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نظرة تاریخیة للعالقة بین معدل النمو 
وأسعار النفط 



االعتماد الكبیر على النفط





8.4 صادرات نفط�ة

3.2 صادرات عمان�ة المنشأ

1.4 إعادة التصدير

1.3 ي مبا�ش  استثمار اجني�

7.8 الواردات من السلع

4.6 الواردات من 
الخدمات

2.8 تح��الت األر�اح

3.5 ن  تح��الت العاملني

الدورة
االقتصادیة

المحلیة

اھم مدخالت ومخرجات 
2019العمانياالقتصاد
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معدل النمو

االجتماع�ة، المال�ة، النقد�ة، العمال�ة،
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تول�فة الس�اسات لضبط المسار
والحد من التقلبات



2020الـــى الخــــارج التدفقات المالیة

7.3

واردات
من 
السلع

مل�ار

داتوار 
من 

الخدمات

3.2

تح��الت
ن  العاملني

3.4
تح��الت
أر�اح 

1.2

% 117

التح��الت 
المذكورة 

كنسبة من 
اإلنفاق العام

التح��الت 
ة المذكورة كنسب

من الناتج المح�ي 
االجما�ي 

مل�ار

مل�ار

مل�ار



إدارة القطاع 
الخاص

ي سل
ي تجاە ُمستقبل األعمال �ن طنة ُعمانشي�ع التوقع السلي�

�ة الضغوطات االقتصاد ي وت�ي
ا �ن ة هناك من يرى تصاعد�

ي صور شيت ُمبا�ش 
ةواالجتماع�ة المحل�ة، الُمتمثلة �ن .ة وغ�ي ُمبا�ش

 ُن عن عمل والم ي أعداد الباحثني
ن ُهناك تزا�د ُمطرد �ن �حني

الدعم ارتفاع كلفة الخدمات كالماء وال�ه��اء جراء تخف�ض
ة وتغي�ي التسع�ي

ي رسوم االستقد
امارتفاع كلفة العمالة الُمتمثلة �ن

اطات التم��ل، وانخفاض الدخل ال ُمتاح ارتفاع كلفة اش�ت
ق�ات، و لألفراد جراء التقاعدات وتوقف ال�ت

كات جراء محدود�ة األعمال انخفاض الدخل الُمتاح لل�ش
والُمناقصات الحكوم�ة

 ي حجم ارتفاع تكلفة األعمال وتنافسيتها، وانحسار كب�ي
 �ن

إيراداتها، وانعكاسات كل ذلك ع� قدرتها ع� الدفع
.بقاطرات التنم�ة الُمختلفة

حدي الُمراقب للتطورات المحل�ة، ُ�الحظ وجود ت
ي إدارة شؤون القطاع الخاص، ومحدود�ة 

واضح �ن
ي رسم الس�اسات الع

امة وتحد�د قدراته ع� التأث�ي �ن
.األول��ات الوطن�ة



13

الخــاصالقطــاع

والتوظيفتد�ي املساهمة �� االستثمار، الصادرات، الناتج ا�ح�� االجما��
التجارة املست��ة

