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آمالنا وطموحاتنا، وتنجح خططنا وبرامجنا،  تتحقق  أنه لكي  نؤكد مجّددا  أن  “نود 
وبين  الخاص،  القطاع  مقدمتهم  وفي  كافة،  المواطنين  بين  التعاون  من  فالبد 
الحكومة بمختلف أجهزتها وإداراتها، على تنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية، بروح 
من المسؤولية واإلدراك والوعي بأن هذا التعاون ثمرته مزيدًا من التقدم والرقي، 

والنمو واالزدهار“.

قابوس بن سعيد

حضرة صاحب الجاللة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه الله ورعـاه
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هو برنامج تنفيذي منبثق من خطة التنمية الخمسية التاسعة )2016-2020م(، يهدف إلى المساهمة في 

تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع االقتصادي من خالل الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها 

الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة.

الزمنية للتنفيذ، ووضع معايير ومؤشرات  آليات “تنفيذ” تحديد المسؤوليات والموارد والجداول  وتشتمل 

واضحة لقياس األداء، والخروج بتقارير دورية عن تنفيذ المبادرات والمشاريع. مع ضمان أن يكون المجتمع 

بكافة شرائحه على اطالع بمختلف خطوات سير البرنامج.

تحديات  وتصنيف  والمعلومات،  البيانات  وتحليل  جمع  على  تقوم  منهجية،  عمل  خطة  البرنامج  يتبنى 

ومعوقات نمو القطاعات، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، فضال عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ 

وإدارة المشاريع، ومتابعة وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية، على أن تشمل هذه المرحلة من البرنامج ثالثة 

من قطاعات التنويع االقتصادي المضمنة في خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي )السياحة، الصناعات 

التحويلية، الخدمات اللوجستية(، إضافة إلى قطاعين ممّكنين داعمين وهما قطاعي )سوق العمل والتشغيل 

وقطاع المالية والتمويل المبتكر(. وتضّمنت هذه المرحلة عقد مختبرات )حلقات عمل( مكّثفة، بمشاركة 

إلى المؤسسات والهيئات األكاديمية  بالتنويع االقتصادي، باإلضافة  المعنية  الحكومية والخاصة  الجهات 

ومؤسسات المجتمع المدني وفئة الشباب.

البرنامج الوطني
لتعزيز التنويع االقتصادي

“تنفيذ”
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مالحظات هامة:

الصناعات  )السياحة،  قطاعات  على  “تنفيذ”  برنامج  من  2016م(  أكتوبر   26  - سبتمبر   18( المرحلة   هذه  رّكزت   •
التحويلية، الخدمات اللوجستية( إضافة إلى قطاعين ممّكنين داعمين )سوق العمل والتشغيل وقطاع المالية 

والتمويل المبتكر(.

القطاعين  العالقة من  المدني وأصحاب  المجتمع  الوطني على إشراك مختلف شرائح  البرنامج  تعتمد منهجية   •
الحكومي والخاص في عملية صنع القرار، وذلك على غرار ما تم خالل فترة إعداد الخطة الخمسية التاسعة التي 
تضّمنت عقد أكثر من 40 ورشة عمل، وتشكيل فرق عمل من عدة قطاعات، إلى جانب االستفادة من التجربة 

الماليزية. ويأتي ذلك إيمانا بأهمية أدوار كافة األطراف وتعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية.

اعتماد آلية لحوار مستدام بين األطراف ذات العالقة لمناقشة التحديات في ظل األوضاع االقتصادية العالمية   •
الراهنة والوقوف على أبرز المعوقات التي قد تواجه عملية تنفيذ المشاريع التنموية ومعالجتها من خالل اقتراح 

آليات تنفيذ تهدف إلى إحداث األثر االقتصادي واالجتماعي المنشود.

المساهمة في تعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الحكومي من جهة، وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من   •
جهة أخرى إليجاد بيئة عمل صحية وإرساء أرضية مشتركة مبنية على مبدأ المصداقية والباب المفتوح للحوار.

تفعيل قنوات مشاركة منظمة ومشتركة ومستدامة بين جميع األطراف، سواء من خالل وسائل اإلعالم التقليدي   •
)المرئي والمسموع( أو وسائل التواصل االجتماعي )يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام،..( أو عقد االجتماعات 

والجلسات الدورية مع أصحاب العالقة بهدف ضمان إشراك الجميع.

باالستراتيجيات  “الهبوط”  بــ  يعنى  وإنما  توصيات،  أو  خطط  أو  استراتيجيات  بوضع  معني  غير  “تنفيذ”  برنامج   •
والخطط إلى مستوى التنفيذ الفعلي من خالل وضع برامج وآليات تفصيلية قابلة للتنفيذ والقياس، ولهذا تم 

اختيار اسم الهوية »تنفيذ«.

يهدف برنامج »تنفيذ« إلى استحداث ثقافة عمل جديدة في مجال تنفيذ الخطط الوطنية تضمن تحديد وتوزيع   •
المسؤوليات واألدوار بين المعنيين وقياس أداء جهات التنفيذ.

نتائج المختبرات ليست منتجا حكوميا، وإنما هي “منتٌج وطني” شارك في وضعه وصياغته معظم شرائح المجتمع   •
من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني واألكاديميين والشباب، واستثمر فيه أكثر من 

)51 ألف( ساعة عمل.

األرقام واإلحصائيات ومؤشرات األداء والجداول الزمنية المذكورة قد يطرأ عليها بعض التعديل حسب طبيعة   •
تنفيذ كل مشروع والمتغيرات االقتصادية التي قد تطرأ خالل مرحلة التنفيذ.

يستعرض الكتاب مخرجات برنامج تنفيذ وما تم الخروج به خالل فترة المختبرات التي تمت في عام 2016م، إال أن   •
النسب المدرجة في الرسومات البيانية تعكس إحصائيات عام 2015م وما قبله.

جاريا  العمل  يزال  وال  بعد  الخاص  القطاع  من  تأكيد مستثمريها  يتم  لم  الكتاب  في  المعتمدة  المشاريع  بعض   •
للتعاقد مع مستثمرين محتملين.

مخرجات المختبرات غير نهائية، إال أن المنهجية المتبعة تضمن:  •

بالتنسيق مع األطراف  النتائج  إلى هذه  الذين خلصوا  المشاركين  التطوير والتحديث من قبل نفس  أ( استمرار   
المعنية وتحت مظلة اللجان التسييرية على مستوى كل قطاع.

نشر المستجدات بصفة دورية لضمان اطالع المجتمع على آخر تطورات البرنامج ومخرجاته. ب( 

بعض المشاريع والمبادرات يندرج تحتها عدة مشاريع فرعية، فعلى سبيل المثال مبادرة »زيادة اإلنتاج المحلي من   •
اإلسمنت« المدرجة ضمن مشاريع قطاع الصناعات التحويلية للمواد غير المعدنية يندرج تحتها خمسة مشاريع 
وهي؛ )مصنعان جديدان لإلسمنت الرمادي، مصنع إسمنت أبيض، منشأتان لطحن اإلسمنت(. وكذلك هو الحال 
مع غير ذلك من المشاريع والمبادرات »الرئيسية« الموّزعة في مختلف القطاعات التي تعتبر مظلة تنضوي تحتها 
عدة مشاريع ومبادرات »تفصيلية«. عليه، فإن الرقم الذي أعلن عنه لعدد المبادرات والمشاريع )121( هو رقم 
تفصيلي لكل مبادرة ومشروع خرج به »تنفيذ«. وبعد عملية الدمج المشار إليها أعاله، يستعرض الكتاب نحو 74 

مبادرة ومشروعا »رئيسيا«.

أثناء مرحلة تنفيذ المشاريع  وفقا للخبرة الماليزية في مجال التحول االقتصادي، ُيتوقع حدوث مبدأ 40-30-30   •
والمبادرات، وهي كالتالي:

30% من المشاريع والمبادرات يتوقع تنفيذها “كما هي”.  -

30% من المشاريع والمبادرات يتوقع إجراء بعض التعديالت عليها حسب ما قد يطرأ أثناء مرحلة التنفيذ.  -

40% من المشاريع والمبادرات يتوقع إعادة النظر فيها واستبدالها بمشاريع أخرى لتحقيق األهداف المرجوة   -
ذاتها، نظرا إلمكانية وجود فرص أو آثار اقتصادية أفضل أو وجود تحديات أو معوقات )اقتصادية، اجتماعية، 

ثقافية، إلخ( أثناء مرحلة تنفيذها.
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وظّلت سياسة التنويع االقتصادي واستغالل وتعزيز الموارد غير النفطية من أهم األهداف االقتصادية المعتمدة للتخطيط في 
التي  العالمية،  النفط  بأسواق  المحيطة  الظروف  بالنمو في ظّل  للدفع  التنويع االقتصادي توجها استراتيجيا  السلطنة. ويعتبر 
تفرض ضرورة التحّول من اقتصاد يعتمد على سلعة واحدة وهي “النفط” إلى تنمية قطاعات أخرى لتحفيز عجلة التنمية الشاملة. 
تنمية األنشطة غير  الوطني من خالل  إيجابية في االقتصاد  بإحداث تغييرات  التنويع االقتصادي في السلطنة  وترتبط سياسة 
النفطية، ال سيما أن تنّوع الموارد الطبيعية التي تتميز بها السلطنة، يجعلها من الدول التي باستطاعتها إيجاد ميزة تنافسية في 

األسواق اإلقليمية والعالمية.

تحظى السلطنة بالعديد من الفرص والمقومات االستثمارية المتنوعة والتي قامت عليها الكثير من 

اإلنجازات التي تحققت على مدى الـ46 عاما من مسيرة النهضة المباركة بقيادة صاحب الجاللة السلطان 

قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – .  ولقد تأّتى من ذلك منافع عّدة أبرزها تنمية العنصر 

البشري وتوظيف موارد الدولة لتعزيز إسهامات مختلف القطاعات في االقتصاد الوطني.

وتستهدف سياسة التنويع االقتصادي التركيز على قطاعات 
واعدة تتمّتع فيها السلطنة بميزة نسبية واضحة، مع ضرورة 
الطاقات  استغالل  من  تحّد  التي  المعوقات  من  التخلص 
ويتطلب  النمو،  مصادر  تنويع  في  القطاعات  لتلك  الكامنة 

ذلك:

االستغالل األمثل للموارد الطبيعية المتاحة والموقع   •
االستراتيجي المتميز للسلطنة، مع العمل على إعادة 
لتمويل  النفطي  القطاع  من  المالية  الفوائض  تدوير 
مشاريع البنية األساسية من موانئ ومطارات وطرق 

رئيسية تعزز المكانة اللوجستية للسلطنة.

تعزيز اقتصاد مستدام ومتنّوع من خالل زيادة مساهمة   •
والبناء  الصادرات،  إجمالي  النفطية في  غير  الصادرات 
الروابط  لتعزيز  السلطنة  أحرزته  الذي  التقدم  على 
عموديا  العالمي،  واالقتصاد  الُعماني  االقتصاد  بين 
النفط  من  المحلية  المضافة  القيمة  زيادة  خالل  من 

االقتصادية  للقطاعات  أولوية  بإعطاء  وأفقيا  والغاز، 
الواعدة ضمن هذه المرحلة وهي: الصناعات التحويلية 
السمكية  والثروة  والسياحة  اللوجستية  والخدمات 

والتعدين.

من  النفطية،  غير  القطاعات  هذه  على  التركيز  ومع  عليه، 
المحلي  الناتج  من  النفط  مساهمة  تنخفض  أن  المتوقع 
 - الفترة من 2011  الجارية من 44% خالل  باألسعار  اإلجمالي 
2015م لتصل إلى 30% بحلول عام 2020م، كذلك من المتوقع 
الطبيعي  الغاز  أنشطة  مساهمة  نسبة  متوسط  ينخفض  أن 
كمتوسط   %3.6 مقابل  2020م  عام  بحلول   %2.4 إلى  لتصل 
)2011-2015م(.  الثامنة  التنمية  خطة  خالل  مساهمته  نسبة 
الرئيسي  االقتصادي  الهدف  مع  التقديرات  تلك  وتتسق 
للسلطنة، والرامي إلى تنويع األنشطة االقتصادية بعيدًا عن 
السياسات  تطبيق  االفتراضات  تلك  وتعكس  النفط.  قطاع 

القطاعية المعتمدة لكل قطاع.

المقدمة
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0.2% في المتوسط. ومن المتوقع أن يحّقق قطاع الصناعات 
التحويلية معدالت نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى %6 
اللوجستية  والخدمات  السياحة  قطاعا  أما  2020م،  بحلول 
التوالي.  و 5% على   %5.3 المتوسط  يحققا في  أن  فيتوقع 
نمو  السمكية معدل  الثروة  أن يحقق قطاع  المتوقع  ومن 
التعدين  حين سيحّقق قطاع  6.5% في  المتوسط  يبلغ في 
المذكورة  الفترة  خالل  الثابتة  باألسعار  حقيقي  نمو  معدل 

ليبلغ في المتوسط %6. 
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القطاعات التي سيتم التركيز عليها في هذه 
المرحلة من البرنامج

البيئــــة الكليـــــــة

اإلطار الماليالتنمية االقتصادية-االجتماعيةميزة تنافسيةتوجهات عالمية وإقليمية

الصناعات
التحويليه

النقل
التعدينالثروة السمكيةالسياحةواللوجستيات

الطاقةاالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالخدمات المالية

تنمية المحافظاتالشباب والثقافةالتشغيل

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكارالتنمية االجتماعية األخرى
    حماية البيئة والتنمية

 المستدامة والوقاية من الكوارث الطبيعية 

الرعاية الصحيةالتعليم

بيئة األعمالتطوير القطاع الخاص/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجهاز الحكومي والحكومة اإللكترونية

النفط والغاز 8
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المصدر: الخطة الخمسية التاسعة )2016-2020م(، المجلس األعلى للتخطيط

وعلى الرغم من أن انخفاص أسعار النفط العالمية قد لعب 
أن  إال  النفطية،  غير  األنشطة  مساهمة  ارتفاع  في  دورا 
السلطنة قد قطعت شوطًا كبيرًا في التنويع االقتصـــادي، 
حيث تـــراجع نصــــيب األنشطة النفطية من 60% من الناتج 
عــــام  إلى 39% في  عـــــام 2011م  اإلجـمـــالي في  المحـلــي 

2015م.

التاسعة  التقديرات القطاعية وفقا للخطة الخمسية  وتشير 
الثابتة  باألسعار  النفطية  غير  األنشطة  نمو  احتمالية  إلى 
خالل الفترة بين 2016-2020م بمعدالت مرتفعة ومستدامة 
تفوق معدالت نمو األنشطة النفطية، حيث يتوقع أن تنمو 
األنشطة غير النفطية بنحو 4.3%، بينما من المقّدر أن تشهد 
يبلغ  طفيفا  ارتفاعا  الحقيقية  باألسعار  النفطية  األنشطة 

األنشطة النفطية
)النفط والغاز الطبيعي المسال(

الصناعات التحويلية
أنشطة غير نفطيةالمنتجات النفطية المكررة

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي )مليار ريال عماني(

2015 2014 2013 2012 2011

16.3

1.4
9.2

15.0

1.8

14.5

13.5

2.0

14.9

10.4

1.9

13.9

13.1

1.9

15.4

ووفقا لخطة التنمية الخمسية التاسعة، فقد تم تحديد 19 
واالجتماعية  االقتصادية  والُممّكنات  القطاعات  من  قطاعا 
الداعمة في عملية التنويع االقتصادي للسلطنة, وتم وضع 
على  والمبنية  نموها  بتعزيز  الكفيلة  والسياسات  البرامج 
تشجيع االستثمــــارات الداخلية والخــارجـيـة، ودعــم وتشجيع 
وتبـسيط  وتسـهـيـل  والمتـوسـطة،  الصغـيــرة  المؤسســات 
اإلجراءات, وتذليل العقبات أمام مزاولة األنشطة االقتصادية 

بمختلف مجاالتها.

والخطط  لالستراتيجيات  امتــداد  »تنفيذ« هو  بـــــرنـــامج  إن 
الســابقة وما تضمنته من أهــــداف وسياسات تتعلق بالتنويع 
االقتـصــــادي، حــيــــث يهدف هذا البرنامج إلى تسريع وتيرة 
التنـــويع االقتصـــــادي في القـــطاعات المضّمنة في الخـــطة 
الخمسية التاسعة، وذلك من خالل وضع اآلليات التنفيذية 
الالزمة إلنجاز المشاريع والمـبـــــــادرات المتـعلقة بكل قطاع 
والمجتــــمــع  والخـــاص  الحـكـومي  القطاعين  بمشـــــــاركة 

ووســـائل  بالتــنـــفــــيذ،  المعــــنية  الجهات  وتحديد  المدني، 
وضــــع  إلى  باإلضـــافة  لإلنجـــــاز،  الالزمة  والفترة  التمويل، 
بتنفيذ  المعنية  الجهات  ولتمكين  األداء.  قياس  مؤشــــرات 
إنشاء  تم  البرنـــــامج،  بهــــا  خــــرج  التي  والمبادرات  المشاريع 
التنــــفيذ والمـــتــــابعة في شهر أكتوبر 2016م  وحــــدة دعم 

بالمرسوم السلطاني السامي رقم 2016/50م.

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

األنشطة النفطية
)النفط والغاز الطبيعي المسال(

الصناعات التحويلية
أنشطة غير نفطيةالمنتجات النفطية المكررة

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بالنسبة

2015 2014 2013 2012 2011

%61

%5
%34

%44

%10

%46

%44

%7

%49

%40

%7

%53

%41

%7

%52
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القسم األول
نبذة عن البرنامج الوطني لتعزيز 

التنويع االقتصادي )تنفيذ(:

© Tanfeedh 2017
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تم التعاقد مع الوحدة كبيت خبرة دولي لتقديم الدعم الفني لألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط، للعمل على وضع آليات تنفيذية 
الخطة  في  الواردة  االقتصادي  التنويع  وسياسات  أهداف  لتحقيق 
برنامج  تنفيذ  على  اإلشراف  خالل  من  وذلك  التاسعة،  الخمسية 

وطني لتعزيز التنويع االقتصادي.

وباالستعانة بفريق فني مشترك من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط، ووحدة إدارة األداء والتنفيذ الماليزية، وبمشاركة خبراء من 
خارج وداخل السلطنة، فقد تم وضع تصور ببرنامج وطني يتناسب مع 
تواجه  التي  والتحديات  التاسعة  الخمسية  الخطة  أهداف وتطلعات 
االقتصاد العماني، مع األخذ بعين االعتبار حوكمة القطاع الحكومي 
تنفيذية  بـرامـج  تطـويـر  بـهـدف  وذلـك  حـالـيـًا،  الموضـوعـة  واآلليات 
الخمسية  الخطة  في  المستهدفة  االقتصادي  التنويع  لقطاعات 
اللوجستية  والخدمات  التحويلية،  والصنـاعــات  )السيــاحة،  التـاسعة 
والثروة السمكية، والتعدين( كبداية، باإلضافة إلى قطاعات التنويع 

االقتصادي وغيرها من القطاعات الممّكنة في مراحل قادمة.

االقتصادي  التنويع  لتعزيز  الوطني  بالبرنامج  التصور  رفع  تم  وقد 
السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلى  )تنفيذ( 
قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث بارك جاللته 

البرنامج ووّجه بتنفيذه.

أهداف البرنامج أ- 
نحو  السلطنة  رؤية  تحقيق  المساهمة في  إلى  البرنامج  يهدف 
والصعوبات  التحديات  أبرز  على  والوقوف  االقتصادي،  التنويع 
المؤسسات  من  وغيرها  الحكومية  الجهات  تواجهها  التي 
تنفيذ  وتيرة  وتسريع  الوطنية  الرؤية  هذه  تحقيق  سبيل  في 
البرنامج  ويعمل  االقتصادي.  التنويع  تعزيز  مجال  في  الخطط 
التخطيط  في  الناجحة  الممارسات  أفضل  من  االستفادة  على 
االجتماعي واالقتصادي، بهدف توظيف الموازنات في مشاريع 
فرص  توفير  على  تعمل  مضافة  وقيمة  اقتصادية  عوائد  ذات 
عمل  ومنهجيات  آليات  وضع  خالل  من  وذلك  للمواطنين  عمل 
واضحة ومحكمة لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ستعمل على 

زيادة االستثمارات الخارجية والداخلية.

وعالوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تمكين السلطنة من رفع 
درجة التنافسية في المؤشرات االجتماعية واالقتصادية، المحلية 
التعاون  جسور  ومد  اإلنجاز  كفاءة  تحسين  خالل  من  والدولية، 
والخاّصة(،  )الحكومية  المعنية  الجهات  كافة  بين  والمشاركة 

برامج  إلعداد  الحالية  االستراتيجيات  وفق  العمل  إلى  باإلضافة 
تنفيذية قابلة للقياس وفق مؤشرات أداء واضحة وذلك لتحقيق 

األهداف المنشودة.

التنويع االقتصادي وزيادة  إلى تعزيز قطاعات  البرنامج  ويسعى 
ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي. حيث أن انخفاض أسعار 
النفط قد أثر على االقتصاد الوطني مما أدى إلى نمو القطاعات 
تنفيذ  برنامج  يهدف  السابقة. ولذلك  األعوام  النفطية في  غير 
القطاعات في  النمو وتحسين مشاركة هذه  إلى استغالل هذا 

استراتيجية التنويع االقتصادي. 

ب- منهجية البرنامج
تعتمد منهجية برنامج تنفيذ على إشراك صّناع القرار في نقاشات 
)الحكومية  المعنية  القطاعات  كافة  فيها  تشترك  مفتوحة، 
وتوحيد  للتنفيذ،  القابلة  والمبادرات  الحلول  لتحديد  والخاّصة( 

على  المنهجية  ترتكز  كما  لتحقيقها.  والرؤى  واألهداف  الجهود 
أصحاب  بين  المستدام  الحوار  أساسها  مرنة  عملية  بيئة  توفير 
العالقة في سبيل الوصول إلى التنفيذ الفعلي من خالل وضع 
خطط   – زمنية  )جداول  اإلنجاز  أساس  تمّثل  عمل  وأطر  آليات 
الشفافية  مبادئ  وفق  وذلك  أداء(،  مؤشرات   – مفّصلة  تنفيذ 
المجتمع  شرائح  مختلف  اطالع  تضمن  التي  والمسؤولية 
التنمية  عجلة  في  إلشراكهم  التطبيق  مرحلة  مستجدات  على 

االقتصادية.

على  الثمان  الخطوات  منهجية  البرنامج  عمل  يتبنى  عليه، 
ظروف  مع  لتتناسب  تطويرها  تم  التي  الماليزي  النموذج  غرار 

السلطنة. وتتمثل هذه المنهجية في الخطوات التالية:

ونطاق  االستراتيجي  التوجه  تحديد  االستراتيجي:  التوجه   )1
خالل  من  عليها،  التركيز  سيتم  التي  والقطاعات  العمل 
التعريف بالمجاالت االستراتيجية واألهداف المرجو تحقيقها 

القسم األول:
نبذة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي )تنفيذ(:

ما قبل سبتمبر 2016
التوجه االستراتيجي:
تحديد نطاق العمل من 
خالل تعريف المجاالت 

االستراتيجية التي سيتم 
التركيز عليها

18 سبتمبر - 26 أكتوبر
حلقات العمل )المختبرات(:
يحضرها المعنيون بالمجال أو 
القطاع لتطويره وايجاد حلول 

مناسبة له

الربع األول 2017
إصدار كتاب برنامج تنفيذ:
تطوير برنامج تنفيذ واضح 

المعالم ينشر للمجتمع في 
وثيقة متكاملة

التطبيق:
تنفيذ الخطة، معالجة 
التحديات، واالستفادة 

من الفرص المتاحة

نشر النتائج:
نشر ما تم التوصل إليه 

من نتائج للرأي العام من 
خالل تقارير دورية

28-30 نوفمبر
المشاركة المجتمعية من 

خالل معرض مفتوح:
مشاركة نتائج حلقات العمل 
مع المجتمع والحصول على 

 آرائهم تجاهها

مؤشرات األداء 
الرئيسية:

تحديد مؤشرات إدارة 
األداء لمتابعة التطبيق

لجنة دولية وشركة 
تدقيق:

االستعانة بشركة تدقيق 
ولجنة دولية محايدة 

للتحقق من النتائج

لم يبدأ العملقيد العملتم االنتهاء

12345678

السامي  السلطاني  المرسوم  صدر  2016م  عام  يناير  من  األول  في 
-2016( التاسعة  الخمسية  التنمية  خطة  باعتماد  )2016/1م(  رقم 

التنويع  الخطة،  ومرتكزات  أهداف  أهم  بين  من  وكان  2020م(، 
التأكيد  بالسلطنة، من خالل  اإلنتاجية  القاعدة  االقتصادي وتوسيع 
استراتيجي  كتوجه  االقتصادي  التنويع  موضوع  تحديد  أهمية  على 
للدفع باالقتصاد، وضرورة التحول من اقتصاد يعتمد في نموه على 

سلعة رئيسة واحدة إلى اقتصاد متنوع يرتكز على عدة قطاعات.

عليه، فقد تم تحديد عدد من القطاعات الواعدة في الخطة، يتوجب 
وزيادة  بها  للنهوض  الالزمة  التنفيذية  البرامج  ووضع  عليها  التركيز 

نموها رفدا لالقتصاد الوطني، وهذه القطاعات هي:

الصناعات التحويلية  -1
النقل والخدمات اللوجستية  -2

السياحة  -3
الثروة السمكية  -4

التعدين  -5

االقتصادي  التنويع  أهداف  لتحقيق  المناسبة  اآلليات  وضع  وألجل 
وغيرها من األهداف الواردة في الخطة، فقد نّصت المادة السابعة 
من مرسوم اعتماد الخطة على أن “يتوّلى المجلس األعلى للتخطيط 
كافة  تلتزم  بحيث  التاسعة  الخمسية  للخطة  تنفيذية  خطة  إعداد 
الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها وذلك بعد إقرارها من مجلس 

الوزراء”.

بأهمية  الجانب،  هذا  في  السامية  بالتوجيهات  واسترشادا  عليه، 
األمانة  قامت  فقد  الدولية،  والممارسات  الخبرات  من  االستفادة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط باالطالع على العديد من التجارب 
التنمية  خطط  تنفيذ  مجال  في  منها  لالستفادة  الناجحة  الدولية 
الماليزية  التجربة  االقتصادية واالجتماعية، وكان منها االطالع على 
الدولي  البنك  قّدم  حيث  االقتصادي،  الحكومي  التحول  مجال  في 
واستشاري الخطة الخمسية التاسعة وغيرهما من الخبراء المختّصين 
برنامج  ضمن  تنفيذه  تم  الذي  الماليزي  النموذج  بتبني  توصيات 
والتنفيذ  األداء  إدارة  وحدة  من  بإدارة  ماليزيا  في  الوطني  التحول 

.)PEMANDU(

وبعد االطالع على التجربة الماليزية في هذا اإلطار، والتي تمت من 
 )PEMANDU( خالل زيارة وفد من وحدة إدارة األداء والتنفيذ الماليزية
للتخطيط،  األعلى  المجلس  في  بالمسؤولين  ولقائهم  للسلطنة، 
وكذلك زيارة وفد من األمانة العامة للمجلس لماليزيا لالطالع عن 
كثب على طبيعة عمل الوحدة, ومجاالت التعاون واالستفادة منها؛ 

بدء مرحلة التنفيذ من يناير 2017تم تنفيذ هذه الخطوات حتى ديسمبر 2016
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البيانات،  وحزمة  الميثاق،  اعتماد  في  المختبرات  قبل  ما 
أنه يقوم  وقائمة المرشحين للمشاركة في المختبرات. كما 

بمتابعة التزام المشاركين خالل فترة عقد المختبرات.

فريق الدعم:  •
خالل فترة المختبرات، يتم تعيين مسؤولين عن توفير خدمـات   

النقل واإلمداد، والعالقات العامة، والترجمة، إلخ.

المعنيين  العالقة  أصحاب  إشراك  وضمان  تحديد  مع 
بالقطاعات، وتركيز الجهود المبذولة في البرنامج لتصب في 
تحقيق هدف موّحد. وفي هذه الخطوة، تم اعتماد  التوجه 
عمل  فرص  توفير  في  يتمّثل  والذي  للبرنامج  االستراتيجي 
الناتج  في  النفطية  غير  القطاعات  مساهمة  ورفع  جديدة، 
القطاع  مساهمة  نسبة  زيادة  عن  فضال  اإلجمالي،  المحلي 

الخاص في االستثمارات.

لمدة  مكّثفة  مختبرات  عقد  العمل(:  )حلقات  المختبرات   )2
والخاصة،  الحكومية  الجهات  مختلف  بمشاركة  أسابيع،   6
للعمل  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  األكاديمية  والهيئات 
االقتصادي  التنويع  مجال  في  الوطنية  الخطط  ترجمة  على 
إلى برامج تنفيذ تفصيلية، ُتحّدد فيها المسؤوليات والموارد 
واالعتمادات المطلوبة للتنفيذ، باإلضافة إلى الجداول الزمنية 
عقد  المختبرات  وتتضّمن  األداء.  لقياس  دقيقة  ومؤشرات 
حسب  وتصنيفها  التحديات  مختلف  حول  مفتوحة  نقاشات 
لمعالجة  الكفيلة  الحلول  ووضع  التغيير  ودواعي  األولويات 
بشكل  المختبرات  مخرجات  استعراض  مع  الراهنة،  التحديات 

أسبوعي مع أصحاب العالقة رؤساء القطاعات ونوابهم.

وسعيًا لتحقيق التوافق والمواءمة بين مخرجات البرنامج، تم تحديد 
والمباحثات  النقاشات  عمل  بسير  المرتبطة  والمسؤوليات  األدوار 

أثناء فترة المختبرات وفقا لآلتي:

رئيس القطاع:  •

عمل  نجاح  مسؤولية  ويتولى  بالقطاع،  المعني  الوزير   
سير  ومتابعة  تنفيذ  وآلية  »تنفيذ«،  وبرنامج  المختبرات 
المشاركين  أيضا من ضمن  القطاع  رئيس  ويعتبر  المخرجات. 

في المختبرات.

نائب رئيس القطاع:  •

المختبرات،  نجاح  ضمان  عن  المسؤول  وهو  الوزارة  وكيل   
الرئيس. وفي مرحلة ما  نتائجها. وهو من ينوب عن  وتنفيذ 
البيانات،  وحزم  العمل  خارطة  على  يوافق  المختبرات،  قبل 
ويتولى توزيع المهام على أعضاء الفريق. ويعمل النائب أثناء 
فترة عقد المختبرات، على التحقق من المبادرات المطروحة، 
كافة  على  القطاع  رئيس  باطالع  دوري  وبشكل  يقوم  كما 
المشاركين  ويتولى مسؤولية حضور  المختبرات،  مستجدات 
والتزامهم باإلضافة إلى معالجة اإلشكاليات إن وجدت خالل 
والمتابعة  التنفيذ  عملية  عن  مسؤول  أنه  كما  النقاشات. 

خالل مرحلة ما بعد المختبرات.

مدير النقاش   •
المسؤول عن إدارة النقاش وسير المختبرات بحسب الجداول   
أو  داخل  من  االستفسارات  جميع  توجيه  ويتم  الموضوعة. 

خارج المختبرات إليه للتعامل معها والنظر فيها.

المشاركون:  •
القطاع  من  كال  ويمثلون  المختبرات  في  المشاركون   
األمنية،  والمؤسسات  الخاص،  والقطاع  الحكومي، 
والجامعات، ومؤسسات القطاع المدني. ويتم األخذ بجميع 

اآلراء والمداخالت من كافة المشاركين وتقييمها.

رئيس الفريق:  •
فترة  خالل  تشكيلها  يتم  التي  الفرق  رؤساء  اختيار  يتم   
على  بناًء  وذلك  األول  األسبوع  نهاية  في  المختبرات  عقد 
المشاركين  بالنيابة عن  التحدث  على  مساهمتهم وقدرتهم 
أمام  مختبره  ممّثل  الفريق  رئيس  يعّد  كما  المختبر.  في 

المختبرات األخرى.

جهة التواصل في الوزارة المعنية:  •

اليومية  باألعمال  والمعني  الوزرات  من  المخّول  الشخص   
رئيس  نائب  أمام  مسؤوال  يكون  والذي  بالبرنامج  المتعلقة 
القطاع في مرحلة ما قبل المختبرات. يقوم بالمصادقة على 
وقائمة  البيانات  وحزم  الميثاق  في  الموجودة  المعلومات 
المشاركين، مع ضمان تقديم البيانات المطلوبة ضمن نطاق 
ونائب  القطاع  رئيس  عن  بالنيابة  المسؤول  وهو  صالحيته. 
الرئيس في حالة عدم وجودهم، على ان يتواصل معهم لحل 
اإلشكاليات والتحديات. كما يكون مسؤوال عن إعالم الفريق 
القيادي بوزارته )الوزير أو من ينوب عنه( بكافة المستجدات 
جانب  إلى  دوري.  بشكل  المختبرات  فترة  خالل  والتطورات 

اعتباره من ضمن المشاركين في المختبر الخاّص بوزارته.

الخبراء المختصون في القطاعات:  •

وهو  اختصاصه.  نطاق  في  وواسعة  كبيرة  خبرة  ذو  شخص   
المسؤول أمام رئيس القطاع أو نائب الرئيس. وفي مرحلة ما 
المختبرات، يكون مسؤوال عن عملية استكمال ميثاق  قبل 
تحديد  على  يعمل  كما  القطاع  بيانات  وحزمة  المختبرات 
التي  التحديات  البيانات المطلوبة، فضال عن توضيح  وتوفير 
تواجه القطاع كما يكون من ضمن المشاركين في مختبرات 

القطاع.

منسق الفريق القطاعي الداعم للمختبرات:  •

الثانوية  والمشاركات  الدائمة  المشاركة  تنسيق  على  يعمل   
القطاعات،  بين  المشتركة  المصالح  ويدعم  المختبر.  خالل 
وهو مسؤول أمام نائب رئيس القطاع. ويساهم في مرحلة 
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حضور مختلف فئات المجتمع وعدد من ممثلي القطاعات في حلقات العمل )المختبرات(
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الوزير المعني بالقطاع

وكيل الوزارة المعنية بالقطاع – متفرغ 
لفترة حلقات العمل بهدف دعم 

النقاش وصنع القرار

صناع القرار وممثلي القطاعات المعنية في النقاش

فريق عمل مختص في دعم وتعزيز النقاش ما بين 
القطاعات في حلقات العمل

خبراء محليون و دوليون متفرغون للمشاركة في 
النقاش ودعم الحوار

فريق عمل مركزي متفرغ لتحضير إحتياجات البرنامج 
وتقديم الدعم اللوجستي

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

المجتمع المدني واألكديميين
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آلية التنفيذ والمتابعة بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة
لمتابعتها  األعمال  المرتبطة بسير  الدورية  التقارير  رفع  يتم  كما 

وتقييم األداء المنجز إلى الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.

التحقق من النتائج )لجنة دولية وشركة تدقيق(: التدقيق على   )7
المحليين  الخبراء  من  مستقلة  بلجنة  باالستعانة  التنفيذ  نتائج 
اللجنة دورا مهما في مراجعة نظام  والدوليين. وستلعب هذه 
والتدقيق  والمشاريع،  المبادرات  إنجاز  تقّدم  ومدى  المتابعة 
على التقارير الدورية ومراجعتها بهدف التحقق من صحة النتائج 
والبيانات، ورفع المقترحات والتوصيات لتطوير منهجيات وآليات 

المتابعة.  

تقارير  خالل  من  للمجتمع  النهائية  النتائج  نشر  النـتـــائــج:  نشر   )8
سنوية تستعرض النتائج المتعلقة بتنفيذ المشاريع باإلضافة إلى 

أهم التغييرات التي نتجت عن برنامج تنفيذ.

ج- حوكمة البرنامج
أكتوبر   17 بتاريخ  الصادر   )2016/50( السلطاني  المرسوم  بموجب 
ديوان  وزير  تتبع  والمتابعة«  التنفيذ  دعم  »وحدة  إنشاء  تم  2016م 
المشاريع  تنفيذ  ومتابعة  رصد  الوحدة  وتتولى  السلطاني.  البالط 
»تنفيذ«،  برنامج  ومبادرات  مشاريع  بينها  من  والتي  إليها  الموكلة 
وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمسؤولين المعنيين بإنجاز المشاريع. 
كما تعنى الوحدة بتذليل اإلشكاليات وتجاوز التحديات التي قد تطرأ 
خالل مرحلة التنفيذ من خالل تبني آلية متابعة واضحة تعتمد على 

مؤشرات دقيقة لقياس األداء. 

المستهدفة،  القطاعات  لجميع  حوكمة  نظم  البرنامج  اعتمد  وقد 
إنجاز  متابعة  على  تعمل  قطاع  لكل  تسييرية  لجنة  في  تتمثل 
الفعلي  بالتنفيذ  المشاريع  أصحاب  ويقوم  والمبادرات.  المشاريع 
لهذه المبادرات والمشاريع بدعم من فرق العمل القطاعية، ومكاتب 
متابعة التنفيذ بالوزارات المعنية بالقطاعات الخمسة، ووحدة دعم 

التنفيذ والمتابعة.

المجـتـمع  تـعـريـف  في  تمّثلت  المجـتـمعية:  المشـاركة   )3
علـيـها  التركيـز  تم  التي  والقطاعات  تنفيذ  برنـامج  بمخرجــات 
معرض  خالل  من  وذلك  البرنامج،  من  األولى  المرحلة  إبان 
الخطوة  إليها  التي خلصت  النتائج  المجتمع على  يّطلع فيه 
ومرئيات  اقتراحات  يراه من  ما  وتقديم  “المختبرات”،  الثانية 
لألخذ بها للمرحلة القادمة، تعزيزا للمشاركة المجتمعية في 
وضع الخطط المستقبلية للسلطنة. وفي سبيل تحقيق ذلك 
وهي:  للتواصل  رئيسة  وسائل  ثالث  على  البرنامج  اعتمد 
)فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  المفتوح، ووسائل  المعرض 
تويتر، يوتيوب، إنستغرام،..إلخ( واإلعالم المرئي والمسموع 
إلكتروني خالل فترة  والمقروء، باإلضافة إلى وضع استبيان 

المعرض وعلى الموقع اإللكتروني للبرنامج.

للجميع.  متاحا  ويكون  للمجتمع  ينشر  كتاب  تنفيذ:  كتاب   )4
تسريع  في  وأهميته  تنفيذ،  برنامج  عن  عامة  نظرة  يتضمن 
المبـادرات  من  ومخرجاته  االقتصــادي،  التنويع  وتيرة 
والمشاريع، والجهات المنفذة ومؤشرات األداء العامة لكل 

قطاع. ويكون الكتاب بمثابة المرجع للبرنامج.

مؤشرات  وضع  الرئيسة:  األداء  قياس  مؤشرات  تحديد   )5
لقياس األداء التفصيلية لمتابعة التطبيق الفعلي للمشاريع 
كل  صعيد  على  األداء  مؤشرات  إلى  باإلضافة  والمبادرات 
المتعلقة  الرئيسية  األداء  مؤشرات  تحديد  ويتم  القطاع. 
بالمبادرات والمشاريع خالل مرحلة المختبرات. كما يتم خالل 
عدة  على  المؤشرات  تصنيف  البرنامج  من  الخطوة  هذه 

مستويات لمتابعتها وفق برنامج متابعة دقيق.

منها:  المتعّثر  للمشاريع ومعالجة  الفعلي  بالتطبيق  البدء   )6
المرتبطة  التحديات  ومعالجة  والمشاريع  المبادرات  تنفيذ 
التنفيذ  دعم  لوحدة  المستمرة  المتابعة  خالل  من  بإنجازها 
عن  والمسؤولين  المعنية  الوزارة  مع  بالتنسيق  والمتابعة 
التنفيذ،  لدعم  واضح  حوكمة  نظام  وفق  وذلك  التنفيذ، 

تركيبة العملالوزارة المعنيةالوزارة المعنيةوحدة دعم التنفيذ والمتابعة

التعاون والتنسيق لتنفيذ 
المشاريع والمبادرات

مجموعات أصحاب المشاريع

دعم التنفيذ

التنفيذ الفعلي للمشاريع والمبادرات

رئيس وحدة دعم التنفيذ اللجنة التسييرية
والمتابعة

وحدة دعم التنفيذ 
والمتابعة

مكتب متابعة التنفيذ 
بالوزارة المعنية

اجتماع الوحدة
لمعالجة التحديات بالتنسق 

مع رئيس الوحدة

فرق العمل

صـاحــب مشروع صــاحـب مشــروع صـاحـب مشــروع
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القسم الثاني
الخطوات التي تم إنجازها من 

المرحلة األولى للبرنامج

© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017
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بحلول عام 2020م كالتالي:

رفع مساهمة القطاعات االقتصادية المستهدفة )السياحة،   )1
الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية( في الناتج المحلي 
اإلجمالي من 4.9 مليار ر.ع في عام 2015م إلى 6.6 مليار ر.ع 

بنهاية عام 2020م.

إجمالي  من   %80 بنحو  الخاص  القطاع  مساهمة  زيادة   )2
استثمارات المشاريع المخطط لها.

توفير فرص عمل بما ال يقل عن 30,000 فرصة عمل للعمانيين.  )3

واألكاديـمـيين  واالستشاريــين  بالقطــاعــــات  المعنيين  العـالقة 
والمهتمين من المجتمع المدني وفئة الشباب.

الخطوة األولى: التوجه االستراتيجي  -1
التركيز عليها  التي سيتم  التنويع االقتصادي  تم تحديد مجاالت 
أهم  من  باعتبارها  وذلك  البرنامج،  من  المرحلة  هذه  خالل 
االقتصادي  النمو  بعجلة  للدفع  الواعدة  االقتصادية  القطاعات 
اللوجستية(  الخدمات  التحويلية،  الصناعات  )السياحة،  وهي: 
والتشغيل،  العمل  إلى قطاعين ممّكنين هما: )سوق  باإلضافة 

والمالية والتمويل المبتكر(.

