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جهود وكيفية حتقيق التنويع االقتصادي 

يف تنمية واستدامة االقتصاد العماني

2022مؤمتر التنويع االقتصادي يف دول اخلليج 
صالله-سلطنة عمان 

م2022اغسطس 30

امحد بن علي املعولي/ الدكتور

يف البنك الدولي يف واشنطنالسابق املستشار االقتصادي 
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حماور العرض و النقاش 

فكر  وجهود التنويع االقتصادي يف سلطنة عمان• احملور األول

عماناشكاليات وحتديات تواجه التنويع االقتصادي يف سلطنة• احملور الثاني

مانتوصيات  يف أجناح جهود التنويع االقتصادي يف سلطنة ع• احملور الثالث

فرص  وخماطر وتوقعات جناح جهود التنويع االقتصادي يف •

سلطنة عمان

احملور السابع
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فكر وجهود التنويع االقتصادي يف سلطنة عمان• احملور األول



4

حتديد مفهوم اسرتاتيجي 

اقتصادي للدولة واحلكومة 

والقطاع اخلاص  واجملتمع 

والفرد

حتديد دور اسرتاتيجي   

للدولة واحلكومة 

والقطاع اخلاص والفرد

حتديد مفاهيم 

اسرتاتيجية التنمية 

حتديد منوذج 

اقتصادي اسرتاتيجي

االقتصادياملؤثرة يف التنويعاالقتصاديةاالسرتاتيجية لفكر والفلسفة حتديد قضايا ا

ا

مفهوم اسرتاتيجيحتديد  

اقتصادي 

خمتلط/خمطط/رأمسالي)

اكثر تقليدي ( )اسالمي/

اكثر داخلي -منه مبادر

انفاقي اكثر /منه خارجي

(استثماريمنه 

ماذا  نعين بالقطاع اخلاص

ماذا نعين باجملتمع 

االقتصادي

حتديد دور اسرتاتيجي

واضح للحكومة  يف 

احلياه االقتصادية

؟ أين دور القطاع 

اخلاص؟ 

اين دور اجملتمع والفرد 

اخفاق دور احلكومة 

اكثر مؤذي من اخفاق 

السوق

ي حتديد مفهوم اسرتاتيج

ان؟ للتنمية االقتصادية لعم

/ صناعي/زراعي

مورد  \تقين/خدمي

بشري

مراحل النمو

ان تعيش االجيال 

القادمة احسن من احلالية 

او ال تقل عن مستواها

رفاهي

فردي

جمتمع

عدالة توزيع  

الثروة

حد الكفاف
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ة•

تصاديتفعيل دور الشركاء  االسرتاتيجيني يف  أجناح التنويع االق

القطاع 
الخاص

بيئة 
االعمال

الحكومة

الفرد

المجتمع

البيئة

رة 
القد

لكفاءة

المدخالت 

والممكنات

المؤسسات

السياسات

التشريعات

اإلجراءات

االداء والكفاءة

يةالتنمية البشر

الرغبة

الريادة

الدعم

تعزيز 

ورفع 

كفاءة

النتائج

تنمية اقتصادية 

دائمة

استقرار مالي

استقرار نقدي

رخاء اجتماعي

أمن مستتب
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اإلسرتاتيجيات

التنمية 

البشرية

التنمية 
ةاالقتصادي

العمل 

والتشغيل 

والتمكني

التعليم 

والبحث 

واإلبتكار

الصحية

الرفاه 
االجتماعي

األمان 
واألمان

العالقات 
السياسة

السكان  

واالسكان

املؤثرة يف جناح جهود واالسرتاتيجياتالسياسات حزمة 

التنويع االقتصادي

ةاسرتاتيجية التنمية االقتصادي

اسرتاتيجية التنمية البشرية

اسرتاتيجية التنمية البشرية

اسرتاتيجية العمل  والتشغيل  

والتمكني

اسرتاتيجية االقتصاد املعرفة 

والذكاء ولبحث والابداع

اسرتاتيجية السكان

اسرتاتيجية االسكان

اسرتاتيجية الصحية

اسرتاتيجية االجتماعية

اسرتاتيجية األمنية

اسرتاتيجية العالقات السياسية



:2040عمان ( 2040–2021) استراتيجية التنمية طويلة المدى 
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(السابعة)خطة التنمية الحالية 

الرؤية 

الرؤية محاور

التاسعةالسابعةالسادسةالخامسة

امنــــةالثالتوجهات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية 

آليات التنفيذ للرؤية

خطط التنمية الخمسية

الرؤية
وبذل كحد أدني ( 1995)الحفاظ علي مستوي الدخل الحقيقي الحالي للفرد ▪

2020لمضاعفته بحلول عام مساعي حثيثة

الرؤية محاور

تنمية الموارد البشرية ▪
توفير إطار ُمستقر لالقتصاد الكلي ▪
تعزيز التنوع االقتصادي ▪
تنمية القطاع الخاص ▪

