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والثورة الصناعية الرابعة تقنية المعلومات االتصاالت االستراتيجية الوطنية لقطاع والثورة الصناعية الرابعة تقنية المعلومات االتصاالت االستراتيجية الوطنية لقطاع

دتم   ة لإطار إلعداد  تحد ة وطن ج ات ة تقطاع إس ت  بواسطة المعلومات واالتصاال قن
ة مقسمة  مراحلع منهج

ة توافق شارة والمشاركة اصحاب المصلحة/ الجهات المعن واالس

ة ج ات مخرجات اإلس المدخالت

تقارر عن السوق 
والقطاع

الت مقا

ورش عمل

اء  مدخالت خ
شاري اإلس

 
   1 -المرحلة 

 
ر ا /   ألو التق

 االستهال 
 

لة القطاع، ال عات ه
مة والمنظمة له،  الحا

والمرخص لهم، مساهمة 
ة  النات ج القطاع الحال

د   المح اإلجما ، تحد
ستعراض وتوثيق جمي ع و

د  ات القطاع وتحد مؤ
ة الحال ة األساس ة الب

ا المعلومات  لتكنولوج
السلطنة  .واإلتصاالت 

 2-المرحلة 
 

ر م تق    3 -المرحلة التقي
ح ة  مق ج ات  االس

 
حــــــة• ة المق ج ات ــــــط اإلســــــ مــــــع  ر

ـة مثـل ـة الوطن ـة رؤ (أهداف التنم
ــة ُعمــان 2020عمــان  ، 2040، رؤ

ة الســــــلطنة اللوجســــــ ج ات ة إســــــ
2040.( 

ــــــــــــــة • ج ـــع خطــــــــــــــة عمــــــــــــــل ترو وضـــــــــــ
ــا   ثمار األجنــ الم شــمل لإلســ
ات التفص ةالحوافز والتوص  .ل

ة ال• ار والتنم حث واإلبت ة ال صناع
ــــــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــ  تكنولوج

رة واإلتصــــــاالت لتتمــــــا مــــــع الثــــــو 
عة ة الرا  .الصناع

ذ خطة  تنف
ةاال  ج ات  س

ر المقارنة  ارةتق المع  
 

انته   وصف أداء السوق وم
ا المعلومات  الوضع الراهن لسوق تكنولوج

ث العرض والطلب .واإلتصاالت من ح  
ثمار األجن وتقد م مراجعة لوائح وقوان اإلس

زە ات لتع .توص  
ما  ذلك المز  ة القطاع  شطة تنم ا إستعراض أ ا

ة التجارة .التنافس  
ة لسوق القوى العامل فات الحال د التص ة   تحد

ا المعلومات واإلتصاالت  .مجال صناعة تكنولوج  
ة  هذا االطالع  ع افضل الممارسات الدول

 الجانب 
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االتصاالت المعلومات و قنيةالرئيسية لقطاع تاألداء  مؤشراتعدد من  وتحليلتحديد تم لمعرفة الوضع الراهن ألداء القطاع، 
ً (  م2019 – 2018للفترة   :كالتالي) والتي تم تحديثها وفق البيانات المتاحة حاليا

1.8
في تقدير مساهمة القطاع 

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
2019

١٧٪
ة نسبة االنفاق في تقني

ي المعلومات من اإلنفاق الكل
القطاع  في 

٢
حكوميةجهة   

٥
ذات صلة استراتيجيات 

قطاع الب

٣٥٥
مجموعة من البيانات 

المفتوحة

٧٨٢
خدمة حكومية الكترونية

إتاحة المزيد من الخدمات (
٢٠٢٠-االلكترونية خالل   

8,000أكثر من 
في القطاع  شركة

من الدرجة األولى  5500ا منه(
)وما فوق
2018

13,000
 قنيةموّظف في مجال ت

–المعلومات واالتصاالت
القطاع الخاص

2018

7/16
 ليةمن الكابالت البحرية الدو

ونقاط إرساء

٣
:مراكز بيانات خاصة من

ى الثالثالمستو  

٧١٪
لثابتنسبة انتشار اإلنترنت ا

)النطاق العريض(  
2019

٢٣٪
سكان غير نسبة ال 

رقميةالمنخرطين في البيئة ال

١٢٪
 تفي مجاالنسبة الخريجين 

الخريجينمن إجمالي القطاع 

١٠- ٥
إلزامية في  برمجيات حصص

 فالمدارس ابتداًء من الص
هالخامس وما بعد

٥٩٪
 والكليات المحليةمن الجامعات 

 يةتقنمتعلّقة ب برامجتقّدم 
المعلومات

١٧ /١
لباحثين عن عمل في انسبة 

 من إجمالي الباحثين عنقطاع ال
األعلى في القطاعات -عمل

٩٩٪
انتشار خدمة االنترنت نسبة 

المتنقل
2019

1-2 x
  ( المنطقة بأسعارالسعر مقارنة 

منظمة  ف  سعرضعحوالي 
* )التعاون االقتصادي والتنمية

ة إ الم ل من الرؤ د من التفاص ا  م ة من عنا مختلفة تدخل تدرج ج ات ادراتتتكون اإلس

