
2020

تــقـريــر
قطــاعـات 
الـتــنــويــع
االقتصادي



3

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

“The policies followed by our government to encourage all 
non-oil sectors are now visible ... We can already see the 
projects which have been completed and those on-going. 
These will all lead to an increase in the national income and 
will provide larger opportunities for work and training.” 

QQQQQQ QQQ QQQQ  
“QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQQ”

»سنحافُظ على مصالِحنا الوطنيِة باعتباِرها أهمَّ ثوابِت المرحلِة 
القادمِة التي حددْت مساراِتها وأهدافـَها »رؤيُة ُعمان 2040« سعيًا 
مجسدًة  الحياِة،  مجاالِت  كافة  في  نوعيٍة  تحوالٍت  إحداِث  إلى 
اإلرادَة الوطنيَة الجامعة. إنَّ إنجاَح هذِه الرؤيِة مسؤوليُتنا جميعًا 
أبناَء هذا الوطِن العزيِز - دوَن استثناء، كٌل في موقِعه، وفي   -

حدوِد إمكاناِته ومسؤولياِته«

من النطق السامي

هيثم بن طارق
سلطان ُعمان



 قـــــائـــمــة
المحتويات

٧٥٩ الخدمات اللوجستيةالمـــقـدمــــة

١٥٧٩ سوق العملالصناعات التحويلية
والتشغيـل

٩٣ ٣٧ بيـئة األعمــالالسيــاحة

١١٥ الثروة السمكية

١٤١ الطاقـة

١٦١ التعديـن

٢٢١ تقنية المعلومات 
واالتصاالت

٢٣٩
نبذة تعريفية عن 

وحدة متابعة تنفيذ 
رؤيـــة ُعمـــان ٢0٤0
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مـقـدمــة
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المقدمة
”رؤية  إلطالق  تمهيدية  كخطوة   2016 عام  )تنفيذ(  االقتصادي  التنويع  لتعزيز  الوطني  البرنامج  إطالق  تم 
والتنمية،  االقتصاد  والمجتمع،  اإلنسان  األربعة:  محاورها  أبرز  أحد  االقتصاد  يعتبر  التي   “2040 ُعمان 
إلى  للوصول  الوطنية  البرامج  كافة  منها  تنطلق  والتي  المؤسسي،  واألداء  الحوكمة  المستدامة،  البيئة 
مستهدفات الرؤية، ولذلك فقد جاء البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي كمدخل اقتصادي 
والكفاءة  الفاعلية  لمستوى  لها  الُممّكنة  والقطاعات  االقتصادية  بالقطاعات  الوصول  بهدف  للرؤية 
للتنمية خالل  االقتصاد كقاطرة  التركيز على  المرتقبة منها في ظل  األدوار  الذي يمّكنها من استيعاب 
العقدين القادمين، ومن هنا تم تطوير هذا القطاع الحيوي ليعمل وفقًا للمسارات العالمية السائدة من 
تخطيط حديث يرتكز على المزايا التنافسية ويرّكز على التكامل مع الجهود الرامية لتمكين الشباب من 
االنخراط في اإلنتاج عبر الوظائف التي تتيحها المبادرات والمشاريع أو من خالل التوسع في ريادة األعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى تمكين القائمين على إدارة القطاع ومتابعة مؤشراته من 
تطوير لوحات قياس األداء وبناء المؤشرات وتطوير نماذج المتابعة وفقًا ألحدث المنهجيات المعمول بها 

عالميًا.

الخمسية  الخطة  المندرجة ضمن  القطاعات  التنويع االقتصادي في  البرنامج لتسريع وتيرة  انطلق  وقد 
قبل  من  إعدادها  تم  محددة  ومشاريع  مبادرات  تنفيذ  تتضمن  آليات  وضع  خالل  من  وذلك  التاسعة، 
المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد الحلول للتحديات التي 

تواجهها.

الصادر   )2016/50( رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  إنشاء  وجاء 
بتاريخ 17 أكتوبر 2016 لمتابعة تنفيذ مخرجات البرنامج وتقديم الدعم الالزم للجهات الحكومية ومتابعة 
تقييم األداء، لتحقيق النتائج المرجوة في المجاالت الرئيسية ذات األولوية الوطنية، حيث عملت الوحدة 
األداء  مؤشرات  لوحة  ضمن  والمشاريع  المبادرات  متابعة  على  الماضية  األربع  السنوات  خالل  السابقة 
كما  المعنية.  الجهات  مع  بالتعاون  أخرى  اقتصادية  لقطاعات  مختبرات  وإقامة  االقتصادية  للقطاعات 
لعرض  وذلك   ،2019 عام  في  آخرها  كان  سنوية  وتقارير  المختبرات  لمخرجات  كتيبات  إصدار  على  عملت 

مستجدات المبادرات والمشاريع ضمن القطاعات االقتصادية. 

رؤية ُعمان 2040

-2021 الفــترة  للتخطـيط االقتصادي واالجتماعي للسلطـنة خـالل  الوطني  المرجع   2040 رؤية ُعمان  تـعد 
من  سامية  وبإرادة  للتنمية.  الخمسـية  والخطط  القطاعــية  الوطـنية  االستراتيجـــيات  تنبثـق  ومنها   ،2040
لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ حرص على إنفاذها حضرة صاحب 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ.

ُأعّدت رؤية ُعمان 2040 من خالل مشاركة مجتمعية واسعة، وقد تم اعتماد وثيقة الرؤية من لدن المقام 
السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ في نهاية عام 2020، وتم 

إعالن العمل بها في مطلع يناير 2021 ليتم العمل عليها منذ بداية عام 2021 ولغاية 2040. 

مسار رؤية ُعمان 2040

تم تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع المالية ليصبح برنامجًا مستقاًل )البرنامج الوطني للتوازن المالي( يتبع وزارة 
المالية وتتم متابعة مبادراته ومشاريعه من خالل لوحة مؤشرات أداء منفصلة.

تم إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعمان ٢0٤0  بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/100  الصادر في  
ُتمكنها  والمهام  االختصاصات  من  مجموعة  إليها  أسندت  وقد  الوزراء  مجلس  وتتبع   2020 أغسطس   18
وعبر  دقيقة  ومؤشرات  عمل  نماذج  خالل  من  الرؤية  عن  المنبثقة  التنفيذية  البرامج  تنفيذ  متابعة  من 
لوحة قياس مركزية لألداء، تتابع األعمال التي تنفذها مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأدوار كافة 
قطاعات الدولةـ  فيما يخص تنفيذ برامج الرؤيةـ  كاًل في نطاق اختصاصاته ومهام عمله، باإلضافة لتقديم 
الجهات،  بين كافة  التكاملية  تواجهها مع ضمان  التي  للتحديات  المناسبة  الحلول  الالزم وطرح  الدعم 
سعيًا لضمان تحقيق رؤية ُعمان 2040. وقد شرعت الوحدة في تطوير منهجيات متابعتها ألولويات الرؤية 

ومستهدفاتها للمرحلة القادمة بإذن اهلل تعالى.

الصناعات التحويلية

تقنية المعلومات واالتصاالت

السياحة

سوق العمل والتشغيلالخدمات اللوجستية

بيئة األعمال

الطاقةالثروة السمكية

التعدين

المالية

إعداد وصياغة
رؤية ُعمان ٢0٤0

)٢0٢-١٩0١٥(

إطالق رؤية ُعمان ٢0٤0 
في ١٥ ديسمبر ٢0٢0

مرسوم سلطاني 
رقم )١00 /٢0٢0(

بإنشاء وحدة متابعة 
تنفيذ رؤية ُعمان ٢0٤0 



11 10

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

أهداف الورش:

ورفع  االستعداد  أجل  من  للوحدة  بالنسبة  هامة  تمهيدية  كخطوة 
متابعة  منهجيات  مع  للتعامل  للدولة  اإلداري  الجهاز  وحدات  جاهزية 
أولويات ومستهدفات رؤية ُعمان 2040، فقد عملت الوحدة منذ تأسيسها 
في أغسطس 2020 على تصميم وتنفيذ مجموعة من ورش العمل 
المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات االقتصادية، 
هذه  إلى  منها  والخبرة  المعرفة  لنقل  متكامل  برنامج  من  كجزء 
المبادرات  تطوير  ونموذج  العمل  منهجيات  لنقل  باإلضافة  الجهات، 
وآلية تحديد المستهدفات وبناء المؤشرات وآلية المتابعة. واستهدفت 
وذلك  أولى،  كمرحلة  االقتصادية  بالقطاعات  المعنية  الجهات  الورش 
تعمل  بينما  االقتصادي.  التنويع  ومشاريع  مبادرات  استكمال  أجل  من 
األداء  مؤشرات  في  التقدم  متابعة  مواصلة  على  االقتصاد  وزارة 
في مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي 

)تنفيذ(، ومتابعة مخرجات البرنامج لضمان تحقيق مستهدفاته.

االقتصادي  التنويع  ومشاريع  لمبادرات  التنفيذي  بالموقف  المعنية  الجهات  مشاركة   •
ألهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف الرؤية.

متابعة  في  االستمرارية  لضمان  المعنية  الجهات  مع  مشترك  عمل  إطار  على  التوافق   •
تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع االقتصادي، وإيجاد آلية متابعة ومساندة لبرامج أولويات 

الرؤية وتهيئة المؤسسات للمرحلة القادمة.

تنفيذ  لمتابعة  واضحة  أداء  بمؤشرات  تفصيلية  عمل  خطط  إلعداد  الالزمة  الخبرات  نقل   •
البرامج والمشاريع المتعلقة بتحقيق أولويات الرؤية. 

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

يهدف هذا التقرير لعرض مستجدات مبادرات ومشاريع التنويع 

التنفيذ  دعم  وحدة  تابعت  حيث   ،2020 عام  خالل  االقتصادي 

والمتابعة ـ آنذاك ـ سير العمل في تلك المبادرات والمشاريع إلى 

وحدة  واستحداث  للدولة  اإلداري  الجهاز  هيكلة  إعادة  تمت  أن 

تبّنت  وقد   .2020 في أغسطس   “ 2040 عُمان  ”رؤية  تنفيذ  متابعة 

الوحدة السابقة منهجية الشفافية والمصداقية والتركيز على 

اإلنجازات المتحققة في نشر المستجدات المتعلقة بالمبادرات 

مؤشرات  لذكر  التقرير  هذا  وسيتطرق  تتابعها،  التي  والمشاريع 

الجهات  جهود  إلى   واإلشارة  المذكور،  البرنامج  في  التقدم 

انتشار  تأثير  مع  سيما  ال  وبعدها،  الهيكلة  إعادة  قبل  المعنية 

جائحة كوفيد-19 عالميًا على االقتصاد والتحديات التي أفرزتها 

وساهمت في عرقلة سير العمل في مختلف مشاريع ومبادرات 

القطاعات االقتصادية، نظرًا لما فرضته هذه الظروف من حظر 

وإغالق وقيود على العمل والسفر والتنقل والتوريد وغيرها.

برنامج نقل المعرفة

11
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الصناعات التحويلية
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قطاع الصناعات التحويلية 

المستهدف المبادرة / مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

73%100%مجّمع لوى للصناعات البالستيكية1

100%100%مصنع شركة القمر للحديد والصلب ش.م.ع.م2

51%100%مشروع أصول للدواجن3

85.1%100%مصفاة الدقم )أوكيو 8(4

43%100%مصنع األمونيا التابع لشركة صاللة للميثانول  5

38.8%100% مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال6

32%100%مصنع تكليس الفحم البترولي7

8
مصنع كلوريد الكالسيوم التابع لشركة ديباك ُعمان 

للصناعات
%100%6.5

38%100%مصنع إنتاج العجالت المعدنية9

92.5%100%منشأة لتصميم القوالب وتصنيعها10

71.8%100%مشروع ريسوت للصناعات الحديدية11

59.7%100%مشروع النماء12

13
مصنع تعليب المأكوالت البحرية التابع لشركة ظفار 

للصناعات السمكية والغذائية
%100%38

88.5%100%مشروع البشائر للحوم الحمراء14

49%100%مشروع تمور15

18%100%مبادرة »إيجاد«16

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.

قد تختلف طريقة احتساب نسب اإلنجاز لبعض المشاريع في الوحدة عن الطريقة المتبعة في الجهات المعنية.  •

المستهدف المبادرة / مؤشر األداء الرئيسي
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

17
 إنشاء مركز متقدم ألبحاث الصناعات التحويلية

في ُعمان  
%100%91.5

73.5%100%تفعيل برامج مركز االبتكار الصناعي في 2020م18

67%100%شركة فيلكس للصناعات الدوائية ش.م.م19

63%100%مشروع »كروة موتورز«20

88%100%االستراتيجية الصناعية 212040

22
خطة إمداد المياه بالمنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم
%100%85

61%100%تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية23
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مصنع شركة القمر للحديد والصلب ش.م.ع.م

المبادرات/المشاريع التي تم استكمالها بنجاح في عام 2020م:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

تمور

مبادرة »إيجاد«

االستراتيجية الصناعية ٢0٤0

خطة إمداد المياه بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية

الصناعات التحويلية
يعّد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات المساهمة الرئيسية في االقتصاد الُعماني. غير أن هذا القطاع 
قد واجه تحديات كبيرة في عام 2020م نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، مثل إغالق الحدود، مما أدى إلى التأخير 
في توريد المعدات للمشاريع، فضال عن عدم قدرة الخبراء والفنيين على السفر لتركيب المعدات، األمر الذي أثر 

سلًبا على سير العمل بالمشاريع. 

ولكن على الرغم من تلك التحديات، إال أن المشاريع قد حققت تقدًما جيًدا في عام 2020م بفضل الجهود 
العليا  اللجنة  من  تلقوه  الذي  الدعم  جانب  إلى  فيها،  العمل  وفرق  المشاريع  أصحاب  بذلها  التي  الكبيرة 
والتي  التحويلية،  الصناعات  لقطاع  األداء  مؤشرات  لوحة  فإن  لذلك،  ونتيجة  المعنية.  الحكومية  والجهات 
تتضمن 23 مشروًعا ومبادرة، قد حققت تقدًما بنسبة 61% في عام 2020م مقارنة مع 79% في عام 2019م. كما 

بلغت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 10.8% في عام 2020م.

1-  مجّمع لوى للصناعات البالستيكية

البالستيكية  للصناعات  لوى  مجمع  إنشاء  على  »أوكيو«  مجموعة  تعمل 
كأول مشروع من نوعه في سلطنة ُعمان. والذي سيمّكن البالد من دعم 
الصناعات التكميلية للبالستيك. حيث يقع المجمع في منشأة مجموعة 

»أوكيو« بميناء صحار الصناعي.

النواتج  معالجة  خالله  من  يتم  بالبخار،  تكسير  مشروع  عن  عبارة  وهو 
أوكيو  لمجموعة  التابعة  صحار  مصفاة  في  إنتاجها  يتم  التي  الخفيفة 
الغاز  ومصنع العطريات، باإلضافة إلى تحقيق االستغالل األمثل لسوائل 
انتهاء  وبعد  المتاحة.  الطبيعي  الغاز  موارد  من  المستخرجة  الطبيعي 
البالستيكية إلى أكثر من  المنتجات  الزيادة في  المشروع، سيصل حجم 
مليون طن، ليصل إجمالي إنتاج مجموعة أوكيو من البولي إيثلين والبولي 

بروبلين إلى 1.4 مليون طن بحلول عام 2021م.

التقدم الُمحرز
مكتملة،  شبه  كانت  والتي  التشغيل،  بدء  مرحلة  أثناء   2020 عام  خالل  الطفيفة  التحديات  بعض  هناك  كانت 
عندما بدأت جائحة كوفيد-19.  حيث أدت الجائحة إلى تعطيل أنشطة المشروع تماًما بسبب القيود المفروضة 
على السفر، إذ تعذر وصول موردي المعدات ومرخصي العمليات الرئيسيين إلى الموقع الستكمال أنشطة بدء 

التشغيل.

الهندسة  ومقاولو  المشروع  إدارة  واستشاريو  المشروع  فريق  واصل  فقد  الجائحة  من  الرغم  وعلى 
الجهود  تلك  لتضافر  ونتيجة  المتبقية.  األنشطة  لتنفيذ  الموقع  في  العمل  والبناء  والمشتريات 

المشتركة، فقد تم تحقيق اإلنجازات الرئيسية التالية خالل عام ٢0٢0م:

من . 1 االنتهاء  تم  صحار(:  في  بالبخار  التكسير  )وحدة  األولى  والبناء  والمشتريات  الهندسية  األعمال  حزمة 
عنصر  إدراج  وتم  الرئيسية  المعدات  لكافة  الميكانيكي  االختبار  إجراء  تم  كما  التشغيل،  أنشطة  جميع 
الهيدروكربون بنجاح، وجميع المرافق والمنشآت خارج الموقع باتت قيد التشغيل، وأصبح المشروع جاهًزا 

لتغذية أفران التكسير بغاز البترول المسال من أجل بدء تشغيل وحدة التكسير بالبخار.
حزمة األعمال الهندسية والمشتريات والبناء الثانية )وحدات البوليمر في صحار(: تعتمد هذه الوحدات على . 2

األولية  المواد  والبناء، وتعذر توفير  الهندسية والمشتريات  األولى لألعمال  الحزمة  مواد وسيطة/أولية من 
من الحزمة األولى بسبب بعض التأخيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ولكن تم استيراد المواد األولية 
الالزمة، وتم إجراء تشغيل تجريبي لمدة 5 أيام لجميع الوحدات الثالث للتأكد من قدرتها على العمل بدون 

مشاكل عندما يتم توفير مواد وسيطة/أولية   بشكل دائم من الحزمة األولى. 
حزمة األعمال الهندسية والمشتريات والبناء الثالثة )وحدة استخالص سوائل الغاز الطبيعي في فهود(: بدأ . 3

العمل بهذه الوحدة وتم اختبار أدائها بنجاح.  وهي قيد التشغيل لتوريد المواد األولية للحزمة األولى من 
األعمال الهنسدية والمشتريات والبناء. 

حزمة األعمال الهندسية والمشتريات والبناء الرابعة )خط األنابيب من فهود إلى صحار(: تم استكمال خط . 4
األنابيب وتشغيله لتزويد مواد وسيطة / أولية   إلى الحزمة األولى. 

المرحلة القادمة
من المتوقع أن يتم استكمال المشروع خالل الربع األول من عام 2021م.

األطراف المعنية

هيئة البيئةمجموعة »أوكيو« 

وزارة الطاقة والمعادنوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 

ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار
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2-  مصنع شركة القمر للحديد والصلب ش.م.ع.م

لتصنيع  مجمع  عن  عبارة  هي  ش.م.ع.م  والصلب  للحديد  القمر  شركة 
الحديد بطاقة 1.2 مليون طن سنوًيا. وتتميز الشركة بموقعها االستراتيجي 
في مدينة صحار الصناعية، حيث يجري العمل لتشييد مصنع حديث إلنتاج 
المصنع  سيكون  حيث  التسليح(.  )حديد  الجودة  عالية  التسليح  قضبان 
والصلب  الحديد  إلنتاج  ُعمان  سلطنة  في  الرائدة  الصلب  مصانع  أحد 
باستخدام تقنية )SMS(، وهي شركة رائدة عالمًيا في مجال تقنية تصنيع 
اإلقليميين  المنتجين  أحد  المصنع  هذا  سيكون  كما  ومعالجته.  الصلب 
القلة الذين يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات في سلطنة ُعمان 

وعبر أسواق التصدير في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا.

التقدم الُمحرز
تم استكمال المشروع بنجاح حيث بدأ تشغيل المشروع في عام 2020م، ثم بدأ اإلنتاج في الربع األول من العام 
نفسه. باإلضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية توريد الغاز بين كل من فريق المشروع ووزارة النفط والغاز السابقة.

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنشركة القمر للحديد والصلب 

منطقة صحار الصناعية

3-  مشروع أصول للدواجن

تعتبر مشاريع تربية الدواجن وما تنتجه من بيض التفريخ نقطة االنطالق 
والركن األساسي لجميع مشاريع دجاج التسمين أو مشاريع إنتاج البيض. 
الخليج  دول  من  وغيرها  السلطنة  في  التسمين  دجاج  قطاع  يزال  وال 
يعتمد بشكل كبير على استيراد بيض التفريخ لتشغيل عملياته.  وبالتالي 
األسباب  من  غيرها  أو  الطبيعية  الكوارث  عن  ناجمة  اضطرابات  أي  فإن 
يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قطاع دجاج التسمين في هذه المنطقة، 
التسمين،  دجاج  مشاريع  أداء  تعطيل  في  فقط  يتسبب  لن  الذي  األمر 
الطلب على  زيادة  أن  بأكملها. كما  للمنطقة  الغذائي  األمن  بل سيهدد 
وإنشاء  القائمة،  الدواجن  مشاريع  في  التوسع  يتطلب  الدواجن  لحوم 

مشاريع جديدة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على بيض التفريخ أيًضا. 

مشروع  فإن  والطلب،  العرض  بين  التنسيق  عدم  تحديات  على  وللتغلب 
أصول للدواجن القائم بوالية هيما يهدف إلى تسهيل توريد بيض التفريخ 
لقطاع الدواجن بأسعار مستدامة.  كما سيوّجه المشروع إنتاجه من تربية 
الدواجن بشكل أساسي إلى السوق المحلي في السلطنة، مما سيرفع 
فرص  توفير  مع  بالتزامن   ،%85-80 إلى  للسلطنة  الذاتي  االكتفاء  نسبة 
العمل للُعمانيين في قطاع الزراعة.  وعالوة على ذلك، سيصّدر المشروع 
جزًءا من إنتاجه السنوي الذي من المتوقع أن يبلغ 150 مليون بيضة تفريخ 

إلى دول الخليج المجاورة. 

التقدم الُمحرز
ذلك،  على  عالوة  العطاءات.   واستالم  الكهرباء  مناقصة  وطرح  المشروع  مرافق  من   %88 بناء  من  االنتهاء  تم 
16 و 17 الوحدات  الكهـرباء في  16 و 17 ومجمع  الوحدات  المياه في  االنتهـاء من تشغيل محطة معالجة   تم 
و 18 واختيار الشركة التي ستتولى بناء المسلخ. وبما أن المشروع يحتاج للموارد البشرية، وتماشًيا مع التوجيهات 
الحكومية، فقد تم توظيف الكفاءات الوطنية في المجاالت اإلدارية والمالية والفنية، باإلضافة إلى التعاقد 

مع بعض الخبراء في مجال تربية وإنتاج البيض المخصب إلدارة وتشغيل المشروع. 

كما تم توفير فرص عمل وتدريب دائمة ومؤقتة للُعمانيين. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم عرض فرص االستثمار 
وتوقيع العقود المباشرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل واإلنتاج.

المرحلة القادمة
في عام 2021م، يهدف المشروع إلى االنتهاء من بناء جميع المرافق، والبدء بالتشغيل التدريجي وتسويق وتوزيع 
الشراكة  تعزيز  المشروع  سيواصل  كما  المائدة.  وبيض  البيضاء  اللحوم  لمنتجي  المخصب  البيض  منتجات 

التكميلية مع المجتمع المحلي خالل مرحلتي التشغيل واإلنتاج. 

األطراف المعنية

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(شركة أصول للدواجن

شركة تنمية نفط ُعمانوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار  

4-  مصفاة الدقم )أوكيو 8(

في  ش.م.م  البتروكيماوية  والصناعات  الدقم  مصفاة  شركة  تقع 
بين  مناصفة  مشترك  كمشروع  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة 
هذه  تأسست  وقد  العالمية.  الكويت  بترول  وشركة  أوكيو  مجموعة 
والصناعات  الدقم  مصفاة  شركة  تأسيس  خالل  االستراتيجية  الشراكة 
البتروكيماوية. وبمجرد بدء التشغيل، ستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 
أن ُيشتق منها  الخام يومًيا، والتي يمكن  النفط  برميل من  ألف  نحو 230 
في الموقع كل من الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال 

والكبريت والفحم البترولي. 

الوصول  للمصفاة في سهولة  الرئيسية  التنافسية  المزايا  وتتمثل إحدى 
إليها مقارنة بالمصافي األخرى في منطقة الخليج. حيث يرجع ذلك إلى 
مسار  في  االستراتيجي  البحري  وموقعها  هرمز،  مضيق  خارج  موقعها 

خطوط الشحن الدولية في المحيط الهندي وبحر العرب.

ومن المؤمل أن تقدم مصفاة الدقم دفعة قوية للمنطقة االقتصادية 
التي  الجديدة  للمشاريع  تطوير  فرص  توفير  حيث  من  بالدقم،  الخاصة 
تلك  وستكون  بالمصفاة.  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  عملها  سيرتبط 
المشاريع قادرة على إقامة روابط تجارية مع المصفاة، مع وجود منتجات 

متاحة وجاهزة الستخداماتها التشغيلية. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

أعمال الهندسة والمشتريات والبناء: 
المرحلة األولى

الهندسية، وتم تركيب 75% من  االنتهاء من 95% من األعمال  تم 
التحكم  إنجاز 90% من نظام  األنابيب تحت األرض. كما تم  أعمال 

المتكامل النهائي واختباره.

أعمال الهندسة والمشتريات والبناء: 
المرحلة الثانية

من   %92 تركيب  وتم  الهندسية،  األعمال  من   %95 من  االنتهاء  تم 
التحكم  100% من نظام  إنجاز  األنابيب تحت األرض. كما تم  أعمال 

المتكامل النهائي واختباره.

أعمال الهندسة والمشتريات والبناء: 
المرحلة الثالثة

تم إنجاز 99% من األعمال الهندسية.

استكمال جميع أنشطة المشتريات
الثالث  الحزم  كافة  في  المشتريات  أنشطة  من   %96 إكمال  تم 

ألعمال الهندسة والمشتريات والبناء.

األطراف المعنية

الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرةمصفاة الدقم )أوكيو 8(

شركة ميناء الدقممجموعة أوكيو

)Q8( وزارة الطاقة والمعادنشركة بترول الكويت العالمية

5-  مصنع األمونيا التابع لشركة صاللة للميثانول  

بصاللة  الحرة  المنطقة  في  الواقع  األمونيا  مصنع  يعمل  أن  المقرر  من 
والمملوك لمجموعة أوكيو على تنويع منتجات شركة صاللة للميثانول، 
بحيث تشتمل على األمونيا إلى جانب الميثانول. حيث ينتج المصنع حالًيا 
طن   1.000 بإنتاج  ذلك  تعزيز  وسيتم  يومًيا.  الميثانول  من  متري  طن   3.000
المشروع عالمة فارقة  متري من األمونيا يومًيا. وعند اكتماله، سيشكل 
مهمة للقطاع الصناعي بمحافظة ظفار، حيث سيفتح اآلفاق لصناعات 
المنطقة.   في  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  إلى  باإلضافة  جديدة،  تكميلية 
كما سيحقق المشروع قيمة مضافة من خالل زيادة حجم صادرات ميناء 
صاللة، كما سيعمل كمحرك نمو للمرافق المرتبطة به، ومرافق التصدير 

والبنية األساسية خارج الموقع في المنطقة.  

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجاز 50% من أعمال التركيب.استكمال تركيب أبراج التبريد 

تم تنشيط 60% من خط الكهرباء بجهد 132 كيلوفولط.استكمال التوصيل الكهربائي 

تم إنجاز 50% من أعمال تركيب األنابيب الخاصة بالميثانول.تركيب األنابيب الرئيسية 

تم إنجاز 60% من أعمال اإلنشاء. إنشاء خطوط األنابيب ومنطقة رصيف الميناء

تم إنجاز حوالى 50% من إجمالي األنشطة الميكانيكية.استكمال األنشطة الميكانيكية 

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنمجموعة أوكيو

المنطقة الحرة بصاللةشركة صاللة للميثانول

ميناء صاللةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

٦-  مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال

يقع مشروع أوكيو الستخالص الغاز البترولي المسال في المنطقة الحرة 
بصاللة، وهو مشروع ضخم من المخطط له أن يستخرج أكثر من 300 ألف 
هرويل  رباب  حقل  من  والمكثفات  والبيوتان  البروبان  من  العام  في  طن 

ومحطة المعالجة المركزية بحلول الربع الثالث من عام 2020م.

لتحسين  أنشئ  وقد  أوكيو.  لمجموعة  بالكامل  مملوك  والمشروع 
المشروع  سيشمل  استكماله،  فبعد  السلطنة،  في  الغاز  قيمة  سلسلة 
ونظام  شحن  ومرافق  تخزين  وخزانات  تجزئة  ومنشأة  استخراج  مصنع 
الثقيل  الغاز  بتوريد  والمعادن  الطاقة  وزارة  ستقوم  حيث  األنابيب.  لربط 
للمشروع عن طريق خط أنابيب نقل شركة الغاز الُعمانية، وستحصل في 
المقابل على الغاز الخفيف وحصة من األرباح.  وستقوم المحطة بمعالجة 
ما يقارب 8.8 مليون متر مكعب يومًيا من الغاز، وستنتج حوالى 304 كيلو 
طن في السنة من منتجات الغاز البترولي المسال، والتي تتكون من 155 
 ،)C4( و111 كيلو طن سنوًيا من البيوتان ،)C3( كيلو طن سنوًيا من البروبان

.)C5+( و38 كيلو طن سنوًيا من المكثفات

خدمات  مجال  في  العاملة  البريطانية  »بتروفاك«  شركة  اختيار  تم  وقد 
الرئيسي  الهدف  الهندسة والتوريد والبناء. ويتمثل  النفط، لتكون مقاول 
وفق  المجربة،  التقنيات  باستخدام  المرافق  أحدث  بناء  في  للمشروع 
السالمة  بمبادئ  المساس  دون  المناسب،  الوقت  وفي  الطرق  أفضل 

والجودة والنزاهة الفنية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إكمال العناصر المتبقية غير الرئيسية
والكهربائية  والميكانيكية  المدنية  األعمال  من   %100 إكمال  تم 

والتجهيزات واالتصاالت.

الجاهزية لبدء التشغيل
التشغيل.  بدء  قبل  السالمة  على  التدقيق  عملية  إكمال  تم 
ولمرحلة  التشغيل  قبل  ما  لمرحلة  التحضيرات  استكمال  تم 

التشغيل بالنسبة لجميع األنظمة.

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمارمجموعة أوكيو

وزارة الطاقة والمعادنالمنطقة الحرة بصاللة

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتميناء صاللة
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7-  مصنع تكليس الفحم البترولي

تم تأسيس شركة سانفيرا للكربون ش.م.م إلنشاء مصنع إلنتاج الفحم 
دول  أنحاء  جميع  في  وبيعه  توزيعه  سيتم  والذي  المكّلس،  البترولي 
مجلس التعاون الخليجي مع بدء تشغيل المصنع. وباإلضافة إلى الطاقة 
متري  طن  ألف   440 تبلغ  والتي  للمصنع،  المتوقعة  السنوية  اإلنتاجية 
سنوًيا، فإن المصنع سينتج حوالي 130 طن في الساعة من البخار، والذي 

من الممكن بيعه للمصانع المجاورة أو استخدامه لتوليد الطاقة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم الحصول على 27% من تصاريح الماء والكهرباء. الحصول على التصاريح العامة 

استكمال أنشطة التوريد 
تم تقديم طلبات شراء ما يعادل 90% من المعدات التي ستحتاج 
من   %62 شراء  طلبات  تقديم  تم  كما  الستالمها.  أطول  وقًتا 

المعدات غير الرئيسية، والتي تم استالم 20% منها.

 استكمال األعمال المدنية
تم بناء 75% من األساسات والمباني والمداخن. كما تم بناء %25 

من المرافق وإنجاز 36% من الهياكل الفوالذية.

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

ميناء صحار والمنطقة الحرةهيئة البيئة 

8-  مصنع كلوريد الكالسيوم التابع لشركة ديباك ُعمان للصناعات

للصناعات  ُعمان  ديباك  لشركة  التابع  الكالسيوم  كلوريد  مصنع  يقع 
عن  عبارة  وهو  ظفار،  بمحافظة  بصاللة  الحرة  المنطقة  في  ش.م.م 
مشروع مشترك بين كل من مجموعة ديباك الهندية والشركة الُعمانية 
وراء  لما  مسقط  وشركة  )تنمية(  ش.م.ع.م  الوطنية  االستثمارات  لتنمية 
المحلية  الكهرباء  إمدادات  المصنع  يستخدم  وسوف  ش.م.م.  البحار 
والغاز  الحي  والجير  الجيري  الحجر  مثل  المصدر  محلية  الخام  والمواد 

الطبيعي واألمونيا في عمليات اإلنتاج. 

وقد تمت إضافة هذا المشروع إلى لوحة مؤشرات أداء قطاع الصناعات 
التحويلية في شهر يوليو 2019، وذلك نظًرا لما يتمتع به من ميزات تنافسية 
والذي  صاللة،  ميناء  في  االستراتيجي  البحري  موقعه  بينها  ومن  عديدة، 
الدولية  الشحن  المنطقة، يقع في مسار خطوط  رئيسًيا في  يعد ميناًء 

في المحيط الهندي وبحر العرب.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

استكمال المرافق األساسية 

تم تقديم طلبات الحصول على التصاريح البيئية إلى وزارة البيئة والشؤون 
المياه ومعالجة مياه  المفاوضات بشأن إمدادات  المناخية سابًقا. وبدأت 
المتعلقة  المسائل  بسبب  ولكن  الكهرباء،  وتوصيل  الصحي  الصرف 

بتمويل المشروع وتكلفة توفير تلك المرافق فقد توقفت المفاوضات.

عقود توريد األمونيا والغاز 
بدأت المفاوضات حول توقيع  اتفاقية لتوريد الغاز مع وزارة النفط والغاز 
بسبب  ولكن  أوكيو،  مجموعة  مع  األمونيا  لتوريد  واتفاقية  السابقة، 

المسائل المتعلقة بتمويل المشروع فقد توقفت تلك المفاوضات.

التحضير لبناء المشروع 
تم االنتهاء من تفاصيل المشروع، والمرافق خارج الموقع، وتخطيط البنية 

األساسية وتحسين العمليات ومكونات المشروع.

األطراف المعنية

شركة تنمية نفط ُعمانوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 

المنطقة الحرة بصاللةوزارة الطاقة والمعادن 

هيئة البيئة 

9-  مصنع إنتاج العجالت المعدنية

تماشًيا مع زيادة أحجام اإلنتاج في مصنع صحار ألمنيوم، تسعى سلطنة 
ُعمان إلى تعزيز إمكاناتها كمصّدر للمنتجات التكميلية من قطاع تصنيع 
األلمنيوم. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تصنيع عجالت معدنية ليتم 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  الهند  مثل  الدولية،  األسواق  إلى  تصديرها 
تستهدف  التي  الصادرات  قيمة  ارتفاع  في  المساهمة  شأنها  من  والتي 
العجالت  إنتاج  لمصنع  المقرر  ومن  ُعماني.  ريال  مليون   20 إلى  يصل  ما 
المواد  من   %45 يوفر  أن  ألمنيوم،  صحار  مصنع  بجوار  الواقع  المعدنية، 

الخام الالزمة للطاقة اإلنتاجية المقترحة.

 

التقدم الُمحرز 

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم التوقيع على اتفاقية القرضاستكمال اإلغالق المالي

استكمال األعمال 
التحضيرية 

تم التعاقد مع المقاول الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء وبدأت أعمال 
تجهيز الموقع.

تم االنتهاء من 20% من األعمال المدنية، وتم إنجاز 60% من الهياكل اإلنشائية.استكمال أنشطة البناء 
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األطراف المعنية

 منطقة صحار الصناعية )مدائن(سينرجيز كاستينجز ش.م.م 

مصنع صحار ألمنيوموزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة الطاقة والمعادن

10-  منشأة لتصميم القوالب وتصنيعها

مع تقدم قطاع الصناعات التحويلية في ُعمان بوتيرة سريعة، فإنه من 
مضطرد  نحو  على  والقوالب  المعادن  على  الطلب  يزداد  أن  المتوقع 
التصنيع  قطاع  في  حيوًيا  مكوًنا  المواد  هذه  تشكل  حيث  البالد؛  في 
ولقطع  البالستيكية،  القوالب  إنتاج  في  تستخدم  أنها  إذ  والتصميم 
تصنيع  عمليات  مختلف  في  والمساعدة  المعدنية،  الصفائح  ومعالجة 
القوالب المستوردة، والتي  السبائك وتشكيلها. ويستخدم السوق حالًيا 
ريال  ألف   100 عن  أسعارها  تزيد  قد  حيث  التكلفة،  باهظة  تكون  ما  غالًبا 
ُعماني )للقالب الواحد( وفًقا لمجموعة من العوامل. ولذلك يهدف هذا 
تسهيل  إلى  الهندسي  التصميم  مركز  مع  العمل  خالل  من  المشروع، 
»المصممة والمصّنعة في  إنتاج قوالب معدنية جديدة لتعزيز المنتجات 

ُعمان« بهدف دعم كفاءة قطاع الصناعات التحويلية.  

التقدم الُمحرز 

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم تسليم 95% من اآلالت وتركيبها، وهي تعمل بشكل سليم.تسليم المعدات والمستلزمات 

استالم ميزانية المشروع 
تم استالم الدفعة الثالثة من وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، 
الناتجة عن جائحة كوفيد-19  لم يتم  التأخيرات  ولكن بسبب بعض 

استالم الدفعة الرابعة بعد.

افتتاح المركز 

تم إقامة فعالية ما قبل التدشين وإطالق حملة تسويقية. باإلضافة 
تلقت  كما  تفاهم.  ومذكرة  اتفاقية   11 على  التوقيع  تم  ذلك،  إلى 
جامعة صحار العديد من الطلبات على القوالب المختلفة، والتي تم 

تصنيعها وتسليمها.

األطراف المعنية

وزارة الماليةجامعة صحار

الصندوق الوطني للتدريبوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

11-  مشروع ريسوت للصناعات الحديدية

على  متزايد  بشكل  السلطنة  تعتمد  الوطني،  االقتصاد  نمو  استمرار  مع 
المقرر أن  بنيتها األساسية.  ومن  ثابتة من الحديد لتسهيل نمو  إمدادات 
ريسوت  الواقع في مدينة  الحديدية ش.م.م،  للصناعات  ريسوت  مصنع 
المواد  باستخدام  يبدأ  عندما  الطلب  هذا  من  بعًضا  سيلبي  الصناعية، 
ألف طن من قضبان   360 تبلغ  إنتاج سنوية  لتوفير قدرة  الخام  الحديدية 
مم.   32 إلى  مم   8 بسماكة  مرتفعة  خضوع  قوة  ذات  المسّلح  الحديد 
كما من الممكن للمشروع أن يلعب دورًا في التنويع االقتصادي من أجل 

التنمية المستقبلية في ُعمان. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.توقيع  اتفاقية توريد الغاز

ال يزال تركيب اآلالت قيد التنفيذ.تركيب اآلالت

تم إنجاز حوالي 92%.استكمال أعمال البناء

األطراف المعنية

منطقة ريسوت الصناعية )مدائن(وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة الطاقة والمعادنشركة مسقط للصناعات الحديدية 

12-  مشروع النماء

ُيعد قطاع الدواجن في سلطنة ُعمان من القطاعات التي أظهرت نمًوا 
الذاتي  االكتفاء  من  المزيد  تحقيق  في  ساهم  مما  مستمرين،  وتطوًرا 
بالنسبة للسلطنة.  وفي إطار هذا التقدم الملحوظ، يأتي تنفيذ مشروع 
النماء بوالية عبري. وهو مشروع يهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للحوم 
بمقدار 60 ألف طن متري سنوًيا في مخازن الدواجن بعد أن يتم تشغيل 
من  عدد  على  المشروع  سيشتمل  المخازن،  إلى  وباإلضافة  المشروع. 
مفارخ  ذلك  في  بما  وفعالة،  سلسة  عمليات  لضمان  اإلضافية  المرافق 
البيض وخزان للغذاء بسعة 50 طًنا في الساعة، ومصنع لتجهيز اللحوم، 
ألف   200 تبلغ  إنتاجية  بقدرة  للدواجن  ومسلخ  المياه،  لمعالجة  ومحطة 

طائر في اليوم.
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

استكمال أعمال البناء

مصنع تجهيز اللحوم: %72

المفارخ: %95 

خزان الغذاء: %75

مباني المساكن: %80

تم تشغيل المفارخ بنسبة 50%.  تشغيل المصنع

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمارالشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة 

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

13-  مصنع تعليب المأكوالت البحرية التابع لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية

ُتعد شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية واحدة من أكبر شركات 
مجموعة  وبيع  بتوزيع  تقوم  حيث  ُعمان،  في  األسماك  وتعليب  تجهيز 
واسعة من المنتجات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 
على  األول  المقام  في  الشركة  تركيز  وينصب  وأوروبا.  وإفريقيا  األوسط 
تجهيز وتعليب سمك التونة والسردين وزيت السمك ومسحوق السمك 
التسويق  أنشطة  إلى  باإلضافة  الثانوية،  األسماك  منتجات  من  وغيرها 

لهذه المنتجات.  

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.االنتهاء من أعمال التجهيز 

تم إنجاز حوالي 7%.  استكمال أعمال البناء 

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية 

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمارالهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

14-  مشروع البشائر للحوم الحمراء

 2016 عام  في  مساهمة،  شركة  وهي  للحوم،  البشائر  شركة  تأسست 
كأحد المشاريع الكبرى تحت مظلة الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي 
القابضة.  وقد واصلت الشركة منذ تأسيسها تنفيذ رؤيتها لتصبح العالمة 
التعاون  مجلس  ودول  ُعمان  سلطنة  في  للحوم  المفضلة  التجارية 
الخليجي، كما ظلت الشركة مساهًما رئيسًيا في تحسين األمن الغذائي 

في السلطنة.

الحمراء؛ حيث  الشركة حالًيا لتشغيل مشروع متكامل للحوم  وتخطط 
سيتم تحقيق ذلك من خالل استيراد الحيوانات الحية من مصادر موثوقة، 
والصحي،  الطبيعي  لنموها  الالزمة  األعالف  توفير  خالل  من  وتسمينها 
وذبحها في المسالخ المتطورة التابعة للشركة.  ونظًرا ألن هذه العمليات 
لألسواق  الجودة  عالية  لحوًما  الشركة  ستوفر  مستمر،  بشكل  تتم 
المحلية والدولية من خالل شبكة توزيع واسعة النطاق. وتماشًيا مع رؤية 
ُعمان لألمن الغذائي والتزامات االستدامة، ستحصل الشركة على إيرادات 
من  المتبقية  لألكل  الصالحة  وغير  لألكل  الصالحة  األجزاء  من  إضافية 
الحيوانات.  وعالوة على ذلك، يوجد لدى الشركة خطة شاملة لتأسيس 
شبكة لبيع اللحوم بالتجزئة لتزويد المستهلكين النهائيين بلحوم عالية 

الجودة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

استكمال أعمال البناء 

مبنى المسلخ: %90

مبنى محطة معالجة المياه: %100

مبنى المزرعة: %100

السكن والبوابة الرئيسية: %80

المبنى اإلضافي: %100

تم استالم جميع المعدات وجاري العمل على تركيبها.استالم المعدات وتركيبها 

تم إنجاز 50%.بدء التشغيل 

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهمشروع البشائر للحوم  

الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار
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 15-  مشروع تمور

قطاع  تطوير  إلى  )تمور(  التمور  وتعبئة  إلنتاج  الُعمانية  الشركة  تهدف 
جميع  إلى  الوصول  في  الشركة  رؤية  تتمثل  حيث  السلطنة.  في  التمور 
في  والتميز  والكفاءة  الجودة  معايير  أعلى  اعتماد  خالل  من  األسواق 
تقديم المنتجات التي تتوافق مع احتياجات األسواق المحلية واإلقليمية 
والدولية. وتسعى الشركة للحفاظ على أشجار النخيل باعتبارها إرًثا ُعمانًيا 
ويعتبر ركيزة أساسية لألمن الغذائي في السلطنة.  كما أنها تركز على 
ابتكار تصاميم مختلفة للمنتجات، وإيجاد أفكار جديدة وغير مسبوقة، 
الواقع.   أرض  على  تحقيقها  على  والعمل  العمالء  تطلعات  ومعرفة 
والمهارة  الكفاءة  ذوي  من  المواطنين  توظيف  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

يعتبر من أهداف الشركة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.الحصول على موافقات البلدية

تم إنجازها.الحصول على موافقات تقييم األثر البيئي

تم إنجازها.التعاقد مع المقاولين ألعمال البناء الرئيسية

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة

1٦- مبادرة »إيجاد«

يمكن  حيث  العضوية،  على  قائمة  افتراضية  تعاونية  منصة  هي  إيجاد 
والمشاركة  التفاعل  والحكومة  األكاديمية  واألوساط  الصناعة  لقطاع 
في أنشطة البحث واالبتكار المتعلقة بالطاقة. وتعمل المنصة كعامل 
باحتياجات  الفنية  والمعرفة  األكاديمي  البحث  يربط  كسوق  أو  تمكين 

الصناعة، والعكس صحيح.

أكثر  بين  مشتركة  برؤية   ،2018 يناير  شهر  في  المبادرة  إطالق  تم  وقد 
واألكاديمية  الصناعية  القطاعات  من  المعنية  األطراف  من  جهة   50 من 
والحكومية، كوسيلة لتحقيق مهام وتطلعات بروتوكول البحث العلمي 
البروتوكول،  هذا  يهدف  حيث  بالسلطنة.  الطاقة  قطاع  في  واالبتكار 
والذي تم توقيعه مبدئًيا بين وزارة النفط والغاز السابقة ومجلس البحث 
العلمي السابق وشركة تنمية نفط ُعمان في عام 2017، إلى تعزيز التعاون 
صعيد  على  فعالة  شراكات  وإقامة  واالبتكار،  العلمي  البحث  ودعم 

البحث والتطوير نحو تحقيق اقتصاد ُعماني قائم على المعرفة.

التجاري  التسويق  وفرص  التطبيقية  األبحاث  على  إيجاد  مبادرة  وتركز 
بدعم  التطور  في  وتستمر   ،)9-4 التكنولوجية  الجاهزية  )مستويات 
التسييرية  واللجنة  المعنية  المؤسسات  داخل  الفنية  االتصال  نقاط  من 

وتوجيهات اإلدارة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

دراسة نماذج مختلفة للحوكمة والتسجيل
وضع  تم  عليها  وبناء  نماذج،  عدة  دراسة  تمت 

المقترحات ومناقشتها مع الجهات المعنية.

األطراف المعنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

شركة تنمية نفط ُعمانوزارة الطاقة والمعادن

17-  إنشاء مركز متقدم ألبحاث الصناعات التحويلية في ُعمان  

زيادة  على  تدل  مؤشرات  ُعمان  في  التحويلية  الصناعات  قطاع  يشهد 
للسلطنة،  كبيرة  إضافة  ذلك  ويشكل  المنتجات.   في  والتطوير  االبتكار 
حيث أنه يمّكنها من االعتماد على نفسها وتحقيق المزيد من الصادرات.

ولكن مع زيادة االبتكار، تزداد الحاجة كذلك إلى مركز أبحاث يرّكز على 
تطوير منتجات جديدة، وإجراء االختبارات، وتصميم نماذج أولية للمنتجات 
إنشاء  إلى  المشروع  يهدف  االحتياجات،  هذه  ولتلبية  رائدة.  أفكار  وطرح 
وتطوير  االبتكارات  يتبنى  المتقدمة  الصناعات  ألبحاث  مركز  وتشغيل 
خالل  ومن  السلطنة.  في  جديدة  إنتاج  خطوط  إلنشاء  الحالية  المنتجات 
الصناعات  أبحاث  مركز  يجريها  التي  والشراكات  والدراسات  األبحاث 
التحويلية مع المراكز البحثية الدولية، مثل مركز أبحاث التصنيع المتقدم 
التابع لجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، فإنه سيتمكن من التغلب 

على الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة.

وعالوة على ذلك، من المتوقع أن يكون مركز أبحاث الصناعات التحويلية 
نقطة محورية كمركز صناعي يتبنى تقنيات متقدمة في سلطنة ُعمان 
لالستثمارات  فرًصا  المشروع  سيوفر  كما  الدقيق.  التصنيع  على  ويركز 
الرأسمالية، بالتزامن مع تعزيز العالقات االستراتيجية للسلطنة مع مراكز 

التصنيع والبحث الدولية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم تسليم 95% من اآلالت وتركيبها، وهي تعمل بشكل سليم.تسليم المعدات والمستلزمات 

استالم ميزانية المشروع 
تم استالم الدفعة الثالثة من وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، 
بعض  المشروع  واجه  فقد  كوفيد-19،  جائحة  انتشار  نتيجة  ولكن 

التأخيرات والتحديات، ولم يتم استالم الدفعة الرابعة بعد.

