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  نود أن نؤكد جمددا أنه لكي تتحقق آمالنا وطموحاتنا، وتنجح خططنا وبراجمنا، فال بد من التعاون 
بني املواطنني كافة، ويف مقدمتهم القطاع اخلاص، وبني احلكومة مبختلف أجهزهتا وإداراهتا، على تنفيذ 

اخلطط والربامج املستقبلية، بروح من املسؤولية واإلدراك والوعي أبن هذا التعاون مثرته مزيد من التقدم 
والرقي، والنمو واالزدهار 

من النطق السامي حلضرة صاحب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه هللا ورعاه-



4



5

فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص

ص. ب ٢٨٧ مسقط ، ر. ب ١٠٠ سلطنة ُعمان
هاتف: ٢٤٧٤٢٢٢٧ 96٨+
فاكس: ٢٤٧٤٢٢٣٤ 96٨+

ttu@diwan.gov.om :البريد اإللكتروني
استخدام  يجوز  وال  محفوظة،  احلقوق  جميع 
أو  الكتاب،  هذا  يتضمنها  التي  املواد  من  أي 
استنساخها أو نقلها كليا أو جزئيا بأية وسيلة 

دون احلصول على إذن خطي من الناشر. 
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المحتويات

أواًل: مقدمة
ثانيًا: نبذة عن فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص

ثالثًا: املنظور االستراتيجي ألعمال الفريق
رابعًا: منظومة عمل الفريق

مرحلة التخطيط وتطوير منهجية العمل 
مرحلة بناء أرضية مشتركة  وتعزيز الثقة

 وضع محددات العمل
محددات احلوكمة

محددات العالقات املؤسسية
معايير النجاح الرئيسية

 حتديد األولويات الوطنية للشراكة
 حتديد املمكنات لتحقيق األولويات

 حتديد مناذج للمشروعات احملتملة للشراكة
مرحلة إطالق مبادرات الفريق وأعماله

  جلسات وفعاليات الفريق
  مبادرات الفريق

 مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية
البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيني
البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية

الصندوق الوطني للتدريب
 مبادرة تعزيز بيئة األعمال

 مبادرة تطوير اإلطار املؤسسي والتشريعي ملشروعات الشراكة
  الدراسات واملشاركة بإبداء الرأي

خامسًا: تطلعات فريق الشراكة
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مقدمة

حظيت الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص باهتمام كبير من قبل احلكومات واملجتمعات 
واملستثمرين ومراكز الفكر، ذلك أن عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية تستلزم حشد كافة 
إمكانات الدولة بكل ما فيها من طاقات وموارد وخبرات متاحة يف القطاعني احلكومي واخلاص، 
لذلك فإن معظم الدول تسعى على حد سواء إلى خلق النظم والتشريعات والكيانات املؤسسية 
لدعم وتفعيل الشراكة بني القطاعني  بغية حتفيز كافة قطاعات الدولة يف توجيه وإدارة وتشغيل 

املشروعات واألعمال وتنميتها يف ظل حوكمة جيدة حتقيقا للمنفعة املتبادلة.

التنمية  لتحقيق  يهدف  للدول  عاما  توجها  واخلاص  احلكومي  القطاعني  بني  الشراكة  وتعد 
وتعزيزها،  لذلك فإن جناح هذا التوجه )الشراكة( يتعدى التشريعات واألنظمة إلى إطار عمل 
شامل ومتكامل على األصعدة االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى األطر التشريعية والتنظيمية، 
وهو ما يصاحبه نظرة واسعة تُبصر حقيقة أن هذا التوجه ميّكن الدول من التصدي للعديد من 

التحديات القائمة فيها اجتماعية كانت أو اقتصادية.

ويف السلطنة، ويف ظل االهتمام السامي موالنا حضرة صاحب اجلاللة الُسلطان املعظم - حفظه 
اهلل ورعاه - بالقطاع اخلاص باعتباره شريكا فاعال ومؤثرا يف تنويع وتنمية االقتصاد، وجتسيداً 
لتلك النظرة وتكامال مع اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا املجال، جاء تشكيل فريق العمل للشراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلاص بهدف اقتراح آليات تضمن تنمية ومتكني القطاع اخلاص من 

ممارسة دوره كشريك فاعل يف تنويع وتنمية االقتصاد الُعماني.

مارس الفريق منذ إنشائه اختصاصات تعنى بتدعيم وتقوية جسور الثقة بني احلكومة والقطاع 
اخلاص ومبا يضمن إرساء أرضية مشتركة بينهما، لتمكني كال القطاعني من لعب دور محوري 
الشفافية وتكافؤ  للسلطنة على أرضية مشتركة، ويف ظل مناخ من  التنموية  تنفيذ اخلطط  يف 
الفرص، وما يقتضيه ذلك من مراجعة اإلجراءات والتشريعات احلكومية القائمة أو سن اجلديد 
منها لتعزيز مناخ األعمال، وإطالق املبادرات التنفيذية التي يكون القطاع اخلاص شريكا أساسيا 

ومباشراً بها.

وقد أثمرت اجلهود املبذولة - بفضل من اهلل - عن بلورة صورة واضحة لدور فريق العمل  يف 
تعزيز الشراكة بني القطاعني، حيث يتم ذلك وفق مفهوم يستوعب التجارب العاملية وتوصيات 
اجلهات الدولية املتخصصة، ويراعي  االحتياجات احمللية واحملددات العامة يف السلطنة، ويبني 
على اجلهود القائمة حاليا من مختلف اجلهات مبا يضع األهداف الواضحة الضرورية ملا هو 
قادم من أجل خلق روابط بني الشراكة وبني تعزيز مناخ األعمال؛ حيث لكالهما أبعاد متعددة 
ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي يف نقاط مشتركة وتستند إلى مبادئ 
الشفافية واإلفصاح واملساءلة واحلقوق املتساوية ألصحاب املصلحة. كما أثمرت هذه اجلهود عن 
حتديد املسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام املوارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر 

التمويل والتوسع يف املشروعات خللق فرص عمل جديدة ودعم النمو االقتصادي.





حفل فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص - فبراير ٢٠١٦م
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نبذة عن فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

مت تشكيل فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص يف أبريل ٢٠١٣م، بحيث يضم 
يف عضويته 6 من أصحاب املعالي كممثلني للقطاع احلكومي، و6 من أصحاب وصاحبات األعمال 
كممثلني عن القطاع اخلاص )يتم ترشيحهم من بني مجموعة من ممثلي القطاع اخلاص أعضاء 

الفريق(، وقد جاء التشكيل على النحو التالي: 

أصحاب املعالي ممثلو القطاع احلكومي: 
معالي السيد وزير ديوان البالط الُسلطاني	 
معالي الوزير املسؤول عـن الشؤون املالية	 
معالي مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط االقتصادي	 
معالي وزيــر النفط والغـاز	 
معالي وزيــر التجارة والصناعة	 
معالي وزيـر القوى العاملـة	 
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إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة ممثلي القطاع احلكومي يف مجموعات عمل الفريق:

وكيل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد 
املياه لشؤون البلديات اإلقليمية

ممثلني عن وزارة الدفاع

املستشـــار بــــوزارة املاليـــــــــــة

وكيــــــــل وزارة التعليــــــم العـــــــــالـــــي

وكيل وزارة النقل واالتصاالت للموانئ 
والشؤون البحرية

وكيل وزارة املالية

وكيــل وزارة التجارة والصناعة

رئيس جامعة السلطان قابـــــوس

وكيل وزارة الزراعة والثــروة السمكيـــة 
للثــروة السمكيــة

وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل

وكيلة وزارة السياحة

محافـــــــــظ البريــــــــــمي

نائب أمني عام املجلس األعلى للتخطيط

وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم 
واملناهج

وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني 
والتدريب املهني

وكيل وزارة النفط والغاز
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أصحاب وصاحبات األعمال ممثلو القطاع اخلاص )حسب الترتيب األبجدي(: 

أعضاء الدورة األولى )٢٠١٣م - ٢٠١٥م(

أحمد بن صالح باعبود

بنكج بن كنكسي  كيمجي

حسني بن جواد عبد الرسول

حيان بن علي اللواتي

املهندس / خميس بن مبارك الكيومي

الشيخ / سالم بن أحمد الغزالي

الشيخ/ سالم بن سعيد
آل فنة العرميي

الشيخ/ سالم بن عبد اهلل الرواس

مقبول بن علي سلمان

منصور بن طالب الزكواني

جنم بن محمد التمامي

الشيخ / نصــر بن عامر احلوســني

هاني بن محمد الزبير

هالل بن سعيد اليحيائي

الشيخ/ يوسف بن يعقوب احلارثي

املهندس/ عبد الرحمن بن عوض 
باعمر

الشيــخ / عبــد السـالم بن سـالم 
اخلليلي

الشيخ/ عبدالعزيز بن أحمد احلوسني

كاملة بنت علي العوفية

محمد بن أحمد الذيب

مصطفى بن أحمد اللواتيا

مقبول بن حميد آل صالح

سحر بنت سعد الكعبية

الشيخ / سلــمان بن عبـــد اهلل 
آل فنة العــرميي

املهندس / صالح بن محمد الشنفري

طارق بن عبد احلافظ العجيلي

عامر بن حمد السليماني
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أحمد بن سالم البرعمي

الدكتور / عامر بن عوض الـرواس

املهندس/ عبد الرحمن بن عوض 
باعمر

عبدالرزاق بــن علي عيسى

عبد اهلل بن زهران البلوشي

فهمي بن سعيد الهنائي

فوزي بن حمد احلراصي

الشيخ/ قيس بن سالم اخلليلي

قيس بن محمد اليوسف

املكرمة/ جلينة بنت محسن الزعابية

الشيخ/ نصر بن عامر احلوسني

هاني بن محمد الزبير

هند بنت سهيل بهوان

وقاص بن سليمان العدوي

حسني بن جواد عبد الرسول

حيان بن علي اللواتي

الشيخ/ خالد بن أحمد احلوسني

املهندس / خميس بن مبارك الكيومي

خولة بنت حمود احلارثية

الشيخ / سالم بن سعيد الوهيبي

املكرم / سالم بن سعيد الشقصي

سمعان بن جمعان كرم

املكرم / صالح بن طالب الزكواني

املهندس / صالح بن محمد الشنفري

الشيخ / طارق بن سالم املعشني

أعضاء الدورة الثانية )منذ بداية عام ٢٠١٦ م(
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من حفل فريق الشراكة فبراير ٢٠١٦م
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القطاعين  بين  للشراكة  العمل  فريق  ألعمال  االستراتيجي  المنظور 
الحكومي والخاص

يف إطار االهتمام السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان املعظم - حفظه اهلل ورعاه - 
بالقطاع اخلاص باعتباره شريكاً فاعاًل و مؤثراً يف تنويع وتنمية االقتصاد الوطني، وجتسيدا لتلك 

الشراكة مت حتديد الدور االستراتيجي للفريق كالتالي:

 اقتراح آليات تضمن تنمية ومتكني القطاع اخلاص من ممارسة دوره كشريك فاعل يف تنويع 
وتنمية االقتصاد العماني  

ويف ظل اتساع مفهوم الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص وعدم توفر مفهوم عاملي موحد 
له، وضع فريق العمل منظورا استراتيجيا للشراكة ينسجم مع مقصود اإلرادة السامية من تشكيله، 
ويتناغم مع املبادئ والقواعد والنظم املوحدة احلاكمة ألشكال الشراكة املتنوعة بني القطاعني 
بني  الشراكة  لنموذج  التقليدي  املفهوم  متعديا  به  املنوط  الدور  عن  ويعبر  واخلاص،  احلكومي 
القطاعني، وقد اشتمل هذا املنظور على مكونني متكاملني يعزز أحدهما اآلخر ويستوعب مفهوم 

الشراكة كتوجه عام للدولة، وهما: 

القطاع 	  لدعم  العامة  البيئة  تهيئة  بهدف  له  الداعمة  املمكنات  وتطوير  األعمال  بيئة  تعزيز 
اخلاص.

