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البرامج اإلستراتيجية هي: 
“اإلطــار الــذي تقــوم مــن خاللــه الجهــات الفاعلــة بتصميــم 
مجموعــة مــن األنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا اعتمــادًا علــى 
مــوارد محــددة، وخــالل فتــرة زمنية معينــة، لتحقيق مجموعة 
مــن النتائــج، أو المخرجــات، أو المنتجــات، أو الخدمــات التــي 

تســاهم فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة”.

يعتبــر “مجلــد البرامــج اإلســتراتيجية” أحــد وثائــق “خطــة 	 
التنميــة الخمســية العاشــرة )2025-2021(، وجــزء ال يتجــزأ 

مــن الوثيقــة الرئيســية للخطــة.
تســتهدف هــذه البرامــج تحديــد آليــات المســاهمة فــي 	 

الســنوات  2040.خــالل  عمــان  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق 
القادمــة  الخمــس 

يتضمــن المجلــد 430 برنامجــًا موزعــة وفقــًا ألولويــات 	 
.”2040 “ُعمــان  المســتقبلية  الرؤيــة 

مفهوم البرامج اإلستراتيجية

يعــود تبايــن توزيــع عــدد البرامــج وفــق األولويــات 
واألهــداف المختلفــة إلــى عــدد الجهــات المســئولة 
الجهــات  وكذلــك  البرامــج  وتقديــم  اقتــراح  عــن 
عــدد  زاد  فكلمــا  البرامــج،  تنفيــذ  عــن  المســئولة 
إحــدى  أهــداف  تنفيــذ  فــي  التــي تســاهم  الجهــات 

المقترحــة. البرامــج  عــدد  زاد  كلمــا  األولويــات، 
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االستمارات التي تم االعتماد عليها إلعداد البرامج 
اإلستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة

لألولويــات  الراهــن  الوضــع  تحديــد   
المختلفــة اعتمــادًا علــى الوثائــق الخاصــة 
 ”2040 “ُعمــان  المــدى  بالرؤيــة طويلــة 
مــع تحديــث مــا ورد فيهــا مــن معلومــات 

وبيانــات. 

 االستمارة 

األولى

تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ األهداف 
اإلستراتيجية لألولويات المختلفة خالل 

السنوات الخمس القادمة، مع ترتيب 
هذه التحديات من حيث:

التكلفة 	 
الوقت 	 
األثر المترتب على التعامل معها	 

 االستمارة 

الثانية

إعــداد البرامــج اإلســتراتيجية التــي تســاهم فــي التغلــب علــى التحديــات التــي تــم تحديدهــا 
باســتخدام االســتمارة الثانيــة، وتســاهم أيضــًا فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة. كمــا اســتهدفت 

ــد: ــى تحدي ــة عل ــة ذات الصل ــة مســاعدة الجهــات المعني االســتمارة الثالث

 االستمارة 

الثالثة

1

3

2

مؤشــرات قيــاس األداء الذكيــة علــى مســتوى المدخــات لمتابعــة توفيــر العوامــل 	 
الرئيســية الازمــة لتنفيــذ البرامــج )مــوارد ماليــة وماديــة وبشــرية(.

مؤشــرات لمتابعــة تحقيــق البرامــج لنتائــج ماديــة ملموســة تســاهم فــي تحقيــق 	 
للرؤيــة اإلســتراتيجية  األهــداف 

مؤشــرات لتقييــم األثــر أو النتائــج المترتبــة علــى تنفيــذ البرامــج اإلســتراتيجية، والتــي 	 
تظهــر بعــد فتــرة زمنيــة أطــول.

اســتخدمت مجموعــات العمــل فــي فريــق إعــداد الخطــة الخمســية العاشــر 3 اســتمارات لتشــخيص 
الوضــع الراهــن، ولتحديــد التحديــات التــي تواجــه تحقيــق األهــداف طويلــة المــدى وترتيبهــا بحيــث يتــم 
وضــع الحلــول أو البرامــج التــي تتغلــب علــى هــذه التحديــات فــي األجــل القصيــر )لســرعة جنــي الثمــار(، 
ودون إضافــة أعبــاء ماليــة علــى الموازنــة العامــة للدولــة )إعطــاء أولويــة للبرامــج منخفضــة التكلفــة 
أو تلــك التــي تمــول مــن مصــادر تمويــل مختلفــة(، بشــرط أن تكــون هــذه البرامــج ذات تأثيــر كبيــر فــي 

التعامــل مــع التحديــات المختلفــة.

