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 والتوقعات  اآلفاق

  2017في  ٪1.8وإلى  2016في العام  ٪2.1توقعات بتراجع النمو إلى. 

  من الناتج المحلي اإلجمالي وتراجعه الحقاً  ٪17توقعات ببلوغ العجز المالي

 . ٪8إلى  2017في العام 

 .توقعات باعتدال نمو االئتمان واستمرار الضغوطات على مستويات السيولة 

 باستمرار وتوقعات الدعوم خفض مع تماشياً  تسارعاً  يسجل التضخم معدل 

 . 2017و 2016 العامين خالل تسارعه

المؤشرات التي تنذر بتباطؤ النمو. إذ شهدت ثقة  أظهر اقتصاد عمان العديد من 

المستثمر تراجعا  كما قامت السلطات بتقليل عدد المشاريع وواجهت أسواق األسهم 

 2016تراجعا  ملحوظا . ومن المتوقع أن تسجل عمان عجزا  ماليا  خالل العامين 

اتباع  إثر استمرار تدني أسعار النفط األمر الذي سيفرض على السلطات 2017و

. إذ قدمت السلطات خطة من شأنها ترشيد وتيرة اإلنفاق تقشفية ةمالي ةسياس

المتزايدة ورفع مستوى اإليرادات وذلك بعد أن فشلت اإلصالحات السابقة في ترك 

. ومن المحتمل أن تبدد هذه 2015أثر ملحوظ على المالية العامة خالل العام 

مستثمر على السواء فيما يخص مستويات اإلصالحات الجديدة توقعات المستهلك وال

الدخل مستقبال  ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو االئتمان. كما تشكل السيولة أيضا  مصدر 

قلق نظرا  الرتفاع الدين الحكومي المحلي وتراجع الودائع. إال أن السلطات قد بينت 

مو التزامها الجاد بصرف تركيزها عن القطاع الحكومي وااللتفات نحو تحسين ن

القطاع غير النفطي من خالل اإلصالحات الداعمة لنشاط المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ونشاط االستثمار األجنبي. ومن المحتمل أن تشكل العالقة الوطيدة بين 

 عمان وإيران مصدر دعم لالقتصاد غير النفطي والقطاع المالي.

ال يزال التراجع المستمر في أسعار النفط  يؤثر سلبا  على االقتصاد العماني. فعلى 

من المتوقع أن  ٪3.5وبلوغه ما يقارب  2015العام الرغم من تحسن النمو في 

بتأثير مباشر من ضعف  ٪2ليصل إلى متوسط  2017و 2016يتباطأ في العامين 

المركز الوطني لإلحصاء ثقة المستهلك والمستثمر. وقد أظهرت دراسة نشرها 

 2016أن ثقة المستهلك سجلت تراجعا  حادا  في الربع األول من العام  والمعلومات

نتيجة زيادة التساؤالت والشكوك حول مستويات الدخل مستقبال  والتي ظهرت إثر 

 .2016سياسة الترشيد التي اتبعتها وزارة المالية في النصف األول من العام 

 

 اإلقتصادية اهم البيانات

  2014 2015* 2016* 2017* 
      

 76 69 70 83 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 1.8 2.1 3.5 2.9 سنويال نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.9 1.7 4.1 0.2- سنويال نموال طيالنف قطاعال -

 2.5 2.3 3.1 5.5 سنويال نموال نفطيال غير قطاعال -

 2.4 2.0 0.1 1.0 سنويال نموال التضخم 

 8.4- 17.3- 17.1- 3.3- كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني  

 (*توقعات، النمو السنوي ٪)

 

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 

 

 انتاج النفط: 2الرسم البياني 

 (*توقعات)

 

 
 :  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر

 

 التضخم في أسعار المستهلك : 3الرسم البياني 

 (*توقعاتوالمتوسط السنوي،  ٪)النمو السنوي 

 
 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر
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ر النفطي بشكل عام. إذ تباطأ وقد تسبب هذا التراجع في تراجع نشاط االقتصاد غي 