تطوير اإلطار املؤسسي والتشريعي ملشروعات الشراكة.	 

وميثل الشكل التالي نطاق املكونني والدور التكاملي لهما، كما وضعها فريق العمل للشراكة: 

ممكّنة  ومنصة  للحوار،  فاعلة  قناة  إرساء 
إلطالق مبادرات لتعزيز بيئة األعمال وتوحيد 
الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بما 
يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية، إضافة 
إلى مد جسور بين القطاعين لتعكس الخطط 
التنموية تطلعات القطاع الخاص وتضع حلوالً 

لما يواجهه من تحديات

والتشريعي  المؤسسي  اإلطار  تطوير 
خطط  في  المدرجة  الحكومية  للمشروعات 
التنمية من مصادر القطاع الخاص، بما يحقق 
- في الحد األدنى- الحفاظ على نفس حجم 
اإلنفاق االستثماري داخل االقتصاد وفي نفس 

مجاالت اإلنفاق المخطط لها

 ����� א��א� א������ �א������

������א� א���אכ

�� א���כ�א� 
 א���א� ������ �����
�� 
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املمكنات  وتطوير  األعمال  بيئة  تعزيز  أواًل: 
الداعمة له بهدف تهيئة البيئة العامة لتدعم 

القطاع اخلاص: 
يعنى املكون اخلاص بتعزيز بيئة األعمال بكافة 
العامة  البيئة  تهيئة  شأنها  من  التي  املمكنات 
تطوير  ذلك  يف  مبا  اخلاص،  القطاع  لدعم 

األطر التشريعية. 

وقد عمل الفريق على تعزيز بيئة األعمال من 
خالل: 

فهم 	  لتأسيس  للحوار  فاعلة  قناة  إرساء 
تواجه  التي  والتحديات  للفرص  مشترك 

التنمية يف السلطنة.
لبناء 	  فكرية  وجلسات  عمل  جلسات  عقد 

أرضية مشتركة من الفهم والوعي املشترك. 
تعزيز 	  يف  تساهم  تنموية  مبادرات  إطالق 

بيئة األعمال، وتعزيز القدرات البشرية يف 
األعمال(  ببيئة  املعنية  )اجلهات  احلكومة 

والقطاع اخلاص. 

على  الفريق  تصور  وفق  املكون  هذا  ويشتمل 
ثالثة محاور عمل متكاملة، وهي:

١. محور الدراسات واملعلومات
املرتبطة  املعلومات  بإتاحة  احملور  هذا  يعنى 
ودعم  املعرفية  القاعدة  لتعزيز  بالشراكة 
والتقارير  الدراسات  تطوير  ويشمل  الشفافية 

املتخصصة. 
٢. محور األنشطة والفعاليات

يتيح هذا احملور منصة حوار للتقريب بني فكر 
والقطاع اخلاص،  القطاع احلكومي  وتوجهات 
جلسات  تشمل  منظمة  فعاليات  ويتضمن 
معنية  نقاشية  وحلقات  فكرية  وجلسات  عمل 

بالعوامل املؤثرة ببيئة األعمال.

٣. محور املبادرات
التنموية  املبادرات  بتطوير  احملور  هذا  يعنى 
بيئة  تعزيز  ومنها  الفريق  أهداف  لتحقيق 
األعمال، من خالل إطالق مبادرات تركز على 
القطاع  من  كل  يف  البشري  العنصر  تطوير 
ببيئة  املعنية  احلكومية  )اجلهات  احلكومي 
مبادرات  وإطالق  اخلاص،  والقطاع  األعمال( 
من  يحتويه  مبا  األعمال  بيئة  لتطوير  موجهة 

تشريعات وآليات عمل جديدة.

والتشريعي  املؤسسي  اإلطار  تطوير  ثانيًا: 
ملشروعات الشراكة: 

عمل الفريق على دعم مشروعات الشراكة بني 
املؤسسي  اإلطار  تطوير  خالل  من  القطاعني 
والتشريعي املنظم والداعم لها والذي يتمخض 

عنه قانون الشراكة.

األساسية  الوسائل  إحدى  هي  الشراكة  إن 
التي ميكن أن تساهم يف متويل املرافق العامة 
آليات  إحدى  وهي  الكبرى،  واملشروعات 
لتمويل  احلكومة  إليها  تلجأ  التي  التصرف 
مرافقها ومشروعاتها العامة من مصادر أخرى 
يف  تساهم  كما  للدولة،  العامة  املوازنة  خارج 
وضخ  وزيادتها،  احمللية  االستثمارات  جذب 

االستثمارات داخل االقتصاد الوطني. 

وتتنوع عقود الشراكة مع القطاع اخلاص ودرجة 
عقد،  لكل  طبقاً  فيها  ومسؤولياته  مساهمته 
فيها  الدولة  تقوم  التي  اخلدمات  بعقود  بدءاً 
بتحمل املسؤولية الكاملة يف التمويل واملخاطر 
باخلصخصة  وانتهاًء  التنفيذ،  واستثمارات 
اخلاص  القطاع  يقوم  والتي  البيع  أو  الكاملة 
والتشغيل  البناء  مسؤوليات  كافة  بتحمل  فيها 

واإلدارة، وملكيته املطلقة ألصول املشروع.
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ويوضح الشكل التالي أنواع عقود الشراكة بني القطاعني: 

�א��א���א� א��כ���א���א� א

 Engineering, Procurement, Construction 
 Design - BID - Build  
Design - Build    
Build - Transfer - Operate  
 Build - Operate - Transfer  
Design - Build - Operate - Maintain 
Design - Build - Finance - Operate - Maintain 
 Build - Own - Operate 
     Outsourcing  
Privatization 

عقود الخدمة         
 التصميم/ الطرح/ اإلنشاء   

التصميم/ اإلنشاء  
اإلنشاء/ نقل الملكية/ التشغيل 

اإلنشاء/ التشغيل/ نقل الملكية   
التصميم/ اإلنشاء /التشغيل/ الصيانة  

التصميم/ اإلنشاء /التمويل/ التشغيل/ الصيانة 
اإلنشاء/ التملك/ التشغيل      

عقود اإلدارة 
 عقود البيع 

 �
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�
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نسبة المخاطر التي يتحملها القطاع الخاص
نسبة المخاطر التي يتحملها القطاع الحكومي

وعليه فإن إطالق عقود للشراكة بني القطاعني 
قانون  على  يرتكز  تنظيمي  لعمل  يحتاج 

ملشروعات الشراكة، يتم مبوجبه ما يلي: 

تأسيس سلطة العتماد مشروعات الشراكة 	 
للعقود  واالعتماد  اإلقرار  بسرعة  تسمح 

واملبادرات املعززة لبيئة األعمال. 
)هيئة 	  متخصص  تنظيمي  كيان  إنشاء 

وترسية  طرح  صالحية  ميلك  الشراكة( 
أو  التنمية  بخطة  املدرجة  املشروعات 
القطاع  أو  الوحدات اإلدارية  املقترحة من 
اخلاص بعد حتليلها فنيا وماليا والتفاوض 

بشأنها. 

وتهدف هذه املنظومة من العمل التنظيمي إلى 
بشراكة  املرتبطة  األهداف  من  جملة  حتقيق 

القطاعني احلكومي واخلاص كما يلي: 

من 	  احلكومي  الدور  يف  حتول  إحداث 
التشغيل للبنية األساسية واخلدمات العامة 

لقطاع  السياسات  وضع  على  التركيز  إلى 
اخلدمات  تقدمي  وتنظيم  األساسية  البنية 

ومراقبة جودتها. 
رفع كفاءة وجودة اخلدمات احلكومية. 	 
املساندة 	  التنموية  املشروعات  عدد  زيادة 

قطاعات  ودعم  العمانيني  توظيف  لزيادة 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة الوطنية. 

واألجنبية 	  احمللية  االستثمارات  جذب 
وتوظيف األموال داخل االقتصاد الوطني. 

اإلدارية 	  واألمناط  التقنيات  من  اإلفادة 
مجال  يف  اخلاص  القطاع  وكفاءات 

اخلدمات العامة. 
تعزيز كفاءة اإلنفاق العام للدولة.	 
الوقت 	  يف  املشروعات  تنفيذ  كفاءة  تعزيز 

احملدد وبامليزانية احملددة.
إدارتها 	  ميكن  التي  املخاطر  ونقل  توزيع 

اخلاص  القطاع  بواسطة  أفضل  بشكل 
والصيانة(  والتمويل  واإلنشاء  )التصميم 

بعيدا عن املوارد احلكومية. 
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من جلسات فريق العمل- سبتمبر ٢٠١٣م
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منظومة عمل الفريق

يف ظل املنظور االستراتيجي لفريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص، مت العمل 
الغاية قام الفريق بدراسة التجارب الدولية  وفق أسس موضوعية لتحقيق رؤية الفريق؛ ولهذه 
وحتديد الدروس املستفادة منها وممارساتها الفضلى املمكن توطينها، والعمل على تأسيس منصة 
كافة  عليها  سيؤسس  التي  األساسية«  »البنية  متثل  واخلاص  احلكومي  القطاعني  بني  للحوار 

املخرجات املستهدف حتقيقها. 

وقد وضع فريق العمل للشراكة خارطة طريق لتحقيق الرؤية والغاية املرجوة من خالل مراحل 
منهجية على النحو التالي: 

مبادرة تعزيز بيئة األعمال
مبادرة تطوير اإلطار المؤسسي 
والتشريعي لمشروعات الشراكة

����א������ א
����� ������ א��
� 	�����א

دراسة التجارب الدولية
و تطوير منهجية العمل

א������ א��א���
����� א��
���א� ����� ����כ� 
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وضع محددات العمل

تحديد نماذج للمشروعات المحتملة

تحديد األولويات الوطنية للشراكة

تحديد الممكنات اإلطارية

١- جلسات وفعاليات الفريق

٢- إطالق مبادرات الفريق

٣- الدراسات والمشاركة بإبداء الرأي

مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية
البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين
البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية

الصندوق الوطني للتدريب
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املرحلة األولى: مرحلة التخطيط وتطوير منهجية العمل
اشتملت املرحلة األولى على تطوير خطط العمل، وحتديد الدروس املستفادة من بعض التجارب 
الدولية يف تعزيز الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص،  وهدفت أعمال الدراسات املرجعية 
إلى التعرف على أفضل املمارسات التي مت تطبيقها، وتعيني ما يناسب البيئة العمانية مع احلفاظ 
على احملددات املتفق عليها دوليا، مبا يجعل برنامج الشراكة العماني متسقاً معها ومؤهاًل جلذب 
االستثمارات اخلارجية والداخلية. وقد تدارس فريق العمل بإمعان عددا من أهم التجارب الدولية 

الناجحة.

