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-1مشخصات کلی کشور عمان
موقعیت جغرافیایی:
پادشاهي عمان در منتهي اله جنوب شرقي شبه جزيره عربستان واقع شده است و ميان خط عرض جغرافيايي  14.11و
 24.21درجه شمال و طول جغرافيايي  11.11و  13.11درجه شرق قرار دارد .عمان با مسافت  1011كيلومتر مشرف بر
درياست و سواحل آن از جنوب غربي در شمال درياي عرب تا گذرگاه شمالي اقيانوس هند شروع و تا درياي عمان در
منطقه مسندم در شمال و تا تنگه استراتژيك هرمز در دهانه خليج هميشه فارس ادامه دارد .عمان از جنوب غربي با
جمهوري يمن و از غرب با عربستان سعودي و از شمال با امارات متحده عربي هم مرز است .كشور عمان و قسمتي از تنگه
هرمز مانند جزيره سالمه و توابع آن و تعدادي از جزاير ديگر همچون مصيره و الحالنيات در درياي عرب بخشي از اراضي
پادشاهي عمان را تشكيل مي دهد.

جمعیت:
جمعيت كشور عمان حدود  9ميليون نفر ميباشد.

تولید ناخالص داخلی
توليد ناخالص داخلي كشور عمان در سال  2111حدود  112ميليارد دالر بوده است.

-2شاخص های مرتبط به حوزه فاوا:
مشخصه هاي كلي عمان در حوزه فاوا طبق گزارش ITU

رديف

شاخص

واحد

1

اشتراک تلفن ثابت براي هر  111نفر ساكن

 3.0نفر

2

مشتركين تلفن همراه در هر  111نفر

 111.4نفر

9

اشتراک تلفن همراه پهناي باند در هر  111نفر

 40.9نفر

1

خانواده با يك كامپيوتر ()٪

 92.3درصد

1

خانواده با دسترسي به اينترنت در خانه ()٪

 91.1درصد

4

افراد استفاده كننده از اينترنت ()٪

 44.1درصد
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رتبه در بین کشورهای منطقه :
در بين كشورهاي منطقه آفريقاي شمالي و آسياي غربي در رتبه  43قرار دارد.

گزارش جهانی رقابت پذیری
توليد ناخالص داخلي قبلي مطابق ICP

1

()2PPP $

31/94
111/14

توليد ناخالص داخلي دريافت شده از ICP

گزارش جهانی نوآوری
امتياز
()111-1

رتبه

درآمد

رتبه

منطقه

رتبه

نسبت
بازدهي

رتبه

91

43

باال

14

NAWA

3

1/40

94

-9بازار سرمايه در عمان:
توسعه بازار اوراق بهادار عمان را ميتوان در سه فاز جداگانه مورد بررسي قرار دارد.
فاز اول در دوره  1309-93ميالدي بود كه در آن دوره معامله در اين بورس سازمان يافته نبود ،بيشتر معامالت توسط
كارگزاران كنترل مي شد و شفافيت اطالعات براي سرمايه گذاران وجود نداشت.
فاز دوم از نيمه سال  1393ميالدي و پس از فرمان سلطنتي  19/99و تاسيس رسمي بازار اوراق بهادار مسقط آغاز شد.
مطابق اين فرمان ،چارچوب قانوني تاسيس سازماني مستقل براي قانونگذاري و كنترل بازار اوراق بهادار و مشاركت با ساير
سازمان ها براي تاسيس ساختار بخش مالي پادشاهي عمان تعيين شد.
پس از  11سال لزوم جدايي فعاليت هاي بازار و عملكرد قانون گزاري و مطابقت هرچه بيشتر قوانين با استانداردهاي بين
المللي احساس شد تا بازار سرمايه عمان وارد فاز سوم فعاليت خود شود.
قانون جديد بازار سرمايه عمان در نوامبر سال  1339ميالدي وضع شد كه بر اساس فرمان سلطنتي  91/93ساختار بازار
اوراق بهادار مسقط به سه بخش جداگانه تقسيم شد:

1International

Comparison Program
Purchasing power parity
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مرجع بازار سرمايه (:)CMA
 هدف اين نهاد ،افزايش كارايي بازار سرمايه و قانونمند ساختن كليه نهادهاي فعال در بازار سرمايه است كه از
مسووليت هاي اين مرجع مي توان موارد زير را نام برد:
 قانو نمند ساختن ،اعطاي مجوز و كنترل انتشار و معامالت اوراق بهادار ،نظارت بر فعاليتهاي «بازار اوراق بهادار
مسقط» و «شركت ثبت و سپرده گذاري اوراق بهادار مسقط» ،نظارت بر تمام شركتهايي كه در حيطه اوراق
بهادار و شركتهاي سهامي عام فعاليت ميكنند.

