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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2016/1

باعتمــاد خطــة التنميــة اخلم�سيـــة التا�سعـــة 2016م -2020م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون التنمية القت�سادية ل�سنة 1975م ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 80/1 باإن�ساء �سندوق الحتياطي العام للدولة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 30/ 2012 باإن�ساء املجل�س الأعلــى للتخطيط واإ�سدار نظامه ،

وحر�ســا علــى اإر�ســاء الدعائــم الأ�سا�سيــة ل�ستدامــــة التنميــــة من خــالل موا�سلــة العــمل 

التنموي فـي اإطار ا�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى 1996م - 2020م ،

ورغبــة فـي دعــم برامـــج التنميـــة لتحقيــق معدلت منو حقيقية للناتــج املحلـي الإجمـايل ، 

حتافــظ علــى امل�ستــوى املعي�ســي للمواطــن ، وتوفـــر فر�س عمل منتجة وجمزيــة وخا�ســـة 

لل�سباب ، 

وتاأكيدا على �سرورة اإيالء اأهمية كربى للتنمية الجتماعية فـي جوانبها املتعلقة مبعي�سة 

املواطن وتنمية املوارد الب�سرية ورفع الكفاءة الإنتاجية ،

وتعزيـــزا لــــدور القطاع اخلا�س فـي م�سيـــرة التنمية ، وتطويــــرا مل�ساركتــــه فــــي براجمهـــــا ، 

ومـــــا يتطلـــــبــه ذلك من �ســـرورة الرتقــاء بالقـــــــدرة التناف�سيــــــــة ، وخلق املنــــــــاخ اجلــــــــاذب 

لال�ستثمارات اخلا�ســـة املحليـــة والأجنبية وت�سريـع وترية التنويع القت�سادي ، 

واإميانا باإيالء اهتمام خا�س بالبعد الإقليمي للتنمية ، بهدف حتقيق منو وتوزيع متوازن 

لنتائج التنمية على املواطنني فـي خمتلف حمافظات ال�سلطنة ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تعتمـــد خطـــة التنميـــة اخلم�سية التا�سعــــة 2016م - 2020م املو�سحــة اأهدافهـا فــي امللحــق 

رقم )1( املرفق .

املــادة الثانيـــــــة

تنفـــــذ خطـــــة التنميـــة اخلم�سيــــــة التا�سعــة مبراعـــاة املرتكــــزات الأ�سا�سيــــة لإطارهــا املالـــــي 

الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق .

املــادة الثالثــــــة

على الأمانــة العامــة للمجلــ�س الأعلى للتخطيــط ن�سر تفا�سيل خطة التنميـــة اخلم�سيــة 

التا�سعة فـي تقارير خا�سة ت�سدر لهذا الغر�س .

املــادة الرابعـــــة

علــى جميــــع الـــــوزارات واجلهــــات احلكوميـــــة تنفـيـــذ خطـــــة التنميــــة اخلم�سيـــــة التا�سعـــــة 

دون اإخــالل باأحكــام القوانـــني والنظــم املعمــول بهــا .

املــادة اخلام�ســـة

تعتمـد امل�ساريــع اجلديــدة فـي اخلطــة اخلم�سية التا�سعـة 2016م - 2020م وفقــا للمنهجيــة 

الواردة فـي امللحق رقم )3( املرفق . 

املــادة ال�ساد�ســـة

يقوم املجل�س الأعلى للتخطيط باإجــراء تقييــم دوري للخطــة اخلم�سيــة التا�سعة فـي �سوء 

املتغريات املحلية والإقليمية والعاملية . 
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املــادة ال�سابعــــة

يتولــى املجلـــ�س الأعلــــى للتخطيـــط اإعــــداد خطــــة تنفـيذيـــة للخطـــة اخلم�سيـــة التا�سعـــة ، 

وتلتزم كافة اجلهات احلكومية املعنية بتطبيقها ، وذلك بعد اإقرارها من جمل�س الوزراء . 

