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كلمة 
معالي الوزير

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تمثـــل قطاعـــات الثـــروة الزراعية بشـــقيها النباتـــي والحيوانـــي والثروة الســـمكية وموارد 
الميـــاه أحـــد المرتكـــزات األساســـية القتصادنـــا الوطنـــي مـــن خـــال توفيـــر الغـــذاء من 
الحاصـــات المختلفـــة إضافـــة إلـــى المنتجـــات الحيوانية كما تســـتوعب هـــذه القطاعات 

عدد كبير من العمانيين من أبناء األسر الزراعية ومربي الماشية والصيادين.

وقـــد تبنـــت حكومـــة ســـلطنة عمـــان إســـتراتيجية عامـــة للتنمية منـــذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي وكان من أهـــم أهدافها تنويع مصـــادر الدخل بدال من االعتمـــاد على االقتصاد 
النفطـــي ، وذلـــك مـــن خال إحـــداث تنمية شـــاملة لقطاعـــات االقتصاد األخـــرى ومنها 

قطاعـــات الثـــروة الزراعية والســـمكية ومـــوارد المياه .
ولتحقيـــق التنميـــة المنشـــودة لهـــذه القطاعـــات وضعـــت الـــوزارة الخطـــط الخمســـية 
المتعاقبـــة والتي تبنت سياســـات وبرامج اســـتهدفت تنمية الموارد الزراعية والســـمكية 
ومـــوارد الميـــاه، وتشـــجيع القطاع الخاص لكي يقوم بدور رئيســـي ومشـــارك في عملية 

والســـمكية. الزراعية  التنمية 

وتنطلـــق األهداف الرئيســـية لوزارة الثروة الزراعية والســـمكية وموارد الميـــاه من الرؤية 
المســـتقبلية للتنميـــة االقتصاديـــة للســـلطنة لتحقيق االســـتفادة القصوى مـــن الموارد 
المتاحـــة للباد لتنويع مصـــادر الدخل القومي وتوســـيع القاعدة اإلنتاجيـــة وتأهيل اإلنتاج 
المحلـــي بمـــا يمكنـــه من االندمـــاج في الســـوق العالمـــي و المنافســـة  في إطـــار بيئة 

تتمتـــع بالحرية االقتصاديـــة الازمة .

المتعاقبـــة  الخمســـية  الخطـــط  شـــملتها  رئيســـية  أهدافـــا  الـــوزارة  حـــددت  وقـــد 
واختلفـــت مـــن مرحلـــة إلـــى أخـــرى حســـب درجـــات تطـــور القطـــاع والظـــروف المحلية 
السياســـة  الـــوزارة إمكاناتهـــا فـــي وضـــع  الهـــدف ســـخرت   والخارجيـــة ولبلـــوغ هـــذا 
البحثيـــة واإلرشـــادية واالســـتثمارية مـــن أجـــل دفـــع القطـــاع الخـــاص نحـــو مزيـــدًا مـــن 
 االســـتثمار فـــي المجـــاالت الزراعيـــة والحيوانيـــة والســـمكية واألنشـــطة المرتبطـــة بها.
إن إســـتراتيجية التنميـــة التـــي اتبعتهـــا ســـلطنة عمـــان فيمـــا يتصـــل بقطاعـــات الثـــروة 
الزراعيـــة والســـمكية ومـــوارد الميـــاه قـــد حققـــت نتائـــج طيبـــة ، فبالرغـــم مـــن النـــدرة 
قامـــت  القطاعـــات  هـــذه  أن  إال  المتاحـــة  الميـــاه  وشـــح  الزراعيـــة  للمـــوارد  النســـبية 
الغذائيـــة. الســـلع  مـــن  عمـــان  ســـلطنة  احتياجـــات  فـــي  كبيـــر  بشـــكل   بالمســـاهمة 

إن اإلهتمـــام المتواصـــل مـــن حكومـــة ســـلطنة عمـــان وعلـــى مـــدى ســـنوات النهضة 
المباركـــة بالتنمية الزراعية والســـمكية ومـــوارد المياه مع التركيز على نواحي اإلســـتدامة 
لتلـــك التنمية واســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة المرتبطة  يعـــود بالرفاهية علـــى أبناء هذا 
الوطـــن. ووزارة الثـــروة الزراعية والســـمكية ومـــوارد المياه ماضية في أخذهـــا بما توفره 
المعـــارف العلميـــة من تقنيات وأســـاليب حديثة إلى جانـــب المحافظة على مـــا خلفه لنا 
األجـــداد مـــن معارف ومهـــارات والتي ســـوف يكـــون لها أكبـــر األثر في تحقيـــق أهداف 

التنميـــة الزراعية والســـمكية في الباد.
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   2-6 قيمة الناتج المحلي الزراعي والسمكي )2015 - 2021م(

٥٢٤ ٥٧٣
٦١٧ ٦٥١ ٦٩١

٧٢٩

٣٥٦ ٣٧٧
٤٠٢ ٤١٦ ٤٣٣

٤٥١

١٦٨ ١٩٦ ٢١٥ ٢٣٥ ٢٥٨
٢٧٨

٧٥٩

٤٦٧

٢٩٢

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٧٠٠

٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠

ع)
(ر.