بازار اوراق بهادار مسقط ()MSM
 مسووليت هاي اصلي بازار عبارتند از:
 پذيرفتن و دادوستد اوراق بهادار ،تسويه معامالت ،انتشار آمار و اطالعات معامالت
 نگهداري از مدارک و سوابق سهامداران ،سپرده گذاري و ثبت قراردادهاي خريد و فروش ،انتشار مدارک مالكيت.

-4مزایای سرمایه گذاری در عمان
عمان يكي از كشووورهاي پيشوورو در خاروميانه اسووت كه از طريق ايجاد فتوواي اقتصوواد رقابتي ،محيطي مناس و را براي
سرمايه گذاران با فر صت هاي يك سان فراهم كرده ا ست كه قوانين و مقررات اين ك شور ،سرمايه گذاران را به سمت بازار
عمان تشويق مي كند.
مهم ترين اين قوانين به شرح زير است:
 ماليات صفر روي بازده سرمايه يا سود
 نبود محدوديت بر نقل و انتقال سرمايه و سود
 نبود محدوديت بر تسعير ارز
 قابليت تبديل ريال عمان با نرخ ثابت به دالر آمريكا
 ماليات اندک سود شركتي
 سوورمايه گذاران خارجي مي توانند بدون نياز به مجوز روي سووهام شووركت هاي پذيرفته شووده يا صووندوق هاي
سرمايه گذاري ،سرمايه گذاري كنند.
 وجود مرجعي جداگانه براي كنترل و نظارت بر «بازار اوراق بهادار م سقط» جهت اطمينان از حفاظت از سرمايه
گذاران
 امكان مالكيت خارجي تا  111درصد
بازار اوراق بهادار مسقط ( :)MSMبازار اوراق بهادار مسقط طبق قانون  19/99در سال  1393ميالدي تاسيس شد .
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بازار ثانويه  MSMتركيبي از بازارهاي قانونمند (اصلي) ،موازي (فرعي) ،بازارهاي ثالث و ساير بازارهاي فرعي مانند اوراق
قر ضه و صندوق هاي سرمايه گذاري ا ست ،كه يكي از آزادترين بازارهاي عربي براي سرمايه گذاران خارجي ميبا شد و
هيچگونه مالياتي بر سود يا ارزش افزوده تعلق نميگيرد همچنين محدوديتي بر سرمايه گذاران خارجي ن سبت به انتقال
سود به كشور خود اعمال نمي شود و ارز نيز به راحتي تسعير 1ميشود.

-5آمادگی در امنیت سایبری
جايگاه سوم عمان در مو ضوع آمادگي در امنيت سايبر و در برابر حمالت سايبري ب سيار شگفتانگيز ا ست و از داليل آن
آموزشها ،وجود سازمانها و همكاريهاي اين كشور دانسته شده است.
عمان با توجه به گزارش سازمان بينالمللي مخابرات ،بعد از آمريكا و كانادا در جايگاه سوم آمادگي در امنيت سايبر و در
برابر حمالت سايبري قرار دارد .مالزي و استراليا نيز همراه با عمان در جايگاه سوم هستند .قطر نيز بعد از عمان ،بهعنوان
قدرتمندترين كشور عربي در امنيت سايبري شناخته شده است كه در رتبه هشتم قرار دارد.
داليل رتبه باالي عمان در اين گزارش اين موارد دان سته شده ا ست :سازمانهاي اجرايي ،راهبرد امنيت سايبر سطح باال،
طرحهاي جامع اين كشور در امنيت سايبر ،اقدامات قانوني و فني و همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي.
عمان دائماً در حال مقايسه ي وضعيت خود با ساير كشورها است تا از اين طريق آمادگي خود را در امنيت سايبر بسنجد.
از ديگر م سائلي كه در باال رفتن رتبهي عمان نقش دا شت ،اهميت به م سئلهي آموزش امنيت فناوري اطالعات ذكر شده
است .عمان حدود  911بخش عمومي دارد كه امنيت سايبري را به افراد آموزش ميدهند.
در حوزه همكاريهاي بينالمللي نيز اين كشور با  11كشور و سازمان در عرصهي امنيت سايبر فعاليت دارد .عمان ميزبان
اجالسهاي بينالمللي امنيت سايبر نيز بوده است .عمان در سال  2111با ايجاد گروه آمادگي براي پاسخگويي به حوادث
رايانهاي به مطالعه تهديدات سايبري پرداخت.

