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الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي

قوانين وقرارات عام قوانين وقرارات عام 20212021

تحليل الميزانية العامة لعام تحليل الميزانية العامة لعام 20222022  
والمصروفات االستثماريةوالمصروفات االستثمارية

ملخص الجلسة النقاشية حول ميزانية ملخص الجلسة النقاشية حول ميزانية 
عام عام 20222022

الخاتمةالخاتمة

المراجعالمراجع



مقدمة
كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الُعمانيةكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الُعمانية

توضيــح  فــي  بمســؤوليتها  تضطلــع  العمانيــة  االقتصاديــة  الجمعيــة  إن 
القضايــا االقتصاديــة للمجتمــع والــذي يعــد مــن صميــم أعمــال الجمعيــة 
الرشــيدة  الحكومــة  ومســاندة  مجتمعيــًا  االقتصــادي  الوعــي  إثــراء  فــي 
فــي إبــداء الــرأي والمشــورة فــي الشــأن االقتصــادي وكل مــا مــن شــأنه 
صاحــب  حضــرة  موالنــا  قيــادة  ظــل  تحــت  العزيــز  الوطــن  هــذا  رفعــة 
ـ  ورعــاه  اللــه  حفظــه  ـ  المعظــم  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  الجاللــة 
أيديكــم تقريرهــا »اســتعراض وقــراءة  إذ تضــع الجمعيــة االقتصاديــة بيــن 
فــي الميزانيــة العامــة لســلطنة عمــان للســنة الماليــة 2022 والمســتجدات 
االقتصاديــة«، يتضمــن التقريــر الملخــص التنفيــذي، وتحليــل الميزانيــة العامــة 
ــات  ــي، والمخاطــر والتحدي ــى االقتصــاد الكل ــة لعــام 2022، باإلضافــة إل للدول
والفــرص، ويأتــي إصــدار هــذا التقريــر ضمــن مســؤوليات الجمعيــة االقتصادية 



اتجاهــات  وتوضيــح  مجتمعيــًا  االقتصاديــة  المعرفــة  لتعزيــز  العمانيــة 
العاشــرة  الخمســية  الخطــة  خــالل  الوطنــي  االقتصــاد  بوصلــة 
رؤيــة  فــي  االقتصاديــة  اآلفــاق  واستشــراف   "2025-  2021"
المنصــرم. العــام  مــن  بــدءًا  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  التــي   2040 عمــان 
حفظ الله ُعمان عزيزة مجيدة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجاللة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم ـ حفظــه اللــه ورعــاه ـ ونســأل اللــه العلــي 
القديــر أن يكتــب لبالدنــا ُعمــان االزدهــار والتقــدم والرفــاه االجتماعي وتحقيق 
مــا تصبــو إليــه الســلطنة فــي خطتها الخمســية العاشــرة "2021ـ  2025" ورؤية 
عمــان 2040 بفضــل التوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد المفــدى ـ أبقــاه اللــه ـ

 الدكتــور / خالــد بــن ســعيد العامــري
رئيــس الجمعيــة االقتصاديــة الُعمانية
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ميزانية ميزانية 20212021
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20222022م الســنة الثانيــة للخطــة الخمســية العاشــرة واســتهالال  تعتبــر الميزانيــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة  
لخطــة تنفيــذ رؤيــة ســلطنة ُعمــان  20402040، ، والتــي تعتبــر اســتكماال وتجديــد للتنميــة الشــاملة التــي بــدأت فــي عــام 19701970مم.
20212021م  عــام   بميزانيــة  مقارنــة  ُعمانــي  ريــال  مليــار    12.1312.13 بـــ   20222022 عــام  فــي  االنفــاق  قيمــة  وتقــدر 
مليــار   12.16712.167 تصــل   أن  مقــدرة  الفعلــي  بينمــا   ،  %%1111 بزيــادة   ُعمانــي  ريــال  مليــار   10.8810.88 بـــ   والمقــدرة 
الفعلــي.  20212021 عــام   عــن   %%0.30.3 بنســبة   أقــل   20222022 عــام   ميزانيــة  أن  أي   ،20212021 عــام   فــي  ُعمانــي  ريــال 
وتقــدر اإليــرادات فــي عــام  20222022 بـــ  10.5810.58 مليــار ريــال ُعمانــي مقارنــة بميزانيــة عــام  20212021م بـــ  8.648.64  مليــار ريــال ُعمانــي 
ارتفــاع أســعار  ريــال ُعمانــي وذلــك بســبب  مليــار    10.94410.944 20212021 بلغــت   2222%%، بينمــا اإليــرادات الفعليــة لعــام   بزيــادة  
الخدمــات. مــن  كثيــر  عــن  الدعــم  ورفــع  الخدمــات  بعــض  رســوم  ورفــع  جديــدة  ضرائــب  واســتحداث  النفــط 

الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي



االيرادات والمصروفات والعجزااليرادات والمصروفات والعجزالمصروفات التقديرية لعام المصروفات التقديرية لعام 20222022
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 المصدر: الميزانية العامة 2022 – وزارة المالية
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وتتوقــع الميزانيــة أن يصــل العجــز فــي عــام 20222022مم إلــى حوالــي  1.551.55  مليــار ريــال ُعمانــي مقارنــة بالعجــز الفعلــي  1.2231.223  

مليــار ريــال ُعمانــي فــي عــام  20212021مم بينمــا كان العجــز المقــدر لعــام  20212021  بنحــو  2.242.24  مليــار ريــال ُعمانــي. وســبب انخفــاض 

العجــز ارتفــاع أســعار النفــط واســتحداث ضرائــب جديــدة ورفــع رســوم بعــض الخدمــات ورفــع الدعــم عــن الخدمــات.

