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 األوضاع والتحديات الرئيسية  
 

خلفت  لصدتتات تان لصتتتن الت تان لصتتت تتتحتلت تان  ت  لتا ت ت   ت  انتا  
اأسعا  لصنفط لصتنخفتةت  ارتا لب  ت تمترك ااتعتااست  اتلت  ل  ت تدتا   
لصعتان  لصتع تت ال  لصتيتمتت ا ترتت نتارض اذتفترح ات   ل  تتل   
اخاطر لتيتك ال  ل اضاع لصتاصتيت  الصتختا لتيت   لصت ت    ذتنل   
ذعتانت  اتل لصتيتمتاجت  اتل لترلع رتتات  أستعتا  لصتنتفتط  ت  اتا   

ض اال  لصرغم ال لصجي   لصسابق  ص ن يع ل  ت تدتا  بتعتمتتلب  2112
ال لصنفط إصت   تعتااتار اتحتل لصتختتاتار لصتلت لست تيت  الصستيتا ت    
اذقممت لإلنفاق لصعا    إن  عتاع لصتيتمتت ا ترتت نتار   يتنل   تتتحتل  

(  انترترلب  2112% ال إلتتتاصت  لصتنتاذتل لصتتت تلت    42أاحر ال  
صلعت تيتعت  لصتتتعتقتتك صتتت ل   لصتنتفتط الصتإتاق  ت  اتتتان   تإن  تعتاع  
لصيتمتت ا ترتت نتار  ت ت تاو إصت  ذتتت يتل ضتختم صت تست تحتتتا ض اأ    
لس ترل  لصعجن لصك مر    لصتتت لقنت  لصتعتاات  الصت تستابتار لصتجتا يت   
إص  قيا ك ذرلام لصتيل  اذعُرح لص دنيف ل   تان  صسلتستلت  اتل  

 لص خفيض  اضخاا  ل   يالار لص ت يلي ض  
اال  ن    عكس  تل   لص  ت ار لصتسبق  لص ت   تانت  ذت للت  
لصتاصي  لصعاا   أالن  لص ك ا  خع  لص  لقن لصتتتاصت  ات ت ستعت  

  لص   ذ ةتتتل 2121     أالخر اا  2122-2121لصتت  
إر  ار اتك ص د يح لصتاصي  لصعاا  ذيتف إص   ت  ل ذتبتا  
ل   دا  باإلنفاق ال لإليرل لر لصنفعي   ااضتع لصتتيتل لصتعتا  
ال  اسا  اس تل ض ااع ذص      ذنل  اناك ذ ت ار اتارتلت ض 
 تتتتتل بتتمتتل أاتتم ل اصتت يتتار لصتتر تتيتتستتيتت  لصتتعتتالتتلتت   ل تت تت لع ذتتفتتمتت  
لصفمراس  اذقت م لصتسانتك صتستستر لصتتت تيتمتيت  ل اتحتر ل ت تيتالتاب 
ال اص  باصراا    الص إلب ال  لصت ت تت تار لصت ت  ذت للت  ذت قيتع 
لصلقا ارض ا    مل ي عمل إلرلع إر  ار طتت  ت  إلنتعتا  
نت   رص لصعتل صلت لطنمل   إن نت ذو لصنتت  لصتنتتتعت  لصت   
 ق     عاع لصختاتار  تان يت للت  بتاصتفتعتل اتختاطتر اتل لترلع 
لصجا    اذقلتب ست ق لصتنتفتطض ااتلت  لصترغتم اتل إ ترلق اتتتان 
نجا اب ال  ظاب    خفض لصتتاتم اذت لتمتيت   اتحتلتتتا  تت  اتع 

لصتتتتتنتت تتجتتار لصتت تت تتراصتتيتت   اتتا قلصتت  ل اتتا  اتتعتتقتت  ك اتتلتت  لصتتتاصتت  
بتتااتت تتبتتا اتتا ادتتت  لصتت ظتتا تته  تت  ستتيتتاق  تتعتتانتت   تتيتت  لصمتتبتتا  

 لصعتان  ال ل ذفاع اعت ر لصبعاص ض 
 
 
 التطورات األخيرة  
 

%  ت  6ذممر لص قتيرلر إص  لنكتا  لصنت  لإللتتتاصت  بتنتستبت  
ض ايرلع ذص  با ساس إص  ذرللتع إلتتتاصت  لصتنتاذتل 2121اا  