ن 
يو

مل

٪٤.٦
الزراعي

متوسط
نسبة النمو

٪٦.٤
اإلجمالي 

متوسط
نسبة النمو

٪٩٫٦
السمكي

متوسط
نسبة النمو

)مالحظة: بيانات 2021م تقديرية(

   2-7 مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي اإلجمالي

٪١.٣

٣٫٠

٢٫٥

٢٫٠

١٫٥

١٫٠

٠٫٥

٠

٢٠٢١٢٠١٥٢٠١١

 مساهمة القطاعين في
 الناتج المحلي اإلجمالي

 مساهمة القطاعين في إجمالي
  األنشنطة غير النفطية

٢.٣ ٪٢٪٢.٧ ٪٢.٥ ٪٣.٤

٪١.٥ ٪٢.١
مساهمة القطاع الزراعي

(٢٠٢٠ - ٢٠٢١م)
مساهمة القطاع السمكي

(٢٠٢٠ - ٢٠٢١م)

٪١٪١.٣

مة
اه

س
لم

ة ا
سب

ن

)مالحظة: بيانات 2021م تقديرية(



الصفحة 14

األرقام القياسية ألسعار السلع الغذائية الرئيسية
ــرة مــن  ــال الفت ــة خ ــة فــي أســعار الســلع الغذائي ــرات الحاصل ــدول )2-8( التغي يوضــح الج
شــهر نوفمبــر )2021/2020م(  بإعتبــار عــام 2012م ســنة األســاس؛ حيــث ُياحــظ أن ُهنالــك 
إرتفاعــًا فــي جميــع الســلع الغذائيــة والتــي مــن أهمهــا األســماك والمنتجــات البحرية بنســبة 

)10.6%( الفواكهــة بنســبة )4.3%(، الزيــوت والدهــون بنســبة )%3.2(.

   2-8 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ألهم السلع الغذائية بسلطنة عمان

نسبة التغير %
نوفمبر/نوفمبر

21/20

نوفمبر
2021م

نوفمبر
2020م السلعة

2.7 101.6 98.9
الخبز والحبوب

1.2 105.9 104.6
اللحوم والدواجن

10.6 98.4 89.0
األسماك 

والمنتجات البحرية

0.4 101.5 101.1
الحليب والجبن 

والبيض

3.2 103.5 100.3

الزيوت والدهون

4.3 111.6 107.0
الفواكه

3.1 112.9 109.5
الخضروات

 المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات –النشرة الشهرية ديسمبر 2021م

   2-9 قيمة الصادرات الزراعية والسمكية )مليون ر.ع(

٣٠٣٣ ٢٠٩ ٦٢٣

٢٠١١
اجمالي الصادرات غير النفطية الصادرات الزراعية والسمكية

٢٠١٥

٣٠٠٤ ٢٧٠ ٨٤٧

الواردات الزراعية والسمكية
٢٠٢١

٣٠٩٩ ٣٠٥ ٩٩١

نسبة الصادرات الزراعية والسمكية السنة
إلى إجمالي الصادرات %

نسبة الصادرات إلى الواردات 
الزراعية والسمكية  %

20116.933.5م

20159.031.8م

20219.830.8م

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات –الكتاب اإلحصائي السنوي 2021م – اإلصدار 49
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   2-10 مســاهمة قيمــة اإلنتــاج المحلــي للقطاعيــن الزراعــي والســمكي إلــى 
إجمالــي قيمــة اإلســتهالك مــن الغذاء)مليــون ريــال عمانــي(

قيمة اإلنتاج الزراعي
والسمكي

قيمة المتاح لالستهالك
 الغذاء

نسبة قيمة اإلنتاج
 المحلي إلى قيمة

  الغذا المتاح لالستهاللك

٦٩٣١٥٧١٤٤

٧٥٩١٦٦٨٤٦

٨٢٠١٧٤٢٤٨

٨٧٥١٧٣٣٥٠

٩٥٨١٧٤٤

١٦٨٨ ١٠٣٩

٥٥

٦٢

١٦٨٩ ١١١٢٦٦

٪

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

بلغــت نســبة مســاهمة قيمــة اإلنتــاج المحلي من المنتجــات النباتية والحيوانية والســمكية  
إلــى إجمالــي قيمــة المتــاح لإلســتهاك مــن الغــذاء نحــو )66%( فــي عــام 2021م مقارنــة بـــ 
)44%( بنهايــة الخطــة الخمســية الثامنــة )2015( وُتعتبــر هــذه النســبة جيــدة علــى الرغــم من 
الزيــادة المســتمرة فــي عــدد الســكان باإلضافــة إلــى الزيــادة المضطــردة فــي أعــداد الســياح 
ــادة نســبة اإلســتهاك  ــر فــي زي والتحســين فــي األنمــاط اإلســتهاكية والتــي بدورهــا تؤث

مــن الغــذاء.

