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 أبرز النقاط

  نتيجة ارتفاع اإلنتاج النفطي و االستثمار في القطاع  2018في  ٪3.5إلى  2017في  ٪0.3النمو الحقيقي في عمان من توقعات بتسارع

 .2019في  ٪2.6غيرالنفطي، ليتباطأ الحقاً إلى 

  من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪14.7قوة أسعار النفط ستساهم في تقليص العجز رغم استمرار ضعف اإليرادات غير النفطية، ليتراجع من

 بسبب تدّني أسعار النفط. ٪8.5إلى  2019قليالً في ثم يرتفع هذا العام،  ٪7إلى   2017في 

  بعد فرض  2019في  ٪3.0ضعف الطلب المحلي وسوق العقار، ليتسارع إلى  نتيجة 2018في  ٪1.0التضخم قد يصل إلى متوسط

 ضريبة القيمة المضافة.

  أهمية كبرى في ظل األوضاع المالية الضيقة وخطط التنويع  لهاالخصخصة واالستثمار األجنبي وإصدارات أدوات الدين عوامل

 .2018من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪47االقتصادي الطموحة، حيث يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 

 االقتصادي الموجز
2018يونيو  I   25  إدارة البحوث االقتصادية  

 

 

 النمو غير النفطي ستدعم خطط التنويع االقتصادي

 التيخطتها االقتصادية لتنويع مصادر الدخل  السلطات العمانية بتنفيذ تعهدت

، والتي من المفترض النفطي والسياحي واللوجستيفي القطاع ية على التنم ترتكز

أن تساهم بدورها في دعم نمو االقتصاد غير النفطي، حيث من المفترض أن 

 .  2019-2018سنوياً خالل  ٪3.5يرتفع نشاطه بمتوسط يبلغ 

جزءاً أساسياً من الخطة  2018ويمثّل افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد في العام 

دة دور قطاع السياحة في اقتصاد السلطنة غير النفطي. إذ التي تهدف إلى زيا

ليصل  2020بحلول العام  ٪65بنسبة تفوق  تعتزم السلطات زيادة عدد السيّاح

. في الوقت نفسه، استقطب 2017في العام ماليين  3سائح من ماليين  5إلى 

ة العديد من الشركات الصغير "الدقم"مشروع المنطقة االقتصادية الخاصة في 

 على تطوير خدمات القطاعين السياحيوالمتوسطة التي من شأنها العمل 

  واللوجستي.

  االقتصاد العمانيمستقبل الغاز سيشغل حّيزاً أكبر في  إنتاج

في عمان بعد ظهور العديد من االكتشافات مؤخراً حول  الغاز الطبيعيبرز دور 

تعمل في  الغاز الطبيعي وعقد الكثير من الشراكات مع مؤسسات عالمية كبرى

طبيعي واستغالل تطوير مرافق الغاز الحالياً ب السلطات تلتزم. إذ مجال الطاقة

 إنتاج الغاز  سلسلة الستثمار فيموقعها الجغرافي من أجل ا

 

 

 

ما تعمل السلطات . كبدأت تشيخ، ال سيما وأن آبارها النفطية الطبيعي المسيّل

ن وكوريا التي تتركز معظمها حالياً في اليابا صادراتهاعلى تنويع وجهات 

أن تساهم هذه الخطط في دعم النمو وإنعاشه على المدى الجنوبية. ومن المفترض 

 المتوسط.  

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي1الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريم  وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 *تقديرات وتوقعات

 

في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في عمان هذا العام نظراً للتغير 

المرتقب في سياسة أوبك وشركائها المتمثل في رفع اإلنتاج من أجل تجنّب ضيق 

، وتماشياً مع إطالق مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي مع شركة سوق العرض

اإلنتاجية العام المقبل. ومن  بي" الذي من المتوقع أن يحقق كامل طاقته-"بي

المتوقع أن يؤدي ذلك تباعاً إلى اّتساع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بواقع 

 . 2019في العام  ٪1.5و 2018في العام  3.1٪
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الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

 : أهم المؤشرات االقتصادية1الجدول 
2019*  2018*  2017*  2016   

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي مليار دوالر 67 73 38 40

النمو السنوي ٪ 5.4 0.3 3.8 3.8  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

0.8 -0.3  -3.0 النمو السنوي ٪ 2.3   النقطي        

النمو السنوي ٪ 7.6 2.6 4.7 4.5  غير النفطي       

النمو السنوي ٪ 1.1 1.6 2.5 3.5  التضخم 

-7.6  -9.3  -14.7  -20.6 من الناتج المحلي اإلجمالي ٪   الميزانية 

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 

mailto:omarnakib@nbk.com
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 : إنتاج النفط2الرسم البياني 

 (مليون برميل من النفط يومياً )ما يساوي 

 

 وتقديرات بنك الكويت الوطنيتومسون رويترز داتاستريم  المصدر: 
 *تقديرات وتوقعات

 

من المخاطر. فقد تزامن تمديد  اً في المقابل، يواجه نمو االقتصاد غير النفطي عدد

فترة حظر استقدام العمالة األجنبية في عمان مع تباطؤ نشاط قطاع العقار. كما 

من المحتمل أن الطلب المحلي قد تأثر أيضاً من رحيل العمالة الوافدة، وقد يواجه 

قطاع المستهلك ضغوطاً ناتجة عن فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. 

