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العمانية لتطوير االبتكار القابضة  ش.م.ع.م
االستثمار في التطوير واالبتكار
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قصة
شعارنا 

 ا�فالج هي نظام ري فريد من نوعه ساعد الناس على
آالف منذ  الجاف  الصحراء  مناخ  في  والنجاة   التأقلم 
 السنين في شبه الجزيرة العربية. عن طريق التخطيط
النجاة من  العمانيون  تمكن  والتعاون،   والبراعة 
للمياه. ا�دنى  الحد  على  يعيشون  وهم   والتطور 
شعارها االبتكار  لتطوير  العمانية  الشركة   استلهمت 
هذا تمثيل  ل¤عجاب،  والمثير  القديم  االختراع  هذا   من 
 النظام في شعارنا يقدم تحية إجالل إلى تاريخنا العريق

ويقودنا نحو مستقبل مليء باالبتكار.
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نبذة
القطاع في  مستثمرة  كشركة  االبتكار  لتطوير  العمانية   تأسست 
وتقتنص باستمرار  والدولية  المحلية  ا�سواق  تسبر  حيث   التكنولوجي، 
مبتكرة حلول  أو  منتجات  تقدم  التي  الشركات  في  لالستثمار   الفرص 

 لمواجهة تحديات واقعية سواء في السياق المحلي أو الدولي.

 كما تسعى الشركة من خالل استثماراتها إلى خلق قيمة محلية مضافة
 وتحقيق فائدة ملموسة للسلطنة من خالل نقل المعرفة والتكنولوجيا
مختلف في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تستهدف  التي   الحديثة 

قطاعاتها الصناعية والتجارية. 

العالم، دول  مختلف  من  الواعدة  الشركات  في  استثماراتها  خالل   ومن 
الشركات هذه  لتوسع  آفاق  فتح  إلى  االبتكار  لتطوير  الُعمانية   تتطلع 
 التكنولوجية وحلولها المبتكرة إلى السوق الُعماني. كما تركز الشركة على
البالد مستقبل  صياغة  في  للمساهمة  والخبرات  المعارف  نقل   جوانب 

ودعم الجهود الوطنية نحو التنويع االقتصادي.

لتطوير  العمانية 
االبتكار القابضة
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مجال
عملنا 

الشركة استثمارات   تتمحور 
حول ثالث فئات أساسية

واعدة تقنيات  توظف  التي  المبتكرة  العالمية   الشركات 
ذات أهمية في السياق المحلي للسلطنة

والتوسع النمو  مرحلة  في  المبتكرة  العمانية   الشركات 
نحو العالمية

الصناديق الدولية المحفزة لالبتكار

أنواع من  ونوع  الخاصة  ا�سهم  أشكال  من  شكل  هو  الجريء  المال   رأس 
 التمويل الذي يقّدمه المستثمرون للشركات الناشئة والصغيرة التي تتسم
بالنمو تتسم  التي  تلك  أو  الطويل  المدى  على  استثنائية  نمو   بإمكانات 
 المتسارع والقدرة على استدامة هذا النمو. ويأتي تمويل رأس المال الجريء
من وغيرها  استثمارية  بنوك  أو  ميسورين  مستثمرين  من  عام   بشكل 
 المؤسسات المالية. ومع ذلك، قد ال يكون تمويل رأس المال الجريء على
داعمة إدارية  أو  فنية  خبرات  هيئة  على  يكون  فقد  دائمًا؛  مالي  دعم   شكل 

لنمو الشركة. (إنفستوبيديا).

