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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

مر�ســــوم �ســــلطانى
 رقـــم 2011/1 

باعتماد خطة التنمية اخلم�سية الثامنة 2011م - 2015م

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
 وعلى قانون التنمية القت�سادية ل�سنة 1975م ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 80/1 باإن�ساء �سندوق الحتياطى العام للدولة ، 
واملحاور  اخلام�سة  اخلم�سية  التنمية  خطة  باعتماد   96/1 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  وعلى 

الأ�سا�سية لالقت�ساد العمانى ،
وحر�سا على اإر�ساء الدعائم الأ�سا�سية ل�ستدامة التنمية من خالل موا�سلة العمل التنموى 

فى اإطار ا�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى 1996م - 2020م ، 
وتاأكيدا على �سرورة اإيالء اأهمية اأكرب لتطوير املجالت الجتماعية وتنمية املوارد الب�سرية ،

 وبهدف ت�سريع وتائر التنويع القت�سادى ، 
وتعزيزا لدور القطاع اخلا�ص فى م�سرية التنمية وتطويرا مل�ساركته فى براجمها ، 

وفــى �ســوء مـــا تو�ســـل اإليــه جملـــ�ص الـــوزراء واجلهـــات التــى �ساهمـــت فــى الإعـــداد للخطـــة 
من نتائج فى هذا ال�سدد ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :
تعتمد خطــة التنميــة اخلم�سيـــة الثامنــة 2011م - 2015م املو�سحــة اأهدافهــا فــى امللحــق 

رقم )1( املرفق .
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املــادة الثانيــــة :
يراعى فى تنفيذ اخلطة اللتزام باملرتكزات الأ�سا�سية لإطارها املاىل الواردة فى امللحق 

رقم )2( املرفق .

املــادة الثالـثــــة :
على وزارة القت�ساد الوطنى ن�سر تفا�سيل خطة التنمية اخلم�سية الثامنة فى تقارير 

خا�سة ت�سدر لهذا الغر�ص .

املــادة الرابعــة :
على جميع الوزارات واجلهات احلكومية تنفيذ خطة التنمية اخلم�سية الثامنة امل�سار 

اإليها دون اإخالل باأحكام القانون املاىل وقانون املناق�سات .

املــادة اخلام�سة :
جترى اللجنة العليا الرئي�سية خلطط التنمية اخلم�سية تقييما �سنويا للخطة تراعى 

فيه املتغريات القت�سادية التى تطراأ على ال�ساحتني الداخلية واخلارجية .

املــادة ال�ساد�سة :
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2011م .

�سـدر فى : 26 من حمرم �سنة 1432هـ
املـوافـــق : 1    من ينايـر �سنة 2011م 

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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امللحق رقم )1(
ب�ساأن اأهداف خطة التنمية اخلم�سية الثامنة  ) 2011م - 2015م (

يقل  القت�سادى ل  للنمو  اإىل حتقيق معدلت  بال�سعى  النمو  تعزيز فر�ص موا�سلة   -  1
متو�سطها ال�سنوى بالأ�سعار الثابتة لفرتة اخلطة عن ثالثة فى املائة )3%( ، وذلك من 
خالل حفز الطلب املحلى وتنمية ال�سادرات وت�سجيع ال�ستثمار ، وو�سع ا�سرتاتيجية 
لرفع الإنتاجية ، وال�ستغالل الأمثل للرثوات الطبيعية والطاقات الإنتاجية والبنية  

الأ�سا�سية القائمة .

2 - العمل على حتقيق معدلت ت�سخم منخف�سة طوال فرتة اخلطة من خالل تطوير 
اأ�ساليب الرقابة على الأ�سواق وتوعية امل�ستهلكني ، وت�سجيع املوردين على تنويع وتو�سيع 

م�سادر وارداتهم من ال�سلع .

3 - الهتمام باملجالت الجتماعية مع الأخذ فى العتبار التوازن بني خمتلف املحافظات 
من  املواطنني  بحياة  لالرتقاء  املكر�سة  اجلهود  موا�سلة  خالل  من  وذلك  واملناطق 
خالل تو�سيع نطاق اخلدمات الجتماعية الأ�سا�سية واخلدمات الثقافية والريا�سية 

وذلك مبا يتنا�سب مع املوارد املتاحة .