خطط التنمية الخمسية -آليات التنفيذ

لخطةاتنفيذفيالشروعالشروعوسيتمالسابعةالخطةتنفيذتم▪
ليعالخمسيةالتنميةخططوتساعدالقادمينايرمطلعمــــعالثامنة
الرؤيةتنفيذعمليةتسهيل

(م2015-2011)الثامنة التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية 

.ومعدالت تضخم منخفضة% 3السعي إلى تحقيق معدل نمو ال يقل عن •

.االهتمام بالمجاالت االجتماعية وإعطائها األولوية في تخصيص االنفاق الحكومي•

.التوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية•

يم العالي للتعلاالستيعابية تامة في التعليم العام ورفع الطاقة التحاق تحقيق معدالت •

.وتحسين جودة التعليم

.التنسيق بين السياسة النقدية والمالية•

.إيالء اهتمام اكبر بالبعد اإلقليمي والبيئي•

.تطوير موارد المياه•

.وإدارة العجز في موارد الطاقةاحتياطاتهما رفع معدالت إنتاج النفط والغاز وزيادة •

.تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة واالسماك•

رة حفز القطاع الخاص المحلي واالجنبي على االستثمار، وتنمية المؤسسات الصغي•

.والمتوسطة

.تنفيذ إستراتيجية البحث العلمي وإستراتيجية مجتمع عمان الرقمي•

اط تطوير ورفع كفاءة الجهاز االداري للدولة وترقية العمل االحصائي وتوجيه النش•

.اإلعالمي لخدمة مسيرة التنمية

الثامنة

2021المجلس االعلى للتخطيط : المصدر
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2019/2020مؤشر بيئة األعمال لعام 

ي الترتيب العالم الترتيب الخليجي  الدولة

16 1 اإلمارات

77 5 قطر

62 3 السعودية

43 2 البحرين

83 6 الكويت

68 4 عمان

م2020بيئة اإلعمال –مجموعة البنك الدولي : المصدر
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ادي حجم العمالة يف القطاعات املستهدفة بالتنويع االقتص

التعدين المعلومات األمن 
الغذائي

الطاقة اللوجستيات الصناعة السياحة

غ ع غ ع غ ع غ ع غ ع غ ع غ ع

3.743 1.032 10.125 4.700 33.890 5.853 34.980 12.158 65.980 14.369 73.737 27.301 131.006 15.775

22% 32% 42% 26% 18% 27% 11%
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(م2018ديسمبر )جدول توزيع القوى العاملة الوطنية والوافدة حسب مستوى التعليم والباحثين عن العمل  

المستوى 

التعليمي

نسبة االجماليالقوى العاملة الوافدةالقوى العاملة الوطنية

التعميين

الباحثين عن عمل

النسبةالمجموعاناثذكورالنسبةالجموعاناثذكورالنسبةالمجموعاناثذكور

تعليم ما 

دون الدبلوم

العام

89.60317.292106.89

5

44%1.187.6

95

8.8521.196.54

7

72%1.303.4

42

9%3.5759434.5180.4%

دبلوم 

عامالتعليم ال

58.33426.83285.16635%288.7908.338297.12818%382.29429%6.6595.53112.1904%

الدبلوم 

الجامعي 

وأعلى

34.44117.90452.34521%141.42921.626163.05510%215.40032%6.29021.74328.03317.2%

182.37االجمالي

8

62.028244.40

6

1001.617.9

14

38.8161.656.73

0

1001.901.1

36

15%16.52428.21744.7412.7%



نسبة االجماليالقوى العاملة الوافدةالقوى العاملة الوطنيةالمستوى المهارة

التعمين

النسبةالمجموعاناثذكورالنسبةالمجموعاناثذكور

629.59%54.1387.73461.87225محدود المهارة

7

6.899636.49638%698.3689%

424.56%45.69330.30275.99531المهني

9

6.014430.58326%506.57815%

%460.59410%411.2885.270416.55825%41.9512.08544.03618الماهر

106.96%25.58515.33340.91817االختصاصيون

0

10.729117.6897%158.60726%

%76.98928%45.5009.90455.4043%15.0116.57421.5859الفنيون

182.37االجمالي

8

62.028244.40

6

1001.617.9

14

38.8161.656.73

0

1001.901.13612.8

جدول توزيع القوى العاملة الوطنية حسب املستوى املهارة

(م2018ديسمرب )والعمالة الوافدة  
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تفضيالت  العمل األولى لدى العمانيين
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تنفيذوبرنامج2040عمانرؤيةو2020عمانكمبادرةكثريمبادراتعماندشنت❑

