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المقدمة

التسلسل الزمني لرؤية ُعمان 2040
2015
2016

2013

أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﻣﻮاءﻣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

2017

ﻳــﻨــﺎﻳـــﺮ

ﻣــــﺎرس

أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺤﺎور
ورﻛﺎﺋﺰ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻠﺠﺎن
وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺮاﻫﻦ

اﺳﺘﺸﺮاف
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
واﻟﺴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

2018
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2019

ﻣــــﺎرس

ﻳــﻮﻟــﻴـﻮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
واﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ

ﻳــﻨــﺎﻳـــﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺆﺷﺮات
واﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت

إﻋﺪاد
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ
اوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ

2020

دﻳﺴﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

إﻃﻼق وﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺮؤﻳﺔ

إﻧﺸﺎء وﺣﺪة
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
رؤﻳﺔ ﻋُ ﻤﺎن
2040

إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺮؤﻳﺔ

وثيقة رؤية ُعمان 2040
أقر صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم إطالق رؤية ُعمان  2040في ديسمبر .2020
وتتمحور وثيقة الرؤية حول  12أولوية وطنية تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية:

اإلنسان والمجتمع

االقتصاد والتنمية

الحوكمة واألداء المؤسسي

البيئة المستدامة
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مفصل لها ،يشمل التوجه االستراتيجي لألولوية
وتتناول الوثيقة كل أولوية على حدة مع شرح
ّ
وأهدافها والمؤشرات الدولية والوطنية المتعلقة بها ،وتم تحديد األداء المستهدف لكل مؤشر
في عام  2030وعام  ،2040باإلضافة إلى شرح العالقة التي تربط التوجهات االستراتيجية للرؤية
بأهداف التنمية المستدامة .2030

مكونات وثيقة رؤية ُعمان 2040
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محاور وأولويات الرؤية
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ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ

12

أوﻟـﻮﻳـﺔ وﻃﻨﻴﺔ

12

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

75

ﻫـﺪف اﺳﺘـﺮاﺗﻴﺠﻲ

68

ﻣﺆﺷﺮ أداء )وﻃﻨﻲ /دوﻟﻲ(

وحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعمان 2040
أﻏﺴﻄﺲ 2020

)(2019 - 2013

إﻋﺪاد وﺻﻴـﺎﻏﺔ
رؤﻳﺔ ُﻋﻤﺎن 2040

ﻣﺮﺳﻮم ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
رﻗﻢ )(2020/100
ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

إﻃﻼق
رؤﻳﺔ ُﻋﻤﺎن 2040

ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺔ ﻋُ ﻤﺎن 2040

ُأنشئت وحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعمان  2040بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/100
الصادر في  18أغسطس  .2020تتبع الوحدة مجلس الوزراء وتتابع األعمال التي تنفذها الجهات
الحكومية وشبه الحكومية وأدوار مختلف قطاعات الدولة فيما يخص تنفيذ برامج الرؤية ك ً
ال في
نطاق اختصاصه ،باإلضافة لتقديم الدعم الالزم والحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها هذه
الجهات ،مع ضمان التكاملية بينها.
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أبرز األسس التي تعتمد عليها الوحدة لمتابعة تنفيذ الرؤية

الشراكة

المرونة

المسؤولية

التكامل
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إنجــاح الرؤية مسؤوليتنا جميعًا دون استثناء ٌ
كل من موقعه ،وفي حدود
إمكاناته ومسؤولياته ،حيث أعدت الرؤية بمشاركة مجتمعية واسعة.

أُعدت وثيقة الرؤية لتكون مرنة بمؤشـرات قياس أداء قابلة للتحديث
ومواكبة للمتغيرات.

الجهات المعنية بالتنفيذ هي المسؤولة عن ضمان تحقيق مستهدفات
مؤشرات الرؤية.

تم إنشاء الوحدة لمساندة الجهات المعنية بتحقـيق الرؤية وتعزيز
التعاون والتكامل بينها ،ومتابعة قيام هذه الجهات بالتنفيذ وفقًا
للمنهجيات وآليات العمل والخطط التنفيذية المعتمدة.