   2-11 نســبة االكتفــاء الذاتــي للســلع األساســية المنتجــة بســلطنة عمــان لســنة 
2020م

٪٤٩
 الفواكه

 بدون
 التمور

التمور

 الخضروات

٪١٠١

٪٦٦
 األسماك

 الحليب
 الطازج

٪١٥١

٪٨٤

٪٥٩
 بيض

 المائدة
 لحوم

الدواجن

٪٥٨

٪٥٢
اللحوم
الحمراء
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الفصل الثاني
الموقف المالي للمشاريع المعتمدة للوزارة

   2-12 ملخص الموقف المالي للمشاريع المعتمدة للوزارة حتى )31 ديسمبر 2021م(

نسبة اإللتزام للمخصص إجمالي االلتزامات المخصص المعتمد بنهاية 2021م البيان 

%81 2,071,925 2,542,949 المشاريع الشاملة

%58 12,714,134 21,773,244 مشاريع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

%37 60,948,954 164,990,787 مشاريع قطاع الثروة السمكية

%52 80,811,263 156,038,637 قطاع موارد المياه

%19 3,837,804 20,459,896 مشاريع األمن الغذائي

%88 1,024,236
1,164,084

مشاريع التسويق الزراعي والسمكي

%77 122,766 159,960 مشاريع مركز سامة وجودة الغذاء

61% 1,797,066 2,960,863 المحافظات

%70 2,582,397 3,683,043 مشاريع تنفيذ

%44 165,910,545 373,773,463 اإلجمالي العام

المحور الثالث
مخرجات مختبر األمن الغذائي



المحور الثالث
مخرجات مختبر األمن الغذائي
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   3-1 أهم مخرجات مختبر األمن الغذائي

الوظائف
(للعمانيين) 

 اإلنتاج
(مليون طن)

١.٠

 االستثمار الخاص
(مليار ر.ع)

١.٣٥٦٢٧

المبادرات التمكينية = ٢٦

١٠٢  عدد المشاريع

   3-2 أهم مخرجات قطاع الثروة النباتية

 
الوظائف

(للعمانيين) 
 اإلنتاج

(ألف طن)
٢٣١

 االستثمار الخاص
(مليون ر.ع)

٣٤٦.١٣٤١

١٥
الزراعة  اإلنتاج

السياحية 

٤٤
التصنيع

١١٣
 الزراعة

التعاقدية
التسويق

٤٢
 مشاريع
ممكنة

٢

٣٧  عدد المشاريع

   3-3 أهم مخرجات قطاع الثروة الحيوانية

٤
اللحوم
الحمراء

اللحوم
البيضاء

٤١٣
األلبان

٥١
اإلنتاج

التعاقدي
 بيض

المائدة

٤٣
 مشاريع
ممكنة

٣

 اإلنتاج
(ألف طن)

٤١٨

 االستثمار الخاص
(مليون ر.ع)

٣٨٨.٣١٦٧١

 
الوظائف

(للعمانيين) 

٢٩  عدد المشاريع

   3-4 أهم مخرجات قطاع الثروة السمكية

٥
الصيد

والمواني
 االستزراع
السمكي

٤١٠
 التسويق
والصناعات
السمكية

١٣

 اإلنتاج
(ألف طن)

٣٧٢

 االستثمار الخاص
(مليون ر.ع)

٥١٨.٤٣٠٨٢

 
الوظائف

(للعمانيين) 

٢٨  عدد المشاريع
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   3-5 أهم مخرجات قطاع موارد المياه

٤
 السياحة
المائية

 مصانع
مياه

٤٣
أخرى
١

 االستثمار الخاص
(مليون ر.ع)

٣٦.١٥٣٣

 
الوظائف

(للعمانيين) 

٨  عدد المشاريع

   3-6 تنميــة المحافظــات والمــدن المستدامة:انتشــار المشــاريع فــي جميــع 
المحافظــات

٠٣

٠٢

١١ ١
١

١

٠٦

٠٦

٠٣ ٣ ١ ٢

٢ ٢ ٤

٢ ٤
٠

٠١ ٢

٢

٢
٠

٠

٠٤ ٥ ٢٠

٠٢ ٢

حيواني٠

نباتي

مائي

سمكي

الممكنات
تتســم المبــادرات التمكينيــة فــي مختبــر األمــن الغذائــي بالشــمولية والتكامليــة مــع بعضها 
ــب االســتثمارات فــي قطــاع  ــة المناســبة لجل ــر البيئ ــر لتوفي البعــض ومــع مشــاريع المختب