املــادة الثامنــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2016م .

�سـدر فـي : 20 مـن ربيــع الأول �سنـــة 1437هـ

املـوافــــق :   1  مـن ينايــــــــــــــر �سنـــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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امللحــــق رقـــــم ) 1 (

ب�ســــاأن اأهــــداف خطـــــة 

التنميــة اخلم�سيــة التا�سعـــة 2016م - 2020م

ا�ستدامة وا�ستقرار القت�ساد الكلي مبا ي�سمن �سالمة الأو�ساع القت�سادية ويعزز  اأول  : 

اأفـــــرادا وموؤ�س�ســـات - فــــي قـــدرة القت�ســــاد الوطنــــي  مــن ثقـــة امل�ستثمريــــن - 

على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة الآتية :

حتقيـــق معــــدل منــــو حقيقـــي للناتــــج املحلـــي الإجمالــــي ل يقــــل عـــن )%3(    1

خالل فرتة اخلطة ، مبا ينعك�س اإيجابا على م�ستوى معي�سة املواطنني .

تنويــع م�ســادر النمو مبا ي�سهم فـي التقليــل من اعتمــاد القت�ســاد الوطنــي    2

على م�سدر وحيد وهو النفط ، وذلك بتطوير القطاعات الواعدة الأخرى 

بال�ستغــــــالل الأمثــــــــل للمـــــوارد الطبيعيــــــــة ، واملوقــــــع اجلغرافـــــي املتميـــــــز 

لل�سلطنة ، والبنية الأ�سا�سية القائمة .

�سمـــان ال�ستقـــرار القت�ســادي عن طريــق حتقيق ت�ســـاوق بني ال�سيا�ســـات    3

املالية والنقدية ، وال�سيطرة على الختاللت القت�سادية الرئي�سية واأهمها : 

عجز املوازنة العامة ، وعجز ميزان املدفوعات فـي �سوء التقلبات فـي اأ�سواق 

النفط العاملية ، واحلفاظ على معدلت منا�سبة للت�سخم .

حتقيــــق التنميـــــة امل�ستدامـــــة فـي اإطار اأهـــــداف الأمـــــم املتحـــــــدة للتنميـــــة    4

امل�ستدامة 2030م .

تعزيز التنويع القت�ســـادي ، من خــــالل التو�سع الراأ�ســـي فـي الأن�سطــة املعتمــدة  ثانيـــا : 

علـــى النفـــط ، والتو�ســع الأفقــي بتنميــة القطاعـــات الواعــدة مثــــل : ال�سناعـــة 

التحويلية ، والنقـــل واخلدمــــات اللوج�ستيـــة ، وال�سياحــة ، والرثوة ال�سمكية ، 

التناف�سية  قدرتها  من  يعزز  مبا  الوطنية  العاملة  القوى  وتدريب   ، والتعدين 

واإعطاء الأولوية فـي �سخ مزيد من ال�ستثمارات الكافـية لتنمية هذه القطاعات 

بهدف زيادة اإنتاجيتها و�سادراتها .
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ثالثـــا : توفـيـــر فر�س عمل منتجـــة وجمزيـــة للمواطنــني ، ورفع قدراتهــم ومهاراتهـــم 

مبا ي�سهم فـي ا�ستيعابهم مــن قبـــل القطــاع اخلــا�س ، مع اعتمــاد نهـج متكامل 

لإدماج ال�سباب فـي �سوق العمل وخا�سة فـي القطاعات الواعدة ، وتطوير كفاءة 

الأداء فـي الوظائف احلكومية . 

رابعـــا : تعزيز دور القطـاع اخلـــا�س ، وذلك باتخاذ التدابيــر وال�سيا�سات التي توؤهل هذا 

القطاع للقيام بــدور رائـــد فـي دفع معدلت منو القتــ�ساد الوطني والت�سغيـــل ، 

من خالل اتباع حزمة من ال�سيا�سات والربامج من اأبرزها :

موا�سلـــة حت�ســـني منـــــاخ ال�ستثمـــار وبيــئــــة الأعمــــال ، والرتقـــــاء برتتيــــب    1

ال�سلطنة فـي املوؤ�سرات الدولية .

