
مبادرة طاقات عمانیة



من النطق السامي 

األممثروةھمالشبابإن"
ینضبالالذيوموردھا

رحاضھمتبني،التيوسواعدھا
نحرصوسوفومستقبلھا،األمة
وتلمسلھماالستماععلى

اتھموتطلعواھتماماتھماحتیاجاتھم
يالتالعنایةستجدأنھاشكوال

"تستحق

لآطارقبنھیثمالسلطانجاللة
عمانسلطانالمعظمسعید



التمھید
تالمجاالجمیعفياالقتصادلعجلةالرئیسيالمحركوھمومستقبلھوحاضرهالوطنوثروةالمجتمععمادھمالشباب

المجتمعاتلمكوناألكبرالشریحةفھمأبناءھابسواعدإالاألوطانتبنىوال.المجتمعویقوىاألوطانترتقيبھموالقطاعات،
األعواملةطیوحرصثراههللاطیبسعیدبنقابوسالخالدالسلطاناھتموقدالمجتمع،وتنمیةالنھضةبناءفيمھمودورھم
العمانيبابالشویباركاالھتمامذلكلیكملهللاحفظھھیثمالسلطانجاءبعدهومنمھاراتھموتطویرالشبابدعمعلىالسابقة
نسعىالتيوالمبادرةھذهاتتالمنطلقھذاومن.وطموحاتھممتطلباتھملتحقیقبدعمھمالمستمرةالسامیةوتوجیھاتھلھمبدعمھ

بشراكةاالتصادهباقوالنھوضالوطنتنمیةبناءاألوطانتستطیعالللوطن،اقتصادیًاورافًداللشبابوممكناداعًماتكونأن
.المخلصةوسواعدھاالواعدأملھافھمشبابھامعحقیقیة



رؤیة و رسالة المبادرة

الرسالة
تربطمستدامةعمانیةعمللفرصتولیدمنظومةصناعة
ةالمعلنالفرصخاللمنالخاصبالقطاعالعمانيالشباب

نوتمكیالمباشر،اإلحاللعملیةفيوالمساعدةبالمنظومة،
يالمؤسسالعملدیمومةودعمالمعلنة،بالوظائفالعمانیین

األعمالریادةوبرنامجوالمتوسطةالصغیرةللمؤسسات
2040عمانرؤیةمعوالتوافقبالتزامن

الرؤیة

للشبابعملفرصبتوفیرتعنىوطنیةمبادرةمیثاق

العملعنالمسرحینوعملعنالباحثینمنالعماني

.عمانسلطنةفيالمتنوعةالمھاراتوأصحاب



الھیكل التنظیمي للمبادرة

خلیة التفكیر والتتفیذالرئیس 

اللجنة االقتصادیة

البحوث و الدراسات

مشاریع الریادیة

المشاریع االستراتیجیة

ترویج االستثمار

لجنة التسویق 

لجنة الموارد البشریة

التخطیط

تدریب و تطویر

اللجنة الفنیة 

)دوام(المنصة 

قسم البیانات

الدعم الفني



جھات الدعم واإلشراف

طاقات 
عمان�ة 

اف اإل�ش
وزارة العمل 
والبرنامج 
لالوطني للتغشی

التنظ�م
اللجنة 

االقتصاد�ة 

التنف�ذ
إدارة المبادرة  



التعریف بأعضاء فریق المبادرة

الصفةاالسم

المؤسسجالل بن صالح بن سعید الحضرمي 1

عضو متطوعإدریس بن حسن بن خلف الریامي  2

عضو متطوععزة بنت مرھون بن سالم الیحیائیة3

عضو متطوعطالل بن محمد بن ھالل الریسي 4

عضو متطوعمحمد بن علي بن حمد الرشیدي 5

عضو متطوع وباحث قانوني ھالل بن خلفان بن عامر البدوي 6



كلمة أعضاء المبادرة 

لھوالمتزایدطالضغوتقلیلالحكوميالقطاعرفدفيتسھمالتياإلبداعیةالحلولإیجادفيوالتفانيالوطنأجلمنالعملإن
تشاركيللعمنواةتعالىهللابإذنھذهستكونالجمیعوبتكاتفالمبادرةھذهإطالقخاللومنلھ،ونسعىرسمناهالذيالھدف