تنويع-االقتصاديالتنويعوبرنامجاالقتصاديللتنويع

دهجديقواننيوسنالنقطالسعارارتفاعخاللمناملاليوضعهاحتسينهامناحلكومةمكنت❑

والتخصيصالعامالقطاعهيكلةواعادة

يفاهليدروكربونيةالصادراتومنهاجداقويالريعياالقتصادعلىعماناعتماديزالال❑

العامةواملاليةاالمجالياحملليالناتج

واخلدماتوالسياحةالغذائياألمنقطاع:االقتصاديالتنويعيفاملؤثرةالقطاعاتابرز❑

والطاقةاللوجستية

النفطعائداتعلىويعتمدريعياقتصادهاألنهاومتذبذببطيءاقتصاديمنولديهاعمان❑

يفمباشرتأثرياىليؤديالنفطاسعاريفالتغريو2020عاميف%73العامةااليراداتيف

يةاملالوالسياسةالصرفواسعاراحلكوميواالنفاقاحملليةواالسعاراالقتصاديةاملخرجات

الشرائيةوالقوةاحملليةالسوقوحركةاالقتصاديوالنمووالنقدية

اقتصاديةإلشكالياتنشؤاىلكوفيدوالنفطاسعارواخنفاضاالقليميةالنزاعاتأدى❑

.وحمليعاملياقتصاديبطئوتوقعات
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وتطبيق152017اىل12منالضريبةمعدلوزيادةالدعوماتختفيضمت❑

2021عاميف%5املضافةالقيمةظربيه
لنمواعلىجدامؤثراوبالتاليالنفطاسعاربتقلباتعميقاارتباطامرتبطالعاماالنفاق❑

اخنفاضاىلادىمماصحيحوالعكساالنفاقزادالنفطاسعارارتفعتفكلمااالقتصادي

واالستثماراتواالستهالكللسوقالشرائيةوالقوةالعامالطلباخنفاضاىلاالنفاق

.االقتصادمنوعلىتؤثروبالتالي

االقتصاديالتنوعحتيقييفصعوبةيواجهيزالالالعمانياالقتصاد❑

واختالالتواملهارةالتمويلومنهاالنموحتدياتتواجهواملتوسطةالصغريةمؤسسات❑

احملليالسوقوضعفالعملسوق

واخلدماتوالتسويقاالموالمجعوالعملإجراءاتمثلحتدياتتواجهاالعمالبيئة❑

واملهارة

وتنفيذبرامحتدشني:منهااالقتصاديالتنويعحتسنيفمببادراتاحلكومةقامت❑

اداعو-احملافظاتانشاءوالتشريعاتحتديثووالصناعيةاحلرةاملناطقعلىالرتكيز

--املاليةاالوراققانوناصداروالشركاتحوكمةعلىالعملواالستثمارياجلهازهيكله

.واملتوسطةالصغريةاملؤسساتودعم
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اشكاليات و حتديات تواجه وجهود التنويع االقتصادي•

يف سلطنة عمان

الثانياحملور 
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ياالقتصاد العمانالتنويع وأهم التحديات التي تواجه نمو وتطور
ياتاالحتياطواخنفاضللدولةالعامةاملوازنةعجزوتواصلاملاليالتوازنحتقيقصعوبة-

.العامالدينحجموارتفاعاملالية

واحدمصدروالريعياالقتصادعلىاالعتمادوواملعريفاالنتاجياالقتصادحتقيقصعوبة-

.(والغازالنفط)ناضب

الشركاتعددوتزايدواخلدميالسلعياإلنتاججماالتيفاحلكومةدورنطاقاتساع-

.اخلاصللقطاعاملنافسةاحلكومية

والقوانينياألنظمةبعضوضعفوالروتينياتاالجراءاتوتزايداالعمالبيئةضعف-

.لالستثماراتواملشجعةاخلاصالقطاعلعملاملنظمة

اءةكفضعفجانباىلاألخرىوالقطاعاتالنفطقطاعبنياالقتصاديالتشابكضعف-

.االخرىاالقتصاديةالقطاعاتوإنتاجه

.الرأمساليوالتكويناخلاصواالستثماراالدخارمعدالتاخنفاض-

.ضعف مشاركة النظام املالي والبنكي يف النشاط االقتصادي وتوجه حنو لالستهالك-

ت و احملتوى احمللي والصادراالتصنيع ضعف القيمة املضافة للموارد الطبيعية واعادة 

.معظمها نفطية وكربونيه

التغرياتمواكبةعلىمقدرتهاوالوطنيةالبشريةللمواردانتاجيةكفاءةتوفرقلة-

.املختلفةواللغاتواالبتكارواملعرفةالتقيناجملاليفاملتسارعة
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ةواضحوسياساتاسرتاتيجيةخبططبقوةمدفوعليساالقتصاديالقرارصنععمليات-

