
2021

التقــــرير
السنوي
لعـــــــــام

نحــو دعــــم وتمكيــــن 
الـــمـــــــؤسســـــــــــــات 
الصغيرة والمتوسطة

م



الفهـــرس

من النطق السامي

��

����

��
كلمة رئيس الهيئة

��
نبذة عن الهيئة

تصنيف المؤسســـات الصغرى 
والصغيرة والمتوسطة

أوًال: مؤشرات األداء للخدمات 
المقدمة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة خالل عام 2021

��

���� ��

���� ��

����

ثالثًا: مؤشـــرات النمو في أعداد 
حاملـــي بطاقـــة ريـــادة األعمال 

(2021-2016)

ثانيًا: مؤشرات النمو في أعداد 
المــــؤسســـــــات الصــــغيـــــــــرة 
والمــــتوسطــــــــة المـــسجــــــــلة 

(2016م-2021م)

رابعــــًا: برامــــــــج دعـــم وتنمية 
الصـــــغيــــــرة  المــــؤسســـــــات 

والمتوسطة

خامسًا : حــزمة مبــادرات الحماية 
االجتماعية

سادســـًا : البيانـــات اإلحصائيـــة 
للقروض والمشاريع الممولة

ثامنًا : أبرز المؤشـــرات اإلحصائية سابعًا : مراكز سند للخدمات
للصناعات الحرفية 

��
تاسعـــــــــًا : برامـــــــج الـــــــدعم 

المؤسسي

��
اثنا عشر : الشركاء االستراتيجيين

أحد عشر: التواصل والتفاعلعاشــــرًا : األنشــطة والفعاليات 

التقــــرير السنوي لعـــــــــام2021م





2021م التقــــرير السنوي لعـــــــــام

تجســـيدًا للتوجيهات السامية لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
المعظـــم - حفظـــه الله ورعـــاه - لالهتمام بريادة األعمال واســـتكماًال لمســـيرة دعم 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، تتواصـــل المســـيرة باهتمام كبيـــر في تمكين 
الشـــباب العماني للمساهمة بشكل فعال في النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بما يجعله لبنة داعمة لتحقيق رؤية عمان 2040م عبر تعزيز نمو االقتصاد 
الوطني وتنويع مصادره لمســـتقبل مشـــرق. حيث أن المرحلة التالية هي اســـتكمال 
سلســـلة الجهـــود الكبيـــرة في قطـــاع المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، وتعزيز 
منظومـــة هيئـــة تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة بأحـــدث السياســـات 
واالســـتراتيجيات الهادفة إلى دعم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة بالتعاون مع 
الجهـــات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسســـات الدولية والمحلية؛ 
لتذليل جميع التحديات التي تواجه المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات 
األعمـــال عبـــر اقتـــراح السياســـات والتشـــريعات والقوانيـــن الداعمـــة، وتقديـــم حزم 

مستدامة من الخدمات لهذه المؤسسات وصوًال إلى تحقيق األهداف المرجوة.

حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كلمة رئيس الهيئة:                                            

حليمة بنت راشد الزرعيةحليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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جـــاء إنشـــاء هيئـــة تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة بموجب المرســـوم 
الســـلطاني رقم ( 107 / 2020) ، بهدف توفير بيئة تنظيمية مشـــجعة لنمو وتطوير 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة والصناعات الحرفية، وتطوير وتسهيل إجراءات 
الدعم والتمكين من خالل برامج وآليات مســـتحدثة لدعم وتطوير  هذه المؤسسات. 
والعمل على التســـويق والترويج لتعزيز انتشارها وضمان وصولها إلى آفاق إقليمية 
وعالميـــة. وتســـعى الهيئـــة لتمكيـــن المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة من خالل 
الخدمـــات الفنية والتدريبية واالستشـــارية والتمويلية المختلفة لرواد األعمال بهدف 
تعزيز القدرة التنافســـية لمؤسســـاتهم وتمكينهم من إدارة مؤسساتهم بكفاءة عالية 

لضمان استدامتها في السوق المحلي والعالمي.

نبذة عن الهيئة

الرؤية

الرسالة

القيم

أن يكون قطاع المؤسســـات الصغـــرى والصغيرة والمتوســـطة اللبنة 
األساسية في منظومة االقتصاد الوطني لتعزيز التنمية المستدامة

دعـــم وتمكيـــن المؤسســـات الصغـــرى والصغيرة والمتوســـطة للنمو 
والتوســـع ورفع قدراتها التنافســـية من خالل برامج مبتكرة ومستدامة 

بهدف تنمية الفرد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل.

االبتكار (إيجاد بيئة عمل مبتكرة وفَعالة تحقق خدمات عالية الجودة ).
التكامـــل (التناغـــم والعمـــل بروح الفريـــق الواحـــد للوصول لألهداف المشـــتركة    

بتكاملية).

النمو (استمرارية التغيير اإليجابي والعمل بإجادة لضمان التوسع واالنتشار).
األمانة (االلتزام في إداء العمل لخدمة المستفيدين بشفافية ومصداقية).
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تصنيف المؤسسات
الصغرى والصغيرة والمتوسطة
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المؤسسات الصغرى
المؤسسات الصغيرة

المؤسسات المتوسطة
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مـؤشــــرات األداء للخـــــدمـــــــات
المقدمة للمؤسسات الصــغيرة
والمتوسطة خالل عــام  2021م
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رواد األعمـــال المســـتفيدون مـــن قرار 
التفرغ

المشـــاريــــع المــمـــــــولة حتــى نهـــــاية المستفيدين من برنامج التوجيه
عـام 2021م

المـــستفيديـن من البرنامــج التمـويلي 
الطاريء لعام 2021م

27832 64475
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة حتى 

نهاية 2021م

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
الحاملـــة لبطاقـــة ريادة األعمـــال حتى 