تعزيــــز برنامــــج ال�سراكـــة بني القطاعـــني العام واخلــا�س ، وب�سفــة خا�ســة    2

فـي امل�ساريع الكربى ، وامل�ساريع ذات العائد القت�سادي .

تفعيل برنامج التخ�سي�س .   3

تفعيل الربامج الهادفة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .   4

خام�سا : الرتكيز على البعد الجتماعي فـي التنمية ، من خالل توفـري املزيد من اخلدمات 

الجتماعية للمواطنـني مع اإعطاء الأولوية عند تخ�سيـــ�س الإنفـــاق احلكومـــي 

لتطوير التعليم والتدريب ، وبناء الكفاءات الوطنيــة ، والرتقاء مب�ستـوى جــودة 

اخلدمــات ال�سحيــة ، وتوفـري ال�سكن املنا�سب ، وتطوير النقـــل العـام ، مــع اإيــــالء 

اهتمام خا�س بال�سباب .

�ساد�سا :  الهتمــام بتنميـــة املحافظــات ، �سعيــــا ل�ستفادة جميع فئات املجتمــع فـي خمتلـــف 

املحافظات من نتائج التنمية ، وذلك من خالل اعتماد �سيا�سة عمرانية تراعي 

الزيادة فـي ال�سكان واحتياجاتهم من اخلدمات ، وكذلك اعتماد منهجية ت�ستند 
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على و�سف معلوماتي لحتياجات ومتطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية 

والبيئية والعمرانية فـي كل حمافظة وحتديد الفجوات التنموية بها ، ومن ثم 

و�سع خطط لها مب�ساركة جمتمعية وا�سعة .

تطوير البحث العلمي والبتكار ، وذلك عن طريق تفعيل ا�سرتاتيجية البحث  �سابعا :  

العلمي ، وال�سرتاتيجيــة الوطنيــة لالبتكار التي تقوم على جعل البتكار جزءا 

من املناهج الدرا�سية ، وا�ستقدام التكنولوجيا احلديثة فـي امل�سروعات اجلديدة 

وخا�سة فـي قطاعات التنويع القت�سادي ، والعمل على اإقامة البنية املوؤ�س�سية 

التي ت�سمن ا�ستمرارية التقدم العلمي والبتكار .

تعزيز ال�ستدامة البيئية ومواجهة املخاطر الطبيعية ، وذلك من خالل مراجعة  ثامنــا:  

وحتديــث وتنفـيــذ اخلطط والربامج اخلا�ســة باحلفاظ على البيئــة ، وتنميــة 

املوارد املائية ، والتو�سع فـي ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتعزيز اآلية متابعة اإدارة 

الكوارث الطبيعية ، مع الهتمام بن�سر الوعي البيئي بني جميع �سرائح املجتمع .

تا�سعا : تفعيل واإثراء احلياة الثقافـية ، وتعزيز دور املواطنة والهوية .

عا�سرا : تطويــــــر الأداء احلكومــــــي وتعزيـــــــز الالمركزيــــة ، وتنفـيــــذ برنامـــــج احلكومـــــة 

الإلكرتونية .
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امللحــــق رقـــــم ) 2 (

ب�ســاأن املرتكــزات الأ�سا�سيــة للإطــار املالــي

خلطـــة التنميــة اخلم�سيــة التا�سعــة 2016م - 2020م

حتقيق ال�ستدامة املالية مع مراعاة البعد الجتماعي ، وذلك من خالل اتباع �سيا�سة    1

مالية داعمة لتحقيق معدلت النمو القت�سادي املرجوة .