منهجيات الوحدة في متابعة ودعم جهود تحقيق رؤية ُعمان 2040
 -1ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

آﻟﻴﺔ اªﺳﻨﺎد ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت:

 اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲﻟÇوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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 ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎءاتاﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺴﺎر ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت أوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺮؤﻳﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ
ﻣﺒﺎدرات وﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص وﺗﻔﺎدي
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

 -2ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮؤﻳﺔ
ّ
اﻟـﻤﺮﻛﺒـﺔ
ﻣـﺴـﺎر ﻟـﻤﺘﺎﺑﻌـﺔ دﻗـﻴﻘـﺔ ﻟـﻤﺆﺷـﺮات اﻟـﺮؤﻳـﺔ
وﺑﺎﺧـﺺ اﻟـﻤﺆﺷـﺮات اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ذات اﺛـﺮ اﻟﻌﺎﻟـﻲ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴـﺔ ﺳﻠﻄﻨـﺔ ﻋُ ـﻤﺎن ،ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬـﺎ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺠﻮات وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺮق ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات

 -3اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اوﻟﻮﻳﺎت(
ّ
وﻣﻤﻜﻨﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎم وﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪوري ﻟﻜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ )اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﻨﻈﺎم – اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واªﺟﺮاءات –اﻟﻜﻔﺎءات– اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ووﺿﻊ ﺣﻠﻮل
ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻴﺎس أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮؤﻳﺔ

 -4ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ )اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(

 إﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﻓﺮقاﻟﺘﻮاﺻﻞ واªﻋﻼم
واﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واªدارﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﻣﺴﺎر ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ.
وإﻳﺠﺎد ﻣﺒﺎدرات ﺑﺨﻄﻂ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

 -5ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ )ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ(
ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪي ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻴﻪ
ﻣﺒﺪﺋﻴ Âﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

منظومة المتابعة
لوحة مؤشرات وطنية متكاملة
يعتبر وجود لوحة مؤشرات وطنية متكاملة من أهم عوامل نجاح نظام الرصد والمتابعة ،فهي
تربط مؤشرات الرؤية الرئيسية بالمؤشرات العملياتية القطاعية ومؤشرات البرامج ،بحيث يتم رصدها
وتقييمها بصورة مستمرة على مختلف المستويات.

قياس النتائج
الرئيسية
واألثر
لوحة مؤشرات الرؤية
 مؤشرات الرؤية الوطنية والدولية المؤشرات الرئيسية للمؤسساتالحكومية (المؤشرات المرتبطة

7

بأدوار المؤسسات في تحقيق
الرؤية)

قياس
مستوى اإلنجاز
في الجهود
المبذولة
لوحة متابعة برامج ومبادرات
الرؤية
 متابعة مستوى اإلنجاز للمبادراتوالمشاريع المرتبطة ببرامج الرؤية
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أهم مؤشرات
رؤية ُعمان 2040
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نظرة عامة على أبرز مؤشرات رؤية ُعمان 2040
المؤشرات الدولية:
المــؤشــــر