مارس جميع سالسل األ�شطة التج
ُ
(  ار�ة مجموعات عائل�ة ت

ن ، وكاالت سفر، خدمات لوجست� كات تأمني ة، بنوك ، �ش
...)وكاالت س�ارات، 

اد، العمالة الوافدة واالنفاق الحكو�ي االعتماد ع� االست�ي



ال تشغل عمانیین مقابل اجر) ٪ 87(الف 152

حدود 2018اقرار ضریبي سنة ٪  من المؤسسات قدمت 7

)٪ 3حدود ( الف من یدفع ضریبة 4الف، منھا فقط 8

)https://portal.ecensus.gov.om/ecen-portal/indicators/82/viewer: المصدر(

2020نسیج القطاع الخاص 

175
إلف مؤسسة 

: �شطة منها

https://portal.ecensus.gov.om/ecen-portal/indicators/82/viewer


النسیج الدیموغرافي 
2020

ن  2.731: اجما�ي عدد السكان العمانيني
مليون �سمة

ن اعمارهم فوق % 6 سنة60من العمانيني

اعمارهم ما قبل التعل�م المدر�ي % 18

هم ع� مقاعد الدراسة% 31

)https://portal.ecensus.gov.om/ecen-portal/indicators/82/viewer: المصدر(

ن تماما % 55اي  غ�ي معنيني
بموض�ع التشغ�ل

ي كل القطاع750
اتالف �شتغلون �ن

الف باحث �شط احصائ�ا65وحوا�ي 

ي حدود 
ي �ن

الف من بينهم ر�ات 400ما ب�ت
ي ال: بيوت 

ن �ن وجات ال يرغن� ن عمل�ساء م�ت

https://portal.ecensus.gov.om/ecen-portal/indicators/82/viewer
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)-(أنتاج�ة العماله 
ي سوق العمل 

)كل القطاعات(٪ 18مساهمة المراة �ن
ي ثالث جنس�ات مصنفة عالم�ة بانها ال ت85تركز 

�ف٪ من العماله �ن

ي لإلحصاء والمعلومات )12/12/2020تعداد (المصدر المركز الوطين

2020

61%
30

85%15%

86%

عمانیون من إجمالي السكان: السكان

ن  �سبة الشباب من العمانيني

ن سوق العمل  +المتوسط السنوي لداخلني
ن + المتقاعدين  ي يونيو 65+ الم�حني

2020الف باحث �ن

الف

ي القطاع الخاص
العماله �ن

عمانیینوافدین

ي القطاع الخ
اصالمهارة �ن

)غ�ي خ��ــــج(عمالة مستواها التعل��ي دبلوم عام أو أقل 

العمـلســوق

اإلناث نسبة 
ي القطاع الخاص

العماله �ن

نسبة الذكور 
91%9%

60%



القطاع المصرفي

3.5٪975%4٪

ت تم��ل القطاعات اإلنتاج�ة والمؤسسا
ة والمتوسطة متواضع الصغ�ي

كز، تمتلكإرتفاع ي �سبة ال�ت
ثالثة بنوك عا�ي �ن
من إجما�ي أصول القطاع % 75أ��� من 

ي 
ي العماين

 واحد و�ستحوذ بنك مح�ي (الم��ن
).٪ من المجم�ع40ع� أ��� من 

تباين وهامش مرتفع 
ن أسعار ال  بني

�
فائدة �سب�ا

ع� الودائع والقروض

 البنوك العمان�ة �ي األصغر �
�
سب�ا

ي المنطقة
ا�ي ال تتجاوز من أجم(�ن

)أصول البنوك الخل�ج�ة

بيئة غ�ي مشجعة 
ة لدخول بنوك  دول�

م2000جد�دة منذ 



االستثمار األجنبي المباشر 

حجم االستثمار
�ستقطب السلطنة تدفقات

أقل مقارنة بدول االقل�م

التوز�ــــع القطا�ي 
ي ق

طاعات تركز التدفقات االستثمار�ة �ن

�ل�ة النفط والغاز والصناعة التح� (محددة
)والوساطة المال�ة

ي 
التوز�ــــع الجغرا�ن

دد انحسار التدفقات االستثمار�ة بع
محدود من الدول

0.8%87.8%-1.3%85%
ي انتاج�ة 

معدل النمو �ن
العام المتوسط
2010 - 2017

المجم�ع
2018

67.3% النفط والغاز

11.4% الوساطة المال�ة

9.1% الصناعات التح��ل�ة

من �سع دول % of GDP
2010 - 2018

52.2% الممل�ة المتحدة

12.2% الوال�ات المتحدة

8.1% اإلمارات

ي الس: المصدر
نويال�تاب االحصايئ

أجما�ي التك��ن 
الراسما�ي 

10%

�ا نقل التكنولوج
والمهارات

ي نقل 
نجاح محدود �ن

ن�ة التكنولوج�ا والمعرفة الف
كات المحل�ة إ� ال�ش



مكونات االستثمارات األجنبیة في السلطنة



االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط



)والتنظیمالحوكمة(األطر المعمول بھا

:  مارتختلف باختالف  القطاع وطب�عة االستث
، زرا�ي  ي ، تعديين ...صنا�ي ، س�ا�ي

:تنظ�م المهن المختلفة
لالنقل، ن ...ص�د األسماك، العمل من الم�ن

ي تكامل�ة االستثمار المح�ي  مع االستثمار األجني�
)جهاز االستثمار(واالستثمار الحكو�ي 