نحو اقتصاد رقمي مستدام 
وخدمات تقنية تنافسية

رقميةال المهارات/ القدرات
(اهداف 9 , طموحات 2)

رقميةال الصناعة
(اهداف 10 ,طموحات 2)

ساسيةاألبنية ال
(اهداف 12 ,طموحات 2)

الحوكمة المؤسسية
(اهداف 2 ,طموحات 2)

ة  3 محاور فرع

ادرات 8 م

ة  3 محاور فرع

ادرات 8 م

ة 4 محاور فرع

ادرات 10 م

ة 4 محاور فرع

ادرات 10 م

ة  6 محاور فرع

ادرات  14 م

ة  6 محاور فرع

ادرات  14 م

ة 1 ادرات 3 محاورفرع ة 1م ادرات 3 محاورفرع م
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نحو اقتصاد رقمي مستدام 
وخدمات تقنية تنافسية

ستخدام با(تقنية المعلومات واالتصاالت والفضاء  بنية أساسية  إنشاء
فة في مجال عالية األداء ومستقبلية وميسورة التكل) أحدث التقنيات المتاحة

قائمة ت المؤسساوال فرادمتاحة لجميع األ ،المعلومات واالتصاالت قنيةت
توظيف التقنيةمن تعزز التحول الرقمي وتمكن  ،مانفي عُ 

 

 تعمل  شركات عالمية وأة محليالمعلومات بشركات  قنيةفي مجال تصناعي قطاع
ها بالتقنية لتحقيق التحول الرقمي للقطاعات األساسية وتمكينعلى مستوى محلي 

:يساعد علىوالمعرفة بما  
االقتصاد العماني  المعلومات في  قنيةت قطاعزيادة مساهمة  -       
مفتوحةالبيانات القائمة على حكومية رقمية تطوير خدمات  -       

بما في ذلك الثورة (لناشئة / إعداد وتنفيذ برنامج وطني للتقنيات المتقدمة -
الصناعية الرابعة

ات في بيئة فراد والمؤسسضمان المشاركة الرقمية لأل
موثوقةلكترونية آمنة وإ     
 ت هاراواهب والمتحسين نظام التعليم من أجل تعزيز المالعمل على

المعلومات واالتصاالت قنيةالمناسبة في مجال ت
المعلومات قنيةة في مجال توطنيالعاملة ال ىتحسين مهارات القو 

واالتصاالت بما يتوافق ومتطلّبات السوق
تعزيز ومساندة القطاعات الرئيسية

فضل الممارسات العالميةوفقاَ أل ونةمرأكثر تنظيمي وتشريعي متحّرر و تطوير إطار

الرقمية المهارات/تقدراالرقميةالصناعة ال األساسيةالبنية 

)وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات( الحوكمة المؤسسية

الرؤية والمحاور والغايات
يتعيّن تحقيقهالكل محور تم اقتراح طموحات 

..الرقمية درات ضمن إطار محور البنية األساسيةمبا 6تحديد  تم 

ةة الرقميمحور البنية األساسي

البنية األساسية لألمن السيبراني المستحدثة/  البنية األساسية الناشئة
بنية األساسية لالتصاالتال

المستحدثة/ الناشئة قنياتالبنية األساسية للتمخطط  المستحدثة/ الناشئة قنياتالبنية األساسية للتمخطط 

النشطةالنشطة وغير  لبنية األساسيةفي االمشاركة  النشطةالنشطة وغير  لبنية األساسيةفي االمشاركة 

البياناتكز اتطوير البنية األساسية السحابية ومرإعداد و البياناتكز اتطوير البنية األساسية السحابية ومرإعداد و

1
السيبرانينقنية األمن السيبرانينقنية األمن 

وتنفيذ وإشراف على  خطة استثمار
تطبيق بنية أساسية وطنية موحدة للنطاق العريض

وتنفيذ وإشراف على  خطة استثمار
تطبيق بنية أساسية وطنية موحدة للنطاق العريض

المبادرات

إنشاء مركز وطني للفضاء ومتابعة شؤونه محلياً وعالمياً إنشاء مركز وطني للفضاء ومتابعة شؤونه محلياً وعالمياً 

 إطار محور الحوكمة المؤسسية وهي األساس لنجاح تنفيذ باقي المبادراتمبادرات ضمن   5تحديد  وتم

محور الحوكمة المؤسسية
مساهمة القطاع فيتعزيز وتمكين القطاعتعزيز وتمكين القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي 
مساهمة القطاع في

