
  لقـــــــــــاءات ساميــــــــــــة
 ترســم خارطـــة مستقبـــــل التنمية 
وتدفـــــُع عجلة اقتصاد الُمحافظات
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شــكلت لقــاءاُت حضــرة صاحــب الجاللــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق - حفظــة اهلل 
ــموخ  ــن الش ــي حص ــم ف ــاه- المعظ و رع
العامــر بواليــة منــح بشــيوخ محافظــات 
)الداخليــة والوســطى وشــمال الشــرقية 
لخارطــة  رســًما  الشــرقية(  وجنــوب 
مســتقبل التنميــة فــي ســلطنة ُعمــان 
واألســس التــي تنطلــق منهــا استرشــاًدا 
رؤيــة  حددتــه  الــذي  التخطيــط  بإطــار 
ــي  ــة ف ــات الوطني ــان 2040 واألولوي ُعم
العاشــرة  الخمســية  التنميــة  خطــة 
2021 - 2025 وتأكيــًدا علــى نهــج الحوار 
قيــادات  مــع  والتشــاور  المجتمعــي 
ــى تكامــل  المجتمــع المحلــي وصــواًل إل
والمؤسســات  األفــراد  بيــن  الجهــود 
التكوينــات  ومختلــف  والقطاعــات 
لخدمــة األهــداف التنمويــة المرجــوة.
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تعزيز التنمية البشرية المستدامة والحفاظ على رأس المال البشري

تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات وتعزيز 
المستوى المعيشي للمواطنين

أهــم  ضمــن  “التشــغيل” 
أولويــات الحكومــة وضــرورة 
الشــباب  خيــارات  توســيع 
باالتجــاه نحــو القطــاع الخــاص 
واالنخــراط فــي ريــادة األعمال. 

مضاعفــة المبالــغ المخصصــة 
لبرنامــج تنميــة المحافظــات 
إلــى  ريــال  مالييــن   10 مــن 
ُعمانــي  ريــال  مليــون   20
خــالل فتــرة الخطــة الخمســية 

العاشــرة.

التشــريعية  األطــر  مراجعــة 
المنظمــة لعمــل المحافظــات 
المحافظــات  إعطــاء  بهــدف 
صالحيــات أكبر إلدارة شــؤونها 
الداخليــة فيمــا يتعلــق بالعمل 
ــاص  ــاع الخ ــي أو القط الحكوم
أو  االســتثمارات  جــذب  أو 
ــي. ــي المحل ــط الداخل التخطي

التأكيــد علــى توجــه الحكومــة 
بإنشــاء أنظمــة حديثــة تتواكب 
فــي  العصــر  متطلبــات  مــع 
عمــل الحكومــة وفــي عمــل 

المحافظــات.

التأكيــد علــى ضرورة التنســيق 
ــي إدارات  ــظ وباق ــن المحاف بي
المشــاريع  إلتمــام  الحكومــة 

ــرة.  ــة المتأخ التنموي

المشاركة المجتمعية ستحدد 
األولوية للمشاريع المهمة 

داخل المحافظات.

الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

أهم ما تم التأكيد عليه

أهم ما تم التأكيد عليه

األهداف االستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025م

التأكيــد علــى بعض المشــاريع 
الخدميــة مثــل المستشــفيات 
والجســور والطــرق فــي بعــض 
الحكومــة  وأن  المحافظــات 
وفــق  تنفيذهــا  فــي  ماضيــة 
وأولويــات  الماليــة  الحالــة 
الخمســية  التنميــة  خطــة 

العاشــرة.

مرتكــزات  والصحــة  التعليــم 
إلــى  واإلشــارة  للتنميــة 
األنديــة  أوضــاع  مراجعــة 
الرياضيــة وتعزيــز األدوار التــي 
تقــوم بهــا لخدمــة الشــباب.