5



برامج تركز على حوكمة 
وإدارة قطاع معين.

برامج تستهدف االستدامة 
المالية ومصادر التمويل.

برامج لتنمية القدرات 
وتطوير نظم العمل.

برامــج فنيــة تخصصيــة تتمثــل فــي رفــع 
المتاحــة،  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة 
واألجنبــي  المحلــي  االســتثمار  وجــذب 

وغيرهــا. البيئــة  علــى  والحفــاظ 

برامج تركز على تطوير اإلطار 
التشريعي والمؤسسي والتنظيمي

تقسيم البرامج 
اإلستراتيجيـة بخطة التنمية 

الخمسية العاشرة
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76
برنامج

أولوية التعليم والتعلم والبحث 
العلمي والقدرات الوطنية

اسم البرنامج

 تحديث منظومة البرامج اإللكترونية ورفع كفاءتها1

 مركز متخصص بتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة2

 تطوير خدمات التوجيه المهني واإلرشادي واإلعالم والعمل الكشفي3

 مركز التعليم والتدريب والقدرات والبنى األساسية اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي4

 مركز قياس القدرات للطلبة الراغبين في االلتحاق بالتعليم العالي5

 شراكات أكاديمية مع الجامعات العالمية والمنظمات الدولية والمدارس لتبادل الخبرات ونقل المعارف6

 اختبار الخليل للغة العربية7

 بناء نظام فاعل للحوكمة بوزارة التربية والتعليم8

 تطوير هيكل النظام التعليمي بوزارة التربية والتعليم9

 اتحاد المدارس الخاصة مساهم في تنظيم خدمات التعليم المدرسي وشراكة مستدامة وفاعلة10

 تطوير منظومة التقويم التربوي11

 المنظومة الموحدة للتعليم العالي 12

 مبادئ الحوكمة مطبقة والمساءلة اإلدارية والمالية مفعلة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 13

 إطار مؤهالت للتعليم التقني والمهني مطبق ومفعل 14

 مشروع تعزيز مكانة الجامعات في التصنيف العالمي للجامعات 15

 منظومة وطنية لحوكمة التدريب الخاص في سلطنة عمان16

 تطوير المناهج وتحديث الخطة الدراسية 17

 برامج استكمال تكييف مناهج التربية الخاصة وتطوير أدوات تشخيص الطلبة 18

 رفع كفاءة منظومة اإلشراف التربوي 19

 االستمرار في رفع كفاءة الموارد البشرية ورفع نسبة التعمين 20

 وحدة تدريبية بوزارة التنمية االجتماعية للتدريب المهني للمعلمين لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الطفولة المبكرة 21
واإلعاقة

 البنية التحتية للكليات المهنية متطورة لزيادة الطاقة االستيعابية 22

 الكفاءات الوطنية في مجال ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي متطورة وممكنة 23

 نظام شامل للتقويم المنتظم ألداء أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي24

 مركز متخصص للتدريب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لألكاديميين25

 دعم االبتكار التعليمي26
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أولوية التعليم والتعلم والبحث 
العلمي والقدرات الوطنية

اسم البرنامج

 دبلوم مهني لتطوير كفاءة مسؤولي إدارات الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية27

 تطوير منظومة االبتكار والريادة28

 حاضنات علمية في مؤسسات التعليم العالي29

 برامج البحوث اإلستراتيجية في المجاالت ذات األولوية الوطنية 30

 نشر الوعي وتعزيز ثقافة البحث العلمي والتطوير واالبتكار 31

 المسح الوطني اإللكتروني لمؤشرات البحث والتطوير32

 الصندوق الوقفي لدعم البحث العلمي واالبتكار في جامعة السلطان قابوس33

 البنية الرقمية وثقافة الرقمنة مفعلة في قطاع البحث والتطوير واالبتكار34

 الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم مطورة ومفعلة35

 حاضنات األعمال بمجمع االبتكار مسقط36

 مؤسسة إيجاد لتفعيل الشراكة بين القطاع األكاديمي والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة37