وقد تم وضع ثالثة أهداف رئيسية تسعى المختبرات لتحقيقها 

اعتـمـدت  منهجية  وفق  تنفيذ  برنامج  في  المشاركين  اختيار  تم 
دعـوة عدة جهات لترشيح واختيار أصحاب العالقة. باإلضافة إلى 
أصحاب  إشراك  على  التركيز  مع  والخاص،  الحكومي  القطاعين 

القسم الثاني:

الخطوات التي تم إنجازها في هذه المرحلة من البرنامج:

سوق العمل والتشغيلالمالية والتمويل المبتكر

رفع الناتج المحّلي 
اإلجمالي في القطاعات 
الثالثة المستهدفة من 

4.9 مليار ريال عماني 
في 2015 إلى 6.6 مليار 

ريال عماني في 2020

تقوم مبادرات 
البرنامج على 

التمويل  من القطاع 
الخاص بنسبة %80

التركيز على توفير 
الوظائف للمواطنين 

)حوالي 30,000  
وظيفة للعمانيين(

الصناعات التحويلية
رفع المساهمة   •

المتوقعة في الناتج 
المحّلي اإلجمالي 

زيادة العدد المتوقع   •
للعاملين في القطاع

زيادة االستثمارات   •
المتوقعة

1

السياحة
رفع المساهمة   •

المتوقعة في الناتج 
المحّلي اإلجمالي 

زيادة العدد المتوقع   •
للعاملين في القطاع

زيادة االستثمارات   •
المتوقعة

2

الخدمات الّلوجستية
رفع المساهمة   •

المتوقعة في الناتج 
المحّلي اإلجمالي 

زيادة العدد المتوقع   •
للعاملين في القطاع

زيادة االستثمارات   •
المتوقعة

3

45

ت
برا

خت
لم

ل ا
قب

ما 

التوجه االستراتيجي لحلقات العمل
القطاعات الخمسة 

)للمرحلة األولى(

تشكيل فرق 
العمل للوزارات 
برئاسة وكالء 

الوزارات

رؤساء القطاعات )الوزراء(

المعايير التي على أساسها تمت عملية الترشيحات

تم تحـديـد:

خارطة طريق لكل مختبر تتضمن المواضيع   .1
التي سيتم معالجتها ضمن حلقات العمل

نسب التمثيل كالتالي:  .2

40% من المشاركين من القطاع الحكومي  •

60% من المشاركين من القطاع الخاص والمجتمع المدني وفئة الشباب  •

1

2

4
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 ترشيحات فرق 
الخمسعمل الوزارات 

ترشيحات 
غرفة تجارة 

وصناعة عمان

ترشيحات 
من القطاع 

الخاص

ترشيحات من 

ع المدني 
المجتم

والمؤسسات 

شباب
ة بال

المعني

المؤسسات ترشيحات من 
الحكومية األخرى

ت الهيئة 
ترشيحا

ة لتنمية 
العام

ت الصغيرة
المؤسسا

»ريادة«
والمتوسطة 

3

من ثم قامت فرق الوزارات، بعد االطالع على الترشيحات، بتحديد القائمة النهائية للمشاركين

وأثناء المختبرات تم استدعاء عدة أشخاص اتضح أهمية حضورهم بناًء على الموضوعات 
التي يتم طرحها في المختبر

)أخذ مرئيات الجهات المعنية حول المقترحات وإمكانية التنفيذ(
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األكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، باإلضافة لمجموعة من 
أعداد  وتجاوزت  االقتصادي.  التنويع  بموضوع  والمعنيين  الخبراء 
بلغ  يومي  حضور  بمتوسط  للحضور،  المتوقع  العدد  المشاركين 
250 مشاركًا، موّزعين على خمس مختبرات - لخمسة قطاعات-، 

كاآلتي:

الخطوة الثانية: المختبرات )حلقات العمل(  -2
– تنفيذ  برنامج  من  األهم  الخطوة  وهي   – المختبرات  عقد  تم 
أكتوبر   26 وحتى  18 سبتمبر  من  الفترة  خالل  بمحافظة مسقط، 
2016م، وبشكل يومي من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 
مساًء. وشارك في هذه المختبرات نحو 160 مؤسسة من الوزارات 
والهيئات  الخاص  القطاع  ومن  المعنية  الحكومية  والهيئات 

كذلك شارك في كل مختبر، مجموعة من الخبراء والمعنيين من 
للمجلس  العامة  واألمانة  الماليزية  والتنفيذ  األداء  إدارة  وحدة 
األعلى للتخطيط. وتمّثل دورهم في تقديم المساعدة والدعم 
الفني الالزم إلدارة النقاش، بينما تولى المشاركون في المختبرات 
صياغة البرامج التنفيذية ووضع الحلول. وترأس كل مختبر الوزير 
نائبا للرئيس ومتواجدا  المعني بالقطاع، بينما كان وكيل الوزارة 

بشكل مستمر طوال فترة المختبرات.

والثاني  األول  األسبوع  في  المختبرات  في  المشاركون  بدأ 
بتحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، ومن األسبوع 
الثالث وحتى األسبوع السادس قام المشاركون باقتراح الحلول 

الدفع  شأنـهــا  من  التي  والمبــادرات  اآلليــات  ووضع  المناسبة 
بالنمو االقتصادي فضال عن تحديد الميزانيات المطلوبة وآليات 
تنفيذ مفصلة للمبادرات والمشاريع المعتمدة. وبنهاية األسبوع 
السادس، تم اختتام فعاليات المختبرات في حفل ختامي حضره 
أصحاب  إلى  باإلضـافة  بالوزارات  والمعنّيون  القطاعــات  رؤســـاء 
من  المهتمين  من  غفير  وعــدد  المكّرمين،  والسعادة  السمـو 
شامل  تقرير  إعداد  تم  كما  المدني.  والمجتمع  اإلعالم  وسائل 
التنفيذ  خطط  عن  فضال  بتذليلها،  الكفيلة  والحلول  بالتحديات 
التفصيلية )3ft Plans( للمبادرات والمشاريع ومؤشرات قياس 
المعنية  والجهات  التنفيذ  المطلوبة وجداول  والميزانيات  األداء 

بالتنفيذ.

أخـــرى قطاع خــاص شركات مملوكة للحكومةقطاع حكومي

المرحلة 3: التحضير للتنفيذالمرحلة 1: تجهيز المختبر المرحلة 2: تنفيذ المختبرات

المواءمة 
مع القيادات 

الحكومية

التوقيت / األنشطة

4 أسابيع
وضع خارطة الطريق   •

لحلقات العمل  
تحديد المشاركين   •

ودعوتهم
تجهير حزم البيانات   •

لكل مختبر

6 أسابيع
عقد حلقات العمل   •

)المختبرات(

تجهيز تقارير متكاملة   •
حول المخرجات

4 أسابيع
وضع نماذج الحوكمة    •

لبرنامج تنفيذ

إعداد آليات لمتابعة    •
األداء 

مراجعة األولويات    •
وخارطة التنفيذ مع 

الجهات المعنية

سير المختبرات اإلنجازاإلعداد

األسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوع

123456
مناقشة 
التحديات 
ونطاق 
العمل

تحليل 
التحديات 

وإيجاد 
الحلول

نظرة متعمقة 
في الحلول، 
تبني نماذج 
رائدة/بّناءة 

الختبار الجدوى، 
تحديد قائمة 

المبادرات 
األولية

تحديد قائمة 
المبادرات، 

تحديد 
ميزانية تنفيذ 

المشاريع

تحديد 
خارطة 
التنفيذ 
المفصلة

الصياغة 
النهائية 
والتوثيق

فريق العمل + المشاركون في المختبرات )250 مشاركًا كمعدل حضور يومي(

القوى العاملة

التمويل

الخدمات الّلوجستية

السياحة

الصناعات التحويلية

ي
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معدل الحضور  اليومي المتوقع 30

األسبوع 1
األسبوع 2
األسبوع 3
األسبوع 4
األسبوع 5
األسبوع 6

24
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30

28
28
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18
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17
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4
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11
16
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2

2
2

17

17
14

14
16

5

6

12 17
10 23
8 22
9 21
8 22
8 21

4
5

3

3

3
2

2
2
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نبذة عن المخرجات العامة للمختبرات
بعد انتهاء فترة المختبرات التي استمرت لستة أسابيع، تم إصدار 
األنشطة  تفاصيل  تتضمن  صفحة(   2.000 )نحو  بالمخرجات  تقرير 
التنفيذ  برامج  الى  باإلضافة  مشــروع،  أو  مبــادرة  بكل  الخاصة 
التفصيلية التابعة لها التي تم االتفاق عليها مع المشاركين. تعتبر 
يقارب 51,000  لما  المخرجات »منتجا وطنيا« جاء استثمارا  هذه 
مبادرة   100 من  أكثر  البرنامج  مخرجات  وتتضمن  عمل.  ساعة 

ومشروع، وأكثر من 250 مؤشر أداء رئيسي.

يتوقع  االقتصادي،  التحول  مجال  في  الماليزية  للخبرة  ووفقا 
المشاريع والمبادرات،  تنفيذ  أثناء مرحلة  حدوث مبدأ 40-30-30 

وهي كالتالي:

30% من المشاريع يتوقع تنفيذها »كما هي«.  •

30% من المشاريع يتوقع إجراء بعض التعديالت عليها حسب   •
ما قد يطرأ خالل مرحلة التنفيذ.

واستـبـدالهــا  فيـهـا  النظر  إعـادة  يتوقع  المشـــاريع  من   %40  •
بمشاريع أخرى لتحقيق األهداف المرجوة ذاتها نظرا إلمكانية 
أو  تحديـات  وجود  أو  أفضل  اقتصـادية  آثـار  أو  فرص  وجود 
مرحلة  أثـنــاء  إلخ(  ثقـافية،  اجتمـاعـيـة،  )اقتصـادية،  معوقـات 

تنفيذها.

وفي حال تنفيذ المشاريع والمبادرات، فإنها ستكون قادرة على 
توفير فرص استثمارية بقيمة 14 مليار ر.ع. معظمها من القطاع 
القطاع  تبلغ مساهمة  أن  يتوقع  حين  ر.ع، في  مليار   13 الخاص 

الحكومي نحو 1 مليار ر.ع.  

جلسات مواءمة مكثفة

1

2

3

4

5

6

األسبوع 1 
• انطالق المختبرات )9/18(

• األسبوع األول: جلسة مواءمة مع 
أصحاب المعالي الوزراء )9/22(

األسبوع 2
• اجتماع أسبوعي مع فريق 

العمل )9/25(

• جلسة الوزراء األسبوعية 
للمواءمة )9/28(

األسبوع 4
• المواءمة الثانية في منتصف 

فترة المختبرات )10/12( 

• اجتماع أسبوعي مع أصحاب 
السعادة )10/13( 

األسبوع 6
• اجتماع أسبوعي مع أصحاب 

السعادة )10/23(

• المواءمة الختامية والنهائية 
لنتائج المختبرات )10/26(

األسبوع 5
اجتماع أصحاب السعادة  •

 )10/18 - 10/16(  

اجتماعات لمعالجة التحديات  •
مع أصحاب المعالي  

)10/20 - 10/19(  

األسبوع 3
• جلسة المواءمة بين وحدة 
األداء والتنفيذ الماليزية 

)PEMANDU( والمؤسسات 
الصغيرة والمتوّسطة )10/4(

• مواءمة منتصف فترة 
المختبرات )10/5(
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االستثمارات حسب القطاع - مليون ر.ع.

الصناعات التحويلية 10.470

السياحة 1.990

الخدمات اللوجستية 1.535

سوق العمل والتشغيل 137

المالية والتمويل المبتكر 15

معالجة التحديات لتمكين مبادرات ومشاريع البرنامج
اقتراح: إقرار آليات تلتزم الجهات الحكومية بموجبها بالبت والرد على طلب 

الخدمة أو التصاريح في مدة محددة لكل خدمة تقدمها تلك الجهات

دمج جميع الجهات الحكومية ذات العالقة في نظام »استثمر بسهولة« و نظام 
»بيان« وغيرها من األنظمة اإللكترونية الستمرار تبسيط  إجراءات إصدار التراخيص

تقليل
اإلعتماد

100% اإلعتماد 
على اإلستيراد

60% التقليل من 
اإلعتماد على 
اإلستيراد على 

المدى القصير  %80 
على المدى الطويل 

للقوالب والقطع

100%زيادة في 
قدرة إستيعاب 
الشحن الجوي

%10
الوصول لسقف 

الميزانية وتجاوزات 
الوقت في كل 

المشاريع الحكومية  

%80
الخالفات العمالية 

للتسوية على 
مستوى وزارة 
القوى العاملة

274 يوم متوّسط
العملية الحالية

250 ألف طن

125 ألف طن

تبسيط
اإلجراءات

قدرة القطاع
الّلوجستي

إدارة
 المشروع

قرار القوى
العاملة

تقريبًا 30 يوم
من خالل

تطبيق المحطة الواحدة 
ستخفض فترة 

تخليص طلب إنشاء 
فندق بتطبيق نطام 

المحطة الواحدة

المشاركين. كما تم عقد جلسات مواءمة أخرى مع وكالء الوزارات 
بشكل أسبوعي للتوافق على مخرجات القطاعات.

حضر الوزراء المعنيون بالقطاعات عدة جلسات مواءمة لالطالع 
على المخرجات والموافقة على المبادرات التي وضعت من قبل 



33 32

© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017

ووسائل   ،2016 نوفمبر   30-28 مفتوح  معرض  وهي:  المجتمع، 
والمقروء،  المسموع  المرئي  واإلعالم  االجتماعي  التواصل 
واستبيان إلكتروني من 18 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016 للتعرف 
على مرئيات المجتمع حول البرنامج والمادة التي تم استعراضها 

خالل أيام المعرض المفتوح.

الخطوة الثالثة: المشاركة المجتمعية  -3
ببرنامج  المجتمع  تعريف  إلى  المجتمعية  المشاركة  تهدف 
فضال  األولى،  مرحلته  خالل  تناولها  التي  والقطاعات  »تنفيذ« 
عن استعراض مجموعة من المبادرات التي توصلت إليها مختلف 
القطاعات المستهدفة، وذلك للتعرف على آراء المجتمع حولها 
للمرحلة  للتحضير  االعتبار  بعين  ومرئياتهم  اقتراحاتهم  وأخذ 
مع  للتواصل  رئيسية  وسائل  ثالث  تفعيل  تم  وقد  القادمة. 

ب- وسائل التواصل
والمسموع  المرئي  واإلعالم  االجتماعي  التواصل  لوسائل  كان 
نشر  طريق  عن  تنفيذ  ببرنامج  التعريف  في  مهم  دور  والمقروء 
مقتطفات من البرنامج ومخرجاته في وسائل التواصل االجتماعي، 
أجيب  واستفسارات  مداخالت  عبر  المجتمع  معها  تفاعل  حيث 

عنها من قبل فريق العمل، فضال عن المقتطفات التي نشرت 
عبر وسائل اإلعالم المرئي والمسموع التي تم من خاللها إجراء 
عدد من المقابالت والحوارات تناولت مجموعة من المواضيع 
نشرت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  البرنامج.  حول  واالستفسارات 
مادة المعرض بالكامل عبر الموقع اإللكتروني لبرنامج )تنفيذ( 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

التـاريـــخ:   
28 إلى 30 نـوفـمـبر 2016

المكان: مركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض

الحضـور: أكثر من 5،000 زائـر

معرض مفتوح )28 -30  نوفمبر 2016(

من يوم 28 نوفمبر والى 1 ديسمبر عرض استبيان إلكتروني للتعرف على مرئيات المجتمع بالمادة التي عرضت في المعرض

نشرت مقتطفات من المادة عبر وسائل التواصل االجتماعي حيث تفاعل المجتمع عبر مداخالت واستفسارات ُأجيب عليها من 
قبل فريق العمل

نشرت مقتطفات من المادة عبر وسائل اإلعالم المرئي والمسموع، حيث عرضت بعض المقابالت والحوارات عن المعرض، مما 
أتاح الفرصة لمناقشة منهجية البرنامج وغيرها من المحاور ذات الصلة

ُعرضت مادة المعرض بالكامل في الموقع اإللكتروني لبرنامج »تنفيذ« www.tanfeedh.gov.om  باللغتين العربية واالنجليزية

وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم المرئي والمسموع والمقروء

المعرض المفتوح أ- 
لألخذ  للمجتمع  المختبرات  تم عرض مجموعة من مخرجات 
في  أقيم  مفتوح  معرض  خالل  وذلك  حولها،  بمداخالتهم 
الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2016 في مركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض. وقد القى المعرض تفاعل العديد من المهتمين 
والمختصين بمجاالت التنويع االقتصادي، حيث زاره أكثر من 

5,000 زائر.

مختـربــات برنـامـج تنفيـذ
وثيقة إقرار أصحاب العالقة

أقر بموجب هذه الوثيقة، وبموجب الصالحيات الممنوحة لي، بااللتزام ودعم مخرجات ونتائج مختبرات برنامج )تنفيذ( التي تم عقدها في الفترة من 18 سبتمبر وحتى 26 
أكتوبر 2016م، وذلك بعد االعتماد النهائي لها من الجهات المعنية وبعد األخذ في االعتبار وجهات نظر ومرئيات الجمهور خالل األيام المفتوحة )20-22 نوفمبر 2016م(

التوقيعمالحظاتالوزارة

وزارة السيــــاحة

وزارة النقل واالتصاالت

وزارة المــــــالية

وزارة القوى العـــاملة

�سلطنة عمـان

وزارة املـالية

وزارة التجارة وال�سناعة

وزارة التجارة والصناعة

وزارة النقل واالت�ساالت

Ministry of Transport & Communications
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أبـرز نتـائـج االستبـيـان:

أبدى أفراد المجتمع المشاركون في االستبيان موافقتهم بنسبة 
)66%( حول فاعلية القطاع الخاص في تحقيق التنويع االقتصادي. 
كما أكدوا من خالل ردودهم بأن قطاع التعليم من أهم القطاعات 
التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي، 

يليه قطاع الزراعة واألسماك، وذلك فقًا للجدول التالي:

هذه  جمع  تم  االستبيان،  لتعبئة  المحددة  الفترة  انتهاء  وبعد 
ردودا  عموما  االستبيان  نتائج  عكست  حيث  وتحليلها.  البيانات 

إيجابية من المجتمع حول البرنامج ومخرجاته. 

وتستمر المشاركة المجتمعية في برنامج “تنفيذ” بعد انتهاء األيام 
ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  مختلف  طريق  عن  المفتوحة 

التواصل االجتماعي لتعريف المجتمع مستجدات البرنامج. 

الترتيبالقطاع 

1قطاع التعليم والتعليم العالي

2قطاع األسماك

3القطاع الصحي

4قطاع الزراعة 

5قطاع التعدين

6قطاع التكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت

نتائح انطباعات أفراد المجتمع المشاركين في االستبيان حول آليات ومنهجيات برنامج “تنفيذ”:

نسبة الموافقة
)%(

العنــــــاصـــــر

94.5 اآللية المتبعة في برنامج “تنفيذ” سوف تساهم في تعزيز التنويع االقتصادي

92.6
مخرجات مختبرات تنفيذ ستساعد السلطنة على رفع درجة التنافسية في مختلف المؤشرات االجتماعية 

واالقتصادية

91.2
منهجية عمل برنامج تنفيذ ستساعد الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقًا ألفضل 

الممارسات المتبعة

93.2
مخرجات مختبرات تنفيذ ستعمل على تحسين كفاءة اإلنجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة 

الجهات المختلفة

96.4
وضع مؤشرات قياس األداء سيساعد المؤسسات الحكومية المختلفة على تحقيق األهداف الموضوعة 

والنتائج المرجوة

92.6 منهجية برنامج تنفيذ ستعزز أداء القطاع الحكومي والخاص

االستبيان اإللكتروني ج- 
أجهزة  باستخدام  تعبئته  يمكن  إلكتروني  استبيان  توفير  تم 
عملية  تسهيل  بهدف  المعرض  في  توفيرها  تم  حاسوب 
بآرائهم  المجتمع  أفراد  وإدالء  االستبيان  في  المشاركة 

ومقترحاتهم، كما تم توفير االستبيان عبر الموقع اإللكتروني 
فرصة  المعرض،  زيارة  بفرصة  يْحَظ  لم  من  ليتمّكن  للبرنامج 
االستبيان  تقسيم  تم  وقد  بمالحظاته.  واإلدالء  المشاركة 

إلى عدة محاور أساسية كالتالي:

تم توفير استبيان إلكتروني في الموقع اإللكتروني الخاص بـ »تنفيذ« يتم تعبئته إلكترونيًا، كما 
تم وضع عدد من أجهزة الحاسوب في المعرض بهدف التسهيل على أفراد المجتمع للولوج إلى 

االستبيان واإلدالء بآرائهم ومقترحاتهم.

وبعد انتهـاء الفترة المحددة لتعبئة االستبيـان، تم جمع هذه البيـانـات وتحليلهـا

1

2

3

4

5

6

وتم تصنيف 
اإلستبيان إلى 

عدد من المحاور 
األساسية وهي:

المعلومات الديموغرافية

اقتـراحـات عامة وخـاصة لكل قطـاع

طريقة التعرف على برنامج 
تنفيذ وبأي الوسائل

انطباعات المجتمع حول فاعلية القطاع 
الخاص لتحقيق التنويع االقتصادي

انطباعات المجتمع حول 
البرنامج ومخرجاته

القطاعات ذات األهمية لتحقيق النمو 
االقتصادي واالجتماعي
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نسبة الموافقةالعـــنـــــــاصـــــــر

اآللية المتبعة في”تنفيذ” سوف تساهم في تعزيز التنويع 
االقتصادي 

مخرجات مختبرات “تنفيذ” ستساعد السلطنة على رفع درجة 
التنافسية في مختلف المؤشرات االجتماعية واالقتصادية    

وضع مؤشرات قياس األداء سيساعد المؤسسات الحكومية 
المختلفة على تحقيق األهداف الموضوعة والنتائج المرجوة 

منهجية “تنفيذ” ستعزز أداء القطاع الحكومي والخاص

نتـائج االستبيـان )خطوة المشـاركة المجتمعية( 

توزيـع المشـاركين في االستبيان ديموغرافيًا

مؤهالت المشاركين في االستبيانتوزيع المشاركين حسب القطاعات الوظيفية

توزيع الفئات العمرية المشاركة في االستبيان

عدد المشاركين 2557

القطاع 
الحكومي

ذوو 
الشهادات 
الجامعية

شهادة 
الدبلوم 

بعد الثانوية

شهادة 
الدبلوم 

العام

أقل من 
شهادة 
الدبلوم 

العام

2,072 عمانيًا %81

القطاع
الخاص

أصحاب اعمال 
خاصة

485 غير عماني %19

الفئة العمرية
بين)29-19(

الفئة العمرية
بين )40-30(

%36

%76

%14

%8

%2

%44

%45%45
%8

القطاع الخاصالقطاع الحكومي

ترتيب الوسائل االعالمية التي تعرف المجتمع بواسطتها على “تنفيذ”

قنوات التواصل 
االجتماعي

البريد أخرىالتلفزيوناإلذاعةالصحف
اإللكتروني

%97

%95

متابعة المشاركين في االستبيان لحساب “تنفيذ” في مواقع التواصل االجتماعي

القطاعات الواعدة التي طالب المشاركون مناقشتها في”تنفيذ”

تطلعات المشاركين في قياس آليات ومنهجية “تنفيذ”
االستبيان لصنع القرار

لينكد انيوتيوبإنستجرامفيس بوكال اتابع ايًا منهاتويتر

%23.2

%17.2
%13.3%12.8%10.8%9.7

30

20

10

قطاع التعليم 
والتعليم العالي

قطاع الثروة 
السمكية 

قطاع التقنية قطاع التعدين قطاع الزراعة قطاع الصحة
واالبتكار 

واالتصاالت 

إشراك المجتمع 
للمساهمة في 

صنع القرار

التوجه الى 
إشراك القطاع 

الخاص 

%94.5

%92.6

%92.6

%96.4
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القسم الثالث
مخـــرجـــات القــطاعـــــات 

المستهدفة في البرنامج

© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017



© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017

قطاع الصناعات 
التحويلية
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القيمة  زيادة  التي من شأنها   )downstream( التكميلية  الصناعات 
المضافة المحلية. كما أن القطاع بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة غير 
التقليدية )البديلة والمتجددة(، فضال عن إمدادات الغاز الذي تؤدي 
المثلى في مجاالت  اإلنتاج  تحقيق مستويات  إلى عدم  محدوديته 
الصناعية  والدراسات  البحوث  إلى  باإلضافة  التحويلية.  الصناعات 

الممّكنة لالبتكار والتطوير.

نظرة عامة
تم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة 
بنحو  القطاع  إذ ساهم  للتنويع االقتصادي،  المعززة  القطاعات  كأحد 
10% من إجمالي الناتج المحلي بمبلغ، )3 مليار ر.ع( في عام 2013م، 
لكافة  2009-2013م  بين  الفترة  في   %10.3 بلغ  نمو سنوي  وبمعدل 

نظرًا لكون السلطنة إحدى الدول المصّدرة للنفط، فضال عن امتالكها 
موارد طبيعية متنوعة، ومساحة جغرافية واسعة؛ فإنها بحاجة إلى 
استغالل هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في 
مجال: )البتروكيماويات، والمعادن، والمواد غير المعدنية، والصناعات 
الغذائية(، حيث عادة ما تتوقف سلسة اإلنتاج للمواد المصّدرة خارج 
أو   )upstream( للتصنيع  الرئيسية  األولية  المراحل  عند  السلطنة 
أنشطة  على  التركيز  دون   )midstream( الوسيطة  التصنيع  مراحل 

نمو  لمعدل  مفصل  تقييم  إعداد  خالل  ومن  الفرعية.  قطاعاته 
الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي، تم تحديد القطاعات 
غير  والمواد  المعدنية،  والمواد  )البتروكيماويات،  التالية  الفرعية 
المعدنية، والصناعات الغذائية( كأهم المجاالت الواعدة في عملية 

التنويع االقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة.

أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في المختبرات

البيتروكيماويات  في:  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  مساهمة  األكثر  الفرعية  القطاعات  تتمثل 
والصناعات المعدنية وغير المعدنية واألغذية والمشروبات

ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب 10% في الناتج المحّلي اإلجمالي للسلطنة

شهدت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحّلي اإلجمالي هبوًطا تدريجًيا، ال سيما مع تركيز النمو الحالي 
على البتروكيماويات فقط

تراجع نمو قطاعات الصناعات التحويلية مقارنة 
بالنمو في الناتج المحّلي اإلجمالي

يركز قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبير على 
البتروكيماويات 

مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحّلي 
اإلجمالي مليار ر.ع.، 2009 - 2014

نظرة مفصلة حول مساهمة قطاع الصناعات التحويلية
في الناتج المحّلي اإلجمالي للسلطنة، حسب السنة )مليون ر.ع.(

12

%10.0

%10.4
%10.7

%10.5

%11.5
%11.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009

2.13

2010

2.37

2011

2.96

2012

3.14

2013

3.14

2014

3.15

النسبة % إلى الناتج المحّلي اإلجمالي

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بالمليون ريال ُعماني

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

مـن  التـحـويلية  للصنــاعــات  المضـافة  القـيمة  سـاهمت  مالحظات: 
بحوالي  البترول(  وتصفية  )الكيماويات  بالنفط  المرتبطة  األنشطة 
60% من إجمالي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في عام 2014.

معّدل النمو السنوي المرّكب للناتج المحّلي اإلجمالي للقطاع )2009 -2014(

معّدل النمو السنوي المرّكب العام للناتج المحلي اإلجمالي )2014-2009(

%8.15

%11.23

1.2441.2441.1961.1251.045923

1.673

236

1.838

78

1.849

98

1.873

137

55
156

1.285
1.076

بترول مكررالكيماوياتأخــــــرى

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة 2013الناتج المحّلي اإلجمالي 2014 مليار ر.ع.

الكيماويات والمنتجات البتروكيماوية   
يشكل 58% من قطاع الصناعات التحويلية  •

ذو مساهمة مستقرة خالل السنوات األخيرة، ويعتبر ذلك اشارة   •
على ضعف مبادرات التنويع االقتصادي والتحول الهيكلي

اعتماد عاٍل على النفط  •

األغذية والمشروبات
في المرتبة الرابعة ضمن القطاعات الفرعية  •

إال أن معّدل النمو السنوي المرّكب كان أقل من   •
إجمالي نمو المخرجات

مؤشر على ضعف التنافسية واستبدال الصادرات  •

منتجات المعادن الفلزية/ غير الفلزية
يشكل  23% من قطاع الصناعات التحويلية  •

ذو إمكانات عالية للنمو والتنويع  •
إال أن فرع المنتجات غير الفلزية شهد هبوًطا كبيًرا بين 2009 و2013  •

األثـاث واألخشـاب 
2% فقط من قطاع الصناعات التحويلية   •

إال أنه سجل أعلى معدالت النمو بين 2009 و2013  •
كان أداء هذا القطاع أفضل من القطاعات األخرى،  •

بالرغم من حجمه الصغير  

أبرز مجاالت قطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة

التكرير والبتروكيماويات الكيماويات

تصنيع المعادن

المواد غير المعدنية

األغذية و المشروبات

منتجات األثاث و األخشاب

المنسوجات والملبوسات

الورق والطباعة ومواد التوثيق

1,983

572

213.0

192.0

78.0

78.0

40.0 النفطية
14.8 

غير النفطية
18.9

الصناعات التحويلية
3,2
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التفـــاصــيــــلالتحديـــات

سهولة ممارسة األعمال 
التجارية

يتعلق •  فيما  للتنافسية  العالمي  والمؤشر  التجارية  األعمال  ممارسة  أداء  مؤشر  في  طفيف  ارتفاع 
ببدء ممارسة األعمال، وهناك فرصا أكبر لتحسين األداء في المجاالت األخرى ذات الصلة، األمر الذي  

سيؤثر بدوره على جاذبية السلطنة لالستثمار المحلي واألجنبي.
محدودية جهود تسويق وترويج قطاع الصناعات التحويلية، خاصة فيما يتعلق بصادرات القطاع.• 
محدودية الشفافية في اللوائح المنظمة والقوانين.• 
تعدد الجهات المعنية بمنح الرخص والتصاريح.• 

التكاليف التشغيلية

أدى ارتفاع الحد األدنى لألجور وغيرها من التكاليف التشغيلية إلى انخفاض الميزة التنافسية للسلطنة • 
مقارنة بالدول المجاورة.

على •  يؤثر  مما  سعره،  وارتفاع  القطاع  في  عليه  الطلب  معدالت  زيادة  مقابل  الغاز  إمدادات  نقص 
الكفاءة اإلنتاجية للمصانع ومرافقها، وخصوصا مع ارتفاع نسبة االعتماد على الغاز الطبيعي المدعوم 

لتوليد الطاقة )%97(.

إنتاجية القوى العاملة في السلطنة تشهد انخفاضا نسبيا أثر سلبا على إنتاجية القطاع.• اإلنتاجية

التعمين
ساهم قطاع الصناعات التحويلية باستيعاب ما نسبته 12.5% من إجمالي القوى العاملة بالسلطنة، • 

إال أن نسبة التعمين في القطاع لم تتجاوز 18%، وهي نسبة متدنية مقارنة ببعض بالقطاعات األخرى.

أبــرز الفــرص واإلمكانـيـات في القـطاع

التفـاصـيـلالمجاالت الرئيسية

 ارتباط ارتفاع معدل دخل الفرد بزيادة درجة التحول الصناعي.• معدل الدخل القومي والفردي

اقتصـــاديــات الحـجـم
)Economies of Scale(

بإنخفاض •  التي تتسم  الحجم  اقتصاديات  التحويلية فرًصا جيدة لالستفادة من  الصناعات  يوفر قطاع 
متوسط التكلفة الكلية للسلع والمواد الخام في القطاع الصناعي كلما ارتفع حجم اإلنتاج.

التقدم التكنولوجي
للقطاع •  الرئيسية  باإلجراءات  المرتبط  التكنولوجي  للتقدم  فرًصا  التحويلية  الصناعات  قطاع  يوفر 

واإلجراءات المساندة لها )ليشمل القطاعات األخرى(. كما أن التركيز على التقدم التكنولوجي الصناعي 
سيعزز من أوجه االبتكار والتطوير في القطاع.

اآلثار المضاعفة
يؤدي تحسن إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية، وترابط مكونات سلسلة القيمة وسلسة اإلمداد إلى • 

تنمية وتعزيز القطاعات األخرى.

مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من البرنامج

زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 0.6 مليار ر.ع بحلول 2020م.  )1

ضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما ال يقل عن 9 مليار ر.ع عماني بحلول 2020م.  )2

زيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية من267,400 في عام 2016م إلى 280,600 بحلول 2020م.  )3

القطاعات الفرعية ضمن هذه المرحلة من البرنامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها 

البتروكيماويات أ- 

تعزيز الطاقة اإلنتاجية لمصنع أوكتال إلنتاج رقائق البولي إيثيلين تريفثاالت1

مصنع إلنتاج أنابيب البولي إيثيلين تريفثاالت2

مصنع إلنتاج األسمدة األمونية3

مصنع إلنتاج أغشية العزل المائي الحجري4

المواد المعدنية ب- 

توسيع مصنع صحار لأللمنيوم إلنتاج السائل المعدني5

تصنيع السقاالت وأجزائها6

صناعات األلمنيوم التكميلية ومنتجات الصلب7

مصنع لتصميم وصناعة أدوات القطع المعدنية والقوالب8

المواد غير المعدنية ج- 

زيادة اإلنتاج المحلي من اإلسمنت9

الصناعات الغذائية د- 

مصنع تجهيز ومعالجة الخضروات10

تجهيز وتعليب المأكوالت البحرية11

إنشاء مزرعة ألبان متكاملة12

مشروعان إلنتاج اللحوم البيضاء وآخر إلنتاج أمهات الدواجن13

تطوير وابتكار منتجات التمور14

الطاقة ه- 

صياغة سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة15

مراجعة سياسة دعم أسعار الغاز فيما يتعلق باالستخدامات الصناعية16

تـنـويـع مصــادر الطـاقة17

االبـتـكار و- 

مركز بحثي متـطّور للصنـاعـات التـحويلية18

دعــم مـركـز االبـتـكار الصنــاعي الحــالي19

ومواءمة  الحاجات،  تلبية  على  قادرة  أعمـــــــــال  بيئة  وجــــود  يعتبر 
متطلبات أصحاب األعمال من أهم مقومات االزدهار في قطاعات 
بيئة  تؤثر على  التي  العوامل  العديد من  االقتصادي. وثمة  التنويع 
على  الحصول  كسهولة  التحويلية؛  الصناعات  قطاع  في  األعمال 
الصناعية.  والمنشآت  بالمصانع  المتعلقة  والتراخيص  التصاريح 
التكلفة  ومن العوامل المؤثرة على بيئة األعمال في القطاع أيضا 

وموارد  الطاقة  مصادر  بتكلفة  والمرتبطة  للمنشآت،  التشغيلية 
المياه، فضال عن تأثير السياسات المتعلقة بتشغيل القوى العاملة 
الحمـــالت  تلـعـب  كمـــا  المطلوب.  التمويل  على  الحصول  وإمكانية 
الترويجية والتسويقية دورا مهما في االرتقاء بمنتجات هذا القطاع 
محليا،  السلطنة  منتجات  حول  الوعي  نشــر  على  تعمــل  أنهــا  حيث 

وإقليميا، ودوليا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
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بسبب  اإلنـتـاجية  طاقتها  من  فقط   %50 الشركة  تشغل  الحالي 
تتـطلب  وهي  م3/اليوم(.   74,000( الغــاز  إمـدادات  محدودية 
إنتاجية  أقصى مستويات  لتحقيق  يوميا  إضافي  م3   50000 نحو 
تقدر  بقيمة  2020م  عام  بحلول  ترتفع  أن  يؤمل  والتي  للمصنع، 

بحوالي 13.9 مليون ر.ع. 

إيرادات  للمصنع  الكاملة  اإلنتاجية  الطاقة  تعزيز  عن  وسينتج 
إضافية بنحو 100 مليون ر.ع في السنة، وتوفيرعدد 50 وظيفة 
وتعزيز  المحلية  المجتمعات  تطوير  في  سيسهم  كما  مباشرة، 

برامج المسؤلية االجتـمـاعية.

أوكتـــالالجهات المنّفذة:  •

وزارة التجـارة والصنـاعةالجهات المعنية:   •
وزارة النـفـط والغـــاز  •

المنطقة الحــرة بصاللة  •

مصنع إلنتاج أنـابـيـب البولي إيثيلين تريفثـاالت  -2
تقوم السلطنة بتصنيع وتصدير رقائـق البـولي  إيثيلين تريفـثـاالت، 
يـتـم  التي  تـريفثـاالت  إيثيلين  الـبـولي  أنـابــيب  تستورد  أنـها  إال 
)تيترونيك  شركة  وستقوم  الرقـائـق.  هـذه  باستخدام  تصنيعها 

الموردين للمشروع.

وقد تم وضع عدة معايير لهذا االستثمار، منها أن تصل السعة 
اإلنتاجية الكلية إلى 16,000 طن في السنة، وتحقيق أرباح تصل 
إلى 1.54 مليون ر.ع. سنويا من غير الفوائد والضريبة واالستهالك، 

كما سيعمل المشروع على توفير 80 فرصة عمل.

البتروكيماويات أ- 

الصنــاعــات  وتطويـر  تعـزيـز  على  الفــرعي  القطاع  هـذا  يرّكز 
يشّكل  حـيـث  النفطية،  للمـواد   )Downstream( التكميلية 
قطاع البتروكيماويات والتكرير أكثر من 50% من منتجات قطاع 
المواد  صنــاعة  أهمها  من  والتي  )2013م(  التحويلية  الصنـاعـات 
مدى  إلى  القطاع  هذا  أهمية  وتعـزى  والكيماوية.  البالستيكية 
التـعـديـن  مثـل  األخــرى  الفـرعـيـة  القطاعــات  مع  وتـداخله  تأثـيره 
ومنتـجـات الغــاز والمـواد االستهالكية. وتعّد منتجـات األسمـدة 
جزءًا رئيسا في هذا القطاع وهي من المنتجات التي حّققت نمّوا 
ملحوظا في الفترة المـاضية مما يستدعي استغالل هذه الميزة 

لرفع نسبة مساهمة القطاع.

تعزيز الطاقة اإلنتاجية لمصنع أوكتال إلنتاج رقائق البولي   -1
إيثيلين تريفثاالت

شـركة  أصـول  وتشغـيـل  استغالل  على  المبــادرة  هـذه  ستعمـل 
أكبر  أوكتــال  تعتـبر شـركة  إلى أقصى مستويـاتـهـا. حيـث  أوكتـال 
منتج في العـالم لرقائـق وصفـائح البـولي إيثيلين تريفثـاالت في 
العــالميين  المورديـن  رواد  من  الشركة  تعتبر  كمـا  واحــد،  موقع 
لمواد التعبئة والتغليف البالستيكية ذات الجودة العالية بحجم 
إنتاج يبلغ 1 مليون طن من الرقائق والصفائح سنويا. في الوقت 

بطاقة  تريفثاالت  ايثيلين  البولي  رقائق  بإنتاج  األوسط(  الشرق 
بإنشاء  القطاع  هذا  تعزيز  يمكن  لذلك  سنويا.  طن   16000 إنتاج 
من  بالقرب  صاللة  في  تريفثاالت  ايثيلين  البولي  أنابيب  مصنع 
الحرة  المناطق  أو في غيرها من  الرقائق  )أوكتال( إلنتاج  شركة 
المواد  أن  إلى  إضافة  استيرادها.  بدال من  األنابيب محليا  إلنتاج 
الخام والمستلزمات الكلية للمصنع ستكون متوفرة بالقرب من 

الجهات المنّفذة: 
•  تيترونيك الشرق األوسط

•  مستثمرون آخرون

الجهات المعنية: 
•  وزارة التجارة والصناعة

•  وزارة النفط والغاز
وزارة البيئة والشؤون المناخية  •

المنطقة الحرة بصاللة  •

مصنع إلنتاج األسمدة األمونية  -3
على الرغم من ارتفاع استهالك األسمدة عالميا، إال أن السلطنة 
تنتج نوعا واحدا من األسمدة النيتروجينية وهو سماد اليوريا دون 
استهالك  زيادة  من  بالرغم  األمونية،  األمالح  أسمدة  استغالل 
الغذاء في العالم الذي يؤثر بشكل إيجابي على زيادة إنتاج أسمدة 
ثنائي  األحادي،  األمونيوم  فوسفات  مثل:  األمونية  األمالح 
فوسفات األمونيوم، كبريتات األمونيوم، نيترات األمونيوم. وقد 
مليون طن  النيتروجينية من  األسمدة  السلطنة من  إنتاج  ارتفع 

في عام 2005م إلى 3.1 مليون طن في عام 2013م، ولكن هناك 
إمكانية لرفع االنتاج بشكل أكبر.

وسيعمل مصنع األمونيا الذي سيكتمل إنشاؤه بحلول 2019م، 
إنتاج  في   المستخدم  األمونيا  من  طن  مليون  نحو  إنتاج  على 
عمل  فرصة   210 سيوفر  أنه  إلى  إضافة  واألمالح،  األسمدة 
يمكن  أكثر  استثمارية  إيجاد فرص  جانب  إلى  عن عمل،  للباحثين 

استغاللها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شركة النفط العمانيةالجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

وزارة البيئة والشؤون المناخية  •

المنطقة الحرة بصاللة  •

شركة صاللة للميثانول  •
ميناء صاللة  •

مصنع أغشية العزل المائي الحَجري  -4
)Bituminous Waterproofing Membrane(  

الطبقات  التكميلية لصناعة  الصناعات  السلطنة في  لم تستثمر 
فقدت  وبالتالي  الطرقات،  في  عادة  تستخدم  التي  العازلة 
الفرصة لكسب قيمة مضافة محليا، في ظل زيادة الطلب على 
فعلى  البناء.  مجال شبكات  المائي وخصوصا في  العزل  أغشية 
في  العازلة  االغشية  من  النوع  هذا  يستخدم  المثال،  سبيل 
وأغشية  للحرارة،  المقاومة  واألسطح  والتعمير،  البناء  مجاالت 
عميقة  المياه  لتسريب  المقاومة  والمباني  المبطنة،  القنوات 
يتوقع  ولذلك  الموانئ،  جسور  في  العوازل  ونظام  األساس، 
عام  في  م2  مليار   1 من  المنتج  لهذا  العالمي  االستهالك  نمو 
2015م إلى 1.6مليار م2 بحلول عام 2020م، نظرا لزيادة مشاريع 

البـنــاء والتعمير. وســوف تـــوفــر هذه المبـــادرة 5.17 مليون ر.ع. 
لالستثمارات و26 وظيفة مباشرة. 

أكبر  إحدى  TECHNO NICOL وهي  تكنو  وبالشراكة مع شركة 
إنتاج شركة  البناء، سيصل  العالمية في مجال شبكات  الشركات 
إلى  )اإلسفلتية(  القارية  العازلة  لألغشية  للقار  الدولية  مسقط 
من  نوعا   13 المصنع  سينتج  حيث  سنويا،  م2  مليون   10 قرابة 
المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة على عدة مستويات مختلفة 

حسب الطلب. وبحلول عام 2020م سيكتمل إنشاء المصنع.

وبحسب المخطط، سيقام المصنع في موقع إستراتيجي بميناء 
إقامة  عملية  وتتكون  15000م2،  قدرها  مساحة  على  صحار، 

المصنع وتجهيزه من أربع مراحل رئيسية.

تحسين الصناعات 
األولية

التـكريــر  .1
البتروكيمـاويات  .2

تعزيز قطاع 
الصناعات 

التحويلية غير 
النفطية

1- المعادن
تشكيل المعادن  .3

المعادن األساسية  .4

تعزيز قطاع 
الصناعات 

التحويلية غير 
النفطية

2– المواد غير 
المعدنية

السيراميك،   .5
اإلسمنت، األحجار

تعزيز قطاع 
الصناعات 

التحويلية غير 
النفطية

3– الصناعات 
الغذائية

األطعمة   .6
والمشروبات

توفر الطاقة

االبتكار ووسائل التطوير
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صحار لأللمنيومالجهات المنّفذة:   •

شركة النفط العمانيةالجهات المعنية:   •
تكامل  •

الشركة العمانية لصناعات األلمنيوم التحويلية  •
الشركة العمانية لدرفلة األلمنيـوم  •

شركة الغـــاز العمــانية  •
وزارة النـفـط والغـــاز  •

شركات صناعات تكميلية مستقبلية  •

نسبته  ما  السلطنة  داخل  الصمامات  تصنيع  ويضيف  الخارج. 
شركة  وتخطط  محلًيا.  الموجودة  الخام  المواد  قيمة  إلى   %38
)كوسو الخليج( لتغطية الطلب على الصمامات محلًيا في السنة 
عملية  في  محلية  مدخالت  واستخدام  الخامسة،  التشغيلية 
منطقة  في  الصمامات  تصنيع  موقع  تحديد  تم  وقد  اإلنتاج. 
المسفاة بوالية بوشر لقربها من مطار مسقط الدولي )للتصدير(. 
والمصنع في الوقت الراهن في مرحلة التشغيل، حيث ينتج 50 
صماما شهرًيا. وبحلول عام 2020م سيعمل المشروع على توفير 
100 فرصة عمل بمهارات مختلفة. ويتطلب التوسع في تصنيع 
سنوات،  ثالث  على  تمتد  مراحل  ثالث  الشركة  من  الصمامات 

بحيث سيصل عدد الصمامات المصنعة إلى 2280 صماما.  