لتقليــل  بالالمركزيــة  الدفــع 
اتخــاذ  فــي  البيروقراطيــة 
العمــل  وتســيير  القــرار 
ــل  ــالل تفعي ــن خ ــي م الحكوم
دور المحافظيــن والمجالــس 
فــي  والمســؤولين  البلديــة 
أفضــل. بشــكل  المحافظــة 

ومجمــل  الســامية  اللقــاءات  أكـــدت 
المقــام  إليهــا  أشــار  التــي  المحــاور 
الشــيوخ  إلــى  حديثــه  فــي  الســامي 
بالمحافظــات علــى مالمســة األهــداف 
إليهــا  تتوجــه  التــي  االســتراتيجية 
 خطــة التنميـــــــة الخمســـــية العاشــرة
علـــى ترتكــــز  والتـــــــي   2025  -  2021 

5 أهــداف إستراتيجية
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توسيع قاعدة التنويع االقتصادي وتطوير 
آليات الهياكل اإلنتاجية وبرامجها

تطوير بيئة االقتصاد الكلي وتحقيق االستدامة المالية

تحفيز النشاط االقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص 
ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التنبيــه ألهميــة مشــروع “المليــون نخلــة” 	 
وتحويلــه إلــى منتــج اســتثماري يســهم فــي 

دخــل البــالد. 
التشــجيع عــاى ترابــط القطاعــات اإلنتاجيــة 	 

منتجــات  فــي  باالســتثمار  المتعلقــة 
النخيــل، وضــرورة تســويقها داخلًيــا لتحقيق 
دخــل  مصــادر  وإيجــاد  الذاتــي  االكتفــاء 
لتعظيــم  وخارجًيــا   ، المحلييــن  للســكان 

االقتصــادي. العائــد 

التأكيــد علــى أن الهــدف الرئيــس للمرحلــة 	 
الراهنــة هــو ضمــان االســتدامة الماليــة 
ــات  ــاد وعملي ــو االقتص ــدة لنم ــون قاع لتك

ــة. التنمي
الحالــة 	  علــى  أّثــرت  وتداعيتهــا  الجائحــة 

ــة  ــزوال الجائح ــم وب ــي العال ــة ف االقتصادي
فــإن الحركــة االقتصاديــة ســتدفع بالحكومة 

ــذة .  ــر المتخ ــض التدابي ــة بع ــى مراجع إل
 	

األعمــال 	  ريــادة  محوريــة  علــى  التأكيــد 
بوصفهــا المحــرك االقتصــادي فــي كل بلــد، 

للوظائــف. الرئيــس  والمّولــد 
 	

االعتمــادات الماليــة لدعــم ريــادة األعمــال 
ستســاهم فــي تحريــك االقتصــاد الســيما 

ــات.  ــي المحافظ ف

الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

أهم ما تم التأكيد عليه

أهم ما تم التأكيد عليه

أهم ما تم التأكيد عليه

الموجهــة 	  واإلجــراءات  التدابيــر  مراجعــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
بمــا فــي ذلــك رســوم اســتقدام العمالــة 
فــي حــال تحســنت األوضــاع االقتصاديــة 

والعالمــي. المحلــي  والتعافــي 
التــوزان 	  بخطــة  االلتــزام  علــى  التأكيــد 

المالــي واإلطــار المالــي الــذي حددتــه خطة 
التنميــة الخمســية العاشــرة 2021 - 2025 

ــاق. ــط اإلنف لضب
التنبيــه علــى أن الوفــورات الماليــة التــي 	 

ــات  ــة المحافظ ــتوجه لخدم ــق س ــد تتحق ق
والخدمــات األساســية فــي الواليــات.