نهاية 2021م

18

199
االستشـارات المقــدمة لرواد األعمـــال 

خالل عام 2021م

البرامـــــج التدريبيـــة المنفـــذة خـالل 
عام 2021م

560
المستفيـــــدين من البرامــــج التدريبيــة 

المنفذة خالل عام 2021م

18
المشـــاركات الداخلية والخارجية المنفذة 

خالل عام 2021م

20 748 
المستفيـدين مـن المشاركات الداخلية 

والخارجية المنفذة خالل 2021م
المؤسسات المحتضنة بحاضنة الهيئة 

لعام 2021م

172

175

2319601

مبـــادرة تشـــغيل الباحثين عـــن العمل 
بالتعاون مع وزارة العمل 

3236471
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
التـــي تم إعفاؤها من رســـوم تراخيص 

األنشطة 

إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان حتى نهاية 2021م :



مؤشرات النمو في أعداد المؤسسات
الصـــغيـــرة والـــمتوســـطة المسجــــلـة

(2016-2021)م
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 النمو التراكمي العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة �����م���حتى نهاية ����م�

بلغ عدد المؤسســـات المســـجلة في قاعـــدة بيانات هيئة تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
(64475)  مؤسســـة صغيرة ومتوســـطة مقســـمة حســـب التصنيف المعتمد من قبل الهيئة بزيادة 
(15983) مؤسســـة صغيرة ومتوسطة عن عام 2021م و بنسبة وقدرها (32.96%)، ويعود ذلك إلى 

الحوافز واالمتيازات التي تقدمها الهيئة لرواد األعمال.   

2017

8841

2018

6973

2019

11782

2020

6883

64475

2021

15983

النمو في أعداد المؤسسات حسب السنوات الماضية .

اإلجمالي

���

88418841

2016

14013
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التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
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 محافظة مسندم

 محافظة مسقط 

 محافظة ظفار 

ا�جمالي 

 محافظة جنوب الشرقية 

 محافظة الداخلية 

 محافظة الظاهرة 

 محافظة شمال الباطنة 

  محافظة البريمي محافظة جنوب الباطنة 

 محافظة شمال الشرقية

 محافظة الوسطى

�����

����

�����

����

����

���

����

�����

����

����

����

���

��� توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المحافظات حتى نهاية عام ����م

حيث بلغ عدد المؤسسات المسجلة في محافظة مسقط (22067) مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنسـبة 
وقدرها (34.2%) من إجمــــالي المؤسســات وتركــزت أغلبهــا في مؤسســـات صغـــرى بعـــدد (18676) 
مؤسســـة صغرى بنســـبة (84.6%) من إجمالي المؤسســـات المســـجلة في محافظة مسقط في حين 
كانت محافظة مسندم األقل في عدد المؤسسات بعدد (419) مؤسسة وبنسبة (0.65%) من إجمالي 

المؤسسات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة نظرًا لقلة الكثافة السكانية في المحافظة . 
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%100
 (%) النسبة

%12.85
 (%) النسبة
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 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب حجم المؤسسة حتى نهاية عام ����م

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع التجاري حتى نهاية عام ����م

يوضح الشـــكل التالي توزيع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة حسب القطاع الرئيســـي، وكانت أكثر 
المؤسســـات المســـجلة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبـــات ذات المحركات والدراجات 
النارية أكثر القطاعات بعدد (20000) مؤسســـة أي بنســـبة وقدرها (31.02%) من إجمالي المؤسسات 
المســـجلة، في حين يوجد ثالثة مؤسســـات في قطاع أنشـــطة األسر المعيشـــية المتخصصة في إنتاج 

السلع، بينما حل قطاع التشييد بالمرتبة الثانية في ترتيب المؤسسات بإجمالي (14620) مؤسسة. 

 مؤسسة 
صغرى

%12.85
 (%)  (%) 

 مؤسسة 
صغيرة

النسبةالنسبة

 مؤسسة 
متوسطة

55572

%86.19

عدد المؤسسات

 (%) النسبة

 (%)  (%) 

اإلجمالي
64475

عدد المؤسسات

8282
عدد المؤسسات

621

%0.96

عدد المؤسسات

 (%) النسبة
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والتجزئة،  الجملـــة  تجـــارة 
ذات  المركبـــات  إصـــالح 
والــــدراجات  المحــــــركات 

النارية

اإلدارية أنشطـــة الخدمــات األخـــرىالصناعات التحويليةالتشييد الخدمات  أنشطة 
وخدمات الدعم

أنشطة اإلقامة والخدمات 
الغذائية

األنشطة المهنية والعلمية النقل والتخزين
والتقنية

المعـلومــات واالتصــاالتاألنشطة العقارية

الفنـون والترفيــه والتسلــيةالتعليم
إمدادات المياه، وأنشطة 
الصـــرف الصحـــي وإدارة 

النفايات ومعالجتها

أنشطــــــة صحــة اإلنســـان 
والخدمة االجتماعية

والدفـــاع،  العــامـــــة  اإلدارة 
الضمــــــــان االجتـــــماعـــــــي 

اإللزامي

إمــــدادات الكهربـــاء والغــاز 
والبخار وتكييف الهواء

الزراعـــة والحراجـــة وصيد 
األسماك

وأنشطة  المالية  األنشطة 
التأمين

المعيشية التعدين واستغالل المحاجر األســـر  أنشـــطة 
إنتـــاج  فـــي  المتخصصـــة 

السلع 

اإلجمالي 

������ ����������� ����������� ���������� ��������� ����

����� ��������� ��������� ��������� �������� ���
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���� �����



مؤشرات النمو في أعداد المؤسسات
الصغــــيرة والمتوسطــــة الحاصلة على
بطــــاقة ريادة األعمال (2016-2021)م
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 النمو التراكمي العام في أعداد حاملي بطاقة ريادة األعمال ���
��م��حتى نهاية ����م����

بلغ عدد المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة الحاصلـــة على بطاقة ريادة األعمال  (27832)  مؤسســـة 
صغيرة ومتوسطة مقسمة حسب التصنيف المعتمد من قبل الهيئة بزيادة (10713) مؤسسة صغيرة 
ومتوســـطة عـــن عـــام 2020م و بنســـبة قدرهـــا (62.6%) . ويوضـــح الشـــكل التالـــي النمو فـــي أعداد 

حسب السنوات الماضية .  المؤسسات حاملي بطاقة ريادة األعمال

السنة

عدد المؤسسات

2016 

2017 

2018 

2019

2020 

2021

4884 

3205 

2658 

3501 

2871 

10713

27832اإلجمالي 
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توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال حسب 
المحافظات حتى نهاية  ����م

يأتي هنا توزيع المؤسســـات الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال حســـب المحافظة ، تصدرت محافظة 
مسقط أكثر المحافظات لحاملي البطاقة بعدد (9126) مؤسسة بنسبة بلغت (32.79%) من إجمالي 
المؤسســـات الحاملة لبطاقة ريادة األعمال ، في حين كانت محافظة مســـندم بها أقل المؤسســـات 
بعـــدد (154) مؤسســـة بنســـبة قدرها (0.55%) من إجمالي المؤسســـات الحاصلة علـــى بطاقة ريادة 

األعمال، وذلك بسبب الكثافة السكانية بالمحافظة .   

