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تقدمي

�حلمُد هلل ، و�ل�صالُة و�ل�صالُم على ر�صوِل �هلل و�آلـه و�صحبـه �أجمعـنَي  ..

 وبعــُد ،،

هدفًا  و�لوظيفيِة  و�حل�صاريِة  �لأبجديِة  �أميِته  من  �لإن�صاِن  حتريُر  ياأتي 

��صرت�تيجيا ت�صعى �إليه �ل�صلطنُة من �أجل �لو�صِول بالفِرد �إىل �مل�صتوّى �لتعليمي 

 يف تنميِة جمتمعِه وتقويِة قدر�ته.
ِ
و�لثقافـّي �لذي ميّكنه من �لإ�صهام

�لأ�صا�صيِة و�لتي  �لثو�بِت  �أن ُخطَط وز�رِة �لرتبيِة و�لتعليِم ترّكُز على  ذلك  

�إتاحِة فر�ِص �لتعلم ِلميع �لعمانيني �صغارً� وكبار� وذلك من خالِل  تتمثُل يف 

 بالأدو�ِر 
ِ
�لنظِم �لتعليميِة �ملختلفة و�لتي تك�صب �لفرَد خرب�ٍت تربويٍة توؤهلُه للقيام

�ملنا�صبِة لقدر�ِته بحيث ي�صهُم  �ملتعلُم يف تطويِر �ملجتمع �لعماينِّ �حلديِث.

ـ �لذيَن مل يتمكنو� من مو��صلة در��صِتهم  و�صعيا لك�صاب �ملتحرريَن من �لأميِةـ 

�إيجاِد  ، فقد كان لبدَّ من  �ل�صرورية  و�ملهار�ِت  �ملعارَف  ــ  �لأعلى  �ملر�حِل  �إىل 

�لبد�ئِل �لتي تعمل على عدم �رتد�د �ملتحررين من �لأمية  مرة �أخرى  ومن بني 

�ليومية  بحياِتهم  �ملرتبطِة  �ملو��صيِع  بع�َص  تتناوُل  كتيباٍت  تاأليف  �لبد�ئل  هذه 

و�لتعليِم  �لرتبيِة  وز�رة  بني  �مل�صرِتكة   �لتعاِون  خطِة  برنامِج   �إطــاِر  يف  وذلك  

ومنظمة �ليوني�صيف وبالتعاوِن مع  عدٍد من �لوز�ر�ِت بال�صلطنِة وبدعم ومتويل 

من �ل�صفارة �لهولندية مب�صقط ؛  بهدف  ربط �ملتحررين من �لأمية مب�صادر 

�لقر�ءة �حلرة ، بجانب جتديد �ملعارف و�إك�صابهم �لجتاهاِت �ملرغوبِة و�لعمِل 

على دفعهم �إىل �لتعلِم �مل�صتمر. 

�ملتميِز  �لعمِل  هذ�  �إجنــاِز  يف  و�لد�عمِة  �ملتعاونِة  للجهاِت  �ل�صكِر  فجزيُل   

وبوركِت  �لهوُد �لتي بُذلت  على هذ� �مل�صروِع �لعظيِم .

                  وزير �لرتبية و�لتعليم  
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حث �لباحثني عن عمل 

على �ملبادرة و مز�ولة 

�لأعمال �حلرة

التن�صئة الجتماعيةالقطاع احلكومي

القطاع اخلا�ض

مقدمــــة

	 جاء �إن�صاء برنامج �صند بتوجيه كرمي من �ملقام �ل�صامي حل�صرة �صاحب 
توفري  �ملعظم - حفظه �هلل - بهدف  �صعيد  بن  قابو�ص  �ل�صلطان  �لاللة 

�لباحثني عن عمل وذلك من  �ملو�طنني  ل�صريحة كبرية من  �لعي�ص  فر�ص 

�مل�صروعات  وتنمية   ، ودعمها  �لذ�تي  �لتوظيف  م�صروعات  ت�صجيع  خالل 

�ل�صغرية .

	 تاأ�ص�ص �لربنامج مبوجب مكرمة �صامية خالل �أعمال �لندوة �لأوىل لت�صغيل 
�لقوى �لعاملة �لوطنية– �أكتوبر2001 م .
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ر�سالة برنامج �سند

	 ن�صر ثقافة �لعمل �حلر وت�صجيع �ل�صباب ل�صتثمار مهار�تهم يف �لت�صغيل 
�لذ�تي بالعمل حل�صابهم �خلا�ص.

�إقامتهم و�حلد  �لوليات حيث مقر  للمو�طنني يف  �لعمل  	 توفري فر�ص 
من �نتقالهم �إىل �ملدن.

على  �لقت�صاد  تنمية  يف  و�لإ�صهام  ومتجدد  د�ئم  دخل  م�صدر  	 توفري 
م�صتوى �لولية.