 كما يتوقع أن تحقق اإليرادات النفطية  4.494.49 مليار ريال ُعماني على أساس سعر البرميل  5050 دوالر بدال من سعر 4545 

دوالر حسب الخطة الخمسية العاشرة. وسبب رفع السعر المؤشرات الحالية والتي تشير إلى أسعار عالية خالل 

عــام  20222022 أكثــر مــن  5050 دوالر حيــث يعتبــر ســعر متحفــظ. وتقــدر ايــرادات الغــاز بـــ  2.752.75  مليار ريال ُعمانــي. ولقد تم تعديل 

احتســاب إيــرادات الغــاز بحيــث ارتفعــت حســابيا بأكثــر مــن  800800  مليــون ريــال ُعمانــي عــن النمــوذج الحســابي الســابق. 

ومــن المعلــوم أيضــا أنــه تــم نقــل تكاليــف اإلنتــاج الخاصــة بالنفــط والغــاز وكذلــك االســتثمارات الخاصــة بهمــا 

مقابــل تخفيــض جــزء مــن اإليــرادات إلــى شــركة تنميــة طاقــة ُعمان)EDO( بحيث تكــون خارج الميزانيــة العامة للدولة 

واإلبقــاء فقــط علــى تكلفــة شــراء ونقــل الغــاز، وكذلك تم تفصيل نوعيات المســاهمات والدعم للخدمات الرئيســة.

فــي  المحلــي  االســتثماري  االنفــاق  خــالل  مــن  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز  فــي  الحكومــة  تســتمر  المقابــل  وفــي 

عــام  20022002م مــا قيمتــه 55 مليــار ريــال ُعمانــي، بينمــا قامــت فــي عــام 20212021م باســتثمار حوالــي  5.15.1  مليــار ريــال ُعمانــي.

اإليرادات الخاصة بالنفط والغازاإليرادات الخاصة بالنفط والغاز

المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية، تحليل الجمعية

مصروفات النفط والغازصافي إيرادات النفط والغازمتوسط سعر النفط
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شركة تنمية نفط عمان
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جهاز اإلستثمار

المشاريع االستثمارية االنمائيةالمشاريع االستثمارية االنمائية

الميزانية العامة

20222021

ولقد تم توزيع االستثمارات على القطاعات التالية:

تشير البيانات أن المصروفات اإلنمائية المقدرة خالل سنوات الخطة الخمسية التاسعة ))20162016--20202020( ( هي  12001200  مليون 

ريــال عمانــي، ولقــد كان اآلداء الفعلــي خــالل هــذه الســنوات قريــب مــن المبلــغ المقــدر كمــا يشــير لــه الجــدول التالــي:

  المصدر: الميزانية العامة 2021 – وزارة المالية

المصدر: الميزانية العامة 2021 – وزارة المالية

المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية – تحليل الجمعية

1.6001.600

785785

1515 4040 9999 54541717 1616 5252

1.4101.410

802802

7575
5454 193193

1515
156156

3232
116116

2022202220212021

المشاريع االستثمارية االنمائية حسب القطاعاتالمشاريع االستثمارية االنمائية حسب القطاعات

قطاعات 
متنوعة

الثروة 
السمكية

الطاقةالسياحةالتكنولوجيااللوجستياتالخدماتالتعدينالغذاء

الموازنة اإلنمائية)مليون ريال عماني(الموازنة اإلنمائية)مليون ريال عماني(

المصروفات اإلنمائية 

المعتمدة 

20162016

1.200

1.384.03

1.200

1.334.10

1.200

1.199.87

1.200

1324.88

1.200

1.071.81

900

--

900

--

201720172018201820192019202020202021202120222022

المصروفات اإلنمائية 

الفعلية

المصروفات اإلنمائية للسلطنةالمصروفات اإلنمائية للسلطنة



يعتبــر قطــاع النفــط والغــاز أهــم القطاعــات فــي تحقيــق االســتدامة الماليــة واالقتصاديــة، وكذلــك المســاهمة 

والوصــول  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  قطاعــات  بمختلــف  والفعليــة  اإليجابيــة  النمــو  معــدالت  تحقيــق  فــي 

علــى  ســلبا  20142014مم  العــام  منتصــف  منــذ  العالميــة  النفــط  أســعار  تقلبــات  أثــرت  ولقــد  بالبــالد،  المالــي  للتــوازن 

خــالل  للدولــة  العامــة  والميزانيــة  التاســعة  الخمســية  الخطــة  علــى  تأثيراتهــا  وانعكســت  الوطنــي.  االقتصــاد 

لســعر  تصــل  لــم  إنهــا  إال  المتوقعــة  لألســعار  الفعليــة  النفــط  أســعار  تجــاوز  مــن  وبالرغــم  الخطــة،  ســنوات 

الخطــة.  ســنوات  خــالل  للبرميــل  دوالر   8686 إلــى   7676 بيــن   بمتوســط  الدولــة  ميزانيــات  فــي  والمقــدر  التعــادل 

ويوضــح الشــكل التالــي متوســط ســعر النفــط التقديــري والفعلــي خــالل ســنوات الخطــة الخمســية التاســعة:

المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية – تحليل الجمعية.