افتتاح المركز 

تم إقامة فعالية ما قبل التدشين وإطالق حملة تسويقية. باإلضافة 
تلقت  كما  تفاهم.  ومذكرة  اتفاقية   11 على  التوقيع  تم  ذلك،  إلى 
جامعة صحار العديد من الطلبات على القوالب المختلفة، والتي تم 

تصنيعها وتسليمها.
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األطراف المعنية

وزارة الماليةجامعة صحار 

الصندوق الوطني للتدريبوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

18- تفعيل برامج مركز االبتكار الصناعي في 2020م

تم إطالق مبادرة مركز االبتكار الصناعي في سبتمبر 2017م، بالتعاون مع 
الصناعية  للمناطق  العامة  والمؤسسة  السابقة  والصناعة  التجارة  وزارة 
في  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  لالبتكار  تمكيني  كعامل  )مدائن( 
جميع أنحاء السلطنة، في مسعًى لتنمية وتسهيل وتطوير االبتكار في 

ُعمان ودعمه.

حيث يتم تنفيذ ذلك حالًيا من خالل أربعة برامج متخصصة أال وهي: 

برنامج تطوير رأس المال البشري في االبتكار الصناعي  .1

برنامج إنشاء مؤسسات مبتكرة   .2

برنامج دعم االبتكار في الشركات   .3

برنامج دعم االبتكار على مستوى القطاعات الصناعية   .4

بيئة  إنشاء  في  خاص  نحو  على  الصناعي  االبتكار  مركز  مهمة  وتتمثل 
قدرتها  ورفع  السلطنة،  في  الصناعي  النمو  لدعم  لالبتكار  مواتية 
وقد  االقتصادي.  التنويع  وتيرة  وتسريع  عمل،  فرص  وإيجاد  التنافسية، 
صعيد  على  الماضيين  العامين  مدار  على  كبيًرا  نجاًحا  المشروع  حقق 
تطوير بيئة فعالة لالبتكار الصناعي، والتي أتاحت بدورها تحقيق مؤشرات 
تأثيرات وطنية سياسية  بالتزامن مع إحداث  المستهدفة،  الرئيسية  األداء 

وبيئية واجتماعية واقتصادية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تطوير الموارد البشرية في مجال االبتكار 
الصناعي.

لم يتم إنجازها، نظًرا لعدم القدرة على عقد دورات تدريبية 
نتيجة القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

تم إنشاء 3 مؤسسات مبتكرة من أصل 6 طلبات.إنشاء مؤسسات مبتكرة

دعم االبتكار في الشركات
تلقت 5 شركات قائمة الدعم في مجال االبتكار من أصل 

13 طلب.

دعم االبتكار في القطاعات الصناعية 
)قطاع األغذية(

االبتكار  مجال  في  الدعم  المركز  قدم  حيث  إنجازها.  تم 
لقطاع األغذية بأكمله.

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمارمركز االبتكار الصناعي 

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن(وزارة المالية 

19-  شركة فيلكس للصناعات الدوائية ش.م.م

يكون  أن  في  رؤية  الحديث  الدوائية  للصناعات  فيلكس  مجمع  يمتلك 
الشرق  منطقة  في  المضافة  القيمة  ذات  األدوية  لصناعة  رائًدا  مركًزا 

األوسط وشمال إفريقيا. 

األدوية  من  متعددة  أنواع  وتعبئة  تصنيع  على  المجمع  تركيز  وسينصب 
التي تغطي مجموعة واسعة من العالجات.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إنشاء وحدة التغليف الثانوية 
التصنيع  ممارسات  على  التفتيش  وإجراء  اآلالت  تركيب  تم 
االفتتاح  تم  عليه،  وبناء  بذلك.  شهادة  إصدار  وتم  السليمة، 

الرسمي للمشروع  وبدء اإلنتاج.

تم إنجازها.طلب عروض أسعار لآلالت

تم إنجاز 80%.إنشاء الهياكل الفوالذية 

األطراف المعنية

المنطقة الحرة بصاللةمجمع فيلكس للصناعات الدوائية 

وزارة الصحةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 

20- مشروع »كروة موتورز«

كروة موتورز هو مشروع استثماري استراتيجي أنشأته كل من دولة قطر 
بناء  سيتم  حيث  الدقم.  في  الحافالت  وتجميع  لتصنيع  ُعمان  وسلطنة 
المصنع على مساحة إجمالية قدرها 338.909 متر مربع، وسيتمكن من 
مع  نوبتين،  في  وحدة  و1000  واحدة،  عمل  نوبة  في  سنوًيا  وحدة   600 إنتاج 

القدرة على إنتاج الحافالت التي تعمل بالديزل والكهرباء. 

وقد تم اختيار شركة »بريميير إنترناشيونال« التي تتخذ من ُعمان مقًرا لها 
كمقاول إنشاءات للمشروع،  ومن المقرر البدء باإلنتاج التجاري بحلول عام 

2021م.
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها جزئًيا.استكمال توصيل خدمات الماء والكهرباء 

قيد اإلنجاز.تركيب المعدات 

تم إنجاز حوالي 70%.استكمال أعمال البناء

األطراف المعنية

جهاز االستثمار الُعمانيشركة مواصالت - قطر 

الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

21-  االستراتيجية الصناعية 2040

بحلول عام 2040م، ستمتلك ُعمان قاعدة تصنيع حديثة ومتقدمة تقنًيا، 
التقنيات  وأحدث  اإلبداعية  الُعمانية  القدرات  من  الكاملة  االستفادة  مع 
في  الناس  رفاهية  تحسين  على  منصًبا  التركيز  وسيكون  المبتكرة. 

المنطقة. وذلك من خالل تحقيق ما يلي: 

· تنويع أنشطة التصنيع وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا 	
والمعرفة.

· المواطنين 	 صحة  تحسين  على  تركز  ومتنوعة  فريدة  منتجات  تطوير 
ورفاهيتهم.

· أسواق 	 لدخول  جغرافًيا  الُعمانية  التحويلية  الصناعات  نطاق  توسيع 
جديدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

· الصناعات 	 قطاع  في  المستخدمة  التقنيات  تطوير  على  العمل 
التحويلية الُعمانية.

· ترسيخ ثقافة اإلبداع واالبتكار.	

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إعداد خطة العمل
خطة  بإعداد  االستشاري  قام  حيث  إنجازها.  تم 

العمل الميدانية. 

تم إنجازها.إعداد المسودة األولية

تم إنجازها.عقد ورشة عمل عامة ومشاركة أصحاب المصلحة 

تم إنجازها. بانتظار صدور الموافقة النهائية عليها.إعداد المسودة النهائية 

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

22-  خطة إمداد المياه بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

في  المياه  إلمدادات  األساسية  البنية  تحسين  إلى  تهدف  مبادرة  هي 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، باإلضافة إلى تعزيز القدرة اإلنتاجية 

الحالية. 

التقدم الُمحرز 

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.إضافة وحدة متنقلة بسعة 100 متر مكعب في اليوم.

تم إنجازها.تعديل المحطة الحالية لزيادة إنتاجها إلى 7500 متر مكعب في اليوم.

تم إنجازها. بناء مرافق تخزين للمياه بسعة 2000 متر مكعب في اليوم.

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةالهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

مرافق )مجموعة أوكيو(شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(

23-  تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية

هي مبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل في قطاع الصناعات التحويلية 
وتأهيل  تدريب  إلى  كذلك  تهدف  كما  التعمين.  نسبة  ورفع  للُعمانيين 

العاملين في القطاع. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الجاذبة  الوظائف  واختيار  له،  الالزمة  العمل  خطة  وإعداد  التعمين  نسبة  تحليل 
للُعمانيين ووضع خطة إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

تم إنجازها.

تم إنجازها. وضع اآللية المناسبة لمتابعة الجهات المستهدفة التي ال تستجيب لفريق التعمين. 

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثماروزارة العمل

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن(
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السياحة
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قطاع السياحة

المستهدف المبادرة/مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020 

80%١00%تسريع استكمال مخططات التنمية السياحية ١

سياحة المغامرات٢

60%100%إدارة المخاطر والسالمة في سياحة المغامرات2.1

37%100%تفعيل أنشطة المغامرات2.2

المشاريع الكبرى٣

3.1
معالجة التحديات المتعلقة بالبنية األساسية وغير 

األساسية وإيجاد مجموعة من الحوافز
%100%64

45%100%مشروع الموج مسقط3.2

0%100%مشروع النخيل3.3

90%100%مدينة يتي المستدامة3.4

31%100%حي الشرق3.5

تطوير األنشطة السياحية في المحميات الطبيعية والمناطق المحمية٤

75%100%محمية القرم الطبيعية4.1

80%100%محمية رأس الشجر الطبيعية4.2

تطوير األنشطة السياحية في المواقع الثقافية والتراثية٥

0%100%تطوير حارة السيباني5.1

٣0%١00%إعداد تقويم سنوي للفعاليات٦

٦0%١00%تطوير سياحة األطعمة والمشروبات٧

المستهدف المبادرة/مؤشر األداء الرئيسي
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

٩
تحسين خدمات العمالء لمختلف المشاريع 

السياحية
%١00%٧٥

إنشاء مكتب ُعمان للسياحة والمؤتمرات وتطوير تطبيق »اكتشف ُعمان«١0

55%100%تشغيل مكتب ُعمان للسياحة والمؤتمرات10.1

70%100%تطوير تطبيق »اكتشف ُعمان«10.2

١١
تعزيز دور الفريق الفني لتحقيق أهداف التشغيل 

الوطنية
%١00%١٢

السياحة المحلية١٢

12.1
تخطيط وتطوير وتنفيذ وتشغيل الخدمات العامة في 

الوجهات السياحية الرئيسية
%100%55

80%100%إنشاء مرافق للعربات الترفيهية المتنقلة12.2

12.3
تطوير المشاريع السياحية )عين الكسفة وشاطئ 

األشخرة(
%100%35

١٥%١00%الدخول إلى أسواق سياحية جديدة ١٣

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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قطاع السياحة
يعد قطاع السياحة من القطاعات الديناميكية التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف المحلية والدولية. وفي عام 
2020م تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات األخرى بسبب انتشار جائحة كوفيد-19؛ األمر الذي تسبب بأضرار 
كبيرة  ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، حيث أدت اآلثار االقتصادية والمالية  
لهذه الجائحة  إلى انخفاض مستوى التشغيل بالقطاع، فضًلا عن تراجع حركة السياحة والسفر وانخفاض 

االستثمارات.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع، إال أن وزارة السياحة  السابقة وبالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ 
والمتابعة السابقة، قد عملت بكل جهد لتحقيق الخطوات الرئيسية المحددة لعام 2020م. كما واصلت فرق 
الموضوعة؛ حيث شهدت  باألهداف  النتائج مقارنًة  الجهود محققًة بذلك أفضل  المعنية بذل أقصى  العمل 

العديد من المشاريع تقدًما ملحوًظا،  السيما على المستوى المحلي.

التراث والسياحة خطة إنعاش للقطاع خالل  المؤمل أن يتعافى هذا القطاع بسرعة، حيث أعّدت وزارة  ومن 
الربع األخير من عام 2020م، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع وتيرة التعافي. وقد كان تركيز وحدة دعم 
التنفيذ والمتابعة السابقة منصًبا على تحقيق خمسة مؤشرات أداء رئيسية، بما يتماشى مع مؤشرات األداء 

الرئيسية لالستراتيجية العمانية للسياحة بحلول عام 2020م. والتي تشمل ما يلي:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

طرح تجارب سياحية استثنائية

جذب المزيد من السياح ذوي اإلنفاق العالي

جذب االستثمارات الخاصة

وضع خطط أفضل لجذب المستثمرين

إيجاد فرص عمل للُعمانيين

مدينة يتي المستدامة

مدينة العرفان

تطوير المشاريع السياحية )عين الكسفة وشاطئ األشخرة(

1-  تسريع استكمال مخططات التنمية السياحية 

يهدف هذا المشروع إلى استكمال جميع المراحل المتعلقة بمخططات 
وجنوب  والداخلية  ومسندم  مسقط  بمحافظات  السياحية  التنمية 
الحزمة  لتكون  السياحة؛  قطاع  مختبر  لمخرجات  وفًقا  وظفار،  الشرقية 
األولى من  مخططات التنمية السياحية الموحدة. كما سيساعد المشروع 

في توفير دليل استثماري لكل من القطاعين العام والخاص. 

التقدم الُمحرز
مسقط  بمحافظات  السياحية  للتنمية  مخططات  ثالثة  السابقة  السياحة  وزارة  استكملت  2020م،  عام  في 
والداخلية وجنوب الشرقية، والتي كان قد تم تحديدها في مختبر السياحة باعتبارها ذات األولوية في المرحلة 
األولى. ويأتي هذا المشروع كخطوة مهمة في سبيل تحسين التخطيط السياحي، وتحديد فرص االستثمار 
الحالية والمستقبلية، أّما فيما يخص المخطط العام للتنمية السياحية بمحافظة مسندم،  تقوم وزارة التراث 
المراحل  بالعمل على استكمال  بالتعاون مع شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار )أساس(  والسياحة 
بـ »تطوير منطقة  المتعلق  الوزاري  القرار  التراث والسياحة حالًيا على  إلى ذلك، تعمل وزارة  باإلضافة  المتبقية. 

رمال الشرقية« بعد تحسين نطاق العمل.

المرحلة القادمة
تسعى وزارة التراث والسياحة  إلى استكمال  العمل على الحزمة الثانية من مخططات التنمية السياحية.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وزارة التراث والسياحة

وزارة االقتصاد

2-  سياحة المغامرات

تعتبر سياحة المغامرات في سلطنة ُعمان نشاطًا جاذبًا لمختلف الفئات 
العمرية عالمًيا ومحلًيا، األمر الذي يتطلب تحسين جاهزية مواقع سياحة 
المغامرات، وذلك من خالل وضع لوائح وإرشادات واضحة لضمان سالمة 
المغامرين، وخلق فرص استثمارية، والعمل جنًبا إلى جنب مع المجتمع 
المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تعزيز مكانة 

ُعمان كوجهة رائدة لسياحة المغامرات على مستوى العالم.

2-1 إدارة المخاطر والسالمة في سياحة المغامرات
يهدف هذا المشروع إلى وضع إجراءات تنظيمية موحدة لقطاع سياحة المغامرات في السلطنة. كما يهدف 
إلى وضع األسس إلرساء نظام إدارة السالمة  ألنشطة سياحة المغامرات وإنشاء نظام إلصدار التصاريح الالزمة 

للقيام  بهذه األنشطة.  
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التقدم الُمحرز
كان تركيز المشروع في عام 2020م منصًبا على  إعداد اإلطار التنظيمي إلطالق مركز لسياحة المغامرات ليكون 
بمثابة الجهة الرسمية المسؤولة عن أعمال التدقيق والتنظيم ووضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بأنشطة 
المغامرات  سياحة  بتأثير  المتعلقة  المطلوبة  الدراسات  الفريق  أكمل  ذلك،  إلى  إضافًة  ُعمان.  في  المغامرات 
على المجتمع المحلي، وذلك من خالل توعية المجتمع عن طريق عقد البرامج التدريبية والتوعوية. كما جرى 
للمغامرات؛ يكون مسؤوًلا عن   إنشاء مركز  الدفاع لدعم وتسهيل  التراث والسياحة ووزارة  وزارة  بين  التعاون 
بالنسبة  السالمة  على  التدريب  توفير  إلى  باإلضافة  واألفراد،  السياحية  الرحالت  مشغلي  عمل  على  اإلشراف 

ألنشطة مغامرات معينة. 

المرحلة القادمة
من المقرر أن يستمر التعاون بين وزارة التراث والسياحة ووزارة الدفاع في إنشاء مركز المغامرات لإلشراف على 
والدعم  التدريب  توفير  خالل  من  المغامرات؛  سياحة  مجال  في  العاملين  السياحية  الرحالت  منظمي  عمل 

الالزمين الستخدام المعدات المناسبة، وتوظيف إرشادات السالمة ومجاالت المشاركة.  

األطراف المعنية

وزارة الدفاعوزارة التراث والسياحة

القطاع الخاص

2.2  تفعيل أنشطة المغامرات
تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل مشاريع وأنشطة سياحة المغامرات في  مواقع الجذب السياحي، األمر الذي 
المواقع  في   المغامرات  أنشطة  في  المشاركين  عدد  زيادة  إلى  باإلضافة  للموقع،  الترويج  في  سيساهم 

الطبيعية.

التقدم الُمحرز

التقييم االستراتيجي لفرص سياحة المغامرات في ُعمان
المتاحة  الفرص  من  كجزء  الداخلية  محافظة  في  السياحية  التنمية  مخطط  مع   المشروع  هذا  دمج  تم 

لسياحة المغامرات.

تطوير المسارات الجبلية
بالنسبة لتطوير المسارات الجبلية، فقد تم االنتهاء من معظم أعمال الصيانة، حيث أعدت أدلة الرحالت من 
تجنب  تقرر  فقد  كوفيد-19  جائحة  لتفشي  ونظًرا  المعنية.  األطراف  مع  بالتعاون  المبادرة  عمل  فريق  قبل  
فريق  عمل  كما  المعنية.  األطراف  من  إلكترونية  نسخة  على  الحصول  ويمكن  منها،  الورقية  النسخ  طباعة 
العمل عن كثب مع اللجنة الوطنية السابقة للشباب للمساعدة واإلشراف على استكمال 17 مساًرا إضافًيا من 
المسارات الجبلية، ليصل مجموعها إلى 50 مساًرا في عام 2020م، حيث تم تطوير مسارات التجول مشًيا في 
جاهزة  الجبلية  المسارات  تطبيق  من  التجريبية  النسخة  أن  كما  مسندم.  ذلك  في  بما  السلطنة،  أنحاء  كافة 

وتخضع حالًيا للتقييم الفني قبل إطالقها رسمًيا.

مشروع بوابة خصب
تم استبدال نشاط التسلق بمساعدة الحبال بمشروع االنزالق بالحبل؛ نتيجة العتراض المجتمع المحلي. وقد 
قدمت  حيث  بالحبل.  االنزالق  مشروع  إلقامة  الالزمة  الموافقات  على  للحصول  مًعا  المعنية  األطراف  عملت 

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )عمران( خطة المشروع، وصادقت عليها وزارة السياحة  السابقة رسمًيا.

مجلس الجن
قبل  من  المقدمة  العروض  تقييم  تالها  الجن  مجلس  لتشغيل  عروض  تقديم  طلب  عمران  شركة  طرحت 
المناقشات حول  الجن، وبدأت  التقييم. وبناء عليها، تم تعيين شركة محلية لتطوير وتشغيل مجلس  فريق 

خطة التنفيذ.

وادي شاب
وقعت وزارة السياحة السابقة اتفاقية تعاون مع شركة عمران كمطور رئيسي للوادي، لتعمل مع المستثمرين 
مخطط  من  االنتهاء  تم  كما  الوادي.  ضمن  األنشطة  بعض  بتطوير  اهتماًما  أبدوا  الذين  اآلخرين  المحليين 

التصميم وتقديمه من قبل شركة عمران.

الجبل األخضر
تقديم  تم  حيث  عمران،  وشركة  والسياحة  التراث  وزارة  بين  مناقشتها  وستتم  االتفاقية،  مسودة  إعداد  تم 

فكرة التصميم من قبل شركة عمران، وهي قيد التقييم والمناقشة للمرحلة التالية من التنفيذ.

األطراف المعنية

وزارة الثقافة والرياضة والشبابوزارة التراث والسياحة

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(

3-  المشاريع الكبرى

إن الغرض من هذه المبادرة هو تسهيل تنفيذ عدد من مشاريع التطوير 
في  بما  المتكاملة،  السياحية  والمجمعات  الضيافة  مجال  في  الكبرى 
لتكون تحت  االختيار  والتي وقع عليها  الشرق،  الموج وحي  ذلك مشروع 
ودعم   مراقبة  أجل  من  السابقة،  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  إشراف 
صعيد  على  المشاريع  هذه  في  تقدم  إحراز  تم  وقد  وإنجازها.  تنفيذها 

استكمال المخططات الرئيسية واتفاقيات التطوير واعتمادها.

وفي عام 2020م، تم إدراج قائمة بمشاريع التطوير واالستثمارات اإلضافية 
المستدامة  يتي  مدينة  ذلك  في  بما  الرئيسية،  األداء  مؤشرات  لوحة  في 
تأثيرها  في  المحرز  التقدم  ومتابعة  لدعم  وذلك  العرفان،  ومدينة 
االقتصادي على القطاع. وعلى الرغم من التفاوت بين هذه المشاريع من 
حيث قيمتها وحجمها ومدى تقدم التنفيذ فيها،  إّلا أّن تأثيرها  ُيعد كبيًرا 

على صعيد إيجاد فرص العمل وتعزيز االقتصاد بشكل عام. 

3.1  معالجة التحديات المتعلقة بالبنية األساسية وغير األساسية وإيجاد مجموعة من الحوافز
إلى جانب اإلشراف على سير العمل في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة المذكورة أعاله، قام فريق 
تواجهها  والتي  األساسية،  وغير  األساسية  بالبنية  المتعلقة  الكبرى  التحديات  من  عدد  بتحديد  المبادرة  عمل 
تلك المشاريع وغيرها. وبالتالي، فإن الهدف من هذا المشروع هو تقديم التوصيات بشأن كيفية حلحلة تلك 
التحديات )مع تقديم حوافز( بعد إجراء دراسة شاملة. ليتم بعد ذلك اعتمادها من قبل أصحاب المصلحة 

المعنيين. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

وزارة  من  كل  وتوصيات  مرئيات  استالم 
المالية والبنك المركزي الُعماني ووزارة النقل 
السابقة  الكهرباء  تنظيم  وهيئة  السابقة 
المناخية  والشؤون  البيئة  ووزارة  للمياه  وحيا 

السابقة بشأن قائمة الحوافز المقترحة.

األطراف  إلى  خطابات  السابقة  السياحة  وزارة  أرسلت 
لمراجعة  لديهم  المختصين  مع  واجتمعت  المعنية 
من  عليها  المصادقة  لتتم  واعتمادها،  الحوافز  قائمة 
قبل وزارة المالية. ونظًرا للتغييرات التي  طرأت على هيكل 

الحكومة، فقد تم تأجيل النظر في تلك القائمة.

لألعمال  العروض  تقديم  طلب  إعداد 
االستشارية، وطرحه وإسناده. 

أعّد فريق عمل المبادرة طلب تقديم العروض بعد عقد 
الدراسة  تعليق  تم  ولكن  عمل.  وورش  اجتماعات  عدة 

بسبب بعض التحديات المتعلقة بالميزانية.  إنجاز الدراسة. 

3.2  مشروع الموج مسقط
االستثمارات  قيمة  بلغت  وقد  ُعمان،  سلطنة  في  متكامل  سياحي  مجمع  مشروع  أول  مسقط  الموج  يعد 
فنادق  خمسة  من  ويتكون  مسقط،  محافظة  في  المشروع  ويقع  ُعماني.  ريال  مليون   384 فيه  اإلجمالية 
حفرة،   18 من  مكون  للجولف  وملعب  سكنية،  وحدة  و6000  فندقية،  شقة  و100  غرفة   1600 تبلغ  إجمالية  بسعة 

ونادي للجولف ومرافق ترفيهية ومركز تجاري وممشى، ومرسى مزود بأرصفة تتسع لحوالى 400 قارب.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الموج  لدوار  التفصيلي  التصميم  من  االنتهاء 
وشارع 18 نوفمبر من قبل بلدية مسقط

تم إنجاز التصميم التفصيلي في بداية عام 2020م. 

بلدية  قبل  من  المناقصة  مستندات  إعداد  
مسقط

مجلس  إلى  وإرسالها  المناقصة  مستندات  إعداد   تم 
المناقصات لالعتماد. 

طرح مناقصة البناء من قبل بلدية مسقط
لم  ولكن  المستندات،  على  المناقصات  مجلس  وافق 
المتعلقة  التحديات  بعض  بسبب  المناقصة  طرح  يتم 

بالميزانية.

تم افتتاح المسجد في شهر نوفمبر 2020م.افتتاح المسجد

في  والتدعيم  األساسات  أعمال  من  االنتهاء 
موقع فندق سانت ريجيس

سانت  لفندق  والتدعيم  القواعد  حفر  أعمال  بدأت 
ريجيس في الربع األول من عام 2020م.

الموافقة على مخطط تطوير ”الوحدة ل“ من 
قبل وزارة السياحة السابقة

التراث  وزارة  قبل  من  المخطط  على  الموافقة  تمت 
والسياحة في شهر أكتوبر 2020م، بما في ذلك مخطط 

تطوير منطقة الغدير.

3.3 مشروع النخيل
منطقة  في  النخيل  أبو  ساحل  على  االستخدامات  متعدد  المتكامل  السياحي  المجمع  هذا  إنشاء  سيتم 
500،000 متر مربع، ويتكون من 3 فنادق بسعة 485 غرفة رئيسية  تبلغ مساحة المشروع  الرميس بوالية بركاء. 
دولية.  ومدرسة  تقليدي  وسوق  مائية  وحديقة  اصطناعية  وبحيرة  سكنية،  وحدة  و1436  فندقية  شقة  و185 
وتبلغ قيمة االستثمارات اإلجمالية للمشروع 246 مليون ريال ُعماني. وفي عام 2020م، كان التركيز منصًبا على 
البحيرة  ومكونات  األساسية  البنية  تشمل  والتي  النخيل،  مشروع  من  األولى  المرحلة  تطوير  ودعم  متابعة 

الصناعية والفلل النموذجية وموقع الشقق رقم 3.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

)أ(:  األولى  للمرحلة  األساسية  والبنية  الصناعية  البحيرة   .1
أعمال  )مثل  الموقع  في  األولية  األساسية  البنية  أعمال  استكمال 
أعمال  مناقصة  وترسية  وطرح  البحيرة،  وحفر  والتسوية(،  الحفر 

بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، البنية األساسية للبحيرة.
بتعليق  المشاريع  أصحاب  قام 
خططهم  لمراجعة  المشاريع 
من أجل الوصول إلى نهج أكثر 

جدوى وفعالية.

الفلل النموذجية:  .2
تطوير وإنهاء التصميم، والحصول على التصريح من البلدية، وطرح   

وترسية مناقصة أعمال الفلل النموذجية.

موقع الشقق رقم )3(:  .3
تطوير وإنهاء التصميم، والحصول على التصريح من البلدية  وطرح   

وترسية مناقصة األعمال الخاصة بموقع الشقق رقم 3.

3.4 مدينة يتي المستدامة
شرعت شركة يتي للتطوير السياحي في تطوير المرحلة األولى للمخطط الرئيسي لمشروع يتي/ينكت. ومن 
المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة )1-أ( المكونة من فندق مارينا من فئة خمس 
مرافق  المشروع  وسيشمل  إقليمي.  مطور  مع  بالشراكة  التطوير  مشروع  تفعيل  المتوقع  من  حيث  نجوم، 
مجتمعية مثل المدارس والكليات ومرافق الرعاية الصحية )مركز للتوحد(، إلى جانب مرافق الترفيه والتسلية 

والضيافة واألماكن العامة والفعاليات الشاطئية والمجمعات السكنية.

عنصرًا  سيشكل  حيث  )1-أ(.  المرحلة  في  الرائدة  الضيافة  مكونات  أبرز  مارينا  فندق  يكون  أن  المتوقع  ومن 
يضم  أن  المقرر  ومن  العصرية.  والتصاميم  المرافق  وبين  الُعمانية  والثقافة  التراث  بين  يجمع  متميًزا  سياحًيا 
الفندق 170 غرفة وفيال،  ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ومرافق االجتماعات، ومنتجع صحي، ونادي بحري 

ومرسى مزود بأرصفة تتسع لحوالى 75 قارًبا.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

في  األراضي  ملكية  نقل  على  الموافقة 
ينكت من قبل وزارة المالية

تمت الموافقة بعد عقد عدة اجتماعات بين ممثلين عن 
وزارة السياحة السابقة ووزارة المالية ووحدة دعم التنفيذ 
والمتابعة السابقة، باإلضافة إلى المتابعة المستمرة من 

قبل صندوق االحتياطي العام للدولة السابق. 

تقديم المخطط الرئيسي النهائي إلى وزارة 
السابقة  اإلسكان  ووزارة  السابقة   السياحة 

والحصول على موافقتهما

قبل  من  واعتماده  الرئيسي  المخطط  تقديم  تم 
من  مارينا  فندق  بتصميم  البدء  ذلك  بعد  وتم  الوزارتين، 

قبل استشاريي الشركة. 
تطوير تصميم فندق مارينا 

3.5  حي الشرق
 ُيعد مشروع حي الشرق والذي يقع في منطقة السوادي بوالية بركاء وجهًة للمتعة والترفيه في السلطنة، 
وقد بلغت قيمة االستثمارات اإلجمالية في المشروع 300 مليون ريال ُعماني. ويتكون مشروع حي الشرق من 
تعليمي  ومركز  مائية،  وحديقة  برية  وحديقة  سكنية  وحدة  و625  رئيسية،  غرفة   1682 على  تحتوي  فنادق   3

ترفيهي، ومركز فروسية، ومحالت ومطاعم ومقاهي.
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

االنتهاء من تصميم محالت التجزئة والمطاعم ومرافق 
التسلية والحديقة البرية والحديقة المائية والفنادق. 

تم االنتهاء من التصاميم وتقديمها من قبل 
االستشاريين.

تم طرح المناقصات في أكتوبر 2020م.طرح مناقصات البناء لجميع مكونات المشروع

استكمال األعمال األولية للبنية األساسية

شهر  في  الرئيسية  األعمال  من  االنتهاء  تم 
األنشطة  بعض  تزال  ال  ولكن  2020م،  يونيو 
كابالت  وتركيب  العوائق،  إزالة  مثل  جارية، 

الجهد المتوسط ومحطة التوزيع الفرعية.

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة التراث والسياحة

بلدية مسقطوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

مطوري/أصحاب المشروعجهاز االستثمار الُعماني  

 
3.٦  شاطئ بصة

من المقرر تطوير موقع شاطئ بصة السياحي في والية خصب بمحافظة مسندم  على مساحة تبلغ حوالي 
73 ألف متر مربع. حيث سيتضمن المشروع مكونين رئيسيين هما: منتجع سياحي من فئة 4 نجوم وحديقة 
عامة بتصميم عصري ومكونات تجذب الزوار من أجل تنشيط الحركة السياحية في المحافظة. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتم إدراج عدد من األنشطة األخرى في المشروع، مثل: مخيم ومنتجع صحي ومركز تجاري ومطاعم 

متنوعة وحوض للسباحة ومركز تعليمي وساحة ومتنزهات ومسارات للمشي.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

توقيع اتفاقية حق االنتفاع 
المتعلقة بالحديقة العامة

عملت وزارة السياحة السابقة  إلى جانب وحدة دعم التنفيذ والمتابعة 
السابقة  بشكل وثيق مع شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار 
لتسريع  السابقة  المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  وزارة  ومع  )أساس( 
توقيع اتفاقية حق االنتفاع، والتي تم التوقيع عليها في سبتمبر 2020م.

البدء في إعداد تصاميم 
الحديقة العامة

التصميم  جانب  إلى  التصاميم،  إعداد  في  أساس  شركة  بدأت 
التفصيلي للمنتجع.

األطراف المعنية

وزارة الداخليةوزارة التراث والسياحة

جهاز االستثمار الُعمانيشركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار )أساس(

4- تطوير األنشطة السياحية في المحميات الطبيعية والمناطق المحمية

أكبر  من  واحدًة  السلطنة  في  الطبيعية  المحميات  حماية  تعتبر 
العام  اإلطار  وضع  الضروري  فمن  وبالتالي  السياحة،  قطاع  مسؤوليات 
لبناء تعاون مشترك لضمان نمو هذه المناطق وحمايتها، وذلك في سبيل 

تعزيز المكانة السياحية للسلطنة كوجهة صديقة للبيئة.

4.1  محمية القرم الطبيعية
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء أنشطة السياحة البيئية المستدامة، وإيجاد فرص استثمارية.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تقديم التقرير البيئي النهائي من قبل شركة مسقط الوطنية للتطوير 
واالستثمار )أساس(

تم إنجازها.

مراجعة التقرير المقدم من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية 
السابقة  

تم إنجازها. 

تقديم  مقترح الخطة السياحية وتقسيم المناطق بالنسبة لمحمية 
القرم الطبيعية 

تم إنجازها.

تم إنجازها.إعداد نطاق العمل لتطوير الموقع اإللكتروني لمحمية القرم الطبيعية

والشؤون  البيئة  وزارة  قبل  من  المحمية  تطوير  مناقصة  عن  اإلعالن 
المناخية السابقة، وإسنادها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المناقصة  عن  اإلعالن  تم 
وتم  البيئة،  هيئة  قبل  من 

ترسيتها.

التشغيل المبدئي ألنشطة الرياضات المائية في محمية القرم الطبيعية 
بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وحاليًا  التجريبي  االفتتاح  تم 
قيد التشغيل.

األطراف المعنية

هيئة البيئةوزارة التراث والسياحة

مؤسسة قمة الموجشركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار )أساس(

4.2  محمية رأس الشجر الطبيعية
المناطق  المستدامة، وإيجاد فرص استثمارية داخل  البيئية  السياحة  أنشطة  إنشاء  إلى  المشروع  يهدف هذا 

المحمية في محمية رأس الشجر الطبيعية.
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

السياحة  مفهوم  على  العمل  إنهاء   
المستدامة في هذه المحمية

تم إنجازها.

للسياحة  الرئيسي  المخطط  تقديم 
المستدامة بالمحمية 

من  وتقديمه   الرئيسي  المخطط  على   الموافقة  تمت 
قبل فريق العمل

اعتماد أرض بديلة بناء على دراسة الفيضانات 
لمصنع السلمون 

تم اعتماد األرض البديلة واالتفاق عليها بين وزارة السياحة 
السابقة  ووزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة

االجتماعية  المسؤولية  خطة  تقديم 
للشركة  من المستثمر في مصنع السلمون

تم إنجازها.

الجاهزة  البيئية  السياحة  أفكار  تحديد 
لالستثمار

حددت مخططات  التنمية السياحية  بعض األفكار التي 
سيتم دمجها في المخطط الرئيسي للمحمية.

نقل ملف األراضي االستثمارية في المحمية 
مكتب  إلى  السابقة   السياحة  وزارة  من 

حفظ البيئة

تم نقل الملف وتقييمه من قبل مكتب حفظ البيئة، كما 
المستثمرين  مختلف  مع  المناقشات  من  المزيد  جرت 

للوقوف على مدى التقدم الحاصل في مشاريعهم. 

األطراف المعنية

وزارة التراث والسياحةمكتب حفظ البيئة

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(

القطاع الخاصهيئة البيئة

5-  تطوير األنشطة السياحية في المواقع الثقافية والتراثية

تعتبر السياحة الثقافية والتراثية إحدى الركائز األساسية المساهمة في 
التي  الغنية  والتاريخية  الثقافية  التجربة  بفضل  وذلك  السياحة،  قطاع 
توفرها. وبالتالي،  فإّنه من  المهم االستفادة من مثل هذه المواقع عن 
والقالع  كالحصون  السلطنة  في  التراثية  الوجهات  جاذبية  تعزيز  طريق  
إلى  وتحويلها  لها  األمثل  االستغالل  خالل  من  وذلك  القديمة،  والقرى 

مناطق جذب سياحي، مع الحفاظ على عناصرها ومكوناتها  التاريخية.

5.1  تطوير حارة السيباني
يهدف المشروع إلى تسهيل عملية خصخصة إدارة حارة السيباني لتكون مثاًلا آخر على تحويل القرى القديمة 
والقالع والحصون إلى وجهات جاذبة ومستدامة للسياحة التراثية، والتي سيتم تشغيلها بواسطة المجتمع 

المحلي باعتبارهم أصحاب المصلحة المعنيين.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

طرح مناقصة أعمال الرصف والترميم

تأخر إنجاز المشروع بسبب بعض التحديات 
المتعلقة بالميزانية.

توقيع اتفاقية اإلدارة مع أصحاب المصلحة

إصدار خطاب النوايا للمقاول المحلي

البدء باألعمال

االنتهاء من أعمال الرصف

األطراف المعنية

المجتمع المحليوزارة التراث والسياحة

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(

5.2  تطوير حارة البالد
السابقة    األعوام  مدار  على  ُبذلت  التي  الجهود  مواصلة  هو  2020م  عام  في  المبادرة  هذه  من  الهدف  كان 

لتشغيل حارة البالد من خالل مستثمرين محليين.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

اإلعالن عن طلب تقديم العروض
أعلن فريق عمل المبادرة عن طلب تقديم العروض من خالل 

شركة ُعمران، وتمكن من ضمان وجود 5 شركات ُعمانية 
محتملة الستثمار وتجديد وتشغيل الحارة.

تقييم العروض المقدمة
أحد  تحديد  وتم  المقدمة  العروض  بتقييم  الفريق  قام 

المستثمرين المحليين.

استالم التأكيد من شركة ُعمران

عند استالم التأكيد الرسمي من شركة ُعمران، انسحب المستثمر 
الناحية  من  جدوى  أكثر  أخرى  لمشاريع  األولوية  إعطاء  بسبب 
النهج  بتعديل  حالًيا  المبادرة  عمل  فريق  ويقوم   االقتصادية. 

المتبع؛ للقيام مجّدًدا بدعوة مستثمرين مهتّمين. 

األطراف المعنية

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(وزارة التراث والسياحة
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٦-  إعداد تقويم سنوي للفعاليات

يتمثل الهدف األساسي لهذه المبادرة في تسهيل استضافة الفعاليات 
المزيد  لجذب  وذلك  السلطنة،  في  والدولية  المحلية  والثقافية  الرياضية 
هذا  في  العالمي  الصعيد  على  السلطنة  مكانة  وتعزيز  السياح،  من 
إلكترونية  منصة  تطوير  إلى  المبادرة  تهدف  ذلك،  إلى  باإلضافة  المجال. 
تضم جميع الفعاليات التي سيتم استضافتها مستقباًل، مع توفير كافة 

المعلومات الهامة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

 :2020 العالمي  الجبلي  الجري  تحدي 
باب  وفتح  الفعالية،  مواعيد  عن  اإلعالن 

التسجيل، وتنظيم الفعالية

من  أي  تقام  لم  ولكن  والتسجيل،  اإلعالن  من  االنتهاء  تم 
آلية  ببحث  المكلفة  العليا  اللجنة  قرار  على  بناًء  الفعاليتين 
التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد-19 
وزير  معالي  أصدر  وعليه،  العامة.   الفعاليات  جميع  بتعليق 
المالية،  وزير  معالي  بموافقة  تعليماته  والسياحة  التراث 
بإلغاء عقود الفعاليات، وهم اآلن بصدد دفع رسوم اإللغاء.

سباق الدراجات الهوائية »هوت روت« 
باب  وفتح  الفعالية،  مواعيد  عن  اإلعالن 

التسجيل، وتنظيم الفعالية

مهرجان ُعمان لألغذية: تقديم العرض 
من قبل الجهة المنظمة وإقامة الفعالية

المؤسسات  من  عروًضا  السابقة  السياحة  وزارة  تلقت 
2020م،  عام  في  فعاليات   5 إلقامة  والمتوسطة  الصغيرة 
المكلفة  العليا  اللجنة  قرار  بسبب  إقامتها  يتم  لم  ولكن 
ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس 

كوفيد-19 بتعليق جميع الفعاليات العامة.

من  العرض  تقديم  البحري:  المهرجان 
قبل الجهة المنظمة وإقامة الفعالية

تم تقديم العرض لوزارة السياحة السابقة من قبل الجهة 
المنظمة، ولكن لم يتم إقامة الفعالية بسبب قرار اللجنة 
العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن 
انتشار فيروس كوفيد-19  بتعليق جميع الفعاليات العامة.

األطراف المعنية

القطاع الخاصوزارة التراث والسياحة

7-  تطوير سياحة األطعمة والمشروبات

في  والمشروبات  األغذية  بيئة  وتعزيز  تحسين  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
سلطنة ُعمان. وفي عام 2020م، كان التركيز منصًبا على توفير المعلومات 
حول جميع اإلجراءات المطلوبة الفتتاح أّية مؤسسة لألغذية والمشروبات 
أو إقامة أية فعالية، باإلضافة إلى التوصية بقائمة من التحسينات لتسهيل 
تلك اإلجراءات. عالوة على ذلك، تهدف المبادرة إلى تدشين تطبيق دليل 
المطعم  اختيار  وتسهيل  السلطنة  في  للمطاعم  للترويج  المطاعم؛ 
مع  ودمجه  موقعهم،  على  بناًء  والدوليين  المحليين  للسياح  المناسب 

تطبيق »اكتشف ُعمان« بعد تدشينه.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

مشاريع  إلنشاء  طريق  خارطة  وضع 
جميع  تحديد  والمشروبات:  األطعمة 
شركات  بافتتاح  المعنية  الحكومية  الجهات 
حول  دليل  وإعداد  والمشروبات،   األطعمة 

إجراءات إنشاء تلك المؤسسات

الحالية  الحكومية  الجهات  بتحديد  العمل  فريق  قام 
اإلجراءات  يتضمن  دليل  بإعداد  قام  كما  العالقة،  ذات 

المتبعة وذلك من أجل اقتراح دليل شامل ليتم نشره.

تطبيق دليل المطاعم: التنسيق مع الفريق 
“e-concierge« الفني للتطبيق اإللكتروني

لدمج  الفني  والفريق  العمل  مجموعة  بين  التنسيق  تم 
كال التطبيقين.

األطراف المعنية

بلدية مسقطوزارة التراث والسياحة

وزارة الثقافة والرياضة والشباب

8-  إيجاد مشاريع سياحية أيقونية متميزة 

يتمثل الهدف من هذا المشروع في تحديد اآلثار أو المعالم المتميزة في 
ُعمان، وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي، لتعزيز مكانة السلطنة على  

خارطة السياحة العالمية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تحديد معلم سياحي أيقوني يميز 
السلطنة

قام الفريق بتحديد المجمر )المبخرة( على كورنيش مطرح ليكون 
هو المعلم األيقوني.

إصدار طلب تقديم العروض
العروض  تقديم  طلب  لطرح  مسقط  بلدية  مع  الفريق  عمل 

للشركات المحلية لتطوير هذا المعلم السياحي وتشغيله.

استالم العروض 
تطوير  الفريق  قرر  وبالتالي  مناسبة،  عروض  أّية   البلدية   تتلق  لم 
السياحي  المعلم  ليكون  بوشر  في  ”الشراع“  معلم  حول  مقترح 

األيقوني.

األطراف المعنية

بلدية مسقطوزارة التراث والسياحة
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9-  تحسين خدمات العمالء لمختلف المشاريع السياحية

وتقييم  تشغيل  في  الحاصل  التقدم  متابعة  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
الفريق الفني الذي تم تشكيله في عام 2019م، وذلك لدعم وزارة السياحة 
الموافقات  جميع  على  للحصول  موحدة  نافذة  تصبح  حتى  السابقة؛ 
التفاقيات  االمتثال  مدى  مراقبة  إلى  يهدف  كما  بالسياحة.  المتعلقة 
مستوى الخدمة التي تم التوقيع عليها في عام 2018م بين وزارة السياحة 
على  الحصول  إجراءات  لتبسيط  المعنية  الجهات  من  عدد  وبين  السابقة 
الجهات:   هذه  بين  ومن  نجوم،   5-1 فئات  من  الفنادق  إنشاء  موافقات 
السابقة،  اإلسكان  ووزارة  السابقة،  المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  وزارة 
ظفار.   وبلدية  مسقط  وبلدية  السابقة،  المناخية  والشؤون  البيئة  ووزارة 
اتفاقيات  على  التعديالت  من  المزيد  اقتراح  إلى  أيًضا   المشروع  ويهدف 
مستوى الخدمة الموقع عليها من خالل تضمين المشاريع السياحية غير 

العقارية. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

مراقبة أداء الفريق الفني
العمالء  لخدمة  الفني  الفريق  أداء  بتقييم  العمل  فريق  قام 
األربعة  الفريق  أعضاء  أظهر  وقد  سنوي(.  ربع  أساس  )على 

الذين تم تعيينهم في 2019 تقدًما جيًدا. 

المعلومات  تقنية  في  أخصائي  تعيين 
لدعم الفريق الفني

المعلومات  تقنية  دائرة  من  السابقة  السياحة  وزارة  طلبت 
تقديم الدعم للفريق الفني. 

ترخيص  على  الحصول  إجراءات  تطوير 
مرشد سياحي

قامت وزارة السياحة السابقة برقمنة إجراءات إصدار ترخيص 
التحول  مشروع  مع  التكامل  خالل  من  سياحي  مرشد 

اإللكتروني.  

على  جديدة  تعديالت  مسودة  إعداد 
اتفاقيات مستوى الخدمة واعتمادها

التعديالت وحصل على موافقة  العمل مسودة  قدم فريق 
وزارة السياحة السابقة فيما يخص  التعديالت الجديدة على 
سياحية  أنشطة  توفير  خالل  من  الخدمة  مستوى  اتفاقيات 

جديدة )المشاريع غير العقارية(. 

األطراف المعنية

بلدية مسقط وزارة التراث والسياحة

هيئة البيئةوزارة الداخلية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

10-  إنشاء مكتب ُعمان للسياحة والمؤتمرات وتطوير تطبيق »اكتشف ُعمان«

ُعمان  لسلطنة  الترويج  على  والمؤتمرات  للسياحة  ُعمان  مكتب  يعمل 
مفضلة  وكوجهة  والمطورين،  للمستثمرين  جاذب   تجاري  كشريك 

لسياحة االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

ُعمان«،  »اكتشف  اإللكتروني  التطبيق  العمل في  تدشين   بدأ فريق  وقد 
والذي يستهدف السائحين الموجودين في السلطنة أو الذين يخططون 
توفر  إلكترونية  منصة  يكون  أن  إلى  التطبيق  هذا  ويهدف  لزيارتها. 
والخدمات  والمواقع  السياحي  الجذب  مناطق  أهم  حول  المعلومات 

والمنتجات واألنشطة السياحية في السلطنة. 

10.1  تشغيل مكتب ُعمان للسياحة والمؤتمرات
يهدف هذا المشروع إلى متابعة التقدم الحاصل في تدشين مكتب ُعمان للسياحة والمؤتمرات،  مع اختيار 

النماذج القانونية والمالية المناسبة لالستعانة بها في إنشاء المكتب. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

السياحة  لوزارة  النهائية  الموافقة  على  الحصول 
التنظيمي السابقة على الهيكل التنظيمي المعدل الهيكل  على  الحصول  بعد 

من  التمويل  ونموذج  المقترح  والقانوني 
االستشاري )شركة هوروث للفنادق والسياحة 
مع  بالتعاون  فريق  تشكيل  تم  والترفيه(، 
يضم  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة 
وزارة  التالية:  المعنية  الجهات  من  ممثلين 
الشؤون  وزارة  المالية،  وزارة  السابقة،  السياحة 
المدنية  الخدمة  وزارة  السابقة،  القانونية 
واالتفاق  المسودات  لمراجعة  وذلك  السابقة؛ 
على الخطوات الالحقة. وقد  تم إرسال جميع 
إّلا  المعنية،  األطراف  إلى  والمستندات  الوثائق 
أّنه  تم اتخاذ قرار بتأجيل إنشاء هذا المشروع 

نظًرا لوجود بعض التحديات  المالية.

للسياحة  ُعمان  مكتب  داخل  مجلس  إنشاء  دعم 
والمؤتمرات، يضم ممثلين مختارين من القطاع

صياغة مسودة الهيكل التنظيمي مع الجهة المختصة

الخدمة  وزارة  إلى  التنظيمي  الهيكل  مسودة  إرسال 
المدنية السابقة

على  السابقة  السياحة  وزارة  موافقة  على  الحصول 
الهيكل القانوني

إعداد  مسودة المرسوم السلطاني  وإحالتها إلى وزارة 
الشؤون القانونية السابقة 

إصدار المرسوم السلطاني

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة التراث والسياحة

وزارة العملوزارة العدل والشؤون القانونية

)Horwath HTL( شركة هوروث للفنادق والسياحة والترفيه

10.2  تطوير تطبيق »اكتشف ُعمان«
كمركز  يعمل  والذي  ُعمان«،  »اكتشف  تطبيق  تدشين   في   الحاصل  التقدم  رصد  إلى  المشروع  هذا  يهدف 

معلومات شامل للزوار الفعليين والمحتملين إلى السلطنة.
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.برمجة وتطوير الواجهة األمامية

إلى  باإلضافة  التجريبي  المحتوى  المحتوى وتحميل  توفير 
تحديد المستخدمين اإلداريين من وزارة السياحة السابقة 

تم إنجازها.

