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 حاتم بن بخيت الشنفري

 مؤتمر التنمية المستدامة بين التخطيط والواقع

 2013فبراير  17-16 

 خطط التنمية بين المستهدف والمنجز 
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 المحتويات
 

منهجية التخطيط في السلطنة 

 

الفرص المتاحة للسلطنة حاليا 

 

عمان التي نريد 

 

الخالصه والتوصيات 
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  خطط التنمية في المرحلة االولى

 ( 1980 – 1976) خطة التنمية الخمسية االولى 

 ( 1985 – 1981) خطة التنمية الخمسية الثانية 

 ( 1990 – 1986) خطة التنمية الخمسية الثالثة 

 (1995 –1991) خطة التنمية الخمسية الرابعة 
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1995 –1975 خطط التنمية في المرحلة االولى    

   العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي تقف الى جوار اإليرادات
 النفطية وتحل محلها في المستقبل  

   زيادة نسبة االستثمارات الموجهة الى المشروعات المغلة للدخل وعلى
 وجه الخصوص في مجاالت الصناعة والتعدين والزراعة واألسماك 

  االهتمام بتنمية الموراد البشرية المحلية حتى تتمكن من القيام بدورها
 كاماًل في االقتصاد العماني

   توزيع االستثمارات جغرافيًا بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق
البالد وسائر اهلها وحتى يزول التفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف  

 تقدمًا األقلالمناطق مع ايالء أولوية خاصة للمناطق 
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للمرحلة الثانية خطة التنمية 2020-1996  

2020عمان : الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني   

والمتجدد المستمر االقتصادي التنويع تحقيق 

وتطويرها االساسية والتعليمية الصحية الخدمات توفير 

مهارتهم وتنمية العمانيين المواطنين تدريب  

المعيشي المستوى تعزيز الى تهدف سياسات انتهاج 

  للمواطن

  المختلفة الدخل وفئات المناطق بين فيما التباين تخفيض على والعمل–

  التنمية عملية ثمار من المواطنين كافة استفادة وضمان
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 الفرص المتاحة للسلطنة حاليا

 السكان-

 (نفط وغاز)الثروة الطبيعية -
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2011اإلحتياطي المؤكد من النفط الخام في نهاية   
النسبة من اإلحتياطي   عدد سنوات اإلنتاج

 العالمي
 الدولة

 فنزويال % 17.9 100+

 السعودية % 16.1 65.2

 كندا % 10.6 100+

 إيران % 9.1 95.8

 العراق % 8.7 100+

 روسيا % 5.3 23.5

 الواليات المتحدة اإلمريكية % 1.9 10.8

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

2012يونيو  –التقرير اإلحصائي السنوي لشركة  بي بي  : المصدر  



2011اإلحتياطي المؤكد من النفط الخام في نهاية   

 الدولة النسبة من اإلحتياطي العالمي عدد سنوات اإلنتاج

 السعودية % 16.1 65

 الكويت % 6.1 97

 اإلمارات % 5.9 81

 قطر % 1.5 39

 عمان % 0.3 17

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

2012يونيو  –التقرير اإلحصائي السنوي لشركة  بي بي  : المصدر  



2011اإلحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في نهاية   

 الدولة النسبة من اإلحتياطي العالمي عدد سنوات اإلنتاج

 روسيا % 21.4 74

 إيران % 15.9 100+

 قطر % 12.0 100+

 تركمانستان % 11.7 100+

 الواليات المتحدة اإلمريكية % 4.1 13

 السعودية % 3.9 82

 اإلمارات % 2.9 100+

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

2012يونيو  –التقرير اإلحصائي السنوي لشركة  بي بي  : المصدر  



2011اإلحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في نهاية   

 الدولة النسبة من اإلحتياطي العالمي عدد سنوات اإلنتاج

 قطر % 12.0 100+

 السعودية % 3.9 82

 اإلمارات % 2.9 100+

 الكويت % 0.9 100+

 عمان % 0.5 36

 البحرين % 0.2 27

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

2012يونيو  –التقرير اإلحصائي السنوي لشركة  بي بي  : المصدر  



 عمان التي نريد

  صياغة رؤية إستراتيجبة جديده لتحقيق

 التنمية المستدامه للسلطنة
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2011اإلحتياطي المؤكد للسلطنة في نهاية   

 النسبة من اإلحتياطي العالمي عدد سنوات اإلنتاج

 النفط الخام  % 0.3 17

 الغاز الطبيعي  % 0.5 36

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

2012يونيو  –التقرير اإلحصائي السنوي لشركة  بي بي  : المصدر  
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التنمية مفهوم علىعامة نظرة   

تعريف التنمية؟ 

 التنمية عملية توسيع الخيارات اإلنسانية في المجاالت

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

 معادلة التنمية اإلنسانية

 الفرص االقتصادية والسياسية و االجتماعية  = لقدرات اإلنسانية ا

تنمية القدرات اإلنسانية تتم من خالل الصحة والتعليم واكتساب المهارات 

 الفرص االقتصادية تتمثل بالتشغيل 

 الفرص السياسة تتمثل في المشاركة باتخاذ القرارات 
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 هدف التنمية

 

إيجاد بيئة تمكن اإلنسان من التمتع بحياة 

  طويلة وصحية وخاّلقة



 

17 



 الخالصة
 أكثر مرور وبعد ،الرؤية وضوح يتطلب للمستقبل التخطيط

 فإنه ،2020 عمان المستقبلية الرؤية إعتماد على سنة 18 من

 األعتبار بعين تأخذ للسلطنة جديدة رؤية إستحداث األهمية من

 من وتبرزه فرص من توفرة وما الحالية المرحلة مستجدات

  .والطويل والمتوسط القصير المدى على تحديات

 األنية التحديات معالجة على والتركيز الرؤية وضوح فعدم

 شأنه من منهجية خطة دون عمل عن الباحثين مشكلة مثل

 على واليساعد ويضعفة الخاص القطاع جهود يشتت أن

 بشقيه المحلي اإلستثمار يوجه وال األجنبي اإلستثمار جذب

 .والتنافسية اإلنتاجية نحو والخاص العام
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 الخالصة

تحضى للسلطنه جديده مستقبليه رؤية فوضع 

 حقيقيه شراكة صياغة تتطلب والتوافق باإلجماع

 قبل من فّعاله ومساهمه والخاص العام القطاع بين

   .المدني المجتمع

 وقابلة محددة أهداف  إعتماد الرؤيه وضع ويتبع–

  لتحقيق األولويات  تحديد يتم ثم الرؤية، لتحقيق للقياس

 .المعتمدة األهداف
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 التوصيات 

  أهمية صياغة رؤية إستراتيجبة جديده لتحقيق التنمية

 :المستدامه للسلطنة ترتكز على

 السعي لتحقيق العيش الكريم ألبناء هذا الوطن  –

بناء طاقات وطنيه خاّلقة تساهم بفاعلية في رسم عملية  –

 التحول الكبير والمنشود في هيكل اإلقتصاد الوطني  

 المحافظه على ماتحقق من منجزات وتعزيزها–

 



21 

 شكرا على حسن المتابعة