مؤشر االبتكار العالمي

مؤشر التنافسية العالمية

مؤشر التنافسية العالمية،
ركيزة المهارات

9
مؤشرات الحوكمة العالمية،
الكفاءة الحكومية

مؤشر األداء البيئي

خط األساس

الوضع الحالي

2018

2021

69

76

من  127دولة

من  132دولة

2018

 2020و2021

47

لم يحتسب

من  140دولة
2018

 2020و2021

36

لم يحتسب

من  140دولة
2017

2020

81

88

من  209دولة

من  214دولة

2018

2020

115

من  127دولة

110

من  180دولة

المستهدف
عام 2030

المستهدف
عام 2040

من أفضل

من أفضل

دولة

دولة

40

20

من أفضل

من أفضل

دولة

دولة

30

20

من أفضل

من أفضل

دولة

دول

20

10

من أفضل

من أفضل

دولة

دول

30

10

من أفضل

من أفضل

دولة

دولة

40

20

تحليل أبرز المؤشرات الدولية
بالنظر إلى أداء سلطنة ُعمان في أبرز المؤشرات الدولية للعامين  2020و ،2021يتضح بأن هناك
تحسنًا في تصنيف سلطنة ُعمان في مؤشر االبتكار العالمي بثمانية مراكز ليرتفع تصنيفها إلى
المركز  76في عام  2021مقارنة بالمركز  84في عام  .2020كما شهد مؤشر األداء البيئي تحسنًا
طفيفًا في عام  2020مقارنة بالعام  .2018من جانب آخر ،تراجع تصنيف سلطنة ُعمان في
مؤشرات الحوكمة العالمية  -الكفاءة الحكومية لتعود إلى المركز  88في عام  2020مقارنة
بالمركز  81في عام  ،2017وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة في النصف الثاني من
عام  ،2020والذي من الممكن أن يكون له دورًا إيجابيًا في تحسن المؤشر في التحديث القادم.

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.
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المؤشرات الوطنية:
المــؤشــــر

متوسط نصيب الفرد
من الناتج المحلي
اإلجمالي

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي
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مساهمة القطاعات
غير النفطية في
الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة االستثمار
األجنبي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي
حصة القوى العاملة
العمانية من إجمالي
ُ
الوظائف المستحدثة
في القطاع الخاص

خط األساس

الوضع الحالي

2017

2021

القيمة

7657.1

القيمة

7617.8

المستهدف
عام 2030

المستهدف
عام 2040

ر.ع

ر.ع

نسبة الزيادة:

40%

90%

0.15%

2000-2017

2021

3.6%

القيمة

بالمتوسط

2.95%

2017

2021

61%

72.8%

2017

2020

4.5% 4.12%
2016

زيادة بنسبة

زيادة بنسبة

زيادة بنسبة

5%

أكثر من

زيادة بنسبة

5%

أكثر من

83%

90%

أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

7%

10%

2021

16.5% 11.6%

35%

40%

تحليل أبرز المؤشرات الوطنية
شهدت أبرز المؤشرات الوطنية للرؤية بشكل عام تحسنًا في أدائها في  ،2021ويعزى ذلك إلى
االنتعاش التدريجي لألنشطة االقتصادية بعد بدء انحسار جائحة كوفيد  ،19باإلضافة إلى ارتفاع
أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى رفع اإليرادات النفطية وحركة األنشطة االقتصادية المعتمدة
عليها .وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجماليُ ،يظهر
المؤشر انخفاضًا بسبب االرتفاع الكبير في مساهمة األنشطة النفطية.

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :التعليم والتعلم والبحث
العلمي والقدرات الوطنية
التوجه االستراتيجي :تعليم شامل وتع ّلم مستدام ،وبحث
وطنية منافسة
علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات
ّ
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي بناء كفاءات وقدرات وطنية مؤهلة
ومنافسة ،وتحقيق االستفادة من مخرجات البحث العلمي ،وإيجاد منظومة
متكاملة ومستدامة لدعم االبتكار.

مؤشر االبتكار العالمي

محور :اإلنسان والمجتمع

11

11

دولي

ّ
مركب يقيس أداء االبتكار في الدول عبر مدخالت ومخرجات االبتكار،
مؤشر
وتقاس مدخالت االبتكار بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية
األساسية وتطور األسواق وتطور األعمال التجارية ،أما مخرجات االبتكار
فتقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا واإلبداع.
المستهدف 2030

المستهدف 2040

القيمة > 41.19
أو من أفضل  40دولة

القيمة > 51.98
أو من أفضل  20دولة

تصنيف سلطنة ُعمان/القيمة

84

76

80
تحسن
ُّ

29.4

2021

26.5

2020

30.98

2019

القيمة
التصنيف

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :الرفاه والحماية االجتماعية
التوجه االستراتيجي :حياة كريمة مستدامة للجميع
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي إيجاد منظومة حماية اجتماعية
فعالة ،وتحسين مستوى المعيشة والرفاه لكافة فئات المجتمع.