تأكيــد أهميــة دور الربــط اإللكترونــي وتوافر 	 
المعلومــات والبيانــات فــي تحســين اإلدارة 
االقتصــادي  النشــاط  وحفــز  الحكوميــة 

ــات. ــل المحافظ ــر عم وتطوي

االســتزراع 	  مشــروعات  واقــع  مناقشــة 
الســمكي التــي تعــّد مــن مشــاريع التنويــع 
االقتصــادي الواعــدة ودورهــا فــي إيجــاد  

مشــاريع أخــرى. 
)المحتــوى 	  تعزيــز  أهميــة  علــى  التركيــز 

المحلــي( أو القيمــة المضافــة للمشــاريع 
النســبية  المزايــا  واســتثمار  االقتصاديــة 
للمحافظــات فــي ســبيل خدمــة التنويــع 

االقتصــادي.
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ممكنات نجاح الالمركزية التي تساعد 
في نمو اقتصاد المحافظات

ــات  ــين بيئ ــو تحس ــي نح ــاه الوطن االتج
علــى  االســتثمارات  وجلــب  األعمــال 

المحافظــات.  مســتوى 

السياســية  اإلرادة  الســامي و  التأكيــد 
علــى ضــرورة التحــول إلــى الالمركزيــة.

رقــم  الســلطاني  المرســوم  صــدور 
ــات  ــام المحافظ ــدار نظ 2020/101 بإص

البلديــة. والشــؤون 

والمــدن  المحافظــات  تنميــة  أولويــة 
المســتدامة في خطة التنمية الخمسية 
برنامًجــا   28 تضمنــت  التــي  العاشــرة 
اســتراتيجًيا التــي ستؤســس للمرحلــة 
نحــو  التحــول  مراحــل  مــن  األولــى 

االقتصاديــة.   – اإلداريــة  الالمركزيــة 

برنامــج تنميــة المحافظــات ضمــن خطــة 
-2021 العاشــرة  الخمســية  التنميــة 

.2025

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
التــي ترســم محددات النمــو االقتصادي 
والعمرانــي وخاصــة فــي محــور )تحقيــق 

النمو االقتصــادي واالزدهار(.

البلديــة  المجالــس  دور  تفعيــل 
والتكوينات المحلية بما فيها مؤسسات 
المحافظــات. فــي  المدنــي  المجتمــع 

والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
ودورها في تحريك اقتصاد المحافظات.

الوصــول األمثــل للخدمــات والمــوارد 
األساســية والبنيــة التحتيــة المتحققــة 

المحافظــات.

عامل التنوع الثقافي و البيئي والطبيعي 
والمناخي في مختلف المحافظات.
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أولوية تنمية المحافظـــات والمـــــــدن 
المستدامة في خطة التنمية الخمسية 

العاشرة 2021 - 2025م

التوجه االستراتيجي 
لألولوية

»تنمية شــاملة جغرافًيــا تتبع نهًجا المركزًيا 
وتطويــر عدٍد محدوِد من المراكز الحضرية 

الرئيسية، واستخدام مستدام لألراضي« 

تعــزز  وعادلــة  متوازنــة  تنميــة 
والتنافســية  النســبية  الميــزة 

وللمحافظــات للحواضــر 

مجتمعــات ممكنــة تســهم فــي 
االجتماعيــة  أولوياتهــا  صياغــة 
وتعمــل  والبيئيــة  واالقتصاديــة 
ضمــن إطــار الالمركزيــة اإلداريــة 

واالقتصاديــة

نظام تسلســل هرمــي للتجمعات 
ــة  ــه التنمي ــل يوج ــكانية فاع الس
الحضرية المســتدامة الســتيعاب 
النمــو الســكاني المتنامي ويوفر 

ــات والمرافق الخدم

مناطــق حضرية وريفية وتــراث طبيعي 
وثقافــي تتميــز بمرونــة وقــدرة عاليــة 
علــى التعامل مــع التغيــرات المناخية

مدن ذكية ومســتدامة نابضــة بالحياة 
وريــف حيــوي بجــودة عمرانيــة عاليــة 

للمعيشــة والعمــل والترفيــه

وســائل نقل متنوعة وســهلة الوصول، 
العمرانيــة  التنميــة  مــع  متكاملــة 
الموجهة بشــكل ســليم وبنية أساسية 

ــتوى ــة المس ــتدامة عالمي مس
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المشروع اإلنمائي برنامج تنمية المحافظات 
خالل خطة التنمية الخمسية العاشرة

محددات اختيار 
المشاريع

ــد 	  ــز البعــ ــى تعزيــ ــز عل ــي تركــ ــاريع الت المش
االجتمــــاعي للتنميــــــة وتوفــــر الخدمــــات 
العامــة وتلبــي احتياجــــات المواطنيــن داخــل 

المحافظــة.