ت�سجيع  خالل  من  الوطنية  العاملة  للقوى  جديدة  عمل  فر�ص  توفري  فى  التو�سع   -  4
حمافظة  خارج  خا�سة  العالية  العمل  كثافة  ذات  القطاعات  فى  اخلا�ص  ال�ستثمار 
م�سقط وال�ستمرار فى �سيا�سة التعمني والإحالل وتطويرها ، والعمل على حت�سني 

درجة املواءمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل .

5 - ال�سعى اإىل حتقيق معدلت التحاق تامة فى التعليم العام ، ورفع الطاقة ال�ستيعابية 
فى التعليم العاىل مع الرتكيز على التخ�س�سات التى يحتاجها �سوق العمل ، للو�سول 
والرتقاء باجلودة واحلفاظ عليها وفق املعايري الدولية فى كل املراحل ، مع الأخذ 
فى العتبار الإمكانات املالية للحكومة و�سرورة العمل على درا�سة توجهات جديدة 
ت�ساعد فى تنويع م�سادر متويل قطاع التعليم مبراحله وجمالته املختلفة  اإىل جانب 

ت�سجيع زيادة ال�ستثمار اخلا�ص فى القطاع .
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اإعطاء الأولوية فى تخ�سي�ص الإنفاق احلكومى لتوفري  6 - التاأكيد على ال�ستمرار فى 
اخلدمات الجتماعية من �سحة وتعليم عام واإ�سكان وتوفري املياه وخدمات ال�سرف 
ال�سحى بجانب تطوير قطاعات النفط والغاز ، مع العمل على برجمة الإنفاق بحيث 
يخدم اأهداف ال�سيا�سة املالية كاآلية اأ�سا�سية حلفز الطلب املحلى دون الإخالل ب�سروط 

ومتطلبات ا�ستدامة اأو�ساع املالية العامة فى املدى املتو�سط .

املرحلة من خطة  املدنية  للوزارات  الإمنائى  الربنامج  ا�ستكمال م�ساريع  العمل على   -  7
التنميــة اخلم�سيــة ال�سابعــة ، والرتكيــز فــى تخ�سيــ�ص اعتمــادات امل�ساريــع اجلديــدة 
خلطة التنميــة اخلم�سيــة الثامنة علــى القطاعــات الجتماعيــة والبنيــة الأ�سا�سيــة ، 

وامل�ساريع ذات اجلدوى القت�سادية وتلك التى حتقق اأهداف اخلطة .

ال�ستقرار  حتقيق  يكفل  مبا  واملالية  النقدية  ال�سيا�سة  بني  التن�سيق  وتعزيز  تكثيف   -  8
وحفز النمــو القت�ســادى ، وكذلــك حفــز قطــاع امل�ســارف علــى زيــادة حجــم الئتمــان 
امل�سرفى خا�سة للقطاعات الإنتاجية وت�سجيع الدخار ، وتبنى البنك املركزى العمانى 
املال من خالل دعمه وتطوير  الثقة فى قطاع  ، وتعزيز  لآليات مبتكرة تخدم ذلك 
اأ�ساليب الإ�سراف عليه ، وزيادة اهتمام القطاع امل�سرفى باإقرا�ص املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة . 

املحافظات  احتياجات  على  بالتعرف  للتنمية  الإقليمى  بالبعد  اأكرب  اهتمام  اإيالء   -  9
فى  توفريها  اإىل  وال�سعى  الإنتاجية  وامل�ساريع  الجتماعية  اخلدمات  من  واملناطق 

حدود الإمكانات املالية املتاحة .

والطلب  املائية  املوارد  الفجوة بني عر�ص  وتقلي�ص  املياه  اإىل تطوير موارد  ال�سعى   -  10
عليها  من خالل زيادة اإنتاج املياه املحالة وحفر الآبار وتر�سيد ال�ستخدام ، وذلك فى 

�سوء ما جاءت به اخلطة الرئي�سية ملوارد املياه .