%   تمتأ أرترر 2لصتت تلت  غتمتر لصتنتفتعت  بتنتستبت  ذتنيتت اتلت  
إلرلعلر لإلغ ق لص  ق  ذأرمرلب   تمترلب اتلت  لصتعتلتب لصتتت تلت   
ا ان لصقت  ل ا ر ال لصتعاناك ال ندتمتب  تعتاات  لصستيتا ت  
الصختاارض ا ت سااتر لصنيا ك لصتكت تمترك  ت  إنت تاو لصتتتكتحتفتار  
لص     ذخةع  ذفاق خفض لإلنت تاو وأاتت  و   تعتاع لصتنتفتط 
ال  لص كيف اع ل قات   اتلت  ل  تل اتل  تمتأ لصت تجتم   تلتم 

%  قتطض 2ي قلص إلتاص  لصناذل لصت ل  لصنفع  س   بتقتل  
 %1ض1-اذتت تت   لصتت تتةتتختتم إصتت  اتتعتتت ر ستتاصتتبتت  استتجتت ب 

  ل اتتر لصتت   2121 اتتلتت  أستتاس ستتنتت   اتتقتتا ن(  تت  اتتا  
  عكس ضعه لصعلب لصت ل ض 

اال  لصرغم ال لصت اا ر لصت  اص  ص قممت لإلنفاق   قت ذس  ت  
لص تلبمر لصتاصي  لص  فمني  الص تلبمر لص خفيفتيت  صتتت للتيت  لتا ت ت  
ا  انا  الصي    لص ا     إيرل لر لصيمت ا رت نار   ت  قيتا ك 

% ال إلتاص  لصناذل لصتت تلت  11اجن لصت لقن  إص  أاحر ال 
  الصت   ات   بتا ستاس اتل خت   2121لإللتاص   ت  اتا  

لصس ب ال ل   ياطتيتار ادرتتل  لصستنتتلر لصتختا لتيت  اغتمتر 
ذص  ال لصقراح لصخا لي ض  تتتا أ   ات ل ل خت ت   ل ختمتر 

 2112   لص  لقن باإلضا   إص  لصعجن لص   ذ  رتا  اتا  
إصتت    تتع نستتبتت  لصتتتيتتل لصتتعتتا  إصتت  إلتتتتتاصتت  لصتتنتتاذتتل لصتتتتت تتلتت  

 ا قاب صل قتيرلرض  2121%    اا  11 إص 
اأ   لنخفاح لصدا  لر اقيتا ك اتت ت اتار لصتتختل إصت  قيتا ك 
اجن لص تستا  لصتجتا   اتا  تقتر  اتل لصةتعتفتمتل صتيتدتل إصت  

 سلطنة عمان

صقت أ   لذخاذ إلرلعلر سريع  اانسق  إص  لص ت ال 
(  بمت أن 12-لن ما   مراس    انا لصتس جت  ا  مت

لصقم   لصتفراض  بس ب لإلغ ق أصق  بر صيا بمتك 
ض اأ   ا    2121ال  لصنما  ل   دا      اا  

أسعا  لصنفط اذرللع لصدا  لر إص  لذساع اجن لصتاصي  
لصعاا  الص سا  لصخا ل  بد  ك   مرك  ل ار لص   

 أ   إص  ل ذفاع لصتيل لصعا  الصتخاطر لص ت يلي ض 
ا ت لس نت لس مرلف ل  اق لصتس ق لي  إص  ل  رلح 

ل   لع لصجا     اذجنب  تا  لنييا  اخر    أسعا  
لصنفط  الصنجاح    ذنفم  خعط ذد يح أاضاع لصتاصي  

لصعاا ض أاا إذل ذ قق  سمنا ي اار ذتا   ل اضاع 
   تل جأن ذص  أن ينيت ال ضإ   لص ت يل لصخا ل ض

 لصعتليار لص ك اي  لصعاا  /عمان  2الشكل  لصنت  لصسن   إللتاص  لصناذل لصت ل  لص قيق  /عمان  1الشكل 