أغلبها  ر.ع.  مليون   11 بقيمة  حواف  السلطنة  تستورد  الحواف:   )3
من دول الخليج والصين. والموقع المقترح للمشروع هو منطقة 
نزوى الصناعية. ويتطلب تنفيذ المشروع ثالث مراحل على مدار 
من  طن   8200 بتصنيع  األخيرة  المرحلة  تنتهي  سنوات.  ست 

الحواف. كما سيوفر المشروع 132 وظيفة بحلول عام 2022م. 

وفي المجمل، ستعمل المبادرة على توفير 350 وظيفة مباشرة، 
وعلى تعزيز الفرص في مجال الصناعات التكميلية بالسلطنة. 

شركة مسقط الدولية للقار )اإلسفلت(الجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعة.الجهات المعنية:   •

وزارة المالية.  •

وزارة القوى العاملة.  •

وزارة النفط والغاز.   •

ب-  المواد المعدنية )الفلزية(
تصنيع  هما  أساسّيين  جزئين  إلى  الفرعي  القطاع  هذا  ينقسم 
الحديد  ويعتبر  األساسية.  المعادن  وتصنيع  المعدنية  المنتجات 
الفـرعي  القطاع  هـذا  منتجات  أهـم  من  واأللومينيـوم  والفوالذ 
للسلطنة،  العـالمي. وبالنسـبة  السوق  الطلب عليهـا في  لزيادة 
يعّد قطاع اإلنشاءات المستهلك الرئيسي لهذه المنتجات، فضال 
عن وجود العديد من الفرص التجارية واالستثمارية بحكم ارتباطه 
الصناعية  المناطق  في  األنشطة  من  بالعديد  المنتجات  هذه 

ومشاريع البنى األساسية.

صناعات األلمنيوم التكميلية ومنتجات الصلب  -7
)تتضمن 3 مشاريع(  

عن  األلمنيوم  منتجات  استغالل  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
المحلي  لالستخدام  التكميلية  الصناعات  أنشطة  تحسين  طريق 
والتصدير، وهي تستهدف تصنيع ثالثة منتجات رئيسية في أدنى 
سلسلة القيمة المضافة، وهي: العجالت، الصمامات، والحواف. 

العجالت: إنتاج العجالت في هذا المشروع سيزيد إلى 2 مليون   )1
طن سنوًيا. سيوفر مصنع صحار لأللمنيوم 45% من المواد الخام 
الالزمة لصناعة العجالت. لذلك ُيقترح أن يكون موقع المشروع 
بجانب مصنع صحار لأللمنيوم في منطقة صحار الصناعية، وذلك 
للعجالت  اإلنتاج  الخام. وسيمتد خط  المواد  نقل  تكلفة  لتقليل 
الهندسي. وسيعمل  التصميم  بخدمات  إلى 12 خطوة مدعوًما 
هذا المشروع على توفير 782 وظيفة تتطلب مهارات مختلفة، 
باإلضافة إلى زيادة الصادرات بمبلغ 8 مليون ر.ع في عام 2017م، 
والواليات  الهند  وتعتبر  2020م.  عام  بحلول  ر.ع.  مليون  و18 

المتحدة من أبرز المستوردين لهذه الصادرات.

في  الصمامات  على  الطلب  من   %100 تغطية  يتم  الصمامات:   )2
من  االستيراد  طريق  عن  السلطنة  في  والغاز  النفط  قطاع 

توسيع مصنع صحار لأللمنيوم إلنتاج السائل المعدني  -5
المنتجات  تغذية  على  المعدني  السـائـل  إنـتـاج  مبادرة  ستعمل 
التي تعتمد على الصناعات التكميلية لأللمنيوم، والتي ستدعم 
مجاالت صناعية عدة مرتبطة بمجال الكهرباء، والسيارات، وأجزاء 
المركبات الفضائية. وسيكون المصهر األول الذي سيتم إنشاؤه 
إمدادات  تزداد  أن  على  سنويا،  طن   385,000 إلى  تصل  بسعة 
المواد الخام إلى 130,000 طن سنوًيا، و أن تخدم 60% من هذه 
اإلمدادات الصناعات التكميلية المحلية، مما يتيح المجال لصناعة 
والموّصالت  كالعجالت  األلمنيوم  على  قائمة  مختلفة  منتجات 
الحرة  وسيسّهل قرب مصنع صحار لأللمنيوم من منطقة صحار 
ومنطقة صحار الصناعية وميناء صحار من عملية التصدير واإلعداد 

ألنشطة تكميلية أخرى. 

وسيتجاوز تأثير المبادرة حدود الشركة، حيث ستساهم في زيادة 
عام  بحلول  ر.ع  مليار   1.9 إلى   1.5 من  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
2020م، وستوفر قرابة 1000 فرصة عمل مباشرة، باإلضافة إلى 
أنها سترفع من القيمة المضافة لمنتجات األلمنيوم، فضاًل عن 

توفيرها لكمية أكبر من المعدن المنصهر للصناعات التكميلية.

تصنيع السقاالت وأجزائها  -6
)Scaffoldings and scaffolding parts(  

يتزايد الطلب العالمي على مواد وأجزاء السقاالت بشكل مستمر، 
الخليج  ودول  السلطنة  استيراد  في  المستمرة  الزيادة  وتدل 
المجال، فالسلطنة  للسقاالت على وجود سوق واعدة في هذا 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  السقاالت من دولة  تستورد 80% من 
و15% من الصين، على الرغم من أنها تمتلك إمكانيات كبيرة إلنتاج 
وصناعة منتجات السقاالت محليا. ويمكن تصنيف هذه المنتجات 
إلى 6 أصناف رئيسية، إال أن أكثرها استخداًما في السلطنة هما: 
تعـتـبـر  ولــذلك،  الحــامالت.  ومعـدات  وأنـابـيـب  كابلوك،  سقاالت 
على  مقصــورة  السقـــاالت  بتصنيع  المرتبطة  السلطنة  أنشطة 
تصنيع هذين الصنفين فقط. في حين تستخدم األصناف األخرى 
من السقاالت في السلطنة وفق متطلبات كل مشروع على حدة. 

وتتطلب المبادرة ثالث مراحل من التنفيذ، تتعلق المرحلة األولى 

باستجالب المستثمر وإعداد استراتيجية القيمة المحلية المضافة، 
أما المرحلة الثانية فتتمثل في البناء ثم التشغيل، ويعقب ذلك 

المرحلة األخيرة المتمثلة في عملية المتابعة والتقييم. 

من  لقربها  نظرا  صحار،  مدينة  هو  للمبادرة  المقترح  والموقع 
منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة وميناء صحار. وفي حالة 
اإلنتاجية  القدرة  ستصل  الصناعات،  من  النوع  هذا  في  التوسع 
بإيرادات  وستساهم  السنة،  في  طن   50-20 نحو  إلى  للسلطنة 
الخام  المواد  من   %80 تكون  بحيث  ر.ع.  مليون   9.5 إلى  تصل 
منهـا   %20 استيــراد  سيـتـم  بينـمـا  محليا،  مصّنـعة  المستـخـدمة 
فـقـط، كمـا سيعـمـل تعـزيـز إنـتـاج السقـاالت وأجزائها محليا على 
ر.ع.، وتوفير 170 فرصة عمل  6.4 مليون  بقيمة  ضخ استثمارات 
مستوى  من  سيزيد  مما  تطويرية،  عمل  فرصة  و73  تشغيلية 
إلى  السقاالت  أثر صناعة  العمـاني. كما سيمتد  العامل  مهارات 
توفير فرص استثمارية في مجال الخدمات المختصة بالسقاالت. 

شركة تنمية نفط عمانالجهات المنّفذة:   •

شركة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

شركة النفط والغاز  •

وزارة المــــالية  •

شرطة عمان السلطانية  •

وزارة القوى العاملة  •

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات   •
)إثـــــــــراء(

شـركة صحــار لأللمنـيـومالجهــات المنّفذة:   •
شركة تنمية نقط عمان  •

KOSO Gulf LLC s شركة كوسو الخليج  •

وزارة التجـارة والصنــاعـةالجهات المعنية:   •
وزارة المــالـية  •

شرطة عمـان السلطانية  •

وزارة القـــوى العــاملة  •
صحـــار لأللمنـيـوم  •

شركة تنمية نفط عمـــان  •

مصنع لتصميم وصناعة أدوات القطع المعدنية والقوالب  -8

واألدوات  القوالب  تأمين  المنتجات  تصنيع  عمليات  تتطلب 
والقطع الالزمة لإلنتاج، إذ أن هنالك حاجة لتأمين قالب تخصصي 
أو  المعدنية  سواء  المنتجات،  من  نوع  لكل  األقل  على  واحد 
ويعتبر  أخرى.  مواد  من  المصنوعة  تلك  حتى  أو  البالستيكية 
التكنولوجيات  من  القطع  وأدوات  القوالب  وتصنيع  تصميم 
وتحقيق  وتجميع  تصنيع  عمليات  من  تحتاجه  لما  الدقة  العالية 

القطع.  وأدوات  القوالب  تلك  أجزاء  لتكامل  الالزمة  المساحات 
تحويلية  صنـاعــات  تقــوم  ال  بأنه  هندسـيـا  عليه  المتعارف  ومن 
وصناعة  تصميم  تقنية  اكتساب  بـدون  بلد  أي  في  متقـدمة 
القوالب، حيث تعتبر تطبيقات هذا المجال واسعة، من بينها صب 
وقولبة البالستيك، وتقطيع ومعالجة الصفائح المعدنية. وغيرها 

الكثير من عمليات التصنيع مثل السباكة والطرق والتشكيل.
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فتح آفاق لتصميم وتصنيع آالف المنتجات الجديدة في السلطنة 
تحت مسمى )صّممت وصنعت في السلطنة(، اضافة الى تقليل 
االعتماد على االستيراد. كما سيتيح هذا المشروع فرص صيانة 
وإعادة تأهيل القوالب وأدوات اإلنتاج المستخدمة في عشرات 
الشركات الصناعية في السلطنة، فضاًل عن زيادة اإليرادات من 
خالل التصدير لدول مجلس التعاون وغيرها من الدول، وسيوفر 

المشروع قرابة 100 وظيفة.  

القوالب  التصميم  مركًز  يضم  الذي  المصنع  إنشاء  يتم  وسوف 
عبر  وتجميعها وفحصها في صحار،  لتصنيعها  متكاماًل  ومصنعًا 
في  الريـادي  التشغيـل  باكتمـال  األولى  المرحلة  تـبـدأ  مرحلتين، 
المتضمنة  الثـانـية  المـرحلة  ثم  ونصـف،  سنة  إلى  سنـة  غضـون 
مجمع  بنـاء  خالل  من  والتصنيعي  التصميمي  النشـاط  توسيع 

.)technology park( صناعــات متكامل

شركة عمان لالستثمارات والتمويلالجهات المنّفذة:  •

شركة الحصن لالستثمار  •

جمعية المزارعين  •

شركة الصفاء لألغذية  •

شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية  •

شركة علي وعبد الكريم التجارية  •

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجهات المعنية:  •
مجال المنتجات الزراعية

جمعية المزارعين  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

الهيئـة العـامة لتـنمية المؤسسـات الصـغـيرة   •
والمتوسطة )ريادة(

صندوق الرفد  •

بنك التنمية العماني  •

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات   •
)إثراء(

الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية  •

وأدوات  القوالب  على  متزايد  طلب  هنالك  أن  من  الرغم  وعلى 
شركة   أي  حاليا  توجد  ال  أنه  إال  السلطنة  في  المعدنية  القطع 
القطع، عالوة  القوالب وادوات  تلك  صناعية تعمل على تصنيع 
على عدم وجود مراكز تصميم هندسي تعمل على إعداد التصاميم 
الهندسية للقوالب وأدوات القطع في السلطنة. حيث يتم تلبية 
الطلب المتزايد للقوالب وأدوات القطع حاليا عن طريق االستيراد 
من الخارج، وتتراوح األسعار االستيرادية للقوالب وأدوات القطع 
حجم  على  بناًء  وذلك  أمريكي،  دوالر   250,000 إلى   50,000 بين 

ودرجة تعقيد المنتج ودقة ونوعية ومنشأ تلك القوالب. 

ريادي  مصنع  وتشغيل  إنشاء  المشروع  هذا  في  سيتم  وعليه، 
لتصنيع القوالب وأدوات القطع، عالوة على إنشاء مركز تصميم 
هندسي لها، وبالتالي سيتيح هذا المشروع امتالك المعرفة في 
القوالب وأدوات القطع محليا، وبالتالي  كيفية تصميم وتصنيع 

طن  لكل  الكهـرباء  من  واط  كــيـلو   49 )يتطـلــب  سنـويـا  طن 
»15 ميغاواط«(، على أن يتم زيادة اإلنتاج في مرحلة قادمة 
من خالل بناء خط إنــتــاجي ثاٍن مطابــق، ينـتـج 600,000 طــن 

في السنة. 

منشـأتان لطحن اإلسمنت: يقترح بناء وحدتي طحن إسمنت،   )3

جامعة صحارالجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

عدد من شركات تصنيع وتشكيل المعادن في السلطنة  •

شركات المنتجات البالستيكية  •

شركات معالجة وتعبئة األطعمة  •

جديدة  استثمار  فرص  لتعزيز  تكامل  شركة   •
في مجال صناعات تكميلية أخرى

المواد غير المعدنية )غير الفلزية( ج- 
يعتبر هذا القطاع الفرعي من أبـرز القطاعات نموا بالسلطنة بحكم 
عدد المشاريع اإلنشـائية ومشاريع البنى األسـاسية الجـديدة التي 
وتعتمد  اإلسمنت.  أهمها  ومن  منتجاته  من  العديد  تستهلك 
السلطنة في الوقت الراهن على استيـراد اإلسمنت من الخـارج، 
العمانية بهدف  أنه ثمة تطور ملحوظ في مصانع اإلسمنت  إال 
ويشمل  وعالميا.  محليا  اإلنشاءات  قطاع  في  النمو  مسايرة 
هذا القطاع الفرعي أيضا إنتاج الكلس والسيراميك والسيليكون 

واألمالح الصناعية.

زيادة اإلنتاج المحلي من اإلسمنت )تتضمن 5 مشاريع(  -9
ارتفع استهالك اإلسمنت في السلطنة من 2.7 مليون طن في 
إلى 9 مليون طن في عام 2015م، مما  السنة في عام 2006م 
لخفض  اإلنتاجية  الطاقة  لتحسين  ماسة  حاجة  وجود  إلى  يشير 
أن  إلى  اإلحصائيات  تشير  إذ  اإلسمنت.  واردات  على  االعتماد 
دولة  من  اإلسمنت  من  حاجتها  من   %99 تستورد  السلطنة 
االستهالك  من   %56 ذلك  ويمثل  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
فيتم  المتبقية   %44 الـ  وأما  السلطنة،  في  لإلسمنت  الفعلي 
بإنتاجها عن طريق شركات محلية عمانية، كشركة إسمنت عمان 

بنسبة 23%، وشركتي ريسوت والمدينة بنسبة %21. 

وستعمل هذه المبادرة على زيادة المساهمة في الناتج المحلي 
وظيفة   1,245 توفير  عن  فضال  ر.ع،  مليون   300 بنحو  اإلجمالي 
مباشرة، وتحفيز أعمال اإلنشاءات المحلية. وتنقسم المبادرة إلى 

ثالثة مشاريع فرعية: 

مصنعي  لبناء  إمكانية  ثمة  لإلسمنت:  جديدان  مصنعان   )1
الحاجة  لتغطية  بالدقم  االقتصـادية  المنطقة  في  إسمنت 
تصل  إنتـاجية  بسعة  الخـارج  من  االستيراد  وتقليـص  المحلية 
إلى 3 ماليين طن سنويًا لكل مصنع على حدة، مع امكانية 
تشغيـل المصنـعين باستـخـدام الفـحم لتـولـيـد طاقة مقـدارها 

80 ميـغـاواط، وبـيع الطاقة اإلضافية لمشـاريـع أخــرى.

مصنع لإلسمنت األبيض: اإلسمنت األبيض عبارة عن سوق   )2
حيث  األخيرة،  السنوات  في  تناميه  لوحظ  متخّصص  فرعي 
إلى   5.80 من  األبيض  لإلسمنت  العالمي  االستهالك  ارتفع 
نمو  مع  2010م،  وحتى  2005م  عام  منذ  طن  مليون   6.25

سنوي مركب يبلغ %1.

في  األبيض  لإلسمنت  مصنع  لبناء  إمكانية  ثمة  ولذلك   
 300,000 تبلغ  إنتاجية  بطاقة  بالدقم،  االقتصادية  المنطقة 

إحداهما في الدقم واألخرى في صحار )وذلك لعدم وجود 
إنتاج كل  مصانع إسمنت في صحار(. ويتوقع أن تصل سعة 
وحدة  كل  إمداد  ويتطلب  سنويًا،  طن  مليون   1 إلى  وحدة 
بنحو 8 ميغاواط سنويًا، مع استيراد  تقدر  على حدة بطاقة 

مادة الكلنكر.

شركة إسمنت عمــان• الجهات المنّفذة:

وزارة التجــارة والصــنــاعة• الجهات المعنية:

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية بالدقم• 

المنطـقة الحـرة بصحـار• 

الصنـــاعـــات الغـذائـية د- 
سلسلة  لتطوير  الفرص  من  العديد  الراهن  الوقت  في  يوجد 
الذي  الغذائية  الصناعات  بقطاع  المتعلقة  المضافة  القيمة 
اإلنتاجية كالفواكه والخضار واألطعمة  الفرص  بالعديد من  يزخر 
المعلبة وزيوت الطبخ والدواجن واللحوم والمنتجات السمكية. 
ارتفاع  الفرعي  القطاع  هذا  أهمية  تعكس  التي  العوامل  ومن 
نسبة استهالك المواد الغذائية في الدول المجاورة وزيادة حجم 

المواد الغذائية المستوردة.

10- مصنع لتجهـيز ومعـالجة الخـضـروات
فرصة  السلطنة  في  للخضروات  المحلي  اإلنتاج  وفرة  تشكل   
النهائي،  للمنتج  المضافة  القيمة  جيدة لتحقيق أقصى قدر من 
إذ يصل اإلنتاج المحلي للخضروات إلى 399,172 طنا، وذلك وفقًا 
وبالرغم من  لعام 2015م،  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  لتقرير 
هذا الكم من اإلنتاج، إال أنه ثمة محدودية في تصنيع المنتجات 
ذات القيمة التجارية المضافة، والتي ستعمل على تغطية حاجة 

المستهلك العمــاني وتقليل استيرادها من الخارج.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير منتجات ذات قيمة مضافة من 
منها  تصديرها،  إمكانية  تعزيز  مع  المحلية،  والفواكه  الخضروات 
المجمدة،  الخضروات  المخللة،  الخضروات  المعلبة،  )الخضراوات 
ومنتجات أخرى كصلصة الطماطم ومعجون الطماطم(. وقد تم 
تقدير اإليرادات لهذه المبادرة بنحو 86 مليون ر.ع.، كما ستوفر 

قرابة 130 فرصة عمل مباشرة.

وقد تم اختيار منطقة الباطنة كأنسب مكان إلقامة مصنع تجهيز 
ومعالجة الخضروات، وتحديدًا في والية السويق وذلك لمبررات 
عديدة، حيث يعد سهل الباطنة من أفضل المناطق الزراعية في 
السلطنة، وهو ينتج أكثر من 50% من إجمالي إنتاج السلطنة من 
يعتبر  كما  المالئم،  والمناخ  الخصبة  األراضي  لتوفر  الخضروات، 
لبناء  المحّفزة  النقاط  من  الباطنة  في  المزارعين  جمعية  وجود 

المصنع في والية السويق.
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منتجات ذات قيمة عالية، كما يمكن إنتاج أسماك معّلبة مختلفة 
النكهات وفي علب متنوعة األشكال بعالمة تجارية عمانية، منها 
وإنتاج مسحوق  التونة،  السردين، وتعليب سمك  تعليب سمك 
السمك وزيت السمك. وستساهم هذه المبادرة في توفير 536 
فرصة عمل بحلول عام 2020م إلى جانب مساهمتها بما يقارب 

150-400 مليون ر.ع. في الناتج المحلي اإلجمالي.

وقد تم اختيار المنطقة الصناعية بالدقم كأنسب مكان إلقامة 
األساسية  البنية  لتواجد  والتونة،  السردين  تعليب سمك  مصنع 
وقد  المستهدفة.  لألسواق  المنتج  وصول  وسهولة  والحوافز 
تم منح الموافقة المبدئية لتشغيل هذا المشروع بالدقم، كما 
لتزويد  الوسطى  المنطقة  من  مع صيادين  اتفاقيات  توقيع  تم 
إنتاج 300 مليون علبة/سنويًا.   المصنع. ويستهدف هذا المصنع 
ولكن يتطلب ذلك توفير قطعة أرض بمساحة 10000 متر مربع، 

وتوفير مصدر للطاقة بمقدار 2000 ميغاواط في السنة.

وسوف يتم إنشاء شركة النماء للدواجن برأسمال قدره 100 مليون 

ر.ع. في منطقة صفا بوالية عبري والتي سوف يصل إنتاجها السنوي 

إلى 60 ألف طن، أما بالنسبة ألمهات الدواجن فسيتم إنشاء شركة 

أصول للدواجن بوالية هيما بمحافظة الوسطى ومن المتوقع أن 

تنتج نحو 150 مليون بيضة لالستهالك في السوق المحلي وإمكانية 

تصديرها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

11- تجهيز وتعليب المأكوالت البحرية
بلغ  2015م،  في  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  لتقرير  وفقا 
257,172 طن.  نحو  اصطياده  تم  الذي  العماني  السمك  إجمالي 
السطح  )أسماك  للسردين  الكلية  السلطنة  إنتاجية  بلغت  كما 
الصغيرة( في 2015م إلى 82,654 طن، أي بزيادة بلغت 32% عن 
2014م. ويصدر من أسماك السردين إلى الخارج قرابة 79,389 طن 
 3,265 قرابة  األسماك  لهذه  المحلي  االستهالك  يبلغ  حين  في 
أسماك  مخزون  إجمالي  أن  إلى  الدراسات  جميع  وتشير  طن. 
السطح الصغيرة المتوفرة يصل إلى 330,000 طن منها 222,000 

طن قابلة للصيد على نحو مستدام سنويا.

فرصا  للسلطنة  يتيح  المصطاده  األسماك  من  الحجم  هذا  إن 
لالستثمار في مجال صناعة األسماك المعّلبة، لذلك تم اقتراح 
إلى  المتاحة  المحلية  األسماك  تحويل  بهدف  المبادرة  هذه 

13- مشروعان إلنتاج اللحوم البيضاء وآخر إلنتاج أمهات الدواجن

تتضمن المبادرة إنشاء مشروعين أحدهما إلنتاج اللحوم البيضاء 
واآلخر إلنتاج أمهات الدواجن. وبالنسبة للحوم البيضاء فإن نسبة 
االكتفاء الذاتي تصل حاليًا إلى 36%. وعند إنشاء المشروع يتوقع 
أن ترتفع النسبة لتصل إلى 75% في عام 2020 ومن ثم إلى %86 

في عام 2030 لتصل إلى نحو 96% في عام 2040م.

شركة المحيطات الخمسة لخدمات البيئةالجهات المنّفذة:  •

شركة الحصن لالستثمار   •

الشركة العمانية لالسثمار الغذائي  •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  •

الصيادون  •

وزارة القوى العاملة  •

شركة الوسطى لصيد األسماك  •

12- إنشاء مزرعة ألبان متكاملة
استيراد  ويتم   ،%31 نحو  األلبان  الذاتي من  االكتفاء  نسبة  تصل 
غذائية  فجوة  هنالك  أن  يعني  ما  السلطنة.،  خارج  من  الباقي 
كبيرة تقدر بنحو 69% من منتجات األلبان، وبإنشاء شركة مزون 
 100 قدره  برأسمال  البريمي  بمحافظة  السنينة  بوالية  لأللبان 
األولى  السنة  بقرة في   4000 بـ  المزرعة  تبدأ  ر.ع. سوف  مليون 

ليصل العدد إلى 25.000 بقرة بعد 10 سنوات، األمر الذي سيعمل 
على تعزيز االكتفاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها من 31% حاليًا 
إلى 68% في عام 2020م. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة االكتفاء 
الذاتي من األلبان ومستقاتها في عام 2035م لتصل إلى أكثر من 
100% وإلى 135% في عام 2040م مع دخول منتجين آخرين في 

مجال األلبان.

شركة مزون لأللبانالجهات المنّفذة:  •

الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة الجهات المعنية: وزارة الزراعة والثروة السمكية •   •

وزارة التجارة والصناعة   •

وزارة القوى العاملة   •

دواجن أصول الجهات المنّفذة:  •

النماء للدواجن  •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة   •

وزارة القوى العاملة   •

14- تطوير وابتكار منتجات للتمور
تشّكل التمور نسبة 50% من صادرات الفواكه الصالحة لألكل في 
السلطنة، حيث احتّلت السلطنة المرتبة الثالثة بين دول مجلس 
التعاون في تصدير التمور بمقدار 8.9 ألف طن، مقارنة بالمملكة 
المرتبة األولى بتصدير 72.98 ألف  التي تحتل  العربية السعودية 
طن، ودولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتصدير 
العربية  المنظمة  إحصائيات  على  بناًء  وذلك  طن،  ألف   38.69

للتنمية الزراعية لعام 2013م.   

أن  يتوقع  السلطنة،  في  نخلة  مليون  زراعة  مشروع  إطار  وفي 
بمقدار  المشروع  إليه  يهدف  ما  على حسب  التمور  إنتاج  يرتفع 

54000 طن خالل الفترة من عام 2016م وإلى 2024م، لذلك تم 
المنتج،  هذا  تطوير  أجل  من  تنفيذها  ليتم  توصيات  عدة  اقتراح 
وتحسين  التمور،  من  جديدة  منتجات  وإيجاد  تطوير  في  تتمثل 
البشري،  المال  رأس  تطوير  جانب  إلى  للنخيل،  اإلنتاجية  الكفاءة 
عالوة على وضع إطار استراتيجي وطني إلدارة مشروع المليون 
نخلة. كما تتضمن االقتراحات تعزيز األمن الغذائي في السلطنة 
إيجاد  إلى  باإلضافة  عالية،  قيمة  ذات  للتمور  مشتقات  وإيجاد 
في  والدخول  المستوردة  تلك  من  بدال  التمور  من  ُمحّليات 
تساهم  أن  المتوقع  ومن  عالمية.  جهات  مع  استثمار  شراكات 
هذه المبادرة في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 290 مليون ر.ع. 

مع توفير 444 فرصة عمل.

الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية )تنمية(الجهات المنّفذة:  •

مركز االبتكار الصناعي  •

وزارة الزراعة والثروة السمكيةالجهات المعنية:  •

جمعية المزارعين  •

المزارعون المحليون  •

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات   •
)إثراء(

الصـغـــيرة  المؤسســـات  لتنــمية  العـــامة  الهيئة   •
والمتوسطة )ريادة( 

هـ- الطاقة

لقطاع  المعزّزة  الرئيسية  الممّكنات  من  الطاقة  مصادر  تعّد 
الصناعات التحويلية، حيث أنها تساهم في دعم اإلنتاج لمختلف 
العديد من االعتبارات  الرئيسة والفرعية. وثمة  القطاع  مجاالت 
كفاءته  تحسين  على  ستعمل  والتي  الجانب  بهذا  المتعلقة 

الطاقة وإدارة وترشيد استغالل  تنويع مصادر  وفعاليته، ومنها 
مصادرها. ومن أهم العوامل المؤثرة على جودة هذا القطاع هي 
السياسات والتشريعات الحكومية التي تحدد آلية استغالل هذه 

الموارد وتكلفتها السوقية.
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المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة  تقوم  التي  المعايير  بأن  علمًا 
بإعدادها حاليًا ال تأخذ في الحسبان استخدام مصادر طاقة بديلة 

وتكنولوجيا جديدة. 

وفي هذا الشأن تم تحديد أربعة معايير التخاذ القرارات حول هذه 
والملوثات  المخلفات(،  الماء،  )كالهواء،  البيئة  وهي:  المبادرة، 
الكبريت،  أكسيد  الكربون،  أكسيد  ثاني  النيتروجين،  أكسيد  )مثل 
والمزمن،  الحاد  التنفس  أمراض  )مثل  والرفاهية  والصحة  إلخ(، 
مرض الكبد، .. إلخ(، وتكاليف العوامل الخارجية )مثل التخلص من 

المخلفات، والرعاية الصحية، وغيرها(. 

1280 كيلو واط منتج بنفس السعر عن طريق الغاز الطبيعي، 
يمكنها  ونظيفة  حديثة  الفحم  لتوليد  محطات  وجود  مع 

مقابلة المعايير البيئية الصارمة. 

الشمسي  اإلشعاع  من  لالستفادة  الشمسية:  الطاقة   )2
الشمسية  الخاليا  الممكن تصنيع  السلطنة، من  العالي في 
حساب  ويمكن  الشمسية،  الطاقة  توليد  في  واستغاللها 
تكلفة بناء محطات الطاقة الشمسية في السلطنة كاآلتي: 

الطاقة الشمسية: الكيلو واط الواحد يكلف 2362 دوالرا أ- 
تبلغ  سوف  واط  كيلو   2000 تبلغ  سعة  ومع  أمريكيا، 

التكلفة 4.72 مليار دوالرا أمريكيا. 

السطح: ب-  على  الموضوعة  الشمسية  الطاقة  محطات 
الكيلو واط الواحد يكلف 4266 دوالرا أمريكيا، ومع سعة 
مليار   2.13 التكلفة  تبلغ  سوف  واط،  ميغا   500 قدرها 

دوالرا أمريكيا.

15-  صياغة سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة

ثمة معايير بيئية تقّيد تقنيات توليد الطاقة، مما يحّد من قدرة 
الطاقة.  لتوليد  بديلة  مصادر  إيجاد  على  االستثمارية  المشاريع 
وطنية  بيئية  سياسة  وضع  على  المبادرة  هذه  تشجع  ولذلك 
جديدة ترتبط بتوليد الطاقة من مصادر بديلة وفق الممارسات 
بيئية معمول بها  الذي توجد فيه معايير  الوقت  الدولية. ففي 
غياب  هنالك  أن  إال  والنفط؛  والفحم  الطبيعي  الغاز  الستخدام 
لمعايير تتعلق بفحم الكوك، والديزل، والمخلفات. وبالتالي فإن 
افتقار السلطنة للمعايير البيئية الالزمة الستخدام مصادر الطاقة 
المصادر،  هذه  في  االستثمار  على  قدرتها  دون  يحول  األخرى 

17- تنويع مصادر الطاقة
الطبيعي  الغاز  على  تعتمد  التي  الدول  من  السلطنة  تعتبر 
أخرى  متجددة  طاقة  مصادر  وجود  من  بالرغم  الطاقة  لتوليد 
 %97 فإن  معلوم  هو  وكما  المطلوبة،  بالصورة  مستغلة  غير 
من كهرباء السلطنة يتم توليدها عن طريق مرافق الغاز، إال أن 
إمدادات الغاز في السنوات القادمة لن تكون قادرة على تلبية 

الطلب المتزايد، مما يحّتم استخدام مصادر طاقة بديلة.

زيادة  مع  الطاقة،  مصادر  تنويع  على  المبادرة  هذه  ستعمل 
الكهرباء.  شبكة  على  واط  ميغا   3,000 بنحو  المضافة  القيمة 
ويمكن التركيز على اثنين من بدائل مصادر الطاقة في السلطنة، 

وهما:

ينتج  حيث  للطاقة،  األرخص  المصدر  حاليًا  الفحم  يعد  1(الفحم: 
طن الفحم الواحد )بتكلفة 15.5 ر.ع( 1900 كيلو واط مقارنة بـ 

وزارة البيئة والشؤون المناخيةالجهات المنّفذة:  •

الهيئة العامة للكهرباء والمياهالجهات المعنية:  •

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه  •

وزارة التجارة والصناعة  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

وزارة النفط والغاز  •

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه  •

هيئة تنظيم الكهرباء  •

مجلس الشورى  •

16- مراجعة سياسة دعــم أسعار الغـاز فيما يتعلق 
باالستخدامات الصناعية

تم التركيز في البرنامج على مراجعة سياسة أسعار الغاز المتعلقة 
قطاع  لنمو  أساسيا  مصدرا  باعتباره  الصناعية،  باالستخدامات 

الصناعات التحويلية.

وإعادة  الغاز  على  الطلب  تعزيز  على  المبادرة  هذه  وستعمل 
توزيعه، بما يضمن زيادة القيمة المضافة منه في الناتج المحلي 

اإلجمالي بنحو 300 مليون ر.ع.

وقد تم تحديد ثالث خطوات رئيسية لتحقيق االستخدام الفّعال 
للغاز، تتمثل في اآلتي:

االنتقال إلى التوزيع المعتمد على السعر األعلى لبيع الغاز.   )1

مبنيا  يكون  استراتيجية«  »مشاريع  لـ  المدعوم  الغاز  توزيع   )2
تطوير  أو  للوظائف،  المشاريع  هذه  توفير  مدى  على  مثاًل 

قيمة اقتصادية. 

دمج المؤسسات المعنية بالطاقة في كيان حكومي واحد.   )3

المتقدمة،  أو  النامية  سواء  الدول  من  الكثير  هنالك  بأن  علمًا 
تتجه إللغاء الضوابط التنظيمية في قطاع الغاز، وبالتالي يمكن 
هذا  في  ويمكن  الممارسات.  هذه  من  تستفيد  أن  للسلطنة 
التعامل مع طرف  بينها  إيجاد ضوابط أخرى جديدة، من  الجانب 
ثالث لبيع الغاز للمستهلكين )المصانع(، أو تسليم الغاز للموردين 
يخلق  مما  المضافة،  القيمة  سلسلة  أدنى  في  الموجودين 

منافسة فيما بينهم، وغير ذلك من الضوابط. 

وزارة النفط والغازالجهات المنّفذة:   •

الهيئة العامة للكهرباء والمياه الجهات المعنية:   •

شركة الغاز العمانية  •

شركة تنمية نفط عمان  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

وزارة التجارة والصناعة  •

وزارة المالية  •

وزارة البيئة والشؤون المناخية  •

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه  •

الهيئة العامة للكهرباء والمياهالجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

وزارة المالية  •

وزارة البيئة والشؤون المناخية  •

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه  •

الهيئة العامة للكهرباء والمياه   •

شركة الغاز العمانية  •

شركة تنمية نفط عمان  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

االبتـكار و- 

الصناعات  قطاع  ممّكنات  من  االبتكار  مجاالت  تعزيز  يعتبر 
اإلنتاج  وفعالية  كفاءة  على  ذلك  تأثير  لمدى  التحويلية 
والقيمة المضافة. وسيعمل تعزيز البحوث العلمية على إتاحة 
واالستفادة  متقدمة  عالمية  تجارب  على  للتعرف  المجال 
األداء  وتطوير  الصناعي  القطاع  نمو  على  سيؤثر  مما  منها 

اإلنتاجي ومواكبة التغيرات العالمية الحاصلة.

18- مركز بحثي متطّور للصناعات التحويلية

في  التحويلية  للصناعات  نموذجي  بحثي  مركز  وجود  عدم  إن 
االبتكار والتطوير فيها، والتي يحتاجها  السلطنة يحد من جهود 
األدائية  النماذج  وصناعة  لتصميم  التحويلية  الصناعات  قطاع 
لألجزاء وللمنتجات وإجراء الفحوصات والتحسينات عليها. عالوة 
واألفكار  المبتكرة  النماذج  لتصميم  مركز  وجود  عدم  أن  على 
الريادية، وتنمية القدرات والمعرفة الفكرية للموارد البشرية يعتبر 

من أهم التحديات التي يواجهها قطاع االبتكار.

الصناعات  مركز  وتشغيل  إنشاء  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
األفكار  وتحويل  تبني  عاتقه  على  سيأخذ  والذي  المتقدمة 
فضال  أدائيا،  وتقييمها  حقيقة  تصنيعية  نماذج  إلى  االبتكارية 
إنشاء خطوط  بما يسهل من  التحقق من عمليات تصنيعها  عن 
إنتاجية لها. وسيقوم المركز كذلك بتبني ووضع الحلول الصناعية 
للمعوقات األدائية التي تواجه الشركات الصناعية ومنها تصنيع 
يصعب  التي  العالية  القيمة  ذات  الصناعية  للمعدات  األجزاء 
مع  والشراكة  والدراسات  البحوث  خالل  من  وذلك  تأمينها، 
جامعة  في  المتقدم  التصنيع  بحوث  كمركز  دولية،  بحثية  مراكز 
)شيفيلد( في المملكة المتحدة. كما وسيوفر هذا المركز فرصا 
خالل  من  القطاع  في  المطلوب  البشري  المال  رأس  لتطوير 

التدريب المهني على معدات التصنيع واإلنتاج المتطورة.

وسيعمل هذا المشروع على رفع المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي بقيمة 10 مليون ر.ع. وتوفير 100 فرصة عمل مباشرة، 
القيمة  لتحقيق  التكميلية  الصناعات  فرص  تعزيز  عن  فضال 
بتصميم  القيام  وذلك من خالل  بالسلطنة،  للمنتجات  المضافة 
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في  المعرفي  الصناعي  القطاع  مساهمة  رفع  بشأن  “تنفيذ” 
الدخل القومي والتنويع االقتصادي.  

ويسعى المركز إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي:

واألكاديمي  الصناعي  القطاع  بين  التكاملي  التعاون  تفعيل   •
والحكومي إليجاد قاعدة للمعرفة الصناعية، وتطوير الرأس 
المال البشري لتعزيز الكفاءة اإلنتاجية الصناعية المبنية على 

االبتكار، ورفع مستوى التنافسية العالمية.   

تمكين إنشاء مؤسسات صناعية تقوم على االبتكار وتسريع   •
نمو شركات االبتكار المبتدئة.  

نحو  بها  للنهوض  انتقائيا  واعدة  صناعية  قطاعات  تطوير   •
التنافسية من خالل إيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشاكل 
ورفع مستوى التصدير وتبني نماذج عمل قادرة على الدخول 

لألسواق.   

دعم المصانع القائمة بشكل فردي حسب الطلب لالبتكار في   •
المنتج أو العمليات اإلنتاجية أو الخدمات أو استثمار الملكيات 

الفكرية وبراءات اإلختراع وتبني نقل التكنولوجيا والمعرفة.  

برامج  أربعة  المركز  سيفعل  األهداف،  تلك  تحقيق  سبيل  وفي 
تخصصية أساسية وهي:  

برنامج دعم االبتكار في المصانع/الصناعات القائمة.  •

برنامج دعم إنشاء وتسريع نمو مؤسسات صناعية تقوم على   •
منتجات مبتكرة لتكون أساس االقتصاد المعرفي.

برنامج دعم القطاعات الصناعية الواعدة لتكون محور التنويع   •
االقتصادي السريع.

الرأس  وبناء  الصناعية  المعرفة  قاعدة  تفعيل  دعم  برنامج   •
المال البشري.

وعليه تم التوافق على أن يكون المسمى الجديد للمركز هو 
مركز االبتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا ويقوم على األسس 

التالية:    

بالمركز كمرجعية وطنية مسؤولة عن كل  االعتراف  يتم  أن   •
والمعرفة  التكنولوجيا  ونقل  الصناعي  باالبتكار  ُيعنى  ما 

الصناعية في السلطنة.

إلى  الموجه  الحكومي  للدعم  الرسمية  القناة  المركز  يكون   •
ويتولى  صحار  بجامعة  الصناعية  للبحوث  المتطور  المركز 
نظير  الوطني  الصناعي  االبتكار  يخدم  بما  عليه  اإلشراف 

التمويل الحكومي.

التجارة  ووزارة  الصناعية  للمناطق  العامة  المؤسسة  تتولى   •
والصناعة تأسيس الشركة الحكومية بمسمى »مركز االبتكار 
حسب  وتمكينه  دعمه  ويتم  التكنولوجيا«  ونقل  الصناعي 

وانطالقا من أهمية ضمان فعالية المركز في تقديم الخدمات 
للمستفيدين، فسوف يساهم المركز بما نسبته 50% من إجمالي 
الشركات  في  االبتكار  على  التركيز  مع  مشروع،  كل  تكاليف 

الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي. 

مجموعة  يحقق  أن  المركز  على  يتوجب  المحاسبية،  ولضمان 
وظيفة   16 توليد  في  وتتمثل  سنوية،  ونجاح  أداء  مؤشرات 
مباشرة بدرجة خبير واستشاري وفني في مجال االبتكار، عالوة 
صناعي  قطاع  وتطوير  ناشئة،  مبتكرة  شركات   5 تأسيس  على 
سنويا،  قائمة  صناعية  مؤسسة   15 في  االبتكار  ودعم  واحد 
وتأهيل 300 شخص كأخصائي ابتكار على مدى السنوات األربع 

القادمة.

استثمارية  فرص  إتاحة  إلى  يؤدي  بما  النماذج،  واختبار  وتصنيع 
إلنشاء مصانع وخطوط إنتاجية لها، وفي نفس الوقت سيساهم 
هذا المركز في توطيد العالقات االستراتيجية مع مراكز تصنيعية 
األموال  رؤوس  جلب  وتشجيع  التكنولوجيا  وتعزيز  لنقل  عالمية 
واالستثمار في السلطنة من قبل الشركات العالمية الرائدة في 

مجال الصناعات التحويلية.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع سيعمل بالتكامل مع مركز 
تنفيذ  على  واإلشراف  بتمويل  يقوم  الذي  الصناعي  االبتكار 
مشاريع االبتكار الصناعي، حيث ال يمتلك مركز االبتكار الصناعي 
لتصميم  هندسيا  مركزا  أو  فحص  مختبرات  أو  تصنيع  ورش 
أساسا  سيكون  المشروع  هذا  تنفيذ  فإن  ولذلك  المنتجات، 
داعما لمركز االبتكار الصناعي وسيتيح تنفيذ المشاريع االبتكارية 

المرتبطة به.