���

�����ا�جمالي 

 محافظة مسندم

 محافظة مسقط 

 محافظة ظفار 

 محافظة جنوب الشرقية 

 محافظة الداخلية 

 محافظة الظاهرة 

 محافظة شمال الباطنة 

  محافظة البريمي محافظة جنوب الباطنة 

 محافظة شمال الشرقية

 محافظة الوسطى

������ ����

����� ����

������ ����

����� ����

����� ����

����� ���

����� ����

������ ����

����� ����

����� ���

����� ���



2021م التقــــرير السنوي لعـــــــــام

16

 مؤسسة 
صغرى

 مؤسسة 
الصغيرة

 مؤسسة 
المتوسطة

22620

%81.27

عدد المؤسسات

 (%) النسبة

اإلجمالي
27832

%100

عدد المؤسسات

 (%) النسبة

4859

%17.46

عدد المؤسسات

 (%) النسبة

353

%1.27

عدد المؤسسات

 (%) النسبة

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال  
حسب حجم المؤسسة حتى نهاية ����م

جاء توزيع المؤسســـات الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال حســـب تصنيف حجم المؤسســـة كما هو 
موضح في اآلتي، حيث كانت المؤسســـات الصغرى هي أكثر المؤسســـات المســـجلة بنسبة وقدرها 
(81.27%) وبعدد إجمالي (22620) مؤسســـة صغرى، في حين توجد فقط (353) مؤسسة متوسطة 

بنسبة (%1.27) . 

���
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والتجزئة،  الجملـــة  تجـــارة 
ذات  المركبـــات  إصـــالح 
والــــدراجات  المحــــــركات 

النارية

أنشطـــة الخدمــات األخـــرىالصناعات التحويليةالتشييد اإلدارية  الخدمات  أنشطة 
وخدمات الدعم

أنشطة اإلقامة والخدمات 
الغذائية

األنشطة المهنية والعلمية النقل والتخزين
والتقنية

األنشطة العقارية

المعـلومــات واالتصــاالت

التعليم

الفنـون والترفيــه والتسلــية
إمدادات المياه، وأنشطة 
الصـــرف الصحـــي وإدارة 

النفايات ومعالجتها

أنشطــــــة صحــة اإلنســـان 
والخدمة االجتماعية

اإلدارة العــامــــــــة والدفـــاع 
الضمــــــــان االجتـــــماعـــــــي 

اإللزامي

إمــــدادات الكهربـــاء والغــاز 
والبخار وتكييف الهواء

الزراعـــة والحراجـــة وصيد 
األسماك

وأنشطة  المالية  األنشطة 
التأمين

المعيشية التعدين واستغالل المحاجر األســـر  أنشـــطة 
إنتـــاج  فـــي  المتخصصـــة 

السلع 

اإلجمالي 

������ ���������� ���������� ��������� ���� ����� ����

����� ��������� �������� �������� ���

����� ���

����� ���
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توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال  حسب 
القطاع التجاري حتى نهاية ����م

جـــاء قطاع تجـــارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحـــركات والدراجات النارية أكثر القطاعات  
حصوًال على بطاقة ريادة األعمال بعدد (8521) بنســـبة وقدرها (30.62%) من إجمالي المؤسســـات 
المسجلة، وحل قطاع التشييد في المرتبة الثانية في ترتيب المؤسسات بإجمالي  (6519 ) مؤسسة.

���



برامـــج الدعـــم المقدمـــة  لدعـــم
أصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة

والمتوسطة  خالل عام 2021م
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خدمات االستشارات  

ساهمت الهيئة في تقديم (27) استشارة في مختلف الجوانب (التجارية –اإلدارية – التسويقية – والفنية) 
خالل عام 2021م، تمركزت نوعيتها في تقديم المســـاعدة ألصحاب المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة  
وأصحاب أفكار المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة بإعداد دراســـة جدوى اقتصاديـــة ومراجعتها وقد تم 

اإلنتهاء من (25) دراسة جدوى اقتصادية خالل عام 2021م. 

���

أعداد االستشارات التي تم تقديمها ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إحصائيات دراسات الجدوى االقتصادية

إدارة األزماتتطوير األعمالالتسويق 

اإلداريةالمالية

اإلجمالي

6102

45

27

دراســـــــــات جـــــــــدوى مقابالت أولية 
اقتصادية تم تقييمها 

دراسات جدوى اقتصادية 
تم االنتهاء منها 

23217225
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اسم البرنامج 

ورش  التصميم والتصنيع الرقمي للمجوهرات 

FinTech برنامج التقنية المالية

برنامج رقــمـــنــة

برنامج مهارات جوجل

برنامج في اإلبتكار والذكاء االصطناعي 

ورش إعداد دراسات الجدوى االقتصادية 

برنامج وعي

برامج توعوية في عدة مواقع – محافظة جنوب الباطنة

ورشة عمل بعنوان تمكين المرأة اقتصاديًا  - 
محافظة ظفار

ورشة عمل بعنوان ريادة األعمال بين الواقع 
والطموح – محافظة ظفار

برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة ظفار

حلقة عمل خاصة بآليات التمويل المبتكر 

برنامج نعين ونعاون 

كيفية إعداد دراسة الجدوى االقتصادية (1)

كيفية إعداد دراسة الجدوى االقتصادية (2)

برنامج (مصادر مفتوحة ومتخصصة في إدارة 
الموارد البشرية ) 

االبتكار والذكاء االصطناعي 

برنامج تجارة وإدارة

اإلجمالي

 البرامج التدريبية   

مـــن ضمـــن المهـــام الموكلـــة للهيئـــة العمل علـــى تقديـــم البرامـــج التدريبية بكافـــة أنواعهـــا  ألصحاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة بهدف تطويرها وتمكينهـــا، حيث قامت الهيئة خـــالل عام 2021م 
بتنفيـــذ (18) برنامجـــًا تدريبيًا واســـتفاد منهـــا (560 ) صاحب مؤسســـة صغيرة ومتوســـطة في مختلف 

المحافظات.

