
 د. أدهم آل سعيد
جامعة السلطان قابوس

 واقع اإلقتصاد العماني وتوجهاته املستقبلية. وإنعكاس ذلك على
التعليم والتوظيف



تطورات إقتصادية١

تطورات ديموغرافية٢

تطورات تعليمية٤

تطورات تكنولوجية٣

مقدمة



التركيبة السكانية٥

١

تحول القوى اإلقتصادية
٢

التطورات التكنولوجية
٥

التطور العمراني

٣

التحول املناخي وندرة املوارد

٤



٪٤٥-٥٠
الناتج املحلي

الصادرات٦٠-٧٠٪

٪٨٠-٨٥
إيرادات الحكومة



املناخ اإلقتصادي العام للسلطنة
ضعف النمو اإلقتصادي مع تحديات اإلنفاق الحكومي وأسعار •

النفط  

تقلص الهامش املالي للدولة مع إنخفاض اإليرادات •

التوازن بني األولويات اإلجتماعية واإلقتصادية في محدودية •
املوارد 

اإلعتماد على اإلقتراض في املدى القصير لسد العجوزات املالية •



النمو اإلقتصادي املتوقع لإلقتصاد العماني
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عمان ٢٠٢٠
تطوير املوارد البشرية 

تنويع إقتصادي 
قطاع خاص مشارك 

عمان ٢٠٤٠

 الخطة الخمسية
التاسعة

تعزيز القطاعات 
الخمس الواعدة 

خلق وظائف 
مستدامة

تنفيذ
تمكني الخطة 

الخمسية التاسعة 

وتحفيز التنويع 
اإلقتصادي



الخطة الخمسية التاسعة
تحديد قطاعات خمس واعدة •

السياحة  •

الخدمات اللوجستية •

الصناعات التحويلية  •

التعدين •

الثروة السمكية•



 ٢٠٤٠: دليل تطبيقي لصياغة إستراتيجية طويلة األمد املصدر: الرؤية املستقبلية عمان
جامعة السلطان قابوس



التطورات السكانية
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املصدر: املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات





السكان

نسب خصوبة عالية •

فتوة السكان •

نسبة إعالة عالية •

متطلبات التعليم والتعليم العالي•



الخرجني املتوقعني ٢٠١٦-٢٠٢٠
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 املصدر: وزارة التعليم العالي



أبرز التخصصات للخرجني

إدارة األعمال التجارية •

الهندسة •

تقنية املعلومات والحاسوب•



سوق العمل العماني

منقسم بني القطاع العام والخاص •

تفاوت املشاركة اإلقتصادية للعمانيني وغير العمانيني •

إنتاجية متباينة•



٪٢٥.٢ 
عمالة ماهرة

٪٣٥.٦  
عمالة غير ماهرة

٪٣٠.٩  
فنية

٪٨.٣ 
تخصصية

الهرم الوظيفي

املصدر: وزارة القوى العاملة



الباحثني عن عمل حسب النوع
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 املصدر: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مارس ٢٠١٧م



٦٥٪ من الباحيثن عن العمل 
من الذكور يحملون دبلوم 

التعليم العام وما دون

الذكور ٣٦٪

٨٣٪ من حاملي املؤهالت 
الجامعية الباحني عن العمل من 

اإلناث

اإلناث ٦٤٪

 املصدر: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مارس ٢٠١٧م

الباحيثن عن عمل

باحثني عن عمل نشطني
٣٤١٤٠



القوى العاملة املطلوبة حتى ٢٠٢٠

الصناعات التحويلية ٣٢،١٦٨

الخدمات اللوجستية ١٤،٩٠٢

الثروة السمكية ٤،٢٥٤

السياحة ٢٧،٤٦٢

التعدين ١٠،٢٢٧

املصدراألمانة العامة -املجلس األعلى للتخطيط



التحديات الحالية في سوق العمل

إنخفاض عدد العمانيني العاملني في القطاع الخاص •
وتكدسهم في القطاع العام 

عدد الباحثني عن عمل في تزايد •

إرتفاع عدد الباحثات عن عمل من املجموع الكلي •

 نقص في التخصصات التربوية والصحية•



مسج الخریجین وزارة التعلیم العالي: المصدر

أهم التحديات الباحثني عن عمل واملشاركني في سوق العمل 



أهم التحديات للمؤسسات 

توظف الشركات نسبة أكبر من حملة الدبلوم والدبلوم الجامعي (٥٤٪)  مقارنة باملؤهالت الجامعية (٣٨٪)