 لصتدت   لصسلعار لصعتاني ؛ اذ  عار خ رلع لص ن  لصتاص ض  لصتدت   لصسلعار لصعتاني ؛ اذ  عار خ رلع لص ن  لصتاص ض 
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  بتعتت أن 2121% ال إلتاص  لصناذل لصت ل     اا  2ض11
ض اجتيتتر ل  ت تيتاطتيتار لصتتاصتيت  2112%    اا  5ض5اان 

  2121اتتلتتيتتا   ا    تت  اتتا   15لنتتختتفتتاضتتاب  ستتمتترلب  تتت   
أجير ال لص ل  لر( بتفتةتل إرتتل  ستنتتلر لصتمت  ا  5ض6 أا 

ارتتبتتار ذتتت تتقتتار ل ستت تتحتتتتتا  ل لتتنتت تت  لصتتتتتبتتاجتتر لصتت ل تتتك  ا تتقتتاب 
   ت  ذقتيرلر رنتاق لصنقت لصتاص ض

اذرير أ ت  لص يانار لصرستي  لصدا  ك ال لصتتتر تن لصت طتنت  
صتتص دتتاع الصتتتتتعتتلتت اتتار أن اتتعتتت  لصتتبتتعتتاصتت   تت  اتتتتتان  تتان 

   ت  ل ذتفتاع 2121%    يناير/اان ن لصحتانت  اتل اتا  1ض4
 2121طتتتفتتتيتتتف اتتتل نستتت تتت تتت   تتت    ستتتتتتت تتتر/اتتتانتتت ن ل ا  

%ض اصكل   تان اتعتت  لصتبتعتاصت  أاتلت   تحتمترلب بتمتل 2ض2 لصباصإ 
 اتتتااتتتاب(   22إصتتت   15رتتتفتتت ف لصمتتتبتتتا    تتت  لصتتتفتتت تتت  اتتتل 

%  اتمل رف ف لصنساع لص ذ   ان اتعتت  6ض15 مأ بلإ  
%ض ا تانت  لصتفتجت ك بتمتل لصتجتنتستمتل  ت  2ض11لصبعاص  بتمتنتيتل 

 لصبعاص   ت تمترك اتلت  الت  لصتختدت ص  ت  لصتفت ت  لصتعتتتريت  اتل 
 اتتااتتاب   تتمتتأ  تتاق اتتعتتت  لصتتبتتعتتاصتت  بتتمتتل لإلنتتا   22إصتت   25
%(ض ا تان ا تع 1ض1%( بكحمتر اتعتتصت  بتمتل لصت  ت    2ض26  

 لصتتجتتا تت تت  جتتتيتتتلب اتتلتت  لصتتعتتتتتاصتت  لصتتتتتيتتالتترك   تتفتت  لصتتفتت تترك بتتمتتل 
  لنتختفتض 2121ااتا   2121يناير/اان ن لصحتانت  اتل اتا  

 %  1ض4ات  لصعتانممل لصتم إلمل    لصقعاع لصخاص بتنتستبت  
    مل لنخفض ات  لصتإ رتمل لصعاالمل    لصقعاع لصتختاص 

 %    لصف رك ذلذياض 12بنسب  
 

 
 اآلفاق المستقبلية  
 

ال لصت   ع أن  سجل لصنت  لإللتاص  لن عاجاب ا  سعتاب بتنتستبت  
  اتتاتت اتاب بتعتتتتلتتيت  ذت قيتتع لصتتلتقتتا تتار 2121%  تت  اتتا  5ض2

تتن  تت   تت تترك  اذتتختتفتتيتتف  تتمتت   لإلغتت قض استتمتتي   لنتت تتعتتا  اتتر  
  2122%  ت  اتا  5ض6ا أخرك إصت  ل ذتفتاع  ت  لصتنتتت  إصت  

نتتت تتتيتتتجتتت    ذتتتفتتتاع أستتتعتتتا  لصتتتنتتتفتتتط  اقيتتتا ك ذتتتعتتت يتتتر  تتتعتتتاع 
 2124%  ت  اتا  2لصيمت ا رت نار    ل أن ينختفتض إصت  

ال  إرر ذتلبمر لص قمه لصتاص ض اال لصت   ع أن يرذفع اتعتت  
   تت  لستت تتجتتابتت  صتت تتعتتا تت  2121%  تت  اتتا  4لصتت تتةتتختتم إصتت  