وقد مت اخلروج بعدد من الدروس املستفادة من 
تلك التجارب وكان أهمها:

للشراكة 	  وطنية  أولويات  وجود  ضرورة 
متفق عليها تترجم إلى برامج عمل متسقة 
وحلول  العاجلة  احللول  على  التركيز  مع  

بعيدة املدى.
احلكومة 	  بني  املشترك  العمل  ضرورة 

والقطاع اخلاص وكافة اجلهات املعنية على 
أرضية من الثقة والتفاهم املشترك.
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ضرورة أن تكون خطط وسياسات الشراكة 	 
على  ومؤسسة  التنمية  بخطط  مقترنة 

احلقائق
ضرورة التركيز على التنفيذ	 
ضرورة حتديد آليات دعم التنفيذ واملتابعة 	 

والتقييم
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وتعزيز  مشتركة  أرضية  بناء  الثانية:  املرحلة 
الثقة

عمل  مسيرة  من  الثانية  املرحلة  تضمنت 
املشترك  الفهم  خلق  على  العمل  الفريق 
)احلكومة  الشراكة  طريف  بني  الثقة  وتعزيز 
محددات  على  واشتملت  اخلاص(،  والقطاع 
للشراكة،  الوطنية  األولويات  وحتديد  العمل، 
واملمكنات اإلطارية، إضافة إلى حتديد مناذج 
املشروعات احملتملة، وقام فريق العمل للشراكة 
التي  العمل  وجلسات  اللقاءات  من  عدد  بعقد 
ضمت القطاعني احلكومي واخلاص، ملناقشة 
حيث  األعمال  بيئة  يف  القائمة  التحديات 
ذات  للشراكة  الوطنية  األولويات  حتديد  مت 
االنسجام والتناغم مع أولويات التنمية الوطنية. 
 وقد أرست هذه املرحلة منصة للحوار املثمر مت 
البناء عليها لتطوير الشراكة وما يستتبعها من 
آليات داعمة كما مت عقد جلسات فكرية شارك 
مخرجات  متثلت  وقد  دوليون،  خبراء  فيها 

املرحلة مبا يلي: 
وضع محددات العمل	 
حتديد األولويات الوطنية للشراكة	 
حتديد املمكنات لتحقيق األولويات	 
حتديد مناذج للمشروعات احملتملة للشراكة	 

 وضع محددات العمل: 
وضع  مت  القطاعني  بني  احلوار  على  تأسيساً 
مت  التي  األساسية  احملددات  من  مجموعة 
العمل  التوافق عليها لتحقيق رؤية ودور فريق 

للشراكة، على النحو التالي: 

١. محددات احلوكمة: 
العمل  أسلوب  محددات  على  التوافق  مت 

واحلوكمة وأدوار الفريق ومفهوم احلوكمة 
فعالية  يضمن  عمل  منوذج  على  استنادا 
التوجهات وكفاءة التنفيذ، كما مت التوافق 

على ثالثة مستويات من فرق العمل: 
املستوى االستراتيجي	 
املستوى االستشاري	 
املستوى الفني	 

١-١ املستوى االستراتيجي
يتمثل بفريق العمل للشراكة بني القطاعني 
من  ستة  وميثله  واخلاص  احلكومي 
أصحاب املعالي كممثلني للقطاع احلكومي 
االعمال  وصاحبات  أصحاب  من  وستة 

كممثلني عن القطاع اخلاص.
ما  ملناقشة  دوري  بشكل  الفريق  ويجتمع 
يعرض عليه من موضوعات بهدف اتخاذ 
والتوصيات  باملبادرات  املتعلقة  القرارات 

التي تقترحها مجموعات العمل.

١-٢ املستوى االستشاري 
البالط  بديوان  التفكير  وحدة  يف  يتمثل 
تقوم  أن  على  التوافق  التي مت  السلطاني 
العمل  لفريق  التنفيذية  األمانة  بدور 
للشراكة والقيام بالدور االستشاري له من 
واستقطاب  الفنية  املشورة  تقدمي  خالل 
اخلبراء واملؤسسات املتخصصة مبا يدعم 

أعمال الفريق.
 

١-٣ املستوى الفني 
من  تشكيلها  يتم  عمل  مجموعات  يضم 
أصحاب السعادة ممثلي القطاع احلكومي 
املجموعات وأصحاب وصاحبات  تلك  يف 
مع  اخلاص،  القطاع  ممثلي  األعمال 
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االستعانة عند احلاجة مبمثلني عن جهات 
أخرى )غير أعضاء الفريق(، إضافة إلى 
بيوت اخلبرة لتنفيذ األعمال الفنية للفريق 

واقتراح ودراسة املبادرات.
وقد عنيت الدورة األولى من فريق العمل 
)٢٠١٣م-٢٠١5م( بتشكيل أربع مجموعات 
عمل متخصصة وفقاً لألولويات الوطنية، 
وقامت تلك املجموعات باقتراح املبادرات 
دراسة  على  التفكير  وحدة  مع  والعمل 
من  الثانية  الدورة  ويف  املبادرات.  تلك 
مت  ٢٠١6م،  عام  من  بداية  العمل  فريق 
تقسيم مجموعات العمل املتخصصة وفق 
البدء  مت  التي  املوضوعات  من  مجموعة 

بالعمل عليها. 

ويختص املستوى الفني بتنفيذ املهام التالية: 

بيئة  تعزيز  مبحور  املتعلقة  املهام   ١-٣-١
األعمال

املرتبطة 	  احلوار  جلسات  يف  املشاركة 
بالشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص. 

لدعم 	  تنموية  مبادرات  ودراسة  إعداد 
للقطاعني  والفنية  القيادية  القدرات 
على  واإلشراف  واخلاص،  احلكومي 

مخرجاتها ومتابعة تنفيذها. 
مع 	  للتعامل  مبادرات  ودراسة  اقتراح 

حتديات بيئة األعمال، واإلشراف عليها 
ومتابعة تنفيذها، ورفع التقارير الدورية 

عنها للفريق. 
بشأن 	  القرارات  حول  املقترحات  إبداء 

املمكنات الداعمة لبيئة األعمال. 
تنفيذ 	  وخطط  الدراسات  إعداد 

املبادرات. 

والفعاليات 	  العمل  املشاركة يف جلسات 
اخلاصة بالفريق. 

املؤسسي  اإلطار  تطوير  مهام   ١-٣-٢
والتشريعي ملشروعات الشراكة

مؤسسي 	  إطار  تطوير  على  العمل 
بني  الشراكة  ملشروعات  وتشريعي 
وإصدار  واخلاص  احلكومي  القطاعني 
يؤسس  الذي  الشراكة  قانون  مسودة 
و  املشروعات  اعتماد  سلطة  مبوجبه 
دراسة تفصيلية  وإعداد  الشراكة  هيئة 
والعمل  احلوكمة  نظام  تتضمن  لذلك 
الشؤون  لوزارة  إحالتها  ثم  املقترحني، 
املتبعة  اخلطوات  الستكمال  القانونية 

يف هذا املجال.
وتنتهي مهام فرق العمل الفنية املتعلقة 
والتشريعي  املؤسسي  اإلطار  بتطوير 
إصدار  مبجرد  الشراكة  ملشروعات 
االعتماد  سلطة  يؤسس  الذي  التشريع 

وهيئة الشراكة. 

٢- محددات العالقات املؤسسية: 
لعالقات  محددات  وضع  عن  احلوار  أثمر 
فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص مع الوحدات اإلدارية بالسلطنة، حيث 
التوافق على ضرورة تكامل ممارسة فريق  مت 
العمل للشراكة مع األدوار التنفيذية للوحدات 
اإلدارية املعنية املختلفة، بحيث يتركز دور فريق 
العمل للشراكة على أعمال التخطيط وتصميم 
ألعمال  مدخال  مخرجاته  لتكون  التنفيذ 
التنفيذي،  بالعمل  املعنية  التنفيذية  الوحدات 
حملددات  ومراعاة  األدوار،  لتكامل  حتقيقا 

الصالحيات واملسؤوليات والتوازن بينها. 
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٣- معايير النجاح الرئيسية: 
كل  بحسب  تختلف  الفريق  جناح  معايير  إن 
محور وبحسب طبيعة كل مبادرة داخل احملور،

وبحسب دور الفريق ومسؤولياته يف كل مبادرة، 
فعلى سبيل املثال فإن معايير جناح الفريق يف احملور 

اخلاص مبشروعات الشراكة تتمثل يف اآلتي:  
تطوير مسودة قانون الشراكة الذي يؤسس 	 

سلطة االعتماد والهيئة واخلطوط العريضة 
لقواعد التعاقدات، وحتويله لإلصدار وفق 
القواعد التشريعية املعمول بها يف السلطنة 

إلصدار القوانني.
ظل 	  يف  الشراكة  هيئة  عمل  نظام  تطوير 

ووحدة  االعتماد  لسلطة  وتسليمه  القانون 
الشراكة.

 حتديد األولويات الوطنية للشراكة
الوطنية  األولويات  حتديد  على  الفريق  عمل 
ألعمال  األساسية  املرجعية  لتكون  للشراكة 
مت  وقد  ملبادراته،  األساسي  واملنطلق  الفريق 
حتديد تلك األولويات من خالل جلسات عمل 
ملمثلي القطاعني كاًل على حده، حيث عمل كل 
ثم  وفق منظوره،  األولويات  منهم على حتديد 
احلكومية  األولويات  بني  التوافق  حتقيق  مت 
بأربع  واخلروج  اخلاص،  القطاع  وأولويات 
ويف  الشراكة،  مرجعية  متثل  وطنية  أولويات 
نفس الوقت تعمل الشراكة على حتقيقها، وهي: 

التنويع االقتصادي	 
خلق فرص عمل للعمانيني	 
تنمية احملافظات	 
بناء الكفاءات الوطنية	 

السامية  باملباركة  األولويات  هذه  وقد حظيت 
املعظم  السلطان  اجلاللة  صاحب  حلضرة 
إرساء  حتقيقها  يقتضي  والتي  اهلل-  -حفظه 

عدد من املمكنات.