تنميــة 	  تدعـــــم  التـــــي  المشاريـــــع 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
المحافظــة. ألبنــاء  عمــل  فـــرص  وتولــد 

القطاعــات 	  مــع  تتــواءم  التــي  المشــاريع 
والمســتهدفات المحــددة فــي خطــة التنميــة 

العاشــرة. الخمســية 

 األولويــــة للمشاريـــع التــي ال يتفذهــا	 
- في العـــادة - القطـــاع الخـــاص، وعليه 
يمكــــن استبــــعاد المشاريع التي يمكن 
ــاص أو  ــاع الخ ــن القط ــًا م ــا كلي تمويله
المجتمــع المدنــي أو المنــح والهبــات. المشــاريــــــع التي يمكـــــن تنفيذهـــا بشكـــل 	 

المركـــــزي من خالل مكاتب المحافظين.
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مسقط

شمال�
الشرقية

البريمي

الظاهرة

الوسطى

الداخلية
مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
363,857

15.0

183,387
اإلناث

180,470

24%

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
190,991

12.9

95,663
اإلناث

95,328

30%

شمال�الباطنة جنوب�الباطنة

مسندم

ظفار

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

متوسط�حجم�األسر�

نسبة�الوافدين

الذكور
542,523

325.6

6.8

272,581
اإلناث

269,942

58 %

متوسط�حجم�األسر�

7.5
متوسط�حجم�األسر�

7.5

متوسط�حجم�األسر�

7.3

متوسط�حجم�األسر�

8.2

متوسط�حجم�األسر�

7.2

متوسط�حجم�األسر�

7.7

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
215,091

4.2

108,837
اإلناث

106,254

48 %

جنوب�الشرقية
مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
224,630

26.2

113,384
اإلناث

111,246

29 %

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين
الذكور

2,731,45614.4
1,376,291
اإلناث
1,355,165

39%

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
24,951

0.6

12,615
اإلناث

12,336

52%

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
549,155

98.1

277,272
اإلناث

271,883

30%

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
351,215

87.5

176,627
اإلناث

174,588

25 %

متوسط�حجم�األسر�

7.7
متوسط�حجم�األسر�

7. 0

متوسط�حجم�األسر�

6.8

متوسط�حجم�األسر�

7.4

متوسط�حجم�األسر�

7.4

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
34,242

24.5

17,557
اإلناث

16,685

30%

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
72,745

15.1

36,991
اإلناث

35,754

40 %

مجموع�العمانيين

الكثافة�السكانية��كم2�

نسبة�الوافدين

الذكور
162,056

5.9

81,377
اإلناث

80,679

24 %

اإلجمالي

عــــدد السكان حسـب الجنس والجنسيــة 
 و الكثافــــة السكانية و متوسط حجم اأُلسر 

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

على مستوى المحافظات
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مسقط

شمال�
الشرقية

البريمي

الظاهرة

الوسطى

الداخلية

شمال�الباطنة جنوب�الباطنة

مسندم

ظفار

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
67,827

38,480
اإلناث

29,347

الذكور
666,277

559,222
اإلناث

105,055

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
12,738

في�القطاع�الحكومي�
199.379

6,528
اإلناث
6,210

الذكور
96,971

83,838
اإلناث

13,133

في�القطاع�الحكومي�

الذكور
3,599

2,187
اإلناث
1,412

الذكور
23,174

22,131
اإلناث
1,043

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
10,334

5,093
اإلناث
5,241

الذكور
59,118

50,765
اإلناث
8,353

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
5,172

2,909
اإلناث
2,263

الذكور
44,633

39,033
اإلناث
5,600

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
4,9914,991

3,437
اإلناث
1,554

الذكور
11,751

10,812
اإلناث

939

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
25,883

12,326
اإلناث

13,557

الذكور
247,743

210,823
اإلناث

36,920

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
15,905

7,392
اإلناث
8,513

الذكور
116,472

97,810
اإلناث

18,662

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
12,738

6,528
اإلناث
6,210

الذكور
96,971

83,838
اإلناث

13,133

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
12,738

6,528
اإلناث
6,210

الذكور
96,971

83,838
اإلناث

13,133

في�القطاع�الحكومي�

في�القطاع�الخاص

الذكور
20,772

12,128
اإلناث
8,644

الذكور
174,961

154,995
اإلناث