تستخدم العمانية لتطوير االبتكار
 مبادئ االستثمار برأس المال الجريء وتتوائم

 قراراتها االستثمارية مع مستهدفات رؤية
2040. ُعمان
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رؤية عمان
2040

 تحرص العمانية لتطوير اÈبتكار على تقييم كل فرصة
 استثمارية وقياس مواءمتها مع رؤية عمان

أهداف أي هدف من  التي ال تحقق  الفرص  استبعاد   يتم 
 رؤية

اÈبتكار حالًيا في لتطوير  العمانية   تساهم استثمارات 
ثمانية أهداف ضمن رؤية

.2040

.2040
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.2040

 التعليم والتعلم
 والبحث العلمي

والقدرات الوطنية

 القيادة واÈدارة
االقتصادية

 التنويع االقتصادي
واالستدامة المالية

 سوق العمل
والتشغيل

 القطاع الخاص
 واالستثمار

والتعاون الدولي

 حوكمة الجهاز
 اÈداري للدولة

 والموارد
والمشاريع

 التشريع والقضاء
والرقابة

 البيئة والموارد
الطبيعية

 تنمية المحافظات
والمدن المستدامة

 المواطنة
 والهوية والتراث

والثقافة الوطنية

 الرفاه والحماية
اÈجتماعية

الصحة

2040رؤية



 القيمة المضافة للسلطنة من
استثمارات العمانية لتطوير االبتكار

والقطاعات الُعماني  للمجتمع  ملموسة  فوائد  االستثمارية  محفظتنا   تحقق 
 الصناعية والتجارية، وتساعد في الوقت ذاته على تعزيز منظومة االبتكار في السلطنة
 ككل؛ ومن خالل توظيف شبكتنا من الشركاء والعالقات االستراتيجية نسهم في
كحلقة نعمل  إذ  السلطنة؛  في  االبتكارية  ا�عمال  لريادة  الوطنية  المنظومة   تعزيز 

الوصل لربط أصحاب المصلحة المحليين بشركائنا في أرجاء العالم.

المصلحة بأصحاب  وربطهم  ا�عمال  ورواد  المبتكرين  توجيه  إلى  الشركة   وتسعى 
في االبتكارات  هذه  لمثل  النوعي  التأثير  دراسة  عن  فضًال  ودولًيا،  محلًيا   المناسبين، 

 تحسين رفاهية المجتمع الُعماني واقتصاده.

كفاءة وتعزيز  للمواطنين  الصحية  الخدمات  تحسين  في  االستثمار  خالل   ومن 
االستثماريون شركاؤنا  يصبح  المثال،  سبيل  على  والغاز  النفط  قطاع  في   العمليات 

جزءا من العملية التنموية لهذه الصناعات وغيرها من القطاعات.

 ولدى الشركة التزام راسخ بنقل المعرفة ومشاركة التطورات التكنولوجية، وقد توج
 هذا االلتزام بتوقيع مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات المحلية بالسلطنة

مثل جامعة السلطان قابوس وبنك ُعمان العربي.
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 تطوير الحركة ا�بتكارية
في السلطنة

 أنظمة ذكية لالستخدام ا�مثل للموارد مثل المياه
 والكهرباء والمواد الغذائية من خالل االستفادة من البيانات

الضخمة والذكاء االصطناعي

 إيجاد فرص عمل مستدامة من خالل االبتكار
والصناعات الجديدة في السلطنة

 االتصال الحديث وحلول انترنت ا�شياء وا�من
لÐنظمة الصناعية في البالد

 ا�تمتة الصناعية للحد من االعتماد على الكوادر
ا�جنبية
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تعزيز التأثير
ا�يجابي للسلطنة

فرص متقدمة للتعلم والتطوير
للشباب والمهنيين 

رعاية صحية متميزة تعزز صحة المواطنين
وتزيد من متوسط العمر 

بيئة مستدامة تحقق السالمة
 والرخاء للمجتمع

سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات
عالية الجودة 

ا�من الغذائي
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محفظة االستثمارات
العمانية 

