
قصة موجزة لخطوات وثّابة يخطوها االقتصاد 
الُعماين يف مسار مستهدفاته وتنافسيته

تحتفي سلطنة ُعمان بعيدها الوطين الثاين والخمسني املجيد ومع 
حققها  اليت  اإليجابية  املؤرشات  من  عاٍم  قصة  تروى  أيامِه   

ِ
حلول

حالة  من  ومستفيًدا  املقرة  بالسياسات  مستنًريا  الُعماين  االقتصاد 
يتيحها  اليت  الفرص  الجائحة ومستثمًرا يف  التعايف بعد اضطرابات 
الخطط  بموجهات  وملزتًما  املحيط  والدويل  اإلقليمي  السياق 

الوطنية.

إىل االنطـــــــــــــــــــــــــالق

العيـــــــــــــد الوطــــــــــــــــــــــــــــــين
الثاين والخمسون للنهضة

من التعــــــــــــــــــايف 



 �.��� مقداره  بعجز  مقارنة 
يال عماين خالل الفرتة  مليون ر

نفسها يف ����م. 

ملسار الخطة الخمسية العارشة  يف عامهـــــا 
الثــــاين تؤكــــــــد االلــــزتام بموجهاتها والبناء 

على سياساتها.

ألول مرة منذ بداية 
انخفـــــــــاض أسعـــــار 

النفط يف ����م 
يتم تحقيق فائــــــض 
يف املوازنة العامة بلغ  

�.���
يف أغسطس ����

أرقام إيجابية 

يال عماين  مليــــــــون ر



السياسات 
االقتصادية 

جاءت ترجمة لإلرادة السامية ودافعة باقتصاد سلطنة 
ُعمان نحو التعايف واالكتفاء والتنافسية. حيث شهد عام 
���� الرشوع يف انفاذ عدد من السياسات االقتصادية:

رفع املبالغ املخّصصة لربنامج 
تنمية املحافظات من 

تنمــــــوية  يــــــــع  مشار تنفيـــــذ 
يع املعتمدة  مضافة إىل املشار
العارشة  الخمسية  الخطة  يف 

.(���� -����)

ملخصصات  املالية  السيولة  يادة  ز
بمبلغ  لعام ����  اإلنمائية  املوازنة 
ليصل  ُعماين،  يال  ر مليون   ���
للرصف  املخصصة  املبالغ  إجمايل 

يال ُعماين. ملياًرا ومائة مليون ر

االسرتاتيجية  اإلعالن عن تدشني 
الوطنية لالنتقال املنظم إىل خطة 
الحياد الصفري ����، وتدشني 
للطاقة  البيئية  الوطنية  السياسة 

وإنشاء مركز ُعمان لالستدامة.

يـال  ماليني ر
ُعمـــــــــــــــــــــاين   

��

�

�

�

يال  مليون ر
ُعمـــــــــــــــــاين   

لكل محافظة خالل سنوات ��
الخطة الخمسية العارشة 

(���� – ����)
إىل 

�

الوطــــــــــــــين  الربنامـــــــــــــج  إطـــــــــالق 
وتطوير  املاليــــــــــــــــــــــــة  لالستدامــــــــــة 

القطاع املايل ملدة ثالث سنوات

�



نمو يف الناتج املحلي اإلجمايل 
النصف  يف  ية  الجار باألسعار 
األول مــــــن عـــــــــــــــام ����م 
مقارنة مع نمو بنسبة �.�% 
خالل النصف األول من العام 

����م 

بنهاية  العامة  اإليرادات  ارتفاع 
أغسطس ����م مقارنة بالفرتة 

ذاتها من عام ����م.

��.� % ��.�% 

ارتفاع فائـض امليـزان التجـاري 
األول من عـام  النصف  خـالل 
����م مقارنة بالفرتة نفسها 

من عام (����)

بنهاية  املحلية  السيولة  ارتفاع 
أغسطس ����م مقارنة بالفرتة 

ذاتها من عام ����م

��� % �.�% 

لدى  الودائع  إجمايل  ارتفاع 
القطاع املرصيف  بنهاية أغسطس 
����م مقارنة بالفرتة ذاتها من 

عام ����م

االئتمان  رصيــد  إجمايل  ارتفاع 
املمنــوح مــن قبــل القطاع املرصيف 
بنهاية أغسطس (����) مقارنة 

بالفرتة ذاتها من عام (����) 

�.�% 

ارتفاع إجمايل قيمة التداول 
يف بورصة مسقط

��.�% 

�.�% 

مؤرشات اقتصادية ومالية
يع  تعكس مسار الجهود الوطنية وتنعكس على ترس

العمل التنموي ووترية املرشوعات الكربى



األنشطـــــــــــة 
غري النفطية 

قطاعات التنويع االقتصادي
 نمو متصاعد وحفز نحو 

يد من املساهمة املز

نسب نمو األنشطة بنهاية النصف األول 
من عام����م (باألسعار الثابتة)

 األنشطة 
النفطية  

النقـــــــــــــل 
ين والتخز

�.� % 

��.� % 
الصناعات 
التحويلية 

��% 
الزراعـــــــــة 
والحراجة 

�.� % 

أنشطة
التعدين

��.�% 

�.� % 



كتوبر  رفعت تصنيفها من (B+) يف أ
����م إىل (BB-) مع نظرة 

يل ����م مستقرة يف أبر

رفعت تصنيفها من (BB-) يف 
ديسمرب ����م إىل (BB) مع نظرة 

مستقرة يف أغسطس ����م

وكالة 
ستاندرد آند بورز 

وكالة فيتش 

أبقت على تصنيفها السابق يف 
كتوبر ����م عند (Ba3) مع  أ

تعديل نظرتها إىل إيجابية بدال من 
كتوبر ����م.  مستقرة يف أ

وكالة موديز 