 حتديد املمكنات لتحقيق األولويات:  
املهم  من  التي  املمكنات  من  عدد  حتديد  مت 
العمل على تطويرها من خالل مبادرات داعمة 

لتحقق األولويات، تتمثل مبا يلي:
بناء الكفاءات الوطنية	 
تعزيز بيئة األعمال	 
تعزيز التنسيق بني اجلهات احلكومية	 
جلعل 	  االستثمار  قانون  وتطوير  حتديث 

لالستثمار  جاذبية  أكثر  جهة  السلطنة 
احمللي واألجنبي

حتديث وتبسيط إجراءات منح التراخيص	 
يخص 	  فيما  الالزمة  التشريعات  تطوير 

التشغيل يف القطاع اخلاص
تطوير كفاءة األداء احلكومي	 
تطوير قوانني القيمة املضافة احمللية	 
تسريع تنفيذ املشروعات باحملافظات	 

 حتديد مناذج للمشروعات احملتملة للشراكة: 
املؤهلة  املشروعات  من  عدد  اقتراح  مت 
للشراكة، بحيث تكون مبثابة دليل للتوجه الذي 
توافقها  ومدى  اخلاص  القطاع  رغبة  يعكس 
التنموية احلكومية، وقد  مع توجهات اخلطط 
وعشرين  أربعة  تطوير  املرحلة  هذه  أفرزت 
تنموية  قطاعات  سبعة  على  موزعة  مشروعا 
مختلفة، متثل يف مجموعها منوذجا استرشاديا 
القطاع  استثمارات  جتذب  التي  للمشروعات 
اخلاص وتتوافق مع توجهات التنمية الوطنية. 

تقسيم فريق العمل وفقاً لألولويات الوطنية

تحليل الفرص االستثمارية التي تسهم في تحقيق 
األولويات وفقاً لعدد من المعايير

الوصول لقائمة من المشروعات التي تسهم في تحقيق 
األولويات األربعة
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وقد مت حتديد تلك املشروعات وفق عدد من اخلطوات كالتالي:
اخلطوة األولى: تقسيم فريق العمل وفقاً لألولويات الوطنية: 

ممثلون عن القطاع اخلاص مت ترشيحهم من قبل أصحاب وصاحبات األعمال

ممثلون عن اجلهات احلكومية املعنية وفقًا حلاجة كل أولوية ومت ترشيحهم من قبل أصحاب املعالي الوزراء ممثلون عن اجلهات احلكومية املعنية

بناء الكفاءات تنمية احملافظاتخلق فرص العملالتوزيع االقتصادياجلبهة
الوطنية

املجلس األعلى للتخطيط
وزارة املالية

وزارة التجارة والصناعة
وزارة النفط والغاز

وزارة الداخلية
وزارة الدفاع

وزارة القوى العاملة
وزارة النقل واالتصاالت

وزارة الزراعة والثروة السمكية
وزارة السياحة

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه
وزارة التعليم العالي

وزارة التربية والتعليم
جامعة السلطان قابوس

القطاع اخلاص

اخلطوة الثانية: حتليل الفرص االستثمارية التي حتقق األولويات وفقاً لعدد من املعايير. 
مت حتليل املشروعات االستثمارية املشتركة بناء على املعايير التالية:

األثر على 
بيئة 

األعمال

سهولة التنفيذ

األثر 
االجتماعي 
االقتصادي

(NPV) صافي القيمة الحالية
(IRR) معدل العائد الداخلي

قيمة االستثمار المطلوبة

التنويع االقتصادي
خلق فرص عمل للعمانيين 

تنمية المحافظات
بناء الكفاءات الوطنية

إمكانية التنفيذ من قبل المشاركين
الدعم الحكومي

األثر المتوقع في السنة األولى

القدرة على تحقيق 
األهداف االجتماعية 

واالقتصادية

تحقيق أولويات 
الشراكة

تحقيق أثر سريع بأقل 
تكلفة
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اخلطوة الثالثة: الوصول لقائمة من املشروعات التي حتقق األولويات األربع
مت إجراء مزيد من التحليل لكل مشروع من أجل حتديد أهمية الدعم احلكومي الالزم لتحقيق 

القدرات الكاملة له وفقاً للمصفوفة التالية: 

يمكن تنفيذه من الناحية 
المالية دون دعم حكومي 

أو بدعم بسيط
مشاريع ذات جدوى اقتصادية ولكن 

بدعم حكومي مهم
مشاريع ذات جدوى اقتصادية بدون 

أي دعم حكومي أو دعم حكومي 
بسيط

مشاريع ضرورية لكنها ذات جدوى 
اقتصادية سلبية حتى مع الدعم 

الحكومي لها

ال يمكن تنفيذه من 
الناحية المالية إال بدعم 

حكومي

ال يمكن تنفيذه من 
الناحية المالية حتى مع 

الدعم الحكومي  

مشاريع ال جدوى اقتصادية من 
تنفيذها وليس هناك اهتمام بتقديم 

الدعم الحكومي لها
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مستوى الدعم الحكومي للقطاع

الثروة السمكية
تطوير قدرات الصيد	 
استزراع سمك النيلي	 
استزراع الروبيان	 
مصنع سمك النيلي	 
مصنع روبيان	 

السياحة
مالعب فنادق	 
منتجعات وفنادق	 
فندق أعمال	 
مسقط تيفولي	 
فنادق سياحة بيئية	 
معهد للضيافة	 

النقل
 	)3PL(  شركة نقل متكاملة

التعدين
شركة تعدين وحتجير وطنية	 

الزراعة
مزارع نخيل أصناف عادية 	 
مزارع نخيل أصناف فاخره	 
مصانع متور	 

الطاقة
الطاقة الشمسية

مزارع خاليا شمسية	 
املقاوالت املتعلقة بالطاقة الشمسية	 

طاقة الرياح
مزارع الهواء	 
املقاوالت املتعلقة بطاقة الرياح	 

مشروعات القيمة احمللية املضافة
األعمال األرضية	 
عقود التنقيب	 
احلفر	 
الصيانة والتشغيل	 

بني  مشتركة  ملشروعات  مقترحاً   ٢٤ إلى  الوصول  مت  العملية  اخلطوات  هذه  نتائج  على  وبناء 
القطاعني احلكومي واخلاص يف ٧ قطاعات اقتصادية هي: 
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الفريق  مبادرات  إطالق  الثالثة:  املرحلة 
وأعماله:

عمل الفريق يف هذه املرحلة على ثالثة محاور 
متوازية يكمل كل منها اآلخر:

١- جلسات وفعاليات
٢- إطالق املبادرات 

٣- إعداد الدراسات واملشاركة بإبداء الرأي

١- جلسات وفعاليات الفريق:

القطاعني  بني  للشراكة  العمل  فريق  قام 
من  مجموعة  على  بالعمل  واخلاص  احلكومي 
وورش  فكرية  جلسات  يف  املتمثلة  األنشطة 
وتوحيد  تقريب  بغية  دورية،  واجتماعات  عمل 
املفاهيم واالجتاهات ودراسة ملبادرات املختلفة، 

حيث نفذ الفريق ما يلي:

اجللسات الفكرية
أرضية  بناء  إلى  الفكرية  اجللسات  هدفت 
مشتركة من الفهم والوعي باملوضوعات املتعلقة 
واخلاص  احلكومي  القطاعني  بني  بالشراكة 
وتعزيز بيئة األعمال ودور القطاع اخلاص يف 
التنمية، وقد قامت تلك اجللسات باستعراض 
التجارب املختلفة إقليميا وعامليا  املستفاد من 
أربع  تنفيذ  فكرية حيث مت  حلقات  من خالل 
والقيادات  اخلبراء  ضمت  فكرية  جلسات 
وصاحبات  وأصحاب  احلكومية  اإلدارية 

األعمال كالتالي:
احلكومي 	  األداء  تطوير  ٢٠١٣م:  سبتمبر 

بيئة األعمال )اخلبير االستشاري:  لتعزيز 
نخبة من خبراء شركة ماكينزي العاملية(. 

يناير ٢٠١٤م: اإلطار التنظيمي ملشروعات 	 
الدولية  التجارب  وفق  األساسية  البنية 

)اخلبير االستشاري: خبير دولي من الكلية 
االمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب(

التنويع 	  أجل  من  الشراكة  ٢٠١٤م:  مارس 
)اخلبير  العمل  فرص  وخلق  االقتصادي 
كومبني،  آند  ماكينزي  شركة  االستشاري: 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
 Economist اإليكونوميست  مؤسسة   ،OECD

كلية  من  دولي  خبير   ،Intelligence Unit

إنسياد( 
من 	  املستفادة  الدروس  ٢٠١٦م:  فبراير 

املؤسسية  األطر  يف  الدولية  التجارب 
)اخلبير  الشراكة  ملشروعات  والتشريعية 

)EY االستشاري: شركة إرنست ويوجن

جلسات العمل
نّظم فريق العمل للشراكة  العديد من جلسات 
القطاعني  ممثلي  بني  جمعت  التي  العمل 
احلكومي واخلاص بهدف توليد األفكار وبلورة 
من  التي  املبادرات  واقتراح  ودراسة  احللول 
األثر  وحتقيق  الفريق  أهداف  حتقيق  شأنها 
الشراكة  وتعزيز  األعمال،  بيئة  على  املطلوب 
عمل   جلسات  عقد  يتم  كما  القطاعني،  بني 

منفصلة لكل مبادرة. 

٢- إطالق مبادرات الفريق

عمل الفريق على إطالق مجموعة من املبادرات 
خالل مسيرة عمله ميكن تصنيفها على النحو 

التالي:
أواًل: مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية

ثانيًا: مبادرة تعزيز بيئة األعمال 
ثالثًا: مبادرة تطوير اإلطار املؤسسي 

والتشريعي  ملشروعات الشراكة
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أواًل: مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية:

مجموعة  بإطالق  للشراكة  العمل  فريق  قام 
مبادرات تعنى بتطوير وبناء الكفاءات الوطنية 
مع األخذ بعني االعتبار األولوية الوطنية خللق 
هذه  تضمنت   حيث  للعمانيني،  عمل  فرص 

املبادرات العمل على مستويات ثالثة:
مستوى إدارة القطاع اخلاص 	 
مستوى اإلدارة احلكومية	 
مستوى القوى العاملة الوطنية	 

املستوى األول: مستوى إدارة القطاع اخلاص
قدرات  تعزيز  املستوى  هذا  يف  العمل  تضمن 
قيادات  صناعة  خالل  من  اخلاص  القطاع 
إدارية وطنية مبستوى عاملي، حيث مت إطالق 
مبادرة البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيني يف 

القطاع اخلاص.

البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيني:
أساسية  ركيزة  العماني  اخلاص  القطاع  يعد 
كافة  يف  الشاملة  الوطنية  التنمية  ركائز  من 
قام  القطاع  هذا  ألهمية  ونظراً  املجاالت. 
الوطني  البرنامج  مبادرة  بتطوير  العمل  فريق 
برنامج  تصميم  مت  حيث  التنفيذيني،  للرؤساء 

تعليمي متكامل يساهم يف تأهيل اجليل القادم 
القطاع  يف  العمانيني  التنفيذيني  الرؤساء  من 
ذاته،  القطاع  من  فاعلة  مبشاركة  اخلاص 
املتخصصني  الشركاء  مع  العمل  خالل  ومن 
من املؤسسات التعليمية واالستشارية العاملية، 
حتديات  ملواجهة  قدراتهم  تعزيز  يكفل  ومبا 
السوق املستقبلية، وحتقيق االستجابة الفاعلة 
املستوى  على  وتطوراتها  العمل  ملتطلبات 

اإلقليمي والدولي. 

