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   نظرة إجمالية-أوال
 

 )١(مة  معلومات عا-ألف
 

تحتل سلطنة ُعمان الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وهي محصورة بين خطي                 
 كم،  ١٧٠٠ولها شاطئ يمتد على     .   شرقاً ٥٠°٤٠ و ٥١°٥٠ شماالً، وخطي الطول     ٢٦°٢٠ و ١٦°٤٠العرض  

ربي، الخليج الع : وهي تشرف على بحار ثالثة    . من مضيق هرمز في الشمال إلى حدود جمهورية اليمن         
 . وخليج ُعمان، وبحر العرب

 
يحد سلطنة ُعمان غرباً المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وجنوباً جمهورية               

، وهي  ٢ ألف كم  ٣٠٩،٥تبلغ مساحتها الكلية    .  اليمن، ومن الشمال مضيق هرمز، ومن الشرق بحر العرب        
 .ث المساحةالدولة الثالثة في شبه الجزيرة العربية، من حي

 
وأهم المناطق فيها   .  تتألف السلطنة من مناطق ذات أشكال متنوعة، ففيها السهول واألودية والجبال          

وتشغل .   في المائة من المساحة الكلية     ٣هي السهول المطلة على خليج ُعمان وبحر العرب، وتمثل مساحتها           
الذي يمتد بشكل قوس من رأس مسندم        " جرجبل اله " في المائة من المساحة اإلجمالية، وأهمها         ١٥الجبال  

شماالً إلى رأس الهاد والقارة في الجنوب الغربي من السلطنة، أما المنطقة المتبقية فهي صحراء رملية غالباً،                 
 . في المائة من المساحة الكلية٨٢تتضمن جزءاً من الربع الخالي، والذي يمثل 

 
 في المناطق الشاطئية صيفاً، وحار جاف في        يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى، فهو حار ورطب        

. ويتمتع إقليم ضوفر بمناخ لطيف أيضاً      . الداخل، ماعدا الجبال المرتفعة التي تنعم بمناخ لطيف طوال العام         
ونصيب السلطنة من األمطار قليل عموماً وغير منتظم، على الرغم من هطول أمطار غزيرة أحياناً في اقليم                 

 .أكتوبر بسبب الرياح الموسمية/ وتشرين األولضوفر بين شهري حزيران
 
   الوضع االجتماعي واالقتصادي-باء

 
تفخر السلطنة بأنها بلد آمن، ذو بيئة خالبة، واقتصاد مستقر أو هذا ما يجعلها وجهة مفضلة                    

 .لمستثمري األعمال
 

أن تحرز تقدماً   ولقد استطاعت السلطنة، في ظل القيادة الحكيمة لجاللة السلطان قابوس بن سعيد،               
 فلقد ارتفع مستوى المعيشة فيها ارتفاعاً        .هائالً في العقود الثالثة األخيرة، من الناحية االقتصادية واالجتماعية        

ملحوظاً، وهذا ما يدل على الرؤية الثاقبة والتخطيط المناسب، والتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة                   
 .والمواطنين

 ٢٠٢٠ُعمان : ُعمانيرؤية مستقبلية لالقتصاد ال -١
 

 مؤتمر لرسم المستقبل االقتصادي للسلطنة، وهدفه األساسي هو وضع          ١٩٩٥ُعقـد فـي حزيـران       
 :عبر ما يلي) ٢٠٢٠ُعمان (وتعريف السياسات والالزمة لتحقيق الرؤية المستقبلية لالقتصاد الُعماني 

 
 التنمية المستديمة في إطار عمل اقتصادي شامل ومستقر؛ )أ(
 صاد متنوع وديناميكي وعولمي؛اقت )ب(

                                                      
 .، من وزارة االقتصاد الوطني٢٠٠٢أغسطس /كتاب اإلحصاء السنوي، آب: المرجع )١(
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 التنمية المتقدمة للموارد البشرية؛ )ج(
 .قطاع خاص منافس وفعال )د(

 
 األداء اإلجمالي لالقتصادي الوطني  -٢

 
إن .  ٢٠٢٠ سنوات إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لُعمان         ٥تهـدف خطط التنمية الممتدة على       
ضمان دخل مستقر الفرد، ومضاعفته بالقيمة الحقيقية عند        : ني هو الهـدف األساسـي لمستقبل االقتصاد الُعما      

الحفاظ على ) ٢٠٠٥–٢٠٠١(وانسـجاماً مع ذلك، استهدفت الخطة الخمسية السادسة   . ٢٠٢٠بلـوغ العـام   
 والتوجه نحو تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي          ٢٠٠٠الدخـل الحقيقـي للفرد، كما هو في العام          

GDP في المائة مع تثبيت األسعار٣يقل عن  بمعدل ال . 
 

 . إلى أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية، والتي تدل على تقدم السلطنة١يشير الجدول 
 

  أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي تدل على تقدم السلطنة-١الجدول 
 

  مؤشرات اقتصادية-ألف ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠
 الناتج المحلي اإلجمالي لألسعار الجارية )قتمؤ (٧٨٠٣,٥ ٧٦٦٨,٤ ٧٦٣٩,٢
 (GNI)دخل الفرد الصافي  - ٢٩٩٨ ٣٠٦١

  مؤشرات اجتماعية-باء   
 )نصف العام(عدد السكان المتوقع  ٢٥٣٨ ٢٤٧٨ ٢٤٠٢
 الُعمانيون ١,٨٧٠ ١٨٢٦ ١٧٧٨
 المغتربون ٦٦٨ ٦٥٢ ٦٢٤
 العمر الوسطي عند الوالدة ٧٣,٨ ٧٣,٨ ٧٣,٤
 ذكور ٧٢,٢ ٧٢,٤ ٧٢,٥
 إناث ٧٥,٤ ٧٥,٣ ٧٤,٣
 ) والدة١٠٠٠لكل (معدل وفيات األطفال  ١٦,٢ ١٦,٢ ١٦,٧
 عدد المشافي ٥٦ ٥٦ ٥٥
 )ذات أسّرة(عدد المراكز الصحية  ٦٠ ٥٨ ٥٧
 )بال أسّرة(عدد المراكز الصحية  ٥٨ ٥٤ ٥٢
 المدارس ١١٨٧ ١١٧٤ ١١٥٨
 الطالب ٦٢٨٩٧١ ٦١٦٨٢٩ ٦٠٢٩٨٦
 المعلمون ٣٣٦١٤ ٣١٤٢٣ ٢٩٤٢١
 عدد الفنادق ١٢٥ ١١٥ ١٠٠

 .، وزارة االقتصاد الوطني٢٠٠٣أبريل /النشرة اإلحصائية الشهرية، نيسان: المصدر* 
 

 في المائة وفق األسعار     ١ نسبية   ٢٠٠٣تدل التقديرات المجّددة على استمرار نمو االقتصاد في العام          
 .ط وإنتاجهالجارية، على الرغم من االنخفاض المحتمل ألسعار النف

 
وتعتقد الحكومة،عبر المسيرة الثابتة على طريق التقدم، أن نمو قطاع المعلومات واالتصاالت سيؤثر             

يوضح هذا التقرير المقاربة العمانية االستراتيجية والجهود       .  إيجابـاً علـى حث خطا النمو لالقتصاد الُعماني        
 .المبذولة لتطوير قطاع المعلومات واالتصاالت
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 ملخص تنفيذي  -ثانيا
 

   السياسات واالستراتيجيات-ألف
 

ولقد أدركت أن   . عاشت ُعمان، منذ فجر النهضة المباركة، تقدماً مستقراً في كل ميادين االقتصاد             
 إذ يسهم تطوير قطاع      ".٢٠٢٠عمان  "قطاع المعلومات واالتصاالت سيمكنها من تحقيق أهداف المشروع          

 . تطوير كافة المجاالت االقتصادية، وإنشاء مجتمع المعلومات في ُعمانتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
وفي هذا السياق، اعتُمدت رؤية وطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشكلت اللجنة الوطنية                

لقد .  أساساً لصوغ استراتيجية مناسبة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات          (NCIT)لتكنولوجيا المعلومات   
 استراتيجية وطنية في تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تقدم تكنولوجيا المعلومات              NCITسمت اللجنة   ر

 .واالتصاالت، وإدخال الحكومة اإللكترونية واالنتقال نحو االقتصاد المعتمد على المعرفة
 

 كما تشمل . تهدف االستراتيجية أساساً إلى ربط معظم أجزاء السلطنة بالشبكات اإللكترونية             
االستراتيجية تدريب الموارد البشرية، وفتح قنوات االتصال بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات األكاديمية،             

توضح هذه  . والشركات الخاصة العاملة بشكل رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             
يع تصديرها إلى الدول    االستراتيجية السياسات الواجب اتباعها لتنمية صناعة المعلومات واالتصاالت وتشج         

 .األخرى
 

وباتـباع خطـط اسـتراتيجية تكنولوجـيا المعلومات الوطنية، تسعى كافة القطاعات الصناعية إلى               
 ويشارك حالياً القطاع العام والحكومة  .االسـتفادة مـن المـنافع المتحملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

 .مشاركة فعالة في الثورة الرقمية
 

  العمل القانونية والتشريعية  أطر-باء
 

، ليضع الخطوط المرشدة للسياسات التي من شأنها        ٢٠٠٢مارس  /صـدر قانون االتصاالت في آذار     
يقدم . كما انبثق عن الحكومة السلطة التنظيمية لالتصاالت      . ضـمان المـزيد من التقدم في قطاع االتصاالت        

لمستقبلية المتعلقة بنقل المعطيات اإللكترونية     قـانون االتصـاالت األسـاس الـذي تسـتند إليه أطر العمل ا             
ُيعّد ذلك أمراً ضرورياً لسلطنة ُعمان، التي       . e-legislationواسـتخدامها، وهذا ما يسمى بالتشريع اإللكتروني        

مع استخدام اإلنترنت أو    (تحـاول اإلقالع بنقلة نوعية نحو االتصاالت اإللكترونية وتخزين المعلومات العامة            
 ).بدونها

 
   البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم

 
لمـا كانـت البنـية التحتـية لقطـاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي العمود الفقري لمجتمع                 

تحقيق نمو ملحوظ في عدد الهواتف الثابتة       ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(المعلومـات، استهدفت الخطة الخمسية السادسة       
، ٢٠٠٣أبريل  /وفي نهاية نيسان  . نترنت وعدد المشتركين اآلخذ باالزدياد سنة بعد سنة       والـنقالة وخدمات اإل   

 ، (GSM) مشترك بالهواتف النقالة     ٢٢٨٤٨٣ مشترك بالهواتف الثابتة، و    ٢٣٥١٠٥بلـغ عـدد المشـتركين       
 . مشترك باإلنترنت٥٠٦٥٧، و)حّياك( مشترك بالبطاقة المسبقة الدفع ٢٧٧٧٥٥و

 
 الحواسيب وخدمات اإلنترنت زيادة هائلة بسبب انتشار المعرفة الحاسوبية،          وُيـتوقع ازديـاد عـدد     

 .والمبادرات الحكومية
 

   بناء امكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-دال
 

وثمة . يتطلـب توفـير دعم مجتمع األعمال والقطاع العام تنظيم حمالت توعية تستهدف فئات معينة              
معلوماتية الُعمانية، والرابطة الُعمانية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية        مخططـات لبـناء الجمعـية ال      

 .استقطاب المحترفين، وإنشاء عالقات مع منظمات مماثلة في مختلف أنحاء العالم
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وُيعّد هذا  . يؤدي مركز المعلومات والنشر في وزارة االقتصاد الوطني دوراً مهماً في نشر المعلومات            
 األساسي لنشر اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية في السلطنة، بواسطة مكتبته المؤتمتة           المركـز الموقـع   

 .كلياً
 

 للمدارس اإلعدادية، كجزء من مبادرات      PCوتعمل الحكومة على مخطط لتوفير الحواسيب الشخصية        
ذلك، أدخلت الحكومة   إضافة إلى   . التعليم الوطني، إضافة إلى البرمجيات واإلنترنت بحسب االمكانات المتاحة        

برامج تدريب موجهة نحو العمل، وبرامج تدريب تخصصية، وهي تركز خاصةً في دفع السلطنة وفق محاور               
 :محددة، منها

 
 برامج تدريب على االعتمادية والترخيص للبائعين؛ )أ(
 برامج تدريب، يقودها الموظِّفون؛ )ب(
 .تطوير التعهدات لزيادة التوظيف الذاتي )ج(

 
إذ ُسجل عدد كبير    .  حـظ ازدياد محسوس في ثقافة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الجامعي          وُيل

وفي الجامعات والمعاهد   ) SQU(مـن الطـالب فـي الشهادات العليا واإلجازات في جامعة السلطان قابوس              
 .األخرى المختصة بتكنولوجيا المعلومات

 
البحث والتطوير، فقد شهد هذا القطاع اهتماماً       وعلـى الـرغم مـن تدني مستوى االهتمام سابقاً في            

 طالب إلى الدول األجنبية لمتابعة الدراسات العليا في تكنولوجيا ١٠٠إذ أوفـد مـا يزيد على     . مـتزايداً اآلن  
 على تمويل من جاللة السلطان قابوس بن سعيد لمشروع بحث موجه            SQUوحصلت الجامعة   .  المعلومـات 

وتحفّز واحة  .  ، مع تقنيات االستشعار عن ُبعد     GISي نظم المعلومات الجغرافية     نحـو تكنولوجيا المعلومات ف    
و األعمال والصناعة نحو    , االبتكار أيضاً بجلب التعليم العالي والبحث والتطوير       KOM)(المعـرفة في مسقط     

 .SQUالجامعة 
 

   بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-هاء
 

يرة على بناء قطاع تكنولوجيا معلومات واتصاالت مهم ومتنوع، بتشجيع          تعلـق ُعمان اليوم أهمية كب     
المسـاهمة الخاصـة والعامة، وبدعوة مؤثري قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى بناء مراكز تميز               

 .وتسهم نشاطات الحكومة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية في دعم هذا التطور         .  وبتنمـية الشركات المحلية   
، المؤسَّسة حديثاً لدعم كل جوانب التطور، بجذب الشركات المحلية          )KOM(لقد بدأت واحة المعرفة في مسقط       

 .واألجنبية
 

وفـيما يتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ينصب التركيز األولي على بناء مراكز     
ويتحرك التركيز تدريجياً نحو    .  ات المنزلية الطلـب الرتيـبة، وعمليات التجميع، وتطوير تطبيقات المستلزم        

وثمة إمكانية محتملة لتطوير برمجيات قطاعات المصارف،       .  التعقـيد فـي تطويـر العتاديات والبرمجيات       
واالتصاالت، وخدمات الحكومة اإللكترونية،والخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومراكز         

لكترونية، وقد يقود ذلك إلى التوجه نحو التصدير بسبب االرتباط بالمؤثرين           الطلـب، وتطبـيقات األعمال اإل     
 .العالميين

 
   التطبيقات في المؤسسات الحكومية-واو

 
قام عدد كبير من اإلدارات العامة بحوسبة عملياتها، وهي تتجه نحو توفير خدمات عامة عبر                   

ت التي اعتمدتها الحكومة، ما يزال العديد من مشاريع         وفيما يتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلوما    .  اإلنترنت
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الحكومة اإللكترونية في القطاع العام والحكومة في المرحلة األولى مثل البوابات الحكومية، وموقع                  
 .، وتسجيل الشركات)on-line(المناقصات، وموقع المزّودين واإلحصائيات الموصولة إلى الخط 

 
كوِّن األهم في االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التي ُبدئ         إن الحكومة اإللكترونية هي الم    

 مثل هندسة الحكومة     فهي تقدم منهجاً استراتيجياً وخطة تنفيذية تشمل كافة جوانب تكنولوجيا المعلومات          . بها
لكتروني، اإللكترونية، ونظام خدمات وتطبيقات الحكومة، واالتصاالت الوطنية، والبنية التحتية للدفع اإل             

والقضايا المتعلقة باالنقسام الرقمي، واإلطار القانوني للعمل، والتطوير اإللكتروني لقطاع تكنولوجيا                
 .المعلومات واالتصاالت، وبنى تنفيذ الحكومة اإللكترونية

 
   التطبيقات في التعليم-زاي

 
عض المبادرات اإليجابية،   ُيطلـب من التعليم اإللكتروني إجراء قفزة ملحوظة في ُعمان، وقد ُأطلقت ب            

 .مثل بناء البوابة التعليمية
 

   التطبيقات في التجارة واألعمال-حاء
 

 واإلنترنت، تتجه شركات األعمال     ITنظـراً إلـى االنتشـار السريع الستخدام تكنولوجيا المعلومات           
، اتجاهاً متزايداً نحو    العمانية في القطاعين العام والخاص، بما فيها العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة           

 .ويقود مجتمع المال ثورة التجارة اإللكترونية. B2C وB2Bاألعمال 
 

ويأتـي العديد من المصارف الرئيسية وبعض شركات القطاع العام في طليعة المرّوجين للمصارف              
سيما عبَّارة الدفع   وُأنشئت البنية التحتية للمدفوعات اإللكترونية، وال       . اإللكترونـية والمدفوعـات اإللكترونية    

.  عبر اإلنترنت، كجزء من استراتيجية الحكومة اإللكترونية، وهي تهدف إلى إنجاز المداوالت عبر اإلنترنت             
 .ويبحث مصرف ُعمان المركزي أيضاً في نظام تحويل األموال للمدفوعات النظامية واإلفرادية إلكترونياً

 
   التطبيقات في العناية الصحية-طاء

 
جتمع الُعماني أهمية بالغة على العناية الصحية، ولقد اتخذت وزارة الصحة قراراً استراتيجياً             يعلق الم 