.االقتصاديةاسرتاتيجيةتنفيذورسميفاملساهمةيفاخلاصالقطاعمشاركةضعف-

.احلكوميةالشركاتعددوتزايدواخلدميالسلعياإلنتاجيفاحلكومةدورنطاقاتساع-

.سياساتوالاالسرتاتيجياتمستوىعلىاالقتصاديةاملناسبةواخلرباتاملهاراتإىلاالفتقار-

.االقتصاديللسوقاحلاكمةواالجراءاتوالنظمتشريعاتالوضوحوقلةضعف-

.الشاملاالسرتاتيجيبالتخطيطتضطلعوحيدةمؤسسةأجيادصعوبة-

حدة املنافسة االقليمية والعاملية يف جذب االستثمارات وتفري بيئات االعمال-

البعضبعضهامعوالربامجواالسرتاتيجياتوالسياساتالتخطيطتكاملضعف-

يفالف73مناكثراىلالعمانينيالباحثنينسبتزايدووالتمكنيوالتشغيلالعملسوقاداءضعف-

حتىفرصةالف800توفريمطلوبوواملسرحني،املهنيةاحلرفخالفوذلك2022مارس

التزايدلذلكاملرتتبةاالجتماعيةواالثارم،2040
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Source: BMI

االرتكازيةالعوامل

ا

العامة حتى االيرادات 

2021نهاية ديسمبر 

1.903.8

2022نهاية فبراير 

1.917.7

االنفاق العام حتى

2021نهاية ديسمبر 

1.415.9

2022نهاية فبراير 

1.707.3

االستهالك النهائي

االستثمار المتاح
االدخار القومي

التكوين الرأسمالي الثابت

اديالعوامل االقتصادية املؤثرة يف جناح جهود التنويع االقتص

هزات وتذبذب اسعار النفط

49/3/21

79/3/22
120وصل ما يقارب 
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صادياملعضالت اليت تواجه الربط بني االقتصاد والتنويع االقت

تطور بيئة 
االعمال 

ضعف حتكم 

العمانيني يف 

املفردات االقتصادية

تطور التنمية 

البشرية  والتمكني 

والتشغيل 

وتهديدات التقنية

جاهزية 
االقتصاد

ادراك وجاهزية  

اجملتمع والفرد  

العماني يف تبين  

االعمال

ادراك وجاهزية  

اجملتمع والفرد  

العماني يف تبين  

االعمال

جاهزية 

الحكومة
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التارخييةالنفطمعضلة صدمات 

لتوصوالتياألسعار،يفاالستقراروعدمالتغرياتمنللعديدالنفطأسعارتعرضت

،1973أكتوبرحربأبانالصدماتهذهأولوكانتصدمات7مناكثرالى

حواليإىلللربميلدوالر2.29حواليمنالعربيللخامالرمسيالسعرارتفعحيث

حتىهكذا،األسعارهذهواستمرت،1974لعامكمتوسطللربميلدوالر10.73

صادراتضختوقفعندما9197عاماإليرانيةالثورةعقبقويةقفزةشهدت

وصلحيث،1980سبتمربيفااليرانيةالعراقيةاحلرباندالعثمالنفط،منإيران

28.64إىلالسعرقفزثم1979لعامكمتوسطللربميلدوالر17.25إىلالسعر

لعامكمتوسطللربميلدوالر32.51إىلثم،1980لعامكمتوسطللربميلدوالر

منالبرتولسعرارتفعحيثللكويتالعراقغزوعقبالتسعيناتبدايةويف1981

1990لعام،كمتوسطدوالر22.26إىل1989لعامكمتوسطدوالر17.31

وسجل1998عاميفالنفطأسعارانهارتحتىالنفطأسعاريفالتذبذبواستمر

يفالصراعنتيجةوذلكأوبكخاماتلسلسلةدوالر9.69حنوالنفطبرميلمتوسط

اليةاملاألزمةعقبالنفطعلىالعامليالطلبواخنفاضاملنتجةللبلدانالسوقحصص

عاممنتصفمنذالنفطأسعارارتفعتوبعدها.آسياجنوبباقتصادياتعصفتاليت

دوالر147النفطأسعارجتاوزتحيثحتسنيفالنفطأسعارواستمرت،1999

م2015نوفمبرفيللبرميلدوالر40الى2008عاممنتصفيفللربميل

علىأثرمماالنفط،علىالطلباخنفض2008ديسمربيفاملاليةاألزمةبفعلولكن

ويفللربميلدوالر57اىلوصلم2014وعاماملالية،األزمةهذهخاللالنفطأسعار

يفتؤثرالعامليةالتغرياتمنجمموعةهناكلذلكدوالر60اىلوصل2019عام

والستغناءمستقبالدوالر30مناقلالىيصلوربما،.النفطأسعارتقلبات

صناعيالوالذكاءاالبتكاراتالمعرفةواقتصاداالنتاجاقتصادبفعلعنه

!!!!!حينهافيالعملماذاالمتجددة؟والطاقة
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: عمان إشكالية صغر السوق االقتصادي  العماني  و حتليــل وضع الرتكيبة السكانية يف