من متوسطه  ٪6إلى  2016نمو إجمالي قيمة العقار المتداول اعتبارا  من مارس 

. فقد تراجع عدد السيارات الجديدة المسجلة للشهر ٪32البالغ  2015في العام 

خالل الشهر. كما تراجع نمو اإليرادات  ٪25الثالث عشر على التوالي بواقع 

 .     ٪15البالغ  2015ن متوسط العام م ٪4الفندقية إلى 

ومن المحتمل أن يساهم عودة إيران الى األسواق العالمية في التخفيف من التباطؤ 

الذي يشهده االقتصاد العماني. إذ من المتوقع أن تستفيد عمان من النمو المحتمل 

في اقتصاد إيران وستنظر إيران بدورها لعمان كمعبر تجاري لنشاطها 

ي. فقد ساعد موقف عمان المحايد تجاه إيران والصفقة النووية بتعميق االقتصاد

عالقات الدولتين. ومن المحتمل أن ترتفع وتيرة التعاون االستثماري بينهما وذلك 

بعد أن تعهدت إيران برد الجميل لعمان إثر موقفها خالل فترة المفاوضات. وقد 

. إذ ستقيم إحدى الشركات اإليرانية بدأت الدولتان بالفعل بتقديم عدد من االتفاقيات

المصنعة للسيارات فرعا  في عمان كما تقوم حاليا  المباحثات بشأن بناء مستشفى 

مليار دوالر بتمويل من إيران. ومن المفترض أن يساهم التقارب  1.5بقيمة 

 الجغرافي في تنشيط السياحة في عمان. 

االلتزام بخطتها لتنفيذ مشاريع  وفيما يخص االقتصاد المحلي، تتطلع السلطات إلى

التنمية التي تأمل عمان من خاللها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل ما 

أصدرت  مليون لاير. فقد 41يصل إلى نصف الميزانية المحددة للخطة والتي تبلغ 

من اي مشروع أو شركة  ٪100السلطات قانونا  يسمح  للمستثمر األجنبي بتملك 

ألدنى من المتطلبات الرأسمالية للشركات. ومن المفترض أن تستفيد وألغت الحد ا

المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه القوانين. إذ تشكل هذه المشاريع عنصرا  

 أساسيا  من عناصر التنويع االقتصادي التي تطمح السلطات تحقيقه. 

القطاع غير النفطي إال وال يزال اإلنفاق الحكومي على المشاريع عامال  مهما  لدعم 

أنه سيتم تخصيصه للمشاريع الضرورية للتخفيف من أثره على النمو. فقد تراجعت 

وذلك بواقع  2016قيمة المشاريع التي أرسيت اعتبارا  من النصف األول من العام 

. وسيتم التركيز على مشاريع البنية 2015مقارنة بالفترة ذاتها خالل العام  12٪

ع الطاقة. إذ تواجه عمان حاليا  تراجعا  في انتا  الطاقة ما يشكل التحتية ومشاري

مصدر قلق لها مستقبال . وقد تسارع نمو استهالك الطاقة بصورة ملحوظة مرتفعا  

 على أساس سنوي في مارس.   ٪14بواقع 

 ضغوطات المالية تستمرال

وتعتدل قليال  في العام  2016من المتوقع أن تستمر الضغوطات المالية خالل العام 

. إذ ان استمرار انخفاض النفط قد يمحي االثر االيجابي الذي سيظهر 2017

. ومن المتوقع أن تحقق عمان 2016تدريجيا  مع تطبيق اإلصالحات خالل العام 

ي أسعار النفط وااللتزام بتطبيق مع تعاف 2017التعزيز المالي المرجو في العام 

 اإلصالحات.  

قد تجاوز مستواه المتوقع،  2015وتشير البيانات األولية إلى أن العجز في العام 

 4.7من الناتج المحلي اإلجمالي ) ٪17.1حيث تم تسجيل عجز مالي بواقع 

. إذ على  2016أن تسجل عمان عجزا  مماثال  في العام  ونتوقعمليارات لاير(. 