وحلولوعملیةمستدامةإستراتیجیاتوضعخاللمنمثمراحترافيبشكلوالخاصالحكوميوالقطاعینالمواطنینبین
.عملعنالباحثینلمشكلة



المستھدفة من المبادرةئاتالف

رواد األعمال 

المسرحین

الباحثین عن 
عمل

أصحاب 
المھارات الفردیة



القطاعات المستھدفة للمبادرة 

األمن 
الغذائي 

الطاقة 
التقني الصناعيالمتجددة 

ا والتكنلوجی

اإلنشاءات  السیاحي السباكة 
والكھرباء  اللوجستي

خدمات 
المركبات 

المطاعم 
النجارة المالي والمقاھي 

والحدادة 



تعزیز الشراكة بین المجتمع والقطاع الخاص في دعم الشباب ●
رص توفیر منصة سھلھ ومباشرة لجمیع فئات المجتمع الباحثة عن ف●

في مكان واحد وبضغطة زر واحدة عمل 
إتاحة جسر تواصل بین المجتمع والقطاع الخاص ●

المسؤولیة 
رة المجتمعیة للمباد

ارات موقعوإبرام اتفاق استش،توفیر الدعم من مكتب استشارات قانونیة●
الشفافیة في عملیات التوظیف ●
عزیز توفیر البیانات لذوي االختصاص والجھات الحكومیة المعنیة لت●

التطویر والتحدیث والشراكة 

نیة المسؤولیة القانو
رة واألخالقیة للمباد



األھداف اإلستراتیجیة للمبادرة

دعم مشاریع ریادة 
في األعمال

القطاعات الستھدفة

إنشاء منصة توأمة 
وتوظیف مباشرة 

لربط القطاع الخاص
بالباحثین عن عمل

والمسرحین

تحفیز الشركات 
لین والمستثمرین المح

وأصحاب األعمال 
ثین في إستقطاب الباح

عن عمل والمسرحین



األولمؤشرات قیاس الھدف 

جمع البیانات وفرزھا بحسب المعطیات الموفرة من خالل المنصة•
توفیر قاعدة بیانات مرتبطة بملف الباحثین عن عمل • قیاسالمؤشرات 

شھر واحد• الفترة المحددة 

منصة دوام• الموارد المتاحة والمطلوبة

منصة دوام• جھة التنفیذ



الثانيمؤشرات قیاس الھدف 

عدد الفرص المقدمة من قبل الشركات •
)  شركھ24(عدد الشركات المنظمة للمبادرة •
توفیر كوادر مؤھلھ لإلنخراط بسوق العمل •

مؤشرات القیاس

ثالثة اشھر بعد تحقیق الھدف األول• الفترة المحددة

المحفزات الحكومیة الموفرة• الموارد المتوفرة و المتاحة

الفریق اإلداري للمبادرة• جھة التنفیذ



مؤشرات الھدف الثالث

توفیر محفزات من القطاعین الحكومي والخاص•
ؤسسات توفیر منصة مؤھلھ تعني بتمكین مشاریع ریادة األعمال بشراكة مع ھیئة تنمیة الم•

الصغیرة والمتوسطة
ألعمال توفیر شراكة إستراتیجیھ مع مؤسسات تدریب وتأھیل وإستشارات في مجال ریادة ا•

القیاسمؤشرات 

أشھر بعد تحقیق الھدف الثاني6• الفترة المحددة 

ي شراكات التمویل المالي واإلداري واإلستشار/ المحفزات الموفرة من المؤسسات الداعمة •
والتقني  الموارد المتاحة والمطلوبة

الشركات الداعمة/ الفریق اإلداري للمبادرة • جھة التنفیذ



محاور المبادرة
االحالل الفوري المباشر حسب القوانین الصادرة :المحور األول

التحدیات

عامل القوانین والتشریعات التي تخص•
االحالل الكفاءات والقدرات والخبرة

التي یمتلكھا الباحث عن عمل 
الھاجس النفسي لكل من الباحث عن•

عمل والمؤسسات
االلتزامات المالیة والقانونیة التي•

تترتب علیھا اثناء االحالل

ألیة التنفیذ

ة اإلسراع في تنفیذ قرارات الحكوم•
بخصوص االحالل في القطاع الخاص
ام واعطاء المواطنین الفرصة ألخذ بزم