لتوليد  �قت�صادية  �أن�صطة  يف  ��صتثماره  و�إعادة  �لدخل  على  	 �حلفاظ 
�ملزيد من �لدخل على �مل�صتوى �لوطني.
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اأهداف برنامج �سند

�مل�صاهمة يف ت�صغيل �لقوى �لعاملة �لوطنية. 1 .

ت�صجيع ورعاية �ملبادر�ت �لفردية وم�صروعات �لتوظيف �لذ�تي. 2 .

�صوق  يف  �لفاعلة  للم�صاهمة  و�إعد�دهم  �لأفر�د  تاأهيل  يف  �مل�صاهمة  3 .

�لعمل.

تنمية �مل�صاريع �لفردية وو�صع �لرب�مج و�خلطط �لالزمة لنت�صارها. 4 .

�إن�صاء �حلا�صنات بغر�ص تقدمي �لرعاية و�لدعم لالأفر�د �لر�غبني يف  5 .

تاأ�صي�ص �مل�صاريع �ل�صغرية.

تو�صيع قاعدة �لقطاع �خلا�ص ورجال �لأعمال. 6 .

الفئات امل�ستهدفة 

�لباحثون عن عمل �لر�غبون يف تاأ�صي�ص م�صاريع حل�صابهم �خلا�ص. 1 .

�حلرفيون و�ملهنيون �لر�غبون يف بدء ن�صاط جديد. 2 .

�حلرفيون و�ملهنيون �لر�غبون يف �لتو�صع يف م�صاريعهم �لقائمة. 3 .
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مكونات برنامج �سند

	 �صندوق �صند لدعم وتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية:
يتوىل �ل�صندوق دعم �لباحثني عن عمل من �ملهنيني و�حلرفيني وم�صاندتهم 

مبلغ بحد  �لذ�تي من خالل متكينهم من قر�ص  �لتوظيف  لإن�صاء م�صروعات 

�لفردية وقر�ص مبلغ قدره  للم�صاريع  �آلف ريال ُعماين  �أق�صى وقدره خم�صة 

ع�صرون �ألف ريال ُعماين للم�صاريع �مل�صرتكة لأربعة �أ�صخا�ص .

	 �صندوق �صند لتمويل م�صاريع مو�رد �لرزق
�لإعاقة  وذوي  �لإجتماعي  �ل�صمان  �صر 

ُ
�أ من  عمل  عن  �لباحثني  دعم  يتوىل 

للوفاء  منا�صبًا  دخاًل  لهم  توفر  بهم  خا�صة  م�صروعات  لإن�صاء  وم�صاندتهم 

مبتطلباتهم �ملعي�صية و�حلياتية ، وذلك من خالل متكينهم من قر�ص مبلغ بحد 

�أق�صى وقدره ثالثة �آلف ريال عماين �إذ� كان فرد� وقر�ص مبلغ قدره خم�صة 

�آلف ريال ُعماين �إذ� كانو� �أكرث من �صخ�ص و�حد.
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	 حا�صنات �ملوؤ�ص�صات
تتوىل �حلا�صـــنات ��صتقبال وم�صاندة �لر�غبني يف �إن�صاء موؤ�ص�صات جديدة من 

�لفكـــرة �إىل �لتاأ�صـــي�ص مرورً� مبر�حل �لإعد�د و�لدر��صـــة و�لتنفيذ، حيث توفر 

�حلا�صـــنة �ملـــكان و�لتجهيز�ت و�ملعـــد�ت �لالزمة لإن�صـــاء �ملوؤ�ص�صـــات، وتقوم 

بالإ�صـــر�ف على �ملبادرين و�ملحت�صنني وتقدم �مل�صورة، و�لدعم �لفني و�لإد�ري 

�لالزمة لهم. 

	 مكاتب �صند
تتوزع مكاتب �صند على خمتلف مناطق �ل�صلطنة وحمافظاتها �صمن �ملديريات 

�لعامة �لتابعة لوز�رة �لقوى �لعاملة بكل من :

حمافظة ظفار. 	 حمافظة م�صقط.       
حمافظة �لربميي 	 حمافظة م�صندم    
�ملنطقة �لد�خلية. 	 �ملنطقة �ل�صرقية.    
منطقة �لظاهرة. 	 منطقة �لباطنة.    

 

          - خدمات مكاتب �سند :

	 ��صتقبال �ملو�طنني و�إر�صادهم حول �إمكانيات �إن�صاء �مل�صاريع.
	 �مل�صاندة يف �إعد�د در��صات جدوى �مل�صاريع.

	 �مل�صاندة لتدريب �لر�غبني يف �إن�صاء �مل�صاريع يف جمال �ملبادرة و�لإد�رة 
و�ملجالت �لفنية.