األطراف المعنية

الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(وزارة التراث والسياحة

11-  تعزيز دور الفريق الفني لتحقيق أهداف التشغيل الوطنية

يعمل الفريق الفني بشكل وثيق مع الجهات  الرئيسية الفاعلة في قطاع 
السياحة؛ وذلك بهدف إيجاد فرص عمل وتدريب لحوالى 7000 ُعماني في 
من  عدًدا  الفريق  اقترح  وقد  2020م.  عام  في  القطاع  مجاالت  مختلف 
إحدى  أّن  كما  للُعمانيين.  جاذًبا  القطاع  هذا  في  العمل  لجعل  الحوافز 
الخطوات الرئيسية التي يعمل عليها فريق عمل المبادرة هي  وضع إطار 
في  اتباعه  تم  الذي  النهج  غرار  على  المضافة  المحلية  القيمة  لبرنامج 

قطاع النفط والغاز.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  
مراجعة خطط التعمين والتشغيل في قطاع الفنادق

لألنشطة  بالنسبة  التعمين  نسب  تحليل 
المستهدفة 

النسب  تلك  بتحليل  المبادرة  عمل  مجموعة  قامت 
داخلًيا. 

ووضع  للُعمانيين  الجاذبة  الوظائف  تحديد 
العمالة  محل  الوطنية  العمالة  إلحالل  خطة 

الوافدة

في  اإلشغال  نسب  انخفاض  بسبب  إنجازها،  يتم  لم 
العديد  تسريح  إلى  أدى  مما  الجائحة،  خالل  الفنادق 

من الموظفين.
المحتملة  الوظيفية  للفرص  عمل  خطة  وضع 

في قطاع الفنادق
 2020 لعام  التوظيف  خطة  الفنادق  من  عدد  قدمت 

إلى الفريق الفني.

القطاع  تواجه  التي  التحديات  ومتابعة  رصد 
واقتراح الحلول المناسبة لها 

خطة  وثيقة  إعداد  على  العمل  مجموعة  عملت 
التعافي، ناقشت فيها تأثيرات جائحة كوفيد-19 على 

القطاع واقترحت بعض التوصيات للتعافي منها.  
تحقيـق القطاع ألهـداف التشغيل 

تحقيق هدف التوظيف في القطاع: إيجاد 7000 
فرصة عمل  

على الرغم من األوضاع الصعبة الناتجة عن انتشار جائحة 
كوفيد-19،  إّلا أّنه تم توفير 766 وظيفة في القطاع.

تنظيم معرض التوظيف
للجهة إعداد نطاق العمل العمل  نطاق  بإعداد  العمل  مجموعة  قامت 

المنظمة لمعرض التوظيف، ولكن تم إلغاء المعرض 
بناء على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل 
كوفيد-19  فيروس  انتشار  عن  الناتجة  التطورات  مع 

بتعليق كافة الفعاليات العامة.

إرساء العقد

تنظيم معرض التوظيف

األطراف المعنية

وزارة العمل وزارة التراث والسياحة

القطاع الخاص 

12-  السياحة المحلية

يركز هذا المشروع على تقديم عدد من الخدمات التي تم تحديدها على 
أنها »مكاسب سريعة« لتطوير مرافق الخدمات للسياح إلى جانب تحسين 
الخدمات الحالية، وتشمل المرافق المستهدفة دورات المياه العامة في 
الوجهات السياحية، ومرافق الشواطئ، والمنتزهات المخصصة للعربات 

الترفيهية المتنقلة.

12.1  تخطيط وتطوير وتنفيذ وتشغيل الخدمات العامة في الوجهات السياحية الرئيسية
الوجهات  في  والمرافق  الخدمات  من  عدد  وتطوير  توفير  في  المشروع  هذا  من  الرئيسي  الهدف  يتمثل 

السياحية الرئيسية مثل الوديان والشواطئ والجبال. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

لالنتهاء تحديد الوجهات السياحية المحتملة كبيًرا  جهًدا  المشروع  فريق  بذل 
الوجهات  بمواقع  قائمة  إعداد  من 
بزيارات  القيام  بعد  بالسلطنة  السياحية 
جاذبية،  األكثر  المواقع  الكتشاف  ميدانية 
موقع.  كل  في  الحالية  الخدمات  وتقييم 
تم  2020م،  عام  من  األول  الربع  وبحلول 
البلديات  وزارة  موافقة  على  الحصول 
اإلقليمية وموارد المياه السابقة. ولكن بعد 
التعديالت الجديدة في الهيكل الحكومي 
جميع  تطوير  في  المحافظين  دور  وتعزيز 
والسياحة  التراث  وزارة  قررت  المحافظات؛ 
لالتفاق  المحافظين  مكاتب  مع  التنسيق 

على الخطوات الالحقة. 

الحصول على موافقة الجهات المعنية واألطراف المنفذة

تطوير التصميم التفصيلي ونطاق العمل  

تخصيص الميزانية  

اإلعالن عن المناقصة من قبل الجهات المختصة

إرساء العقد 

تجهيز الموقع وإنشاء البنية األساسية 

بدء التنفيذ في المواقع المختارة 

الصغيرة  المستثمر/المؤسسات  قبل  من  التشغيل  بدء 
والمتوسطة

األطراف المعنية

بلدية مسقطوزارة التراث والسياحة

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(وزارة الداخلية
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12.2  إنشاء مرافق للعربات الترفيهية المتنقلة
يهدف هذا المشروع إلى توفير مرافق للعربات الترفيهية المتنقلة )RV( وتحديد المواقع الرئيسية للمخيمات 
المخصصة لتلك العربات في جميع أنحاء السلطنة. كما يهدف إلى تنظيم هذا النوع من األنشطة من خالل 

اقتراح التشريعات ذات الصلة. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

لمخيـم  التصـّوري  الرئيسي  المخطط  تطويــر 
العربات الترفيهية المتنقلة

الرئيسي  المخطط  بتطوير  المشروع  فريق  قام 
السابقة   السياحة  وزارة  مع  وثيق  بشكل  والعمل 
المنتزهات  إلقامة  المناسبة  المواقع  لتحديد 
والمخيمات المخصصة للعربات الترفيهية المتنقلة. 
ُعمان  كرفان  مجموعة  مع   بالتنسيق  قام   كما  
ليتم  العربات  بتلك  الخاصة  اللوائح  مسودة  لصياغة 

اعتمادها بعد ذلك من قبل وزارة التراث والسياحة.

تعيين مسار العربات الترفيهية المتنقلة وتحديد 
لتلك  المخصصة  والمخيمات  المنتزهات  مواقع 

العربات

وضع مسودة اللوائح الخاصة بالعربات الترفيهية 
المتنقلة والحصول على الموافقة عليها

البدء بتركيب المرافق في المواقع المختارة
العربات  مرافق  بتركيب  ُعمران  شركة  قامت 
المتنقلة في ثالثة مواقع )األشخرة، رأس  الترفيهية 

الجنز، صاللة( خالل الربع الرابع من عام 2020م.

األطراف المعنية

مجموعة كرفان ُعمانوزارة التراث والسياحة

الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(

12.3  تطوير المشاريع السياحية )عين الكسفة وشاطئ األشخرة(
جنوب  بمحافظة  الكسفة  عين  السلطنة:  في  رئيسيين  سياحيين  موقعين  تطوير  إلى  المشروع  هذا  يهدف 

الباطنة وشاطئ األشخرة بمحافظة جنوب الشرقية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

المشروع  إسنـاد  األشخرة:  شاطئ 
لمستثمر/مستثمرين، وتطوير المخطط 
الرئيسي التصوري )من قبل المستثمر(، 
البيئة  وزارة  موافقة  على  والحصول 
والشؤون المناخية السابقة على تطوير 

المشـروع

تم عقد اجتماع في شهر أبريل 2020م بين وزارة البيئة والشؤون 
)شركة  والمستثمر  السابقة  السياحة  ووزارة  السابقة  المناخية 
وحدة  مع  بالتعاون  ش.م.م(  السياحية  لالستثمارات  فالكون 
البيئية  المتطلبات  لمناقشة  السابقة،  والمتابعة  التنفيذ  دعم 
المتعلقة بتطوير مشروع األشخرة. وعلى الرغم من أن المستثمر 
المزيد  أنه يلزم إجراء  إال  الرئيسي للمشروع،  قد قدم المخطط 
تلك  باستكمال  حالًيا  المستثمر  يقوم  حيث  الدراسات،  من 
الدراسات للحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية.

عين الكسفة: الحصول على موافقة 
والتوقيع  العقد،  على  المالية  وزارة 
والبدء  المستثمر،  مع  العقد  على 

بتنفيذ المشروع

المالية على  السابقة على موافقة وزارة  السياحة  حصلت وزارة 
بدعم  ش.م.م(  لالستثمار  فلحة  )شركة  المستثمر  مع  العقد 
إرسال  بعد  وذلك  السابقة،  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  من 
بخصوص  المالية  وزارة  إلى  السابقة  السياحة  وزارة  من  خطاب 

إعفاء المستثمر من آثار قيمة اإليجار.

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة التراث والسياحة

شركة فلحة لالستثمار ش.م.مهيئة البيئة

شركة فالكون لالستثمارات السياحية ش.م.م

13-  الدخول إلى أسواق سياحية جديدة 

التمثيل  مكاتب  فتح  مواصلة  المبادرة  استهدفت  2020م،  عام  في 
ذات  السياحة  أسواق  باعتبارها   المتحدة  والواليات  الصين  في  السياحي 

األولوية القصوى.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

روسيا: تنظيم رحلة تعريفية للتلفزيون الروسي
من  الروسي  للتلفزيون  تعريفية  رحلة  تنظيم  تم 

قبل وزارة السياحة السابقة.

جائحة الصين: تحديد نموذج التواجد في السوق وتنفيذه بانتشار  مباشر  بشكل  الخطوات  هذه  تأثرت 
والسياحة  السفر  قطاع  على  أثرت  التي  كوفيد-19 
والسياحة  التراث  وزارة  أعدت  ولذلك  العالم،  حول 

خطة للتعافي والتسويق لهذا القطاع.

الواليات المتحدة: اإلعالن عن المناقصة، واستالم 
العطاءات وتقييمها وإرساء العقد

األطراف المعنية

وزارة الخارجيةوزارة التراث والسياحة

سفارة روسيا االتحادية سفارة جمهورية الصين الشعبية 

سفارة الواليات المتحدة األمريكية
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الخدمات 
اللوجستية
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قطاع الخدمات اللوجستية

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020 

72%100%المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي1

95%100%تعزيز كفاءة األنشطة اللوجستية للقطاع الخاص2

3
تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ الُعمانية 

)مرافق إدارة المخلفات(
%100%47

30%100%إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ4

5
تمكين التجارة اإللكترونية في قطاع الخدمات 

اللوجستية
%100%48

20%100%تطوير الجمعية الُعمانية للوجستيات6

38%100%تعزيز العمالة الوطنية في القطاع اللوجستي  7

9%100%تطوير وحدة المهارات القطاعية8

61%100%تمكين المواطنين في القطاع اللوجستي9

10
رفع كفاءة طريق حفيت -وادي صاع والطريق 

االلتفافي بوالية عبري
%100%20

5%100%تعزيز البنية األساسية لسالسل التبريد11

18%100%مشروع تطوير مدينة خزائن االقتصادية 12

30%100%تطوير مدينة المطار13

14
تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في ُعمان 

)مرسوم سلطاني(
%100%0

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

15
 تعزيز خطوط المالحة عبر الموانئ الُعمانية

)توسعة الشركة الُعمانية لنقل الحاويات(
%100%89

20%100%تطوير ميناء السويق لألنشطة التجارية16

16%100%تطوير ميناء شناص لألنشطة التجارية17

8%100% تطوير ميناء خصب لألنشطة التجارية18

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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الخدمات اللوجستية
لقد عصفت التأثيرات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( بكافة جوانب التنمية في السلطنة.  
وبما أن ُعمان دولة مصدرة للنفط، فقد كانت تحت تأثير أزمتين في عام 2020م: جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار 
النفط. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض عائدات النفط والوضع المالي الصعب، فقد استطاع قطاع الخدمات 
وأظهرت  حالًيا.  المتوفرة  المتطورة  األساسية  البنية  من  االستفادة  خالل  من  بسالم  األزمة  يعبر  أن  اللوجستية 
الموانئ الُعمانية أداء متميًزا على صعيد الكفاءة والموثوقية. حيث أظهرت اإلحصائيات وجود زيادة في مناولة 

البضائع والحاويات بنسبة 23% خالل الربع األول من عام 2020م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

الجائحة وانخفاض أسعار  التحديات بسبب تفشي  العديد من  القائمة  المشاريع  2020م، واجهت  وخالل عام 
إدارة  مرافق  مشروع  واجه  المثال،  سبيل  فعلى  المشاريع.  تلك  أهداف  تحقيق  على  أثر  الذي  األمر  النفط، 
المخلفات في ميناء صحار بعض التأخيرات في استالم المواد التي تم استيرادها من الخارج. كما تأخر كذلك 

استالم السفينة الجديدة التي تم بناؤها في الهند بسبب إغالق الحدود.

أجل  من  المشاريع  أصحاب  مع  وثيق  بشكل  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  عملت  فقد  وبالتالي، 
معالجة أي تحديات أو تأخيرات واجهتهم خالل الجائحة، وذلك من أجل تسهيل تنفيذ المشاريع.  

1-  المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي

كافة  جمع  إلى  الجمركي  للتفتيش  الواحدة  المحطة  مشروع  يهدف 
الجهات الرقابية الحكومية تحت مظلة واحدة، وتسهيل تنسيق عمليات 
التفتيش الفعلي بين تلك الجهات.  ويتمثل الغرض من ذلك في التنسيق 
فيما بينها لتقليص عمليات التفتيش العديدة إلى عملية تفتيش واحدة.  
للموارد  األمثل  االستخدام  ضمان  في  المشروع  هذا  سيساهم  حيث 
وتعزيز  الجمركي  التفتيش  وتوفير  اإليرادات  تحصيل  أعمال  وتحسين 
الهدف  وتمثل  الحكومية.  الجهات  مختلف  بين  العالقات  وترسيخ  األمن 
الرئيسي للمشروع في عام 2020م في إنشاء وتشغيل المحطة الواحدة 

في كل من ميناء صاللة وميناء خصب ومطار الدقم.

التقدم الُمحرز
تم استكمال إنشاء المحطة الواحدة في ميناء صاللة وأصبحت جاهزة للتشغيل. وعالوة على ذلك، فقد تم 

اختيار الموقعين اآلخرين للمحطة الواحدة في ميناء خصب ومطار الدقم، وهما جاهزان للتشغيل.

تشغيل  أجل  من  السلطانية  ُعمان  شرطة  موافقة  على  الحصول  في  الصعوبات  بعض  المشروع  واجه  وقد 
المحطة الواحدة في ميناء صاللة، وذلك بسبب المتطلبات الجديدة المعتمدة من شرطة ُعمان السلطانية. 

المرحلة القادمة
سيستمر تنفيذ مشاريع المحطة الواحدة على بقية الحدود في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. 

األطراف المعنية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

الموانئ والمطارات المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم التجارة والنقلالمناطق الحرة  

الـتـجـــار مزودو الخدمات اللوجستية ووكالء الشحن 

2-  تعزيز كفاءة األنشطة اللوجستية للقطاع الخاص

القطاع  مع  قوية  شراكة  تدشين  بهدف  المشروع  هذا  تأسيس  تم 
الخاص لتحديد فرص التطوير وتحسين القطاع من خالل تحقيق فوائد 
تقليل  أجل  من  والمصدرين  المستوردين  لكبار  التجارة  تسهيل  أدوات 
الوقت المستغرق لتخليص الشحن بنسبة 20%. وباإلضافة إلى ذلك، يهدف 
المشروع إلى جعل السلطنة مزوًدا رائًدا للخدمات اللوجستية من خالل 
اللجنة الوطنية لتيسير التجارة. حيث سيتم تحقيق ذلك من خالل توفير 
متطلبات األداء لوضع مقاييس أداء موضوعية وتقديم إرشادات واضحة 
ووضع خارطة طريق لتعزيز مختلف العمليات والممارسات في القطاعين 
وكالء  نظرة  تحسين  إلى  كذلك  المشروع  يهدف  كما  والخاص.  العام 
الشحن الدوليين تجاه السلطنة، نظًرا ألن آراءهم تؤثر في ترتيب السلطنة 

في مؤشر األداء اللوجستي العالمي. 

 

التقدم الُمحرز
تم  الذين  والمصدرين  المستوردين  بمشاركة  اللوجستية  الكفاءة  لتعزيز  اإلرشادي  البرنامج  من  االنتهاء  تم 
التجارة  تيسير  وأدوات  المتبعة  اإلجراءات  للبرنامج  اإلرشادي  الدليل  يوضح  حيث  البرنامج.   ضمن  اختيارهم 
للمستوردين  بالنسبة  الشحن  لتخليص  المستغرق  الوقت  تقليل  متوسط  وبلغ  والواردات.   الصادرات  ورسوم 
والمصدرين الذين تم اختيارهم 32% حتى نهاية سبتمبر 2020م. وباإلضافة إلى ذلك، تم االنتهاء من تقرير مؤشر 
األداء اللوجستي الوطني للقطاع الخاص، إلى جانب استراتيجية اللجنة الوطنية لتيسير التجارة وتقرير الوظائف 

التشغيلية.

المرحلة القادمة 
المسبق  والتخليص  الشحن  لتخليص  المستغرق  الوقت  تقليل  مدى  قياس  مواصلة  إلى  المشروع  يسعى 

للبضائع.

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

المصدرون والمستوردونشرطة ُعمان السلطانية
 

تعزيز العمالة الوطنية في القطاع اللوجستي

تطوير وحدة المهارات القطاعية

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:
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3-  تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ الُعمانية )مرافق إدارة المخلفات(

على  تعتمد  فهي  اقتصادها،  تنويع  على  جاهدة  البالد  تعمل  بينما 
البضائع بطريقة أكثر فعالية داخل وخارج  موانئها بهدف تمكين تدفق 
حدودها.  وهذا يتطلب إزالة كل ما يعرقل التنافسية، والعمل على جذب 
عمليات الشحن الكبرى للبضائع من خالل توفير إمكانيات النقل متعدد 
الطرق وتعزيز عمليات شحن البضائع وتيسير اإلجراءات الجمركية، وجعل 
شروط الدفع إلعادة التصدير أكثر مرونة باإلضافة إلى تحسين تنافسية 

الخدمات المقدمة.

لهذه  الرئيسية  األهداف  أحد  فإن  المتطلبات،  هذه  لتلبية  وكخطوة 
ميناء  في  المخلفات  إلدارة  مرافق  تأسيس  هو  2020م  عام  في  المبادرة 
هو  2020م  لعام  الهدف  وكان  2019م.   عام  في  فعلًيا  بدأ  والذي  صحار، 
تلك  بتشغيل  والبدء  للمشروع  والبري  البحري  الجانب  أعمال  استكمال 

المرافق.

التقدم الُمحرز
بالعمليات  دراية  على  الطاقم  وأصبح  للسفينة،  البحرية  التجربة  من  االنتهاء  تم  البحري،  النقل  صعيد  على 
الخاصة بها. ولكن بسبب جائحة كوفيد-19 تم تأجيل إبحار السفينة لبضعة أشهر، والهدف الجديد هو اإلبحار 
من الهند في أوائل فبراير 2021م، بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.  ومن المتوقع وصول السفينة 

إلى ميناء صحار في األسبوع الرابع من شهر فبراير 2021م.   

وعلى جانب النقل البري، تم إنجاز األعمال المدنية لمبنى اإلدارة وغرفة الضخ )البنية التحتية( والخزانات )البنية 
الفوقية(.  كما تم الحصول على نظام مكافحة الحرائق. ولكن مع ذلك، فقد تم تأجيل الكثير من العمل 
نتيجة التأخير في تسليم المواد بسبب إغالق الحدود. وتشمل األعمال المتبقية إنهاء األعمال المدنية لمبنى 
اإلدارة وغرفة التحكم )البنية الفوقية( وتركيب خزان المعالجة ونظام مكافحة الحرائق ومعدات العمليات.  

المرحلة القادمة
يسعى فريق المشروع إلى إنجاز األعمال المتبقية على الجانب البري وتشغيل مرفق إدارة المخلفات خالل الربع 

األول من عام 2021م.

األطراف المعنية

الشركة األهلية لخدمات البيئةهيئة البيئة 

رامكي للمهندسين البيئيين في الشرق األوسطوزارة العمل

كيمجي رامداس ش.م.موزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد( 

ميناء صحارنيتشر جروب

4-  إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ

إن النظام الوطني لمجتمع الموانئ هو عبارة عن منصة إلكترونية تتيح 
بهدف  والمطارات  بالموانئ  العالقة  ذات  األطراف  بين  المعلومات  تبادل 
تحسين الوضع التنافسي للموانئ والمطارات في ُعمان.  وسيتمتع هذا 
والمطارات،  الموانئ  لقطاعي  متاحة  ستكون  وطنية  بتغطية  النظام 
تبادل  من  اللوجستية  الخدمات  سلسلة  في  فرد  كل  يتمكن  حتى 

المعلومات بسهولة وكفاءة.       

ويضم النظام إدارة الميناء والوكالء ومقدمي خدمات آخرين ومشغلي 
خدمة   16 من  وسيتكون  الناس،  وعامة  والشرطة  والجمارك  المحطات 
أساسية.  وتمثل الهدف الرئيسي لعام 2020م في التعاقد مع استشاري 

للقيام بدراسة الجدوى والحصول على موافقة مجلس اإلدارة.

 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

بدء اجتماعات فريق العمل 

عقد الفريق الذي يضم مجموعة أسياد والمجموعة الُعمانية 
والشراكة  للتخصيص  العامة  والهيئة  السابقة  للطيران 
اجتماعهم  السلطانية  ُعمان  وشرطة  المالية  ووزارة  السابقة 

األول في 7 أبريل. 

تم إنجازها. استكمال تحديد نطاق عمل االستشاري

تم تأجيل مناقصة تعيين االستشاري نظًرا لعدم توفر الميزانية.طرح مناقصة الخدمات االستشارية 

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(وزارة المالية

شرطة ُعمان السلطانيةهيئة الطيران المدني 

5-  تمكين التجارة اإللكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية

الخدمات  قطاع  في  العاملة  الشركات  دعم  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
اللوجستية من خالل تعزيز كفاءة أعمالها ونموها. ويتم ذلك من خالل 
على  التركيز  مع  لها،  المناسبة  البيئة  وإيجاد  اإللكترونية  التجارة  تمكين 
رفع مستوى جاهزية الشركات للتجارة اإللكترونية، باإلضافة إلى تمكين 
امتياز  مركز  وإنشاء  اإللكترونية  للتجارة  الرقمية  والمشاريع  المنصات 

للتجارة اإللكترونية. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

مركز دعم التجارة اإللكترونية في مركز الخدمات اللوجستية بالمطار 

تم إنجازها.التأسيس المادي لمركز الدعم

تم إنجازها.تطوير حزمة الدعم وإطارها

العمل جار لدعوة الشركات الناشئة.استضافة اثنتين من الشركات الناشئة 

الصغيرة  المؤسسات  من  اثنتين  استضافة 
والمتوسطة 

ومكتبة  العسل  )دكان  صغيرتان  شركتان  وقعت 
في  استضافتهما  لتتم  ُعمان  بريد  مع  اتفاقية  لوتس( 

مركز الدعم. 

التقنيات اللوجستية الغذائية

سوق  إنشاء  بشأن  ودراسته  السوق  تحليل 
جملة لألسماك.

تم إنجازها.

اللوجستيات كخدمة

اإلطالق الرسمي لصفحة ”توصيل“
على  تعتمد  التي  الوطنية  ”توصيل“  مبادرة  إطالق  تم 
تطبيقات الحوسبة السحابية لتمكين مزودي الخدمات 

اللوجستية من تبني أحدث الحلول اللوجستية. 

تم إنجازها.تنفيذ 2 من ورش عمل/حمالت توعوية

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد( 

المناطق الحرة بـريد ُعمـان

مطارات ُعمانهيئة الطيران المدني

٦-  تطوير الجمعية الُعمانية للوجستيات

إن أي تطور ستشهده الجمعية الُعمانية للوجستيات سيعزز من إنتاجية 
جوانب  كافة  في  التكاليف  وخفض  المهنية  مستوى  وزيادة  القطاع 
ذات  للمعايير  الكامل  االمتثال  لضمان  فيه  الشفافية  وتعزيز  القطاع، 
بخطى  السلطنة  تقدم  استمرار  تضمن  مستدامة  بيئة  وإيجاد  الصلة، 
راسخة في االتجاه الصحيح على مؤشر األداء اللوجستي العالمي، لتصبح 
من بين أفضل 10 دول حول العالم في ذلك المؤشر. وسيتم تحقيق ذلك 
ذات  بالمعايير  االلتزام  وضمان  للشركات  تنظيمي  إطار  وضع  خالل  من 
معايير  تطوير  وسيتم  الجودة.   ضمان  تدقيق  عمليات  خالل  من  الصلة 
توفير  على  الجمعية  قدرة  على  االعتماد  خالل  من  القياسية  التشغيل 

أساس لالستدامة والفعالية وزيادة اإلنتاجية في القطاع.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

لوضع  المختصين  بالخبراء  االستعانة 
معايير التشغيل القياسية

تم عقد اجتماع مع جميع الخبراء من قبل الجمعية.

من  اثنتين  في  العضوية  على  الحصول 
المنظمات اللوجستية الدولية

تم إرسال الطلبات، بانتظار موافقة االتحاد الدولي لجمعيات 
.)IATA( واالتحاد الدولي للنقل الجوي )FIATA( وكالء الشحن

ودليل  اللوجستي  ُعمان  دليل  تقديم 
القواعد اللوجستية في ُعمان

تم االنتهاء من إعداد كال الدليلين. وهما جاهزان للنشر.

األطراف المعنية

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعية 

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

شركات القطاع الخاصوزارة العمل

مؤسسات التدريب

 
7-  تعزيز العمالة الوطنية في القطاع اللوجستي  

يهدف هذا المشروع إلى ضمان خلق فرص عمل مستدامة في القطاع 
الشركات  ودعم  والتدريب  المباشر  التوظيف  على  التركيز  خالل  من 
والقيمة  التعمين  على  أيًضا  المشروع  يركز  كما  والمتوسطة.  الصغيرة 

المحلية المضافة لضمان قيام الشركات اللوجستية بتنفيذها. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

مراجعة خطط التعمين والتشغيل في القطاع  

تحليل نسب التعمين بالنسبة لألنشطة 
المستهدفة )خطة العمل(

تم إنجازها.

وضع خطة لإلحالل الوظيفي في الوظائف 
الجاذبة للُعمانيين 

من  محدد  عدد  على  الخطة  تركز  إنجازها.  تم 
من  الُعمانيين  تجذب  التي  اللوجستية  الوظائف 

حيث أسلوب العمل والرواتب المميزة.

استكمال خطة العمل الخاصة بفرص العمل 
المحتملة في القطاع 

العمل  تصاريح  على  التركيز  سيكون  إنجازها.  تم 
والجدول الزمني الخاص بها.
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بشأن  والمؤسسات  الشركات  لمتابعة  آلية  وضع 
التعمين

تم إنجازها.

فرصة   5000 إيجاد  في  المتمثل  الهدف  تحقيق 
عمل/تدريب

تم توفير 1316 فرصة عمل إلى اآلن.

تواجه  التي  التحديات  لمعالجة  دراسة  إجراء 
ربع  بشكل  لها  المناسبة  الحلول  واقتراح  القطاع 

سنوي

التحديات  من  ثالثة  الدراسة  تتناول  إنجازها.  تم 
تمكين  من  تحد  والتي  الشركات،  تواجهها  التي 

الُعمانيين في مختلف القطاعات: 
رسوم الشركات . 1

الحد األدنى ألجور الُعمانيين. 2
محدودية استثمارات الشركات العالمية. 3

تعزيز القيمة المحلية المضافة لعشرة جهات مستهدفة 

المحلية  القيمة  برنامج  لتنفيذ  عمل  إطار  اعتماد 
المضافة في القطاع 

تم االنتهاء من وضع اإلطار واعتماده.

المحلية  بالقيمة  ُيعنى  عمل  فريق  تشكيل 
المضافة في القطاع 

الجهات  مختلف  من  عمل  فريق  تشكيل  تم 
العاملة  القوى  وزارة  السابقة،  النقل  )وزارة  المعنية 
الُعمانية  الجمعية  الخاص،  القطاع  السابقة، 
وغيرها(  للتدريب  الوطني  الصندوق  للوجستيات، 

من أجل ضمان تنفيذ خطة العمل.

االتفاق على خطة العمل الخاصة بسياسة القيمة 
المحلية المضافة

تم إنجازها.

المستهدفة  العشر  الشركات  بدء  من  التأكد 
بتنفيذ الخطة الموضوعة 

تم إنجازها.

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

وزارة العمل هيئة الطيران المدني 

شركات الخدمات اللوجستية

8-  تطوير وحدة المهارات القطاعية

إن تطوير وحدة المهارات القطاعية سيساهم في ضمان تطوير المعايير 
لزيادة  ستؤدي  والتي  العمل،  سوق  معلومات  وأنظمة  الوطنية  المهنية 
مما  تدريجًيا،  المهارات  فجوة  تقليص  وضمان  القطاع  في  الشفافية 
من  عمل  عن  الباحث  الُعماني  للشباب  التطوير  فرص  من  المزيد  سيوفر 
إنشاء  على  أيًضا  الوحدة  هذه  ستعمل  كما  واضح.  مهني  مسار  خالل 
اإلطار التنظيمي الالزم لتطوير التعليم والتدريب المهني وضمان تحسين 
الجودة.   ضمان  تدقيق  عمليات  خالل  من  عليها  والحفاظ  التدريب  جودة 
سوق  بين  المهارات  فجوة  من  الحد  على  ستعمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تكون  الكاملة،  بالمهارات  تتمتع  عاملة  قوى  وإيجاد  والقطاع  العمل 

قادرة على االرتقاء بالقطاع نحو تلبية األولويات الوطنية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

إعداد تقرير معلومات سوق العمل
توفر  عدم  بسبب  بعد  نشره  يتم  لم  ولكن  التقرير  إعداد  تم 

الميزانية.

للوحدة  للترويج  عمل  ورش  ثالث  عقد 
وإقامة الشراكات مع األطراف المعنية 

المتبقيتين  الورشتين  تأجيل  تم  بينما  األولى  الورشة  عقد  تم 
بسبب الوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19.

حالًيا في المرحلة األخيرة من إطالق البوابة.إنشاء البوابة اإللكترونية للوحدة

تطوير خريطة مهنية 

تم جمع البيانات الالزمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
ومع  السابق  المهنية  المعايير  مركز  مع  الفريق  تواصل 
آرائهم  على  للـوقـوف  والمتـوسـطة  الصغـيرة  المؤسسات 

واقتراحاتهم.

تطوير حزمة المعايير المهنية الوطنية 
لدور وظيفي واحد

العمل جار على إنشاء ملف تعريفي للمؤهالت الالزمة والتأكد 
من مدى احتياج القطاع لها.  

األطراف المعنية

وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكارمؤسسات التدريب 

وزارة العملوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

شركات القطاع الخاص

9-  تمكين المواطنين في القطاع اللوجستي

برامج  التعمين، مثل  إطار مبادرة  المختلفة في  البرامج  تنفيذ  سيساهم 
»إبحار« و »سواعد« والبحث والتطوير والتدريب الوطني على رفع الوعي بين 
اللوجستية.   الخدمات  حول  الشابة  األجيال  بين  والسيما  المجتمع،  أفراد 
من  واالبتكار  األعمال  لريادة  بيئة  إيجاد  في  الرئيسي  الهدف  يتمثل  حيث 
شأنها خلق فرص عمل وزيادة الطلب على المزيد من القوى العاملة التي 
للقيمة  نظًرا  للدعم  المبادرة  وتحتاج  مهاراتها.   وصقل  تطويرها  ينبغي 
مجتمع  لتطوير  الالزمة  البيئة  إيجاد  حيث  من  تضيفها  التي  الكبيرة 
كفاءته  تعزيز  على  القطاع  ومساعدة  المعرفة،  على  قائم  واقتصاد 
اللوجستية  االستراتيجية  أهداف  تحقيق  إلى  أقرب  وجعله  وإنتاجيته 

للسلطنة 2040. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

التدريب  حزم  إكمال  الوطني:  التدريب 
وخطط  الوطنية  المهنية  المعايير  على  بناء 

التعاقب الوظيفي
تم إنجازها.

تم إنجازها.التدريب الوطني: إكمال سياسات حزم البرامج

للطـالب  توعـوية  فعالـيـات  إقـامة  »سواعد«: 
وعامة الناس حول قطاع الخدمات اللوجستية  

تم إلقاء 7 محاضرات في الجامعات والكليات المختلفة، 
باإلضافة إلى المشاركة في معرض الوظائف والتدريب 

الذي نظمته جامعة السلطان قابوس.

»سواعد«:  تقديم التدريب للطالب في القطاع 
تم توفير 181 فرصة تدريب داخلي للطالب في شركات 

الخدمات اللوجستية. 

»سواعد«: تنظيم رحالت ميدانية للطالب إلى 
القطاع اللوجستي  

تم تنظيم زيارة ميدانية واحدة لميناء السلطان قابوس. 
جائحة  تفشي  بسبب  األخرى  الزيارات  تأجيل  تم  بينما 

كوفيد-19.

البحث  مسابقات  إجراء  والتطويـر:  البـحث 
والتطويـر  

تم إنجازها.

توعوية  عمل  ورش  عقد  والتطوير:  البحث 
للجامعات والكليات  

تم إجـراء 3 ورش عمل للتـوعـية بالبـحث والتطـويـر في 
3 جامـعـات.  

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

المؤسسات التعليميةشركات الخدمات اللوجستية

10-  رفع كفاءة طريق حفيت-وادي صاع والطريق االلتفافي بوالية عبري

تهدف هذه المبادرة إلى استكمال الطريق المؤدي إلى المملكة العربية 
اثنين  كفاءة  وتحسين  تشييد  إلى  باإلضافة  عبري،  مدينة  عبر  السعودية 
والطريق  وحفيت،  صاع  وادي  بين  يربط  الذي  الطريق  األخرى:  الطرق  من 
هذه  ستحققه  الذي  الحيوي  الربط  جانب  وإلى  عبري.  بوالية  االلتفافي 
الخليجي، ستعمل  التعاون  السلطنة ودول مجلس  بين  المحّدثة  الطرق 
هذه الطرق كذلك على تعزيز التجارة المحلية من خالل ربط القرى والمدن 

الُعمانية المختلفة بالموانئ المجاورة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تشييد طريق حفيت - وادي صاع

اعتماد التصميم التفصيلي من قبل وزارة النقل 
السابقة

تم إنجازها.

اعتماد وثيقة المناقصة من قبل وزارة النقل السابقة
موافقة  بانتظار  المناقصة،  وثيقة  استكمال  تم 

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات. 

تشييد الطريق االلتفافي بوالية عبري

اعتماد التصميم التفصيلي من قبل وزارة النقل 
السابقة

تم إنجازها.

اعتماد وثيقة المناقصة من قبل وزارة النقل السابقة
موافقة  بانتظار  المناقصة،  وثيقة  استكمال  تم 

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات.

الطريق السريع الجديد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان

العربية  المملكة  إلى  المؤدي  الطريق  استكمال 
السعودية 

من  المتبقية  القصيرة  المسافة  استكمال  بانتظار 
الطريق من السعودية.

األطراف المعنية

وزارة االقتصاد وزارة المالية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

الجهات الحكومية المعنيةمجلس المناقصات

11-  تعزيز البنية األساسية لسالسل التبريد

أجل  من  التبريد  لسالسل  اللوجستية  شبكتها  تعزيز  إلى  الدولة  تحتاج 
على  والحفاظ  تصديرها  أسواق  إلى  الُعمانية  البضائع  وصول  ضمان 
القطاع  هذا  في  بكفاءة  العمل  على  القدرة  ولضمان  العالية.  جودتها 
أفضل  خدمات  توفير  اللوجستية  الخدمات  قطاع  على  يجب  الفرعي، 

لنقل المنتجات الزراعية والسمكية.

يتمثل الهدف لعام 2020م في استكمال مشروع سوق السمك المتبقي 
مبردة،  شاحنة   37 توريد  واستكمال  صحار(  )سوق  2019م  عام  خطة  من 

وإطالق مشروع وحدة ما بعد الحصاد.
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

الثروة السمكية:  إعادة تأهيل مرافق سالسل التبريد في سوق السمك بوالية صحار

طرح مناقصة سوق السمك بصحار  
لم  ولكن  المناقصة،  وثيقة  من  االنتهاء  تم 

يتم طرحها نظًرا لعدم توفر الميزانية.

الثروة السمكية: زيادة سعة سلسلة التبريد من خالل توريد 37 شاحنة مبردة قادرة على حمل 
أكثر من 3 طن عبر الحدود

تم تأجيله لعدم توفر الميزانية.استكمال توريد الشاحنات المبردة

الزراعة: مشروع وحدة ما بعد الحصاد 

استكمال تقييم سلسلة اإلمداد لسلسة التبريد 
بمحافظة الباطنة

تم إنجازها.

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد( وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة  القطاع الخاص

الجمعية الزراعية لمزارعي محافظة الباطنة

12-  مشروع تطوير مدينة خزائن االقتصادية 

مدينة خزائن هي مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها على مساحة 
51.6 مليون متر مربع في والية بركاء. وتتميز بموقع استراتيجي بين ميناء 

صحار ومطار مسقط الدولي ومدينة مسقط. 

لوجستية  ومرافق  جاًفا  ميناًء  االقتصادية  خزائن  مدينة  وستشمل 
حرة  ومنطقة  للشاحنات  ومستودعات  المخازن  من  مختلفة  وأنواًعا 
سكنية/متعددة  ومناطق  وصناعية  تجارية  ومناطق  ضريبية  مزايا  مع 
بنية  مع  للتجزئة  ومنافذ  ترفيهية  مناطق  إلى  باإلضافة  االستخدامات، 
مسبوقة  غير  متميزة  ومرافق  العالمية  المستويات  أرقى  وفق  أساسية 

في ُعمان.

الرئيسية التي تواجه  ويتمثل الهدف لعام 2020م في معالجة التحديات 
المشروع، مثل نقل الملكية وصدور المرسوم السلطاني الخاص بمدينة 

خزائن، إلى جانب توقيع اتفاقيات االستثمار لثالثة مشاريع مختلفة. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

إصـدار المرسـوم السلطـاني 
المتعلق بمدينة خزائن

الموافقة  تتم  لم  ولكن  السلطاني  المرسوم  مسودة  إعداد  تم 
عليه بعد.

الحصول على التزام من الحكومة 
بشأن الطاقة

ال تزال المناقشات جارية بهذا الخصوص مع هيئة تنظيم الخدمات 
العامة.

إلى  الوصول  طرق  بإنشاء  البدء 
النقل  مدينة خزائن من قبل وزارة 

السابقة )الحزمة 7(

بدأ المقاول )مجموعة غنتوت( بإنشاء 3 طرق فرعية )أ، ب، ج( والتي 
من المتوقع أن تصبح جاهزة مع نهاية شهر مايو 2021م. 

سوق  مطور  مع  اتفاقية  توقيع 
الفواكه والخضروات

أسست مدينة خزائن االقتصادية شركة جديدة تحت اسم ”شركة 
خزائن للفواكه والخضروات“. ومن المخطط له توقيع اتفاقية مع 
على  والحصول  مسقط  بلدية  مع  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  الشركة 
طلب  بشأن  االستثمار  وترويج  والصناعة  التجارة  وزارة  من  تأكيد 

الحصرية وعدم المنافسة في المشروع. 

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

شركة خزائن للميناء الجاف ش.م.موزارة اإلسكان والتخطيط العمراني  

مدينة خزائن االقتصادية ش.م.مبلدية بـركاء 

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمارالجهات الحكومية والوزارات األخرى المعنية

13-  تطوير مدينة المطار

قطاع  في  الرئيسية  التمكين  عوامل  أحد  المطار  مدينة  مشروع  يعد 
والمستأجرين  المشاريع  من  العديد  أعرب  وقد  للبضائع.  الجوي  الشحن 
محطات  من  مقربة  على  حرة  منطقة  بوجود  رغبتهم  عن  المحتملين 
التبريد.   مرافق  وتوسعة  لوجستية  بوابة  على  ستشتمل  حيث  الشحن.  
والمرافق  األساسية  البنية  تكون  أن  الضروري  من  ذلك،  على  وعالوة 
عمليات  لدعم  خصيًصا  مصممة  تكون  وأن  طراز،  أحدث  على  المطورة 
أفضل  مع  يتماشى  بما  الفعالة  اللوجستية  والعمليات  الجوي  الشحن 
الممارسات المتبعة في هذا المجال.  وكان الهدف الرئيسي لعام 2020م 

هو إصدار المرسوم السلطاني المتعلق بالمناطق الحرة في المطارات.

التقدم الُمحرز

الوضع  الخطوات الرئيسية  

تعليق االنتهاء من المخطط الرئيسي التفصيلي لمدينة المطار تم  ولكن  الخطوتين،  كال  إنجاز  تم 
الُعمانية  المجموعة  حل  نتيجة  المشروع 

للطيران. االنتهاء من تصميم أعمال توسعة مرافق التبريد
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األطراف المعنية

الشركة الُعمانية للنقل البحريوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

الموانئ البحرية التابعة للمجموعة الُعمانية 
العالمية للوجستيات )أسياد(

الشركة الُعمانية لمحطة الحاويات العالمية

14-  تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في ُعمان )مرسوم سلطاني(

يعد جذب االستثمار األجنبي عامًلا رئيسًيا لنمو اقتصاد البالد، وقد اتخذت 
السلطنة خطوات حاسمة نحو تشجيع ذلك من خالل تدشين المناطق 
تم  المقدمة،  الحوافز  من  وكجزء  والمزيونة.  وصحار  صاللة  في  الحرة 
السماح للشركات األجنبية العاملة في هذه المناطق الحرة بالتملك بنسبة 
السياسات  توحيد  من  االنتهاء  عند  االستثمارات  تحفيز  سيتم  كما   .%100
واللوائح لتعزيز األعمال التجارية وتخفيض التكاليف الحكومية وتحسين 
الخطط الترويجية.  ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لهذا المشروع في عام 
2020م في صدور المرسوم السلطاني المتعلق بالمناطق الحرة الُعمانية. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

المرسوم  مسودة  من  االنتهاء 
السلطاني المتعلق بالمناطق الحرة.

وعرضها  السلطاني  المرسوم  مسودة  إعداد  من  االنتهاء  تم 
على لجنة المناطق الحرة وعلى وزارة التجارة والصناعة السابقة.

األطراف المعنية

وزارة العملالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

مشغلو المناطق الحرة )المنطقة الحرة بصحار 
والمنطقة الحرة بصاللة( 

وزارة المالية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

15-  تعزيز خطوط المالحة عبر الموانئ الُعمانية )توسعة الشركة الُعمانية لنقل الحاويات(

تلعب الشركة الُعمانية لنقل الحاويات )إحدى الشركات التابعة للشركة 
بالموانئ  واالتصال  الربط  توفير  في  رئيسًيا  دوًرا  البحري(  للنقل  الُعمانية 
الُعمانية من خالل تقديم خدمات جديدة تربط الموانئ الُعمانية بالمراكز 
اإلقليمية. وهذا األمر سيترتب عليه جذب كبار مشغلي الخطوط المالحية 

ودعم نمو حجم الموانئ الُعمانية. 

وبعد الموافقة على التوجه االستراتيجي بتوسيع نموذج أعمال الشركة 
وكذلك الشبكة التي تقدم خدمات الخطوط التجارية وخدمات الشحن، 
البنية  وإنشاء  الشركة  هيكلة  إعادة  االستراتيجية  الخطوة  هذه  تتطلب 
نظم  ذلك  في  بما  والتجارية،  المالحية  للخطوط  الالزمة  األساسية 
التجارية  الهوية  ترويج  ومنصات  اإللكترونية  والتجارة  المعلومات  تقنية 
جميع  إلى  باإلضافة  العمالء،  وخدمة  المبيعات  ووظائف  والتسويق 
عمليات التخطيط والتوثيق واإلجراءات والسياسات ذات الصلة. وسيكون 
الموانئ  حجم  نمو  على  أساسي  بشكل  منصًبا  2020م  عام  في  التركيز 
وتوسيع الخدمات وتوقيع اتفاقية مشاركة السفن والدخول إلى أسواق 
ذات  خدمات  تقديم  إمكانية  في  كذلك  الشركة  ستنظر  كما  جديدة.  

قيمة مضافة وخدمات الحاويات المبردة بدًءا من عام 2021م فصاعًدا. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

للشركة  الجديدة  التجارية  للعالمة  الرسمي  اإلطالق 
الُعمانية لنقل الحاويات

تم تأجيل الحدث بسبب جائحة كوفيد-19.

حاويات  سفينة  لشراء  الجدوى  دراسة  من  االنتهاء 
مستعملة

تم إنجازها.

في  المتبعة  العمل  إجراءات  تخطيط  من  االنتهاء 
الشركة الُعمانية لنقل الحاويات

تم إنجازها.

تم إنجاز 96% منها.االنتهاء من إنشاء البنية األساسية لتقنية المعلومات 

توسيع شبكة الشركة لزيادة حجم العمل
خطوط  بتوسيع  الشركة  قامت  إنجازها.  تم 

جديدة في العراق والكويت وسنغافورة.

ذات  والخدمات  المبردة  الحاويات  خدمات  إدخال 
القيمة المضافة

تم إنجازها. تم تنفيذ خدمات الحاويات المبردة 
أثناء  الخدمة  حيث كان هناك طلب على هذه 

تفشي جائحة كوفيد-19. 

األطراف المعنية

الشركة الُعمانية للنقل البحريوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

الشركة الُعمانية لمحطة الحاويات العالميةالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد( 
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1٦- تطوير ميناء السويق لألنشطة التجارية

حالًيا  يتم  أنه  إال  صيد،  كميناء  مبدئيًا  السويق  ميناء  بناء  من  الرغم  على 
واردات  زيادة  على  قدرته  سيدعم  مما  تجاري،  كميناء  تطويره  إعادة 
مثل  الدول  مختلف  من  المراكب  طريق  عن  تصل  التي  العامة  البضائع 
التجاري  التطوير  خالل  التركيز  وكان  وقطر.  والبحرين  وباكستان  إيران 
ُعمان  شرطة  متطلبات  استكمال  على  2020م  عام  في  السويق  لميناء 

السلطانية على التوسعة المخصصة ألرض الميناء.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

متطلبات شرطة ُعمان السلطانية

 موافقة شرطة ُعمان السلطانية على المتطلبات
أنجزت شركة مرافي المخطط الرئيسي لميناء السويق 

وأرسلته إلى شرطة ُعمان السلطانية لالعتماد. 

توسعة أرض الميناء 

تم إنجازها.طرح مناقصة بشأن متطلبات أمن األرض )السور( 

تم إنجازها.االنتهاء من أعمال تسوير األرض

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

شركة مرافيالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

17-  تطوير ميناء شناص لألنشطة التجارية

يعد ميناء شناص أحد الموانئ البارزة في السلطنة، والذي أنشئ في عام 
منذ  تطويره  واستمر  محدود،  نطاق  على  األسماك  لصيد  كميناء  1996م 
ذلك الحين ليصبح مركًزا رئيسًيا لتعزيز التجارة المحلية. ففي عام 2013م 
عمليات  تنفيذ  تم  2019م  عام  وخالل  التجارية،  عملياته  شناص  ميناء  بدأ 
التطوير والخطط التجارية األخرى في الميناء. وكان الهدف من المشروع 
أعمال  من  و%40  المرسى  مرافق  أعمال  من   %40 إنجاز  هو  2020م  عام  في 

جدار الرصيف و30% من المتطلبات األمنية للميناء.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.ترسية مناقصة تصميم وتطوير مرافق المرسى

تم إنجازها.ترسية مناقصة تصميم وإنشاء جدار الرصيف

تطوير متطلبات األمن والبنية الفوقية لميناء شناص )األعمال على 
الجانب البري(  وموافقة شرطة ُعمان السلطانية على المتطلبات

بانتظار موافقة شرطة ُعمان السلطانية 
على المخطط الرئيسي. 