جامعة صحارالجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

الهيئة العمانية للشراكة من أجل   •
التنمية

الشركات الصناعية بالسلطنة  •

الشركات األستثمارية  •

مركز االبتكار الصناعي  •

19-  دعـم مركز االبتـكار الصناعي الحالي
يعاني مركز االبتكار الصناعي من تحديات عديدة تحّد من تأديته 
مهامه في دعم وتمكين اإلبتكار في القطاع الصناعي الوطني 
من  العديد  وجود  إلى  المشكلة  هذه  وتعزى  فّعال،  بشكل 
التحديات المتعلقة بالحوكمة، وتوفر المخصصات المالية، وتوافر 
والصناعة  االبتكار  أهمية  إدراك  المهم  ومن  البشرية.  الكوادر 
المعرفية ونقل التكنولوجيا، وإستثمار الملكية الفكرية، وبراءات 
االختراع، والتعاون بين القطاع الصناعي واألكاديمي والحكومي 
إلى  المبادرة  هذه  وتسعى  والخارجي.  المحلي  الصعيدين  على 
مظلة  تحت  حكومية  شركة  إلى  الصناعي  االبتكار  مركز  تحويل 
والصناعة،  التجارة  ووزارة  الصناعية  للمناطق  العامة  المؤسسة 
بتطوير  الصالحية  وتملك  واإلداري،  المالي  باالستقالل  وتتميز 
الجديدة  المهام  مع  يتناسب  بما  والتشريعية  القانونية  اللوائح 
الموكله إليها والموضحة أدناه، حيث سيتم اإلشراف على إدارة 
المعنية  الجهات  اعضاء من  يمثله  إدارة  المركز من قبل مجلس 
خلق  على  المركز  سيعمل  وعليه  تنفيذي.  رئيس  ويديره  ادناه 
وتفعيل بيئة ابتكار قوية تدعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني 

ذلك  في  بما  »تنفيذ«،  برنامج  من  المعتمدة  العمل  خطة 
أن  على  سنوات،  أربع  لمدة  المالية  وزارة  قبل  من  التمويل 
المبتكر  الذاتي  التمويل  المركز تدريجيا على استقطاب  يعمل 

من القطاع الخاص لتغطية التكاليف.

يتم منح المركز الصالحيات والتمكين لعقد اتفاقيات وشراكات   •
لالستفادة  دولية  ووكاالت  خبراء  مع  استراتيجية  تعاونية 
طريق  عن  السلطنة  في  االبتكار  بيئة  تطوير  في  خبراتها  من 
البشرية  الكفاءات  وتبادل  والمرفقات  المنشآت  استخدام 

داخليا وخارجيا.  

تسريع دعم وتطور  الموجه لضمان  االبتكار  المركز على  يعمل   •
االبتكار الهادف إلى رفع مستوى تنافسية السوق محليا ودوليا، 

ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي.

مركز االبتكار الصناعيالجهات المنّفذة:   •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية:   •

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية    •

وزارة المالية  •

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات   •
)إثـــــــــراء( 

وزارة القوى العــــاملة  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع الصناعات التحويلية

المواد المعدنية )الفلزية(
السقاالت وأجزائها  •

حواف الكربون الصلب   •

االبتكار
دعم مركز االبتكار الصناعي   •

الحالي: إنشاء مشاريع مبتكرة 
مبدئية

البتروكيماويات
تعزيز الطاقة اإلنتاجية لشركة أوكتال لتصل إلى   •

930,000 طن
مصنع لتصنيع أنابيب البولي إيثيلين تريفثاالت  •

المواد المعدنية )الفلزية(
مصنع القوالب وأدوات القطع المعدنية  •

المواد غير المعدنية )غير الفلزية(
منشأة طحن إسمنت بصحار  •

المواد الغذائية
مصنع لتجهيز وتعليب المأكوالت البحرية  •

الطاقة
اكتمال وضع سياسة وطنية خاصة بقطاع   •

الطاقة

االبتكار 
إنشاء المركز البحثي المتطور للصناعات   •

التحويلية: مركز متخصص في تصميم المنتجات، 
وخدمات النمذجة، وورشة متقدمة للصناعات 

التحويلية

2018
البتروكيماويات

مشروع البتيومين  •

المواد المعدنية )الفلزية(
مشروع عجالت األلمنيوم  •

المواد غير المعدنية )غير الفلزية(
منشأة طحن إسمنت بالدقم  •

المواد الغذائية
مزرعة مزون لأللبان  •

مصنع أصول للدواجن  •

االبتكار 
المركز البحثي المتطور   •

للصناعات التحويلية: إعداد 
تصماميم ونماذج، وتوظيف 

آالت دقيقة

المواد المعدنية )الفلزية(
مشروع الصمامات  •

المواد غير المعدنية )غير الفلزية(
مصنع لإلسمنت الرمادي بالدقم 1  •
مصنع لإلسمنت الرمادي بالدقم 2  •

مصنع لإلسمنت األبيض  •

المواد الغذائية
مصنعين لتجهيز منتجات التمور  •

االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع   •
النماء للدواجن بطاقة إنتاجية بنحو 

30,000 طن سنويا من الدواجن
مصنع لتجهيز الخضروات والفواكه  •

االبتكار 
المركز البحثي المتطور للصناعات   •

التحويلية: انضمام متدربين لبرنامج 
المركز

دعم مركز االبتكار الصناعي: شركات   •
داعمة لالبتكار، تدريب الموارد البشرية

20172020

2019



© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017

قطـاع السـيـاحـة

© Tanfeedh 2017
© Tanfeedh 2017



61 60

© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017

التي  التاريخية،  والمقابر  التراثية  واألسواق  والمساجد  والحصون 
يمكن استغاللها كعناصر جذب للعديد من السياح حول العالم. كما 
المحميات  من  بالعديد  الزاخرة  الفريدة  بطبيعتها  السلطنة  تتميز 
والكهوف الطبيعية والكثبان الرملية وسالسل الجبال والجزر والعيون 
السلطنة  صورة  وتعزيز  لتسويق  استغاللها  ينبغي  التي  المائية، 
سياحيا. باإلضافة إلى أن موقع السلطنة االستراتيجي المتوسط بين 
قارات العالم الكبرى الثالثة )آسيا وأفريقيا وأوروبا( سيعّزز من قدرتها 
على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية واإلقليمية الكبرى. فكل 
تلك المقومات تعّد فرصا واعدة لرفع مساهمة القطاع في الناتج 

المحلي اإلجمالي.

وبالتالي  العماني،  والتراث  للثقافة  الثرية  الصورة  يعكس  ال  الذي 
يحول دون نمو القطاع بالشكل المطلوب. عالوة على ذلك، يعاني 
الحكومية  الجهات  تتبعها  التي  تداخل إلجراءات  السياحة من  قطاع 
المختلفة فيما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات األساسية. كما 
أنه ثمة صعوبة في تحقيق معدالت النمو المستهدفة في القطاع.

نــظــرة عــامـة
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  السياحي  القطاع  مساهمة  تزال  ال 
الفترة  خالل   %2.2 المتوسط  في  بلغت  حيث  منخفضة،  للسلطنة 
من 2010-2015م. وتحتل السلطنة المركز الخامس بين دول مجلس 
على  واحدة  لليلة  والمقيمين  الواصلين  السياح  عدد  في  التعاون 
األقل، أي ما يعادل 4% فقط من 49 مليون زائر لدول المجلس خالل 

عام 2014م.

اإليرادات  تحقق  لم  السلطنة  أن  إلى  العالمية  التصنيفات  وتشير 
المرجوة مقارنة بإمكانيات القطاع وامتالكها للعديد من المقّومات 
الفنون والموروث الشعبي والقالع  المتجلية في  الثقافية والتراثية 

أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في المختبرات
تعقيد  في  السياحة  قطاع  يواجهها  التي  الرئيسية  التحديات  تتمثل 
الموافقات  على  للحصول  الطلبات  تقديم  إجراءات  فترة  وطول 
الالزمة، وغياب الخدمات والمنتجات واألنشطة السياحية المبتكرة، 
األمر  التسويقية،  العملية  على  اإلنفاق  فاعلية  عدم  إلى  باإلضافة 

لم تستغل إمكاناتها في 
السياحة والسفر بشكل كاٍف

قامت بتوفير بيئة أعمال قوية، وتطوير بنية تحتية 
مالئمة، وتنمية منافذ سياحية خاصة

التقرير الصادر من المنتدى االقتصادي العالمي في 2015 بشأن السفر والسياحة: يصنف السلطنة على أّنها لم تحّقق إمكانياتها 
السياحية، وتراجعت في التصنيف من المرتبة 57 إلى المرتبة 65

•  ضعف جودة أداء النقل الجّوي 
•  محدودية الربط بين البنية األساسية الجوية واألرضية

•  انخفاض حّصة المناطق البحرية المحمية
•  افتقار سياحة األعمال لالهتمام الكافي

دول مجلس التعاون 
الخليجي األولى

دول مجلس التعاون 
الخليجي األولى

دول مجلس التعاون 
الخليجي األولى

دول مجلس التعاون 
الخليجي األولى

تصنيف دول مجلس 
التعاون الخليجي

)من بين 6(

تصنيف دول مجلس 
التعاون الخليجي

)من بين 6(

تصنيف دول مجلس 
التعاون الخليجي

)من بين 6(

تصنيف دول مجلس 
التعاون الخليجي

)من بين 6(

سياسة السفر 
والسياحة والظروف 

التمكينية 

الموارد الطبيعية 
والثقافية

البيئة التمكينية

البيئة التمكينية

• إيالء األولوية للسفر والسياحة  3 اإلمارات العربية المتحدة 

• االنفتاح العالمي  3 اإلمارات العربية المتحدة 

• تنافسية االسعار  2 المملكة العربية السعودية 

• االستدامة البيئية  3 اإلمارات العربية المتحدة 

• الموارد الطبيعية  3 المملكة العربية السعودية 

• الموارد الثقافية والسفر للعمل  4 اإلمارات العربية المتحدة 

• بيئة األعمال  4 اإلمارات العربية المتحدة 
• السالمة واألمن  3 قطر 

• الصّحة والنظافة العامة  3 قطر 
• الموارد البشرية وسوق العمل  5 قطر 

• جاهزية المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا  6 اإلمارات / البحرين 

•  البنية األساسية للنقل الجّوي  5 اإلمارات العربية المتحدة 
•  البنية األساسية األرضية والبنية    4 البحرين 

      األساسية للمطارات
• البنية األساسية للخدمات السياحية  4 اإلمارات العربية المتحدة 

مجاالت التحسين

التحسينات المطلوبة   نقاط القّوة

•  عدم كفاية الغرف الفندقية
•  االفتقار لكوادر سياحية مؤّهلة
•  انخفاض تنافسية سعر الفنادق

•  متطّلبات التأشيرة المتعسرة

المصدر: تقرير المنتدى االقتصادي العالمي حول السفر والسياحة 2015؛ خّطة التنمية الخمسية التاسعة لُعمان

تحتل السلطنة المرتبة الخامسة خليجيًا من حيث أعداد السياح، ما يعادل 4% فقط من إجمالي عدد الزائرين البالغ عددهم 49 مليون 
زائر للدول الست في عام 2014

األفواح السياحية العالمية )000 ألف( سائح

المملكة العربية السعودية
44% سياحة دينية

2% لالستجمام والترفيه
18.260

15.968

15.500

2.826

1.986

198

دبي
59% زيارة األقارب واألصدقاء

17% لالستجمام والترفيه

ُعمان
42% زيارة األقارب واألصدقاء

32% لالستجمام والترفية

المملكة العربية 
السعودية

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

البحرين

قطر

ُعمـان

الكويت

2014201320122011

المصدر: إضاءات منّظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة 2016، بيانات البحرين من البنك الدولي، بيانات اإلمارات العربية المتحدة لعام 
2014 من الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء باإلمارات العربية المتحدة
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أبـرز الفــرص واإلمكانـيـات في القطـاع

ما زالـت هنـاك فــرصـة لتحسين واقـع التعمـين في القطاع، خـاّصة إذا مـا ازدادت فـرص الوظائـف في 
القطاع السياحي في ظل زيادة معدالت النمو

وظائف السياحة حسب القطاع

األطعمة اإلجمالي
والمشروبات

المرافق 
السكنية

المنتزهات 
والترفيه

منّظمو الّرحالت 
السياحية

أخـرىالنقل

التوظيف حسب الجنسية

المصدر: وزارة السياحة، وزارة القوى العاملة

التعمين % 34.5 69.7 9 29 65.4 4.6 11.6

126.857102.435

وافد 7.318

241
4051 156

12.656

ُعماني

ينبغي تنمية االستثمارات بشكٍل مضاعف لتحقيق طموحات السلطنة في هذا القطاع، مما يحتم 
تسهيل االستثمار من القطاع الخاص

محدودية برامج تشجيع االستثمار للقطاع الخاص والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة   •
محدودية التمويل والّقدرة على إنجاز المشاريع  •

االستثمار والتمويل

مالحظة: االستثمار الجديد المطلوب بناًء على استراتيجية السياحة 2040

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، الحكومة )االستثمارات(، االستثمار األجنبي المباشر )الفنادق والمطاعم(، تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت )الفنادق والمطاعم

29.9
33.9

االستثمار 
الجديد 

المطلوب
مليون ر.ع.

تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت )السياحة(
مليون ر.ع. 

االستثمار المحّلي
المباشر )تقديريًا(

االستثمار األجنبي
المباشر

الحكومة 

31.0

20.9

5.9 6,4 6,5 6.9

12.9 13,6 12,8
15,7

16,720

3,420

الثقــافة والـتــراث

ُيعتبر الموروث والقيم األصيلة التي تتسم بها السلطنة من أهم • 
العناصر التي يمكن البناء عليها لجذب السياح الدوليين

الحصون، •  )الثقافية( وتشمل  السياحي  الجذب  العديد من مقاصد 
والقالع، واألسواق، واألزّقة، والمساجد األثرية

مثل •  عالمية  تراثية  كمواقع  والقالع  الحصون  بعض  تصنيف  تم 
قلعة بهال وحصن جبرين واألفالج الخمسة ومقابر بات

الفعاليات اإلقليمية والعالمية
من المتوّقع أن يمتد أثر الفّعاليات الضخمة التي ستقام في المنطقة • 

ليصل إلى سلطنة ُعمان

الثروات الطبيعية الفريدة
الموقع االستراتيجي وسهولة الوصول إليه من قبل السّياح الدوليين• 

المواقع الطبيعية االستثنائية والتي تميز السلطنة مقارنة بنظيراتها • 
من دول مجلس التعاون الخليجي، مثال:

-  المنتجعات الطبيعية وينابيع المياه  

-  الكهوف الطبيعية، والجبال، والصحاري، والعديد من الجزر  

الوضع الجغرافي السياسي 
ارتفاع مستويات السالمة واألمن في السلطنة مقارنة بالّدول األخرى • 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

126،857
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القطاعات الفرعية ضمن هذه المرحلة من البرنامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها 

أنشطة الطبيعة والتحدي والمغامرة أ- 

إدارة المواقع الطبيعية والمحميات لالستغالل السيـاحي1

تمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات2

التراث والثقـافـة ب- 

إدارة المواقع التراثية لالستغالل السياحي3

الفعـاليـات والمؤتمرات والمعـارض  ج- 

إعداد التقويم السنوي للفعاليات4

الترفيه واالستجمـام د- 

تسهيل إنشاء مناطق محلية مخّصصة للمطاعم والمقاهي ذات طابع محلي5

6)Iconic projects( إنشـاء مشاريـع ذات معـالم سياحية متفّردة

تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب ذات الطابع المتميز7

السيـاسـات والتشريـعـات هـ- 

إيجاد آليات للتفاوض بشأن توفير خدمات البنى األساسية للمشاريع السياحية8

9
تسريع إجراءات إعداد مخططات سياحية لمناطق الجذب السياحي في المحافظات التالية )مسندم، الداخلية، مسقط، جنوب 

الشرقية(

مراجعة عقود االنتفاع واإلجراءات المتعلقة بها10

تفعيل مركز خدمات المستثمرين والعمالء بوزارة السياحة11

12
توفير تسهيالت لرعايا األسواق السياحية الناشئة المصّدرة للسياح واستكمال نظام التأشيرات اإللكترونية المعمول به حاليا 

في شرطة عمان السلطانية

التسويق والترويـج و- 

مكتـب عمان للسياحة والمؤتمرات13

تفعيل صندوق التنمية السياحية14

سوق العمل في القطاع السياحي ز- 

إيجاد حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي15

مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من 
البرنامج

 2.7 الى  ليصل  2020م  بحلول  سنويا  الزائرين  السواح  عدد  زيادة   )1
مليون زائر )الواصلين والمقيمين لليلة واحدة على األقل(.

إلى  ر.ع  مليار  السياحة من 0.749  لقطاع  المضافة  القيمة  زيادة   )2
1.050 مليار ر.ع على األقل بحلول 2020م.

ضخ استثمارات من القطاع الخاص بما ال يقل عن 1.8 مليار ر.ع   )3
بحلول 2020م.

زيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع السياحة   )4
من 24,900 في عام 2016م إلى 45,900 بحلول 2020م.

في  مباشر  بشكل  السلطنة  في  األعمال  ببيئة  االرتقاء  سيساهم 
تطوير قطاعات التنويع االقتصادي، ومن بينها قطاع السياحة، مما 
سيعمل على زيادة األعمال التجارية في هذا القطاع، عالوة على جلب 
قطاع  في  األعمال  بيئة  وتتأثر  إضافية.  وخارجية  داخلية  استثمارات 
السياحة بالعديد من السياسات واإلجراءات التي يجب مواءمتها بين 
للمستفيدين.  أكثر كفاءة وسالسة  لتوفير خدمات  المعنية  الجهات 
التي  والتشريعات  القوانين  من  بالعديد  أيضا  األعمال  بيئة  وترتبط 
اإليجار  وسياسات  إجراءات  عن  فضال  القطاع،  تنظيم  على  تعمل 
واالقتراض المتعلقة باألراضي المستخدمة في األنشطة السياحية، 
الحصول  وإمكانية  والتشغيل  العمل  بسوق  المتعلقة  والسياسات 

على التمويل.

تصنيف دول مجلس التعاون 
الخليجي )2015(

التصنيف العالمي 
)2015(

السالمة واألمن
المجلس العالمي للسفر والسياحة - 141 دولة

قطـر

اإلمارات العربية المتحدة

ُعمــان

المملكة العربية السعودية

الكـويــت

البحـريــن

1

2

3

4

5

6

2

3

9

29

43

71
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لإلقامة على ساحل شاطئ األشخرة، تشجيعا لسياحة الرياضات 
البحرية في تلك المنطقة.

المشـــروعالجهـات المنّفذة

وزارة السيـــاحة
ترخيص أنشطة التحدي والمغامرة 

واألنشطة المرتبطة بالطبيعة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية

مستثمر خاص – عالم 
عمان للسياحة

بوكس كامب

التراث والثقافة ب- 
في  يتجّلى  متفّرد  وتراثي  ثقافي  بموروث  السلطنة  تحظى 
و850  حصن   500 لقرابة  وامتالكها  المتعددة  الشعبية  فنونها 
قلعة والعديد من المقابر التاريخية، باإلضافة إلى خطوط األفالج 
القديمة الممتدة في مختلف مناطق السلطنة. فهذه المواقع 
الثقافية تمّثل فرصا مثالية لالستثمار والتسويق السياحي األمر 
الذي سيعّزز من إمكانياتها للنمو بالقطاع. ولتحقيق هذه الرؤية 
التراثية ألغراض  المناطق  بعض  استغالل  عملية  تسهيل  ينبغي 
العمانية للسياحة  سياحية تصب في صالح تحقيق االستراتيجية 
2040م. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إدراج قلعة ُبهالء وسورها، 
ومستوطنة ومدافن بات، فضال عن خمسة أفالج عمانية، ضمن 
أهمية  عن  تعبيرا  اليونسكو،  لمنظمة  العالمي  التراث  الئحة 

ومكانة هذه المواقع األثرية التاريخية.

إدارة المواقع التراثية لالستغـالل السيـاحي  -3

وحصن  قلعة   500 من  بأكثر  غنّيًا  ثقافيًا  تراثًا  السلطنة  تمتلك 
و800 موقع ثقافي وتراثي، تستدعي التسويق الفّعال ليتم تعزيز 
فرصها السياحية الكامنة، ومن هنا ينبغي على السلطنة أن ترّكز 
على مواطن قوتها الرئيسية وتستغلها االستغالل األمثل. لذلك 
القوانين  تعديل  ينبغي  أنه  إال  تجريبية،  تراثية  مواقع  تحديد  تم 
واللوائح لتمكين وتسهيل استغاللها ألغراض السياحة. وتهدف 
هذه المبادرة إلى جذب أكثر من 54,000 زائر كل سنة، وأن تصل 

االستثمارات الخاصة إلى 2.57 مليون ر.ع.

ويقوم حاليا 13% من السياح الدوليين بزيارة المواقع التراثية في 
أنشطة  إنشاء  المواقع من خالل  السلطنة، ويمكن تطوير هذه 
مختلفة مرتبطة بها لجذب المزيد من السياح. وسيتم طرح إدارة 
هذه المواقع إلى القطاع الخاص بهدف تقليص تكاليف صيانتها 

عن كاهل الحكومة وإيجاد سبل مبتكرة لتطويرها.

القوانين واألنظمة لتسهيل عملية  المبادرة تعديل بعض  تقترح 
استغالل المواقع التراثية لألغراض السياحية، وتعديل عقود حق 
االنتفاع للمواقع األثرية التي تتضمن جوانب مجتمعية وسياحية 

وبيئية وتراثية. 

وقد حّددت المبادرة موقعين كمشاريع تجريبية نموذجية، وهما: 
محمية القرم الطبيعية، وحديقة القرم الطبيعية كموقع مكّمل، 
النموذجية.  التجريبية  المشاريع  ضمن  من  األول  المشروع  وهو 
عام 1975م،  القرم كمحمية طبيعية في  إدراج محمية  تم  وقد 
الثاني فيتمثل  نظرا لما تتميز به من تنوع إحيائي. أما المشروع 
لنظرا  الوسطى،  محافظة  في  جيولوجية  حديقة  إنشاء  في 
للتنوع البيئي والجيولوجي الفريد. كما تهدف المبادرة إلى جذب 
540,000 زائر إلى الموقعين بحلول عام 2020م، وتوفير 192 فرصة 

عمل، من المتوقع أن يكون أغلبها للعمانيين. 

ويتضمن المشروع األول توظيف محمية القرم الطبيعية وحديقة 
الطبيعية  األنشطة  وتشمل  الطبيعية،  للسياحة  كمواقع  القرم 
كالعالجات  الصحية  واألنشطة  والصيد،  الطيور،  مراقبة  أنشطة 
الترفيهية  التعليمية  واألنشطة  اليوجا،  وفصول  الطبيعية 
الموجهة لألطفال. وسيتم تطوير حديقة القرم الطبيعية لتضم 
الهوائية  للدراجات  ومسارات  الطبيعية،  للمغامرات  حديقة 

والجري، وتجسيد ثقافة وموروث السلطنة عبر نماذج مصّغرة.

فسوف  الوسطى  محافظة  في  الجيولوجية  الحديقة  أما 
تتضمن عددًا من األنشطة المعنية بالجيولوجيا، مثل المسارات 
التــراث  بمجــال  المرتـبـطة  واألنـشـطة  التعلـيـمية،  الجيولوجية 
الثقـافي، مثل القرية التراثية واالجتماعية، بجانـب التـراث الطبيعي 
البيئي. ومن المؤّمل أن تعمـل تلـك المشـاريـع كنماذج لمشاريع 
ومحمية  ضيقة،  وادي  سد  مشروع  مثل  أخرى،  وطبيعية  بيئية 

السليل الطبيعية. 

القطاع خاص الجهات المنّفذة  •

وزارة البيئة والشؤون المناخية   •

وزارة السياحة  •

تمكين المواقع الطبيعية لسيـاحة المغـامـرات  -2
المرتبطة  األخرى  واألنشطة  والمغامرة  التحدي  أنشطة  تعاني 
الشراعي،  والطيران  الساخن  الهواء  مناطيد  مثل  بالطبيعة 
والتسلق والمشي في الجبال، وغيرها من األنشطة والرياضات 
البحرية والبرية والجوية من عدم وجود قوانين أو لوائح لتنظيم 
مزاولتها، األمر الذي يصعب على الشركات المتخّصصة االنخراط 
في مثل هذا المجال الذي يعتبر واحدًا من المميزات التنافسية 

لقطاع السياحة بالسلطنة، نظرًا لتوافر المقومات الطبيعية.

وتركز المبادرة على ضرورة وجود نظام لتحصيل تراخيص مزاولة 
المعنية  الجهات  تقوم  أن  على  والتحدي،  المغامرة  أنشطة 
تخصيص  عن  فضال  والسالمة،  األمن  معايير  توّفر  من  بالتأكد 
المبادرة  تتضمن  كما  األنشطة.  تلك  لممارسة  محددة  أماكن 
أيضا إقامة مشروع “بوكس كامب” في األشخرة باستثمار خاص، 
كأماكن  واستخدامها  البحري  النقل  حاويات  تدوير  إعادة  بهدف 

في التنوع األحيائي، الذي يمكن استغالله بشكل أمثل في خدمة 
آليات لالستثمار  توجد  الحالي ال  الوقت  السياحي. ففي  القطاع 
فرص  توفير  في  دورها  من  يحّد  الذي  األمر  المحميات،  في 
التشغيل ودعم إيرادات الدولة. وتشير اإلحصائيات السياحية إلى 
أن إجمالي عدد السياح في أهم المواقع والمحميات الطبيعية، 
والجبل  الجنز،  برأس  السالحف  ومحمية  خالد،  بني  وادي  وهي 
األخضر، قد وصل في عام 2015م إلى 307 ألف زائر، ما يمّثل %16 
من إجمالي عدد السياح. وقد ارتفع عدد زوار تلك المواقع منذ 
عام 2011م بمعدل 12%. وتدّل هذه اإلحصائيات على أن الفرص 
كبيرة لزيادة عدد زوار تلك المواقع وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية 
وتقليل  الحكومي،  الدخل  وزيادة  للسلطنة،  السياحي  لالقتصاد 

اإلنفاق على صيانة وحماية تلك المواقع.  

والمواقع  المحميات  إدارة  إسناد  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 
وفقا  الخاص،  القطاع  من  مستثمرين  إلى  بالسلطنة  الطبيعية 
أهم  أحد  المواقع  تلك  جعل  إلى  يهدف  محّدد  تنظيمي  إلطار 

الوجهات السياحية العمانية.

أنشطة الطبيعة والتحدي والمغامرة أ- 
تتميز السلطنة بالطبيعة الخالبة والمتنوعة وتضاريسها المتفردة 
التي تمّكنها من استيعاب العديد من أنشطة المغامرة والتحدي، 
أنحاء  مختلف  من  الرياضات  من  النوع  هذا  هواة  واستقطاب 
العالم، األمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على ازدهار ونمو قطاع 
السياحة. وثمة العديد من فرص االستثمار السياحي في مختلف 
وخدماتها  مرافقها  تطوير  على  تعتمد  التي  السلطنة  مناطق 
وتهيئتها ليحظى زائر المنطقة بتجربة سياحية مثالية، تجعله راغبا 
في تكرارها مرة أخرى. عليه، يمكن لقطاع السياحة فتح المجال 
الطبيعية وتهيئتها  المناطق  الخاص إلدارة مثل هذه  لالستثمار 
من  النوع  هذا  لممارسة  الخدمية  والمرافق  الوسائل  بمختلف 
األنشطة الترفيهية، األمر الذي سينعكس على زيادة عدد السياح 
انتعاش  وبالتالي  الفريدة  التجارب  بهذه  االستمتاع  الراغبين في 

قطاع السياحة بالسلطنة.

إدارة المواقع الطبيعية والمحميات لالستغالل السياحي  -1
تتمتع السلطنة بتنوع طبيعي مميز يجعلها من أهم دول المنطقة 

أنشطة الطبيعة والمغامرة  

تشجيع االستثمار   1
الخاص في المواقع  
الطبيعية والمحميات

تطوير األنشطة   2
الطبيعية وأنشطة 
التحدي والمغامرة

الثقافة والتراث

تشجيع االستثمار   3
الخاص في المواقع 

التراثية 

الفعاليات واالجتماعات  
والحوافز والمؤتمرات 

والمعارض 

وضع أجندة فعاليات   4
لمدة سنة

الترفيه

إنشاء مناطق محلية   5
مخصصة للمطاعم 

والمقاهي 
إنشاء مشاريع ذات   6

معالم سياحية متفردة
تسهيل إنشاء    7

المجمعات السياحية 
المتكاملة والفنادق 

وأماكن الجذب المتميزة

األنظمة

وضع المخططات السياحية الشـاملة   8
لعدد من واليات ومحافظات السلطنة

إنشاء محطة واحدة كمركز لخـدمـة   9
المستثمرين و العمالء بوزارة السياحة

10 تمديد عقود حق االنتفاع وعقود اإليجـار

11 تسهيل منح التأشيرات السياحية لألسـواق 
الجديدة المصدرة للسياح

12 وضع آلية للتعـامل مع مشاريع بالبنية التحتية 
للقطاع السيـاحي

التوظيف التسويق

13 إنشاء مكتب عمـان للسياحة والمؤتمرات

14 تفعيل صندوق التنمية السياحية

15 حزمة حلول للتشغيل والقوى العاملة
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سياحية تمّكن السياح من تجربة مطاعم تختّص بتقديم أطعمة 
شعبية  موسيقية  بفنون  االستمتاع  عن  فضال  تقليدية  عمانية 
السلطنة  تتميز  كما  تاون«.  »داون  متكامل  مدينة  مركز  في 
بأماكن سياحية ذات طابع تراثي مميز تعد من أهم مصادر جذب 
القرم،  وكورنيش مطرح، شاطئ  القديمة  )مثال: مطرح  السياح 
السياحية  التجربة  لتعزيز  استغاللها  يمكن  والتي  الخوض(  قرية 
للزائرين. وعالوة على ذلك، ثمة حاجة إلى تطوير وجهات سياحية 
رفع  مع  صحية،..(  ومنتجعات  )فنادق  إقامة  وأماكن  متفردة 

مستوى الخدمات التي تقّدمها لزيادة تنافسيتها.

تسهــيـــل إنشـــاء منــاطق محلـية مخصـصـة للمـطاعــم   -5
والمقاهي ذات طابع محلي )يتضمن مشروعين(

تفتقد السلطنة حاليًا إلى التنوع في خيارات المطاعم والمقاهي 
سيوّفر  لذلك  مخصصة  مناطق  إنشاء  فإن  لذلك  والتسوق. 
للتسوق  والمحليين  الدوليين  للسياح  ومتنوعة  كثيرة  خيارات 
وارتياد المطاعم والمقاهي التي تتميز بالطابع المحلي. وتقدم 
هذه المبادرة مقترحا بإنشاء مركزا سياحيا )Downtown( يتسم 
االستمتاع  فــرصة  للسيــــاح  ويتيح  العمـــاني،  الثقـــافي  بالطابع 
باألطعمة والمأكوالت التقليدية والثقافة والموسيقى العمانية. 
وتقترح المبادرة استغالل مواقع قائمة حاليا ذات سمة ثقافية 
البنية  في  لالستثمار  اإلجمالية  التكلفة  من  للتقليل  وحضارية 
األساسية، مثل والية مطرح وشاطئ القرم وقرية الخوض. ومن 
 6.6 بنحو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المبادرة  تدعم  أن  المتوقع 
 234 وتوفير  زائر،   60,000 استقطاب  على  وستعمل  ر.ع،  مليون 
فرصة عمل. وتتطلب المبادرة استثمارا يقدر بنحو 48 مليون ر.ع، 
منها 26 مليون ريال لمشروع صاللة جراند مول، و22 مليون ريال 

لمشروع مجمع مسقط للمطاعم.

وتسعى المبادرة أيضا إلى عمل تغييرات في اإلجراءات التنظيمية 
تنافسية  لرفع  وكفاءتها،  بجودتها  لالرتقاء  بالمطاعم  المتعلقة 
القادمون  السياح  أن  حيث  الخدمات،  هذه  توفير  في  السلطنة 
للسلطنة يقومون بصرف مبالغ أقل في المطاعم مقارنة بالدول 

المجاورة.

وقد تم تحديد مشروعين رائدين يمكن للقطاع الخاص االستثمار 
فيهما، وهما:

مشروع صاللة جراند مول: عبارة عن مخّطط تجاري متنوع،   •
يمتاز بطابع حضاري، ويقدم للزوار مرافق للتسلية والتسوق. 
كما سيساهم في إضفاء طابع جديد للتسوق في السلطنة 
مختلفة.  ومطاعم  الطابع  متنوعة  سلع  توفير  خالل  من 
وتقّدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بقرابة 26 مليون ر.ع، ومن 
المتوقع افتتاحه في نهاية عام 2018م. وتعتبر وزارة السياحة 

وبلدية ظفار الجهات الرئيسية المشرفة على المشروع.

إعداد التقويم السنوي للفعاليات  -4
أهم  من  يعّد  الفعاليات  تخطيط  إجراءات  لتوحيد  آلية  وجود  إن 
كوجهة  خارجيا  السلطنة  تسويق  على  ستعمل  التي  العوامل 
السياح  نطاق  لتوسيع  كمحّفز  وسيعمل  الفعاليات،  الستضافة 
القادمين إلى السلطنة. وذلك ألن قطاع الفعاليات يعد قطاعًا 
سياحيًا سريع النمو، وبالتالي فإن تطويره سيعّزز السياحة المحلية 

وسيوفر فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.

تحسين  على  السلطنة  تركيز  يكون  بأن  المبادرة  تقترح  عليه، 
مجاالت الفعاليات التجارية والرياضية والثقافية والصحية الرتفاع 
أثرها االقتصادي، إذ ينفق السياح القادمون لغرض الفعاليات ما 
لغرض  القادمين  التقليديين  السياح  إنفاق  أضعاف  ستة  يقارب 
الترفيه والراحة. ومن المهم أيضا األخذ بعين االعتبار أن السياحة 
الرياضية هي األسرع نموا عالميا في القطاع، حيث تصل القيمة 

اإلجمالية لها نحو 7.78 مليار دوالر أمريكي تقريبا. 

السيــاحية،  الفعــاليـات  من  أنـواع  ثالثة  على  المبادرة  وسترّكز 
وهي: السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية والعالجية، وسياحة 
وتشتمـل  والفـعــاليـات.  والمؤتـمـــرات  والحوافـز  االجتمــاعــات 
سياحة الفعاليات على ثالثة مستويات، هي: الفعاليات الكبرى، 
والفعاليات والمؤتمرات الدولية، والفعاليات المحلية واإلقليمية. 
الكبرى  والفعاليات  التجارية  الفعاليات  سياحة  دعم  وسيعمل 
على إيجاد أثر اقتصادي في السوق المحلي، حيث أن الفعاليات 
التجارية ستوّلد 26 ر. ع لكل ريال يتم استثماره فيها، و13 ر.ع لكل 

ريال يتم استثماره في الفعاليات الكبرى.

للفعاليات،   سنوي  تقويم  تطوير  إلى  أيضا  المبادرة  وتسعى 
بهدف معالجة عدم التوافق في توزيع الفعاليات ووجود العديد 
بطريقة  توزيعها  طريق  عن  وذلك  معينة،  مواسم  في  منها 
استراتيجية بين المواسم المختلفة، خالل الفترة بين 2017م إلى 
2020م. وستتناول المبادرة 51 فعالية مقّسمة بين الفئات الثالث 
المذكورة )الثقافة والرياضة والفعاليات التجارية والصحية(، كما 
تسعى المبادرة كذلك إلى عالج تحديات أخرى تواجه نجاح تنظيم 
الفعاليات،  بتنظيم  المتعلقة  المناقصات  طرح  مثل  الفعاليات، 
وعمليات تجهيز المواقع، وتنفيذ الفعالية، والتصاريح المطلوبة. 

بينهم  من  مشارك،  مليون   1,2 جذب  إلى  المبادرة  وتهدف 
المحلي  الناتج  رفع  في  والمساهمة  خارجيا،  مشاركا   115,869

اإلجمالي بنحو 107 مليون ر.ع. بحلول عام 2020م. 

مكتب عمان للسياحة والمؤتمراتالجهات المنّفذة

الترفيه واالستجمام د- 

تتمتع السلطنة بمقومات ثقافية عديدة يمكن استغاللها لتطوير 
للترفيه واالستجمام، حيث يمكن إضفاء ميزة  مناطق مخّصصة 

وقد تم تحديد موقع )حارة البالد القديمة( في محافظة الداخلية 
كموقع تجريبي جاهز للتنفيذ، وذلك للمبررات التالية:

موقع تراثي جاهز للتنفيذ تملكه الحكومة: تم صيانته بنسبة   )1
تطويره  يجعل  مما  والثقافة،  التراث  وزارة  قبل  من   50%

للغرض السياحي أقل صعوبة وتكلفة.

موقع استراتيجي: تتواجد حارة البالد في موقع استراتيجي   )2
الجـذب  مواقـع  أهـم  من  بالقـرب  الداخلـية  محـافظة  في 
السيـاحي مثل نـزوى والجبل األخـضـر وجبل شمس والحمراء 
وبهالء. وتتميز حارة البالد القديمة أيضا بتنوع الموارد التراثية 
تـعـزز  كمـا  والزراعـة،  واليـنـابيع  الطبيعية  اآلبــار  تتضمن  التي 
والثقافية  الشعبية  المشاركة  المنطقة  في  السكان  كثافة 

لتعزيز المشروع.

وتقترح المبادرة استخدام نظام قائم على الشراكة بين الجهات 
الحكومية والجهات الخاصة، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة 
بتوفير  لها  السماح  خالل  من  المجال  هذا  في  والمتوسطة 
الخدمات المساندة، والتي ستتألف من 40 وحدة تجارية للمواقع 
واستئجار  والمواصالت  الطعام  بما في ذلك خدمات  التجريبية، 
يحتاجها  ومتاجر  وخدمات  والصيانة  المالبس  وغسيل  السيارات 
واليدوية،  والمشغوالت  بالحرفيات  الخاصة  كالمحالت  السائح 

ومنتجع صحي عالجي عماني، وغيرها. 

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:  •

وزارة التراث والثقافةالجهات المعنية:  •

وزارة السياحة  •

الهيئة العامة للصناعات الحرفية  •

وزارة اإلسكان  •

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه  •

الفعاليات والمؤتمرات والمعارض ج- 

تتمتع السلطنة بموقع استراتيجي متوسط لثالث قارات يمكن 
والمعارض  الفعاليات  من  العديد  وتنظيم  الستضافة  استغالله 
في  السياحة  تعزيز  في  ستسهم  التي  التجارية  واألنشطة 
السلطنة، حيث يؤدي استقطاب مختلف هذه الفعاليات الكبرى 
الموسم  العمرية وإطالة  الفئات  السواح من مختلف  إلى جذب 
القادمون  السواح  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  بالسلطنة.  السياحي 
ألغراض المشاركة في أنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات 
ألغراض  القادمون  السواح  ينفق  ما  أضعاف  أربعة  ينفقون 
السياحة الترفيهية، األمر الذي يؤكد على أهمية التركيز على هذا 

النوع من األنشطة.

مجمع  من  المشروع  هذا  يتكون  للمطاعم:  مسقط  مجمع   •
للمطاعم ومركز للتسوق بمساحة إجمالية تقّدر بنحو 10,767 
مترًا مربعًا، ويمتاز بطابع تقليدي يعكس ثقافة السلطنة. وتبلغ 
التكلفة اإلجمالية للمشروع قرابة 22 مليون ر.ع. ومن المتوقع 
ووزارة  السياحة  وزارة  وتعتبر  2019م.  عام  نهاية  في  افتتاحه 
اإلسكان وبلدية مسقط جهات رئيسية مشرفة على المشروع.

المجاالت  في  االستثمارية  الفرص  من  العديد  حاليا  توجد  كما 
القديم،  مطرح  سوق  مشروع  مثل  المبادرة،  بهذه  المتعلقة 
والتيلفيريك البحري، وحديقة ريام الترفيهية، ومشروع الشجيعية 
في  التعليمي  والممشى  وكورنيش مطرح،  بالزا،  والعرين  بالزا، 

والية مطرح.

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:

وزارة السياحةالجهات المعنية:  •
وزارة اإلسكان  •

بلدية مسقط  •
بلدية ظفار  •

وزارة البيئة والشؤون   •
المناخية

إنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفّردة  -6

)Iconic projects( )تتضمن 4 مشاريع(  

تتفرد  مميزة  سياحية  معالم  إنشاء  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
بها السلطنة عن غيرها من الدول، )مثال: برج إيفل في فرنسا(. 
وأكثر  أكبر  تنموية  مشاريع  ضمن  المعالم  هذه  دمج  وسيتم 
تنّوعًا لضمان الجدوى التجارية للمشروع. وتتمثل فكرة المبادرة 
بالمطاعم  محاطة  متميزة  سياحية  معالم  وجود  أهمية  في 
والمقاهي، ومحالت بيع الهدايا التذكارية، وكذلك مرافق عامة 
تشجيع  على  يعمل  بما  الخدمات،  من  وغيرها  وكافية،  مناسبة 

السياح على اإلقامة لفترة أطول وتكرار الزيارة.

أمثلة على الخدمات والتسهيالت السياحية:

المطاعم والمقاهي.  •

محالت الهدايا التذكارية والصناعات اليدوية.  •

الطوارئ، دورات  للصالة، خدمات  أماكن  السيارات،  مواقف   •
مياه.

الترفيهية  السياحية  واألنشطة  للعروض  مفتوحة  مساحة   •
المتنوعة، وكذلك مناظر طبيعية خضراء.

إنشاء أماكن جذب سياحي وأماكن ترفيهية جديدة لتشجيع   •
السياح على اإلقامة لفترة أطول وتكرار الزيارة.
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االنتفاع،  حق  فترة  كتمديد  معينة  امتيازات  منحه  خالل  من 
إلى  الوصول  تعذر  وإذا  الضريبىية.  أو  اإليجارية  واإلعفاءات 
من  تنفيذها  المقترح  األساسية  البنية  تكلفة  لتغطية  إتفاقات 
التابعة  األساسية  البنية  لجنة  إلى  األمر  يرفع  المستثمر،  قبل 

للمجلس األعلى للتخطيط.

لطرح  الخاص  للقطاع  الفرصة  إتاحة  كذلك  المبادرة  وتقترح 
تكون  أن  المتوقع  ومن  األساسية،  بالبنية  خاصة  مناقصات 

العروض التي يحصل عليها القطاع الخاص أكثر تنافسية.

وقد تم تحديد مجموعة من المشاريع السياحية المتعلقة بهذه 
المبادرة والمخطط تنفيذها من قبل القطاع الخاص.

تسريع إجراءات إعداد مخططات سياحية لمناطق الجذب   -9
الداخلية،  )مسندم،  التالية  المحافظات  في  السياحي 

مسقط، جنوب الشرقية(

ثمة حاجة لوضع خطط للتطوير السياحي في بعض المحافظات، 
السلطنة  أنحاء  التنمية في مختلف  وذلك لضمان توسيع دائرة 
وزارة  قامت  ولذلك  والمستثمرين،  الخاص  القطاع  ومشاركة 
السياحي، وهي مسندم،  للتطوير  مناطق  أربع  بتحديد  السياحة 
ووضع  الحد،  رأس   / وصور  ومسقط،  األخضر،  الجبل   / ونزوى 
التطويرية  الخطط  من  األولى  المرحلة  ضمن  المناطق  تلك 

لالستراتيجية العمانية للسياحة )2016 -2020م(.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخطيط شامل للمناطق األربعة التي 
تم تحديدها، وتحديد الفرص االستثمارية فيها. 

وزارة السياحةالجهات المنّفذة:   •

المجتمعات المحليةالجهات المعنية:   •
وزارة اإلسكان  •

البلديات  •
وزارة البيئة   •

والشؤون المناخية

وزارة النقل   •
واالتصاالت

10- مراجعة عقود االنتفاع واإلجراءات المتعلقة بها

لعقود  الحالية  بالموافقات  المرتبطة  الكثيرة  للتحديات  نظرًا 
تحول  األحيان  من  كثير  في  والتي  السياحية،  باألراضي  االنتفاع 
المتطلبات  جانب  إلى  األراضي،  لهذه  المستثمرين  جذب  دون 
هذه  فإن  األراضي؛  من  المختلفة  باألنواع  الخاصة  والشروط 
وقت  أسرع  في  قانونية  تغييرات  إحداث  إلى  تهدف  المبادرة 

ممكن، لتحفيز وتسهيل إجراءات جذب المزيد من االستثمارات.