11 - ال�ستمرار فى تبنى ال�سيا�سات الهادفة اإىل رفع معدلت  اإنتاج النفط والغاز والتو�سع 
�سيا�ســات مراجعــة  تبنــى  احتياطياتهمــا وموا�سلــة  لزيادة  ال�ستك�ســاف  فــى عمليــات 
الحتياطيات احلالية ، وموا�سلة ا�ستخدام اأ�ساليب  متقدمة فى عمليات ال�ستخراج 
وال�ستك�ســاف وتقييــم الحتياطيــات ، مــع حــث ال�سركــات العاملــة فــى القطاعني علــى 
وتقييم جهود هذه  ومتابعة   ، التكلفة  بفاعلية خلف�ص  تت�سم  اإنتاجية  اأ�ساليب  تبنى 

ال�سركات على هذا ال�سعيد .
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فى  العجز  لإدارة  الطاقة  ا�سرتاتيجية  فى  املقرتحة  وال�سيا�سات  البدائل  اعتماد   -  12
اإمدادات موارد الطاقة ، خا�سة بديل اإدارة الطلب على الغاز ، لتحقيق التوازن بني 
العر�ص والطلب ، وذلك من خالل اللتزام بكميات الغاز املخ�س�سة للم�ساريع وفقا 
لالتفاقيات املربمة حاليا مع مراجعة ذلك فى �سوء نتائج درا�سات زيادة الحتياطيات 
وتقييمها واجلهود املبذولة جتاه ا�سترياد الغاز من اخلارج ، ورفع كفاءة ا�ستخدام الغاز 
خا�سة فى قطاع الكهرباء ، والعمل على اإنتاج الكهرباء من خالل الطاقة املتجددة . 

13- تعزيز فر�ص ا�ستدامة التنمية ال�سياحية لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 
 ، والطبيعى  الثقافى  والإرث  الطبيعية  ومواردها  البيئة  على  املحافظة  خالل  من 
مع بذل املزيد من اجلهود لت�سجيع ال�سياحة الداخلية ، وتكثيف الرتويج ال�سياحى 
اخلارجى خا�سة فى الدول املجاورة وتو�سيع نطاقه لي�سمل الأ�سواق النا�سئة و�سمان 
املناف�سة  تفر�سها  التى  للتحديات  بكفاءة  الت�سدى  يكفل  مبا  ال�سياحى  املنتج  جودة 
احلاىل  النكما�ص  ظل  فى  خا�سة  لل�سياحة  العاملى  ال�سوق  بها  يت�سم  التى  القوية 

لالقت�ساد العاملى .

14 - العمل على تنفيذ ال�سرتاتيجية ال�سناعية خا�سة فيما يت�سل بتطوير �سناعة تقنية 
وال�سناعات   ، املعرفية  الكثافة  ذات  الإلكرتونية  والأعمال  والربجميات  املعلومات 
البرتوكيماوية وجتارة املناطق احلرة و�سناعة التجميع واإعادة الت�سدير وال�سناعات 
وتوفري  ال�ستثمار  وت�سجيع  املوؤ�س�سية  الأطر  اإ�سالح  خالل  من  وذلك   ، ال�سياحية 

الكوادر املوؤهلة وت�سجيع البحث العلمى فى هذه املجالت .

15 - اإيالء اهتمام خا�ص بتطوير قطاعى الزراعة والأ�سماك لتعزيز الأمن الغذائى وتوفري 
فر�ص عمل للقوى العاملة الوطنية باملناطق الريفية .