���

البرامج المنفذة  ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل عام 2021م :

إجمالي عدد البرامج 
التدريبية المنفذة 

إجمالي عدد المستفيدين 
من البرامج التدريبية 18560

الفئة المستهدفة

أصحاب المؤسسات 
ص.م والحرفيين
خريجو تخصص

المحاسبة والمالية
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م والحرفيين
أصحاب المؤسسات 

ص.م والحرفيين
أصحاب المؤسسات 

ص.م والحرفيين
أصحاب المؤسسات 

ص.م والحرفيين
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م
أصحاب المؤسسات 

ص.م

عدد المسجلين

5

1400

112

40

25

-

103

-

-

-

-

20

10

25

25

50

1815

المقبولين

5

30

23

40

25

-

12

230

20

35

25

20

10

23

12

50

560

برنامج تم عرضه على شكل حلقات في قناة االستقامة

العدد المستهدف

5

30

25

40

25

-

30

-

-

-

-

20

10

25

25

50

285

في وسائل التواصل االجتماعي

التقــــرير السنوي لعـــــــــام2021م
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المشاركات الداخلية والخارجية  

يعتبر معرض إكسبو 2020 دبي أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل عام 2021م، وبلغت قيمة 
العقـــود التي حققتها المؤسســـات المشـــاركة في متجر جناح ســـلطنة عمان ما يعـــادل ثالثة مليون ريال 
عمانـــي،  بينمـــا كان معـــرض االمتياز التجاري الخليجي المصاحب للمنتدى الســـنوي لـــرواد األعمال  هو 
المعـــرض الداخلـــي الوحيد وله أهمية كونه ينقل المشـــاركين إلى المســـتوى المعرفي في ريادة األعمال 
كونه يضم أكثر من (51) مؤسســـة في كافة دول مجلس التعون لدول الخليج العربي، حيث كان نصيب 

المؤسسات العمانية المشاركة (14) مؤسسة صغيرة ومتوسطة . 

���
المعارض الداخلية والخارجية التي شاركت بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

معــــرض االمتيـــــــاز
التجــــــاري المـــصاحب
للمنتــــــدى الخليجــــــي
السنوي لـرواد األعمال

معــــــــــرض أســــبوع
السواحيلي الموضة 
بدار السالم- زنجبار

فعالية طرفيت بارك
– مــحافظة ظفار

مهرجــــان الربــع الخـالي
بواليــــــــة ثمــــريــــــت –

محافظة ظفار

معـــرض الصـناعات
الحرفيـــة – محافظة

ظفار

المهرجـــــان الدولي
– األوتــاد  التقـــاط 
محافظــة الوسطى

مـــــعــــــــــــرض رواد
األعــمــــــال األول –

محافظة الداخلية

معرض الشتاء للمغامرات
و التخييـــم ومنتجات رواد
األعمــــــــــــال المصــــــاحب
همم ســـباق  لفعاليــــــات 
الجبلي-محافظة الداخلية

معـــــارض مجمـــعات
لولو هايبرماركت

معــــرض اكســــبــو
2020 دبي

المعــــــــرض التعـريفي
األعمال لـــــرواد  األول 
والصناعات الحرفية  –

محافظة  الداخلية

المعــــــرض التعـــــريفي
الثاني لرواد األعمــــــــال
والصناعــــات الحرفية –

محافظة الداخلية

التســـويقي المعـــرض 
األول –محــــــــــافظـــــــة

جنــــــوب الباطنة

التســـويقي المعـــرض 
مـحــــــــافظة  – الثانـــي 

جنـــــوب الباطنة

سوق الرواد األول –
جنـــــوب محافظــــــة 

الشرقية

المعـــرض المصاحـــب
لبطولة العالم للشباب
لـإلبحـــــــــار الشــــــراعـي
جنــــــوب –محافظـــــــة 

الباطنة

المشــــــــاركة فـــــي
معــــــرض أسبــــوع
ريـــــــادة األعمـــال–

محافظة الداخلية

400 مؤسسة 
بواقع 2000

5117منتج

1220

36

4025

345

617

35

18

748

1530

30
اإلجمالي

معرض

مؤسسة مستفيدة ملتقى فرص األعمال
- محافظة مسندم

مؤسسةمؤسستانمؤسسة

مؤسسةمؤسسةمؤسسة

مؤسساتمؤسسةمؤسسة

مؤسسةمؤسسةمؤسسة

مؤسسة

مؤسسة

مؤسسات

مؤسسات

مؤسسة
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تم التعاون مع ســــت جهــــات حكومية خالل عام 2021م لتوفير مــــنافذ تســـــويقية لعدد (87) مؤسسة 
صغيرة ومتوسطة .

المنافذ التسويقية  

المنافذ التسويقية المجهزة خالل عام 2021م: 

1

4

72

1 9

87

اإلجمالي

مجمع النعمان الصيني 
للبيع بالجملة



2021م التقــــرير السنوي لعـــــــــام

23

الحاضنات ومراكز األعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تمثـــل الحاضنـــات البيئة والمكان المناســـب التي تســـاعد صاحب المؤسســـة الصغيرة والمتوســـطة 
لتحقيـــق طموحه وزيادة فرص نجاح مشـــروعه، فقد وقعـــت حاضنة الهيئة خالل عام 2021م على (5) 
عقـــود احتضان جديدة من المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وفي قطاعات مختلفـــة، وبهذا يكون 

إجمالي المؤسسات المحتضنة (20) مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 
فمن خالل الدور الذي تقوم به حاضنة الهيئة في مســـقط والمتمثل في إعداد المؤسســـات وتأهيلها 
للمنافســـة بالسوق مع المساهمة في تنمية نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع قابلة لإلنجاز 
مـــن خالل توفيـــر وتقديم عـــدد مـــن الخدمـــات االســـتراتيجية، واللوجســـتية، واإلجرائية فقـــد وفّرت 
المؤسســـات المحتضنة (23) فرصة عمل بإجمالي مبيعات (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال 