منــذ  و

الخمســية  الخطــة  بــدء 

للمصروفــات  المخصــص  المبالــغ  خفضــت  20212021مم  العــام  فــي  العاشــرة 

اإلنمائيــة إلــى 900 مليــون ريــال عمانــي فقــط، وذلــك بســبب إنخفــاض أســعار النفــط والتبعــات 

الميزانيــة  فــي  اإلنمائيــة  المصروفــات  أن  علمــا  كوفيــد-19.  جائحــة  عــن  الناتجــة  االقتصاديــة 

حجــم  مــن   %7.4 نســبة  تتعــدى  ال  20222022مم  المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة 

االنفــاق العــام البالــغ 12130 مليــون ريــال عمانــي.

سعر النفط واالنتاج التقديري والفعليسعر النفط واالنتاج التقديري والفعلي
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ويوضــح الجــدول أعــاله ارتفــاع أســعار النفــط خــالل األعــوام منــذ عــام 20162016و والتقديــر خــالل عــام 20222022مم حســب الخطــة 

الخمســية العاشــرة والميزانيــة لعــام 20222022، واقتــراب األســعار مــن حاجــز الـــ 7070 دوالر للبرميــل إال أن هــذا االرتفــاع 

تزامــن مــع أوضــاع جيوسياســية مضطربــة وحــاد ألقــت بثقلهــا علــى اقتصاديــات المنطقــة. وكمــا أن جائحــة كورونــا 

كان لهــا النصيــب األكبــر فــي التأثيــر علــى أســعار النفــط فــي عــام 20202020مم وعــام االســتثنائي. ولقــد أودت هــذه الظــروف 

إلــى انخفــاض متوســط أســعار النفــط الفعليــة إلــى 4848 دوالر للبرميــل فــي عــام 20202020مم. ولقــد بنيــت الموازنــة العامــة 

للدولــة لعــام 20212021مم علــى ســعر 4545 دوالر، وهــو ســعر فــي حــدود المعقــول بالرغــم مــن وصــول أســعار النفــط لحاجــز 

50 دوالر فــي بدايــة عــام 20212021مم، إال أن التقلبــات العالميــة فــي الســنوات األخيــرة أجبــرت الحكومــة علــى التحفــظ فــي 

الميزانيــة، ألنهــا تعتبــر خطــة ماليــة متكاملــة، تحتــوي علــى بنــود ماليــة لعــام كامــل، وهــذه مــدة كافيــة لحــدوث 

الكثيــر مــن المتغيــرات والمفاجئــات االقتصاديــة. إال أنــه وبالرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورونــا عــام 20202020 وعــام 20212021، 

6161 دوالر للبرميــل. وبنفــس المنهجيــة  20212021 حيــث وصــل المتوســط الفعلــي  إال أن اســعار النفــط ارتفعــت عــام 

المتحفظــة، فقــد تــم رفــع ســعر النفــط مــن 4545 دوالر فــي الخطــة الخمســية الــى 5050 دوالر فقــط فــي ميزانيــة عــام 20222022. 

شــكلت صــادرات النفــط والغــاز النســبة األكبــر فــي الميــزان التجــاري، بلــغ متوســطها مــن الصــادرات حوالــي %62.562.5 % 

خالل األعوام  20162016 –  – 20192019م م علما أن السلطنة خفضت من إنتاجها النفطي عدة مرات خالل الفترة بناء على تعليمات 

منظمــة أوبــك ممــا أثــر علــى اإليــرادات العامة للدولــة. ويوضح الجدول التالي اإليــرادات التقديرية والفعلية كما يلي: 

اإليرادات التقديرية والفعليةاإليرادات التقديرية والفعلية
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اإليرادات العامة التقديرية والفعليةاإليرادات العامة التقديرية والفعلية



اعتمــد االقتصــاد الوطنــي علــى االنفــاق الحكومــي، وبالرغــم مــن الجهــود الحكوميــة واتباعهــا لسياســات الترشــيد إال 
إن ميزانيات الخطة الخمسية السابقة زاد االنفاق مما أدى إلى زيادات كبيرة في العجوزات السنوية.  وعليه فقد 
قامــت الحكومــة باتخــاذ إجــراءات لتخفيــض اإلنفــاق العــام وترشــيد االســتهالك وزيــادة وتنويــع مصــادر اإليــرادات 
العامــة ممــا كل هــذه االجــراءات ومــع اســعار النفــط العاليــة فقــد ســاعد كل ذلــك فــي تخفيــض العجــز الســنوي.
ولم يتم التمكن من الحفاظ على مســتويات مناســبة ومتماشــية مع األوضاع االقتصادية، األمر الذي تفاقم خالل 
ســنوات الخطــة وأوصــل الحكومــة إلــى عجــوزات تراكميــة ضخمــة تجــاوزت  5252% % مــن ميزانيــات الدولــة خــالل ســنوات 
الخطــة. ولــم تتمكــن الحكومــة مــن خفــض االســتهالك الحكومــي رغــم محاوالتهــا وذلــك بســبب تضخــم الهيــكل 
اإلداري للدولة. ويوضح الجدول التالي االنفاق العام التقديري والفعلي خالل سنوات الخطة الخمسية التاسعة:

االنفاق العام باألرقام التقديرية والفعليةاالنفاق العام باألرقام التقديرية والفعلية
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المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية، تحليل الجمعية

االنفاق العام باألرقام التقديرية والفعليةاالنفاق العام باألرقام التقديرية والفعلية

ولقــد حققــت الســلطنة نتائــج فعليــة أعلــى مــن التقديريــة فــي عامــي 20182018مم وو20192019مم وذلــك لتحســن ملحــوظ فــي 
يرتفــع بشــكل تدريجــي جــراء جهــود حكوميــة  النفــط الفعليــة، ولقــد كان االقتصــاد الوطنــي  متوســط أســعار 
العــام  االنفــاق  وترشــيد  النفطيــة  المــوارد  اســتغالل  وتحســين  النفطيــة  غيــر  األنشــطة  تحســن  فــي  كبيــرة 

والــذي  20192019مم  عــام  نهايــة  للعالــم  كورونــا  فيــروس  جائحــة  اجتيــاح  أن  ى إال  د أ
الــدول  وحكومــات  الدوليــة  المنظمــات  أجبــر  عالمــي،  اقتصــادي  التخــاذ لركــود 

ومــن  والناميــة.  العالميــة  االقتصــادات  ضربــت  احترازيــة  إجــراءات 
أبــرز هــذه اإلجــراءات كان إغــالق الحــدود وإيقــاف المصانــع  بيــن 

التبــادل  عمليــات  علــى  تأثيــرا  األكثــر  الطيــران  رحــالت  وإلغــاء 
كانــت  وباإلضافــة  البلــدان.  بيــن  الســياحية  والحركــة  التجــاري 
القــرارات الصــادرة مــن المنظمــات اإلقليميــة والعالميــة حاســمة 
حيــث  النفطيــة،  الصــادرات  بتخفيــض  أوبــك  قــرار  خصوصــا 
برميــل  ألــف   200 بنحــو   لخفــض صادراتهــا  الســلطنة  أجبــرت 
مســتمرة  كورونــا  جائحــة  وآثــار  تحديــات  زالــت  وال  يوميــا. 
للجائحــة. جديــدة  تحــورات  اخــرى  الــى  فتــرة  مــن  تظهــر  حيــث 



االنفاق العام التقديري والفعلي ونسبة التغييراالنفاق العام التقديري والفعلي ونسبة التغيير
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يتضــح  أعــاله،  البيانــي  الرســم  تحليــل  عنــد 

فــي  التقديــري  تجــاوز  الفعلــي  االنفــاق  أن 

جميــع ســنوات الخطــة باســتثناء عــام 2020م 

االســتثنائي. علمــا أن أعلــى نســبة تغيــر بيــن 

االنفــاق الفعلــي والتقديــري كانــت فــي عــام 

20182018مم، حيــث زاد االنفــاق الفعلــي عــن االنفــاق 

ريــال  مليــون   1.099 بحوالــي  المقــدر 

الفــوارق  هــذه  وجــود  فمــع  عمانــي. 
الضخمــة بيــن األرقــام الفعليــة والتقديــرات، 

 المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية، تحليل الجمعية

 انخفاض أسعار 

النفط

فرض سياسات 

ترشيد في االنفاق 

 2014م

2020lم

ومــع تولــي صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد مقاليــد الحكــم فــي عــام 20202020مم، صــب جهــوده 

الحثيثــة فــي تغييــر واقــع االقتصــاد الوطنــي، واتخــذ عــدة خطــوات إلعــادة هيكلــة الجهــاز اإلداري للدولــة، وذلــك 

كمــا  الحكوميــة.  والمؤسســات  والهيئــات  الــوزارات  تشــكيل  أعــادت  ســلطانية  مراســيم  إصــدار  خــالل  مــن 

للبــالد مــع الحــرص علــى عــدم المســاس  التغييــرات الجذريــة فــي السياســات الماليــة واإلداريــة  قــام ببعــض 

قــل  التاســعة  الخمســية  الخطــة  فــي  األولــى  وللمــرة  أنــه  إال  ذلــك،  علــى  وعــالوة  الكريمــة.  المواطــن  بحيــاة 

االنفــاق الفعلــي عــن االنفــاق المقــدر بواقــع 540540 مليــون ريــال عمانــي، وقــد يغــزى ذلــك أيضــا لتوقــف الوحــدات 

الحكوميــة عــن العمــل جــراء جائحــة كورونــا. ولقــد قــدرت الحكومــة األثــر المالــي الناتــج مــن اإلصالحــات الماليــة 

ــة عــام  20212021مم،  ــي فــي عــام 20202020مم، ومــع االســتمرار فــي هــذه االصالحــات بداي ــال عمان ــار ري ــة بنحــو 11.88 ملي واالقتصادي

وجدت السلطنة موقفها االقتصادي في حاجة ماسة 
لمراجعة كافة سياسات وآليات إدارة المالية العامة، والتي 

البد مواكبتها مع أحدث الممارسات من حيث: بناء التقديرات 
والمنهجيات والتحكم بالمصروفات ومراقبة االستثمارات، فال 

يعقل أال تنعكس سياسات الترشيد على المحصلة النهائية 
لإلنفاق العام، 



والميزانيــات  المقــدرة  الميزانيــات  بيــن  الفــارق  تفاقــم  إلــى  أدت  الســابقة  الماليــة  الممارســات  إن 