ومقارنة مع الدول المجاورة في المنطقة، تصنف كاًل من إمارتي 
دبي وأبوظبي في المراتب األولى من حيث تنّوع أماكن الجذب 
حيث  العائلية،  للسياحة  الجاذبة  الترفيهية  واألنشطة  السياحي 

تزيد مّدة إقامة السياح بمعدل يومين.

قطاع  في  حاليًا  الغرف  من  المعروض  حجم  على  وباالطالع 
الحاجة  فإن  غرفة؛   8058 والبالغ  بالسلطنة،  والضيافة  الفندقة 
تبدو ماّسة إلى زيادة المعروض اإلجمالي من هذه الغرف بمقدار 
العدد  تزايد  تماشيا مع  عام 2020م،  بحلول  إضافية  7963 غرفة 
المتوقع للزوار بحلول عام 2020م والبالغ نحو 2.7 مليون مقارنة 

بعدد الزوار في عام 2015م والذي بلغ 1.9 مليون زائر.

تخدم  مشروعا   15 من  أكثر  إقامة  في  المبادرة  فكرة  وتتمثل 
السياحة العائلية، وتزيد من فترة إقامة السائح المحلي والدولي، 
مع  بالتعاون  المبادرة  هذه  فكرة  السياحة  وزارة  تتبنى  أن  على 
الجهات المعنية مثل وزارة اإلسكان وبلدية مسقط ووزارة البيئة 

والشؤون المناخية.

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:   •
وزارة السياخة  •

وزارة اإلسكانالجهات المعنية:  •
بلدية مسقط  •

وزارة البيئة   •
والشؤون المناخية

السياسات والتشريعات هـ- 

التشريعات  التعديالت على بعض  إجراء عدد من  إلى  ثمة حاجة 
االستثمار  فرص  أمام  عائقا  تشكل  التي  الحالية  والسياسات 
المحّدثة  والسياسات  التشريعات  توافر  إن  السياحة.  قطاع  في 
مالئمة  بيئة  توفير  على  سيعمل  الحاصلة  للتغيرات  والمواكبة 
السياحية،  للمواقع  والخارجي  الداخلي  االستثمار  وجذب  لنمو 
واستئجار  االنتفاع  حق  عقود  بتحسين  يتعلق  فيما  وخصوصا 
األراضي الحكومية والخاصة وإجراءات تحصيل تصاريح االستثمار 
األسواق  ألهم  التأشيرات  منح  سياسات  عن  فضال  السياحي، 

السياحية المصّدرة للسياح.

إيجاد آليات للتفاوض بشأن توفير خدمات البنى األساسية   -8
للمشاريع السياحية

تعاني بعض المشاريع السياحية الكبرى من غياب البنية األساسية 
المشروع.  لحدود  الرئيسية  الخدمات  وصول  وصعوبة  الالزمة 
الشراكة  تقّر مبادرات  أو وحدة  إيجاد كيان  وعليه فمن األهمية 

بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا الجانب.

المرتبط  الشراكة  بمقترح  المستثمر  يتقدم  بأن  المبادرة  وتقترح 
بدورها  ستقوم  التي  السياحة،  لوزارة  األساسية  البنية  بتوفير 
المستثمر  عمل  آليات  في  والنظر  المقدم  المقترح  بمراجعة 

أربعة مشاريع تطويرية من قبل القطاع الخاص،  وقد تم تحديد 
لتكون من أهم المعالم السياحية الفريدة بالسلطنة، على أن يبدأ 

تنفيذ هذه المشاريع خالل عام2017م، وهذه المشاريع هي:

مشروع ماونت ويلنيس - شركة جبل بوشر.  )1

مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس السياحي -   )2
شركة عمران.

 - المتكاملة(  السياحية  وينكت  يتي  )مجمعات  ريفيرا  ُعمان   )3
الصندوق الُعماني لالستثمار.

الموج مسقط - الموج.  )4

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:   •

وزارة السياحةالجهات المعنية  •
وزارة اإلسكان  •
بلدية مسقط  •

وزارة البيئة   •
والشؤون المناخية

تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق   -7 
وأماكن الجذب ذات الطابع المتميز

مرتبة  في  حاليًا  السلطنة  تعتبر  المجاورة،  الدول  مع  مقارنًة 
العائلية،  السياحة  تستهدف  التي  األنشطة  مجال  في  متأخرة 
لذلك تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مجمعات سياحية متكاملة 
اإلجازات  لقضاء  جذبا  وأكثر  مفضلة  وجهة  السلطنة  من  تجعل 
إلى  السياح  جذب  في  هدفها  المبادرة  تحقق  ولكي  العائلية. 
السلطنة، وتمديد فترة إقامتهم فيها بمتوسط يوم واحد على 
وتسهيالت  خدمات  توفير  ذلك  يتطلب  2020م،  بحلول  األقل 
متكاملة وأنشطة سياحية متنوعة تزيد من نسبة الطلب عليها، 

مثل الحدائق المائية، والمالهي الترفيهية، ومراكز للتسوق. 

تتمثل فكرة المبادرة في تسهيل إنشاء مناطق الجذب المتميزة، 
فكرة  السياحة  وزارة  تتبنى  أن  على  متكاملة،  ومشاريع سياحية 
هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة اإلسكان، 
وسيكون  المناخية،  والشؤون  البيئة،  ووزارة  مسقط،  وبلدية 

االستثمار من القطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 746 مليون ر.ع.

المجاورة في  الدول  المهم أن تستفيد السلطنة من تجربة  ومن 
السياحة  جذب  مشاريع  وخاصة  السياحي،  الجذب  عوامل  تعزيز 
العربية  اإلمارات  بدولة  أبوظبي  إمارة  فراري في  العائلية، كعالم 
“دبي  لـ  المائي  والحوض  الند  ليجو  مشروع  وكذلك  المتحدة، 
العالم،  في  المائية  األحواض  أكبر  من  يعتبر  والذي  أكواريوم” 
المائية في  الحيوانات  زائر سنويًا، وحديقة  ويستقطب 90 مليون 
إمارة دبي، ومتحف الفن اإلسالمي في مدينة الدوحة بدولة قطر. 

ومما ال شك فيه، إن االفتقار إلى التنوع في توفير عوامل جذب 
السلطنة.  في  السياح  إقامة  فترة  من  يقّلل  العائلية  السياحة 

يتعلق  فيما  قانونية  تغييرات  إجراء  في  المبادرة  فكرة  تتلخص 
بحقوق االنتفاع، بحيث يتم تمديد حق االنتفاع للمستثمر من 50 
سنة قابلة للتجديد إلى 99 سنة كحد أقصى فيما يتعلق باألراضي 
الحكومية، أما فيما يتعلق بأراضي القطاع الخاص، تمدد الفترة 
الزمنية من 30 سنة قابلة للتجديد إلى 50 سنة كحد أقصى وذلك 

لتشجيع الفرص االستثمارية.

وتقترح المبادرة كذلك نقل صالحية إصدار الموافقات المتعلقة 
تقترح  كما  السياحة،  لوزير  السياحية  باألراضي  االنتفاع  بحقوق 
والثقافية والمواقع  التاريخية  باألماكن  االنتفاع  أيضًا إصدار حق 

ذات االهتمام الخاص.  

وزارة السياحةالجهات المنّفذة:   •

وزارة الشؤون القانونيةالجهات المعنية:  •

وزارة اإلسكان  •

11- تفعيل مركز خدمات المستثمرين والعمالء بوزارة السياحة

تتلخص فكرة المبادرة في إنشاء مركز متخّصص لخدمة العمالء 
جميع  على  للحصول  واحدة  كمحطة  يعمل  السياحة،  وزارة  في 
الموافقات والتصاريح المتعلقة باالستثمار السياحي من الجهات 
وزارة  اإلسكان،  وزارة  السياحة،  وزارة  مثل:  المختلفة  المعنية 
البيئة والشؤون المناخية، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة 
وذلك  المعنية  الجهات  من  وغيرها  البلديات،  المدني،  للدفاع 
حسب متطلبات كل مشروع، بحيث يقوم المركز بالحصول على 
كل  حسب  الجهات  مختلف  من  المطلوبة  الموافقات  جميع 

مشروع في مدة زمنية محّددة.

وسيساهم وضوح الموافقات المطلوبة وسرعة الحصول عليها 
القطاع،  في  األعمال  بيئة  تحسين  في  الجهات  مختلف  من 
في  العمالء  لخدمة  مخّصص  مركز  إنشاء  المبادرة  تقترح  لذلك 
المتعلقة  الموافقات  جميع  تحصيل  على  يعمل  السياحة  وزارة 
تتناسب مع  إجراءات معيارية واضحة  إيجاد  إلى جانب  بالسياحة، 

.)Service level Agreements( اتفاقيات مستوى الخدمة

إنشاء  تراخيص  على  بالحصول  يتعلق  فيما  تصور  وضع  تم  وقد 
الفنادق، يتلخص جوانب المبادرة في النقاط التالية:

فندق  إنشاء  موافقة  على  للحصول  الزمنية  المدة  تقليص   )1
فئة 1 أو 2 أو3 نجوم إلى 27 يوم عمل.

المبدئية  الموافقة  على  للحصول  الزمنية  المدة  تقليص   )2
إلنشاء فندق فئة 4 أو 5 نجوم إلى 10 أيام عمل.
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مــــع اإلبقــــاء على نسبة 0.8% مخصصة لوزارة التراث والثقــــافــــة. 
وإذا ما تم اعتماد هذه المبادرة فمن المتوقع أن تصل اإليرادات 

السياحية إلى ما يقارب من 18 مليون ر.ع. بحلول عام 2020م.

وزارة الماليةالجهات المنّفذة:

سوق العمل في القطاع السياحي ز- 

على الرغم من وجود فرص عمل متعددة في المجاالت المرتبطة 
من  العديد  يواجه  القطاع  أن  إال  والسياحة،  الضيافة  بقطاع 
الصعوبات التي قد تعيق انخراط الشباب العماني للعمل في هذا 
المجال. عليه، ينبغي تعزيز جاذبية القطاع للباحثين عن عمل من 
المالية  خالل استحداث حزم حلول، تتضمن توفير بعض الحوافز 
جانب  إلى  كذلك  الوظائف.  في  واستبقائهم  لجذبهم  المجزية 
توفير فرص تدريب وتنمية الكوادر في مختلف مناطق السلطنة 
لزيادة  ترويجية  لحمالت  اإلعداد  إلى  باإلضافة  كفاءتهم،  لرفع 

وعي الباحثين عن عمل حول الوظائف المتاحة في القطاع.

15- إيجاد حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع 
السياحي

يواجه القطاع السياحي تحديات في جذب العمالة الوطنية للعمل 
في هذا القطاع، نظرا لغياب المواءمة بين العرض والطلب في 
انعكس سلبًا  السياحة والضيافة، مما  العمل في مجالي  سوق 

على قدرة القطاع في تشغيل األعداد المستهدفة. 

13- مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات

تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد كيان ترويجي مسؤول عن الترويج 
لسياحة  كمقصد  وأيضا  عموما،  سياحية  كوجهة  للسلطنة 
آليات  المقترح  المكتب  يتبع  أن  على  خاصة،  بصورة  المؤتمرات 
التسويق التفاعلي والبعد عن البيروقراطية المالية في التعامل 
مع الجانب التسويقي والترويجي للقطاع السياحي. وتأتى أهمية 
التركيز على سياحة المؤتمرات، وذلك ألن عوائدها تكاد تصل إلى 
ثالثة أضعاف عوائد السياحة الترفيهية، فضاًل عن أن اإلحصائيات 
العالمية تشير إلى أن كل سائح من سياح األعمال والمؤتمرات 
يساعد في زيادة السياحة الترفيهية بمعدل سائحين ترفيهيين. 

بالترويج لسياحة  المبادرة مجموعة من المهام تتعلق  وطرحت 
المؤتمرات، ومنها على سبيل المثال؛ الترويج للسلطنة ووضعها 
على خارطة وجهات سياحة المؤتمرات العالمية، من خالل العمل 
كجهة ممثلة لمصالح كافة الشركاء العاملين في هذا المجال، 
الفعاليات  باستضافة  المعنية  العطاءات  بإعداد  القيام  وأيضا 

العالمية. 

ويتطلب تنفيذ هذه المبادرة التنسيق بين مهام وزارة السياحة 
ذلك  بما في  والمؤتمرات،  للسياحة  عمان  واختصاصات مكتب 
وسيتم  الترويج.  ألغراض  المخّصصة  والبشرية  المالية  الموارد 
الرسوم  عائدات  من  نسبة  خالل  من  المكتب  نشاط  تمويل 

السياحية، وفقا للمهام الموكلة للمكتب. 

وتعتبر وزارة السياحة الجهة المخولة بتنفيذ مبادرة مكتب عمان 
للسياحة والمؤتمرات بالتعاون مع عدد من الشركاء، منهم على 
سبيل المثال: إثراء، شركة عمران، الطيران العماني، وغيرها من 

مؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة. 

وزارة السياحةالجهات المنّفذة:

14- تفعيل صندوق التنمية السياحية

تقوم وزارة السياحة حاليا بتحصيل ضريبة السياحة وتحويلها إلى 
وزارة المالية، لتقوم بعدها وزارة المالية بإعادة تخصيصها لوزارة 
السياحة، مما ينتج عنه بعض التأخير في اعتماد أنشطة الترويج 
السياحية  الضريبة  زيـــــادة  الى  المبادرة  تهدف  وعليه  السياحي. 
لتكون 5%، وتخصيص 70% منـــــهـــــا لمكـــتب عمــــــان للسيـــــاحة 
بـــــــوزارة  أخــــرى  وتدريبية  تنموية  ألنشطة  و%30  والمؤتمرات 
السياحة. كما اقترحت المبادرة إعــادة هيكلة الضريبة السياحية 
بحيث يتم اقتطاع 1% من ضريبة البلدية التي تفرض حاليا على 
 ،%5 لتصبح  السياحة،  ضريبة  إلى  وإضافتها  الفندقية  المنشآت 
السيــــــاحية،  التنمية  لصنـــدوق  الزيادة  هذه  تخّصــــص  أن  على 

تقليص المدة الزمنية للحصول على الموافقة النهائية إلنشاء   )3

فندق فئة 4 أو 5 نجوم إلى 27 يوم عمل.

كما تم وضع آلية عمل مركز خدمة العمالء، مما سيساهم في 

تطوير بيئة العمل وجذب االستثمارات السياحية من خالل اتباع 

الخدمة  مستوى  واتفاقية   )SOP( القياسية  التشغيل  إجراءات 

)SLA( وذلك لتقييم جودة أداء المركز.

وزارة السياحةالجهات المنّفذة:   •

وزارة السياحةالجهات المعنية:  •

وزارة اإلسكان  •

والشؤون  البيئة  وزارة   •
المناخية

شرطة عمان السلطانية  •

الهيئة العامة   •
للدفاع المدني 

واإلسعاف

البلديات  •

أخرى  •

12- توفيــر تسهـيـالت لرعــايـا األســـواق السـيــــاحـيـة النــــاشـئــة 
المصّدرة للسياح واستكمال نظام التأشيرات اإللكترونية 

المعمول به حاليا في شرطة عمان السلطانية

األسواق  استقطاب  على  العمل  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 

السياحية الجديدة التي تتربع على قمة الدول المصدرة للسياح، 

هذه  لرعايا  تسهيالت  توفير  على  العمل  بضرورة  توصي  كما 

األسواق لتعزيز صورة السلطنة سياحيا، فضال عن ضرورة تسريع 

البوابة  السياحية عن طريق  التأشيرات  استخراج  نظام  استكمال 

اإللكترونية لشرطة عمان السلطانية.

شرطة عمان السلطانيةالجهات المنّفذة

التسويق والترويج و- 

ينبغي ترويج وتسويق السلطنة كوجهة سياحية لجميع الفعاليات 

األمر  الترفيهية،  األنشطة  أو  والمؤتمرات  التجارية  واألنشطة 

أنحاء  مختلف  من  والسواح  المستثمرين  جذب  شأنه  من  الذي 

التنمية  صندوق  تفعيل  خالل  من  بذلك  القيام  ويمكن  العالم. 

لتمويل مكتب  استثمارها  إعادة  يتم  عائدات  لتحقيق  السياحي 

كما  أخرى.  تطويرية  أنشطة  وإقامة  السياحي  للتسويق  عمان 

خالل  من  سياحيا  السلطنة  صورة  تسويق  الضروري  من  أنه 

استغالل اإلعالم الرقمي والحمالت الترويجية وتوفير الخدمات 

لفعاليات  متكاملة  أجندة  وإعداد  الصلة،  ذات  اإللكترونية 

تحتضنها السلطنة لسنة كاملة.

وتهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد القوى العاملة الوطنية في 
القطاع السياحي بصورة مباشرة بحلول عام 2020م. ومن المؤّمل 
أن يضاف إلى القطاع السياحي 21,000 وظيفة جديدة مباشرة، 
منها 10,130 فرصة عمل للعمانيين، ليصل بذلك متوسط نسبة 

التعمين في كافة األنشطة السياحية إلى %44.

مراجعة  منها  الفرعية،  المبادرات  من  عددًا  المبادرة  وتتضمن   
نسب التعمين، وذلك من خالل اعتبار الحد األدنى للراتب كوحدة 
وفقا  التعمين  نسب  تحتسب  ثم  ومن  التعمين،  نسبة  لقياس 
للراتب الذي يحصل عليه الموظف العماني، فإذا تم على سبيل 
المثال تعيين موظف عماني في فئة راتب من )650 -1000( ر.ع، 
تحفيز  شأنه  من  الذي  األمر  موظفين،  عن  الموظف  يحتسب 
المؤسسات على تعيين العمانيين في وظائف اإلدارة الوسطى، 

وترقية الموظفين العمانيين المجيدين.

وأوصت المبادرة بإعطاء فترة إعفاء من نسب التعمين المقررة 
أوصت  كما  المنشأة،  عمر  من  والثانية  األولى  السنتين  في 
ظفار  محافظة  في  والضيافة  للسياحة  تدريب  معهد  بتأسيس 
على  التدريب  نظام  تفعيل  وإعادة  الخاص،  القطاع  من  بدعم 
والتحول  العاملة،  القوى  وزارة  قبل  من  المعتمد  العمل  رأس 
النوعي  التفتيش  إلى  الكمي  التفتيش  من  التفتيش  نظام  في 
لمعدالت التعمين، فضال عن تدشين حملة وطنية لزيادة الوعي 

حول العمل في القطاع السياحي.

وزارة القوى العاملةالجهات المنّفذة:

الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع السياحة

المواقع الطبيعية والمحمية
وضع اإلطار القانوني لتمكين االستثمار الخاص في   •

المحميات الطبيعية والمواقع الجيولوجية

المواقع التراثية
مشروع حارة البالد  •

 مجمعات سياحية متكاملة، فنادق،
أماكن جذب متميزة

المشاريع التمهيدية تعمل حسب الجداول الزمنية   •
المقررة لها

األنظمة
الموافقة على تعديالت حقوق االنتفاع  •

تشغيل مركز خدمة العلماء  •
تسهيالت لرعايا األسواق المصدرة للسياح  •

2017
2018

مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي
مشروع صاللة جراند مول  •
مجمع مسقط للمطاعم  •

 مشاريع ذات معالم سياحية متفّردة
تعمل مشاريع:

الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس  •
ماونت ولنس  •

عمان ريفيرا  •
الموج مسقط  •

حسب الجداول الزمنية المقررة لها

2019
2020

2016
2017

المواقع الطبيعية
تسهيل أنظمة االستثمار  •

المواقع التراثية
تسهيل أنظمة االستثمار  •

الفعاليات واالجتماعات والحوافز 
والمؤتمرات والمعارض

إعداد التقويم السنوي للفعاليات  •

مجمعات سياحية متكاملة، فنادق، 
أمامكن جذب متميزة

التشغيل الكلي لوحدة تسهيل   •
المشاريع

األنظمة
اكتمال خطط التطوير السياحي   •

لمناطق معينة
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وبالرغم من انخفاض الميزان التجاري للسلطنة بنسبة 75% في عامي 
أن  إال  النفط؛  إيرادات  على  الكبير  االعتماد  بسبب  )2014-2015م( 
طن.  103ماليين  إلى   93 من  ارتفع  المتداولة  البضائع  حجم  إجمالي 
السلطنة  تتسم  واالستيراد؛  التصدير  عمليات  تكاليف  إلى  وبالنظر 
التعاون  مجلس  دول  باقي  مع  مقارنة  تكاليفها  تنافسية  بانخفاض 

والمراكز اللوجستية األخرى.

ونظام  الجمركي،  التخليص  عملية  وسرعة  كفاءة  مستوى  أن  إلى 
المطلــوب. وفي  المستوى  دون  زالــت  ال  الشحنات،  وتعـقــب  تـتبع 
الموانئ  تغطيها  التي  الوجهات  فإن  والجوي،  البحري  النقل  مجالي 
المجاورة.  بالدول  بالمقارنة  أقل  العالم  حول  العمانية  والمطارات 
في  التجارية  األعمال  ممارسة  إجراءات  تستغرق  ذلك،  على  عالوة 
السلطنة وقتا أطول مقارنة بمراكز الخدمات اللوجستية األخرى في 

بعض دول مجلس التعاون.

نظــرة عــــامـة
مركزا  لتكون  يؤهلها  استراتيجي  بموقع  التعاون  دول مجلس  تتميز 
3.5% من  لم تستقطب سوى  أنها  إال  اللوجستية،  للخدمات  عالميا 
مجموع نسبة التجارة العالمية. وبالنسبة للسلطنة؛ فقد بلغ معدل 
النمو في قطاع الخدمات اللوجستية - الذي اتسم بالثبات نسبيا - 
النقل  قطاعي  مساهمة  نسبة  وبلغت  2010م،  عام  منذ   %8 قرابة 

البري والبحري منه أكثر من %60. 

أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في المختبرات
تكلفة  وانخفاض  اللوجستية  الخدمات  قطاع  نمو  من  الرغم  على 
حركة  من  حّصتها  تفقد  ظّلت  السلطنة  أّن  إال  واالستيراد،  التصدير 
نقل الحاويات عبر الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة 
للدول  الجوي  الشحن  حركة  من  ضئيلة  نسبة  على  حصولها  إلى 
المجاورة، بالرغم من النمو السريع في قطاع الشحن الجوي بنسبة 
33% وارتفاع حركة الشحن الجوي لدول المجلس من 6.6% إلى %10 
من مجموع الحصة العالمية. إضافة لذلك، يشير تقرير البنك الدولي 

الموّرد

ُتعّرف الخدمات الّلوجستية بأّنها مجموعة من األنشطة التي تشمل خدمات النقل، 
والشحن، والتخزين، والخدمات األخرى... 1

سلسلة التوريد/اإلمداد العامة

األنشطة الّرئيسية
1- النقل

عناصر نقل المواد/البضائع مكتملة الصنع/المشاركون في 
سلسلة التوريد/اإلمداد

2- إعادة الشحن
نشاط/عملية ترتبط بتسهيل مهام التصدير/االستيراد 

)استيفاء المتطلّبات اإلدارية، والقانونية، والبنية التحتية( 

3- التخـزيـــن في المستودعــــات
تخزين ومراقبة المواد/المكّونات/البضائع مكتملة الصنع 

في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد/اإلمداد

4- الخدمات الّلوجستية ذات القيمة المضـافة
األنشطة األخرى ذات القيمة المضافة )التعبئة/التصنيف/ 

فحص الجودة/الحزم/تتّبع الشحنة/الحلول التقنية(

الجهة المصّنعةالخدمات الّلوجستية )المخرجات(

العميلالمستودعداخل الشركة

ارتفع معدل نمو نشاط الشحن الجوي في 
دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %10 

خالل السنوات الست األخيرة

تصنيف قطاع الخدمات اللوجستية

الشحن الجوي
)مليون، طن-كيلومتر(

412

292
251

241
172

107

2010 20132011 20142012 2015

ارتفعت نسبة السلطنة بواقع 33% )األسرع 
نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي(، إال أنها 
تعد من صغار المنافسين في المنطقة )%2.1(

حركة الحاويات في الموانئ
)ألف وحدة مكافئة لعشرين قدم(

3.9
3.3

3.8
3.5 3.4 3.1

2010 20132011 20142012 2015

استمر معدل الحمولة وحصة السلطنة من سوق حركة 
نقل الحاويات في الموانئ في االنخفاض،  في حين ال يزال 

سوق البضائع آخذا باالرتفاع

2012 2014 2016

62
59

48 تحسن تصنيف السلطنة بشكل 
عام، إال أن المؤشرات المرتبطة 
بإجراءات الجمارك والتتبع ودقة 

التوقيت التزال في مرتبات 
متراجعة

تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي

القطاعات االستراتيجية
سيساعد تركيز البنى التحتية في مناطق 

مختلفة من السلطنة على تمكين 
القطاعات الناشئة ذات اإلمكانيات الكبيرة 

كقطاع التعدين وقطاع الثروة السمكية

تتزايد معدالت نمو قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة حوالي 8% أي بمعدل أسرع 
مقارنة بمتوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي غير النفطي

معدالت نمو قطاع الخدمات اللوجستية والناتج المحلي اإلجمالي
%11.6

20132011 20142012

%8.6

%3.9

%8

%5.8

%0.9

%3.9 %2.9
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

معدل نمو للخدمات اللوجستية
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أبرز الفرص واإلمكانيات في القطاع
من  بالكثير  اللوجستية  الخدمات  قطاع  في  األعمال  بيئة  ترتبط 
فيعتمد  القطاع.  في  التجارية  العمليات  على  تؤثر  التي  العوامل 
أن  حيث  األساسية  البنية  على  أساسي  بشكل  اللوجستي  القطاع 
توافرها يسّهل على المستثمرين والعاملين في القطاع تطوير وزيادة 
نشاطاتهم التجارية. ويواجه المستثمرون في القطاع تحديات ترتبط 
العابرة،  البضائع  تخليص  وإجراءات  باالستثمار  المتعلقة  بالقوانين 

األمر الذي يستدعي تبسيطها وتوظيف الوسائل الكفيلة بتسهيلها. 
التي  المهمة  العوامل  من  الرقمية  والخدمات  التكنولوجيا  وتعتبر 
يمكن من خاللها تحسين بيئة األعمال ومواكبة التطورات العالمية 
جذب  أن  كما  العالم.  حول  التجارية  والحركة  االستثمارات  وزيادة 
سيعمل  اللوجستية  الخدمات  مجال  في  لالستثمار  الخاص  القطاع 
بيئة  تطوير  عملية  تسهيل  وبالتالي  اللوجستي  القطاع  تعزيز  على 

العمل في القطاع.

تترّكز البنية التحتية للموانئ في ثالثة مواقع   •
محدودة  مرونة  بمستوى  تتسم  مركزية 
يسمح  ال  مما  المحيطة،  المساحة  حيث  من 
لشركات التعدين بتطوير موانئ تصدير صغيرة 

الحجم بالقرب من مناجم التعدين
الكبيرة  السعة  ذات  النقل  وسائل  محدودية   •

إلى الموانئ

السلطنة  في  والتخليص  الجمارك  إجراءات   •
فيما  التنسيق  إلى  وتفتقر  وطويلة  معّقدة 

بين جميع األطراف أصحاب العالقة

لمناولة  الميناء  إجراءات  كفاءة  محدودية   •
البضائع والشحنات الكبيرة وعدم مالءمتها

يعتبر قطاع التعدين قطاعًا زاخرًا بالفرص واإلمكانيات الكبيرة إال أن اإلشكالية تكمن في وجود بعض العقبات التي ترتبط 
بقطاع الخدمات الّلوجستية...

تحديات قطاع الخدمات الّلوجستية التي تقف عائقا أمام تنمية قطاع التعدين

المسافة والحيز 
المكاني للموانئ

إجراءات التجارة

المناولة في 
الميناء

المصدر: التحليل األساسي لقطاع التعدين ضمن خّطة التنمية الخمسية

فاعلية 
المعامالت 

التجارية
الربط 

المنافسةوالسعة
البنية 

األساسية 

نقص كفاءة بعض   •

العمليات التجارية

يمكن تحسين دقة   •

توقيت شحن وتفريغ 

الناقالت، وإجراءات 

التخليص الجمركي، 

ومرافق التتّبع 

والتفتيش

الحاجة إلى االستثمار   • 

لتعزيز كفاءة البنية 

األساسية

الحاجة إلى تعزيز   •

البنية األساسية في 

طرق محّددة لدعم 

الصناعات الناشئة في 

السوق المحلي

محدودية ربط الموانيء   •

والمطارات مقارنة بدول 

مجلس التعاون الخليجي

السعة الحالية لخدمات   •

مناولة البضائع غير كافية 

لتلبية متطلبات النمو 

المتوّقع في اإلنتاج 

والتجارة المحّلية والدولية

تكمن التحّديات   •

الرئيسية في عملية 

نقل البضائع من 

وإلى السلطنة 

وتعزيز مستوى 

وكفاءة الموانئ 

العمانية

يمكن أن يسهم تطوير قطاع الخدمات الّلوجستية في تحسين أداء السلطنة بأكثر من ~50% من القطاعات 
الفرعية في الناتج المحّلي اإلجمالي ...

تفاصيل مجمل الناتج المحّلي اإلجمالي )2014( 
31.5 مليار ر.ع.

القطاعات المستفيدة من تحسين الخدمات اللوجستية المصدر: التحليل األساسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن خّطة التنمية الخمسية، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

النفط والغاز

اإلدارة العامة والدفاع

الصناعات التحويلية

البيع بالجملة والتجزئة

البناء والتشييد

التعليم

الوساطة المالية

العقارات واألعمال

اللوجستك

الصحة

االتصاالت

الخدمات الشخصية

الكهرباء والماء

الفنادق والمطاعم

الزراعة

صيد األسماك
التعدين

االعمال الخاصة المنزلية

14.8
3.2

3.15
2.1
2.1
1.7
1.5
1.2
1.1
0.8

0.49
0.41
0.38
0.26
0.22
0.18
0.12

 0.11

حقول النفط والغاز

ميناء ُصحار

مطار 
مسقط

البريمي
حفيت عبري

نزوى

هيما
ميناء الدقم

مرمولأمل

ثمريت

ميناء صاللة

إبراء

مناطق التعدين – سلطنة ُعمان  )ليست للقياس(

حقول التعدين القائمةإمكانيات قطاع التعدين

ذات  القطاعات  هذه  تعد 
إسهام منخفض في الناتج 
المـحّلي اإلجمـالي ولكنـهــا 
كبـير  نمـو  بهـامـش  تحـظى 
وإمكانـية تحسـيـن كفـاءتـها 
وفعاليتها إذا ما تم تطوير 
قطاع الخدمات اللوجستية 
وتوفير بنية تحتية مناسبة

سيعـــمـــل التكامــل وقـيــام 
الّرئـيـسـية  االستـثـمـــــــارات 
)على سبيل المثال السكك 
الحـــديـــديـــة( عـلى تـعــــزيـــــز 
السوق الُعمانية في مجال 

التعدين
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المعادن  مليون طن من   60 حوالي  استخراج  تمكين  جانب  فإلى 
اقتصادية  مجاالت  فتح  على  الحديد  سكة  خط  سيعمل  سنويا، 
أخرى، مثل: نقل مليون طن من مستلزمات قطاع النفط والغاز، 
من  طن  ماليين   3 نقل  إلى  باإلضافة  الحفر،  وأدوات  كاألنابيب 
األدوات والمعدات الصناعية، و 15 مليون طن من البضائع العامة، 
كما  وغيرها.  الحبوب  من  الزراعية  والمنتجات  الغذائية،  كالمواد 
سيسهم خط سكة الحديد أيضا في فتح طرق بديلة في مختلف 
الحديد في  يكون طول سكة  أن  المخطط  السلطنة. ومن  ربوع 

المرحلة األولى 337 كم. بين منطقتي الدقم والشويمية.

على  العمل  يتم  التعدين، فسوف  بتمويل خط  يتعلق  فيما  أما 
 %80 بنسبة  والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  مقترح 
مشاركة  سيتم  كما  الخاص.  للقطاع   %20 و  الحكومي  للقطاع 
الخاص  القطاع  من  المعادن  باستخراج  المعنيين  المسىتثمرين 
يعني  الدراسة(، مما  للمزيد من  )يخضع  نحو %30  بحصة قدرها 
الحصول على نسبة 44% من القطاع الخاص )حصة الشريك في 
السكك والشريك المعني باستخراج المعادن(، و 56% من القطاع 

الحكومي.

النقل البري أ- 
إن تعزيز شبكة النقل البري للسلطنة يعتبر من األمور التي يعّول 
جهة،  من  المجاورة  والدول  السلطنة  بين  الربط  لتحسين  عليها 
والربط بين المناطق ذات اإلنتاج االقتصادي في السلطنة )صاللة 
بنية  وجود  أن  كما  أخرى.  جهة  من  والموانئ  والدقم(  وصحار 
أساسية للنقل البري سيعمل على تشجيع االستثمارات الداخلية 
والخارجية، وتسهيل عملية استغالل العديد من الموارد الطبيعية 
التي تتمتع بها السلطنة مثل: مناجم التعدين والثروة السمكية. 
كما أن رفع الكفاءة وتحسين إجراءات التخليص الجمركي، وتوفر 
ورفد  دعم  على  ستعمل  للتبريد  وشبكات  التخزين  مستودعات 

القطاع اللوجستي.

مشروع إنشاء وربط السكك الحديدية بحقول التعدين  -1
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز االستفادة من الثروات المعدنية 
التي تزخر بها السلطنة وجعلها مصدرا لتطوير االقتصاد الوطني، 
وذلك عبر توفير نقل فاعل ومجٍد للمعادن من مناطق التعدين 
إلى موانئ السلطنة. كما سيسهم خط سكة الحديد في تخفيف 
الضغط على شبكة الطرق، إلى جانب تطوير وتوحيد وربط طرق 

النقل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

القطاعات الفرعية ضمن هذه المرحلة من البرنامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها 

النقل البري أ- 

مشروع إنشاء وربط السكك الحديدية بحقول التعدين1

مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية2

المحطة الواحدة للتخليص الجمركي )بيان(3

إنشاء المستودعات الجمركية للبضائع4

تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية5

تمكين التجارة اإللكترونية6

ب-  النقل الجوي

مشروع )قرية الشحن( في مطار مسقط الدولي7

تحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي فيما يتعلق بإجراءات الجمارك وعمليات الشحن8

زيادة ناقالت الشحن الجوي9

النقل البحري  ج- 

تحسين جودة خدمات الموانئ العمانية10

توسيع وتعزيز خطوط المالحة عبر الموانئ العمانية11

زيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من مزّودي الخدمات اللوجستية المحليين12

تطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة13

توفير بيئة تجارية محّفزة لكافة المناطق الحرة من خالل تطوير وتحسين األنظمة والمرافق14

توسيع ميناء صاللة15

الشــركة العمـــانـية للقـطـاراتالجهات المنفذة  •

الجهات المعنية

وزارة النقل واالتصاالت  •

المجموعة العمانية العالمية للوجستيات  •

مؤسسات حكومية أخرى  •

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  •

الهيئة العامة للتعدين  •

المؤسســــات العـــــامـلة في قطـــاع المــعـــــادن   •
والتعدين والنفط والغاز والشركات اللوجستية

مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية  -2

سيساهم فتح الطرق البرية التي تربط السلطنة بالمملكة العربية 
التواصل  زيادة  حيث  من  الخليجي  التكامل  دعم  في  السعودية 
التجارة  تسهيل  في  سيسهم  كما  واالقتصادي.  االجتماعي 
تجاري  كمركز  السلطنة  مكانة  ويعّزز  البلدين  بين  واالستثمار 

إقليمي.

ويتضمن المشروع استكمال الخدمات على الطريق المؤدي إلى 
المملكة العربية السعودية عبر والية عبري ورفع كفاءة طريقين، 

األول يصل بين حفيت ووادي صاع، والثاني طريق التفافي بجانب 
والية عبري.

وزارة النقل واالتصاالتالجهات المنفذة  •

مجلس المناقصاتالجهات المعنية  •

وزارة المالية  •

وزارة التجارة والصناعة  •

المحطة الواحدة للتخليص الجمركي )بيان(  -3
أثبت نظام “بيان” فعاليته وكفاءته في تسهيل إجراءات التخليص 

زيادة االستثمار بما ال يقل عن 1 مليار ر.ع بحلول عام 2020م.  )3
الحمولة  تخليص  إجراءات  الستكمال  الزمنية  المدة  خفض   )4
المستوردة في الشحن البحري من معدل 7.2 أيام الى معدل 1.5 

أيام بحلول عام 2020م.
زيادة السعة في الموانىء من 3.1 مليون الى 7 مليون طن )وحدة   )5

مكافئة لعشرين قدم كطاقة استيعابية( بحلول عام 2020م.

مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من 
البرنامج

إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  القطاع  بمساهمة  الوصول   )1
قرابة 2 مليار ر.ع بحلول عام 2020م.

الخدمات  قطاع  يوفرها  التي  للوظائف  الشاغلين  عدد  زيادة   )2
اللوجستية من 67,469 في عام 2016م إلى 100,000 بحلول عام 2020م.

النقـل البحـري
العمل على زيادة الطاقة    •

اإلنتاجية
رفع الكفاءة المكانية    •
وكفاءة البنية التحتية
تمكين الشراكة بين    •

القطاعين الحكومي والخاص

النقل البــري
إنشاء وتوسيع شبكة السكك    •

الحديدية وشبكة الطرق 
لتسهيل الربط بين المناطق

توسيع نطاق الخدمات    •
اللوجستية المساعدة

تمكين الشراكة بين القطاعين    •
الحكومي والخاص

النـقل الجــوي
زيادة الطاقة اإلنتاجية  •

تمكين الشراكة بين القطاعين    •
الحكومي والخاص
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تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية  -5
الرئيسية  التصدير  أسواق  إلى  العماني  المنتج  وصول  لضمان 
ولتشجيع واستقطاب تجارة المنتجات المبردة، تحتاج السلطنة إلى 
تفعيل سلسلة التبريد اللوجيستية بدءًا من مرحلة اإلنتاج وانتهاًء 
بمرافق التصدير في الموانئ والمطارات، كما تحتاج السلطنة إلى 
وجود شركات للخدمات اللوجستية والمزيد من مرافق وخدمات 

التبريد لنقل هذه المنتجات بجودة عالية تمّكنها من المنافسة.

ألربعة  التبريد  وخدمات  مرافق  توفير  إلى  المبادرة  وتسعى 
قطاعات، هي: المنتجات السمكية، والمنتجات الزراعية، ومنتجات 
اللحوم واأللبان، ومنتجات الدواجن، من خالل استقطاب شركات 
عالمية وتأسيس شركات عمانية تختص بتهيئة منشآت وخدمات 

التبريد بحلول عام 2020م. 

فاقد  من  التقليل  على  والخدمات  المنشآت  هذه  وستعمل 
الجودة لهذه المنتجات بشكل ملموس، حيث أن 24% من إنتاج 

القطاع الخاصالجهات المنفذة  •

شرطة عمان السلطانية )الجمارك(  •

وزارة النقل واالتصاالت  •

المناطق الحرة  •

وزارة النقل واالتصاالتالجهات المعنية  •

وزارة التجارة والصناعة  •

المجمموعة العمانية العالمية للوجستيات  •

شركات اللوجستيات طرف ثاٍن وثالث  •

مؤسسات الشحن  •

سيتم  الثـانية  والمرحلة  “بيان”،  لنظام  الكامل  التوظيف  على 
المشتركة،  التفتيش  لنقاط  الواحدة  المحطة  نظام  تفعيل  فيها 
والتي يمكن العمل بها وفق ثالثة طرق: بأن تكون ضمن نطاق 
القطاعين  بين  الشراكة  بنظام  أو  كامل،  بشكل  الحكومة  عمل 
الحكومي والخاص، أو عن طريق القطاع الخاص كليا، أما المرحلة 
الثالثة واألخيرة من المبادرة فسوف يتم فيها دمج نظام “بيان” 

مع األنظمة والبوابات الحكومية األخرى.

وفي حالة تطبيق نظام “بيان” بشكل كامل، فسيعمل ذلك على 
االستغالل  منها  األطراف،  لجميع  المنافع  من  العديد  تحقيق 
األمثل للموارد، والحصول على العائد الحقيقي للدخل، وتحسين 
زيادة  عن  فضال  األمن،  وتعزيز  السوق،  في  القانوني  االلتزام 
بالنسبة  أما  الشفافية.  وتحقيق  الحكومية،  الجهات  بين  الترابط 
التفتيش ومنح  إجراءات  الخاص، فسيستفيد من سرعة  للقطاع 
ورفع  والمتطلبات،  بالقوانين  القطاع  وعي  وزيادة  التراخيص، 
القطاع  إدارة  تسهيل  في  والمساهمة  الشفافية،  مستوى 
لموارده. وسيتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات 

المعنية حول اآللية األمثل لتكامل الجهود والربط بينها.

تخليص  انتظار  فترة  تقليص  في  المشروع  سيساهم  كما 
قيمة  ورفع  أقصى،  كحد  ساعة   24 إلى  أيام   8 من  المعامالت 
االستثمارات الداخلية والخارجية إلى 75 مليون ر.ع، وزيادة تدفق 

البضائع عبر الحدود سنويا بنسبة %3.

الجمركي من خالل انضمام الجهات ذات العالقة للنظام وإنجاز 
الخدمات إلكترونيا. إال أن العديد من المؤسسات الحكومية لم 
تنضم بعد إلى النظام ألسباب متعددة. كما أن إجراءات التفتيش 
تخليص  سرعة  على  أثر  مما  وموحدة،  منهجية  بطريقة  تتم  ال 
البضائع. عليه، فإن تأسيس المحطة الواحدة لعمليات التفتيش 
االقتصادية  التنافسية  وتحسين  التجارة،  تسهيل  على  سيساعد 
عملية  وتطوير  والتفتيش،  التخليص  عمليات  تسريع  خالل  من 
تحصيل الضرائب عبر تنسيق داخلي متطور بين الجهات الحكومية 

المعنية. 

الحكومية  الجهات  إجراءات  جميع  توحيد  إلى  المبادرة  وتسعى 
التفتيش،  لعمليات  واحدة  محطة  وإنشاء  بالنظام،  المعنية 
واستخدام أسلوب برنامج إدارة المخاطر في عمليات التفتيش. 
التبادل  ويتوقع أن تساهم هذه اإلجراءات في تسهيل عمليات 
الضرائب  تحصيل  وتنظيم  االقتصادي،  التنوع  ودعم  التجاري، 
والرسوم المالية عن طريق تنسيق أفضل بين الجهات المعنية. 
نظام  استعمال  تم  2016م  عام  من  أبريل  شهر  حتى  بأنه  علمًا 
“بيان” للحصول على 1,125 موافقة فقط من أصل 34,352 طلب 
موافقة في مختلف الجهات الحكومية، أي بنسبة 3% فقط من 
من  فقط   %45 هنالك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الطلبات.  مجمل 

الجهات الحكومية المدرجة بنظام “بيان”.