باسـتخدام تكنولوجيا المعلومات أداةً أساسية لتحسين العناية الصحية، والمساعدة على تطبيق إجرائيات إعادة              
صحية، واألمور المالية والهندسة    وتشمل التطبيقات إدارة العناية ال    .  الهندسـة علـى عمليات العناية الصحية      

 .السريرية وخدمات الدعم
 

ُوضـعت البنية الحالية لنظام توفير العناية الصحية في ُعمان بطريقة ال تحتاج في الوقت الراهن إلى                 
ولكن وضعت الوزارة خططاً للطب عن ُبعد والخدمات األخرى ذات          .  اإلقـالع التقلـيدي بالطـب عن ُبعد       

 .الصلة
 

 توى العربي الرقمي  المح-ياء
 

التعريب للمحتويات  /تركـز االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات على ضرورة تعميق المحلية         
في تحقيق  " UNICODEيونيكود  "وتساعد التطورات التقنية الحديثة مثل      .  الرقمية الضرورية للمواطن العادي   

ائية اقتصادية واجتماعية باللغتين العربية     وتصـدر وزارة االقتصـاد الوطنـي سلفاً منشورات إحص         .  ذلـك 
 .واإلنكليزية
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   السياسات واالستراتيجيات-ثالثا
 

   سياسات مجتمع المعلومات الوطني واستراتيجياته-ألف
 

 خطوات ُعمان نحو التقدم  -١
 

، والبالغ عدد   ٢ آالف كم  ٣٠٩٥مـنذ فجر النهضة المباركة، أخذت سلطنة ُعمان ذات المساحة الكلية            
، بالنمو الثابت في جميع ميادين النشاطات االجتماعية        ٢٠٠٢ ملـيون نسـمة فـي العـام          ٢٥٣٨.انها  سـك 

أي ما   (٢٠٠٢ مليون في العام     ٧٨٠٣، مقدراً بالريال الُعماني،   GDPيبلغ الناتج المحلي القومي     .  واالقتصادية
 ٢٧٠أي  (ون ريال ُعماني     ملي ١٠٤ مساوياً   ١٩٧٠، وقد كان هذا الناتج عام       ) مليون دوالر  ٢٠٢٩٣يكافـئ   

لقد أدت خطط التنمية الحكومية المتنوعة وسياساتها دوراً بارزاً في جعل السلطنة تعيش             .  )٢()ملـيون دوالر  
 .تطوراً مهماً وملحوظاً

 
، تركيزاً كبيراً على    ٢٠٠١–٢٠٠٥لقد ركزت وزارة االقتصاد الوطني، في خطتها الخمسية السادسة          

ولقد أدركت السلطنة منذ زمن طويل أهمية تنوع قطاع اإلنتاج، ويعود           .  ية المتنوعة تنمية القطاعات االقتصاد  
ذلـك إلـى تقديرها ألهمية االعتماد على الموارد المتجددة في تحقيق التوازن االقتصادي والتنمية المستديمة،                

. المتتابعة هذا التغير  ولقد تابعت خطط التنمية     .  بـدالً مـن االعـتماد على مورد وحيد قابل للنفاذ مثل النفط            
، الذي يهدف إلى زيادة االعتماد على قطاع الغاز         "٢٠٢٠ُعمان  " واتضح هذا األمر في المشروع االقتصادي     

كما يهدف المشروع أيضاً إلى     .  ٢٠٢٠الطبيعي لردم النقص في قطاع النفط، واالستعاضة عنه كلياً في العام            
 .مات لمالية وقطاعات اإلنتاج األخرىاالهتمام بالصناعة والتجارة والسياحة والخد

 
تشكّل استراتيجية التنوع االقتصادي أحد األبعاد األساسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لالقتصاد الُعماني،            
إلـى جانـب االسـتراتيجيات األخرى للتنمية المستديمة ضمن إطار عمل لالقتصاد الكامل المستقر، وتنمية                

 .صالموارد البشرية والقطاع الخا
 

 أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 

إذ يسمح التقدم والتطور،    .أصـبحت االتصـاالت وتكنولوجياتها العمود الفقري ألي تطور في العالم          
وهمـا أمران بديهيان في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي القطاع المتعلق بهما، برفع مردود االقتصاد               

لعام والخاص، وتوفير فرص أكبر لتنوع االقتصاد، بإنشاء الصناعات ذات القيمة           الوطنـي فـي القطاعيـن ا      
 .وهذا من شأنه تسريع التكامل في االقتصاد العالمي.  المضافة المرتفعة والمعلومات الكثيفة

 
لقـد اكتسب قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بمواكبته لالتجاهات العالمية، أهمية خاصة في             

وتُعّد ترقية هذا القطاع أحد الشروط      . الهادف إلى إنشاء مجتمع المعلومات في ُعمان      " ٢٠٠٢عمان   "المشروع
 .الالزمة لتحقيق أهداف هذا المشروع إلى جانب ضمان تنوع االقتصاد الوطني، كما ذُكر في هذا الفصل

 
 أبعاد الرؤية المستقبلية  -٣

 
 :على النحو التالييمكن ذكر األبعاد األساسية لمجتمع المعلومات 

 

                                                      
 .، وزارة االقتصاد الوطني)٢٠٠٠-١٩٧١(لتنمية  عاماً من عملية ا٣٠.  ٢٠٠٣أبريل /النشرة اإلحصائية الشهرية، نيسان) ٢(
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إضافة إلى  .  تطويـر قاعدة معطيات وطنية، بربط كافة موارد المعلومات المحلية ومراكزها           )أ( 
ذلـك، ينبغـي ربط ما سبق بالبنية التحتية الشاملة، لتمكين السلطنة من االستفادة من مصادر                

 المعلومات لدولية، وزيادة إسهام القطاع في المنتجات الوطنية؛
ـ  )ب(  عي إلـى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تقديم الخدمات والمعطيات            الس

للقطاعيـن العـام والخـاص، ولجعل هذه الخدمات متاحة لجميع سكان السلطنة، ونقلها إلى               
 االقتصاد والمجتمع المعتمدين على المعرفة، بحيث تتحقق أهداف التنمية المستديمة في الدولة؛

 يضطلع القطاع الخاص بدور ريادي؛ينبغي أن  )ج( 
 .توفير خدمة االتصاالت بأجور معقولة وجعلها متاحة لكل فئات المجتمع )د( 

 
 االستراتيجيات  -٤

 
 :يمكن تلخيص االستراتيجيات المعتمدة لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية تلخيصاً شامالً بما يلي

 
 صياغة استراتيجية تكنولوجيا معلومات وطنية؛ )أ(
 رسم السياسات الالزمة لترويج تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت في السلطنة؛ )ب(
 ترقية االتصاالت بغية مالءمة المقاييس العالمية؛ )ج(
إعـادة هيكلة العمل القانوني والمؤسساتي لهذا القطاع، للسماح بمشاركة أوسع للقطاع العام،              )د(

 .ى المنافسة الحرةوتوفير البيئة المناسبة والتي تقود إل
 

 أهداف خطط التنمية الخمسية السادسة  -٥
 

في إطار الرؤية المستقبلية الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإدراك الدور المتزايد            
األهمـية للقطـاع فـي رفع إنتاجية االقتصاد الوطني وترويجه ودعم إمكاناته التنافسية، يمكن سرد األهداف                 

 : للقطاع في خطة التنمية الخمسية السادسة كما يليالرئيسية
 
 :مجال االتصاالت )أ(
 

 ٢٠٠٠زيـادة نسبة الهواتف الثابتة والنقالة وخدمات اإلنترنت زيادة ملحوظة من نهاية العام               -١
ُيذكر في الفصل الثالث المزيد من       (٢٠٠٥حـتى نهايـة مـدة الخطـة السادسـة في العام             

 ).التفاصيل
 .يات والنظم الحديثة ونشرهاإدخال التكنولوج -٢
تعزيـز شـبكات خدمـات االتصـاالت، وجعـل ُعمـان مركز التصدير اإلقليمي لخدمات                 -٣

 .االتصاالت
 

 :مجال تكنولوجيا المعلومات )ب(
 

صـياغة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات للتالؤم مع متطلبات العصر والعمل على              -١
 .تنفيذها

ة بشبكة معلومات إلكترونية، وضمان إمكانية وصول أي شخص         ربـط معظم مناطق السلطن     -٢
 .٢٠٠٥بسهولة إلى المنافذ اإللكترونية بهدف بلوغ االقتصاد المعرفي في نهاية العام 
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 ).e-commerce(إيجاد بيئة تجارة إلكترونية  -٣
 ).e- government(توفير خدمات الحكومة اإللكترونية  -٤
دفـة إلى تحسين الموارد البشرية في تكنولوجيا المعلومات         ياغـة الخطـط والـبرامج الها        -٥

 .واالتصاالت
 

 السياسات واآلليات لتحقيق أهداف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٦
 

تبنـت خطـة التنمـية الخمسـية السادسة السياسات واآلليات التالية لتحقيق أهداف قطاع تكنولوجيا                
 :المعلومات واالتصاالت

 
 جال االتصاالتفي م )أ(
 

اعـتماد السياسات التي تهدف إلى تحرير سوق االتصاالت ودعم المنافسة الحرة وترويجها،              -١
 .وتقديم األطر واإلجراءات الناظمة لعمل القطاع

 .تنفيذ سياسة الخصخصة لقطاع االتصاالت -٢

 .التوسع اإلقليمي في توفير خدمات االتصاالت -٣

ة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وخدمات الهاتف       تـنوع خدمـا القطاع عبر إدخال خدمات جديد         -٤
 .المدفوع وخدمات البطاقات المدفوعة

 
 مجال تكنولوجيا المعلومات )ب(
 

إيجـاد قـنوات االتصال، والتعاون الرسمي وغير الرسمي بين الحكومة والبحث األكاديمي              -١
 .والشركات الخاصة إلنشاء مجتمع معلومات مترابط

ت الحكومية للمعلومات الوطنية مثل السجل العام، والقوة        السـعي إلـى إكمال قواعد المعطيا       -٢
 .العاملة، والموارد البشرية، والمعلومات الجغرافية في السلطنة

 .صوغ إجراءات أمن المعلومات الوقائية للتعامل مع الشبكات العالمية -٣
ا صـياغة السياسات التي تقود إلى توفير تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت وتشجيعه            -٤

 .في ُعمان وتشجيع الصادرات
 

 إجراءات السياسات المحددة، الهادفة إلى تحقيق مجتمع المعلومات  –٧
 
، بهدف تهيئة قطاع االتصاالت     ١٩٩٩يوليو  / تموز ١٨ في   ٤٦/٩٩صـدر المرسـوم الملكـي رقم         -١

  وقد حّول .للخصخصـة وتحريـر االقتصاد، وتوفير المناخ المالئم للمنافسة الحرة في تزويد خدمات القطاع         
). Omantelُعمانتل  (هـذا المرسوم منظمة االتصاالت العامة إلى شركة مقفلة تملكها الحكومة الُعمانية، وهي              

ُأنجز .  وهـذه خطـوة تقلـيدية نحو إشراك القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خصخصة الشركات العامة    
يم المسارات البديلة لخصخصة الشركة ُعمانتل      اإلطـار القانوني لقطاع االتصاالت، وتقوم الحكومة حالياً بتقي        

 .في المستقبل
 
اكتسـبت تكنولوجـيا المعلومـات أهمية خاصة واتخذ مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة الوطنية                -٢

 في صياغة سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات، ورسم        ا، تنحصر مسؤوليته  )NCIT(لتكنولوجـيا المعلومات    
للتنفيذ، بحيث تستفيد السلطنة من الفرص الهائلة التي تقدمها هذه التكنولوجيا، وتجنيبها            االسـتراتيجية الممكنة    

 .المجتمع الرقمي بناًء فعاالً/وهي تهدف إذن إلى ضمان بناء مجتمع المعلومات.  المخاطر المرافقة
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في  من اللجنة إلحداث سكرتارية تقنية لتكنولوجيا المعلومات         ٣/٩٩ و ٢/٩٩صـدر القـراران رقم       -٣
 .وزارة االقتصاد الوطني، وذلك بهدف توفير الدعم التقني الالزم لها

 
 ، بهدف رسم االتجاه االستراتيجي، فريق العمل في تكنولوجيا المعلومات             NCITأنشأت اللجنة    -٤
)ITTF (                الذي ضم كبار مديري تكنولوجيا المعلومات من مختلف الوزارات والقطاع العام بهدف دراسة

ممارسات، ووضع خطط التنفيذ، واستخدام اإلمكانات الهائلة المحتملة لتكنولوجيا المعلومات          واعتماد أفضل ال  
 .في المجاالت العلمية والتجارية واالجتماعية واالقتصادية بما يضمن االزدهار الكلي للبالد

 
ان،  البالد نحو الثورة الرقمية في ُعم      ITTFوفـي ظـل توجيهات اللجنة الوزارية، يدفع فريق العمل           

وهـو يسـعى إلى إنشاء مجتمع المعلومات في ظل الرؤية المستقبلية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، كما هو                 
 :مذكور فيما يلي

 
 الرؤية المستقبلية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

 
دعـم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بتوفير الخدمات المنسقة إلى القطاعين العام والخاص وإلى             

لمواطنيـن عـبر الوسائل اإللكترونية، وتشكيل قوة دفع مؤثرة لتقدم السلطنة في مضمار االقتصاد المعرفي                ا
 .وتحقيق التنمية المستديمة

 
وبـالعمل إلـى جانـب الـرؤية المستقبلية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو مواكبة التقدم          

ات كقوة دافعة في برنامج التنوع االقتصادي في البالد،         العالمـي، عّرفـت الحكومة قطاع تكنولوجيا المعلوم       
ويقع في قلب هذه السياسة االلتزام بتطوير مجتمع المعلومات،         . بعـيداً عـن االعتماد على اإليرادات النفطية       

 .والذي يسمى بالمجتمع الُعماني الرقمي المعتمد على المعرفة
 

لمنتجات في تكنولوجيا المعلومات، بسبب دعم      تـزهو الـيوم سلطنة ُعمان بانتشار أحدث التطبيقات ا         
كما أعلنت الحكومة أيضاً عن المنتجات األساسية التي تهدف إلى إيجاد بيئة رقمية             .  الحكومـة الحـيوي لها    

للحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، والتي من شأنها إتاحة فرص عديدة للمؤثرين الرئيسيين في قطاع              
 .ت، وتمكين بناء مجتمع المعلومات الحقاًتكنولوجيا المعلوما

 
 )٢(إطار عمل الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات  -٨

 
لتحقـيق األهداف المشار إليها سابقاً، وضعت الحكومة إطار عمل استراتيجي لتكنولوجيا المعلومات             

 :يتميز بالعناصر الرئيسية التالية
 
 ربط سلطنة ُعمان بشبكة معلومات إلكترونية؛ )أ(
 تحقيق االقتصاد المعتمد على المعرفة؛ )ب(
 إيجاد بيئة للتجارة اإللكترونية؛ )ج(
 توفير خدمات الحكومة اإللكترونية؛ )د(
 تطوير الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ )هـ(
 إيجاد وعي بأهمية المعلومات في الدورة االقتصادية؛ )و(
 الوطنية وقواعد معطياتها؛إنشاء تطبيقات البنية التحتية  )ز(
 وضع المقاييس والخطوط المرشدة للشبكات الوطنية ونَظمها؛ )ح(
 .خطة أمن المعلومات والتدقيق واستمرار األعمال )ط(
 .االنقسام الرقمي )ي(

                                                      
 .الحكومة العمانية/استراتيجية المجتمع الرقمي) ٢(
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   خطط القطاع لبناء مجتمع المعلومات-باء
 

قمية طوالً وعرضاً لتشمل كافة     مـع تنفـيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات، تنتشر فوائد الثورة الر          
 .فعاليات مجتمع المعلومات

 
تتحمس اليوم كافة قطاعات االقتصاد الستخدام اإلمكانات المحتملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           
من النفط والغاز والصحة والتعليم والثورة المالية والمصارف والتأمينات حتى القطاعات البازغة في السياحة              

تسهم القطاعات العامة والخاصة والحكومة إسهاماً فعاالً في           .ت ومناطق التجارة الجديدة ونحوها    والصناعا
 .٨ و٦الثورة الرقمية، كما سُيذكر الحقاً وال سيما في الفصلين 

 
تضـع المقاربة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، التي اعتمدتها الحكومة، تركيزاً كبيراً في تطوير             

 ). ألف-انظر الفصل الثامن (وجرى تعّرف العديد من المشاريع الرائدة للتنفيذ الفوري  . عاتكافة القطا
 

واعتُمدت الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات    . وبعض هذه المشاريع مشترك بين عدة وزارات وأقسام       
تلفة من تقاسم كتل    تمكّن هذه المقاربة أجهزة الحكومة المخ     ).  COI(مقاربة فريدة، سميت مجموعات االهتمام      

 .البرامج فيما بينها
 

   إطار عمل قانوني وتشريعي-رابعا
 

   تشريعات ناظمة لالتصاالت-ألف
 

 لتأطير السياسات الواجب اتباعها عند تطوير قطاع        ٢٠٠٢مارس  /صـدر قانون االتصاالت في آذار     
 بتنظيم قطاع االتصاالت وهي (TRA)بدأت السلطة التنظيمية لالتصاالت  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ستصـدر تراخـيص لمزودي خدمة جدد، بدءاً من خدمات اإلنترنت والهواتف النقالة في المستقبل القريب،                
 .وحتى خدمات الهواتف الثابتة والمعطيات وذات القيمة المضافة الحقا