 1فرايندي است كه از طريق آن ،اطالعات مالي مبتني بر ارز ،برحس واحد پول گزارشگري بيان شود .واژه تسعير ،گزارش معامالت منفرد ارزي برحس
واحد پول گزارشگري و همچنين برگردان يك مجموعه كامل صورتهاي مالي تهيه شده بر حس ارز به واحد پول گزارشگري را در بر ميگيرد.
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-6وضعیت تحقیقات و دانشگاهها
بسياري از تحقيقات انجام شده در عمان به دستور دولت انجام شده است ،شامل :كشاورزي ،مواد معدني  ،منابع آب و
علوم دريايي كه بيشترين توجه را جل كرده است.
در كشور خشك و نيمه خشكي همچون عمان ،مسئله آب يكي از مهمترين دغدغه ها بشمار ميرود .منبع اصلي آب
شيرين در اين كشور ،آب هاي زيرزميني هستند كه با تهديد جدي آلودگي ناشي از نشت نفت ،نفوذ آب شور به علت
پمپاژ بيش از حد و آلودگي ناشي از استخراج معادن و كشاورزي مواجه است.
موضوع ديگر ،آلودگي ساحلي و دريايي در داخل و اطراف عمان است .عمان داراي خط ساحلي به طول  1011كيلومتر
است كه تحت تاثير آلودگيهاي نفتي و ساير آلودگيهاي حاصل از كشتي هاي عبوري ميباشد .درجه باالي آلودگي
ساحلي نه تنها بر زندگي آبزيان بلكه بر مفهوم مقدار آب شيرين دردسترس نيز تاثير گذار است.
وجود انجمني سازمان يافته ،جهت بررسي فعاليت هاي تحقيقاتي مربوط به آب در سطوح ملي و بين المللي ضروري
است .همچنين الزم است در اين زمينه انتشار اطالعات به دولت و نهادهاي عمومي به منظور افزايش دانش و آگاهي در
مورد مسائل مرتبط با آب به طور موثر صورت گيرد .در نتيجه مركز تحقيقات آب دانشگاه سلطان قابوس با اهداف زير
تاسيس شده است:
 توسعه يك نقشه راه به منظور رسيدگي به مسائل آب در كشور پادشاهي
 انجام تحقيق در مسائل مرتبط با آب با كيفيت باال و نوآورانه از طريق هماهنگي استراتژيك و همكاري با
دانشكده هاي دانشگاه سلطان قابوس ، SQUنهاد هاي ملي ،منطقهاي و بينالمللي
 انتشار موثر يافته هاي پژوهشي و كمك به جامعه ،بخش هاي دولتي و خصوصي
دانشگاه سلطان قابوس ،در سال  1391تاسيس شد ،داراي دانشكدههاي علوم ،پزشكي ،مهندسي و كشاورزي .همچنين
دانشكده صنعتي فني در سال  1391تاسيس شد ( بعد از تغيير نام دانشكده عالي فناوري) ،كه داراي بخش محاسبات و
رياضيات ،علوم آزمايشگاهي ،الكتريك ،ساخت و ساز و مهندسي مكانيك است.
ديگري دانشگاه نزوا 1است يكي از دانشگاههايي كه رشد سريعي در عمان داشته با يك مركز تحقيقاتي كه به تازگي تكميل
شده و نيز يك بخش در حال توسعه جهت سيستم هاي اطالعاتي .بخش سيستمهاي اطالعات از دانشگاه نزوي شايد
بزرگترين تعداد دانشجو در منطقه خليج فارس را داشته باشد.

Nizwa
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-7لیست دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در عمان
دانشگاه Alburaimi
دانشگاه آزاد عرب
دانشگاه ASharqiyah
دانشكده مهندسيCaledonian
دانشگاه آلماني فناوري در عمان ( ) GUtech
دانشكده خليج عمان
دانشكده عالي تكنولوژي
دانشكده  Ibraفناوري
دانشكده Mazoon
دانشگاه دانشكده مسقط
دانشگاه Sohar
دانشگاه سلطان قابوس
دانشگاه دانشكده Nizwa
دانشگاه Buraimi
دانشگاه Nizw a
دانشكده  Waljatعلوم كاربردي

-8اینترنت اشیا
در زمينه اينترنت اشيا ،شركت  Accentureدر اين كشور سرمايهگذاري كرده است.

