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اقتصادي(1846–1789)

طورأمريكيألماني

لالقتصاد "الوطنيالنظام"

.السياسي

الكسندر(1804–1757)

أول وزير للخزانة هاملتون

األمريكية وداعية للسلطة 
المركزية

الحمائيةاالقتصاديالنظامرواد 

(1723–1790)(1772-1823)(1806–1873)
جون ستيوارت ميل

فيلسوف إنجليزي ،
اسيخبير اقتصادي سي

وديفيد ريكارد
اقتصادي

انيبريطسياسي

اقتصادي سميثآدم

ائد وفيلسوف اسكتلندي ر
في االقتصاد السياسي

الحراالقتصاديالنظامرواد 

المسؤولية  ”بوينهوارداألمريكياالقتصادي1953

”االجتماعية للشركات

أكاديمي أمريكي بورترمايكل

اد معروف بنظرياته في االقتص

واستراتيجية األعمال واألسباب
االجتماعية

مراحل تطور وتداخل مفهوم المحتوى المحلي مع مفاهيم سائدة من منظور الحكومات والشركات

وكاتبرائدباحثكرامرمارك

اتاستراتيجيفيومستشارومتحدث

االجتماعيالتأثير

السياسات

ة االقتصادي
للحكومات

السياسات

االخالقية 
للشركات

Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR)

Protectionism
Free-Trade



التعاون والتعاضد بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية 2030وأهداف األمم المتحدة للتنمية 2040سيتطلب تحقيق أهداف رؤية عمان 

من القيام بدور استراتيجية تمّكن الحكومات والشركاتسياسة تطوير المحتوى المحلي وتمثل . وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمعات 
حاسم في تنفيذ الخطط الوطنية والمساعدة في تحقيق األهداف التنموية



  ل  المحالمحتوىتطويرسياسةتنفيذبنجاحالمرتبطةالعواملتحديدإىلسعتحالةدراسةهذه
 
قطاعف

  الطاقة
 
.السياحةقطاعلتبنيهاقابليةعواملوفهم،عمانسلطنة ف

قطاع السياحة قطاع الطاقة

احية صناع القرار للمجمعات السي

المتكاملة الموجودة في سلطنة

عمان

ى أصحاب المصلحة في سياسة تطوير المحتو

المحلي في قطاع الطاقة في سلطنة عمان

مجتمع البحث

فرد يمثلون 13من أصل 8

في المجمعات السياحية المتكاملة

سلطنة عمان

فرًدا يمثلون مجتمع الدراسة20تم االتصال بـ 

فرًدا 16للجزء األول من البحث واستجاب 

يمثلون

مؤسسات مملوكة للدولة •

شركات النفط العالمية•

المقاولون الرئيسيون•

العينات

2020ويوليو 2020توزيع االستطالعات وجمع البيانات بين ابريل  الفترة الزمنية

مقدمة



:نتائج البحث

قطاع الطاقة / الجزء األول



؟تطوير المحتوى المحل  سياسةأهدافماه  أهم 

ُ
 
النتائجُأنُأهدافُت كتطوير المحتوى المحل  سياساتُظهُر عىلُثالثةُاتللشر : نمويةجوانبُتتركُز

التوظيفُوتنميةُ

المهارات

/تنميةُاألعمالُالمحليةُ
تنميةُالمجتمعُ

سلسلةُالتوُر يدتطويُر

برامجُاالتصالليةالتشغيالتكاليفوالتدريبالتوظيفدالتوريسلسلةأنشطة

انيةاعتبارات:التخطيط كةمي   الشر

ُاعتباراتأربعةعنالدراسةكشفت  
انيةف  ُالمحتوىتطويرلتنفيذالمي   :المحىل 

  هذه النتائج للقطاع الخاص؟
ماذا تعن 

س
ُ
كة وي ل أن يتم اختيار األهداف حسب القدرات واإلمكانيات والموارد المتاحة للشر

ّ
تحسن عقد يفض

اكات لتحقيق منافع أكي   .شر

  الجزء األول من البحث
 
(  النتائج المتعلقة بأهداف السياسة واعتبارات التخطيط)  (1/1)قطاع الطاقة :أهم النتائج ف



ُتنفيذُس  
ايجابياُف  ُتؤثُر  

ياسةُالمحتوىُحددتُالدراسةُالعواملُالممكنةُعىلُمستوىُالصناعةُوالمؤسساتُالت 
ُ المحىل 

