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 أحدث التطورات 
 

تشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج الحقققيقققي ُقي   قمقان  

%  1.0من انكماش بقنقةقبق     1122% ُي  ام  1.2ارتفع إلى  

، حينما ةا دت أةعار القنقفقا والقنقمقو القققو   قيقر  1122ُي  

النفاي  لى تعويض أثر ضبا أوضاع المالي  القعقامق ي ويقلقققى  

االقتصاد  ير النفقاقي د قمقا مقن جقتقود القتقنقويقع القمقةقتقمقر   

والنشاا المتزايد ُي القاا ات الرئيةيق  ومقن بقيقنقتقا الةقيقاحق   

% ُقي  1.0والنقل والصنا ات التحويلي ي وتبااأ التضخم إلقى  

، بقفقضقل انقخقفقاض أةقعقار  1122% ُقي  2.1، مقن  1122

 الغذاءي 

،  1122ور م تراجعه ال يزال  جز المالي  العام  مرتفعا ُي    

 لى الر م من تعاُي أةعار النفاي  وتشير التقققديقرات إلقى أن  

% مقن إجقمقالقي القنقاتقج  21 جز المالي  العام  قد تحةن مقن  

، حقيقنقمقا  1122%  قام  2.2إلقى    1122المقحقلقي ُقي  قام  

 ززت أةعار النفقا القمقرتقفقعق  اتيقرادات القنقفقاقيق  وحقققققت  

ضريب  الشركات  ائدات  ير نفاي  جديد ي و لى القر قم مقن  

ارتفاع  ائدات القنقفقا  قن القمقتقوققع، ُقققد تقجقاوزت القنقفقققات  

% بةبب زيقاد  االةقتقثقمقار ُقي مشقرو قات  1الميزاني  بنةب   

 التنمي  وارتفاع د م الكترباء وتكاليف خدم  الديني   

، إال  1122وُي حين تحةن  جز المعامالت الجاري  ُي  ام  

% مقن إجقمقالقي القنقاتقج  1أنه ال يزال مرتفعا بما يقققدر بقنقحقو  

المحليي وةاهمت زياد  االةقتقثقمقارات القخقاصق  والقعقامق  ُقي  

زياد   جز المعامالت القجقاريق ي وققد واصقلقت االحقتقيقااقيقات  

األجنبي  االنخفاض )وكانت تةتخدم لتمويل العقجقز ُقي مقيقزان  

أشتر مقن    2)أو    1121مليار دوالر ُي    11المدُو ات(، من  

  7.2)أو    1122مليقارا ُقي    22الواردات( إلى ما يقدر بنحو  

 أشتر من الواردات(ي   

وقد أدى اةتمرار العجز الكبير ُي المالي  العامق  والقمقعقامقالت  

الجاري  ُي ةلان   مان إلى ارتفاع مةتويقات القديقني وارتقفقع  

معدل الدين العام إلى إجمالي الناتقج القمقحقلقي لقمقا يقققدر بقنقحقو  

ي وتظتر التققديقرات  1122%  ام  72من    1122%  ام  72

% من إجمالي النقاتقج  22أن الدين الخارجي ةيظل مرتفعا  ند  

ي وقد أدى ذلك إلى ةلةل  من القتقخقفقيقضقات  1122المحلي ُي  

 ُي التصنيف االئتمانيي 

وال يزال نقققا القوظقائقف هقو الشقا قل القرئقيقةقي لقلقشقبقاب    

العمانيي ويشتد البلد نموا ةريعا ُقي  قدد الةقكقان وأكقثقر مقن  

ي وقد تعتد مجلس الوزراء القعقمقانقي  17% منتم تحت ةن  71

ألقف وظقيقفق     17بقتقوُقيقر    1122ُي أكتقوبقرشتشقريقن األول  

للعمانيين، ُي أحدث مثال  لى هذه التعتداتي لكن تقم تقوظقيقف  

ألف مواان ُقا منذ ذلك القحقيقن، مقمقا يقعقكقس مقعقوققات    21

االةتيعاب ُي القاا ين العام والخااي ُي ينايرشكانون القثقانقي  

، حظرت الحكوم  أيضا توظقيقف األجقانقب ُقي  شقر   1122

مجاالت بالقااع الخاا، مما ةاهم ُي خفض  دد المغقتقربقيقن  

  1122% بقيقن أكقتقوبقرشتشقريقن األول  1.7ُي  مان بنقةقبق   

ي ويعكس هذا اتقجقاهقا ةقائقدا ُقي  1122وأكتوبرشتشرين األول  

  دول مجلس التعاون الخليجي األخرىي  

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

إذ  1120% ُقي  قام 2.1من المتوقع أن يتبااأ النمو إلى 

أن التزام  مان باتقفقاأ أوبقكي ُقي ديةقمقبقر شكقانقون األول 

يقيد إنتاج النفاي وةيكون هنقاك ارتقفقاع مقر  واحقد   1122

إذ تخاا الحكوم  لقزيقاد   1111% ُي  ام 1ُي النمو إلى 

االةتثمار ُي حقل خزان للغاز بشكل كبيري وةتةتمر الدُقعق  

المحتمل  الناتج   ن تنويع اتنفاأ االةتثمار  ُي د م النمقو 

وُي األجل المتوةاي ومن المتوقع أن يرتفقع  1112ُي  ام 

، مقمقا يقعقكقس زيقاد  1120% ُقي 2.7معدل التضخم إلى 

اتنفاأ االةتتالكي، وةيزيد تةار ه إلى متوةا يقبقلقح نقحقو 

مقمقا يقبقرز احقتقمقال ُقرض  1112-1111% ُي الفتر  1

ي ومن القمقتقوققع أن يقرتقفقع 1120ضرائب  ير مباشر  بعد 