كارزاتي
ونجحت السيارات؛  وشراء  لبيع  رقمية  كمنصة  ُعمان  سلطنة  في  كارزاتي  شركة   تأسست 
في التجزئة  بنظام  السيارات  لتجارة  جديد  مفهوم  تقديم  في  قصيرة  زمنية  فترة   خالل 
ويمكن المتحدة.  العربية  اÈمارات  دولة  إلى  عملياتها  توسيع  استطاعت  ثم   السلطنة 
 للمهتمين من خالل كارزاتي بيع أو شراء أو تمويل سيارة جديدة أو مستعملة، والمقارنة بين
على للمنافسة  كارزاتي  تمكين  على  االبتكار"  لتطوير  العمانية  وتحرص"  المتعددة.   الخيارات 
 الصعيد العالمي، وذلك من خالل تسهيل وصولها إلى أسواق جديدة وتوفير الدعم في عمليات

التسويق والتوجيه واÈرشاد وربطها بالمستثمرين وذوي المصلحة.

ابتكار للحلول التقنية
ُصممت النفط،  حقول  عمليات  لخدمة  مبتكرة  رقمية  منصة  التقنية  للحلول  ابتكار   تعّد 
 لتحسين عمليات التشغيل والصيانة لمرافق منشآت النفط والغاز، وكشركة محلية مبتكرة
 وحديثة التأسيس، ولديها منتج وخدمة ذات إمكانات عالمية، ما لبثت أن استقطبت اهتمام
 "العمانية لتطوير االبتكار" والتي قامت بالتعاون مع "تنمية" لدعم الشركة لتتحول من منتج

 محلي تابع لتنمية نفط ُعمان إلى شركة صاعدة قادرة على المنافسة عالميًا.

المشرف االلكتروني
توظيف في  ونجحت  عمانيين،  مهندسين  ثالثة  يد  على  2016م  عام  في  الشركة   تأسست 
 تقنيات إنترنت ا�شياء لتطوير حلول إبداعية. إحدى هذه الحلول تم توظيفها لمراقبة سالمة
 التالميذ في الحافالت المدرسية، التي أصبحت بفضل هذه التقنيات حافالت ذكية. وقد ُطبِّقت

قدمت كما  السلطنة.  أنحاء  مختلف  في  مدرسية  حافلة   500 من  أكثر  في  التقنية   هذه 
كورونا فيروس  جائحة  مع  الراهنة  الظروف  ظل  ففي  المبتكرة.  الحلول  من  العديد   الشركة 

الى آت  مسافر  كل  امتثال  لضمان  كحل  الفريدة،  التقنية  هذه  استخدام  تم   ،(19 ـ   (كوفيد 
لشركة الكامنة  ل¤مكانات  إدراكها  منطلق  ومن  به.   الملزم  الصحي  بالحجر   السلطنة 
دول منطقة  في  للتوسع  دعمها  على  اÈبتكار  لتطوير  العمانية  تحرص  اÈلكتروني"   "المشرف 

 مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
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محفظة االستثمارات
العالمية

الحديثة، الطبية  العالجات   خلق قيمة مضافة ملموسة للمواطنين والمقيمين في السلطنة، مثل 
والتقنيات التي تعزز من أمن البالد، وتوفر خدمات أفضل للمواطنين.

 تطوير االبتكارات التي تجعل من السلطنة اقتصاًدا أكثر كفاءة، ومن أمثلة ذلك تقنيات تحلية المياه
الحكومة اÈنفاق على  المالي وترشيد  العبء  ، وتقليل  الكهرباء  ، وتحسين استخدام  الفعالية   معززة 

والوزارات المختلفة المرتبطة بها.

 تزويد الشركات العمانية بابتكارات تساعدها على تحسين منتجاتها وخدماتها وتعزز تنافسيتها على
الصعيد الدولي، وتشمل ا�مثلة الروبوتات، تطبيقات إنترنت ا�شياء، وغيرها.