2040 3/2022 11/2013 2010 2003 المؤشرات

5,479,867 4,628,780 3,949,065 2.773.479 2.340.815
جملة 

السكان

69.0% 40.9% 55.8% 70.6% 76.1%

نسبة 

العمانـيين

31.0% 59.1% 44.2% 29.4% 23.9%

نسبة غير 

العمانيين

للتخطيطاالعلىاجمللس-واملعلوماتلإلحصاءالوطيناملركز:املصدر
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2040 2013 المؤشرات

26.8% 34.5% سنة15عمردون

67.1% .361% سنه                       64__15

2,451,781 1,351,173 قوة العمل    

49 63 معدل اإلعالة العمرية 

1.5---2.0 2.8 الخصوبةمعدل

77.6 76.6 الوالدةعندالمتوقعالعمر

17.0 20.6 الخامالمواليدمعدالت

2.9 1.9 الخامالوفياتمعدالت

العاملون في القطاع 
الخاص

العاملون في قطاع 
الخدمة المدنية

اجمالي العمالة العمانية

2021 2013 2021 2013 2021 2013

266.799 180,301 172.900 138.315 2.712.084 1.864.125

23% 88                                     %

الوطيناملركز:املصدر

واملعلوماتلإلحصاء

للتخطيطاالعلىاجمللس

العملوزارة–

اديةالتنمية االقتصجناح على والوقت االنتاجي  للرتكيبة السكانية والفراغ اشكالية القيمة االقتصادية 
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التحـــــدي االسرتاتيجي الرئيسي لتطوير التنمية االقتصادية يف عمان

االستراتيجية نجاح 

االجتماعية وتوفير
الف فرصة عمل 800

للمواطنني   حتى عام  

تكون جمزيه 2040

وامنةومستقرة 

% 3مبعدل ال يقل عن املعرفة البعد عن االقتصاد الريعي ومنو القطاعات غري النفطية  واقتصاد 

وتطوير كفاءة التنمية  البشرية العيش 2040الرؤية سنويا لتمكني الدولة من حتقيق اهداف 

والدائمةاجملزية الكريم و واالجتماعية  وتوفري فرص العمل 

:وذلك من خالل التالي

نجاح استراتيجية 

البشرية التنمية 

القائمة على اقتصاد 

المعرفة والمهارة 
والتمكين لألعمال

نجاح استراتيجية 

اعادة هيكلة الجهاز 

االداري للدولة ورفع 

كفاءة وخبرة قيادات 

القطاعات 
االقتصادية

نجاح جهود التحول 

من اقتصاد 

الهيدروكربونات 

الى اقتصاد اإلنتاج 
والمعرفة
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طنة  توصيات  يف أجناح جهود التنويع االقتصادي يف سل•

عمان

الثالثاحملور 
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مرتكزات استدامة التنمية االقتصادية

الحكومة

التقليل من دور 
الحكومة في 
ية األنشطة اإلنتاج

والخدمية

رفع 
كفاءة 
الجهاز 
االداري

فعالية
فالتكالي

ية بيئة مال
داعمه

المواطنون

تغيير نظرة 
الى العملالمجتمع

ف تخفيض سق

التطلعات
المتعلقة 
بالعمل

المحافظة 
المرافقعلى 

ةوالبيئالعامة

المساهمة 
في تحمل 

تكلفة 
الخدمات 
غير األولية

التأهيل 
والتدريب 
تجويد العمل
واالنضباط

استدامة اقتصاديه

القطاع الخاص
واالبتكار المزيد من المبادرة 

وتعزيز القدرة التنافسية

على الحكومة االعتماد تقليل 

واالنشطة الريعية

المسؤولية االجتماعية

بيئة االعمال

بيئة سياسية

والعالقات الحسنه الموقع الجغرافي
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رفع كفاءة   الوحدات  الحكومية

اد في االقتصالعمانيين  تمكين 
و تطوير  المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة

بين الشراكة تعزيز 
القطاعين

تفعيل برامج اعادة الهيكلة 
والتخصيص

تطوير كفاءة الموارد 
البشرية وسوق العمل

تطوير التقنية واقتصد 
المعرفة

تطوير بالرامج المالية ومساهمة 
البنوك واالقراض

مار تحسين بيئة االستث
وبيئة االعمال

برنامج تنويع

ممكنات تنفيذ برنامج التنويع االقتصادي يف عمان
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.ومعدالت تضخم منخفضة% 3السعي إىل حتقيق معدل منو  اقتصادي ال يقل عن ✓

تطوير وتوسيع السوق االقتصادي وزيادة عدد السكان والقوة الشرائية✓

..وميالهتمام باجملاالت اإلنتاجية واملعرفة والتصدير وإعطائها األولوية يف ختصيص االنفاق احلك✓

ل االهتمام برفع كفاءة اجلهاز االداري للدولة وتطوير التنمية البشرية و ورفع كفاءة سوق العم✓