 Accentureشركت

چندمليتي مشاور مديريت ،خدمات فناوري و برونسپاري است ،كه دفتر مركزي آن در دوبلين ،ايرلند مستقر است.
اين شركت يكي از بزرگترين شركتهاي مشاور جهان ،بر پايه ميزان درآمد ساليانه شناخته ميشود ،تعداد كاركنان شركت
اكسنچر در سپتامبر  ،2112بيش از  210.111نفر ،برآورد شده است ،كه در  34كشور جهان فعاليت مينمايند .بيشترين
تعداد كارمندان اين شركت ،با  91.111نفر درهند مستقر ميباشند .اياالت متحده آمريكا ،با  11.111كارمند در رتبه دوم
و سپس فيليپين با  91.111نفر ،رتبه سوم قرار دارد .مشتريان كنوني اكسنچر شامل  34شركت ،از شركتهاي فورچون
جهاني  111و بيش از سه چهارم از كمپانيهاي موجود در فهرست فورچون جهاني  111ميباشند .اين شركت در سال
 2111فعاليتهاي بينالمللي خود را براي اولين بار در برمودا آغاز نمود .
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برخی موسسات حوزه  ICTو دانشگاههای فنی معتبر عمان

ردیف

نام موسسه یا دانشگاه

1CIRC

1

مركز تحقيقات مخابرات و
اطالعات
https://www.squ.edu.om/
circ/About-CIRC

تاریخچه

در سال  2111با يك ماموريت براي ترويج و پيشبرد تحقيقات
و آموزش و پرورش از طريق مشاركت دولت  /دانشگاه  /صنعت
در برنامههاي تحقيقاتي فناوري اطالعات و ارتباطات رقابتي
متمركز و به اشتراک گذاشته ،تاسيس شد .چشم انداز آن ترويج
تحقيق و توسعه مشترک ( )R & Dو تالش در زمينههاي
مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات ،با توجه به نيازها و اولويت-
هاي كشور است.
فعاليتها شامل كمك به پژوهش و مشاوره ،سازماندهي
رويدادهاي علمي ،خدمت به جامعه ،همكاري با واحد تحقيقات
و صنايع مختلف ،و همكاري با دانشگاهيان و پژوهشگران در
داخل و خارج ( 2SQUدانشگاه سلطان قابوس) ميباشد.

حوزه کاری









توضیح پروژهها

 بررسي سطح الكترومغناطيسي تابش توسط
تحقيقات كاربردي
مشاوره
توسعه نمونه اوليه محصوالت
بررسي فناوري ،خدمات ،محصوالت و
سياست
باال بردن سطح آگاهي در فناوري
اطالعات و ارتباطات
كمك به انتقال تكنولوژي پايدار در
كشور
ادامه تحصيل و آموزش ،در قال دوره
هاي كوتاه مدت  ،سمينارها و كارگاه

EM








توسعه هوشمند سنسورها
توسعه آشكارساز امولسيون اليه ،توسعه نفت
عمان
پروژه استراتژيك :توسعه آموزش از راه دور
براي دورههاي مشترک در دانشگاه سلطان
قابوس ( )DLCCسال ،2111
دانش آزمون پذيري  /قابليت اطمينان
سيستمهاي ديجيتال از طريق كنترل و
محاسبه
طراحي و بهينه سازي سيستمهاي تعديل
كننده سرعت باال نوري

اوريدو عمان (كه قبال  NAWRASنام داشت) ارائه دهنده

2

اوريدو

عمان9

www.ooredoo.om

 مخابرات ،ارتباطات ،فيبر ،ارائه دهنده
خدمات مخابراتي در عمان است كه متعلق به بخش خصوصي
خدمات  ،GSMتلفن همراه ،ثابت،
شركت مخابرات است .تا ماه اوت سال  2111در خدمت دو
اينترنت ،پهناي باند

ميليون مشترک بوده است.

1

Communication and Information Research Center
Sultan Qaboos University
3 Ooredoo Oman
2
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ردیف

نام موسسه یا دانشگاه
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 ITAسازمان فناوري
اطالعات عمان

تاریخچه

توضیح پروژهها

حوزه کاری

با راه اندازي موفقيت آميز كس و كار ديجيتال و سرمايه  خدمات صوت و داده از طريق يك پلت
گذاري در شرق ميانه ،آفريقاي شمالي و آسيا و اقيانوسيه،
فرم با فنآوريهايي از جمله ،2.75G
متعهد به ماندن در صف مقدم نوآوري هاي ديجيتال در تمام
 ،3G+وايمكس و فيبر (تا سال )2111
بازارهاي خود با محصوالت ديجيتال ،محتوا و همكاريهاي  فروش ،بازاريابي و پشتيباني از
جديد هيجان انگيز است .از سال  ،2111در ليست بازار اوراق
مشتريان از طريق فعاليتهاي آنالين

بهادار مسقط ذكر شده و چهارمين شركت مخابراتي از نظر
سرمايه بازار شناخته شده است



http:// www.ita.gov.om
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 CERTمركز عمليات
امنيتي سايبر
/http://www.cert.gov.om