ولتوفير جتربة تعليمية فريدة ومتكاملة األبعاد، 
مت تصميم محتويات البرنامج  من خالل شراكة 
استراتيجية ضمت املعهد الدولي لتطوير اإلدارة 
IMD بسويسرا وشركة »ماكينزي آند كومباني« 

لتجمع الشراكة بني البُعدين األكادميي والعملي 
الصف  من  البشرية  الكوادر  مهارات  لصقل 
الثاني املؤهل لقيادة مؤسسات القطاع اخلاص، 
وتنمية خبراتهم ورفدهم باملعارف املتخصصة 
مبستوى  تنفيذي  لرئيس  املتميزة  واملهارات 
يف  البرنامج  استضافة  يتم  وبحيث  عاملي، 
البالط  لديوان  التابع  الكفاءات  تطوير  معهد 

السلطاني. 
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تعزيز قدرات إدارة القطاع الحكومي

خاصالبرنامج الوطني لليقيادة والتنافسية
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يتم تنفيذها يف كل من السلطنة وسويسرا  البرنامج من ست وحدات تعليمية متكاملة  ويتكّون 
وسنغافورة، ومبا يؤسس الكتساب ثقافة األعمال السائدة يف كل من هذه البلدان. ويوضح الشكل 

التالي املسار التعليمي للبرنامج والذي يستمر خالل إطار زمني ميتد لغاية ١٢ شهراً:
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١٢٣٤٥٦

وقد مرت مسيرة عمل البرنامج بعدد من املراحل الرئيسة التي يوضحها الشكل التالي:

مسيرة البرنامج 2015م - 2017م

مايو ٢٠١٧ مايو ٢٠١٧ فبراير ٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٦ مايو ٢٠١٦ مايو ٢٠١٦ مارس ٢٠١٦ مايو ٢٠١٦

 إطالق
 البرنامج

للدفعة األولى

 إعالن قائمة
 المشاركين في
الدفعة الثانية

 ختام البرنامج
للدفعة األولى

 تخريج الدفعة
األولى

 ختام البرنامج
للدفعة الثانية

 تخريج الدفعة
الثانية

 فتح باب الترشيح
للدفعة الثالثة

 إطالق البرنامج
للدفعة الثانية

 إعالن قائمة
 المشاركين للدفعة

الثالثة

 فتح باب
 الترشيح

للدفعة الثانية
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وعلى صعيد املرشحني، فقد تقدم للبرنامج يف 
٢١٠٠ شخص،  حوالي  والثانية  األولى  دورتيه 
و٣5  األولى،  للدفعة  منهم   ٣٠ اختيار  مت 
للدفعة الثانية من البرنامج بناء على خبراتهم 
املهنية وإمكاناتهم القيادية، وخضع املشاركون 
اتصفت  دقيقة  معايير  اختيار تضمنت  لعملية 
بالشفافية والنزاهة، واشتملت عملية االختيار 

على مراحل ثالث:
عبر  االلتحاق  طلبات  تلقي  األولى:  املرحلة 

املوقع اإللكتروني. 
املرحلة الثانية: استكمال الوثائق الداعمة. 

القياس  اختبارات  إجراء  الثالثة:  املرحلة 
النفسي واملقابالت الشخصية للمرشحني على 
أساس الكفاءات واملقابالت مع اللجان املختصة 

واحملايدة. 

مستكملو
متطلبات
االلتحاق

����א�
א����

����א�
א��א���

المؤهلين
لاللتحاق

إجمالي
المتقدمين

٪ ٣٦ ٤٩١٣٨٩

٦٩٨٥٣٥

١٣٧٤٧٢٧

٪ ٥٤

٪ ٧٤ ٪٥١

حقائق وإضاءات:
التنفيذيني  للرؤساء  الوطني  البرنامج  حقق 
كبيراً يف القطاع اخلاص، متمثاًل بعدد  رواجاً 
املتقدمني لكل من الدفعة األولى والثانية، كما 

هو موضح بالشكل أدناه: 

الوطني  البرنامج  يف  املشاركني  من  األولى  الدفعة 
للرؤساء التنفيذيني - املعهد الدولي لتطوير اإلدارة يف 

سويسرا مايو ٢٠١٥ م



40

٪ (٦) ١٧ ٪(٢٩) ٨٣ ٪ (٢٤) ٨٠

الدفعة الثانيةالدفعة األولى

الدفعة الثانيةالدفعة األولى
٣٠ مشاركاً في الدفعة األولى و ٣٥ مشاركاٍ في الدفعة الثانية

٪ (٦) ٢٠

��� �א������� �� א����� א��א���
�� ���� ������א	 א���� ������אכ 
(٤٣ ٪) �� א����א�� ���כ �א���א��� � א����� א ��� (٣٤٪)

��� א�����א	 א��� ��� ��א א���א�כ��*

�����א�� ��א��� ����א�כ�� �� א����� א ��� �א��א

א���� א����א��

المؤسسات الكبرى:  دخل يفوق ٣٠٠ مليون ريال سنوياً
مؤسسات كبيرة: دخل يتراوح من ٣٠ - ٣٠٠ مليون ريال سنوياً
مؤسسات متوسطة: دخل يتراوح من ٣-٣٠ مليون ريال سنوياً

مؤسسات صغيرة: دخل يتراوح بين ١٠٠ ألف إلى ٣ مليون ريال سنوياً
٪ ٦٦

٪ ٢٧
٪ ٢٣

٪ ٣٤

٪ ٢٩

٪ ١٤
٪ ٧

 * يختلف أسلوب توزيع أحجام الشركات في الدفعة الثانية عنه في الدفعة األولى

توضح املقارنة بني املشاركني يف الدفعتني األولى والثانية متثياًل جغرافياً أوسع على محافظات 
السلطنة، حيث زادت نسب املشاركة من محافظتي شمال الشرقية والداخلية بشكل ملحوظ. 

����א����� א��א���א����� א
مسندم

٪ ٠

شمال الباطنة
٪ (٢) ٧

جنوب الباطنة
٪ (١)  ٣

الداخلية
٪ (٤) ١٤

الظاهرة
٪ (١) ٣

البريمي
٪٠

مسقط
٪( ١٣ ) ٤٣

جنوب الشرقية
٪(٣) ١٠

شمال الشرقية
٪(٢) ٧

الوسطى
٪(١) ٣

ظفار٣٠ مشاركاً في الدفعة األولى و ٣٥ مشاركاً في الدفعة الثانية
٪(٣) ١٠

مسندم
٪ ٠

شمال الباطنة
٪ (١) ٣

جنوب الباطنة
٪ (٢)  ٦

الداخلية
٪(٥) ١٤

الظاهرة
٪ (١) ٣

البريمي
٪٠

مسقط
٪( ١٦ ) ٤٥

جنوب الشرقية
٪(٢) ٦

شمال الشرقية
٪(٥) ١٤

الوسطى
٪ ٠

ظفار
٪(٣) ٩
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وبتخريج الدفعة األولى من املتدربني يف نهاية 
مخرجات  أهم  حتديد  مت  فقد  ٢٠١6م،  مايو 
البرنامج للدفعة األولى والتي متثلت فيما يلي:

عملية اختيار اتسمت بالشفافية واعتمدت 	 
على جدارة املتقدمني حيث تقدم للبرنامج 
ما يقارب ٢١٠٠ مرشحا من 9 محافظات 

يف دفعتيه األولى والثانية
ما 	  اقتصادياً،  قطاعاً   ١١ املشاركون  مثل 

يقارب من ٧5% منها من خارج قطاع النفط 
والغاز، ومثل ٣٤% من املشاركني يف الدفعة 
شركات  الثانية  الدفعة  يف   %٤٣ و  األولى 

صغيرة ومتوسطة
ذهنية 	  يف  تغيير  إحداث  على  التركيز 

املشاركني من خالل حتدي قدراتهم ودفعهم 
للتفكير خارج اإلطار التقليدي

مساهمة البرنامج يف حتقيق أولويات فريق 	 
العمل للشراكة

املشاركة الفاعلة وااللتزام من قبل مجتمع 	 
األعمال

تقدمي 6 مشروعات تطبيقية يف القطاعات 	 
احليوية يف السلطنة، من أبرزها تنفيذ أول 
حديقة مائية بالتعاون املشترك مع الشركة 

العمانية للتنمية السياحية )عمران(
يف 	  لالستثمار  اخلاص  القطاع  استعداد 

مشروعات التعلم يف الدفعة األولى
استعداد القطاع اخلاص لرعاية مشروعات 	 

التعلم يف الدفعة الثانية
اقتراح 	  البرنامج يف  املشاركني يف  مساهمة 

بعض املشروعات للشراكة
مساهمة املشاركني يف البرنامج يف مناقشة 	 

السياسات العامة
القطاعات 	  عبر  العالقات  شبكات  بناء 

االقتصادية املختلفة خلدمة اقتصاد السلطنة

التنفيذيني  للرؤساء  الوطني  البرنامج  إحدى جلسات 
التي نفذت يف املعهد الدولي لتطوير اإلدارة يف سويسرا 

مايو ٢٠١٥ م
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عند  مراعاتها  متت  التي  الرئيسية  العوامل 
تصميم البرنامج:

القيادات: مت 	  تطوير  الرائدة يف  املمارسات 
ما  آخر  إلى  باالستناد  البرنامج  تصميم 
واالجتاهات  والنظريات  الفكر  إليه  توصل 

واملمارسات احلديثة يف مجال القيادة.
اخلاص: 	  القطاع  متطلبات  مع  التجاوب 

التحديات  ملعاجلة  البرنامج  تصميم  مت 
يف  األعمال  ببيئة  العالقة  ذات  والفرص 

السلطنة.
مكونات 	  البرنامج  يدمج  متكامل:  برنامج 

والتطبيق  الفردي  املهني  واإلرشاد  التعلم 
الفردي  املستوى  على  األثر  خللق  العملي 

واملؤسسي والقطاعي والوطني.
الوطنية 	  لألولويات  البرنامج  مواءمة 

للشراكة: مت مواءمة رؤية وأهداف البرنامج 
الوطنية  األولويات  مع  االستراتيجية 

للشراكة.
تصميم 	  مت  للبرنامج:  واسعة  تغطية 

األعمال  لرجال  الفائدة  ليحقق  البرنامج 
يف مؤسسات القطاع اخلاص العماني على 
االقتصادية  وقطاعاتها  أحجامها  اختالف 
ومتوضعها اجلغرايف يف السلطنة، كما وفر 
القيادات  من  ملجموعة  الفرصة  البرنامج 
اإلدارية العمانية يف القطاع اخلاص للعمل 

سوياً للمرة األولى.

