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الحكومات المفتوحة

التواصل/التشاركالتعاونالمشاركةيةالشفاف/االنفتاح

الرؤى 

المستقبلية

القوانين 
والتشريعات

رسم السياسات 

واعداد 
االستراتيجيات

التخطيط 
والتنفيذ

المسؤولية 
واالثر

االبتكار والتكنولوجيا الناشئة= الممكنات 

لمفتوحةاللحكوماتاألربعالقيماطارفيالسلطنةومبادراتتجربةاستعراضالعرضيتضمن

عمانفيالمستدامةالتنميةأهدافلخدمةاالسكواقبلمناعتمادهاتمالتي



التواصل/التشاركالتعاونالمشاركةيةالشفاف/االنفتاح

الرؤى 

المستقبلية

القوانين 
والتشريعات

أرضهاعلىوالمقيمينالمواطنيناحتياجاتتلبيفاعلةحكوميةخدماتلتوفيرالسلطنةتسعى

المتكاملةااللكترونيةالحكومةمبادراتخاللمن

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات•

الّسحابة اإللكترونية الحكوميّة•

استثمر بسهولة•

مركز التصديق اإللكتروني•

المركز الوطني للّسالمة المعلوماتية•

قطاع أمن المعلومات•

المركز الوطني لتجميع البيانات•

الشبكة الحكوميّة الموّحدة•

بوابة الّدفع اإللكتروني•

 م؛ إذ حصل على 2014جايتكسمشروع الّسحابة الحكوميّة تقديًرا دوليًّا في معرض حصل

األوسطجائزة أفضل إنجاز للحلول االفتراضيّة في أفريقيا، وآسيا، والّشرق 

 2018عالميا في تقرير التنافسية 7مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة



فياإلحصاءألهميةإدراكهمنطلقمنوالمعلوماتلإلحصاءالوطنيالمركزويعني...

كافةىإلالدقيقةالبياناتإيصالخاللمنالمعلوماتيةالمعرفةتعزيزبالتنموي،التخطيط

...وأفرادوخاصةحكوميةمؤسساتمنالمجتمعأطياف

https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx

https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx


فافية،الشالشراكة،اإلتاحة،)األساسيةالقيممنمجموعةتأسيسهمنذالمركزتبنىحيث...

...(المعرفةإدارةالمهنية،



حيثة،والبحثيواالقتصاديةاالجتماعيةالمجاالتلمختلفواإلحصائيالمعلوماتيللرفد...

للجميعالمتاحةالذكيةالهواتفوتطبيقاتالرقميةاإلصداراتمنالعديدوفر



صاءلإلحالوطنيالمركزإنشاءتموقدالمفتوحةالبياناتبتوفيرالسلطنةحكومةتلتزم

يتعلقمابكلاالهتمامعنمسؤولةرسميةكمؤسسة40/2014رقمسلطانيبمرسوم

بالسلطنةالمفتوحةالبياناتبمبادرات

https://www.oman.om/opendata

رؤية المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة

ولالوصمنالمستخدمينمنممكنةشريحةأكبرتمكين"