 
 ٣٠/٢٠٠٢المرسوم الملكي رقم 

 
 تنظيم االتصاالت

 
 قضايا تتعلق السياسات

 
، يضع وزير النقل واالتصاالت صيغة للسياسة العامة لقطاع االتصاالت ويقدمها           )٣(ي المادة   كمـا ف  

 :ينبغي أن تشمل هذه السياسة األمور التالية.  إلى مجلس الوزراء
 
ترقية قطاع االتصاالت بغية توسيعه، بحيث يقدم خدمات االتصاالت عن بعد، والنظم الكفيلة              )أ(

 االجتماعية للتنمية؛بسد الحاجة االقتصادية و
 إعداد المستلزمات لخدمة اتصاالت شاملة، توافق سياسات الحكومة االقتصادية واالجتماعية؛ )ب(
 تشجيع االستثمار في صناعة االتصاالت، بالتنسيق مع السلطات المعنية؛ )ج(
 فتح المنافسة في مجال توفير خدمات االتصاالت، وفق سياسات الدولة العامة؛ )د(
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ماية مصالح السلطنة وتطويرها في حقل االتصاالت بالتنسيق مع الدول األخرى والمنظمات            ح )هـ(
 .اإلقليمية والدولية واالتحادات واللجان المختصة

 
 األهداف

 
ويجب . ضمان توفير خدمات االتصاالت في كل أرجاء السلطنة، بمواصفات ورسوم معقولة           )أ(

 الطوارئ والهواتف العامة، وخدمات أن تتضـمن هـذه الخدمـات، بصورة خاصة، خدمات      
 ؛المعلومات المصنَّفة والمساعدة، والخدمات البحرية، وخدمات المناطق الريفية

 ؛تشجيع استخدام خدمات االتصاالت للنفاذ إلى األسواق العالمية والمعلومات )ب(
لملموسة االسـتفادة مـن خدمات االتصاالت في تشجيع الصادرات الُعمانية الملموسة وغير ا             )ج(

 ؛مثل المحاسبة والتدقيق وخدمات االستشارة والخدمات الهندسية
 ؛تشجيع أنشطة األعمال المتعلقة بخدمات االتصاالت والنظم، والنفاذ إلى األسواق المتعلقة بها )د(
تقديم مناخ منافسة مالئم للمرخّص لهم، بغية ضمان توفير خدمات وفق المعايير العالمية                )هـ(

 وأسعار عادلة، واتخاذ الخطوات الضرورية لتمكين مزّودي الخدمات من             بكلفة معقولة 
 ؛التنافس الواسع

 .تشجيع البحث والتطوير في حقل االتصاالت )و(
 

 المسؤوليات
 

تنفيذ السياسة العامة التي ُأقرت لقطاع االتصاالت، وفق البرامج المعدَّة من السلطة لمثل هذا               )أ(
الحكومة المتعلقة بالخدمات الشاملة، انسجاماً مع مواد هذا         الهدف، وبالتنسيق مع سياسات     

 ؛المرسوم
 ؛إعداد البرامج والخطط المناسبة لترقية السياسة العام لقطاع االتصاالت )ب(
 ؛تعيين نظم االتصاالت وخدماتها الواجب إجراؤها عبر ترخيص االتصاالت أو إذن اإلذاعة )ج(
م نظم االتصاالت والتي لم يوضع لها مواصفات أو معايير          إصدار الموافقات الالزمة الستخدا    )د(

 ؛فنية
إعداد التعديالت المقترحة على تراخيص االتصاالت أو موافقات اإلذاعة، وفق بنود هذا               )هـ(

 ؛القانون واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها بعد إقرارها
االتصاالت واستخدامها، وربط   إعداد المقاييس التقنية والمواصفات الالزمة الستيراد نظم          )و(

معّدات االتصاالت ونظمها ربطاً بينياً، واعتماد اإلجراءات المناسبة لنشر مثل هذه المقاييس             
 .بعد الموافقة عليها

 
لقـد قـدم قانون االتصاالت المذكور سابقاً أساساً واضحاً، يمكن أن تستند إليه أطر العمل المستقبلية                 

 .كترونية واستخدامها وهذا ما يشار إليه غالباً بالتشريع اإللكترونيالمتعلقة بنقل المعطيات اإلل
 

   التشريع اإللكتروني-باء
 

ينبغي أن يخضع إطار العمل القانوني، الذي يدعم المداوالت التجارية على اإلنترنت، إلى مبادئ                
تنبؤ بقطع النظر عن األحكام     وهذا ما يقود إلى نتائج قابلة لل      .  تتسق مع المحافظات والحدود القطرية والدولية     

وتبعاً لذلك، ينبغي أن تأخذ الدول      .  التي يتبع لها مشتر معين أو مستقِبل خدمات أو بائع أو مزّود خدمات             



 -12- 

اإلفرادية خطوات فعالة لبحث أثر اإلنترنت على البنية التشريعية الحالية وتغيير بعض القوانين السائدة إلبراز               
 .الخدمات عبر اإلنترنتاإلمكانات المحتملة لتحقيق 

 
وفـي حالـة دولة مثل سلطنة ُعمان، والتي تقلع بنهضة كاملة نحو االتصاالت اإللكترونية وتخزين                

، ثمة متطلبات إلنشاء إطار عمل قانوني أساسي، يشمل نقل          )مع أو بدون دعم اإلنترنت    (المعلومـات العامة    
 .المعطيات اإللكترونية واستخدامها

 
 :، يشمل التشريع اإللكتروني أيضاً بعض المجاالت األخرى مثلITة وبحسب االستراتيجي

 
 ؛authenticationقانون االستيقان  )أ(
 قانون السجالت المفتوحة؛ )ب(
 قوانين التزود؛ )ج(
 قانون الخصوصية؛ )د(
 قانون الدفع اإللكتروني؛ )هـ(
 قانون التبعات؛ )و(
 .األحكام )ز(

 
 وجيا المعلومات واالتصاالت  البنية التحتية لتكنول-خامسا

 
   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ُعمان-ألف

 
فهي ) ُعمانتل(يتوفر في ُعمان حالياً مزّود وحيد بخدمات االتصاالت، وهو شركة االتصاالت الُعمانية             

إن الخدمات  .   والنقالة معاً  المـزّود الوحيد بخدمات اإلنترنت والمعطيات والصوت في ُعمان للهواتف الثابتة          
 :األساسية لالتصاالت في ُعمان هي

 
 شبكة رقمية كلياً، تتضمن المقاسم الرقمية ووصالت النقل باأللياف الضوئية؛ )أ(
 شبكة معطيات رقمية لربط المراكز المالية ومراكز األعمال عبر البالد؛ )ب(
  مشغِّل؛١٠٠ دولة، وبين ٥٣ مع إمكانية التجوال في GSMخدمات الهاتف الخلوي  )ج(
 خدمة الفاكس والمعطيات النقالة عبر شبكة الهاتف الخلوي؛ )د(
  لمشتركي الهاتف الخلوي؛SMSخدمة الرسائل القصيرة  )هـ(
الخدمـات ذات القـيمة المضـافة لمشتركي الهاتف اثبت والنقال، مثل إظهار الرقم الطالب،                )و(

ن شخصين، والبطاقات المسبقة الدفع، والهاتف      وإمكانـية االنـتظار، والـتحادث ألكـثر م        
 المدفوع، وأنظمة النداء، والبريد الصوتي، ونحوها؛

 .خدمات اإلنترنت على الخطوط الهاتفية العادية والمستأجرة )ز(
 

 .ISDN ،WLL ،VSATوتتوفر خدمات متقدمة مثل 
 
 خدمة الهاتف الثابت )١(
 

  ٢٣٥١٠٥كانات خطوط هاتفية ثابتة تقدر بـ تملـك الشـركة ُعمانـتل، ضـمن سـلطنة ُعمان، إم           
 .، وهي رقمية كليا٢٠٠٣ًأبريل / بتاريخ نيسان)٣(خط

                                                      
 .مثل الجدول الملحق) ٣(
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 خدمة الهاتف الخلوي )٢(
 

 GSMإن الخدمة . ١٩٦٦، الذي ظهر عام     GSMتعـتمد خدمة الهاتف الخلوي في ُعمان على المعيار          
أبريل /دد المشتركين بها، حتى نهاية نيسان     يبلغ ع . رقمـية كلـياً، ولهـا إمكانية التجوال، وقد أثبتت شعبيتها          

 . مشترك٢٢٨٤٨٣، ٢٠٠٣
 

، ظهرت خدمة الهاتف المسبق الدفع، وأصبحت هذه الخدمة شائعة جداً، بعد انتشارها             ٢٠٠١في العام   
 . مشترك٢٧٧٧٥٩، ٢٠٠٣يبلغ عدد المشتركين فيها، حتى نهاية نيسان . السريع

 
 والتي تسمح   SMSلشركة ُعمانتل خدمة الرسائل القصيرة      ، أدخلت ا  ٢٠٠١نوفمبر  /فـي تشرين الثاني   

يبين الرسم البياني   .  لقد شاعت هذه الخدمة بحيث شهدت مرحلتي ترقية       .  محرفاً ١٦٠بـنقل رسـائل تحوي      
 .التالي مدى انتشارها

 
 ُعمانتل: المصدر

 خدمة اإلنترنت )٣(
 

د مرور العام األول لهذه الخدمة، كان       وبع. ١٩٩٧ُأدخلت اإلنترنت في سلطنة ُعمان في كانون الثاني         
 في المائة ليصل عدد     ٥٠ مشترك ولقد شهدت الشركة ُعمانتل زيادة بمقدار         ٤١٦٣عـدد المشـتركين بهـا       

 مشترك  ١٠٠ويتوفر حالياً ما يزيد على      .   مشترك ٥٠٠٠٠ إلى أكثر من     ٢٠٠٣المشتركين في نهاية نيسان     
تُعّد الشركة ُعمانتل مزّوداً بكامل خدمات اإلنترنت وهي        . ت مقهى إنترن  ١٥٠بـالخط المسـتأجر، وأكثر من       

تقدم تصفح الوب، والبريد اإللكتروني وخدمة تسجيل اسم النطاق واستضافة المواقع، والخدمات عبر الخطوط              
ISDN             والـتجول عبر اإلنترنت، واإلنترنت المسبق الدفع، وهي ستقدم قريباً الخدمة ADSL .  وتتوجه الشركة

ـ    ، والبنية التحتية الالزمة    IPم الخدمـات ذات القيمة المضافة للخطوط الثابتة والنقالة عبر الشبكة            نحـو تقدي
، ويتضمن ذلك   Mbps ٣١٠تبلغ سعة العمود الفقري في اإلنترنت المتاحة حوالي         . 3G و GPRSبإدخال شبكات   

٢  STMI بواسطةSeame-we3و FLAG. 
 

 تقريباً، مثل   ISP/ASPأعمال اإلنترنت تقديم كل الخدمات      إضافة إلى الخدمات الحالية، تستطيع وحدة       
والتي ستُطلق  (خدمـة اإلنترنـت الهاتفية، واألعمال اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية            

 .، والوسائط المتعددة واالئتمار الفيديوي)الحقاً
 

 من الدخل من المشتركين بالخدمات       في المائة  ٨٠ُصـمِّم نمـوذج اإليـرادات الحالي بحيث ُيغطى          
ولكن ذلك قد يتغبر نحو الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الرسائل، والتجارة اإللكترونية             . الهاتفـية العاديـة   

 واإلعالن وبيع عرض (VPN)واسـتفادة مواقع الوب، ومراكز المعطيات، والشبكات الخصوصية االفتراضية    
. ات وقبولها في مجتمع األعمال، يتغير نموذج اإليرادات تغيراً مناسباً         ومع تطوير التطبيق  . الحـزمة ونحوها  
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وعلى سبيل المثال، تصبح المصارف والحكومة والتعليم والقطاع الخاص السوقَ المستهدفة، خالفاً للسيناريو             
 .الحالي القائم على الحسابات اإلفرادية

 
 : عدد المشتركين في خدمات االتصاالت٢يبين الجدول 

 
   عدد المشتركين في خدمات االتصاالت بحسب نوعها-٢دول الج

 
  ٢٠٠٣نهاية نيسان  ٢٠٠٢
 الهاتف الثابت ٢٣٥١٠٥ ٢٣٣٨٩١
 (GSM)الهاتف النقال  ٢٢٨٤٨٣ ٢٢٠٤٠١
 )حّياك(البطاقة المسبقة ادفع  ٢٧٧٧٥٩ ٢٤٣٤٥٠
 اإلنترنت ٥٠٦٥٧ ٤٨٢٣٢
 الهواتف الخلوية - ١٠٣٦
 ةالهواتف المدفوع ٦٣٤١ ٦٣٣٨
 النداء ١٨٧١٣ ٢٢١٦١
 التلكس ٢٤٤ ٢٤٤

 ُعمانتل : المصدر
 
 الخطط المستقبلية للشركة ُعمانتل )٤(
 

تقوم ُعمانتل، لسد حاجة السوق ومجتمع ُعمان الرقمي الذي تخطط له الحكومة، بتنفيذ الخطط التالية  
 :لشبكة االتصاالت

 
 ؛السلطنة واإلنترنت في GSMتوسيع الشبكة الثابتة، والنقالة  )أ(
 ؛MMS وGSMإطالق الخدمات  )ب(
 ؛ في السلطنةXDSLإطالق شبكة النفاذ الضيقة النطاق، باالعتماد على التكنولوجيا  )ج(
 .DWDMتوسيع شبكة االتصاالت األساسية بتكنولوجيا  )د(

 
 (PC)  الحواسيب الشخصية -باء

 
كد أن تغلغل الحواسيب سيزداد     لقد طغت الحواسيب الشخصية على كافة قطاعات االقتصاد ومن المؤ         

بإيقاع كبير، بتأثير عدة عوامل مثل ارتفاع نسبة الثقافة المعلوماتية ومبررات تكنولوجيا المعلومات الحكومية،              
وسنتمكن .  وسـتزداد القوة المحركة ازدياداً ملحوظاً في السنوات القليلة المقبلة، مع ازدياد متاحية الحواسيب             

ـ        ، من معرفة الواقع الفعلي لإلنترنت      ٢٠٠٣ديسمبر  /ُيجرى في كانون األول   بواسـطة اإلحصـاء الـذي س
 .والحواسيب المستخدمة في المقاهي والمنازل

 
 )٤(  خطة التنمية السادسة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم

 
مات، فلقد  لما كانت البنية التحيتة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي العمود الفقري لمجتمع المعلو           

ونذكر من  ).  ٢٠٠٥-٢٠٠١(اكتسـبت هـذه التكنولوجـيا أهمية خاصة في خطة التنمية الخمسية السادسة              
 :المؤشرات المخطط لها في خطة التنمية ما يلي

                                                      
 ).٢٠٠٥ -٢٠٠١(خطة التنمية الخمسية السادسة ) ٤(
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 في المائة في ١٣,٠ إلى ٢٠٠٠ في المائة في نهاية العام ٩,٤رفـع نسبة الهواتف الثابتة من        )أ(
جري ذلك بزيادة عدد المشتركين بخدمات الهواتف الثابتة من         وي.    ٢٠٠٥نهاية مدة الخطة    

 ؛٢٠٠٥ ألف في نهاية الخطة ٣٤٤,٤، إلى ٢٠٠٠ ألف في نهاية العام ٢٢٥,٤حوالي 
 ٦,٨، مقارنة بالنسبة    ٢٠٠٥ في المائة في العام      ١٠,٧رفـع نسبة الهواتف النقالة إلى حوالي         )ب(

 ألف مشترك في نهاية الخطة      ٢٨٤,٥ركين إلى   ، بزيادة عدد المشت   ٢٠٠٠في المائة في العام     
 ؛٢٠٠٠ ألف في نهاية العام ١٦٢,٢، مقارنة بالعدد ٢٠٠٥

 إلى حوالي   ٢٠٠٠ في المائة في نهاية العام       ١رفع نسبة خدمات اإلنترنت بشكل ملحوظ من         )ج(
ويجري ذلك بزيادة عدد المشتركين في خدمات       .  ٢٠٠٥ فـي المائـة في نهاية الخطة         ٥,٢
 ألف مشترك في    ١٣٨,٨ إلى حوالي    ٢٠٠٠ ألف مشترك في نهاية العام       ٢٣,٩رنت من   اإلنت

 ؛٢٠٠٥نهاية الخطة 
تعزيـز وتحديـث إمكانات خدمات الهواتف النقالة، إدخال نظام اإلنترنت النقال عبر الجيل               )د(

 ؛)G٣(الثالث من الهواتف النقالة 
االتصاالت في الوسط االقتصادي، ولنظم     إيجـاد بيـئة واعية ألهمية تكنولوجيا المعلومات و         )هـ(

 .دعم القرار وتبسيط اإلجراءات وتسهيلها في مجال نقل المعرفة
 

   بناء إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -سادسا
 

   التسويق والتوعية-ألف
 

هم الجميع  يتطلـب تحقيق النجاح األمثل دعَم القطاع العام ومجتمع األعمال، وال يتحقق ذلك إال إذا ف               
 .الفوائد المحتملة فهماً عميقاً

 
 :ولقد اتُخذت عدة خطوات في هذا االتجاه، بما يتوافق واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، نذكر منها

 
 ؛حمالت التوعية، مع توجيه حمالت محددة نحو فئات مستهدفة )أ(
 ؛يد والمنشآت العامة األخرىالدعاية، ونقاط النفاذ إلى اإلنترنت في المكتبات ومراكز البر )ب(
 ؛اإلعالن العام عن فوائد مبادرات تكنولوجيا المعلومات المتخذة )ج(
 المجتمع الرقمي   –بالتركيز على أن مجتمع المعلومات      " للربح السريع "حملة دعائية مشتركة     )د(