.ورفع الطاقة االستيعابية للتعليم العالي وحتسني جودة التعليمالعمانيني  ومهارة 

.التنسيق التام  بني السياسات االسرتاتيجيات العامة  االقتصادية النقدية واملالية✓

.إيالء اهتمام اكرب بالبعد اإلقليمي والبيئي✓

ةو الطاقاللوجستية و اخلدمات السياحة األمن الغذائي و : تطوير خمرجات القطاعات االقتصادية ✓

.رفع معدالت إنتاج النفط والغاز وزيادة احتياطاتهما وإدارة العجز يف موارد الطاقة✓

.تطوير اداء قطاعات السياحة والصناعة والزراعة واالمساك✓

.ةحفز القطاع اخلاص احمللي واالجنيب على االستثمار، وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسط✓

رفع كفاءة السوق املال واالقراضي واملنح ومساهمة البنوك يف النشاط االقتصادي✓

.والبحث العلمي واسرتاتيجية جمتمع عمان الرقمياملعرفة تنفيذ اسرتاتيجية اقتصاد ✓

.تطوير ورفع كفاءة العمل االحصائي وتوجيه النشاط اإلعالمي خلدمة مسرية التنمية➢

ادي االستدامة االقتصادية وبرنامج التنويع االقتصلنجاح توصيات 
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اقةالطهبهمثلاقليميهاقتصاديةكقوةعمانتكونانيفتساهماليتالعواملاستغالل✓

.الشباب،وهبةاجلغرايفواملوقع

علىستهيمنألنهاعمانداخلاملتجددةالطاقةومصادروالغازالنفطوتصنيعاستغالل✓

حبواليالعاملسكانعددزيادةنتيجة%80مناكثر2040عامحتىالعاملياالقتصاد

وارتفاعالطاقةواستهالكاتالنفطاستخراجيفالتقينوالتطور2040اىل25%

2040عامحتى%-60حدوديفوالناميةالناشئةاالسواقيفاملعيشةمستويات

.%80الطاقةوطلبات%50النقلواستخدامات

للتجارةياالسرتاتيجاحملورعمانتصبحكيفحبيثاالسرتاتيجياجلغرايفاملوقعاستغالل✓

ظليفتركياخاللمنواروباوافريقيااالوسطالشرقاىلاسيامنوالرتانزيتالعابرة

االحتياطياتمن%60و%1.5عنالسبعوجمموعةواروباواهلندالصنييفالنموتسارع

يف2ومرات4الفرددخلستضاعف2060عامحبلولالناشئةالدولويفالنقدية

.اضعاف7والصنياهلندبينمااملتقدمةالدول

بجيبلواالستهالكااليراداتلتغذيةاالخرىوااليراداتوالغازالنفطعلىاالرتكازعدم✓

لكبذاملواردنقصوتعويضالسكانحجموتوسعةاالقتصاديةالقوةلتكوينيتعدىأن
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املدنياجملتمعومنظماتافرادمبشاركهوحلوهلااولوياتهاوترتيباالسرتاتيجيةالتحدياتمراجعة✓

ماحيثوالواقعيةاالسرتاتيجيةاحللولووضعتواجههماليتوالتحدياتللشبابواالصغاءخاصةاهميةاعطاء✓

االعمالجلعلكبريعملاملختصةاجلهاتمنيتطلبمما،للشباباملفضلاالختيارهواحلكومةيفالعملزال

جاذبيهاكثراخلاصوالقطاع

ديةاحلدومنهاوباألخصالتشغيلومراكزاحلرةاالقتصاديةاملناطقفيهاووضعاحملافظاتباقتصادياتاالهتمام✓

اداالقتصالستدامةاالسرتاتيجيوالتحدياأللويةهوانهحيثوالتشغيلوالتدريبالتعليموتطويراالهتمام✓

وحتقيقمنهاواملعروضاملهاراتعلىالطلببنيالفجوةتقليصلللعمانيينالتعليميبالمستوىالرتقاءوالوطين

لعرضابنياملنشودةاملؤامةوحتقيقالتنافسيةوالقدرةباإلنتاجيةواالرتقاءالعملسوقالحتياجاتاالستجابة

احملافظاتيفالتشغيلفرصبنيالتبابنيوختفيفالعملسوقيفوالطلب

تقلالثحبيالسنويةالنموونسبوالسكانيةواالجتماعيةاالسرتاتيجيةاالقتصاديةالسياساتبنيالتوازنخلق✓

واملعريفاالنتاجيواالقتصادوالتشغيلالبشريةاملواردلتنميةاملدةطويلهاسرتاتيجياتوضعيتطلبمما%3عن

وخيارفدالواوليسالتشغيليفاالساسيهوالعمانييكونحبيثالتمكنيبسياسةالتعمنيسياسةتستبدلوان

احلكومةيفالعملوليساالساسهيوالريادةاالعمالمتلك

من2040االقتصاديةالرؤيةاسرتاتيجياتبنيالتوازنحتققواجتماعيةوبشريةاقتصاديةسياساتصياغة✓