دولي

مـؤشر تنمية الشباب

مؤشر يقيس فعالية الشباب وتنميتهم في عدة محاور رئيسية وهي
التعليم والصحة وفرص العمل والمشاركة السياسية والمشاركة المدنية.

محور :اإلنسان والمجتمع

12

المستهدف 2030

المستهدف 2040

القيمة > 0.717
أو من أفضل  40دولة

القيمة > 0.737
أو من أفضل  30دولة

12

تصنيف سلطنة ُعمان/القيمة

99
تحسن
ُّ

52

0.611
2016

0.769

القيمة
التصنيف

2020

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :الرفاه والحماية االجتماعية

وطني

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي (باألسعار الثابتة)

مؤشر يحسب الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة على عدد السكان.

محور :اإلنسان والمجتمع

13

المستهدف 2030

المستهدف 2040

زيادة بنسبة 40%

زيادة بنسبة 90%

13

القيمة التي حققتها سلطنة ُعمان
7657.1

ر.ع

7514.6

0.15%

-0.1.35%

-0.1.11%

2020

2019

ر.ع

تحسن
ُّ

0.37%

2021

ر.ع

7533.0

ر.ع

7645.9

(القيمة المرجعية)

 7617.8ر.ع ()1

2018

2017

القيمة
نسبة
الزيادة

( )1تم تحديث سنة أساس حساب الناتج المحلي (أساس  )2018في الكتاب اإلحصائي السنوي 2021

مالحظة :تحسن كبير مقارنة بـ  2020بعد ارتفاع الناتج المحلي في .2021
* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :القيادة واإلدارة االقتصادية
التوجه االستراتيجي :قيادة اقتصادية ديناميكية
بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي إيجاد قيادة اقتصادية فاعلة وصانعة
لقرارات متكاملة وسريعة ،ومواكبة للتغيرات االقتصادية واالجتماعية.

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

وطني

مؤشر عام يحسب نسبة التغير السنوي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

14

 5%سنويًا

 5%سنويًا

القيمة التي حققتها سلطنة ُعمان

2.95%

-3.20%

-1.13%

1.29%

2021

2020

2019

0.30%

محور :االقتصاد والتنمية

14

المستهدف 2030

المستهدف 2040

2018

2017

تحسن
ُّ

القيمة

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :التنويع االقتصادي واالستدامة المالية
التوجه االستراتيجي :اقتصاد متنوع ومستدام قائم على
التقنية والمعرفة واالبتكار ،أطره متكاملة وتنافسيته متحققة،
مستوعب للثورات الصناعية ،ويحقق االستدامة المالية
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي بناء اقتصاد متنوع ومتين ،وتحقيق
االستدامة المالية واالقتصادية.

المؤشرات
اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

محور :االقتصاد والتنمية

15

15

وطني

مؤشر يقيس نسبة اإلنفاق الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
سنويًا.
المستهدف 2030

المستهدف 2040

34%

25%

القيمة التي حققتها سلطنة ُعمان

37.6%

45.4%

39%

38.7%

39.5%

2019

2018

تحسن
ُّ
القيمة

2021

2020

2017

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :التنويع االقتصادي واالستدامة المالية

نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج
المحلي اإلجمالي

محور :االقتصاد والتنمية

16

وطني

مؤشر يقيس نسبة إجمالي الدين العام التراكمي إلى الناتج المحلي
اإلجمالي.
المستهدف 2030

المستهدف 2040

ال يتجاوز 60%

ال يتجاوز 60%

16

القيمة التي حققتها سلطنة ُعمان

67.7%* 63%

55.9%

47.5%
41.1%

تحسن
ُّ
القيمة

2021

2020

2019

2018

2017

*أرقام مبدئية للعام  2020من تقرير البنك المركزي للعام 2020
* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :حوكمة الجهاز اإلداري
للدولة والموارد والمشاريع
التوجه االستراتيجي :جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع
للمستقبل ،قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي رفع كفاءة الجهاز اإلداري
للدولة وجودة األعمال والمشاريع الحكومية.