 ؛قيد االنطالق
مجتمع /المجتمع الرقمي  لحملة تركز على استراتيجية      (KOM)إطالق واحة المعرفة في مسقط       )هـ(

 ؛المعلومات
 ؛قيام الرابطات التجارية مثل غرفة التجارة والصناعة العماينة بالدعاية بين أعضائها )و(
الـندوات والمؤتمرات والمحاضرات على فئات ذات اهتمام خاص، ونشر اللوحات الطرقية             )ز(

 مجتمع المعلومات؛/حول موضوع المجتمع الرقمي
 تكنولوجياالمعلوماتية الُعمانية القادرة على بناء روابط أوثق بين مجتمع أعمال           إنشاء الجمعية    )ح(

 واالتصـاالت والمـنظمات التعليمـية ومؤسسـات البحث والتطوير والمنشآت            المعلومـات 
 ؛الحكومية
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إنشـاء رابطة للتجارة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ُعمان، تمثل العاملين              )ط(
نولوجيا المعلومات واالتصاالت وتهتم ببناء روابط أوثق بين مجتمع األعمال          فـي قطـاع تك    

 .الُعماني ومنظمات األعمال األجنبية
 

   انتشار المعلومات-باء
 

 :تؤدي وزارة االقتصاد الوطني دوراً حيوياً في نشر المعلومات الحيوية، كما هو موضح أدناه
 
االقتصاد الوطني دوراً مهماً في إنشاء بنك       يـؤدي مركـز النشـر والمعلومـات في وزارة            )أ(

معلومـات وطنـي، وهـو موضـع التركـيز األساسـي أيضاً لنشر المعطيات اإلحصائية                
 بين مراحل جمع المعطيات (HUB)يقوم المركز بوظيفة القّب    . واالجتماعـية فـي السـلطنة     

 .ها وتوزيعهاوتحليلها وبين المراحل األخرى المتعلقة بمعالجة المعطيات وصيانتها ونشر
األولى هي قاعدة   : إن إحدى المهمات األساسية للمركز هي بناء قاعدتي معطيات وتطويرهما          )ب(

 والتـي تحـوي معطيات إحصائية في جميع         (SED)المعطـيات االقتصـادية واالجتماعـية       
أما الثانية فهي قاعدة المعطيات     . ١٩٧٠القطاعـات االجتماعـية واالقتصـادية مـنذ العام          

ـ   – المدن   – الواليات   –األقاليم  ( لجميع المستويات الجغرافية     (NGDB)ية الوطنـية    الجغراف
 .وهي تضم معطيات جغرافية بشكليها الرقمي والتماثلي) القرى

المهمة األساسية األخرى للمركز هي تصميم وتطوير وبرمجة نظم اإلحصاء والمسح المنزلي             )ج(
يضع قسم نظم المعلومات معايير     . ألخرىوتحديـد مؤشـر األسعار للمستهلك، والدراسات ا       

 .الوثائق والمنهجيات وطرائق تدريب المستخدمين والكادر الفني
يدعم كل المهمات المذكورة سابقاً قسم الدعم الفني والحاسوب، والذي ُيعّد مسؤوالً عن توفير               )د(

ة ويقدم خدمات   البرمجيات والعتاديات وتنصيبها للعاملين في الوزارة، كما يدير شبكة حاسويب         
 .اإلنترنت

 
إن الهـدف الرئيسي من إحداث تلك النظم وقواعد المعطيات هو ضمان تدفق المعلومات إلى مختلف                
المسـتخدمين تدفقـاً فعاالً ومالئماً للوقت، بهدف صياغة الخطة والمشروع، ورقابته وتقيمه، ونشر التوعية               

 .العامة واالهتمام بالبحوث
 

 :العموم باألشكال التاليةتُقدَّم المعلومات إلى 
 
 ؛نشر الكتب اإلحصائية عن المؤشرات االجتماعية واالقتصادية )أ(
النشـرات الحاسويبة، المطبوعة على الورق والمخزنة على الوسائط البرمجية مثل األقراص             )ب(

 ؛(CD)المرنة والمدمجة 
 ؛نشر المعلومات على موقع الوب )ج(
 .نشرات شهرية )د(

 
  الوطنية  البرامج-جيم

 
إضافة إلى ذلك، بدأ    . أدخل تعليم الحاسوب في كافة المدارس األساسية، والمعاهد الحكومية تقريباً          

العديد من المعاهد الخاصة، ومعاهد التدريب بتقديم برامج تدريبية على تكنولوجيا المعلومات بمستويات                
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عد إدراك ضرورة توفر الخبرات في       وُأطلقت مبادرات التعليم الوطني الجماهيرية، ب      .  وخبرات متنوعة 
 . يغطي هذا الفصل هذه المبادرات.  تكنولوجيا المعلومات، كجزء من البرامج الوطنية

 
   الحواسيب في المدارس-دال

 
يـزداد عـرض تكنولوجيا المعلومات على طالب المدارس ازدياداً ملموساً، فقد أدخلت عدة مدارس               

وثمة مهمة أساسية تفرض نفسها وهي تدريب المدرِّسين        .  اسيةتدريـب الحاسـوب كجزء من المناهج الدر       
تعمل الحكومة  .  والمعلميـن والكادر اإلداري واألكاديمي، بحيث يستطيعون اإلسهام الفعال في هذا البرنامج           

حالـياً علـى خطة لتوفير الحواسيب لكافة المدارس الثانوية، إلى جانب توفير البرمجيات الالزمة وتسهيالت                
 .رنت بحسب اإلمكاناإلنت

 
ويتآلف اليوم األوالد من نعومة أظفارهم مع الحواسيب، ويندفعون نحوها من خالل األلعاب التعليمية              

 .والمعرفة العامة بها
 

 : العدد الحالي للمدارس والمعلمين والطالب٣يبين الجدول 
 

 .٢٠٠٢ – ٢٠٠٠  تطور التعليم خالل المدة -٣الجدول 
 

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  
 المدارس ١١٨٧ ١١٧٤ ١١٥٨
 الطالب ٦٢٨٩٧١ ٦١٦٨٢٩ ٦٠٢٩٨٦
 المعلمون ٣٣٦١٤ ٣١٤٢٣ ٢٩٤٢١

 .، وزارة االقتصاد الوطني٢٠٠٣أبريل /النشرة اإلحصائية الشهرية، نيسان: المصدر
 

 التدريب الموجه إلى العمل/  التدريب التخصصي-هاء
 

 القوة المحركة الُعمانية  -١
 

القوة المحركة  "ألولوية لكل مجاالت التطور في السلطنة هو التوجه نحو          أن أحـد األهـداف العالية ا      
ال يتوجه تطوير الخبرات نحو تمكين الشباب من الحصول على تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل              ".  الُعمانية

 .يدفع التوجه نحو اإلسهام في التطوير الوطني الذي تمثل فيه تكنولوجيا المعلومات القوة المحركة
 

تحقـيق هذا الهدف، تُعّد برامج التدريب التخصصي والتدريب الموجه إلى العمل بالغة األهمية في               ول
 .مبادرات التعليم الوطنية

 
 :يغطي هذا الفصل المبادرات التالية

 
 ؛برامج التدريب الممولة من البائعين )أ(
 ؛برامج التدريب المحدثة في شركات القطاع الخاص )ب(
 .عهداتبرامج تطوير الت )ج(

 
وفـي حين أن المناهج النظرية واألكاديمية التي تقود إلى الدرجات           .  إن الحواسـيب أدوات عملـية     

الجامعـية مهمـة، تبحث الصناعة وقطاع األعمال عن تدريب موجه نحو العمل بمستويات مختلفة، وتكتسب                
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 ببرامج تدريب متنوعة    تغامر ُعمان في الدخول   .  بـرامج التدريب التخصصي أهمية خاصة من هذا المنطلق        
 .في هذا االتجاه، كما هو مذكور الحقاً

 
 برامج التدريب الممولة من البائعين  -٢

 خطط االعتمادية
 

أمراً ضرورياً إلى جانب    " شهادة واعتمادية للصناعة القياسية والعامة     "يعد اليوم الحصول على      
 IBMفي قطاع تكنولوجيا المعلومات عالمياً، مثل       ويقوم بذلك المؤثرون الرائدون     . المناهج األكاديمية الجيدة  

وهذا من شأنه تعزيز فرص توظيف هؤالء       .  Microsoft، ومايكروسوفت   Cisco وسيسكو   Oracleوأوراكل  
 .الطالب

 
يرغـب هـؤالء البائعون والمنظمات الشهيرة عموماً في إحداث المعاهد الالزمة لتحقيق خطط منح               

نت تلك الخطط تواكب آخر التوجهات والتجهيزات التي سيعمل عليها الطالب           ولما كا .  الشـهادة واالعتمادية  
 .فعالً، فإن هذه الخطط مرغوبة جداً

 
 وأوراكل، وتتضمن   تولقد أبرمت الحكومة الُعمانية اتفاقيات ترخيص برمجية مع شركتي مايكروسوف         

 .هذه االتفاقيات تدريب الموظفين الحكوميين
 

 في توظيف هؤالء الطالب الذين جازوا على الدرجات الجامعية المختلفة           يثق القطاع الخاص ثقة أكبر    
ويساعد ذلك أيضاً على    .  مـن إجـازات وشـهادات عليا إلى جانب شهادة معتمدة من مؤثر عالمي مشهور              

 .الدخول إلى تلك الشركات في وظائف التصدير أو اإلقالع بأعمال أجنبية
 

ن أوراكل ومايكروسوفت سلفاً بمتابعة التنسيق األكاديمي مع        وعلى سبيل المثال، تقوم مكاتب الشركتي     
ويقوم . جامعـة السـلطان قـابوس للمساعدة على التوظيف الفاعل للشباب الُعماني بعد تخرجهم من الجامعة               

 .بائعون آخرون بعمل مشابه أيضاً
 

تي تقدمها المعاهد   ومن األمثلة األخرى لالعتمادية التي تدرس بجدية في مختلف مستويات التعليم، وال           
 :نذكر ما يلي

 
 المستوى األساسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات )أ(

 
وقد . ، ضمن مناهج شهادة تكنولوجيا المعلومات      ICDLويتضمن شهادة قيادة الحاسوب الدولية       

قة أصبحت هذه الشهادة اليوم مقياساً صناعياً واسع االنتشار، ويستطيع الطالب بواسطتها الحصول على وثي              
معترف بها عالمياً، تزيد حظوظ توظيفهم والسيما في الشركات الدولية المتوقع دخولها وعملها في ُعمان في                

 .حقل تكنولوجيا المعلومات
 
 مستوى اإلجازة في قطاع تكنولوجيا المعلومات )ب(
 

  وتفيد هنا    .MS officeباستخدام الحزمة البرمجية الشائعة     " أسس البرامج التطبيقية  "يهدف إلى تقديم    
 .تالشهادة المعتمدة من شركة مايكروسوف

 
 مستويات الشهادات والدرجات العليا )ج(
 

تعـّد شـركة أوراكل أحد مقاييس الصناعة حالياً في حقل قواعد المعطيات العالقاتية، والتي                -١
كاديمية ويمثل ارتباطها الوثيق ببرنامج مبادرة أوراكل األ      . تُستخدم استخداماً واسعاً في ُعمان    
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(OAI)       ويساعد ذلك المعاهد والجامعات    .  عالقة شراكة فريدة بين البرنامج األكاديمي والشركة
الالربحـية المعتمدة على مواكبة مناهج تكنولوجيا المعلومات العالمية سريعاً، ونقل المعرفة            

مجيات  النفاذ إلى البر   OAIتستطيع المؤسسات في ظل البرنامج      . إلـى القـوة العاملة الحالية     
العالمـية والدعم الراقي، ومواكبة مناهج تكنولوجيا المعلومات المتطورة، والتعليم األكاديمي،           

 .والموارد المانحة لشهادات أوراكل
 

 MCSEاالرتـباط بالشـركة مايكروسـوفت وسيسكو لتضمين المناهج شهادة مهندس النظم              -٢
 العاملة المستقبلية في قطاع     وشـهادة الشـبكات مـن سيسكو، وهذا ما يسهم في إعداد القوة            

تكنولوجـيا المعلومـات، كمـا يساعد على مّد الجسور بين طرفي االنقسام الرقمي، ويسمع               
 .بالدخول في تكنولوجيا التعليم عن ُبعد الحقيقي

 
، وإدارة سلسلة   HRM، وإدارة الموارد البشرية     ERPتعـّد المحاسبة وتخطيط موارد الشركة        -٣

 .طبيقات األساسية أيضاً في السلطنة وهي تتطلب عرضاً خاصاً من الت(SCM)التزويد 
 

 أيام في المعهد    ٤نظمت وزارة العمل حديثاً، بواسطة قسم التدريب التخصصي، ورشة عمل استمرت            
الناتج المتوقع من البرامج المتنوعة التي تقدمها معاهد تكنولوجيا         : العالـي للتكنولوجيا، لدراسة عدة مواضيع     

ومحـتويات المناهج، وطرائق التدريس، والتدريب على العمل، والمشاريع الصناعية، وتحسين           المعلومـات،   
إضـافة إلى ذلك، بحثت الورشة في اإلسهام الفعال للصناعة الخاصة والمعاهد التقنية   .  التدريـب، ونحوهـا   

 .والوزارات لسد مستلزمات الحياة الفعلية
 

توجهاً علمياً نحو برامج التدريب     ) مذكورة أعاله ال(توفـر التوصـيات التـي خرجت من المناقشات          
 .األكاديمية

 
 برامج التدريب في شركات القطاع الخاص  -٣

 
شـكّلت الحكومة لجنة للنظر في النواحي المختلفة لتوفير التدريب المطلوب للشباب، بغية تمكينهم من          

لخاص، وسبر الخبرات الالزمة،    ووضعت اللجنة بعد استشارة القطاع ا     . تأسـيس األعمال في القطاع الخاص     
تعتمد على النموذج المقود بالموظِّف والممَّول من       "وأخـذ المواضيع ذات االهتمام الفوري في الحسبان، آلية          

ومن السمات البارزة   . إلكساب الباحثين المحتملين عن األعمال الخبرة الالزمة وتوفير الوظائف لهم         " الحكومة
 :لهذه اآللية
 
ـ    )أ( عبر اإلعالن أو بإحداث خاليا     (اع الخـاص للمرشـحين المحتملين للتوظيف        تحديـد القط

 ؛)التوظيف في الحكومة
 ؛تزويد المرشحين بالقدرات المناسبة وبمستوى المعرفة الالزم بتكنولوجيا المعلومات )ب(
ويتضمن ذلك وصف   (تنفـيذ التدريب الالزم، ونقله إلى هؤالء المرشحين لسد حاجة األعمال             )ج(

 ).مال ومستويات المواقع المختلفة ونحوهااألع
 

وبتوفير التفاصيل الشاملة للخبرات الالزمة لمختلف أنواع الوظائف في تكنولوجيا المعلومات، تُوضع            
 :وينبغي أن تشير خطط التدريب إلى ما يلي. عندئٍذ خطط التدريب المقترحة

 
 ؛أنواع التدريب الواجب إجراؤه )أ(
 ؛ إجراؤهمدة التدريب الواجب )ب(
 .التكاليف ذات الصلة )ج(



 -20- 

كمـا ينبغـي أن تشير هذه الخطط أيضاً إلى ضرورة تنفيذ أي جزء من التدريب خارج البالد، وإلى                   
 .مدى الحاجة إلى أي شهادة معتمدة كما ورد في هذا الفصل

 
 االلتزامات والمسؤوليات

 
 شركات القطاع الخاص، وهي     تُـدار األعمـال الموجهـة نحو التوظيف وبرامج التدريب، وتُنفذ في           

ونظراً إلى رغبة الشركات الخاصة في خدمة القضية الوطنية، فهي تلتزم باألمور            . الشـركات الموظِّفة أيضاً   
 :التالية

 
 ؛تنفيذ هذه البرامج أمراً إلزامياً )أ(
ال كانـت هذه المهمة غير ربحية، ال ُيطلب إال تغطية كلفة إجراء التدريب قبل التوظيف الفع                )ب(

 ؛المرشحين
 ؛إجراء التدريب المناسب ليصبح المرشحون قابلين التوظيف )ج(
 ؛إضافة إلى ذلك، ُيقدم هذا التدريب إلى المرشحين المهتمين والملتزمين فقط )د(
لتدريب، ينبغي أن يوظف القطاع الخاص هؤالء الشبان المدرَّبين لمدة محدودة في إطار هذه               )هـ(

 .الخطة
 

  التعهداتامج تطوير  بر-٤
 

إن قطـاع تكنولوجـيا المعلومات هو قطاع خدمات أساساً يمكن فيه توفير العديد من الخدمات بإدارة                 
يفيد ذلك كثيراً في التوظيف الذاتي، ويمكن أن يتحقق باستثمارات          .  بدون مساعدة فريق عمل داعم    /أفراد مع 

 .صغيرة وبرامج تدريب قصيرة عند المتعهدين وأصحاب األعمال
 

ظراً إلى تصميم الحكومة اإللكترونية على تعزيز وصولها إلى السواء األعظم من السكان، يتطلب              ون
األمر إحداث عدد من مراكز الخدمات، والتي يمكن أن يقتنيها ويشغلها أصحاب التعهدات الصغيرة، بدعم من                

 .SANADبرامج 
 

ه، والذي يتضمن زيادة الدعم     تبحـث وزارة العمـل اآلن فـي توسيع دعمها االبتدائي الذي أقلعت ب             
تشمل برامج التدريب،   . المالي لالستثمار االبتدائي، إضافة إلى نقل الخبرات إلى التقنين الشباب في الشركات           