بســبب  المديونيــة  تضخمــت  وبالتالــي  التراكمــي  المالــي  العجــز  رفــع  ممــا  الحكوميــة،  للجهــات  الفعليــة 

أثــر  لهــا  يكــون  يــكاد  وال  والتنميــة،  التنويــع  برامــج  تعزيــز  أو  باإلنتاجيــة  عالقــة  لهــا  ليــس  بنــود  تمويــل 

العــام،  اإليــرادات  مــن  المثلــى  االســتفادة  عــدم  الــى  أدى  وذلــك  االقتصــادي،  المســتوى  علــى  ملمــوس 

العــام.  الديــن  لتخفيــض  تســتعمل  أو  االقتصــادي  النمــو  مــن  تزيــد  واعــدة  قطاعــات  فــي  تدويرهــا  أو 

خــالل: مــن  العجــز  لتمويــل  محــدودة  لخيــارات  الحكومــة  فلجــأت  كثيــرة،  خيــارات  الحكومــة  تمتلــك  ولــم 

المصدر: الميزانيات العامة والحسابات الختامية والبيانات – وزارة المالية، تحليل الجمعية
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السحب من الصندوق االحتياطي للدولة )حاليا االستقراض الداخلياالستقراض الخارجي

جهاز االستثمار العماني(

عدم تحويل 10% من عائدات اإلنتاج البترولي 

اليومي إلى الصندوق االحتياطي للدولة

التوقف عن سداد نسبة المساهمة الحكومية 

من نسبة االستقطاعات التأمينية للصناديق 

التقاعدية

تتوقــع الحكومــة أن وصــل األثــر المالــي لعــام 20212021 حوالــي  1.2231.223 مليــار ريــال ُعمانــي بــدال مــن العجــز التقديــري  2.242.24  

ــال ُعمانــي فــي عــام 20222022. ــار ري ــال ُعمانــي، بينمــا مــن المتوقــع انخفــاض العجــز المالــي إلــى حوالــي 11.5555  ملي ــار ري ملي



جائحــة  آثــار  مــن  عانــت  أيضــا   2021 وســنة  العالــم،  اقتصاديــات  علــى  تؤثــر  زالــت  ال  كورونــا  فيــروس  جائحــة 

أن  كمــا  التعافــي،  مشــوار  بــدأ  االقتصــاد  فــإن  أكبــر،  لعــدد  وتوفرهــا  اللقــاح  انتشــار  مــع  أنــه  إال  كورونــا 

للســلطنة.  المالــي  والوضــع  اإليــرادات  تحســن  علــى  ســاعدت  المتوقعــة  غيــر  النفــط  أســعار  ارتفــاع 

يلــي: مــا  أهمهــا  ومــن  الماليــة  األمــور  فــي  التغييــرات  مــن  كثيــر  بتطبيــق  الحكومــة  قامــت  فقــط  ذلــك  ورغــم 
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التاســعة،  الخمســية  الخطــة  خــالل  قياســية  لمســتويات  العجــز  بلــوغ  أعــاله،  الشــكل  ويوضــح 

فــي  عمانــي  ريــال  مليــون    5.3005.300 مــن  وخفضــه  بالعجــز  التحكــم  مــن  تمكنــت  الحكومــة  ولكــن 

للعجــز. تنازلــي  مســتوى  وخلــق  20212021مم  عــام  فــي  عمانــي  ريــال  مليــون   1.2231.223 إلــى  20162016مم  عــام 

قوانين وقرارات خالل عام قوانين وقرارات خالل عام 20212021

صدور الالئحة التنفيذية 

للشركات التجارية، 

وكذلك صدور الالئحة 

التنفيذية لشركات 

المساهمة العامة

بــدء تطبيــق ضريبــة 

المضافــة  القيمــة 

شــهر  مــن  اعتبــارا 

ابريل 2021 بنسبة %5

لدعم المؤسسات التجارية والصناعية 

والتخفيف عنها اثناء الجائحة، قامت 

الحكومة باإلعالن عن عدد من الحوافز 

المالية فيما يخص بالضرائب وتخفيضها 

أو تأخير دفعها، وتخفيض بعض الرسوم 

وتخفيض رسوم ايجار األراضي

ويظهر تحسن في النظرة المستقبلية رغم استقرار التصنيف االئتماني، وذلك للعوامل التالية:

-تطبيق قرارات وإجراءات التوازن المالي وإعادة هيكلية األجهزة الحكومية والشركات الحكومية 

تحت مظلة جهاز االستثمار.

-ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى زيادة كبيرة في اإليرادات.

-ارتفاع اإليرادات غير النفطية من خالل الضرائب والرسوم الجديدة.

-رفع الدعم عن كثير من الخدمات.

وفيما يلي بيان بالتصنيف االئتماني للسلطنة خالل السنوات الماضية:

رفع قيمة بعض الرسوم الخاصة بتراخيص جلب العمالة غير العمانية



1. تعامل الحكومة مع الدين العام:
القــروض عــن طريــق طــرح  الحكومــة بتســديد  تقــوم   -

السندات المالية لسد العجز السنوي، وينطبق التعامل 

بالســندات مــع أغلــب القــروض ســواء محليــة أو دوليــة.

قــروض  وأخــذ  بالتفــاوض  الحكومــة  تحــاول  كمــا   -

جديــدة بفوائــد أقــل لدفــع قــروض قديمــة بفوائــد أعلــى.

