  خالل   %6.2 بنسبة  انخفاضا  النفطية  غير 

الصادرات  على  الطلب  مستوى  انخفاض  يعكس  الذي 

العمانية من قبل أهم الشركاء التجاريين. ومن جانب آخر، 

شهدت أنشطة إعادة التصدير نموا سريعا بنسبة %17.3 

المركبات  زيادة ملحوظة في إعادة تصدير كل من  وسط 

إلى  الصلة  ذات  النقل  ومستلزمات  والسفن  والطائرات 

اإلمارات العربية المتحدة وقطر.
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الصادرات غير النفطية

من   %6.5 بنسبة  تراجعا  النفطية  غير  الصادرات  سجلت 
مليون   3030.2 إلى  2019م  عام  في  عماني  ريال  مليون   3230.6
على  كوفيد19  جائحة  أثرت  إذ  2020م،  عام  في  عماني  ريال 
المعمرة  النفطية  غير  البضائع  من  لكل  الطلب  معدل 
وغير المعمرة. وبالنظر إلى مجموعات المنتجات، شهدت 
الكيماوية والصناعات  الصناعات  الصادرات من »منتجات 
و»المعادن  المعدنية«  و»المنتجات  بها«  المرتبطة 
 %63.2 مجتمعة  شكلت  والتي  ومصنوعاتها«،  األساسية 
من إجمالي الصادرات غير النفطية، انكماشا بنسبة %8.2 
»المنتجات  الصادرات من  2020م، في حين سجلت  في عام 
و»اآلالت  ومنتجاتها«  الحية  و»والحيوانات  المعدنية« 
و%24   %11.3 بنسبة  ملحوظا  نموا  الميكانيكية«  واألجهزة 
و24.8% على التوالي )جدول 2.5(. ومن جانب آخر، انخفضت 
والطائرات  و»المركبات  الكيميائية«  المواد  »منتجات 
والسفن« بنسبة 25.3%، و83.7% على التوالي. أما بالنسبة 
للتوزيع الجغرافي، ال تزال كال من اإلمارات العربية المتحدة 
وقطر  والصين  والهند  السعودية  العربية  والمملكة 
والواليات المتحدة األمريكية الوجهات الرئيسية للصادرات 
السلطنة  من  وارداتها  شكلت  إذ  النفطية،  غير  العمانية 
مجتمعة 67% من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية. 
والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  إلى  الصادرات  وسجلت 
بنسبة  انخفاضا  العمانية،  للصادرات  األبرز  الوجهة  تعتبر 
من  السلطنة  صادرات  لتراجع  نظرا  العام  خالل   %5.2
وفي   .%10 بنسبة  ومصنوعاتها«  األساسية  »المعادن 
إلى  النفطية  غير  السلطنة  ذاته، شهدت صادرات  الوقت 
المملكة العربية السعودية والصين تراجعا بنسبة %15.6، 
و19.7% على التوالي خالل العام. وتشكل هذه الدول الثالث 
نحو 41% من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية. وفي 
والهند  قطر  إلى  السلطنة  صادرات  ارتفعت  المقابل، 
والواليات المتحدة األمريكية بنسبة 6.3%، مدفوعة بشكل 

النباتية«  أساسي بمنتجات »الزيوت والدهون الحيوانية أو 
واألجهزة  و»اآلالت  ومصنوعاتها«  األساسية  و»المعادن 

الميكانيكية«.

أنشطة إعادة التصدير

شهدت  النفطية،  وغير  النفطية  الصادرات  عكس  على 
أنشطة إعادة التصدير في السلطنة نموا سريعا بنسبة 
المسجل  الحاد  االنخفاض  مقابل  2020م  عام  خالل   %17.3
في عام 2019م. وتدل الزيادة الملحوظة في معدل أنشطة 
السلطنة  تمتلكها  التي  اإلمكانيات  إلى  التصدير  إعادة 
على  يعمل  المنطقة  في  حيويا  لوجستيا  مركزا  لتكون 
وجود  ظل  في  حتى  التجارية  األنشطة  حركة  تسهيل 
أزمات عالمية كجائحة كورونا )جدول 3.5(. وقد جاء النمو 
بشكل  مدفوعا  التصدير  إعادة  أنشطة  في  المسجل 
تصدير  إعادة  في   )%85.5( الملحوظ  باالرتفاع  أساسي 
الصلة«،  ذات  النقل  ومستلزمات  والطائرات  »المركبات 
حيث شكلت هذه المجموعة من المنتجات الحصة األكبر 
من إجمالي المنتجات المعاد تصديرها بنسبة بلغت %49.6 
ساهمت  التي  األخرى  المنتجات  بين  ومن  2020م.  عام  في 
واألجهزة  »اآلالت  منتجات  التصدير  إعادة  نشاط  نمو  في 
وفي   .%1.6 بنسبة  نمو  معدل  سجلت  التي  الميكانيكية« 
المقابل، انخفض نشاط إعادة التصدير ضمن مجموعات 
الصلة«  ذات  والمنتجات  والتبغ  والمشروبات  »األغذية 
و»المنتجات المعدنية« بمقدار 58.5% و34.1% على التوالي. 
إلى قطر  ولقد سجلت مجموعة السلع المعاد تصديرها 
الذي  األمر  السابق  بالعام  بالمقارنة   %67.1 بنسبة  نموا 
جعلها الجهة األبرز ألنشطة إعادة التصدير بحصة بلغت 
32% من إجمالي السلع المعاد تصديرها. وكانت مجموعة 
التي  الرئيسية  المنتجات  والسفن«  والطائرات  »المركبات 
ساهمت في تحقيق هذا النمو. وعالوة على ذلك، شهدت 
السلع المعاد تصديرها إلى اإلمارات العربية المتحدة نموا 

جيدا بنسبة 31% خالل عام 2020م. 
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رسم بياني )5-5(: األرقام القياسية لوحدة القيمة للصادرات والواردات

٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٠

الرقم القياسي ألسعار النفطالرقم القياسي ألسعار الواردات الرقم القياسي ألسعار الصادرات

مع تراجع مستويات الطلب الكلي في السلطنة خالل عام 

2020م جراء انخفاض أسعار النفط العالمية في ظل انتشار 

جائحة كورونا كوفيد19، شهدت الواردات المسجلة )سيف( 

انخفاضا بنسبة 6.1% لتصل إلى 7973.4 مليون ريال عماني 

بهبوط  مدفوعا  االنخفاض  هذا  جاء  وقد  2020م.  عام  في 

والتبغ  والمشروبات  »األغذية  مجموعات  من  الواردات 

والمنتجات ذات الصلة« و»المنسوجات والمواد المتعلقة 

و»المعدات  الميكانيكية«  واألجهزة  و»اآلالت  بها« 

الكهربائية وقطع الغيار« بنسبة بلغت 17.7% و16.8% و%11.2 

على التوالي خالل عام 2020م.

تغيرا  المصدرة  الدول  من  السلع  حصص  شهدت  ولقد 

نسبيا خالل عام 2020م في إجمالي الواردات. وال زالت تمتلك 
إجمالي  من  األكبر  الحصيلة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
إلى  لتصل   %5.9 بنسبة  حصتها  انخفاض  رغم  الواردات، 
إجمالي  من   %43 يمثل  والذي  عماني،  ريال  مليون   3427.1
نسبة  ارتفعت  كما  2020م.  عام  خالل  السلطنة  واردات 
الواردات من المملكة العربية السعودية والصين بمعدل 
5.6% و16.6% على التوالي خالل العام، لتشكل 8% و5.2% من 

إجمالي الواردات على التوالي.

والواردات  للصادرات  التجارة  قيمة  وحدة  مؤشر  ويقيس 
الُعمانية، شروط التبادل التجاري، كما يعكس هذا المؤشر 
الرسم  ويوضح  للسلطنة،  النسبي  االجتماعي  الرفاه 
التجارة  قيمة  وحدة  لمؤشر  نسبي  انخفاض   )5.5( البياني 

للصادرات والواردات الُعمانية خالل عام 2020م.

الواردات
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٢٠٢٠٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠
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٠

الصادرات غير النفطية (مليون ريال عماني) سعر الصرف االسمي الفعلي (المقياس األيمن)

٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨

رسم بياني )5-6(: الرقم القياسي لسعر الصرف الفعلي االسمي للريال العماني والصادرات غير النفطية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شهدت التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي نموا ثابتا 
في السنوات األخيرة األمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي 
لعبه االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ نشأته في 
عام 2003م. وعلى الرغم من الهبوط الحاد ألنشطة التجارة 
بنسبة  نموا  سجلت  التعاون  مجلس  دول  أن  إال  عالميا، 
)بما  السلطنة  من  النفطية  غير  وارداتها  قيمة  في   %9.4
 2555.8 نحو  بلغ  والذي  تصديرها(  المعاد  السلع  ذلك  في 
مليون ريال عماني في عام 2020م مقارنة بنحو 2335.4 مليون 
اإلمارات  وظلت   .)8.5 )جدول  2019م  عام  في  عماني  ريال 
المجلس  دول  بين  الصدارة  مركز  تحتل  المتحدة  العربية 
األخرى في استيراد المنتجات غير النفطية من السلطنة، 
الرغم من انخفاض حصتها من قيمة الصادرات غير  على 
النفطية إلى دول المجلس من 44.4% في عام 2019م لتصل 
إذ  الثاني،  المركز  قطر  واحتلت  2020م.  عام  خالل   %42.3 إلى 
بلغت حصتها من قيمة الصادرات العمانية غير النفطية 

إلى دول المجلس 30.4% خالل عام 2020م.