 : أشهر تقريباً، المواضيع التالية٦ومدتها 
 

 ؛خبرات المستوى األساسي )أ(
 ؛الخبرات التقنية )ب(
 ؛خبرات األعمال )ج(
 ؛خبرات التعهدات )د(
 ؛خبرات اإلدارة األساسية )هـ(
 .خبرات برمجية )و(

 
   التعليم الجامعي-واو

 
 . الجامعة الرائدة، التي يمكن مقارنتها بالجامعات العالميةSQUتُعّد جامعة السلطان قابوس 

 
إلى جانب جامعة السلطان قابوس، تقدم جامعة سهار مناهج لدرجة اإلجازة في تكنولوجيا المعلومات              

لك أيضاً معهد مجان، والمعهد الكلداني للهندسة، والمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا والمعهد العالي             ويقوم بذ 
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وترتبط معظم هذه المؤسسات أكاديمياً بالجامعات األجنبية الرائدة،          ".  سور"للتكنولوجيا، ومعهد الجامعة  
تكنولوجيا المعلومات لسد الحاجة    إضافة إلى عدد من معاهد التعليم العالي الخاصة، التي أطلقت مناهج               

ولقد تسجل هذا العام عدد كبير من الطالب للحصول على درجة اإلجازة                .  المتزايدة إلى الخريجين  
 .والشهادات الوطنية العليا

 
يزداد دور  .  في بناء ثقافة اقتصاد المعرفة في ُعمان      ) KOM(ُيتوقع أن تسهم واحة المعرفة في مسقط        

يعدُّ التعليم والتدريب أمرين حاسمين في تطوير ثقافة        .  ع ازدياد أهمية اقتصاد المعرفة     م KOMواحة المعرفة   
لمعهد األول،  .   في كنفها معهدين خاصين لتكنولوجيا المعلومات      KOMاقتصاد المعرفة، وتضم واحة المعرفة      

أكاديمية مانيبال  ، وهو فرع من     MECITالـذي فـتح أبوابه، هو معهد الشرق األوسط لتكنولوجيا المعلومات            
افتُتح أيضاً معهد ولجات التابع لمعهد التكنولوجيا       .  الهـندية للتعليم العالي، ويسجل فيه عدد كبير من الطالب         

 .Birla-Ranchiرانشي -في بيرال 
 

   تطوير البحث واالبتكار في تكنولوجيا المعلومات-زاي
 

 بزوغ عصر المعرفة  -١
 

ن تقدماً غير مسبوق في حقل العلم والتكنولوجيا واالتصاالت           لقد شهد العالم في القرن العشري      
وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أسهم في تطوير استثنائي للعلوم الفيزيائية والتطبيقية، ومّهد للمزيد من                 

 .االبتكار واالختراع في كل مناحي الحياة
 

 المعرفة عامالً حاسماً في اإلنتاج،      واسـتناداً إلى هذا التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، أصبحت         
وتتجلى أهمية هذه العالقة في األنشطة ذات القيمة        .  وأصـبح نتاج المعرفة فعالية حاسمة في كافة المجتمعات        

 .المضافة المرتفعة، والتي تعتمد على كثافة المعرفة وتراكم الخبرة في تحسين األداء، والمردود اإلنتاجي
 

فة إلى تحّول في نظرة الدول المتقدمة االقتصادية إلى االقتصاد المعتمد           ولقـد قاد بزوغ عصر المعر     
 .ولقد أنشأ ذلك فجوة هائلة في التكنولوجيات والخبرات بين اقتصاد الدول المتقدمة والنامية.  على المعرفة

 
ادية ولقد أدركت السلطنة منذ فجر النهضة المباركة أهمية البحث والتطوير في توجيه التنمية االقتص              

أهمية كبيرة على قطاع    " ٢٠٢٠الرؤية المستقبلية لُعمان    " ويعلق مشروع .  واالجتماعية، وتحسين جودة الحياة   
ويمثل قطاع البحث والتطوير محوراً أساسياً        . البحث والتطوير، كدعامة للتنمية االقتصادية المستديمة       

. ت التوطين، التي تعتمد كلها على هذا القطاع       الستراتيجيات التنوع االقتصادي ونقل التكنولوجيا واستراتيجيا     
وتركّز لذلك الرؤية االقتصادية على توجيه الجهود نحو تقدم قطاع البحث والتطوير، ودعمه بزيادة مالءمته                

 .لالحتياجات
 

 البحث والتطوير في الخطة الخمسية السادسة  -٢
 

 بسبب تيقنها من شأوها في إنجاح        تهتم الخطة الخمسية الساسة اهتماماً كبيراً البحث والتطوير،         
تهدف الخطة إلى ترويج    . استراتيجية التنوع االقتصادي، وفي جعل التنمية االقتصادية المستديمة أمراً ممكناً         

كما تحاول أيضاً إحداث نظام مرن وفعال       .  البحث والتطوير عبر بناء الخبرات الوطنية في الحقول المختلفة        
ه من المصادر الخاصة والعامة، وترويج التنسيق والتعاون بين المراكز اإلقليمية           لتنظيم القطاع وتمويل أنشطت   
 .والدولية للبحث والتطوير
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، اتُخذت إجراءات جبارة لبناء الخبرات الوطنية في مجال البحث                ٢٠٠١وخالل العام    
لوطنية في مجال   ويضطلع الفريق التقني لتكنولوجيا المعلومات لذلك بمسؤولية تدريب العناصر ا          .والتطوير

وفي .  تكنولوجيا المعلومات، عبر البرامج المتنوعة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات األجنبية            
 لدراسة  ٢٠٠٢ طالباً من خريجي المدارس الثانوية إلى الدول األجنبية في العام             ٥٠هذا السياق ُأوفد حوالي     

كما ُأرسلت  .  هذا المجال، مثل ماليزيا وسنغافورة واستراليا      تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة في        
.   متدرباً، ومعظمهم من خريجي المعاهد التقنية الصناعية، للدراسة في الهند للهدف ذاته            ٤٧زمرة أخرى من    

إضافة إلى ذلك، تقدم بعض الشركات التقانية الكبرى مقترحات لتدريب المواطنين الُعمانيين في مجال                  
 . وتسهم جامعة السلطان قابوس أيضاً في تقدم البحث والتطوير.   المعلوماتتكنولوجيا

 
ولقد أدخلت حديثاً برامج جديدة مثل الهندسة المعمارية، والهندسة المائية، إضافة إلى برامج                  

 .وهي تنوي إدخال برامج الدكتوراه أيضاً.  الماجستير الحالية في االختصاصات المختلفة
 

 ة البحث  زيادة أهمي-حاء
 
  مشاريع بحث٥ تمّول SQUالجامعة  )١(
 

فيما يتعلق بتمويل أنشطة البحث والتطوير، ازدادت مخصصات هذا القطاع، إذ خُصص مبلغ قدره               
لنشاطات البحث في جامعة السلطان قابوس،      )  مليون دوالر  ٤,٥أي ما يعادل    ( مليون ريال ُعماني     ١,٧٥

يضاف ذلك إلى المصادر التقليدية لتمويل      .  ان قابوس بن سعيد   ويتضمن ذلك هبة ممنوحة من جاللة السلط      
 . إلى البحث العلميPDOاألنشطة، مثل المبالغ التي تعطى بانتظام من المنظمة

 
ونذكر من مشاريع البحث الخمسة في المناطق االستراتيجية، والتي تتدرج من إيجاد الحلول لمرضى              

ل إلدارة المياه إدارة مستديمة، والذي ُمّول حديثاً من صندوق البحث           السكر، إلى إعادة استخدام بالماء المستعم     
وتجدر اإلشارة إلى مشروع مهم،  وهو نظم المعلومات الجغرافية الموجه نحو تكنولوجيا             .  لجاللـة السلطان  

 .المعلومات
 

اقبة نمو  يهدف هذا المشروع إلى استخدام نظم  المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن ُبعد لمر             
إذ يقود هذا النمو إلى عدة قضايا تتعلق بتخطيط الضواحي والبيئة            .  الضواحي وتحليله في مسقط الكبرى    

كما يرمي المشروع إلى توظيف نظم المعلومات         .  ويتطلب إجراء كشف دقيق، والتنبؤ به وتخطيطه        
، والتي تصبح   )RS( عن بعد    الموجهة نحو تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االستشعار      ) GIS(الجغرافية  

تدريجياً تكنولوجيا متكاملة تُستخدم استخداماً واسعاً في إدارة نمو الضواحي وتحليله والتنبؤ به بنمذجة هذا                 
 .النمو في الماضي والحاضر والمستقبل

 
  قّب لالبتكار ونقل التكنولوجيا:KOMواحة المعرفة  )٢(
 

ة أحجامه، من الشركات اإلفرادية إلى منشآت البحث         قطاع األعمال بكاف   KOMتخـدم واحة المعرفة     
وتلتزم واحة المعرفة بإيجاد بيئة تضم في مكان واحد أصحاب          . الدولـية، ومراكـز الطلب ومقرات األعمال      

 .، إضافة إلى األكاديميين(SME)التعهدات والباحثين والشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

تكنولوجيا المعلومات والتصاالت بامتياز، وهي إحدى       بأنها قّب ل   KOMتـتلخص مهمة واحة المعرفة      
تهتم الواحة بنشر المعرفة وتطبيقها باالعتماد على ميزات        . الـتطورات االجتماعـية والبشرية في هذا الجيل       

السـلطنة التنافسـية، وبتنفيذ سلسلة من المبادرات، ال تتضمن فقط جذب الشركات ذات الرقاقة الزرقاء، بل                 
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غيرة والمتوسطة العاملة في المعرفة والتكنولوجيا، وذلك بتقديم وعود مرنة تتالءم مع            جـذب الشـركات الص    
المخاطـر واالرتـياب الـذي يكتنف الشركات الصغيرة الناشئة، وبتقديم تسهيالت بالمستوى العالمي، ودعم               

رنامج حاضن  خدمـات قطاع األعمال والمتعلقة بتطوير المنتجات والخدمات الجديدة والتجارة بها، وبوضع ب            
، وبزيادة التفاعل بين المؤسسات )المذكورة الحقاً(يمكـن أن تقلـع فيه األعمال وتتغذى باإلجراءات المبتكرة       

األكاديمية القائمة في ُعمان، وجامعة السلطان قابوس واألعمال الموجهة نحو المعرفة والتكنولوجيا، ومنظمات             
 .البحث والتطوير

 
تعزيز ودعم موقع السلطنة كمركز إقليمي متميز لألعمال،        :  للغاية  جلي KOMإن هدف واحة المعرفة     

واالبـتكار والتعهدات، وتلك أمور مهمة تشجع الناشئين على متابعة مسيرتهم المهنية، والتي تتطلب أسساً في                
 .الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا

 
 كات الصغيرة والمتوسطةحالة خاصة تتعلق بالبحث والتطوير والبتكارات في الشر )٣(
 

 )َمعين المعرفة(برنامج الحديقة الحاضنة 
يدعم َمعين المعرفة إنشاء شركات في المعرفة والتكنولوجيا ويشجعها، بتوفير بيئة عمل معقولة تسمح              
للشـركات وألصحاب التعهدات بتكريس قسم أكبر من رأس المال للبحث والتطوير، واالختبار وإنتاج السلع               

إضافة إلى ذلك، يقدم معين المعرفة، ضمن برنامج األعمال المتعدد االختصاصات، إلى            . ة والخدمات المستقبلي
وتتاح إلى الشركات المقيمة صاالت مؤتمرات وآالت نسخ،        . الشركات الناشئة المقيمة الخبرةَ والنصح والدعم     

 المعرفة، بواسطة الدعم وبتقديم هذه التسهيالت، يستطيع معين  . ومعـّدات صـوتية ومرئـية وغرف استقبال       
والشـبكات والموارد والتدريب والمعرفة، المساعدة على تحويل أفكار أصحاب التعهدات واألعمال المبتكرة             

 .إلى شركات حقيقية تقود السوق
 

   بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-سابعا
 

   شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ألف
 

السلطنة في مبادرات التعليم الوطنية تنفيذاً فعاالً، من الضروري تطوير قطاع تكنولوجيا            لتنفيذ برنامج   
سـليم للمعلومـات واالتصاالت، يشمل تطوير البرمجيات والعتاديات الالزمة لالتصاالت والمعلومات، وذلك             

 .بتقديم كافة النشاطات الداعمة للخدمات والتسويق والتدريب والتزويد ونحوها
 

انـب خلـق فرص العمل، يساعد هذا القطاع على تطوير كافة القطاعات األخرى، إذ تُعّد                وإلـى ج  
ومع توسيع القاعدة   . تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت اآلن إحدى أدوات التطوير األساسية لالقتصاد السليم          

 .المحلية، يبزغ مجتمع المعلومات تدريجياً
 

. لية على إنشاء قطاع معلومات واتصاالت قوي ومتنوع       ولهـذا السبب، تعلق حكومة ُعمان أولوية عا       
 :ونذكر من المبادرات المتنوعة ما يلي

 
 ؛في ترتيبات التنسيق) PPP(تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص  )أ(
مراكز "دعـوة المؤثريـن العالمييـن فـي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنشاء               )ب(

 ؛"االمتياز
 ؛كومة اإللكترونيةنشاطات الح )ج(
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 ؛خطط التوظيف الذاتي والتعهدات المحلية )د(
 ؛تسهيل األعمال اإللكترونية ونشاطات التجارة اإللكترونية )هـ(
 ).الجماعي(التطور العنقودي  )و(

 
 نقلة جديدة نحو تطوير كافة قطاعات تكنولوجيا المعلومات            KOMيمثل إنشاء واحة المعرفة      

ولقد بدأت بجذب المؤثرين العالميين في       .  دة بنى داعمة ضرورية لذلك     إذ ُوضعت ع  .  واالتصاالت
وسيحِدث ذلك أثراً متعاقباً، إذ     .   واالتصاالت والشركات المحلية العاملة في هذا الحقل       المعلومات تكنولوجيا

 .ستسعى بقية الصناعات إلى التجمع العنقودي أيضاً
 

. ، لتشمل كل األنشطة   ITصاالت، تبعاً لالستراتيجية    تُطـرح تنمـية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت       
 :ومن أهم الميادين التي ستركز عليها في البداية نذكر

 
 ؛ األساسيةPCإنتاج وتجميع الحواسيب الشخصية  )أ(
 ؛إنشاء عالقات زبائن ومراكز خدمة في الدول العربية )ب( 

 ؛إدخال المعطيات وتحويلها )ج(  
 ؛تطوير التطبيقات )د(  
 ؛تعريب المنتجات )هـ(  
 .تطوير شركات البرمجيات الوطنية بتمويل مغاِمر )و(  

 
 :وينتقل هذا االهتمام الحقاً إلى ما يلي

 
تصـميم وإنـتاج الحواسيب األكثر تقدماً والتجميع الفرعي لها عبر عقود هندسية في بعض                )أ(

 ؛المجاالت المنتقاة
 .فير الخدمات وفق الحاجات المحليةتطوير المنتجات البرمجية وتسويقها وتو )ب(

ومـع اكتسـاب الخبرة والثقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكن لسلطنة ُعمان             
 :جني األرباح من التصدير كما يلي

 
 ؛ترتيبات شراكة مع المؤثرين العالميين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )أ(
 ؛ية الُعمانية ـ والتي تُسوَّق في الخارجتصميم وتطوير الحزم البرمج )ب(
 ؛استقطاب المزوِّدين الدوليين في ُعمان )ج(
إدخـال البحـث والـتطوير، المعـتمد على جامعة السلطان قابوس، في المنتجات الُعمانية                )د(

 ؛وتصديرها
والت إنشـاء مراكز الطب الدولية، والخدمات الممكنة بتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة المدا            )هـ(

 ؛محلياً لشركات المتعددة الجنسيات
 .KOMترويج الصادرات بواسطة الشركات المختصة في واحة المعرفة  )و(

 
 )KOM(واحة المعرفة في مسقط )١(

 
 هكتار في موقع    ٦٨إن واحة المعرفة هي مبادرة للقطاع الخاص والعام، أقيمت على مساحة قدرها              

 كم شمال غرب مسقط، وتتاخم منشأة رسيل          ٣٢على ُبعد   وهي تقع   . صديق للبيئة، ذي طبيعة خالبة     
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 من المكاتب والحاضنات، إضافة     ٢ م ١٢٠٠٠واكتمل منها ما يزيد على      .  الصناعية وجامعة السلطان قابوس   
 .  إلى إنشاء معهدين خاصين رائدين لتكنولوجيا المعلومات، ويجري فيها حالياً تطور آخر في مراحله األخيرة

ولما كان االستثمار المعتمد على المعرفة      .  ُعمان عرضاً جريئاً لتصبح القّب التقاني إقليمياً      لقـد قدمت سلطنة     
 في مسقط دور المحرك لهذا المشروع KOMمفـتاح الـتطوير االقتصادي واالجتماعي، تؤدي واحة المعرفة        

 .الضخم
 

الميين لوضع  بـرعاية وزارة الصناعة والتجارة مع المستشارين الع KOMعملـت واحـة المعـرفة     
اسـتراتيجية واسـعة النطاق لتحويل االقتصاد الُعماني من حيث ضم الجامعات التقانية والحدائق التكنولوجية               

 .وحاضنات األعمال في مكان واحد
 
يتطلـب األمر نقلة نوعية لالنطالق من معالجة المواد األولية وتصنيعها إلى االقتصاد المعتمد على               "
ولقد ُصممت الحديقة   .    التقانية حجر الزاوية لهذه السياسة الطموحة       KOMمعرفة  تشكل واحة ال  ".  المعـرفة 