املستوى الثاني: مستوى اإلدارة احلكومية

البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية

كفاءة  رفع  بهدف  املبادرة  وتطوير  تصميم  مت 
يف  وانسجامها  اجلهود  وتوحيد  التنسيق 
ببيئة  املرتبطة  احلكومي  القطاع  مؤسسات 
األعمال، وبناء جهاز حكومي أكثر فعالية للعمل 
واجلهات  الوزارات  يف  اخلاص  القطاع  مع 
احلكومية، بحيث يكون مكماًل للبرنامج الوطني 
للرؤساء التنفيذيني، وينفذ من خالل مسارين؛ 
للمديرين  والثاني  السعادة،  ألصحاب  األول 

التنفيذيني يف هذه اجلهات. 

١. مسار أصحاب السعادة: 
خمس  خالل  من  ٢٠١6م  سبتمبر  يف  انطلق 
أشهر،  خمسة  على  موزعة  فكرية  جلسات 
أصحاب  بني  احلوار  باب  فتح  إلى  تهدف 
السعادة وإشراكهم يف مناقشات مع األكادمييني 
من  تعزز  التي  القضايا  أهم  حول  واخلبراء 
تنافسية السلطنة، وإيجاد السبل الكفيلة لتبني 
سياسات عامة داعمة للشراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلاص، وتطوير األداء احلكومي يف 
األجهزة املعنية بتحسني بيئة األعمال. وسيتم 
خالل  من  املسار  هذا  يف  املشاركني  اختيار 

الترشيح وفق معايير محددة. 

مبوضوعات  ملخصاً  التالي  اجلدول  ويوضح 
اجللسات الفكرية ملسار أصحاب السعادة: 
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التوجهات العاملية الكبرى يف القرن احلادي والعشرين١
الفرص والتحديات التي تواجه احلكومات حول العالم

املعاجلات االجتماعية واالقتصادية ملواجهة التحديات املقبلة
األولويات اخلاصة بتعزيز تنافسية السلطنة

املتطلبات األساسية خللق بيئة ممّكنة للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص٢
املبادئ والسبل املتاحة إلشراك القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات العامة

توظيف تنافسية القطاع اخلاص لتحسني مستويات اخلدمة العامة
دراسة بعض التجارب الدولية يف العمل املشترك بني القطاعني

عوامل جناح الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص من خالل استعراض بعض ٣
احلاالت الواقعية وجتارب الدول األخرى 

وتوطينها يف  ونقلها  االستفادة من جتاربها  التي ميكن  القطاعات احليوية  جتارب 
السلطنة

قيادة ٤ السعادة يف  ودور أصحاب  القطاع احلكومي  السائدة يف  الثقافة  استعراض 
عملية التحول لتطوير األداء

تواجه مشروعات  التي قد  املخاطر احملتملة  لتحديد  التخطيط  وأدوات  منهجيات 
الشراكة، وكيفية احلد من آثار هذه املخاطر

تعزيز تنافسية السلطنة و حتديد العوامل الرئيسية املؤثرة فيها5
وسائل حتسني وتطوير العوامل املؤثرة وتهيئة السلطنة من أجل تنافسية أفضل

موضوعات اجللسة

من  عدد  البرنامج  تصميم  يف  روعي  وقد 
العوامل الرئيسية لضمان جناحه، على النحو 

التالي: 
للجلسات 	  اليومي  البرنامج  تصميم  مت 

اجللسة  متتد  بحيث  مكثفة  بطريقة 
أربع  وتضم  ساعات،  ثماني  ملدة  الواحدة 
جلسة  كل  تنفيذ  سيتم  فرعية.  حلقات 
األكادمييني  املتحدثني  من  اثنني  قبل  من 
عاملي.  مستوى  على  اخلبراء  واملمارسني 
عشرة  من  أكثر  مع  املشاركون  وسيتحاور 
البرنامج  جلسات  خالل  عامليني  خبراء 

املختلفة.

جلسات 	  من  جانب  يف  احلضور  يشارك 
قيادات  مع  مباشر  حوار  يف  البرنامج 
مرئياتهم  لفهم  الُعماني  اخلاص  القطاع 
حول عوامل النجاح األساسية لتنفيذ أجندة 
مشتركة داعمة لتحقيق األولويات الوطنية 

وحتسني تنافسية السلطنة. 
املشاركني 	  السعادة من  سينخرط أصحاب 

وبإشراف مباشر من اخلبراء الدوليني يف 
التكامل  إيجاد  سبل  لتحديد  داخلي  حوار 
بني  فيما  املشترك  التعاون  تعزيز  وكيفية 
تنافسية  لتحسني  ومؤسساتهم  املشاركني 

السلطنة. 
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٢. مسار املديرين التنفيذيني 
سيتم تنفيذ املسار بالتعاون مع جامعة أكسفورد 
)كلية سعيد لألعمال(، وينطلق يف يناير ٢٠١٧م 
وسيضم أربع وحدات تعليمية موزعة على رحلة 
السلطنة  يف  أشهر  تسعة  ملدة  تستمر  تعليمية 

واململكة املتحدة ودول أخرى.

مكان انعقادهاموضوعات الوحدة التعليميةرقم
التوجهات العاملية الكبرى يف القرن احلادي والعشرين١

الفرص والتحديات التي تواجه احلكومات عاملياً، ودور القيادات 
احلكومية

اجلهات  يف  االستراتيجية  والتطبيقات  السلطنة  تنافسية 
احلكومية ضمن عالم متغير 

اململكة املتحدة

القيادة التحولية واالبتكار يف اإلدارات احلكومية املختلفة٢
إدارة  يف  املتحدة  اململكة  يف  الوزراء  مجلس  جتربة  استعراض 
الكبرى،  االستثمارات  مخاطر  وإدارة  واملشروعات  البرامج 
ومهارات التفاوض يف إدارة عقود التعهيد بالشراكة مع القطاع 

اخلاص

السلطنة

زيارات ميدانية لبعض الدول وذلك لالطالع ونقل املعرفة يف:٣
جتارب مشروعات الشراكة مع القطاع اخلاص

إدارة املواهب االستراتيجية 
قيادة عملية التحول يف القطاع احلكومي

متكني املؤسسات املتوسطة والصغيرة خللق فرص العمل
االبتكار االستراتيجي يف القطاع الصحي

يحدد الحقا

الشراكات االستراتيجية بني احلكومات من منظور إقليمي٤
 أفضل ممارسات احلوكمة مبنظور عاملي

 ورش عمل يف القيادة اإلدارية

السلطنة

مبوضوعات  تفصيال  التالي  اجلدول  ويوضح 
التنفيذيني  املديرين  ملسار  التعليمية  الوحدات 

يف اجلهات احلكومية املرتبطة ببيئة األعمال:
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املستوى الثالث: القوى العاملة الوطنية

 تضمن العمل يف هذا املستوى إطالق مبادرة 
يسهم  مبا  للتدريب  الوطني  الصندوق  إلنشاء 
يف تأهيل الشباب العماني للعمل يف املجاالت 
املختلفة من، ومبا يؤدي إلى تعزيز قدرات قوة 

العمل. 

الصندوق الوطني للتدريب:
القطاعني  بني  للشراكة  العمل  فريق  توافق 
إنشاء  مبادرة  إطالق  على  واخلاص  احلكومي 
االرتقاء  أجل  من  للتدريب  الوطني  الصندوق 
العاملية،  واملستويات  األسس  وفق  بالتدريب 
ولدعم جهود اجلهات املختلفة والتنسيق بينها 
مواجهة  إطار  يف  العماني  الشباب  لتمكني 
أنشطة  إجمال  وميكن  التوظيف  حتديات 

ومحتوى املبادرة مبا يلي:
تفصيلية شاملة 	  دراسة  إعداد  على  العمل 

بالتعاون  للتدريب  وطني  صندوق  إلنشاء 
العاملية  االستشارية  الشركات  إحدى  مع 
املتخصصة )شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 

)PWC

دراسة التجارب الدولية ذات العالقة لوضع 	 
إطار عام لعمل الصندوق 

العاملة 	  القوى  وزارات  مع  لقاءات  عقد 
اجلهود  على  للوقوف  العالي  والتعليم 
بالسلطنة  التدريب  منظومة  يف  احلالية 
وحتدياتها واحتياجات القطاع اخلاص من 

الكفاءات الوطنية. 
موسعة ضمت ممثلني 	  عمل  عقد جلسات 

عن  ممثال  و٢٤  حكومية،  جهة   ٢٠ عن 
مختلفة  مؤسسات  من  اخلاص  القطاع 
وأكادمييني  العمل-  ومجاالت  احلجم  يف 

ودوليني،  عمانيني  متخصصني  وخبراء 
التدريب  ملنظومة  احلالي  الوضع  لتحديد 
وبلورة دور الصندوق وآليات عمله وخدماته 
والنموذج التشغيلي األكثر مواءمة ملنظومة 

العمل. 
حتت 	  التفصيلية  املشروع  وثيقة  إعداد 

من  عدد  ضمت  حيث  فنية  جلنة  إشراف 
القطاع  عن  ممثلني  السعادة  أصحاب 

احلكومي من اجلهات التالية:
وزارة املالية

وزارة القوى العاملة
املجلس األعلى للتخطيط

مجلس التعليم
للقطاع 	  ممثلني  أربعة  اللجنة  ضمت  كما   

دولياً مستقاًل متخصصاً  اخلاص، وخبيراً 
يف قضايا التشغيل والتدريب. 

للتدريب 	  الوطني  الصندوق  وثيقة  بلورة 
الذي توافق أعضاء اللجنة الفنية أن يعمل 
العرض  بني  املهارية  الفجوة  جتسير  على 
التنسيق  وتعزيز  العمل،  سوق  يف  والطلب 
والتشغيل،  بالتدريب  املعنية  اجلهات  بني 
القطاع  التدريبية يف  االحتياجات  وحتديد 
إحتياجات  مع  مواءمتها  وُسبل  اخلاص 
سوق العمل وتطوير الكفاءات يف القطاعات 
الوثيقة  شملت  وقد  السلطنة،  يف  الواعدة 
مقترحات بشأن التبعية واحلوكمة وخطوات 

التأسيس ومصادر التمويل. 

واستنادا على عمل جاد ومتصل تضمن العديد 
من ورش العمل التي احتضنت حواراً مثمراً بني 
القطاعني احلكومي واخلاص، مت التوافق على 

أن تكون رؤية الصندوق كالتالي:
 نحو بناء كفاءات وطنية ُمنافسة عاملياً 
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كما مت حتديد األدوار واملهام الرئيسية للصندوق 
كالتالي:

التدريب . ١ جلهود  الراهن  الوضع  تقييم 
بني  الفجوات  حتديد  بهدف  السلطنة  يف 
واملشروعات  اخلاص  القطاع  متطلبات 
وبني  والتخصصات  الكفاءات  من  الوطنية 

العرض يف سوق العمل وذلك من خالل:
إجراء دراسة متعمقة لتقييم وضع جهود 	 

التدريب يف السلطنة سواء احلكومية أو 
العمل،  سوق  على  وانعكاسها  اخلاصة 
مبا يف ذلك تقييم املؤسسات والبرامج 
التدريبية املقدمة من املعاهد والكليات.