وسيتم تطبيق المبادرة على ثالث مراحل، ستركز المرحلة األولى 

شرطة عمان السلطانية )الجمارك(الجهات المنفذة  •

الجهات المعنية

المجموعة العمانية العالمية للوجستيات   •
وزارة النقل واالتصاالت  •

جميع الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم   •
التجارة والنقل

الموانئ البحرية والمطارات  •
المناطق الحرة  •

التّجار  •
مزودي الخدمات اللوجستية ووكالء الشحن  •

إنشاء المستودعات الجمركية للبضائع  -4
في  المستخدمة  األدوات  من  الجمركية  المستودعات  تعتبر 
وتواجه  التصدير.  إعادة  أنشطة  وزيادة  البضائع  حركة  تسهيل 
السلطنة نقصا في عدد هذه المستودعات، كما ال يتم استغالل 
المستودعات المتوفرة بالشكل األمثل في حركة البضائع لعدم 
هذه  من  االستفادة  تعزيز  على  تساعد  زة  محفِّ إجراءات  وجود 
المستودعات. عليه، ثمة حاجة ماسة إلنشاء مستودعات جمركية 
جديدة، إذ أن المستودعات الموجودة حالّيا والمخّطط تطويرها 

لن تلبي الطلب المتزايد.

وتصنيع  لتخزين  جمركية  مستودعات  بناء  إلى  المبادرة  وتهدف 
االستراتيجية  المناطق  في  الجمركية  للرسوم  الخاضعة  البضائع 
ذات اإلنتاجية العالية، مثل صحار وصاللة والمزيونة، بما يساهم 
في إعطاء قيمة مضافة للبضائع، كتسهيل طرق توزيع البضائع 
للخارج.  تصديرها  قبل  وتعبئتها  تغليفها  وإعادة  وترتيبها، 
وتهدف المبادرة أيضا إلى تقديم العديد من الحوافز الستغالل 
التراخيص  على  الحصول  عمليات  تسهيل  منها:  المستودعات، 
لتسريع  الدولية  والشهادات  المعايير  وتبني  والموافقات، 

عمليات منح الموافقات، باإلضافة إلى تسهيل وتحسين القــــوانــــين 
من  البضائع  بنــقـــل  كالسمــــاح  )اللوائح/االشتراطات/اإلجـــــراءات(، 
المستودعات إلى المناطق الحرة بدون رسوم، وتنظيم المستودعات 
وفق أفضل المعايير الدولية، عالوة على تسهيل إجراءات وشروط 
اللوجستية.  األنشطة  مجال  في  العاملة  القوى  على  الحصول 
باستخدام  مرتبطة  إضافية  حوافز  المبادرة  هذه  ستمنح  كما 
المشغل  وتوفير  »بيان«،  نظام  استعمال  منها  المستودعات، 
االقتــصـــادي المعتـمد ) Authorised Economic Operator( بــدًءا 
إيجاد  إلى  إضافة  المستودعات،  الطلب على  لرفع  من عام 2017م 

قطاع الثروة السمكية يتم فقدانه عبر سلسلة اإلمداد. ويمكن 
تقليص هذا الفقد إلى 6% في حال تطبيق المبادرة، مما سيسهم 

في توفير 26 مليون ر.ع.

خالل   %40 بـنحو  تقدر  فاقد  نسبة  هنالك  الزراعة،  قطاع  وفي 
سلسلة اإلمداد يمكن خفضها، في حال تنفيذ المبادرة، إلى %10، 
ومن ثم توفير مبلغ يقدر بنحو 110مليون ر.ع، السيما أن هنالك 
العديد من التحديات، منها عدم وجود خدمات ومنشآت لتغطية 
عدم  عن  فضاًل  تكاليفها،  وارتفاع  التبريد،  خدمات  على  الطلب 
وغياب  الملّحة،  الحاجة  ذات  االستراتيجية  المواقع  في  توفرها 

محّفزات القطاع الخاص لالستثمار فيها.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء 53,000 مترًا مربعًا إضافيًا من مرافق 
عام  بحلول  الطلب  لتغطية  مبّردة  مركبة   760 توفير  و  التبريد، 
إلى  باإلضافة  توفير 2,600 فرصة عمل،  يعمل على  بما  2020م، 

رفع الدخل القومي بنحو 18 مليون ر.ع سنويا. 

الذي   ،)Transports Internationaux Routiers(  )TIR( نظام 
سيسمح بتسهيل نقل البضائع عبر الحدود. كما تهدف هذه المبادرة 
إلى تأسيس مناطق آمنة لتخزين البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية 

بدون الحاجة إلى دفع رسوم. 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  بزيادة  المشروع  يساهم  وسوف 
وظيفة   350 قرابة  توفير  إلى  باإلضافة  ر.ع،  مليون   100 قدرها 

جديدة.
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دولية  شحن  محطة  إنشاء  في  الشحن  قرية  مشروع  ويتمّثل 

للشحن  البريد  ومراكز  التصدير،  وإعادة  والصادرات  للواردات 

لتنفيذ  العامة  المرافق  بكافة  مجّهزة  مدينة  وهي  والعبور، 

العمليات المتعلقة بالتخزين والشحن، والتي سوف تدار من قبل 

مراكز  )المستودعات،  والمرافق  المباني  مستأجري  أو  أصحاب 

ومكاتب مناطق التخزين، مواقف السيارات...إلخ( التي تم بناؤها. 

العاملة  للشركات  الرئيسية  الوجهة  الشحن  قرية  تكون  وسوف 

في األنشطة المبينة أعاله.

البضائع،  لمناولة  الوسائط  متعّدد  النقل  تشجيع  أجل  ومن 

يتطلب مشروع قرية الشحن وسائط متعّددة للنــــقـــل والشحن 

ولذلك  التسليم.  أوقات  في  الساعة  مدار  على  والتغليف 

مع  األساسية  الهياكل  مجال  في  ربط  حلقة  هنالك  ستكون 

خـــدمــــات  توفـــير  من  ستمّكن  التي  النقل  ومعدات  االتصاالت 

 االتصاالت السلكية والالسلكية، والطاقة، واألدوات المساعدة.

نظام  خالل  من  االزدحام  من  الحّد  في  ذلــــك  يســـاهــــم  كما 

)inter-model connections(. وتتضمن الخدمات التي تقدمها 

تبريد،  سلسلة  جمركية(،  )مخازن  عامة  مخازن  الشحن:  قرية 

الخدمات البريدية المتكاملة، والتوزيع، والمخزونات التالفة.

إلى تشغيل محطة الشحن بحلول شهر يونيو  المبادرة  وتسعى 

عام 2019م، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة حجم البضائع 

واإليرادات بنحو 30 مليون ر.ع بحلول 2020م.

ب- النقل الجوي
يعتبر النقل الجوي مجاال واعدًا في قطاع الخدمات اللوجستية 
من  بغيره  وارتباطه  االستيعابية،  طاقته  توسيع  إلمكانية  نظرا 
القطاعات كالسياحة الترفيهية والتجارية. فمن خالل التركيز على 
هذا المجال يمكن توسيع شبكة ربط السلطنة بمختلف الوجهات 
العالمية، باإلضافة إلى رفع كفاءة عمليات الشحن الجوي للبضائع 
المصّدرة والعابرة. ومن أهم المقّومات التي ستعمل على تعزيز 
هذا القطاع توفر البنية األساسية مثل المطارات ومراكز الشحن 
الطاقة  رفع  خاللها  من  يمكن  التي  الحديثة  بالتقنيات  المزودة 
االستيعابية لشركات النقل الجوي، باإلضافة إلى تطوير الخدمات 
بجودة  واالرتقاء  المطارات،  في  تقديمها  يتم  التي  واإلجراءات 

الخدمات المقّدمة عبر المنافذ الجوية في السلطنة.

مشروع قرية الشحن في مطار مسقط الدولي  -7
يواجه القطاع نقصًا في مستودعات التخزين للمراحل التي تسبق 
أنشطة االستيراد والتصدير وإعادة التصدير، األمر الذي يؤدي إلى 
اإلنتاجية  يقّلل من  وبالتالي  السلطنة،  البضائع في  خفض حركة 
التشغيلية الكلية لهذه المستودعات. وعليه، جاء هذا المشروع 
وكالء  وتحديد  العمانية  المطارات  في  البضائع  حركة  لتسهيل 
الشحن لمواقع جغرافية محّددة لرفع الكفاءة التشغيلية، يضاف 
إلى ذلك توفير مساحات إلعادة التصنيف من خالل إنشاء: غرف 
التبريد، مخازن عامة )مخازن جماركية(، غرف متعددة الوظائف، 
تلك  جميع  عن  وسينتج  المصغرة.  اللوجستية  الحزم  واختيار 
عمليات  لتطوير  التوّسع  وإمكانية  االزدحام،  تخفيف  اإلجراءات 
الشحن في المطار، ودعم مناولة البضائع، وتوليد إيرادات إضافية 

عن طريق األنشطة اإلضافية مثل )التغليف(.

الجهات المنفذة

القطاع الخاص  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

شرطة عمان السلطانية )الجمارك(  •

المناطق الحرة  •

الجهات المعنية

شركات التصدير  •

الشركات التجارية  •

شركات طرف ثالث  •

الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة  •

الوزارات المعنية  •

وزارة الصحة  •

المستشفيات والمصانع الحكومية  • 
)الزراعة والصحة والتجارة(

تجار التجزئة وشركات تكنولوجيا المعلومات  •

تمكين التجارة اإللكترونية  -6
يتسارع النمو بشكل ملموس في مجال التجارة اإللكترونية التي 
السلطنة  وتسعى  العالمي.  السوق  في  نوعية  ثورة  أحدثت 
البنية   وتعزيز  اإللكترونية  للتجارة  السريع  النمو  هذا  لمواكبة 
من  القطاع  هذا  لنمو  المحفزة  اإللكترونية  للتجارة  األساسية 
وتحديث  اإللكترونية،  للتجارة  الوطنية  المنصة  تأسيس  خالل 
البريد،  المعلومات لمكاتب  تكنولوجيا  البنية األساسية ووسائل 
اإللكترونية  التجارة  ستعمل  كما  البريدي.  الشحن  نظم  وأتمتة 
على زيادة حجم التجارة المتنامي في قطاع الخدمات اللوجستية، 
مما سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار في 

قطاع الخدمات اللوجستية. 

التحديات،  من  العديد  السلطنة  في  اإللكترونية  التجارة  وتواجه 
منها: قلة وجود المنصات الداعمة والشركات الرائدة في مجال 
التجارة اإللكترونية، وندرة بعض البرامج واآلليات الالزمة، كأنظمة 
لعدم  باإلضافة  والتوصيل،  التخزين  وأنظمة  اإللكتروني،  الدفع 
واآلليات  التجارة  النوع من  تنّظم هذا  وجود قوانين وتشريعات 

المتعلقة بها. 

وتتطلب هذه المبادرة العديد من الجهود من القطاع الحكومي 
لتحسين  جنب  إلى  جنبا  للعمل  والخاصة،  الحكومية  والشركات 
االستثمار  استقطاب  خالل  من  وذلك  اإللكترونية،  التجارة 
األنظمة  وتعديل  ومواءمة  تنسيق  على  والعمل  االستراتيجي، 

واإلجراءات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية.

من  العديد  تحقيق  إلى  المبادرة  هذه  تؤدي  أن  المتوقع  ومن 
الوظيفي عن طريق فتح  التشغيل  رفع مستوى  المنافع، منها 
تكاليف  وتقليل  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  لنمو  المجال 
بعض الخدمات اللوجستية، كنقل البضائع الخفيفة، ودعم التبادل 
اإللكترونية  للتجارة  إقليمي  كمركز  للسلطنة  والترويج  التجاري، 

في القطاع اللوجستي. 

وسيسهم المشروع في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 200 مليون 
ر.ع، وخلق فرص استثمارية لقرابة 120 شركة صغيرة ومتوسطة، 

.)JVs( و 20 شركة مشتركة

المجموعة العمانية العالمية للوجستياتالجهات المنفذة  •

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية  •
وزارة النقل واالتصاالت  •
البنك المركزي العماني  •

بلدية مسقط  •
وزارة الصحة  •

بريد عمان  •
هيئة تنظيم االتصاالت  •

هيئة تقنية المعلومات  •
الطيران العماني  •

شركات الخدمات اللوجستية الخاصة  •
صندوق الرفد  •

ريادة  •
لهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء(  •

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  •

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:   •
الشركة العمانية لإلدارة المطارات  •

وزارة النقل واالتصاالت  •

وكالء الشحنالجهات المعنية:   •
الجمارك  •

شركات المناولة   •
وكاالت التفتيش  •

تحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي. فيما   -8
يتعلق بإجــراءات الجمارك وعملـيـات الشـحـن

عملية إدارة الشحن الجوي حاليا غير فّعالة وال تعّزز من الطاقة 
المبادرة  هذه  تهدف  ولذلك  الدولي،  مسقط  لمطار  اإلنتاجية 
إلى إبرام اتفاقية لمستوى الخدمة بين مزودي خدمات الشحن 
المعنيين  المطارات، ودمج جميع  نظام مجتمع  وإنشاء  الجوي، 
متخصصة  بمؤسسات  االستعانة  إلى  باإلضافة  النظام،  في 

لتقديم بعض الخدمات الحكومية في قطاع الشحن الجوي. 

األداء  قياس  مؤشر  في   49 المرتبة  في  السلطنة  جاءت  وقد 
(، وهي مرتبة منخفضة مقارنة بدول أخرى في   LPI( اللوجستي
متواضعًا،  أداًء  الجمركي  التخليص  مؤشر  سّجل  كما  المنطقة، 
وقدره )5/2.76(، مقارنة بدول الجوار. وتتمثل األسباب الرئيسية 
المطارات في  البضائع في  تخليص  لعدم كفاءة تشغيل عملية 
المعنيين  بين   )SLA( الخدمة  لمستوى  اتفاقية  وجود  عدم 
بتقديم الخدمات عبر سلسلة القيمة بأكملها لتوفير خدمات على 
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المشروع  هذا  من  المتوقعة  لإليرادات  بالنسبة  أما  المتداولة، 
فستبلغ قرابة 180 مليون ر.ع.

مجال  في  تفاهم  مذكرة  توقيع  الربط  خدمة  توسيع  ويتطلب 
الموانئ  مع  الخدمة  مستوى  واتفاقية  المشتركة،  المشاريع 
المغذية في بعض الدول األفريقية وإيران والهند وباكستان، إلى 
شبكة  عبر  السلطنة  وضع  خالل  من  الخدمة  توفير  تعزيز  جانب 
التسويق لخدمات التغذية وموانئ المناطق الحرة، وذلك ألجل 
جذب المؤسسات التشغيلية )Main Land Operators( لالتصال 
بالموانئ الرئيسية، وبالتالي إضافة إيرادات أخرى، وتحفيز الموانئ 

الصغيرة، وتشجيع رجال األعمال على استغالل الفرص المتاحة.

مستوى عالمي، إضافة إلى غياب نظام مجتمع المطارات، مما 
جعل من االتصال وحل اإلشكاليات العملية غير فًعال.وسيساهم 
البضائع  مع  التعامل  في   %20 بنسبة  سنوية  بزيادة  المشروع 

11- توسيع وتعزيز خطوط المالحة عبر الموانئ العمانية

المياه  جرف  نطاق  ضمن  السلطنة  في  البحرية  الموانئ  تقع 

السفن  استقبال  من  يمّكنها  الذي  األمر  بالمنطقة،  العميقة 

توسيع  فإن  ولذا،  الرئيسي.  الشحن  خط  مشغل  من  الرئيسية 

للموانئ وسيدعم  إضافية  التمويني سيوفر قيمة  الربط  وتعزيز 

إلى  الرئيسية  الموانئ  تتحول  بحيث  الصغيرة،  الموانئ  تطوير 

مراكز للتوزيع.

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:   •

الشركة العمانية إلدارة المطارات   •

شرطة عمان السلطانية )الجمارك(  •

الطيران العمانيالجهات المعنية:   •

الشركة العمانية إلدارة المطارات  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

وزارة الصحة  •

وكالء الشحن  •

الجمارك  •

زيادة ناقالت الشحن الجوي  -9
تواجه أعمال الشحن في السلطنة عّدة تحديات منها عدم وجود 
الطلب نسبيا، ال  ارتفاع  الرغم من  ناقالت خاصة للشحن. وعلى 
العديد من  العماني تواجه  الطيران  تزال عمليات الشحن لشركة 
باإلضافة  كاٍف،  طائرات  أسطول  توفر  عدم  منها  الصعوبات 
لغياب شركات الشحن الجوي العالمية التي تربط مسقط بأوروبا 

ومسقط بشرق آسيا.

ويهدف المشروع لزيادة سعة الشحن الجوي بنحو 180 طن للبضائع 
والواليات  األوروبية  السوق  في  والتوسع  والواردة،  الصادرة 
لتكون  الشحن  أعمال  تطوير  إلى  إضافة  آسيا،  وشرق  المتحدة 
محّفزة للصناعات في السلطنة. وسوف يتمثل تأثير المبادرة في 
زيادة سعة الحمولة إلى 60 طن لكل طائرة مع إنشاء مركز الشحن 

من السلطنة إلى أوروبا والواليات المتحدة وشرق آسيا. 

الطيران العمانيالجهات المنّفذة:   •

شريك للمشروع الجهات المعنية:   •

وزارة النقل واالتصاالت  •

وزارة المالية  •

 
النقل البحـري ج- 

قارات  بأكبر  يربطها  مميز  استراتيجي  بموقع  السلطنة  تتسم 
لتكون  تجاريا  مهّيأة  يجعلها  مما  وأوروبا(  وأفريقيا  )آسيا  العالم 
من أهم مراكز النقل البحري في المنطقة. ويعتبر توّفر الموانئ 
الّداعمة  العوامل  المقّدمة وجودتها إحدى  الخدمات  ومستوى 
الموانئ  أن وجود مرافق  بالسلطنة، حيث  البحري  النقل  لمجال 

على  سيعمل  العالية  الجودة  ذات  الخدمات  وتقديم  المناسبة 
المناطق  ودعم  التجارية،  األنشطة  من  بالعديد  القيام  تسهيل 
الحرة لرفع كفاءتها اإلنتاجية. وترتبط كفاءة مجال النقل البحري 
سرعة  وأيضا  الحرة  المناطق  إنتاجية  مثل  الجوانب  من  بالعديد 

اإلجراءات والعمليات التجارية ذات الصلة.

10- تحسين جودة خدمات الموانئ العمـانية

تقّدمها  التي  الخدمات  أن  إال  األسعار،  تنافسية  من  الرغم  على 
الموانئ العمانية قليلة مقارنة بمراكز الخدمات اللوجستية األخرى. 
ضعف  إلى  الدولي  للبنك  اللوجستية  الخدمات  مؤشر  يوضح  كما 
النقل  بخدمات  مقارنة  العمانية  الموانئ  خدمات  جودة  مستوى 

واإلمداد للدول المجاورة. كما تبرز تحديات خدمات الموانئ العمانية 
في العمليات، ونقص المنافسة، والخدمات والهياكل األساسية.

ويرتكز الهدف من المبادرة على التخلص من العقبات التي تقّلل 
من القدرة التنافسية، ومن القدرة على جذب األنشطة الكبرى 
وذلك عن طريق النقل العابر متعدد الوسائط، ومعالجة عمليات 
زيادة  جانب  إلى  الجمركي،  الفحص  وتسهيل  الحمولة،  شحن 
مرونة شروط الدفع إلعادة التصدير، وزيادة تنافسية الخدمات، 
وإيجاد فرص جاذبة لالستثمار من قبل القطاع الخاص عبر توفير 

خدمات إضافية للموانئ.

أما فيما يتعلق بمتطلبات البنية األساسية؛ فتهدف المبادرة إلى 
وضع نظام إلدارة الشاحنات، والتشغيل اآللي )الذكي(، باإلضافة 
إلى تعزيز أعمال الشحن، وجذب 30% من السفن التي ترسو في 
الموانئ العمانية من أجل الحصول على الخدمات اإلضافية، إلى 

جانب تحسين كفاءة سلسلة التوريد.

الموانئالجهات المنّفذة  •

شرطة عمــان السلطانيةالجهات المعنية  •

وزارة التجـــارة والصــنــاعة  •

المجموعة العمانية العالمية للوجستيات  •

وزارة النقل واالتصاالت  •

المـــوانئ  •

القـطـاع الخــــاص  •

القطاع الخاصالجهات المنّفذة:   •

الموانئ  •

وزارة النقل واالتصاالتالجهات المعنية:   •

الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية  •

هيئـــات حكومية أخــــرى  •

12- زيـــادة التنـــافسـيـة ومستـوى الخـــدمـــات المـــقــدمة من 
مزّودي الخدمات اللوجستية المحليين

الراهن من عدم  الوقت  اللوجستية في  الخدمات  تعاني صناعة 
االستقرار بسبـب عـــدم وجـــود معـــايير لقيـــاس قـــدرات مـــزودي 
للشركات  منفرد  تقييم  إلى  يؤدي  مما  اللوجستية،  الخدمات 

اللوجستية. 

اللوجستية  والخدمات  للنقل  جمعية  إنشاء  إلى  المبادرة  تهدف 
تساهم في وضع مقاييس معيارية لتقييم المؤسسات العاملة 
الدولية،  الممارسات  أفضل  ضوء  على  اللوجستي  القطاع  في 
النقاط  على  للتعّرف  اللوجستية  المؤسسات  دراسة  عن  فضال 
التي يجب التركيز عليها وتطويرها. وستقوم الجمعية أيضا بتمثيل 
القطاع ككل، وستعمل على المساهمة في رفع مركز السلطنة 

في مؤشر البنك الدولي للوجستيات. 

والمنافع،  الميزات  من  العديد  تحقيق  في  المبادرة  وستساهم 
مثل رفع مستوى التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

الدولية.  الممارسات  أفضل  وفق  المعنية  المؤسسات  من 
وستمنح الجمعية المقترحة أيضا الفرصة للمؤسسات والجهات 
لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وتطوير كفاءاتها وتدريب 
العاملين فيها على الممارسات المثلى من خالل المشاركة في 

المؤتمرات وورش العمل. 

القـــطـاع الخـــــاصالجهات المنفذة  •

وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الجهات المعنية  •
االجتماعية

المجــــمـــوعـــة العمـــــانــيــة العــــالــمـــية   •
للوجستيات

شركات الخدمات اللوجستية  •
مالكي السفن العمانية  •

الموانئ  •
الخاص  القطاع  ومؤسسات  شركات   •

العاملة في مجال اللوجيستيات
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14- توفير بيئة تجارية محّفزة لكافة المناطق الحرة من خالل 
تطوير وتحسين األنظمة والمرافق

تعّدد  الحرة؛  بالمناطق  المستثمرين  تواجه  التي  التحديات  من 
إصدار  وإجراءات  التعمين،  ونسب  واللوائح،  األنظمة  واختالف 
في  المرافق  ونقص  المتفاوتة،  والتعرفة  والتصاريح،  التراخيص 
توحيد  على  المبادرة  هذه  ترتّكز  لذلك،  ونتيجة  الحرة.  المناطق 
في  المشاريع  وتمويل  المرافق،  وتطوير  واللوائح،  السياسات 
ورفع  االستثمار،  جاذبية  تحسين  بهدف  الحرة،  المناطق  جميع 

اإليرادات من االستثمارات العامة.

التكاليف  وخفض  األعمال  بيئة  تطوير  إلى  المبادرة  وتهدف 
الحكومية، واالرتقاء بالخطط الترويجية للمناطق الحرة. كما تعنى 
المبادرة بتوفير بيئة عمل متوازنة من حيث القوانين والتشريعات، 
لجميع  والتصاريح  التراخيص  وإصدار  منح  صالحية  إعطاء  مثل 
الميزات الخدمية في جميع هذه  الحرة، واعتماد ذات  المناطق 
للقطاع  المحّفزات  ذات  وإعطاء  والكهرباء،  كالمياه  المناطق، 
الخاص للقيام بأعمال تجارية قائمة على االستفادة من الموارد 
نموذج  إعداد  المبـادرة  تتضمن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الطبيعية. 

عمل متكافئ لجميع المناطق الحرة.

وزارة القوى العاملةالجهات المنفذة  •

وزارة التجارة والصناعة  •

شرطة عمان السلطانية )الجمارك(  •

المناطق الحرة  •

المناطق الحرة )صحار-الدقم-صاللة(الجهات المعنية  •

وزارة الشؤون القانونية  •

لجنة المناطق الحرة  •

وزارة التجارة والصناعة  •

وزارة المالية  •

15- توسـيـع ميـنــاء صاللة

يهدف المشروع إلى توسيع مرافئ السفن 7 و 8 و 9 في محطة 
قدم  لعشـرين  مكافئة  وحدة  مليون   2.5 يـوفر  بـمـا  الحـاويـات 
تملكها  التي  المرافئ  وتأهيل جميع  إضافية،  استيعابية  كطاقة 
الحكومة، وإعادة تأهيل محطة الشحن العامة، عالوة على توفير 
طريق مهيأ لنقل السلع الجافة والسائلة عبر الميناء. وسيساهم 
قدم،  أللف  مكافئة  وحدة  مليون   2.5 قدرها  بزيادة  المشروع 

وتوفير 7600 فرصة عمل جديدة. 

وتشغيل  الحكومية،  المراسي  تأهيل  إعادة  المبادرة  وتقترح 
عملية  من  سيسّرع  مما  العالية،  السعة  ذات  السفن  مفرغ 
في  طن  مليون   10.5 إلى  االستيعابية  الطاقة  ويرفع  التفريغ، 
لتتولى  المركزية،  الخدمة  محطة  إنشاء  المبادرة  وتقترح  السنة. 
تقديم خدمة التواصل بين المنطقة الحرة في صاللة ومحطات 
االستيراد والتصدير، والهدف الرئيسي من ذلك هو تقديم خدمة 
فّعالة للموانئ الجافة للشحن من خالل الربط بين منشآت التخزين 
السائلة من  المواد  والموانئ عبر محطة مركزية واحدة وشحن 

خالل أنابيب مثّبتة.

13- تطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة

الوثائق  كافة  يحوي  متكامل  إلكتروني  نظام  وجود  عدم  إن 
والمعلومات المتصلة بالبضائع المتجهة لجميع موانئ السلطنة 

يؤدي إلى تقليل كفاءة العمليات واإلجراءات المرتبطة.

الوطني  الموانئ  مجتـمع  نظــام  تأسيس  المبــــادرة  تتضـمـــن 
بين  المعلومات  لتبادل   ،)Port Community System PCS(
أنظمة متعددة تديرها مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة 
األخرى،  األنظمة  مع  الموانئ  ومواءمة  ودمج  ودوليا.  محليا 
وأنظمة  “بيان”،  كنظام  والتصدير  باالستيراد  المتعلقة  كتلك 
المحطة الواحدة. كما تتضمن المبادرة أيضا متابعة التنفيذ بدقة 
في الموانئ الثالثة الرئيسية، وبعدها في الموانئ األخرى بهدف 

رفع مستوى الكفاءة واإلدارة.

وقد قامت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات بوضع خطة 
الوطني  الموانئ  لتنفيذ نظام مجتمع  تتضمن مجموعة خيارات 
)PCS( للموانئ الثالثة الرئيسية، في صحار وصاللة والدقم، حيث 
المختلفة  األنظمة  من  المعلومات  لجمع  آلية  النظام  سيشمل 
والمتعددة في جميع المؤسسات. كما سيتضّمن آليات للتحكم 
والقطاع  الحكومية  الجهات  بين  والتداخل  التفاعل  بعمليات 
الخطة  وبحسب  نفسها.  الخاص  القطاع  شركات  وبين  الخاص، 
“بيان”، وسيكون  نظام  النظام بسالسة مع  المقدمة؛ سيعمل 
والبحرية  البرية  الحدود  منافذ  في  الواحدة  المحطة  آلية  ضمن 

والجوية للسلطنة. 

على  والمنافع  الفوائد  من  بالعديد  المبادرة  هذه  وستعود 
المتوفرة،  الموارد  واستغالل  العمالء،  خدمة  كتطوير  الموانئ، 
وزيادة كفاءة العمليات الداخلية. كما ستستفيد خطوط الشحن 
المؤسسات  المحّدثة، فضاًل عن استفادة  المعلومات  من توفر 
المخاطر،  وإدارة  العمليات،  أمان  زيادة  من  والعمالء  الحكومية 

وتقليص التعامالت الورقية.

القطاع الخاصالجهات المنفذة  •
الموانئ  •

المطارات  •

المجموعة العمانية العالمية الجهات المعنية  •
للوجستيات

وزارة الزراعة والثروة السمكية   •
شرطة عمان السلطانية )الجمارك(  •

الموانئ  •

الشحن  خط  لنمـو  استـجـابًة   9 و   8 و   7 المرافئ  توسيع  ويأتي 
زيادة  على  الطلب  لتغطية  الالزمة  المسـاحة  وتوفير  البحري، 
أن  كما  البحرية.   الشحن  بخطوط  المتنامي  واالهتمام  العقود، 
التوسعة ضرورية الستغالل الفرص الجديدة في السوق، وإيجاد 

حلول للعوائق التي تؤثر على تطور القطاع.

وتستهدف المبادرة أيضا تطوير المحطة العامة للشحن البحري، 
ـ البالغ عددها 18 مرسى ـ تستقطب  نظرًا ألن المراسي الحالية 
السفن غير التجارية فقط، وتتراوح السعة التشغيلية للمحطة بين 
75% -100%. وتسعى المبادرة أيضا إلى تطوير محطة السوائل، 
حيث أن المحطة الحالية لن تغطي الطاقة االستيعابية المتوقعة 

في عام 2018م، والمقّدرة بنحو 6 مليون طن.

وزارة النقل واالتصاالتالجهات المنفذة  •

وزارة النقل واالتصاالتالجهات المعنية  •

شركة ميناء صاللة  •

منطقة صاللة الحرة  •

خطوط الشحن  •

قطاع التعدين  •

قطاع الصناعات التحويلية  •

الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع الخدمات اللوجستية

المحطة الواحدة للتخليص   •
الجمركي )بيان(

زيادة التنافسية ومستوى   •
الخدمات المقدمة من 

مزّودي الخدمات اللوجستية 
المحليين

2018

2019

تحسين جودة خدمات   •
الموانئ العمانية

تمكين التجارة اإللكترونية  •

مشروع الربط البري بالمملكة   •
العربية السعودية

إنشاء المستودعات الجمركية   •
للبضائع

تحسين شبكة سلسلة التبريد   •
اللوجستية

مشروع )قرية الشحن( في   •
مطار مسقط الدولي

زيادة ناقالت الشحن الجوي  •

مشروع إنشاء   •
وربط السكك 

الحديدية 
بحقول التعدين

2017

2020

تحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي فيما يتعلق بإجراءات   •
الجمارك وعمليات الشحن

توفير بيئة تجارية محّفزة لكافة المناطق الحرة من خالل تطوير وتحسين   •
األنظمة والمرافق

تطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة  •

توسيع وتعزيز خطوط المالحة عبر الموانئ العمانية  •

2023
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مبتكرة  تمويل  بدائل  إيجاد  في  اللوجستية(،  الخدمات 
القطاعات،  تلك  من  والمستهدفة  المقترحة  للمشاريع 
وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التمويل، وتقليل عبء 

التمويل عن الموازنة العامة للدولة

العمل،  إجراءات  بعض  مراجعة  تمت  األعمال:  بيئة  تحسين   )2
لها  التي  الحالية  والسياسات  القوانين  تطوير  فيها  بما 
ووضع  السلطنة،  في  التجارية  األعمال  بممارسة  عالقة 
عملية  تطوير  عن  فضال  اإلجراءات،  تلك  لتحسين  عمل  آلية 
وتعزيز  الخاصة،  التجارية  لألعمال  االئتمان  على  الحصول 
مبادئ الشفافية والمسؤولية في الوزارات لتسهيل إجراءات 
على  الحوكمة  هياكل  تطبيق  جانب  إلى  التجارية،  األعمال 
المناقصات  عمل  إجراءات  وتعزيز  الحكومية،  الجهات  جميع 
للمشاريع الحكومية، ووضع آليات لخصخصة بعض المشاريع. 

وقــد رّكز قطاع المـــالية والتمويــل المبتـكر على مســاري عـمـل مختلفين بغرض تحقيق تلك األهداف وهما:

2- تحسين بيئة األعمال1- تمويل المشاريع

نظـــرة عامــــة
نتيجة  الحكومية  اإليرادات  في  كبيرا  انخفاضا  2015م  عام  شهد 
انخفاض أسعار النفط، لذلك تم وضع عدد من االعتبارات للنظر فيها 
من أجل معالجة هذه المسألة، تتضمن تنويع مصادر الدخل، وتحديد 
التنموية،  للمصروفات  األمثل  واالستغالل  بديلة،  تمويل  مصادر 

وتحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال في السلطنة. 
وقد تم تقسيم مختبر المالية والتمويل المبتكر إلى قسمين، تناول 

كل منها موضوعا معينا، جاءت كما يلي:

المبادرات  بعض  ومناقشة  طرح  تم  المشاريع:  تمويل   )1
الحكومي  القطاعين  بين  بالشراكة  المتعلقة  والمشاريع 
الكفـاءات  وبـنــاء  الحكومـية  المشـاريـع  وإدارة  والخــاص، 
للمشاريع،  المالي  التقييم  لتحسين  الوزارات  في  المطلوبة 
التحويلية،  الصناعات  )السياحة،  قطاعات  مساعدة  بهدف 

تصنيف  واستقرار  وانخفاض  واالقتصادي،  التجاري  بالمناخ  يتعلق  فيما  العالمية  المؤشرات  من  العديد  على  السلطنة  تصنيف  يتحسن  لم 
السلطنة في عدد من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بجاذبية البيئة االقتصادية

االتجاه 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشر

مستقر 65.40 63.67 68.92 68.74 67.61 65.88 سهولة ممارسة األعمال التجارية )البنك الدولي(*

انخفاض 28 مرتبة 62 46 33 32 32 34  تقرير التنافسية العالمية )المنتدى االقتصادي العالمي(

مستقر - 0796 0793 0792 0793 0793 مؤشر التنمية البشرية )األمم المتحدة(

مستقر 7 5 7 6 7 7 الحرية االقتصادية في العالم العربي )معهد فريزر(

انخفاض 18 مرتبة 52 56 48 45 47 34 مؤشر الحرية االقتصادية )معهد التراث(

* تقرير سهولة ممارسة األعمال التجارية - باستخدم الفارق إلى الدرجــات العلـيـا بسبـب تغيـير منهجية التـقـييم في عـــام 2015م.
معدالت نمو قطاع الخدمات المالية

نمو قطاع التمويل
لقد أبدى القطاع نموًا مستمرا، وساعد 

في استقرار االقتصاد في حين أّن 
القطاعات األخرى أّدت إلى تراجع في 

الناتج المحّلي اإلجمالي.
الناتج المحلي اإلجمالي

التي يمكن من خاللها  إيجاد الحلول  كما هدف المختبر إلى 
مساهمة  ورفع  واألجنبية،  المحلية  االستثمارات  جذب 

القطاع الخاص في النشاط االقتصادي في السلطنة.

عليه، تضمنت مبادرات مختبر المالية والتمويل المبتكر اقتراح   
لالستثمار  صناديق  بإنشاء  يسمح  بما  السياسات  تعديل 
المشاريع  بإدارة  تعنى  مؤسسة  إنشاء  واقتراح  العقاري، 
الحكومية وتهدف إلى ضبط تمويل المشاريع واألطر الزمنية 
على  التركيز  إلى  باإلضافة  المشاريع،  تلك  إلنجاز  المحددة 
بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيار األفضل بما يتناسب 
تفعيل  هو  الحكومي  التوجه  أن  وحيث  المالية.  الخطط  مع 
بين  الشراكة  مبادرة  أتت  فقد  الخاص  القطاع  مع  الشراكة 
القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الحكومية، وتنفيذ 

المشاريع التنموية في القطاعات الواعدة.

كما ستسهم المبادرات عند تنفيذها في إحداث نقلة نوعية   

والحوكمة،  المشاريع  إدارة  طريقة  وفي  األعمال،  بيئة  في 

والبرامج  المشاريع  في  الخاص  القطاع  مشاركة  نسبة  ورفع 

التنافسية  القدرة  وتعزيز  األولوية،  ذات  الوطنية  والمبادرات 

تحسين  على  والعمل  االستثمارات،  جـذب  في  للسلطنة 

تصنيف السلطنة في تقارير تصنيف سهولة االستثمار.

أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في المختبرات

من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ اللوائح والسياسات التي 

تحّد من القدرة التنافسية والنمو المالي للسلطنة، باإلضافة إلى ما 

عمل  ممارسة  في  الشروع  عند  من صعوبات  المستثمرون  يواجهه 

تجاري معين، إلى جانب الحاجة إلى تحسين كفاءة الوزارات في تحديد 

متطلبات المشاريع والتنسيق فيما بينها.

الخــدمــات المــالـيـة
ارتفعت نسبة مساهمة الخدمات المالية بواقع 5.6% من 
الناتج المحّلي اإلجمالي في 2015، أي بمقدار 1.5 مليار 
ر.ع. يعود سـبب هــذه الزيـــادة   إلى انخفاض مساهمة 

األنشطة النفطية في الناتج المحّلي اإلجمالي.

الخدمات المالية كجزء من الناتج 
المحّلي اإلجمالي الُعماني

الخدمات المالية كنسبة مئوية من 
الناتج المحّلي اإلجمالي

الخدمات المالية

األنشطة األخرى

المصدر:
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، الحسابات القومية 2011: العدد 13 والكتاب السنوي اإلحصائي 2016 : العدد 44:  تصنيف ممارسة األعمال التجارية الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2016

والمصروفات  اإليرادات  تراجع 
الحكومية له  تأثير عكسي على 
ولكنه  اإلجمالي،  المحّلي  الناتج 
لنمو  فرصة  يتيح  المقابل  في 

القطاع الخاص.

تصنيف ممارسة األعمال التجارية
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تنفيذ مشاريع  استحداث مؤسستين متخصصتين إلدارة   -2
البنية األساسية وغيرها من المشاريع الحكومية

المخّصصة  الميزانية  الحكومية  المشاريع  أغلب  تكاليف  تتجاوز 
إنجازها، ويعود ذلك لعدم وجود إدارة متخّصصة  لها مع تأجيل 
ومركزية إلدارة المشاريع الحكومية معنية بضمان عمل المشاريع 
في الوقت والتكلفة والجودة المتفق عليها. لذا تم طرح مبادرة 
وفقا  الحكومية  المشاريع  متخّصصتين إلدارة  إنشاء مؤسستين 
المشاريع  تمويل  وضبط  المحّددين،  الزمني  واإلطار  للميزانية 

الحكومية.

البنية  إنشاء مؤسسة إلدارة مشاريع  أواًل في  المبادرة  وتتمثل 
الحديدية  والسكك  والمطارات  والموانئ  )الطرق  األساسية 
وغيرها( تحت مظلة وزارة النقل واالتصاالت. أما بقية المشاريع 
مخّصصة  ثانية  مؤسسة  طريق  عن  إدارتها  فيتم  الحكومية 

للمشاريع الحكومية األخرى.

مثل  المنافع،  من  العديد  المشاريع  إدارة  مؤسسات  وستحقق 
التمويل،  كأدوات  بالمشاريع،  مختّصة  استراتيجيات  تطوير 
والخاص.  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  نماذج  واستعمال 
إلى  المشاريع  إدارة  مركزية  خالل  من  المبادرة  تطمح  كذلك 
ثم  ومن  محليًا  المشاريع  إدارة  على  قادر  عماني  فريق  تكوين 

التوسع عالميًا.

المجلس األعلى للتخطيطالجهات المنّفذة:   •

بناء القدرات لتحسين التقييم المالي وتصنيف المشاريع   -3
واختيارها 

التي  للمشاريع  وأولويات  كافية  توفر معلومات  نقص في  ثمة 
والمقّدمة من قبل  التاسعة  الخمسية  الخطة  تحديدها في  تم 
والتقييم  الوصف  اكتمال  عدم  عن  فضال  الحكومية،  الوحدات 
الكافي للمشاريع، وعدم تصنيفها وتحديد ما إذا كانت مشاريع 
الحكومي  القطاعين  بين  بالشراكة  متعلقة  أو  للتخصيص  قابلة 
والخاص، أم فقط ممّولة من قبل الحكومة، األمر الذي يقتضي 
تطوير كفاءات وقدرات الجهات الحكومية في القيام بالدراسات 

المتعلقة بالمشاريع ومن بينها دراسات الجدوى االقتصادية.

أهمها  التحديات،  هذه  لتخطي  مقترحات  عدة  وضع  تم  وقد 
الحاجة لتطوير معايير تصنيف واضحة لجميع المشاريع من قبل 
المجلس األعلى للتخطيط ومن ثم مشاركتها مع الوزارات المعنية 
بحسب  المشــاريــع  بتصـنـيف  المـجلس  وقــيـام  عليها،  للموافقة 

تمويل المشاريع أ- 
خفض  في  ألهميته  نظرا  المشاريع  تمويل  موضوع  تحديد  تم 
اإلنفاق الحكومي، وإشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع 
المشاريع  تمويل  ويرتبط  الوطني.  لالقتصاد  تحفيزا  التنموية، 
بالعديد من المبادئ االقتصادية منها تعزيز الشراكة بين القطاعين 
الكفاءات  وبناء  الوطنية،  المشاريع  وإدارة  والخاص،  الحكومي 
واآلليات المتعلقة بتقييم ودراسة المشاريع. وسيعمل البحث عن 
التي  المشاريع  إنجاز  للتمويل على تمكين  بديلة ومبتكرة  مصادر 
يتم تحديدها في مختلف االستراتيجيات على مستوى القطاعات 

الوطنية بما في ذلك مشاريع خطط التنمية الخمسية.

إنشاء صناديق لالستثمار العقاري  -1
للسمـــــاح  الحــــالية  القوانين  بعض  تعديل  إلى  المبادرة  تهدف 
بـــــــ المعــــروفــة  العقـــــاري  االستثمــــار  صنــــاديـــــق   بإنشــــاء 
تمّكن  تمويل  كأداة   )Real Estate Investment Trusts(
المطّورين العقاريين من بيع ممتلكاتهم للصندوق لزيادة السيولة. 
وسيتولى صندوق االستثمار العقاري امتالك وإدارة الممتلكات 
المال  سوق  هيئة  في  مدرجًا  ويكون  للدخل،  المدّرة  العقارية 
وأن يتداول أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية، وبالتالي 
يمكن للمستثمر أن يشتري أسهمًا في مختلف أحجام العقار، إذا 
ما تم مقارنة ذلك ببيع وشراء العقارات التقليدية الباهظة الثمن 
الصندوق وفق لوائح ونظم هيئة  السيولة األقل. ويعمل  ذات 

سوق المال، كما يتم توزيع االرباح لحملة األسهم سنويا. 

وتهدف المبادرة أيضًا إلى زيادة السيولة المالية في سوق رأس 
الصندوق  يعتبر  للمستثمرين  وبالنسبة  العقاري،  والسوق  المال 
وسيلة أفضل وأكثر أمانا، حيث أنه يقّدم مقاباًل أفضل لالستثمار 
سنويا ويعطي إمكانية للمستثمرين للتنويع في استثماراتهم في 
وأيضا  معين،  تركيزها في قطاع  وعدم  العقارات،  أنواع  مختلف 
توفير خطة واضحة عند رغبة المستثمر في الخروج من الصندوق.