آموزش دولت  ITو صدور گواهينامه در IT

(سواد ديجيتالي)
 اجراي پروژههاي زيرساختي  ITدر سطح
ملي است .عالوه بر اين ،نظارت بر تمام  پروژه جامع آموزش  ITبا هدف ارائه فرصت
سازمان فناوري اطالعات عمان در سال  2114تشكيل شد و در
هاي آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات به
پروژههاي مربوط به اجراي راهبرد
اجراي طيف گستردهاي از طرحها و خدماتي كه براي بهبود
بهره وري از خدمات دولتي ،افزايش فعاليتهاي كس و كار و
شهروندان
ديجيتال عمان بر عهدهي سازمان
توانمند سازي افراد با مهارت ،تالش ميكند تا عمان به سمت
مذكور است .همچنين مشاورههاي  انجام پروژه هاي ساختار اساسي الكترونيكي
يك اقتصاد پايدار مبتني بر دانش حركت كند.
عمان و نظارت بر اجراي پروژههاي فناوري
تخصصي براي بخشهاي ديجيتال
اطالعات تمام واحد هاي دستگاه اداري دولت
دولتي ارائه ميدهد.
و خدمات الكترونيكي مرتبط
 برنامهريزي ،اجرا و برنامههاي آگاهسازي
امنيت سايبر است .اين برنامهها براي
اين مركز رسما در آوريل  2111با هدف تجزيه و تحليل خطرات
ايجاد توانايي در حوزهي امنيت اطالعات
و تهديدات امنيتي كه ممكن است در فتاي مجازي مراكز
دولتي يا خصوصي ،و يا افراد رخ دهد ،راه اندازي شد كه كاربران
براي رويارويي با حوادث امنيت و
را قادر به احساس اعتماد به نفس در تعامل با خدمات
خطرهايي است كه در سازمانهاي
الكترونيكي مينمايد.
دولتي وجود دارد.اين برنامهها با هدف
بهبود دانش كارمندان سازمانهاي
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 برگزاري كارگاه آموزشي امنيت اطالعات و
معرفي روشهايي كه در حوزه امنيت
اطالعات خصوصاً در بخش تجاري به كار
گرفته ميشوند
 ارائه اقدامات پيشگيرانه براي به حداقل
رساندن حوادث امنيتي

ردیف

نام موسسه یا دانشگاه

1

دانشگاه
سلطان قابوس

تاریخچه

حوزه کاری

مركز  CERTعمان از دسامبر سال  2112طي تفاهمنامهاي با
 ITUبه عنوان مركز منطقهاي امنيت سايبر در منطقه عربي
برگزيده شد.




SQU

www.squ.edu.om/ http://

اين دانشگاه در سال  1391تاسيس شد و داراي دانشكدههاي
مختلف است .همچنين مركز تحقيقات مخابرات و اطالعات در
اين دانشگاه مشغول فعاليت است.







4

شركت سرمايه گذاري داده-
هاي عظيم 1OBDI
http://www.omanbigdata
.com

 ،OBDIيك شركت توسعه سرمايهگذاري در داده هاي عظيم
و محاسبات ابري است .در سال  2119در شهر مسقط ،پايتخت
عمان تاسيس شده است و حدود  11تا  11نفر پرسنل دارد.

توضیح پروژهها

دولتي عمان در عرصه تهديدات امنيت
سايبر است تا بتوانند هرچه بهتر با
تهديدات مقابله كنند .

 پاسخ به رويدادهاي امنيتي و به حداقل
رساندن تاثير آنها
 ترويج  R& Dدر امنيت اطالعات
 هماهنگي با  CERTها منطقهاي و بين
المللي

كشاورزي و علوم دريايي
هنر و علوم اجتماعي
اقتصاد و علوم سياسي
مهندسي
قانون
پزشكي و بهداشت
علوم پايه
پرستاري

در دانشكده مهندسي برخي پروژهها عبارتند از
ساخت موارد زير :
اجزاي مكانيكي (لينك مكانيكي ،چرخ دنده ها،
موتورها ،قطار درايو ،و غيره) سنسور الكتريكي
(سنسور براي موقعيت ،سرعت ،نور و اندازهگيري
درجه حرارت) ،موتورهاي مكانيكي (سيلندرهاي
هيدروليك و دريچههاي كنترل جريان) ،كامپيوتر
(كامپيوترهاي شخصي و PLC
 ارائه راه حل امن و متمركز براي خدمات داده
هاي عظيم
 ارائه خدمات براي وزارتخانه هاي نفت و گاز ،
و همچنين خدمات داده هاي عظيم در
سراسر بازار اصلي در هر دو شوراي همكاري
خليج فارس و كشورهاي مشترک المنافع.

