
 مرسوم سلطاني

86/2007 

 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية

 إنشاء المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية

 

 

 د                       سلطان عماننحن قابوس بن سعي

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

101/96 ، 

 وعلى اتفاقية إنشاء المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية ،

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

 رسمنا بما هو آت

 

مام سلطنة عمان إلى االتفاقية المشار إليها الموافقة على انض ( :1مــادة )

. 

 

داع وثيقة االنضمام إلى االتفاقية على جهات االختصاص إي ( :2مــادة )

 وفقا ألحكامها.

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من  ( :3مــادة )

 صدوره . تاريخ

 

 

      هـ1428من شعــبان سنـة   13صدر في : 

 سعيدقابوس بن 

      م 2007من اغسطس سنة  27المـوافـق :

 ســــلطان عمان



 

 

 

 

 

 

 

 151/2007قرار وزاري رقم 

 بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج

 والبرامج اإلرشادية الزراعية والحيوانية

 

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم 

 ، 8/2003السلطاني رقم 

 ، 84/2006وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

بإصدار الئحة الدعم المخصص  67/2000وإلى القرار الوزاري رقم 

 لإلرشاد الزراعي

 والحيواني ،

بتاريخ  1/10/7990(م.ت.د/1916ت)-وإلى موافقة وزارة المالية رقم

 هـ10/7/1428

 م ،25/7/2007الموافق 

 يه المصلحة العامة .وبناء على ما تقتض

 

 تقــــــــــرر

يعمل بالئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج  ( :1مــادة )

 .المرافقة والحيوانية اإلرشادية الزراعية

 

المشار إلية ، كما يلغى  67/2000يلغى القرار الوزاري رقم  ( :2مــادة )

 . أحكامه مع يتعارض أو القرار هذا كل ما يخالف



 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ( :3ادة )مــ

 

 

سالم بن هالل      هـ  13/8/1428صدر في :

 بن علي الخليلي

وزير الزراعة      م  27/8/2007الموافق :

 والثروة السمكية

 

 

 

 اإلنتاج ومعدات مستلزمات دعم الئحة

 والحيوانية الزراعية اإلرشادية والبرامج

 

الدعم لمستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج  تمنح الوزارة ( :1مــادة )

والحيوانية في حدود المخصصات المالية  اإلرشادية الزراعية

 المعتمدة طبقاً لشروط الدعم المحددة في هذه الالئحة.

 

يمنح الدعم لمستلزمات ومعدات اإلنتاج الزراعي طبقاً  ( :2مــادة )

 ق.للبيانات والفئات المحددة في الجدول )أ( المراف

 

 طبقاً  الزراعي اإلنتاج ومعدات لمستلزمات الدعم يمنح ( :3مــادة )

 .المرافق( ب) الجدول في المحددة والفئات للبيانات

 



تمنح الوزارة دعماً مجانياً لمستلزمات البرامج اإلرشادية في  ( :4مــادة )

 في المحددة والفئات للبيانات طبقاً  المجال الزراعي والحيواني

 .المرافق (ج) الجدول

 

يكون الدعم في حدود المبالغ المحددة في الجدولين)أ( و)ب(  ( :5مــادة )

 % من قيمتها األصلية أيهما أقل.50أو بنسبة 

 

يكون الدعم لمستلزمات ومعدات اإلنتاج الزراعي والحيواني  ( :6مــادة )

 القيمة من% 75 بنسبة ألفراد وأسر الضمان االجتماعي

 : اآلتية للشروط وفقا والمعدات وذلك لزماتالمست لتلك األصلية

أن يكون لدى صاحب الطلب بطاقة ضمان اجتماعي  .1

 سارية المفعول.

 أن يعمل/يعملوا بأنفسهم في الزراعة أو تربية الحيوان. .2

 (.7أن يلتزم بشروط منح الدعم العامة الواردة في المادة) .3

أن تتوفر لديه الشروط الخاصة بدعم معدات اإلنتاج  .4

( بحسب 14-9عي والحيواني الواردة في المواد )الزرا

 نوع الدعم.

أن يلتزم بتطبيق إجراءات منح الدعم الواردة في المادة  .5

(15.) 

 

 شروط الدعم العامة :

 يشترط لمنح الدعم اآلتي : ( :7مــادة )

أال يكون المزارع أو مربي الحيوان قد منح دعما لنفس  - أ

 المعدة خالل خمس سنوات الماضية.