:عل مستوى الصناعةالعوامل الممكنة للتنفيذ 

ام▪ ُالي   القرارصانع 

ُالنهج▪  
(الصناعةمستوىعىل)والحوكمةالتعاون 

الوطنيةالسياساتمعاالتساق▪

ُالسوققدراتتقييم▪ المحىل 

المؤسساتمستوىعلللتنفيذالممكنةالعوامل

والحوكمةالمؤسسةقيادة•

التوريدسلسلةاجراءات▪

يةالماليةالموارُدتوافُر▪ والبشر

ُاالتصال▪ ُ)المؤسس  ُالداخىل  (والخارج  

التحدياتاهم

ُمقاومة▪ التغيي 

المحليةالقدراتقلة▪

األعمالبيئة▪

القانونيةاللوائحقلة▪

والموردينالسوققدرةحولالبياناتقلة▪

▪ُ ُالمحتوىسياسةاهميةتعزيُز:COVID-19تأثي  ةلتنميالمحىل 

ُالمفاجئةالتحدياتلمواجهةالمحليةالقدرات  
 
.لالمستقبف

اتيجيات التحدياتمعللتعاملاسير

▪ُ حملةُاعالميةُللتوعيةُباهميةُالمحتوىُالمحىل 

قياسُأداءُ▪ تعزيُز

المحتوىُطلبُالدعمُمنُاللجانُالتتشغيليةُوالتنفيذيةُُلتطوي▪ ُر

المحليةُ

القدراتُالمحلية▪ ُتطويُر  
 
ف االستمراُر

ُسالسلُالتوريدُل▪  
 
اتيجيةُوالعملياتُف اإلسي  تحديدُفرصُتطويُر

المحل  المحتوىتطويُر

المحل  المحتوىوجودُفريقُمتخصصُلتنميةُ▪

  الجزء االول من البحث
 
 (2/1)( النتائج المتعلقة بالتنفيذ)قطاع الطاقة  :اهم النتائج ف



ُحولالنظُروجهات  
ُالسياسةتبت   

 
ُالمستوىوعىلالقطاعاتف  

(2040انعمرؤية-األجلطويلاالقتصاديالتخطيط)–الوطت 

  القطاعات االقتصادية 
 
  السياسة ف

تبن 

  
  السياسة عل المستوى الوطن 

(2040رؤية عمان -التخطيط االقتصادي طويل األجل)–تبن 

ُالمحتوىتطويُرسياسةتنفيُذيمكنهاُلواحُدقطاع• المحىل 

ُالمستوىعىلذلكيتمأنويجببمفرده  
لهيكونلالوطت 

ُ ُأكي  تأثي 

اكةتعزيُز• الحكوميةالجهاتبي  ُالشر

ُاأُللالستثماُرالمفضلةالوجهةعمانوجعل• جنت  

ُ بارزينالالمفكرينوجذبوالتكنولوجيُاالمباشر

ُ  
 
الجديدةالتقنياتف

مانتفعلهأنيمكنمُاعىلنظرةوإللقاء•
 
ُ ع لتميي 

.نفسها

اتيجيةاعتماُد import)الوارداتاستبدالاسي  substitution)ُ  ُالطبيعيةالموارُداستخداموتحسي  
 
ويُروتطمستدام،بشكلعمانف

ُالمنتجاتمنالمزيُد  
 
ُا(المحليةالمواهبوصقلعمان،ف

ً
ُوفق الدوليةللمعايي 

  الجزء األول من البحث
 
  نطاقات جديدة النتائج المتعلقة )قطاع الطاقة :أهم النتائج ف

 
  السياسة ف

(3/1)بتبن 



:نتائج البحث

/الجزء الثاني

قطاع السياحة 

مشروعات المجمعات السياحية 

ً -المتكاملة  نموذجا



ُمتكاملةالسياحيةالالمجمعاتأنالنتائجتظهُر  
 
ُتشاركعمانف  

 
لمحتوىاممارساتف

ُ ُالمحىل   
ودعمتمع،المجوتنميةوالخدمات،للسلعالمحليةالمصادُرتنميةعىلتركُزالت 

كات ةالشر ،والمتوسطة،الصغي  .تمعوالمجللبيئةالصديقةوالممارساتوالتعمي  

•ُ  
ُقطاعُالسياحةُالعمان   

 
ف ُلالستثماُر  

القانون  احةُوقانونُقانونُالسي: وجودُاإلطاُر
وقانونُالبيئةُمتكاملة السياحية الالمجمعات 

