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الرؤى والتخطيط التنموي



اقتصاد قادر على المنافسة 

منتج ومتنوع؛ قائم على االبتكار 
ومتكامل األدوار متكافئ الفرص؛ 
بقيادة القطاع الخاص، لتحقيق 

التنمية الشاملة والمستدامة  

وثيقة رؤية عمان ٢٠٤٠
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تحقيق أكبر قدر من أهداف  
رؤية عمان ٢٠٤٠
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مواءمة أهداف الرؤية في منتصف المرحلة
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نموذج التنويع االقتصادي

•
التنويع بقيادة التخطيط الحكومي.

يوفر التخطيط المتوسط األجل •
التوجيه االستراتيجي الذي يستهدف 


قطاعات اقتصادية محددة.

االستثمارات المدفوعة باإلنفاق •
الحكومي والشركات المملوكة للدولة 

واالستثمار األجنبي المباشر.

اللوجستيات

الصناعات التحويلية
الزراعة والثروة السمكية

السياحة

التعدين 



التنويع االقتصادي



تعريف التنويع االقتصادي

المساهمة القطاعية في 
الناتج المحلي اإلجمالي 

النفط مقابل غير النفط 

القطاعات االقتصادية 
الرئيسية



نسبة مداخيل النفط من الناتج المحلي لدول الخليج
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تنوع الناتج المحلي -  سلطنة عمان
األنشطة االقتصادية
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نفطية وغير نفطية
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المالية العامة
المصدر: وزارة المالية
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تنوع الصادرات العمانية
Atlas of Economic Complexity - Growth Lab Harvard University :المصدر
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الشركات المملوكة من قبل الحكومة



مرسوم سلطاني رقم 52/2019 - قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

القطاع الخاص 

الشخص االعتباري أو التحالف الذي يتشكل بين شخصين 
اعتباريين أو أكثر مملوكين بالكامل ألفراد أو تكون مساهمتهم 
الرأسمالية للحكومة أقل من (40 في المائة) أربعين في المائة.



الشركات الحكومية
بنسبة ٥٠٪ أو أكثر

محدودة املسؤولية

شركة مساهمة مغلقة

شركة مساهمة

فرد

عدد الشركات
0 40 80 120 160

WAF News Agency (2020)المصدر

مجموعات القطاعات االقتصادية •
االستثمارات من قبل •

•
صناديق االستثمار
•
صناديق التقاعد
شركات مؤسسة لغرض محدد •

•
إجتماعي / خدمي
اقتصادي •



الشركات القابضة

اللوجستيات
السياحة 
ة و التعدين

الطاق

مات العامة
 والخد

تقنية المعلوماتاألمن الغذائي



التركيز على التنويع االقتصادي و الشركات المملوكة للدولة

الشركات المملوكة للدولة هي أدوات •
االستثمارات االقتصادية التي تهدف إلى 
تحفيز قطاعات محددة أو إنشاء قطاعات 


جديدة.

أدوار متعددة للشركات المملوكة للدولة •
خارج نطاق األهداف االقتصادية البحتة.

الشركات 
المملوكة من 

الحكومة


تعزيز
خلق الوظائف المالية العامة


التنويع 
االقتصادي


القيمة المحلية المضافة 

المجتمعات المحلية
المؤسسات الصغيرة



إدارة الشركات المملوكة من قبل الحكومة



االهتمامات الرئيسية

الشركات



القوانين والتشريعات

المرسوم السلطاني 33/1974 •

يجب أن تتخذ الشركات المؤسسة بموجب مرسوم 
سلطاني األشكال القانونية المحددة في قانون 


الشركات التجارية 

جهاز الرقابة المالية واالدارية للدولة •

المادة ٢٠ من مرسوم إنشاء الجهاز إشراف جهاز 
الرقابة  (التدقيق المالي واإلداري) على الشركات 

المملوكة للدولة بالكامل أو الشركات التي تمتلك الدولة 

أكثر من 40٪ من األسهم.

مجلس الشورى (التشريع والرقابة) •

2018 دراسة بعض الشركات المملوكة للدولة 

وادائها

جهاز االستثمار العماني •

منذ انشاء الجهاز في عام 2021 أصبحت عدد 
من الشركات المملوكة للدولة تحت قيادته وهو الدور 

الذي كانت تقوم به وزارة المالية سابقا.



الحوكمة
مبادئ حوكمة الشركات

هيئة سوق المال 

مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة 
مساهمة فيها ٢٠٢١ 

يؤثر على الشركات المسجلة في عمان حيث 
تكون الحكومة مساهما أو تؤثر / تتحكم في 


قراراتها التشغيلية أو المالية.

جهاز االستثمار العماني 

مبادئ الحكومة للشركات التابعة لجهاز 
االستثمار العما ني ٢٠٢١ 

"تم نشر المبادئ لتنظيم عمل الكيانات وتوحيد 
إداراتها وربط وظائفها بخطط التنمية المستدامة."



التزامات المالية العامة

زاد الدعم الحكومي الشركات المملوكة للدولة في •

السنوات القليلة الماضية.

في عام 2021، تم تحويل التزام الشركات المملوكة •

للدولة من الميزانية إلى جهاز االستثمار العماني

قام جهاز االستثمار العماني بإعادة هيكلة كبيرة •

للشركات المملوكة للدولة تحت مظلته.

يسعى جهاز االستثمار العماني حاليا إلى •
الخصخصة والخروج من عدد من الشركات 

المملوكة للدولة من خالل االكتتابات العامة المتوقعة.
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مؤشرات أداء مختارة للتنويع االقتصادي
نسبة من الناتج المحليالمصدر: وزارة االقتصاد


الخطة التاسعة
١٦-٢٠٢٠


الخطة العاشرة
٢٠٢١-٢٠٢٥

%12.2%10الصناعات التحويلية

6.47.5اللوجستيات

2.53السياحة

0.90.9الثروة السمكية

0.50.5التعدين

6.2التعليم



خاتمة



خاتمة

ما هو دور الدولة في التنويع 
االقتصادي؟
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