عماني.
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العدد

فرص العمل
 " التوظيف"

المنظمــــة المؤسســـــات 
للحاضنة خالل عام2021م

اإلجمالــي حتــى نهايــة 2021م

5  

23

20

116

عدد المستفيدين من حاضنة الهيئة منذ تأسيسها 

الشركات
المتخرجة

الشركات
المستفيدة من
خدمة االحتضان

ولم يكملوا المدة
المحددة للتخرج

الشــــــــــركـــــات
المحتضنة حتى
نهاية 2021م

مراكز األعمال
( االحتضان التجاري)

مرحلة ما قبل
االحتضان

االحتضان
اإلفتراضي

اإلجمالي 162620

1782

143
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تشجيع ثقافة ريادة األعمال

 حزمة من المصادر التي تتضمن مجموعة من النماذج واألدوات التي يحتاجها رائد األعمال لتأســـيس 
مشـــروعه وإدارة ومتابعة موارده، و تســـتهدف رواد األعمال والمهتمين بتأســـيس مشـــاريعهم وإدارة 
المــــــوارد الداخلـــــية للمؤسســـــــة،  و تـــــحتوي الحقيبـــة على أكثر مـــن (40) نموذجـــًا باللغتين العربية 
واإلنجليزية متاحة لجميع رواد األعمال والطلبة الراغبين في تأســـيس مشـــاريعهم وإدارتها، وتتوفر عبر 
الموقـــع اإللكترونـــي للهيئة (www.sme.gov.om) حيث تختصر الجهد علـــى رائد العمل وتعزز ثقافته 
الذاتيـــة في إدارة مشـــروعه من خالل توفير عدد من النمـــاذج االحترافية في مختلف المجاالت وحازت 

على اهتمام واسع حيث قام أكثر من (2000) مستفيد بتحميل الحقيبة حتى نهاية عام 2021م. 

مستند يضم أكثر من 100 مصطلح ريادي للشركات الناشئة و يتضمن  مسارات إنشاء الشركة الناشئة، 
والتعـــرف علـــى أهم المصطلحات التي قد تســـاعد رائد العمل والمهتم بخوض غمـــار المجال في دعم 
ونجاح تأســـيس الشـــركات والمؤسسات الناشـــئة، كما يوجد به تعريف مسرعات األعمال ومصطلحات 
خاصة باإلرشـــاد والتوجيه والتمويل، ومساحات العمل المشـــتركة والشركات الناشئة والشركة الناشئة 
المرنة، والشركات ذات النمو السريع، حيث حظي المستند على اهتمام واسع من  أصحاب المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال والمؤسسات التعليمية والشركات الناشئة .

���
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ُيعد أول منهج تعليمي تصدره وزارة التربية والتعليم ُتعــنى جميع وحــداته الدراسية بريادة األعمـــــال، 
وجاء اســـتلهامًا من النطق الســـامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه 
الله ورعاه- في فبراير 2020 بأهمية قطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وقطاع ريادة األعمال 
ودورهـــا فـــي تنمية االقتصاد الوطني، كما يأتي اســـتمرارًا لدور وزارة التربيـــة والتعليم في أداء رؤيتها 
ورســـالتها في تطوير منهج المهارات الحياتية بما يتالءم مع المتغيرات ورفد ســـوق العمل بالكفاءات 
الوطنيـــة المتســـلحة بقيـــم المواطنة الصالحة ومهارات المســـتقبل، حيث تم تطويـــره من قبل وزارة 
التربية والتعليم، و تمت مراجعته من قبل المختصين بالهيئة ويتضمن المنهج أربع وحدات دراسية :

الوحدة األولى: التعرف على ريادة األعمال.

الوحدة الثانية: اإلبداع وأهميته في ريادة األعمال.

الوحدة الثالثة : التخطيط للمشاريع الريادية.

الوحدة الرابعة : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. 
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برنامج التوجيه "إلهام ونجاح" 

أحد البرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة سنويًا ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساهم 
في نمو وتحقيق نتائج منشـــودة لمؤسســـة رائد العمل من خالل خلق عالقة ثنائية قائمة على الثقة 
المتبادلـــة بين موجه األعمـــال ورائد األعمال، يتميز البرنامج بأنه مصمم وفق أســـس ومعايير ليكون 
برنامجا ســـنويا وفق آليـــة واضحة من اختيار المشـــاركين من رواد األعمـــال والموجهين والمتخصص 

التجاري.
لذلك على مدار كل عام يتم تخريج نخبة متميزة من المجيدين  فعلى مدار (6) دفعات متتالية للبرنامج، 

تم تخريج (155)مجيد من رواد األعمال وتكريم (164) موجه و (46) متخصص تجاري . 

رائد عمل
صاحب المؤسســـة الصغيرة أو المتوسطة المتفرغ إلدارة مؤسســـته ولديه الرغبة بتلقي التوجيه من 

حيث تنمية مهارته الشخصية وإدارة مؤسسته بكفاءة عالية.
الموجه

متطوع ويشـــغل حاليا أو قد شغل منصب باإلدارة العليا أو االشرافية ولدية اإلمكانية على بناء عالقة 
ثقة مع رائد العمل، لتقديم التوجيه ورســـم مســـار اســـتراتيجي له لتنمية أداء مؤسسته وتعزيز مهاراته 

الشخصية.   
المتخصص التجاري

متطوع متخصص في الوظائف والقطاعات المختلفة ويســـاهم في تقديم توجيه تخصصي للموجه 
ورواد األعمال. 