 داده هاي عظيم
 محاسبات ابري

Oman Big Data Investments
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-9دولت الکترونیک در کشور عمان
استراتژي ديجيتالي دولت الكترونيك عمان  :چشم اندازي براي تبديل يك كشور به منطقه اي جديد
اطالعات مسبوق در اين زمينه :
تحقق چشم انداز بزرگ تبديل عمان به يك اقتصاد پايدار مبتني بر دانش با اعمال يك سري تنظيمات كه بر روي چشم
انداز اقتصادي در سال  2119گذاشته شد شروع شد  ،به گونه اي كه در سال  2121اين راهبرد به بار بنشيند  .اين
قوانين و مقررات در راستاي كمك به توسعه دولت الكترونيك و جامعه ديجيتال مي باشند .
استراتژي دولت الكترونيك عمان  ،طرحي براي ابتكارات كليدي فناوري آي تي در قلمرو عمان تعيين كرده است كه هدف
آن توانمند سازي شهروندان به وسيله ارايه تعامالت اجتماعي از طريق خدمات الكترونيك مي باشد  .راهبرد عمان در اين
زمينه مسايل مربوط به دولت الكترونيك و جوامع ديجيتال را مشخص مي كند  .اين راهبرد در سدد است كه زيرساخت
موثري ميان جامعه  ،دولت و شهروندان ايجاد كند تا بتوان خدمات بهتري را به شهروندان اين جامعه ارايه كرد  .دولت به
دنبال راه هاي جديد و نوآورانه اي مي باشد كه از طريق آن بتواند تعامل بهتري را ميان شهروندان در ارايه خدمات عمومي
ايجاد كند  .با است فاده از آخرين فناوري هاي اطالعاتي  ،شهروندان به راحتي قادر به مشاهده اطالعات  ،پرداخت صورت
حساب ها و ارايه درخواست براي خدمات از خانه  ،دفاتر كاري خود و از طريق موبايل هايشان مي باشند .كس و كار ها
توانايي اتصال به بازارهاي جهاني را خواهند داشت و بدين ترتي

كارآمد تر و رقابتي تر خواهند شد  .خدمات الكترونيكي

مي توانند به خوبي ميان تعامالت شهروندي و داد و ستد هاي اقتصادي با دولت ارتباط برقرار كنند .

اهداف و چارچوب های زمانی
دستورالعمل هاي راهبردي دولت الكترونيكي عمان  ،كه به منظور تحقق چشم انداز دولت الكترونيك عمان تعريف شده
است  ،داراي  4ركن راهبردي مي باشد  .اين اركان دستورالعمل هاي دولت الكترونيك عمان را خالصه مي كند و وقتي به
طرح هاي ابتكاري و پروژه ها تبديل شوند مي توانند منجر به حركت در راستاي اقتصاد دانش محور شوند .
اين اركان استراتژيك برخي از حوزه هاي مورد نظر را كه دستورالعمل هاي استراتژيك اصلي را تعريف مي كنند  ،تركي
مي كند و اين امر به منظور تحقق اهداف و مقاصد اصلي مي باشد  .اين حوزه هاي مد نظر به وسيله برخي پروژه ها و طرح
هاي نوآورانه به اهداف اصلي تبديل مي شوند كه اين امر در راستاي پياده سازي دستورالعمل هاي خاص استراتژيك دولت
الكترونيك عمان مي باشد .اين اركان استراتژيك  4گانه عبارتند از :
 .1توسعه سرمايه هاي مردمي و اجتماعي
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 .2ارتقاي كيفي خدمات الكترونيكي و دولت الكترونيك
 .9توانمند سازي توسعه صنعت آي سي تي
 .1دولت  ،استاندارد ها و مقررات
 .1توسعه زير ساختهاي ملي
 .4اطالع رساني و پيشرفت

رخداد ها
سالهاي  2111تا  : 2110فعاليت هاي مرتبط با اطالع رساني در مورد دولت الكترونيك عمان و اجراي برنامه هايي در
رابطه با ارتقاي دانش ديجيتال
سال  : 2114توسعه آموزش آي تي و افزايش اطالع رساني براي ساخت ظرفيت هاي آي سي تي
سالهاي  2110تا  : 2113پياده سازي چارچوب  NITTAبا آغاز برنامه هاي آموزشي آي تي و راه اندازي  1مركز
آموزشي به منظور ارتقاي آموزش آي تي و دانش ديجيتال .
سال  : 2114مشاهده جوامع اطالعاتي جهاني
سال  : 2110توسعه و ترويج دانش ديجيتال
سال  : 2119برنامه ورود الكترونيكي مشتمل بر شركت كنندگاني با الزامات و نيازهاي خاص
سال  : 2113حفاظت از كودكان در فتاي سايبري  ،تاكيد بر امنيت سايبري و راه اندازي برخي خدمات دولت
الكترونيك
سال  : 2111شهر بهتر و زندگي بهتر با آي سي تي  .آي سي تي راه حل بسياري از مسائل و مشكالت كه در شهر
ها با آنها مواجه مي شويم را در بردارد .
سال هاي  : 2111- 2113اشاعه كمپين هاي فرهنگ الكترونيكي و شيوه زندگي كردن در جهان الكترونيك
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اهمیت و ارزش افزوده پروژه
هدف اين پروژه كس