الرغم من استمرار تدني أسعار النفط سيظهر أثر ترشيد اإلنفاق مع البدء بتطبيق 

بنحو  2017اإلصالحات بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يتراجع العجز في العام 

من الناتج المحلي تماشيا  مع ظهور أثر ترشيد اإلنفاق ومحاوالت رفع  8.4٪

 رتفاع المحتمل في انتا  الغاز.  اإليرادات وتماشيا  مع تعافي أسعار النفط واال

وقد قدمت السلطات حزمة من اإلصالحات بشأن ترشيد اإلنفاق ورفع اإليرادات 

من أجل مواجهة العجز المالي المتزايد. فقد تم إيقاف صرف الميزات والعالوات 

 الميزان المالي: 4الرسم البياني 

 (*توقعاتمن الناتج المحلي إلجمالي،  ٪)

 
 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني :المصدر

 

 

 ميزان الحساب الجاري: 5الرسم البياني 

 (*توقعاتمن الناتج المحلي إلجمالي،  ٪)
 

 

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر
 

 أصول البنوك التجارية : 6الرسم البياني 

 

 
 البنك المركزي العماني المصدر:

 

 الممنوح للقطاع الخاص االئتمان: 7الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 البنك المركزي العماني  المصدر:
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وإيقاف البعثات في كافة الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية. وقد تم البدء بتطبيق 

ترشيد اإلنفاق من خالل إلزام المؤسسات شبه الحكومية الحصول على آليات 

موافقة حكومية قبل البدء بأي شراكة أو مشاريع أو خطط إنفاق باإلضافة إلى 

على أساس سنوي في العام  ٪10إلزامها تقليل مصروفاتها التشغيلية بنسبة 

جهات التجارية . كما تنوي الحكومة إيقاف دعم الكهرباء للمستهلكين من ال2016

 والصناعية والحكومية وذلك نتيجة تزايد استهالك الكهرباء مؤخرا . 

كما تشجع السلطات الوزارات العمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطي 

وتحسين آلية جمع اإليرادات. فقد رفعت السلطنة أسعار لوحات السيارات الجديدة 

ارات. كما من المحتمل أن والرسوم المرورية وضريبة المسافرين في المط

قبل دول  2017تستعجل عمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام 

مجلس التعاون الخليجي بعام لما تشهده من ضيق في أوضاعها المالية.  وقد قدمت 

السلطات مسبقا  بعض اإلصالحات التي لم يكن لها أثرا  كبيرا  كتحرير أسعار النفط 

ى الطاقة للقطاع الصناعي إال أن تلك اإلصالحات لم تساهم في وتعديل الدعوم عل

 تحسين األوضاع المالية للسلطنة.

وللسلطنة المقدرة الكافية لتحمل الضغوطات المالية في ظل تراجع أسعار النفط 

من الناتج  ٪10وذلك بدعم من مستوى الدين الحكومي المنخفض الذي يقدر عند 

باإلضافة إلى قوة تصنيفها االئتماني. إذ ال تزال  2015المحلي اإلجمالي في العام 

عمان تمتلك تصنيفا  استثماريا  جيدا  ومساحة كافية للحصول على المزيد من الدين 

. وقد تبين ذلك من التصنيفوذلك على الرغم من خفض تصنيفها من قبل وكاالت 

الدولة  خالل دخول مصرف عمان المركزي أسواق الدين العالمية كممثل لخزينة

مليار دوالر كما حصل أيضا  على قرض مشترك عالمي في مطلع  2.5ليجمع 

بقيمة مليار دوالر. وتنوي الحكومة أيضا  االستثمار مرة أخرى في  2016العام 

مليار دوالر. كما ينوي مصرف  2.5األسواق العالمية بصكوك تصل قيمتها إلى 

توسيع النشاط في أسواق  من خالل 2016عمان المركزي تمويل العجز للعام 

 الدين العالمية واللجوء إلى االحتياطات والمنح. 