���

 المستفيدون من برنامج التوجيه خالل عام 2021م: 

متخصص تجاريموجه رائد عمل متخرج 

3366

135

36

اإلجمالي 
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مبادرة الدعم لموظفي القطاع الحكومي للتفرغ إلنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة

ضمن المبادرات والبرامج الداعمة لريادة األعمال وبهدف تحفيز الشباب وذوي الخبرات لتعزيز البدايات 
الناجحـــة مـــن خـــالل التفرغ للعمل الحـــر،  تتابع الهيئة عن كثب المســـتفيدين من قـــرار التفرغ الخاص 
لموظفـــي الحكومـــة إلدارة مؤسســـاتهم والبالـــغ عددهـــم (175) موظف حكومي ، حيـــث تجاوز عدد 
المســـتفيدين مـــن البديل الثاني وهـــو التفرغ للعمل الخـــاص لموظفي الحكومة بإجـــازة وبدون راتب 
ولمدة (4) ســـنوات ليبلغ (123) مســـتفيد، بينما بلغ عدد المســـتفيدين من البديل األول وهو التفرغ 
للعمل الخاص لموظفي الحكومة باالســـتقالة والحصول على الراتب لمدة (12) شـــهرًا (50) موظف 

حكومي وذلك منذ تفعيل القرار عام(2014-2021)م.

���

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

المجموع

السنة

قرارات التفرغ
البديل األول 

"استقالة"
البديل الثاني 

"اإلجازة"

14

5

7

11

5

6

2

0

50

-

-

46

27

22

27

1

2

125
إجمالي المستفيدين من قراري التفرغ (البديل األول والثاني)

175

مقاوالت البناء

إدارة العقارات

المجاالت الطبية

تقنية المعلوماتالزراعة

السفر والسياحة

المقاهي والمطاعم

االستيراد والتصدير

التجميل

قطاعات المستفيدين من المبادرة
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مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

هدفت هذه المبادرة إلى حث أصحاب المؤسســـات لالستفادة من مبادرة التدريب على رأس العمل التي 
وقعتها الهيئة مع وزارة العمل عبر تســـجيل بيانات المؤسســـات الراغبة في االســـتفادة من حزم البرامج 
التدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها وكفاءتها في توظيف العمانيين الباحثين 
عـــن عمل، حيث بلغت عدد الموافقات (3236) فرصة تدريبية، كان نصيب المؤهل الجامعي من الفرص 
بما نســـبته (53.4%). وتنوعت الفرص إلى فرص إدارية بنســـبة (76%) في حين كانت ما نسبته (%24) 

فرص تقنية. 

���

 فرص تدريبية تم الموافقة
 عليهـــــــا مــــن وزارة العمــل

3236

53.4%15.5%31.1%

دبلوم التعليم العام الدبلوم الجامعي البكالوريوس   

توزيع الفرص بحسب المؤهالت 

3236





حزم مبادرات الحماية االجتماعية
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تنوعت أنشطة المشاريع والمؤسسات المتأثرة بالجائحة التي حصلت على الموافقات بين أنشطة الخدمات 
العامة وخدمات الدعم بعدد (125 ) قرضًا بنسبة إجمالية (20.8%) من إجمالي القروض الطارئة. 

المحافظة 

مسقط

ظفار

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

شمال الشرقية

جنوب الشرقية

الظاهرة

الداخلية

الوسطى

مسندم

البريمي

اإلجمالي

عدد القروض

173

61

107

24

49

73

28

70

1

4

11

601

البرنامج  التمويلي الطارئ  (القرض الطارئ )      

جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه 
الله ورعاه- باعتماد حزمة من مبادرات الحماية االجتماعية لتعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
واســـتدامتها، وتم إطالق البرنامج في شـــهر مايو 2021م، تم من خالله اســـتهداف رواد األعمال حاملي 
بطاقـــة ريـــادة األعمـــال األكثر تأثرًا بجائحة كورونا كوفيد 19 وبســـقف تمويلي يصـــل إلى (10) آالف ريال 
عماني، و خضعت جميع الطلبات المقدمة لتقييم عبر لجنة محايدة من الخبراء والمتخصصين ، حيث بلغ 

إجمالي المؤسسات المستفيدة من البرنامج عدد (601) مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 
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إعفاء جميع المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد رزق ( سابقًا ) 

في حين تم تأجيل أقســـاط (2340) قرضًا من قروض صندوق الرفد خالل  الفترة من (  2020/3/15م   
إلى 2021/12/31م). 

  

���

برنامج موارد الرزق

عدد القروض
الُمعفاة إجمالي مبالغ75

القروض الُمعفاة
85,722

برنامج سند

عدد القروض
الُمعفاة إجمالي مبالغ734

القروض الُمعفاة
3,939,427

ريال عماني

ريال عماني
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���المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعفاة من رسوم استخراج األنشطة الجديدة 

مـــن مبـــادرات التحفيز االقتصادي مبادرة إعفاء المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة حاملـــة بطاقة ريادة 
األعمال من رســـوم تراخيص اســـتخراج نشاط واحد ، وتم إطالق المبادرة في شهر أبريل من عام 2021م. 
حيـــث بلـــغ عـــدد المؤسســــات المستفيــــدة مــــن هذا اإلعـــفاء عدد (471) مؤسســة، وتجدر اإلشارة إلى 
أن القطاعـــات المســـتهدفة هـــي قطاع الصناعـــات التحويلية وقطاع الثروة الســـمكية وقطاع األنشـــطة 

الخدمية واللوجستية (السياحة والنقل ) .  
  

التراخيص الصناعية

التراخيص التجارية

436

71,717

7

4,990

12

3,802

3

3,301

9

1,845

1

310

2

110

1

16

عدد التصاريح                القيمة المالية 

وز ارة الداخلية



البيانـــات اإلحصـــــــــائية للقروض
والمشاريع الممولة
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وفرت المشـــاريع الممولة والبالغ عددها (2319) مشـــروعًا، عدد (4327) فرصة عمل للعمانيين بمتوســـط عدد فرصتي 

عمل بالمشروع الواحد، والذي يعد متطابقًا مع المعايير الدولية المعمول بها في ذات الشأن.

تتوزع فرص العمل للعمانيين بين عدد (2613) كأصحاب مشـــاريع على اعتبار المشـــاريع المشتركة التي تصل في بعض 

المشـــاريع إلى (4) شـــركاء في المشروع الواحد، ما يفســـر عدد أصحاب المشاريع الذي يفوق عدد المشاريع (2319)، في 

حين يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية في المشاريع (1714). 