المبادرة 
وأمة الترویج ونشر الوعي بمبادرة الت•



الحلول المقدمة الحوافز الحكومیة
)المقترحة(

الرسوممنإعفاء/تخفیض●
محددةلمدةالحكومیة

الضریبیةالتسھیالت●
المناقصاتفياألولویةإعطاء●

للمشاریعالحكومیةوالعقود
10سقفمنواإلعفاءالریادیة

ةالمالیالقدرةتوفرتإناالف
للشركة

الحوافز الغیر الحكومیة

نكیة توفیر التسھیالت الب●
ترات واالئتمانیة المیسرة لف

محددة ونسب فوائد ال 
%4تتجاوز

ب توفیر شراكات التدری●
والتمكین للمستھدفین

ت تشجیع تكوین تكتال●
محلیھ لدعم المشاریع 

المتبادلة 
حث المجتمع عبر حمالت•

إعالمیھ مكثفھ لدعم 
مشاریع المبادرة 

من % 90حقق نسبة االحالل ت
المواطنین في جمیع الوظائف 

:عن طریق2025بحلول 
برنامج توأمھ -
ة إحصائیات التوظیف الموفر-

من وزارة العمل 
ة إحصائیات التوظیف الموفر-

من منصة المبادرة 



دعم الشركات القائمة والمتعثرة: المحور الثاني

معايیر االختیار

اذ عدد الفرص أو الوظائف المستھدفة من برنامج اإلنقنوع الدعم  مبلغ الدعم المطلوب  القطاع 

التكنولوجیا 1

ألف لایر عماني 25ال یزید عن 

فرص لكل مشروع كحد أدنى  10دعم مالي و إداري

فرص لكل مشروع كحد أدنى  10دعم مالي و إدارياللوجستیات 2

األمن الغذائي 3
دعم مالي و إداري

تدریب إستشاري
فرص لكل مشروع كحد أدنى  15



دعم الشركات
یح وتحسین أداء یھدف دعم الشركات العمانیة المتعثرة للمحافظة على الوظائف العمانیة لتخفیف وایقاف التسر

السوق 
الحزم المقترحةالتحدیات

ـ تأثیر الجائحة 1
ـ تقلبات السوق 2

التسھیالت البنكیة
توفیر اإلستشارات المالیة واإلداریة والقانونیة مجانا

توفیر شراكات إستراتیجیھ محلیة للتدریب والتأھیل واالستشارات   ـ نقص الخبرة بما یتعلق بالشركات المتوسطة والصغیرة 3

ـ نقص السیولة النقدیة 4
ـ توفیر الحزم التمویلیة عبر المؤسسات المالیة الداخلیة 

توفیر مبادرات الحزمة المجتمعیة للشركات الكبرى
ـ توفیر الحزم التمویلیة للمشاریع اإلستراتیجیة 

ـ المنافسة من خالل االحتكار بالسوق 5
إنشاء تكامل اقتصادي عماني للمنافسة في السوق المحلي 



)ةالغیر حاصلة على بطاقة ریاد(دعم المشاریع الریادیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المحور الثالث

القطاعات 
المستھدفة

قطاع األمن 
الغذائي

القطاع 
اللوجستي 

القطاع 
الصناعي

ني القطاع التق
یا والتكنولوج

قطاع 
اإلنشاءات

الطاقة 
المتجددة 

القطاع 
السیاحي 

القطاع 
المالي 



األفكار واالبتكار للمشاریع الریادیة

التنوع في سالسل التورید الغذائي المحليقطاع األمن الغذائي
خلق مشاریع الصناعات الغذائیة

خلق مشاریع معتمدة على الصناعات التحویلیة  

مشاریع التخزین القطاع اللوجستي 
مشاریع التبرید 

مشاریع النقل اللوجستي 
مشاریع خدمات المناولة 

)Amazon, Ali Baba(مشاریع خدمات الشحن والتوصیل 
مشاریع التعبئة والتغلیف 

المشاریع اإلبداعیة لورش النجارةالقطاع الصناعي
الصناعات الغذائیة 

الصناعات التحویلیة
الصناعات الدوائیة 

الصناعات المعتمدة على األعالف 
صناعات األعالف الحیوانیة 

صناعة اآلالت الصناعیة 



األفكار واالبتكار للمشاریع الریادیة
(E-commerce)االلكترونیة صناعات المنصات التجاریةالقطاع التقني والتكنولوجیا 