اطمينان از به روز بودن قابليت ها و توانايي هاي جامعه عمان با توجه به درک و استفاده از

تكنولوژي هاي ديجيتال و افزايش شهروندان الكترونيكي مصرف كننده و همچنين توليد كنندگان خدمات ديجيتال
مي باشد  .اين پروژه همچنين تتميني بر توسعه و پيشرفت قابليت هاي جوامع حرفه اي آي تي عمان  ،به منظور
ايجاد يك قابليت ارايه محلي در پاسخگويي به نيازهاي صنعت مي باشد .

چالش ها
در مسير دسترسي به جامعه و شهروندان موانعي اساسي وجود دارد.
الف .گستردگي نواحي
جداي از مسقط و سحار كه يك سوم جمعيت را در خود جاي داده اند ،بقيه جمعيت عمان در مساحتي به اندازه
 913111كيلومتر مربع پراكنده اند .دسترسي به اين جمعيت براي توسعه استرتژي ديجيتالي عمان به يك چالش
واقعي تبديل شده است .با اين وجود  ITAبا برنامه هايي مانند «رودشوز»  1در شهرهاي كليدي و همچنين پوشش
رسانه اي رويدادهاي بزرگ و شروع كارهاي عمده توانست به اين شهروندان دسترسي پيدا كند و در مورد اهميت سواد
ديجيتال و چگونگي تغيير شيوه زندگي شهروندان به وسيله  ICTدر ميان آن ها اطالع رساني كند ITA .از طريق
ابتكارات اخير  ICTتحت استراتژي ديجيتالي عمان و همچنين ليبرال كردن صنعت مخابرات ،به صورت موفقيت
آميزي خالء ديجيتالي را پر كرده است و موفق شده است ميان شهروندان ،كارمندان دولتي ،و تجارت هاي خصوصي
تعامل ايجاد كندو بدين ترتي

عمان رابه يك اقتصاد مبتني بر دانش تبديل كند .عالوه بر اين ،با توسعه سريع زير

ساخت هاي مخابراتي ،امروزه عمان داراي نرخ نفوذ سيار حدودا  111درصدي است كه نشان داد فن آوري هاي سيار
از قبيل شبكه هاي  3Gو وايمكس ،اتصال ضروري را براي جامعه اطالعاتي فراهم مي كنند ITA .قادر به پيوند دادن
زندگي شهروندان به ابتكارات مختلف دولت الكترونيك عمان خواهد بود.
ب .مقاومت در برابر تغيير -اين مقاومت در حقيقت مانعي بر سر راه ابتكارات ديجيتالي زنان و شهروندان ارشد مناطق
روستايي است

Roadshows
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با وجود حمايت ها و پافشاري ها در باالترين سطوح ،حتي زنان و شهروندان ارشد متقاعد شده اند كه نياز به استقبال
از فن آوري ارتباطات اطالعاتي ( )ICTبه منظور مشاركت و رقابت در شاهراه اقتصاد دانش محور وجود دارد .عالوه بر
اين« ،مراكز دانش اجتماعي» ( )CKCبا مشاركت «انجمن زنان عمان» به صورت موفق به زنان دسترسي پيدا كرده
اند و آموزش هايي در زمينه مهارت هاي ضروري  ICTكه براي مشاركت در اقتصاد دانش محور به آن نياز دارند در
اختيار آنان قرار داده اند CKC .ها در ديگر مناطق نيز در خدمت ملزومات آموزشي براي شهروندان ارشد هستند.
اضافه بر اين ،مهارت هاي ضروري به كودكان داراي نيازهاي خاص آموزش داده شد و حمايت هاي الزم از آن ها
صورت گرفت تا در اين گذار ديجيتال دخيل شوند.

