
تجربة البنك المركزي 
 العُماني

إحصاءات ميزان 
 المدفوعات

 
 

بند السفر –حساب الخدمات   

 عبدهللا بن سعيد السعيدي•

 دائرة البحوث اإلقتصادية واإلحصاء•

 البنك املركزي العماني•

 أبوظبي-صندوق النقد العربي•

 م 2019نوفمبر  6األربعاء، •



 بند السفر

 السياحة

 التعليم

 العالج

الحج 
 والعمرة



 المنهجية
ضرب  اعداد السياح •

 القادمون في متوسط االنفاق

من غير  إيرادات الفنادق•
 المقيمين

 الدورية

أعداد السياح وإيرادات •
 الفنادق بشكل شهري

متوسط اإلنفاق وفقاً •
لدورية مسح نفاقت 

 (كل عدة سنوات)األسرة 

مصادر 
 البيانات

 وزارة السياحة•

المركز الوطني لالحصاء •
 والمعلومات

 المنهجية
ضرب اعداد السياح •

العُمانيين في الخارج 
 بمتوسط اإلنفاق

 الدورية
 أعداد السياح بشكل شهري•

متوسط اإلنفاق وفقاً •
لدورية مسح نفقات األسرة 

 (كل عدة سنوات)

مصادر 
 البيانات

 وزارة السياحة•

المركز الوطني لإلحصاء •
 والمعلومات



من وزارة األوقاف أعداد الحجاج الحصول على 
 والشؤون الدينية

مسح من شركات )تقدير تكلفة الحج لكل حاج  
 (تسيير الحجاج

الحصول على بيانات أعداد المرضى العُمانيين في 
 الخارج

 وتكاليف أعدادهم) الحكومة نفقة على المرضى -
 (الصحة وزارة من العالج

 تكاليف تقدير) الخاصة نفقتهم على المرضى -
 من واالعداد المعيشية األسر إنفاق مسح من العالج
   (المختلفة االعالم وسائل

من وزارة التعليم  اعداد الطلبة العُمانيين في الخارج
 العالي

 الخاصة نفقتهم على الدراسين الطلبة نفقات تقدير - 
 ً  يتم والذي الدولة حسب المعيشة تكاليف لجدول وفقا

 العالي التعليم وزارة من عليه الحصول

 الطالب نفقات حول المالية وزارة من بيانات -
  الدولة نفقة على المبتعثين

(-)مدين   



وزارة 
 المالية

وزارة 
 السياحة

وزارة 
التعليم 
 العالي

وزارة 
 الصحة

المركز 
الوطني 

لإلحصاء 
 والمعلومات

شرطة 
عمان 

 السلطانية



 الوافدة السياحة انفاق بيانات في اختالف
 لإلحصاء الوطني المركز بين فيما والمغادرة

 إلحتواء نظراً  العُماني المركزي والبنك والمعلومات
 في المقيمين النفاق المدفوعات ميزان بيانات

 (POS حسب السائح إنفاق متوسط) السلطنة
 . TSA نموذج الوطني المركز يستخدم بينما

 السياحية السفن سائحي إنفاق تقدير صعوبة
 إن حيث واحد، يوم من أقل يقضون الذين
 نقداً  يكون إنفاقهم معظم

 إنفاق عن أكثر تفاصيل على الحصول صعوبة
 سفر، تذاكر) اإلنفاق بنود لمختلف السائح
 وأخرى برية مواصالت مطاعم،

 المرضى تكاليف على الحصول صعوبة
 الخاصة نفقتهم على بالخارج للعالج الذاهبين

 المعيشية األسر مسح بيانات قدم بسبب
 التاشيرات بيانات على الحصول وصعوبة

  السفارات من الصادرة الطبية

 الحجاج) المتوفرة للبيانات محدودة تغطية
 المقيمين عن بيانات توفر وعدم (فقط

 عمرة) األخرى الدينية المناسك ألداء الذاهبين
 بيانات أي توفر عدم إلى باإلضافة (وغيرها

  اإلنفاق عن



تحسين بيانات اإلنفاق السياحي 
عن طريق تجميع بيانات مدفوعات 
السائحين داخل وخارج السلطنة 
من خالل بيانات بطاقات الخصم 
المباشر واإلئتمان من البنوك 

 العاملة في السلطنة

جاري العمل على تطبيق 
نظام إبالغ المعامالت 

لمزيد من (ITRS) الدولية 
التحسين في كافة بنود 

 ميزان المدفوعات

التنسيق الدوري مع المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات 

لتقليل الفروقات في البيانات ذات 
العالقة باإلنفاق السياحي 

واإلستفادة من مسوحات المركز 
 لتعزيز دقة البيانات