Fintech platforms

مشاریع الذكاء االصطناعي 
البرمجیات المساعدة 

برامج الحمایة اإللكترونیة 
 silicon valleyتوأمة واحة المعرفة ب 

المباني الذكیةقطاع اإلنشاءات
االبراج

األسواق العالمیة  
الواجھات البحریة

إنشاء محطات التولیدالطاقة المتجددة 
تحویل إنارة الشوارع للطاقة الشمسیة

إنشاء مشاریع ترفیھیھ جدیده القطاع السیاحي 
إنشاء مشاریع سیاحیة جدیده حیویة بالمنطقة

إنشاء مشاریع للمدن الذكیة 
استقطاب شركات وصنادیق إستثماریة وتمویلیھ خارجیھ القطاع المالي 



للقطاعاتأسباب االستھداف

ي قلة الكادر العمان
العامل بھا 

لعائد من ا
اإلستثمار اإلستدامة

وفیر فرص ت
توظیف جدیده يلتنوع اإلقتصاد تطویر البنیة 

التحتیة

قطاعات جالبة لرأس المال األجنبي 
واإلستثمار 



الحزم التحفیزیة

الحزم 
ةالتحفیری

ـ التمویل المالي

ـ االستشارات 
التجاریة 

والقانونیة 
والمالیة 

ـ الحزمة 
المجتمعیة
للشركات 
الكبرى 

التسھیالت
الحكومیة 

خلق شراكات 
عم إستراتیجیة لد
المشاریع 



آلیة عمل وتطبیق محاور المبادرة 
الحلول التحدیاتاألھداف

تحفیز االقتصاد المحلي -
ي على تكوین اقتصاد ابتكاري تنافس-

مي المستوى المحلي واإلقلیمي والعال
فتح مجاالت متعددة وواسعة -

للمخرجات التعلیمیة 
ق انشاء اقتصاد تكاملي في السو-

المحلي 

ـ التشریعات والقوانین1
مرونة التشریعات

ـ توحید األنظمة في جانب اإلستثمار2
تبسیط اإلجراءات 

المحفزات اإلستثماریة 
توفیر حوافز للقطاعات المستھدفة

ـ صعوبة التمویل المالي بسبب اإلجراءات  3
تبسیط اإلجراءات 

توفیر الحلول المالیة المرنة 
إنشاء صندوق مالي لتطویر المشاریع  

ـ االحتكار 4
تشجیع التنوع والمنافسة 

تنویع الوكاالت  

ـ التجارة المستترة 5
تشدید تطبیق القوانین 

تحدیث القوانین والتشریعات 

توفیر شراكات ـ قلة الخبرة في المشاریع الریادیة 6
اإلستشارات،التأھیل، التدریب،التمكین 



النتائج المرجوة

تدویر األموال 
محلیا

لتكتالت منافسة ا
الخارجیة

فتح مجاالت 
عمل واسعة 
تتناسب مع 
م مخرجات التعلی

إیجاد اقتصاد 
ابتكاري قادر 
على اإلبداع 
ومستدام 

ایجاد بیئة 
اقتصادیة 
تنافسیة 



مؤشرات قیاس محاور المبادرة

المحور 
األول

وظیفة خالل الثالث أسابیع األولى للمبادرة 300توفیر عدد 

طلبات لكل وظیفة لدخول الفرز األول 5وظیفة بمعدل 300مقابلھ لعدد 1500فرز عدد 
للمقابالت خالل فترة شھر واحد من إنطالق المبادرة 

وظیفة جدیدة للشركات المعلنة بالمبادرة لكل ربع سنوي500إستھداف توفیر فرز عدد 

شركھ لكل شھر15الى 10إستھداف رفع الشركات المساھمة المعلنة للمبادرة بمعدل 

2021انشاء صندوق أو محفظة إستثماریة بنھایة 



المحور 
الثاني

)خاصة أو حكومیة(2021ثالث شراكات لمؤسسات تدریب بنھایة 

2021مؤسسة إستشارات قانونیة للمبادرة والمنتسبین نھایة 

2021شراكات إستشارات فنیة وتقنیة ومالیة نھایة یونیو 

ابعة مشاریع متعثرة مالیا مع الدعم اإلداري واللوجستي والمت25إلى 10توفیر الدعم لعدد من 
2021قبل نھایة المالیة