من  العمانية  الواردات  تراجعت  بالواردات،  يتعلق  وفيما 
 4265.1 إلى  لتصل   %3.3 بنسبة  التعاون  مجلس  دول 
الواردات  انخفضت  إذ  2020م،  عام  خالل  عماني  ريال  مليون 
القادمة من اإلمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر الُمصدر 
الذي  األمر   %5.8 بنسبة  المجلس،  دول  بين  الرئيسي 
دول  من  الواردات  إجمالي  من  حصتها  انخفاض  إلى  أدى 
المجلس من 82.5% في عام 2019م إلى 80.4% في عام 2020م. 
وفي الوقت ذاته، شهدت وارادات السلطنة من المملكة 
العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 9.6% من إجمالي واردات 

السلطنة من دول مجلس التعاون وذلك مقارنة بــ 8% في 
عام 2019م.

سعر الصرف االسمي الفعلي

عن  الفعلي  االسمي  الصرف  سعر  مؤشر  احتساب  يتم 
للريال  االسمي  الصرف  لسعر  المرجح  المتوسط  طريق 
شركاء  تمثل  الدول  من  لعدد  عملة   18 مقابل  العماني 
سنة  باستخدام  )الموردين(  للسلطنة  الرئيسيين  التجارة 

األساس )100=1999م(.

الريال  ارتفاع  إلى  المؤشر  في  المسجل  االرتفاع  ويشير 
يشير  حين  في  الشركاء،  عمالت  سلة  مقابل  العماني 
انخفاض المؤشر إلى العكس. ولقد شهد الربع األول من 
لحالة عدم  نظرا  األمريكي  الدوالر  لقيمة  ارتفاعا  2020م  عام 
المسجلة  التحركات  وتشير  الجائحة.  من  الناتجة  اليقين 
خالل العام أن مؤشر سعر الصرف االسمي الفعلي ظل 
األول من  الربع  كبير خالل  اتجاها تصاعديا بشكل  يسلك 
عام 2020م، مرتفعا من 105.6 بنهاية يناير 2020م إلى 106.9 بنهاية 
مارس 2020م. إال أنه وبعد شهر مارس 2020م، سجل المؤشر 
هبوطا طفيفا حيث بلغ 106.1 خالل يونيو 2020م، ثم 104.1 بنهاية 
سبتمبر 2020م، وصوال إلى 101.8 في نهاية العام )رسم بياني 
6.5(. ونظرا الرتباط الريال العماني بالدوالر األمريكي، تحدث 
الفعلي على نطاق  تحركات مؤشر سعر الصرف االسمي 
الفعلي  الحقيقي  الصرف  واسع تماشيا مع مؤشر سعر 
لضغوط  األمريكي  الدوالر  تعرض  عليه،  األمريكي.  للدوالر 
الفيدرالي  االحتياطي  اتخاذ  جراء  قيمته  خفض  إلى  أدت 
تراكم  عنه  نتج  الذي  األمر  التيسير،  بالغة  نقدية  لسياسة 

في السيولة الزائدة.
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رسم بياني )5-٨(: تحويالت العمالة الوافدة 

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

١٤٠٠

٣٤٠٠

٤٠٠

٢٤٠٠

١٧

٢٢

٢٧

٣٢

التحويالت (مليون ريال ُعماني)التحويالت (كنسبة مئوية من عائدات التصدير) (المقياس األيمن)

٤٤٠٠

١٢

٣٧

٤٢

٢٠٢٠

٢٠١٧
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٠
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٣٠٠٠-
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ميزان الحساب الجاري 
(مليون ريال ُعماني)

ميزان حساب الجاري كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

واإلجمالي

١٠٠٠-

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٢٠-

١٧-

١١-

٨-

٥-

٢-

١٤-

رسم بياني )5-٧(:  ميزان الحساب الجاري

الحساب الجاري

عام  الضغوطات خالل  العديد من  الخارجي  القطاع  واجه 
نتيجة  الجاري  الحساب  في  حاد  انخفاض  وسط  2020م 
العالمية  النفط  أسعار  النخفاض  المزدوجة  الصدمة 
الجائحة. فلقد  وتراجع الصادرات السلعية بسبب تفشي 
ريال  مليون   3330 إلى  ليصل  الجاري  الحساب  عجز  ارتفع 
في  ريال عماني  مليون   1639 بـــ  مقارنة  2020م  بنهاية  عماني 
عام 2019م، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض فائض 
الميزان التجاري. وعلى الرغم من االنخفاض الملحوظ في 
حجم الصادرات، سجل الميزان التجاري فائضا أقل بقيمة 
3615 مليون ريال عماني في عام 2020م مقارنة بـــ 6086 مليون 
عجز  نسبة  ارتفعت  وعليه،  2019م.  عام  في  عماني  ريال 
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل 12% في 

عام 2020م مقارنة بـــ 4.9% في العام الذي سبقه )رسم بياني 
.)7.5

وعلى صعيد موازين الخدمات والدخل والتحويالت الجارية، 
منخفضة  أنها  إال  عجوزات  تسجيل  في  استمرت  فقد 
مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إذ انخفضت واردات 
في  الحركة  على  قيود  فرض  وسط  الخدمية  السلطنة 
هذه  سجلت  ولقد  2020م.  عام  خالل  العالم  دول  مختلف 
الموازين مجتمعة صافي تدفقات إلى الخارج بقيمة 7795 
مليون ريال عماني في عام 2020م، مسجلة انخفاضا بنسبة 
10% مقارنة بمستوى التدفقات الخارجية المسجلة في عام 
2019م. كما انخفضت التحويالت الجارية )تحويالت العاملين( 
بنسبة 4% في عام 2020م مقارنة بانخفاض وصل إلى %8.3 

في العام الذي سبقه )رسم بياني 8.5(. 



الفصل الخامس102

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٩٢٠١٨
٠

الفائض (العجز) اإلجمالي خالل العام
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احتياطيات البنك المركزي الُعماني من النقد األجنبي (نهاية العام)
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رسم بياني )5-9(: الفائض في الميزان الكلي للمدفوعات واحتياطيات البنك المركزي الُعماني من النقد األجنبي

 1 يشكل صافي احتياطات النقد األجنبي لدى البنك المركزي الُعماني إجمالي األصول بالعملي األجنبية لدى البنك مخصوم منه الخصوم األجنبية،أو بداًل من ذلك إجمالي األصول 
بالعملة األجنبية لدى البنك مخصوم منه خصوم البنك تجاه غير المقيمين.عليه، الخصوم بالعملة األجنبية تجاه المقيمين )الحكومة والبنوك( ال يتم تبيانها بأرقام صافية.

الحساب المالي والرأسمالي 

إلى  تصل  بنسبة  حاد  بشكل  الجاري  الحساب  عجز  ارتفع 
الحساب  عجز  بين  الترابط  درجة  يعكس  الذي  األمر   %103
الجاري والعجز المالي، فضال عن االعتماد الكبير لالقتصاد 
االستثمار  فجوة  لتمويل  الخارجية  الوفورات  صافي  على 
في السلطنة. وقد بلغ صافي التدفقات إلى الداخل ضمن 
الحساب المالي والرأسمالي 2690 مليون ريال عماني خالل 
العام، إال أنها لم تكن كافية لتمويل عجز الحساب الجاري، 
األمر الذي أدى إلى انخفاض االحتياطات الرسمية بالعملة 
األجنبية للسلطنة بقيمة تصل إلى 887 مليون ريال عماني 
خالل عام 2020م مقارنة بانخفاض أقل في عام 2019م بلغ 540 

مليون ريال عماني.

وتشير التحليالت المفصلة للحسابات المالية والرأسمالية 
واستثمارات  المباشر  األجنبي  االستثمار  من  كل  أن  إلى 
سجلت  قد  االستثمارات  من  وغيرها  األجنبية  الحافظة 
صافي تدفقات إلى الداخل خالل عام 2020م )جدول 11.5(. وقد 
شهد صافي التدفق إلى الداخل لالستثمار األجنبي المباشر 
وهي  عماني  ريال  مليون   894 ليبلغ  تراجعا  2020م  عام  في 
بلغت  والتي  2019م  عام  في  المسجلة  تلك  عن  أقل  قيمة 
االستثمار  تدفقات  وانخفضت  عماني.  ريال  مليون   1442
األجنبي إلى الخارج حيث سجلت 206 مليون ريال عماني في 
عام 2020م مقارنة بـــــ 241 مليون ريال عماني خالل عام 2019م، 
الداخل  إلى  األجنبي  االستثمار  تدفقات  سجلت  حين  في 
ريال  مليون   1100 إلى  عماني  ريال  مليون   1683 من  انخفاضا 
عماني خالل الفترة ذاتها. وتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض 
سلبي  بشكل  أثر  العالمية  النفط  ألسعار  المسبوق  غير 

على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى السلطنة.

شهدت  فقد  الحافظة،  استثمارات  صافي  صعيد  وعلى 
ارتفاعا ملحوظا من 453 مليون ريال عماني في عام 2019م 
ذلك  ويرجع  2020م،  عام  في  عماني  ريال  مليون   862 إلى 
بشكل كبير إلى الزيادة الحاصلة في حجم السندات الدولية 
المصدرة من قبل الحكومة، فضال عن زيادة االستثمارات 

مسقط.  لبورصة  المالية  األوراق  في  المقيمين  غير  من 
كما شهدت االستثمارات األخرى صافي تدفق إلى الداخل 
بقيمة 843 مليون ريال عماني في عام 2020م مقارنة بـصافي 
في  عماني  ريال  مليون   460 إلى  وصل  الخارج  إلى  تدفق 
إشارتها  األخرى  االستثمارات  أصول  وعكست  2019م.  عام 
ريال  مليون   520 بقيمة  الداخل  إلى  تدفقات  إلى  وتحولت 
عماني في عام 2020م مقابل تدفقات إلى الخارج بقيمة 1535 
الذي يدل وبشكل  2019م، األمر  ريال عماني في عام  مليون 
المقيمين  وعمالت«  »ودائع  بند  انخفاض  على  أساسي 
»الودائع  بند  من  المقيمين  غير  خفض  كما  الخارج.  في 
والعمالت« الخاصة بهم في السلطنة، مما أدى إلى تراجع 
التدفقات إلى الداخل ضمن الخصوم األخرى إلى 324 مليون 
ريال عماني مقارنة بـــ 1075 مليون ريال عماني في عام 2019م، 
خالل  الخارج  في  المقيمين  قروض  ارتفاع  من  الرغم  على 
بند  احتساب  بعد  المدفوعات،  ميزان  سجل  ولقد  العام. 
في  عماني  ريال  مليون   877 بقيمة  عجزا  والخطأ،  السهو 

عام 2020م.