وظيفهاوتواستخدامهايمكنبحيثالحكوميةالبياناتإلى

نينللمواطجديدةخدماتلتقديمتوزيعهاوإعادةوتحميلها

أجلمنالتعاونجانبإلىاألعمال،وقطاعوالمقيمين
"حكوميةالخدماتجودةتحسين

https://www.oman.om/opendata


المهتمينكلمعبالسلطنةالمتعلقةالبياناتلمشاركةمجانيةبوابةهيالمفتوحةالبياناتبوابة

والتيالمفتوحةالبياناتمنمجموعة355علىيزيدماالبوابةهذهوتوفرالمجالهذافي

المستخدمينلكافةحكوميةمؤسسة30بتوفيرهاتقوم



التواصل/التشاركالتعاونالمشاركةيةالشفاف/االنفتاح

رسم السياسات 

واعداد 

االستراتيجيات

السلطانالجاللةصاحبتوجهاتوفقالواسعةالمجتمعيةالمشاركةبمبدأالسلطنةتؤمن

...الوطنيةاالستراتيجياتواعدادالوطنيةاألولوياتلوضعسعيدبنقابوس

 2040الرؤية عمان

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

االستراتيجية الوطنية العمرانية

االستراتيجية الوطنية الصناعية

االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير

التقرير الطوعي ألهداف التنمية المستدامة

ة مشاركة مجتمعية واسعة إلعداد األولويات الوطني

واالستراتيجيات الوطنية

ت التعداد االلكتروني للسكان والمساكن والمنشآ
2020



كلشاركتحيث2040عمانرؤيةلإلعدادتشاركينهج"عمانكل"مبادرةوتعتبر...

...االعاقةوذويوالمرأةالشبابمنهممشارك3000منألكثرالسلطنةمحافظات



القطاعمنوخبيرمختص80مناكثرلالبتكارالوطنيةاالستراتيجيةاعدادفيشارككما...

...المدنيالمجتمعومؤسساتواالكاديميوالخاصالحكومي

دولة في مؤشر 20عمان ضمن أفضل : الرؤية

2040االبتكار بحلول عام 

 تأسيس منظومة ابتكار وطنية فاعلة لتنمية

اجتماعية واقتصادية مستدامة



التواصل/التشاركالتعاونالمشاركةيةالشفاف/االنفتاح

يذالتخطيط والتنف

اعداديفوالتنفيذالتخطيطفيالدولةمؤسساتكافةبينالتعاونمبدأالسلطنةاتبعتكما

2030المستدامةالتنميةألهدافاألولالطوعيالتقرير

2040دمج اهداف التنمية المستدام في الرؤية عمان •

2030إعداد التقرير الطوعي ألهداف التنمية المستدامة •

للجهات ذات العالقة2030اعتماد ملكية متابعة تنفيذ مستهدفات أجندة •

إعداد الخطط التنموية الخمسية•



امةالمستدالتنميةألهدافالمؤشراتلوحةتطويرتموالتنفيذالمتابعةفعاليةاجلومن

h
ttp

s://sd
g.n

csi.go
v.o

m
/fh

gu
n
xf

https://sdg.ncsi.gov.om/fhgunxf


التواصل/التشاركالتعاونالمشاركةيةالشفاف/االنفتاح

المسؤولية واالثر

صنعيفوالتشاركالتواصلتفعيلفيتساهمقنواتوالذكيةالناشئةالتقاناتتوظيفإن

الوطنيةالخططتنفيذمسؤوليةفيوالتشاركالوطنيةالقرارات

يقهاالمجتمع العماني يتشارك الرؤى الوطنية ويتشارك مسؤولية تحق•

مبدأ الحوار المجتمعي بين صانعي القرارات والمجتمع•

نع القرار  توظيف التقنيات الذكية وتسخيرها للتواصل والتشارك في ص•



تحليلوقياسعلىواألنظمةالتقنياتأفضلوباستخدامالحكوميةالخدماتاتصاالتمركزيعمل

الحكومياألداءتطويربغيةالعالقةذاتللجهاتواتاحتهاالعماني،العامالرأيتوجهات

شغيلتمشروعمثلالموقرالوزراءمجلسيتبناهاالتياالستراتيجيةللمشاريعاإلعالميالذراعالمركزيعتبر

فيارئيسدوراالمركزويلعب.المشاريعمنوغيرهاللوقودالوطنيالدعمنظامومشروعالوطنيةالعاملةالقوى