األمــن الغذائــي وتحقيــق أهــداف رؤيــة ُعمــان 2040

   3-7 أهم المبادرات التمكينية المنبثقة عن مختبر األمن الغذائي

 تعزيز الصادرات
والواردات للمنتجات
الغذائية عبر المواني

 العمانية

 مجمع االبتكار
 الغذائي

مراجعة التشريعات
 واالتفاقيات الخاصة

 باالستثمار

 تمكين القوى
 العاملة في

 قطاعات االمن
  الغذاني

االستثمار
في النطاقات

الزراعية 

تحسين
منهجية
اإلحصاء

 سياسية
 ومبادرات
تمويلية

خصخصة الخدمات
 الزراعية ورحلة

 المستثمر

تعزيز تنافسية
المنتج المحلي

 االستراتيجية
الوطنية
للمياه 
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المحور الرابع
المخازن واالحتياطي الغذائي
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تعــد منظومــة األمــن الغذائــي منظومــة شــاملة تتبناهــا الــوزارة وبالتعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة والخاصــة مــن أجــل تحقيــق األمــن الغذائــي االســتراتيجي مــن خــال وضــع 
السياســات والخطــط والبرامــج المتعلقــة بهــا، ورفــع نســب االكتفــاء الذاتــي مــن الســلع 
الغذائيــة األساســية التــي يمكــن التوســع فــي إنتاجهــا محليــًا، وكذلــك الصناعــات الغذائيــة 
ــاري دراســات جــدوى  ــم االنتهــاء مــن تأســيس بعضهــا وج ــي ت ذات القيمــة المضافــة الت
حــول بعضهــا اآلخــر، كمــا تــم االنتهــاء مــن توقيــع اتفاقيــات حكوميــة مــع القطــاع الخــاص 
إلقامــة صوامــع تخزيــن القمــح االســتراتيجي فــي منطقــة الصناعــات الغذائيــة فــي صحــار، 

وفيمــا يلــي أهــم مــا تــم إنجــازه:

الدراسات والبحوث الخاصة باألمن الغذائي
متابعة وتحليل واســـتيفاء تقرير مجلة االيكونمســـت البريطانية الســـنوي حول مؤشر 	 

.)GFSI( األمـــن الغذائي العالمي
متابعة وتحليل واســـتيفاء تقرير منظمة الـ )FAO( الســـنوي حول حالة األمن الغذائي 	 

.)SOFI( والتغذية
تمثيـــل الوزارة في المحافل الدوليـــة واالتفاقيات المبرمة في مجـــال األمن الغذائي 	 

مثل: اتفاقيـــة تجارة الحبوب التابعة لمجلـــس الحبوب العالمي.
إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات حـــول األســـواق العالمية للســـلع الغذائيـــة األساســـية )األرز، 	 

القمـــح، الـــذرة، الشـــعير، فـــول الصويا، الســـكر، اللحـــوم، األلبـــان، الزيـــوت والدهون.
التقريـــر الربـــع الســـنوي حـــول رصـــد األســـعار العالميـــة للســـلع الغذائيـــة األساســـية 	 

ومســـتويات المخزونـــات العالميـــة منهـــا.

اآلليــة المتبعــة فــي تخزيــن وتدويــر الســلع الغذائيــة األساســية للتأكــد مــن عــدم 
فســادها وصونهــا مــن التلــف وآليــات تســويق هــذه الســلع

يتم توفير المخزون االستراتيجي من خارج وداخل سلطنة عمان وفق )3( طرق أساسية:
الشـــراء عن طريق االســـتيراد من الخـــارج، وتخزينه في مخـــازن الـــوزارة وتدويره بالبيع 	 

للوكاء ومن ثم لألســـواق المحلية والمســـتهلكين.
التعاقـــد مع شـــركات محليـــة لتوفير مخزون من ســـلع معينة فـــي مخازنهم وضمان 	 

تدويـــره من قبلهم.
توفير مســـاحات تخزينية لشـــركات محلية الســـتغالها في تخزين مســـتوى معين من 	 

الســـلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشـــركة بنفســـها بتدويرها.
ويتــم تخزيــن الســلع الغذائيــة فــي خمســة مواقــع تابعــة للــوزارة فــي كل مــن محافظــات 
مســقط، ظفــار، جنــوب الشــرقية، شــمال الباطنــة، الداخليــة، ويبلــغ إجمالــي عــدد المخــازن 

المبــردة وغيــر المبــردة )48( مخزنــًا بمختلــف المواقــع كمــا هــو موضــح:

   4-1 عدد المخازن القائمة )48(

شمال الباطنة(١٣)

مسقط (١٨)

الداخلية (٤)

جنوب الشرقية (٩)

ظفار (٤)

اآللية المتبعة للمحافظة على سالمة وجودة المخزون:
فحـــص الســـلع مرتين قبل اســـتيرادها مـــن بلد المنشـــأ ومرة أخرى بعـــد وصولها إلى 	 

ســـلطنة عمان ويتـــم تأمين المخزون مـــن التلف والحريـــق وغير ذلك.
المخـــازن مجهـــزة فنيًا للحفاظ على نوعيات الســـلع التي تتعامل معهـــا الوزارة وذلك 	 

حســـب الخصائص الفيزيائية لكل ســـلعة، ووضع صيانـــة دورية للمخازن.
وضـــع نظـــام لمكافحـــة الحشـــرات للمحافظـــة علـــى ســـامة المخـــزون، وذلك عن 	 

طريـــق مـــواد خاصـــة للتبخيـــر والتطهيـــر والتنظيـــف وفق جـــدول زمنـــي معين.
بلـــغ إجمالـــي مشـــتريات ومبيعـــات الســـلع )األرز، الســـكر، العدس( حســـب الموضح 	 

بالمخطـــط ادنـــاه )4-2(و)3-4(:



الصفحة 22

   4-2 إجمالي كمية المبيعات )2021م(

٨٥٤٠ ٥٢١٢ ١٧٠

األرز

السكر 

العدس

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠

ـن
ط

ــر والجــودة التطوي
حصلــت الــوزارة فــي عــام 2021م علــى صاحيــة االســتمرار بالمحافظــة علــى شــهادة )االيــزو9001( وذلــك فــي مجــال توريــد واســتام وتخزيــن وتدويــر الســلع األساســية تحقيقــًا لألمــن 

الغذائــي.