 أكاديمية الملكية الفكرية38

 المكتب الوطني للملكية الفكرية39

 برنامج الكراسي البحثية في المجاالت ذات األولوية الوطنية40

 مشروع البحوث التطبيقية والبينية والمتعددة التخصصات41

 كرسي البحث واالبتكار في مجال المدن الذكية بجامعة السلطان قابوس42

 الكرسي البحثي ألنظمة وتطبيقات الذكاء االصطناعي بجامعة السلطان قابوس43

 كرسي بحثي في علوم البيئة البحرية ومصائد األسماك 44

 كرسي بحثي في مجال البيئة والصحة والمخاطر45

 كرسي بحثي في دراسات الطاقة والتقنيات الحديثة46

 مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية مفعل وممكن47

 مركز أبحاث الجينوم بجامعة السلطان قابوس48

 مركز وطني ألبحاث إدارة األزمات49

 استشراف المستقبل للتقانة50

 خطة وطنية إلعداد المهندسين والباحثين في المجاالت التكنولوجية والعلمية51

 حاضنات ريادة أعمال وواحات التكنولوجيا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لدعم أسس التنمية االقتصادية52

 الجهاز اإلداري واألكاديمي في الكليات المهنية قادر على توفير بيئة محفزة لالبتكار وريادة األعمال 53
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 تشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين وتوفير الفرص والدعم لهم للقيام بمشاريع عمل خاصة من خالل تعزيز مهارات ريادة 54
األعمال لديهم

 إنشاء واحات التكنولوجيا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لدعم أسس التنمية االقتصادية القائمة على القيمة 55
المضافة

 ريادة األعمال واالبتكار 56

 إنشاء محرك قبس باللغة العربية57

 استكمال وتطوير البنية األساسية وحماية األصول المملوكة لوزارة التربية والتعليم58

 تنويع مصادر التمويل59

 رفع كفاءة اإلنفاق60

 المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج"61

 تحفيز الجامعات الخاصة للتحول لجامعات وقفية / أهلية62

 التمويل المؤسسي للبحوث المبني على الكفاءة والتنافسية63

 شراكة قائمة بين القطاعين الحكومي والخاص لإلنفاق على البحث والتطوير واالبتكار64

 برنامج وطني لرعاية الموهوبين 65

 دعم وبناء القدرات البحثية واالبتكارية المؤسسية والفردية66

 مشروع تعزيز مهارات مخرجات التعليم العالي لتوائم سوق العمل67

 منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل68

 أكاديمية عمان للقيادة69

 برنامج تدريبي من أجل التوظيف والتطوير للباحثين عن العمل 70

 مسار التلمذة المهنية مفعل بالتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العالقة71

 الرخصة المهنية للمدرب المعتمد72

برامج تعليمية وتدريبية جديدة في مجاالت الطاقة المتجددة واللوجستيات 73

 المهارات األساسية لخريجي التعليم العالي متطورة وتلبي متطلبات سوق العمل )إعداد(74

تعزيز الدورات التدريبية القصيرة والمتخصصة لضمان النمو والتطوير الوظيفي75

 زيادة عدد البعثات الدراسية على مختلف المستويات الوظيفية )إداريين، فنيين، محاضرين(76

اسم البرنامج

أولوية التعليم والتعلم والبحث 
العلمي والقدرات الوطنية
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اسم البرنامج

6
 التغطية الصحية الشاملة1

حوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة2

منظومة التخطيط والتمويل لقطاع الصحة أكثر كفاءة ويتصف باالستدامة3

 تنمية الموارد البشرية من أجل الصحة4

 استدامة توفر المنتجات والمعدات الطبية والصيدالنية5

 التحول الرقمي في القطاع الصحي6

برامج

أولوية الصحة
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ا من خالل المشاركة في المحافل الدولية1  الثقافة العمانية معروفة عالميًّ

ا2  معرض وفعاليات “يوم ُعمان” في المتاحف الرائدة عالميًّ

ا3  إنشاء “ركن ُعمان” في المتاحف الرائدة عالميًّ

 الفهرس الوطني الموحد للمخطوطات العمانية4

 مواقع التراث العالمي جاهزة ومؤهلة5

 إنشاء مركز احتياطي متكامل لحفظ الوثائق والمحفوظات والمخزون الوثائقي للتراث الثقافي غير المادي6

 برنامج “يشهدون” لتوثيق التاريخ الشفوي7

 برامج دراسات وأبحاث التربية على المواطنة متاحة ومنشورة8

 دوري األلعاب والرياضات التقليدية9

 برنامج الحواضر والبوادي: هويتنا مواطنة وأخالق10

ا11  نشر وتوثيق الفنون الُعمانية عالميًّ

رفع حصيلة المستوى الثقافي في المجتمع العماني 12

 مركز الدراسات الحضارية العمانية 13

 الموسوعة العمانية للفنون التقليدية 14

 حوكمة المكتبات والمراكز الثقافية األهلية في السلطنة 15

 تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والعام للرعاية والتعليم والتوعية16