وقد خرجت المبادرة بمقترحين، هما منح المستثمرين من خارج 
دول مجلس التعاون الخليجي الحق بامتالك األصول عن طريق 
الثقة  قـــانون  وضع  ووجــــوب  العقــــاري،  االستثمار  صناديق 

)Trust Law( من قبل هيئة سوق المال.

الهـيـئـة العــــامة لســـوق المــــال  • الجهات المنّفذة: 

وزارة اإلسكان  •
الوزارات المعنية  •

سوق مسقط لألوراق المالية  •

الجهات المعنية: 

مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من 
البرنامج

تمويل المشاريع أ- 

الحكومي والخاص، ورفع نسبة  القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز   •
والبرامج  الحكومية  المشاريع  في  الخاص  القطاع  مشاركة 
في  واحد  مشروع  بواقع  األولوية  ذات  الوطنية  والمبادرات 

قطاعات التعليم والصحة واإلسكان.

أن تصل قيمة الشركات الحكومية المخصخصة إلى نحو 150   •
مليون ر.ع. بحلول عام 2020م.

ب- تحسين بيئة األعمال

االستثمارات  جذب  في  وتنافسيتها  السلطنة  قدرة  تعزيز   •
المرتبة  ضمن  لتكون  تصنيفها  وتحسين  واألجنبية،  المحلية 

جوانــب التركيــز في هـذه المـرحلة من البرنامج والمشــاريـع والمبـــادرات المتـعلـقة بـهـا

تمويـــل المشـاريـع أ- 

إنشاء صناديق لالستثمار العقاري1

استحداث مؤسستين متخصصتين إلدارة تنفيذ مشاريع البنية األساسية وغيرها من المشاريع الحكومية2

بناء القدرات لتحسين التقييم المالي وتصنيف المشاريع واختيارها3

مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص4

ب-  تحسين بيئة األعمال

تطبيق ميثاق الحوكمة في كافة الجهات الحكومية5

تطوير إجراءات المناقصات للمشاريع الحكومية6

إنشاء مكتب لقياس الجدارة االئتمانية7

استخدام أسواق رأس المال لتعزيز النمو االقتصادي – خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة8

تسريع إصدار قانون االستثمار األجنبي المباشرة والئحته التنفيذية9

توحيد جهود ترويج االستثمار الخارجي10

ربط الجهات المعنية بنظام »استثمر بسهولة« الستمرار تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص11

سهولة  تصنيف  تقرير  في  التعاون  مجلس  دول  بين  األولى 
االئتمان  على  الحصول  وفي  التجارية،  األعمال  ممارسة 
عام  بحلول  وذلك  التجارية،  األعمال  ممارسة  ومؤشرات 

2020م.

أن يصل ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة األعمال   •
بين دول مجلس التعاون الخليجي من المركز الثالث الحالي الى 

المركز األول بحلول عام 2020م.

مؤشر  في  واألول  الحالي  الترتيب  على  السلطنة  تحافظ  أن   •
عام  حتى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  باألعمال  البدء 

2020م.

على  الحصول  سهولة  مؤشر  في  السلطنة  ترتيب  يصل  أن   •
اإلئتمان بين دول مجلس التعاون الخليجي من المركز الخامس 

الحالي الى المركز األول بحلول عام 2020م.
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بعدها رفع المسودة إلى مجلس الوزراء لالعتماد. 

تطوير  بغرض  للتدريب،  برنامج  لعرض  أيضا  المبادرة  وتهدف 
الكفاءات البشرية التي ستعمل على تطبيق الحوكمة وتطويرها 
الحوكمة  منهج  وضع  خالل  من  وذلك  المعنية،  الجهات  في 
الوزارات  في  تدريبية  ورش  برنامج  تطبيق  ثم  ومن  الوطني، 
للمدراء التنفيذيين، ويتم في نهاية العام تطوير البرامج والمناهج 

حسب ما تم تحقيقه سنويا.

استشارية  خدمات  بإعطاء  واالستدامة  للحوكمة  عمان  مركز 
للجهات الحكومية، ولكن ال توجد للمركز أي سلطة تنفيذية على 
تقوم  بأن  المبادرة  تطالب  وعليه،  والخاصة.  الحكومية  الجهات 
والمستقلة  المعنية  الجهات  بحصر جميع  المدنية  الخدمة  وزارة 
مع  العمل  ثم  ومن  للحوكمة،  إطار  تطوير  في  استشارتها  ليتم 
قابوس،  السلطان  وجامعة  واالستدامة،  للحوكمة  عمان  مركز 
العمانية،  االقتصادية  الجمعية  غير حكومية، مثل  والمؤسسات 
ليتم  الحكومية،  للجهات  الحوكمة  إطار  حول  مسودة  لتحضير 

من  ممكنة  شريحة  أكبر  جـذب  خالل  من  وذلك  االقتصادي 
عن  فضال  والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  المستثمرين 
التجارية. ويتطلب تحسين بيئة األعمال  القيام باألعمال  تسهيل 
بتبسيط  بدءًا  المعنية  الجهات  من  العديد  بين  الجهود  تكاتف 
إجراءات  مثل  باألعمال  بالقيام  المتعلقة  والعمليات  اإلجراءات 
اإلجراءات  أتمتة  تعتبر  كما  والموافقات.  التراخيص  إصــــدار 
واحـــدة من أهم الركائز التي ستعمل على تعزيز بيئة األعمال في 
وتسريــــع  الكفــاءة  رفــع  في  ذلــك  سيســاهــم  حيث  السلطنة، 
ترتبط  بيئة األعمـــــال  أن كفاءة  إلى  اإلجـــراءات. وتــجـــدر اإلشارة 
التمــويــل،  على  الحصول  سهولة  منهــا:  العوامل  من  بالعـــديد 
والحصول على التـصـــاريح والموافقات، وتوافر البنية األساسية، 
تحديث  على  العمل  إلى  باإلضافة  الدولية،  التجارة  وسهولة 
القوانين واللوائح بما يضمن الحد من تضارب المصالح بين العمل 

في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

تطبيق ميثاق الحوكمة في كافة الجهات الحكومية  -5

الحكومي،  العمل  أداء  كفاءة  تحسين  إلى  المبادرة  تهدف هذه 
وتشجيع الشفافية والمساءلة، والحد من تضارب المصالح، األمر 
التجارية  األعمال  وبيئة  الحكومي  األداء  تطوير  شأنه  من  الذي 
ككل، وتحقيق المنافسة العادلة، وتعزيز إنتاجية وكفاءة القطاع 
نسبة  وزيادة  العامة،  األموال  على  والمحافظة  الحكومي، 
االستثمار المباشر. وترّكز المبادرة على الشركات الحكومية في 

المرحلة األولى، ومن ثم الجهات الحكومية في المرحلة الثانية. 

وقد قام مركز عمـان للحوكمة واالستدامة بإعداد مسودة إطار 
قواعد الحوكمة، والتي يمكن تطويرها وتطبيقها على الشركات 
للشــركات  محّدد  إطار  بتطــويــر  المـبــادرة  وتوصي  الحكومية. 
وإدراج  واالستدامة،  للحوكمة  عمان  مركز  طريق  عن  الحكومية 
قابوس،  السلطان  جامعة  مثل  اإلطار،  لمراجعة  أخرى  جهات 
الربحية.  غير  والمؤسسات  العمانية،  االقتصادية  والجمعية 
على  بالموافقة  المالية  وزارة  تقوم  بأن  المبادرة  توصي  كما 
الحكومة  قبل  من  المملوكة  الشركات  وتفويض  الحوكمة  إطار 
واإلدارية  المالية  الرقابة  جهاز  يقوم  أن  على  اإلطار،  لتطبيق 

للدولة بمتابعة مدى تطبيق هذه األطر واآلليات.

وفي المرحلة الثانية من المبادرة، سيتم تطبيق نظام الحوكمة 
الوزارات  للحوكمة في  آليات محددة  الوزارات، نظرا لغياب  على 
الشفافية  مثل  مبادئ  تشمل  والتي  حاليا،  الحكومية  والجهات 
والمساءلة والمساواة والمسؤولية. وتعمل حاليا وزارة الخدمة 
ويقوم  وزارة،  لكل  الرئيسية  األداء  مؤشرات  بتحديد  المدنية 

نوعها )حكومية، خاصة، شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص(، 
باإلضافة إلى وضع نموذج أو منهجية تّتبعها الوزارات قبل اقتراح 
أي مشروع، وبناء اإلمكانيات والقدرات في الوزارات لتتمكن من 
من  االستفادة  أيضا  المبادرة  وتقترح  متطلباتها.  على  التعرف 
لتقوم  القريب  المدى  على  مستقلة  استشارية  شركات  خبرات 
بدراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع وتصنيفها، وتبني إطارًا 
على المدى البعيد لبناء الكفاءات والقدرات البشرية في الوحدات 
الحكومية عن طريق إعداد ورش تدريبية وبرامج انتداب موظفين 

حكوميين إلى القطاع الخاص وغيرها من اآلليات.

كما تسعى المبادرة على المدى البعيد إلى بناء قدرات متمّكنة 
التشغيلية  والنماذج  االقتصادية  الجدوى  دراسات  عمل  من 

للمشاريع وتأثيرها على االقتصاد بشكل عام.

المجلس األعلى للتخطيط  • الجهات المنّفذة: 

الوزارات المعنية  • الجهات المعنية: 

مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص  -4

مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي مشاريع 
وهناك  الخاص،  والقطاع  الحكومة  وملكيتها  تمويلها  تتقاسم 
وتهدف  الطرفين.  كال  من  تمويلها  يتم  للشراكة  عديدة  نماذج 
المبادرة إلى وضع أسس ومعايير لطرح مشاريع الشراكة وتسهيل 
مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات الوطنية. ومن 
خالل مشاريع الخطة الخمسية التاسعة، تم تحديد آليات لمشاريع 
الشراكة، وستكون المشاريع التالية قابلة للشراكة بين القطاعين 

الحـكـومي والخــاص: 

مشروع سكني نموذجي  •

المدارس الحكومية   •

مستشفى مرجعي    •

المجلس األعلى للتخطيط  • الجهات المنّفذة: 

وزارة اإلسكان   •

وزارة الصحة   •

وزارة التربية والتعليم   •

وزارة المالية  •

الجهات المعنية: 

ب- تحسين بيئة األعمال

النـمـو  بعـجـلة  للنــهــوض  أساسـيـا  عـامـال  األعمــال  بيئة  تعتـبر 

جهاز الرقابة المـالية واإلدارية للدولة  • الجهات المنّفذة:

مجـلـس الـوزراء  •

جميع الجهــات الحكومية  •

الشركات المملوكة للدولة  •

وزارة الخدمة المدنية  •

الجهات المعنية:

تطوير إجراءات المناقصات للمشاريع الحكومية  -6

أهم  من  يعّد  الحكومية  للمناقصات  موحد  تقييم  وجود  إن 
يتم  أنه  حيث  المناقصات،  عملية  فعالية  على  المؤثرة  العوامل 
في مرحلة تحضير المناقصات اعتماد تقديرات تكاليف المشاريع، 
التي تكون في بعض األحيان قائمة على بيانات غير دقيقة، فضال 
عن عدم وضوح المعايير والمتطلبات الرئيسية للمشاريع، وعدم 
تواءم مواصفات المشاريع المتشابهة. وثمة تحديات أخرى في 
مرحلة المناقصة والتقييم تتعلق بالمفاوضات ووضوح المعايير 

التقنية والمالية للمشاريع.

الجانب،  هذا  للتطوير في  اإلجراءات  من  بعدد  الخروج  تم  عليه، 
من  عدد  على  اإللكترونية  المناقصات  إجراءات  تطبيق  أهمها 
الجهات الحكومية، ومراقبة المشاريع للتقّيد باإلطار الزمني، والحّد 

من األوامر التغييرية، وبناء القدرات وفقًا لمتطلبات المشــــاريع. 
وســــوف يسـاهم تطبيق نظام المناقصات اإللكترونية في زيادة 
لتوفير  المتقدمين  بيانات  الشفافية، وتجميع حزمة متنوعة من 
الخدمات في موقع واحد. كما ستساعد المناقصات اإللكترونية 
 )Request for Propsals( العروض  أيضا على توضيح كراسات 
بيانات  على  والتعرف  للمواصفات،  األدنى  بالحد  المتعلقة 
الشركات واإلشكاليات والمخالفات المتعلقة بها وتسريع عملية 

طرح وإسناد المناقصات.

وتوصي المبادرة أيضا بضمان متابعة مجلس المناقصات لوحدات 
المناقصات في الجهات الحكومية، وذلك من خالل تعيين مدير 
للمشروع في الجهة المعنية، وطلب معلومات وبيانات وتقارير 

حول مستوى أداء مزودي الخدمة.

مجلس المناقصات  • الجهات المنّفذة

الشركات الحكومية  • وحدات المناقصات في الجهات الحكومية  •

مجلس المناقصات  •

جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة  •

الجهات المعنية

إنشاء مكتب لقياس الجدارة االئتمانية  -7
بالسلطنة ليكون  ائتمان  إنشاء مكتب  إلى  المبادرة  تهدف هذه 
بمثابة مرجع للمؤسسات المالية لقياس الجدارة االئتمانية. يكون 
فرص  وزيادة  اإلقراض،  أعمال  لتوسيع  الرئيسي  الممّكن  بمثابة 
على  االئتمانية، عالوة  الخسائر  االئتمان، وخفض  على  الحصول 

تعزيز الرقابة المصرفية في رصد المخاطر. وسيعمل المكتب على 
معلومات  جمع  من خالل  خدماته،  من  للمستفيدين  الثقة  رفع 
عن األفراد أو المؤسسات ليتم استعمالها من قبل المؤسسات 
الصغـيرة  والشـــركات  والدولية،  المحلية  والشــــركات  المــــالية، 
شرائح  ومختلف  االئتماني،  التصنيف  ووكاالت  والمتوسطة، 
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االقـتـصـــاديــة  لألنـشـطـة  للتركيــز على دورهــا كمشـّرع ومــنـّظم 
ومراقب على أداءها، وترّكز المبادرة على جانبين هما:

والواعدة من خالل  الكبيرة  التنموية  المشاريع  تمويل  اتخاذ   )1
سوق رأس المال كسياسة عامة تنتهجها الحكومة.

الشـركات  من  ر.ع.  ملــيــون   150 نحــو  قـيـمـته  مـا  تخـصـيـص   )2
الحـكـومية خـالل الفترة من 2017م-2021م.

على  منها  المرجو  األثر  وتحقيق  المبادرة  هذه  نجاح  ويرتكز 
برامج  واعتماد  وتطوير  المال  رأس  سوق  باستخدام  االلتزام 
خصخصة فّعالة ومناسبة، وذلك من خالل وضع منهجية واضحة 
الحكومية  الشركات  الختيار  مناسبة  معايير  ووضع  للتخصيص، 
للخصخصة.  المطروحة  النسب  ومقدار  تخّصص،  سوف  التي 
للتخصيص  واضحة  آلية  يتم وضع  الشركات،  اختيار  يتم  أن  وبعد 
تحّدد فيها كيفية التخصيص والتوقيت المناسب لها. وبعد إتمام 
اإلجراءات الالزمة للخصخصة يتم طرح أسهم تلك الشركات في 

سوق رأس المال تحت عملية الطرح العام األولي.

وزارة المالية  • الجـهـات المنـّفذة: 

الهيئة العامة لسوق المال  •

وزارة التجارة والصناعة  •

الجـهـات المعـنية:

     

المباشر والئحته  األجنبي  االستثمار  قانون  إصدار  تسريع   -9
التنفيذية

للشركات  األجانب  بامتالك  الحالي  االستثمار  قانون  اليسمح 
بنسبة 100% إال بعد موافقة مجلس الوزراء، لذلك تمت مراجعة 
السلطنة  في  االستثمار  على  يشّجع  بحيث  المذكور  القانون 
واستبقاء  تجارية  أعمال  ببدء  للمقيمين  السماح  خالل  من 
المبادرة إلى استقطاب  أموالهم داخل السلطنة. وتسعى هذه 
من  التقليل  مع  العالية،  القيمة  ذات  الخارجية  االستثمارات 

الممارسات المخالفة للقانون.

بشكل  السوق  فتح  على  المترتبة  المنافع  من  العديد  وثمة 
عن  المحلية  العملة  دعم  منها  الخارجيين  للمستثمرين  كامل 
السوق،  في  المنافسة  مستوى  ورفع  الصادرات،  زيادة  طريق 
وتنويع االقتصاد عن طريق االستثمارات الخارجية في القطاعات 
الواعدة، كما سيساهم فتح السوق أيضا في توفير فرص عمل 
جديدة، فضاًل عن الحد من بعض الظواهر االقتصادية السلبية، 

مثل التجارة المستترة، وتجارة تصاريح العمل. 

األخطار المترتبة على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مرحلة  في  رائدة  دولية  بوكاالت  االستعانة  المبادرة  وتقترح 
ذات  الدولية  للمعايير  وفقًا  المكتب  عمل  لضمان  التأسيس، 
إبان مرحلة تشغيل  العمل  العالي. ويتوقع من فريق  المستوى 
بالتواصل مع جميع الجهات المعنية للحصول  المكتب أن يقوم 
وتعديل  تغيير  أيضا  التشغيل  يتطلب  كما  المعلومات،  على 
وبالنسبة  السوق.  في  عالية  كفاءة  تحقيق  لضمان  القوانين 
للتمويل؛ يقترح استخدام نموذج يقوم على جمع الموارد المالية 
من جميع المؤسسات المالية القائمة، وبإمكان األفراد الراغبين 
على  الحصول  بهم  الخاصة  االئتمانية  التقارير  على  التعرف  في 

هذه المعلومات. 

ولذلك جاءت هذه المبادرة لطرح قانون استثمار بشروط معينة 
تساهم في تحديد المستثمرين ذوي القيمة العالية. وهي تقوم 

على شرطين أساسيين: 

عدم وجود أي قيود للحد األدنى لرأس المال. أ( 

منع االمتالك بنسبة 100% في بعض النشاطات االقتصادية  ب( 
في قطاعات معينة حسب ما تم تحديده في القانون الجديد.

وتقترح المبادرة تقييم وتصنيف المستثمرين عند تقدمهم بطلب 
القادرين  المستثمرين  على  للتعرف  التأشيرات،  على  الحصول 
على إضافة قيمة فّعالة في السوق المحلي. وفي حال تطبيق 
الشروط المذكورة في المبادرة؛ فإن العديد من المنافع سوف 
تتحقق، منها تنظيم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والجادة  الصريحة  للشركات  المجال  وفتح  المحلي،  السوق  في 
المجال  بفتح  والتصفية  التقييم  عملية  ستسمح  كما  للعمل، 
للسوق،  والتنافسية  الخبرة  يجلبون  الذين  الجادين  للمستثمرين 
مما سيساهم في تحسين موقع السلطنة في تصنيف ممارسة 

األعمال التجارية الصادر من البنك الدولي.

وزارة التجارة والصناعة  • الجهات المنّفذة: 

شرطة عمان السلطانية  •

الهــيـئة العامة لترويــــج   •
االستثــمـــار وتـــنــمـــية 

الصــــادرات )إثراء(

مجلس الوزراء  •

مجلس الدولة  •

مجلس الشورى  •

نظام “استثمر   •
بسهولة”

الجهات المعنية: 

10- توحـيـد جـهـود ترويـج االستـثـمـار الخـارجي
العامة  الهيئة  دور  تعزيز  على  ترتكز  التي  المبادرة  تم طرح هذه 
استراتيجية  لتنفيذ  إثراء”   “ الصادرات  وتنمية  االستثمار  لترويج 
معنية  مختلفة  أطراف  لوجود  نظرا  الوطني  االستثمار  تعزيز 
بتشجيع االستثمار األجنبي المباشر مع قلة التنسيق فيما بينها، 
التكاليف  رسائل مختلفة، فضاًل عن  نقل  إلى  يؤدي  الذي  األمر 

المالية بسبب ازدواجية العمل والجهد المهدر.

ثالثة  لتحقيق  إثراء  دور  تعزيز  خالل  من  المبادرة  تسعى  ولذلك 
أهداف أساسية: 

والترويج  التنسيق  خالل  من  الخارجية  االستثمارات  جذب  أ( 
المبتكر لالستثمار. 

المعنية  للجهات  والمسؤوليات  األدوار  ومواءمة  تحديد  ب( 
بدعم المستثمرين المحليين والدوليين.

المكتب على  المجتمع حسب األنظمة والقوانين. كما سيعمل 
زيادة عدد المؤسسات الحاصلة على قروض، وتسهيل الحصول 

على االقتراض البنكي.

أيضا من معالجة واحدة من أهم  المبادرة  تتمكن هذه  وسوف 
التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث 
ذكر تقرير أصدره البنك المركزي في عام 2014م؛ أن نسبة اقتراض 
البنوك كانت 13% فقط  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
من مجمل التمويل الذي تحصل عليه هذه المؤسسات، ويعزى 
تقديم  لدعم  الالزمة  والدراسات  الوثائق  وجود  عدم  إلى  ذلك 
بسبب  البنكية  والفوائد  االقتراض  تكلفة  وارتفاع  القرض،  طلب 

الهيئة العامة لسوق المال   • الجهات المنّفذة:

وزارة المالية  •

الهيئة العامة لسوق المال  •

جميع المؤسسات المالية بما فيها البنوك وشركات   •
التأمين وشركات االستثمار

المحاكم  •

شرطة عمان السلطانية  •

البلديات  •

وزارة القوى العاملة  •

وزارة اإلسكان  •

مزودو الخدمة  •

وكاالت تحصيل الديون  •

الجهات المعنية:

 – االقتصادي  النمو  لتعزيز  المال  رأس  استخدام أسواق   -8
خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة

يعتبر سوق رأس المال من أفضل األنظمة المالية الفعالة التي 
تستخدم لتعزيز النمو االقتصادي، حيث يعمل على توفير التمويل 
رؤوس  توجيه  خالل  من  االقتصادية  للمشاريع  الكلفة  قليل 
األموال )االستثمار والمدخرات واإليداعات( إلى تلك المشاريع، 
الفرص  توفير  خالل  من  العامة  الثروات  تنمية  في  دوره  وأيضا 
تكوين  في  ودوره  والمقيمين،  للمواطنين  السهلة  االستثمارية 
باإلضافة  والخاص، هذا  الحكومي  القطاعين  بين  شراكة حقيقة 
المال  رأس  أسواق  في  المشاريع  إدراج  عملية  تعكسه  ما  إلى 
من مميزات أبرزها ضمان حوكمة أفضل لهذه المشاريع وتوفير 
تقييم أكثر دقة، فضال عن استغالل سوق المال بشكل أمثل من 
قبل وزارة المالية، ليتم تشغيل هذه المدخرات من خالل القطاع 
المصرفي، كذلك يعمل على تقليل التحويالت الخارجية، والبالغة 

حسب بيانات عام 2015 م قرابة 4 مليار ر.ع.

هذا باإلضافة إلى أن البيانات المنشورة تشير إلى القدرة الكبيرة 

لسوق رأس المال العماني على تمويل مشاريع اقتصادية ضخمة، 
فآخر طرح أولي كانت قيمته 56.3 مليون ر.ع. وتمت تغطيته 19 
البيانات  تشير  كما  ر.ع.  المليار  تتعدى  ليجمع سيولة  تقريبا  مرة 
إلى أن نسبة نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق المال أسرع 

بمقدار ثالث مرات عن الشركات غير المدرجة.

على  الحكومة  تركيز  من  بالرغم  أنه  نجد  المقابلة  الجهة  وفي 
شركة   60 من  أكثر  عنها  نتج  التي  االقتصادي  المشاريع  إقامة 
حكومية موزعة على مختلف القطاعات، إال أنها نظرًا لمتطلباتها 
في  تحديًا  منها  البعض  شهد  فقد  الكثيرة  والتفصيلية  اإلدارية 

تحقيق نتائج مالية جيدة وأصبحت تشكل عبًأ على الحكومة.

المبادرة من أجل تفعيل دور سوق رأس  الخروج بهذه  ولقد تم 
المال بشكل يمّكن للحكومة من االستمرار في إقــامة المشـاريع 
عن  واإلدارية  المــالـية  األعـبــاء  وتخفـيــف  الضخمة،  االقتصادية 
كاهلها، وتحسين كفاءة أداء وإنتاجية الشركات الحكومية ورفع 
مستوى الخدمات التي تقدمها، فضال عن إتاحة الفرصة للحكومة 
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اعتماد قانون االستثمار   •
األجنبي والئحته الداخلية 

إصدار هيئة سوق المال   •
للوائح والتشريعات المتعلقة 

بإنشاء صناديق االستثمار 
)REITs( العقارية

إصدار تصاريح ممارسة األعمال   •
التجارية خالل 30 يوما أو أقل

تطبيق ميثاق الحوكمة في كافة   •
الشركات المملوكة للدولة

إصدار 8 جهات للتراخيص من خالل   •
نظام استثمر بسهولة

تطبيق كافة الجهات الحكومية   •
المعنية إلجراءات المناقصات 

اإللكترونية

إنشاء مكتب لقياس الجدارة   •
االئتمانية

2018

تطبيق ميثاق الحوكمة في   •
كافة الجهات الحكومية

إصدار تصاريح كافة   •
الوزارات عبر نظام 

استثمر بسهولة

إصدار التصاريح التجارية   •
خالل 5 أيام أو أقل

20172019

الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع المالية والتمويل المبتكر

تطوير خدمات تسهيل االستثمار للمستثمرين الخارجيين ج( 

جعلها  طريق  عن  إثراء  صالحيات  تطوير  إلى  المبادرة  وتهدف 
بحيث  السلطنة،  في  الترويج  عملية  لقيادة  الرائدة  المؤسسة 
الميزات  على  والتعرف  االستثمارات،  أنواع  دراسة  تتولى 
والصناعة  التجارة  وزارة  مع  بالتنسيق  للسلطنة،  االستثمارية 
والجهات الحكومية األخرى المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، 
ومن ثم التواصل مع المستثمرين لجلبهم للسلطنة. ومن األدوار 
بكل  مختّصة  بيانات  حزم  بتجهيز  القيام  أيضا؛  المقترحة  األخرى 
بالقطاعات  الخاصة  المعلومات  العديد من  تحتوي على  قطاع، 
بالقطاع،  المتعلقة  التجارية  اإلجراءات  أهم  ومنها؛  المعنية، 
والتكاليف  المجاورة،  بالدول  مقارنة  التشغيلية  وتكاليفه 
هذه  تقدمها  التي  والمنافع  الحرة،  المناطق  في  التشغيلية 

المثلى  االستفادة  أيضا؛  المقدمة  المقترحات  ومن  المناطق. 
تسمح  بحيث  إلثراء،  المقّدمة  الموارد  من  الخارجية  لوزارة 
في  لالستثمار  بالترويج  بالخارج  العمانية  والقنصليات  للسفارات 
يتطلب إصدار مرسوم سلطاني يمنح موظفي  السلطنة، وهذا 

وزارة الخارجية الصالحيات الالزمة للقيام بهذا الدور.

كما تقترح المبادرة مواءمة وتنسيق الجهود لتسهيل االستثمار 
والكفاءة  الجودة  مقاييس  أعلى  توفير  لضمان  السلطنة،  في 
بتوجيه  إثراء  تقوم  وأن  للمستثمرين،  المقدمة  للخدمات 
الحرة،  المناطق  له، مثل  المناسبة  المثلى  الجهة  إلى  المستثمر 
والقيام بتسجيل المستثمر عن طريق بوابة )استثمر بسهولة(، أو 
أي بوابات أخرى، للحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة، ومن 
ثم االستفادة من شركات تسهيل االستثمار في متابعة الحصول 

على الموافقات المطلوبة.

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات » إثراء«  • الجهات المنّفذة: 

نظام “استثمر بسهولة«  •

وزارة الشئون القانونية  •

جميع الجهات الحكومية ذات صالحية الترويج للسلطنة   •
)مثل الصناديق السيادية، ووزارة السياحة(

المجلس األعلى للتخطيط  •

سفارات السلطنة )وزارة الخارجية(  •

الشركة العمانية إلدارة المطارات  •

الجهات المعنية: 

11- ربــــط الجـهـــات الحـكومـــيـــة بنظـام “استثـمـر بســهـــولة”  
      الستمرار تبسيط إجراءات الحصول على التراخيـص

تراخيص األنشطة  الحصول على  إجراءات  يعتبر تسهيل وتبسيط 
التجارية  األعمال  لممارسة  الجذب  عوامل  أهم  من  التجارية 
نظام  طرح  تم  وقد  والخارجي.  الداخلي  االستثمار  وتشجيع 
في  البدء  عملية  لتسريع  عالميا  المعروف  بسهولة”  “استثمر 
تفصيلية  خطة  وضع  يتم  لم  أنه  إال  السلطنة،  في  االستثمار 
نظام  ويسعى  2017م.  يناير  بعد  ما  إلى  النظام  تطوير  لمتابعة 
تصاريح  بإصدار  مختّصة  وزارة   29 ربط  إلى  بسهولة”  “استثمر 
وزارة   11 هناك  الراهن  الوقت  في  ولكن  التجارية،  األنشطة 
مسجلة ووزارة واحدة فقط ترخص تصاريحها من خالل “إستثمر 
حيث  كبيرا،  تحديا  واالندماج  التكامل  عدم  ويمثل  بسهولة”. 
جميع  لدمج  تهدف  بسهولة”  لنظام”استثمر  األولية  الرؤية  أن 
التراخيص والتصاريح في بوابة واحدة. وبخصوص الوزارات الــ)11( 
ودقيقة  مفصلة  خطة  هناك  يوجد  فال  النظام  في  المشاركة 
توضح نطاق العمل وعدد التراخيص والتصاريح المطلوب ربطها 

مستوى  اتفاقيات  إستعمال  فإن  كذلك  جهة.  كل  قبل  من 

الخــــدمة )Service Level Agreements( للتعرف على الفترة 

الزمنية المطلوبة لكل إجراء غير مفّعلة.

ووضع  النظام،  لتطوير  المقترحات  من  العديد  المبادرة  وتطرح 

رؤية واضحة له لكي يعمل كمحطة واحدة إلصدار جميع تصاريح 

أيضًا  المبادرة  المستثمرين. وتركز  أنواع  التجارية لكافة  األنشطة 

على تقوية عالقة النظام مع مكاتب سند، لتكون بمثابة حلقة 

واضحة  ومتطلبات  معايير  وضع  إلى  باإلضافة  للنظام،  وصل 

للتراخيص والتصاريح، وتقديم المبررات الفعلية في حالة رفض أي 

التراخيص  الالزمة لتجديد  الزمنية  الفترة  طلب، فضال عن توحيد 

اإلجراءات  إعادة صياغة  المبادرة  تقترح  كما  واحدة.  في محطة 

وتسهيلها وتعديل الرسوم المالية التي تفرضها الجهات المعنية 

على  عالوة  بسهولة”،  “استثمر  نظام  متطلبات  مع  لتتوافق 

بعمل  المعنية  للجهات  وتأهيلية  تدريبية  دورات  توفير  أهمية 

النظام. 

وزارة التجارة والصناعة  • الجهات المنّفذة:

وزارة السياحة  •

وزارة القوى العاملة  •

هيئة تنظيم االتصاالت  •

وزارة التجارة والصناعة(  •

شرطة عمان السلطانية  •

بلدية مسقط  •

وزارة النقل واالتصاالت  •

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه  •

وزارة التعليم العالي  •

هيئة تقنية المعلومات  •

وزارة البيئة والشئون المناخية  •

وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

الجهات المعنية:

2021
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وثمة تباين واضح بين توقعات العرض والطلب للقوى العاملة، األمر 
الذي يلقي بظالله على نسب التعمين المستهدفة وآلية تحقيقها، 
بالضافة إلى حاجة القطاع الخاص إلى إجراءات توفر المزيد من المرونة 
والفعالية لتحقيق النمو االقتصادي المطلوب، ولتوفير فرص عمل 

للقوى العاملة الوطنية بأسلوب فّعال. 

لتحسين  مبادرات  دراسة  إلى  ماسة  حاجة  هنالك  ذلك  على  عالوة 
لتحقيق  وتأهيليها  وتدريبها،  البشرية،  للموارد  التخطيط  عملية 

المواءمة بين العرض والطلب.

نظــــرة عــامــة
المتعلقة  التحديات  من  العديد  السلطنة  في  العمل  سوق  يواجه 
أعداد  في  المتزايد  واالرتفاع  الوطنية  العاملة  القوى  بتشغيل 
غير  العاملة  القوى  أعداد  زيادة  من  صاحبه  وما  عمل،  عن  الباحثين 
وجه  وعلى  محدودة  مهارات  تتطلب  التي  المهن  في  العمانية 
الطرق،  )مثال:  األساسية  بالبنية  المرتبطة  القطاعات  في  التحديد 
بالتركيبة  المتعلقة  التحديات  وكذلك  ...الخ(.  والموانى  والمطارات 
القدرات  في  بدورها  تؤثر  التي  الخاص  القطاع  لمنشآت  الهيكلية 
بيئة  وتوفير  العمل  فرص  لتوفير  المنشآت  لهذه  والنوعية  العددية 
العمل المناسبة، ومستويات األجور الجاذبة للقوى العاملة الوطنية 

لشغل فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

تـحـديـــــات في الــتـركيـبـة الهــيـكلـية 
للعرض من القوى العاملة الوطنية

تحديات ذات عالقة بالمجتمع

تحديات في التركيبة الهيكلية 
لـمـنـشــــآت القـــطـــاع الخـــــاص

تحديات ذات عالقة بقيم العمل

تحديات ذات عالقة بظروف العمل 
والتشـغـيـــل في المـنـشـآت الخــاصة

تحديات ذات عالقة بالقوى 
العاملة الوافدة

أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في المختبرات

يواجه سوق العمل والتشغيل العديد من التحديات، من بينها تحديات 
إلى  المطلوبة،  الحالية  التعمين  معدالت  استيفاء  بإمكانية  مرتبطة 
جانب التأثير السلبي للتجارة المستترة على توازن سوق العمل، وعلى 
باإلضافة  ومتوسطة.  صغيرة  مؤسسات  أو  مشاريع  إنشاء  إمكانية 

أو  الجزئي  العمل   – الوافدة  العاملة  األيدي  ظاهرة  تؤثر  ذلك،  إلى 
جاذبية  تعزيز  معه  يصعب  مما  العمل.  سوق  على  سلبا   - باليومية 
القطاع من  به  يتسم  للباحثين عن عمل. فضاًل عما  الخاص  القطاع 
ضعف في التمثيل القطاعي، وفي عملية التنسيق بين القطاعات، 
إلى جانب عدم تجانس البيانات المرتبطة بالعمل والعّمال وتضاربها. 

1

4

2

5

3

6

المواءمة وتلبية االحتياجـات  •
الحالة العملية   •

المستوى التعليمي  •
مستوى المهارة  •

تعدد السجالت التجـارية  •
المنشآت الصغيرة والمتوسطة   •
درجة المنشآة بالسجل التجـاري  •

التجـارة المستترة  •

الحد األدنى لألجـور وتطبيقاته  •
الزيادات السنوية والترقيات   •
االستقاالت وإنهاء الخدمـات  •

السالمة والصحة  •
بيئة العمل  •

تفضيل العمل بالقطاع الحكومي  •
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي   •

العزوف عن العمل في بعض المهن  •
العزوف عن التدريب المهني  •

منافسة المواطن بالعمل من الباطن  •
تفضيل العمل مع جنسيات محددة   •

عدم المرونة في مجال اإلدارة  •
صعوبة تقبل نقل الخبرات لآلخرين  •

عدم االلتزام بعقد العمل  •
التجـــارة المستترة  •

ترك العمل )الهروب(  •

ضعف االنضباط بالعمل  •
تفضيل العمل اإلداري على المهني   •

عدم اإلهتمـام باكتساب المهـارات والخبرات  •
تفضيل العمل بالقطاع الحكومي أو في   •

منشآت وقطاعات محددة من القطاع الخاص 
وفي مناطق معينة

الوظائف ذات القيمة المضافة العالية
يمكن توظيف 45% من الُعمانيين الباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهالت أكاديمية 

عالية لشغل وظائف ذات قيمة مضافة عالية في القطاع الخاص.

الباحثون عن عمل النشطون في سجل القوى العاملة:
العمر، النوع، والتفاوت الجغرافي

الفجوة
ثمة تفاوت واضح بين الطلب والعرض في سوق العمل في القطاع الخاص. هناك 

عوامل عديدة تساهم في ذلك التفاوت واستمرارية اتساع هذه الفجوة.

خّريج جامعي

الدبلوم الجامعي

دبلوم التعليم العام

دون دبلوم التعليم العام %12

%33

%18

%37

إيجاد الفرص الوظيفية

يشّكل الشباب الُعمانيون ما يقارب 75% من الباحثين عن عمل، وتشكل اإلناث من تلك النسبة ما يقارب %67، 
حيث يتوّزع الباحثون عن عمل بشكل متفاوت في المحافظات، وتضم ثالثة محافظات ما يقارب 45% منهم.

الباحثون عن عمل النشطون
إناث             ذكور

18-24

25-29

30-34

35-39

40+

%44

%76

%77

%66

%56

%24

%23

%34

10,774

20,781

7,546

2,811

341%61 %39

عمالة متخّصصة

عمالة فنية

عمالة ماهرة

عمالة محدودة المهارة

الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في القطاع الخاص وإجمالي القوى العاملة الوطنية 
والوافدة في السنة )باأللف(

من المتوقع أن ينضم سنويا ما يقارب 44,000 ملتحق بالقوى العاملة بين 
األعوام 2016 و 2020 بإجمالي يصل 222,000 ملتحق.

الملتحقون الحاصلون على تأهيل 

أكاديمي عاٍل

54% من الملتحقين الجدد بالقوى 

العاملة بين 2016 و 2020 هم من 

حملة الشهادات األكاديمية.  

%4

%43

%29

%24

400

340

280

220

160

100

40

-20

1,340

225

100

14

1,375

207

35
-17

2013 2014 2015

1,581

14

206
222

الملتحقون الجدد بالقوى العاملة )2016 -2020( 

التباينات الملحوظة:
في األعوام 2013 إلى 2015، بلغ متوّسط عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للمواطنين الُعمانيين 11,000 

وظيفة فقط - بينما بلغ متوّسط عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها لللعمالة الوافدة 320,000 فرصة.

الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في ذلك العام  للعمانيين

الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في ذلك العام للوافدين 

إجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص 

إجمالي العاملين الوافدين في القطاع الخاص

القطاع الخاص: المهارات الوظيفية
ُيصّنف 50% من الُعمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص ضمن العمالة المحترفة والمتخصصة، وهي فئة عمل مناسبة اللتحاق الباحثين عن عمل.

القطاع الحكومي مقابل القطاع الخاص 
يوّظف القطاع الحكومي )باستثناء قطاع الّدفاع( 53% من القوى العاملة الوطنية ويوّظف القطاع الخاص 47% )2015(، 85% منهم حاصلون على دبلوم التعليم العام أو دون ذلك )2014(.

الباحثون عن عمل النشطون في سجل القوى 
العاملة: المستوى التعليمي
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تشّكل ثالث محافظات ما يقارب 45% من عدد الباحثين عن عمل.المصدر: النشرة الشهرية لهيئة سجل القوى العاملة »أغسطس 2016«

تفاوت نسب التوظيف حسب المحافظات: تتسم بعض المحافظات بنسبة أكبر من الباحثين عن عمل مقارنة بغير من المحافظات

اإلجمالي

عدد الباحثين عن عمل حسب المحافظات )2015(أكثر 6 محافظات في الطليعة من حيث عدد الباحثين عن عمل

شمال الباطنة

ظفار

جنوب الباطنة

الداخلية

مسقط

جنوب الشرقية

الظاهرة

شمال الشرقية

البريمي

مسندم

الوسطى

9,086

5,444

4,720

4,708

4,707

4,470

3,461

2,888

1,518

888

363

%70 %30

%63 %37

%69 %31

%70 %30

%69 %31

%61 %39
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المصدر: النشرة الشهرية لهيئة سجل القوى العاملة »أغسطس 2016«

معظم العمانيين الباحثين عن عمل من فئة الشباب )أقل من 29 سنة(

الباحثون عن عمل حسب العمر والنوع %
يوجد حاليًا 42,253 عماني يبحثون فعليا عن 

عمل ومسجلين في القوى العاملة.
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المصدر: النشرة الشهرية لهيئة سجل القوى العاملة »أغسطس 2016«

55% من الُعمانيين  البـاحثين عن عمل هم من حملة الشهـــادات الجـامعية، وتشّكل اإلناث الغالبية العظمى في 
المستويات التعليمية العليا

إمكانية شغل الُعمانيين الحـاصلين على تأهيل تعليمي عاٍل لوظائـف ذات قيمة مضافة عـالية في القطاع الخـاص.
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المصدر: المجلس األعلى للتخطيط »تقديرات اجمالي مخرجات النظام التعليمي والتدريبي خالل الخطة التاسعة 2020-2016«

من المتوّقع أن يلتحق 44,000 ملتحق بالقوى العاملة سنويا، بإجمالي 222,000 في الفترة من 2016 إلى 2020م
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مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من البرنامج

أال تتجاوز نسبة الباحثين عن العمل 3% بحلول عام 2020م.  )1

توفير ما يقارب )67,000( فرصة عمل للعمانيين وغير العمانيين في القطاعات المستهدفة الثالثة لتحقيق التنويع االقتصادي في السلطنة   )2
بحلول عام 2020م.

توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بما ال يقل عن )30,000( في مستويات المهارة )االختصاصي، والفني، والماهر( بحلول عام 2020م.  )3

جـوانـب التـركيز في هـذه المـرحلة من البرنـامج والمبـادرات والمشـاريـع المتـعلقة بهـا 

أ-  تمكين الطلب )القوانين والسيـاسـات واألنظمة(

تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة1

التنظيم اإللكتروني لسالسة تدفق رأس المال البشري )بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية إصدار تراخيص العمل(2

حزمة تسهيالت للعاملين في قطاع اإلنشاءات3

تدعيم سياسات التشغيل الوطنية )سياسات التعمين(4

ب-  تعزيز العرض )تنمية الموارد البشرية(

إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثالثة المستهدفة5

6
تعزيز قدرة الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي الستكمال اإلطار العماني للمؤهالت وتنفيذه وتمكينها من تطبيق نظام االعتماد 

على جميع قطاعات التعليم األكاديمي والتقني والمهني )بما في ذلك الشهادات التخصصية(

7
تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خالل رفع مشاركة القطاع الخاص في مجـالس األمناء واإلدارة في 

مؤسسات التعليم العالي

تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين اإلدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص8

ج- تسهيل عملية التنسيق بين العرض والطلب

توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل )المركز الوطني للتشغيل(9

تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية10

تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل11

توفير فرص عمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة12

إنشاء جمعيات قطاعية من أجل تمكين عملية التواصل والتنسيق في سوق العمل13

اعتماد التعريف الوطني للباحثين عن العمل وتفعيله بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية14

وبناًء على مؤشرات األداء سوف يترتب على هذه المبادرة زيادة 
في  المسّجلين  الطالب(  )غير  جزئي  بشكل  العاملين  أعداد  في 
2020م،  بحلول  األقل  على   13,000 إلى  حاليا   102 من  السلطنة 
 13,000 إلى  جزئي  بشكل  العاملين  الطالب  عدد  زيادة  وكذلك 

بحلول 2020م.

ويندرج في إطار هذه المبادرة التفاصيل التالية:

تحديد عدد ساعات العمل الجزئي بين  4- 25 ساعة أسبوعيا.  •

بالعمل  العاملين  الحتساب  به  المسموح  األعلى  الحد  رفع   •
الجزئي في المؤسسة إلى 20% من نسبة التعمين المقررة.