 تعتبر السلطنة دولة متسارعة النمو، حافلة بالموارد الطبيعية والفكرية. ومن أجل رفد هذه الثروة
 وتعزيز مسيرة التطور والنمو، تستثمر العمانية لتطوير االبتكار في عدد من الشركات الدولية التي

 تطور حلوًلا مبتكرة  قادرة على المساهمة با®تي:
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تطوير الحركة ا±بتكارية في السلطنة

تعزيز التأثير ا±يجابي للسلطنة

المحفظة االستثمارية
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المشاريع
والتطوير النمو  تمكين  حول  االبتكارات  لتطوير  العمانية  استثمارات  دور   يتمحور 
الدور هذا  من  أساسي  وكجزء  السلطنة،  في  والمقيمين  للمواطنين   المستدامين 
 نسلط الضوء على بعض ا�نشطة ذات العوائد بعيدة المدى لدعم منظومة االبتكار

وريادة ا�عمال في السلطنة

برنامج االستثمارات المخصصة لمواجهة الحاالت الطارئة

 بهدف التعامل مع تطورات جائحة كوفيد-91، أسست العمانية لتطوير االبتكار برنامجًا مخصصًا
قياسية. زمنية  فترات  خالل  االستثمار  قرارات  اتخاذ  إمكانية  يتيح  بحيث  الطارئة   لالستثمارات 
الدعم المشاريع وتخصيص  البرنامج  هو تسريع وتيرة تقييم ودراسة   والهدف من تدشين هذا 

الالزم لها بهدف رفد الجهود الوطنية على المدى القصير في أوقات ا�زمات.

منصة عمان للشركات الناشئة (عش)

التي المنصة  إلى  وإشارة   (buH  putratS  namO/الناشئة للشركات  (عمان  السم  اختصار  هي   "عش" 
 تمثل "العش" الذي يجمع الشركات والمبتكرين في السلطنة، حيث يمكنهم من خاللها عرض
 خدماتهم، والحصول على الموارد، والتواصل مع المستشارين. وتوفر المنصة كذلك لمحة عامة
 عن منظومة ريادة ا�عمال في السلطنة، وتستعرض لمحات عن الشركات الناشئة المسجلة

فيها، واحتياجاتها، إلى جانب توفير روزنامة متكاملة للفعاليات ذات الصلة.

منتدى استدامة الصحة، عمان

 مبادرة غير ربحية تهدف إلى مساعدة أكبر قدر من ا�شخاص على تبني نمط حياة صحي ومتوازن
 للعيش بسعادة وزيادة متوسط ا�عمار بشكل إيجابي. يوفر المنتدى منصة لبناء الحوار والتعاون
 بين أصحاب المصلحة ممن لهم دور حيوي في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع
الخليجي التعاون  مجلس  دول  لمنطقة  الصحة  استدامة  موضوع  �همية  ونظًرا   المحلي. 
 والسلطنة، ستستضيف العمانية لتطوير اÈبتكار، بالتعاون مع "منتدى استدامة الصحة"، المنتدى

الدولي ا�ول في عمان قريًبا.
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 داعم استثمارات
 العمانية لتطوير

االبتكار

دمج من  حديثًا  تشّكل  الذي  الُعماني  االستثمار  جهاز  مظلة  تحت  االبتكار  لتطوير  الُعمانية   تندرج 
 صندوق االحتياطي العام للدولة مع عدد من المؤسسات االستثمارية التابعة للحكومة ليكون الجهاز
للحكومة من عائدات المالي  الفائض  إدارة  ويتولى  السلطنة،  ا�كبر لحكومة  االستثماري  الذراع   بذلك 
المدى على  ممكنة  عوائد  أفضل  تحقيق  إلى  الُعماني  االستثمار  جهاز  يهدف  واستثماره.  والغاز   النفط 
 الطويل من استثماراته لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتأمين الموارد لÐجيال القادمة،

 وتحقيق توازن للسياسات المالية العليا للدولة.

(OIA) جهاز االستثمار الُعماني
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@IDOInvestments

الطابق السادس، مبنى بيتش ون
شاطئ القرم، مسقط

ص.ب:261، رمز بريدي:118
سلطنة ُعمان

info@ido.om | www.ido.om
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