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 التطورات النقدية واملصرفية

 م2019  أغسطس خالل شهر 

 
 م2019خالل الربع األول من عام  الناتج املحلي اإلجمالي األسمي سجل

خالل عام تسارعًا في وتيرة النمو  شهدقد  هأنعلمًا  %1.6انخفاضًا بنسبة 
وقد شمل التباطؤ األنشطة النفطية وغير   .%12إلى  تصلحيث و  م2018

خالل  %0.5بنسبة باألسعار الجارية النفطية حيث سجل كل منها تراجعًا 
على  %3.4و %20.9م مقارنة مع نمو بنسبة 2019الربع األول من عام 

وُيعزى التراجع في القيمة  م.2018التوالي خالل الربع األول من عام 
ع م إلى التراج2019الربع األول من عام خالل  املُضافة لألنشطة النفطية

 %3متوسط سعر النفط تراجعًا بحوالي ، حيث سجل في اسعار النفط
م مقارنة 2019دوالر للبرميل خالل الربع األول من عام  61.0ليصل إلى 

م، بينما ارتفع 2018ترة من عام دوالر للبرميل خالل نفس الف 62.9مع 
ألف برميل  970.5ليصل إلى  %0.4االنتاج اليومي بنسبة طفيفة بلغت 

م. ومن الجانب اآلخر، جاء التراجع في 2019يوميًا في الربع األول من عام 
 ضعف أداء األنشطة االقتصادية غير النفطية بشكل رئيس ي نتيجة

انخفاضًا ملحوظًا في قيمتها  األنشطة الصناعية غير النفطية التي شهدت
في جانب وخالل هذه الفترة.  املُضافة في الناتح املحلي اإلجمالي األسمي

بشكل عام عند مستوى الضغوط التضخمية في السلطنة ظلت  االسعار،
لسلطنة في اسعار املستهلك في أ التضخم متوسط نسبة بلغ حيث، محدود
 م2019من العام الحالي  (أغسطس -الفترة )ينايرخالل  %0.3 حوالي

  .خالل نفس الفترة من العام املاض ي %0.8مقارنة مع 

رقام امليزانية املجمعة للقطاع املصرفي الذي يشمل البنوك أشير ت
عرف بشركات االيداع او ما يُ  ،االسالميةمؤسسات الصيرفة التقليدية و 

اإلئتمان املمنوح من ِقبل هذه الشركات بنسبة ع رصيد اارتفإلى  ،االخرى 
مليار لاير ُعماني في نهاية  25.8إلى ليصل على أساس سنوي  4.3%

شهد االئتمان املمنوح للقطاع  ،وضمن هذا االجمالي. م2019 أغسطس
هذه خالل مليار لاير عماني  22.6 ليصل الى %3.3بنسبة نموًا  الخاص

ويشير التوزيع القطاعي إلجمالي االئتمان املمنوح للقطاع الخاص، . الفترة
تاله وبفارق  %46حصة تبلغ إلى استحواذ قطاع الشركات غير املالية على 

 (،%45.3، )معظمه تحت بند القروض الشخصية، بسيط قطاع األفراد
 %5.3بينما بلغت حصة قطاع الشركات املالية و"القطاعات األخرى" 

ودائع الاجمالي بلغ  ،ر من امليزانيةوفي الجانب اآلخ .التواليعلى  %3.4و
م 2019 أغسطسمليار لاير ُعماني في نهاية  23 حوالي لدى القطاع املصرفي

سجلت ودائع القطاع  ،وضمن هذا االجمالي. %3.4 بنسبة نموًا  مسجالً 
مليار لاير عماني في نهاية  14.9 حوالي الىلتصل  %5.6 بنسبةنموًا  الخاص

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن  .م2019 أغسطس
٪ تاله قطاعا الشركات غير 49.7حصة قطاع األفراد قد بلغت حوالي 

على التوالي، أما النسبة  %18.0و %29.9املالية واملالية بحصة بلغت 
 .فتوزعت على قطاعات أخرى  %2.4املتبقية 

إجمالي رصيد اإلئتمان  أن إلىبنوك التقليدية تحليل أنشطة ال يشير 
. م2019 أغسطسمع نهاية  %2.9سجل نموًا بنسبة قد  املمنوح من ِقبلها

إلئتمان املمنوح اوهو  ،ذا اإلجماليضمن ه وقد شهد املكون الرئيس ي
ما وفي .ُعماني مليار لاير 18.9 ليبلغ %1.2بنسبة نموًا  ،لخاصللقطاع ا
ستثمارات البنوك التقليدية في اشهدت  فقد بند اإلستثمار،يخص 

حوالي  لتصل إلى %12.6 بنسبةارتفاعًا ملموسًا  بشكل عام األوراق املالية
. وضمن هذا البند، بلغ م2019 أغسطسفي نهاية  مليار لاير عماني 3.4

ي جانب . وفمليون لاير ُعماني 245.3اإلستثمار في أذون الخزينة الحكومية 
 %2.4بنسبة  لبنوك التقليدية، ارتفع إجمالي الودائع لدى االخصوم

م مقارنة مع 2019 أغسطسنهاية في مليار لاير ُعماني  19.6ليصل إلى 
وضمن إجمالي الودائع، . م2018 أغسطسمليار لاير ُعماني في  19.1

٪ لتصل 3.5بنسبة  زيادةشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية 
ودائع  سجلتبينما  ،م2019 أغسطسفي  مليار لاير عماني 5.4إلى 
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مليار لاير  1حوالي  لتصل إلى %7.5 بنسبةتراجعًا  مؤسسات القطاع العام
لدى البنوك  وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاصُعماني خالل نفس الفترة. 