األصول االحتياطية

نتج عن العجز في الميزان الكلي للمدفوعات تراجعا بقيمة 
)بعد  األجنبية  األصول  صافي  في  عماني  ريال  مليون   794
احتساب التغير في التقييم( لدى البنك المركزي الُعماني، 
)رسم  الحكومة  احتياطيات  في  عماني  ريال  مليون  و83 
بياني 9.5(. فلقد بلغت قيمة صافي األصول األجنبية لدى 
مليون   4926.1 نحو  2020م  عام  في  الُعماني  المركزي  البنك 
ريال عماني بنهاية العام، مسجلة معدال أقل بالمقارنة بـــ 
5687.3 مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م. وفيما يتعلق 
مستوى  انخفض  السلعية،  الواردات  تغطية  بمستوى 
البنك  لدى  األجنبي  النقد  احتياطيات  صافي  تغطية 
بنهاية  7.4 أشهر  إلى  للواردات السلعية  الُعماني  المركزي 
بنهاية عام  بلغ 7.8 أشهر  بـمستوى تغطية  2020م، مقارنة 
التغطية إلجمالي مدفوعات  2019م. في حين ظل مستوى 
الحساب الجاري مستقرا عموما عند مستوى 3.7 أشهر 
بنهاية 2020م مقارنة بـــ 3.6 أشهر بنهاية العام الذي سبقه1 .
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رسم بياني)5-10(: رصيد االستثمار األجنبي على حسب القطاع مليون ريال ٌعماني  

رسم بياني )5-11( رصيد االستثمار األجنبي على حسب الدول مليون ريال ُعماني

االستثمار األجنبي المباشر

في  أساسيا  عنصرا  المباشر  األجنبي  االستثمار  يعتبر 
استراتيجية التنمية للسلطنة، إذ يعمل على سد الفجوة 
االستثمار.  ومتطلبات  المحلية  الوفورات  بين  الحاصلة 
الحديثة  التقنيات  كما تعمل هذه االستثمارات على جلب 
والمعرفة إلى البلد، األمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى 
اإلنتاجية عموما. عليه، تولي حكومة السلطنة أهمية بالغة 
مختلف  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  وجذب  لتشجيع 
إلى  القطاعات االقتصادية )مربع 1.5(. وتشير اإلحصاءات 
السلطنة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  رصيد  ارتفاع 
بنسبة بلغت 8.7% في عام 2020م وذلك تبعا لأرقام المبدئية 
والمعلومات.  لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  الصادرة 
األجنبي  االستثمار  من  الداخلية  التدفقات  شهدت  فلقد 
المباشر في قطاع النفط والغاز، والذي يعتبر القطاع ذو 
عام  في   %5.5 بلغ  نموا   ،%64 بلغت  بنسبة  األكبر  الحصة 
2019م، في حين  14% في عام  بلغت  نمو  2020م مقابل نسبة 

شهدت أنشطة »الوساطة المالية والعقارات« و»اإليجار 
واألعمال التجارية« معدل نمو بلغ 4.5% و50.5% على التوالي. 
أعلى  العقاري«  و»السوق  »الكهرباء«  قطاع  سجل  كما 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  رصيد  ضمن  نمو  معدل 
في عام 2020م نظرا لزيادة االستثمارات الصينية في هذين 

القطاعين )رسم بياني 10.5(.

أما فيما يخص أبرز الدول المستثمرة في السلطنة، فتحتل 
بلغ  استثماري  برصيد  األول  المركز  المتحدة  المملكة 
 7583.2 بنحو  2020م مقارنة  بنهاية  ريال عماني  مليون   7861.1
مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م، تليها الواليات المتحدة 
األمريكية برصيد استثماري بلغ 1888.9 مليون ريال عماني 
في عام 2020م مقارنة بنحو 1802.2 مليون ريال عماني بنهاية 
المباشر  األجنبي  االستثمار  قيمة  بلغت  كما  2019م.  عام 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو 1264.8 مليون ريال 
بــــ 1192.2 مليون ريال عماني في  2020م مقارنة  عماني بنهاية 

العام الذي سبقه )رسم بياني 11.5(.
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مربع 1.5: االستثمار األجنبي المباشر في سلطنة ُعمان

تبعا  المباشر  األجنبي  االستثمار  بمفهوم  يقصد 
ومنظمة  الدولي  النقد  صندوق  من   

ٍ
كل لتعريفات 

تجارية  مصالح  تحصيل  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
مستمرة من قبل شركة مقيمة القتصاد ما في جهة 
ميزان  دليل  ويعرف  آخر.  اقتصاد  في  مقيمة  أخرى 
المدفوعات لصندوق النقد الدولي في طبعته الخامسة 
المالك لــ 10% أو أكثر من رأس مال الشركة كـــ  » مستثمر 
االستثمارات  وتعتبر   .)2003 وإسبانا،  )دوس  مباشر« 
للدول  المنافع  من  للكثير  جالبة  المباشرة  األجنبية 
تأمين  ذلك  ويشمل  االستثمارات  لهذه  المستضيفة 
وسد  الجاري،  الحساب  عجز  لتمويل  مستدام  مصدر 
الفجوة ما بين الوفورات المحلية ومتطلبات االستثمار، 
الحديثة.  والتقنيات  المعرفة  استقطاب  عن  فضال 
لذلك، يمكن لالستثمار األجنبي المباشر أن يعمل على 
تحقيق تحسينات جوهرية على صعيد مستويات اإلنتاج 
ونمو اقتصادات الدول المستضيفة. ويتضح أن العديد 
عالية  أرصدة  استقطاب  على  عملت  ممن  الدول  من 
من االستثمارات األجنبية تمكنت من دعم اقتصاداتها 
عمليات  خالل  من  الصعبة  العالمية  األوضاع  وسط 
كما  األجنبي.  النقد  احتياطيات  من  الخاصة  السحب 
ينطوي على جلب هذه االستثمارات األجنبية المباشرة 
المستضيفة  الدول  في  المعيشية  بالمعايير  االرتقاء 
األجور  مستوى  ورفع  وظيفية  فرص  إيجاد  خالل  من 

الحقيقية.

حجم  على  )كوفيد19(  كورونا  جائحة  تفشي  أثر  ولقد 
تدفقات االستثمارات األجنبية حول العالم. ووفقا لتقرير 
األونكتاد،  عن  الصادر  االستثمارية«  االتجاهات  »رصد 
حادا  هبوطا  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفق  شهد 
حيث   ،%42 بنسبة  انخفاضا  مسجال  2020م،  عام  خالل 
تريليون   1.5 من  األجنبية  االستثمارات  قيمة  انخفضت 
دوالر في عام 2019م إلى نحو 859 مليار دوالر أمريكي في 
عام 2020م. وانخفضت التدفقات االستثمارية إلى الدول 
حين  في   %69 إلى  تصل  بنسبة  أكبر  بشكل  المتقدمة 
تصل نسبة االنخفاض في قيمة التدفقات الداخلة إلى 

الدول النامية إلى 12% )أونكتاد 2020م(

أحد  المباشر كونه  إلى أهمية االستثمار األجنبي  ونظرا 
أهم روافد االقتصاد وركائزه التنموية، عمدت السلطنة 
لتعزيز  والبرامج  المبادرات  من  العديد  تبني  إلى 
االستثمارات األجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، 
إذ يتوقع أن تساهم هذه االستثمارات بشكل ملحوظ 

جانب  وإلى  بالسلطنة.  االقتصادي  التنويع  جهود  في 
الحكومة  عمدت  الصدد،  هذا  في  محددة  تدابير  اتخاذ 
لبيئة  العام  المناخ  تحسين  على  التركيز  إلى  كذلك 
اليقين  درجة  وتوفير  السلطنة  في  التجارية  األعمال 
الجهود  العامة.  وكجزء من  السياسة  المالئمة إلطار 
المبذولة لتحفيز واستقطاب رؤوس األموال األجنبية، 
رأس  الستثمار  جديد  قانون  بإصدار  السلطنة  قامت 
المال األجنبي في بداية يناير 2020م، إذ يهدف هذا القانون 
في  الرائدة  الدول  أهم  من  كواحدة  السلطنة  إبراز  إلى 
مالئم  مناخ  توفير  عن  فضال  األجنبي،  االستثمار  مجال 
للمستثمرين. وينطوي القانون الجديد على العديد من 
المنافع للمستثمر األجنبي ومن بينها: أحقية المستثمر 
للتملك الكامل للمشروع بنسبة 100%، خفض متطلبات 
التي  االستثمارية  للمشاريع  تقديم حوافز  المال،  رأس 
امتيازات  المناطق األقل نموا، منح  يتم تأسيسها في 
محددة  إعفاءات  األجل،  طويلة  لالستثمارات  عقارية 
المشاريع  ومعاملة  الجمركية،  الرسوم  بعض  من 
المشروع  بها  ُيعامل  التي  المعاملة  بذات  األجنبية 
هذه  على  وعالوة  نفسها.  الحقوق  توفير  مع  المحلي 
تزيد  أن  يمكن  أخرى  حوافز  السلطنة  تمتلك  المنافع، 
بينها،  ومن  البالد  إلى  أجنبية  استثمارات  جذب  من 
اللوجستية  والشبكة  للسلطنة،  الجغرافي  الموقع 
النقدي  والتنظيم  التي تمتد من مسندم وحتى صاللة، 
الموثوق الذي يربط العملة المحلية بالدوالر األمريكي، 
ال  والذي  نسبيا  المنخفض  الشركات  ضريبة  ومعدل 
العديد  اتخاذ  السلطنة على  15%. وتعمل  يتعدى حاجز 
من التدابير واإلجراءات لتعزيز هذه الميزات التي يمكنها 
أن تضع السلطنة ضمن أبرز الدول الجاذبة لالستثمار. 