17 
ٍ
 تهيئة بيئة مناسبة لفئة الشباب لممارسة الفنون على مستوى عال

 قدراتنا الوطنية متميزة في مجال التراث الثقافي 18

 بيانات إحصائية حول واقع التراث والسياحة في السلطنة منشورة ومتاحة ومحدثة 19

 تعزيز التربية القيمية والمواطنة واالتجاهات اإليجابية والعمل التطوعي 20

 إنشاء متاحف جديدة وتطوير القائمة منها ومتاحف خاصة في القالع والحصون21

 مركز ثقافي في كل من والية خصب ووالية البريمي 22

 استثمار مستدام للتراث الثقافي الُعماني 23

 المعالم األثرية والتاريخية مرممة ومصانة24

45
برنامج

أولوية المواطنة والهوية 
والتراث والثقافة الوطنية

اسم البرنامج
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 اآلثار الُعمانية موثقة ومحفوظة ومصانة25

 تعزيز سياحة المغامرات من خالل تطوير المواقع التراثية السياحية والمكونات الثقافية في السلطنة26

 الترويج السياحي من خالل الفعاليات27

 إنشاء حاضنة لتشجيع االستثمار في مجاالت التراث والحرف والفنون28

 تعزيز “االقتصاد اإلبداعي” في السلطنة29

  الوطني لتنمية القطاع الحرفي والعاملين فيه 30

 إنشاء مركز وطني للبحث والتجريب واالبتكار والتصميم لتطوير الصناعات الحرفية 31

 الحملة الوطنية لحماية وصون المفردات الزخرفية والتشكيلية الخاصة بالصناعات الحرفية32

 الفنون الُعمانية تجذب االستثمار الوطني واألجنبي33

 مركز الفنون الجميلة34

 استشراف سوق العمل في قطاع الفنون35

 بوابة عمان اإللكترونية للثقافة36

 تحفيز النتاج الفكري العماني والفعاليات الثقافية لرعاية المبدعين العمانيين37

 إعداد ونشر دراسات متخصصة حول فنون من البيئة العمانية38

 رسالة سالم39

ا40  إبراز الفنون العمانية وترويجها عالميًّ

 حمالت توعوية مكثفة في مجال المواطنة والهوية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان41

 حوكمة قطاع الفنون العمانية وصونها42

 تعزيز مساهمة القطاع الخاص في االستثمار اإلعالمي43

 تطوير مستوى األداء في اإلعالم البرلماني واالقتصادي 44

 االتصال واإلعالم )حوارات اقتصادية-قصص نجاح ملهمة(45

اسم البرنامج

أولوية المواطنة والهوية 
والتراث والثقافة الوطنية
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 منظومة حماية اجتماعية متكاملة1

 االستدامة المالية لنظم التأمين والتقاعد الحكومي2

ا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان3  سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّ

 مهرجانات رياضية ثقافية لذوي اإلعاقة4

 المخططات العمرانية لمختلف استعماالت األراضي متاحة وقابلة للتنفيذ5

 وحدات سكنية ألسر الضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود متاحة من خالل المساعدات السكنية6

 وحدات سكنية ألسر الضمان االجتماعي وذوي الدخل المحدود متاحة من خالل قروض سكنية ميسرة7

 مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في االقتصاد الوطني8

 مركز وطني لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمسئولية المجتمعية9

 مشاركة فعالة للقطاع الخاص في إقامة مشاريع إسكانية لتنمية المجتمع10

 مشاركة ودعم المجتمعات الواقعة بجانب أنشطة قطاعي الطاقة والمعادن11

 اتحاد لجمعيات لألشخاص ذوي اإلعاقة مؤسس وفعال 12

ا 13 ا وعالميًّ ا وإقليميًّ  بنية أساسية متطورة وداعمة لتنافسية النشاط الرياضي في السلطنة محليًّ