اتفاق�ات التجارة والتشجيع 
والحما�ة المتبادلة لالستثمارات



كات االهل� ة ال�ش
ر�ادة االعمالو 

مؤسسات الدولة

ئ والمناطق الحر  ةالموائن

محركـــــــــات النمــــــو والتنویع

للمرحلـــــة القـادمــــــة

المناطق الصناع�ة

� محالاالستثمار 
ي اال و  جنيب

القطاعات 
ات�ج� ةاالس�ت

ي 
القطاع الخاصالموقع الجغرا�ن

الجامعات وال�را�ي 
العلم�ةالوطن�ة

التجارة الدول�ة

المناطــــــــق

مؤسسات 
ي 
المجتمع المدئن

� ةالموارد الب�ش

السفارات 
جبالخار العمان�ة

جھاز االستثمار العماني





عمان ھل 
؟وجھة استثماریة واعدة

القطاعات 
ات�ج�ة االس�ت

أسعار خدمات 
تنافس�ة

ه�كل التبادل 
التجاري

مركز للصناعات 
وك�ماو�ة والب ول�ةالب�ت �ت

تط��ر الروابط 
ن الصناعات  بني الموارد الطب�ع�ة

المزا�ا والحوافز 
التقل�د�ة

ر�ح�ة االستثمار 
ي  األجنيب

جاه��ة البن�ة 
األساس�ة

ي 
الموقع الجغرا�ن

والتار�ــــخ التجاري
مركز لتط��ر الطاقة 

المتجددة



العوامل المؤثرة
على قرار

االستثمار 

الداخلي والخارجي

العوامل المؤثرة
ع� قرار 
االستثمار



أھداف السیاسة

االستثماریة



السیاسات العامة
لتعزیز دور االستثمار

تحفیز الطلب

�ي ز�ادة االنفاق االستهال�ي �شق�ه المح•
ي  )الصادرات(والخار��

�ي ز�ادة االنفاق االستثماري �شق�ه المح•
ي  ي (والخار�� ).االستثمار األجني�

تخف�ض القيود ع� :س�اسات االقامة•
ف استقدام العمالة الوافدة وأ�هم، تخف�

. القيود ع� التملك

فتح افاق جد�دة للتصدير•

افضل�ة للمنتج المح�ي •

تحفیز العرض

رفع وتع��ز اإلنتاج�ة•

توسيع قاعدة اإلنتاج المح�ي •

ات محل�ة مدر • �هتوف�ي عماله وخ��

ي • ز�ادة المكون التكنولو��

االبتكار ور�ادة االعمال•

االستثمار•

م رسو (تخف�ض تكال�ف اإلنتاج •
ە ائب وغ�ي )  وال�ن



ادارة رحلة االستثمار

االستكشاف
الدراسة والتحقق من المخاطرالمفاضلة بین البدائلوحصر البدائل االستثماریة

القراراتخاذ االستثمار الفعال

التوسع والنموالتشغیل والتسویق



الخریطة االستثماریة لالقتصاد العُماني
محل�ة ستعمل كبوصلة لتوج�ه االستثمارات ال

حقق واألجنب�ة إ� قطاعات ذات أول��ة تنم��ة ت
ر�ح�ة ج�دة، وتغ�ي احت�اجات ومتطلبات

ي 
أساس�ة لالقتصاد الُعماين

ي و 
��ي و�جرايئ ي و��ش

شفاف تمثل دل�ل عمل جغرا�ن
، ح�ث يوف ي ر جاهز للمستخدم المح�ي واألجني�

ي 
اتخاذ عل�ه ال�ث�ي من الوقت والمال، و�ساعدە �ن

ل وتنسيق كما تعت�� أداة مهمة للتكام. قرار االستثمار
ن جميع القطاعات، وتمثل خطوة مه مة الجهود بني