الوطنيةاألولوياتيخدمبمااتساقهاوضمانعمانسلطنةحكومةعنالصادرةاإلعالميةالرسائلتنظيم



يخدمبماالحكوميةالمؤسساتكافةمعوالتعاونالتكاملتحقيقضمانعلىالمركزيعمل

عالمشاريهذهعنالمجتمعلدىأوسعفهمتحقيقيضمنوبماالوطنية،الحكوميةالمشاريع

الحكوميةالمؤسساتفيباالتصالالقائمةالدوائربينالحكوميالتواصلأنشطةوتنظيمتنسيق

فاعليتهالضمانالحكوميةالمؤسساتتنفذهاالتيالتواصلأنشطةأداءتقييم

الحكوميةبالمؤسساتباالتصالالقائمةالدوائرتحويالحكوميلالتصالمنظومةتأسيس

اإعالميالسلبيةالرسائلمعوالتعاملالحكومةعنتتشكلقدالتيالمغلوطةالذهنيةالصورةتصحيح

حكومةالتوجهاتيخدمبماالرسميةالتصريحاتفيتستخدمأنيمكنالتياإلعالميةالرسائلوإدارةتنظيم

لعالقةاذاتالرسميةالجهاتمعبالتنسيقالموقرالوزراءلمجلسمباشرةالتابعةاإلعالميةاألنشطةتنفيذ

 ارساتالممأفضل واألدلة واألطر اإلرشادية والتنظيمية لعمليات التواصل بما يحقق االستراتيجياتصياغة

الحكوميالتواصلمركزعملنطاق



تحقيقلااللكترونيةالمجتمعيةالمشاركةفيالحكوميةالمشاريعمنعددالسلطنةأسستكما

...المستدامةالتنميةأهداف



خدماستخاللمنوذكيةفاعلةبطرقخدماتهاتسخيرفيالمختلفةالدولةمؤسساتسارعت

...المستدامةالتنميةأهدافلتحقيقالذكيةالتطبيقات

الشفاء الخاص بوزارة الصحة هو أحد نظام 

تقدما، وهو عبارة عن االكثر تطبيقات الحكومة 

المتعلقة بالرعاية إلدارة المعلومات نظام شامل 
الصحية

التحول االليكتروني في جلسات و برنامج اداره القضايا 

على المتقاضين وسرعه االنجاز في الذي سهل المحاكمات 

ذلك على سرعة االنتهاء من انعكس مما القضائية اإلجراءات 

القضايا المنظورة



رةالثوتقنياتتسخيرشأنهامنالتيالوطنيةالمبادراتمنعددالسلطنةأسستكما...

يجادالوالمجتمعالحكومةبينوالتعاونوالتكاملالتشاركمبدألتحقيقالرابعةالصناعية

للتنميةالذكيةالحلول

منصة الشبباب•

رؤيببببة عمببببان 
2040

برنببببببببببببببامج تحويبببببببببببببببل •

مشبببببببببروعات التخبببببببببر  
لشركات ناشئة

تهدددإل إلشددراك الشددباب إليجدداد حلددول

وح مبتكددددرة بمنهجيددددة االبتكددددار المفتدددد
.2040لتحقيق رؤية عمان 

يعندددددى بتحويدددددل مشدددددروعات التخدددددر  

عدددة المرتبطدددة بدددالثورة الصدددناعية الراب
لشركات ناشئة 

منصة المدن •
الذكية

ت مسابقة البيبو•
ئةالصديقة للبي

للبيئة للبيوت الصديقةإلى تطوير نماذ  عمانية تهدإل 

تخدم وتسالتي تتصإل بقلة استهالكها للطاقة والمياه 

الطاقة المتجددة

هاكاثون المدن الذكية



يئةبلتأسيسوالدوليواإلقليميالوطنيالمستوىعلىالممكناتمنعددالسلطنةتمتلك

ميةالتناهدافلخدمةالناشئةالتكنولوجياوتسخيرالمفتوحةالعمانيةللحكومةرصينة

المستدامة

52 ً دوليا
في تقرير األمم المتحدة 

للحكومات اإللكترونية 
2018

2 ً عربيا

فدددددددددي مؤشدددددددددر الخددددددددددمات 
اإللكترونية 

 ً األولى عربيا
ا فدددي جاهزيدددة والرابدددو دوليدددا

األمن السيبراني

ستدامبنية رقمية رصينة لتأسيس مجتمع معرفي م-1

ةبنية ابتكارية فاعلة لتأسيس قدرات ابتكارية وريادي-2



شكرا لحسن اإلصغاء 

At the Heart of Innovation

في صميم االبتكار