تقدمي تصور متكامل حول آليات تطوير 	 
املنظومة احلالية للتدريب يف السلطنة 

بناء على أفضل املمارسات العاملية. 
واحتياجات . ٢ التدريب  أولويات  حتديد 

الواعدة  القطاعات  وخاصة  العمل  سوق 
واملشروعات التنموية من الكفاءات واملهارات. 

التدريب . ٣ لدعم  شاملة  معلوماتية  بنية  بناء 
األولويات  حتديد  من  القرار  صناع  متكن 
احلالية واستقراء االجتاهات املستقبلية يف 

مجال التشغيل والتدريب. 
تقدمي الدعم واالستشارات للجهات املعنية . ٤

والتشغيل  التدريب  بسياسات  يتعلق  فيما 
واملعايير العاملية للجودة واالعتماد. 

بناء الشراكات مع املؤسسات العاملية واحمللية . 5
من  واالستفادة  التدريب  مجال  يف  الرائدة 

برامجها محلياً
حتديد معايير متويل البرامج التدريبية يف . 6

مختلف مكوناتها.
مع . ٧ تتالءم  التي  التدريبية  البرامج  متويل 

األولوية  ذات  والقطاعات  الوطنية  الرؤية 
وتلبي احتياجات املشروعات الرائدة والقطاع 
اخلاص من الكفاءات، ومبا يستويف معايير 

وشروط التمويل. 

عن . ٨ متويلها  يتم  التي  البرامج  أداء  متابعة 
املدى  يف  أثرها  وتقييم  الصندوق  طريق 

القصير واملتوسط والبعيد. 
حتديد  مت  السابقة،  واملهام  لألدوار  وحتقيقا 
رؤية ورسالة الصندوق التي ترنو لبناء كفاءات 
وطنية منافسة عامليا، وقد مت حتديد مجموعة 

األهداف االستراتيجية التالية للصندوق:
بهدف . ١ الوطنية  العاملة  القوى  قدرات  بناء 

يف  والطلب  العرض  بني  الفجوة  جتسير 
سوق العمل.

قبل . ٢ من  به  موثوق  استشاري  بدور  القيام 
التشغيل  بقطاع  العالقة  ذات  اجلهات 
القدرات  تعزيز  إلى  السعي  مع  والتدريب 

الداخلية للصندوق. 
االستخدام األمثل ملوارد الصندوق مبا يعزز . ٣

التدريبية  للمؤسسات  التنافسية  القدرة 
احمللية يف السلطنة وتوسيع نطاق اجلهود 
على  العائد  يعظم  مبا  املجال  هذا  يف 

االستثمار. 

إحدى جلسات عمل مبادرة الصندوق الوطني للتدريب
سبتمبر ٢٠١٤م
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فريق العمل للشراكة بني ١
القطاعني احلكومي واخلاص

ببيئة  املتعلقة  التحديات  دراسة  بضرورة  الشراكة  عمل  فريق  توجيه 
املمكن  من  والتي  املناسبة  املعاجلات  ووضع  السلطنة  يف  األعمال 

تطبيقها على املدى القريب 

مراجعة التقارير العاملية ٢
واحمللية

يف  األعمال  لبيئة  تتطرق  والتي  واحمللية  الدولية  التقارير  مراجعة 
السلطنة ومقارنتها مع الدول األخرى

اجتماعات مع٣
أصحاب العالقة

عقد عدد من االجتماعات من ممثلني من  القطاع احلكومي والقطاع 
اخلاص ألخذ مرئياتهم حول التحديات التي تواجه بيئة األعمال يف 

السلطنة
حتديد املعاجلات ٤

االستراتيجية
دراسة الوضع الراهن واالجتماع مع مختلف اجلهات املعنية لتحديد 

معاجلات حتسني بيئة األعمال يف السلطنة

عرض ومناقشة املعاجلات ٥
وأخذ مرئيات أصحاب املعالي

العمل  لفريق  الوزاري  الفريق  مع  االستراتيجية  املعاجلات  مناقشة 
االجتماعات  خالل  من  املعالي  أصحاب  مبرئيات  واألخذ  للشراكة 

الفردية واخلطابات الرسمية

وقد مت وضع خطوات منهجية لتنفيذ املبادرة من خالل تفاعل إيجابي بني أعضاء فريق الشراكة 
من القطاعني احلكومي واخلاص، وبني اخلبراء املختصني، وفق ما يوضحه الشكل التالي:

ثانيًا: مبادرة تعزيز بيئة األعمال:
تطور  األعمال مرتكز  بيئة  تعزيز  مبادرة  متثل 
توجه  التنمية، وقد  االقتصاد وحتقيق أهداف 
فريق العمل للشراكة على حتقيق مرئيات فريق 
واخلاص،  احلكومي  القطاعني  بني  الشراكة 
الوطنية  األولويات  من  مجموعة  حددت  التي 
خلق  االقتصادي،  )التنويع  يف  متثلت  للشراكة 
فرص عمل للعمانيني، تنمية احملافظات، وبناء 

الكفاءات الوطنية(.  
بني  املشترك  احلوار  قاعدة  من  وانطالقا 
الفريق،  عمل  أساس  تعد  والتي  القطاعني، 
األعمال،  بيئة  تعزيز  مبادرة  إطالق  مت  فقد 
حتت إشراف معالي مستشار جاللة السلطان 
تقدمي  بغية  االقتصادي،  التخطيط  لشؤون 
تصورات تفصيلية محددة تكون مدخال للسلطة 
وفق احملددات  على حتقيقها  للعمل  التنفيذية 

اخلاصة  العمل  محددات  مع  واتساقا  العملية 
بقريق الشراكة. 

التشريعية  البيئة  اآلراء على حتديات  وبتوافق 
ببيئة األعمال، مت تطوير  املرتبطة  واإلجرائية 
املبادرة، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس 

كوبرز )PWC(، والتي تهدف إلى:
بيئة 	  تواجه  التي  اآلنية  التحديات  تعريف 

بصورة  تؤثر  والتي  السلطنة  يف  األعمال 
كبيرة على بيئة األعمال

واملؤشرات 	  القائمة  الدراسات  مراجعة 
العاملية وتقرير املجلس األعلى  والترتيبات 

للتخطيط اخلاص ببيئة األعمال
التي 	  والعملية  السريعة  التوصيات  وضع 

ستساهم يف حتسني بيئة األعمال
املختلفة 	  التوصيات  خصائص  حتديد 

واجلهات املسؤولة وأساليب قياس النتائج

���� ������ ������ א�����
א��א��� ��������� ��א��א� א ������א� ����� ����כ� ��� �  א
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إثراء

مع  محددة  مباشرة  ثنائية  لقاءات  من خالل  العمل  مت  السابقة،  املنهجية  اخلطوات  ويف ضوء 
مسؤولني حكوميني من اجلهات ذات العالقة التي أشارت لها التقارير والدراسات للوقوف على 

التحديات القائمة والتصورات احلكومية للتغلب عليها، وهذه اجلهات هي:

وزارة التجارة
والصناعة

الهيئة العامة 
حلماية املستهلك

وزارة 
السياحة

شركة
عمران

وزارة القوى
العاملة

البنك املركزي
العماني

املنطقة احلرة
بصاللة

شركة ميناء 
صحار

الصناعي

مجلس 
املناقصات

املركز الوطني
لألعمال

وزارة البيئة 
والشؤون 
املناخية

شرطة عمان 
السلطانية -

املديرية العامة 
للجمارك

هيئة املنطقة 
االقتصادية 

اخلاصة بالدقم

ريادة

غرفة جتارة
وصناعة عمان

صندوق 
الرفد

وزارة 
املالية

وتكامال مع االجتماعات السابقة باجلهات احلكومية احملددة، مت العمل مع القطاع اخلاص ألخذ 
مرئياتهم حول بيئة األعمال حيث مت عقد جلسات حوار مع غرفة جتارة وصناعة عمان، وأعضاء 
مجموعات العمل بفريق الشراكة، كما مت إدارة جلسات مختلفة مع مجموعات احلوار عبر شبكات 

التواصل االجتماعي ملناقشة القضايا املتعلقة ببيئة األعمال مع القطاع اخلاص. 
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وباحملصلة، فقد أثمرت اجلهود السابقة عن وضع تصورات عملية خاصة بست عشرة معاجلة 
إستراتيجية مؤثرة إيجابيا تقود لتحقيق التحول امللموس يف بيئة األعمال، ووفق محددات العمل 
تتولى الوحدات اإلدارية التنفيذية املختلفة العمل على إنفاذها، وتتمثل تلك املعاجلات االستراتيجية 

يف: 

-١
 -٢
-٣
-٤
-5
-6
-٧
-٨
-9

-١٠
-١١

-١٢
-١٣
-١٤

-١5
-١6

���� ������ ������ א�����
א��א��� ��������� ��א��א� א ������א� ����� ����כ� ��� �  א

إنشاء وحدة لتسهيل االستثمارات اإلستراتيجية.
إنشاء مركز التحكيم التجاري.
إلغاء احلد األدنى لرأس املال. 

اإلعالن عن توجه يفضى إلى تسهيل ممارسة بدا النشاط التجاري خالل )٣٠( ثالثني يوم عمل .
تناغم احلوافز والدفع باجتاه التخصص القطاعي يف املناطق احلرة. 

التدرج يف  تطبيق نسب التعمني يف جميع املناطق احلرة. 
توحيد آلية إصدار التصاريح يف املناطق احلرة يف السلطنة. 

التعديل على قرار شهادة عدم املمانعة. 
إصدار الئحة تنظيمية باألنشطة التي تتطلب موافقات وتصاريح بيئية. 

إنشاء مراكز فحص بيئية متخصصة ومعتمدة تابعة لوزارة البيئة والشؤون املناخية.
 Invest من قبل شرطة عمان السلطانية )على غرار مبادرة Trade Easy إطالق مبادرة وطنية

Easy لوزارة التجارة والصناعة(.

تقدمي التعويضات املالية حال التأخير يف عملية تسديد الدفعات من قبل احلكومة.
تسريع وتيرة إصدار قانون اإلفالس/اإلعسار.

وضع وإقرار الالئحة التنفيذية لقانون حماية املنافسة ومنع االحتكار، وتأسيس جهة مختصة 
تعنى بتطبيق هذا القانون. 

العمل على حتسني جودة اخلدمات املقدمة عند املنافذ اجلوية. 
جهود الترويج جلذب االستثمار. 
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جتارب مت دراستها:
اململكة املتحدة

هولندا
اليابان

أستراليا
فرنسا

سلطة إعتماد

راكة
لش
ت ا
وعا
شر
ة م
هيئ

����א
א���אכ�

إيطاليا
املجر
مصر

جنوب إفريقيا

املؤسسي  اإلطار  تطوير  مبادرة  ثالثًا: 
والتشريعي ملشروعات الشراكة.