ي االقتص
ي �ن ي مسار اندماج االقتصاد الوطين

اد �ن
.العال�ي 

ن أهداف ت عظ�م تحقيق التوافق بني
ب األر�اح لدى المستثم��ن األجان
وأهداف االقتصاد المح�ي 

ن  يتم بمقتضاها توطني
ل�ة االستثمارات األجنب�ة والمح

ي القطاعات االقتصاد�ة 
�ن

ة والمناطق الجغراف�ة المناسب
ي  ا للمزا�ا النسب�ة اليت  تتمتع طبق�

بها كل منطقة

ي 
ن هذە االستثمارات و�ا�ت ات تحقيق روابط بني المتغ�ي

االقتصاد�ة لتتفاعل معها سواء كمدخالت أو 
ي االقتصاد

مخرجات لمشار�ــــع أخرى �ن

ن  تعمل كسلسلة ت��ط بني
القطاعات االقتصاد�ة وتحقق

ن االستثمارات ال محل�ة التكامل بني
واألجنب�ة لخدمة التنم�ة 
االقتصاد�ة واالجتماع�ة 



ألمان�ا
ُعمان

فضاء المنتجات

ادياطلس التعق�د  االقتص: المصدر



عادة صیاغة العالقة األدوار الجدیدة إل

وتعزیز مبدأ الشراكة

ن ب ما تهيئة األطر والقوانني
مة �ضمن توف�ي ظروف مالئ

ي القط
اع لمؤسسات األعمال �ن

الخاص ومؤسسات المجتمع
ي واألفراد للق�ام با

ألدوار المدين
ي  ا �ستوجبهالجد�دة اليت

. المرحلة القادمة

ي�ي ترت�ب أوراقه وتغ
النموذج القائم ع� 
اد  التجارة واالست�ي

والعمالة الوافدة إ� 
نموذج قائم ع� 
االنتاج والتصنيع 

والتصدير والعمالة 
.الوطن�ة

ي ق�م وثقافات � ي ع� تبين
أيت

ل رأسها ر�ادة األعمال والعم
بالقطاع الخاص وق�م 
ي  االدخار واالستثمار واليت

تختلف عن تلك 
ي  السلوك�ات ال��ع�ة اليت

وة النفط� ة كرستها ال��
كاالتكال�ة واالعتماد ع�

.الغ�ي 

تغي�ي الصورة 
النمط�ة بان 

ي 
االقتصاد العماين

ي من 
�عاين

وقراط�ة  الب�ي
وضعف  �س��ق 

الفرص 
.االستثمار�ة

ن من العال م المتعاملني
ي  الخار��

األفراد وأ� 
المجتمع 

القطاع الخاصالحكومة



االستثمار آلیات تمكین 
وتعزیز بیئة االعمال

الس�اسات 
االقتصاد�ة

ن  ن القطاعني ا�ة بني ال�ش
العام والخاص

�ع�ة والتنظ�م�ة واإلجر  ن الجوانب الت�ش اءاتتحسني

تط��ر منظومة سوق العمل

كفاءة النظام 
ي وأسواق 

الم��ن
المال 





الموارد والفرص المتاحة

املوقع

الصناعة التحو�ليةالبنية األساسية

موارد طبيعية 
و�شر�ة مستغلة

ثروات البحار
املوارد البشر�ة



واالدواراالداءفيجوھريتحول

العمانياالستثمارجھاز

يالعمانالمركزيالبنك

العملوزارة

العمانيالتنمیةبنك

المؤسساتھیئة
ةوالمتوسطالصغیرة

والصناعةالتجارةوزارة
االستثماروترویج

غرفة تجارة وصناعة عمان 



فكار إلى تھیئة األرضیة والبیئة المناسبة لتحویل األ

واقع 



السیاسات العامة لتعزیز دور االستثمار

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPoLOB_v_QAhVCUhQKHTvBCvwQjRwIBw&url=http://www.earth.com/news/climate-change-impact-blamed/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGysfxYPwVsWgG2T17Y8xOQkviekQ&ust=1482227425907804






شكرا
على حسن االستماع

yousufh@omaninvestgateway.com

https://www.omaninvestgateway.com
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