
 مبادرة وزارة االقتصاد
في تحفيز قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة



هيثم بن طارق
23 فبراير 2020م

ــطة  ــرة والمتوس ــات الصغي ــاع المؤسس ــة قط ــدرك أهمي ــا إذ ن »إنن
علــى  تقــوم  التــي  المشــاريع  ســيما  ال  األعمــال  ريــادة  وقطــاع 
وتدريــب  المتقدمــة  والتقنيــات  االصطناعــي  والــذكاء  االبتــكار 
الشــباب وتمكينهــم لالســتفادة مــن الفــرص الــذي يتيحهــا هــذا 
ــاد  ــة االقتص ــي منظوم ــية ف ــة أساس ــون لبن ــوي، ليك ــاع الحي القط
ــى متابعــة التقــدم فــي  ــا ســوف تعمــل عل ــي، فــإن حكومتن الوطن

هــذه الجوانــب أواًل بــأول«



مــع حلــول تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( وتظافرهــا مــع 
تداعيــات أزمــة أســعار النفــط, وجــدت دول العالــم نفســها أمــام حالــة مــن 
الاليقيــن إزاء مســتقبل االقتصــاد والتنميــة. فرضــت هــذه التحديــات علــى 
الســلطنة إيجــاد تدابيــر أكثــر مرونــة حيــال المتغيــرات االقتصاديــة العالمية 
التنميــة الخمســية  تنفيــذ خطــة  والمحليــة, خصوًصــا مــع الشــروع فــي 
العاشــرة )2021 – 2025( الخطــة التنفيذيــة األولــى لرؤيــة ُعمــان )2040(.

الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  لتحفيــز  االقتصــاد  وزارة  مبــادرة  تأتــي 
والمتوســطة تماشــًيا مــع الهــدف الخامــس مــن األهــداف اإلســتراتيجية 
إلــى  يشــير  والــذي   )2025  –  2021( العاشــرة  الخمســية  التنميــة  لخطــة 
“تحفيـــز النشــاط االقتصــادي بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ودعــم دور 

والمتوســطة” الصغيــرة  المؤسســات 

والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تدعــم  أن  المبــادرة  مــن  يتوقــع 
وخاصــة تلــك العاملــة فــي قطاعــات التنويــع االقتصــادي المســتهدفة مــن 
خــالل تحفيــز تعافيهــا والتوســع فــي إيجــاد الحلــول المبتكــرة لمنتجاتهــا 

وتســويق أعمالهــا وخدماتهــا.

برنامج التجارة اإللكترونية. 	
مهرجان ليالي الشتاء. 	
حاضنة الصناعات اإلبداعية )االقتصاد اإلبداعي(. 	
حاضنة الصناعات التحويلية. 	
تأسيس مؤسسات ناشئة في مجاالت التصنيع الزراعي . 	

بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
مبادرة توطين الصناعات الغذائية مع شركة مزون لأللبان. 	
المنصة التعليمية لريادة األعمال. 	
مبادرة االستشارات القانونية لمساندة المؤسسات المتأثرة . 	

بجائحة كورونا

المبادرات المتضمنة ضمن مبادرة وزارة االقتصاد في تحفيز 
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
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 برنامج
 التجارة اإللكترونية

	
والمتوســطة 	  الصغيــرة  المؤسســات  وتشــجيع  -دعــم 

والعالميــة  المحليــة  اإللكترونيــة  المنصــات  لدخــول 
وخدماتهــا. منتجاتهــا  وتســويق 

شركات متخصصة في 
الحلول التقنية

تعزيز ثقافة التحول إلى التجارة اإللكترونية.	 
تسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 	 

المتاجر والمنصات اإللكترونية المتخصصة.
تسويق منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة 	 

والمتوسطة لالنطالق نحو األسواق اإلقليمية والعالمية .

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 
أصحاب المتاجر 	 
المنصات اإللكترونية 	 

مؤسسة صغيرة 
ومتوسطة

	00 

أهداف المبادرة

الجهة المنفذة

الجهة اإلشرافية
العدد المستهدف

الفئة المستهدفة
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 برنامج

مهرجان ليالي الشتاء

فعالية سنوية تفاعلية تنفذ فترات المناسبات واألعياد  	 
عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة 	 

والمتوسطة بطريقة السوق الليلي 
فعاليات ثقافية وترفيهية لألطفال والكبار مقدمة من 	 

قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

شركات متخصصة في تنظيم 
الفعاليات والمعارض

تسويق وترويج خدمات ومنتجات المؤسسات 	 
الصغيرة والمتوسطة 

استعراض قصص نجاح المؤسسات الصغيرة 	 
والمتوسطة

إبراز واستعراض المواهب العمانية 	 
تعزيز ثقافة ريادة األعمال	 
تنمية قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيه جاذبة	 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 
الحرفيون	 
أصحاب المواهب 	 

أهداف المبادرة
الجهة المنفذة

الفئة المستهدفة

الجهة اإلشرافية
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 برنامج

حاضنة الصناعات اإلبداعية

حاضنة متخصصة في االقتصاد اإلبداعي 	 
التركيز على المجاالت ذات الميزة التنافسية العالية	 
التركيــز علــى أنشــطة اقتصاديــة تتــواءم  مــع أولويــات 	 

رؤيــة عمــان 2040 والقطاعــات المســتهدفة فيهــا

تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال 	 
الصناعات اإلبداعية

إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية 	 
وإدارية عالية في مجال الصناعات اإلبداعية

تقديم الدعم الفني والخدمات الالزمة التي تحتاجها 	 
المؤسسات من خالل التوجيه واإلرشاد واالستشارات.