الدعم الذي يتلقّاه لمفترض أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة ال سيما مع ولكن من ا

 .اإلنفاق الحكومي واالستثماري وتيرة تسارعالقطاع غير النفطي من 

توقعات بتراجع عجز الميزانية على إثر ارتفاع أسعار النفط، بينما نمو الدخل غير 

 النفطي يستمر بالتباطؤ

 اً دوالر 65أن تبلغ معدل التي نتوقع  –من المفترض أن تساهم قوة أسعار النفط 

في تخفيض عجز الميزانية  –2019للبرميل في  اً دوالر 60و 2018للبرميل في 

من  ٪15بنحو مقارنة بما يقّدر  2019من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪7إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي العام الماضي. 

 : الميزان المالي3البياني الرسم 

 من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريم  وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 *تقديرات وتوقعات

 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمانية لزيادة اإليرادات غير النفطية، 

التي و بشكل أساسي إيرادات النفط والغازما زال االقتصاد في عمان يعتمد على 

قرار  أنمن إجمالي اإليرادات. والجدير بالذكر أيضاً  ٪80تشكل ما يفوق 

الحكومة بتأجيل اإلصالحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة حتى العام 

من األثر السلبي الذي قد تخلفه على إنفاق المستهلك خاصة والقطاع  خوفاً  2019

 .يساعد في هذا المجالغير النفطي عامة لم 

 2019 في وارتفاعه 2018ضعف التضخم في 

تسبب تدني الطلب المحلي وضعف سوق العقار في استقرار معدل التضخم عند  

في  ٪3.0لى ما يقارب ، ومن المتوقع أن يرتفع مبدئياً إ2018في العام  1.0٪

 وذلك بعد فرض ضريبة القيمة المضافة. 2019العام 

 : التضخم4الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريم  وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 *تقديرات وتوقعات

 

 الحصول على التمويل يعّد من أهم العوامل المساعدة في تحقيق خطة السلطنة 

وخطة تنويع مصادر الدخل االقتصادي  العامة الماليةضعف أوضاع في ظل 

الطموحة، سيتوجب على الحكومة االعتماد بشكل كبير على أدوات الدين 

 االستثماروالخصخصة واالستثمار األجنبي. ففي الوقت الحالي، بإمكان عمان 

الرتفاع في أسواق الدين العالمية، إال أن هذا األمر قد أصبح مكلفاً نظراً بسهولة 

تدني تصنيف عمان السيادي، وسيزداد األمر صعوبة أسعار الفائدة في أميركا و

في حال فقدان السلطنة درجة االستثمار. فقد خفضت وكالة التصنيف االئتماني 

التي تعتبر أعلى بنقطة  Baa3يادي لعمان إلى العالمية "موديز" التصنيف الس

 واحدة من درجة المضاربة التي أعطتها وكالة "ستاندرد آند بورز" للسلطنة.  

السلطات المخاطر التي قد يولدها الدين العام، اتجهت الحكومة إلدراك ونظراً 

بوجود ست شركات مؤهلة للبيع. كما يتم وذلك للخصخصة كمصدر آخر للدخل، 

 ."خزان"الجديد وحقل  أسهم في المطارلحصة  جزئيدراسة بيع  حالياً 

تعتمد بشكل رئيسي على أسواق الدين  لها التابعةوالهيئات ولكن ال تزال الحكومة 

مليار  6.5كمصادر للتمويل. فقد أصدرت عمان بداية هذا العام سندات بقيمة 

دوالر والذي يعد أضخم إصدار لها منذ بداية السنة. كما تعمل بعض الشركات 

للحصول الحكومية مثل شركة الغاز العمانية والشركة العمانية لنقل الكهرباء 

مليار دوالر على التوالي وذلك من خالل  1.2مليار دوالر و قيمةت بتمويالعلى 

من الناتج المحلي  ٪47ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أدوات الدين. 

   . 2019في  ٪52إلى و 2018اإلجمالي في 
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 : دين الحكومة المركزية5الرسم البياني 

 من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪)

 

 مصرف عمان المركزيالمصدر: 
 *تقديرات وتوقعات

 

ومن المتوقع أن يساهم القطاع المصرفي في دعم خطة السلطنة لتنويع مصادر 

والتي من شأنها الرقابية الدخل وذلك تماشياً مع التغييرات األخيرة في الضوابط 

مصرف عمان  دّشنإنعاش االئتمان المحلي. فبجانب اإلصالحات األخرى، 

عند احتساب سياسة جديدة تسمح باستخدام مراكزها في سوق اإلنتربنك المركزي 

. %12من  %11معدل كفاية رأس المال إلى  كذلك وخفّض ،نسب اإلقراض

ومن المفترض أن تساهم هذه السياسة الجديدة في إنعاش االئتمان المصرفي 

ن المتوقع وجعل نظام اإلنتربنك في عمان جزءاً كبيراً من مستقبلها المالي. لذا م

في  ٪7نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ل المتوسط السنوي أن يتسارع

  في العام الماضي. ٪4البالغ  مقارنة بمتوسطه 2018-2019
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