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

شركة مرافيشرطة ُعمان السلطانية 

18-  تطوير ميناء خصب لألنشطة التجارية

االستراتيجي  بموقعه  مسندم  محافظة  في  الواقع  خصب  ميناء  يتميز 
ونظًرا  ُعمان.  سلطنة  من  الشمال  أقصى  في  هرمز  مضيق  من  بالقرب 
لموقعه االستراتيجي، يتمتع ميناء خصب بإمكانية جذب حجم كبير جًدا 
من المنتجات التجارية القتصاد المحافظات المحلية. وتقدر مساحة الميناء 
300 متر، ومرسى  الحالية بحوالي 159 هكتاًرا، وتشمل مرسى تجارًيا بطول 
صيد تقليدي بطول 100 متر و8 مراسي عائمة.  وفي إطار تطوير ميناء خصب، 
يوفر مخطط التصميم مساحة لتأسيس مناطق الستقبال السفن التجارية 
والمراكب الشراعية والقوارب السريعة وسفن الرحالت. كما تم البدء في 
العمل على متطلبات توسعة الميناء التي ستستغرق مدة 5 سنوات، والتي 
تأخذ في االعتبار دور الميناء المستقبلي كمركز سياحي واقتصادي. وفيما 

يلي فوائد التركيز على الجانب التجاري لميناء خصب:
تعزيز الروابط بين مسندم وأجزاء أخرى من ُعمان، وأيًضا على المستوى اإلقليمي.	·
والنقل 	· العقارات  مثل  خصب،  في  العامة  الخدمة  قطاعات  تحفيز 

والطعام والخدمات الطبية والترفيهية.
المساعدة في تغطية احتياجات مواطني مسندم.	·
توفير فرص عمل.	·
أعمالهم، 	· لتحسين  مسندم  في  الُعمانيين  للتجار  جديدة  فرص  توفير 

حيث سيتاح للمزيد من العمالء فرصة الوصول إلى منتجاتهم.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

المرسى الجديد للسفن السياحية

قبل ترسية مناقصة التصميم والبناء من  وترسيتها  المناقصة  طرح  تم 
وزارة النقل السابقة.

المرسى التجاري الجديد 

التصميم  من  األولى  المرحلة  مناقصة  ترسية 
والبناء

يتم  لم  ولكن  المناقصة  طرح  تم 
إرساؤها بعد لعدم توفر الميزانية. 

تجديد العوامات الحالية 

يتم إرساء مشروع تجديد العوامات الحالية  لم  ولكن  المناقصة  طرح  تم 
إرساؤها بعد نظًرا لعدم توفر الميزانية.

األطراف المعنية

المجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

شركة مرافيشرطة ُعمان السلطانية 
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سوق العمل 
والتشغيـل
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قطاع سوق العمل والتشغيل

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة١

1.1
زيادة عدد العقود المسجلة )عقود العمل بدوام 

جزئي(
%100%55

٢
إنشاء حزم تسهيالت خاصة للقطاعات االقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق 

سياسة التعمين المقررة تدريجًيا

60%100%تطبيق السياسات واألنظمة واستراتيجية االتصال2.1

تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل٣

3.1
زيادة نسبة النزاعات العمالية التي تم حلها ودًيا في 

الوزارة إلى %60
%100%100

25%100%تدريب الباحثين القانونيين في مجال منازعات العمل3.2

100%100%تقليل المدة الالزمة للفصل في منازعات العمل3.3

إنشاء حزمة تسهيالت لقطاع اإلنشاءات٥

5%100%تطبيق حزمة تسهيالت لقطاع اإلنشاءات5.1

إنشاء وتنفيذ أُطر نظام المهارات الوطنية٦

6.1
تنفيذ اإلطار العام لمنظومة المهارات الوطنية 

وتطوير المعايير المهنية
%100%85

صقل مهارات اإلدارات الُعمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص )اعتماد(٧

45%100%االنتهاء من تدريب 500 متدرب7.1

تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية 8

8.1
زيادة عدد الشركات الحاصلة على بطاقة قياس أداء 

الشركات )بطاقة معاملة المنشآت الُمجيدة( 
%100%48

20%100%تطوير بطاقة قياس أداء الشركات8.2

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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سوق العمل والتشغيل
قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة بمتابعة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرة القوى 
خالل  من  ذلك  تم  وقد  مستمرة.  تغيرات  يشهد  الذي  العمل  سوق  متطلبات  مواكبة  على  الوطنية  العاملة 
مواءمة السياسات واإلجراءات المتبعة لتتماشى مع تلك التغيرات والحد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن 
تطال أطراف اإلنتاج الرئيسية. كما قامت الوحدة بدور فّعال في دعم القطاع من خالل متابعة المبادرات التي 
الحلول  تقديم  على  للعمل  السابقة  العاملة  القوى  وزارة  مع  والتعاون  عليها،  اإلشراف  تتولى  جهة  توجد  ال 
المناسبة التي تتماشى مع الوضع االقتصادي الحالي. وباإلضافة لما سبق، فقد عملت الوحدة على دعم نمو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة حلول التمويل البديلة للمبادرات التي تواجه تحديات مالية. 

اإلنجاز،  العديد من مراحل  تأثرت  الحالية، فقد  تأثيرات جائحة كوفيد-19 واألوضاع االقتصادية  ولكن وبسبب 
كونها تستند إلى إجراء البرامج التدريبية وحمالت التوعية التي تتطلب التجمعات، والتي تم منعها أثناء تفشي 

جائحة كورونا.  

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

القطاع  في  جزئي  بدوام  عمل  فرص  توفير  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
الخاص للموظفين الُعمانيين والباحثين عن عمل، وذلك لتحفيز بيئة توفر 
فرص عمل بدوام جزئي، باإلضافة إلى تعزيز مرونة حركة القوى العاملة 
تهدف  كما  واحدة.  جهة  تحت  المسجلة  المؤسسات  بين  الُعمانية  غير 
الُعمانية بتراخيص عمل مؤقتة  إلى السماح بتوظيف األيدي العاملة غير 

في بعض المهن المتخصصة. 

ذات  اإللكترونية  األنظمة  تفعيل  إلى   2020 عام  في  المبادرة  هدفت  وقد 
الصلة، وإجراء دراسة شاملة حول القرارات والسياسات التي تم اعتمادها 
وتنفيذها، باإلضافة إلى التركيز على الجانب اإلعالمي والتوعوي للمبادرة.

 
مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

1.1  زيادة عدد العقود المسجلة )عقود العمل بدوام جزئي(
يستهدف هذا المؤشر تطبيق السياسات واإلجراءات الواردة في القرار رقم )2017/40( وقرار التعديل عليه رقم 

)2018/153( بشأن زيادة عدد العقود المسجلة للعمل لبعض الوقت.

التقدم الُمحرز
رّكزت المبادرة في عام 2020 بشكل أساسي على إنجاز الخطة اإلعالمية والتسويقية الرامية لزيادة الوعي حول 
بعض  يتطلب  كونه  التأخير  لبعض  تعرض  قد  الجانب  هذا  أن  غير  الصلة،  ذات  والضوابط  والسياسات  القرارات 

التجمعات، األمر الذي لم يكن ممكًنا في ظل جائحة فيروس كورونا.

ثم  ومن  السابق.  للتشغيل  الوطني  المركز  مع  جزئي  بدوام  العمل  نظام  ربط  كيفية  حول  رؤية  إعداد  وتم 
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة السابقة ووزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز العمل بالقرار 
الوزاري بشأن العمل لبعض الوقت.  كما تم كذلك استكمال النظام المؤتمت لتسجيل تنقل القوى العاملة 

في قطاع السياحة.

المرحلة القادمة
يهدف الفريق إلى استكمال الخطة اإلعالمية والتسويقية لزيادة الوعي حول القرارات والسياسات والضوابط 

ذات الصلة.

األطراف المعنية

وزارة التربية والتعليموزارة العمل

غرفة تجارة وصناعة ُعمانوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةجامعة السلطان قابوس

القطاع الخاص

إنشاء حزم تسهيالت خاصة للقطاعات االقتصادية المستهدفة لمساعدتها في   -2
تطبيق سياسة التعمين المقررة تدريجًيا

الوطنية  الشركات من تحقيق األهداف  التي تعيق  التحديات  بعد دراسة 
للتعمين، فقد توّصل فريق المبادرة إلى عدة حلول من خالل التعاون مع 
القطاعات  على  باإلشراف  المعنية  والوزارات  سابًقا  العاملة  القوى  وزارة 
في  التعمين  سياسات  تطبيق  لتسهيل  حزم  شكل  على  االقتصادية 
قطاعات: السياحة والصناعات التحويلية واللوجستيات والثروة السمكية 

والتعليم والطاقة والتعدين وتقنية المعلومات واالتصاالت.

اإلشرافية،  الوظائف  في  النوعي  التعمين  تعزيز  إلى  الحزم  تلك  تهدف 
القطاعات،  تلك  أوضاع  مع  يتناسب  بما  التوظيف  عملية  تسريع  بهدف 

وتحقيق نسب التعمين المحددة لكل قطاع.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

2.1  تطبيق السياسات واألنظمة واستراتيجية االتصال

التقدم الُمحرز
الثروة  قطاع  )مثل  حديثًا  المطورة  القطاعات  في  التعمين  أهداف  تحديد  على   2020 عام  في  المبادرة  ركزت 
المناصب  في  الُعمانيين  لتمكين  اإلدارية  المستويات  في  التعمين  أهداف  تحديد  إلى  باإلضافة  السمكية(، 

اإلدارية، والتي تم إنجازها بنجاح بالتنسيق مع الوزارات المشرفة على القطاعات االقتصادية. 

العاملة  القوى  المقرر أن تعقد وزارة  القرار، فقد كان من  القطاع الخاص في عملية صنع  ولضمان مشاركة 
السابقة جلسة تضم األطراف الفاعلة الرئيسية من مختلف القطاعات للتباحث وإيجاد حلول إضافية للتعمين 

من أجل تحقيق األهداف النوعية، غير أنه تم تأجيل ذلك بسبب انتشار جائحة كورونا.   

المرحلة القادمة
سيتوقف العمل على المبادرة نظًرا ألن توّجه وزارة العمل قد تغير من التعمين كهدف إلى التعمين كقاعدة، 

واعتبار الوافدين استثناء من تلك القاعدة.
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األطراف المعنية

وزارة التراث والسياحةوزارة العمل

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة التربية والتعليموزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة الطاقة والمعادن

3-  تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل

جاهدة  الدولة  تسعى  بالتنوع،  السلطنة  في  العمل  سوق  استمرار  مع 
النظام  تعزيز  خالل  من  وذلك  العمل،  بيئة  جاذبية  وتعزيز  لتحسين 
القضائي لضمان تحقيق العدالة للعاملين في مختلف القطاعات. وحيث 
إلى  تهدف  المبادرة  أداء  مؤشرات  فإن  منه،  مفر  ال  أمر  العمل  نزاعات  أن 
تحقيق المعايير المتعلقة بحل النزاعات العمالية في وزارة القوى العاملة 

السابقة، باعتبارها المعايير األمثل للوصول إلى الحلول العادلة. 

اإلضافية  اإلجراءات  وتحديد  المستمرة  التحسينات  إدخال  خالل  ومن 
الهادفة إلى زيادة عدد النزاعات العمالية التي يتم حلها ودًيا في الوزارة 
والحفاظ على ذلك المعدل، بالتنسيق مع لجان التوفيق والمصالحة، إلى 
تدريبهم  طريق  عن  اللجان  في  القانونيين  الباحثين  قدرات  تعزيز  جانب 
في المعهد العالي للقضاء، فإنه سيتم تسوية النزاعات العمالية بصورة 

سريعة وناجحة مع مراعاة األوضاع االقتصادية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

زيادة نسبة النزاعات العمالية التي تم حلها ودًيا في الوزارة إلى ٦0%  3.1

تدريب الباحثين القانونيين في مجال منازعات العمل  3.2

تقليل المدة الالزمة للفصل في منازعات العمل  3.3

التقدم الُمحرز
المبادرة وافتتاح فرعين  التوفيق والمصالحة في مسقط عام 2019، تم توسيع  التجريبية للجنة  المرحلة  بعد 
إضافيين للجان التوفيق والمصالحة للقضايا العمالية بمحافظة شمال الباطنة ومحافظة ظفار، وذلك بهدف 
لجان  مع  بالتنسيق  السابقة،  العاملة  القوى  وزارة  في  ودًيا  تسويتها  تتم  التي  العمالية  المنازعات  عدد  زيادة 

التوفيق والمصالحة التابعة لوزارة العدل السابقة. 

بفضل  أنه  إال  العمالية،  المنازعات  عدد  في  ارتفاًعا  الوزارة  شهدت  فقد  كورونا،  جائحة  النتشار  نتيجة  ولكن 
توسيع لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية خارج مسقط، باإلضافة إلى كفاءة الموظفين العاملين 
فيها، فقد تمكنت اللجان من زيادة نسبة النزاعات العمالية التي تم حلها في الوزارة إلى أكثر من 60% في عام 
2020م. كما أن وزارة القوى العاملة السابقة قد عملت بالتنسيق مع مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء على ضمان 

مواءمة اإلجراءات المتبعة والبدء برقمنة اإلجراءات المشتركة.

وبالنسبة لتعزيز قدرات الباحثين القانونيين في اللجان من خالل تدريبهم في المعهد العالي للقضاء، فقد تم 

وضع الخطط الالزمة لمواصلة إجراء برامج تدريبية متقدمة، غير أنه تم تأجيل البرامج التدريبية لعام 2020 نتيجة 
لتأثيرات جائحة كوفيد-19. 

في  المتسقة  غير  واألحكام  المطولة  القضايا  لحل  المبذولة  بالجهود  يتعلق  وفيما  ذلك،  على  وعالوة 
رقم  السلطاني  المرسوم  خالل  من  المقترح  التعديل  على  الموافقة  على  المجلس  حصل  فقد  المحاكم، 
مختلف  مدد  وتحديد  الدعاوى  رفع  شروط  يحدد  والذي  التقاضي،  إجراءات  تبسيط  قانون  بإصدار   )2020/125(
إلى  القرارات  لتحويل  العمالية  التسويات  بشأن  رسمي  إقرار  تقديم  إلى  باإلضافة  القضائية،  اإلجراءات  مراحل 

تسويات ملزمة قانوًنا. 

المرحلة القادمة
تهدف المبادرة إلى تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، باإلضافة 
إلى تخصيص وتدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل في نطاق االختصاص القضائي للمحاكم العمالية.

األطراف المعنية

وزارة العدل والشؤون القانونيةوزارة العمل

مجلس الشؤون اإلدارية للقضاءالمعهد العالي للقضاء

4-  تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات االقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل

المحدود  الدور  أن  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  وجدت  لقد 
خطط  على  اإلشراف  في  االقتصادية  القطاعات  على  المشرفة  للوزارات 
عملية  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أحد  هو  قطاعاتها  في  التوظيف 
والمسؤوليات  الجهود  تركيز  يقتصر  حيث  السلطنة،  في  التوظيف 
من  يجعل  مما  السابقة،  العاملة  القوى  وزارة  على  بالتوظيف  المتعلقة 

الصعب تحقيق األهداف المرجوة على هذا الصعيد. 

ولذلك فقد اقترحت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة مبادرة ترمي 
إلى تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات االقتصادية في تحقيق 
االقتصادية،  للقطاعات  فنية  فرق  تشكيل  طريق  عن  التشغيل  أهداف 
خطط  في  المعنية  الوزارات  مشاركة  تفعيل  خاللها  من  يتم  والتي 
مما  إلشرافها،  تخضع  التي  الخاصة  الشركات  في  التشغيل  وعمليات 

يؤدي إلى:
تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان مواءمة السياسات وإجراءات ( 1

التطبيق.
من ( 2 تنفيذها  يتم  الخطط  أن  من  والتأكد  اإلحالل  استراتيجيات  وضع 

قبل القطاع الخاص.
إدارة القطاع الخاص/أصحاب العمل ومؤسسات التشغيل بكفاءة. ( 3
مواءمة جهود التعليم والتدريب لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية بما ( 4

يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

التدريب  حيث تضم الفرق الفنية في عضويتها جميع المعنيين بعملية 
والتشغيل ولديهم خبرة في القطاع الخاص، لسد الفجوة بين مخرجات 

التعليم واحتياجات سوق العمل. 
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مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

وضع آلية لمتابعة خطط التعمين  4.1

إعداد تقرير عن االحتياجات المستقبلية للقطاع حسب المؤهالت التعليمية والمعايير المهنية  4.2

تحقيق أهداف التوظيف الخاصة بالقطاع  4.3

التقدم الُمحرز

القطاعات
عدد الوظائف وفرص التدريب

المنجزالخطة

500326التعدين

7000766السفر والسياحة

10001125الطاقة

50001400اللوجستيات

299427تقنية المعلومات واالتصاالت

70001096الصناعات التحويلية

300323الثروة الحيوانية

1600الثروة الزراعية

13166الثروة السمكية

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة التراث والسياحة

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

هيئة تنظيم الخدمات العامةوزارة الطاقة والمعادن

وزارة العمل

5-  إنشاء حزمة تسهيالت لقطاع اإلنشاءات

أوسع  من  يعد  والذي  اإلنشاءات،  قطاع  كفاءة  رفع  إلى  المبادرة  تهدف 
بتعزيز  الكفيلة  التنظيمية  القرارات  إصدار  خالل  من  االقتصادية،  القطاعات 
متقدمة  تدريبية  برامج  وتقديم  الوطنية،  العاملة  للقوى  القطاع  جاذبية 
المبادرة كذلك  القطاع. كما تهدف  العمل داخل  وذات صلة، وخلق فرص 
إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحدي الذي يواجهه قطاع اإلنشاءات، والمتمثل 

في تحقيق نسبة التعمين المطلوبة في المؤسسات العاملة بالقطاع.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

5.1  تطبيق حزمة تسهيالت لقطاع اإلنشاءات

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إدراج متطلبات التصنيف للشركات الكبرى لعام 2020 
في دليل تصاريح العمل للوافدين

تم إنجازها.

القوى  وزارة  في  المبادرة  لتنفيذ  آلي  نظام  إعداد 
العاملة السابقة

لم يتم اإلنجاز. حيث واجه الفريق عدة تحديات 
كون القطاع غير مملوك لجهة معينة.

إضافة متطلبات جديدة:
القيمة المحلية المضافة	 
األتمتة والتقنية 	 

الشركات  تصنيف  ضمن  التعمين  حصة  وتعديل 
الكبرى )التي لديها 100 عامل فأكثر(

األطراف المعنية

وزارة االقتصادوزارة العمل

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

٦-  إنشاء وتنفيذ ُأطر نظام المهارات الوطنية

واالختبارات  المعايير  مركز  وتمكين  هيكلة  إعادة  إلى  المبادرة  تهدف 
للقطاعات  الوطنية  المهنية  المعايير  نظام  وإدارة  لتحسين  المهنية، 
االقتصادية. ومن خالل التحديث المستمر لهذه المعايير وتطبيقها في 
البرامج التدريبية، سيتم ربط متطلبات العرض والطلب في القطاع الخاص 

بصورة أكثر فعالية بالنسبة لخريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية. 

وقد هدفت المبادرة في عام 2020 إلى تدريب الكوادر الوطنية في المركز 
على إعداد وتصميم المعايير المهنية، وتعزيز األنظمة اإللكترونية وقواعد 
البيانات الخاصة بالمركز. كما يهدف الفريق كذلك إلى االنتهاء من إعداد 

المعايير المهنية للقطاعات االقتصادية األخرى.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

٦.1  تنفيذ اإلطار العام لمنظومة المهارات الوطنية وتطوير المعايير المهنية
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.إعداد استراتيجية االتصال للمركز

تم إنجازها.نشر وتطبيق األدلة الفنية على المعايير المهنية

المعايير  لتطوير  المرخصة  القطاعية  المهارات  وحدات  عمل  دعم 
المهنية وتطبيقها

تم إنجازها.

األطراف المعنية

غرفة تجارة وصناعة ُعمانوزارة العمل

7-  صقل مهارات اإلدارات الُعمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص )اعتماد(

القطاع  في  العاملة  الوطنية  الكفاءات  تطوير  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
الخاص وتأهيلها لشغل الوظائف اإلشرافية والقيادية، مما يساهم في 

تعزيز الطلب على الكفاءات الوطنية.

لـ 500  التدريبي  البرنامج  وفي عام 2020م، عمل الفريق على متابعة تنفيذ 
متدرب، وتقييم المرحلة التجريبية واالستفادة منها في تحسين البرنامج، 
معها.  المتعاقد  والمؤسسات  البرنامج  مخرجات  تقييم  إلى  باإلضافة 

ومن ثم سيتم فتح باب التسجيل والبدء في تدريب الدفعات التالية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

7.1  االنتهاء من تدريب 500 متدرب

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تحديث معايير ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج بالنسبة للدفعة الثانية 
من المجموعات المستهدفة من الملتحقين بالبرنامج

تم إنجازها.

من  مشارك(   250( األولى  المجموعة  تخريج  التجريبية:  المرحلة 
الدفعة األولى من المشاركين في البرنامج )500 مشارك(  

تم إنجازها.

تم إنجازها.إعداد الخطة االستراتيجية للسنوات الخمس القادمة

تم إنجازها.إعداد مقترح لتطوير برنامج ”اعتماد“ إلى ”أكاديمية التمكين القيادي“

البدء بتدريب المجموعة الثانية 
جائحة  انتشار  نتيجة  التنفيذ  تأجل 

كوفيد-91.

األطراف المعنية

وزارة التربية والتعليم الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي 

وزارة العمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

الجهات المانحة للمؤهالت وجهات التعليم/التدريب في سلطنة ُعمان 

8-  تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية 

في  الوطنية  العاملة  للقوى  مثالية  عمل  بيئة  توفير  إلى  المبادرة  تهدف 
القطاع الخاص، وذلك لجذب الكفاءات الوطنية الشابة، من خالل تدشين 
من  يمكن  والتي  الشركات،  عمل  لبيئة  محفزة  معايير  تتضمن  بطاقة 
خاللها للشركات التي تستوفي المعايير، الحصول على حوافز وتسهيالت 

من الوزارة والجهات المعنية األخرى.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

زيادة عدد الشركات الحاصلة على بطاقة قياس أداء الشركات )بطاقة معاملة المنشآت الُمجيدة(   8.1

تطوير بطاقة قياس أداء الشركات  8.2

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية   مؤشرات األداء الرئيسية

زيادة عدد الشركات الحاصلة على 
بطاقة معاملة المنشآت الُمجيدة

زيادة عدد الشركات الحاصلة على 
البطاقة إلى 500 في عام 2020

شركة   500 أصل  من   448
حصلت على البطاقة.

تطوير بطاقة قياس أداء الشركات

”المنشآت  مديرية  استحداث 
الُمجيدة“ ضمن الوزارة

إعادة  بسبب  التنفيذ  تأخر 
في  بما  الحكومة،  هيكلة 
ذلك دمج بعض المؤسسات.

تم إنجازها.إعداد خطة نشر عبر وسائل اإلعالم

األطراف المعنية

االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمانوزارة العمل

وزارة التراث والسياحةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(بلدية مسقط
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9-  المركز الوطني للتشغيل

كافة  تنسيق  تتولى  واحدة  محطة  إنشاء  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
العرض  بين  ما  الفجوة  تجسير  إلى  تهدف  التي  العمل  وخطط  الجهود 
المركز  في  يتمثل  ما  وهو  السلطنة،  في  العمل  فرص  على  والطلب 

الوطني للتشغيل.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

قبل  من  المناسبة  العمل  ومبادئ  القياسية  التشغيل  إجراءات  واعتماد  المركز،  إنشاء   9.1
مجلس اإلدارة، والبدء بخدمات التشغيل األساسية.

التقدم الُمحرز
التنفيذ  دعم  وحدة  من  وبدعم  المبادرة،  بهذه  المعنية  األطراف  كافة  بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  بعد 
والمتابعة السابقة، صدر المرسوم السلطاني رقم )2019/22( بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه. 
حيث قام فريق العمل بوضع اآلليات واألنظمة اإللكترونية لمتابعة توفر فرص العمل وتطويرها، ولمخاطبة 
التي  العمل  فرص  يخص  فيما  المركز  مع  ربطها  ليتم  القطاعات،  مختلف  عن  المسؤولة  المؤسسات  كافة 

يوفرها كل قطاع. 

ولكن خالل الربع الثالث من عام ٢0٢0م، تم دمج المركز الوطني للتشغيل مع وزارة العمل بموجب 
المركز- إلى  التالية - والتي كانت مدرجة ضمن  المبادرات  مرسوم سلطاني، وبالتالي فقد تم نقل 

الوزارة:

عدد فرص العمل المستهدفة لعام 2020م  .1

بناء الكفاءات والقدرات في المركز الوطني للتشغيل   .2

النظام اإللكتروني في المركز   .3

الهيكل التنظيمي للمركز  .4

إجراءات وآليات العمل بالمركز  .5

القوى العاملة الوطنية التي تم إنهاء خدماتها  .6

إحالل القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة وحلول التعمين  .7

تسجيل ومطابقة فرص العمل بالمركز  .8

إنشاء قسم اإلرشاد والتوجيه المهني بالمركز  .9

دراسات سوق العمل  .10

األطراف المعنية

وزارة العمل
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بيئة األعمال
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قطاع بيئة األعمال

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

65%100%تملك األجانب للعقارات1

100%100%قانون تبسيط إجراءات التقاضي2

85%100%تنشيط القطاع العقاري3

30%100%المشاريع التي تزيد قيمتها عن 10 ماليين ريال4

100%100%الالئحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال األجنبي5

20%100%»ابدأ 1«6

10%100%القانون الشامل للتطوير العقاري7

15%100%تشغيل مركز خدمات التطوير العقاري8

25%100%التحول اإللكتروني للنظام القضائي في السلطنة 9

الخدمات الرقمية للمتقاضين 10

40%100%تطوير منصة »قضاء« للخدمات اإللكترونية10.1

100%100%»ابدأ 2« )تصنيف المشاريع االستثمارية(11

40%100%منتدى ُعمان لالستثمار 12

86%100%متابعة أداء منصة »استثمر في ُعمان« اإللكترونية13

1000%خصخصة خدمات الفحص الطبي 14

50%100%منصة الخدمات األساسية15

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

70%100%تشغيل مركز ُعمان للتحكيم التجاري16

90%100%التخفيضات الكبرى17

85%100%برنامج »لين«18

بوابة »استثمر بسهولة«19

قيام مركز خدمات االستثمار باستكمال أعمال الربط 19.1
100%100%غير المنجزة مع 25 مؤسسة حكومية 

تقييم مدى تعزيز وفعالية أداء منصة »استثمر 19.2
30%100%بسهولة« 

استكمال تقييم إمكانية ربط المبادرة مع 15 جهة 19.3
100%100%حكومية 

تقديم خدمات/ميزات عبر اإلنترنت بخصوص الملكية 19.4
35%100%الفكرية

60%100%تقرير ممارسة األعمال21

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.



95 94

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

قطاع بيئة األعمال
من  العديد  تساهم  حيث  الوطني.  االقتصاد  لمنظومة  الممّكنة  القطاعات  أهم  من  األعمال  بيئة  قطاع  يعتبر 
المبادرات القائمة في هذا القطاع في تسهيل ممارسة األعمال التجارية بالسلطنة. وَتمّثل الهدف العام لفريق بيئة 
األعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة في تحسين بيئة االستثمار وتسهيل الخدمات داخل القطاع.

القطاعات  ضمن  المقدمة  الخدمات  وعلى  بأكملها  األعمال  بيئة  على  تحديات  كوفيد-19  جائحة  فرضت  وقد 
االقتصادية على صعيد مؤشرات سهولة ممارسة األعمال التجارية. ولكن وعلى الرغم من جميع تلك التحديات، فقد 
بذلت الجهات الحكومية المعنية جهوًدا مكثفة في سبيل تحقيق العديد من المبادرات والمشاريع خالل عام 2020. 

اللتين تم  المنفصلتين  األداء  األعمال ولوحتي مؤشرات  بيئة  الرئيسية لقطاع  األداء  إلى لوحة مؤشرات  وباإلضافة 
تطويرهما في عام 2019: »استثمر بسهولة« و »لين«، فقد تم استحداث لوحة مؤشرات أداء »ممارسة األعمال« في 

عام 2020 نظًرا ألهميتها وطبيعة المؤشرات التي ُتعنى بها.

الالئحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال األجنبي

التخفيضات الكبرى

تملك األجانب للعقارات

تنشيط القطاع العقاري

قانون تبسيط إجراءات التقاضي

قانون تبسيط إجراءات التقاضي

تنشيط القطاع العقاري

خصخصة خدمات الفحص الطبي 

منصة الخدمات األساسية

التخفيضات الكبرى

المبادرات/المشاريع التي تم استكمالها بنجاح في عام 2020م:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

تقرير ممارسة أنشطة األعمال

1-  تملك األجانب للعقارات

بنطاقات  لتملك/االنتفاع  األجانب  لألفراد  أداة  إيجاد  إلى  المبادرة  تهدف 
سكنية محددة، وذلك إلبقاء رؤوس األموال في السلطنة وتعزيز االستثمار 

األجنبي.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

وضع الئحة للسماح لألجانب بتملك العقارات  1.1

التقدم الُمحرز
عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة بالتعاون مع وزارة اإلسكان السابقة خالل كافة مراحل عملية 
إصدار الالئحة التنظيمية التي تسمح بتملك األجانب للعقارات. بدًءا من مرحلة إعداد المسودة النهائية، مروًرا 
بإشراك جميع أصحاب المصلحة وتسهيل ورش العمل ذات الصلة، ووصوًلا إلى إرسال المسودة النهائية لالئحة 
التنفيذية إلى مجلس الوزراء لالعتماد. كما عملت الوحدة السابقة مع الوزارة على إعداد خطة التواصل عقب 

إصدار الالئحة.  وتم نشر الالئحة في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر 2020م.

المرحلة القادمة
تسعى المبادرة إلى تعزيز تجربة المستثمرين من خالل تفعيل النظام اإللكتروني المخصص الستالم طلبات 

المستثمرين.
 

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

2- قانون تبسيط إجراءات التقاضي

فجر  منذ  مواطنيها  جميع  بين  العدل  قواعد  إرساء  إلى  السلطنة  تسعى 
النهضة المباركة.  حيث تعتبر المنظومة القضائية جزًءا ال يتجزأ من مقومات 
االقتصاد الوطني. ولذلك، فإن إصدار مثل هذا التشريع سيكون له تأثير إيجابي 
مباشر على بيئة األعمال واالستثمار في السلطنة للعديد من األسباب. فعلى 
التشريع تتبنى األساليب العصرية  المثال، فإن وجود مادة قانونية في  سبيل 
الوقت  توفير  في  يساهم  القضائية(  )اإلعالنات  القضائية  األوراق  إعالن  في 
والتقليل من اإلنفاق الحكومي، حيث بلغت اإلعالنات القضائية حوالي 4 مليون 
في عام 2018م. كما أن ذلك سيعزز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الرسائل 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  للرسوم.  اإللكتروني  الدفع  ووسائل  القصيرة  النصية 
التشريع سيحدد مواعيد زمنية ملزمة للقضاة إلصدار أحكامهم في العديد 
من الدعاوى القضائية، مثل حاالت قضايا الشيكات. وأخيًرا، بل وربما أهم من 
كل ما سبق، فإن هذا القانون سوف يسّرع من وتيرة تنفيذ األحكام القضائية، 

األمر الذي سيحد بدوره من أي تأخير في إعادة الحقوق إلى أصحابها. 
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مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

2.1 إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي 

التقدم الُمحرز
نجح المشروع في تحقيق أهدافه المنشودة، حيث صدر قانون تبسيط إجراءات التقاضي بالمرسوم السلطاني 
رقم 2020/125. وقد قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة بمعالجة التحديات المتعلقة بالتواصل بين 
دوًرا  لعبت  حيث  القانون،  مشروع  مسودة  إجراءات  وتسهيل  متابعة  إلى  باإلضافة  المعنية،  األطراف  مختلف 

مهًما على هذا الصعيد كمدير لمشروع القانون. 

األطراف المعنية

مجلس الوزراءوزارة العدل والشؤون القانونية

مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

3- تنشيط القطاع العقاري

تهدف هذه المبادرة إلى الخروج بحلول مختلفة لتنشيط القطاع العقاري، 
وذلك من خالل تخفيض رسوم التصرفات العقارية، واقتراح طرق جديدة 

المتالك الوحدات العقارية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

تخفيض رسوم التصرفات العقارية  3.1
»اإليجار المنتهي بالتملك«  3.2

التقدم الُمحرز

تخفيض رسوم التصرفات العقارية  3.1
عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة مع وزارة اإلسكان السابقة ووزارة المالية على تخفيض الرسوم 
على التصرفات العقارية من 5% إلى 3%. بدًءا من الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ووصوًلا إلى صدور القرار 

ونشره في الجريدة الرسمية.

3.2 »اإليجار المنتهي بالتمليك«
إن اتفاقية عقد اإليجار المنتهي بتملك العقار هي نوع من المعامالت التي يتم فيها استئجار أحد العقارات لفترة 
مسودة  المعنية  العمل  مجموعة  اقترحت  وقد  اإليجار.  عقد  انتهاء  قبل  شرائه  خيار  وجود  مع  محددة،  زمنية 

الالئحة ذات الصلة، ومن ثم تم نشر التعميم الذي ينظم عقود التأجير المنتهي بالتمليك ودخل حيز التنفيذ.

المرحلة القادمة
تم استكمال كل من مؤشري األداء الرئيسيين المذكورين، وبدأ تنفيذ القرارات الصادرة في شهر أكتوبر 2020م.

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة اإلسكان السابقة

مجلس الوزراء

4-  المشاريع التي تزيد قيمتها عن 10 ماليين ريال

الموافقة  إجراءات  تسريع  بضرورة  الوزراء  مكاتب  السلطان  جاللة  وّجه 
تبلغ قيمتها  التي  االستراتيجية  للمشاريع  والتراخيص  التصاريح  على منح 
المبادرة ترمي  ريال ُعماني فما فوق. وبناء عليه، فإن هذه  عشرة ماليين 
لكبار  االستراتيجية  المشاريع  وترخيص  لتسجيل  األولوية  إعطاء  إلى 

المستثمرين ذوي المالءة المالية العالية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

4.1  تسريع إجراءات تسجيل المشاريع التي تزيد قيمتها عن 10 ماليين ريال ُعماني

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.إعداد نطاق العمل واعتماده

تم إنجازها.تشكيل فرق عمل مشتركة

تم إنجازها.تحديد المسؤوليات المنوطة باألطراف ذات الصلة بالمشاريع

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

5-  الالئحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال األجنبي

عام  مطلع  في  المباشر  األجنبي  المال  رأس  استثمار  قانون  صدور  عقب 
2019م، صدر قرار وزاري بتشكيل فريق عمل مكلف بإعداد الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون. وقد قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة بتنظيم 
وتيرة  وتسريع  تنسيق  أجل  من  المعنية  األطراف  مع  عمل  ورش  عدة 

العمل.
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مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

5.1   إعداد الالئحة التنفيذية للقانون واعتمادها

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.تشكيل فريق عمل لصياغة الالئحة التنفيذية

تم إنجازها.عقد ورشة عمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لمواصلة تطوير الالئحة

تم إنجازها.إرسال مسودة الالئحة إلى وزارة الشؤون القانونية السابقة للمراجعة واالعتماد

تم إنجازها.إصدار الالئحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية

األطراف المعنية

وزارة العدل والشؤون القانونيةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

٦-  »ابدأ 1«

لتمكين  وشفافة  واضحة  إجراءات  وضع  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
التصاريح/التراخيص  على  الحصول  من  األعمال  وأصحاب  المستثمرين 
المعتمدة مسبًقا لبدء العمليات التجارية. كما تسعى كذلك إلى تصميم 
ونشر برنامج تجريبي لتلك اإلجراءات، بناء على معايير مقيدة، قبل االنتقال 

إلى التنفيذ الكامل.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

تسهيل إجراءات مزاولة األنشطة التجارية من خالل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات   ٦.1
بشكل مؤقت

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.إنشاء إطار عمل عالي المستوى للمبادرة

تم إنجازها.إعطاء األولوية لألنشطة التجارية المستهدفة

األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

7- القانون الشامل للتطوير العقاري

يهدف القانون الشامل للتطوير العقاري إلى تنظيم القطاع العقاري في 
السلطنة، حيث سيشمل القانون تطوير مؤشر عقاري لتقييم الممتلكات، 
معايير  ووضع  العقاريين  والمقّيمين  الوسطاء  دور  على  سيركز  كما 
واضحة لعملهم، بالتزامن مع تعزيز النواحي المختلفة للسوق العقاري 

في الوقت نفسه.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

7.1  إصدار القانون الشامل للتطوير العقاري

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.إعداد المسودة النهائية

وزارة  موافقة  على  الحصول 
على  القانونية  والشؤون  العدل 

المسودة النهائية

النهائية  المسودة  بمراجعة  القانونية  والشؤون  العدل  وزارة  قامت 
وأوصت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني بالتواصل مع كافة أصحاب 

المصلحة المعنيين بالقانون للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم.

األطراف المعنية

وزارة التراث والسياحةوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 

وزارة العدل والشؤون القانونية

8-  تشغيل مركز خدمات التطوير العقاري

إلنهاء  معنية  جهة   11 تجمع  واحدة  منصة  إيجاد  إلى  المبادرة  تهدف 
معامالت المستثمرين، وذلك لتخليص إجراءات تصاريح البناء األولية خالل 
27 يوم عمل.  حيث بدأ تسجيل المطورين العقاريين في بداية عام 2019م 

وبدأ استقبال المشاريع يدوًيا اعتباًرا من شهر مارس 2019م.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

8.1  تفعيل مركز خدمات التطوير العقاري
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

اعتماد وزارة المالية للكادر البشري للمركز
وافقت وزارة المالية على طلب وزارة اإلسكان السابقة بتعيين 

موظفين لتشغيل المركز.

مع  الخدمة  مستوى  اتفاقية  توقيع 
شرطة ُعمان السلطانية

السلطانية  ُعمان  شرطة  بين  االتفاقية  على  التوقيع  تم 
ووزارة اإلسكان السابقة.

توقيع اتفاقية النظام اإللكتروني للمركز
السابقة  اإلسكان  وزارة  بين  االتفاقية  على  التوقيع  تم 

والشركة المختصة )شراكة بين القطاعين العام والخاص(.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

9- التحول اإللكتروني للنظام القضائي في السلطنة 

النهضة  بداية  منذ  مواطنيها  بين  العدل  ترسيخ  إلى  السلطنة  تسعى 
المباركة، وجاء التأكيد على مبدأ العدالة عند صدور المرسوم السلطاني 
رقم )2012/10(، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات. ويعتبر النظام 
القضائي جزًءا ال يتجزأ من دعائم االقتصاد الوطني، المبني على السوق 
وحمايتها.  المنافسة  تشجيع  أجل  من  الجميع،  حقوق  وحماية  الحر 
ونظًرا لوتيرة النمو المتسارعة في عصر التقنية والثورة الصناعية الرابعة، 
القوانين والتشريعات  التغييرات والتعديالت على  فقد أصبح إجراء بعض 

المحلية ضرورة ال غنى عنها لمواكبة مستجدات هذا العصر.

وعالوة على ذلك، فإنه البد من تهيئة البنية األساسية الالزمة التي تسمح 
المتقاضين  إلى تبسيط اإلجراءات أمام  باإلضافة  التغيرات،  بمواكبة هذه 
وبالتالي،  إلكترونيًا.   المذكرات  وتقديم  قضاياهم  بمتابعة  يتعلق  فيما 
بعض  في  السلطنة  ترتيب  تحسين  في  ستساهم  المبادرة  هذه  فإن 
المؤشرات العالمية، مثل مؤشر سهولة ممارسة األعمال فيما يخص بند 

حماية صغار المستثمرين وإنفاذ العقود.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

9.1  تحضير البنية األساسية لألجهزة
9.2  التكامل مع الجهات ذات العالقة

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  مؤشرات األداء الرئيسية

األساسية  البنية  تحضير 
لألجهزة

وتركيب  المشتريات  مناقصة  طرح 
شبكة اإلنترنت

تم إنجازها.

تجهيز المحاكم بالمعدات اإللكترونية 
الالزمة

تم إنجازها.

تعمل  التي  الكمبيوتر  أجهزة  شراء 
باللمس من أجل المحاكم

الوضع  بسبب  اإلنجاز  تأخر 
المالي الحالي للبالد.

ذات  الجهات  مع  التكامل 
العالقة

نقص وزارة اإلسكان السابقة بسبب  اإلنجاز  تأخر 
هيكلة  وإعادة  الموظفين 
الحكومة، إلى جانب التحديات 
جائحة  تفشي  عن  الناتجة 

كوفيد-19.

البنك المركزي الُعماني

سوق مسقط لألوراق المالية

وزارة العدل السابقة

األطراف المعنية

وزارة العدل والشؤون القانونيةمجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

سوق مسقط لألوراق الماليةالبنك المركزي الُعماني

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

10-  الخدمات الرقمية للمتقاضين 

تهدف هذه المبادرة إلى تزويد النظام القضائي بمجموعة من البرمجيات 
المتطورة التي ستساعد مختلف أصحاب المصلحة في النظام القضائي، 

إلى جانب تسهيل إجراءات رفع الدعاوى ومتابعتها وتنفيذ األحكام.   

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

10.1  تطوير منصة »قضاء« للخدمات اإللكترونية
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

بناء وتفعيل آلية الستالم األحكام القضائية الصادرة عن 
أي محكمة في الدولة.

”بوابة  موقع  خالل  من  اآللية  تفعيل  تم 
المحامين“ وبرنامج إدارة القضايا. 

اإلعداد والبرمجة وتدريب الخبراء 
تم إنجاز مرحلة اإلعداد والبرمجة. المشروع 

في مرحلة التفعيل حالًيا.

تفعيل أنظمة الخدمة الذاتية خارج المحاكم فيما يتعلق 
بتنفيذ األحكام.

القطاعين  بين  الشراكة  نهج  اتباع  سيتم 
من  مقترحين  استالم  تم  والخاص.  العام 
للدراسة  يخضعان  حيث  المعنية،  الجهات 

من قبل مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء.

إعداد وبرمجة ”بوابة عدالة“ وتدريب الكادر القانوني على 
استخدامها. 

تم دمجها مع ”بوابة المحامين“.

تم إنجازها.تفعيل خدمات تنفيذ األحكام من خالل ”بوابة المحامين“.

األطراف المعنية

مكاتب المحاماةمجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

11-  »ابدأ 2« )تصنيف المشاريع االستثمارية(

تعمل هذه المبادرة على تصنيف المشاريع االستثمارية في البوابة حيث 
تم وضع معايير إلنشاء ملفات تعريفية للمشاريع وتم االتفاق عليها مع 
أصحاب المشاريع. وقد تم إدراج إجمالي 30 مشروًعا في البوابة في نهاية 

ديسمبر 2019م. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

11.1  تصنيف المشاريع االستثمارية في البوابة

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.وضع معايير تصنيف المشاريع االستثمارية

تم إنجازها.تحديد أصحاب المشاريع االستثمارية 

استكمال نموذج إنشاء االستثمار مع أصحاب المشاريع )30 مشروًعا( 
وتحميل المشاريع في البوابة

تم إنجازها.

تم إنجازها.ربط المستثمرين المحتملين بالمشاريع في البوابة )45 مستثمًرا محتمًلا(

األطراف المعنية

أصحاب المشاريع من الجهات الحكومية المختلفة

 
12-  منتدى ُعمان لالستثمار 

االستثمار  فرص  على  الضوء  تسليط  إلى  لالستثمار  ُعمان  منتدى  يهدف 
بشكل  االستثمار  بيئة  حول  المعلومات  وتقديم  السلطنة  في  المتاحة 
عام في ُعمان. حيث من المقرر أن يتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين 
في  الراغبين  للمستثمرين  الدعوات  وتوجيه  والخاص،  العام  القطاعين 
االستثمار في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية 

والتعدين والصناعات التحويلية.

وقد تم إعداد المفهوم العام للمنتدى وطلب تقديم العروض واعتماده 
من قبل اإلدارة. غير أنه بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، إلى جانب إعادة 
هيكلة الجهاز اإلداري للدولة، فقد تقرر تأجيل المنتدى إلى الربع الرابع من 

عام 2021م. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

12.1  إقامة منتدى ُعمان لالستثمار 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إعداد واعتماد المفهوم العام للمنتدى وطلب 
تم تقديم العروض ثم  ومن  المنتدى.  مفهوم  مسودة  تقديم  تم 

االستثمار  لترويج  العامة  الهيئة  من  خطاب  إرسال 
التحديات  تفاصيل  يتضمن  )إثراء(  الصادرات  وتنمية 
الرئيسية  الخطوات  كافة  تعليق  تم  حيث  القائمة، 
هيكلة  وإعادة  كوفيد-19  جائحة  نتيجة  األخرى 

الحكومة. 

التعاقد مع شركة متخصصة في إدارة 
الفعاليات

اعتماد الخطة اللوجستية والتسويقية

فتح باب التسجيل للمشاركين

عقد المنتدى

األطراف المعنية

المستثمرون
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13-  متابعة أداء منصة »استثمر في ُعمان« اإللكترونية

إلكترونية تمثل وجهة  ُعمان« هي عبارة عن منصة  »استثمر في  بوابة  إن 
تقدم  وهي  السلطنة.  في  االستثمار  إلى  يتطلعون  الذين  للمستثمرين 
تساعد  التي  اإللكترونية  والخدمات  التسهيالت  من  متكاملة  حزًما 
المستثمرين على التواصل مع أصحاب المشاريع، وتتيح لمزودي الخدمات 
خدماتهم  عرض  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  أصحاب  من 

المختلفة، وذلك بهدف تسهيل وصول المستثمرين إليهم.  

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

13.1  متابعة أداء منصة “استثمر في ُعمان” اإللكترونية
13.2  خطاب نوايا من “إثراء” يبين تواصل المستثمرين مع المؤسسات ذات العالقة

13.3  التسجيل التجاري للمستثمرين

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  مؤشرات األداء الرئيسية

تم إنجازها.عدد المشاريع المدرجة في البوابة )30(متابعة أداء منصة ”استثمر في ُعمان“ 

تواصل  يبين  ”إثراء“  من  نوايا  خطاب 
ذات  المؤسسات  مع  المستثمرين 

العالقة.

خطابات إبداء اهتمام من 7 مستثمرين )مشاريع 
في القطاعات المستهدفة في البوابة(

تم إنجازها. 

التسجيل التجاري للمستثمرين
 5 بشأن  محتمًلا  مستثمًرا   20 مع  التواصل 

مشاريع من المشاريع المدرجة في البوابة 
تم إنجازها.

األطراف المعنية

الشركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة )بيئة(مدينة خزائن االقتصادية 

الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة 
والمناطق الحرة

الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة 

وزارة الطاقة والمعادنوزارة الصحة 

شركة محاجر الدقمالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

14-  خصخصة خدمات الفحص الطبي 

المبادرة إلى تطبيق منهجية الشراكة بين القطاعين العام  تهدف هذه 
والخاص على مشروع خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، باإلضافة 
كما  فعاليتها.  وتعزيز  للوافدين  الطبية  الفحوصات  عملية  تنظيم  إلى 
تعالج المبادرة جميع التحديات التي تواجهها هذه العملية حتى يتمكن 

الوافدون من الحصول على بطاقة اإلقامة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.استكمال تقرير اللجنة الداخلية بوزارة الصحة وإرساله إلى معالي الوزير

تم إنجازها.الحصول على موافقة معالي وزير الصحة

تم إنجازها.الحصول على موافقة وزارة المالية

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة الصحة

15-  منصة الخدمات األساسية

مثل  األساسية،  البنية  لخدمات  منصة  إنشاء  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
الكهرباء والمياه والصرف الصحي واأللياف الضوئية وغيرها من الخدمات 
المستقبلية. حيث تتيح المنصة للمستخدم )مستثمر أو مواطن( التقدم 
بطلب للحصول على الخدمات األساسية من خالل منصة واحدة مرتبطة 
تقدم  التي  والشركات  والهيئات  والوزارات  البلديات  مثل  جهات،  بعدة 
الخدمات، وذلك مباشرة بعد الحصول على إباحة البناء أو استكمال إنشاء 
في  الخدمات  جميع  المنصة  تشمل  ذلك،  على  وعالوة  التجاري.  السجل 
مختلف محافظات السلطنة، اعتماًدا على رقم السجل التجاري بالنسبة 
الخدمات  توصيل  طلبات  في  للمواطنين  المدني  والرقم  للمستثمرين 

األساسية للمنازل.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

15.1  إنشاء وتشغيل منصة الخدمات األساسية - المرحلة )1(
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.تحديد نطاق المشروع

تم إنجازها.اعتماد إطار الحوكمة

تم إنجازها.عقد ورشة عمل تعريفية ألصحاب المصلحة

تم إنجازها.إجراء تحليل الفجوات بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء واأللياف الضوئية

تم إنجازها.الفرز والتجريب مع مزود خدمة الكهرباء

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات مجموعة نماء

حيا للمياهالهيئة العامة للمياه )ديم(

عمانتلبلدية مسقط

أواصرأوريدو

1٦-  تشغيل مركز ُعمان للتحكيم التجاري

تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مركز ُيعنى بالنظر في المنازعات التجارية 
التي تنشأ بين األطراف قبل اللجوء إلى القضاء. ويتمتع المركز باالستقالل 
الرسوم  خالل  من  المستقبل  في  تشغيله  سيتم  حيث  واإلداري،  المالي 
المحلية  التجارية  المنازعات  في  التحكيم  دعاوى  في  يتلقاها  التي 
والدولية، باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي يعقدها المركز والمنشورات 

التي يصدرها.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

1٦.1   إنشاء المركز

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

استكمال القواعد واللوائح الخاصة بالمركز
تم وضع القواعد واللوائح ونشرها في الجريدة الرسمية 

بموجب القرار رقم 2020/8 بتاريخ 24 نوفمبر 2020م.