المؤشرات
مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية

محور :الحوكمة واألداء المؤسسي

17

17

دولي

مؤشر يقيس تطور األداء الحكومي من خالل التحول الرقمي الحكومي
وله ثالثة محاور أساسية :الخدمات اإللكترونية ،والبنية األساسية لالتصاالت،
والكفاءات البشرية.

المستهدف 2030

المستهدف 2040

القيمة > 0.8301
أو من أفضل  20دولة

القيمة > 0.8783
أو من أفضل  10دول

تصنيف سلطنة ُعمان/القيمة

50

63

0.7749

0.6846

2020

2018

تحسن
ُّ
القيمة
التصنيف

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :حوكمة الجهاز اإلداري
للدولة والموارد والمشاريع

مؤشرات الحوكمة العالمية  -سيادة القانون

محور :الحوكمة واألداء المؤسسي

18

18

دولي

مؤشر استطالعي ُيعنى بقياس ثقة الناس في :تطبيق الحكومة للقوانين -
جودة العقود وتطبيقها  -حقوق التملك  -منظومة الشرطة  -منظومة
القضاء وانطباعهم عن مستوى الجريمة والعنف في بلد ما.

المستهدف 2030

المستهدف 2040

القيمة > 1.2
أو من أفضل  30دولة

القيمة > 1.8
أو من أفضل  10دول

تصنيف سلطنة ُعمان/القيمة

67
61

60
0.62
2020

تحسن
ُّ

0.55
2019

0.46

القيمة
التصنيف

2018

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

األولوية :البيئة والموارد الطبيعية
التوجه االستراتيجي :نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية
البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا لالقتصاد الوطني
تستهدف هذه األولوية بشكل رئيسي إيجاد بيئة مستدامة خالية من التلوث،
وتحقيق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية ،وتنويع مصادر الطاقة المتجددة،
وترشيد استهالك الطاقة ،وتحقيق األمن الغذائي.

المؤشرات
مؤشر األداء البيئي

محور :البيئة المستدامة

19

دولي

مؤشر يحدد مدى التزام الدول بالسياسات البيئية العالمية وتوجهاتها
نحو مستقبل بيئي مستدام .ويندرج تحته  32مؤشر فرعي يقيس التنوع
البيولوجي والموائع ،وجودة الهواء ،والمناخ والطاقة ،والمياه والصرف
الصحي ،ومصائد األسماك ،وموارد المياه ،والتعرض للمخاطر البيئية.

19

المستهدف 2030

المستهدف 2040

القيمة > 65.46
أو من أفضل  40دولة

القيمة > 74.69
أو من أفضل  20دولة

تصنيف سلطنة ُعمان/القيمة

2018
2020

51.32
127
38.5
110

تحسن
ُّ
القيمة
التصنيف

* التقرير ال يشمل كافة المستجدات المتعلقة بالمؤشرات ،حيث أن صدور بعض المؤشرات يأتي في وقت الحق من العام.

التقرير السنوي 2021

جهود تحقيق
رؤية ُعمان 2040
تنقسم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق
رؤية ُعمان  2040عبر مسارين رئيسيين:
20

األول:
المســـار العــام الــذي يتضمــن البـــرامج
والمبــــادرات والمشـــاريع فــي مختلـــف
األولويات الوطنية.
الثاني:
مسار البرامج الوطنية وتعتبر برامج ذات
طبيعة مس ّرعة ،تم تصميمها وفقًا
لمنهجية المتابعة المكثفة لتحقيق
األولويات الوطنية لرؤية ُعمان .2040