المصادر
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العالمية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، أكتوبر 
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الجدول )1-5( 
المعامالت التجارية )مليون ريال عماني(

 نسبة التغير
2020/19 )%( 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

٧.٧- ٨115.٧ ٨٧٨٨.4 1010٨.1 10٣62.٧ 9144.9 الواردات )سيف( 

21.1- 11٧٣0.٣ 14٨٧4.5 16045.2 12644.٧ 10591.٣ الصادرات )فوب(

33.1- 5053.6 7555.9 7728.2 5795.3 4936.7   النفط الخام

32.0- 632.1 929.1 1041.9 404.7 186.7   منتجات النفط المكررة 

23.1- 1315.2 1710.1 1716.6 1166.2 1012.9  الغاز الطبيعي المسال 

6.2- 3030.2 3230.6 3727.0 3176.4 2398.7  صادرات غير نفطية 

17.3 1699.3 1448.8 1831.5 2102.1 2056.3  إعادة التصدير

40.6- ٣614.5 60٨6.1 59٣٧.1 22٨1.9 1446.4 الميزان التجاري

1.1 71.6 70.9 75.0 84.8 78.4 نسبة )الصادرات +الواردات( إلى الناتـــج المحلــــي اإلجمالي%

28.4- 13.0 18.2 17.0 8.4 5.7 نسبة الفائض في الميزان التجاري إلى الناتـــج المحلــــي اإلجمالي%

21.8 17.1 14.0 15.9 19.4 17.7 نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتـــج المحلــــي اإلجمالي% *

ملحوظة: أرقام الواردات الواردة في هذا الجدول تتضمن الواردات المسجلة وغير المسجلة، وبالتالي يمكن أال تتطابق مع أرقام الواردات التي ترد في جداول أخرى والتي 
الواردات  أرقام  الجدول على أساس )سيف( وبالتالي يمكن أال تتطابق مع  الواردات في هذا  أرقام  الواردات المسجلة. وعلى نحو مشابه، فقد تم احتساب  تتضمن فقط 

والميزان التجاري التي ترد في جداول أخرى والتي تم احتساب الواردات فيها على أساس )فوب(.
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. 

جدول )2-5(
قيمة الصادرات غير النفطية من منشأ ُعماني )*( )مليون ريال عماني(

التغيــر )%(  نســبة 
2020/19 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

24.1 248.0 199.9 225.4 164.2 187.6 حيوانات حية ومنتجاتها

9.1 75.4 69.1 68.3 63.2 61.4 منتجات نباتية

22.3 71.2 58.2 68.5 74.1 78.1  الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية

13.1 166.8 147.5 141.0 137.2 103.2  األغذية والمشروبات والتبغ

11.3 415.2 373.2 662.5 859.6 482.3 منتجات معدنية

25.3- 640.1 856.5 858.6 807.2 577.4 والصناعــات الكيماويــة  الصناعــات   منتجــات 
بهــا المرتبطــة 

6.6- 183.1 196.0 255.0 204.9 141.3  البالستيك والمطاط ومنتجاتها

15.3 6.8 5.9 7.8 6.5 7.3 المنسوجات ومنتجاتها

0.5 859.7 855.6 999.5 624.9 508.2 المعادن األساسية ومصنوعاتها

22.4- 363.9 468.7 440.4 235.0 251.9  أخرى

6.2- ٣0٣0.2 ٣2٣0.6 ٣٧2٧.1 ٣1٧6.4 2٣9٨.٧ المجموع

)*( ال تشمل السلع المعاد تصديرها
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. 
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المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )4-5(
التوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية من منشأ ُعماني*

)مليون ريال عماني(
2020 مبدئي 201٧ 201٧ 201٧

الحصة من الدولة
اإلجمالي 

)%(

الصادرات 
غير النفطية

الحصة من 
اإلجمالي )%(

الصادرات 
غير النفطية

الحصة من 
اإلجمالي )%(

الصادرات 
غير 

النفطية

الحصة من 
اإلجمالي 

)%(

الصادرات 
غير النفطية

19.0 575.8 18.8 607.6 18.4 687.4 22.4 711.1 اإلمارات العربية المتحدة 

11.2 338.5 10.0 321.7 10.2 381.2 9.8 310.7 الهند 

5.8 176.0 6.8 219.2 7.2 269.3 7.7 244.0 الصين

16.3 493.2 18.1 584.3 16.4 611.7 15.3 487.2 المملكة العربية السعودية 

1.6 47.5 1.2 39.7 1.7 61.7 1.4 44.1 كوريا الجنوبية

7.7 234.1 6.7 216.9 9.4 348.8 6.6 210.3 قطر

7.0 213.4 6.2 201.1 5.9 219.1 3.2 101.6 الواليات المتحدة األمريكية 

1.2 36.0 1.0 32.7 0.9 34.2 1.0 32.1 العراق 

0.5 15.0 1.4 46.1 1.0 36.5 1.3 41.6 باكستان 

0.5 15.1 0.6 18.6 1.3 49.4 1.9 61.9 اندونيسيا

0.5 14.4 2.6 84.8 2.1 77.3 0.8 25.8 هولندا

1.8 55.5 1.5 49.3 1.2 42.9 1.9 60.2 الصومال 

2.3 69.3 1.6 52.8 2.1 76.5 2.4 76.6 ماليزيا

2.8 84.6 1.9 62.0 3.1 115.8 3.7 118.1 الكويت 

1.2 37.1 0.8 27.1 0.8 30.1 1.4 45.5 تايوان 

20.6 624.7 20.6 666.7 18.4 684.8 19.1 605.6 أخرى

100.0 ٣0٣0.2 100.0 ٣2٣0.6 100.0 ٣٧2٧.0 100.0 ٣1٧6.4  المجموع

 )*( ال تشمل السلع المعاد تصديرها
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )5-٣(
مكونات السلع المعاد تصديرها )مليون ريال عماني(

نسبة التغير
2020/19 )%( 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

20.8 25.0 20.7 42.5 18.2 41.8 حيوانات حية ومنتجاتها

24.7 22.7 18.2 16.1 18.9 12.4 منتجات نباتية

55.2- 1.3 2.9 1.7 3.5 1.2 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية 

58.5- 90.4 217.7 165.6 158.8 52.2 األغذية والمشروبات والتبغ 

34.1- 45.8 69.5 455.1 694.7 655.3 منتجات معدنية

31.3- 30.8 44.8 58.5 68.1 27.9 والصناعــات  الكيماويــة  الصناعــات  منتجــات 
بهــا المرتبطــة 

19.9- 22.9 28.6 26.9 24.5 13.2 البالستيك والمطاط ومنتجاتها 

12.5- 32.1 36.7 35.1 31.3 3.8 المنسوجات ومنتجاتها

62.5 90.0 55.4 52.8 47.4 28.9 المعادن األساسية ومصنوعاتها

85.5 842.7 454.2 475.5 590.9 992.6 سيارات، طائرات، سفن، االت ومعدات نقل

0.9- 495.6 500.1 501.7 445.8 227.0 أخرى

1٧.٣ 1699.٣ 144٨.٨ 1٨٣1.5 2102.1 2056.٣ المجموع 
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المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

جدول )6-5(
مكونات الـواردات المسجلة )مليون ريال عماني(

نسبة التغير
2020/19 )%( 2020 2019 201٨ 201٧ 2016 البيان

0.3 512.6 511.0 500.4 451.0 438.8 حيوانات حية ومنتجاتها
35.4 588.0 434.4 406.2 369.9 320.5 منتجات نباتية

17.7- 444.7 540.4 485.5 481.8 450.9 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية 

2.4 568.3 555.1 900.2 1067.0 1100.3 منتجات معدنية

2.2- 742.7 759.7 777.2 751.6 673.6 والصناعــات  الكيماويــة  الصناعــات  منتجــات 
بهــا المرتبطــة 

5.9- 378.1 401.7 421.2 389.8 364.0 البالستيك والمطاط ومنتجاتها 
16.8- 157.7 189.6 186.0 170.5 137.3 المنسوجات ومنتجاتها

6.2- 133.0 141.7 159.8 173.5 170.9 مصنوعات من الحجر أو الجبس أو األسمنت 

5.6- 1185.8 1255.7 1656.9 1358.8 1160.7 المعادن العادية ومصنوعاتها

11.2- 1791.5 2018.2 2493.8 2352.6 1867.5 اآلالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

9.1- 628.3 691.2 646.2 1101.5 1103.2 سيارات، طائرات، سفن، االت ومعدات نقل

15.2- 842.8 993.5 1070.4 1269.6 1112.5 أخرى
6.1- ٧9٧٣.4 ٨492.2 9٧0٣.٧ 99٣٧.5 ٨900.2 المجموع 

ملحوظة: أرقام الواردات في هذا الجدول تشمل الواردات المسجلة فقط وبالتالي يمكن أال تتطابق مع أرقام الواردات في الجداول )5-1( و )11-5(.
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول )5-5(
التوزيع الجغرافي إلعادة التصدير )مليون ريال عماني(