 إطار تشريعي يحكم متابعة النشاط التجاري في القطاع الرياضي 14

 لوائح وأنظمة تشريعية تنظم العمل التطوعي في المجال الرياضي بالسلطنة 15

 شراكة مع المنظمات الرياضية الدولية لتبادل الخبرات16

 شباب ممكن ومؤهل لتمثيل السلطنة في الفعاليات الرياضية الشبابية الخارجية 17

 القيادات الرياضية مؤهلة للعمل في الهيئات الرياضية الخاصة 18

 ناشئون مدربون ومؤهلون لتمثيل السلطنة في الرياضات األولمبية 19

 رياضيون ذوو مستوى عال مؤهلون لتحقيق بطوالت أولمبية 20

 مهرجانات رياضية ترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية21

26
برنامج

أولوية الرفاه والحماية 
االجتماعية

اسم البرنامج
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اسم البرنامج

 حمالت ترويجية لنمط حياة صحي من خالل الرياضة سنوية 22

 التسويق الرياضي لدعم البرامج والمنشآت الرياضية والثقافية 23

 دعم اإلعالم التنموي في المجال الرياضي والشبابي24

 أصول حكومية مستدامة ومتطورة25

 استدامة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وإستاد السيب الرياضي26

حوكمة وتنظيم قطاع الشباب1

تعزيز المشاركة الشبابية2

 تطوير القدرات والمهارات الشبابية3

3
برامج

أولوية تطوير قطاع 
الشباب

أولوية الرفاه 
والحماية االجتماعية
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محور االقتصاد 
والتنمية

أولويات

برنامج إستراتيجي165
6
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جهة حكومية ممكنة وفاعلة ومسئولة عن تنسيق القرارات االقتصادية1

ورقة سياسات اقتصادية واضحة وسياسات مالية ونقدية وقطاعية متسقة وفعالة2

 منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة والتقييم أكثر كفاءة والزاًما3

منظومة أكثر تطوًرا وكفاءة إلدارة المالية العامة4

 قواعد شفافة وأكثر وضوًحا وعدالة الختيار الكفاءات القادرة على إدارة الشأن االقتصادي بكفاءة5

 تشريعات اقتصادية متطورة وداعمة لتحفيز النشاط االقتصادي وتنافسيته6

اسم البرنامج

6
برامج

أولوية القيادة واإلدارة 
االقتصادية
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اسم البرنامج

برنامج

أولوية التنويع االقتصادي 
واالستدامة المالية

 صناعات جديدة ذات تقنيات عالية1

 القيمة المضافة المحلية لقطاع الصناعة2

 دراسات جدوى متطورة وخطط ترويجية لمشاريع اقتصادية في قطاعات التنويع المختلفة3

 تطوير البنى األساسية للموانئ4

 متابعة أداء وتنافسية قطاع الخدمات اللوجستية5

 إطالق منصة وطنية مجمعة لخدمات الموانئ6

 إطالق منصة التشاور مع القطاع الخاص حول قضايا المنافذ الحدودية7

 ريادة األعمال واالبتكار8

 مبادرة استشراف المستقبل للتقانة9

 حملة “استثمر في عمان” و “استورد من عمان”10
 سياسات وآليات متطورة ألنشطة االقتصاد األخضر والدائري11
 برامج لتحفيز بيئة عمل قطاع التقنية واالتصاالت 12
 تقدير مساهمة قطاع التقنية واالتصاالت في الناتج المحلى اإلجمالي 13
 تطوير اإلستراتيجيات الخاصة بإدارة وتنظيم قطاعات النقل 14

 مصادر تمويل ذاتية مستحدثة لقطاع النقل من خالل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 15

 تمكين الشركات الناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة16

 القيمة المحلية المضافة لمشاريع قطاع النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 17

 البرنامج الوطني للفضاء 18

 برنامج وطني للذكاء االصطناعي والتقنيات المتقدمة 19

 تطوير محفظة الموارد المعدنية ذات األولوية 20
 تشجيع وجلب االستثمار التعديني21
 دعم مشاركة الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة 22
 دعم قيام الصناعات بالقطاعات )نفط -غاز- معادن( لتحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل 23
 تحرير سوق الكهرباء24
 بيئة اقتصاد كلي مستقرة ومتوازنة ومستدامة25

 سياسة تنويع اقتصادي انتقائية مرتبطة بتحقيق نتائج محددة26

66
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اسم البرنامج
 مكتب إدارة المشاريع الحكومية مؤسس وممكن وفعال27

 اإلنفاق اإلنمائي أكثر كفاءة من خالل ترتيب أولويات المشاريع بما يتوافق مع الوضع المالي الراهن28
 اإلنفاق اإلنمائي على المشاريع الجاري تنفيذها أكثر كفاءة وفعالية في قطاع الطرق29
 ترشيد اإلنفاق الجاري 30
 تطبيق ضريبة القيمة المضافة 31