19,966

جنوب�الشرقية

الذكور
106,121
اإلناث
93,258

1,655,642
الذكور

1,415,935
اإلناث
239,707

في�القطاع�الخاصاإلجمالي

المشتغلون في القطاع الحكومي و القطاع 
 الخـــــــاص والعائـلــــي  حســــــب الجنـــس

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

على مستوى المحافظات
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عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة 
للقطاع الحكومــي موزعة حسب المحافظات

الصيد الحرفي: إجمالي اإلنتاج )بالطن( 2020م

المحافظات

مسقط
ظفار

مسندم
البريمي

الداخلية
شمال الباطنة
جنوب الباطنة

جنوب الشرقية
شمال الشرقية

الظاهرة
الوسطى

الجملة

اإلجمالي

11
9
3
2
7
5
5
4
6
2
3

57

4
0
1
1
4
5
3
2
0
1
0

21

30
34
3
6

22
20
14
18
15
16
12

190

مراكز صحيةمجمعات صحيةمستشفيات

793,419

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

محافظة 
مسندم

محافظتي شمال 
وجنوب الباطنة

محافظة 
مسقط

 محافظة
 جنوب الشرقية

35,54280,10030,666

245,277

محافظة 
الوسطى

315,749

محافظة 
ظفار

86,749
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مسقط

شمال�
الشرقية

البريمي

الظاهرة

الوسطى

الداخلية

شمال�الباطنة مسندمجنوب�الباطنة

ظفار

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

81 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

27 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

81 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

44 %

نسبة�األسر�التي�بها�مستثمر�أو�أكثر�

25 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

81 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

84 %

نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

26 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

90 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

22 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

83 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

28 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

87 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

21 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

84 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

23 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

86 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

21 %

جنوب�الشرقية

اإلجمالي

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

81 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

43 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

89 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

22 %

نسبة�امتالك�األسر�أرض�

89 %
نسبة�األسر�التي�بها�
مستثمر�أو�أكثر�

25 %

نسبة األسر الممتلكة  أرض و نسبة 
 األسر التــي بها مستثمـــر أو أكثــر 

حسب المحافظة

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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مسقط

جنوب�الشرقية

شمال�
الشرقية

البريمي

الظاهرة

الوسطى

الداخلية

شمال�الباطنة
جنوب�الباطنة

مسندم

ظفار

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

4,730

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

33.1%

31.5 %

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

2,356

33.1 %

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

743

28.9%

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

930

24.0%
نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

2,254

27.9 %
نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

2,980

25.9 %

2,356

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

30.4 %

4,415

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

712

33.0 %
نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

4,570

33.7 %

نسبة النمو

عدد أصحاب 
األعمال الشباب

158

73.4 %

77.7%  
عدد الشباب (18-29) سنة 26,189   22.2%

أصحاب األعمال
ذكور

إناث

إجمالي أصحاب األعمال العمانيين148,335 

تـوزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطــــة 
ورواد األعمال )الشباب( على المحافظات 

المصدر:
نتائج التعداد اإللكتروني 2020

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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