2020 مبدئي 201٧ 201٧ 201٧

الحصة من الدولة
اإلجمالي 

)%(

السلع الُمعاد 
تصديرها

الحصة من 
اإلجمالي )%(

السلع 
الُمعاد 
تصديرها

الحصة من 
اإلجمالي 

)%(

السلع الُمعاد 
تصديرها

الحصة من 
اإلجمالي 

)%(

السلع الُمعاد 
تصديرها

29.7 504.3 26.6 384.9 23.4 428.4 25.9 544.7 اإلمارات العربية المتحدة 

5.3 90.0 14.9 216.4 8.7 159.8 10.6 223.8 إيران

3.3 55.4 2.2 32.2 1.5 27.1 1.2 24.3 المملكة العربية السعودية 

2.2 36.9 3.2 45.9 3.8 70.1 1.3 27.2 المملكة المتحدة 

2.7 45.3 2.3 32.9 2.6 48.2 2.0 42.3 هونج كونج 

1.0 17.7 0.9 12.5 2.1 37.7 1.3 27.2 سنغافورة 
0.2 3.7 0.3 4.4 0.3 6 0.6 11.9 بلجيكا 
1.8 31.2 2.0 29.2 5.5 101.6 5.5 115.7 اليمن 
1.8 30.9 1.8 26.5 1.5 28.3 3.0 62.1 الصين 

0.2 3.1 0.4 6.4 3.3 60.3 1.6 32.8 العراق 

0.1 1.8 0.3 4.4 0.2 3.0 0.1 1.1 ليبيا 

0.8 14.4 0.9 12.6 0.8 13.8 0.9 19.5 ألمانيا 

1.4 24.2 1.3 19.3 1.8 32.5 2.4 49.5 الهند 

32.0 543.4 22.4 325.2 18.6 341.3 15.2 318.7 قطر

0.2 3.5 0.3 3.8 0.2 4.1 0.1 1.8 السودان

0.3 5.1 0.1 2.1 5.5 100.8 7.1 149.0 باكستان

1٧.0 2٨٨.4 16.0 2٣1.٣ 20.1 ٣6٨.5 21.4 450.5 غيرها

100.0 1699.٣ 95.9 144٨.٨ 100.0 1.٨٣1.5 100.0 2102.1 المجموع
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جدول )5-٧(
التوزيع الجغرافي للواردات المسجلة

)مليون ريال عماني

2020 2019 201٨ 201٧

الدولة
الحصة من 
اإلجمالي )%( الواردات الحصة من 

اإلجمالي )%( الواردات الحصة من 
اإلجمالي )%( الواردات الحصة من 

اإلجمالي )%( الواردات

43.0 3427.1 42.9 3641.6 46.8 4545.8 42.8 4250.1
اإلمارات 
العربية 
المتحدة 

0.9 68.0 1.5 127.2 1.1 105.0 3.7 372.0 اليابان

0.9 75.5 1.8 149.6 2.3 224.8 1.9 184.6 إيطاليا 

1.1 88.2 1.9 163.7 1.8 172.2 2.0 194.1 المملكة 
المتحدة 

2.1 167.6 2.4 201.8 2.5 240.7 2.4 239.8 ألمانيا 

2.9 230.1 3.0 254.4 3.3 317.3 4.1 405.3 الواليات 
المتحدة 

0.7 53.2 0.9 73.3 0.7 70.6 1.0 98.6 فرنسا 

5.1 403.1 5.2 444.8 4.5 434.8 5.4 538.8 الهند 

1.4 110.6 1.3 110.1 1.1 105.0 1.7 165.4 هولندا 

1.1 87.9 1.4 116.8 1.8 174.1 2.3 225.0 كوريا الجنوبية 

1.1 91.2 1.2 101.6 1.0 92.4 1.0 94.6 استراليا 

8.0 639.4 7.1 605.4 6.0 584.6 6.2 612.7 الصين 

5.2 411.4 4.2 352.7 3.3 317.9 3.6 356.7
المملكة 
العربية 

السعودية 

0.6 47.8 0.7 57.9 0.6 60.2 0.7 74.2 سنغافورة 

1.1 90.7 1.0 83.0 1.2 120.9 0.9 85.7 بلجيكا 

3.8 299.0 4.5 379.1 2.4 231.5 2.8 282.7 البرازيل

21.1 1682.8 19.2 1629.2 19.6 1905.9 17.7 1757.2 أخرى 

100.0 ٧9٧٣.4 100.0 ٨492.2 100.0 9٧0٣.٧ 100.0 99٣٧.5 المجموع

المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.
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جدول )5-٨(
التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون

)مليون ريال عماني(

2020 2019 201٨

الدولة
الواردات المسجلة   الصادرات العمانية 

غير النفطية )*( الواردات المسجلة   الصادرات العمانية غير 
النفطية )*( الواردات المسجلة   الصادرات العمانية 

غير النفطية )*(

النسبة من 
اإلجمالي 

)%(
القيمة

النسبة من 
اإلجمالي 

 )%(
القيمة

النسبة من 
اإلجمالي 

 )%(
القيمة

النسبة من 
اإلجمالي 

 )%(
القيمة

النسبة من 
اإلجمالي 

 )%(
القيمة

النسبة 
من 

اإلجمالي 
 )%(

القيمة

80.4 3427.1 42.3 1080.1 82.5 3641.6 44.4 1037.7 84.2 4545.8 42.4 1115.8
اإلمارات 
العربية 
المتحدة 

9.6 411.4 21.5 548.6 8.0 352.7 26.4 616.5 5.9 317.9 24.3 638.8
المملكة 
العربية 

السعودية 

3.6 154.8 1.8 47.0 3.6 159.1 2.6 61.1 3.2 173.1 1.8 46.6 مملكة 
البحرين 

0.4 15.0 4.0 102.7 0.3 15.0 3.3 78.0 0.2 8.7 5.3 139.0 دولة الكويت 

6.0 256.8 30.4 777.5 5.5 243.7 23.2 542.1 6.5 350.2 26.2 690.1 دولة قطر 

100.0 4265.1 100.0 2555.٨ 100.0 4.412.1 100.0 2٣٣5.4 100.0 5٣95.٧ 100.0 26٣0.٣ المجموع 

* تشمل السلع المعاد تصديرها
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.
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)*( ال تشمل السلع المعاد تصديرها
المصدر: اإلدارة العامة للجمارك، ووزارة النفط والغاز والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

جدول ) 9-5(
قيمة وكمية الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات

صادرات النفط الواردات المسجلة السلع الُمعاد تصديرها الصادرات غير النفطية من 
منشأ ُعماني )*(

السنة
الوزن

  )ألف طن(
القيمة 

)مليون ر.ع(
الوزن

  )ألف طن(
القيمة 

)مليون ر.ع(
الوزن

  )ألف طن(
القيمة 

)مليون ر.ع(
الوزن

  )ألف طن(
القيمة 

)مليون ر.ع(

23.12 331.5 4429.8 2229.3 393.0 577.6 1583.4 265.8 2001

24.29 306.2 4901.0 2309.1 475.2 726.7 1727.8 261.6 2002

27.84 287.7 5643.1 2527.0 492.1 600.8 1973.0 304.1 200٣

34.42 263.6 5713.7 3313.8 300.3 538.3 2167.8 420.3 2004

50.26 262.1 5566.9 3394.5 338.8 583.9 3013.1 555.3 2005

61.69 233.2 5822.7 4190.1 318.2 766.9 5488.1 812.5 2006

65.15 222.0 7398.7 6146.5 338.7 1003.5 6335.1 1290.7 200٧

101.06 216.7 10476.3 8813.1 608.3 1515.8 10156.9 1962.9 200٨

56.67 242.9 9431.8 6862.7 1245.4 1834.8 11340.3 1849.5 2009

76.64 271.8 12826.9 7590.1 1143.7 1921.7 24052.9 2448.2 2010

102.95 269.4 15651.8 9081.8 2129.7 2247.6 31775.3 3033.2 2011

109.61 279.8 17865.5 10811.3 2572.6 2486.3 15921.1 3594.1 2012

105.51 299.3 29746.6 13201.0 3940.6 3541.4 30237.6 3806.0 201٣

103.20 292.2 23175.3 11267.7 2887.2 2944.1 18731.3 4125.5 2014

56.45 308.1 35570.4 11153.3 2217.4 2571.6 14902.0 3003.9 2015

40.10 321.9 41845.0 8900.2 3005.7 2056.3 19016.1 2398.7 2016

51.30 294.2 33724.0 9937.5 3183.5 2102.1 40013.5 3176.4 201٧

69.70 289.3 30585.0 9703.7 1931.2 1831.5 40290.9 3727.1 201٨

63.60 310.3 32493.7 8492.2 1992.9 1448.8 53402.9 3230.6 2019

46.02 287.0 26977.3 7973.4 1382.8 1699.3 57360.2 3030.2 2020
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مالحظة: زيادة الرقم القياسي يشير إلى ارتفاع قيمة الريال الُعماني.
المصدر: البنك المركزي الُعماني.