لالقت�ساد  التناف�سية  القدرة  وتعزيز  ال�ستثمار  على  املحلى  اخلا�ص  القطاع  حفز   -  16
الوطنى على جذب ال�ستثمار الأجنبى فى ظل تقل�ص تدفقاته عامليا ، وذلك من خالل  
املتعلقة  وال�سريبية  والقانونية  التنظيمية  الأطر  فى  التح�سينات  من  املزيد  اإدخال 
بعمل القطاع اخلا�ص ، وحثه على القيام مب�سوؤوليته الجتماعية خا�سة فيما يت�سل 
بتوفري فر�ص عمل للقوى العاملة الوطنية وتدريبها ، وحتقيق التكافل الجتماعى 

وتنمية املجتمعات التى يعمل فيها .
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17 - تكثيف اجلهود املت�سلة بتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك من خالل تطوير 
الآليات املعتمــدة بهــذا اخل�ســـو�ص وت�سجيـــع ال�سركـــات الكبــرى علــى تعزيـــز ارتباطهــا 
بهــذه املوؤ�س�ســـات مــن خــالل زيــادة طلبهــا علــى منتجات وخدمــات املوؤ�س�ســـات ال�سغيـــرة 

واملتو�سطة .

18 - العمل على تنفيذ ا�سرتاتيجية البحث العلمى من خالل اإيالء اهتمام خا�ص مبجالت 
البحــث العلمــى ذات الأولويــة خا�ســة جمالت ال�ستخال�ص املعــزز للنفــط والغــاز ، 
معاجلة وحتلية املياه ، تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وتطوير البدائل املتجددة ، احلفاظ 

على البيئة ، وتطوير نظم املعلومات والت�سالت .

19 - ت�سريع وترية تنفيذ ا�سرتاتيجية جمتمع عمان الرقمى والعمل على ا�ستكمال مدن 
التقنية واحلا�سنات العلمية ودعم �سناعة الربجميات وخدمات احلا�سوب الأخرى . 
وو�سـع خمرجــات القاعـــدة العلميــة والتقنيـــة واملعلوماتيــة فــى متنـــاول املخت�سيـــن 

والباحثني ورجال الأعمال وامل�ستثمرين .  

20 - الهتمام باجلوانب البيئية للتنمية وعلى وجه اخل�سو�ص تداعيات التغري املناخى .

امل�ستجدات  ال�ستفادة من  على  والعمل  للدولة  الإدارى  كفاءة اجلهاز  ورفع  - تطوير   21
على ال�سعيدين املحلى والدوىل فى جتويد اأداء العاملني والرتكيز ب�سفة خا�سة على 
حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من التطور التقنى فى جمال تقنية املعلومات والت�سالت 

لت�سهيل الإجراءات واإجناز املعامالت .

22 - ترقية العمل الإح�سائى من خالل تنمية القدرات الإح�سائية وتعزيز جودة املنتجات 
الإح�سائية وتطوير الن�سر الإح�سائى وخدمات امل�ستفيدين مع زيادة الوعى بالدور 
الهام للبيانات واملعلومات الإح�سائية فى التخطيط واتخاذ القرارات فى �ستى املجالت .

23 - العمــل علــى توجيــه الن�ســاط الإعالمــى خلدمــة م�سيــرة التنميــة فــى ال�سلطنــة . 
وت�سجيع القطاع اخلا�ص على ال�ستثمار فى املجالت الإعالمية املختلفة . 
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امللحق رقم )2(
ب�ساأن املرتكزات الأ�سا�سية للإطار املاىل 

خلطة التنمية اخلم�سية الثامنة  ) 2011م  - 2015م (

1 - حفز الطلب املحلى دعما للنمو دون الإخالل ب�سروط ومتطلبات ا�ستدامة اأو�ساع املالية 
العامة فى املدى املتو�سط .

من  الجتماعية  اخلدمات  لتوفري  احلكومى  الإنفاق  تخ�سي�ص  فى  الأولوية  اإعطاء   -  2
�سحــة وتعليــم عــام وتوفيــر امليــاه وخدمــات ال�ســرف ال�سحــى بجانــب تطويـر قطاعـــى 

النفط والغاز .

3 - تكثيف وتعزيز التن�سيق بني ال�سيا�سات املالية والنقدية مبا يكفل ال�ستقرار القت�سادى 
ويحفز النمو .