 مراعاة التوازن بني خمتلف حمافظات ال�سلطنة عند توزيع املخ�س�سات املالية .   2

العمل على تطبيق �سيا�سات مالية لتحفـيز القطاع اخلــــا�س على النمو ، مع احلفــاظ    3

علـــى التوازن بني م�ستويــــات الأجــــور فـي القطاعني احلكومـــي واخلــا�س ، مبا ي�سهــم 

فـي جعل القطاع اخلا�س اخليار املف�سل لل�سباب العماين .

العمــــل على زيــــادة الإيرادات غري النفطية �ســــواء من خالل ا�ستهــداف مـــوارد جديـــدة    4

اأو حتقيق املزيد من الكفاءة فـي النظام ال�سريبي . 

حتقيق م�ستويات لالإنفاق العام قابلة لال�ستدامة من خالل تر�سيد الإنفاق اجلاري .    5

مراعاة الأ�س�س وال�سوابط املالية ، وذلك من خالل الآتي :   6

فـــــي ظـــل حمدوديـــة املـــوارد املاليــة الناجمـــة عــن النخفـــا�س فـي اأ�سعـــار النفــــط  اأ - 

العامليـــة ، ي�ستهــدف الإطـــار املايل للخطة حتقيق عجز للموازنـــة العامــة للدولـــة 

وو�سع �سقف للدين العام فـي اأقل احلدود املمكنة ومبا ل ي�ســر مب�سـار القت�سـاد 

بتمويل  وذلك   ، ال�ستثماري  لالإنفاق  منا�سبة  معدلت  ا�ستهداف  مع   ، الوطني 

العجز ال�سنوي من الفوائـــ�س التي مت حتقيقها فـــي ال�سنوات ال�سابقـة ، واأن ميـــول 

اجلــزء املتبقـــي من خـــالل القتــــرا�س �ســـــواء من م�سادر حملية اأو خارجية .

اللتزام بتحويـــل مبيعـــات مــــا يعـــادل )15000( خم�سة ع�ســر األـــف برميـــل يوميـــا  ب - 

من النفـــط اخلـــام اإىل �سنـــدوق الحتياطي النفطي اعتـــبارا من ال�سنــــة الثانيـــة 

للخطة مع ربط قرار حتويــل اأي اإيـرادات نفطيــة اإىل �سناديــق اأخــرى فـي حالـــة 

حتقــيق فائ�س فـي املوازنة العامة .

تطبيــق نظــم احلوكمـــة ، للتاأكــــد مـــن ح�ســن ا�ستخـــدام الأمــــوال العامـــــة املحولــــة  ج - 

لل�سركات احلكومية ، وحتقيقها للعوائد القت�سادية املرجوة . 

اإيجاد توازن بني زيادة الإيرادات غري النفطية ، وتر�سيد الإنفاق العام . د - 
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البيــــــــــــــــــــان

الإجمايل خطة التنمية اخلم�سية التا�سعة

لفتـــرة 

اخلطـــة

املتو�سط 

ال�سنوي 20162017201820192020

990990990990990990متو�سط الإنتاج اليومي )األف برميل(

455555606055متو�سط ال�سعر )دولر اأمريكي/برميل(

اأول : الإيــــــرادات :

145605490548060206010275605512 - �سافـي اإيرادات النفط

21590167518401950205091051821 -  اإيرادات الغـــــــــــــاز 

324002575292030703180141452829 - اإيــرادات جاريــــــــة 

4202525252512024 - اإيــرادات راأ�س مالية 

5303535353517034 - ا�سرتدادات راأ�س ماليـة

860098001030011100113005110010220    اإجمالـــي الإيــــــرادات 

ثانيا : الإنفـــــاق العــــام :

امل�سروفات اجلارية :

635003600370038003900185003700 - م�سروفات الدفـاع والأمـن 

746204670482049705170242504850   م�سروفات الــوزارات املدنيـة              

83004004104605002070414 - م�سروفات اإنتاج النفط

91902906007156852480496 - م�سروفات اإنتاج الغـــــاز

1090100110120130550110 - فوائــــد علــى القرو�س

8700906096401006510385478509570    جملـة امل�سروفــات اجلاريــة 

تابع : امللحــــق رقـــــم ) 2 (

الإطــار املالــي خلطـــة التنميــة اخلم�سيــة التا�سعــة 2016م - 2020م

) مليون ريال عماين (       
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البيــــــــــــــــــــان