جدول )10-5(
األرقام القياسية لسعر الصرف الفعلي االسمي للريال الُعماني

)سنة األساس 1999=100(

المتوسط السنوي غير المرجح المتوسط السنوي المرجح بالواردات البيان

نهاية السنة:

90.6 94.1 2008

87.6 92.5 2009

87.6 92.5 2010

89.3 92.3 2011

88.6 92.9 2012

91.1 96.2 2013

97.4 101.6 2014

104.5 105.2 2015

108.4 107.3 2016

100.7 102.1 2017

107.8 104.6 2018

110.1 105.0 2019

2020 )نهاية الشهر(

111.2 105.6 يناير

112.3 106.3 فبراير

114.7 106.9 مارس

113.9 106.6 ابريل

113.4 106.5 مايو

113.0 106.1 يونيو

110.0 104.1 يوليو

109.0 103.5 أغسطس

109.8 104.0 سبتمبر

109.4 104.0 أكتوبر

107.3 102.8 نوفمبر

105.7 101.8 ديسمبر
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جدول )11-5(
ميزان المدفوعات )مليون ريال عماني(

2020
مبدئي 2019 201٨ 201٧ 2016 2015 البيان

٣٣٣0- 16٣9- 164٨- 422٧- 4٨21- 4206- )أ( الحساب الجاري: 

4466 ٧009 695٣ ٣٣64 240٧ ٣506 )1( السلع: 

11٧٣0 14٨٧5 16045 126٣9 10591 1٣٧20 الصادرات )فوب(

5685 8485 8770 6200 5123 6865 النفط 

5053 7556 7728 5795 4937 6682 النفط الخام

632 929 1042 405 187 182 النفط المصفى

1315 1710 1717 1161 1013 1280 الغاز الطبيعي

3030 3231 3727 3176 2399 3004 صادرات أخرى 

1699 1449 1831 2102 2056 2572 إعادة التصدير 

٧264- ٧٨66- 9092- 92٧5- ٨1٨5- 10214- الواردات)فوب(

2٣50- 2٧٧4- 2٧45- 2600- 2469- 2622- )2( الخدمات )ميزان الخدمات( 

٨55 1٨٨٣ 1٧65 156٨ 1٣4٧ 1٣05 الخدمات )دائن( 

170 696 676 672 622 592 السفر 

422 912 834 670 505 483 النقل 

15 16 15 15 16 16 التامين 

85 82 72 40 42 34 االتصاالت 

163 177 168 172 163 180 خدمات أخرى 

3204- 4657- 4510- 4168- 3815- 3927- الخدمات)مدين(

398- 1013- 977- 898- 822- 679- السفر 

1057- 1681- 1740- 1579- 1365- 1517- النقل

407- 414- 409- 394- 361- 387- التأمين 

98- 93- 77- 47- 47- 44- االتصاالت 

1243- 1456- 1307- 1251- 1221- 1300- خدمات أخرى 

2116 42٣5 4209 ٧65 62- ٨٨4 ميزان السلع والخدمات )2+1( 

20٧٣- 2٣6٣- 2029- 1.21٨- ٧95- ٨64- )٣( الدخل: 

2٨0 45٧ 449 ٣٨5 ٣٧2 25٨ الدخل)دائن(:

15 15 15 15 15 15 تعويضات العاملين 

265 442 434 370 357 243 دخل استثمار آخر 

2٣5٣- 2٨19- 24٧٨- 160٣- 1166- 1122- الدخل)مدين( 

1242- 1739- 1519- 1108- 823- 951- دخل االستثمار المباشر 

1111- 1080- 959- 495- 343- 172- دخل استثمار آخر 

4٣ 1٨٧٣ 2.1٨0 45٣- ٨56- 20 ميزان السلع والخدمات والدخل )2+1+٣(

٣٣٧٣- ٣512- ٣٨29- ٣٧٧4- ٣965- 4226- )4( التحويالت الجارية

- - - - - - التحويالت الجارية)دائن(

3373- 3512- 3829- 3774- 3965- 4226- التحويالت الجارية)مدين(

3373- 3512- 3829- 3774- 3965- 4226- تحويالت العاملين
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جدول )11-5(
ميزان المدفوعات )مليون ريال عماني(

2020
مبدئي 2019 201٨ 201٧ 2015 2014 البيان

2690 14٧1 2949 ٣٣90 1620 461٧ )ب( الحساب الرأسمالي والمالي )6+5(

91 ٣6 ٣9 100 19٨ 209    )5( الحساب الرأسمالي:

80 55 116 111 198 209 المعونات)دائن(

11 19- 76- 12- 0 0 المعونات)مدين(

2600 14٣5 2910 ٣290 1422 440٨ )6( الحساب المالي:

894 1442 2009 190 734 964-    1.االستثمار األجنبي المباشر

206- 241- 275- 932- 137- 129- أصول )استثمار أجنبي مباشر في الخارج( 

1100 1683 2284 1122 871 835- خصوم )استثمار أجنبي مباشر في عمان(

862 453 2615 2417 1922 329    2.استثمار حافظة

397- 723- 683- 542- 143 443- أصول

1259 1176 3297 2959 1780 772 خصوم

843 460- 1714- 683 1234- 5044    3.استثمارات أخرى

520 1535- 1178- 924- 810- 2.716       أ( األصول

174- 175- 188- 145- 129- 33- ائتمانات تجارية وغيرها 

514 353- 91- 23 292 105 العملة والودائع

179 1007- 899- 802- 973- 2645 أصول أخرى

324 1075 535- 1608 424- 2327       ب( الخصوم

183- 190- 205- 183- 215- 31 ائتمانات تجارية وغيرها

473- 440 459 107- 2110- 2048 العملة والودائع

1027 848 764- 1947 1859 235 القروض

319 221 133- 920 1917 305 الحكومة العامة )صافي(: 

708 626 632- 1027 59- 70- قطاعات أخرى 

47- 23- 25- 49- 41 15 خصوم أخرى

2٣٨- ٣٧2- ٣11- 22٨- 414- 1٧6- )ج( صافي السهو والخطأ

٨٧٧- 540- 990 1066- ٣615- 2٣5 )د( الميزان الكلي:

٨٧٧ 540 990- 1066 ٣.615 2٣5- )هـ( األصول االحتياطية:

794 317 705- 481 943 547-     البنك المركزي

83 223 286- 585 2672 312     احتياطيات الحكومة 

ملحوظة: بناًء على التحسن في تبادل المعلومات نتيجة المسح السنوي، تمت مراجعة البيانات التي تخص االستثمار األجنبي المباشر واالستثمارات األخرى وتدفقات دخل 
االستثمار على نحو معمق خالل السنوات الماضية. ونظرًا للتحسن المتواصل الذي يشهده المسح كل عام من حيث التغطية مع زيادة عدد المستجيبين الذين يفصحون 

عن بيانات تخص سنوات سابقة أيضًا، فمن المتوقع أن تستمر عملية المراجعة السنوية هذه حتى يصبح المسح شاماًل مع تغطية كاملة.

المصدر: البنك المركزي العماني.



حسابات البنك المركزي الُعماني



التقرير السنوي 2020



116

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية للبنك المركزي العماني »البنك« ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 
2020 ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في رأس المال واإلحتياطيات وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، 

وإيضاحات حول البيانات المالية ومعلومات تفسيرية أخرى.

في رأينا ، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للبنك كما في 31 
ديسمبر 2020 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ا للسياسات المحاسبية للبنككما هي 

مبينة في إيضاح 2 من البيانات المالية المرفقة والقانون المصرفي لعام 2000 .

أساس الرأي

فقرة  في  أكثر  موضحة  المعايير  تلك  بموجب  مسؤولياتنا  إن  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
معايير  وفق  البنك  عن  مستقلون  أننا  كما  تقريرنا.  من  المالية  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات«  مدقق  »مسؤوليات 
السلوك الدولية لمجلس المحاسبين »قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين« وقواعد السلوك المهني والمتعلقة 
بتدقيقنا للبيانات المالية للبنك إلى جانب المتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في سلطنة عمان ، 
هذا وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين. ونعتقد 

أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة عن البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للسياسات المحاسبية للبنك المبينة في 
إيضاح 2 من البيانات المالية المرفقة والقانون المصرفي لعام 2000 ، والرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد 

البيانات المالية بصورة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية ، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية واإلفصاح ، 
متى كان مناسبا ، عن المسائل المتعلقة باإلستمرارية وإعتماد مبدأ اإلستمرارية المحاسبي ، ما لم تنوي اإلدارة تصفية 

البنك أو وقف عملياته ، أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

إن القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للبنك.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مجلس محافظي البنك المركزي العماني )تابع(

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت 
ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو درجة كبيرة من التأكيد ، 
ولكنه ليس ضمانا بأن عملية التدقيق التي تمت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية سوف تكشف دائما أخطاء جوهرية 
في حالة وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء نتيجة لإلحتيال أو الخطأ ، وتعتبر جوهرية ، إذا كان من المتوقع أن تؤثر ، بشكل 

فردي أو جماعي ، على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون وفقا لهذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ، فإننا نضع إفتراضات وشكوك مهنية خالل تدقيقنا. كما 
نقوم أيضا ب:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ وتصميم • 
وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساس 
لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن اإلحتيال هي أكبر من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ 

كما أن اإلحتيال قد ينطوي على تواطؤ والتزوير أو حذف متعمد ومحاوالت تشويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.

للظروف •  المناسبة  التدقيق  إجراءات  أجل تصميم  بالتدقيق من  الصلة  ذات  الداخلية  للرقابة  الحصول على فهم   
ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك.

والتي •  الصلة  ذات  واإليضاحات  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم   
أعدتها اإلدارة.

 إستنتاج مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي ، وإستنادا على أدلة التدقيق التي تم الحصول • 
عليها ، ما إذا وجدت شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف حول قدرة البنك على اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية. 
إذا ما إستنتجنا وجود شكوك جوهرية، فإننا مطالبون بلفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في 
البيانات المالية ، أو تعديل رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كاف. تعتمد إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق 
التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك ، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف البنك 

عن اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية.

 تقييم العرض العام وهيكلة ومحتوى البيانات المالية ، بما في ذلك اإلفصاح ، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل • 
المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل. نقوم بالتواصل مع اإلدارة فيما يتعلق ، على سبيل 
المثال ال الحصر ، بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين 

لنا من خالل تدقيقنا. 