	 �ملتابعة �مليد�نية للم�صاريع وتقدمي �لدعم �لفني للمبادرين.
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بيع �ملو�د �لغذ�ئية.   1 .

بيع �خل�صرو�ت و�لفو�كه. 2 .

بيع �لأقم�صة و�ملن�صوجات. 3 .

بيع �لزهور.    4 .

بيع �أجهزة �لتربيد و�صيانتها. 5 .

بيع �ملالب�ص �لاهزة و�لكماليات.  6 .

بيع �لأ�صماك و�للحوم و�لدو�جن.                  7 .

�صيار�ت �لتوزيع)�خل�صرو�ت و�لفو�كه(.. 8

مغا�صل �ل�صيار�ت وتغيري �لزيوت. 9 .

�لت�صوير �لفوتوغر�يف. 10 .

بيع قطع غيار �ل�صيار�ت. 11 .

�إ�صالح �ل�صيار�ت وبيع قطع غيارها. 12 .

بيع وتاأجري ف�صاتني �لأفر�ح ولو�زمها. 13 .

بيع �حللويات و�ملك�صر�ت. 14 .

ح�صانة �أطفال. 15 .

بيع �ملالب�ص و�لأدو�ت �لريا�صية. 16 .

مكتبة. 17 .

مقهى. 18 .

مركز �صند للخدمات. 19 .

ور�ص �إ�صالح �لقو�رب. 20 .

مقاهي �لإنرتنت. 21 .

بيع �ل�صيار�ت �مل�صتعملة. 22 .

�صالونات �لتجميل �لن�صائية. 23 .

�لرمل  مثل  �لك�صار�ت  منتجات  نقل  24 .

حتى  �لناقالت  على  و�لطوب  و�حل�صا 

�صعة)5(طن.

بيع و�إ�صالح �لهو�تف �لنقالة. 25 .

تف�صيل وخياطة �ملالب�ص �لن�صائية. 26 .

خطاط. 27 .

بيع وتوريد �لآلت �لكهربائية. 28 .

�ملعد�ت �لثقيلة. 29 .

امل�صاريع املوؤهلة للح�صول على القرو�ض 

�ملتعلقة  و�لقطاعات  �لأن�صطة  خمتلف  يف  �مل�صاريع  متويل  �صند  برنامج  يتوىل 

باخلدمات و�لإنتاج و�لتجارة وغريها ، نذكر منها ما يلي:
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املعايري الأ�صا�صية للم�صروعات املوؤهلة للتمويل

.% توفري فر�ص عمل للُعمانيني بن�صبة 100 �

جدوى �قت�صادية. � 
��صتخد�م �ملو�د �خلام �ملحلية �ملتوفرة. � 

�لودة و�صهولة �لت�صويق. � 
�لقدرة على �ل�صتمر�ر و�لتو�صع. � 

�ملحافظة على �لبيئة. � 

أ- �صروط النتفاع بالقر�ض :

�أوًل: �صروط قبل �ملو�فقة على �لقر�ص:

%قوى عاملة وطنية. • ن�صبة �لتعمني بامل�صروع 100	

• �صنة ) مو�طن �أو مو�طنة (. �ل�صن من 18 �إىل 40	

•�إجادة �لقر�ءة و�لكتابة. 	
•تقدمي در��صة جدوى �قت�صادية للم�صروع )��صرت�ط وجود �خلربة للدخول يف  	

بع�ص �مل�صاريع(.

•توفري �صور من �لبطاقة �ل�صخ�صية+ �صورة �صم�صية. 	
•تقدمي ن�صخة من بطاقة �صجل �لقوى �لعاملة )�أن يكون باحث عن عمل(. 	

•تقدمي ر�صالة من �ل�صيخ ومعتمدة من �لو�يل بح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك وتو�صح  	
حمل �لإقامة �لفعلي.

•تقدمي �أ�صل ر�صالة عدم حمكومية من �ل�صرطة. 	
• �جتياز �ملقابلة �ل�صخ�صية.	

ثانيًا: �صروط بعد �ملو�فقة على �لقر�ص:

•يتم متويل �مل�صروع وفقًا لالئحة �ل�صندوق. 	
•�لتفرغ �لتام للم�صروع وتقدمي تعهد بذلك. 	

•توفري �صامن �صخ�صي ) مثل �لو�لد ، �لأخ �أو �لأخت....(. 	
•توفري عرو�ص �لأ�صعار باآلت ومعد�ت �مل�صروع، على �أن ل يقل عن عدد �ثنني  	

من عرو�ص �لأ�صعار.

• �إقر�ر تعهد باإن�صاء �صركة ت�صامنية بالن�صبة للم�صاريع �مل�صرتكة. 	
•يقدم �ملقرت�ص �ل�صمانات �لالزمة لتغطية �لقرو�ص وهي تتمثل يف �لآتي:  	
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•رهن �أ�صول �مل�صروع. 	
•رهن �ل�صجل �لتجاري للم�صروع. 	