الإجمايل خطة التنمية اخلم�سية التا�سعة

لفتـــرة 

اخلطـــة

املتو�سط 

ال�سنوي 20162017201820192020

امل�سروفات ال�ستثمارية :

11- امل�سروفـات الإمنائيـة 

1200140015001650170074501490للـــــوزارات املدنيــــــة 

12- امل�سروفـات الإمنائيـة 

150150150200200850170لل�سركات احلكومية 

137007207507807103660732 - م�سروفات اإنتاج النفط 

146007807006154853180636 - م�سروفـات اإنتـاج الغـاز

26503050310032453095151403028    جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

امل�ساهمات ونفقات اأخرى :

15150150100100100600120 - ال�ستثمار فـي ال�سركات

164004404604905202310462 - م�سروفات الدعم

5505905605906202910582جملة امل�ساهمات والنفقات الأخرى 

11900127001330013900141006590013180اإجمالـــي الإنفــاق العــام

)2960()14800()2800()2800()3000()2900()3300(الفائ�س/العجز )اأول - ثانيا(

)29()29()25()25()29()30()38(ن�سبة الفائ�س/العجز اإىل الإيرادات

تابع امللحـق رقــم ) 2 ( : الإطـار املالــي خلطـــة التنميــة اخلم�سيــة التا�سعــة 2016م - 2020م

) مليون ريال عماين (       
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امللحـــق رقـــــم ) 3 (

منهجيــة اعتمــاد امل�شاريــع اجلديــدة

 باخلطــــة اخلم�شيــــــة التا�شعـــــة 2016م - 2020م

تقـــــوم الأمانـــــة العامـــــة للمجلــ�س الأعلى للتخطيط بتحديــــد امل�شاريــــع ذات الأولويـــــة    1

- بالتن�شيق مع اجلهات والوحدات احلكومية املعنية بالتنفـيذ - وفقا للأهداف واملرتكزات 

الأ�شا�شية للإطار املايل خلطة التنمية اخلم�شية التا�شعة . 

يتــم اعتمـــاد امل�شاريع اجلديدة بعد ا�شتكمال الدرا�شات التف�شيليــة ودرا�شات اجلدوى ،    2

وا�شتكمال الإجراءات القانونية والفنية للإ�شناد .

يتم و�شع �شقــف حمــدد لل�شرف على امل�شاريــع وفقــــا ملراحـــل التنفـيــذ ، ومبـــا يتنا�شــب    3

مع مقدرة هذه اجلهات على التنفـيذ .

تعامـــــل امل�شاريـــع امل�شتمـــرة من اخلطــط اخلم�شيــة ال�شابقــــة التــي مل يتــم اللتــزام بهــا    4

بعد ، وفقا ملــــا ورد فـي البند رقم )2( من هذا امللحق .

تعطى امل�شاريع التي مت البدء فـيها خلل اخلطط اخلم�شية ال�شابقة ، ومل ي�شتكمل    5

تنفـيذها ، واملقرتح ترحيلها اأولوية التنفـيذ خلل الأعوام الثلثة الأوىل من اخلطة 

اخلم�شية التا�شعة خا�شة امل�شاريع ال�شرتاتيجية الكربى .

فـي حالة حـدوث اأي تغيـــرات فـي مكونات امل�شروع بعد اعتمـــاد تكلفتــه ي�شتوجب زيــادة    6

اعتماداته ، تقوم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط باعتماد هذه الزيادة �شواء 

اأو اعتمــــاد اإ�شافـي فـي حــــدود ال�شلحيـــــات  مـــن خـــلل املناقلة من م�شاريــع قائمـــة 

التي يقررها املجل�س الأعلى للتخطيط فـي هذا ال�شاأن .