من خالل البيانات السابقة نستنتج اآلتي : 

توزيع المشاريع الممولة وفرص العمل حسب المحافظات حتى نهاية ����م    

تتولـــى هيئـــة تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة إعداد وتنفيـــذ برامج تمويلية مدروســـة ومرنة، 
تســـتهدف كافـــة الفئات والقطاعات وذلك من خالل تســـهيل اإلجراءات، وتســـتهدف تمويل المشـــاريع 
وخاصة منها المجدية وغير التقليدية في القطاعات االســـتراتيجية الواعدة والموفرة لفرص العمل بحيث 
تتم دراســـة المشاريع وفق آليات حديثة، وسعيًا لضمان نجاح المشاريع والحفاظ على استمراريتها تتولى 
الهيئـــة تنظيـــم زيارات متابعة دورية من خالل فريق متخصص في المتابعة الميدانية للمشـــاريع الممولة 
وتقديم المســـاندة الفنية لها، حيث تم تمويل عدد (2319 ) مشـــروع بمبلغ وقدره (99,786,164 ) تسعة 

وتسعون مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألف ومائة وأربعة وستين رياًال عمانيًا. 
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 محافظة مسندم

 محافظة مسقط 

 محافظة ظفار 

عدد المشاريع
 الممولة 

إجمالي القوى
العاملة الوطنية

 اإلجمالي 

 محافظة جنوب الشرقية 

 محافظة الداخلية 

 محافظة الظاهرة 

 محافظة شمال الباطنة 

  محافظة البريمي محافظة جنوب الباطنة 

 محافظة شمال الشرقية

 محافظة الوسطى
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نتائج متابعة المشاريع الممولة فعليا حتى نهاية يونيو لعام ����م  ���

إجمالي عدد المشــاريع الممولة
2319

قروض نشطةفترة سماح

اإلجمالي

%11%80
القروض المسددة

بالكامل

%9

%100

حالة السداد

النقلالخدماتالتجارة العامة

الثـــروة الســــــمكـية الصناعة
والحيوانية والزراعية

التعليم

%36.22%28.72%13.8

%10.13%3.58%2.46

الحرفيالصحةالسياحة

ونظـــــم  االتصــــــاالت 
المعلومات واإلعالم

اإلجماليالنفط والغاز

%1.42%1.34%1.12

%0.91%0.3%100

 أنواع القطاعات
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صاحب مؤسسةمتقاعدباحث عن عمل

اإلجمالييعمل

%43%11%32

%14%100

حالة  صاحب المشروع

1131283839

3602613

شراءتوسعةتأسيس

اإلجمالي

%64%33%3

%100

حالة المؤسسة 

147977268

2319
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اإلجمالي
%100
2613

إناثذكور
%67%33

أصحاب المشاريع

1759854

اإلجمالي
%100
1714

إناثذكور
%63%37

قوى عاملة وطنية

1087627

اإلجمالي
%100
4327

إناثذكور
%66%34

المجموع العام لفرص العمل

28461481



مراكز سند للخدمات
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عدد المشاريع
 الممولة 

إجمالي القوى
العاملة الوطنية  اإلجمالي 

 محافظة مسندم

 محافظة مسقط 

 محافظة ظفار 

 محافظة جنوب الشرقية 

 محافظة الداخلية 

 محافظة الظاهرة 

 محافظة شمال الباطنة 

  محافظة البريمي محافظة جنوب الباطنة 

 محافظة شمال الشرقية

 محافظة الوسطى

��� ���

��� ��

��� ���

��� ��

��� ��

�� ��
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(893) إجمالـــي عـــدد مراكز ســـند للخدمـــات حتى نهاية ديســـمبر لعام2021م، تركـــزت في محافظة 
مسقط بنسبة (28%) تليها محافظتي شمال الباطنة وظفار بنسبة (16%) و (14%) على التوالي.

(2346)  إجمالي فرص العمل التي وفرتها مراكز سند للخدمات حتى نهاية ديسمبر لعام2021م منها 
نسبة (38%) لعدد (900) من أصحاب المراكز ونسبة(62%) لعدد (1446) قوى عاملة وطنية.

(36%) تمثـــل النســـبة األعلى لتركز فـــرص العمل التي وفرتها مراكز ســـند للخدمـــات في محافظة 
مسقط بإجمالي(850) فرصة عمل.

توزيع مراكز سند للخدمات وفرص العمل حسب المحافظات حتى نهاية ديسمبر 
لعام ����م

���

إجمالي عدد مراكز
سند للخدمات

893
إجمالي فرص العمل

2346



أبــــــرز المؤشــــــــرات اإلحصــــــائية
للصناعـــات الحرفية خـــالل الفترة

من 2003م وحتى 2021م



2021م التقــــرير السنوي لعـــــــــام

42

احصائيات الحرفيين ���

توزيع الحرفيين على الصناعات الحرفية ���

الحرفييـــن عـــدد  إجمالـــي 
خالل الفترة 2021-2003

23383

صناعة النسیج القطني

742478
75025327

صناعة النسیج الصويف

4755572

صناعة البخور 
ومستحضرات التجمیل

395293
40453011

صناعة السعفیات

2177834

صناعة الفخار والخزف

1110117
1227745

الصناعة الجلدیة

68263

صناعة أدوات الصید

-426
426361

الصناعة الخشبیة

134227

صناعة املشغوالت الفضیة

136157
293184

صناعة تقطیر
الزهور و األعشاب

12361

صناعة النحاس و املعادن

7742
11978

صناعة مشتقات العظام

753

46

الصناعة الحجریة والجبسیة:

2224

23383

صناعة اآلالت املوسیقیة:

-19
19

206672716

اإلجمالي:
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توزيع الصناعات الحرفية على المحافظات   

بلغ إجمالي  عدد الحرفيين المســـجلين في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة  
(23383 ) حرفي وحرفية موزعين على محافظات سلطنة عمات حتى نهاية عام2021م، وكانت محافظة 

ظفار  هي أكثر المحافظات بها حرفيين بعدد (6902) حرفي وحرفية بنسبة تمركز  (%30) .