)الفوائــد(  العــام  الديــن  خدمــة  قيمــة  تجــاوزت  ولقــد   -

 1.3 لحوالــي  وصلــت  حيــث  ُعمانــي  ريــال  المليــار 

يشــمل  ال  وهــذا   ،2022 عــام  فــي  ُعمانــي  ريــال  مليــار 

األخــرى. المدنيــة  الحكوميــة  الجهــات  مســتحقات 

شــكل  علــى  هــي  القــروض  مــن   %80 وحوالــي   -

المركــزي. البنــك  تصدرهــا  حكوميــة  ســندات 

فــي  موجــه  كان  إذا  مشــكلة  الديــن  يعتبــر  وال   -

اقتصــادي. عائــد  وذات  مجديــة  اســتثمارات 

2. كيف ستتعامل الحكومة في حالة وجود 
فائض في عام 2022:

تخطــط  الحكومــة  فــإن  التصريحــات،  حســب   -

العــام  الديــن  وتخفيــض  العــام  الديــن  لدفــع 

اإليــرادات. مــن  المالــي  الفائــض  خــالل  مــن  كأولويــة 

التطويــر  تجاهــل  عــدم  الحكومــة  علــى  أنــه  إال   -

يكــون  أن  يجــب  بــل  العــام  الديــن  لتســديد  االقتصــادي 

االقتصــاد. وتنميــة  الديــون  تســديد  بيــن  تــوازن  هنالــك 

فــي  أولويتهــا  وضــع  الحكومــة  علــى  يجــب  كمــا   -

وجلــب  المــال  وســوق  العمــل  ســوق  تطويــر 

الحديثــة. التقانــة  فــي  االســتثمار  وتشــجيع 

- كما يجب رفع مخصصات بنك التنمية العماني إلى مليار 

ريــال عمانــي لدفــع عمليــة التنميــة الشــاملة، وهــذا ممكن 

تحقيقــه مــن خــالل االســتغالل األمثــل للفائــض المالــي.

الديــن  بــان  البعــض  رأى  النقــاش  وخــالل   -

الفائــض  ضــخ  هــي  واالوليــة  مشــكلة  ليــس 

االقتصــادي. التحفيــز  وادوات  برامــج  فــي 

لعــام  للدولــة  العامــة  الماليــة  الميزانيــة  حــول  نقاشــية  جلســة  العمانيــة  االقتصاديــة  الجمعيــة  عقــدت 

النقــاش: محــاور  أهــم  يلــي  وفيمــا  2022م.  فبرايــر   6 بتاريــخ  وذلــك  الجمعيــة  أعضــاء  مــن  عــدد  بحضــور   2022

ملخص الجلسة النقاشية حول ميزانية الدولة العامة للسنة المالية ملخص الجلسة النقاشية حول ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 20212021مم



سعر النفط المحقق لنقطة التعادل:
ســوف  النفطيــة  غيــر  االيــرادات  فرضيــة  مــع   -

النفــط  بالميزانيــة وكميــة  لهــا  تحقــق كمــا هــو مقــدر 

وأيضــا  يوميــا،  برميــل  مليــون  حوالــي  عنــد  ســتبقى 

لــه، فــإن معــدل ســعر  يبقــى كمــا هــو مقــدر  االنفــاق 

العجــز  الــى  للوصــول  المطلــوب  الســنوي  النفــط 

للبرميــل.  دوالر   67 حوالــي  هــو  بالموازنــة  الصفــري 

- اذا اســتمر ســعر النفــط علــى األســعار الحاليــة والتــي 

تقــارب 100 دوالر للبرميــل ، فإنــه مــن المتوقــع تحقيــق 

عمانــي. ريــال  مليــون   2000 يتعــدى  ســنوي  فائــض 

حددته 
كسعرا السلطنة 
لبرميل النفط متوسطا 

في ميزانية عام 2022:
ال  الميزانيــة  عليــه.   االفتراضــات  جميــع  وبنيــت   

ــة فــي الواقــع صافــي  ــرادات النفطي تظهــر صافــي اإلي

المصروفــات  احتســاب  بعــد  بكثيــر  أقــل  اإليــرادات 

البتروليــة. للشــركات  والتشــغيلية  الرأســمالية 

 50 
دوالر 

إيرادات الغاز: 
إيــرادات  تســجيل  طريقــة  بإعــادة  الحكومــة  قامــت 

ومصروفــات الغــاز فــي الميزانيــة بحيــث ظهــرت أعلــى 

بحوالــي مليــار ريــال ُعمانــي، وهــي معادلــة حســابية بحتة.

مقارنة الموازنة مع الخطة الخمسية:
غيــر  بأنهــا  الخمســية  الخطــة  أرقــام  تبــدو   -

الدولــة  لموازنــات  الفعليــة  األرقــام  مــع  متناســقة 

الســنوية، كمــا توجــد تأخيــر فــي كثيــر مــن المشــاريع 

المســتحقات. دفــع  فــي  إشــكاليات  مــع  الحكوميــة 

التــوازن  لخطــة  الســلبية  الجوانــب  مــن  -بالرغــم 

المالــي إال أنــه ال يمكــن إنــكار أن التــوازن المالــي خلــق 

الدولــي. المجتمــع  عنــد  الســلطنة  لرؤيــة  أكبــر  تقبــل 

الخمســية  والخــط  الموازنــات  بيــن  -االنحرافــات 

أكثــر  أصبحــت  المشــكلة  ولكــن   2007 عــام  منــذ  بــدأت 

2014م. عــام  البتــرول  أســعار  انخفــاض  عنــد  وضوحــا 

بمؤشــرات  الســلطنة  خطــط  ربــط  تــم  -ولقــد 

للتحقيــق. قابلــة  وغيــر  الســلطنة  تناســب  ال  دوليــة 

. هل حقق التوازن المالي النجاح:
فــي  منــه  المأمــول  النجــاح  المالــي  التــوازن  يحقــق  لــم 