 التكنولوجية لمالءمة الحاجات المنظورة لمؤثري التكنولوجيا الرائدين، وتوفير البنية التحتية الصناعية القياسية 
 

رف واالتصاالت،  ثمة إمكان محتمل في ُعمان لتطوير البرمجيات في القطاعات المختلفة، مثل المصا           "
والـبرنامج الحكومي إلنشاء الحكومة اإللكترونية، والخدمات الممكّنة بتكنولوجيا المعلومات، ومراكز الطلب            

 ". للخليج كلهITوتوفير مصدر للمهنيين في التكنولوجيا
 

، والتي  KOM إلى التحرك اإللكتروني الوطني الذي بدأ بالتسارع، وتُعّد الواحة           KOMتنضـم الواحة    
األولى من نوعها في السلطنة، وهي ستوظف فعلياً        ) PEIE(عمل في ظل المؤسسة العامة للمنشآت الصناعية        ت

 .ITعدداً كبيراً من الشباب المتخصص في التكنولوجيا
 

 :ُأطلقت عدة مبادرات بغية جذب المستثمرين األجانب نذكر منها
 

ر الختبار البرمجيات بإنشاء منصة     اتُفق مع شركة متعددة الجنسيات على إنشاء مخبر متطو         )أ(
ويقوم حالياً مطوِّرو البرامج في ُعمان بإرسال برامجهم        .  KOMاختبار برمجية في الواحة     

 ؛إلى الخارج الختبارها
 
 اتفاقيات استئجار مع شركة محلية      KOMوقّعت الواحة   : ومن المبادرات األخرى التي أجريت     )ب(

 .معلومات برمجية هندية/ أخرى مع شركة خدماتإلنشاء مركز للطلب، ووقّعت اتفاقية
 

 KOMسمة فريدة للواحة :   َمعين المعرفة-باء
 

ُيعّد معين المعرفة أول مبادرة مهمة لحاضنة أعمال في السلطنة، وهو مشروع سيكسب الحديقة                 
قطاع تكنولوجيا  معين المعرفة مفتوح أمام هؤالء الراغبين في إنشاء أعمال تتعلق ب          . "التكنولوجية هوية مميزة  

المعلومات واالتصاالت، وقد تكون األعمال في المراحل األولى ولكنها تحتاج دعماً تقنياً أو تجارياً للمضي                
ومهما يكن من أمر، يساعد معين المعرفة األشخاص ذوي اإلرادة القوية على بناء أعمال مستديمة،                ". قدماً

 .كما يساعدهم على تطويرها
 

لى قضايا األعمال، تقدم هذه اآللية الدعم بتوسيع الشبكة بين المنظمات التقنية            وإلـى جانب التركيز ع    
 .والمهنية واألفراد، وهذا ما يسمح للمتخصصين باكتساب المزيد من الخبرة
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يؤدي إذن معين المعرفة دوراً أساسياً في تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة                
 الحاجة إلى تقديم قاعدة عمل لألعمال الجنينية، ويقدم َمعين           KOMمعرفة  وتدرك إدارة واحة ال   .  الصغر

المعرفة، مدعوماً من المنظمات مثل صندوق الشباب ومصرف ُعمان للتنمية وسناد، تسهيالت مكتبية فائقة               
وهذا ما  تحتاج األعمال الناشئة إلى اكتساب االعتمادية سريعاً،        .  "التطور ونفاذاً عريض الحزمة إلى اإلنترنت     

 ".KOMيقدمه االرتباط بالواحة 
 

   التطبيقات في المؤسسات الحكومية–ثامنا
 

   حوسبة اإلدارات العامة-ألف
 

بـدأت مؤسسـات القطاع العام في الدول المتقدمة والنامية باعتماد مفاهيم النظم اإللكترونية إلجراء               
فهوم حوسبة اإلدارات العامة عندما بدأت      ولقد تعزز م  . النشـاطات اليومية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين      

 .تلك المؤسسات تقديم خدماتها عبر اإلنترنت إلى األفراد والحكومة والوزارات والقطاع الخاص
 

.  إن لتكنولوجـيا المعلومات تأثيراً كبيراً على عمل الناس كافة، وتعلمهم وتسوقهم واتصالهم وتنزههم             
 .نين ووزارات الحكومة المحليةويتطلب ذلك تفاعالً مالئماً بين المواط

 
ولمـا كـان القطـاع العام يبحث عن تعزيز إمكاناته للقيام بواجباته والتفاعل مع االقتصاد العالمي،                 
 .المرتبط بواسطة اإلنترنت، فإن االستفادة من تكنولوجيا المعلومات أصبحت أمراً ضرورياً لكل مناحي الحياة

بهدف تحقيق واجباتها، وتقديم الخدمات إلى المواطنين       " اإللكترونيةالحكومة  "وقـررت عدة دول اعتماد فكرة       
 .بطريقة أسرع وأكثر فعالية

 
وأما . لقـد اعتمدت السلطنة الحكومة اإللكترونية مخاطرةً أساسية بين مبادرات تكنولوجيا المعلومات           

روعات للحكومة اإللكترونية   مـا يتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات التي أقرتها الحكومة، تتهيأ عدة مش           
، التي انطلقت إلحداث أثر Quick Wins: ونذكر منها المشاريع المميزة.  في الحكومة والقطاع العام لالنطالق

 :فوري
 
 Quick Winsالمشاريع المميزة  )١(
 

 ؛بوابة الحكومة )أ(
 ؛موقع مناقصات لمزّودي الحكومة )ب(
 ؛اإلحصاءات الموصولة إلى الخط )ج(
 ؛)االستمارات اإللكترونية(االستمارات الحكومية الموصولة إلى الخط  )د(
 .المخزن الواحد/تسجيل الشركة )هـ(

 
 :ُيعطى فيما يلي وصف موجز لبعض هذه المشاريع

 
 UberPortalبوابة الحكومة  )أ(

 
 السمات

 
 .أول تحقيق لبوابة حكومة -١

 .ت، في موقع إلكتروني واحدإتاحة إحداث المعلومات الحكومية لمختلف الوزارا -٢ 
 ).PDF(إتاحة المعلومات على الخط أو كملفات يمكن تحميلها  -٣ 
 .التطور الحقاً لتصبح بوابة حكومة كاملة -٤ 
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 موقع مناقصات الحكومة )ب(
 

 .المزيد من التفاصيل عنه"  دال–ثامنا "يقدم الفصل 
 
 موقع مزّودي الحكومة )ج(

 
 :السمات

 
 . النفاذ إلى المدفوعات وطلب التفاصيل المتعلقة بفواتير محددةيمكن للمزّودين -١
 ). غير مدفوعة–مدفوعة (يستطيع المزّودون تحديد حالة فواتيرهم  -٢
للفواتـير المدفوعـة، يستطيع المزّودون النفاذ إلى تاريخ الدفع والحساب المصرفي             -٣

 .المستخدم للدفع
 .اب مصرفي خالل مدة محددة من الزمنتحديد المدفوعات التي ُحولت على أي حس -٤

 
 اإلحصاءات على الخط )د(

 
 :السمات

 
تسـهيل الوصـول الميّسـر والـنفاذ إلى المعطيات المطلوبة لعامة الشعب بمختلف الوسائل           )أ(

 ؛واألشكال، مثل األقراص المتراصة واإلنترنت والنشرات المطبوعة حاسوبياً
 ؛ي، وإتاحتها إلى المواطنين أو أصحاب األعمالتقديم أحدث إحصاءات االقتصاد الوطن )ب(
إمكانـية تخصـيص تلـك المعلومـات بغية السماح للمستخدم بانتقاء مجموعات المعلومات               )ج(

 ؛...)اعتماداً على معيار محدد مثل السنة، اإلقليم،(المناسبة 
 محددة سلفاً   إتاحة نفاذ المواطنين أو أصحاب األعمال إلى اإلحصاءات المنشورة وفق أشكال           )د(

 ؛)وهي متاحة محلياً كصفحات وب ثابتة(
إمكانـية طلـب المواطنيـن أو أصحاب األعمال لمعطيات منتقاة اعتماداً على معيار محدد                )هـ(

 ).ويجري النفاذ إليه بالزمن الحقيقي من مكنز اإلحصاءات(
 
 االستمارات الحكومية اإللكترونية )٢(
 

 :السمات
 

 ؛ات الحكومية في موقع إلكتروني واحدإتاحة كافة االستمار )أ(
 ؛يمكن للهيئات الحكومية إضافة استمارات جديدة أو ترقيه االستمارات الحالية على الخط )ب(
 ؛إمكانية إدخال المعطيات على الخط لملء االستمارات جزئياً، مع خيار الطباعة أو التحميل )ج(
 ؛تمارات إلكترونياًإمكانية الربط بالبريد اإللكتروني لتقديم االس )د(
 ؛تقديم استمارات قابلة للطباعة من الموقع اإللكتروني: على المدى القصير )هـ(
الـربط ببوابة المعلومات من أجل الحصول على إرشادات حول ملء االستمارات، وتقديمها،              )و(

 ؛وحول طريقة الحصول على الخدمات
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لكترونياً من موقع الوب لكافة الخدمات      السماح بتقديم االستمارات إ   : علـى المـدى المتوسط     )ز(
 ؛الحكومية

 .دعم المدفوعات على الخط بواسطة عّبارات الدفع المشتركة: على المدى الطويل )ح(
 
  المخزن الواحد–التسجيل  )٣(
 

واتخذت الحكومة، عبر وزارة التجارة والصناعة،      . ثمة طموح قديم لدعم تسجيل الشركات على الخط       
أدى ذلك إلى تحسين الخدمات المقدَّمة إلى       .  هذه الخدمة في بناء واحد اسمه المخزن الواحد       المـبادرة بتوفير    

األعمال الجديدة المسّجلة أو األعمال الراهنة التي تتطلب تغيير تسجيلها، وإلى تقليص عدد الزيارات الالزمة               
 .إلنجاز إجرائية التسجيل

 
، تقع في إطار خطة تنفيذ الحكومة اإللكترونية         ولقد أتمت الحكومة خطة استراتيجية بأربع مراحل       

وتتضمن .  الشاملة والتي تحّول المخزن الواحد إلى بنية جديدة لتوفير الخدمات المخزن الواحد إلكترونياً              
الخطة المقترحة توصيات لتطبيق البنية التحتية الجديدة الالزمة لدعم العملية، إضافة إلى الربط المالئم                  

 .لنظام العصبي للحكومةللمخزن الواحد با
 

ولقـد وصـل المشروع إلى مرحلة يمكن بها إصدار وثائق المناقصات المتعلقة بالمراحل األولى من                
إضافة إلى ذلك، نُفِّذت بعض المشاريع المهمة األخرى، كما هو مذكور فيما يلي             .  التسجيل عن طريق الوب   

 ).تُعرض بعض األمثلة فقط(
 

 بلدية مسقط  -٢
 

وهي تقوم بدارسة بعض الجوانب المهمة فيها       . يـة مسـقط بعمـل مهم لحوسبة إدارتها        بـادرت بلد  
 :نذكر منها ما يلي. وبتنفيذها

 
تسليط الضوء على مفهوم توفير الخدمات عبر البوابات اإللكترونية، وعلى تطبيقاتها وطريقة             )أ(

 وتعزيزها؛استخدام الوسائل اإللكترونية لتطوير النفاذ إلى الخدمات والمعلومات 
دراسـة الجهود المبذولة من المدن العربية،واالطالع على تجارب بعض المدن األخرى في              )ب(

 .الدخول إلى هذا العمل
 

 إدخال البطاقات الشخصية العالية التكنولوجيا في الشرطة الملكية الُعمانية  -٣
 

. ا للبطاقات الشخصية  سـتدخل السـلطنة آلـة لقـراءة البطاقات الذكية، تخّزن البصمات الستخدامه            
ضمن ) ٢٠٠٣(نوفمبر من هذا العام     /في تشرين الثاني  ) الـبطاقات الذكية  (وستصـدر الـبطاقات الجديـدة       

االحـتفاالت بالعـيد الوطني، وسيبدأ إصدار بطاقات اإلقامة للمغتربين وتسجيلها في السجل المدني في بداية                
 . موقع تسجيل جديد١٢ عبر ٢٠٠٤العام 

 
 .  مستعدة اآلن لتنفيذ نظام السجل العام المدنيROPلكية الُعمانية إن الشرطة الم
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   رقمنة المعلومات-باء
 

في إطار بناء السلطنة لمجتمع المعلومات السليم، تسعى جميع القطاعات إلى جعل معطياتها                  
 وتنظيمها في   وتُعّد عملية رقمنة المعلومات لتحويل المعطيات إلى رموز إلكترونية         .  وتطبيقاتها إلكترونية 

وتقع القطاعات المختلفة   . قواعد معطيات عمالً هائالً يستغرق وقتاً طويالً لبلوغ المستوى المطلوب             
 .والوزارات في مراحل متفاوتة من النضوج الحاسوبي

 
وقد أنجزت بعض الجهات سلفاً      . يجري ذلك تدريجياً مع ازدياد التطبيقات الموصولة إلى الخط          

 .قمنةمراحل متقدمة من الر
 

ويشهد العديد من الخدمات الحكومية عملية الرقمنة ضمن إطار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات              
 .والحكومة اإللكترونية

 
   خطط الحكومة-جيم

 
 مقدمة  -١

 
وهي تحّول  . تغّير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االقتصاَد والمجتمعات في كل أرجاء العالم           

ويتحدد موقع البلد عالمياً بفعالية مواجهة الفرص       .  ا الحكومة أعمالها، وتخدم زبائنها    الطريقة التي تمارس به   
واستناداً إلى ما ُأنجز في العقود الثالثة        .  المجتمع الرقمي المتغير دوماً   /والتحديات في مجتمع المعلومات   

  ومن الخطوات األولى     .األخيرة، تضع السلطنة خططاً طموحة للتركيز على الفرص الفخمة المتاحة أمامها           
المتخذة هي إقرار استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والتي تضع التوصيات المفّصلة             

 .وخطة التنفيذ لتحقيق األهداف
 

 استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات  -٢
 

يا المعلومات الوطنية لتشمل كامل قضايا       لقد ُوّسعت استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتكنولوج      
المجتمع الرقمي مجتمعاً متقدماً يعتمد تكامل التكنولوجيا الرقمية        /ويبِرز مجتمع المعلومات  .  المجتمع الرقمي 

وتُعّد الحكومة اإللكترونية جزءاً أساسياً من هذا المجتمع، ولكنها ال           .  في المنزل والعمل والتعليم والترفيه    
فالحكومة اإللكترونية، بحد ذاتها، ذات قيمة صغيرة في نظر المواطنين           .  عنصراً واحداً منها  تعدو كونها   

 .وأصحاب األعمال الذين ال يملكون المعرفة والحوافز أو الموارد لالطالع على هذه الخدمات اإللكترونية
 

 فرصة ُعمان  -٣
 

 :لرقمي الفرص التالية أمام السلطنةالمجتمع ا/يتيح تطبيق الحكومة اإللكترونية ومجتمع المعلومات
 
 ؛توجيه الخدمات الحكومية نحو المواطنين وأصحاب األعمال )أ(
 ؛تمكين الصناعات المعتمدة على المعرفة )ب(
 ؛دعم بيئة أفضل للتنافس )ج(
 ؛إتاحة التوظيف أمام الشباب الُعماني )د(
 ؛تحقيق عناية صحية أفضل )هـ(
 ؛تحسين فرص التعليم )و(
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 ؛عم السياحةد )ز(
 ؛تمكين التطوير االجتماعي )ح(
 ؛٢٠٢٠إتمام إنجاز الرؤية المستقبلية لُعمان  )ط(
 .جعل ُعمان وجهة جذابة لالستثمار األجنبي )ي(

 
 إنجاز مجتمع المعلومات المتوقع  -٤

 
   إنجاز مجتمع المعلومات المتوقع-٤الجدول 

 
 ** أعوام٣خالل   أعوام٨خالل 

ة من جميع المداوالت  في المائ٣٠ستجري 
 .الحكومية عبر بوابة حكومية موحدة

تقديم خدمات حكومية اعتماداً على النظم المتكاملة 
 .وإجراءات إعادة التصميم

إنشاء عدد من األعمال المتعلقة بتكنولوجيا 
 .المعلومات واالتصاالت
 منتجات لتكنولوجيا ٥استقرار ما يزيد على 

 في ُعمان في المعلومات واالتصاالت مطوَّرة
 .األسواق العالمية

 .لجميع الهيئات الحكومية وجود على الوب
سيكون ألربع هيئات على األقل إمكانية تحقيق 

 .مداوالت كاملة على الوب
 استثمارات مهمة لشركات أجنبية في مجال ٣

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إنشاء معرض لألعمال المتعلقة بتكنولوجيا 

 االتصاالتالمعلومات و

 .٢٠٠٥خالل السنة األخيرة من الخطة الخمسية السادسة ** 
 . حكومة ُعمان–استراتيجية المجتمع الرقمي : المصدر

 
 جاهزية ُعمان لمجتمع المعلومات  -٥

 
 ؛سجل مذهل من التنمية االجتماعية واالقتصادية خالل العقود األخيرة )أ(
 ؛مجتمع مستقر وهادئ )ب(
 ؛الناس المثقفينعدد كبير من  )ج(
 .ارتباطات إقليمية ودولية قوية )د(

 
 بنية الحكومة اإللكترونية تطبيقاتها ونموذج تقديم الخدمة  -٦

 
 خطط العمل )أ(
 

تنفيذ شبكة مرنة على امتداد الحكومة، تربط جميع الوزارات، وتقلص الحاجة إلى تغيير                -١
 وهو يمثل القاعدة التقانية     (GNS)" ومةبالنظام العصبي للحك  "يسمى ذلك   . التطبيقات الراهنة 