 رفع كفاءة جهاز الضرائب32

 تطوير وتطبيق ضريبة الدخل على األفراد ذوي الدخل المرتفع33
 تعزيز كفاءة اإلنفاق اإلنمائي34
 إعادة توجيه دعم الخدمات الحكومية35
 رفع تدريجي لدعم الكهرباء36

 مراجعة رسوم الخدمات الحكومية37
 إدارة وحوكمة رشيدة للتنمية الصناعية38
 مختبرات المواصفات والمقاييس تدار بكفاءة بواسطة القطاع الخاص39
 النظام العماني للمطابقة وللمعايرة القانونية متطور ومفعل ويعمل بكفاءة40
 تحرير اإلطار التنظيمي لقطاع التقنية واالتصاالت41
 إجراءات ورسوم فترة زمنية موحدة لصالحية ترخيص بدء النشاط التجاري42
 تطوير آليات حوكمة قطاع الصناعة43
 تحفيز السوق المحلي لألمن السيبراني 44
 جذب أنشطة تقنية المعلومات واالتصاالت عالية القيمة45

 تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن46
 تطوير منظومة الرقابة والتفتيش لقطاع التعدين47
 توفير بيئة عمل مناسبة بوزارة الطاقة والمعادن وتأهيل الكادر البشري القائم بها لتعزيز قدرات الوزارة48
 التحول الرقمي لقطاع الصناعات التحويلية مفعل ويعمل بكفاءة49

 قطاع الصناعة التحويلية أكثر تطوًرا وتقدًما50
 تحفيز صناعة وخدمات األمن السيبراني في السلطنة51
 خطة استثمار وتنفيذ بنية أساسية وطنية موحدة للنطاق العريض52

 التحول الرقمي للخدمات الحكومية 53
 تعزيز االبتكار والكفاءة المؤسسية واألنظمة األساسية المركزية والمشتركة في المؤسسات الحكومية54

 خدمات مركز البيانات الوطني والخدمات السحابية الحكومية55

 إدارة تراخيص البرمجيات العالمية الموحدة للمؤسسات الحكومية 56

 تأسيس المركز الوطني للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر57

 توفير خدمات شبكة عمان الحكومية من كافة مزودي الخدمة58

 تطوير منصة التكامل اإللكتروني59

 تأمين وتطوير المواقع اإللكترونية والشبكات60

 اعتماد التقنيات والبرامج وتنمية االبتكار في األمن السيبراني61

 تطوير منظومة التصديق اإللكتروني الوطني62

 الترويج لُعمان كمركز إلدارة الطوارئ63
 إطالق منصة التناقص اإللكتروني64
 توفير بنية أساسية وتقنية متطورة تتوائم مع التحول الرقمي للخدمات 65

 تفعيل دور الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء66
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برنامج

أولوية سوق العمل 
والتشغيل 19

 تأسيس المركز الوطني للدراسات االستشرافية لمستقبل سوق العمل1

 وحدة المؤهالت الوطنية مؤسسة وتعمل بكفاءة2

 إطار عمل وطني موحد لمهارات وكفاءات المستقبل مطبق بكفاءة عالية3

 قاعدة بيانات متكاملة لرأس المال البشري في السلطنة معتمدة وفعالة4

 برنامج تدريبي وتأهيلي متخصص لرواد األعمال مطبق حسب القطاعات وبالتعاون مع الجهات المعنية5

 اإلستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية6

 صندوق األمان الوظيفي7

 تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل8

 قطاع اإلنشاءات يوفر فرًصا وظيفية للعمالة الوطنية من خالل أتمتته9

 ثقافة وتوجهات أساليب العمل المستقبلي مطبقة على نطاق واسع10

 ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية العاملة في قطاعات الطاقة والمعادن11