 انتا  النفط يحافظ على قوته ويتطلب االستثمار  

رفعت عمان من انتاجها النفطي في محاولة منها لمواجهة تراجع أسعار النفط، 

 ولكنه اقترب من السقف المحدد. كما ان انخفاض االستثمار باالستخرا  المحسن

للنفط سيساهم في ابقاء االنتا  عند مستويات مقاربة للمستويات الحالية وسيساهم 

 .2017في العام  ٪0.9و 2016في العام  ٪1.7ذلك في اعتدال النمو إلى 

ألف برميل يوميا  في أبريل وليصل إلى  994وقد شهد انتا  النفط ثباتا  ليستقر عند 

. وتتولى شركة تنمية 2016ن العام ألف برميل يوميا  منذ يناير م 998متوسط 

نفط عمان معظم االنتا  إال أنه من المتوقع أن يشهد هذا النمو ركودا  تماشيا  مع 

ركود أسعار النفط وذلك لصعوبة الطبيعة الجيولوجية في عمان وحاجة اآلبار 

القديمة إلى تجديد واستثمار مستمر في آليات استخرا  النفط لضمان استدامتها 

مدى المتوسط. وقد اتجهت السلطات لالستثمار في الحقول الجديدة لرغبتها على ال

بإنعاش انتا  النفط بصورة مستعجلة األمر الذي سيساهم في تسجيل زيادات عديدة 

 مقابل التراجع في االنتا  من اآلبار القديمة وذلك على مدى السنوات القادمة.   

على أساس  ٪15شهر أبريل بنحو  وحافظ انتا  الغاز على قوته متسارعا  خالل

مليون متر مكعب يوميا  وذلك إثر تزايد الطلب المحلي. وقد  114سنوي إلى 

التي تخصص  من صادرات الغاز الطبيعي المسيل ٪5أعادت عمان جدولة 

 في محاولة منها لمواكبة حاجة االستهالك المحلي. معظمها لليابان وكوريا الجنوبية

النتا  انتعاشا  فور انطالق مشروع شركة "بريتش ومن المفترض أن يشهد ا

الذي حصل مؤخرا  على موافقة للتوسع.  2017للغاز المحكم في العام بيتروليوم" 

 

 أسعار الفائدة: 8الرسم البياني 

 

 

 البنك المركزي العماني  المصدر:

 

 سوق مسقط لألوراق المالية: 9الرسم البياني 

 (مؤشر)

 

 سوق مسقط لألوراق المالية المصدر:
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كما سيساهم أنبوب الغاز بين عمان وإيران في االستجابة للطلب المحلي مع بدء 

لنفط . وتقوم عمان بدراسة وبحث تطوير حقول ا2018التوريد المتوقع في العام 

 والغاز بالتعاون مع إيران.   

 المصرفي  شح السيولة في القطاع

ترك التدني المستمر في أسعار النفط أثره على األوضاع المالية في القطاع 

المصرفي. إذ تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو االئتمان خالل العام الحالي والعام 

كومية بعد أن تم االستعانة بها القادم. كما من المحتمل أن تتأثر أيضا  الودائع الح

لتمويل عجز الميزانية. وقد تواجه السيولة شحا  نتيجة استمرار وتيرة االقتراض 

 المحلي ووجود توقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.     

على أساس سنوي  ٪12ال يزال نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص متينا  عند 

أنه من الممكن أن يتباطأ تماشيا  مع تراجع ثقة إال  2016خالل أبريل من العام 

المستهلك إثر خفض اإلنفاق الحكومي. كما تراجعت الودائع الحكومية وودائع 

خالل شهر أبريل من  ٪1القطاع الخاص. فقد تراجعت الودائع الحكومية بواقع 

على أساس سنوي وللمرة الخامسة على التوالي ما أدى إلى ارتفاع  2016العام 

. وقد ٪99البالغ  2015من متوسط العام  ٪105ة القروض إلى الودائع إلى نسب

 اتجهت البنوك العمانية إلى أسواق الدين العالمية للحفاظ على وتيرة نمو الودائع.

وقد تعثرت السيولة نتيجة تراجع نمو الودائع وارتفاع وتيرة االقتراض المحلي. 

نقطة أساس من يناير  21حد بواقع وقد ارتفع سعر الفائدة على القروض ليوم وا

بينما ارتفعت الفائدة على سندات الخزينة لفترة ثالثة  2016حتى أبريل  2016

مقارنة بعام مضى. وفي  2016نقطة أساس خالل يونيو من العام  64أشهر بواقع 

ظل هذه التغيرات سمح مصرف عمان المركزي للبنوك المحلية باحتساب 

. ومن المفترض ٪2ء من احتياطاتها بنسبة تصل إلى االحتياطات الحكومية كجز

 أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة وتشجيع شراء السندات الحكومية. 