كون المزارع أو مربي الحيوان متعاونا مع الجهة الفنية أن ي - ب

 بالوزارة  في تنفيذ البرامج اإلرشادية.



أن يكون المزارع حائزا على بطاقة حيازة زراعية سارية  - ت

المفعول ويستثنى من ذلك المرأة الريفية الراغبة في تنفيذ 

 حقول إرشادية بمزارع ذويها.

يازة زراعية يستثنى من شروط الحصول على بطاقة ح - ث

الراغبين في تقديم خدمات لجمهور المزارعين أو مربي 

الحيوان من خالل االستفادة من دعم المعدات واآلالت 

واألجهزة والوحدات التالية الواردة في الجدولين أ ، ب 

 المرافقين : 

 أوال: البنود الواردة في الجدول )أ(.

 (.13-11الحراثات الكبيرة الواردة في البنود) .1

 (.15اسة متعددة األغراض الواردة في البند )دو .2

 (.16معصرة قصب السكر الواردة في البند ) .3

 (.20مكائن رش ضغط عالي الواردة في البند ) .4

آلة دراس وتذرية )كومباين( الواردة في  .5

 (.17البند)

آالت ومعدات وأجهزة وحدات ومصانع تعبئة  .6

 (.36-21وتغليف التمور الواردة في البنود)

-39مناضج العسل الواردة البندين )فرازات و .7

40.) 

وحدات التبريد وأجهزة ومعدات الغسيل والفرز  .8

والتدريج والتعبئة والتخزين للحاصالت الزراعية 

 (.46-41وعسل النحل الواردة في البنود )

 ثانيا: البنود الواردة في الجدول )ب(     

وحدة  بسترة وتعبئة الحليب الواردة في البند  .1

 (.4رقم )

بيضة(  1000-501قاسة متوسطة سعة )ف .2

 (.6الواردة في البند رقم)

 (.9مسلخ دواجن يدوي الوارد في البند رقم) .3



وحدة متكاملة لتصنيع العلف المركز من  .4

 .(12الخامات المحلية الواردة في البند رقم )

أن يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد   -هـــ

على المعدات  بالمحافظةلهذا الغرض يتعهد فيه 

والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها 

خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص 

وللوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إذا 

 خالف هذا الشرط.

 

و مربي الحيوان تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أ ( :8مــادة )

الزراعي بنفسه أو من خالل أفراد أسرته. كما يباشر عمله  الذي

للمستفيدين الراغبين في تقديم  تعطى األولوية في منح الدعم

 خدمه للمزارعين أو مربي الحيوانات اآلخرين.

 

 شروط خاصة لدعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج الزراعي :

لري في ومياه اأن تكون تربة األرض الزراعية صالحة  ( :9مــادة )

المصرح بها للزراعة وذلك بالنسبة لدعم حدود نسبة الملوحة 

 البيوت المحمية ومضالت إنتاج الخضر.

 

أن تتوفر لدى المزارع حراثة مناسبة في مزرعته وذلك  ( :10مــادة )

 التي تتطلب وجود الحراثة. بالنسبة لدعم الدواسة

 

 10د الخاليا عن أن يكون المنحل مسجال وأن ال يقل عد ( :11مــادة )

خاليا بالنسبة لدعم فراز النحل ومنضج العسل وأن يشرف على 

 المنحل بنفسه أو من خالل أفراد أسرته.



 

 شروط خاصة لدعم معدات اإلنتاج الحيواني :

بقرات بالنسبة لدعم  5أن ال يقل عدد األبقار الحلوبة عن  ( :12مــادة )

جهاز فرز الزبدة ماكينة الحلب اآللي وجهاز بسترة الحليب و

 وأدوات صناعة األجبان.

 

أن ال يقل عدد الحيوانات)ماعز/ضأن( لدى المربي عن  ( :13مــادة )

أحواض شرب الحيوانات وتأهيل  ( رأسا بالنسبة لدعم50)

 الحضائر.

 

طائر( بالنسبة  200أن ال يقل عدد الدواجن المحلية عن ) ( :14مــادة )

بيضة( وعدد 1000- 501المتوسطة سعة )لدعم الفقاسات 

بيضة  1001الكبيرة سعة طائر( بالنسبة لدعم الفقاسات500)

 فما فوق.