% من إجقمقالقي القنقاتقج القمقحقلقي ُقي 21 جز الموازن  إلى 

بةبب ارتفاع اتنفاأ العام وانخفاض أةقعقار القنقفقاي  1120

٪ ُي إجمالي النفقات 1زياد  بنةب   1120وتفترض ميزاني  

ي وتأجل ُرض ضريب  اتنتاج وضقريقبق  1122مقارن  بعام 

أو ما بعدهي وةتتضاُر قيود  1111القيم  المضاُ  حتى  ام 

أخرى  لى اتنفاأ وتابيق ضريب  القيم  المضاُ  مع زيقاد  

ُي إيرادات حقل خزان للغاز لخفض العجز ُي المالي  العام  

% من إجمالي الناتج القمقحقلقي ُقي  قامقي 1.7% و2.1إلى 

 لى التوالقيي ومقن القمقفقتقرض أن يق د   1112و  1111

التابيق المزمع لضريب  القيم  القمقضقاُق  والضقرائقب  قلقى 

٪ مقن 2اتنتاج لزياد  اتيرادات  ير النفايق  إلقى مقتقوةقا 

ي وي قتقوققع 1111-1120إجمالي الناتج المحلي ُقي القفقتقر  

% مقن إجقمقالقي 21لعجز المعامالت الجاري  أن يرتفع إلى 

مقع انقخقفقاض أةقعقار القنقفقا  1120الناتج المحلي ُي  ام 

وحققجققم الصققادراتي وةققوف تققفققرض احققتققيققاجققات الققتققمققويققل 

 سلطنة عمان 

 ش النمو الةنو  تجمالي الناتج المحلي الحقيقيعمان  1الشكل 

  

 ش العمليات الحكومي  العام  عمان  2الشكل 

  وتقديرات خبراء  صندوأ النقد الدوليشالبنك الدوليي مان ةلاات المصادر:  المصادر: حكوم   مان وتقديرات خبراء البنك الدوليي 

% ُي 1.2تشير التقديرات إلى أن النمو قد تعاُى إلى 
، بد م من زياد  النشاا  ير 1122 ام 

التيدروكربوني وارتفاع إنتاج النفاي ومع ذلك، ُإن 
لخفض  1122اتفاأ أوبكي ُي ديةمبرشكانون األول 

، إذ 1122إنتاج النفا ةيكبح هذا االنتعاش ُي  ام 
%ي وال يزال 2.1من المتوقع أن يتبااأ النمو إلى 

العجز ُي رصيد المالي  العام  والمعامالت الجاري  
مرتفعا ر م بعض التراجع، كما أن معدالت الدين 
تزداد ةوءاي وتنبع المخاار الرئيةي  للتوقعات 

االقتصادي  من تأجيل تصحيح األوضاع المالي ، األمر 
الذ  ةيعيق خفض الديون وي ثر ةلبا  لى ثق  

م ةةات األ مال وتكاليف التمويل الخارجي ُي بيئ  
  المي   ير مواتي ي 
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الخارجي  المزيد من الضغوا  لى االحتياايات، والقتقي مقن 

 أشتر من الوارداتي 7المتوقع أن تصل إلى أقل من 

و لى الر م من تراجعه، ةيزيد اةتمرار العجز المرتفع ُي  

المالي  العام  نةب  الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلقى 

ي ومن القمقتقوققع أن يقرتقفقع القديقن 1111% بحلول  ام 12

% من إجمالقي القنقاتقج القمقحقلقي 211الخارجي أكثر ليةجل 

وما بعدهي ةيظل إصدار الديون الخارجي   1120ا تبارا من 

والةحوبات من صندوأ االحتيااي العام للدول   امال رئيةيا 

ُقي تقمققويقل الققمقالقيقق  القعققامق ،  ققلقى الققر قم مققن القتققققدم ُققي 

  الخصخص  ومبيعات األصولي  

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

تتمثل المخاار الرئيةي  القتقي تقواجقه   قمقان ُقي أن وتقيقر  

اتصالحات المالي  والتيكلقيق  ققد تقتقبقااقأ، مقمقا يضقر بقثققق  

المةتثمرين والقدر   لى تحمل أ باء الديوني ولتخفقيقف هقذه 

المخاار، يتعين  لى الحكوم  المضي قدما ُي اتصقالحقات 

المزمع  المتعلق  بتعبئ  اتيرادات )وتحديدا تاقبقيقق ضقريقبق  

القيم  المضاُ (، وتصحيح أوضاع القمقالقيق  القعقامق  بصقور  

أكبر  ن ارأ إصالح ُقاتقور  األجقور والقد قم، وتقحقةقيقن 

كفاء  خدمات القااع العامي ومن شأن تراجع أوضاع المقالقيق  

العام  وانخفاض أةعار النفا أن ي د  إلى ارتفاع العجز ُي 

المالي  العام  والمعامالت الجاري ، وتدهور  مةقارات القديقن 

الحكومي والخارجي وزياد  تكلف  القتقمقويقل القخقارجقيي كقمقا 

يمكن أن ي د  اةتنزاف االحتياايات الخقارجقيق   قلقى نقحقو 

أكبر إلى خفض ثق  المةتثمرين وإلى مزيد من التقخقفقيقضقات 

ُي التصنيف الةياد  وارتفاع تكاليف التمويلي ويمثل تقوُقيقر 

ُرا العمل تحديا متما، إذ أن معدل الباال  بين الشباب بلقح 

70 .% 

 التغير الةنو  بالنةب  المئوي  ما لم ي ذَكر  ير ذلك( ( ش م شرات آُاأ االقتصاد الكلي والفقر عمان  2الجدول 