المحور 
الثالث

لمالي عدد ثالث مشاریع إستراتیجیة لرواد األعمال وتوفیر الدعم انشاءإ
ي، في مجاالت االمن الغذائوالفني والتدریب والتمكین والمتابعة لھم 

التكنلوجیا وصناعة المجتوى، المطاعم والسیاحة

مشروع ناشئ بشكل سنوي20توفیر الدعم الفني واإلستشارات لعدد 

اء متكاملة توفر كل ما یحتاجھ رواد االعمال النش) منصة(منظومة إنشاء 
(Ecosystem)ودعم مشاریعھم 



الخدمات المقدمة من خالل منصة المبادرة 

 التوظیف المباشر واالحالل

 التدریب والتأھیل واإلستشارات

 تمكین الباحثین ورواد األعمال

 الدعم المالي

 المتابعة والتقییم المستمر

 دراسات التطویر اإلستراتیجي

توفیر بنك معلومات



آلیة تقدیم الخدمات
وصف آلیة تقدیم الخدمةالخدمة

التوظیف المباشر واإلحالل

من خالل خدمات المبادرة●

التواصل مع الشركات لرصد وظائفھم من خالل المنصة ●

تسریع عملیة الفرز واإلختیار وتوظیف اإلختیارات●

التسویق المباشر للمنصة وخدماتھا مجتمعیا ومؤسسیا ●

إستخدام الذكاء الصناعي في عملیات التوظیف والفرز والردود ●

توفیر بیانات تفید بما تم تنفیذه●



تمكین الباحثین عن عمل ورواد األعمال 

)  التدریب والتأھیل واإلستشارات(

توفیر برامج تدریب وتأھیل المنتسبین للمبادرة ●

توفیر شراكات وبیوت خبرة في برامج تأھیل وتمكین الباحثین عن عمل والمشاریع الریادیة ●

تمكنة وذات توفیر برنامج وفریق مختص بالتأھیل والمتابعة والتقییم من خالل مؤشرات األداء لتعزیز مخرجات مبادرة م●

ثقة ومصداقیة یعتمد علیھا

دراسة وتقییم المشاریع المقدمة قبل الشروع بھا ●

الدعم المالي  
توفیر مصادر للدعم المالي كمستثمرین أو متبرعین محلیین ●

تنسیق موارد تدفق مالي داعمھ ومستدامھ ●

المتابعة والتقییم المستمر 
وري توفیر مؤشرات أداء لمتابعة عمل المبادرة بحسب نوعیة الخدمة المقدمة ورفع تقاریر شارحة للنتائج بشكل د●

إستحداث قائمة متابعة وتقییم األداء دوریة ●

ریادة األعمال  

إنشاء برنامج تكاملي یدعم مشاریع ریادة األعمال●

تبني أفكار الشباب من مشاریع رائدة لتحویلھا إلى مشاریع قائمة ومدعومة●

إستھداف مشاریع إستراتیجیھ تطویریھ مستدامھ ●



المخرجات والنتائج المتوقعة

)األرقام المعلنة(تقلیص عدد الباحثین عن العمل 1.

)إستمارة المتابعة والتقییم(رفع مستوى كفاءة الشباب العماني وتمكینھ في سوق العمل 2.

)التمكین والتأھیل(تعزیز قدرات الشباب العماني 3.

)تزاید نسبة األعمال الریادیة الناجحة(بیئة عمل تنافسیة بین رواد االعمال 4.

)ة ونسبة القبول فیھانسبة الوظائف في المنص(بیئة عمل تنافسیة بین أصحاب الشركات والمستثمرین في تبني توظیف وتمكین الشباب العماني 5.

)توافر مشاریع جدیدة لكل إقتصاد(اقتصاد منافس ومتنوع وقوي وقائم على التقنیة واالبتكار والذكاء االصطناعي 6.

)استھداف مشاریع إعادة التدویر والطاقة المتجددة(اإلنتقال من مستوى اإلقتصاد الریعي إلى إقتصاد صناعي ومن ثم تكنولوجي 7.

التركیز على اإلستثمار في القطاع السیاحي 8.



قیاس عائد االثر على المبادرة
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