اإلسهام في إحداث فرص عمل من خالل تطوير قطاع 	 
الصناعات اإلبداعية.

أصحاب األعمال والمبادرون 	 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 

في مجال الصناعات اإلبداعية  

 		

أهداف المبادرة

الجهة اإلشرافية:

العدد المستهدف

مؤسسة صغيرة ومتوسطة في 
مجال الصناعات اإلبداعية

الفئة المستهدفة
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حاضنة الصناعات التحويلية

الصناعــات 	  مجــال  فــي  متخصصــة  حاضنــة 
التحويليــة باعتبــار قطــاع الصناعــات التحويليــة 

االقتصاديــة. التنميــة  ركائــز  إحــدى 

تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال 	 
الصناعات التحويلية .

إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية 	 
وإدارية عالية في مجال الصناعات التحويلية.

تقديم الدعم الفني والخدمات الالزمة في مجاالت 	 
التوجيه واالستشارات والتسويق.

اإلسهام في صناعة فرص عمل من خالل تطوير 	 
قطاع الصناعات التحويلية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 
في مجال الصناعات التحويلية

أصحاب األفكار الصناعية المبتكرة	 

أهداف المبادرة

الجهة المنفذة

الفئة المستهدفة

الجهة اإلشرافية
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 دعــم وتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع 	 

الثــروة الزراعيــة ) الزيــوت والنباتــات العطريــة(
إيجــاد مواقــع للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة 	 

الصــرف  محطــات  مــن  بالقــرب  الزراعــي  اإلنتــاج  مجــال  فــي 
الصحــي بمختلــف الواليــات الســتغالل الميــاه المعالجــة ثالثيــا 

مــن تلــك المحطــات فــي مشــاريع التصنيــع الزراعــي.
إدخــال الصناعــات الزراعيــة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة 	 

والدوليــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي
إحداث فرص عمل ووظائف للباحثين عن عمل 	 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 	 
في قطاع اإلنتاج الزراعي

أهداف المبادرة

الجهات الداعمة

تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناشئة في 
مجاالت التصنيع الزراعي بالتعاون مع الشركة 

العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي

الفئة المستهدفة

الجهة اإلشرافية:
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تهــدف إلــى توفيــر فــرص أعمــال مختلفــة مــن قبــل شــركة 
مــزون لأللبــان تســهم فــي تمكيــن المؤسســات الصغيــرة 

والمتوسطة.

الفرص المتاحة:
تصنيع مواد التعبئة والتغليف 	 
صناعة العلب الخاصة باأللبان.	 
سيارات بيع اآليسكريم المتنقلة	 
معمل معالجة وتغليف األسمدة	 
تصنيع وبيع األسمدة.	 
مشروع تسمين وبيع المواشي	 

صناعة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين.	 
تعزيز خطط وبرامج التنويع االقتصادي.	 
تطوير رواد األعمال واإلسهام في بناء مؤسسات صغيرة 	 

ومتوسطة في هذا القطاع.
توفير الحلول التمويلية للمشاريع المنفذة.	 
الجهة اإلشرافية: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 	 

والمتوسطة الجهة المنفذة:  شركة مزون لأللبان

أصحاب المؤسسات الصغيرة 	 
والمتوسطة.

الفئة المستهدفة

الجهة المنفذةأهداف المبادرة

مبادرة توطين الصناعات بالتعاون 
مع شركة مزون لأللبان

الجهات اإلشرافية



مبادرة وزارة االقتصاد
 في تحفيز قطاع المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة 10

	
منصة تدريبية إلكترونية متخصصة في تنمية وتطوير مهارات 	 

رواد األعمال وتحسين أعمالهم
خارطة طريق توضح الخطوات العملية لنجاح المؤسسات 	 

الصغيرة والمتوسطة بأسلوب حديث مبتكر
توفر تدريب مستمر كبرنامج تأهيلي لرواد األعمال لتمكينهم 	 

من اكتساب مهارات لتطوير وتحسين أعمالهم

تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات األعمال 	 
وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، 

لتزويدهم بالمهارات األساسية إلدارة وتشغيل 
مؤسساتهم وفقا ألفضل الممارسات العالمية الرقمية.

توفير بيئة إلكترونية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات 	 
الصغيرة والمتوسطة .

مواكبة الجانب التقني في إيصال المعلومة وإكساب 	 
المهارات والمعارف .

صقل  المواهب والقدرات لدى المشاركين  وتأهيلهم من 	 
خالل حلقات العمل والدورات.

رواد األعمال والحرفيون في 	 
مختلف المحافظات بالسلطنة

المهتمون في مجال ريادة األعمال 	 

الفئة المستهدفة

أهداف المبادرة

المنصة التعليمية 
لريادة األعمال

الجهة اإلشرافية:

	0%	0%
لمي  الجانب العملي 

ِ
المحتوى الع
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سلسلة من الجلسات االستشارية السريعة 
للمؤسسات المتأثرة بجائحة كورونا كوفيد 19 

تقديم االستشارات للمؤسسات المتأثرة من جائحة 	 
كورونا كوفيد19.

دعم أصحاب المؤسسات حول كيفية التعامل مع 	 
الجوانب القانونية في ظل الجائحة.

رواد األعمال في محافظات 	 
السلطنة 

أهداف المبادرة

مؤسسة صغيرة 
ومتوسطة 	00 

العدد المستهدف

الفئة المستهدفة

مبادرة االستشارات القانونية لمساندة 
المؤسسات المتأثرة بجائحة كورونا

الجهة اإلشرافية:



economy.gov.om@moe_oman