تستثنى من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   •
حيث يسمح لها بتشغيل عدد غير محّدد من العاملين بنظام 
الجزئي بشرط تفّرغ صاحب العمل إلدارة المنشأة أو  العمل 

تعيين عماني في اإلدارة.

يجوز للعاملين بالعمل الجزئي التسجيل في نظام الـتأمينات   •
االجتماعية.

ألزامية توفير التأمينات الالزمة )ضد إصابة العمل( للعاملين   •
بنظام العمل الجزئي.

السماح بتعدد الوظائف المسّجلة في وزارة القوى العاملة   •
في حال العمل الجزئي.

أ-  تمكين الطلب
يواجه سوق العمل العديد من التحديات التي تصعب على الباحثين 
انتهاز الفرص المناسبة لهم، فاحتياجات أصحاب  عن العمل إيجاد أو 
األعمال ال تتواءم مع مستويات العرض المتواجدة في سوق العمل. 
القوانين  بعض  تحسين  السوق  يتطلب  التحديات  هذه  ولمعالجة 
سبيل  فعلى  مرونة.  أكثر  الوطنية  العمالة  حركة  لجعل  واألنظمة 
العمل  توافر  إمكانية  على  تؤثر  الحالية  السياسات  بعض  المثال، 
الجزئي والمؤقت التي يمكن أن يفتح مجاالت جديدة للتشغيل. كما 
أنه ثمة حاجة إلى تدعيم سياسات التشغيل المحلية )مثال: سياسة 
التحديات، هذه  وبمعالجة  الوطنية.  العمالة  من  لالنتفاع   التعمين( 
 ستزداد كفاءة وفعالية الطلب للقوى العاملة في مختلف القطاعات 

االقتصادية.

وتعزيز  الجزئي  والعمل  المؤقت  العمل  إجراءات  تسهيل   -1
مرونة حركة القوى العاملة

الوقت  بعض  للعمل  فرص  توفير  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
عمل  عن  والباحثين  للعاملين  الخاص  بالقطاع  الجزئي(  )العمل 
العاملة  القوى  حركة  مرونة  تعزيز  إلى  باإلضافة  العمانيين،  من 
غير العمانية بين المنشآت المنتسبة والمسجلة لذات الجهة، كما 
تهدف إلى السماح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بتراخيص 

مؤقته في بعض المهن التخصصية.

ج. تسهيل عملّية التنسيق بين العرض والّطلب
     تعـزيـز فعالّية سـوق العمـل

توفير فرص عمل من خالل دعم المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة  •

تعزيز تمثيل القطاعات االقتصادية للربط بين العرض والطلب في سوق العمل  •

مواءمة تعريف الباحث عن عمل مع تعريف منّظمة العمل الدولّية  •

توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين عن عمل  •

جعل القطاع الخاّص أكثر جاذبّية للقوى العاملة الوطنّية باستحداث حزم تحفيزية   •

استحداث آليات جديدة لمعالجة الخالفات العمالية   •

أ.  تمكين الّطـلـب
    احتيـاجـات أصحاب العـمـل

سياسات توظيف مرتبطة بالعمل الجـزئي   •
والمؤّقت وتعزيز مرونة حركة القـوى العاملة

سياسات تعمين تدريجية وفًقا لطبيعة كّل   •
قطاع

تنظيم عملّية إصدار تراخيص العمل  •

ب
الطــلـ

ض
عــــر

ال

االتـــزان

ب. تعـزيـــز العـرض
      احتياجـات البـاحثين عن العـمـل

•  تطوير وتحديث المعايير المهنّية

وضع منظومة وطنية للمؤهـالت  •

برامج تدريب القيادات الوسطى والعليا  •

تعزيز حوكمة معاهد التدريب المهني   •
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وزارة القـوى العــامـلةالجهات المنفذة  •

وزارة التجارة والصناعة الجهـات المعنية  •

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه  •

وزارة الصحة   •

شرطة عمان السلطانية  •

هيئة تقنية المعلومات   •

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

حزمة تسهيالت للعاملين في قطاع اإلنشاءات  -3

يواجه قطاع اإلنشاءات العديد من التحديات في تحقيق نسب 
التعمين المقررة, كون العديد من المهن مرتبطة بالفترة الزمنية 
لتنفيذ المشاريع, باإلضافة إلى عدم توافر عناصر الجذب للقوى 
العاملة الوطنية. وعليه جاءت هذه المبادرة بمقترح التدرج في 
نسب التعمين المقررة لقطاع اإلنشاءات ليكون مرنا بما يتوافق 

مع احتياجات ومتطلبات النمو االقتصادي للقطاع.

العمل  ألصحاب  خيارات  عدة  توفير  إلى  المبادرة  تسعى  كذلك 
األمر  الصغيرة،  المؤسسات  مراعاة  مع  النسب  تلك  إلى  للوصول 
المستترة  التجارة  من  والحد  القطاع  تنظيم  في  سيسهم  الذي 
بالتنسيق  المدربة والمؤهلة  الوطنية  العاملة  القوى  وتعزيز وجود 

مع الصندوق الوطني للتدريب.

ويندرج في إطار هذه المبادرة التفاصيل التالية:

البدء بنسبة تعمين 10% ورفعها تدريجيا إلى 15% بحلول 2020م.  •

الحد من األعمال غير المنظمة وإتاحة فرص التدريب والتأهيل   •
للقوى العاملة في قطاع اإلنشاءات. 

الحد من التجارة المستترة.  •

للعمانيين،  عمل  فرص  توفير  من  بداية  اإلجراءات  تسلسل   •
وصوال إلى فرض رسوم )مساهمة تدريب( للباحثين عن عمل 

على الشركات التي لم تصل إلى نسب التعمين التدريجية.

خدمات  وعّمال  السائقين  بتوفير  معنية  شركات  تأسيس   •
الصيانة من جميع الفئات والمستويات. 

تطوير نظام إلكتروني لتنظيم تنفيذ هذا القرار.  •

وزارة القوى العاملة  • الجهات المنفذة

مجلس الوزراء  •
وزارة التجارة والصناعة  •

جمعية المقاولين العمانية  •
االتحاد العام لعمال سلطنة عمان  •

الجهات المعنية

إتاحة فرص العمل الجزئي لطالب المدارس لتشجيعهم على   •
االلتحاق بسوق العمل. 

دعم وتحفيز العمل الجزئي من قبل المؤسسات التعليمية.  •

الجزئي  العمل  قرار  تنفيذ  لتنظيم  إلكتروني  نظام  تطوير   •
والتراخيص المؤقتة.

القوى  حركة  مرونة  بتعزيز  المبادرة  من  الثاني  القسم  يعنى 
العاملة، فقانون العمل الحالي يحد من حركة القوى العاملة بين 
الجهات المنتسبة والمسجلة لذات الجهة، مما يؤدي إلى تشغيل 
التكاليف  إلى  باإلضافة  المؤقتة  الثغرات  لسد  إضافية  عمالة 

الناتجة عنها.

نسبة  ارتفاع  هي  المبادرة  عن  ستنتج  التي  التأثيرات  أهم  من 
العاملين العمانيين، باإلضافة إلى خفض نسبة الباحثين عن عمل، 
لطالب  المبادرة  هذه  ستسمح  أيضا  بالسوق.  التجارة  وتحفيز 
تعزيز  في  يساهم  مما  الجزئي  بالعمل  والجامعات  المدارس 

منظور وأخالقيات سوق العمل لدى هؤالء الطالب.

وزارة القوى العاملة  • الجهات المنفذة

وزارة التربية والتعليم  •

وزارة التعليم العالي  •

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  •

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •

الجهات المعنية

التنظيم اإللكتروني لسالسة تدفق رأس المال البشري )بوابة   -2
إلكترونية موحدة لتسهيل عملية إصدار تراخيص العمل(

تهدف المبادرة إلى تسهيل إنجاز معامالت التراخيص اإللكترونية 
عن طريق الربط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وستسهم 
إلى  البشرية بسالسة وفعالية  الكوادر  المبادرة في جذب  هذه 
السلطنة، وتتضمن المبادرة عددا من المقترحات األساسية من 

ضمنها:

التكامل مع مبادرة المركز الوطني للتشغيل لتحسين عملية   •
التشغيل الحالية من خالل بوابة إلكترونية موحدة. 

عمل  بيئة  ستوفر  التي  والتشريعات  القوانين  بعض  تعديل   •
أفضل.

القوى  لتمكين  والعليا  الوسطى  القيادات  لتدريب  برامج  إعداد 
العاملة الوطنية من تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص.

وإدارتها  المهنية  المعايير  لوضع  مستدام  نظام  إنشاء   -5
وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثالثة المستهدفة

المعايير المهنية هي مجموعة المهارات، والمعارف، والقيم التي 
تحدد سمات ومواصفات وشروط العاملين في المهن المختلفة. 
القطاع  احتياجات  على  بناًء  وتحديثها  وتطويرها  إعدادها  ويتم 
الخاص لتحقيق المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومواصفات 
الخريجين، ويتم اعتماد هذه المعايير المهنية كأساس ومنطلق 
لتطوير المناهج الدراسية وتأهيل الملتحقين بمؤسسات التعليم 

العالي، وتصميم برامج التدريب المتخصصة.

عليها  ُتبنى  وطنية  مهنية  معايير  وجود  أهمية  من  وانطالقا 
جميع  في  العاملة  القوى  لجميع  مهنية  قياسية  اختبارات 
المهنية(  واالختبارات  المعايير  )مركز  إنشاء  تم  فقد  المجاالت، 
بوزارة القوى العاملة والذي قام بتطوير 60 معيارا و10 اختبارات 
من  العديد  واجه  المركز  أن  إال  المجاالت،  مختلف  في  مهنية 
الموارد  إلى محدودية  نظرا  المعايير  لتفعيل وتحديث  التحديات 
للقطاع  اإللزامي  التشريع  المركز، وكذلك غياب  لتفعيل  الالزمة 
الخاص لاللتزام بهذه المعايير كأساس للتشغيل ووضع مواصفات 

المهن.

وتهدف المبادرة إلى تطوير نظام مستدام لمعايير مهنية حديثة 
ليكون )مركز المعايير واالختبارات المهنية( الجهة المعنية بوضع 
المعارف،  من  مجموعة  وفق  المختلفة  المهن  ومعايير  أسس 
والعالمية،  المحلية  المعايير  يتوافق مع  بما  والمهارات، والقيم 
المهنية  للمعايير  الوطنية  لالختبارات  مركزا  يكون  أن  وكذلك 
سوق  متطلبات  مع  العاملة  القوى  ومواءمة  كفاءة  لتقييم 
العمل بالتعاون والتنسيق مع مجموعات ممثلة لكل قطاع من 

القطاعات االقتصادية المستهدفة.

وزارة القوى العاملة   •
الصندوق الوطني للتدريب  •

الجهات المنفذة

وزارة التعليم العالي  •
وزارة التجارة والصناعة  •

وزارة السياحة  •
وزارة النقل واالتصاالت  •

مجلس التعليم  •
الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •
مؤسسات التدريب الخاصة  •

الجهات المعنية

تدعيم سياسات التشغيل الوطنية )سياسات التعمين(   -4

تأتي هذه المبادرة بهدف مراجعة سياسات التعمين للقطاعات 
الثالثة )السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية( بما 
يتناسب مع االحتياجات الحالية لسوق العمل ومتطلبات التنمية 
المستدامة مما يسهم في دعم نمو القطاعات بحيث تتوافق 
مع الجهود الوطنية الساعية لتزويد الكادر الوطني بالخبرات في 

جميع مستويات المهارة. 

وتتضمن المبادرة التفاصيل التالية:

الثالثــة  للقطاعــات  المحــددة  التعميـــن  نســب  في  التــدرج   •
)السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات  التحويلية(.

التعمين  بسياسات  المرتبطة  واألنظمة  السياسات  تحديث   •
بما يتوافق مع محددات المبادرة.

القوى  الفعلية من  واحتياجاتها  القطاعات  دراسة متطلبات   •
العاملة الوطنية مع األخذ باالعتبار التحديات التي تواجه هذه 

القطاعات في تحقيق نسب التعمين الحالية.

ممارساتها  لتطوير  القطاعات  مؤسسات  وتحفيز  تشجيع   •
والتزامها باللوائح المعنية بالتعمين.

العاملة  القوى  لتمكين  والتأهيل  التدريب  برامج  تفعيل   •
الوطنية بما يتوافق مع احتياجات تلك القطاعات.

وزارة القوى العاملة  • الجهات المنفذة

وزارة النقل واالتصاالت  •
وزارة التجارة والصناعة  •

وزارة السياحة  •
الجهات الممثلة للقطاعات  •

الجهات المعنية

ب- تعزيز العرض )تنمية الموارد البشرية(

االقتصاد.  ونمو  النجاح  عوامل  أهم  من  البشرية  الموارد  تعتبر 
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تنمية وتدريب الكوادر البشرية للوصول 
العمل  سوق  ويواجه  المطلوبة.  العملية  الكفاءة  مستوى  إلى 
عليه  الطلب،  توقعات  مع  العرض  كفاءات  مواءمة  في  صعوبة 
الوطنية سيعمل  العاملة  القوى  وإمكانيات  كفاءات  تطوير  فإن 
أهم  ومن  والطلب.  العرض  بين  الموجودة  الفجوة  سد  على 
الجوانب التي ينبغي التركيز عليها لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة 
عالية هو تحديث وتطوير المعايير المهنية، وتمكين التواصل بين 
ممثلي القطاعات والمنظومة التعليمية، وتحسين جودة البرامج 
التدريبية وتطابقها مع احتياجات السوق،والحصول على االعتراف 
والتدريبية، كذلك  والمهنية  األكاديمية  البرامج  لمختلف  الدولي 
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سوق  متطلبات  مع  الخريجين  مواءمة  إمكانية  تعزيز    -7
العمل من خالل رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس 

األمناء واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي

واإلدارة  األمناء  مجالس  في  الخاص  القطاع  تمثيل  يعتبر 
بشكل  المهني  التدريب  ومراكز  التقنية  الكليات  على  المشرفة 
األمر  ونوعيًا،  كميًا  كاف  غير  العالي  التعليم  ومؤسسات  خاص 
الذي أوجد فجوة في التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات 

التعليمية والتدريبية.

في  الخاص  القطاع  دور  تعزيز  إلى  المبادرة  هذه  تهدف  ولهذا 
لتوفير  بينهما  التعاون  مستوى  ورفع  واإلدارة  األمناء  مجالس 
تخصصات ومناهج وبرامج تدريبية موائمة لممارسات العمل في 

القطاعات المختصة.

ستعمل هذه المبادرة على رفع نسبة تمثيل القطاع الخاص في 
مجالس األمناء واإلدارة إلى نسبة ال تقل عن 50 % من إجمالي 
نوعيًا  الخاص  القطاع  تمثيل  بتعزيز  يتعلق  فيما  أّما  التمثيل. 
سيتم  والتدريبية  التعليمية  للمؤسسات  التنظيمية  اللوائح  فإن 
مثل  المجالس،  ممثلي  ومسؤوليات  مهام  لتعكس  تعديلها 
تسهيل تأهيل المتدربين لبيئة العمل والتعاون لتسهيل مشاركة 

مؤسسات القطاع في برامج المسؤولية االجتماعية.

وزارة القوى العاملة  •
وزارة التعليم العالي  •

الجهات المنفذة

وزارة التربية والتعليم  •
مجلس التعليم  •

الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي  •

الجهات المعنية

لتمكين  القيادي  للتطوير  الوطني  البرنامج  تدشين   -8
اإلدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص

من   %79 يقارب  ما  حاليا  العمانية  غير  العاملة  القوى  تشّكل 
تواجه  بينما  الخاص،  القطاع  في  والقيادية  اإلشرافية  الوظائف 
وفي  الوظائف،  هذه  لشغل  تحديا  الوطنية  العاملة  القوى 
المقابل يرى القطاع الخاص أنه يواجه تحديات في إعداد القوى 
العاملة الوطنية، وتدريبهم لهذه المناصب، األمر الذي يستوجب 
وجود مبادرة تؤهلهم لشغل هذه المناصب القيادية، واستدامة 

التعمين في مؤسسات القطاع.

لشغل  الوطنية  العاملة  القوى  تمكين  إلى  المبادرة  تهدف 
اختيار  الخاص من خالل  القطاع  والعليا في  الوسطى  الوظائف 

تعزيز قدرة الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي الستكمال   -6
اإلطار العماني للمؤهالت وتنفيذه وتمكينها من تطبيق 
األكاديمي  التعليم  قطاعات  جميع  على  االعتماد  نظام 

والتقني والمهني )بما في ذلك الشهادات التخصصية(

المرسوم  بموجب  األكاديمي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  أنشئت 
المرسوم  هذا  حّدد  وقد  2010/54م.  رقم  السامي  السلطاني 
نطاق عمل الهيئة بأنشطة ضمان الجودة واالعتماد المتعلقة بـ 
ن أن االختصاص العام للهيئة يتعلق بتنظيم  »التعليم العالي«، وبيَّ
جودة »التعليم العالي« بالسلطنة، بما يضمن له االستمرار في 
المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع 

مؤسسات »التعليم العالي« على تحسين جودتها الداخلية.

تشمل  ال  الحالية  الهيئة  اختصاصات  فإن  األساس،  هذا  وعلى 
هذا،  ومع  التدريبية،  والمؤسسات  والمدرسي  المهني  التعليم 
فقد شملت أنشطة الهيئة منظومة التعليم التقني الذي تقدمه 
الكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة؛ كونها تطرح برامج 
الوطني  فة ضمن اإلطار  إلى الحصول على شهادات ُمعرَّ تؤدي 

للمؤهالت، كالدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس.

 كما شملت أنشطة الهيئة عددا من المؤسسات التعليمية التي 
التعليم  يغلب عليها الطابع المهني والتدريب العملي، أكثر من 
الدفاع،  لوزارة  التابعة  العسكرية  كالمؤسسات  األكاديمي، 

وأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. 

األكاديمية  المؤهالت  بكافة  االعتراف  إلى  المبادرة  تهدف 
بالنفع على قرابة 131,760 طالبا وطالبة  والمهنية مما سيعود 

من الملتحقين حاليًا ببرامج الدراسات العليا.

وعليه، يتطلب األمر إصدار مرسوم سلطاني لتوسيع صالحيات 
منظومة  اعتماد  لتشمل  األكاديمي  لالعتماد  العمانية  الهيئة 
البشرية  الموارد  تنقصها  الهيئة  بأن  علما،  المهنية،  المؤهالت 
الكافية لتحقيق المرجو من المبادرة، لذلك يجب تدعيم هيكلها 
التنظيمي ليشمل الخبرات التي سيتم توظيفها لتنفيذ صالحياتها 

القائمة والمضافة.

مجلس التعليم  •
الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي  •

الجهات المنفذة

وزارة التعليم العالي  •
وزارة القوى العاملة  •

وزارة التربية والتعليم  •
الوزارات المرتبطة بمؤسسات تعليمية   •

شرطة عمان السلطانية  •

الجهات المعنية

الكوادر العمانية المؤهلة التي تتوافر فيها المواصفات القيادية 
للمشاركة في البرنامج.

وزارة القوى العاملة  •

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة   •

الصندوق الوطني للتدريب  •

الجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية  •

الجهات المنفذة

منشآت القطاع الخاص  • الجهات المعنية

تسهيل عملية التنسيق بين العرض والطلب ج- 

سيؤدي التنسيق بين العرض والطلب إلى توحيد وتضافر الجهود 
كافة في سبيل تنظيم عملية تحديد االحتياجات الفعلية لسوق 

العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة. 

ويواجه سوق العمل بعض التحديات المرتبطة بتوقعات العرض 
وطنية  عاملة  قوى  على  الطلب  مستوى  أن  حيث  والطلب، 
الموجود.  العرض  ازدياد مقارنة بمستوى  أعلى في  ذات كفاءة 
ولمعالجة ذلك ينبغي توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين 
عن عمل عن طريق توفير فرص عمل من خالل دعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى تشجيعهم لاللتحاق بالقطاع 
الخاص من خالل زيادة جاذبيته وتوفير حوافز مجزية للعاملين فيه.

توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل )المركز الوطني   -9
للتشغيل(

عمل  عن  الباحثين  تشغيل  بعملية  حاليا  متعددة  جهات  تقوم 
والجهات  المدنية  الخدمة  ووزارة  العاملة  القوى  وزارة  وهي 
العسكرية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، مما ترتب عليه 
وجود العديد من التحديات، منها عدم توفر قاعدة بيانات موحدة 
للباحثين عن عمل، ومحدودية خدمات التوجيه واإلرشاد المهني 
تشتت  إلى  النهاية  في  تؤدي  التي  التحديات  من  وغيرها  لهم، 

الجهود وعدم تحقيق األهداف المرجوة.

بناًء على ذلك، فإن توحيد جهود التشغيل على المستوى المحلي 
يعتبر أمرا ضروريا من أجل دعم العرض والطلب على فرص العمل 
في السلطنة والتنسيق الفّعال بينهما. وستشمل مهام المبادرة 
توحيد قاعدة بيانات بمعايير عالمية لتصنيف الباحثين عن عمل، 
وتقديم خدمات التدريب من أجل التشغيل خاصة لدى مؤسسات 
الخدمات  )السياحة،  المستهدفة  القطاعات  الخاص في  القطاع 
ومتابعة  رصد  إلى  باإلضافة  التحويلية(،  الصناعات  اللوجستية، 

وضع الباحثين عن عمل الذين يتم تشغيلهم.

وزارة القوى العاملة  • الجهات المنفذة

مجلس الوزراء  •
وزارة التعليم العالي  •

وزارة الخدمة المدنية  •
وزارة التربية والتعليم  •

الصندوق الوطني للتدريب  •
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة  •

الجهات المعنية

10- تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية
بين  أقل من %12  إلى  الخاص  القطاع  التعمين في  تدنت نسبة 
بأن  العاملة  القوى  وزارة  أوضحت  حيث  -2010م،   2006 األعوام 
140,025 من المواطنين قدموا استقاالتهم من منشآت القطاع 
 83,000 إلى  باإلضافة  الحكومي،  القطاع  إلى  لينتقلوا  الخاص 
إلى  ذلك  ويعزى  2014-2016م.  األعوام  بين  استقالوا  مواطن 
والتخطيط  الوظيفي،  واألمان  التقاعد،  وميزات  األجور،  تفاوت 
إضافة  المصرفية،  البنوك  من  االئتمانية  والتسهيالت  المهني، 
القطاع  في  العمل  ساعات  وقلة  المدفوعة،  اإلجازات  إلى 

الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص.

ولهذا تهدف المبادرة إلى رفع نسبة القوى العاملة الوطنية في 
القطاع الخاص من 12,3% في 2015م إلى 20% بحلول 2020م. كما 
تتطلع المبادرة للنظر في تحسين نظام التقاعد في القطاع الخاص 
وإنشاء نظام معايير التعامل في بيئة العمل لقياس أداء وجاذبية 
استمرار  لضمان  سكنية  وحدات  توفير  إلى  إضافة  المنشآت، 
عاملة  قوى  واستقطاب  عملهم  رأس  على  الحاليين  العاملين 
التعطل(  )ضد  صندوق  إنشاء  إلى  أيضا  المبادرة  وتهدف  جديدة. 
إرادتهم،  عن  خارجة  ألسباب  وظائفهم  فقدوا  الذين  للعاملين 
على أن يتم إدارة هذا الصندوق من قبل الهيئة العامة للتأمينات 
الصندوق  لتمويل  خيارات  عدة  مناقشة  تمت  كما  االجتماعية. 
)نسبة متدرجة من دخل العمال أو زيادة رسوم خدمات استقدام 
الخاص(.  القطاع  قبل  من  تمويل  أو  العمانية  غير  العاملة  القوى 

ويتطلب موضوع الصندوق مزيدا من الدراسات والبحوث.

وزارة القوى العاملة  •
الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  •

الجهات المنفذة

وزارة التجارة والصناعة  •
غرفة تجارة وصناعة عمان  •

االتحاد العام لعمال سلطنة عمان  •
الجمعيات والمؤسسات المهنية  •

الجهات المعنية

11- تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل

أحكام  صدور  أو  العمالية  القضايا  أحكام  إصدار  فترة  طول  أثر 
في  التجارية  األعمال  ممارسة  سهولة  على  سلبًا  متضاربة 
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والمصالحة لحل القضايا السلمية، وفحص وتصفية القضايا كّما 
ونوعا ليتم فرزها قبل أن يتم تصعيدها إلى المحكمة العليا. 

وستؤدي المبادرة إلى جلب العديد من المنافع، منها رفع كفاءة 
القضاة المعنيين في قطاع سوق العمل والتشغيل وموظفي 
وخفض  األحكام،  توافق  مستوى  ورفع  العاملة،  القوى  وزارة 
الفترة الزمنية لحل النزاعات إلى ما يقارب 200 يوم، مما سيؤدي 

إلى دعم بيئة األعمال واالرتقاء بسوق العمل والتشغيل.

المجلس األعلى للقضاءالجهات المنفذة  •
وزارة القوى العاملة  •

الجهات المعنية
مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء  •

غرفة تجارة وصناعة عمان  •
االتحاد العام لعمال سلطنة عمان  •

12- توفير فرص عمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في  النمو  لتحفيز  التخصصية  القطاعات  لدعم  حاجة  هناك 
عن  وسينتج  المستدامة،  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
ذلك إيجاد فرص عمل دائمة ودعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
تهدف  كما  العمل.  سوق  في  والطلب  العرض  بين  والتنسيق 
هذه المبادرة أيضا إلى إنشاء برنامج محّفز للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الناشئة من أجل دعم أصحاب العمل بفرص جديدة 
للبدء بمشاريعهم االبتكارية واالنتاجية. عالوة على ذلك، تسعى 
عمانيون  أفراد  ويديرها  يملكها  مؤسسات  إنشاء  إلى  المبادرة 

لتسهم في الناتج المحلي.
ثالث  للمبادرة من خالل  الرئيسية  الخطوات  تنفيذ  عملية  وتتم 

مراحل:

من  العمل  عن  الباحثين  اختيار  في  تتمثل  األولى:  المرحلة   )1
تصنيف  ويتم  فأعلى،  العام  التعليم  دبلوم  شهادة  حملة 

المترشحين حسب المعايير المحددة.

للمؤسسات  المناسبة  الفرص  تجميع  الثانية:  المرحلة   )2
الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني من قبل الجهات 

الحكومية ذات العالقة إليجاد الفرص المالئمة للمشاريع.

العامة  الهيئة  من  بمستشارين  االستعانة  الثالثة:  المرحلة   )3
لتنظيم  )ريادة(  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية 

وتنفيذ األعمال.

لتنمية  العامة  الهيئة  مهام  ضمن  المبادرة  هذه  وستكون 
إلى  ستحتاج  والتي  )ريادة(،  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
المناسبة،  الفرص  وتجميع  وااللتزام  المصلحة،  أصحاب  توجيه 
قـــرابة  البـرنــامـج  يـوفــر  أن  المتــوقــع  األعمــــال. ومن  ومـطابـقـة 
1878فرصة عمل، وسيسهم في الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة 

قدرها 13.5 مليون ر.ع. بحلول 2020م.

سريعة  حلول  إيجاد  إلى  تحتاج  العّمالية  فالنزاعات  السلطنة، 
العمل  أصحاب  على  سلبًا  والتأثير  التكاليف  لتقليل  وفّعالة 
والعاملين.ويواجه نظام حل المنازعات في السلطنة العديد من 

التحديات التي تحّد من تطور سوق العمل والتشغيل، ومنها:

عدم مواءمة األحكام القضائية وطول المدة الزمنية لعمليات   •
التقاضي التي تستمر في بعض القضايا لمدة تقارب 600 يوم. 

ارتفاع نسبة النزاعات التي يتم رفعها إلى القضاء، والتي تصل   •
إلى 40% من مجمل النزاعات، ومنها 44% ترفع إلى محكمة 
االستئناف، مما يزيد من طول الفترة الزمنية المطلوبة لحل 

القضية.

معالجة  إلى  تهدف  استراتيجيات  أربع  المبادرة  هذه  وتقدم 
النزاعات المتعلقة بقطاع سوق العمل والتشغيل، وتقليل الفترة 
عدد  خفض  عن  فضال  النزاعات،  في  للبت  المطلوبة  الزمنية 

القضايا المرفوعة للمحاكم، وذلك من خالل ما يلي: 

والمصالحة  التوفيق  لجنة  واختصاصات  عمل  نطاق  توسيع   •
في وزارة العدل لتقوم بالتعامل مع المّدعي والمّدعى عليه 
العاملة،  القوى  وزارة  طرف  من  القضية  رفع  يتم  أن  بعد 

وبالتالي ال تصل القضية للمحاكم. 

إعادة  النزاعات عن طريق  الالزمة لحل  الزمنية  الفترة  خفض   •
توزيع القضاة المختصيين في القضايا العمالية للمناطق التي 
يوجد بها الكثير من القضايا، والقيام بتدريب وتأهيل وتعيين 

قضاة مختصين في القضايا العمالية.

القرارات  أن  حيث  القضايا،  تصعيد  لعملية  معايير  فرض   •
واألحكام يتم إصدارها وفقا لنوع أو تقديرات قيمة القضايا 

على ثالثة مستويات:

من  تقدم  والتي  االبتدائية  المحكمة  األول:  المستوى   )1
تبلغ  التي  القضايا  بحل  وتختص  القضايا.  كافة  خاللها 
قيمتها أقل من 1000 ر.ع. والتي ترتبط بحاالت عدم دفع 
الرواتب في أوقاتها المحددة، والنزاعات المرتبطة بأجور 
العمل  عن  والتغيب  الطبية  والتقارير  اإلضافي  الوقت 

والحضور المتأخر إلى العمل.

محاكم  في  المرحلة  هذه  تقام  الثاني:  المستوى   )2
ر.   100,1 بين  قيمتها  تتراوح  التي  للقضايا  االستئناف 
الخاطئة  اإلقاالت  بقضايا  والمتعلقة  ع.  ر.  و30,000  ع. 
والتعويضات في حاالت اإلصابات الجسدية في مواقع 

العمل واألضرار الناتجة عن إهمال الممتلكات.

المحكمة  في  المرحلة  هذه  تقام  الثالث:  المستوى   )3
العليا للقضايا التي تتجاوز قيمتها 30,000 ر. ع. في حاالت 
ومخالفة  بخرق  المتعلقة  والقضايا  الجماعية  اإلقاالت 

العقود من قبل اإلدارات العليا في الشركات.

المطلوبة  بالتعديالت  متعلقة  قانونية  مقترحات  تقديم   •
لمساندة التركيبة الجديدة مثل إعطاء الصالحية للجنة التحكيم 

الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة الجهات المنّفذة  •
والمتوسطة )ريادة(

وزارة التجارة والصناعةالجهات المعنية  •

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة  •

13- إنشاء جمعيات قطاعية من أجل تمكين عملية التواصل 
والتنسيق في سوق العمل

في الوضع الراهن الزالت الكثير من القطاعات غير ممثلة بشكل 
أدى  مما  المعالم،  واضحة  منّظمة  كيانات  في  ومحدد  واضح 
إلى حدوث فجوة في التواصل بين مؤسسات التعليم والتدريب 

ومنشآت القطاع الخاص، أثرت على تشغيل الباحثين عن عمل.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء ثالث جمعيات قطاعية )السياحة، 
والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية( تعمل كحلقة وصل 
المنشآت  لتمثيل  األخرى  والقطاعات  الحكومية  الجهات  مع 
المصنفة في القطاع، ومعالجة التحديات، وتمثيل القطاع بشكل 
منّظم، وكذلك التنسيق أيضا مع ممثلي القطاع الخاص، وغرفة 
تجارة وصناعة عمان، والمؤسسات المعنية بالقطاع، والمؤسسات 
التعليمية. وتعتبر هذه المبادرة ذات تأثير عاٍل، حيث أنها مرتبطة 

بمبادرات أخرى، وال تتطلب أي نفقات مالية لبدء تنفيذها. 

المؤسسات الرئيسية في القطاعالجهات المنفذة  •

وزارة التنمية االجتماعيةالجهات المعنية  •
غرفة تجارة وصناعة عمان  •

14- اعتماد التعريف الوطني للباحثين عن العمل وتفعيله بما 
يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية

يتضح من الوضع الحالي عدم وجود تعريف وطني موحد للباحثين 
عن عمل في السلطنة. كما أن البيانات في السلطنة ال تتوافق 

البيانات  تباين  إلى  أدى  الدولية، مما  العمل  مع معايير منظمة 
الباحثين  على  التعرف  صعوبة  وكذلك  دقتها،  وعدم  المعلنة، 

الحقيقيين عن عمل، وتحليل التحديات التي تواجه تشغيلهم.

في  عمل  عن  الباحث  تعريف  مواءمة  إلى  المبادرة  وتسعى 
الدولية،  العمل  منظمة  في  المعتمدة  بالتعاريف  السلطنة 
ومستعد  يعمل  ال  )شخص  بأنه  عمل  عن  الباحث  تعّرف  والتي 
ألداء العمل ونشط في البحث عن عمل(. ولكن التعريف الحالي 
المستخدم في السلطنة يعّرف الباحث عن عمل )شخص بدون 
بالعمل ومستعد ألدائه ویقبل  العمل وراغب  عمل وقادر على 
المبادرة  أن یجده(. وأوصت  السائد، دون  به عند مستوى األجر 
المستخدم من قبل منظمة  للتعريف  تعريف مماثل  باستعمال 
بضمان  تعنى  أخرى  بتوصيات  المبادرة  وتأتي  الدولية.  العمل 
لهيكل  العاملة  القوى  وزارة  تقديم  مثل  لها  الفعال  التنفيذ 
الرواتب المناسبة مع المؤهالت، لكي ال يتم استغالل التعريف 
تطابق  التي  المالية  المستحقات  دون  كوادر  لتشغيل  الجديد 
الخاص  القطاع  الشركات في  امتالك  خبراتهم وشهاداتهم، مع 
تتماشى مع  التي  الرواتب  المؤهالت وهيكل  لوائح  تقديم  حق 

خصوصيات الشركة.

بالتغييرات الجديدة  وتقدم المبادرة خطة متكاملة لنشر الوعي 
في التعريف، وآلية إبالغ منظمة العمل الدولية عن أحدث البيانات 
المتعلقة بالسلطنة، كما ستوفر المبادرة بيانات ومعلومات أكثر 

دقة لعمل الدراسات واألبحاث والخطط التنموية. 

وزارة القوى العاملة الجهات المنفذة  •
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة  •

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  •

وزارة الخدمة المدنيةالجهات المعنية  •
القطاع الخاص  •

الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل

تدشين برنامج التمكين القيادي للعمانيين  •
رفع كفاءة مركز المعايير المهنية   •

تطوير المنظومة الوطنية للمؤهالت   •

إصدار القرار الوزاري المعني بتفعيل مبادرة العمل الجزئي2017  •
البدء في تنفيذ مبادرات العمل الجزئي والعمل المؤقت ومرونة حركة العمال  •

اعتماد التعريف الجديد للباحثين عن عمل من قبل الهيئة العـامة لسجل القوى   •
العـاملة والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومـات.

تدشين برنامج »تحفيز« للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  •
بدء البرامج التدريبية المتعلقة بمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق   •

بسوق العمل
إنشاء نظام معـايير التعامل في بيئة العمل لقياس أداء وجاذبية المنشآت في   •

القطاع الخاص
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجالس األمناء إلى %50  •

2018
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الرابعة  الخطوة  أنجز  قد  »تنفيذ«  االقتصادي  التنويع  لتعزيز  الوطني  البرنامج  يكون  )الكتاب(،  هذا  بإصدار 
الفعلي  التنفيذ  ليدخل خطوة جديدة يعّول عليها األمل األكبر، وهي خطوة  للبرنامج،  المرحلة األولى  من 
لمخرجات المختبرات من مبادرات ومشاريع تهدف لتحقيق أهداف التنويع االقتصادي في ثالثة من القطاعات 
المضمنة في الخطة الخمسية التاسعة )2016-2020م( بما يعمل على تعزيز رؤية السلطنة القتصاد متنوع 

وتنمية مستدامة.

إن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة حاسمة، حيث سيتم خاللها تكثيف جهود األطراف المعنية وأصحاب العالقة 
من جهات إشرافية وأصحاب أعمال ومستثمرين للدفع قدمًا بالتنويع االقتصادي للسلطنة، من خالل تنفيذ 

الخـــاتــمـــة:
المشاريع المعتمدة، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة تم االستعانة في وضعها ومتابعة 
تطبيقها بخبراء دوليين محايدين. كما ال يغيب دور المجتمع في هذه المرحلة، كونه يشكل عنصرا أساسيا من 
حركة التنمية، وإشراكه يعتبر جزءًا هاما من عملية التطوير االقتصادي. عليه، فإن هذا الكتاب بكافة تفاصيله 
سيكون متوفرا على الموقع اإللكتروني للبرنامج www.tanfeedh.gov.om، كذلك سيضمن البرنامج اطالع 
المواطنين على مستجدات التنفيذ ومراحله من خالل تقارير سنوية تصدر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، 
بغرض استعراض مراحل سير العمل المرتبط بإنجاز مشاريع ومبادرات البرنامج، والجهود المبذولة من الجهات 
المعنية، والصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ، واآلليات المعتمدة لحلها. ويتوقع أن يصدر أول تقرير 

عن مراحل اإلنجاز في عام 2018م - إن شاء الله تعالى-.

ما قبل سبتمبر 2016

التوجه االستراتيجي:
تحديد نطاق العمل من 
خالل تعريف المجاالت 

االستراتيجية التي سيتم 
التركيز عليها

18 سبتمبر - 26 أكتوبر

حلقات العمل )المختبرات(:
يحضرها المعنيون بالمجال أو 
القطاع لتطويره وايجاد حلول 

مناسبة له

الربع األول 2017

إصدار كتاب برنامج تنفيذ:
تطوير برنامج تنفيذ واضح 

المعالم ينشر للمجتمع في 
وثيقة متكاملة

التطبيق:
تنفيذ الخطة، معالجة 

التحديات، واالستفادة من 
الفرص المتاحة

نشر النتائج:
نشر ما تم التوصل إليه من 
نتائج للرأي العام من خالل 

تقارير دورية

28-30 نوفمبر
المشاركة المجتمعية من خالل 

معرض مفتوح:
مشاركة نتائج حلقات العمل مع 
المجتمع والحصول على  آرائهم 

تجاهها

مؤشرات األداء الرئيسية:
تحديد مؤشرات إدارة األداء 

لمتابعة التطبيق

لجنة دولية وشركة تدقيق:
االستعانة بشركة تدقيق ولجنة 
دولية محايدة للتحقق من النتائج

لم يبدأ العملقيد العملتم االنتهاء

12345678

بدء مرحلة التنفيذ من يناير 2017تم تنفيذ هذه الخطوات حتى ديسمبر 2016

http://www.tanfeedh.gov.om
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قطاع الصناعات التحويلية

الجهة المشاركة م.

الشـركة العمـانية الهـنـدية للسمـاد  1

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 2

الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة 3

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 4

القرية الهندسية 5

المجلس األعلى للتخطيط 6

)Prosper( النماء لالستشارات اإلدارية 7

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة 8

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة 9

الهيئة العامة للتعدين 10

الهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف 11

الهيئة العامة للكهرباء والمياه 12

الهيئة العامة للمناطق الصناعية 13

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء( 14

إمداد للمشاريع والخدمات البترولية 15

)InnoTech( إنو تيك 16

أريج للزيوت النباتية  17

أطياب لالستشمار 18

أوربك 19

بنك التنمية العماني 20

)PAGW( بي أيه جي دبليو 21

)Trowers and Hamlins( تاورز آند هاملنز 22

)TC( تي سي 23

جامعة صحار 24

جمعية البيئة العمانية 25

الجهة المشاركة م.

جمعية المرأة العمــانية بالمضيبي 26

جـنـدال شديد للحديـد والصلـب 27

)Rabinson and Sons( رابنسون آند سنز 28

ريادة 29

شركة جندال شديد للحديد والصلب  30

شرطة عمان السلطانية 31

شركة اسمنت عمان 32

شركة الحصن لإلستثمار 33

شركة الخليج لمواد المعادن 34

شركة العجمي للرخام 35

شركة الغاز العمانية 36

شركة الكهرباء القابضة 37

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م. 38

شركة المحيطات الخمسة ش.م.م 39

شركة المطاحن العمانية 40

شركة النفط العمانية 41

شركة الهائل للسيراميك 42

شركة الهالل للصناعات البالستيكية 43

شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها 44

شركة أوكتال 45

شركة بن سلمان 46

شركة تكامل لالستثمار 47

شركة تنمية نفط عمان 48

شركة راحة 49

شركة زجاج مجان 50

شركة صحار لأللمنيوم 51

قائمة المشـاركين في المختبرات
)حسب األبجدية(
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الجهة المشاركة م.

شركة صناعة الكابالت العمانية 52

شركة عمان لالستثمار والتمويل 53

)KOSO Gulf( شركة كوسو الخليج 54

شركة مسقط الدولية للقار 55

شركة موارد للتعدين 56

غرفة تجارة وصناعة عمان  57

)Green Room( غرين روم 58

فولتامب للطاقة 59

)OMZEST( مؤسسة عمر الزواوي 60

مجلس الدولة 61

مجلس الشورى 62

مجمموعة الصفوة وشركائها 63

مجموعة الحسن  64

مجموعة سيجيت عمان للمركبات 65

مجموعة شركات اليوسف 66

مجموعة نماء 67

مركز اإلبداع الصناعي 68

منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 69

ميناء صحار 70
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قطاع الخدمات اللوجستية

الجهة المشاركة م.
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شركة العمانية للنقل 34

شركة المدينة للخدمات اللوجستية 35

شركة المها اللوجستية 36

شركة بريد عمان  37

شركة تنمية نفط عمان 38

شركة شيبكو 39

شركة صاللة لخدمات الموانئ 40

شركة صاللة للمنطقة الحرة 41

شركة عمان للحوض الجاف 42

شركة عمان للحوض الجاف  43

شركة عمانتل 44

شركة فالي 45

شركة فيتاليتي للخدمات اللوجستية 46

شركة كونا آند نيجل 47

شركة كيمجي رامداس للشحن 48

شركة ميناء الدقم ش.م.ع.م 49

شركة نفط عمان 50

غرفة تجارة وصناعة عمان 51

كلية عمان البحرية الدولية 52

كيمجي رمداس  53

مجلس الدولة 54

مجلس الشورى 55

مجموعة  نبراس 56



129 128

© Tanfeedh 2017 © Tanfeedh 2017

الجهة المشاركة م.
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البنك الوطني العماني 3
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شركة إسكان لالستثمار العقاري 41
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صندوق الرفد 48
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قطاع سوق العمل والتشغيل

الجهة المشاركة م.

األمانة العامة لمجلس الوزراء 1

البوسعيدي ,منصور جمال وشركاؤهم 2

)HIST( إتش آي إس تي 3

االتحاد العام لعمال سلطنة عمان 4
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الجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية 6
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شركة جلفار 34

شركة حيا للمياه 35

شركة شل العمانية للتسويق 36

شركة كيمجي رامداس 37

شركة محسن حيدر درويش 38

صاروج 39

عمان لإلبحار 40

غرفة تجارة وصناعة عمان 41
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