•تقدمي �صيكات �آجلة �ل�صد�د. 	
•�لتوقيع على تنازل لل�صـــندوق عن �أ�صـــول �مل�صـــروع �ملمولة من قبل �ل�صندوق،  	
ويجـــوز مبوجبه لل�صـــندوق يف حالـــة �إخالل �ملقرت�ص لأي �صـــرط من �صـــروط 

�تفاقية �لقر�ص حيازة �لأ�صـــول و�لت�صـــرف فيها دون �لرجوع للمقرت�ص �أو �أي 

جهة ق�صائية.

•يقوم �ل�صـــندوق باإجر�ء تاأمني على حياة �ملقرت�ص ، على �أن تخ�صـــم �أق�صـــاط  	
�لتاأمني من قيمة �لقر�ص.

ب -  طريقة التمويل : 

•قر�ص بحد �أق�صى قدره خم�صة �آلف ريال ُعماين للم�صروع �لفردي. 	
•قر�ص بحد �أق�صى قدره ع�صرون �ألف ريال ُعماين بالن�صبة للم�صاريع �مل�صرتكة  	

وبعدد 4 �صركاء. 

وخم�صة  �لفردي  للم�صروع  ُعماين  ريال  �آلف  ثالثة  قدره  �أق�صى  بحد  •قر�ص  	
�ل�صمان  �أ�صر  لأبناء  بالن�صبة  وذلك  �مل�صرتكة،  للم�صاريع  عماين  ريال  �آلف 

�لجتماعي. 

�لقت�صادية  �لدوى  لدر��صة  طبقا  عليه  �ملو�فقة  حالة  يف  �لقر�ص  •ي�صرف  	
�ملقدمة من �صاحب �لقر�ص و�لتي تعتمدها لنة �صند بالولية.

•يتوىل بنك �لتنمية �لُعماين �صرف �لقرو�ص �ملو�فق عليها ومتابعة ��صرتد�دها  	
وفقا لالئحة �ل�صندوق.

ج -   طريقة ال�صداد :

•مدة �صد�د �لقر�ص �صبع �صنو�ت مت�صمنة لفرتة �صماح بحد �أق�صى �صنة و�حدة  	
ل�صد�د �أق�صاط �لقر�ص �عتبارً� من تاريخ منح �لقر�ص ، ويكون �ل�صرتد�د وفق 

�ملقدمة  للدر��صة  �أو ن�صف �صنوية وذلك طبقا  �أو ربع �صنوية  �أق�صاط �صهرية، 

للم�صروع.

% من مبلغ �لقر�ص لتغطية �لنفقات �لإد�رية للقر�ص ول  • تكون �لأتعاب �لد�رية 2	

)1(

تخ�صع لفرت�ت �ل�صماح ويتم ت�صديدها �صمن ت�صديد �أق�صاط �لقر�ص نف�صه.

 )1( هذ� �لبند ل ينطبق على �صندوق �صند لتمويل م�صاريع مو�رد �لرزق.
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الدعم الفني الذي يقدمه �صندوق �صند 

�لن�صح و�لإر�صاد. 1 .

�لدر��صات و�ملعلومات و�لبيانات. 2 .

�ملتابعة �مليد�نية. 3 .

�لتدريب و�لتاأهيل. 4 .

فح�ص �لودة للمنتج و�خلدمات. 5 .

تذليل �لعقبات و�لإجر�ء�ت. 6 .

�مل�صاعدة يف �لت�صويق و�لرتويج. 7 .

تقييــــم �ملـــردود �لجتمــــــــــاعي  8 .

و�لقت�صادي.

  

املراجع 

�لتنفيذي  �لهاز  من  �لكتيب  هذ�  يف  �لو�ردة  و�لبيانات  �ملعلومات  جميع   -

لربنامج �صند بوز�رة �لقوى �لعاملة .  
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k �صـدر �صمن هذه ال�صل�صلة من �صل�صلة اأقراأ للرا�صدين  :

برنامج �صند لدعم وتنمية امل�صروعات ال�صغرية .  -1

دور الرثوة احليوانية يف املجتمع العماين .   -2

الرثوة ال�صمكية يف �صلطنة عمان .   -3

البيئة العمانية ودور املواطن يف احلفاظ عليها .    -4

القانون واملجتمع .   -5

مفاهيم وقيم تربوية .   -6

دور ال�صرطة يف اإجراءات الأحوال املدنية .   -7

دور الرثوة الزراعية يف املجتمع العماين.   -8

اأركان الإ�صالم والتثقيف الديني.    -9

املخدرات واأثرها ال�صلبي على املجتمع .   -10

ال�سفارة الهولنديةيون�سيف