   4-3 إجمالي كمية المشتريات )2021م(

٥٥٠٠ ٤٠٠٠ ٢٥

األرز

السكر 

العدس

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠

ـن
ط



المحور الخامس
 سالمة وجودة المنتجات الزراعية
 والحيوانية والسمكية والغذائية
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سالمة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية
يمثــل ضمــان ســامة وجــودة الغــذاء هدفــًا رئيســيًا فــي الجهــود الوطنيــة لحمايــة الصحــة 
العامــة لإلنســان وتأميــن الوقايــة الازمــة ودرء المخاطــر المحتملــة عــن المســتهلك وتعزيــز 
ــح  ــرة وفت ــارة الح ــة لانعكاســات المتســارعة للتج ــة للمجتمــع، ومواكب مقومــات الرفاهي
الحــدود وتزايــد عمليــات االســتيراد والتصديــر وإنتــاج وتــداول مختلــف أصنــاف األغذيــة فضــا 

عــن النمــو الســريع لنســق االســتهاك لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع .

   5-1 أهم اإلجراءات المنجزة خالل عام 2021م:

العدد االجراء

39767 عدد اإلرساليات الواردة
5426 شهادة صحية
769 شهادة إعادة تصدير
542 إعتماد بطاقة بيانات إيضاحية
3139 تقارير إختبار

   5-2 إجمالي عينات األغذية والمياه التي تم تحليلها خالل عام 2021م

المختبر المركزي
للصحة النباتية 

+
 مركز ضبط

جودة األسماك

المختبرات
الخاصة

٢٥٥٢٠ ٤٥٢٢

   5-3 البالغات واإلنذارات

التعاميم 
الغذائية

٦

تصدير انذارًا 
غذائيًا عبر نظام 
االنذار الخليجي 
السريع للغذاء

١٤

رصد انذارًا غذائيًا 
عبر نظام االنذار 
الخليجي السريع 

للغذاء

٦٧

وتقــوم الــوزارة بوضــع أســس وقواعــد مراقبــة المنشــآت الغذائيــة ومصانــع األغذيــة 
والميــاه مــن خــال وضــع االشــتراطات الصحيــة للمنشــآت الغذائيــة والتأكــد مــن التزامهــا 
باللوائــح واالشــتراطات المعمــول بهــا ومتابعــة منتجاتهــا باألســواق والتفتيــش الميدانــي 
عليهــا للتأكــد مــن التزامهــا باللوائــح المعمــول بهــا وذلــك حمايــة للمســتهلك، وفيمــا يلــي 

اهــم مــا تــم إنجــازه خــال عــام 2021م:

   5-4 الزيارات الميدانية خالل عام  2021م:

مصانع 
االعالف

٣

مصانع
 الثلج

١٧

مسالخ 
الدواجن وإنتاج 
االلبان والمواد 

الغذائية

١٢

شركات تجهيز 
األسماك 
والسفن 
التجارية

١٠٤

شركات مصانع 
تجهيز وتجميد 

األسماك الحاصلة 
على شهادة ضبط 

جودة

٦٤

حمالت 
تفتيشية 

للمواقع الغير 
المرخصة

٨

سحب عينات 
المياه

١٨٦
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الحجر الزراعي
يتــم فحــص الشــحنات الزراعيــة المســتوردة والمصــدرة والتحقــق مــن ســامتها وخلوها من 
اآلفــات واألمــراض الزراعيــة الحجريــة والخاضعــة لإلجــراءات بحســب قانــون الحجــر الزراعــي 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2004/47( والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )2006/32( مــن خــال مكاتــب الحجــر الزراعــي المنتشــرة فــي معظــم منافــذ 

الدخــول والتــي يبلــغ عددهــا )16( محجــرًا زراعيــًا وغذائيــًا.

   5-5 عدد طلبات تصاريح االستيراد الزراعي الواردة إلى الوزارة )2020-2021م(

االستفسارات 
اإللكترونية

الطلبات 
المرفوضة

الطلبات 
الموافق عليها

الطلبات 
الواردة السنة

280 211 58,095 58,306 2020
479 592 58,530 59,122 2021

334 225 63,507 63,732
متوسط طلبات 

التصاريح خال عام 
واحد

1 1 256 257
متوسط طلبات 

التصاريح خال يوم 
عمل واحد

   5-6 عدد العينات التي تم فحصها حسب نوع التحاليل خالل عام 2021م

مختبرات التحاليل
الكيمائية 

 مختبرات التحاليل
 الحيوية

إجمالي عددالعينات التي
تم فحصها في المختبرات 

١٥,٣٣١٢,٢٠٩١٧,٥٤٠
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   5-7 عدد العينات التي تم فحصها حسب المنافذ خالل عام 2021م