الرؤيةمقتطفاتمثارمناملواطننيمجيعاستفادةوضماناالقتصاديالنمولثمارمنصفتوزيعأجل

.االقتصادية

.للمواطننياملقدمةاالجتماعيةللخدماتاإلتاحةيفواملستحقنيوالرشادةواجلودةالكفاءةاىلاالنتقال✓

.الدخلحمدودةالفئاتواستهدافمنوًااألقلباملناطقالهتمام✓
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عاثاالنبظاهروجودالعمانيالسكانياهلرمحتليلخاللفمناالقتصاديةالسكانيةبالرتكيبةاالهتمام✓

اىل%1.5يعادلمباالعمانيةاملرآهلدىاخلصوبةتدنيخماطرهنالكانهمع2040عامحتىالشبابي

رماهلتهرمظاهرةاىليؤديوبالتالياملعمرينعددوزيادةالسكانعددتناقصاىليؤديمماالتاريخذلك

,واملانياايطاليااألوربيةالدولمعحادثكماالسكاني

كاتاحملرهمواالبتكاروالبحثوالتدريبالتعليميعترب،حيثاالعمالوريادةوالتدريبالتعليمجتويد✓

اربجتلديهاوسنغافورةوكنداوايسلنداوالصنياالسيويةوالتجارباالقتصاديةلالنطالقةاألساسية

املعلممرتكزاتعلىالرتكيزمععليهاوالبناءالتطبيقوالتجاربهذهمناالستفادةعمانوعلىحيه

.التعليميةاالدارةوحسنواملنهجوالبيئةواملدرسةوالطالب

سةمؤسغرارعلىبذلكاملعنيةاملؤسساتتطويريتطلبمماانواعهامبختلفالريادةمشروعاتتنمية✓

أيسلنداوجتربةماليزيايفومسيدكسنغافورةيفسربنج

الدولةتلكرفاهيةاىلتؤديجداناجحةمستقبليةاسرتاتيجيةيعتربالبشريفاالستثمارحمورتطوير✓

يفستثمارواالكفاءتهامنالكثريستفقدالبشرياالستثماريفالرئيسيمركزهاتوضعالاسرتاتيجيةواي

خاللمناملستدامةالتنميةاساسهيتكونانجيبللمواطناملعرفيةواملهاراتالقدراتوبناءالبشر

لرفاهيةاحتقيقوبالتالي(املتواصلاالقتصاديالنمووحتقيقوالتعليمالصحة)االسرتاتيجيةثالثية

بنيالتوازنحتقيقمن2040عمانرؤيةاليهتصبواماحتقيقيضمنمباواالجتماعيةاالقتصادية

.واملهاراتبالقدراتاملواطنوتسليحواالستثماروالتصنيعاالساسيةالبنيهيفاالستثمار
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اخلطوات التنفيذية    

تصادييقرتح تشكيل منصات  فنية وتنفيذية للقيام بتنفيذ اسرتاتيجيات التنويع االق

:  منصة االقتصاد واملال-1

تتناول تطوير اخليارات والتحول االقتصادي والفرص االقتصاديه ودور القطاع  العام واخلاص والدعم  

ة جانب اهمية حتويل الفرد واجملتمع العماني اىل وحدوالقروض واالنفاق العام و الكفاءة واإلنتاجية إىل

الكريموالعيش الوظيفية يف توفري الفرص احلكومة على االعتماد انتاج يعتمد على نفسه بدل 

:  منصة االطار املؤسسي والسياسات-2

تتناول تطوير وتعديل املؤسسات احلكوميه والسياسات والتشريعات واالجراءات احلكوميه والقرارات 

.احلكومية و الرقابية والتنظيمية 

:  منصة التنمية البشرية والعلم واملعرفة والثقافة واالعالم-3

.واالعالم تتناول تطوير املنظومة التعليميه والتدريب وتعليم املهارات الفرديه واالبتكار واملعرفه والثقافه

:  املعلومات واالحصاءاتمنصة  -4

.  القطاعات كافة الدقيقة والشاملة يف والبيانات واالحصاءات تتناول تطوير املعلومات 
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فرص وخماطر وتوقعات جناح التنويع•

االقتصادي يف سلطنة عمان
احملور الرابع
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عمانونتكانيفتساهماليتالعواملمنجمموعةتوافراىلتشريالعمانيلالقتصاداملستقبليةالنظرة✓

رفعبيتطلمماوالسكاناجلغرايفواملوقعالبرتوغازكيموايهالطاقةهبهومنهااقليميهاقتصاديةكقوة

قوةالتكويناىليتعدىبلاالستهالكتغذيةعلىاجلوانبهذهمثلاالرتكازوعدماالقتصاديةالكفاءة

املواردنقصوتعويضالسكانحجموتوسعةاإلقليميةاالقتصادية

زيادةنتيجة%80مناكثر2040عامحتىاملتجددةالطاقةومصادروالغازالنفطهيمنةتستمر✓

الطاقةواستهالكاتالنفطاستخراجيفالتقينوالتطور2040اىل%25حبواليالعاملسكانعدد

واستخدامات2040عامحتى%-60حدوديفوالناميةالناشئةاالسواقيفاملعيشةمستوياتوارتفاع

%80الطاقةوطلبات%50النقل

رتانزيتوالالعابرةللتجارةاالسرتاتيجياحملورعمانفتصبحلعماناالسرتاتيجياجلغرايفاملوقعريادة✓