ارتباط پروژه با خط اقدام مربوطه
با آغاز به كار «استرتژي ملي براي عمان»« -جامعه ديجيتال عمان» (دولت الكترونيك عمان) -در سال  2119و
بازنگري آن در سال  ،2111عمان گام هاي اساسي در جهت عمل به تعهدات ملي و بين المللي خود در راستاي تسهيل
 ، ICTتبديل جوامع و تلفيق آنها برداشته است .در اين بافت ،اين استراتژي يك پروژه حياتي دولتي است كه از ارتقاي
 ICTبا همكاري سهامداران حمايت مي كند .اين استراتژي از توسعه ظرفيتسازي انساني و دسترسي به اطالعات و
دانش حمايت مي كند .عالوه بر اين ،مشاركت سهامداران دولتي مربوطه و بخش خصوصي يكي از موفقيت هاي اصلي
در به كارگيري اين استرتژي و حمايت و ترغي

شركت هاي ملي  ICTو تجارت  ،ICTبه ويژه  ،SMESاست .اين

استراتژي محرک اصلي توسعه  ICTو استفاده از آن در عمان است.

نتیجه گیری
شهروندان داراي دانش و ابزار هايي براي تعامالت ديجيتالي  ،دسترسي به اينترنت و استفاده كارآمد و ايمن از خدمات
الكترونيكي در هر زمان و هر مكان در عمان مي باشند  .عالوه بر اين آنها از خدمات دولت الكترونيك ارايه داده شده
آگاه مي شوند و ترجيح خواهند داد كه با دولت به صورت الكترونيكي ارتباط برقرار كنند .دانش آي تي در سطوح
مختلفي به شهروندان و كاركنان ارايه داده مي شود و اين امر در حالي مي باشد كه يك برنامه در حال تكامل كه
دانش آي تي را آموزش دهد و نياز هاي شهروندي و الزامات صنعت را تطابق دهد  ،امروزه توسط آموزگاه ها اتخاذ
شده است  .آموزش و تدريس امروزه به شيوه اي راحت و هوشمندانه و با دسترسي به تمام منابع الكترونيكي مورد
نياز  ،ارايه مي شود .
صنعت آي تي عمان با كمك منابع و ابزار آالتي ارايه شده تا ايده هاي كس و كار آي تي به محصول تبديل شوند و
خدماتي كه در بر گيرنده نيازهاي بازارو الزامات دولتي به منظور نوسازي و ارتقاي زيرساخت ها  ،برنامه ها و خدمات
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مي باشد را نشان دهند  .كارآفرينان آموزش داده مي شوند و يك محيط كس

و كار سالم براي آنها ارايه مي شود تا

بتوانند رشد كنند و اين امر در حين اين است كه محصوالت آي تي و خدمات الكترونيكي عماني به صورت محلي
ترويج داده مي شوند و شركت هاي چند مليتي و بين المللي به سوي عمان جذب مي شوند .انجمن هاي صنعتي فعال
تر مي شوند و يك محيط كس و كار آي تي سالم تر ارايه مي شود .
خدمات دولتي به صورت خدمات الكترونيكي ارايه مي شوند و براي شهروندان  ،كس

و كار ها  ،كاركنان و ديگر

سازمان هاي دولتي كارامد  ،خودكار و به صورت آنالين خواهند بود .جوامعي كه از خدمات الكترونيكي بهره مي برند
تمايل به ارايه خدمات الكترونيكي آ نالين  ،امن  ،در دسترس و قابل استفاده را دارند  .دسترسي به خدمات ساختار
بندي خواهند شد و از طريق يك دولت واحد و از طريق كانال هاي مختلف (با تمركز بر روي موبايل ها و خدمات
سلف سرويس )ارايه مي شوند .
زيرساخت ها و برنامه هاي دولتي مدرنيزه و نوسازي خواهند شد و با استانداردهاي دولتي معمول منتشر شده در
 ITAسازگارتر خواهند بود و اين موارد به سمت اتوماسيون  ،كارامدي بيشتر و سطوح مدنظر از تداوم تجاري پيش
خواهند رفت در حاليكه از بلوک هاي ساختماني و اجزاي معمول استفاده مي شود .سيستم ها با يكديگر به وسيله يك
شبكه دولت ي سريع و امن ارتباط خواهند داشت و يكپارچه خواهند بود و ميزان دسترسي به آنها بيشتر و انعطاف
پذيريشان نسبت به حوادث مخرب بيشتر خواهد شد .
آموزش كاركنان دولتي آي تي بسيار بيشتر و بهتر خواهد شد و قادر به كار در زيرساخت هاي پيچيده اي خواهند بود
كه از جمله آنها مي توان به انجام كار از محيط خانه يا برون سپاري كارها از طريق برنامه هاي توسعه آموزشي كه از
تكنولوژي و استاندارد هاي معماري استفاده مي كنند  ،اشاره كرد.
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