إصدار الئحة عضوية المحّكمين والخبراء
تم اعتماد الالئحة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 

وإصدارها بتاريخ 1 نوفمبر 2020م.

األطراف المعنية

غرفة تجارة وصناعة ُعمانمركز ُعمان للتحكيم التجاري  

17-  التخفيضات الكبرى

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين تنفيذ حمالت التخفيضات الكبرى لمدة 
التي  الكبرى  التخفيضات  مع  بالتزامن  نوفمبر(،  في  )تنتهي  أيام  ثالثة 
تقوم بها أبرز العالمات التجارية في العالم في نفس الفترة.  كما تهدف 
اإلنفاق(  )توطين  ُعمان  في  المستهلك  سلوك  على  التأثير  إلى  المبادرة 
وتعزيز النسبة المئوية لمبيعات العالمات التجارية وعدد الزوار والسائحين 

الذين يزورون مراكز التسوق في ُعمان. 

إصدار  بتسهيل  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  قامت  حيث 
وتعديل التشريعات الالزمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السابقة 
ودعم  الصلة  ذات  التشريعات  لتعديل  الالزم  التأييد  على  للحصول 
دعم  وحدة  عقدت  كما  الكبرى.    والخصومات  الترويجية  الحمالت 
التنفيذ والمتابعة السابقة اجتماعات مع هيئة حماية المستهلك للنظر 
حصول  حيث  من  المبادرة  هذه  تقدم  تعرقل  التي  والقيود  الحدود  في 

التخفيضات في غضون عام واحد. 

في  للمساعدة  الصلة  ذات  اللوائح  تغيير  خالل  من  ذلك  تحقيق  تم  وقد 
والمؤسسات  التجارية  للمراكز  ذلك  سيسمح  حيث  التجزئة.  قطاع  دعم 
على  للحصول  بطلب  بالتقدم  التجزئة  محالت  من  العديد  تضم  التي 
ترخيص واحد، مما يسمح لجميع المتاجر التي تعمل ضمن مركز تجاري 
واحد بإجراء التخفيضات في الوقت نفسه. وهذا سيمّكن قطاع التجزئة 
من القيام ببعض حمالت التخفيضات الكبرى، مثل »الجمعة السوداء« أو 
السنة، نظًرا  وفًقا لما يناسبهم. ولكن تم تحديد ذلك بمرة واحدة في 

ألن السماح بالتخفيضات على مدار العام قد يثير بعض اإلشكاالت.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

في  الكبرى  والخصومات  الترويجية  الحمالت  بإجراء  للسماح  الالزمة  التشريعات  تعديل   17 1
السلطنة

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

صياغة التعديالت المقترحة على لوائح وزارة التجارة والصناعة السابقة 
للسماح بإجراء حمالت تخفيضات كبرى، والحصول على موافقة وزارة 

الشؤون القانونية السابقة عليها.

تمت صياغة التعديالت 
واعتمادها في 30 يوليو 2020م.

إصدار الالئحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية
تم إصدارها بتاريخ 2 أغسطس 

2020م.

على  والرقابة  التفتيش  بشأن  المستهلك  حماية  هيئة  مع  التنسيق 
حمالت التخفيضات.

تم إنجازها.

الحصول على موافقة وزارة المالية على الرسوم المقترحة
الموافقة  على  الحصول  تم 

بتاريخ 1 سبتمبر 2020م.

تم إنجازها.التنسيق مع المراكز التجارية بشأن توحيد فترة التخفيضات

تم إنجازها.وضع خطة إعالمية شاملة بهذا الخصوص
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األطراف المعنية

وزارة العدل والشؤون القانونيةوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

المراكز التجاريةهيئة حماية المستهلك

18-  برنامج »لين«

سهولة  مؤشر  في  السلطنة  تصنيف  تحسين  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
المشاريع  وتنفيذ  لبدء  جاذبة  بيئة  السلطنة  لتكون  األعمال،  ممارسة 
الرئيسية  التجارية. كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين مؤشرات األداء 
المبادرة  هذه  تعتمد  حيث  المؤشرات.  في  المختارة  للعمليات  بالنسبة 
تبسيط  إلى  تسعى  والتي  المستمر،  للتحسين  »لين«  منهجية  على 
للمستفيد.  قيمة  أكبر  تحقيق  لضمان  الموارد  هدر  وتقليل  اإلجراءات 
الجودة  وهي:  أساسية،  محاور   3 تحسين  على  »لين«  منهجية  وتعمل 

والتكلفة واإلنتاج.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

تحقيق جميع مراحل منهجية »لين« )التعريف والتحديد واإلزالة واالستدامة( في مشاريع    18.1
عدة جهات حكومية

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.تقليص الفترة الالزمة لتسجيل الشركات العقارية

تم إنجازها.تقليص الفترة الالزمة لتسليم المعالم 

تم إنجازها.تقليص الفترة الالزمة لتسجيل العالمات التجارية

تم إنجازها.تقليص الفترة الالزمة لتقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

األطراف المعنية

وزارة العملوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

19-  بوابة »استثمر بسهولة«

إن مشروع »استثمر بسهولة« هو عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات 
واحدة  بنافذة  األعمال  مجتمع  لتزويد  تصميمها  تم  التي  اإللكترونية 
إصدار  ثم  ومن  جديدة  شركة  بإنشاء  ابتداًء  الحكومة.  مع  لتفاعلهم 

تراخيص األنشطة، وانتهاًء بتقديم التقارير المالية السنوية.

وخالل السنوات الماضية، كان المشروع يهدف إلى إنشاء نافذة إلكترونية 
خاللها  من  يستطيعون  للمستثمرين،  واحدة  محطة  بمثابة  لتكون 
تسجيل شركاتهم والحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطتهم. 
»استثمر  منصة  تصبح  أن  المعنية  الجهات  ارتأت  2019م،  عام  في  ولكن 
بوزارة  االستثمار  خدمات  مركز  عليه  يشرف  متكامًلا  مشروًعا  بسهولة« 
التجارة والصناعة السابقة، وتندرج تحته عدة مبادرات تهدف إلى تسهيل 

وتسريع إقامة المشاريع االستثمارية وتطوير بيئة األعمال في السلطنة.

في  التجارية  أنشطتها  لبدء  الشركات  تشجيع  على  المشروع  وسيعمل 
السلطنة، باإلضافة إلى تحفيز االستثمارات الداخلية والخارجية. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

قيام مركز خدمات االستثمار باستكمال أعمال الربط غير المنجزة مع 25 مؤسسة حكومية   19.1
تقييم مدى تحسن وفعالية أداء منصة »استثمر بسهولة«   19.2

19.3 استكمال تقييم مؤسسة حكومية ليتم ربطها بالمبادرة 15 جهة حكومية 
19.4 تقديم خدمات/ميزات عبر اإلنترنت بخصوص الملكية الفكرية

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  مؤشرات األداء الرئيسية

قيام مركز خدمات   19.1
االستثـمــار باستكمـال 

أعمــال الربط غير 
المنجزة مع 25 مؤسسة 

حكومية

 25 مع  المنجزة  غير  الربط  أعمال  استكمال 
مؤسسة حكومية

تم استكمال 
الربط مع 4 

جهات.

تقييم مدى تحسن   19.2
وفعالية أداء منصة 

”استثمر بسهولة“

عبر  التجاري  التسجيل  طلبات  معدل  زيادة 
اإلنترنت من 19% إلى %25

وصل المعدل 
إلى %22.

استكمال تقييم 15   19.3
مؤسسة حكومية ليتم 

ربطها بالمبادرة

استكمال تقييم الربط لجميع المؤسسات البالغ 
عددها 15

تم إنجازها.

للربط  الرفض  أو  بالموافقة  قرار  على  الحصول 
مع المؤسسات الـ 15

تم إنجازها.

تم إنجازها.إدراج 10 مؤسسات في لوحة مؤشرات األداء

تقديم خدمات/ميزات   19.4
عبر اإلنترنت بخصوص 

الملكية الفكرية

المتكامل  البرنامج  تقييم  نظام  مع  الربط 
والعالمات التجارية وتنفيذ الخدمات األساسية

تم إنجازها.
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األطراف المعنية

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

20-  تقرير ممارسة األعمال

المحلية  الشركات  إلى   2002 عام  في  تدشينه  تم  الذي  المشروع  ينظر 
دورة  مدى  على  عليها  المطبقة  األنظمة  ويقيس  والمتوسطة،  الصغيرة 

حياتها.

ومن خالل جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح 
الحكومية المنظمة ألنشطة األعمال، في اقتصادات مختلفة عبر الزمن، 
فإن تقرير ممارسة األعمال يشجع االقتصادات على المنافسة نحو زيادة 
كما  اإلصالح،  أجل  من  للقياس  قابلة  معايير  ويتيح  األنظمة،  هذه  كفاءة 
يشكل مصدًرا لألكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم 
من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في بيئة األعمال لكل اقتصاد. 

الترتيب العام  وتم إدخال هذه المبادرة في قطاع بيئة األعمال لتحسين 
األخرى  والمؤشرات  األعمال،  ممارسة  سهولة  مؤشر  على  للسلطنة 

الصادرة عن البنك الدولي.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.تقليل الفترة الالزمة للحصول على الربط النهائي إلى يوم واحد

تم إنجازها.إزالة عملية اختبار التربة والحصول على البيانات الطوبوغرافية

تم إنجازها.تقليص الفترة الزمنية لتسجيل العقارات

تم إنجازها.الربط بين مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية )مالءة( وشرطة ُعمان السلطانية

تم إنجازها.تقليل عدد الدفعات سنوًيا من 12 مرة إلى مرة واحدة

تم إنجازها.إنفاذ قانون اإلفالس واإلعسار

األطراف المعنية

مجلس الشؤون اإلدارية للقضاءوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

الهيئة العامة للمياه )ديم( سابقًاوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

جهاز الضرائبمجموعة نماء

الهيئة الدفاع المدني واإلسعافالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )أسياد(

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية )مالءة(بلدية مسقط

21-  إلغاء شهادة عدم الممانعة

والمصلحة  العمل  بيئة  على  إيجابي  اقتصادي  تأثير  له  المشروع  هذا 
عن  الصادرة  االنتقادات  بعض  على  رًدا  يأتي  وهو  ُعمان،  في  العامة 
التغيير قد يؤثر سلًبا  تنفيذ هذا  تأخير في  منظمات حقوق اإلنسان. وأي 

على االقتصاد الوطني والتقارير الدولية. 

تأشيرة  منح  »يحظر  أنه:  على  األجانب  إقامة  قانون  من   )11( المادة  تنص 
لمدة  وذلك  السلطنة  في  العمل  له  سبق  الذي  األجنبي  للعامل  دخول 
سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في 

األحوال التي تقتضيها المصلحة العامة«. 

   
التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.وضع خطة إعالمية تهدف إلى تكوين رأي عام حول المبادرة

تم إنجازها.وضع اللوائح الخاصة بعقود العمل وتحديث نموذج عقد العمل الموحد

تم إنجازها.تعديل المادة )24( من الالئحة التنفيذية

األطراف المعنية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة العمل
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الثروة السمكية
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قطاع الثروة السمكية

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز 
في 2020 

شركة الوسطى للصناعات السمكية - مشروع أسماك 1
90%100%السطح الصغيرة )سفن الصيد المجهزة بوسائل التجميد(

45%100%مزرعة بر الحكمان الستزراع الروبيان2

70%100%مزرعة الجازر الستزراع الروبيان3

4
شركة الوسطى للصناعات السمكية - مصنع تجهيز 

أسماك السطح الصغيرة في الدقم وسفن الصيد 
المزودة بنظام مياه البحر المبردة

%100%40

شركة الوسطى للصناعات السمكية - مشروع صيد 5
60%100%أسماك السطح الكبيرة )سفن صيد أسماك التونة(

15%100%إنشاء ميناء الصيد البحري ببركاء7

مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بوالية دبا بمحافظة 8
60%100%مسندم

15%100%إنشاء ميناء الصيد البحري بوالية طاقة بمحافظة ظفار9

100%100%تطوير قطاع الصيد الساحلي  10

تطوير قطاع الصيد الحرفي عن طريق قوارب الصيد 11
36.5%100%الحديثة

10%100%إنشاء قرى الصيادين في هيتام وسراب12

مشروع مركز تجميع األسماك بنيابة الشويمية 13
52%100%بالتعاون مع شركة تنمية نفط ُعمان

62%100%إنشاء مراكز تجميع األسماك في خمسة مواقع14

95%100%إنشاء مركز تجميع األسماك في السويح 15

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي
في 2020

 التقدم المحرز 
في 2020

38%100%مزرعة قرون الستزراع الروبيان16

45%100%مزرعة خويمة الستزراع الروبيان17

77%100%المحجر البيطري الوطني ألمهات الروبيان18

45%100%استزراع الصفيلح الذهبي الساحلي20

زيادة تخصيص األراضي لمشاريع االستزراع السمكي 21
70%100%المستقبلية 

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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الثروة السمكية

نتيجة  السمكية  الثروة  قطاع  تأثر  فقد  السلطنة،  في  االقتصادية  القطاعات  لكافة  بالنسبة  الحال  هو  كما 
تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020م. حيث كان من المخطط له أن تستمر مساهمة الصيد التجاري في 
حول  الدول  مختلف  في  اإلغالق  بسبب  ولكن  الحرفي.  بالصيد  مقارنة  2020م  عام  في  ملحوظ  بشكل  النمو 
العالم، فقد تأخر وصول سفينة صيد جديدة لدعم األسطول الحالي. ومن ناحية أخرى، فقد كان من المتوقع 
أيًضا أن يبدأ تشغيل أول مشروع الستزراع الروبيان، والذي تنفذه شركة تنمية أسماك ُعمان في عام 2020م، ولكن 
تأخر وصول مواد البناء ومعدات التشغيل الضرورية إلنجاز المشروع، حيث كانت الخدمات اللوجستية محدودة 
وال تعمل بشكل فعال بسبب اإلغالق. كما تم تأجيل عدد من المشاريع األخرى، سواء كانت استثمارات للقطاع 

الخاص أو ممولة من القطاع العام، حيث تسببت أزمة انخفاض أسعار النفط في نقص كبير في الميزانيات.

ولكن مع ذلك فقد كانت هناك بعض قصص النجاح في عام 2020م، حيث تم تشغيل بعض المشاريع بشكل 
فعال. فعلى سبيل المثال، تم إطالق أول مشروع تجاري الستزراع الصفيلح في ُعمان في ديسمبر 2020م وبدأ 
الوسطى  لشركة  التابع  الحالي  الصيد  أسطول  حافظ  حيث  النمو  في  التجاري  الصيد  استمر  كما  بالتشغيل. 

للصناعات السمكية على معدل رحالت الصيد المعتاد.

تطوير قطاع الصيد الساحلي

المبادرات/المشاريع التي تم استكمالها بنجاح في عام 2020م:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

إنشاء مركز تجميع األسماك في السويح

المحجر البيطري الوطني ألمهات الروبيان

استزراع الصفيلح الذهبي الساحلي

زيادة تخصيص األراضي لمشاريع االستزراع السمكي المستقبلية

شركة الوسطى للصناعات السمكية - مصنع تجهيز أسماك السطح الصغيرة في الدقم 
وسفن الصيد المزودة بنظام مياه البحر المبردة

الصغيـرة )سفن  السطح  السمكية - مشروع أسمـاك  للصناعات  الوسطى  شـركة   -1
الصيد المجهزة بوسائل التجميد(

الُعمانية  للشركة  التابعة  السمكية،  للصناعات  الوسطى  شركة  تعتزم 
لتنمية الثروة السمكية، العمل في خط األسطول التجاري لصيد أسماك 
السطح الصغيرة، والذي يستهدف أنواًعا لم يتم صيدها من قبل )أسماك 
الصيمة(، حيث بدأ الصيد التجريبي لمدة عامين في المرحلة األولى.  وقد 
أسفرت المرحلة األولى بشكل إيجابي عن إثبات توافر المخزون السمكي 
وكفاءة تقنية الصيد المستخدمة، مما ساعد على الحصول على موافقة 
وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة على خطة المشروع للوصول إلى 
أسطول مكون من 8 سفن بحلول عام 2025. وتتميز السفن المختارة لهذا 
النوع من الصيد بقدرتها على صيد نحو 200.000 طن في السنة من المخزون 
الشركة  ستقوم  نفسه،  الوقت  وفي  طن.  مليون   1.3 والبالغ  المتوفر 

بتقييم الكتلة الحيوية الحقيقية وتواجد هذا النوع في المياه الُعمانية.

التقدم الُمحرز
بما أن عام 2019م كان عاًما ناجًحا للشركة حيث تم إجراء 12 رحلة صيد بسفينة واحدة، فقد كان من الضروري 
الثانية.  وبناء على ذلك، تم اعتماد خطة تطوير المشروع من قبل وزارة الزراعة  توسيع األعمال وبدء المرحلة 
والثروة السمكية السابقًا في 27 يناير 2020م لزيادة عدد سفن األسطول إلى 8. وقد أعطى ذلك الضوء األخضر 

للشركة الستكمال المفاوضات وشراء السفينة الثانية )جلوريا( في 18 فبراير 2020. 

وفي هذه المرحلة، بدأت جائحة كوفيد-19 بالتأثير على خطة المشروع وتشغيله في جوانب مختلفة. فقد 
أثرت على خطة بدء اإلبحار من إسبانيا إلى ُعمان، وتأخر وصول السفينة حتى 12 أبريل 2020م، ثم بدأت عملياتها 
على الفور. وتمثلت إحدى العقبات األخرى في تعليق الرحالت الجوية، مما جعل الشركة غير قادرة على جلب 
الطاقم لتشغيل السفينة الجديدة. ولكن مع ذلك، فقد اتخذت الشركة قراًرا قوًيا بتقسيم الطاقم الحالي 
السفينتين، مما سمح لها بمواصلة رحالت صيدها  األولى )فيكتوريا( للعمل على كلتا  السفينة  العامل على 

بنجاح.  ومع ذلك، فقد تم تأجيل خطة صيانة السفن.

ولمواصلة مسيرة النجاح وضمان تحقيق خطة توسيع األسطول، فقد قامت الشركة بشراء السفينة الثالثة 
)جوهرة الوسطى(، والتي كان من المقرر لها أن تصل إلى ُعمان في شهر ديسمبر 2020، ولكن بسبب الجائحة 

تأخرت عملية إعادة تجهيز السفينة، مما أدى إلى تأجيل وصولها حتى يناير 2021م.

والسفينة  ناجحة،  صيد  رحلة   15 بـ  األولى  السفينة  ساهمت  حيث  باإلنجازات.  حافًلا  العام  كان  عام،  وبشكل 
الثانية بـ 13 رحلة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة وتحقيق مساهمة أكبر في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة 

بالعام السابق. 

المرحلة القادمة
ستواصل الشركة عملياتها مع السفينتين الحاليتين وفًقا للخطة الموضوعة. ومن المتوقع أن تنضم السفينة 

الثالثة إلى األسطول وتبدأ عملها بحلول يناير 2021م. 

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة العمل

جهاز االستثمار الُعماني
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 2-  مزرعة بر الحكمان الستزراع الروبيان

تقع مزرعة بر الحكمان الستزراع الروبيان في محوت بمحافظة الوسطى، 
ومن  السمكية.  الثروة  لتنمية  الُعمانية  للشركة  تابعة  مزرعة  وهي 
المخطط أن يكون هذا المشروع واحًدا من أكبر مزارع الروبيان في العالم. 
وبالنسبة للمرحلة األولى، يبلغ حجم االستثمار المتوقع في المزرعة نحو 
125 مليون ريال ُعماني، وستكون قادرة عند تشغيلها على إنتاج 43.000 طن 
من الروبيان الهندي األبيض سنوًيا. وكان من المتوقع أن يكون أول حصاد 
أثرت  التي  العوامل  من  العديد  بسبب  تأخر  ذلك  ولكن  2023م،  عام  في 
البطيء  المشروع، والتقدم  بالمشروع، مثل تغيير مدير  العمل  على سير 
جائحة  تأثيرات  عن  فضًلا  الموقع،  داخل  إجراؤها  يتم  التي  للدراسات 

كوفيد-19.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

2.1  تقديم النموذج الهيدروديناميكي إلى وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة

التقدم الُمحرز
بعد االنتهاء من الفحص الجيوتقني في الموقع في عام 2019م، أعطى مجلس اإلدارة الضوء األخضر لفريق 
المشروع الستكمال النموذج الهيدروديناميكي. وتم إصدار أمر العمل إلى االستشاريين لبدء الدراسة في فبراير 
البحر  لقاع  االستقصائية  الدراسة  بمراجعة  االستشاريون  وُكلف  افتتاحي،  اجتماع  عقد  تم  ذلك  وبعد  2020م. 

والمسح الجانبي.

عملية  كانت  فقد  وبالتالي  محليين،  الهيدروديناميكي  النموذج  بإعداد  المكلفون  االستشاريون  يكن  لم 
استغرقت  وقد  كوفيد-19.  جائحة  تفشي  بدء  مع  تزامن  ذلك  وأن  خصوًصا  الشيء،  بعض  صعبة  المتابعة 
الشركة تخطط لالنتهاء منها قبل  له بسبب اإلغالق، حيث كانت  المخطط  المراجعة وقًتا أطول من  عملية 
نهاية شهر مارس 2020م، من أجل مواصلة إجراء الدراسة في الموقع واالنتهاء منها قبل يونيو 2020م. ولكن 
بسبب التأخير المذكور، تأخرت كذلك جميع الخطوات الرئيسية التي كان من المفترض تحقيقها خالل فترة 
الرياح الموسمية )يونيو - سبتمبر(، ولم يكن باإلمكان فعل أي شيء تقريًبا ألن تلك الخطوات الرئيسية تعتمد 
على االنتهاء من جمع البيانات للدراسة االستقصائية لقاع البحر. وفي نهاية المطاف، تم االنتهاء من مراجعة 
قياس األعماق والمسح الجانبي في شهر أغسطس 2020م، وبعدها بدأ جمع بيانات الدراسة االستقصائية لقاع 

البحر في شهر سبتمبر 2020م، وما زال مستمًرا منذ ذلك الحين.

المرحلة القادمة
في عام 2021م، من المخطط له االنتهاء من الدراسة االستقصائية لقاع البحر والمسح الجانبي في المشروع، 
بالتزامن مع مراجعة التصاميم التصورية واالنتهاء منها. وبناء على نتائج هاتين الدراستين، سيقرر مجلس إدارة 

الشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية الخطوات الالحقة في المشروع. 

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية

هيئة البيئة

3-  مزرعة الجازر الستزراع الروبيان

تقع مزرعة الجازر، التابعة للشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية بوالية 
المشروع  في  االستثمارات  حجم  ويبلغ  الوسطى.  محافظة  في  الجازر 
حوالي 44.5 مليون ريال ُعماني في المرحلة األولى، وستكون قادرة على 
إنتاج 12.500 طن سنوًيا من الروبيان الهندي األبيض عند بدء تشغيل المرحلة 

األولى. ويتوقع أن يكون الحصاد األول في عام 2025م.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

3.1  استكمال المفاهيم التصورية للمشروع وتقديم تقييم األثر البيئي

التقدم الُمحرز
في بداية عام 2020م تم اختيار استشاري االستزراع السمكي من قبل الشركة، وتم تكليفه بمراجعة المفاهيم 
التصورية للمشروع. وبعد االنتهاء من المراجعة، تم اعتماد المفاهيم التصورية في مايو 2020م. ومن ثم بدأت 
ليبدأ  2020م  يونيو  في  تعيينه  تم  والذي  البيئي،  األثر  لتقييم  استشاري  لتعيين  المناقصة  طرح  عملية  الشركة 
بدراسة تقييم األثر البيئي. وفي الوقت نفسه، كلفت الشركة استشاريًا لبدء دراسة الجدوى، والتي تم االنتهاء 
منها في نهاية ديسمبر 2020م. كما تم االنتهاء من دراسة تقييم  األثر البيئي وّقدم تقرير الدراسة إلى هيئة 

البيئة في نوفمبر 2020م.

المرحلة القادمة
في عام 2021م، تهدف الشركة إلى استخدام نتائج دراسة الجدوى االقتصادية للحصول على موافقة مجلس 

اإلدارة لمواصلة المشروع. 

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية

شركة الوسطى للصناعات السمكية - مصنع تجهيز أسماك السطح الصغيرة في   -4
الدقم وسفن الصيد المزودة بنظام مياه البحر المبردة

أسماك  لمعالجة  خصيًصا  مصممة  منشأة  إقامة  إلى  المشروع  يهدف 
األكبر  المنشأة  هذه  ستكون  حيث  التصدير.  ألسواق  الدقم  في  الصيمة 

من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
السطح  أسماك  صيد  لمشروع  الرئيسي  الداعم  المشروع  هذا  ويعتبر 
الصغيرة المملوك لنفس الشركة، حيث سيتم استالم األسماك التي يتم 
المنتجات  التجارية وإضافة قيمة لهذه  الصيد  اصطيادها من قبل سفن 

من خالل المعالجة األولية.  
التابعة  التجهيز  لمصانع  جديدة  إضافة  والمتطور  الجديد  المصنع  إن 
تجهيزه  سيتم  والذي  ُعمان،  في  السمكية  للصناعات  الوسطى  لشركة 

بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

المنطقة  هيئة  إلى  السابقة  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  من  خطاب  إرسال 
الالزمة  الموافقة  على  للحصول  الشركة  لدعم  بالدقم  الخاصة  االقتصادية 

للعمل في ميناء الدقم التجاري
تم إنجازها.

إرسال طلب من شركة الوسطى للصناعات السمكية إلى ميناء الدقم الختيار 
موقع محدد للمشروع في ميناء الدقم التجاري

تم إنجازها.

تم إنجازها.إرسال طلب من شركة الوسطى لتحديد موقع في ميناء الصيد البحري بالدقم

تم إنجازها.استكمال المفاهيم التصورية للمشروع 

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

جهاز االستثمار الُعماني شرطة ُعمان السلطانية

وزارة العمل

شركة الوسطى للصناعات السمكية - مشروع صيد أسماك السطح الكبيرة )سفن   -5
صيد أسماك التونة(

بنظام  التونة  أسماك  لصيد  أسطول  تطوير  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
المحيط  في  ساحلية  كدولة  ُعمان  حق  على  للتأكيد  وذلك  التحويط، 
البلدان  تصيد  حيث  التونة،  أسماك  موارد  من  االستفادة  في  الهندي 

الواقعة على طول ساحل المحيط الهندي أسماك التونة.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تقييم العطاءات
عام  في  العملية  واستمرت  2019م،  عام  في  المناقصة  طرح  تم 

2020م، وتم االنتهاء من تقييم العطاءات في 20 فبراير 2020م.

إرساء عقد بناء السفن
وافق مجلس اإلدارة على حوض بناء السفن الذي تم اختياره لبناء 
سفن الصيد بنظام التحويط، وتم إرساء العقد في 7 يونيو 2020م.

استكمال العقد والمواصفات 
الفنية

تمت صياغة العقد والتوقيع عليه بين حوض بناء السفن والشركة 
في 20 سبتمبر 2020م.

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

جهاز االستثمار الُعماني شرطة ُعمان السلطانية

وزارة العمل

٦-  إنشاء ثالثة موانئ صيد جديدة

والثروة  الزراعة  وزارة  أجرتها  الحيوية  للكتل  استقصائية  دراسة  كشفت 
السمكية السابقة أن حوالي 7.5 مليون طن من األسماك توجد في بحر 
العرب. وفيما يتعلق بنشاط الصيد السنوي من هذا المخزون، فإن حوالي 
وفي  العرب.  بحر  في  الحرفي  للصيد  نتيجة  هو  الصيد  إجمالي  من   %64
ُعمان، تشير األبحاث إلى أن محافظات الوسطى وظفار وجنوب الشرقية 
190 ألف طن.  بإنتاج يبلغ حوالي  تنتج مًعا أكبر كمية من األسماك سنويًا، 
ومع ذلك، يقع 60% من الموانئ الحالية في ُعمان على الساحل الشمالي 
للسلطنة بعيًدا عن مناطق الصيد المكثف المذكورة. ونتيجة لذلك، تم 
جزيرة  بين  والجنوبي  األوسط  الساحل  على  رئيسية  مناطق  ثالث  تحديد 
مصيرة وجزر الحالنيات إلنشاء موانئ صيد والمرافق المصاحبة لها مثل 
والخزانات  والمعدات،  القوارب  إصالح  ومرافق  لألسماك،  الجملة  أسواق 
الباردة، ومحطات الوقود والمباني اإلدارية، إلخ. وتقع الموانئ الثالثة في 
الموانئ يسير حسب  الشويمية ومحوت وديثاب. وكان العمل في هذه 
ونتيجة  كوفيد-19.  وجائحة  النفط  أسعار  أزمات  حدوث  حتى  الخطة 
لبناء  العالية  التكلفة  بسبب  المشروع  هذا  تأجيل  الحكومة  قررت  لذلك، 

هذا النوع من البنية األساسية. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

إنشاء ميناء الشويمية لصيد األسماك

تم إنجازها.اعتماد التقييم الفني من قبل مجلس المناقصات

تم إنجازها.فتح العروض المالية من قبل مجلس المناقصات

تم إنجازها.إكمال تحليل العروض المالية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة

إنشاء ميناء محوت لصيد األسماك

تم إنجازها.فتح العروض الفنية من قبل مجلس المناقصات

تم إنجازها.إكمال تحليل العروض الفنية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة

إنشاء ميناء ديثاب لصيد األسماك

لم يتم إنجازها، حيث توقف الحصول على موافقة المجلس األعلى للتخطيط سابقًا على الموازنة
المشروع  في  العمل  سير 
النفط  أسعار  أزمات  نتيجة 

وجائحة كوفيد-19.

إكمال إجراءات المصادقة المالية على العقد من قبل وزارة المالية

إصدار أمر العمل من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة
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األطراف المعنية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة العدل والشؤون القانونية حيا للمياه

عمانتلشركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(

7-   إنشاء ميناء الصيد البحري ببركاء

يعتبر مشروع ميناء صيد األسماك بوالية بركاء أحد مشاريع الشراكة مع 
القطاع الخاص، متمثًلا في شركة فالكون لالستثمارات السياحية التابعة 
الوزارة  سعي  إطار  في  المشروع  هذا  يأتي  حيث  السيابي.  لمجموعة 
إلتاحة الفرصة للقطاع الخاص لالستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله، 
كأسواق  السمكية،  لألنشطة  الداعمة  الخدمات  توفير  إلى  باإلضافة 
السمك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز األسماك 
باإلضافة  الصيادين.  القوارب واالستراحات ومخازن  وورش صناعة وصيانة 
إلى األنشطة االستثمارية التي تشتمل على فندق بمستوى خمس نجوم 
ومطاعم ومقاه ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص وغيرها 
من األنشطة البحرية المتنوعة.  ويتم ذلك مع الحرص على ضمان تطبيق 
المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالمًيا في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

اإلسكان  وزارة  لدى  االنتفاع  عقد  وتسجيل  اعتماد 
والتخطيط العمراني

تم اعتماد عقد االنتفاع واستالمه من الوزارة بتاريخ 
18 أكتوبر 2020م.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

حيا للمياهشرطة ُعمان السلطانية

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(وزارة العدل والشؤون القانونية 

عمانتل

مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بوالية دبا بمحافظة مسندم  -8

مشروع  تنفيذ  اتفاقية  السابقة  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  وقعت 
شركة  مع  مسندم  بمحافظة  دبا  بوالية  البحري  الصيد  ميناء  تطوير 

الصاروج لإلنشاءات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال ُعماني.

قطاعات  تخدم  التي  التسهيالت  من  العديد  على  المشروع  يشتمل 
ُعمان  لشرطة  سيكون  كما  والتجاري.  السياحي  القطاع  منها  متنوعة، 
تبلغ  مساحة  تخصيص  تم  حيث  الميناء.  في  خدمة  مرافق  السلطانية 
)5000( مترًا مربعًا الستثمار فندق سياحي ومجمعات ومطاعم ومكاتب 
بطول  عائمة  ومراس  مترًا   )570( بطول  ثابت  مرسى  إلى  إضافة  سياحية، 
الخدمية  المرافق  من  العديد  إلى  باإلضافة  مترًا.   )200( إلى  يصل  إجمالي 
األخرى لمرتادي الميناء، كإنشاء كاسرين لألمواج بطول )2000( متر، مزودين 
بإضاءات مالحية عند المدخل، مع حوض للميناء بعمق يصل إلى )10( أمتار 

من أدنى مستوى للجزر. 

االقتصادي  التنويع  لتحقيق  الحكومة  خطة  ضمن  المشروع  هذا  ويأتي 
والعمل على تطوير موانئ الصيد بالسلطنة، لتكون بيئة جاذبة لالستثمارات.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها. المصادقة المالية على العقد من قبل وزارة المالية

تم إنجازها.إصدار أمر المهندس ببدء المشروع

تم إصدارها وإنجازها.إصدار التعليمات للمباشرة بالعمل

انطلق المشروع في 16 سبتمبر 2020م.اجتماعات إطالق المشروع مع المقاول

تم إنجازه في 17 سبتمبر 2020م.تقديم الجدول الزمني للمشروع من قبل المقاول

تم تسليم الموقع في 20 أكتوبر 2020م.تسليم الموقع مع الكروكي

إصدار مخططات البناء ووثائق العقد من قبل االستشاري إلى 
المقاول

تم إصدارها في 29 أغسطس 2020م.

الحصول على تصاريح مناطق المحاجر ومقالع مواد الردم 
من وزارة الطاقة والمعادن

تم الحصول عليها في 23 ديسمبر 2020م.

تم الحصول عليها في 23 ديسمبر 2020م.الحصول على التصاريح البيئية من هيئة البيئة

تم الحصول عليه في 1 ديسمبر 2020م.الحصول على تصريح من شرطة ُعمان السلطانية

األطراف المعنية

شرطة ُعمان السلطانية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة العدل والشؤون القانونيةحيا للمياه

عمانتلشركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(
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9-  إنشاء ميناء الصيد البحري بوالية طاقة بمحافظة ظفار

البحرية  الزراعة والثروة السمكية السابقة تنفيذ األعمال  استكملت وزارة 
تكلفة  بإجمالي  ظفار،  محافظة  في  طاقة  بوالية  البحري  الصيد  بميناء 
إنشاء  البحرية  األعمال  شملت  وقد  ُعماني.  ريال  مليون   14 حوالي  بلغت 
كاسرات أمواج بطول إجمالي 1.883 متر، ورصيف ثابت بطول 150 متر متصل 
شملت  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  أمتار.    5 بعمق  وحوض  عائم  برصيف 
أيًضا مرسيين عائمين مع الجسور الموصلة ومزالق للقوارب والمساعدات 
العامة  والمواقف  الداخلي  الخدمات  طريق  ورصف  للرسو،  المالحية 
والطريق المؤدي إلى الميناء، إضافة إلى استصالح األراضي إلنشاء المباني 

الخدمية للميناء بمساحة إجمالية 155 ألف متر مربع. 

وتقوم الوزارة حاليًا بإسناد أعمال المرحلة الثانية من المشروع، والمتمثلة 
في تصميم المباني ومرافق الخدمات، مثل مبنى اإلدارة وسوق األسماك 
ومخازن  وقود  ومحطة  للقوارب  تصليح  وورشة  ثلج  ومصنع  المركزي 

للصيادين ومحالت ومطاعم.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

اعتماد عقد االنتفاع وتسجيله لدى وزارة اإلسكان 
والتخطيط العمراني

تم اعتماد عقد االنتفاع واستالمه من الوزارة بتاريخ 
22 أكتوبر 2020م.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

حيا للمياهشرطة ُعمان السلطانية 

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(وزارة العدل والشؤون القانونية

عمانتل

10-  تطوير قطاع الصيد الساحلي  

يدعم هذا البرنامج الصيادين الحرفيين ويشجعهم على االستفادة من 
األسماك.  صيد  في  أنشطتهم  كفاءة  لتحسين  الساحلي  الصيد  سفن 
مناطق  واستغالل  استكشاف  من  الصيادين  السفن  هذه  تمّكن  حيث 
تحسين  على  تعمل  فهي  وبالتالي  اإلقليمية،  المياه  خارج  للصيد  جديدة 
وزيادة عدد المصيد، وكذلك كفاءة المنتجات السمكية.  وتهدف المبادرة 
في عام 2020م إلى اعتماد وترخيص 70 سفينة جديدة للصيادين الحرفيين 

في سلطنة ُعمان. 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الموافقة على 70 طلًبا لشراء أو بناء السفن
لـ 74 سفينة صيد  األولية  الموافقة  تم منح 

ساحلي

تم إنجازها.التفتيش على السفن المطلوب شراؤها )30 سفينة(

تم إنجازها.إصدار التراخيص لـ 10 سفن

نهائيتين  لموافقتين  بالنسبة  العمل  سير  ودعم  متابعة 
صدرتا في عام 2018م، و45 موافقة صدرت في عام 2019م.

تم إنجازها.

مسندم،  )بمحافظات  الصيادين  لمجتمع  توعوي  برنامج 
الشرقية، الوسطى، ظفار(

الندوات  استبدال  تم  كورونا،  جائحة  بسبب 
وإرسال  الصيادين  مع  بالتواصل  التوعوية 
رسائل نصية إليهم، مرفقة برابط التسجيل 

الخاص بالبرنامج، إلى جانب المنشورات.

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

الشركات المستهدفة

11-  تطوير قطاع الصيد الحرفي عن طريق قوارب الصيد الحديثة

مصنوعة  قوارب  الصغيرة  الصيادين  فرق  أو  األفراد  الصيادون  يستخدم 
القريبة من الشاطئ.  المياه اإلقليمية  إلى  الزجاجية للوصول  األلياف  من 
مكلفة  أنها  إال  الجيدة،  المواصفات  ببعض  تتميز  القوارب  هذه  أن  ورغم 
في التشغيل واستخدامها محدود في الرحالت الليلية، ويمكن أن تكون 
غير آمنة في ظروف البحر السيئة.  ولذلك، يتمثل الهدف من هذا المشروع 
في استبدال قوارب األلياف الزجاجية بقوارب حديثة. حيث توفر تصاميم 
هذه القوارب الجديدة فرًصا للرحالت الليلية الطويلة، وتعمل على تحسين 
هذه  توفير  ولتسهيل  التشغيل.  تكاليف  وتخفيض  الصيد  وكمية  جودة 
القوارب لقطاع الصيد الحرفي، فقد تعاونت وزارة الزراعة والثروة السمكية 
السابقة مع صندوق الرفد وبنك التنمية الُعماني لتمويل المشروع ، بدعم 
الطلبات  تقييم  يتم  حيث  السابقة.   والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  من 
الزراعية والسمكية وموارد المياه، ثم يتم  الثروة  وتأهيلها من قبل وزارة 

تمويلها الحًقا من قبل صندوق الرفد وبنك التنمية الُعماني. 
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم منح 20 موافقة أوليةمنح الموافقات المؤقتة لـ 40 طلًبا جديًدا

 مراجعة وتقييم واعتماد طلبات الدعم
)50 مرشًحا في عام 2019م(

تم إنجازها.

التنمية  بنك  من  المالية  الموافقة  على  الحصول 
الُعماني

حزمة  أن  حيث  المناقشة،  قيد  الموافقة  تزال  ال 
بمواصفات  تفي  ال  للبرنامج  المطلوبة  التمويل 

الضمان المحددة من قبل البنك.

الزراعية والسمكية  الثروة  بين وزارة  توقيع مذكرة 
 Sea Pride Engineering وموارد المياه وشركة

تم إنجازها.

األطراف المعنية

بنك التنمية الُعمانيوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

Sea Pride Engineeringصندوق الرفد

 

12-   إنشاء قرى الصيادين في هيتام وسراب

الصيد  مناطق  أكثر  هو  للسلطنة  الجنوبي  الساحل  أن  من  الرغم  على 
المعزولة  المنطقة  هذه  طول  على  األساسية  البنية  تطوير  فإن  نشاًطا، 
نوًعا ما ال يزال محدوًدا، وكان توطن مجتمعات الصيد الدائمة في هذه 

المنطقة تدريجيًا. 

األساسية  البنى  من  المزيد  إنشاء  إلى  يهدف  المشروع  هذا  فإن  ولذلك، 
على طول هذا الخط الساحلي من أجل جذب المزيد من أساطيل قوارب 
الصيد والمزيد من مجتمعات الصيد المصاحبة لهم. كما يهدف المشروع 
كذلك إلى دعم إدارة نشاط الصيد في المنطقة من خالل تجميع كافة 
أكثر  مواقع  في  المنطقة  أنحاء  جميع  في  المنتشرة  الحالية  األنشطة 
مركزية، والتخلص من القوارب غير المسجلة من خالل اإلجراءات اإلدارية 
المركزية  المحاور  هذه  بأن  شك  وال  األخرى.   والوسائل  العامة  والتوعية 
هيتام  في  الصيادين  قرى  مشاريع  مقدمتها  وفي  الصيد،  ألنشطة 
وسراب، سوف تفتح الباب أمام إمكانية زيادة كميات الصيد ، وزيادة أيضًا 
في كمية ونوعية أنشطة معالجة األسماك في تلك المنطقة. وسيتم 
لدراسة  السمكية  الثروة  لتنمية  الُعمانية  الشركة  إلى  المشروع  إسناد 

جدواه. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

الثروة السمكية في قرى  الُعمانية لتنمية  موافقة مجلس اإلدارة على استثمار الشركة   12.1
الصيادين

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الحصول على الوثائق المتعلقة بالمشروع، 
وزارة  من  المواقع  كروكي  ذلك  في  بما 

الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
تم إنجازها.

زيارة الموقع من قبل فريق الُعمانية لتنمية 
الثروة السمكية

تم إنجازها.

الثروة  وزارة  أعدته  الذي  النطاق  تقييم 
الزراعية والسمكية وموارد المياه بخصوص 
الثروة  لتنمية  الُعمانية  الشركة  رؤية 

السمكية للمشروع

من  بيان  إرسال  تم  الموقع،  زيارة  عقب  إنجازها.  يتم  لم 
الشركة تفيد فيه بأنها غير قادرة على العمل في المشروع، 
استراتيجية  مع  المشروع  مكونات  توافق  عدم  بسبب 
في  باالستثمار  الحكومة  تقوم  أن  إما  وبالتالي،  الشركة. 

المشروع بنفسها، أو أن يتم البحث عن مستثمر آخر. الميزانية  على  اإلدارة  مجلس  موافقة 
وتعيين االستشاري 

األطراف المعنية

الشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكيةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

13-   مشروع مركز تجميع األسماك بنيابة الشويمية بالتعاون مع شركة تنمية نفط ُعمان

يهدف هذا المشروع إلى تحسين معايير الجودة العامة للصيد والمعالجة 
ُعمان.   سلطنة  في  شامل  بشكل  االسماك  صيد  قطاع  تمكين  أجل  من 
في عدد من مراكز تجميع األسماك من خالل إنشاء مرافق لفرز األسماك 
الطازجة وغسلها وتعبئتها، وتزويد الصيادين والشاحنات بالجليد المقشر، 
وتوفير البيانات لمختلف أغراض الرصد والمتابعة. حيث سيتم دعم هذا 
2020م تم  تنمية نفط ُعمان. وفي عام  المشروع وُيمول من قبل شركة 
التجميع  لمركز  التشييد  قبل  ما  موافقات  على  الحصول  على  التركيز 

بالشويمية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

13.1  الحصول على موافقات ما قبل التشييد لمركز التجميع بالشويمية
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تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  بين  مشتركة  لجنة  تشكيل 
وإسناد  الوثائق  إلعداد  ُعمان  نفط  تنمية  وشركة  السابقة 

األعمال واإلشراف على تنفيذها
تم إنجازها.

إعداد وثائق المناقصة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية 
السابقة وشركة تنمية نفط ُعمان بشأن تعيين االستشاري

بطرح  ُعمان  نفط  تنمية  شركة  قامت 
المناقصة على االستشاريين المسجلين 

لدى الشركة

االستشارية من قبل شركة  الخدمات  إعالن مناقصة تقديم 
تنمية نفط ُعمان

تم إعالن المناقصة في يونيو 2020م.

تم إنجازها.فتح عروض المناقصة واالنتهاء من تقييمها 

الزراعة  وزارة  قبل  من  اختياره  تم  الذي  االستشاري  اعتماد 
والثروة السمكية السابقة وشركة تنمية نفط ُعمان 

المكتب  إلى  المناقصة  إسناد  تم 
الوطني الهندسي.

جميع  قبل  من  عليها  والتوقيع  االتفاقية  وثائق  تقديم 
األطراف

تم إنجازها.

إصدار أمر العمل  
أغسطس  في  العمل  أمر  إصدار  تم 

2020م.

تم إنجازها.تقديم التصميم التصوري واختبار التربة من قبل االستشاري

الزراعة  التربة من قبل وزارة  اعتماد التصميم التصوري واختبار 
والثروة السمكية السابقة وشركة تنمية نفط ُعمان

تم إنجازها.

األطراف المعنية

شركة تنمية نفط ُعمانوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

14-  إنشاء مراكز تجميع األسماك في خمسة مواقع

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين معايير الجودة العامة للصيد والمعالجة 
ُعمان.  سلطنة  في  شامل  بشكل  األسماك  صيد  قطاع  تمكين  أجل  من 
خالل  من  األسماك،  تجميع  مراكز  من  عدد  في  ذلك  تحقيق  وسيتم 
إنشاء مرافق لفرز األسماك الطازجة وغسلها وتعبئتها، وتزويد الصيادين 
الرصد  أغراض  لمختلف  البيانات  وتوفير  المقشر،  بالجليد  والشاحنات 
والمتابعة. وتمثل الهدف في عام 2020م في إسناد 5 مواقع للمستثمرين.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

14.1  تعيين مستثمرين في 5 مواقع

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

وزارة  قبل  من  عنها  واإلعالن  المناقصة  وثائق  تعديل 
الزراعة والثروة السمكية السابقة

تم إنجازها.

الفائز  المستثمر  واختيار  وتقييمها  العروض  استالم 
من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة

تم  خمسة.  أصل  من  عروض  أربعة  استالم  تم 
رأس  مواقع:   ألربعة  بالنسبة  العروض  تقييم 

مدركة، شربثات، حاسك، خويمة.

موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة على 
المستثمر الذي تم اختياره

تم إنجازها. 

المستثمر  قبل  من  النهائية  المخططات  تقديم 
المختار

تم استالم المخططات النهائية لموقع السويح 
فقط

اعتماد المخططات
تم اعتماد مخطط السويح فقط من أصل أربعة 

مواقع

إسناد العقود والتوقيع عليها مع المستثمرين الذين 
تم اختيارهم

موقع  مستثمر  مع  العقد  على  التوقيع  تم 
السويح فقط.

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

15-   إنشاء مركز تجميع األسماك في السويح 

للصيد  العامة  الجودة  معايير  تحسين  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
في  شامل  بشكل  األسماك  صيد  قطاع  تمكين  أجل  من  والمعالجة 
سلطنة ُعمان. وسيتم تحقيق ذلك في عدد من مراكز تجميع األسماك، 
من خالل إنشاء مرافق لفرز األسماك الطازجة وغسلها وتعبئتها، وتزويد 
أغراض  لمختلف  البيانات  وتوفير  المقشر،  بالجليد  والشاحنات  الصيادين 

الرصد والمتابعة.

والخدمات،  لالستشارات  القمة  فوق  شركة  إلى  الموقع  الوزارة  أسندت 
لتقديم الخرائط التفصيلية للمشروع إلى جانب المتطلبات األخرى للبدء 

بأعمال التشييد.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

15.1  الحصول على الموافقات الضرورية لبدء أعمال البناء
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

استالم المخطط من المستثمر
قبل  من  البنكي  والضمان  المخطط  تقديم  تم 

المستثمر.