مليار لاير  12.8لتصل إلى  %2.8 سجلت نموًا بنسبة فقدالتقليدية، 
. لدى هذه البنوك ٪ من إجمالي الودائع65.4، أي ما يعادل حوالي عماني

رأس املال األساس ي واالحتياطيات  مجموع، بلغ ومن حيث املالءة املالية
 .م2019 أغسطسمليار لاير عماني في  4.9للبنوك التقليدية حوالي 

استمرار  وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة االسالمية، تشير البيانات إلى
ليصل  التمويل املمنوح من ِقبل البنوك والنوافذ االسالميةالنمو في 

مقارنة  م2019 أغسطسمليار لاير عماني في نهاية  3.9 إلى حواليرصيده 
إجمالي  ارتفعكما . م2018 أغسطسمليار لاير ُعماني في نهاية  3.4مع 

مليار لاير عماني في  3.4ليصل إلى الودائع لدى البنوك والنوافذ االسالمية 
. م2018 أغسطسمليار لاير عماني في نهاية  3.1 منم 2019 أغسطس

 4.7 حواليإجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمعًة  بلغ ،عليهو 
لي أصول من إجمالترتفع حصتها  م2019 أغسطسنهاية في مليار لاير عماني 

 .%13.6إلى القطاع املصرفي 

فيما يخص  م2019 أغسطسالنقدي في نهاية سح تشير بيانات امل
 عرض النقد بمعناه الضيق تراجعإلى  اإلجماليات النقدية الرئيسية،

(M1)   عمانيمليار لاير 5.2 حوالي صل إلىلي %0.4ة بلغت طفيفبنسبة  
ما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع أ .م2019 أغسطسفي نهاية 

التوفير وودائع ألجل بالريال الُعماني زائد شهادات اإليداع املُصدرة من 
قبل البنوك باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة 

نفس  خالل %6.6 األجنبية لدى القطاع املصرفي، فقد شهد نموًا بنسبة
هذه التطورات، ارتفع انعكاسًا لو  مليار لاير ُعماني. 12.1رة ليصل إلى الفت

والذي يتكون من مجموع عرض النقد    (M2)عرض النقد بمعناه الواسع
فترة موضع خالل ال %4.5زائد شبه النقد، بنسبة   (M1) بمعناه الضيق

 .م2019 أغسطسمليار لاير ُعماني في نهاية  17.3 حواليصل إلى ليالتحليل 

الفائدة املحلية تواكب االتجاهات السائدة في الواليات ظلت أسعار 
املتحدة انعكاسًا لنظام سعر الصرف الثابت للريال الُعماني والحساب 

البنك املركزي . ومع ذلك، فقد نجح مع العالم الخارجي الرأسمالي املفتوح
ضمان توافر املستوى املالئم من السيولة في النظام املصرفي في الُعماني 

هيكل أسعار وتشير بيانات م األنشطة االقتصادية في السلطنة.  لدعسعياً 
لى الودائع عسعر الفائدة املرجح لتوسط املع ارتفا الفائدة املصرفية إلى
في  %1.764من  م2019 أغسطسفي  %1.954بالريال العماني إلى 

ارتفع املتوسط املرجح ألسعار الفائدة على بينما ، م2018 أغسطس
خالل نفس الفترة.  %5.281من  %5.435إلى  بالريال العمانيالقروض 

اإلقراض بالريال الُعماني في سوق مابين سعر الفائدة على  ارتفعوقد 
 معمقارنة  م2019 أغسطسفي  %2.736 الىأيضًا ليصل  ملحليةالبنوك ا

الفائدة على عمليات وفيما يخص سعر  .م2018 أغسطسفي  2.209%
، فقد يستخدمها البنك املركزي الُعماني لضخ السيولةاعادة الشراء التي 

ونظرًا لكون  .م2019 أغسطسخالل  سنوياً  %2.699 في املتوسطبلغ 
بنك االحتياطي الفيدرالي قد بدأ في تخفيض أسعار الفائدة منذ نهاية يوليو 

م، فقد انحسرت الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة في 2019
  السلطنة أيضًا.
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1.2 percent to RO 18.9 billion. Conventional 
banks’ total investments in securities increased 
YoY considerably by 12.6 percent to RO 3.4 
billion at the end of August 2019 - investment in 
Government Treasury Bills stood at RO 245.3 
million. Aggregate deposits of conventional 
banks increased by 2.4 percent to RO 19.6 billion 
at the end of August 2019 from RO 19.1 billion a 
year ago. Government deposits increased YoY by 
3.5 percent to RO 5.4 billion, while deposits of 
public enterprises decreased YoY by 7.5 percent 
to RO 1 billion during the period under review. 
Private sector deposits increased YoY by 2.8 
percent to RO 12.8 billion and constituted 65.4 
percent of total deposits with conventional banks. 
The core capital and reserves of conventional 
banks stood at RO 4.9 billion as of end-August 
2019.  
 