الضرائــب  العائــدات مــن  المحلــي خصوصــا  االقتصــاد 

المتزامــن  الشــرائية  القــوة  لضعــف  راجــع  وذلــك 

البتــرول  أســعار  غطــت  ولقــد  كورونــا.  مشــاكل  مــع 

المالــي. التــوازن  علــى فشــل خطــة  مؤخــرا  المرتفعــة 



. الشركات الصناعية:
الشــركات  مــن  بأقرانهــا  مقارنــة  الصعوبــات  مــن  الكثيــر  تواجــه  الصناعيــة  الشــركات  زالــت  ال 

الرســوم  أن  كمــا  الصناعيــة،  والثوابــت  األســس  ضعــف  بســبب  وذلــك  الجــوار  دول  فــي  الصناعيــة 

بالســلطنة. الصناعيــة  الشــركات  وأرهقــت  أضعفــت  المعقــدة  واإلجــراءات  والحكوميــة  البيئيــة 

11. القطاع اللوجستي: 
معــروف أن الســلطنة تتمتــع بموقــع جغرافــي مميــز وبموانــئ جديــدة وبمرافــق ومعــدات وأداء عالمــي، ولكــن 

علــى  ينعكــس  بالســلطنة  المحلــي  الســوق  ضعــف  أن  حيــث  بالســلطنة  اللوجســتيات  لتطويــر  يكفــي  ال  هــذا 

الموانــئ. وعلــى الســلطنة تطويــر أســواق الجملــة وتشــجيع ودعــم التصديــر واالســتثمار فــي المناطــق الصناعيــة 

وصينيــة  هنديــة  شــركات  مــع  جديــدة  صناعيــة  شــراكات  عــن  البحــث  الســلطنة  علــى  يجــب  وكذلــك  والحــرة. 

واالســتفادة مــن االتفاقيــات المشــتركة والتــي تدعــم الميــزة التنافســية للســلطنة مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة، وكذلــك ربــط موانــئ ومطــارات الســلطنة بــدول شــرق افريقيــا والهنــد وغيرهــا.

القوة الشرائية بالسلطنة:
الســوق  فــي  حقيقــي  نمــو  يوجــد  -ال 

ســلبي. ســوق  مؤخــرا  أصبــح  ولقــد  المحلــي 

الســلطنة  فــي  للســكان  الطبقيــة  النوعيــة  أن  -كمــا 

بالســلطنة. الشــرائية  القــوة  تنميــة  فــي  تســاعد  ال 

والتســاهل  الهجــرة،  قوانيــن  فــي  التســاهل  يجــب  -عليــه 

الســلطنة. فــي  األجانــب  للتجــار  جنســية  إعطــاء  فــي 

التســاؤل  وكان  ومغلــق  صغيــر  ســوق  العمانــي  -الســوق 

واالســتثمارات  األعمــال  لزيــادة  أكبــر  انفتــاح  أهميــة  عــن 

وتســهيل االعمــال التجاريــة ودعــم المصانــع والتصديــر.

 

تخفيــض مخصصــات المشــاريع التنمويــة:
تــم تخفيــض مخصصــات المشــاريع التنموية بشــكل 

ــال عمانــي،  كبيــر فــي آخــر ســنتين إلــى 900 مليــون ري

منهــا 800 مليــون فواتيــر لمشــاريع قديمــة و 100 

تــم  ولقــد  جديــدة.  لمشــاريع  فقــط  مليــون 

االســتثمار  جهــاز  اســتثمارات  مبالــغ  ذكــر 

ُعمــان. نفــط  تنميــة  وشــركة  الُعمانــي 

المناقصــات  مــن  كثيــر  أن  كمــا 

وكذلــك  االســتثمارية،  والمزايــدات 

وزارة  طرحتهــا  التــي  االســتثمارية  الفــرص 

التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار لــم تلــق 

بســبب  المســتثمرين  مــن  المطلــوب  االهتمــام 

المخاطــر وعــدم والوضــوح فــي البيئــة االســتثمارية.



تعتبر قضية الباحثين عن عمل من أهم القضايا االقتصادية واالجتماعية والتي تحتاج الى 

زيادة الجهود في حلها. وهذه بعض النقاط التي تمت مناقشتها:

- أهمية سرعة تنمية المحافظات بمشاريع ومؤسسات تساعد على خلق وظائف مما 

يساعد في تقليل الباحثين عن عمل في تلك المناطق وتقلل الهجرة إلى المدن الكبيرة.

- محاولة حل إشكالية هيكلية الباحثين عن عمل بين الذكور واإلناث حيث النسبة واحد 

للذكور مقابل خمسة من اإلناث. وهذا يشير إلى أهمية خلق فرص عمل مناسبة لإلناث 

وفي مناطق السكن القريبة منها لالستفادة من هذه الطاقات.