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( وشركاه ش.م.م

مسقط - سلطنة عمان

29 ابريل 2021



118

البنك المركزي العماني
بيان المركز المالي
في ٣1 ديسمبر 2020

2019 ريــال عمانــي 
بــاآلالف

2020 ريال 
عماني باآلالف

اإليضاح

أصول 
524 6٨9 4 سبائك

إحتياطيات محتفظ بها بالخارج
2.731.154 2.٣10.510 5 ودائع بالعمالت األجنبية

3.538.798 ٣.٣15.6٨٣ 6 إستثمارات متاحة للبيع
863.965 1.009.9٧٣ ٧ أصول أخرى

صندوق النقد الدولي
57.797 ٧2.٣٨4 ٨ الحصة اإلحتياطية
231.654 229.0٨6 ٨ حصة العملة
289.451 ٣01.4٧0
52.466 54.695 ٨ حيازات حقوق السحب الخاصة
341.917 ٣56.165
45.068 45.164 9 العقارات والمعدات

7.521.426 ٧.0٣٨.1٨4 إجمالي األصول
إلتزامات

1.611.467 1.٧٣6.٨60 10 عملة متداولة
3.995.075 ٣.219.145 11 ودائع وحسابات جارية

70.666  54.٣19 22 منافع الموظفين
24.176 2٣.9٨5 12 إلتزامات أخرى

صندوق النقد الدولي
191.876 191.٨٧6 أوراق مالية غير محملة بفوائد تستحق عند الطلب
39.811 ٣٧.25٣ حسابات أخرى

231.687 229.129
95.077 99.026 تخصيصات حقوق السحب الخاصة

326.764 ٣2٨.155
6.028.148 5.٣62.464 إجمالي اإللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات
1.000.000 1.000.000 1٣ رأس المال

365.515 426.0٣٧ 14 إحتياطي عام
47.500 4٧.500 15 إحتياطي تذبذب أسعار السندات
29.000 29.000 16 إحتياطي تذبذب أسعار العمالت

33.526 ٨٣.952 16 حساب إحتياطي تسوية تقييم العملة
17.737 ٨9.2٣1 1٧ حساب تسوية تقييم األصول المالية إلستثمارات متاحة للبيع

1.493.278 1.6٧5.٧20 إجمالي رأس المال واإلحتياطيات
7.521.426 ٧.0٣٨.1٨4 إجمالي اإللتزامات ورأس المال واإلحتياطيات

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس المحافظين في 29 مارس 2021 ووقعها نيابة عنه:

علي بن مسلم بن سليمان العاصمي
مسئول دائرة العمليات المصرفية

سعادة/ طاهر بن سالم بن عبدهللا العمري
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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البنك المركزي العماني
بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 202

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

2019 ريــال عمانــي 
بــاآلالف

2020 ريال عماني 
باآلالف

اإليضاح

 133.724  ٨٣.561 1٨ إيرادات فوائد
مصروفات فوائد )6.54٧( )41.844(

صافي إيرادات الفوائد 014.٧٧  91.880 
 23.012  ٣4.4٨9 19 االيرادات األخرى

إيرادات التشغيل 111.50٣  114.892 
 

مصروفات التشغيل
)25.206( )21.11٨( 20 تكاليف العاملين
مصروفات إصدار العملة )1.51٨( )2.194(
مصروفات إدارية )1٣.٧٨٨( )14.842(
المساهمة في صنوق التقاعد )٣40.10( )11.044(
)5.159( )4.21٧( 9 استهالك عقارات ومعدات

اجمالي مصروفات التشغيل )50.9٨1( )58.445(
  

ربح السنة 60.522  56.447 
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* أرقام مبدئية 
لم تتوفر بيانات عام 2020 عند تاريخ نشر هذا التقرير.                                                                  

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

جدول رقم 1
المدخرات المحلية والقومية

)مليون ريال عماني (

*2019 201٨ 201٧ 2016 2015 2014 البيان

29349.5 30678.8 27144.9 25177.3 26299.7 31024.1 1-الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

19145.7 18999.3 18908.7 17973.0 17616.6 17338.1  2- اجمالي االستهالك النهائي

1020٣.٨ 116٧9.5 ٨2٣6.2 ٧204.٣ ٨6٨٣.1 1٣6٨6.0  ٣ - المدخرات المحلية )2-1(

5947.0- 5934.9- 5093.2- 4856.5- 5184.7- 5698.3-  4 - صافي عوائد الدخل مع العالم الخارجي

4256.٨ 5٧44.6 ٣14٣.0 2٣4٧.٨ ٣49٨.4 ٧9٨٧.٧  5 - المدخرات القومية )٣-4(

٣4.٨ ٣٨.1 ٣0.٣ 2٨.6 ٣٣.0 44.1 المحلــي  الناتــج  إلــى  المحليــة  المدخــرات  نســبة   -  6  
 )1 علــى   ٣(  % اإلجمالــي 

14.5 1٨.٧ 11.6 9.٣ 1٣.٣ 25.٧ المحلــي  الناتــج  إلــى  القوميــة  المدخــرات  نســبة   -  ٧
       )1 علــى   5(  % اإلجمالــي 

جدول رقم 2
االنفاق على الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق الجارية

)مليون ريال عماني(

*2019 201٨ 201٧ 2016 2015 البيان

19145.٧ 1٨999.٣ 1٨90٨.٧ 1٧9٧٣.0 1٧616.6 1. اإلنفاق على االستهالك النهائي

11906.3 11386.0 11273.3 10400.0 10129.3       األسري

7211.2 7585.2 7610.3 7546.7 7456.6      الحكومي

28.2 28.1 25.2 26.2 30.7 المؤسسات غير الربحية

6٨24.0 ٧111.٧ ٧425.9 ٨٣09.2 ٧٣96.٧ 2. اجمالي تكوين رأس المال**

4698.9 4961.9 5311.2 5836.2 5265.3      البناء والتشييد

989.3 1062.3 1142.8 1433.5 1073.9      اآلالت والمعدات

1135.7 1087.5 971.9 1039.4 1057.4      األصول الثابتة 

٨06.٧- ٣5٨.٧ 40.0 1042.6- 400.6      التغير في المخزون

41٨6.5 4209.1 ٧٧0.٣ 62.٣- ٨٨5.٨  ٣. صافي الصادرات من السلع والخدمات

29٣49.5 ٣06٧٨.٨ 2٧144.9 251٧٧.٣ 26299.٧ الســــوق  بأســعار  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج   
يــة الجار

*أرقام مبدئية
لم تتوفر بيانات عام 2020 عند تاريخ نشر هذا التقرير.                                                                  

**ال تشمل التغير في المخزونات
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول رقم ٣
هيكل أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية

ديسمبر 2020م
)القيمة باأللف ريال عماني(

إجمالي الودائع جملة الودائع بالعملة األجنبية  جملة الودائع بالريال العماني
سعر الفائدة

)في المائة سنويًا(
% المبلغ % عدد 

الحسابات % المبلغ % عدد 
الحسابات % المبلغ % عدد 

الحسابات

42.7 8705193 93.5 3448870 29.3 745644 80.2 22226 44.6 7959549 93.6 3426644 بدون فائدة

14.2 2890929 6.1 223769 26.3 669739 18.6 5151 12.5 2221190 6.0 218618 أكثر من 0% وحتى %2

5.1 1031718 0.1 3251 21.4 544805 0.8 219 2.7 486913 0.1 3032 أكثر من 2% وحتى 
%3

8.2 1661851 0.2 5867 19.6 500065 0.3 91 6.5 1161786 0.2 5776 أكثر من 3% وحتى 
%4

23.6 4809412 0.2 6395 3.4 87416 0.1 19 26.5 4721996 0.2 6376 أكثر من 4% وحتى 
%5

5.8 1171785 0.0 733 0.0 1009 0.0 1 6.6 1170776 0.0 732 أكثر من 5% وحتى 
%6

0.5 105724 0.0 28 0.0 0 0.0 0 0.6 105724 0.0 28 أكثر من 6% وحتى 
%7

0.0 425 0.0 20 0.0 0 0.0 0 0.0 425 0.0 20 أكثر من 7% وحتى 
%8

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من 8% وحتى 
%9

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من 9% وحتى 
 %10

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من 10% وحتى 
 %11

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من 11% وحتى 
 %12

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من %12 

100.0 20377037 100.0 3688933 100.0 2548678 100.0 27707 100 17828359 100 3661226 المجموع

 1.966    1.640    2.013   
)%( المتوسط 
المرجح ألسعار 

الفائدة

المصدر: البنك المركزي العماني
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جدول رقم 4
توزيع الودائع ألجل للقطاع الخاص حسب سعر الفائدة ومدة االستحقاق

ديسمبر 2020م
)القيمة باأللف ريال عماني(

المجموع سنة وأكثر 6 شهور وحتى أقل من سنة ٧ أيام وحتى أقل من 6 شهور
سعر الفائدة

)في المائة سنويًا(
اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني

2250 1640 610 154 106 48 16 13 3 2080 1521 559 بدون فائدة

786354 335136 451218 426842 58951 367891 71997 46037 25960 287515 230148 57367 أكثر من 0% وحتى %2

655050 506474 148576 360302 274298 86004 142052 117223 24829 152696 114953 37743 أكثر من 2% وحتى 
%3

675262 192909 482353 406594 38104 368490 147618 81025 66593 121050 73780 47270 أكثر من 3% وحتى 
%4

2466785 58141 2408644 2171474 57933 2113541 217142 0 217142 78169 208 77961 أكثر من 4% وحتى 
%5

577268 0 577268 555623 0 555623 9013 0 9013 12632 0 12632 أكثر من 5% وحتى 
%6

65275 0 65275 52554 0 52554 12721 0 12721 0 0 0 أكثر من 6% وحتى 
%7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 7% وحتى 
%8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 8% وحتى 
%9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 9% وحتى 
 %10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 10% وحتى 
 %11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 11% وحتى 
 %12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من %12 

5228244 1094300 4133944 3973543 429392 3544151 600559 244298 356261 654.142 420610 233532 المجموع

3727 2319 4100 4006 2652 4171 3419 2549 4015 2315 1847 3158
)%('المتوسط 
المرجح ألسعار 

الفائدة

المصدر: البنك المركزي العماني
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المصدر: البنك المركزي العماني

جدول رقم 5
هيكل أسعار الفائدة على االئتمان الممنوح من البنوك التجارية

ديسمبر 2020م
)القيمة باأللف ريال عماني(

إجمالي اإلقراض )بالريال الُعماني 
وبالعملة األجنبية( جملة اإلقراض بالعملة األجنبية جملة اإلقراض بالريال العماني