الحصول على الموافقة على المخططات من قبل 
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

ارسلت الوزارة خطاًبا بالموافقة إلى المستثمر في 
سبتمبر 2020م.

تم توقيع العقد مع المستثمر في سبتمبر 2020م.التوقيع على العقد 

تقديم طلب للحصول على إباحة البناء
المشاكل  بعض  لمواجهة  نظًرا  إنجازها  يتم  لم 

في الموقع والحاجة لمعالجتها.

األطراف المعنية

شركة فوق القمة لالستشارات والخدماتوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
 

1٦-  مزرعة قرون الستزراع الروبيان

الشرقية، وهي  الروبيان في محافظة جنوب  تقع مزرعة قرون الستزراع 
حجم  ويبلغ  السمكية.  الثروة  لتنمية  الُعمانية  للشركة  تابعة  مزرعة 
وستكون  ُعماني،  ريال  مليون   16.2 حوالى  المشروع  هذا  في  االستثمارات 
المزرعة قادرة على إنتاج 4.500 طن سنوًيا من الروبيان الهندي األبيض عند 
بدء تشغيلها. وكان من المتوقع أن يكون الحصاد األول في عام 2020م، 

ولكن تم تأجيله إلى عام 2021م بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

1٦.1  إكمال بناء المرافق الرئيسية في المزرعة وبدء التشغيل
التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

اختيار المقاول وتنفيذ أعمال 
أنظمة اإلنذار ومكافحة الحرائق

بنهاية  اإلنجاز  وتم  2020م،  مايو  في  التنفيذ  بدء  و  المقاول  اختيار  تم 
ديسمبر 2020م.

التفتيش من قبل شرطة ُعمان 
السلطانية على وحدة اإلنضاج 

وأحواض الحضانة واعتمادها
تم إنجازها.

إنشاء القنوات المفتوحة
األثر  تقييم  دراسة  السابقة  المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة  اعتمدت 
البيئي للقنوات المفتوحة في فبراير 2020م. ثم بعد ذلك قامت الشركة 

باستكمال إنشاء القنوات المفتوحة في سبتمبر 2020م.

إنشاء وحدة اإلنضاج

تم االنتهاء من أعمال اإلنشاءات المدنية لوحدة اإلنضاج في أغسطس 
الناتج عن  2020م. ولكن حصل تأخير في شحن المعدات بسبب اإلغالق 
التركيب  مرحلة  إكمال  تعذر  فقد  وبالتالي  كوفيد-19،  جائحة  تفشي 

وفًقا للموعد المحدد )ديسمبر 2020م(.

إنشاء وحدة إنتاج ما بعد 
اليرقات

تم االنتهاء من أعمال اإلنشاءات المدنية للوحدة في أغسطس 2020م.

أحواض الحضانة

· تم االنتهاء من أعمال الحفر ألحواض الحضانة في سبتمبر 2020م.	
· تم االنتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة في أكتوبر 2020م.	
· الكثافة 	 عالي  إيثيلين  البولي  من  التبطين  أغشية  تثبيت  إكمال  تم 

بنجاح في ديسمبر 2020م.

إنشاء المربع )أ(
· تم االنتهاء من أعمال الحفر ألحواض المربع )أ( في ديسمبر 2020م.	
· تم االنتهاء من إنشاء هيكل المزرعة في ديسمبر 2020م.	

شبكات الجهد العالي
تم تقديم طلب لشركة ”تنوير“ لتوصيل المشروع بكابالت الجهد العالي 
ومن ثم تم تعيين استشاري لتصميم شبكات الجهد العالي للمشروع

الحصول على موافقات 
القوى العاملة

بعد اجتماعات ومناقشات مطولة، وافقت وزارة القوى العاملة السابقة 
على السماح للشركة بتوظيف خبراء أجانب، نظًرا إلى أن الخبرة المطلوبة 

ليست متوفرة بعد في ُعمان.

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية

وزارة العمل

17-  مزرعة خويمة الستزراع الروبيان

تقع مزرعة خويمة الستزراع الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وهي 
حجم  ويبلغ  السمكية.  الثروة  لتنمية  الُعمانية  للشركة  تابعة  مزرعة 
وستكون  ُعماني،  ريال  مليون   11.3 حوالي  المشروع  هذا  في  االستثمارات 
المزرعة قادرة على إنتاج 3.200 طن سنوًيا من الروبيان الهندي األبيض عند 
بدء تشغيلها. وكان من المتوقع أن يكون الحصاد األول خالل عام 2020م، 

ولكن تم تأجيله إلى عام 2022م بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

17.1  البدء بإنشاء مرافق المزرعة الرئيسية
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الحصول على موافقات القوى العاملة
السماح  على  السابقة  العاملة  القوى  وزارة  وافقت 
الخبرة  أن  إلى  نظًرا  أجانب،  خبراء  بتوظيف  للشركة 

المطلوبة غير متوفرة في ُعمان.

قامت الشركة بتعيين المقاول.اختيار مقاول البناء 

وأعمال  المباني  تشييد  اتفاقية  توقيع 
الخرسانة المسلحة

تم توقيع االتفاقية مع مقاول البناء في يونيو 2020م.

الشاحنات  لتأجير  العروض  تقديم  طلب 
والمعدات

والمعدات  للشاحنات  العروض  تقديم  طلب  إصدار  تم 
في شهر مارس 2020م.

تم إنجازها.إنشاء مكتب الموقع في خويمة

المعدات  لتوريد  المقاول/المقاولين  اختيار 
المستأجرة

تم إنجازها.

تم إنجازها.اختيار المقاول لنقل التربة 

تم إنجازها.تجهيز الموقع- أعمال اإلنشاءات المدنية

تم إنجاز التصميم في سبتمبر 2020م.إعداد تصميم شبكة الجهد المنخفض

بدأت أعمال البناء في سبتمبر 2020م، وما تزال مستمرة.تشييد مباني البنية األساسية

تم إنجاز أكثر من 60% حتى نهاية ديسمبر 2020م.أعمال الحفر في المربع )أ(

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(وزارة العمل

18-  المحجر البيطري الوطني ألمهات الروبيان

للشركة  التابع  الروبيان،  ألمهات  الوطني  البيطري  المحجر  مشروع  يقع 
ويبلغ  الباطنة.  جنوب  محافظة  في  السمكية،  الثروة  لتنمية  الُعمانية 
ويعتبر  ُعماني.  ريال   600.000 حوالي  المشروع  هذا  في  االستثمارات  حجم 
السلطنة،  في  الروبيان  استزراع  لقطاع  للغاية  ضرورًيا  البيطري  المحجر 
حيث يجب عزل شحنات أمهات الروبيان المستوردة من الخارج ومراقبتها 
الروبيان لضمان األمن  إلى مزارع  الوقت قبل نقلها  ومعاينتها لفترة من 
عام  بداية  مع  البيطري  المحجر  تشغيل  يتم  أن  المتوقع  ومن  الحيوي. 

2022م.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

18.1  الحصول على الموافقة على األرض، وإجراء فحص للموقع واختيار مقاول البناء للمحجر

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تخصيص أرض للمحجر البيطري
تم تخصيص األرض في بركاء )قطعة أرض 

تابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد 
المياه(.

تم إنجازها. إجراء المسح الطبوغرافي وإعداد تقرير بذلك

إصدار طلب تقديم العروض إلجراء الدراسات 
الجيوتقنية

تم إنجازها.

األعمال الميدانية وأعمال المختبرات - الفحصوصات 
الجيوتقنية

تم إنجازها.

االنتهاء من التصميم المعماري للمحجر والحصول 
على موافقة األمن الحيوي

تم إنجازها.

إصدار طلب تقديم العروض وتعيين استشاري لتقييم 
األثر البيئي من قبل الشركة

تم إنجازها.

بدأ االستشاري بالعمل عليها.بدء أعمال جمع البيانات لتقييم األثر البيئي

الحصول على موافقة شرطة ُعمان السلطانية على 
مخططات المشروع 

تم اعتماد مخططات المشروع من قبل 
شرطة ُعمان السلطانية.

الحصول على موافقة البلدية لبدء أعمال البناء 
طلبت البلدية مخطط األرض المحّدث للموقع 

من أجل إعطاء الموافقة.

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهالشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكية

وزارة الداخليةشرطة ُعمان السلطانية

هيئة البيئة

19-  مزرعة مرباط الستزراع الصفيلح 1 )شركة ُعمان لالستزراع السمكي(

هذا المشروع مملوك لشركة ُعمان لالستزراع السمكي. والمشروع حالًيا 
في مرحلة البناء في مرباط بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 
5.7 مليون ريال ُعماني.  حيث يهدف المشروع إلى توفير قدرة إنتاجية تبلغ 
200 طن من الصفيلح سنوًيا، ومن المتوقع أن يكون الحصاد األول في عام 

2023م.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

19.1  االنتهاء من بناء المزرعة
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

استكمال 100% من بناء المزرعة وبدء التشغيل
2020م  نوفمبر  في  المزرعة  بناء  استكمال  تم 

وبدأ التشغيل بعد ذلك.

األطراف المعنية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياهشركة ُعمان لالستزراع السمكي )ُعمان لما وراء البحار(

وزارة الداخلية

20-   استزراع الصفيلح الذهبي الساحلي

إنشاؤها  المخطط  التربية  لمنشأة  الصفيلح  صغار  المنشأة  هذه  ستوفر 
في صوقرة. ويتم بناء المفرخ باستخدام مزيج من أنظمة الجريان الداخلي 
الزراعة  وزارة  من  مستأجرة  أرض  على  إنشاؤه  تم  حيث  التدوير.  وإعادة 
التشغيل.   من  األولى  المرحلة  في  حالًيا  وهو  السابقة،  السمكية  والثروة 
التربية في منطقة صوقرة. وقد  بناء مزرعة  الثانية  المرحلة  بينما تشمل 

تم تصميم المشروع إلنتاج 50 طًنا من الصفيلح سنوًيا. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

20-1 إنشاء مفرخ الصفيلح في ميناء اللكبي )والية الجازر(

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

تم إنجازها.أعمال اإلنشاءات المدنية لمبنى المفرخ والبنية األساسية

تم إنجازها.استكمال وتشغيل البنية األساسية لالستزراع السمكي

اللكبي  مفرخ  في  الكامل  الحيوي  واإلنتاج  التشغيل 
حسب الخطة الحيوية وعقد اإلدارة

تم تشغيل المفرخ ولكن ليس بشكل كامل، 
الثانوية ليست جاهزة  المرافق  حيث أن بعض 

بعد بسبب نقص التمويل.

جاري تنفيذ التدريبتدريب الموظفين )التعمين(

السمكي،  االستزراع  على  الموافقة  على  الحصول 
وتصميم وتطوير موقع صوقرة

تم إنجازها.

جمع/نقل أمهات الصفيلح: مرباط- اللكبي
أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة 
موافقتها للشركة لنقل أمهات الصفيلح من 

مرباط إلى اللكبي.

األطراف المعنية

 Golden Coast Aquacultureوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

21-  زيادة تخصيص األراضي لمشاريع االستزراع السمكي المستقبلية 

عمل  فريق  بتشكيل  السابقة  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  قامت 
اإلسكان  ووزارة  السابقة  المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 
السابقة، وذلك من أجل تخصيص األراضي للفرص االستثمارية في قطاع 
تخصيص  عن  مسؤوًلا  العمل  فريق  سيكون  حيث  السمكي.  االستزراع 

األراضي المناسبة لالستزراع السمكي على طول الساحل الُعماني.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

األراضي اإلضافية والموافقة عليها الستخدامها في مشاريع االستزراع السمكي  تحديد   21.1
في المستقبل

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

عقد اجتماعات لمناقشة المواقع المقترحة في محافظات 
وظفار  والوسطى  الشرقية  وجنوب  والباطنة  مسقط 

ومسندم، ووضع خطط للزيارات الميدانية.
تم إنجازها.

ووزارة  السابقة  اإلسكان  وزارة  من  الموافقات  على  الحصول 
االستزراع  مواقع  على  السابقة  المناخية  والشؤون  البيئة 
السمكي المقترحة في محافظات مسقط والباطنة وجنوب 

الشرقية والوسطى وظفار ومسندم.

رفع  لحين  معلقة  الموافقات  تزال  ال 
سعادة  إلى  للمهمة  الكامل  التقرير 
والسمكية  الزراعية  الثروة  وزارة  وكيل 

وموارد المياه للموافقة النهائية. 

بعثة عمل ميدانية لمعاينة المواقع المقترحة في محافظات 
وظفار  والوسطى  الشرقية  وجنوب  والباطنة  مسقط 

ومسندم.
تم إنجازها.

األطراف المعنية

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني
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22-  النظام الوطني إلدارة سالمة مشاريع االستزراع السمكي

قيد  إما  الكبيرة،  السمكي  االستزراع  مشاريع  من  العديد  وجود  مع 
لتعزيز  البالد  تستعد  ُعمان،  سلطنة  في  التطوير  مراحل  في  أو  اإلنشاء 
مكانتها كجزء مهم في سوق االستزراع السمكي العالمي الذي يشهد 
تطورات سريعة.  وفي الوقت نفسه، تدرك السلطنة أن عمليات االستزراع 
اللوائح  من  صارمة  مجموعة  وبموجب  بعناية،  تدار  أن  يجب  السمكي 
لتجنب المشاكل المحتملة، مثل فقدان المخزون بسبب تفشي األمراض.  
فقد  الطويل،  المدى  على  للقطاع  المستدامة  التنمية  ولضمان  ولذلك، 
البيئة ومصائد  السابقة مع مركز  الزراعة والثروة السمكية  تعاونت وزارة 
األسماك وعلوم تربية األحياء المائية )CEFAS( البريطاني في عام 2019م 
سلطنة  في  السمكي  االستزراع  قطاع  لتنظيم  جديدة  خطة  لوضع 
على  التحديد  وجه  على  الجديدة  الخطة  هذه  تطبيق  يتم  حيث  ُعمان. 

الحجر الصحي والمختبرات المتخصصة.

وقبل العمل على هذه اللوائح الجديدة، تم اتخاذ قرار بأن يتم أوًلا تعزيز 
وتم  السمكي.  االستزراع  قطاع  تطوير  عملية  تنظيم  على  الوزارة  قدرة 
تحديد ذلك على مرحلتين: حيث تتضمن المرحلة األولى مراجعة اللوائح 
واإلرشادات الحالية، باإلضافة إلى تقديم خطط للتدريب وتطوير المرافق. 

بينما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ هذه اللوائح الجديدة.  

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

)CEFAS( 22.1  إتمام االتفاقية مع مركز البيئة ومصائد األسماك وعلوم تربية األحياء المائية

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

والسمكية  الزراعية  الثروة  وزارة  بين  االتفاقية  توقيع 
)CEFAS( وموارد المياه ومركز

تم توقيع االتفاقية في شهر ديسمبر 2020م.

األطراف المعنية

وزارة الشؤون الخارجيةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

)CEFAS( مركز البيئة ومصائد األسماك وعلوم تربية األحياء المائية

23-  مشروع استزراع السلمون بالنظام المغلق

بالنظام  السمكي  لالستزراع  الرئيسية  المشاريع  أحد  المشروع  هذا  يعد 
المغلق، والذي من المقرر إنشاؤه في قريات بمسقط، إذ تستثمر شركة 
السمكي،  االستزراع  في  متخصصة  نرويجية  شركة  وهي  »أكواسايت«، 
إلى  المشروع  يهدف  حيث  المشروع.   في  ُعماني  ريال  مليون   46 حوالى 
إنتاج 20 ألف طن من سمك السلمون )الذي يعتبر من األنواع عالية القيمة( 

سنوًيا.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

23.1  الحصول على الموافقة على استبدال األرض

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

طلب استبدال األرض

)ديوان  البيئة  حفظ  مكتب  وهي  المعنية،  األطراف  جميع  إلى  الطلب  تقديم  تم 
البالط السلطاني(، ووزارة السياحة السابقة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة. 

الفيضانات،  دراسة  نتائج  على  بناء  األرض  الستبدال  بطلب  المستثمر  تقدم  حيث 
والتي أظهرت أن الموقع عرضة لفيضانات شديدة في حالة هطول أمطار غزيرة. 

التنفيذ  دعم  وحدة  بقيادة  المعنية  األطراف  كافة  مع  اجتماعات  عدة  وبعد 
شهر  أواخر  في  األرض  الستبدال  اتفاقية  على  التوقيع  تم  السابقة،  والمتابعة 

ديسمبر 2020م. 

األطراف المعنية

وزارة التراث والسياحةمكتب حفظ البيئة

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

)Feed Algae( 24-  مزرعة الشرقية الستزراع الطحالب

)Feed Algae( هي شركة بريطانية متخصصة في تربية الطحالب لها 
العديد من مشاريع استزراع الطحالب القائمة في دول مختلفة. وقررت 
الشرقية  مزرعة  في  وبالتحديد  ُعمان،  سلطنة  في  تستثمر  أن  الشركة 
عند  ستعتبر  والتي  الشرقية،  جنوب  محافظة  في  الطحالب  الستزراع 
القيمة  وتبلغ  العالم.  في  نوعها  من  المزارع  أكبر  من  واحدة  تشغيلها 
االستثمارية لهذا المشروع حوالي 167.5 مليون ريال ُعماني، بقدرة إنتاجية 

تبلغ 100.000 طن من الطحالب سنوًيا.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية  

الحصول على الموافقة 
المخصصة  األرض  على 

للمشروع

عملت وزارة اإلسكان السابقة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية السابقة على 
تخصيص الموقع المثالي للمشروع. ولكن كانت هناك عقارات غير مرخصة 
اإلسكان  وزارة  تواصلت  فقد  وبالتالي  للمشروع،  المخصص  الموقع  داخل 
غير  العقارات  إلزالة  الشرقية  جنوب  بمحافظة  المحلية  البلدية  مع  السابقة 

المرخصة، وبانتظار قرار قضائي بشأن بعض تلك العقارات.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة الداخلية



139 138

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

الطـاقـة
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قطاع الطاقة 

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020

98%100%مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م1

100%100%مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب2

100%100%مشروع طاقة الرياح 2025 3

25%100%مشروع الطاقة الشمسية 42022

6
مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقع بالطاقة 

الشمسية
%100%36

100%100%مشروع »أمين«7

38%100%مشروع ساهم 2 )المباني السكنية(8

15%100%كود البناء9

10
المنطقة الخضراء )مبادرة ساهم للمباني الحكومية + 

تدقيق الطاقة في المباني وإعادة تهيئتها(
%100%15

39%100% المواصفات القياسية المتعلقة باألجهزة11

100%100%أصول نقل الغاز12

100%100%السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة13

82%100%تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الكهرباء14

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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الطاقة
لقد أثرت جائحة كوفيد-19 خالل عام 2020م على القطاعات االقتصادية المختلفة بشكل عام وعلى قطاع 
والغاز.  النفط  أسعار  كذلك  انخفضت  كما  الطاقة،  موارد  على  الطلب  انخفض  حيث  خاص.  بشكل  الطاقة 
تنفيذ  على  سلًبا  المتجددة  الطاقة  مواد  توريد  سالسل  شهدته  الذي  االنقطاع  أثر  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

مشاريع الطاقة بسبب القيود المفروضة على السفر الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

الرأسمالية  النفقات  خفض  أو  بتعليق  الطاقة  شركات  قامت  فقد  الجائحة  لتأثيرات  ونظًرا  ذلك،  عل  وعالوة 
حيثما أمكن ذلك عن طريق تأجيل معظم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، وهو األمر الذي أدى إلى انخفاض 

كبير في توريد السلع والخدمات. كما تم كذلك تعليق تنفيذ االستثمارات غير األساسية.

ومن ناحية أخرى فقد كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة. حيث 
تمثلت المشاكل الرئيسية في تسليم المعدات، باعتبار الصين التي تعد من بين الدول األكثر تأثًرا بجائحة فيروس 
كورونا، هي المنتج الرئيسي على الصعيد العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة، مثل األلواح الشمسية وتوربينات 
الرياح. وبالتالي، لم تكن مشاريع الطاقة المتجددة قادرة على االلتزام بمواعيد اإلنجاز النهائية. وباإلضافة إلى 
ذلك، فقد تم تعليق بعض مشاريع كفاءة الطاقة بسبب إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة في ُعمان لحين 

تحديد الجهات المسؤولة عن المشاريع والميزانيات المرصودة لها.

ورغم أن قطاع الغاز لم يتأثر بشدة كما هو الحال بالنسبة لقطاع النفط، إال أن االنخفاض العام في الطلب 
الصناعي.  االستثمار  وانخفاض  الغاز  قطاع  في  العرض  زيادة  بسبب  القطاع  هذا  على  أثر  قد  الطاقة  على 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد كان لقيود السفر وعمليات اإلغالق التي فرضتها الحكومة بسبب متطلبات االلتزام 
القيمة  إلى  الكهرباء  على  الطلب  وانخفض  الطاقة.  موارد  على  الطلب  على  كبير  تأثير  االحترازية  باإلجراءات 
المتوقعة والبالغة 35.802.847 ميجا وات في الساعة في عام 2020م، مقارنة مع 36.275.679 ميجا وات في 
الساعة في عام 2019م. ومن الناحية العملية، فقد تزامن االنخفاض في الطلب على الطاقة مع انخفاض كبير 
في االستثمارات في قطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد تراجع األداء العام لمشاريع الطاقة الخاضعة إلشراف 
وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة، حيث حقق القطاع نسبة إنجاز بلغت 52% في عام 2020م مقارنة مع 

85% عام 2019م. 

المتجددة في توفير ما نسبته 20% من احتياجات  وقد استهدفت رؤية ُعمان 2040 أن تساهم مصادر الطاقة 
السلطنة من الطاقة الكهربائية خالل العام 2030، وأن ترتفع هذه النسبة بحلول العام 2040 إلى ما بين %39-35.

وأخيًرا، فإن قطاع الطاقة يعد عامًلا حاسًما في تحقيق االزدهار والنمو االقتصادي، كما يعتبر االستقرار في 
أسواق الطاقة أساسًيا الستدامة ودعم الصناعة الحديثة والمجتمع بشكل عام. وتعد موثوقية وأمن نظام 
فعالة  سياسات  لوضع  حاجة  هناك  فإن  سبق،  ما  على  وعالوة  االستدامة.  أجندة  لدعم  ضرورًيا  أمًرا  الطاقة 
وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص إلنشاء نظام للطاقة في ُعمان 

يكون أكثر شموًلا واستدامة وأماًنا.

1-  مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م

يتم  والذي  الشمسية،  للطاقة  عبري  مشروع  تشغيل  يبدأ  أن  المقرر  من 
النصف  في  والمياه،  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  قبل  من  تطويره 
توليد  طاقة  توفير  على  المشروع  سيعمل  حيث  2021م.  عام  من  الثاني 
بنحو  يقدر  ما  لتزويد  كافية  ستكون  والتي  وات،  ميجا   500 تبلغ  قصوى 
ثاني  انبعاثات  من  طن   340.000 لتقليل  يكفي  وما  بالكهرباء،  منزل   33.000
أكسيد الكربون سنوًيا. ويعتبر هذا المشروع هو األول للطاقة الشمسية 
الكهرباء  لتوليد  القدرة  هذه  مع  واسع  نطاق  على  تنفيذه  يتم  الذي 
بالتزامن مع نظام الربط الرئيسي. ولن يشجع ذلك على تذليل العقبات 
التي تواجه الطاقة المتجددة فحسب )تم إثبات جدواها من خالل إجراء 
مشاريع  من  المزيد  أمام  أيًضا  الباب  سيفتح  بل  الدراسات(،  من  العديد 
الطاقة الشمسية التي يتم تنفيذها على نطاق واسع والتي ستعزز إتاحة 
القدرة  توليد  وسيتم  ُعمان.  في  الشمسية  الطاقة  أنظمة  من  المزيد 
المستهدفة البالغة 500 ميجا وات باستخدام تقنية الطاقة الكهروضوئية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

1.1  بدء أعمال الهندسة والتوريد والبناء

التقدم الُمحرز
تم ترسية المشروع في عام 2019م على مجموعة الشركات التي تضم شركة »أكوا باور« من المملكة العربية 

السعودية، ومؤسسة الخليج لالستثمار من الكويت، وشركة مشاريع الطاقة البديلة من الكويت. 
في عام ٢0٢0م، كانت األهداف الرئيسية للمشروع كما يلي:

نقل المعدات والعمال إلى الموقع  -1

استكمال 85% من األعمال الهندسية.  -2

استكمال 85% من أعمال التوريد.  -3

استكمال 70% من أعمال البناء.  -4

مشروع »أمين« للطاقة المتجددة

المبادرات/المشاريع التي تم استكمالها بنجاح في عام 2020م:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

كود البناء 

المباني  في  الطاقة  تدقيق   + الحكومية  للمباني  ساهم  )مبادرة  الخضراء  المنطقة 
وإعادة تهيئتها(
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بنقل  المقاول  قام  كما  2020م.  لعام  المقررة  المهام  من   %98 إنجاز  وتم  للغاية  جيًدا  تقدًما  المشروع  حقق 
المعدات والعمال إلى الموقع ومواصلة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء.  غير أن المشروع قد واجه بعض 
التحديات بسبب قيود السفر المفروضة أثناء جائحة كوفيد-19. ولذلك، فقد لعبت اللجنة التسييرية للطاقة 
والسيما  المهام،  مختلف  أداء  وتيرة  تسريع  في  رئيسًيا  دوًرا  مًعا  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  ووحدة 
التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية وشرطة ُعمان السلطانية لتسهيل إجراءات منح اإلذن لبعض الموظفين 

للدخول عبر المطار.

المرحلة القادمة
للمشروع  التشغيلي  االختبار  وإجراء  والبناء  والتوريد  الهندسة  أعمال  الفريق  سيواصل  2021م،  عام  وخالل 

استعداًدا للبدء بالعمليات التجارية فيه. 

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباءشركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م

هيئة البيئةوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

2-  مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب

يعتبر هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية حيوية للسلطنة، نظًرا ألنه من 
المقرر أن يقوم المشروع بالربط بين أربعة أنظمة رئيسية للبنية األساسية 
الربط  شبكة  األربعة  النظم  هذه  وتشمل  ُعمان.  سلطنة  في  للطاقة 
وشبكة  تنوير،  وشبكة  ُعمان،  نفط  تنمية  وشبكة  الشمال،  في  الرئيسي 
إلى  تصل  لمسافة  ربط  عملية  عن  عبارة  هو  والمشروع  للطاقة.  ظفار 
البنية األساسية للطاقة والتي  الرئيسية في  للنقاط  ألف كيلو متر تقريًبا 
الناحيتين االقتصادية  السلطنة بشكل ملحوظ من  بالنفع على  ستعود 
والبيئية. ونظًرا ألن المشروع يربط شمال السلطنة بجنوبها، فإنه سيكون 
بمثابة قاعدة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى عدد من المناطق مثل 

الدقم.

2020 مؤشرات األداء الرئيسية

إنشاء المحطات الرئيسية في منطقتي باريك وسويحات  2.1

إنشاء المحطات الرئيسية في الدقم ومحوت  2.2

إنشاء خطوط النقل العلوية جهد 400 كيلو فولت من النهضة إلى سويحات عبر باريك  2.3

إنشاء خطوط النقل العلوية جهد 400 كيلو فولت من سويحات إلى محوت عبر الدقم  2.4

إنشاء المحطات الرئيسية في النهضة مع الخطوط العلوية المرتبطة بها  2.5

ترسية عقود الهندسة والتوريد والبناء وتجهيز الموقع من قبل المقاول وتنفيذ المشروع  2.٦

التقدم الُمحرز
تم إنجاز 100% من المهام المقررة للمشروع في عام 2020م ويسير العمل على قدم وساق على النحو المخطط 
له. تشتمل المرحلة األولى من المشروع على إنشاء عدد من المحطات الرئيسية وأعمال ربط الخطوط العلوية: 
و132/400  النهضة،  في  كيلوفولت  و132/400  الدقم،  في  كيلوفولت   33/132/400 بجهد  الرئيسية  المحطات 
كيلوفولت في باريك، و132/400 كيلوفولت في سويحات و33/400 كيلوفولت في محوت. وباإلضافة إلى ذلك، 
سيتم إنشاء خطوط علوية 400 كيلوفولت بطول حوالي 660 كم لربط المحطتين الرئيسيتين مع شبكة تنمية 
نفط ُعمان. وقد تم طرح مناقصات هذه المشاريع في 2019م، وتلقت الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء العروض 
الفنية والمالية من مقدمي العروض في األشهر األولى من عام 2020م. وبعد ذلك قامت الشركة بإعداد تقرير 

التقييم النهائي من أجل ترسية المشاريع التالية في المرحلة األولى: 

· إنشاء محطتين رئيسيتين بجهد 132/400 كيلوفولت مع اثنين من محوالت الطاقة بسعة 500 ميجا فولت 	
أمبير في سويحات وباريك

· في 	 كيلوفولت   33/400 الرئيسية  والمحطة  الدقم  في  كيلوفولت   133/132/400 الرئيسية  المحطة  إنشاء 
محوت.

· إنشاء خطوط النقل العلوية جهد 400 كيلوفولت من المحطة الرئيسية 400 كيلوفولت في سويحات إلى 	
المحطة  من  كيلوفولت   400 العلوية  النقل  خطوط  وإنشاء  باريك،  في  كيلوفولت   400 الرئيسية  المحطة 

الرئيسية 400 كيلوفولت في باريك إلى المحطة الرئيسية 400 كيلوفولت في النهضة.

· إنشاء خطوط النقل العلوية جهد 400 كيلوفولت من المحطة الرئيسية 400 كيلوفولت في سويحات إلى 	
المحطة  400 كيلوفولت من  العلوية  النقل  الدقم، وإنشاء خطوط  400 كيلوفولت في  الرئيسية  المحطة 

الرئيسية 400 كيلوفولت في الدقم إلى المحطة الرئيسية 400 كيلوفولت في محوت.

· إنشاء المحطات الرئيسية 132/400 كيلوفولت في النهضة مع اثنين من محوالت الطاقة بسعة 500 ميجا 	
فولت أمبير إلى جانب خطوط النقل العلوية المرتبطة بها.

التنفيذي للشركة الُعمانية لنقل الكهرباء مع ممثلين  تم توقيع االتفاقيات بواسطة القائم بأعمال الرئيس 
الكهرباء.  نقل  شبكات  بناء  في  المتخصصة  الهندسية  الشركات  من  مجموعة  من  الفائزين  المقاولين  عن 

والمشروع حالًيا في مرحلة التجهيز لبدء أعمال الهندسة والتوريد والبناء. 

المرحلة القادمة
خالل عام 2021م، يهدف المشروع لمواصلة أعمال الهندسة والتوريد والبناء

األطراف المعنية

الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء

شركة تنمية نفط ُعمانهيئة تنظيم الخدمات العامة

الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرةشركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(
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3-  مشروع طاقة الرياح 2025 

في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية لتنويع مصادر 
الطاقة، تخطط الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه لتنفيذ عدد من 
مشاريع طاقة الرياح خالل السنوات السبع القادمة. وفي حين أن الطاقة 
الشمسية تعتبر بال شك أحد أبرز مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة، 
إال أن طاقة الرياح تتمتع هي األخرى بإمكانات هائلة كأحد مصادر الطاقة 
في البالد. ونظًرا لهبوب الرياح القوية والمستمرة على سواحل السلطنة 
الرياح  لتوليد طاقة  بإنشاء مشاريع  اتخاذ قرار  العام، فقد تم  على مدار 
علي  بو  بني  وجعالن  صور  هي:  رئيسية  مواقع   7 في  مختلفة  بسعات 
والدقم 1 والدقم 2 والجازر وشليم وسدح. حيث من المتوقع أن تساهم 
الحكومة  التزام  تعزيز  إلى  باإلضافة  الطاقة،  توفير  في  المشاريع  هذه 

بتقليل انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري.

وقد تمت إعادة تسمية المشروع من »مشروع الرياح 2023« إلى »مشروع الرياح 2025« بسبب تغيير التاريخ المقرر 
للبدء بالتشغيل التجاري.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

3.1  بدء مرحلة التطوير المسبق للمشروع

التقدم الُمحرز
في عام 2020م، عمل الفريق على بدء تشغيل محطة المراقبة وجمع بيانات موارد الرياح وتقييمها ونشرها، من 

أجل البدء بإجراء دراسة الجدوى للمشروع.

المرحلة القادمة
الثالث من  الربع  الرياح خالل  التأهيل للجولة األولى لمحطات طاقة  في عام 2021م، من المقرر أن تتم عملية 
العام. وبعد ذلك سيتم إصدار طلب تقديم العروض لمقدمي العطاءات المؤهلين لتبدأ بعدها عملية التقييم 
الفني والمالي للعروض المقدمة. باإلضافة إلى الموافقة على مناقصة اتفاقية شراء الطاقة من قبل هيئة 

تنظيم الخدمات العامة.

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

وزارة الطاقة والمعادنهيئة البيئة

الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

4-  مشروع الطاقة الشمسية 2022

وات  ميجا   500 سعته  تبلغ  الذي   2022 الشمسية  الطاقة  مشروع  يعد 
هامة  أخرى  خطوة  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  للشركة  والمملوك 
المتجددة لقطاع  نحو تحقيق األهداف الموضوعة على صعيد المصادر 
2022م  الشمسية  الطاقة  مشروع  إنشاء  عملية  بدأت  بالسلطنة.  الطاقة 
للجوانب  مفصل  تحليل  إجراء  تم  حيث  2019م،  عام  من  األول  الربع  في 
الُعمانية  الشركة  قررت  كما  بالمشروع.  الخاصة  الشراء  وآلية  الفنية 
الشمسية، وهما »مشروع  الطاقة  والمياه دمج مشروعي  الطاقة  لشراء 
الطاقة الشمسية 2022« و »مشروع الطاقة الشمسية 2023« وتمت إعادة 
الشمسية  للطاقة   »2 »منح  و   »1 »منح  مشروعي  باسم  الحًقا  تسميتهما 
بسعة إجمالية قدرها ألف ميجا وات )500 ميجا وات لكل مشروع(. وسيتم 

تنفيذ كال المشروعين في محافظة الداخلية.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

4.1  استكمال مرحلة تطوير المشروع

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

لمقدمي  العروض  تقديم  طلب  وثائق  إصدار 
العطاءات

والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  أصدرت 
طلب تقديم العروض إلى مقدمي العطاءات الذين 

اجتازوا معايير التأهيل المسبق في يوليو 2020م.

تقديم المؤهالت الفنية من قبل مقدمي العروض
بزيارة  العروض  مقدمي  قيام  المقرر  من  كان 
وتقديم  الفنية  المؤهالت  إعداد  أجل  من  الموقع 
كوفيد-19  جائحة  لتفشي  نظًرا  ولكن  العطاءات، 
تأجيل  تم  فقد  السفر  على  المفروضة  والقيود 

الجدول الزمني للمشروع.

لمقدمي  إصدارها  المعاد  المستندات  تقديم 
العطاءات

تقديم العطاءات 

تقديم تقرير تقييم العطاءات إلى هيئة تنظيم 
الكهرباء السابقة

األطراف المعنية

مجموعة نماء الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباءهيئة تنظيم الخدمات العامة

هيئة البيئةوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني
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5-  مشروع توليد الكهرباء من المخلفات

في الوقت الحالي، تعمل سلطنة ُعمان على معالجة المخلفات من خالل 
المتوقعة  الزيادة  ومع  أنه  إال  هندسًيا.  المعّدة  المخلفات  دفن  مواقع 
في نسبة المخلفات بالسلطنة والتي قد تصل إلى 4.1 مليون طن بحلول 
عام 2040م نتيجة الزيادة السكانية والنمو االقتصادي المتوقع، فقد تم 
القيمة  إيجاد  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  فرص  جدوى  في  البحث 
القابضة  الُعمانية  الشركة  أجرت  حيث  الحيوية.  المخلفات/النفايات  من 
عام  في  للمشروع  االقتصادية  الجدوى  دراسة  )بيئة(  البيئة  لخدمات 
2017م. وبعد ذلك قامت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بتحديث 
الجوانب الفنية واالقتصادية لدراسة الجدوى في عام 2018م مع التركيز 
الطاقة  توليد  مشروع  لتطوير  االقتصادية  والجدوى  اآللية  تحديد  على 
الذي  الوقود  لتنويع  االستراتيجية  مدخالتها  مراعاة  مع  المخلفات،  من 
يسعى إليه قطاع الكهرباء واالعتماد على الدراسات والبيانات الموجودة 

لدى شركة بيئة.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

5.1  مواصلة مرحلة تطوير المشروع

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تنظيم  هيئة  إلى  العروض  استدراج  طلب  تقديم 
الكهرباء السابقة وإصداره إلى السوق

في فبراير 2020م، تلقت الشركة الُعمانية لشراء 
تنظيم  هيئة  من  توجيهات  والمياه  الطاقة 
وإعادة  المشروع  لتعليق  السابقة  الكهرباء 

تقييم الجدوى بعد 12 شهًرا.

استالم بيان المؤهالت

تقديم تقرير بيان المؤهالت إلى هيئة تنظيم الكهرباء 
السابقة

إصدار وثائق طلب تقديم العروض لمقدمي العروض

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

حيا للمياهالشركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة )بيئة( 

هيئة البيئةالمجموعة الُعمانية العالمية للوجستيات )اسياد(

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء وزارة الطاقة والمعادن 

وزارة المالية

٦-  مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقع بالطاقة الشمسية

)تنوير( 29 محطة تعمل  الريفية ش.م.ع.م  المناطق  تدير شركة كهرباء 
في  والنائية  الريفية  المناطق  في  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  بالديزل 
وات  ميجا   1 من  أقل  من  الفردية  المحطات  سعة  تتراوح  حيث  السلطنة. 
وتخطط  عميل.   39.000 يقارب  ما  جميعها  وتخدم  وات،  ميجا   80 وحتى 
 38 قدرها  إجمالية  بسعة  هجينة  طاقة  أنظمة  لتشغيل  تنوير  شركة 
في  الوقود  على  الطلب  لتخفيف  الشمسية  الطاقة  من  وات  ميجا 
مصادر  تنويع  نحو  الحكومة  توجه  مع  يتماشى  وبما  الديزل،  محطات 
ميزة  الشمسية  الطاقة  محطات  ستوفر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الطاقة. 
11 موقًعا للطاقة  إنشاء  المقرر  تنوير. ومن  التكلفة لصالح شركة  خفض 
وجعالن  وعبري  ومصيرة  وظفار  والجازر  والدقم  مدحاء  في  الشمسية 
إلى  الحاجة  من  المحطات  تلك  ستقلل  تشغيلها،  فعند  بوعلي.  بني 
الديزل المستخدم في محطات الطاقة، وبالتالي ستعمل على تخفيض 
في  النهاية  في  سيساهم  مما  والصيانة،  التشغيل  تكاليف  إجمالي 

تطبيق استراتيجية توليد الطاقة في سلطنة ُعمان.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

٦.1  استكمال مرحلة التطوير

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

االنتهاء من زيارة المواقع مع مقدمي 
العروض

مقدمي  قبل  من  مدحاء  باستثناء  المواقع  جميع  زيارة  تمت 
العروض. وتم االنتهاء من المسوحات الجغرافية والطبوغرافية.

وتم استبعاد موقع مدحاء من الدراسات المسحية بسبب قيود 
السفر الناجمة عن جائحة كوفيد-19. 

مقدمي  قبل  من  العطاءات  تقديم 
العروض المتأهلين

مرفقة  عروضهم  بتقديم  المتأهلون  العروض  مقدمو  قام 
بمالحظاتهم إلى شركة تنوير في 15 أكتوبر 2020م.

استكمال تقييم العروض
الرئيسية  الخطوة  هذه  إنجاز  تأثر  جارية.  التقييم  عملية  تزال  ال 

بسبب تمديد الوقت وطلبات التوضيح من مقدمي العروض.

إرساء العقد 
العقد  ترسية  المتوقع  من  أعاله،  إليها  المشار  التأخيرات  بسبب 

في شهر مارس 2021م.

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةشركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( 

وزارة الدفاعوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 

وزارة الطاقة والمعادنهيئة البيئة
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7-  مشروع »أمين«

نفط  تنمية  لشركة  المملوك  الشمسية،  للطاقة  »أمين«  مشروع  يعتبر 
ُعمان، أول مشروع للطاقة الشمسية ُينفذ على نطاق واسع في سلطنة 
ُعمان. وهو يقع في منطقة امتياز شركة تنمية نفط ُعمان في منطقة 
أمين، والتي تقع في الجزء الجنوبي من سلطنة ُعمان على بعد حوالى 210 
كم شمال غرب صاللة. وبسعة توليد تصل إلى 100 ميجا وات، سيساهم 
لتوليد  الغاز  على  االعتماد  تخفيف  في  رئيسي  بشكل  المشروع  هذا 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تقليل  وكذلك  السلطنة،  في  الكهرباء 
كيلو   4 حوالى  المشروع  مساحة  وتبلغ  هذا  سنوًيا.  طن   137.121 بحوالى 

مترات مربعة، أي ما يعادل حجم 480 ملعب كرة قدم.

شركة  تنفذه  الذي  الطاقة  إلنتاج  األول  المستقل  النموذج  هو  هذا  ويعد 
تنمية نفط ُعمان في عملياتها، حيث ستشتري شركة تنمية نفط ُعمان 
الطاقة المولدة مباشرة من المطور. حيث سيتم طرح مناقصة تنافسية 
وتطوير إطار تعاقدي بما يتماشى مع النماذج المنتجة للطاقة التي يتم 

تنفيذها داخل السلطنة.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

7.1  استكمال أعمال الهندسة والتوريد والبناء وبدء التشغيل

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

البناء  أعمال  استكمال 
والتشغيل األولي للمشروع

أن محطة  2020م  31 مايو  ُعمان في  تنمية نفط  أعلنت شركة  إنجازها.  تم 
 100 طاقتها  تبلغ  والتي  لها  التابعة  الكهروضوئية  الطاقة  لتوليد  أمين 

ميجاواط قد حققت إنجاًزا رئيسًيا بدخولها مرحلة التشغيل التجاري.

األطراف المعنية

هيئة البيئةشركة تنمية نفط ُعمان

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

8-  مشروع ساهم 2 )المباني السكنية(

تماشًيا مع رؤية ُعمان 2040 ومع سياسة الحكومة التي تسعى لتحقيق 
مشروع  يهدف  واسع،  نطاق  على  المتجددة  الطاقة  مصادر  استخدام 
الثانية( إلى إضافة مصدر إضافي للطاقة الخضراء من  ساهم )المرحلة 
للمؤسسات  الفرص  من  المزيد  وتوفير  السلطنة  إلى  السكنية  المباني 
المقرر  من  حيث  المجمل،  في  التوريد  وسلسلة  والمتوسطة  الصغيرة 
في  تدشينه  تم  الذي  المشروع  أتاح  وقد  2020م.  عام  في  استكماله 
لالستهالك  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب  2017م  عام 
جديدة  آلية  المشروع  من  الثانية  المرحلة  وقدمت  للعمالء.  الشخصي 
تمّكن المطورين في القطاع الخاص من شراء وتركيب وتشغيل أنظمة 
نفقتهم  على  السكنية  المباني  في  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة 

الخاصة، مع دفع العميل مساهمة بسيطة لالشتراك في النظام.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

استكمال طلب تقديم العروض  8.1

إصدار طلب تقديم العروض  8.2

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية مؤشرات األداء الرئيسية

استكمال طلب   8.1
تقديم العروض

برمجة  واجهة  دمج  استكمال 
التطبيقات 

تم إنجازها.

درجة  حساسات  شبكة  اختبار 
الحرارة واالتساخ

تم إنجازها.

تم إنجازها.اختبار صندوق العداد

تم إنجازها.اختبار شبكة االتصاالت

تم إنجازها.إعداد وثائق طلب تقديم العروض 

إصدار طلب   8.2
تقديم العروض

إصدار طلب تقديم العروض

العروض  تقديم  طلب  إصدار  تم 
لمقدمي العروض. تم تأهيل 500 وحدة 
مقدم،  طلب   1.500 أصل  من  سكنية 
لتكون ضمن المرحلة التجريبية ألنظمة 
الطاقة الشمسية على أسطح المباني.

مراجعة مؤهالت مقدمي 
العروض وطلبات اإليضاح 

المقدمة من قبلهم

من  لالستفادة  الطلبات  لنقص  نظًرا 
األولى،  المرحلة  في  ساهم  مبادرة 
طلب  إصدار  تأجيل  الهيئة  قررت  فقد 
إلى  أدى  مما  مرتين،  العروض  تقديم 

بعض التأخير في المشروع.
تقييم العروض

ُرُسوُّ العقد
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األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامة

9-  كود البناء

كفاءة  مجال  في  الواعدة  المبادرات  من  البناء  كود  صياغة  مبادرة  تعتبر 
استخدام الطاقة في السنوات القادمة. حيث أن تطوير وإنفاذ معايير بناء 
أكثر كفاءة في استخدام الطاقة سيساعد على تقليل استهالك الطاقة 
إلى  وباإلضافة  الكفاءة.  لتحسين  األعلى  اإلمكانات  ذات  القطاعات  في 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تقليل  على  المبادرة  هذه  ستعمل  ذلك، 
مما  الكهرباء  على  الطلب  خفض  حيث  من  الحكومي  اإلنفاق  وترشيد 

سيساعد على إنتاج طاقة أقل.  

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

9.1  التوقيع على االتفاقية 

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تم  الذي  االستشاري  قبل  من  االتفاقية  مراجعة 
)BSI( اختياره: المعهد البريطاني للمعايير

تم إنجازها.

المراجعة النهائية لالتفاقية من قبل المجلس األعلى 
للتخطيط السابق والمعهد البريطاني للمعايير

تم إنجازها. 

عقد اجتماع تمهيدي بين المجلس األعلى للتخطيط 
والفريق  السابقة  الكهرباء  تنظيم  السابق/هيئة 

الفني المحلي 
تم عقد االجتماع في شهر مارس 2020م.

للتخطيط  األعلى  المجلس  بين  االتفاقية  توقيع 
السابق والمعهد البريطاني للمعايير

ألن  نظًرا  الرئيسية  الخطوات  هذه  تأجيل  تم 
كوفيد-19،  جائحة  بسبب  حالًيا  معلق  المشروع 
وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وانخفاض أسعار 
الجهة  تحديد  يتم  لم  لذلك،  ونتيجة  النفط. 
المسؤولة عن المشروع أو الميزانية المخصصة له.  

الحصول على موافقة وزارة المالية على االتفاقية

األطراف المعنية

وزارة االقتصادوزارة الداخلية 

وزارة العدل والشؤون القانونيةوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

المنطقة الخضراء )مبادرة ساهم للمباني الحكومية + تدقيق الطاقة في المباني   -10
وإعادة تهيئتها(

للمباني  ساهم  مبادرة  بدمج  السابقة  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قامت 
الحكومية مع مبادرة تدقيق الطاقة في المباني وإعادة تهيئتها )المرحلة 
تعتبر  حيث  الحكومية.  المباني  على  المبادرتين  كلتا  لتطبيق  الثانية( 
الفرصة قائمة حالًيا في ُعمان بالنسبة للعديد من المباني الحكومية ذات 
باستخدام تقنية االستهالك  الطاقة إلعادة تهيئتها  العالي على  الطلب 
األلواح الشمسية فوق أسطح تلك  إلى تركيب  باإلضافة  الفعال للطاقة، 
لعدد  الطاقة  على  تدقيق  عمليات  بإجراء  الهيئة  قامت  حيث  المباني. 
تلك  الطاقة في  الحكومية، وذلك لفهم طبيعة استهالك  المباني  من 
المباني وإيجاد الحلول الممكنة لتعزيز كفاءة الطاقة. وقد أظهرت نتائج 
التدقيق أنه يمكن تحقيق توفير بنسبة 30% في المتوسط في تلك المباني 

من خالل تطبيق نموذج شركات خدمات الطاقة.

البرنامج إلى التدقيق وإعادة تهيئة المباني الحكومية التي  ويهدف هذا 
التكلفة وتقليل الطلب على الطاقة من  التعرفة المنعكسة عن  تطبق 
كفاءة  مستوى  لزيادة  الطاقة  خدمات  شركات  نموذج  استخدام  خالل 
خالل  من  الكهرباء  وتوليد  الحكومي  القطاع  في  الطاقة  استخدام 
نموذج  من  األولى  المرحلة  طرح  تم  فقد  ولذلك،  الشمسية.  الطاقة 
إنشاء  بالتزامن مع  الطاقة في 14 مبنًى، حيث تم ذلك  شركات خدمات 

مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في سلطنة ُعمان.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

10.1  إجراء دراسة تقييم للموقع

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

إصدار طلب تقديم العروض
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء السابقة طلب تقديم 

العروض بشأن دراسة تقييم الموقع.