أورباوواهلندالصنييفالنموتسارعظليفتركياخاللمنوأروباوافريقيااالوسطالشرقاىلاسيامن

2060عامحبلولالناشئةالدولويفالنقديةاالحتياطياتمن%60و%1.5عنالسبعوجمموعة

اضعاف7والصنياهلندبينمااملتقدمةالدوليف2ومرات4الفرددخلستضاعف

2040عمانرؤيه:هيعمانيفاالقتصاديةالتنميةجناحيفعمانستساعداسرتاتيجيةعواملوجود✓
فاءةكتطوروالعمانينيلدىواملهارةالبشريةالتنميةوتطورالذكيالتحولواالقتصاديالتنويعو

جاذبهبيئةوتوفرياقتصادهمادارةيفالعمانينيومتكنيالعملسوقوتطورلدولهاالدارياجلهاز

واجتماعيوامينسياسياستقرارواستمرارلالستثمارات

•
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التوقعات

صعوبة تحقيق معظم اهداف•
يبرنامج التنويع االقتصاد

استمرار سيطرة اقتصاد •
الريعي على االقتصاد 

الدخول في تباطءاحتمالية •
اقتصادي صعب

صعوبة تحقيق اقتصاد •
المعرفة

ي منافسة اقليمية وعالمية ف•
جذب االستثمارات

إرهاصات عالمية اجتماعية •
واقتصادية

المخاطر

اد ضعف القدرة على التحول اىل اقتص•

ر االنتاج واملعرف والتصدير وتستم

هيمنة النفط والغاز  على االقتصاد 

اع ضعف التشابك االقتصادي بني قط•

النفط والقطاعات األخرى وضعف 

.كفاءة وانتاجية بعض القطاعات 

تهديدات التقنية  على احلياه •

االقتصادية والتشغيل

ورود ارهاصات اجتماعية احتمالية •

واقتصادية

ة ضعف سوق العمل والتمكني وتنمي•

املهارات 

اإلرهاصات والنزاعات االقليمية •

وعاملية

الفرص

النظرة املستقبلية لالقتصاد •

العماني  تشري اىل توافر جمموعة

ون من املوارد  اليت تساهم يف ان تك

عمان كقوة اقتصادية اقليميه 

وجاذبه

وهبه الطاقة  الطبيعة املوارد •

واملوقع اجلغرايف وفتوة السكان

طرة تحقيق وفورة مالية والسي•
على الدين العام على المدى 

القصير

مكاسب اقتصاد المعرفة•

استقرار سياسي وامني •
وعالقات حسنه
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الرسالة

املة  للوصول اىل االستدامة االقتصادية والرفاهية االجتماعية الش

يتطلب

العام من فكر هيدركربوني وحماسيبالتفكري  تغيري منظومة 

قصري املدى

اجي  نتاىل تطوير الكفاءة االقتصادية وتطوير فكر اقتصادي  إ

وتصديري و معريف طويل املدى

وأن يكون اجملتمع والفرد العماني هو اساس النشاط االقتصادي

عمال وادارة واستثمارا ومتلكا 
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فرص استثمارية  واعدة يف سلطنة عمان

37

منافذ اقتصادية
بحرية وبرية 

وجوية

لمعادن وكيماويات

معلومات تقنية
جيدةواتصاالت

مناطق اقتصادية
و حرة

اعادة برامج
هيكلة و

تخصيص 
موارد طبيعية و 

سماك ازراعة و

ة بنية اساسي
متطورة

نفط وغاز 
وطاقه متجددة
وصناعة 
ةالبتروكمياوي

ات قطاع
لةالطاقة والبدي

مقومات 
ة يسياح

صناعات 
وخدمات
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كقوة اقتصادية اقليميةجناح سلطنة عمان مقومات 

38

وطموحةقيادة حكيمة ومستنيرة

واجتماعيوامني إستقرار سياسي 

ء أستراتيجي وشواطيموقع سياحي و جغرافي 
ميل1700ممتدة 

ماك موارد طبيعية كالنفط والغاز والزراعة واالس
واالحجار والطاقة المتجددة والمعادن 

سياسية حسنه يستفاد منهاعالقات 

وودودشغوف وعملي ومضياف شعب 

%60قوة شبابية تصل الى 

صراعمنافذ بحرية مفتوحة على العالم وبعيدة عن ال

(مسندم والروضة والمزيونة وعبري)ومافذ برية 
جويةومنافذ 

خيرانتفاءل 

أن شاء هللا

عمان سعيدة 