 .لمبادرات الحكومة اإللكترونية المستقبلية
يسمح ذلك بنقل   . COIمجتمعات االهتمام   "نقـل قـاعدة التطبيقات من التركيز الوزاري إلى           -٢

التركـيز نحـو المواطن أو صاحب األعمال، والذي سيكون قادراً على التفاعل مع الهيئات               
 .ة بطريقة مباشرةالوزارية المتنوع
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 يمكن لجميع المواطنين بواسطتها النفاذ إلى مواقع (Uber portal)إدخال بوابة حكومية أساسية  -٣
 .الوب الحكومية

مثل الورق، والهاتف، والوسائط المادية،   (دعـم تقديـم الخدمة إلى المواطنين بقنوات متعددة           -٤
 لتمثيل المواطن بواجهة    COIطبيقات   وبنية الت  GNSباسـتخدام النظام العصبي     ) واإلنترنـت 

 .مباشرة
 

 البنية التحتية لالتصاالت الوطنية والمدفوعات اإللكترونية  -٧
 
 خطط العمل )أ(
 

ولكي . إن البنـية التحتـية الوطنية لالتصاالت هي عصب الحكومة اإللكترونية ومجتمع المعلومات            
وللحكومة خطط طموحة في    .  ومتاحة بشكل واسع   تكـون تلك البنية فعالية، ينبغي أن تكون موثوقة، وزهيدة         

 .هذا السياق، تتمثل بتنفيذ شبكة النفاذ العريض الحزمة عبر البالد، وال سيما في المناطق النائية جغرافياً
 

ينبغـي أن ينصـب التركـيز في البداية على المدارس ومراكز العناية الصحية، واألعمال والمقاهي                
 .االفتراضية

 
 .بتفصيل أكثر عّبارة المدفوعات في الحكومة اإللكترونية"  دال–ثامن ال"يغطي الفصل 

 
 Quick Winsالمشاريع المميزة   -٨

 
وفـي حين أن عدداً من الهيئات يقدم سلفاً النفاذ إلى المعلومات والخدمات عبر اإلنترنت، فمن المهم                 

تنفيذ عدد من المشاريع تتميز بما      يساعد ذلك على    . رؤية مشروع مجتمع المعلومات كخطوة أولى في اإلقالع       
 :يلي

 
 ؛إجراء أثر كبير على العموم )أ(
 ؛سهولة التنفيذ نسبياً في مدة قصيرة )ب(
 ؛إمكانية االحتواء في هيئة واحدة )ج(
 ؛عدم الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للعمليات )د(
 .درجة عالية من الجاهزية )هـ(

 
 . التي جرى تعريفها(Quick Wins) المميزة بعض المشاريع" ألف-ثامنا"يغطي الفصل 

 
   تطبيقات التزود اإللكتروني-دال

 
 .نصف هنا أهم المشاريع الرائدة والعالية األولوية في موقع المناقصات الحكومية وصفاً موجزاً

 
 موقع المناقصات الحكومية )أ(
 

 :السمات
 

المناقصات الحكومية الحالية وتسجيلها    يسمح للعارضين المحتملين الحصول على المعلومات المتعلقة ب       
 ريال ُعماني، وهذا الموقع في طور ٢٥٠٠٠٠وهي تحوي المناقصات التي تزيد قيمتها عن . فـي الحكومـة   

 .التحسن



 -32- 

 )شركة تنمية النفط الُعمانية (PDOموقع شركة  )ب(
 

 الطاقة في    كبيرة للغاية، وهذا ما يجعلها من أكبر المشاركين ضمن قطاع          PDOإن عـروض الشركة     
 .المناقصات على اإلنترنت

 
وتشيع أيضاً مبادرات التجارة    . PDOيشـارك عـدد هـائل مـن العارضـين في عروض الشركة              

اإللكترونـية لتشـجيع أصـحاب األعمال، حتى الناشئين منهم، على االستفادة من هذا الوضع والتنافس مع                 
 .اآلخرين باستخدام مقاهي اإلنترنت

 
 ي التعليم  التطبيقات ف-تاسعا

 
   التعليم عن ُبعد-ألف

 
ويأتي . ُيعـّد بناء بنية تحتية للتأهيل والتدريب مفتاح إنشاء المجتمع المعتمد على المعلومات والمعرفة             

برنامج التعليم اإللكتروني على المستوى الوطني نتيجة الجهود التنسيقية المبذولة من المؤسسات التعليمية في              
 .ن واالقتصاديينمن المؤثرين الصناعييالقطاعين العام والخاص و

 
 في  نوال تُـتاح فوائد التعليم اإللكتروني للطالب فحسب، بل تُتاح أيضاً للموظفين وللعاملين والمهنيي             

 أمراً ممكناً للجميع في  ٣٦٥×٧ ×٢٤ويسمح التعليم اإللكتروني بجعل مفهوم التعليم       . كافة الميادين االقتصادية  
كما يسمح هذا البرنامج بالتعليم عن      . بحسب إيقاع المتدرب وجدول أعماله وخياراته     كـل األوقات واألماكن و    

 .وبالتعليم المتخطي للحدود ويجعلهما أمراً واقعاً, بعد
 

. كان إقالع التعليم اإللكتروني بطيئاً في كل أنحاء العالم        , ولكن على الرغم من الفوائد الهائلة المحتملة      
وقد اعتُمدت بعض المبادرات اإليجابية     .  نطالق بالتعليم اإللكتروني انطالقاً مناسباً    وفي ُعمان أيضاً، ُيتوقع اال    

 .وتمثل بوابة التعليم بداية جيدة، وهي مذكورة الحقاً.  من الحكومة الُعمانية إلدخال هذا البرنامج
 

 )٥(  بوابة التعليم-باء
 

 مقدمة  -١
 

ين قاعدة معطيات الوزارة وتلك المرتبطة بها مثل        جـاءت فكرة بوابة التعليم لتحقيق وسيلة اتصال ب        
اإلدارات والمعلمين في كافة القطاعات، ووزارة التعليم، والمدارس، والطالب، واألهالي، وأعضاء الجمعيات            

 . يمكن النفاذ إلى هذه البوابة بتصفح موقع الوزارة على الوب. المتصلة بالتعليم
 

 األهداف  -٢
 

بط المجتمع بوزارة التعليم، عبر ربط العدد األكبر من األشخاص لتحقيق           تهدف البوابة إلى ر    )أ(
 ؛الخدمات اإللكترونية وترقية معطياتها

تعزيز جودة عملية التعليم عبر توفير تعليم تفاعلي باستخدام األدوات والتكنولوجيات المتقدمة             )ب(
طرائق التدريس وجودة   ويقود ذلك إلى تحسين عملية التطوير، وتطوير المناهج و        . والجديـدة 

 ؛التعليم
                                                      

 . قسم تكنولوجيا المعلومات–وزارة التعليم : المصدر) ٥(
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يمـثل توفير التعليم خارج صفوف الدراسة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة، جزءاً أساسياً من           )ج( 
والتعليم وفق اإليقاع الذاتي، وتوفر صاالت      , وهي تسمح بتطبيق التعليم عن ُبعد     . بوابة التعليم 

 ؛دراسة مرئية وتحقيق التعلم الجماعي
عي القـرار، والسـيما في تخطيط التعليم،عبر توفير المعطيات الحديثة والدقيقة            دعـم صـان    )د( 

 ؛وإغنائها باإلحصاءات والتقارير لتسهيل اتخاذ القرارات العالية الجودة بأقصر وقت
تشـميل الـوزارة فـي إطار عمل الحكومة اإللكترونية، والتي تمكّن الوزارة من تزويد بقية                 )هـ( 

كما . الالزمة وفق صيغة إلكترونية دقيقة، واستقبال المعطيات منها أيضاً        الوزارات بالمعطيات   
 .يسمح ذلك للوزارة بالتكامل تكامالً فعاالً في الحكومة اإللكترونية

 
 استراتيجيات البوابة التعليمية  -٣

 
 : مجاالت استراتيجية كما يلي٤تضم البوابة  

 
 نظام اإلدارة )أ( 

 
عطيات اإلدارية والتنظيمية معاً بالتقارير المتنوعة واإلحصائيات الالزمة        يهـدف إلى تزويد قاعدة الم      

 .بحسب مسؤولياتهم, لعمل موظفي الوزارة وغيرهم
 

 نظام دعم التعليم )ب(
 

يهـدف هـذا الجزء إلى تقوية عملية التعليم عن طريق إدخال طرائق تدريس جديدة، تتميز بجاذبيتها                 
 .ليم خارج صفوف الدراسةوفعاليتها، إضافة إلى تقديم التع

 
 السياق الثقافي والتعليمي )ج(

 
يرمـي هـذا الجزء إلى تحويل كافة الكتب التاريخية واألديبة والعلمية والتعليمية إلى نص إلكتروني                

 .جذاب، سهل التعامل، وتصفحها
 

 تدريب المدرِّسين )د(
 

ولن يكون لهذه   .  بالتدريسويـتوجه ذلـك خصوصـاً إلى المدرِّسين المختصين بتطوير المناهج أو             
الخطـط والتكنولوجـيات المذكورة في هذا المشروع أي أهمية ما لم يكن المدّرسون قادرين على استخدامها                 

 .استخداماً فعاالً
 

 آليات التنفيذ  -٤
 

نذكر فيما يلي   .  ينبغـي أوالً إطالق مشاريع ريادية لتوجيه كل القطاعات والفعاليات نحو هذا الهدف             
 :مشاريع المقترحةبعض ال

 
 مشروع المدرسة اإللكترونية )أ( 

 
ُيـنفذ هـذا المشروع باستخدام نظام إداري للمدرسة وبإعادة تأهيل الشبكة المحلية وتصميمها وتوفير                

 .خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت، وإنشاء بوابات المدارس، واستخدام البريد اإللكتروني بين أقسام المدرسة
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 ليم اإللكترونيمشروع اإلق )ب( 
 

يتضمن ذلك إعادة تصميم الشبكة المحلية وتأهيلها وتوفير االتصال عبر اإلنترنت باستخدام النظم                
والتكنولوجيات في العمل اإلداري، واستعمال البريد اإللكتروني بين القطاعات اإلقليمية، وتحقيق بوابة                

 .إقليمية
 

 مشروع البريد اإللكتروني )ج( 
 

ى الوزارة البريد اإللكتروني في المراسالت بين مختلف القطاعات، وأن توفر تسهيالت            ينبغي أن تتبن   
 .البريد اإللكتروني لكل من أفرادها

 
 مشروع المناهج اإللكترونية )د( 

 
 .يجب تحويل الكتب وكراسات المدرِّس إلى نص إلكتروني، وتوزيعها عبر موقع الوزارة على الوب 

 
 لكترونيةمشروع الثقافة اإل )هـ( 

 
ُيعطى . يهدف هذا الجزء إلى ترقية مستوى الوعي، وتطوير التطبيقات المتعلقة بمختلف التكنولوجيات            

ينبغي أن يتوجه هذا    .  كل إقليم فرصة تحديد طبيعة المشروع األشد مالءمة لحاجاته، تبعاً لمتطلبات كل إقليم            
 .المشروع نحو كافة القطاعات، وبما فيها األهالي

 
   التطبيقات في التجارة واألعمال-عاشرا

 
   تطبيقات التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية-ألف

 )، المقاييس وأمن المعلوماتB2B/B2Cاألعمال (
 

 مقدمة  -١
 

تؤدي التجارة دوراً حيوياً في تكامل االقتصاديات، وتسعى الشركات الُعمانية من القطاعين العام                
 مع االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات واندفاع اإلنترنت، بحيث تستطيع           والخاص إلى تطوير عملها،   

 .مواكبة هذه التطورات
 

وقد بدأ بعضها أيضاً    .  باستخدام الوسائل اإللكترونية   B2Bتقوم عدة شركات بمداوالت من نمط         
وتقود . ة بناًء تدريجياً   بتقديم تسهيالت إلكترونية، وبنشر الوعي وبناء البنية التحتي          B2Cبإجراء مداوالت   

 .األعمال المالية ثورة المصارف اإللكترونية في اإلقليم
 

ويتهيأ العديد من المصارف الكبرى ومؤسسات القطاع العام والخاص لالنطالق في نشاطات التجارة              
رة اإللكترونية، والهدف من ذلك هو إحداث قاطرة لدعم قطاع األعمال العماني، والسيما الشركات الصغي               

 .، في عالم األعمال اإللكترونية)SME(والمتوسطة 
 

ومن المؤسسات الفاعلة في هذا المضمار، نذكر شركة ُعمان لتطوير النفط، وعمانتل، وبلدية مسقط،               
ومصرف مسقط، ومصرف ُعمان العربي، وشركة الطيران الُعمانية، والمؤسسة العامة للمنشآت الصناعية،             

 ").المراقب الُعماني اليومي"وهي تصدر(ة، والنشر واألخبار واإلعالن والمؤسسة الُعمانية للصحاف
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 إجراءات أمن المعلومات  -٢
 

 من المعلومات والمقاييس والطوارئ )أ(
 

وينصب االهتمام على   .  لهـذا الموضوع أهميته الخاصة بسبب تأثيره على خلق جو من األمن والثقة            
كتروني وإجراءات أمن معلومات التطبيقات، والمقاييس الواجب       إجـراءات مخـتلفة، انطالقاً من التشريع اإلل       

 .اتباعها، حتى خطط الطوارئ والتخزين االحتياطي
 

تصـمم ُعمان، استناداً إلى الدراسات االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات التي تقودها الحكومة، على             
 .ةإجراء نقلة جدية لتنفيذ عّبارة المدفوعات في الحكومة اإللكتروني

 
يعـتمد التطور الحقيقي للتجارة اإللكترونية على إيجاد الشركة عمانتل أو الشركات الخاصة األخرى              

. وتُعّد التجارة اإللكترونية مستحيلة نظرياً بدون إيجاد بنية تحتية آمنة للدفع على الخط            .  "لعّبارة دفع إلكترونية  
 ".ترونيةوينبغي وضع القوانين المعلوماتية لتسهيل التجارة اإللك

 
 ٢ويتضـمن هـذا الفصـل في نهايته وصفاً موجزاً للبنية التحتية للدفع اإللكتروني، ويغطي الفصل                 

 .بإيجاز القوانين المعلوماتية
 

إن انتقال مصرف مسقط حديثاً إلى خطة استمرار األعمال، كجزء من سياسة معالجة الكوارث، أمر               
 .والزبائنمهم ويشير إلى مقدار االهتمام بقطاع األعمال 

 
 تنفيذ مصرف مسقط لحطة استمرار األعمال  -٣

 
 مليار ٤ُيعـّد مصـرف مسـقط أحد المصارف التجارية الكبرى في ُعمان، إذ تُقدر موجوداته بقيمة              

 .لضمان أعماله من أي كارثة طارئة) BCP(وقد وقع اتفاقية خطة استمرار أعمال .  دوالر
 

ليات مصرف مسقط إلى الحد األدنى، وخفض مقدار         تهدف هذه العملية إلى تقليص اضطراب عم       
الخسائر التي قد تنتج عن فَقد فرص األعمال وضمان استئناف العمليات الطبيعية استئنافاً سريعاً بعد وقوع                 

، ATMومع خطة استمرار األعمال، يستطيع المصرف ضمان استئناف كامل الخدمات مثل                . الكارثة
 .الدخار، والتجارة واإلنترنت، خالل ساعات من حدوث الكارثةواإليداعات، والسحب، والقروض، وا

 
   المصارف اإللكترونية-باء

 
ينتقل العديد من المصارف في ُعمان والقطاع العام نحو ترويج المصارف اإللكترونية والدفع                 

 :بعض األمثلة.  اإللكتروني
 

 ظام المدفوعات اإللكترونيةمبادرة وزارة التجارة والصناعة مع المصرف العربي الُعماني لن -١
 

 ، وهو نظام دفع إلكتروني، وفق االتفاق الموقع بين وزارة           OABسُيسـتخدم نظـام الـبطاقة الذكية        
يمكن .  وهي تفيد في تسديد كل أنواع الرسوم في الوزارة        . الـتجارة والصـناعة والمصرف العربي الُعماني      

 . OABكترونيلجميع شركات القطاع الخاص استخدام نظام الدفع اإلل
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 إطالق المصرف اإللكتروني بواسطة مصرف مسقط  -٢
 

وتفيد هذه  . إن إحدى األحداث المهمة حديثاً هي إطالق مصرف مسقط لمشروع المصرف اإللكتروني           
 .المبادرة في تشجيع بيئة المصارف اإللكترونية في ُعمان

 
 استعداد بلدية مسقط إلطالق عّبارة الدفع اإللكتروني  -٣

 
.  ولقد اكتمل تطبيق الدفع اإللكتروني    . زم بلدية مسقط إلطالق عّبارة الدفع الموصولة إلى الخط         تعت

وستلغي هذه الخدمة أرتال االنتظار غير الضرورية في         .  ويمكن الدفع إلكترونياً عند تعريف المصرف      
 .البلدية

 
كوى في كل أحياء العاصمة   ويساعد بناء هذه ال   .  كمـا تتهـيأ الـبلدية إلنشاء كوى للدفع اإللكتروني         

 .الناَس على الدفع إلكترونياً
 

كما تتهيأ البلدية لتقديم خدمة أخرى، تتزامن مع عّبارة الدفع اإللكتروني، وهي بناء مكاتب خدمة                 
البلدية، والتي ُيتوقع منها مساعدة الناس الذين ال يملكون إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت، أو هؤالء الذين ال                    