الناتج المحلي اإلجمالي 

إطار تنظيمي وتشريعي أكثر مرونةإطار تنظيمي وتشريعي أكثر مرونة

  المعلومات واالتصاالت قنيةتقطاع آلية مساهمة 
الناتج المحلي اإلجمالي في 
  المعلومات واالتصاالت قنيةتقطاع آلية مساهمة 

الناتج المحلي اإلجمالي في 
استشارية للقطاع ة جه العمل إطارالسياسات التنظيمية واستشارية للقطاع ة جه العمل إطارالسياسات التنظيمية و

التراخيصمنح أكثر مرونة ل نظام  التراخيصمنح أكثر مرونة ل نظام 

ةإطار تنظيمي اكثر مرونةإطار تنظيمي اكثر مرون
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المبادرات

ة الرقميةصناعمحور ال                                                                      
تحفيز الشركات

للمستثمرين الكبار زحواف للمستثمرين الكبار زحواف

تشجيع االستثمار األجنبي المباشرتشجيع االستثمار األجنبي المباشر

احتضان الشركات

الناشئةالشركات  وبرامج تمويل  /بدء التشغيل تمويل  الناشئةالشركات  وبرامج تمويل  /بدء التشغيل تمويل 

االحتضانقدرة القطاع الخاص على االحتضانقدرة القطاع الخاص على 

جديدةوصول إلى أسواق للالدعم  جديدةوصول إلى أسواق للالدعم 

التقنياتفي مجال بتكار الا

التجريبية للتقنيات الجديدة اإلختبارات 
وتمويل األبحاث

التجريبية للتقنيات الجديدة اإلختبارات 
وتمويل األبحاث

 المنح تقديم برنامج دعم 
براءات االختراعودعم 

 المنح تقديم برنامج دعم 
براءات االختراعودعم 

حشد المصادر للبحث والتطوير 
قنيةفي مجال الت

حشد المصادر للبحث والتطوير 
قنيةفي مجال الت

الرقميةة صناعمبادرات ضمن إطار محور ال13تحديد  

ةالناشئ/ البرنامج الوطني للتقنيات المتقدمة
)  بما في ذلك الثورة الصناعية الرابعة(   

ةالناشئ/ البرنامج الوطني للتقنيات المتقدمة
)  بما في ذلك الثورة الصناعية الرابعة(   

يالرقمالتحول الوطني لتمكينالبرنامج 

الشركات قبل الخدمات الرقمية من إستعمال اعتماد 
الحجملصغيرة والمتوسطة ا

الشركات قبل الخدمات الرقمية من إستعمال اعتماد 
الحجملصغيرة والمتوسطة ا

الرقميالخدمات االستشارية للتحول الرقميالخدمات االستشارية للتحول 

تمكين القطاعات الرئيسيةتمكين القطاعات الرئيسية

الرقمي األساسي للتحول  الوطني البرنامج 
 

المشتركةالتحول الرقمي للخدمات الحكومية والحلول المشتركةالتحول الرقمي للخدمات الحكومية والحلول 

البياناتة وبنك سياسة البيانات المفتوح البياناتة وبنك سياسة البيانات المفتوح

منجزات والنتائجال ات األداءالهـدف والمجال ة مؤ س الرئ

 Approved deliverables as per 
schedule (%)

شطة  ةاأل ةاالمهارات/  القدرات  األساس لمطل

طة والمخاطر العوامل المرت

ة( الجدول الزم  ج ات ــــخ إعتماد االس ان) خمس سنوات من تار ةوالم

ة ج ات ادرة اإلس الم
 ت

ر اإلطار التنظ ت ح 16.1
 

طار العمل ة و م اسات التنظ الس
 المحور 
الفر 

9 طة 8األهداف المرت 7

ةالجهة المسؤولة م الجهة التنظ

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام االولاألنشطة الرئيسية

المشروع وتخطيطهإعداد    

البرنامجإطالق    

البرنامجتحديث    

جاري، ما من تكاليف إضافية)*مليون لایر عماني(الميزانية 

ادرات  ل الم نموذج -تفص

هما ص و اخ طار منح ال د و  مراجعة قانون االتصاالت الجد

انات ة الب ة وخصوص   قوان حما

 قانون االتصاالت الحا 

 ،ةاألنظمة  واإللماممعرفة قانون االتصاالت  الدول
 ،ة ة و المعرفة القانون شارات العاّمةخ   االس
 ة ة العلم بواالمعرفة التقن المعلومات واالتصاالت تقن

طار العم ة و م اسات التنظ د مراجعة و الس ل ق
النظر

ث قانون االتصاالت والموافقة عل ه تحد
صدارە  و

 نامج  %)(الموافقة ع المنجزات وفقا لل
 

ر اإلطار التنظ   *    مجموعة تح ة المتعلقة  ج ات ادرات االس افة الم ة  ان تتضّمن م
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