الرواتب١
من أهم أسباب الرفض 

الخبرة واملهارات
ندرة الخبرات املهنية املحلية واملهارات اللغوية 

والتواصل والحياتية املوائمة

٢

أخالقيات العمل
ضعف اإللتزام واملثابرة وتحمل املسؤلية

٣



 الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها
املتوقعة





“To do this, however, we must develop a 
comprehensive and globally shared view of 

how technology is affecting our lives and 
reshaping our economic, social, cultural, and 

human environments. There has never been a 
time of greater promise, or one of greater 
potential peril. Today’s decision-makers, 

however, are too often trapped in traditional, 
linear thinking, or too absorbed by the multiple 

crises demanding their attention, to think 
strategically about the forces of disruption and 

innovation shaping our future.”

Klaus Schwab





التماشي والتطورات وإستباق املتغيرات عن طريق التشريعات والقوانني املوائمة. •

سرعة التفاعل واملعطيات بشكل يعزز من اإليجابيات ويقلل السلبيات اإلجتماعية •
واإلقتصادية. 

ما دور الحكومات في ظل املتغيرات؟

تالشي الوظائف واملهن التقليدية وإستبدالها 
بالذكاء اإلسطناعي وامليكنة اآللية. 

تأثيرات املتغيرات على اإلستقرار العمالي 
واإلجتماعي.

سوق العمل
تسارع تحول اإلقتصاديات بسبب  

اإلضطرابات اإلبتكارية. 

التقلبات القطاعية وآثارها على املؤسسات 
الخاصة و النمو اإلقتصادي. 

إقتصاديا

تحول التعليم من حوائط املدارس والجامعات 
إلى الفضاء اإلفتراضي. 

إكساب املهارات الغير نمطية وروح املبادرة.

التعليم









 تعزيز األخذ باملبادرة والتنافس في
شتى املجاالت العاملية

روح املبادرة
 تطوير وإيجاد املواهب البشرية الالزمة

للمرحة القادمة

تطوير املوارد البشرية

تطوير منافذ التعلم الذاتي والتطبيق 
العملي بعيدا عن النمطية

 التعلم املفتوح 

 تعظيم أهمية املجاالت التطبيقية بما يتوائم والطفرة
التقنية

 العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والحساب

تحديات التعليم



التوجهات والسياسات املطلوبة
تجسير الهوة بني القطاع الخاص واملؤسسات التعليمية واألكاديمية بما يخدم تطوير املناهج وموائمة •

املخرجات وحاجة السوق. 

٢٥٪ فقط من املؤسسات تعمل حاليا على عدد من املبادرات املختلفة (مسح أرباب األعمال - وزارة •
التعليم العالي).  

تفعيل دور اإلبتكار من خالل دعم البحث العلمي التطبيقي والربط مع حاجات املؤسسات الخاصة والعامة. •

تعزيز جهود اإلعتماد األكاديمي لرفع جودة التعليم •

تقنيني مدخالت التخصصات اإلنسانية وتدعيم دور التعليم التقني بما يتناسب وحاجة السوق من خالل •
التوجيه الوظيفي 

توحيد الجهود املتفرقة في مجال اإلبتكار وتطبيق اإلستراتجية بشكل فاعل •



سياسات سوق العمل

التركيز على تطوير وجلب الكفاءات واملواهب اإلبتكارية عوضا •
عن العمالة محدودة املهارة 

مراجعة سياسات التعمني بما يتناسب واملرحلة الحالية  •

التدريب على رأس العمل مع تطوير برامج التدريب املهني •
والتخصصي في املراحل ما قبل التعليم العالي وخالله.



  املؤسسات

الحكومية

 املؤسسات

األكاديمية 

  القصاع

الخاص

منظومة العمل نحو املستقبل

تطوير وإبتكار

سياسات وتنظيم

إستثمار و تطبيق



شكرا