املؤسسي  اإلطار  تطوير  على  العمل  مت 
خالل  من  الشراكة  ملشروعات  والتشريعي 
متخصصة  جهة  إلنشاء  قانون  مسودة  تطوير 
تنفيذ عقود الشراكة،  تعمل على إعداد وتتبع 
)هيئة الشراكة(، ويؤسس سلطة اعتماد تخول 
العقود  على  للموافقة  املطلوبة  الصالحيات 
كما  مبوجبه،  احلكومة  على  االلتزام  وإنشاء 
وآليات  اإلسناد  وأسس  العامة  األحكام  يشمل 
اإللزامية  والبيانات  والبنود  والنفاذ  الطرح 
األداء،  )املدة، أسس حسن  الشراكة  يف عقود 
توازن  املخاطر،  تقاسم  التمويل،  كيفيات 
يوضح  كما  والتقييم(،  املتابعة  آليات  العقد، 
للشركاء،  )للمساهمات،  الغير  القانون شروط 
الضمانات... إلخ(، األمر الذي يضمن أن يعزز 
التشريع إطار العمل ويضمن جناحه، ويحافظ 
التي  بالكيفية  بتوازن  األطراف  حقوق  على 
ويعالج مختلف احلاالت  العقود،  تضمن جناح 
التي من املمكن أن تواجه يف العقود من خالل 
أحكام واضحة، ويوضح الشكل اآلتي مكونات 

القانون: 

مت  الدولية،  التجارب  من  املستفاد  ضوء  ويف 
وضع مجموعة من احملددات اإلطارية الواجب 
اتباعها يف التشريع اخلاص بالشراكة وهي كما 

يأتي: 
ينبغي لإلطار التشريعي أن يكفل الشفافية 	 

يف  األجل  طويلة  واالستدامة  واإلنصاف 
ملشاركة  املعيقة  القيود  وإزالة  املشروعات، 
التحتية  البنية  تطوير  يف  اخلاص  القطاع 

وتشغيلها. 
املخولة 	  السلطة  التشريع  يحدد  أن  وجوب 

بصالحية منح االمتيازات وإبرام االتفاقيات 
)سلطة  الشراكة  مشروعات  إنفاذ  بشأن 

االعتماد(. 
وجوب إنشاء جهة متخصصة للتنسيق بني 	 

احلكومة والقطاع اخلاص حول مشروعات 
الشراكة )وحدة مشروعات الشراكة(. 

الشراكة 	  مشروعات  تشمل  أن  إمكانية 
البنية  وشبكات  مرافق  وتشغيل  تشييد 
وحتديثها  منها  القائم  صيانة  أو  التحتية 

وتوسيعها وتشغيلها. 
وجوب  أن يحدد التشريع قطاعات أو أنواع 	 

االمتيازات  منح  يجوز  التي  التحتية  البنى 
لهذا  الزمني  املدى  وكذلك  بخصوصها، 

االمتياز. 
على 	  التنظيمية  بالرقابة  يعهد  أن  ينبغي 

وظيفياً  مستقلة  جلهات  الشراكة  عقود 
تتمتع بدرجة من االستقالل الذاتي. 

ينبغي أن تكون إجراءات طرح املشروعات 	 
والرقابة عليها معلنة. 

لتدبر 	  خاصة  إجراءات  تطوير  ينبغي 
العمومية  املنازعات بني مقدمي اخلدمات 
القانون  النتهاك  مزاعم  أية  بخصوص 

واللوائح إذا اقتضت احلاجة. 
رقابية 	  أو  قانونية  قيود  فرض  ينبغي  ال 

املتعاقدة  السلطة  قدرة  من  تنظيمية حتد 
بشأن  اخلاص  القطاع  مع  االتفاق  على 
التوزيع  هذا  يكون  بحيث  املخاطر،  توزيع 
مالئما لكل مشروع وليس منطا ثابتا لكل 

املشروعات. 
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ويف ضوء املعايير السابقة، مت التعاقد مع بيوت اخلبرة العاملية يف هذا املجال )ائتالف شركة 
إيرنست ويوجن وشركة سكواير باتون بوجز للمحاماة(، حيث مت العمل وفقا خلارطة طريق مت 

التوافق عليها من أعضاء فريق الشراكة:

دراسة الوضع 
الراهن لمنظومة 
مشروعات الشراكة 
والقوانين الحاكمة 

لها

دراسة التجارب 
الدولية في مجال 

منظومة عمل 
مشروعات الشراكة 

وقوانين الشراكة

تطوير مسودة 
قانون مشروعات 

الشراكة

تطوير نموذج العمل 
المقترح لمنظومة 

عمل الشراكة
( سلطة االعتماد 
وهيئة مشروعات 

الشراكة )

وقد مت تأسيس جلنة فنية ممثلة بأعضاء من اجلهات احلكومية املعنية والقطاع اخلاص لإلشراف 
على مخرجات املشروع التي عقدت عددا من جلسات العمل واإلجتماعات وصوال لتطوير ومراجعة 
املسودة النهائية للتشريع والتي سيتم تقنينها وفق املسار املتبع إلصدار التشريعات وقد ضمت 

اللجنة األعضاء اآلتيني: 

���� ������ ������ א�����
א��א��� ��������� ��א��א� א ������א� ����� ����כ� ��� �  א

املؤسسية  لألطر  الدولية  التجارب  حول  فكرية  جلسة 
والتشريعية ملشروعات الشراكة - فبراير ٢٠١٦م
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٣- الدراسات واملشاركة بإبداء الرأي:

بأهمية  واملعلومات  الدراسات  محور  حظي 
باعتباره  للشراكة  العمل  فريق  عند  خاصة 
يف  الرئيسي  واملصدر  األساسية  الركيزة 

عمليات اتخاذ القرار.

الدراسات  من  عدد  على  الفريق  عمل  وقد 
املوضوعات  بعض  يف  الرأي  إبداء  وتقارير 
املتعلقة بتعزيز بيئة األعمال وحتديات القطاع 

اخلاص ومنها: 

 حتديد القطاعات اإلستراتيجية الواعدة:	 
بحضور أكثر من ٤٠ ممثاًل عن القطاعني 
احلكومي واخلاص وبالتعاون مع عدد من 
حتديد  مت  الرائدة،  الدولية  املؤسسات 
لتحقيق  الرائدة  اإلستراتيجية  القطاعات 
ملنهجية  وفقا  االقتصادي  التنويع  أولويات 
الدول  جتارب  استعراض  مت  كما  علمية، 
التي جنحت يف حتقيق التنويع االقتصادي 
بالتعاون مع خبراء من عدد من املؤسسات 
الدولية وهي شركة ماكينزي آند كومباني، 
ومؤسسة اإليكونوميست، ومنظمة التعاون 
األملانية  والوكالة  والتنمية،  االقتصادي 

للتعاون الدولي، وكلية إنسياد لألعمال.

ويوضح الشكل اآلتي نتائج التحليالت العلمية التي متت مشاركتها مع املجلس األعلى للتخطيط: 

LNG
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قبل 	  من  التحديات  من  مجموعة  حتديد 
ممثلي القطاع اخلاص:

وجلسات  اللقاءات  من  عدد  تنفيذ  مت 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  العمل 
اآلليات  القتراح  اخلاص  القطاع  وممثلي 
التي حددها  واملمكنات ملعاجلة التحديات 
ممثلو القطاع اخلاص ملمارسة األعمال يف 

السلطنة.
 

املال 	  رأس  استثمار  قانون  مسودة  مراجعة 
األجنبي:

مسودة  والصناعة  التجارة  وزارة  أحالت 
مشروع قانون استثمار رأس املال األجنبي 
وإشراك  لدراسته  للشراكة  العمل  لفريق 
عدد من اخلبراء الدوليني املتخصصني يف 
مفصل  تقرير  إعداد  مت  وقد  املجال  هذا 
اخلبراء  رأي  يوضح  القانون  مسودة  حول 
الدوليني ومرئيات أصحاب السعادة ممثلي 
وصاحبات  وأصحاب  احلكومية  اجلهات 
األعمال ممثلي القطاع اخلاص يف الفريق، 
ومت مشاركته مع وزارة التجارة والصناعة. 

الواحدة 	  احملطة  تفعيل  مشروع  دراسة 
وإبداء املالحظات بشأنه:

تفعيل 	  مشروع  بدراسة  الفريق  قام 
إشراك ممثلي  الواحدة من خالل  احملطة 
ومشاركة  اخلبراء  وبعض  اخلاص  القطاع 

املالحظات مع وزارة التجارة والصناعة. 

املشاركة يف جلسات العمل التي نظمتها وزارة 	 
القوى العاملة:

شارك ممثلو القطاع اخلاص أعضاء فريق 	 
العمل يف جلسات العمل التي نظمتها وزارة 

القوى العاملة ملراجعة قانون العمل. 

كما توجه فريق العمل للشراكة من خالل هذا 
احملور نحو ما يأتي:

باملعلومات 	  األخرى  العمل  محاور  رفد 
لتحقيق  املختلفة  والتقارير  والدراسات 

التغذية املطلوبة بالبيانات واإلحصاءات.
احلكومة 	  معلومات  بني  الفجوة  جتسير 

ومعلومات القطاع اخلاص، مبا يقود لتعزيز 
العمل اجلماعي وتفعيله. 

إصدار التقارير التي تقدم قراءات حتليلية 	 
واملسوح،  املختلفة،  اإلحصاءات  واقع  من 

واملؤشرات. 
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إحدى جلسات فريق العمل - سبتمبر ٢٠١٦م
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تطلعات فريق الشراكة

حظي فريق العمل للشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص منذ بداية مسيرته بالرعاية السامية 
من لدن حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -  كما 
حظيت مجموعات العمل الفنية التابعة للفريق بالدعم الالزم من قبل أصحاب املعالي أعضاء 
الفريق ممثلي القطاع احلكومي، مما كان له أكبر األثر اإليجابي على أعمال الفريق. وقد حرص 
وتبادل  والنقاش  احلوار  خالل  من  القطاعني  بني  املشترك  العمل  مبادئ  ترسيخ  على  الفريق 
الفريق من كل ذلك نحو  األفكار، مما أسهم يف إرساء مفهوم الشراكة بشكله احلالي، وانطلق 
أعضاء  بني  عليها  التوافق  مت  والتي  املشتركة  الوطنية  األولويات  حتقق  التي  املبادرات  إطالق 
الفريق وحظيت على املباركة السامية أيضاً فتحققت املخرجات سابقة الذكر يف هذا التقرير من 

نتائج أعمال الفريق.
 

والتفاهم  الثقة  مناخ  استثمار  خالل  من  املستقبلية  مسيرته  استكمال  إلى  اليوم  الفريق  يتطلع 
وتوظيف منصة احلوار القائمة، بغية مواصلة العمل على تعزيز بيئة األعمال، ومبا يدعم وجود 
قطاع خاص فاعل ومؤثر يف مشروعات الشراكة مع احلكومة، ويدعم جهود االستثمارات احمللية  
وجذب االستثمارات اخلارجية، وسيعمل الفريق على بناء جتربة عمانية ناجحة بإذن اهلل تعالى 

للعمل املشترك بني القطاعني احلكومي واخلاص.