ت
ينا

لع
د ا

عد
 

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠

ميناءمحليحفيت البريمي
السلطان

سوقصاللة
صحار

 مطار
مسقط

خطمة
مالحة

 المدينةصحارالوجاجةالسويق
اللوجستية

٥٨٩٦ ٤٣٣٣ ٣٦١١ ١٥٨٢ ٦٥٧ ٤٩٤ ٣٠٥ ٢٥٤ ٢٣٦ ٩٧ ٥٢ ٢٣٥٨٩٦ ٤٣٣٣ ٣٦١١ ١٥٨٢ ٦٥٧ ٤٩٤ ٣٠٥ ٢٥٤ ٢٣٦ ٩٧ ٥٢ ٢٣٥٨٩٦ ٤٣٣٣ ٣٦١١ ١٥٨٢ ٦٥٧ ٤٩٤ ٣٠٥ ٢٥٤ ٢٣٦ ٩٧ ٥٢ ٢٣٥٨٩٦ ٤٣٣٣ ٣٦١١ ١٥٨٢ ٦٥٧ ٤٩٤ ٣٠٥ ٢٥٤ ٢٣٦ ٩٧ ٥٢ ٢٣

الحجر البيطري
يعتبــر  المختبــر المركــزي للصحــة الحيوانيــة ركيــزة أساســية وداعمــة للخدمــات البيطريــة 
المقدمــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة، حيــث يتــم مــن خالــه تشــخيص األمــراض الحيوانيــة 
بمختلــف مســبباتها ســواء أمــراض فيروســية أو بكتيريــة أو طفيليــه أو غيرهــا, وذلــك مــن 
خــال فحــص العينــات الــواردة مــن محافظــات ســلطنة عمــان المختلفــة، حيــث بلغــت فــي 

ــة فــي العــام 2021م مجملهــا )10584( عين

   5-8 اجمالي العينات الواردة للمختبر من مختلف المحافظات خالل عام 2021م

ت
ينا

لع
د ا

عد
 

٤٥٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠

المحاجرمسندمالوسطىالبريميظفارمسقطالظاهرةالشرقيةالداخليةالباطنة
البيطرية

جهات
اخرى

١٧٩ ١٢ ١٢ ٤٣٤ ١٠٤٦٤٤٨٩ ١٥٧ ٥٥٧ ٣٨٣ ٩٨٨ ٢٣٢٧

   5-9 اجمالي العينات الواردة للمختبر من المحاجر البيطرية

١٠٦ ٣٤٤٥ ١٨٥ ٣٢١ ٤٣٢
٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠

قسم الحجر
وسالمة الغذاء

بمطار مسقط الدولي

 الحجر البيطري
بسعال

 قسم الحجر
وسالمة الغذاء

بالرسيل

شركة البشائر
للحوم

شركات أخرى

ت
ينا

لع
د ا

عد
 

   5-10 اجمالي العينات الواردة من الجهات األخرى

 شؤون البالط
  السلطاني

شرطة عمان
   السلطانية

٪٦٨ ٪٧٩

٪٧

25%٢٥٪ جامعة السلطان
   قابوس 

مسلخ البلدية
 بمحافظة الباطنة 

ــزي  ــر المرك ــة للمختب ــف األقســام التابع ــا فــي مختل ــم إجرائه ــي ت ــارات الت ــدد االختب ــغ ع بل
ــى النحــو الموضــح فــي  ــار خــال 2021م عل ــة فــي مجملهــا )20745( اختب للصحــة الحيواني

ــي. المخطــط البيان
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   5-11 اجمالي اإلختبارات التي تم اجرائها في المختبر خالل عام 2021م

ت
ارا

تب
إلخ

د ا
عد

٣٦٤ ٢٩٣٨٩٣٤ ٧٥٧٨ ٢٢٢٤ ١٣٥٢

٩٠٠٠

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

 مختبر
الطفيليات

 مختبر
ااالمراض
البكتيريا

مختبر
الكيمياء
الحيوية

والسمومة

مختبر
 علم

 األمراض

 مختبر
 المناعة

 مختبر
التقنية
الحيوية
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المحور السادس
 التسويق واالستثمار

الزراعي والسمكي
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الفصل االول
التسويق الزراعي والحيواني

السياســات  اقتــراح  عــن طريــق  الزراعيــة  المنتجــات  بتســويق  للنهــوض  الــوزارة  تهــدف 
والخطــط والبرامــج التســويقية التــي تســاهم فــي تطويــر المنظومــة التســويقية وتنظيــم 
الصــادرات والــواردات للمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة واقتــراح اللوائــح المنظمــة للتســويق 
الزراعــي والصــادرات والــواردات والصناعــات الزراعيــة.  وفيمــا يلــي أهــم مــا تــم إنجــازه خــال 

عــام 2021م:
 

رصد أســـعار الخضروات والفواكه المحلية والمســـتوردة من ســـوق الموالح المركزي 	 
بشـــكل يومي وارســـالها للمســـتفيدين عن طريق البريد اإللكتروني وإضافة األســـعار 

إلى قاعدة بيانات األســـعار.
إعـــداد تقاريـــر لعـــدد )6( من الخضـــروات وهـــي ) الطماطـــم والخيار والفلفـــل الحلو 	 

والجـــح والشـــمام والخـــس المكبب( لدراســـة حركتها في الســـوق المحلـــي ومقارنة 
أســـعار وكميات المســـتورد والمحلـــي منها.