The financing by Islamic banking entities 
continued to expand and stood at RO 3.9 billion 
at the end of August 2019, higher than RO 3.4 
billion a year ago. Total deposits held with 
Islamic banks and windows also increased to RO 
3.4 billion from RO 3.1 billion a year ago. The 
total assets of Islamic banks and Windows 
combined amounted to RO 4.7 billion and 
constituted about 13.6 percent of the banking 
system assets at the end of August 2019. 
 
With regard to monetary aggregates, the narrow 
money (M1) decreased marginally by 0.4 to RO 
5.2 billion at the end of August 2019, while quasi-

money (Rial Omani saving and time deposits, 
certificates of deposit issued by banks, margin 
deposits and foreign currency denominated 
deposits) increased YoY by 6.6 percent to RO 
12.1 billion during this period. Broad money 
supply M2 (M1 plus quasi-money) grew YoY by 
4.5 percent to RO 17.3 billion during the period 
under review over the level a year ago. 
 
The domestic interest rates continued to follow 
the trends in USA reflecting the currency peg 
arrangement and open capital account. 
Nevertheless, the Central Bank of Oman ensured 
appropriate liquidity in the banking system to 
support economic activities in the Sultanate. The 
weighted average interest rate on RO deposits 
increased to 1.954 percent in August 2019 from 
1.764 percent a year ago, while the weighted 
average RO lending rate increased to 5.435 
percent from 5.281 percent during the same 
period. The overnight Rial Omani domestic inter-
bank lending rate also hardened to 2.736 percent 
in August 2019 as compared to 2.209 percent a 
year ago. The average Repo rate for liquidity 
injection by the CBO stood at 2.699 percent per 
annum during the month of August 2019. Since 
the Federal Reserve started cutting interest rates 
since the end of July 2019, the upward pressure 
on interest rates in Oman also eased.    
 



Review of Banking and Monetary 
Developments – August 2019 
 

The nominal Gross Domestic Product (GDP), 
after growing at an accelerated pace of 12 percent 
during 2018, declined by 1.6 percent during the 
first quarter of 2019. The slowdown was pervasive 
across hydrocarbon and non-hydrocarbon 
activities, which experienced a nominal 
contraction of 0.5 percent each during Q1 of 2019 
as compared to a nominal growth of 20.9 percent 
and 3.4 percent, respectively, during Q1 of 2018. 
A drop in oil prices mainly led to the decline in 
nominal GDP emanating from hydrocarbon sector 
in Q1 of 2019. The average oil price declined by 
about 3 percent to US$ 61.0 a barrel in Q1 of 2019 
from US$ 62.9 per barrel during the same period 
of 2018, while the daily oil production inched up 
marginally by 0.4 percent to 970.5 thousand barrel 
in Q1 of 2019. On the other hand, the non-
petroleum industrial activities that recorded a 
considerable drop in its nominal GDP mainly led 
to the contraction in non-hydrocarbon economic 
activities during this period. Inflationary 
conditions, however, continued to remain benign 
as the retail inflation averaged 0.3 percent during 
Jan-August 2019 in comparison with 0.8 percent 
during the same period of last year.  
 

The combined balance sheet of conventional 
banks and Islamic banking entities (other 
depository corporations) indicates that the total 
outstanding credit extended by other depository 
corporations (ODCs) increased year-on-year 
(YoY) by 4.3 percent to RO 25.8 billion at the end 
of August 2019. The credit to private sector grew 
YoY by 3.3 percent to RO 22.6 billion during this 
period. The non-financial corporate sector 
received highest at 46 percent of the private sector 
credit, followed by household sector (mainly 
under personal loans) with 45.3 percent, financial 
corporations with 5.3 percent and other sectors 
with 3.4 percent. Total deposits held with ODCs 
increased by 3.4 percent to RO 23 billion, with 
private sector deposits witnessing a growth of 5.6 
percent to RO 14.9 billion at the end of August 
2019. The households accounted for 49.7 percent 
of total private sector deposits, while non-
financial corporations, financial corporations, and 
other sectors accounted for 29.9 percent, 18 
percent and 2.4 percent, respectively. 
 
The credit extended by conventional banks 
increased YoY by 2.9 percent as of end-August 
2019, with credit to the private sector growing by 
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