���

محافظة مسندم

محافظة مسقط

محافظة جنوب الباطنة

محافظة الوسطى

محافظة شمال الباطنة

محافظة الداخلية

محافظة ظفار

محافظة الظاهرة

محافظة البريمي

محافظة جنوب الشرقية

محافظة شمال الشرقية

3144294
3438

1094222
1316

478109
587

933221
1154

4642694
5336

اإلجمالي:
206672716

23383

6421481
6902

140384
1487

1671424
2095

37383
456

18837
225

32067
387





برامج الدعم المؤسسي
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دراسات الجدوى 
االقتصادية 

إدارة المشاريع (2)

برنامج بناء القدرات 
الوطنية في دراسات 
الجدوى االقتصادية 

إدارة المشاريع (1)

برنامج قيادات المستقبل  مهارات التفاوض

اإلجمالي

البرامج التدريبية لموظفي الهيئة 

بهدف صقل وتنمية مهارات الموظفين في شـــتى المجاالت كل حســـب اختصاصه، نفّذت الهيئة ممثلة 
بدائرة الموارد البشـــرية عددًا من الدورات التدريبية في عدد من المجاالت اإلدارية والمالية والفنية،  وبلغ 
إجمالي عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل عام2021م  وفق الخطة المعتمدة (5) برامج تدريبية، 

تم خاللها تدريب (159) موظف وموظفة . 

���

120150

1518

670

379



األنشطة والفعاليات
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الزيارات الميدانية  

زارت الســـيدة الجليلة حرم حضرة صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - 
مركـــز صناعة الفخار بواليـــة بهالء التابع لهيئة تنمية المؤسســــــــات الصغيرة والمتوســـطة خالل مارس 
2021م،  للتعـــرف علـــى مراحل إنتاج الفخار، وطرائق تســـويقه، ومعرفة التحديـــات لدى أصحاب الحرف، 
وكان لهـــذه الزيـــارة أثـــر إيجابي في تعزيـــز اإلنتاجية واالطالع علـــى تجربة المركز ومتابعة تنفيذ المشـــاريع 

الحرفية فيه. 

تأكيدا لألثر اإليجابي من الزيارات الميدانية للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة والمراكز والجهات الداعمة 
لقطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة والتي تنتهجها الهيئة لتعزيز إنتاجية هذه المؤسسات وتشجيع 
الشـــباب والشـــابات وتمكين مؤسساتهم، نفذت سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية سلسلة من 
الزيارات الميدانية للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ،  في عدد من المحافظات ( محافظة مســـقط – 
محافظة الداخلية –  محافظة ظفار - محافظة جنوب الباطنة -  محافظة الظاهرة – محافظة مســـندم -   

محافظة البريمي – محافظة الوسطى – محافظة شمال الباطنة ). 

����
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المنتدى الخليجي السنوي لرواد األعمال ����م  

جاء تنفيذ النسخة األولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد األعمال  خالل الفترة من ( 8-10 ) نوفمبر
2021 بمحافظة مســـقط بعنوان “ اآلفاق المستقبلية لريادة األعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية“، وهدف المنتدى إلى تشـــجيع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للتوسع واالستثمار في دول 
مجلـــس التعاون لدول الخليج العربي، وعرض تجارب ريادة األعمال الخليجية الناجحة، باإلضافة إلى تبادل 
الخبـــرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشـــة تحدياته، والتعرف علـــى الفرص التمويلية المتاحة، 
وشـــارك فـــي المنتدى عـــدد من رواد األعمـــال الخليجيين، والجهـــات الممكنة والداعمة لريـــادة األعمال، 
وحاضنات األعمال، ومســـرعات األعمال، وجهات تمويلية من دول األعضاء، وشـــمل المنتدى على عدد 
من الفعاليات المتزامنة تمثلت في جلســـات أوراق عمل ومعرض االمتياز التجاري الخليجي التي شـــاركت 
فيه (51) مؤسســـة من مختلف دول الخليج إضافة الى حديث ريادة، وفعالية التعارف والتشـــبيك ولقاء 
رواد األعمال الخليجيين بأصحاب المعالي والسعادة، كما سبق المنتدى تنفيذ مخيم ”مغامرة ريادية“ في 
واليـــة الجبـــل األخضر، اجتمع مـــن خاللها (60) رائد عمل خليجي للقيام بأنشـــطة خارجية تركز على القيادة 

والعمل الجماعي والتواصل، عالوة على األنشطة والزيارات األخرى. 

����
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هاكاثون االبتكار الحرفي/ حلقة عمل لتطوير القطاع الحرفي
برنامـــج أتاح الفرصة للمهتمين في االبتكار الحرفي للمشـــاركة بأفكارهـــم االبتكارية واإلبداعية من خالل 
إيجاد حلول مختلفة في عدد من المجاالت الرئيســـية ذات العالقة بالصناعات الحرفية، والقابلة للتطبيق 
في سبيل تطوير القطاع الحرفي بمشاركة (200) مشـارك من مختلف القطـاعات الحكوميــة والخاصـــــة 
والحرفييـــن ، حيـــث تم إعالن نتائج هاكثون االبتـــكار الحرفي ، بفوز ثالث فرق وحصولهم على جائزة مالية 

مشجعة. 

����



التواصل والتفاعل
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39

النشاط اإلعالمي للهيئة خالل عام ����م  

تأكيدًا على األهمية التي يحظى بها اإلعالم بشكل  عام ومنصات التواصل االجتماعي خصوصًا، جرى بث 
أخبـــار الخدمات والمبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة للفئات المســـتهدفة، وأيضًا إبراز  الفعاليات عبر 

اإلذاعة والتلفزيون والصحف المحلية. 

����

ندوات وحلقات 
عمل ومحاضرات 

أخبار الهيئة في وكالة اجتماعات ولقاءاتمعارض وملتقيات 
األنباء العمانية

أخبار الهيئة في 
الصحف المحلية 

اإلذاعات العامة 
والخاصة 

التلفزيون 

92756

562527

239
اإلجمالي
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اإلجمالي

المقترحات الشكاوى  االستفسارات 

4096615

4117

بث األخبار والفعاليات عبر منصات التواصل اإلجتماعي لعام 2021م : 

التفاعل عبر خدمة واتس أب هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( 90999292 ) 
خالل عام 2021م : 

حساب الهيئة 
Riyadaom

1021770063334592

حساب مراكز سند 
للخدمات

SANAD_SERV
1216215

10281--

983035-501

6---

51---



الشركاء االستراتيجيون
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Drydocks