تقييم العطاءات
استكمال  وتم  العطاءات  مقدمي  من  العروض  استالم  تم 

تقرير تقييم العروض.

ترسية العقد على صاحب العطاء الفائز
تم ترسية عقد إجراء الدراسة على مقدم العطاء الذي وقع 

عليه االختيار. 

يتعلق البدء بتقييم الموقع فيما  الصعوبات  بعض  لمواجهة  نظًرا  المشروع  تأخر 
بالحصول على ضمان مالي حكومي للمضي في المشروع. 
وبالتالي،  المشروع.  تقدم  على  كوفيد-19  جائحة  أثرت  كما 

فقد تم تعليق المشروع منذ أبريل 2020م.
وضع تقرير المسح النهائي

األطراف المعنية

وزارة الماليةهيئة تنظيم الخدمات العامة

14 جهة حكومية تم اختيارها ممن تطبق التعرفة المنعكسة عن التكلفة
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11-  المواصفات القياسية المتعلقة باألجهزة

لألجهزة  المطلوبة  الكفاءة  معايير  تطوير  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
لترشيد  السلطنة،  في  والتبريد  واإلنارة  التكييف  أجهزة  مثل  الكهربائية 
موارد  على  الطلب  تقليل  عنه  سينتج  الذي  األمر  للطاقة.  استهالكها 

الطاقة، إلى جانب تحسين أدائها البيئي أيًضا. 

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

11.1  إصدار المعايير الُعمانية للسخانات والغساالت والثالجات والمجمدات وأجهزة اإلنارة

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تزويد االستشاري بالمسودات األولية للمعايير 
)للجزأين األول والثاني( التي أعدها المتخصصون 

لدى وزارة التجارة والصناعة السابقة

يناير  في  لالستشاري  األولية  المسودات  تقديم  تم 
2020م.

عقد االجتماع التمهيدي إلطالق المشروع 
ووزارة  االستشاري  بين  التمهيدي  االجتماع  عقد  تم 
الكهرباء  تنظيم  وهيئة  السابقة  والصناعة  التجارة 

السابقة بتاريخ 5 يناير 2020م.

مراجعة المسودة األولى وتحديثها من قبل 
االستشاري 

تم إنجازها. 

مراجعة المسودة األولى من قبل وزارة التجارة 
والصناعة السابقة وتوزيعها على األطراف 

المعنية إلبداء مالحظاتهم بشأنها
تم إنجازها.

تطوير المسودة الثانية بناء على مالحظات 
األطراف المعنية 

األولى  المسودة  على  التعديالت  بعض  الوزارة  أجرت 
وفًقا للمالحظات الواردة من األطراف المعنية.

توزيع المسودة النهائية على األطراف المعنية 
للحصول على مالحظاتهم عليها

تم إنجازها.

مشاركة المسودة النهائية مع منظمة التجارة 
العالمية

أرسلت الوزارة المسودة النهائية إلى منظمة التجارة 
المنظمة،  الواردة من  بناء على المالحظات  العالمية 
في  المعايير  وضع  من  باالنتهاء  االستشاري  قام 

نوفمبر 2020م. 

اعتماد المسودة النهائية من قبل وزارة التجارة 
والصناعة السابقة وإعداد قرار وزاري إلنفاذ المعايير

المعايير حالًيا قيد المراجعة من قبل دائرة الشؤون 
القانونية.

مراجعة القرار الوزاري من قبل دائرة الشؤون 
القانونية بوزارة التجارة والصناعة السابقة ووزارة 

الشؤون القانونية السابقة

إصدار القرار الوزاري

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 

شرطة ُعمان السلطانية

12-  أصول نقل الغاز

تملك المؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن( نظام خطوط أنابيب 
نقل الغاز واألصول الملحقة به حيث تديره في خمس مدن صناعية: صور 
النفط والغاز السابقة  وصحار وريسوت ونزوى والرسيل. وقد أوعزت وزارة 
إلى شبكة غاز »أوكيو« إلجراء الترتيبات الالزمة لنقل األصول من مدائن إلى 
شبكة غاز »أوكيو« ضمن إجراءات تطبيق نموذج قاعدة األصول المنظمة. 

مؤشرات األداء الرئيسية

استكمال المرحلة الفنية  12.1

استكمال المرحلة المالية والقانونية   12.2

إعداد دراسة الجدوى  12.3

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية مؤشرات األداء الرئيسية

استكمال المرحلة الفنية  12.1

جمع البيانات

تم إنجازها. القياسات المادية

إعداد التقرير

المرحلة  استكمال   12.2
المالية والقانونية

تحديد التكلفة التقديرية
تم إنجازها.

إجراء تقييم المخاطر

إعداد دراسة الجدوى  12.3
”أوكيو“  مجموعة  ستقوم 
بإعداد وإجراء دراسة الجدوى

الجدوى  دراسة  ”أوكيو“  أصدرت 
وتمت  لالعتماد  مدائن  إلى  وقدمتها 
مراجعتها واعتمادها من قبل مدائن.

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنمجموعة أوكيو

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن(
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13-  السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة

قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة بوضع مجموعة من المعايير 
البيئية الستخدام الغاز الطبيعي وتطبيق تقنية الدورة المركبة للغاز، إال أن 
هذه المعايير ال تركز على تبني واستخدام أنواع الوقود أو التقنيات البديلة. 
ولذلك، فقد تم تدشين السياسة البيئية لقطاع الطاقة لتقديم سياسة 
تعمل  واضحة  توجيهية  ومبادئ  لوائح  توفر  ومتكاملة  شاملة  بيئية 
الصلة. وهذا من أجل  الدولية ذات  للمعايير  المتطلبات وفًقا  على توحيد 
الطاقة  إمدادات  وتأمين  المستقبلية  االقتصادية  للتنمية  األساس  وضع 
المعنية  الجهات  لدى  الوعي  مستوى  رفع  جانب  إلى  ُعمان،  سلطنة  في 

والمجتمع المدني بشأن المسائل المتعلقة بأمن الطاقة في البالد.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

13.1  استكمال المسح الميداني لموسم الشتاء

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

المسح الميداني: صاللة، الدقم، صور، صحار، بركاء، 
مسقط

وتحليلها  الميدانية  العينات  أخذ  من  االنتهاء  تم 
وتم تقديم تقارير المواقع إلى هيئة البيئة.

وزارة  إلى  الشتاء  لفصل  الموحد  التقرير  تقديم 
البيئة والشؤون المناخية السابقة 

تم إنجازها.

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنهيئة البيئة

الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياههيئة تنظيم الخدمات العامة

وزارة الصحةوزارة الداخلية

وزارة الماليةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 

شركة تنمية نفط ُعمان وزارة االقتصاد

مجلس البحث العلمي

14-  تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الكهرباء

تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص العمل للُعمانيين في قطاع الكهرباء 
ورفع نسبة التعمين فيه. حيث سيقوم الفريق الفني بجمع كافة البيانات 
وتحليلها  ومراجعتها  بالقطاع  العاملة  الشركات  جميع  من  المطلوبة 

وإعداد خطة التدريب والتوظيف لعام 2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2020م

مراجعة خطط التعمين والتشغيل في القطاع   14.1

تحقيق هدف التوظيف المحدد للقطاع )500 فرصة عمل(  14.2

التقدم الُمحرز

مؤشرات األداء 
الرئيسية

الوضع الخطوات الرئيسية 

مراجعة   14.1
خطط التعمين 
والتشغيل في 

القطاع

تم إنجازها.تحليل نسبة التعمين لجميع األنشطة ذات الصلة

مقترح  ووضع  للُعمانيين  الجذابة  الوظائف  تحديد 
إلحالل العمالة الوطنية فيها

تم إنجازها.

وتقديم  العالقة  ذات  الشركات  جميع  مع  المتابعة 
الحوافز لها واالتفاق على خطة التعمين معها

تم إنجازها.

وضع آلية لمتابعة الشركات التي ال تطبق التعمين وال 
تستجيب للفريق الفني

تم إنجازها.

الشركات  والتزام  التعمين  خطة  لمتابعة  آلية  وضع 
بخطة التدريب والتوظيف المتفق عليها

تم إنجازها.

واقتراح  القطاع  تواجه  التي  التحديات  ورصد  متابعة 
الحلول المناسبة لها

تم إنجازها.

سوق  في  المستقبلية  المتطلبات  عن  تقرير  إعداد 
العمل حسب المؤهالت والمعايير المهنية

تم إنجازها.

تحقيق هدف   14.2
التوظيف للقطاع 

)500 فرصة عمل(
تحقيق هدف التوظيف المحدد للقطاع 

الهدف،  تحقيق  تم 
حيث تم توفير أكثر 
من 500 فرصة عمل.

األطراف المعنية

وزارة العملهيئة تنظيم الخدمات العامة

مجموعة نماء
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التعدين
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قطاع التعدين 

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم المحرز
في 2020 

35%100%إنشاء المناطق التعدينية: المنافسة واإلسناد1

59%100%تطوير منجم الغيزين األرضي2

61%100%مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس في ينقل3

34%100%مشروع السيراميك لشركة الهائل4

69%100%مشروع الدولومايت لشركة كنوز5

97%100%مشروع المنطقة التعدينية بشليم6

75%100%إنشاء المناطق التعدينية:  الموافقات7

0%100%تسهيل إجراءات منح التراخيص8

9
التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في 

الهيئة العامة للتعدين السابقة
%100%100

10
التشغيل الخارجي لخدمات مختبر الهيئة العامة 

للتعدين السابقة
%100%15

45%100%منصة التعدين اإللكترونية: إنشاء قاعدة بيانات مركزية11

87%100%االبتكار في قطاع التعدين12

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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التعدين
توفر  حيث  ُعمان.  سلطنة  في  االقتصادي  التنويع  أهداف  لتحقيق  كبيرة  بإمكانيات  التعدين  قطاع  يتمتع 
المزيد  جلب  فإن  وبالتالي  للمستثمرين.  كبيرة  فرًصا  البالد  في  المتوفرة  المعادن  من  الواسعة  المجموعة 
زيادة الدخل القومي وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص العمل  من االستثمارات في هذا القطاع سيساهم في 

للُعمانيين. كما أن ذلك سيسهم في إثراء قاعدة بيانات التعدين وإدخال تقنيات جديدة إلى هذا القطاع. 

جميع  وإصدار  للمستثمرين  التعدينية  المناطق  تطوير  على  تركز  2020م  لعام  الموضوعة  الخطة  وكانت 
التراخيص المطلوبة لبدء المشاريع، والتغلب على أي صعوبات تواجه تنفيذ تلك المشاريع. غير أن جائحة فيروس 
كورونا قد أثرت على قطاع التعدين في السلطنة من نواحي كثيرة.  حيث أدى انتشار جائحة كوفيد-19 إلى 
إلى تقليل عدد  الشركات  التعدين. كما اضطرت  تأخير عمليات  المصانع مؤقتًا، مما تسبب في  إغالق جميع 
التابعة لها، مما أدى إلى إبطاء سير العمل. وباإلضافة إلى ذلك،  الموظفين العاملين في المكاتب والمواقع 
الطلبات  مختلف  على  الحكومية  الجهات  ردود  في  الظروف  هذه  بسبب  التأخيرات  من  العديد  هناك  كان 
واستغرقت إجراءات منح الموافقات وقًتا أطول من المعتاد. وفي غضون ذلك، تم تأجيل معظم االجتماعات 

لدى الجهات الحكومية، مما جعل عملية المتابعة أكثر صعوبة.

من  العديد  في  ضرورّيًا  وجودهم  كان  الذين  الدوليين  الخبراء  نقص  في  العالمي  السفر  حظر  تسبب  كما 
التي تتضمن  المبادرات الحكومية أيضًا بسبب الظروف وخاصة تلك  تأثرت  المشاريع.  ومن ناحية أخرى، فقد 

طرح مناقصات، وذلك بسبب تردد المستثمرين في تقديم عطاءات في المشاريع خالل تلك الفترة. 

التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين السابقة

المبادرات/المشاريع التي تم استكمالها بنجاح في عام 2020م:

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

مشروع شليم 

مشروع مصنع إنتاج الملح

1-  إنشاء المناطق التعدينية: المنافسة واإلسناد

تهدف هذه المبادرة إلى إعداد مقترح لتوحيد إجراءات التنافس والمزايدة. 
الممارسات  أفضل  مع  تتماشى  معايير  وضع  المقترح  يشمل  حيث 
التنفيذية  الالئحة  في  المعايير  تلك  تضمين  الحًقا  سيتم  ثم  الدولية. 
التعدينية  للمناطق  تسويقي  برنامج  إعداد  سيتم  كما  التعدين.   لقانون 
يتضمن  دليل  إعداد  إلى  باإلضافة  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  خالل  من 
معايير التقييم والمنافسة، ودراسة إمكانية طرح أول دفعة من المناطق 

التعدينية للتنافس، ومن ثم تقييم العروض وأخيًرا اإلسناد.

التقدم الُمحرز
واإلدارية  المالية  الرقابة  وجهاز  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  بين  المواءمة  الضروري  من  كان  البداية  في 
الجهتين  بين  ومناقشات  اجتماعات  عقد  جرى  وقد  التعدينية.  المناطق  على  المزايدة  أسعار  بشأن  للدولة 
واإلدارية  المالية  الرقابة  جهاز  موافقة  على  الحصول  وتم  السابقة،  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  بمشاركة 
سعر  على  السابقة  القانونية  الشؤون  وزارة  موافقة  على  الحصول  من  البد  كان  نفسه  الوقت  وفي  للدولة.  
رسوم  جانب  إلى  للمستثمرين،  بيعها  سيتم  التي  التعدينية  بالمناطق  الخاصة  والمواصفات  الشروط  كراسة 
التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين السابقة. وبعد إجراء بعض المناقشات 

التي ساهمت فيها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، تم الحصول على الموفقة.

وفي فبراير 2020م، تم اإلعالن في الجريدة الرسمية عن الدفعة األولى من المناطق التعدينية الجاهزة للمزايدة، 
والتي كانت عبارة عن منطقتي تعدين مخصصتين للشركات المحلية. حيث تقع المنطقة التعدينية األولى 
في مسقط، بمساحة إجمالية تبلغ 9 كيلو مترات مربعة. وكانت المزايدة تتعلق باستكشاف معادن الركام 
والدولومايت والرخام. أما المنطقة التعدينية الثانية فتقع بمحافظة شمال الشرقية، بمساحة إجمالية تبلغ 

0.4 كيلو متر مربع الستكشاف الرخام الخام فيها.

الراغبة  المزايدة للشركات المحلية  ببيع وثائق  العامة للتعدين السابقة  الهيئة  وفي نفس يوم اإلعالن، بدأت 
بالمشاركة. ولكن حدث بعد ذلك تفشي جائحة كوفيد-19 فقررت الهيئة إيقاف عملية المزايدة حتى إشعار 
آخر. وفي وقت الحق، وبعد عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في شهر أغسطس 2020م، تم حل 
المتبع  النهج  الجديدة  والمعادن  الطاقة  وزارة  غيرت  حيث  المبادرة،  هذه  وتوقفت  للتعدين  العامة  الهيئة 

حيالها. 

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولةوزارة العدل والشؤون القانونية

2-  تطوير منجم الغيزين األرضي

يقع هذا المنجم في والية الخابورة شمال السلطنة، وقد قدرت اللجنة 
 6.5 بمقدار  المنطقة  هذه  احتياطي  الخامات  الحتياطيات  المشتركة 
الغيزين  منجم  ويعتبر  للتعدين،  القابلة  الخام  المعادن  من  طن  مليون 
األول من  السلطنة والمشروع  النحاس في  اكتشافات  أكبر  أحد  األرضي 

نوعه في البالد.

المتطورة  التعدين  طريقة  من  االستفادة  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
تحت األرض الستخراج الخام، مع تطبيق معايير الصحة والسالمة والبيئة 
الموحدة. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع عامين أو أقل لتطوير آلية 
وطريق الوصول إلى الخام تحت األرض باإلضافة إلى 7 سنوات من اإلنتاج، 

مما يجعل العمر المتوقع للمشروع 9 سنوات أو أكثر.
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التقدم الُمحرز
تمثل أحد التحديات الرئيسية التي واجهها المشروع في رفض السكان المحليين، وذلك خوًفا من اآلثار البيئية 
الهيئة  مع  بالتعاون  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  عقدت  وقد  المشروع.  إنشاء  عن  تنجم  قد  التي 
العامة للتعدين السابقة اجتماًعا في شهر يناير 2020م بحضور كل من: وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة 
التدابير  لمناقشة  للتعدين  موارد  وشركة  السابقة  المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  ووزارة  الداخلية  ووزارة 
مراعاتها  للتعدين  موارد  شركة  على  ينبغي  والتي  المعنية،  الحكومية  الجهات  بها  أوصت  التي  االحترازية 
2020م  يونيو  شهر  في  آخر  اجتماعًا  ذلك  بعد  السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  عقدت  ثم  وتطبيقها. 
بالمشروع وأهميته  العمل  لمناقشة سير  الخابورة  والي  السابقة بحضور سعادة  للتعدين  العامة  الهيئة  مع 

االقتصادية والفوائد التي سيجنيها السكان المحليون منه.

وكان الحصول على ترخيص التعدين تحدًيا كبيًرا أيًضا. حيث أنه من الضروري الحصول على الترخيص الستكمال 
معظم الدراسات، مثل الدراسة الهيدرولوجية والدراسة الجيوتقنية وغيرها من الدراسات الفنية األخرى. كما 
الترخيص  إصدار  تجاوز  فقد  ذلك،  على  وعالوة  مصرفي.  تمويل  على  الحصول  أيًضا  التعدين  ترخيص  يتطلب 
الجدول الزمني المحدد، وذلك ألن الالئحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد لم تكن جاهزة بعد. ولكن 
وبفضل المتابعة المستمرة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة والهيئة العامة للتعدين السابقة فقد 

تم إصدار الترخيص في يونيو 2020م. 

وتمثلت إحدى المعوقات األخرى في إصدار الكروكي من ِقَبل مديرية اإلسكان بمحافظة شمال الباطنة. حيث 
كان الكروكي مطلوًبا للحصول على موافقة بلدية الخابورة على تسوير الموقع.  وبعد المتابعة المستمرة 
من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة مع المديرية، تم إصدار الكروكي في مايو 2020م.  وبعد ذلك 

وافقت بلدية الخابورة على بناء السور وبدأت الشركة العمل في الموقع. 

ألخذ  بالحفر  الشركة  وبدأت   2020 مايو  في  الجيوتقنية  بالدراسة  قامت  التي  الشركة  مع  عقد  توقيع  وتم 
العينات، والتي تم إرسالها إلى أستراليا لتحليلها.  كما تم كذلك توقيع عقد إلجراء الدراسة الهيدرولوجية في 
مايو 2020م حيث تم تقديم طلب لحفر بئر لمراقبة المياه إلى وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه السابقة.  
البدء  تم  ذلك،  على  وعالوة  للتحليل.  أستراليا  إلى  وإرسالها  العينات  أخذ  تم  الموافقة،  على  الحصول  وبعد 
أيضًا بالدراسات األساسية حول الغبار والضوضاء وتم تركيب األجهزة والمعدات الالزمة لمراقبة جودة الهواء 

ومستوى الضجيج في الموقع.

وبدأ العـمل في تطوير بوابة التـعديـن في شهر أكتـوبـر 2020م.  كما تم نقل المعدات إلى الموقـع في تـاريـخ 
15 أكتوبر وتم االنتهاء من المسح الطبوغرافي. 

المرحلة القادمة
في عام 2021م، من المتوقع إنجاز ما يلي في المشروع:

· التقارير النهائية عن: الدراسة الجيوتقنية والدراسة الهيدرولوجية للمرحلة الثانية 	
· الموافقة على التمويل 	
· الدراسة البيئية األساسية: جزء السالمة الهيكلية	
· التعاقد مع مقاول التعدين: التفاوض على العقد وترسيته	

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

3-  مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس في ينقل

وخارج  داخل  الكبيرة  اإلمكانات  من  االستفادة  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
بعد  واضحة  أصبحت  والتي  والذهب،  النحاس  لتعدين  الحالية  المنطقة 
إجراء تحليل مفصل لجميع برامج االستكشاف التي تمت في المنطقة )10(.

التقدم الُمحرز
تم نقل رخصة المشروع من شركة ُعمان للتعدين إلى شركة مزون للتعدين.  ويتكون المشروع من خمسة 
بركانية  كبريتيد  رواسب  عن  عبارة  هي  فيها  الموجودة  المعادن  أن  حيث  معروفة.  وذهب  نحاس  مناجم 

ضخمة من نوع قبرص، في الجزء السفلي من صخور سمائل البركانية.

ويتطلب المشروع تشغيل جميع المواقع الخمسة حتى يكون ُمجٍد من الناحية االقتصادية:

١- الجديد:
قام الفريق المختص من وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة بزيارة الموقع لتقييم الجوانب البيئية   •

المتعلقة به.
بانتظار صدور موافقة هيئة البيئة.   •

٢- الراكي:
قام الفريق المختص من وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة بزيارة الموقع لتقييم الجوانب البيئية    •

المتعلقة به.
والمتابعة  التنفيذ  دعم  ووحدة  الداخلية  ووزارة  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  بين  اجتماع  عقد  تم    •

السابقة في 13 يوليو 2020م. وكان الهدف هو مناقشة رد الوزارة على طلب التعدين في الموقع.
وقد وافقت وزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة ووزارة الداخلية على الطلب، بانتظار صدور رخصة    •

التعدين.

٣- أصغر، بشارة، حيل السافل:
استكملت الشركة إدراج الممتلكات في المواقع وتحديث نموذج األعمال الخاص بالمشروع والحصول    •

على موافقة مجلس اإلدارة.
ال تزال المواقع بانتظار الموافقة التعدينية من هيئة البيئة ووزارة اإلسكان والتخطيط العمراني.   •

المرحلة القادمة
في عام 2021م، من المتوقع إنجاز ما يلي في المشروع:

١- الجديد:
الحصول على الموافقة من هيئة البيئة.   •

٢- الراكي:
إصدار رخصة التعدين.   •

أصغر، بشارة، حيل السافل:  -٣
التفاوض مع السكان المحليين.   •

التعويض عن طريق وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني.   •

وزارة  من  الموافقة  على  الحصول    •
وهيئة  العمراني  والتخطيط  اإلسكان 

البيئة بالنسبة للمواقع الثالثة.

إصدار ترخيص التعدين للمواقع الثالثة.   •
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األطراف المعنية

شركة ُعمان للتعدين ش.م.مشركة مزون للتعدين

وزارة الطاقة والمعادنشركة تنمية معادن ُعمان

وزارة الداخليةوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

وزارة الدفاعوزارة التراث والسياحة

هيئة البيئةشرطة ُعمان السلطانية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

 
4-  مشروع السيراميك لشركة الهائل

منتجات  تصنيع  إلى  الهائل  لشركة  التابع  السيراميك  مشروع  يهدف 
البورسلين والسيراميك في السلطنة باستخدام أحدث األساليب وأكثرها 
هذا  في  المشاريع  أفضل  من  يصبح  لكي  التقنية  الناحية  من  تقدًما 
يستهدف  السيراميك،  لمنتجات  وبالنسبة  الدولي.  الصعيد  على  المجال 
ستقوم  حيث  ُعمان،  من  الخام  المواد  من   %80 على  الحصول  المشروع 
خمسة مواقع مختلفة بتوريد المواد الخام التي سيتم تصنيعها وفًقا 
اإلنتاجية والتي  المصنع  اإليطالية بكامل طاقة  المعايير والجودة  ألعلى 

تبلغ 45 ألف متر مربع يومًيا.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

الحصول على ترخيص 
التعدين للموقع الثاني: 

وادي بني خالد

اإلسكان  )وزارة  المعنية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات  على  الحصول  تم 
السابقة ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه السابقة ووزارة البيئة والشؤون 
المناخية السابقة(. تأخر إصدار ترخيص التعدين والتصريح البيئي بسبب جائحة 

كوفيد-19 وإعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة.

الحصول على ترخيص 
التعدين للموقع الثالث: 

قريات

قدمت الشركة التقرير الفني إلى الهيئة العامة للتعدين السابقة، حيث تمت 
الجهات  إلى  خطابات  السابقة  الهيئة  أرسلت  ثم  ومن  واعتماده.  مراجعته 
البلديات  ووزارة  السابقة  اإلسكان  )وزارة  موافقتها  على  للحصول  المعنية 
السابقة(،  المناخية  والشؤون  البيئة  ووزارة  السابقة  المياه  وموارد  اإلقليمية 
المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  وزارة  من  سوى  الموافقة  تصدر  لم  ولكن 

السابقة، وبانتظار صدور موافقة الجهات األخرى.

الحصول على ترخيص 
التعدين للموقع الرابع: 

دماء والطائيين

اإلسكان  )وزارة  المعنية  الجهات  من  الالزمة  الموافقات  على  الحصول  تم 
السابقة ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه السابقة ووزارة البيئة والشؤون 
المناخية السابقة(. تأخر إصدار ترخيص التعدين والتصريح البيئي بسبب جائحة 

كوفيد-19 وإعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة.

الحصول على ترخيص 
التعدين للموقع 

الخامس: وادي بني خالد

قدمت الشركة التقرير الفني إلى الهيئة العامة للتعدين السابقة، حيث تمت 
الجهات  إلى  السابقة خطابات  الهيئة  أرسلت  ذلك  وبعد  واعتماده.  مراجعته 
البلديات  ووزارة  السابقة  اإلسكان  )وزارة  موافقتها  على  للحصول  المعنية 

اإلقليمية وموارد المياه السابقة ووزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة(.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

5-  مشروع الدولومايت لشركة كنوز

من  سنوًيا  طن  ماليين  ثالثة  إلى  يصل  ما  إنتاج  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
مختلفة  أنواًعا  االستكشاف  برنامج  سيحدد  حيث  الخام،  الدولومايت 
سيتم  المغنيسيوم.  أكسيد  محتوى  إلى  استناًدا  الدولومايت  خام  من 
إلى  باإلضافة  المغنيسيوم،  إلنتاج  الدرجة  عالي  الدولومايت  استخدام 
استخدام الركام والدولومايت منخفضي الدرجة واللذين يحتويان على 
والية  في  المشروع  وسيقام  الحديد.  لصناعة  السيليكا  من   %1 من  أقل 
قريات حيث تشير دراسة تحديد النطاق إلى أن حجم الموارد الموجودة 

في المنطقة قد يصل إلى أكثر من 250 مليون طن.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تم إنجازها.استكمال خطة عمر المنجم

التعدين  وخطة  القصير  المدى  على  اإلنتاج  جدول  إعداد 
الخمسية

تم إنجازها.

تم إنجازها.اختيار المعدات وتحسينها

اإلسكان  وزارة  من  الالزمة  الموافقات  على  الحصول 
البلديات  ووزارة  السابقة  والثقافة  التراث  ووزارة  السابقة 
ووزارة  الدفاع  ووزارة  السابقة  المياه  وموارد  اإلقليمية 

السياحة السابقة وشرطة ُعمان السلطانية ووالي قريات

تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة 
باستثناء موافقة وزارة اإلسكان.

الحصول على التصريح البيئي 
أوًلا  لم يتم إنجازها، حيث تتطلب الحصول 

على موافقة جميع الجهات المعنية.

تم إنجازها.إجراء دراسة السوق

الصناعات  مختلف  بخصوص  الفيزيائية  االختبارات  إجراء 
التكميلية

تم إنجازها.

تم إنجازها.استكمال النموذج المالي

تم إنجازها.إجراء دراسة الجدوى االقتصادية

الحصول على ترخيص التعدين 
الحصول  يجب  حيث  إنجازها،  يتم  لم 
وعلى  الالزمة  الموافقات  جميع  على  أوًلا 

التصريح البيئي إلصدار الترخيص.
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األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

٦-  مشروع المنطقة التعدينية بشليم

تقع المنطقة التعدينية بشليم بين والية شليم وجزر الحالنيات بمحافظة 
اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  الوسطى.  بمحافظة  الجازر  ووالية  ظفار 
عن  وتبعد  مربع،  كيلومتر   3314 حوالي  التعدينية  للمنطقة  المخصصة 
ميناء الدقم بحوالي 350 كم. حيث تحتوي المنطقة على خامات معادن 
بكميات  والدولومايت  واألتبولجايت  الجيري  والحجر  كالجبس  مهمة 

كبيرة وبدرجة نقاء عالية.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تقييم العروض وترسية العقد
تم إنجازها. تم ترسية عقد االستكشاف على شركة

.)A.T Kearney Middle East LTD(

ومفصلة  أولية  دراسات/تحليالت  إجراء 
للسوق

السوق  ودراسة  معدن  لكل  الموارد  تحديد  تم  إنجازها.  تم 
المستهدف. كما تم تحديد المعادن التي سيتم تحويلها إلى 

الصناعات التكميلية وتلك التي سيتم تصديرها.

أولية  لوجستية  جدوى  دراسة  إجراء 
ومفصلة 

للخيارات  المالي  والتقييم  والوصف  التحديد  إجراء  تم 
اللوجستية. كما تم إجراء تقييم تقني وبيئي عالي المستوى 
اللوجستي  الخيار  اختيار  تم  ذلك  على  وبناء  الصيد.  لميناء 

األنسب.

التعدين  ترخيص  على  الحصول 
إذا  بشليم  األولى  التعدينية  للمنطقة 

كانت النتائج إيجابية

لم يتم تقديم طلب للحصول على ترخيص التعدين ألن هناك 
حاجة إلجراء المزيد من الدراسات االستكشافية قبل الحصول 

على الترخيص.

)االستشعار  الجيولوجي  التقييم 
الخرائط  رسم  الطبوغرافيا،  بعد،  عن 
وضمان  العينات  أخذ  الجيولوجية، 
جودة/مراقبة جودة التحليل المخبري(

تم إنجازها.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

7-  إنشاء المناطق التعدينية: الموافقات

على  تدل  مؤشرات  بها  شاسعة  مواقع  هي  التعدينية  المناطق  إن 
احتوائها على ثروات ومعادن يمكن استغاللها. ولكي تتمكن الشركات 
بأنشطة  الثروات والقيام  التعدين من استغالل هذه  العاملة في قطاع 
التعدين في مختلف المواقع، ال بد من الحصول على عدة موافقات من 

الجهات المعنية. 

 8 من  الالزمة  الموافقات  على  الحصول  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
جهات حكومية لكل منطقة تعدينية مقترحة )١١0 منطقة(. وقد 
قامت الهيئة العامة للتعدين السابقة بدراسة وتقييم ردود جميع 

الجهات المعنية وتصنيف المناطق التعدينية إلى:
مناطق موافق عليها.  .1

مناطق تشترط إحدى الجهات المعنية أن يتم تقليصها أو زحزحتها.   .2
مناطق مرفوضة ألسباب فنية أو لتداخلها مع إحرامات الجهة الرافضة.  .3

الالحقة  الخطوات  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  قررت  ذلك  وبعد 
الموافقات  جميع  على  الحصول  مثل  تعدينية،  منطقة  لكل  بالنسبة 
المناطق  ضمن  إدراجها  ثم  ومن  التعدينية،  للمنطقة  بالنسبة  الالزمة 
على  الموافقة  الجهات  بعض  رفضت  حال  وفي  الموافقات.  مكتملة 
سُتدرج  رفضها  استمر  وإذا  الرافضة،  الجهة  مع  التفاوض  يتم  المنطقة، 
المنطقة ضمن المناطق المرفوضة والتي لن ُتعرض للمزايدة. وبعد ذلك 
لعرضها  الموافقات  مكتملة  التعدينية  المناطق  بتجهيز  الهيئة  قامت 

على المستثمرين عن طريق نظام المزايدات. 
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

شرطة  الداخلية،  وزارة  الدفاع،  وزارة  مع  بالتنسيق 
ُعمان السلطانية، وزارة السياحة السابقة، وزارة التراث 
التعدينية  المناطق  دراسة  ُتعاد  السابقة:  والثقافة 
التي ُرفضت أو ُطلب تقليص حجمها، والموافاة في 

هذا الشأن بعدها.

السابقة  والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  عقدت 
والهيئة العامة للتعدين السابقة عدة اجتماعات 
المناطق  حدود  لمناقشة  الجهات  تلك  مع 
أجل  من  الجهات  تلك  وإحرامات  التعدينية 
استالم  أخيًرا  وتم  بشأنها.  اتفاق  إلى  التوصل 

كافة الردود من تلك الجهات.

قيام الهيئة العامة للتعدين السابقة بتقييم الردود 
الواردة من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، شرطة ُعمان 
التراث  وزارة  السابقة،  السياحة  وزارة  السلطانية، 

والثقافة السابقة

تم إنجازها.

السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  من  خطاب  إرسال 
ردود  حول  الهيئة  رأي  بشأن  التسييرية  اللجنة  إلى 

الجهات المعنية

هيكلة  إعادة  عملية  بعد  إنجازها.  يتم  لم 
أغسطس  شهر  في  الحكومية  المؤسسات 
للتعدين وتوقفت  العامة  الهيئة  2020م، تم حل 
هذه المبادرة، حيث غيرت وزارة الطاقة والمعادن 

الجديدة النهج المتبع حيالها. 
تسليم النتائج النهائية المتعلقة بالمناطق التعدينية 

من اللجنة التسييرية إلى اللجنة الوزارية 

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

8-  تسهيل إجراءات منح التراخيص

مستثمر  كل  بها  يمر  التي  اإلجراءات  تسهيل  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
للحصول على تراخيص االستكشاف وتراخيص التعدين. حيث تشمل هذه 
اإلجراءات 8 جهات حكومية: شرطة ُعمان السلطانية ووزارة الدفاع ووزارة 
التراث  ووزارة  السابقة  السياحة  ووزارة  الداخلية  ووزارة  السابقة  اإلسكان 
والثقافة السابقة ووزارة البيئة والشؤون المناخية السابقة ووزارة البلديات 
اإلقليمية وموارد المياه السابقة. إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة 
للتعدين  العامة  الهيئة  قيام  إلى  باإلضافة  السابقة.  للتعدين  العامة 
السابقة بمراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة واعتمادها من قبل الهيئة 
والتدابير  الخدمة  مستوى  اتفاقيات  مواءمة  وكذلك  المعنية،  والجهات 

المتخذة لتبسيط اإلجراءات مع قانون التعدين.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

الجهات  إلى  الخدمة  مستوى  اتفاقيات  إرسال 
المعنية لمراجعتها.

للوائح  حاجة  هناك  كانت  حيث  إنجازها،  يتم  لم 
المبادرة  هيكلة  إلعادة  التعدين  لقانون  التنفيذية 
على  الحصول  يجب  التي  المعنية  الجهات  وتحديد 
موافقتها الستصدار تراخيص االستكشاف/التعدين. 
حيث أدى التأخير في نشر اللوائح إلى توقف المبادرة.

االستشاري  مع  الفريق  عمل  فقد  ذلك،  مع  ولكن 
بالنسبة  العازلة  الخطر/المناطق  مناطق  لتحديد 
وتم  التعدين.  بأنشطة  المتعلقة  التفجير  لعمليات 
األطراف  كافة  مع  ومناقشتها  الدراسة  تقديم 

المعنية بهذه المبادرة.

استالم الردود من الجهات المعنية

تعديل اتفاقيات مستوى الخدمة من قبل الهيئة 
العامة للتعدين السابقة 

المراجعة النهائية من قبل الدائرة القانونية التابعة 
والمصادقة  السابقة  للتعدين  العامة  للهيئة 

عليها من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة.

توقيع العقود من قبل الطرفين

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

9-  التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين السابقة

خدمات  وتشغيل  خارجية  بمصادر  االستعانة  على  المبادرة  هذه  ركزت 
الرقابة والتفتيش من قبل طرف ثالث، مما سيساهم في تحرير الموارد 
المحدودة التي كانت متاحة لدى الهيئة العامة للتعدين السابقة، وزيادة 

اإلنتاجية والكفاءة في تحقيق اإليرادات من اإلتاوات والرسوم.

وقد تمثلت أهداف المبادرة فيما يلي:
· دراسة إمكانية االستعانة بمصادر خارجية لتشغيل عدد من خدمات 	

الرقابة والتفتيش.
· إدخال التقنيات واألساليب الحديثة في مجال التفتيش.	
· تعزيز دور التفتيش في أنشطة التعدين.	
· تخفيف األعباء اإلدارية والفنية على دائرة الرقابة والتفتيش.	
· تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير قطاع التعدين.	
· العامة 	 الهيئة  بدور  التعدين  بمديريات  المحيط  المجتمع  ثقة  تعزيز 

للتعدين السابقة.
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التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

الهيئة  قبل  من  الممارسة  على  المصادقة 
العامة للتعدين السابقة

نظًرا إلى أن شركة واحدة فقط تقدمت للمناقصة في 
تغيير  القانون  بموجب  الالزم  من  كان  فقد  2019م  عام 
المناقصة إلى ممارسة بموافقة الرئيس التنفيذي للهيئة.

تم إنجازها.عقد اجتماع تفاوضي مع الشركة

التنفيذي  الرئيس  مع  النهائي  االجتماع 
للهيئة

الشركة  تقييم  االجتماع  تضمن  حيث  إنجازها.  تم 
والخدمات التي ستقدمها.

تم إنجازها.إرسال خطاب اإلسناد إلى الشركة وتوقيع العقد

األطراف المعنية

شركة )SGS(وزارة الطاقة والمعادن

10-  التشغيل الخارجي لخدمات مختبر الهيئة العامة للتعدين السابقة

كانت خدمات المختبر تزيد من النفقات اإلجمالية للهيئة العامة للتعدين 
التي يمكن استخدامها في مجاالت أخرى،  السابقة وتستهلك مواردها 
الخارجي  التشغيل  كان  فقد  وبالتالي،  الكفاءة.  انخفاض  إلى  يؤدي  مما 

للمختبر من البدائل المربحة للهيئة. 

وتتم االستعانة بمصادر خارجية من خالل طرح مناقصة، ومن ثم تقييم 
العروض المقدمة، وأخيًرا ترسية المناقصة وتوقيع العقد.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

موافقة وزارة المالية على سعر اإليجار
والمتابعة  التنفيذ  دعم  وحدة  تواصلت  حيث  إنجازها.  تم 
السابقة مع وزارة المالية عدة مرات لتسريع استجابتها. وبالتالي، 

وافقت وزارة المالية على الطلب في شهر مارس 2020م.

تم إنجازها.استكمال وثيقة طلب تقديم العروض 

لم يتم إنجازها. نظًرا لتأثيرات جائحة كوفيد-19، قررت الهيئة طرح المناقصة 
العامة للتعدين السابقة إيقاف العملية حتى إشعار آخر. وبعد 
عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في شهر أغسطس 
2020م، تم حل الهيئة العامة للتعدين وبالتالي فقد تم إيقاف 

هذه المبادرة مؤقًتا.

فتح العروض وتقييمها

ترسية المناقصة 

تجهيز العقد والتوقيع عليه 

األطراف المعنية

وزارة الماليةوزارة الطاقة والمعادن

11-  منصة التعدين اإللكترونية: إنشاء قاعدة بيانات مركزية

للهيئة  اإللكترونية  الجاهزية  تقييم  هو  المبادرة  هذه  من  الهدف  كان 
اإلنترنت  عبر  الحكومية  الخدمات  لتقديم  السابقة  للتعدين  العامة 
ووضع نطاق عمل مفصل لتحويل الخدمات من قبل االستشاري ومن ثم 
تنفيذها. وقد تمثل الهدف األساسي من تنفيذ هذه المبادرة في تحسين 
من  الهيئة  من  المقدمة  اإللكترونية  والخدمات  الحكومية  الخدمات 
خالل تبسيط وتسهيل اإلجراءات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات 
تركز  التي  الحكومية  اإللكترونية  الخدمات  تقديم  وتمكين  اإللكترونية 

على العميل، لألفراد والشركات على حد سواء.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

اإلضافية  العمليات  إدراج 
في طلب تقديم العروض

تم إنجازها.

تم إنجازها.طرح المناقصة 

تقييم العروض 

لم يتمكن الفريق من استكمال التقييم نظًرا ألن عدد العروض المستلمة 
على  تعمل  التي  الشركة  من  طلبوا  فقد  ولذلك،  المتوقع.  من  أكبر  كان 
يتم  عليها  متفق  ميزانية  وفق  التقييم،  عملية  في  مساعدتهم  المبادرة 
حل  بعد  توقف  قد  العمل  ولكن  الشركة.   إلى  المالية  وزارة  من  دفعها 
الهيئة العامة للتعدين، ولم يتم الدفع للشركة في الوقت المحدد. وتم 
رفع المسألة إلى وزارة الطاقة والمعادن لمناقشة الميزانية مع وزارة المالية.

األطراف المعنية

»إرنست آند يونج ش.م.م«وزارة الطاقة والمعادن

12-  االبتكار في قطاع التعدين

تعتبر الصناعات التكميلية في ُعمان في الوقت الحالي مجاًلا ناشًئا وغير 
قادر على تعزيز إمكانيات الموارد المعدنية الكبيرة والغنية المتاحة في 
البالد. ولذلك يتمثل مفهوم هذه المبادرة في تحديد مسار المواد الخام 
للبضائع  السوق  المحلية واستهالك  المعدنية  الموارد  توافر  على أساس 
كما  التكميلية.  الصناعات  من  محلًيا  إنتاجه  يتم  بما  مقارنة  المستوردة 
في  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  مع  الصناعي  االبتكار  مركز  تعاون 

اختيار وتحديد المعادن/المناطق التي سيتم التركيز عليها سنوّيًا.

وتهدف المبادرة إلى وضع استراتيجية ابتكار لقطاع التعدين والتي سيتم 
التعدين  قطاع  مساهمة  لزيادة  المقبلة  القليلة  السنوات  في  تنفيذها 
في الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة. حيث سيتم ذلك من خالل تحديد 
القيمة في قطاع  المبتكرة عبر سلسلة  االستثمار  وتطوير وتنفيذ فرص 

التعدين بشكل كامل، من مرحلة االستكشاف وحتى التسويق. 



175 174

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

االبتكار  استراتيجية  على  المصادقة 
في قطاع التعدين

تم إنجازها.

تم إنجازها. وتم اختيار اثنين من المعادن: البازلت والصلصال.تحديد المعادن ذات األولوية

االستثمارية  الفرص  عن  البحث 
للمعدنين ”أ“ و“ب“ اللذين تم اختيارهما

تم إنجازها. تم إنشاء قوائم مختصرة للفرص التجارية الممكنة 
بالنسبة للمعدنين: ”أ“ )الصلصال( و“ب“ )البازلت(.

اختيار الفرص االستثمارية

للمعدنين  بالنسبة  الممكنة  الفرص  تقييم  تم  إنجازها.  تم 
للتطوير  فرص   10 اختيار  تم  ثم  ومن  اختيارهما.  تم  اللذين 

وفرصتين لدراسة الجدوى االقتصادية.

التطوير،  لفرص  المناسبة  األعمال/الشركات  رواد  تحديد  وتم 
لدراسة  الفرص  أفضل  على  االستشارية  اللجنة  وافقت  كما 

جدواها االقتصادية. 

معرفية  بيانات  قاعدة  تطوير 
للمعدنين ”أ“ و“ب“

وسيتم  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  إنشاء  تم  إنجازها.  تم 
تحديثه باستمرار.

قطاع  في  االبتكار  مختبر  تطوير 
التعدين

إنجازها. تم توقيع عقد مع إحدى الشركات إلدراج مكون  تم 
التعدين في مختبر الثورة الصناعية الرابعة.

األطراف المعنية

وزارة الطاقة والمعادنمركز االبتكار الصناعي

13-  منجم الواشحي مجازا ومصنع التكثيف

الواشحي  منجم  في  والذهب  النحاس  خامات  رواسب  اكتشاف  تم 
مجازا في عام 1976-1977م. ويقع المنجم في منطقة جبلية على بعد 
حوالي 160 كيلو متًرا جنوب غرب مسقط، ويمكن الوصول إليه عبر الطرق 
السريعة بين مسقط ونزوى وبين مسقط وإبراء من خالل بلدة مجازا، على 

بعد 5 كيلو مترات شمال قرية الواشحي.

والقطاع  الحكومة  جانب  من  فيه  االستكشاف  أعمال  تمديد  تم  وقد 
الخاص حتى عام 2011م، حيث بدأت شركة الحديثة للموارد في تنفيذ برنامج 
االستكشاف الشامل الخاص بها في الفترة من عام 2011م حتى عام 2018م، 
احتياطي  خالل  من  المفصلة  الجدوى  دراسة  مرحلة  إلى  المشروع  ونقل 

المواد الخام المعتمدة من اللجنة المشتركة الحتياطيات الخامات.

رواسب  استكشاف  ترخيص  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  ومنحت 
أعمال  من  سنوات   7 مرور  وبعد  2011م،  عام  في  المنطقة  في  الخامات 
الهيئة  للموارد، منحت  أالرا  التي قامت بها شركة  المكثفة  االستكشاف 
بأنشطة  للقيام  للتجديد  قابلة  سنوات   5 لمدة  تعدين  رخصة  للشركة 

استخراج خام النحاس والذهب.

ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في إنتاج مركزات النحاس وإرسالها 
للمصاهر اإلقليمية والدولية.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تمت الموافقة على العرض من قبل شركة مزون.الموافقة على عرض التزويد بالكهرباء 

اتخاذ القرار بشأن توفير المياه 
تم اتخاذ القرار بتوفير المياه من والية المضيبي. حيث أن العرض 

النهائي هو قيد اإلعداد من قبل حيا للمياه.

تم إنجازها.استكمال مناقصة تعبيد الطرق

تنفيذ برنامج الحفر

معدات  ومواصفات  تصاميم  من  للتحقق  البرنامج  تنفيذ  تم 
حيث  مستمرة،  التحليل  عمليات  تزال  وال  والمصنع.  التعدين 
وتم  المتحدة،  المملكة  إلى  العينات  من  مجموعة  إرسال  تم 

تقديم نتائج مواصفات معدات المصنع.

استكمال الترخيص الصناعي
المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة  إلى  الترخيص  طلب  تقديم  تم 

السابقة وتمت الموافقة على الطلب من قبل هيئة البيئة.

االنتهاء من عقود إدارة المشتريات 
واألعمال الهندسية وإدارة المنجم

· 	 )Progesys( شركة  مع  المشتريات  إدارة  عقد  توقيع  تم 
وبدأ العمل.

· وبدأ 	  )DSA( مجموعة  مع  الهندسي  العقد  توقيع  تم 
العمل.

· 	.)BMRC( تم توقيع عقد إدارة المنجم مع شركة

األطراف المعنية

شركة الحديثة للموارد )مشروع مشترك بين شركة أالرا للموارد وشركة الحديثة لالستثمار وشركة التسنيم( 

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

بلدية المضيبيهيئة البيئة 

14-  مشروع البوتاش لشركة الخليج للبوتاسيوم

أم  منطقة  من  البوتاسيوم  معدن  استخراج  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
البوتاسيوم.  كلوريد  إلنتاج  وذلك  الخالي،  الربع  صحراء  في  السميم 
حيث  الملحية،  المحاليل  من  كبير  بمخزون  نفسها  المنطقة  تتمتع  كما 
منتجات  من  اليوم  في  طن   1000 على  تزيد  كميات  إنتاج  للمصنع  يمكن 
 20 نحو  يبلغ  والذي  للمشروع  المتوقع  العمر  مدى  على  الجافة  الملح 
عاًما. وبإمكان المصنع كذلك إنتاج كلوريد البوتاسيوم النقي بنسبة %99 
والمستخدم في األسمدة وقطاع النفط والغاز، حيث يمكن استخدامه 

في سوائل الحفر.



177 176

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية

تجهيز  والحفر:   األولى-االستكشاف  المرحلة 
عام المعدات في الموقع منذ  مؤقًتا  المشروع  في  العمل  الشركة  أوقفت 

2019م، وذلك بسبب التحديات الفنية المتعلقة بالسطح 
لشركة  الحفر  عمليات  إسناد  تتطلب  والتي  الملحي، 
الفنية  المشكالت  بعض  إلى  باإلضافة  متخصصة، 

األخرى.