لصعلب لصت تلت   اتتتع لصتعتتتل بةتريتبت  لصتقتيتتت  لصتتتةتا ت   ت  
  اصكن  سمنخفض    لصسن لر لص اصيت  اتع 2121أبريل/نيسان 

 ذ ت  ذأرمر ضريب  لصقيت  لصتةا   ال  لص ةخمض 
ااتل لصتتتتت تت  تتع أن ذتي   لصتتنيتتا ك لصتتكتت تتمتترك  تت  إيتترل لر لصتتتتتاصتتيتت  
لصعاا   الص    ان  ات  ا  با ساس بتفترح ضتريتبت  لصتقتيتتت  

( اختتفتتض 2121%  تت  أبتتريتتل/نتتيتتستتان 5لصتتتتتةتتا تت  بتتنتتستتبتت  
% اتل 1لإلنفاق  إص  ذةتمتمتج اتجتن لصتتت لقنت  إصت  أ تل اتل 

ض ا ت  ك ن ا ل ل ذتجتا  2121إلتاص  لصناذل لصت ل     اا  
لإل جاب  اتا ااب أ ةاب بإخرلو لصنفقار لصترذبع  بمر   ذنتتيت  
نفط اتان ال لصت لقن  اع إاا ك هيكل   ا  لصتاص   ت   تعتاع 
لصنفط الصإاق    لصكيتان لصتجتتيتت لصتتتستتت  جتر ت  ذتنتتتيت  طتا ت  

اتانض اال لصت   ع أن   ا ظ اجن لصت لقن  اتلت  لنتختفتاضت  
 2124-2122%  ت  لصتتت ت ستط خت   لصتفت ترك 2صيدل إصت  

بفةل قيا ك إن او لصإاق الص نفم  لصتس تر صصر  ار لصتتاصتيت  
لصت ت ك    لصخع  ا  سع  لصتتتت ض ااتل لصتتت ت  تع أن ذتي   

% اتل 12ل   يالار لصت تتت يتلتيت  لصتكت تمترك لصت ت  ذتقتت  بتنتستبت  
إصتت  لإلبتتقتتاع اتتلتت   2121إلتتتتتاصتت  لصتتنتتاذتتل لصتتتتت تتلتت   تت  اتتا  

ل ذتفتاع نستبت  لصتتيتل إصت  إلتتتاصت  لصتنتاذتل لصتتت تلت   اتحتر اتتل 
 %      رك لص   عارض11

اتا ي   ع أن  رير اجن لص تستا  لصتجتا   لنتختفتاضتاب ات ت لضتعتاب  
   ت تل أن  2121% ال إلتاص  لصناذل لصت لت   ت  اتا   1بنسب   

 ي تأ    لص قلص أاحر اع قيا ك ل اضاع لصت لذي  صل جا كض  
اذمتل اخاطر ذتا   ل اضاع ل  تا ر لنت تمتا  لصتجتا ت ت   
الص    ت ذس تا  ذع مج ذتلبمر إغ ق أاتحتر رترلات   اتع اتا 
ي رذب ال  ذصت  اتل إاتا ت  جتتيتتك صتنتمتا  لصتقتعتاع لصتختاصض 
اال جأن أ  ا       أسعا  لصنفط  أا ذتأختر  ت  ذدت تيتح 
أاضاع لصتاصي  لصعاا  أن ينيت أاضاع لصتتتاصتيت  لصتعتاات  الصتتيتل 
ذفا تاب  ال  ن   يي   إص  ل ذفاع ل  ت تيتالتار اتل لصت تتت يتل 
لصخا ل      ا    ت ذك ن  ي  جيي  ل س لق لصدتااتتك إصت  
ذ تل لصتي ن أ ل اتا ا  الي  لصم  ض ادذل أ   ا ل إص  لذخاذ 
سياس  ااصي  اسايرك ص ذجااار لصتا ي   احل  لس ترل  ذتتلبتمتر 
 لص قمه لصتاص (   تل جأن ذص  أن  ك ل لص عا   أاحر  أاحرض

 لص إمر لصسن   باصنسب  لصت  ي  اا صم ُي َ ر غمر ذص (   ايجرلر ا اق ل   دا  لصكل  الصفقر /عمان  2الجدول 