4 - حتويل قيمة خم�سة ع�سر األف )15000( برميل يوميا اإىل �سندوق الحتياطى النفطى 
وفقا لالأ�سعار ال�سائدة فى ال�سوق وعدم اإدراج حتويالت اإىل �سندوق الحتياطى العام 

للدولة فى تقديرات اخلطة .

5 - موا�سلة ال�سعى اإىل زيادة الإيرادات غري النفطية .

6 - متويل عجز امليزانية من خالل ال�سحب من خم�س�ص الطوارئ والقرتا�ص .

7 - توجيه اأى زيادة قد تتحقق فى اإيرادات النفط الفعلية خالل �سنوات اخلطة من ارتفاع 
اأ�سعار النفط ومعدلت اإنتاجه اإىل متويل العجز الفعلى للميزانية وحتويل الفائ�ص 

اإىل الحتياطيات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

الإجماىل خطة التنمية اخلم�سية الثامنةالبيـــــــــــــــــــــــــــان 
لفرتة اخلطة 20112012201320142015

متو�سط الإنتاج اليومى ) األف برميل (
متو�سط ال�سعر ) دولر اأمريكى/ برميل (

896
58

892
58

892
58

881
60

924
60

4485
294

اأول : الإيرادات :
اإيرادات النفط

- ناق�سا :
التحويل اإىل �سندوق الحتياطى النفطى

5078

122

4983

122

4902

122

5072

126

5463

126

25498

618

1 - �سافى اإيرادات النفط
2 - اإيرادات الغاز الطبيعى

3 - اإيرادات جارية اأخرى
4 - اإيرادات راأ�سمالية 

5 - ا�سرتدادات راأ�سمالية 

4956
920

1340
48
16

4861
935

1400
40
14

4780
957

1500
34
9

4946
979

1600
25
35

5337
979

1725
24
35

24880
4770
7565
171
109

7280725072807585810037495اإجماىل الإيرادات 

ثانيا : الإنفاق 
اأ - امل�سروفات اجلارية

6 - م�سروفات الدفـاع والأمن القومى
7 - م�سروفات الوزارات املدنية

8 - م�سروفات اإنتاج النفط
9 - م�سروفات اإنتاج الغاز
10 - فوائد على القرو�ص

1650
2750
225
80
75

1680
2950
241
89
75

1715
3150
261
76
75

1715
3350
268
82
75

1750
3600
279
85
75

8510
15800
1274
412
375

4780503552775490578926371جملة امل�سروفات اجلارية

الإطار املاىل خلطة التنمية اخلم�سية الثامنة
تقديرات الإيرادات وامل�سروفات احلكومية

خلل خطة التنمية اخلم�سية الثامنة 2011م - 2015م
مليون ريال عمانى
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اجلريدة الر�سمية العدد )926(

الإجماىل خطة التنمية اخلم�سية الثامنةالبيـــــــــــــــــــــــــــان 
لفرتة اخلطة 20112012201320142015

ب - امل�سروفات ال�ستثمارية 
11 - امل�سروفات الإمنائية للوزارات املدنية 

12 - م�سروفات اإنتاج النفط
13 - م�سروفات اإنتاج الغاز

1200
718
594

1200
640
765

1200
558
735

1200
592
706

1200
692
607

6000
3200
3407

2512260524932498249912607جملة امل�سروفات ال�ستثمارية

ج - امل�ساهمات ونفقات اأخرى
14- دعم فوائد القرو�ص التنموية الإ�سكانية

15- م�ساهمـــــات فـــــى موؤ�س�ســــات حمليـــــة 
واإقليمية ودولية

16- دعم قطاع الكهرباء

24

615
199

25

587
238

26

502
262

27

343
272

27

317
268

129

2364
1239

8388507906426123732جملة امل�ساهمات والنفقات الأخرى

8130849085608630890042710اإجماىل الإنفاق العام

8501240128010458005215عجز امليزانية العامة

تابع - الإطار املاىل خلطة التنمية اخلم�سية الثامنة
تقديرات الإيرادات وامل�سروفات احلكومية

خالل خطة التنمية اخلم�سية الثامنة 2011م - 2015م
مليون ريال عمانى