- يجب عمل تغيير فكري ليس فقط للشباب والشابات، بل حتى للمجتمع لتغيير الفكر 

حول طبيعة األعمال في السلطنة وتقبلها لدى المواطنين، وأن ينافس الوافد على 

األعمال والتميز واإلنتاجية.

- توفير برامج وتشجيع الشباب على العمل الحر وتأسيس مشاريع تجارية خاصة مع 

وجود التجارة االلكتروني.

- يجب على السلطنة الخروج من منهجية التعليم الحالية إلى منهجية تعليم أكثر 

تخصصية من خالل تأسيس مراكز تدريب تخصصية في مجاالت دقيقة وحديثة متعلقة 

بالتقانة وبالمهارات المستقبلية.

- نحتاج تنمية موارد بشرية جدية ولمنظومة علمية متناسقة معها.

- يوجد خلل كبير في سرعة التطوير المؤسسي حيث نشاهد تطور سريع وكبير في 

كفاءات الكوادر الوطنية بينما نجد بطء في تطور المؤسسات مما سبب في عدم 

استيعاب قدرات الطاقات البشرية بطريقة أفضل.

- العائد من البحث العلمي يختلف من دولة ألخرى ولكل دولة خصوصيتها، إال أنه 

ضعيف جدا رغم أهمية البحث واالبتكار العلمي للتنمية الشاملة.

- ال يوجد لدينا نظام إحصائي متكامل مما أدى لتشوه البيانات اإلحصائية المنشورة 

وعدم دقتها.

- االقتصاد مبني على مدى مهارة العمالة.

- ونحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة، إال أن خدمات االتصاالت والقوانين المرتبطة 

بها والحكومة االلكترونية ال زالت متأخرة وضعيفة لمواكبة العالم.

- تسيطر العمالة األجنبية على أغلب سالسل التوريد بالسلطنة، مما أدى إلى تحكمهم 

في كثير من جوانب االقتصاد الوطنية.

- هناك خلل اداري نتج عنه شئين: احباط المتعلمين والمتخصصين وربما يؤدي الى 

الهجرة خارج البلد والالمباالة لألفراد الغير متعلمين.

 قضية 

الباحثين 

عن عمل 

والتطوير 

المؤسسي: 



إن األوضــاع الماليــة واالقتصاديــة ألي بلــد تكــون نتيجــة ظــروف سياســة وأنظمــة 

الداخليــة وكذلــك نتيجــة لظــروف خارجيــة إقليميــة وعالميــة يتطلــب التكيــف معهــا 

لتحقيــق التــوازن االقتصــادي والمالــي. ولقــد تمكنــت الســلطنة مــن الوقــوف علــى 

التحديات التي فرضتها أسعار النفط المنخفضة )لم تصل لنقطة توازن الميزانية 

العامــة للدولــة( وجائحــة كوفيــد-19. وبالرغــم مــن التحديــات إســتطاعت الســلطنة 

مــن تخفيــض العجــز الســنوي فــي عــام 2021م، لعــدة أســباب منهــا السياســات 

النفــط. أســعار  متوســط  ارتفــاع  وكذلــك  الســلطنة  لهــا  لجــأت  التــي  الماليــة 

وتســعى الحكومة خالل الســنة الثانية من الخطة الخمســية العاشــرة 2021 – 2025م، 

لإلســتمرار فــي تخفيــض العجــز الســنوي، وتحقيــق فائــض ألول مــرة منــذ أعــوام في 

ميزانيــة الدولــة. ويبقــى هــدف تحقيــق فائــض بميزانيــة الدولة رهين إســتمرار إرتفاع 

متوسط أسعار النفط خالل السنة كون أن جميع النشاطات بالسلطنة معتمدة 

إعتمادا جليا على اإليرادات النفطية. وكما أن يجب اإلشارة إلى وجود عوامل أخرى 

قــد تؤثــر علــى أســعار النفــط مثل التصعيدات السياســية وكذلك إرتفاع مســتويات 

التضخــم العالميــة. وفــي حالــة تحقيــق فائــض بالميزانيــة لعــام 2022م، ال يجــب علــى 

الســلطنة التركيــز فــي تســديد المديونيــة فقــط، إنمــا هنالــك جوانــب إقتصاديــة 

وإجتماعيــة يجــب ضمــان اســتمرار تنميتهــا بخطــط تنفيذيــة واضحــة للجميــع.

وفــي الختــام إن التفــوق والتطــور المســتمر ألي دولــة اليخلــو مــن ثغــرات وأزمــات، 

الســبل  أنجــع  عــن  بحثــا  جديــد  مــن  والنهــوض  إصالحــات  علــى  تعمــل  يجعلهــا 

تلــك  أحــد  تكــون  أن  الســلطنة  ســتتمكن  هللا  وبمشــيئة  وتخطيهــا.  لمواجهتــا 

االقتصــادات العالميــة الناجحــة خــالل الفتــرة القادمــة لمــا تتمتــع بــه مــن مقومــات 

تؤهلهــا  التــي  التنمويــة  والخطــط  الطبيعيــة  والمــوارد  السياســي  االســتقرار 

إلحــداث نقلــة اقتصاديــة نوعيــة ومتميــزة، ولقــد ركــزت الجمعيــة مــن خــالل هــذا 

2022م. المالــي  للعــام  الدولــة  ميزانيــة  فــي  جــاء  مــا  أهــم  وتحليــل  إلبــراز  التقريــر 
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