 

 إجراءات منح الدعم :

يمنح الدعم للمزارعين ومربي الحيوان وفقا لإلجراءات  ( :15مــادة )

 اآلتية :

على المستفيد أن يقدم طلب الدعم إلى دائرة/مركز التنمية  - أ

المعد لهذا الغرض مرفقا  الزراعية المختص على النموذج

به نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية ونسخة من البطاقة 

 .الشخصية ساريتي المفعول

يقوم المختصون بدائرة/مركز التنمية الزراعية المختص  - ب

 باستالم وتسجيل الطلب فور تقديمه برقم متسلسل.



يتم توقيع تعهد من صاحب الطلب بااللتزام بشروط الدعم  - ت

 طلبه. في حال قبول

يقوم المختصون بدائرة/مركز التنمية الزراعية المختص  - ث

بمراجعة الطلب واستكمال الناقص )إن وجد( من خالل 

صاحب الطلب ومن ثم إرساله إلى المديرية العامة أو 

اإلدارة المختصة بالمحافظة/المطقة التي تقوم بدراسته 

وتقييمه وإعداد التوجيهات المناسبة بشأنه ثم إرسال 

 بات إلى المديرية العامة المختصة بالوزارة.الطل

تعاد الطلبات المعتمدة إلى المديرية العامة اإلدارة المختصة  - ج

 بالمحافظات والمناطق ألخطار صاحب الطلب.

تسلم المستلزمات والمعدات المدعومة إلى المستفيد بعد  - ح

توقيعه إيصال استالم بذلك عن طريق دائرة /مركز التنمية 

 المختص.

 

تقوم الوزارة بتقديم الخدمات التالية مجانا للمزارعين  ( :16دة )مــا

 ومربي الحيوان على 

 :مستوى محافظات ومناطق السلطنة المختلفة                    

تشخيص األمراض واآلفات النباتية والحيوانية وآفات نحل  - أ

 العسل.

الخدمات اإلرشادية في مجاالت الزراعة وتربية الحيوان  - ب

 للمزارعين ومربي الحيوان. والنحل

إجراء عمليات مكافحة اآلفات النباتية وآفات نحل العسل  - ت

على المستوى القومي عن طريق الرش الجوي أو 

 األراضي أو أي من طرق المكافحة المتبعة.

تقديم الخدمات البيطرية لوقاية الحيوانات عن طريق  - ث

 التحصين القومي.

  



 

 جدول)أ(

 نتاج الزراعيدعم مستلزمات ومعدات اإل

 الـــبيان م
 مبلغ الدعم

 ر.ع

 2000 بيت محمي مفرد مبرد 1

 3000 بيت محمي مبرد ثنائي السقف)مزدوج( 2

 4000 بيت محمي مبرد متعدد األسقف)األقبية( 3

 2000 بيت محمي مفرد بتقنية الزراعة المائية 4

5 
بيت محمي مبرد ثنائي السقف)مزدوج(بتقنية 

 الزراعة المائية
3000 

6 
بيت محمي مبرد متعدد األسقف)األقبية( بتقنية 

 الزراعة المائية
4000 

 2000 بيت محمي مفرد تبريد هوائي 7

8 
مظلة إلنتاج حاصالت الخضر )مساحة ربع فدان 

 أو أقل(
1500 

9 
مظلة إلنتاج حاصالت الخضر )مساحة أكبر ربع 

 نصف فدان(-فدان
3000 

10 
مساحة أكبر من مظلة إلنتاج حاصالت الخضر )