السطحية  الجيوفيزيائية  الدراسات  إجراء 
)دراسات المحلول الملحي(

االنتهاء من التقييم الجيوتقني

االنتهاء من دراسة الجدوى النهائية لالحتياطي

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

15-  توسعة مصنع صهر الفيروكروم

يهدف هذا المشروع إلى توسيع مصنع الفيروكروم القائم على مساحة 
60.000 متر مربع بإضافة ما يقارب 40.000 متر مربع لزيادة سعة إنتاج حبيبات 
التوسعة  أعمال  ستتضمن  حيث  الدرجة.  ومنخفض  عالي  الفيروكروم 
إضافة فرنين آخرين إلى المصنع الحالي بسعة إنتاج إضافية تبلغ 100 كيلو 

طن سنوًيا، ليصل مجموع إنتاج المصنع إلى 150 كيلو طن سنوًيا.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

عقد اجتماع األطراف 
المعنية

والشركة  للمعادن،  الخليج  شركة  المعنية:  األطراف  بين  االجتماع  عقد  تم 
المناخية  والشؤون  البيئة  ووزارة  )بيئة(،  البيئة  لخدمات  القابضة  الُعمانية 
للتعدين  العامة  والهيئة  السابقة،  والمتابعة  التنفيذ  دعم  ووحدة  السابقة، 
السابقة، واتفقوا على منح الموافقة على نقل مخلفات العمليات المختلفة 
من موقع المصنع إلى مكب النفايات التابع لشركة بيئة، كما تم العمل على 
التنفيذ  صياغة اتفاقية مشتركة حول نفس الموضوع من قبل وحدة دعم 

والمتابعة السابقة.

ولكن مع ذلك، فقد تم إغالق المصنع مؤقًتا من قبل الشركة، وذلك بسبب 
والمنتجات  المخلفات  بنقل  المتعلقة  والتحديات  الكهرباء  فواتير  تراكم 

المتراكمة في المصنع نتيجة المتطلبات البيئية المتعلقة بالتخزين والنقل.

األطراف المعنية

هيئة البيئةشركة الخليج للمعادن

المنطقة الحرة بصحار الشركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة )بيئة(

1٦-  مشروع البازلت لشركة كنوز

البازلت،  من  المستخرجة  البازلتية  األلياف  إنتاج  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
الطرق  وبناء  الكهربائية  والهندسة  البناء  مواد  في  يستخدم  منتج  وهو 
وتكرير النفط. ويقع المشروع في موقعين ضمن منطقة غنية بالبازلت 

قريبة من صحار، وسيوفر فرًصا كبيرة في مجال الصناعات التكميلية. 

في عام 2020م، كان الهدف يتمثل في الحصول على جميع الموافقات 
البدء  ثم  ومن  الموقعين،  لكال  االستكشاف  تراخيص  الستصدار  الالزمة 

بعمليات االستكشاف.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

الحصول على ترخيص االستكشاف 
للموقع األول

الردود/شهادات  جميع  السابقة  للتعدين  العامة  الهيئة  تلقت 
عدم الممانعة من الجهات المعنية، ولكن في وقت الحق توقفت 
باستثناء  االستكشاف  تراخيص  إصدار  عن  والمعادن  الطاقة  وزارة 

الشركات المملوكة للحكومة.

الحصول على ترخيص االستكشاف 
للموقع الثاني

تلقت الهيئة العامة للتعدين السابقة ردود كافة الجهات المعنية 
باستثناء وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني، وبالتالي لم يتم بعد 

إصدار ترخيص االستكشاف.

األطراف المعنية

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة الطاقة والمعادن

وزارة التراث والسياحةوزارة الداخلية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة الدفاع

هيئة البيئةوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
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17-  مشروع مصنع إنتاج الملح

يهدف هذا المشروع إلى إنتاج الملح عالي الجودة والنقاء، الستخدامه في 
قطاعات الصناعات األولية والتكميلية.

التي  االستراتيجية  الحكومية  المشاريع  من  المشروع  هذا  يعتبر  حيث 
الُعمانية  النفط  شركة  خالل  من  2006م  عام  منذ  بالغ  باهتمام  حظيت 
ُعمان  معادن  تنمية  شركة  عاتق  على  حالًيا  الدور  ويقع  تكامل،  وشركة 
بإنتاج  المتعلقة  المهمة  الستكمال  والخدمات  لالستثمار  شموخ  وشركة 
الطلب  ارتفاع  بسبب  وذلك  الراهن،  عصرنا  في  الخام  المواد  أهم  إحدى 
استخداماتها  إلى  باإلضافة  والدولية،  اإلقليمية  األسواق  في  عليها 

الصناعية المتنوعة في تصنيع العديد من المنتجات.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

عقد اجتماع األطراف المعنية
وزارة  عن  ممثلين  بحضور  2020م  يونيو   16 في  االجتماع  عقد  تم 
البيئة والشؤون المناخية السابقة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة 

السابقة والشركتين المعنيتين بالمشروع.

تقديم طلب للحصول على التصريح 
البيئي، متضمًنا نطاق العمل 

تم إنجازها.

تم إنجازها.إجراء دراسة تقييم األثر البيئي

تم إنجازها.الحصول على التصريح البيئي

األطراف المعنية

هيئة البيئةشركة تنمية معادن ُعمان

شركة شموخ لالستثمار والخدمات

18-  تعزيز العمالة الوطنية في قطاع التعدين

تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص العمل للُعمانيين في قطاع التعدين 
ورفع نسبة التعمين فيه. حيث سيقوم الفريق الفني بجمع كافة البيانات 
وتحليلها  ومراجعتها  بالقطاع  العاملة  الشركات  جميع  من  المطلوبة 

وإعداد خطة التدريب والتوظيف لعام 2020م.

التقدم الُمحرز

الوضع الخطوات الرئيسية 

تم إنجازها.مراجعة خطط التعمين والتشغيل في القطاع 

لم يتم إنجازها، نظًرا لتأثيرات جائحة كوفيد-19 تطوير مبادرة لتعزيز التوظيف غير المباشر 
وإعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة. تحديد نسبة التوظيف المستهدفة في القطاع

األطراف المعنية

وزارة العملوزارة الطاقة والمعادن

جامعة السلطان قابوسالصندوق الوطني للتدريب )سابقًا(

القطاع الخاص



181 180

تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020 تقرير قطاعات التنويع االقتصادي 2020

تقنية 
المعلومات 
واالتصاالت
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قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

المستهدف المبادرة/ مؤشر األداء الرئيسي 
في 2020

 التقدم الُمحرز
في 2020

79.75%100% استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء1

76%100%خدمات الميل األخير2

3
مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة/بيئة اختبار 

البرمجيات
%100%42

4
أشعة  نتائج  تصنيف  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 

الصدر  
%100%26

0%100%التحول الرقمي للخدمات الحكومية األساسية  5

6
إلى  السلطنة  تحول  عملية  تسريع  المالية:  التقنية 

مجتمع ال يستخدم النقود الورقية
%100%0

30%100%الترويج لُعمان مركًزا إلدارة الطوارئ7

8
إنشاء شركات للحلول المشتركة في تقنية المعلومات 

واالتصاالت واألمن السيبراني
%100%5

9
المعلومات  تقنية  لقطاع  الخاصة  الحوافز  برنامج 

واالتصاالت
%100%15

13%100%تحفيز السوق المحلي لألمن السيبراني10

20%100%برنامج التدريب على رأس العمل11

12
تقنية  قطاع  مساهمة  لحساب  منهجية  إيجاد 

المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي
%100%23

13
المعلومات  تقنية  قطاع  في  الُعمانيين  تشغيل  تعزيز 

واالتصاالت
%100%40

قد ال تظهر بعض المشاريع في لوحة مؤشرات األداء أعاله وذلك ألنها تخضع للمتابعة المباشرة من قبل جهات   •
أخرى، إال أن الوحدة تابعت تنفيذ هذه المشاريع بانتظام.
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تقنية المعلومات واالتصاالت
وعلى  عام،  بشكل  التكنولوجيا  قطاع  على  العالم  أنحاء  جميع  في  كبير  تأثير  كوفيد-19  لجائحة  كان  لقد 
ُعمان  في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  قطاع  يكن  ولم  خاص.  بشكل  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  قطاع 
اإليجابية  النتائج  جاءت  حيث  للجائحة.  نتيجة  وسلبية  إيجابية  آثاًرا  القطاع  هذا  شهد  حيث  ذلك.  من  استثناء 
من قيام مختلف الجهات والمؤسسات باستخدام التقنية كمالذ آمن للتغلب على التحديات التي تواجهها. 
الجهات  الخدمات، حيث تمكنت  أنواع  بالنسبة لجميع  الرقمنة  الجائحة أهمية  أثبتت  وعالوة على ذلك، فقد 
الجائحة، وذلك  تتأثر بشكل كبير من تفشي  التي تقدم خدماتها عبر اإلنترنت من مواصلة عملياتها دون أن 

مقارنة بالجهات التي اعتمدت المنهج التقليدي في تقديم خدماتها.

ومما ال شك فيه أن القيود االحترازية التي ُفرضت خالل الجائحة قد أّثرت على تقدم العديد من المشاريع، بما 
في ذلك تلك التي تتم متابعتها من قبل الوحدة.  حيث قام فريق تقنية المعلومات واالتصاالت التابع للوحدة، 
بالتعاون مع فريق الوزارة، بمتابعة سير العمل في مختلف المشاريع والمبادرات كالمعتاد ولكن باتباع طرق 
مختلفة. حيث تم تقليل االجتماعات التي تتطلب الحضور الفعلي واستبدالها باجتماعات تعقد عبر اإلنترنت. 

كما ُقلل كذلك من زيارة المواقع واستخدام البيانات والوثائق الرقمية كمراجع بدًلا من ذلك.

ومن ناحية أخرى، فقد سّرعت الجائحة من اعتماد العديد من التقنيات، وشجعت الهيئات والمؤسسات على 
والشركات  لألفراد  االتصاالت  تنظيم  هيئة  سمحت  الفترة،  هذه  وخالل  مشاريعها.  في  العمل  وتيرة  تسريع 
التجارية بتقديم خدمات مؤتمرات الفيديو كحل مؤقت، مما زاد من كفاءة العمل عبرشبكة اإلنترنت بعيًدا 
عن مقرات العمل. كما لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك دوًرا رئيسًيا في إدارة الوضع الحالي من 
السماح  تم  كما  المطاعم،  وطلبات  والسلع  البقاالت  مشتريات  لتوصيل  التطبيقات  من  العديد  توفير  خالل 
لمزودي تلك الخدمات بالوصول إلى المناطق التي كانت خاضعة لإلغالق. وباإلضافة إلى ذلك، فقد استفادت 
شركات التقنية أكثر من غيرها من الجائحة، وخاصة تلك الشركات التي توفر الخدمات التي يمكن االستفادة 

منها أثناء البقاء في المنزل، مثل البث الرقمي ومكالمات ومؤتمرات الفيديو. 

وفيما يتعلق بالشركات الخاصة، والسيما الشركات الُعمانية، فقد استطاعت التأقلم مع الوضع وتقديم العديد 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا  الذي تلعبه  الحيوي  الدور  الحلول، والذي يعتبر مؤشًرا آخر على  من 
القطاع، وقدرتها على تقديم الحلول المناسبة عند ارتفاع الطلب. وعالوة على ذلك، فقد تم عرض الكثير من 
المنتجات المحلية للبيع عبر اإلنترنت، مما يوفر للعمالء العديد من الخيارات، ويسهل االلتزام بالتباعد االجتماعي 
محلية  وحلول  منصات  إيجاد  إلى  الحاجة  عن  الجائحة  كشفت  فقد  نفسه،  الوقت  وفي  المنزل.  في  والبقاء 
قائمة على الخدمات التقنية مثل منصات مكالمات الفيديو لألغراض التعليمية، حيث أن معظم المنصات التي 

يتم االعتماد عليها هي أجنبية، بينما تعتبر البدائل المحلية محدودة وتعمل بجودة أقل وبتكلفة أعلى. 

تعزيز تشغيل الُعمانيين في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

المبادرات/المشاريع المضافة في عام 2020م:

1-  استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء

في الوقت الراهن، هناك توجه عالمي نحو تركيب أجهزة القياس الذكية 
السكنية وغيرها. ولكن مع ذلك، فإن  العقارات  واعتماد استخدامها في 
محدوًدا،  يعتبر  ُعمان  في  والكهرباء  للمياه  الذكية  العدادات  استخدام 
إلى  يهدف  المشروع  هذا  فإن  ولذلك،  المناطق.  بعض  في  له  وجود  ال  أو 
والغاز.  والكهرباء  للمياه  الذكية  العدادات  هذه  استخدام  في  التوسع 
استخدام  تكلفة  لتقليل  الفرصة  إتاحة  في  المشروع  هذا  أهمية  وتكمن 
العدادات  التسربات. كما توفر  إلى جانب رصد وتقليل  التقليدية  العدادات 
مما  والغاز،  والكهرباء  المياه  استهالك  عن  ودقيقة  فورية  بيانات  الذكية 

يتيح للمستخدمين ضبط استهالكهم وبالتالي تقليل التكلفة الشهرية.

الذكية في محافظة مسندم. وعالوة على ذلك،  العدادات  لتركيب  وقد تم تطبيق مشروع تجريبي 
فإن العمل جار على إنشاء مصنع لتصنيع مجموعة من العدادات الذكية التي تستخدم بروتوكوالت 

إنترنت األشياء، والتي تعد واحدة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

الطاقة،  عدادات  مواصفات  وإصدار  الذكية  العدادات  إنتاج  توطين  في  2020م  لعام  الهدف  تمثل  وقد 
مما سيمكن الشركات المحلية من استيراد العدادات لتلبية احتياجات السوق المحلي، واالستفادة من 

أحدث التقنيات في هذا المجال.

التقدم الُمحرز
الدولية  المعايير  أساس  على  والمواصفات  المعايير  مسودة  بإعداد  السابقة  والصناعة  التجارة  وزارة  قامت 
السابقة  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قدمت  ذلك،  وبعد   .)IEC( الدولية  الكهروتقنية  اللجنة  قبل  من  المعتمدة 

مالحظاتها على تلك المسودة.  

وكانت هناك بعض الصعوبات المتعلقة بالتأخير في توفير بعض مواد البناء بسبب جائحة كوفيد-19.  ومن 
ناحية أخرى فقد استمرت عملية إصدار المعايير الفنية لعدادات الكهرباء بشكل سلس، من خالل التعاون بين 

وزارة التجارة والصناعة السابقة وهيئة تنظيم الكهرباء السابقة. 

وبعد ذلك، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار بالتواصل مع الشركة المالكة للمصنع، والسماح لها 
ببناء خط إنتاجها بناء على مسودة المعايير، مع االلتزام بإجراء التعديالت الالزمة في حال تم تحديثها.

المرحلة القادمة
تشمل المرحلة التالية استكمال الخطوات المطلوبة إلصدار المعايير الفنية لعدادات الكهرباء.

األطراف المعنية

هيئة تنظيم الخدمات العامةوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

2- خدمات الميل األخير

يهدف هذا المشروع إلى تحليل سير العمل فيما يتعلق بربط الميل األخير 
العريض  النطاق  شبكة  من  الجزء  وهو  ُعمان،  في  العريض  النطاق  من 
المشروع،  لهذا  وبالنسبة  النهائيين.  المستخدمين  إلى  فعلًيا  يصل  الذي 
وما  التلفزيونية  الدوائر  وخدمات  األشياء  إنترنت  أجهزة  ذلك  يشمل  قد 
إلى ذلك، ويسعى في النهاية إلى اقتراح حلول وسياسات قابلة للتطبيق 
تنسيق  مع  المعنية  الجهات  مختلف  من  الموارد  دمج  إلى  تهدف 

احتياجاتهم التشغيلية.

للُعمانيين،  عمل  فرصة   60 حوالي  إيجاد  هو  2020م  لعام  الهدف  وكان 
وبناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بخدمات الميل األخير ودعم الشركات 

الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.

التقدم الُمحرز
شهد المشروع تقدًما ملحوًظا خالل عام 2020م. حيث تلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة باستمرار طلبات 
من ُعمانتل والشركة الُعمانية للنطاق العريض، وتم تحقيق الهدف الشهري المتمثل في 640 طلًبا على األقل. 

وحققت جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة تعمين ال تقل عن %50. 
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الصغيرة والمتوسطة والتي  الشركات  أداء  البيانات »وصلة« إلدارة ومراقبة  وعالوة على ذلك، تم إطالق مركز 
يتم رفع تقارير شهرية عنها. كما تم االنتهاء من إعداد قائمة تتضمن 29 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة 

ضمن الدفعة الثالثة، ولكن تم تأجيل الدورات التدريبية بسبب جائحة كوفيد-19.

المرحلة القادمة
يهدف الفريق إلى مواصلة مراقبة أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأكد من حصولها بشكل مستمر 
الثالثة. كما يهدف  التدريب للدفعة  إلى توفير  الميل األخير للمشغلين، باإلضافة  على طلبات لتوفير خدمات 

الفريق إلى دراسة جدوى توسيع نطاق المشروع ليشمل خدمات الميل األخير األخرى.  

األطراف المعنية

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(هيئة تنظيم االتصاالت

الشركة الُعمانية للنطاق العريض شركة أمان لالستشارات التقنية والهندسية 

عمانتل بنك التنمية الُعماني 

3-  مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة/بيئة اختبار البرمجيات

لريادة  وطني  كمركز  ساس  مركز  السابقة  واالتصاالت  التقنية  وزارة  أنشأت 
الثورة  لتقنيات  مركًزا  يتضمن  أن  يمكن  والذي  السلطنة،  في  التقنية  األعمال 
الجمع  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  البرمجيات.  اختبار  وبيئة  الرابعة  الصناعية 
المخترعون  المعنية من داخل السلطنة وخارجها، بما في ذلك  بين األطراف 
التقنيين  الخبراء  جانب  إلى  والمتوسطة،  والصغيرة  الناشئة  والشركات 
والصناعيين والمنظمين.  ومن خالل القيام بذلك سيتم إنشاء بيئة مرنة وغير 
الصناعية  الثورة  تقنيات  الستخدام  جديدة  وحلول  منتجات  لتطوير  مقيدة 
الرابعة واختبارها قبل السماح لها بدخول السوق المحلية. حيث سيضمن ذلك 
التوسع في األسواق  تلبية احتياجات السلطنة في هذا المجال، مع إمكانية 

اإلقليمية والعالمية.  

في عام 2020م، كان الهدف من المشروع هو إطالق مركز ساس لتقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة والبدء باستالم الطلبات المتعلقة ببيئة اختبار البرمجيات.

التقدم الُمحرز
قام مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات ذات 

الصلة للمساعدة في تطوير قطاعات مختلفة:
 - مجموعة أسياد لتطوير القطاع اللوجستي

-  شركة الخليج للحاسبات اآللية )ُعمان( ومجلس البحث العلمي لتطوير حلول المدن الذكية.
-  بنك ظفار لتشغيل وإدارة مختبر ابتكارات التقنية المالية

ورشة  المشروع  فريق  عقد  ذلك،  على  وعالوة  البرمجيات  اختبار  ببيئة  المتعلقة  الطلبات  باستالم  المركز  وبدأ 
عمل فنية لمدة يومين حول التقنيات الناشئة.

المرحلة القادمة
سيواصل المركز التعاون مع األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية لتطوير حلول الثورة 
الُعمانيين في مجال  بناء وتحسين مهارات  المختلفة.  كما سيركز على  القطاعات  الرابعة لخدمة  الصناعية 

التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.  

األطراف المعنية

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

4-  استخدام الذكاء االصطناعي في تصنيف نتائج أشعة الصدر  

الحديث،  الطب  في  أساسي  دور  لعب  في  السينية  األشعة  تستمر  بينما 
فإن األساليب المستخدمة حديًثا لقراءة نتائج األشعة السينية وتصنيفها 
تحسين  وبهدف  البشرية.   لألخطاء  عرضة  وتبقى  طويًلا،  وقًتا  تستغرق 
هذه األساليب، نجحت شركة تكوين في تطوير واختبار منهجية لقراءة 

هذه النتائج وتصنيفها باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي.

حيث تستخدم هذه المنهجية خوارزميات وبرامج لتحليل كميات كبيرة 
من البيانات المعقدة وتفسير النتائج بدقة، ورصد التغيرات الطفيفة التي 
التقنية  وهذه  بسهولة.   األشعة  اختصاصيو  أو  مختصو  لها  ينتبه  ال  قد 
عمل  سيسهل  الذي  األمر  مستقباًل،  النتائج  أدق  لتقديم  للتحسين  قابلة 
في  المستغرق  الوقت  من  التقنية  هذه  ستقلل  كما  األشعة،  مختصي 

قراءة نتائج األشعة السينية وتصنيفها. 

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

المرحلة )0(: التحقق من النظام 

تم إنجازها.جمع عيـنات االختـبـار من 100 صورة شعاعـية 

تم إنجازها.  جمع عينات االختبار من 1400 صورة شعاعية

المرحلة )1(: اإلعداد إلثبات صحة المفهوم 

تم إنجازها.اختـبار إعدادات إثبات المفهوم 

إجراء مرحلة االختبار األولي من قبل أخصائيي 
األشعة لدى وزارة الصحة 

من   1027 تضم  بيانات  مجموعة  على  االختبار  إجراء  تم 
صور األشعة السينية التي قدمتها وزارة الصحة. وتمت 
األشعة  أخصائيي  تقييم  مع  النظام  نتائج  مقارنة 

وبلغت نسبة الدقة %92.

األطـراف المعنية

شركة تكوينوزارة الصحة

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 
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5-  التحول الرقمي للخدمات الحكومية األساسية  

على  ُعمان  سلطنة  في  الحالية  اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  تعمل 
تسهيل العديد من المعامالت للمواطنين، والجهات الحكومية والخاصة. 
تحقق  الخدمات  هذه  فإن  السابقة،  الرقمية  غير  بالخدمات  ومقارنة 
وفورات كبيرة من حيث الوقت والمال والموارد البشرية.  وبالتالي، يهدف 
الخدمات  ألهم  الرقمي  التحول  عملية  تسريع  زيادة  إلى  المشروع  هذا 

الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.

حيث سيستهدف المشروع 64 جهة حكومية على مدى 5 سنوات، وذلك 
والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لتمويل  نموذج  تنفيذ  خالل  من 
ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع فرًصا لتحسين الكفاءة واألداء العام 

للحكومة، فضًلا عن رفع مستوى الشفافية في الوقت نفسه. 

 50 وإطالق  حكومية  جهات   7 مع  العمل  هو  2020م  لعام  الهدف  وكان 
خدمة إلكترونية.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

العروض  تقديم  طلب  إصدار 
تقديم  عملية  وإدارة  المتكاملة 
العـقــود  وتوقـيـع  العـطاءات 

بالنسبة لـ 7 جهات حكومية. 

ولكن  التمويل،  مشاكل  بعض  بسبب  مؤقًتا  المشروع  إيقاف  تم 
فريق اإلدارة يعمل على وضع خطة جديدة لتمويل المشروع.

ذلك.  مع  للتعامل  مختلفة  طرق  ثالثة  مناقشة  تمت  البداية  في 
حيث تمثلت الطريقة األولى في إدخال نسبة جديدة من الخدمات 
الحكومية عبر اإلنترنت. والطريقة الثانية هي من خالل العمل مع 
شريك/شركاء تقنيين من أجل إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في السوق وإيجاد فرص عمل للمواهب المحلية، أما 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  نموذج  فهو  المقترح  الثالث  النهج 

والخاص، والذي قد يستغرق وقًتا أطول.

تدشين 50 خدمة إلكترونية

األطراف المعنية

الجهات الحكومية المعنية وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

القطاع الخاص

٦-  التقنية المالية: تسريع عملية تحول السلطنة إلى مجتمع ال يستخدم النقود الورقية

بفصل  الدولي  البنك  لتوصية  واستجابة  العالمية،  التوجهات  مع  تماشًيا 
المشغل عن أنظمة الدفع، يقوم البنك المركزي الُعماني حالًيا بخصخصة 
الخدمات المتعلقة بأنظمة الدفع الوطنية من خالل إنشاء شركة خاصة 
من  مجموعة  تملكها  للمدفوعات«  الوطنية  »الشركة  تسمى  للدفع 
التهرب  من  ستحد  كونها  مهمة  خطوة  هذه  وتعد  ُعمان.  في  البنوك 
كما  النقدية.  األوراق  باستخدام  المرتبطة  المخاطر  من  وتقلل  الضريبي 

أنها ستعزز من مستوى الشفافية وُتقلل من احتماالت الفساد.

ومستقبًلا ستشارك الشركة الوطنية للمدفوعات في إدارة أنظمة الدفع، وستقدم أيًضا خدمات عامة 
مثل طباعة دفتر الشيكات والبطاقات، وتوفير مركز اتصال للعمالء. وفي الوقت نفسه، سيكون البنك 

المركزي مسؤوًلا عن إصدار التشريعات واإلشراف على هذه األنظمة ومراقبتها.

استخدام  أهمية  حول  المجتمعي  الوعي  مستوى  رفع  إلى  كذلك  الُعماني  المركزي  البنك  ويسعى 
توعوية  حمالت  تنفيذ  خالل  من  ذلك  وسيتم  النقدية.  األوراق  من  بدًلا  اإللكترونية  الدفع  أنظمة 
والتلفزيون  اإلذاعة  مثل  المختلفة  اإلعالمية  الوسائل  خالل  من  للرأي  استطالعات  وإجراء  وتسويقية 

ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تم إيقاف المشروع مؤقًتا بسبب ما يلي:استكمال إجراءات إرساء العقد على االستشاري

التكلفة الباهظة المعروضة من قبل الشركة . 1
االستشارية

الُعماني . 2 المركزي  البنك  أولويات  ترتيب  إعادة 
الحالية  والموارد  االقتصادية  األزمة  ضوء  في 

المتاحة للبنك.

العـامـة . 3 الهـيـئـة  مع  المشروع  منـاقـشـة 
للتخصيص والشراكة بشأن اعتماد نموذج آخر.

إكمال استراتيجية عمل الشركة الجديدة: الشركة 
الوطنية للمدفوعات

للمدفوعات  الوطنية  الشركة  استراتيجية  اعتماد 
من قبل مجلس محافظي البنك المركزي الُعماني

للشركة  التجاري  التسجيل  إجراءات  استكمال 
الوطنية للمدفوعات

األطراف المعنية

البنوك في ُعمانالبنك المركزي الُعماني

7-  الترويج لُعمان مركًزا إلدارة الطوارئ

يمنحها  الذي  الفريد  الجغرافي  وموقعها  السياسي  الستقرارها  نظًرا 
إدارة  خدمات  لتوفير  مثالي  وضع  في  السلطنة  فإن  تنافسية،  ميزة 
المؤسسات  تستخدمها  منشأة  بأنها  الخدمات  هذه  وُتعرف  الطوارئ. 
يمكن  والتي  األساسية،  وبياناتها  تطبيقاتها  من  نسخة  الستضافة 
األصلية  مصادرها  في  متوفرة  غير  أصبحت  إذا  وتشغيلها  استردادها 
توفير  أيًضا  للسلطنة  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األسباب.  من  سبب  ألي 
طارئ،  أي  حدوث  بعد  العمل  على  القدرة  الستعادة  تنافسية  خدمات 
في  الرئيسية  البحرية  الكابالت  أنظمة  بمعظم  اتصالها  بسبب  وذلك 
رابًطا  أنها متصلة بخط آسيا-إفريقيا-أوروبا الذي يشكل  المنطقة. كما 
أجل  ومن  اإلنترنت.  بشبكة  شخص  مليار   6 من  أكثر  يربط  رئيسًيا  جديًدا 
تم  فقد  الطوارئ  إدارة  لخدمات  رائد  كمركز  السلطنة  من  االستفادة 

اقتراح برنامج ترويجي بهذا الخصوص. 
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

االنتهاء من الخطة الترويجية لعام 2020م مع الهيئة العامة لترويج 
االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء( السابقة

تم إنجازها.

بالتعاون  فعاليات(  )معارض،  2020م  لعام  تسويقية  حملة  إعداد 
مع هيئة إثراء السابقة، ووزارة الشؤون الخارجية ومراكز البيانات.

تم إنجازها.

البيانات  لمراكز  اإلنترنت  عبر  للتسويق  ترويجية  حزمة  تطوير 
تم إيقاف هذه الخطوات الرئيسية الُعمانية وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت ذات الصلة. 

مؤقًتا نتيجة إعادة هيكلة الجهاز 
اإلداري للدولة. المشاركة في الفعاليتين األولى والثانية عبر اإلنترنت بالتعاون مع 

هيئة إثراء السابقة 

األطراف المعنية

وزارة الشؤون الخارجيةوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

مراكز البياناتهيئة تنظيم االتصاالت

أوريدوعمانتل

الشركة الُعمانية للنطاق العريض 

8-  إنشاء شركات للحلول المشتركة في تقنية المعلومات واالتصاالت واألمن السيبراني

من  الحديثة،  التقنيات  من  المزيد  استخدام  نحو  العالم  توجه  مع 
المعلومات  تقنية  خبراء  على  متزايد  طلب  هناك  يكون  أن  المتوقع 
المتوقع  ومن  القطاعات.  جميع  في  مؤقتة  عقود  بموجب  واالتصاالت 
حول  وظيفة  مليون   3.5 إلى  السيبراني  األمن  وظائف  عدد  يصل  أن 
السير  إلى  يهدف  المشروع  هذا  فإن  ولذلك،  2021م.  عام  بحلول  العالم 
مع هذا التوجه وتأسيس شركة توفر خدمات مختلفة في مجال تقنية 
المعلومات واالتصاالت. ويسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز مهارات تقنية 
المعلومات واالتصاالت وبناء القدرات في هذا المجال في ُعمان من خالل 
عقد شراكات مع شركات دولية متخصصة مثل مايكروسوفت وأوراكل 
المحلية  األسواق  احتياجات  تلبية  ذلك  طريق  عن  يمكن  حيث  وغيرها. 

والدولية لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت. 

وسيغطي نطاق هذه الشركة ثالثة مجاالت:
حلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المشتركة.  -1

تقديم التدريب االحترافي في الوظائف المتخصصة في مجال تقنية   -2
ُعمانيين  لموظفين  السيبراني،  األمن  مثل  واالتصاالت،  المعلومات 
بوظائف  لاللتحاق  جزئي  بدوام  أو  مؤقتة  عقود  خالل  من  مؤهلين 

تقنية المعلومات واالتصاالت في مؤسسات مختلفة.
تطوير الملكية الفكرية لتسويق المنتجات.  -3

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

للبالد توقيع اتفاقية مع مكتب قانوني خارجي  االقتصادي  الوضع  بسبب  مؤقًتا  المشروع  إيقاف  تم 
والهيكل الجديد للشركات الحكومية.

السابقة  والمتـابعة  التنـفيذ  دعم  وحدة  فريـق  وقـام 
لالتصاالت  الُعمانية  والمجموعة  الوزاري  التنفيذ  ومكتب 
العامة  الهيئة  مع  المشروع  بمناقشة  المعلومات  وتقنية 
للتخصيص والشراكة بشأن إمكانية تطبيق نموذج الشراكة 
المجموعة  تقوم  حيث  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
في  النظر  بإعادة  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  الُعمانية 

خطة المشروع الحالية في ضوء التحديات الماثلة.

االنتهاء من وضع إطار الحوكمة

تحديد برامج التدريب األولية وتنفيذها

وضع قائمة الخدمات األولية

األطراف المعنية

هيئة تنظيم االتصاالتوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

المجموعة الُعمانية لالتصاالت وتقنية المعلومات

9-  برنامج الحوافز الخاصة لقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

لقد قامت العديد من البلدان الرائدة على مستوى العالم في قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت بتصميم وتنفيذ برامج الحوافز لجذب المزيد من 
مشاريع التطوير واألنشطة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في 
اعتماد نهج مماثل لجذب  إلى  السلطنة تحتاج  اقتصاداتها.  ولذلك، فإن 
وتماشًيا  البالد.  إلى  القيمة  عالية  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  أنشطة 
المعلومات  لتقنية  الوطنية  االستراتيجية  ضمن  المبادرات  من  عدد  مع 
واالتصاالت، تم وضع اقتراح لبرنامج يعمل على تقديم الحوافز لتشجيع 
المزيد من تطوير أعمال تقـنية المعلومـات واالتصـاالت.  وقد تم تحديـد 

٣ مكونات رئيسية لهذا البرنامج:

تقديم حزمة من الحوافز الجذابة: ويشمل ذلك مجموعة متكاملة   -1
واإلقامة  الضريبية  واإلعفاءات  الخصومات  مثل  المادية  الحوافز  من 

اإللكترونية وتخفيف القيود على ضوابط التوظيف.

تحديد استراتيجية إدارة البرنامج والوصول إلى األسواق.  -2

تحديد  أوًلا  يشمل  وهذا  العالمية:  المعايير  وفق  أساسية  بنية  تطوير   -3
التقنيات  اختبار  يمكن  حيث  واسعة،  مكتبية  مساحة  ذي  موقع 
الجديدة، والتي ستكون بمثابة منصة يمكن من خاللها إنشاء شبكة 

عالية الجودة مع تعرفات تنافسية.

التنافسية  القدرة  زيادة  إلى  البرنامج  هذا  اعتماد  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 
إيجاد  إلى  سيؤدي  مما  المستثمرين،  لكبار  مركًزا  وجعلها  للسلطنة 

العديد من الوظائف وتحسين بيئة األعمال بشكل عام.  
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تم إجراء مراجعة السوق من قبل خبير ُعمانيإجراء مراجعة لسوق تقنية المعلومات واالتصاالت

تم إنجازها.تصميم هيكل البرنامج

تحديد الهيكل التنظيمي وإجراءات التشغيل 

تم تأجيل المبادرة بسبب إعادة هيكلة المؤسسات 
الحكومية وتغيير األدوار المنوطة بالجهات المعنية.

تنفيذ البرنامج وبناء القدرات

تحديد هيكل الفريق وتعيينه

استكمال الخطة التسويقية للبرنامج

األطراف المعنية

شرطة ُعمان السلطانيةوزارة العمل 

هيئة تنظيم االتصاالت وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

واحة المعرفة مسقطوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

10-  تحفيز السوق المحلي لألمن السيبراني

وحققت  ملحوًظا  تقدًما  األخيرة  السنوات  في  السلطنة  أحرزت  لقد 
حققت  كما  السيبراني.  األمن  مجال  في  الهامة  اإلنجازات  من  العديد 
مؤشر  وفي  العالمي.  السيبراني  األمن  مؤشر  في  المراكز  أعلى  أيًضا 
جاهزية األمن السيبراني في عام 2017م، احتلت السلطنة المرتبة األولى 
في العالم العربي والمرتبة الرابعة على مستوى العالم، في حين فازت 
واألمن  الثقة  »بناء  فئة  في  المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة  بجائزة 

في استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت«.

كما أنشأت ُعمان أول مركز لألمن السيبراني في المنطقة التابع لالتحاد 
)ممثلة  السابقة  واالتصاالت  التقنية  وزارة  واستضافته  لالتصاالت  الدولي 
هذا  من  الرغم  على  ولكن  المعلوماتية(.  للسالمة  الوطني  بالمركز 
األمن  خدمات  تقديم  في  متخصصة  جهات  حالًيا  يوجد  ال  التقدم، 
التي  نفسها،  الوزارة  باستثناء  ُعمان،  في  والمتكاملة  الشاملة  السيبراني 

تقدم مثل هذه الخدمات للجهات الحكومية دون أن تسوقها تجارًيا.

واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مختبر  حدد  االعتبار،  في  ذلك  وضع  ومع 
ويركز  السيبراني.  لألمن  وحيوية  نشطة  صناعة  إنشاء  إلى  الحاجة 
األمنية  الخدمات  السيبراني:  لألمن  رئيسية  مجاالت  ثالثة  على  المشروع 
مثل  السيبراني  األمن  وخدمات  الرقمي،  الجنائي  والتحليل  المدارة، 
نموذج  المختبر  قدم  كما  األمنية.  واالستشارات  األمنية  الحوادث  إدارة 
السيبراني  لألمن  جديدة  شركة  إنشاء  تضّمن  السيبراني  لألمن  أعمال 
لبعض  التشغيلية  المهام  بين  الفصل  واقترح  العالمية،  للمعايير  وفًقا 
والدولية  المحلية  الشركات  مع  شراكة  وإقامة  الحكومية  المؤسسات 
المحلي.  السوق  في  الستخدامها  الجديدة  والمهارات  التقنيات  إلدخال 
التنافسية  القدرة  زيادة  في  المشروع  سيساهم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
للسلطنة في المستقبل القريب، مع جذب االستثمارات وزيادة مساهمة 

القطاع الخاص في تأسيس أعمال األمن السيبراني. 

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تم إنجازها.إجراء التقييم الفني 

إعداد طلب تقديم عروض األسعار وطرح المناقصة لالستعانة بمصادر خارجية 
لتطوير معايير الخدمة الجديدة

تم إنجازها.

تم إنجازها.الحصول على موافقة وزارة المالية على فرض رسوم الخدمات 

لخدمات  واحد  ومزود  األمني  التقييم  خدمات  مزودي  من  اثنين  اعتماد 
االستضافة والحوسبة السحابية

تم إنجازها.

القانونية  الشؤون  ووزارة  المالية  وزارة  إلى  وإبالغها  االعتماد  رسوم  تحديث 
السابقة وجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة

تم إنجازها.

األطراف المعنية

القطاع الخاصوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

11-  برنامج التدريب على رأس العمل

الوظائف  بين  حالًيا  الموجودة  الفجوة  لسد  المشروع  هذا  إنشاء  تم 
تقنية  خريجو  يمتلكها  التي  والمهارات  المحلي  السوق  في  المطلوبة 
هذا  سيعمل  أساسي،  وبشكل  ُعمان.  في  واالتصاالت  المعلومات 
المشروع على تلبية هذه االحتياجات من خالل التدريب على رأس العمل، 
وسيتم  والذي يعتبر أحد أكثر الطرق فعالية لحل مثل هذه المشكلة.  

تنفيذ المشروع على مرحلتين: 

المرحلة األولى تتضمن برنامًجا تدريبًيا لمدة عامين على رأس العمل،   -1
سيحصل  حيث  ودولية.  محلية  شركات  بواسطة  تقديمه  يتم 
الباحثون عن عمل على الخبرة والمهارات األساسية في مجال تقنية 
هذا  في  والمتخصصين  الخبراء  إشراف  تحت  واالتصاالت  المعلومات 

المجال. وسيشمل ذلك الجوانب النظرية والعملية. 

الكفاءات  لتوظيف  واحد  عام  لمدة  برنامًجا  تتضمن  الثانية  المرحلة   -2
الوطنية. وهو مستمد من تجربة وزارة النفط والغاز في زيادة معدل 
خالل  الالزمة  والخبرات  للمهارات  المتدربين  اكتساب  وبعد  التعمين. 
محل  الخريجين  هؤالء  إلحالل  خطة  تنفيذ  سيتم  التدريب،  فترة 

العمالة الوافدة.

وكان الهدف لعام 2020م هو زيادة مستوى التوظيف في ُعمان من خالل 
تعزيز خطة التدريب على رأس العمل.
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التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

تم إيقاف المشروع مؤقًتا تحديد الفجوات في المهارات الرقمية بين الخريجين ومتطلبات السوق
االقتصادي  الوضع  بسبب 
جـائـحة  وتـأثـيرات  للـبـالد 
كورونا، حيث لم تستقبل 
المـتدربـين  التدريب  مـراكز 

خالل فترة الجائحة.

المتابعة للحصول على االلتزام بالتدريب/التوظيف بناء على الخطة الموضوعة 

تطوير البرامج التدريبية 

البدء بتدريب الدفعة الثالثة

األطراف المعنية

وزارة العمل وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات  

الناتج  المعلومات واالتصاالت في  إيجاد منهجية لحساب مساهمة قطاع تقنية   -12
المحلي اإلجمالي

جاء هذا المشروع بعد مواجهة بعض الصعوبات في حساب مساهمة 
الصعوبات  تلك  إيراد  تم  وقد  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا 
التوصية  المعلومات واالتصاالت، وتمت  لتقنية  الوطنية  في االستراتيجية 

بإضافة مثل هذا المشروع إلى االستراتيجية.

مساهمة  لحساب  محددة  منهجية  وضع  إلى  المشروع  يهدف  حيث 
مع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  قطاع 
توفير أرقام مرجعية قياسية لجميع الجهات الحكومية،  وتحديد مصادر 
المشـاريع  تخطيط  في  والمسـاهمة  بالقطاع،  المتعلقة  المعلومـات 
واستخدام البيانات في المشاريع التي تهدف إلى تحفيز السوق المحلي 

وتحقيق تصنيف أفضل للقطاع. 

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية 

المركز  بواسطة  شامل  اقتصادي  مسح  إجراء 
الوطني لإلحصاء والمعلومات

تم إنجازها.

تم إنجازها.وضع تصور مالي لتكلفة المشروع

العاملة  بالشركات  قائمة  على  الحصول 
لإلحصاء  الوطني  المركز  من  القطاع  في 
والمعلومات ووزارة التقنية واالتصاالت السابقة

تم إنجازها.

أثناء  للتدريب  أيرلندا  إلى  ميدانية  زيارة  إجراء 
العمل

لم يكن باإلمكان إجراء الزيارة الميدانية بسبب تفشي 
ولكن  السفر.  على  المفروضة  والقيود  الجائحة 
التابع  الوطنية  الحسابات  قسم  مع  تواصل  الفريق 
على  للتعرف  أيرلندا  في  لإلحصاء  المركزي  للمكتب 
المتبعة لديهم في  الممارسات والمنهجيات  أفضل 
قياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

في الناتج المحلي اإلجمالي.

األطراف المعنية

المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

13-  تعزيز تشغيل الُعمانيين في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

المهارات  المحلي وبين  المطلوبة في السوق  الوظائف  بين  هناك فجوة 
هذا  فإن  وبالتالي  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  خريجو  يمتلكها  التي 
عن  الباحثين  تدريب  خالله  من  يتم  برنامج  إعداد  إلى  يهدف  المشروع 
واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  قطاع  في  محددة  وظائف  لشغل  عمل 
واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل سواء من الناحية العملية 

أو الشخصية. 

كما يهدف البرنامج إلى توفير أكثر من 9.000 فرصة تدريب على رأس العمل 
مقروًنا بالتوظيف للباحثين عن عمل على مدى السنوات الخمس القادمة.

التقدم الُمحرز

الوضعالخطوات الرئيسية

تم إنجازها.جمع وتحليل بيانات الباحثين عن عمل في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوظائف في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت 
في القطاعين العام والخاص

تم إنجازها.

تم إنجازها.وضع قائمة بخريجي القطاع للسنوات الثالث القادمة وتحليل بياناتهم

تم إنجازها.رفع نتائج جميع التحليالت إلى الجهات المعنية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها

الزمني  والجدول  فيها  المطلوبة  التعمين  ونسبة  المستهدفة  الوظائف  تحديد 
لتحقيق ذلك 

تم إنجازها.

تم إنجازها.تقديم التوصيات إلى وزارة القوى العاملة السابقة والمركز الوطني للطاقة

تم إنجازها.تصنيف وظائف القطاع حسب المعايير اإلقليمية والعالمية

األطراف المعنية

المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتوزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وزارة العمل 
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اختصاصات الوحدة

متابعة تنفيذ أهداف ونتائج ومؤشرات رؤية ُعمان ٢0٤0.

متابـعة السياسات الـخاصة بـتبسيط اإلجراءات وتسهيل الخدمات.

وضع النظم واإلجراءات الـكفيلة بحصـول المتعاملين مع الجهات 
الحكومية الخدمية على أفضل الخدمات.

تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتمكينها من تطوير خدماتها وتحسين 
ثقافة  وترسيخ  التميز  وتحقيق  ومتابعة  المعتمدة،  للمبادئ  وفقًا  جودتها 

االبتكار ومبادئ الجودة الشاملة وفق أفضل الممارسات اإلدارية.

توفير بيئة محفزة لتحقيق رؤية ُعمان ٢0٤0.

مساندة الجهات المعنية بالتنفيذ، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختـلف 
الجهات.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان  تنفيذ 
الخطط والمشاريع المنبثقة عـن الرؤيـة.

رؤية الوحدة ومهمتها وقيمها

نبذة تعريفية عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعمان2040

الرؤية
معًا نحقق الرؤية

المهمة
متـابـعة تنفيـذ خطط 
وبرامج رؤيـة ُعمان ٢0٤0 
وتـعزيـز الـشراكـة بين 
الــجهـات وتـمكـينهـا
لتحقيق أهداف الرؤية

القيم
التركيز على النتائج واألولويات

اإلبداع والمرونة في إيجاد الحلول
التعـاون لتـحقيــق األهـداف

التحسين والتطوير المستمر
التجرد والموضوعية

المصداقية

إطار العمل بالوحدة
قامت الوحدة بتطوير إطار عمل متكامل وتوظيف منهجية متابعة تستهدف تحقيق أولـويات »رؤيـة 
ُعمان٢0٤0« وممكناتها، كما عملت على ربط إطار عملها بالخطط الخمسية للتنمية لضمان تحقيق 

الترابط الوثيق معها.

رؤية ُعمان 2040
)أولويات وتوجهات استراتيجية(

االستراتيجيات القطاعية والمؤسسية 
للجهات ذات العالقة باألولويات

البرامج التنفيذية*
)متطلبات المرحلة الحالية(

ممّكنات الرؤية

الخطط السنوية للجهات 
)المبادرات والمشاريع(

مؤشرات الرؤية

مؤشرات األداء 
الرئيسية للجهات

مؤشرات البرامج

الخطط التفصيلية
)مستوى اإلنجاز(

الخطة الخمسية العاشرة، وتتضمن: 

*  يتم تصميم واستحداث هذه البرامج وفقًا لمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية.
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اإلطار المعتمد لتطوير برامج رؤية ُعمان 2040
إجراءات عملياتية موحدة لكيفية تطوير ومتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية.

المرحلة الثالثةالمرحلة األولى المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية

االعتمادالتقييم التنفيذ التطوير
والمتابعة

تحديد 
نطاق العمل 

والبرامج 
المستهدفة

الحصول على 
موافقات 
صناع القرار

وضع خطط 
تنفيذ مفصلة 

للمشاريع

متابعة التقدم 
المحرز وضمان 
جودة العمل 

لتحقيق مؤشرات 
أداء الرؤية

البرامج التنفيذية الوطنية )متطلبات المرحلة الحالية(

البـرنامج الوطني لالستدامة المالية
للتوازن  الوطني  للبرنامج  امتدادًا  البرنامج  هذا  يعتبر 
من  للسلطنة  المالي  بالمركز  لالنتقال  ويسعى  المالي، 
مرحلة التوازن إلى مرحلة االستدامة بما يتطلبه ذلك من 
مواءمة السياسات المالية مع متطلبات النمو االقتصادي.

البرامج الممكنة للبرنامج الوطني لالستدامة المالية:

إدارة أداء المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالبرنامج.  -١
التواصل اإلعالمي.  -٢

الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج: وزارة الـماليـة.

المدى الزمني للتنـفيذ: ٥ سنـوات )٢0٢0 - ٢0٢٤(.

للسلطنة  الخــاصـة  االستثمـــارات  جـلــب  بـرنـامـج 
الخارجية العمانية في األسواق  الصادرات   ومساندة 

)استثمر في ُعمان(

الحكومية  الجهود  وتكثيف  توحيد  إلى  يهدف  برنامج 
المحفزات  أحد  لتكون  الخاصة  االستثمارات  الستقطاب 
علـى  وتـأكيدًا  الوطني،  االقتصـاد  دعـم  منظومة  ضمن 
دور القطاع الخاص في االستثمارات كأحد ممكنات  »رؤية 
ُعمان ٢0٤0« متسقًة مع توجهات خطة التنمية الخمسية 

العاشرة )٢0٢١- ٢0٢٥(.

البرامج الممكنة لبرنامج جلب االستثمارات الخاصة للسلطنة 
ومساندة الصادرات العمانية في األسواق الخارجية )استثمر في ُعمان(

١- تخطيط وتطوير أدوات االستثمار وفتح األسواق.

٢- تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها.

٣- المناطـق االقتصادية.

٤- تنمية المحافظات.

٥- تنمية القدرات الوطنية.

٦- تطوير التشريعات واألنظمة.

٧- المـشاريـع الكبرى.

8- إدارة أداء المــؤسسات الحكومية ذات الصلة بالبرنامج.

٩- التواصل اإلعالمي.

الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج: وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار.

المدى الزمني للتنـفيذ: ٣ سنوات )٢0٢١ - ٢0٢٣(.

تعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعمان 2040 على تطوير هذه البرامج بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، 
وسيتم نشر المستجدات المتعلقة بعمل الوحدة وتفاصيل البرامج والمشاريع التي تتابعها في التقرير 

السنوي لعام 2021 والذي سيصدر في عام 2022 بإذن اهلل.





التصميم:  نبيلة محمد الحبسي

@2040_om

إعـداد المحتــوى: بثينة اليحمدي


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