إعداد تقرير أولي لتقدير خسائر اإلنتاج الزراعي جراء اعصار شاهين.	 
إعـــداد تقريـــر حـــول تأثير ارتفاع أســـعار المنتجـــات الغذائيـــة بالتعاون مـــع هيئة حماية 	 

. لمستهلك ا
دراســـة حـــول اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة بيـــن ســـلطنة عمـــان والـــدول والتكتـــات 	 

االقتصاديـــة اإلقليميـــة والعالميـــة وأثرها علـــى التجـــارة الخارجية للمنتجـــات الزراعية 
. نية لعما ا

اعـــداد تقرير ســـنوي )اخطـــارات( حول إلتزامات ســـلطنة عمـــان مع منظمـــة التجارة 	 
العالميـــة فـــي مجـــال الزراعـــة، والدعـــم الـــذي تقدمـــه الحكومـــة في هـــذا المجال 

سنوي. بشـــكل 
المشـــاركة فـــي إعداد تصور اســـتثماري حول مقترح تصدير بعـــض منتجات الخضروات 	 

والفواكـــه الُعمانيـــة إلى روســـيا االتحادية والدول المجاورة لها في فترة الشـــتاء.  
جارى العمل على إعداد مشروع ترويج التمور الُعمانية في األسواق الدولية. 	 
إعـــداد مقترح دراســـة حول تداول بعض المنتجـــات المحلية والمســـتوردة من الخضار 	 

والفاكهـــة فـــي الســـوق المركزي بالموالـــح من حيـــث المعروض والمباع واالســـعار 
وتفضيل المســـتهلك ونســـبة التالف من المعـــروض وغيره.

   66--11 المنافذ التسويقية المنافذ التسويقية

إجمالي 
المبيعات

كميات 
المبيعات طريقة التنفيذ عدد 

المشاركين
فترة 
التنفيذ

اسم  المنافذ 
التسويقية م

بلغت 
 69.856

ريال عماني 
)مايقارب 
70 ألف 
ريالف 
عماني(

تقريبا  5 
طن 

واقعي بالتعاون مع لولو 
هايبرماركت وعمان أفينيوز 

)مول(
34

 23
فبراير – 2 

مارس 
2021

المنافذ التسويقية لبيع 
العسل الُعماني )النسخة 

األولى(
1

بلغت 
49.423 ريال 

عماني

تقريبا 3 
طن

واقعي بالتعاون مع 
مسقط جراند مول  وعمان 

أفينيوز مول وإلكتروني 
)عبر منصة عسل ُعمان 

ومنصة النحال(

55
 31 – 24

أغسطس 
2021م

المنافذ التسويقية لبيع 
العسل الُعماني 
)النسخة الثانية(

2

حوالي 97 
ألف ريال 

عماني

أكثر من 
156 ألف 
كيلوجرام

واقعي بالتعاون مع عمان 
أفينيوز مول 40

22 أكتوبر 
  31 –
أكتوبر 
2021م

المنافذ التسويقية لبيع 
التمور 3

   66--22 المبيعات في المنافذ  المبيعات في المنافذ 

انواع العسل

 مربى العسل

منتجات تجميلية

 خلطات العسل

مكسرات
   العسل 

    مالعق العسل

٪٦٥ ٪١٥

٪٥

٪٣٪١٠
٪٢
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   66--33 المنافذ التسويقية للعسل العماني المنافذ التسويقية للعسل العماني

 كمية العسل المبيعات
المباعة

كمية العسل
الواردة 

 المنصات
االلكترونية

 المنافذ
التسويقية

عدد
النحالين

٤٩٤٢٣
ريال

٣
طن

٨
منصتينطن

٥٥
مشارك

٢
منافذ

الفصل الثاني  

األسواق السمكية واألنشطة التسويقية المرتبطة بها
      66--44 تطور األنشطة التسويقية السمكية تطور األنشطة التسويقية السمكية  