وقد تتسبب المخاطر االقتصادية الخارجية لعمان بعرقلة محاولتها لتيسر القطاع 

المصرفي من خالل أسواق الدين العالمية. وقد ينخفض اإلقبال على األسواق 

 2017و 2016لناشئة نتيجة احتمالية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في العامين ا

وزيادة التقلبات في األسواق. وقد ينخفض أيضا  نشاط االستثمار في أسواق الدين 

 العمانية إثر ارتفاع الضغوطات على الدوالر واللاير تباعا .

ليجي التي امتنعت عن وتعد عمان الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخ

حيث من الممكن  2015رفع أسعار فائدتها تماشيا  مع الفائدة الفيدرالية في ديسمبر 

 ان تتجه السلطنة لرفع الفائدة خالل هذا العام.

يتمتع القطاع المالي في عمان بأوضاع متينة. إذ تشير البينات ربع السنوي األخيرة 

مخاطر االئتمان ال تزال منخفضة مع ( للبنك المركزي، إلى أن 2015)سبتمير 

من إجمالي القروض. كما ارتفعت أيضا   ٪2.0بلوغ القروض المتعثرة في السداد 

في الربع الثالث من العام  ٪15.8الرسملة لتصل نسبة الكفاءة الرأسمالية إلى 

 .  2015في نهاية العام  ٪13وبلوغ المستوى األول من نسبة الرسملة  2015

  بخفض الدعوملك تتأثر أسعار المسته

ارتفع معدل التضخم بعد أن قامت السلطات بخفض الدعوم مؤخرا . ومن المتوقع 

أن يحافظ على ارتفاعه في السنوات القادمة تماشيا  مع استمرار السلطات بتحرير 

أسعار الطاقة والسلع والخدمات ما سيقابل التراجع في أسعار المواد الغذائية 

 2016في العام  ٪2.0إذ ارتفع معدل التضخم في عمان بواقع والطاقة العالمية. 

. وقد ارتفع التضخم في أبريل بنسبة قوية بلغت 2017في العام  ٪2.4وبواقع 

على أساس سنوي مسجال  أعلى مستوياته منذ ثالث سنوات نتيجة تزايد  2.2٪
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اشيا  مع أسعار اإلسكان والنقل والمواصالت. وقد تشهد أسعار اإلسكان تراجعا  تم

 ركود نشاط قطاع العقار على المدى القريب. 

 الحساب الجاري قد يسّجل عجزا  على خلفية تدّني مستوى اإليرادات النفطية

ثم يتراجع في  2016من المتوقع أن يتسارع العجز في الحساب الجاري في العام 

الواردات ما . وسيقابل التراجع في أسعار النفط التراجع في أسعار 2017العام 

. إال أن رفع 2016سيؤدي إلى االستمرار في تسجيل عجز مالي في العام 

العقوبات عن إيران قد يساهم في دعم الميزان التجاري. وقد يستمر العجز في 

الخدمات باالرتفاع ولكن بصورة أبطأ تماشيا  مع البدء بتنفيذ المشاريع السياحية 

هم النمو المستمر في الكثافة السكانية ومشاريع النقل والمواصالت. كما سيسا

للوافدين في ارتفاع المدفوعات التحويلية للخار ، وهو األمر الذي سيتسبب في 

ارتفاع العجز في المدفوعات التحويلية. وقد استقرت احتياطات عمان اعتبارا  من 

أشهر  5.6مليارات لاير أو ما يقدر بنحو قيمة  6.7عند  2016أبريل من العام 

 .2015واردات  من

      يتحسن تماشيا مع اسعار النفطسوق مسقط لألوراق المالية 

، األسهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجيب ، أسوةاألسهم العمانيةاستمرت 

منذ بداية السنة  ٪7فقد ارتفع مؤشر مسقط بواقع  أسعار النفط العالمية.بالتأثر ب

 2016ط قوتها في النصف األول من العام المالية تماشيا  مع استعادة أسعار النف

متصدرا  بذلك أداء األسواق اإلقليمية. وقد تتسبب تقلبات السوق بتأخير بعض 

  ما قد يزيد من تراجع الحوافز في السوق. 2016االكتتابات األولية في العام 
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