 إعادة تشكيل وتفعيل اللجان القطاعية وتحديد تبعيتها واختصاصاتها ومهامها 12

 آلية جديدة لتعمين الوظائف مطبقة بفعالية 13

 إستراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية معتمدة ومطبقة 14

 برامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص تشغيلهم 15

 مشروع التدريب المقرون باإلحالل مطبق بكفاءة16

 مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل 17

 تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل 18

 منظومة حوكمة سوق العمل والتشغيل متطورة ومطبقة بفعالية 19

اسم البرنامج

20



برنامج

أولويــــة القطاع 
الخاص واالستثمار 

والتعاون الدولي 17
 استثمار وطني وأجنبي متزايد في كافة قطاعات التنويع االقتصادي1

 دعم المبادرات لترويج السلطنة والهوية التسويقية2

 تعزيز وتنويع المحافظ اإلقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض3

 تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة االستثمار4

 مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي5

 قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مفعل ومطبق بفعالية ومتضمن تعريف وضوابط موحدة لها6

 ثقافة العمل الحر أكثر انتشاًرا وقطاع الخدمات المستقلة وقطاع األعمال المهنية والحرفية أكثر تطوًرا7

 برامج متطورة للقيمة المحلية المضافة وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة باألمانة 8
العامة لمجلس المناقصات

 حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من التعثر بسبب الظروف االقتصادية الراهنة9

 تصعيد المؤسسات المتوسطة وتحفيزها لتكون مؤسسات كبيرة وأخرى صغيرة لتكون متوسطة10

 توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األسواق اإلقليمية والعالمية11

 منطقة اقتصادية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات تخصيصية متوفرة في المحافظات 12

 تحفيز الشراكة بين القطاع الخاص الوطني واألجنبي والقطاع العام لتطوير مشاريع البنية األساسية 13

 ترشيد الكلفة التشغيلية للمشغلين بما يتواءم مع معايير الصحة والسالمة والبيئة 14

 رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط االقتصادي 15

 البرنامج الوطني لتحفيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات المتقدمة16

 المشاركة في المؤتمرات والمعارض االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية بشكل مستمر 17

اسم البرنامج
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برنامج

أولوية تنمية المحافظات 
والمدن المستدامة 28

اسم البرنامج
 الالمركزية االقتصادية مطبقة في المحافظات1

 إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية االقتصادية من خالل تعزيز الالمركزية االقتصادية2

 خدمات عامة متطورة وأكثر جودة وكفاءة على مستوى المحافظات3

 منظمات المجتمع المدني وفروعها بالمحافظات مؤهلة للمشاركة بفاعلية في التنمية اإلقليمية الشاملة4

 خطة شاملة لتطوير مشاريع الصرف الصحي بالمحافظات5

 خطة شاملة لتطوير مشاريع نقل وتوزيع المياه بالمحافظات6

 مخططات التنمية السياحية منفذة في عدد من المحافظات7

 خدمات إلكترونية محلية أعلى جودة وأكثر كفاءة8

 تطوير المشاريع الخدمية9

 مبادرة نظام إدارة أصول الـــطرق10
 البرامج التخطيطية والخطط المكانية11
 مباني مراكز المحافظات وجهة حضارية مشرفة 12
 مبادئ الحوكمة المحلية مطبقة بكفاءة على مستوى المحافظات 13
 تأهيل المجالس البلدية بما يتناسب والدور المناط لها 14

 مكاتب المحافظين مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والممكنة 15

 تعزيز وتمكين دور الشراكة المجتمعية16

 سكنية وتجارية مخططة وجاهزة لالستثمار العقاري 17
ٍ

 أراض

 مدن وأحياء سكنية بالمحافظات مؤهلة للتعامل مع التغيرات المناخية 18

 رفع مرونة مدينة مسقط في التصدي لألنواء المناخية 19

 منظومة متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة في كافة المحافظات 20
 الريادة في تقديم نموذج للمدينة المستدامة النابضة بالحياة21
 تعزيز الرفاه االجتماعي من خالل تقديم الخدمات المستدامة 22
 المدن والمحافظات الذكية 23
 منظومة متطورة للنقل من وإلى المحافظة وداخلها24
 منظومة نقل واتصاالت ذكية ومتطورة داخل المدن الرئيسية باستخدام التكنولوجيا الحديثة25

 رفع كفاءة وسائل النقل26

 تأهيل وإصالح الطرق والجسور وتحويل معابر األودية السطحية إلى عبارات صندوقية27

 إدارة وتشغيل النموذج الوطني للنقل28
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اسم البرنامج
 جائزة اإلجادة في التحول الرقمي1

 رفع الوعي بأهمية االقتصاد الرقمي في النشاط االقتصادي2
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تعتبــر هــذه اآلليــة ملزمــة لكافــة الجهــات المعنيــة ذات 
اإلســتراتيجية  البرامــج  تنفيــذ  لضمــان  وذلــك  الصلــة 
الخطــة  أهــداف  لتحقيــق  وضروريــة  أساســية  كخطــوة 