 نصف فدان(
6000 

 3000 حصان 29-20الحراثة التي تبلغ قوتها من  11

 4000 حصان 39-30الحراثة التي تبلغ قوتها من  12

 5000 حصان فأعلى 40الحراثة التي تبلغ قوتها من  13

 500 حراثة يدوية متعددة األغراض 14

 750 دواسة متعددة األغراض 15

 5000 معصرة قصب السكر 16

 3000 آلة دراس وتذرية )كومباين( 17



 200 ملحقات حراثة يدوية 18

 500 ملحقات حراثة كبيرة 19

 200 مكائن رش ضغط عالي 20

 1000 آلة نزع النوى من التمور 21

 1000 آلة فرم التمور 22

 1500 جهاز تغليف التمور بالتفريغ الهوائي 23

 3000 حراريجهاز تغليف التمور باالنكماش ال 24

 1500 مكبس هيدروليكي للتمور 25

 6000 جهاز آلي لغسيل وتجفيف وتلميع التمور 26

 2000 جهاز ترطيب وتعقيم التمور 27

 1000 جهاز تغليف التمور بالسولوفان الحراري 28

 2500 جهاز استخالص حبوب اللقاح 29

 1000 ماكينة أو جهاز آلي لتلقيح النخيل 30

 2000 وى التمورآلة طحن ن 31

 1500 غرفة لمعاملة وتبخير التمور 32

 5000 خط إلنتاج الدبس أو أي منتجات ثانوية من التمور 33

 600 آلة تقطيع المخلفات الزراعية 34

 600 آلة فرم المخلفات الزراعية 35

 1500 آلة كبس وتصنيع مخلفات النخيل 36

 50 خلية نحل العسل )ساللة عمانية( 37

 400 ظلة منحل نموذجيم 38

 200 فراز كهربائي أو يدوي لعسل النحل 39

 50 منضج العسل 40

 10000 وحدات تبريد لنقل المنتجات الزراعية 41



42 
أجهزة ومعدات للغسيل والفرز والتدريج والتعبئة 

 واإلنضاج والتخزين المبرد للحاصالت الزراعية .
6000 

 2000 لمحصول الموز نظام اإلنضاج والتبريد المتكامل 43

 500 مظلة لفرز وتعبئة الحاصالت الزراعية 44

 2500 مخزن مبرد لتخزين وحفظ الحاصالت الزراعية 45

 5000 وحدات متكاملة إلنتاج وتعبئة نحل العسل 46

 100 شعلة(6-2موقد لتقطير ماء ورد عدد)شغلة  47

 1 الثوم العماني )لكل كجم واحد( 48

 5.500 )لكل كجم(تقاوي البطاطس 49

50 
مستلزمات للمكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية 

مركبات -مصائد حشرية مختلفة-)أغطية واقية
 ....ألخ(-أغطية بالستيكية-حيوية

 
250 

 

       

 

 جدول)ب(

 دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج الحيواني

 البيان م
 مبلغ الدعم

 ر.ع

 500 ماكينة حلب آلي لألبقار 1

 6000 (محالب6-4آلي متكامل من )محلب  2

 200 جهاز بسترة الحليب 3

 3000 وحدة بسترة وتعبئة الحليب 4

 200 بيضة(500-100فقاسة بيض صغيرة سعة) 5

 500 بيضة(1000-501فقاسة بيض متوسطة سعة) 6

 1000 بيضة فما فوق( 1001فقاسة بيض كبيرة سعة) 7



 200 حظائر لتربية الدواجن المحلية 8

 6000 مسلخ دواجن يدوي 9

 100 ماكينة تقطيع األعالف الخضراء 10

11 
ماكينة فرم المخلفات الزراعية لصناعة األعالف 

 الحيوانية
400 

12 
وحدة متكاملة لتصنيع العلف المركز من الخامات 

 المحلية
6000 

 200 مغطس للمجترات الصغيرة )ماعز وضأن( 13

 150 ماكينة ضغط عالي لرش الحيوانات 14

 100 مقصات الشعر الكهربائية 15

 100 مقصات الصوف الكهربائية 16

17 
تأهيل حظائر مربي الثروة الحيوانية )ماعز ، 

 ضأن ، أبقار(
150 

 

 

 جدول )ج(

 الدعم المجاني لبرامج اإلرشاد الزراعي والحيواني

 أوال: اإلرشاد الزراعي

 مستلزمات زراعية للحقول اإلرشادية. 1

 مات تربية النحل )عدا الفرازات  والمنضجات(.مستلز 2

 ثانياً: اإلرشاد الحيواني

 األمالح المعدنية 1

 لتر(25-10جهاز بسترة الحليب سعة) 2

 جهاز فرز الزبدة. 3

 مقصات يدوية: 4



 *لجز الشعر والصوف.
 *لقطع األظالف.

5 

 آالت:
 *لخصي الحيوانات. .

 *لترقيم الحيوانات مع األرقام.
 ينة يدوية لرش الطفيليات الخارجية.*ماك

 أدوات فحص وحفظ وتداول األلبان ومنتجاتها. 6

 أدوات صناعة الجبن. 7

 معدات ومستلزمات تسويق المنتجات الحيوانية. 8

 معاف للمجترات الصغيرة. 9

 أحواض شرب الحيوانات بمناطق تجمعات المربين. 10

 مساقي أوتوماتيكية للمجترات. 11

12 

 دات الدواجن لمشاريع الدواجن الصغيرة:مع
 *معالف.
 *مساقي

 *وسائل التدفئة.
 صناديق نقل وترحيل الدواجن.

 صيصان)النعام ، السمان( 13

 

 