ُيتقي•  
البيت  ُ)مُاألثُر خطةُتنميةُمجتمعيةُكجزءُمنُُو(واالجتماع 
اتفاقيةُالتنمية

ً؛رئيسنيتن زاويتنن منناملسيدااة السياحة إلىننظرنحن"
ا
قتبلن تصنتية اقعملينت ،أول

اقدصيييييييح ي اجدمحعاييييييي ةزاييييييييحتييييييي   و،الطويننننننن املننننننن  علنننننننىللتطبيننننننن  أصييييييي ح لجماييييييي و

الجتمتعيننننننن والخننننننن مت الننننننن   وكسننننننن املسنننننننت ر العمننننننن فنننننننر ذلننننننن فننننننن بمنننننننت،املصييييييي   

ونمننننوين العمننننتنللمننننوا نن التوظينننن معنننن  ارت ننننت فنننن يسننننت  ممننننت،املضنننني  للمجتمعننننت 

نننت . .املبتشنننر األعمنننت  ال  نننمننننللعمنننتنين والثقح اييي االجدمحعاييي األصيييحل اةتييي ا ،ثتنيا

"تراثه واحترامالت لي ة ال ي علىالح تظ

•ُ  
 
كةُوسلسلةُالتوريدُوالعالقاتُمعالالعواملُالداخليةُمثلُالقيادةُف أصحابُشر

ُعمان  
 
ُصناعةُالسياحةُف  

 
ُالسياسةُف  

عىلُتبت  المصلحةُتؤثُر

ُالسياحةُت•  
 
ُالسياسةُف  

عىلُاعتمادُتبت  ُتؤثُر  
شملُالقدرةُالعواملُالخارجيةُالت 

اتيجيةُالوطنيةوجودُالمحليةُوبيئةُاألعمالُُو ُاالسي  للمحتوىُالمحىل 

  من البحث
 
  الجزء الثان

 
  متعددة االستخداماتالعقاريةمشاري    ع التنميةالمحتوى المحل  و : أهم النتائج ف

 
 السياحةف



التوصيات



التوصيات المبنية على نتائج الدراسة 

ُالحكومةدوُر1.  
 
ُقيادةف  

ُالمحتوىسياسةتبت  .المحىل 

ُيؤمنونقادةوجوُد2. .المستدامةوالتنميةبالتغيي 

عىلركُزتأساسيةدراسةوإجراءالمصلحةأصحابمعبالتشاوُرالمشكلةتحديُد3.

أفضللموتعالسوق،قدرةوتقييمالطلب،/العرضوتحليلاإلنفاق،تحليل

.الجيدةالدوليةالممارسات

ُللمحتوىوطنيةرؤيةوضع4. ُالمحىل   
 
عىلماُداالعتتقليلأهدافهُاصميمف

اُدأشكالمنالعديُد ُاالستي  ورية،غي  باستخدامياالقتصادالنمُووتحقيقالض 

.المحليةوالمواهبالموارُد

ُالطابعإضفاء5. ُالمؤسس   
ُالمحتوىتطويُرعىلوالقانون  سهيللتالمحىل 

ُوالمساءلةالحوكمة  
 
.التنفيذف

.معوالمجتوالصناعةاألكاديميةواألوساطالدولةبي  ُالتعاوننهجاتباع6.

،للموردينمركزيةبياناتقاعدةتطويُر7. الوطنيةعمالاأُللتطويُرومركُزالمحليي  

ُالخاصوالقطاعالحكومةجهوُدلدمج  
 
.التنميةف

.8ُ  
 
،إدارةسياقاتف لدفعابنظريةاالستعانةالمفيُدمنيكونقُدالتغيي 

(NUDGING)ُ  
 
ُاالقتصاُدعلمف حتوىبالمتوعويةحملةلتضمي  ُالسلوك 

ُ .المحىل 

كات)للسياسةالتنفيُذتوسيع9. المتياز،اوعقوُدالباطن،منالمتعاقدةالشر

يات لقائمةااالجتماعيةالمسؤوليةممارساتمنواالنتقالالحكومية،ولمشي 

ُالمحتوىإىل (المحىل 