والرؤيــة.
يســتلزم علــى كافــة الجهــات المعنيــة ذات الصلــة توفيــر 
البرامــج  هــذه  تنفيــذ  لنجــاح  الازمــة  المقومــات  كافــة 
التنفيــذ  تواجــه  التــي  العقبــات  وتذليــل  اإلســتراتيجية 

الفعــال. 
فــي ضــوء األوضــاع االقتصاديــة والماليــة الراهنــة، يتعيــن 
علــى الجهــات المعنيــة ذات الصلــة عنــد تحويــل البرامــج 

إلــى خطــط تنفيذيــة التركيــز علــى:

التطوير التشريعي والمؤسسي والتنظيمي 	 
بناء القدرات والتحول الرقمي والحوكمة	 
النحــو الــذي يتماشــى مــع التوجيهــات الســامية والخاصة 	 

االســتثمارات  بجلــب  يعنــى  وطنــي  برنامــج  بإطــالق 
الصــادرات. وتعزيــز  الخاصــة 

القطــاع 	  ثقــة  لكســب  المبذولــة  الجهــود  اســتمرار 
الخــاص ليتولــى الجــزء األكبــر مــن تنفيــذ البرامــج، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالشــق اإلنشــائي، أو مــن خــالل مشــاريع 

والخــاص. العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 

آلية تنفيذ البرامج اإلستراتيجية 
بخطة التنمية الخمسية العاشرة 

)2021-2025(

الهدف: 
ذات  المعنيــة  الجهــات  كافــة  بيــن  التنســيق 
الصلــة بتنفيــذ هــذه البرامــج وبتحقيــق أهــداف 
عمــان  المســتقبلية  الرؤيــة  وأهــداف  الخطــة 

.2040
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الخطوات الالزمة لتفعيل آلية تنفيذ 
البرامج اإلستراتيجية في إطار خطة 

التنمية الخمسية العاشرة
)2021-2025( 

موافاة كافة الجهات بالنسخة األخيرة من مجلد البرامج اإلستراتيجية بشكل 	 
الكتروني، وكذلك نموذج تحويل البرامج إلى خطة عمل تنفيذية. 

اإلستراتيجية 	  البرامج  بتنفيذ  المعنية  للجهات  الالزم  الفني  الدعم  تقديم 
لخطة التنمية الخمسية العاشرة، إذا لزم األمر الستكمال النماذج المعتمدة 

واستيفاء البيانات المطلوبة
المشاركة مع وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات والجهات المعنية 	 

ذات الصلة إعداد وتطوير منظومة التخطيط اإللكترونية للربط بين الجهات 
المعنية بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة من خالل منصة واحدة تسمح بتحميل 
المستقبلية  الرؤية  أولويات  بأهداف  وربطها  اإلستراتيجية  البرامج  كافة 
جهة  لكل  يسمح  إلكتروني  نموذج  إلى  المشاريع  تنفيذ  نموذج  ولتحويل 
التنفيذ  متابعة  من  االقتصاد  لوزارة  ويسمح  إلكترونيًا  بياناتها  بتحميل 

بسهولة ويسر.
المساهمة بالتنسيق مع وزارة المالية للتأكد من ربط البرامج اإلستراتيجية 	 

لتولي  مشترك  عمل  فريق  وتشكيل  واألداء«  البرامج  »موازنة  بمنظومة 
متابعة هذه المهمة، وبمشاركة وزارة العمل لتحديد مؤشرات تقييم األداء 

المؤسسي والفردي للجهات المعنية ذات الصلة.  
)بخالف 	  اإلستراتيجية  البرامج  تنفيذ  لمتابعة  سنوي  دوري  تقرير  إعداد 

المتابعة التي تتم باستخدام مؤشرات قياس األداء(.

تحويل هذه البرامج إلى خطة عمل تنفيذية سنوية استرشادًا بالنموذج المعد 	 
اإلنشائية  وغير  اإلنشائية  المشاريع  تحديد  خالل  ومن  االقتصاد  وزارة  من 

الالزمة.
التي 	  التحديات  مع  والتعامل  المشاريع  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ 

تواجه التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والتي تشارك في 
تنفيذ المشاريع.

الجهات المعنية بتنفيذ البرامج 
اإلستراتيجية 
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وزارة االقتصاد
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