سعر الفائدة
)في المائة سنويًا(

% المبلغ % عدد 
الحسابات % المبلغ % عدد 

الحسابات % المبلغ % عدد 
الحسابات

1.1 239410 1.8 11622 1.3 51392 4.6 150 1.0 188018 1.8 11472 بدون فائدة

2.6 581962 0.3 2101 5.6 228914 13.0 427 1.9 353048 0.3 1674 أكثر من 0% وحتى %2

21.6 4832453 3.9 24732 66.4 2703492 13.0 428 11.7 2128961 3.9 24304 أكثر من 2% وحتى %4

14.6 3257900 12.8 80776 12.2 496571 7.1 233 15.1 2761329 12.8 80543 أكثر من 4% وحتى %5

52.9 11815353 61.4 388002 14.1 575875 9.0 297 61.6 11239478 61.7 387705 أكثر من 5% وحتى %7

4.7 1043542 16.7 105613 0.3 12454 51.7 1697 5.6 1031088 16.5 103916 أكثر من 7% وحتى %8

0.9 205409 1.1 7227 0.0 42 0.2 6 1.1 205367 1.1 7221 أكثر من 8% وحتى %9

0.2 52024 0.1 480 0.1 2113 0.0 1 0.3 49911 0.1 479 أكثر من 9% وحتى %10

0.2 43804 0.6 3924 0.0 207 0.7 23 0.2 43597 0.6 3901 أكثر من 10% وحتى %11

0.6 131771 0.7 4301 0.0 0 0.0 1 0.7 131771 0.7 4300 أكثر من 11% وحتى %12

0.1 19835 0.2 1000 0.0 0 0.2 7 0.1 19835 0.2 993 أكثر من 12% وحتى %13

0.0 3705 0.0 172 0.0 0 0.1 2 0.0 3705 0.0 170 أكثر من 13% وحتى %14

0.0 7130 0.0 272 0.0 12 0.1 2 0.0 7118 0.0 270 أكثر من 14% وحتى %15

0.0 1233 0.2 1261 0.0 0 0.1 2 0.0 1233 0.2 1259 أكثر من 15% وحتى %16

0.0 0 0.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 أكثر من 16% وحتى %17

0.4 95054 0.0 21 0.0 22 0.3 9 0.5 95032 0.0 12 أكثر من 17% وحتى %18

0.0 860 0.1 515 0.0 0 0.0 0 0.0 860 0.1 515 أكثر من 18% وحتى %20

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من %20

100.0 22331445 100.0 632023 100.0 4071094 100.0 3285 100.0 18260351 100.0 628738 المجموع

 5140    3475    5511 )%('المتوسط المرجح   
ألسعار الفائدة
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جدول رقم 6
توزيع االئتمان الممنوح للقطاع الخاص حسب سعر الفائدة ومدة االستحقاق

ديسمبر 2020م
)القيمة باأللف ريال عماني(

اإلجمالي

قروض وسلفيات أخرى بطاقات االئتمان سحب على المكشوف

سعر الفائدة
)في المائة 

سنويًا(

سنة وأكثر أقل من سنة

اإلجمالي بالعملة 
األجنبية

بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
بالعملة العماني

األجنبية
بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني اإلجمالي بالعملة 

األجنبية
بالريال 
العماني

7812 156095 116373 1330 115043 19754 5669 14085 210 0 210 27570 813 26757 بدون فائدة

141501 351040 194676 95602 99074 138578 45899 92679 0 0 0 159287 0 159287 أكثر من %0 
وحتى %2

1271842 1224562 1746429 1115592 630837 717709 156250 561459 529 0 529 31737 0 31737 أكثر من %2 
وحتى %4

355203 2558919 2298823 312291 1986532 531262 33236 498026 0 0 0 84037 9676 74361 أكثر من %4 
وحتى %5

441313 10866656 9622660 272851 9349809 1272111 168358 1103753 2439 0 2439 410759 104 410655 أكثر من %5 
وحتى %7

11926 980974 713657 3889 709768 135104 3181 131923 0 0 0 144139 4856 139283 أكثر من %7 
وحتى %8

42 205368 129860 6 129854 56342 36 56306 322 0 322 18886 0 18886 أكثر من %8 
وحتى %9

0 49911 29427 0 29427 18038 0 18038 0 0 0 2446 0 2446 أكثر من %9 
وحتى %10

40 43597 2198 0 2198 4835 24 4811 0 0 0 36604 16 36588 أكثر من %10 
وحتى %11

0 131770 4692 0 4692 1280 0 1280 522 0 522 125276 0 125276 أكثر من %11 
وحتى %12

0 19835 2438 0 2438 229 0 229 1255 0 1255 15913 0 15913 أكثر من %12 
وحتى %13

0 3705 954 0 954 51 0 51 147 0 147 2553 0 2553 أكثر من %13 
وحتى %14

12 7118 3143 0 3143 0 0 0 38 0 38 3949 12 3937 أكثر من %14 
وحتى %15

0 1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1233 0 1233 أكثر من %15 
وحتى %16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من %16 
وحتى %17

22 95026 0 0 0 775 0 775 94273 22 94251 0 0 0 أكثر من %17 
وحتى %18

0 860 0 0 0 0 0 0 860 0 860 0 0 0 أكثر من %18 
وحتى %20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من %20

2229713 16696669 14865330 1801561 13063769 2896068 412653 2483415 100595 22 100573 1064389 15477 1048912 المجموع

3.720 5.653 5.410 3.616 5.657 4.855 4.117 4.978 16.992 17.500 16.992 6.104 5.229 6.117
)%('المتوسط 
المرجح ألسعار 

الفائدة

المصدر: البنك المركزي العماني
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جدول رقم ٧
البنوك المرخصة للعمل في سلطنة عمان

٣1 ديسمبر 2020

الفروع العاملة الفروع المرخصة  أسماء البنوك  تاريخ التأسيس

البنوك المحلية

61 61 1973    1- البنك الوطني العماني

54 54 1973    2- بنك عمان العربي

47 47 1975    3- أتش إس بي سي بنك عمان 

146 146 1981    4- بنك مسقط 

58 58 1990    5- بنك ظفار 

31 31 2007    6- بنك صحار 

19 19 1997    7 - البنك االهلي   

البنوك األجنبية

1 1 1968    1- ستاندرد تشارترد بنك  

7 7 1972    2- حبيب بنك المحدود    

1 1 1974    3- بنك ملي إيران

7 7 1976    4- بنك ابوظبي االول

2 2 1976    5- بنك صادرات إيران

3 3 1976    6- بنك برودا

1 1 2004    7- ستيت بنك أوف انديا

5 5 2006    8- بنك بيروت  

6 6 2007    9- بنك قطر الوطني

البنوك المتخصصة

9 9 1977    1- بنك اإلسكان العماني

20 20 1977    2- بنك التنمية العماني

البنوك اإلسالمية والنوافذ

15 15 2012 1- بنك نزوى

17 17 2013 2- بنك العز اإلسالمي

23 23 2013 3- الميثاق )بنك مسقط( 

6 6 2013 4- المزن )البنك الوطني العماني(

10 10 2013 5- الميسرة )بنك ظفار(

12 12 2013 6- الهالل )البنك األهلي(

8 8 2013 7- بنك صحار اإلسالمي

569 569  المجموع  

المصدر: البنك المركزي العماني
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جدول رقم ٨
الميزانية العمومية لبنك اإلسكان العماني

)باأللف ريال عماني(

ديسمبر 2019 ديسمبر 2020 البيان

األصول

10.088 14.886 أرصدة نقدية وبنكية

569.487 580.077 حسابات قروض عقارية 

4.572 911 مستحق من حكومة سلطنة ُعمان-رأس المال 

2.216 9.329 أصول أخرى

5.561 5.137 ممتلكات ومعدات

591.924 610.340 إجمالي األصول

االلتزامات

20.000 23.000 مستحق إلى البنوك

87.203 73.158 ودائع العمالء

14.919 13.982 التزامات أخرى

61.757 80.237 االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق  مــن  قــرض 
عــي واالجتما

103.830 103.830 قروض من حكومة سلطنة ُعمان

25.000 25.000 قروض من البنوك

312.709 319.207 إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين

100.000 100.000 رأس المال

24.395 26.187 احتياطي قانوني

63.535 66.760 احتياطي خاص

8.543 7.857 احتياطي انخفاض القيمة

2.801 2.801 احتياطي إعادة تقييم

79.941 87.528 أرباح محتجزة

279.215 291.133 إجمالي حقوق المساهمين

591.924 610.340 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

23.554 16.168 ارتباطات قروض عقارية 

المصدر: بنك اإلسكان الُعماني ش.م.ع.م
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جدول رقم 9
الميزانية العمومية لبنك التنمية العماني

)باأللف ريال عماني(

ديسمبر 2019 ديسمبر 2020 البيان

األصول

889 575 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

28212 12761 أرصدة لدى البنوك

150683 163171 قروض وسلف للعمالء

19473 15878 استثمارات

1159 1081 قروض سكنية للموظفين

6162 8260 مستحق القبض من الحكومة

964 816 ممتلكات ومعدات

1730 1005 مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

209272 203548 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

435 445 ودائع العمالء)ازدهار(

254 463 مستحق إلى الحكومة

6047 5950 دائنيات ومستحقات

38694 37332 افتراضات

45430 44190 إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين

100000 100000 رأس المال

7471 7471 احتياطي قانوني

561 560 احتياطي إعادة تقييم االستثمار

5541 5541 احتياطي خاص

776 0 احتياطي انخفاض القيمة

49492 45785 أرباح محتجزة

163841 159358 إجمالي حقوق المساهمين

209272 203548 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

1618 1648 صافي قيمة األصول للسهم الواحد

19530 21679 ارتباطات والتزامات عرضية

المصدر: بنك التنمية الُعماني ش.م.ع.ع
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