 .ريقة التعامل معها، ولكنهم يرغبون في الدفع إلكترونياًيعلمون ط
 

 البنى التحتية للدفع إلكترونياً  -٤
 

 تحويل األموال إلكترونياً  )أ(
 

يبحـث مصرف ُعمان المركزي في إدخال نظام نقل األموال إلكترونياً، وهو نظام قادر على إجراء                
 المصرف على مناقصة لنظام التسوية اإلجمالي في        كما أعلن . الدفـع المنـتظم إلـى جانب الدفع مرة واحدة         

 . لتسوية المدفوعات بين المصارفRGTSالزمن الحقيقي 
 

 آلية الدفع )ب(
 

وُيتوقع أن يمثل إجراء الدفع عن      . يتطلب توفير الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت آلية دفع إلكترونية        
إلى جانب ازدياد   B2C المائة من المداوالت     في   ٧٥ نسبة   ٢٠٠٦طريق بطاقة االئتمان والصرف في العام       

وسيستمر بزوغ طرق دفع جديدة، ولكن ستحد عقوبات التنفيذ في           . حصة وسائل الدفع األخرى من السوق     
يهدف مشروع الحكومة اإللكترونية العمانية إلى االعتماد على تكنولوجيات الدفع          . السوق من حظوظ نجاحها   

ويؤثر ذلك على المصارف وعلى نظم الدفع في ُعمان، وتُقّيم          . ه الحلول البديلة  الحالية في الوقت الذي تُقّيم في     
وُيتوقع منافسة نواقل االتصاالت مع مزّودي         . ايضاً تكنولوجيات دفع أخرى للمدفوعات الصغرية        

المصارف للتحكم في المدفوعات المنخفضة القيمة، من أجل الخدمات البعيدة في المناطق النائية               /البطاقات
المصارف شبكات الدفع الموسعة للحفاظ على التحكم        /لصعبة الوصول، ولكن سيستخدم مزّودو البطاقات      ا

 .٢٠١٠األساسي للمدفوعات بالبطاقة التقليدية، حتى العام 
 

 عّبارة الدفع على اإلنترنت )ج(
 

 في  ٩٥ إن طريقة الدفع األساسية على اإلنترنت هي بطاقات االئتمان والصرف، والتي تمثل حالياً             
وثمة حاجة لتوفير عّبارة مدفوعات، قادرة على قبول بطاقات االئتمان            .  المائة من مداوالت اإلنترنت   
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والصرف والتحقق من صالحيتها والسماح بالدفع وتسجيل تفاصيل المداوالت والضمان الحقاً بغية تسوية               
ارة الدفع بين البوابة الحكومية وبين      ومن وجهة نظر تقنية، تتواجه عبّ     .  المبلغ بين المصرف الدافع والقابض    

عبر المصرف القابض   ) ، ونحوها American Express، و Master Card، و Visaمثل  (شبكات معالجة المدفوعات    
 .أو تتواجه معه تواجهاً مباشراً

 
 المدفوعات الصغرية )د( 

 
ومية هي آلية بطاقة    إن اآللية األساسية الستقبال المدفوعات عبر اإلنترنت مقابل الخدمات الحك            

ولكن ثمة مدفوعات ال ترتقي إلى عتبة معينة، ولذا ال يمكن معالجتها معالجة اقتصادية               . االئتمان والصرف 
وتُستخدم لهذه المدفوعات الصغرية حلول أخرى مثل الهواتف الخلوية           .  عبر شبكات البطاقات الحالية   

 .والبطاقات الذكية
 
 فعالبطاقات الذكية كأداة للد )هـ(

ويتمثل الهدف األساسي لهذا    .  تـنفذ الحكومـة الُعمانية مشروعاً حالياً لتحقيق نظام البطاقات الذكية          
 .ولكن هذا النظام بطبيعته متعدد األهداف.  النظام في إيجاد بطاقات شخصية على المستوى الوطني

 
بطاقات ومتابعة كل فـالهدف اإلجمالـي هو توفير بطاقة واحدة متكاملة تقلص الحاجة إلى حمل عدة             

 .وينبغي أال ُيستهان بتكاليف البنية التحتية الالزمة إلدخال البطاقات الذكية.  منها
 

 .كما أنه من الضروري دراسة ميزات البطاقات الذكية، كآلية دفع، دراسة متأنية
 

   تطبيقات في العناية الصحية-حادي عشر
 

   قواعد معطيات وطنية للعناية الصحية-ألف
 
ويؤدي التوظيف  .  ق المجتمع العماني أهمية كبيرة على توفير العناية الصحية لكافة المواطنين           يعل

 مركز عناية   ١١٨ مشفى و  ٥٦ويتوفر لدى السلطنة    . الفعال لتكنولوجيا المعلومات دوراً حيوياً في هذا المجال       
 ٢٠٠، والتي تمثل    )ليميةالمديريات اإلق ( صحية، إضافة إلى المديريات العامة وبعض العمليات األخرى          

 مستشفيات حالياً بالمقرات الرئيسية، ثمة نية لربط كافة المواقع معاً            ٩وعلى الرغم من ربط     . موقعاً إجماالً 
 .٢٠٠٥في العام 

 
تـتوفر كمـية معطـيات معينة للعناية الصحية، وهي تُنظم في قواعد معطيات مناسبة، ومع ازدياد                 

 .بط المشافي والمؤسسات المعنية معاًحوسبة العناية الصحية، سيزداد ر
 

 )٦(تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة  -١
 

اتخذت وزارة الصحة قراراً استراتيجياً باستخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة أساسية لتحسين العناية             
ذ تكنولوجيا  ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تنفَ     .  الصحية وإعادة هندسة العمليات، واحتواء الكلفة في آن واحد          

 .المعلومات إلى كافة عمليات العناية الصحية
 

                                                      
 .علوماتوزارة الصحة، قسم تكنولوجيا الم: المصدر) ٦(
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وبهذه . كمـا اتخـذت وزارة الصـحة قـراراً استراتيجياً آخر ببناء تطبيقات العناية الصحية داخلياً               
 .الطريقة، يجري التعامل مع أولويات الوزارة، وتُقلص كلفة تطوير هذه التطبيقات إلى حدها األدنى

 
، وقد نُفِّذ حتى اآلن     ٢٠٠٥للوزارة هي حوسبة كافة المؤسسات الصحية في العام         إن األولوية األولى    

، له بنية تحتية حاسوبية كاملة محلياً، وهو يعمل على نحو           "مركز كلفة "وتُعّد كل مؤسسة    .  في المائة منها   ٦٠
ة، كل على   وتبحث الوزارة في موضوع تبادل المعلومات بين المؤسسات الصحي        .  مستقل عن بقية المؤسسات   

 .حدة
 
 التطبيقات )أ(
 

تشمل التطبيقات كل جوانب النشاطات في العناية الصحية، من حيث اإلدارة والشؤون المالية                 
وتعمل جميع هذه   . والهدف من ذلك هو إنشاء مؤسسات عناية صحية ال ورقية         . والهندسة الطبية والدعم الفني   

 .احة في كل األوقاتالنظم على الخط، وهي تتحمل األعطال بحيث تبقى مت
 

وإلى جانب المشافي الحكومية والتابعة للقطاع العام، تسهم مراكز العناية الصحية الخاصة ومؤسسات             
التدريب ومزّودو المعدات وشركات خدمات الدعم والتطوير في هذه النهضة، وأصبح لبعض المنتجات                

 . العالميةالُعمانية موقعاً في السوق المحلية والسوق الخليجية واألسواق
 

ومما ال شك فيه أن الصحة      . كما ستُدخل قريباً مناهج االتصاالت واالئتمار عن ُبعد لالستخدام الطبي         
 .هي أحد المشاغل الرئيسية للحكومة، ويتشجع القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص لإلسهام بتقدمها

 
   الطب من بعد واالئتمار عن ُبعد-باء

 
 البنية الحالية  -١

 
ولكن ُوضعت بنية   .  هدف الطب عن ُبعد في األمد البعيد إلى بلوغ كافة المناطق البعيدة والنائية              ي

وتغطي العناية  .  نظام توفير العناية الصحية في ُعمان، بحيث ال تتقبل حالياً اإلقالع التقليدي بالطب عن ُبعد              
. بوظائف الصحة األساسية فقط   ، وهي مزّودة    ) شخص ٥٠٠٠ال تتجاوز   (الصحية األساسية منطقة محدودة     

ومن أجل أي حالة طبية أو مسألة صحية تقع خارج نطاق اإلمكانات، يتحول المريض إلى المؤسسة الصحية                 
إن جميع هذه الوحدات الصحية األساسية مزّودة بسيارتي          . المزّودة بالتجهيزات المناسبة لمعالجة حالته     

 .إسعاف على األقل
 

 رونيالتعليم الصحي اإللكت  -٢
 

بمشاركة مشغّل االتصاالت   ) CME(تتهـيأ الـوزارة في استراتيجيتها لتحسين التعليم الطبي المستمر         
يتضمن المشروع  .  ATM فوق   IPوالهدف من ذلك بناء بنية تحتية واسعة للتعليم عن ُبعد باستخدام            . الوطني
للعناية عبر الطرف   (افي اإلقليمية    مشافي ومقرات للوزارة، وسيغطي المشروع عند إنجازه كافة المش         ٥الرائد  

 ).للعناية عبر الطرف الثالث(والمشافي الوطنية المرجعية ) الثاني والثالث
 

ويصـبح فـي هـذا المنظور التعلم اإللكتروني مفيداً لتمكين األطباء والكادر الداعم من مواكبة آخر                 
 .التطورات وإطالع عامة الشعب على قضايا اإلسعافات األولية ونحوها
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 )٧(توفير الصحة إلكترونياً  -٣
 

وتُستخدم حالياً نسبة مرتفعة من     .  وضعت الوزارة أيضاً خططاً للطب عن ُبعد والخدمات األخرى         
موارد تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على نظام معلومات المشافي المطوَّر محلياً، وعلى التطبيقات األخرى               

وتبحث الوزارة  .  ومعقدة ودائمة التغير لتواكب التقدم الطبي     إن مثل هذه التطبيقات ضخمة      .  مثل التزود 
 .جدياً في إعادة توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات الحالية لتحقيق فوائد الطب عن ُبعد

 
 :تتضمن المجاالت المحتملة ما يلي

 
 ؛)إدارة المعرفة(النفاذ إلى المحتوى السريري  )أ(
 ؛ممارسة الفعليةوظائف التعليم الطبي المستمر وال )ب(
مثل البريد اإللكتروني المأمون، والفاكس، وغرف التحادث       (إمكانـات االتصـاالت المحّسنة       )ج(

 ؛)الطبية، والربط بين األطباء
 ؛)مثل تكنولوجيات التوزيع المتزامن(التكنولوجيات المتعلقة بتجميع المعلومات ذات الصلة  )د(
 ؛ارة سلسلة التزويدإمكانات محسنة للوظائف المتعلقة بإد )ه(
 ؛نفاذ المحترفين الصحيين إلى سجالت الطبيب الشخصية )و(
 ؛نقل النتائج )ز(
 ؛البحث عن الحاالت الَمرضية )ح(
 ؛الوصفات الطبية )ط(
 ؛البحث المرجعي )ي(
 -.النفاذ إلى قواعد المعطيات ألفضل الممارسات الطبية )ك(

 
   المحتوى العربي الرقمي-ثاني عشر

 
 لحاجة إلى التعريب  ا-ألف

 
على الرغم انتشار اللغة اإلنكليزية انتشاراً واسعاً في ُعمان، فإن الشعب الُعماني سيتواصل مع                 
الحكومة باللغة العربية، ولذا يجب أن تركّز كافة المبادرات المطروحة في إطار استراتيجية تكنولوجيا                 

 . الرقمي، على المضمون العربيالمجتمع/المعلومات، والهادفة إلى بناء مجتمع المعلومات
 

وال ريب أن ذلك سيساعد على ردم هوة االنقسام الرقمي بين هؤالء الذين يلمون باللغة اإلنكليزية                  
إن إتاحة المعلومات باللغة العربية سيؤثر سلباً على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات            .  والذين ال يعلمونها  

إضافة إلى ذلك، يسمح    . المواطنين من الثورة الرقمية أيما فائدة      واالتصاالت في السلطنة وسيستفيد كل       
كما .  التعريب بزيادة التنسيق الفعال بين الدول العربية القتسام المعطيات والمعلومات واألفكار والتجارب            

ن العربية  ويساعد النفاذ إلى المعلومات ومعالجتها باللغتي     .  يسمح بتقديم صورة أفضل للثقافة العربية إلى العالم       
 .واإلنكليزية على تكاملنا مع بقية العالم

 
   الحالة الراهنة-باء

 
ولقد . تعلّـق الحكومة أولوية كبير على جانب توطين المحلية، بغية إتاحة المعلومات للمواطن العادي             

 :خطت الحكومة عدة خطوات ملموسة في العديد من المجاالت، نذكر منها

                                                      
 .حكومة عمان/استراتيجية المجتمع الرقمي: المرجع) ٧(
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شر التابع لوزارة االقتصاد الوطني مطبوعاته المتنوعة، التي         ينشر مركز المعلومات والن    )أ(
تضم اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية، باللغتين العربية واإلنكليزية، وهي تتضمن            
معلومات عن التعداد والمسح السكاني، ومؤشرات بيع المستهلك، والمؤشرات الجغرافية             

 ؛ونحوها
 ؛ومات والمعطيات باللغتين العربية واإلنكليزيةيظِهر العديد من مواقع الوب المعل )ب(
ولكن تُوّجه عناية فائقة    .  إن معظم الحواسيب العاملة في أقسام الحكومة ممكّنة باللغة العربية          )ج(

 .في هذا االتجاه نحو برامج الحوسبة الضخمة، التي ُبدئ بها، كما هو مذكور ال حقاً
 

   تعقيدات اللغة العربية-جيم
 

كما يجب أن ُيجِري أي تقديم      . العربـية غنية جداً، ولكن غناها قد يؤدي إلى بعض التعقيد          إن اللغـة    
علـى الشاشات باللغة العربية تحليالً للسياق، إذ إن هيئة الحرف العربي تختلف فيما إذا كان الحرف في أول                   

قوم برنامج التحويل بهذه    ولذا، ال ي  .  وقد يعتمد شكله على النبط المستخدم     .  الكلمـة أو وسـطها أو نهايـتها       
العملـية فحسـب، بل ينبغي أيضاً أن يأخذ في الحسبان شكل الحرف على الشاشة، اعتماداً على تحليل سياق                   

أضـف إلى ذلك، أن التطبيقات الموروثة، والمطوَّرة في عمان، أنشئت أيضاً بدون             .  المحـارف المجـاورة   
برمجيات التحويل أيضاً أن تأخذ في حسبانها هذه        يجب على   . تفـريق بيـن مـنطق األعمال ومنطق التقديم        

 .الخصوصيات
 

 )٨(Unicodeالرماز الموحَّد :   الحل-دال
 

ولكن متاحية  .  لقـد كـان إلى اآلن تمثيل الرموز العربية في نظم تكنولوجيا المعلومات أمراً صعباً              
 قياسي موّحد للمحارف، يهدف إلى       ترميز Unicodeإن الرماز   . الـرماز الموحَّد تجعل ذلك أمراً ميسراً اليوم       

 .العمل على أي منصة حاسوبية، وتمثيل أشهر اللغات اإلنسانية الحالية
 

   خطة عمل للتطور المستقبلي-هاء
 

لقـد ُصممت خطط الحكومة اإللكترونية، في ظل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للحكومة الُعمانية،             
 . حسبانها أمر التعريبلرقمنة التطبيقات والمعطيات ولتأخذ في

 
وإلجراء ذلك بفعالية، ُينصح بالمقاربة االستراتيجية التالية، والتي تمثل جزءاً من استراتيجية                

 :تكنولوجيا المعلومات
 
، PDAيجب على نظم تشغيل جميع المخدِّمات، والحواسيب المكتبية، والمساِعدات الشخصية            )أ(

 ؛defaultام هذا الرماز كصفحة الرماز المغتفلة ، ويجب استخدUnicodeدعم الرماز الموحد 
يجب على أي قاعدة معطيات، أو وحدة تخزين لمعطيات العمل، أن تدعم أيضاً الرماز                  )ب(

 ؛الموحد، مع تعريف هذا الرماز كصفحة الرماز المغتفلة في جميع التطبيقات
التطبيقات المتكاملة  و, ونظم التراسل   , يجب أن يدعم كل من المحتوى وإدارة المعرفة            )ج(

 ؛الرماَز الموّحد
 . الرماَز الموحدterminalsيجب أن تتقبل كافة برمجيات المطاريف  )د(

                                                      
 .استراتيجية المجتمع الرقمي، الحكومة العمانية: المرجع) ٨(
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 المراجع
 

 .٣-٢-١ الجزء –) ٢٠٠٥-٢٠٠١(خطة التنمية الخمسية السادسة  )١(
 ).٢٠٠٢(كتاب اإلحصاءات السنوية، وزارة االقتصاد الوطني  )٢(
 ).٢٠٠٣أبريل /نيسان(القتصاد الوطني النشرة الشهرية، وزارة ا )٣(
 .الجريدة الرسمية )٤(
 .كلمة السيد وزير االقتصاد في مجلس الشورى )٥(
 ).٢٠٠٣مارس /آذار(مجلس الشورى  )٦(
 . حكومة ُعمان–استراتيجية المجتمع الرقمي /االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات )٧(
 )عمانتل(االتصاالت العمانية  )٨(
 وزارة الصحة، قسم تكنولوجيا المعلومات )٩(
  وزارة التعليم، قسم تكنولوجيا المعلومات )١٠(
 .الصحف والمجالت المحلية )١١(
 