التقرير السنوي 2021

21

الجهود القائمة في األولويات الوطنية

محور :اإلنسان والمجتمع

هناك جهود حثيثة تبذل في مختلف األولويات الوطنية لرؤية ُعمان
 ،2040سواء كانت على شكل مراسيم سلطانية ،أو أوامر وتوجيهات
سامية ،أو مبادرات ومشاريع ،أو أنظمة وقوانين ،نلخصها فيما يلي:

21

األولوية :التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية
 إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التوجيهات السامية بشأن تطبيق التعليم المهنيوالتقني في التعليم ما بعد األساسي
 مبادرات لتشجيع االستثمار في قطاع التعليم مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس مبادرات تمكين وتنمية القدرات الوطنية بالمهاراتالمطلوبة في المجاالت االستثمارية واالقتصادية

التقرير السنوي 2021

األولوية :الصحة
 مبادرات لتشجيع االستثمار في القطاع الصحي مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاعالصحي

محور :اإلنسان والمجتمع

22

22

األولوية :الرفاه والحماية االجتماعية
 مبادرة منظومة الحماية االجتماعية صدور نظام األمان الوظيفي إنشاء صندوق وطني للحاالت الطارئة تقديم الدعم المالي المناسب لجمعيات المرأةالعمانية ومراكز تأهيل ذوي اإلعاقة

األولوية :المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية

 مبادرات لتشجيع االستثمار في قطاعات الرياضة /الشباب  /الفن

التقرير السنوي 2021

األولوية :القيادة واإلدارة االقتصادية

 من بين األعمال التي تناقشها اللجنة الماليةواالقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء
المواضيع المرتبطة بالبرامج والمبادرات المتعلقة
باألولويات االقتصادية والمالية للرؤية

محور :االقتصاد والتنمية

23

23

األولوية :القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي
 إطالق الحزمة األولى من مشاريع ومبادراتالبرنامج الوطني لالستثمار وتنمية الصادرات
«نزدهر»
 تنفيذ عدد من المشاريع /الخدمات الحكوميةبالشراكة مع القطاع الخاص

األولوية :أولوية سوق العمل والتشغيل

 المبادرات الجاري تطويرها بواسطة فريق البرنامجالوطني للتشغيل «تشغيل»
 األوامر السامية بتمويل البرامج الخاصة بريادةاألعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التقرير السنوي 2021

األولوية :التنويع االقتصادي واالستدامة المالية
 تم تطوير العديد من المبادرات والمشاريع ضمنالبرنامج الوطني للتوازن المالي
 -تطوير برنامج لتمكين قطاعات التنويع االقتصادي

24

محور :االقتصاد والتنمية

 -إيجاد منظومة متكاملة للمواصفات والمقاييس

24

األولوية :تنمية المحافظات والمدن المستدامة
 مبادرات تسهم في تطوير محافظة مسندم مشروع تطوير محافظة البريمي مبادرات تسهم في تعزيز االستثمار في قطاعيالتطوير العقاري والخدمات البلدية
 األوامر السامية برفع المبالغ المخصصة لبرنامجتنمية المحافظات من  10مليون ر.ع إلى  20مليون
ر.ع لكل محافظة

التقرير السنوي 2021

األولوية :حوكمة الجهاز اإلداري للدولة والموارد والمشاريع
 المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلةالجهاز اإلداري للدولة
 األوامر السامية بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار25

محور :الحوكمة واألداء المؤسسي

 األوامر السامية بإنشاء وحدة مستقلة تتبع جاللةالسلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية
 مشروع منظومة األداء الفردي والمؤسسي (إجادة) مبادرات لتبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها -مشروع خصخصة بعض الشركات الحكومية

25

 مبادرة تطوير مجلس المناقصات ليشتمل على(المحتوى المحلي  /الشراء االستراتيجي  /متابعة
المشاريع الحكومية  /المناقصات)
 برنامج الخطط السنوية للجهات ووضع مؤشراتأدائها
 -إطالق البرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي

األولوية :التشريع والقضاء والرقابة

 مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط اإلجراءاتالحكوميـة المرتبطـة بمنظومــــة التشـــريعات
والقضاء
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 وضع السياسات واإلجراءات الالزمة للتعامل معمعدالت انبعاثات الكربون

محور :البيئة المستدامة
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األولوية :البيئة والموارد الطبيعية

 مشاريع استغالل الموارد الطبيعية المتجددةإلنتاج الطاقة
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 إدارة قطاع النفايات وتحويله لقطاع اقتصادي مبادرات لتعزيز األمن الغذائي (مخرجات مختبراألمن الغذائي)
 األوامر السامية بإنشاء محمية خور خرفوت األثريفي محافظة ظفار
 -مشاريع الهيدروجين األخضر
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البرنامج الوطني
لالستدامة المالية

الـبرامج الوطنية
البرنامج الوطني
للتشغيل

البرنامج الوطني
لالستثمار وتنمية
الصادرات (نزدهر)

برنامج التحول
الرقمي الحكومي

البرامج الوطنية هي برامج مكثفة قصيرة أو متوسطة
بناء على متطلبات المرحلة وأهداف خطط
المدى ُتصاغ
ً
التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية
عُ مان  ،2040بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات
المعنية .وتعتبر هذه البرامج محركًا رئيسيًا لألولويات
الوطنية لرؤية عُ مان  .2040فكل برنامج وطني يتضمن عدة
مبادرات ومشاريع تندرج تحت معظم محاور رؤية عُ مان
 2040وتخدم عدة أولويات ،وتشرف على تنفيذ البرامج
الوطنية الجهات المعنية بالقطاعات.
وفي ضوء األوضاع والتحديات التي فرضت نفسها منذ
إطالق الرؤية ،مثل تضخم الدين العام ،وتراجع مستويات
التصنيفات االئتمانية لسلطنة عُ مان ،وانخفاض أسعار
النفط وعدم استقرارها ،فض ً
ال عن التأثيرات الناجمة عن
جائحة كوفيد  ،19ارتأت الوحدة أهمية أن تتركز جهود
المرحلة األولى من عمر تنفيذ الرؤية على االستدامة المالية
واالقتصادية وذلك بما يتسق مع مستهدفات الخطة
وبناء عليه ،رفعت الوحدة
الخمسية العاشرة (.)2025-2021
ً
تصورًا إلى المقام السامي -حفظه اهلل ورعاه -بشأن إطالق
برنامجين وطنيين :البرنامج الوطني لالستدامة المالية
والبرنامج الوطني لالستثمار وتنمية الصادرات .وتمت
مباركة التصور المقترح من قبل المقام السامي -حفظه
اهلل ورعاه.-

البرامج الوطنية

اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ُﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺒﺎدرات
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

28

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺗﺸﻐﻴﻞ(
ُﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈدارة ﻣﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد
ﺣﻠﻮل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ.

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :وزارة اﻟﻌﻤﻞ

* تخضع مستهدفات البرامج الوطنية وفترتها الزمنية ومبادراتها ومشاريعها للمراجعة والتقييم بشكل مستمر.
التقرير السنوي 2021

البرامج الوطنية

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات )ﻧﺰدﻫﺮ(
ُﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺣـﺪ اﻟﻤﺤـﻔـﺰات ﺿـﻤـﻦ ﻣـﻨــﻈـﻮﻣـﺔ دﻋـﻢ
اﻻﻗــﺘـﺼﺎد اﻟﻮﻃـﻨـﻲ ،وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻤﻜﻴﻦ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ.
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮوﻳﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ُﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وا«ﺑﺪاع ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻧﻤﺎذج ا®ﻋﻤﺎل وإﻳﺠﺎد
ﻗﻨﻮات وأدوات ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ.
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

*يعتبر برنامج التحول الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للبرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي
* تخضع مستهدفات البرامج الوطنية وفترتها الزمنية ومبادراتها ومشاريعها للمراجعة والتقييم بشكل مستمر.
التقرير السنوي 2021
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لالطالع على النسخة الرئيسية
للتقرير السنوي ،2021
يرجى مسح الباركود أدناه:
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