عدد االنشطة
السمكية

١٥٧٣٦

عدد االسواق
السمكية 

٦٢ ٦٢
٢٠٢٠م ٢٠٢١م

تصاريح الدخول
 الناقالت في سوق

الجملة المركزي لالسماك

٣٨٤ ٧٣٢

عدد محالت
بيع االسماك

٧٨٠ ٨٩٣

عدد المصانع
السمكية

٩٣ ١٠٥

عدد االنشطه 
المساندة

للصناعات السمكية

٩٥ ٩٣

عدد التراخيص
بيع األسماك 

٨١٨ ٩٩٣

عدد تراخيص الداللين
لالسماك بالجملة

٢٠ ٢٠

البائعين في
 سوق الجملة

المركزي لالسماك

٢٨٠ ٥٦٩

عدد مقطعي
األسماك

٣٩٢ ٤٥٧

عدد التراخيص في
سوق الجملة المركزي 

لالسماك

٧٧٤ ١٤٤٧

المشترين في
سوق الجملة

المركزي لالسماك

١١٠ ١٤٦

٢٠٢٠م ٢٠٢٠م٢٠٢١م ٢٠٢١م
٢٠٢٠م ٢٠٢١م

٢٠٢٠م ٢٠٢١م
٢٠٢٠م ٢٠٢١م

٢٠٢٠م ٢٠٢١م ٢٠٢٠م ٢٠٢١م

٢٠٢٠م ٢٠٢٠م٢٠٢١م ٢٠٢٠م٢٠٢١م ٢٠٢٠م٢٠٢١م ٢٠٢١م

      66--55 تأهيل وتطوير أسواق سمكية قائمة لعام  تأهيل وتطوير أسواق سمكية قائمة لعام 20212021مم

مصدر 
التمويل الموقف التنفيذي الــــســـــوق م

وزارة المالية
االنتهاء من اعمال التأهيل والتطوير وتشغيل 

السوق .
التكلفة : 50 الف رع

المغسر/
المصنعة 1

شركة دليل 
للنفط

تم زيادة التكلفة الى 60 ألف ريال 
عماني)شركة دليل للنفط(.

تم  إعادة طرح المناقصة وجاري تحليل األسعار 
المقدمة .

ضنك 2

صندوق 
التنمية 
الزراعية 

والسمكية

جاري القيام بأعمال التأهيل والتطوير 
التكلفة : 40 الف رع نسبة اإلنجاز %95 

دماء 
والطائيين 3

تم االنتهاء من اعمال الصيانة والتطوير  
وتشغيل السوق .  ازكي 4

تم البدء بتأهيل الصيانة والتطوير بالسوق 
بكلفة )43489( وتبلغ نسبة اإلنجاز بنهاية العام 

2021م 85 % .
بدية / الغبي 5

تم طرح المشروع للتناقص .
تم اعتماد تحليل عروض األسعار .

اقل عرض ) 50 الف ريال عماني (.

سوق 
الكامل 6

وزارة
المالية

جاري تنفيذ التأهيل والتطوير للسوق بكلفة 
)86 الف ريال (. ريسوت 7

تم االنتهاء من أعمال التأهيل والتطوير 
للسوق  الكلفة ) 99 الف ريال (. قريات 8



الصفحة 31

        66--66 الموقف التنفيذي لمشاريع األسواق السمكية الجديدة ) الموقف التنفيذي لمشاريع األسواق السمكية الجديدة )20212021م( م( 

مصدر 
التمويل الموقف التنفيذي السوق م

شركة تنمية 
نفط عمان

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
البنــاء  بأعمــال  للبــدء  بتاريــخ 22 نوفمبــر 2021م 

للســوق.
 التكلفة : 390 الف رع	 

الرستاق 1

- في انتظار تمويل بناء السوق  العوابي  2

شركة تنمية 
نفط عمان

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
. البنــاء  للبــدء بأعمــال  بتاريــخ 30 أغســطس 2021م 

التكلفة : 375 الف رع	 
ينقل 3

جــاري انهــاء إجــراءات اختيــار موقــع األرض المناســب 
للســوق .

التكلفة : 250 الف رع
الحمراء 4

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
البنــاء.  بأعمــال  للبــدء  2021م  أغســطس   30 بتاريــخ 

التكلفة :  375 الف رع	 
بهاء 5

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
البنــاء. بأعمــال  للبــدء  ينايــر 2022م  بتاريــخ 12 

التكلفة : 270 الف رع	 
ادم 6

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
البنــاء. بأعمــال  للبــدء  ينايــر 2022م  بتاريــخ 12 

التكلفة : 275 الف رع	 
المضيبي 7

وزارة المالية
جــاري انهــاء إجــراءات كروكــي األرض بالمســاحة 	 

للبنــاء. المطلوبــة 
التكلفة : 30 الف رع	 

سمد 
الشأن 8

شركة تنمية 
نفط عمان

جاري العمل للحصول على موقع بديل.	 
التكلفة : 250 الف رع	  هيماء 9

شركة )سي 
سي اينرجي 
ديفالوبمنت(

تم االنتهاء من اعداد المخططات وكراسة 	 
المناقصة.

جاري المراجعة النهائية للمخططات وكراسة 	 
المناقصة.

التكلفة :  120 الف رع  شركة )سي سي اينرجي 	 
ديفالوبمنت(

محوت 10

شركة تنمية 
نفط عمان

تــم توقيــع اتفاقيــة بنــاء الســوق مــع المقــاول 	 
البنــاء. بأعمــال  للبــدء  2021م  نوفمبــر   22 بتاريــخ 

التكلفة 499.140 الف رع .	 
الشويمية 11

وزارة المالية تــم االنتهــاء مــن 65% مــن نســبة اعمــال البنــاء للســوق 
الجديــد .

السيب 
الجديد 12

فالكون  تم تشغيل السوق . بركاء 13

استثمار فــي إجــراءات اســتخراج ملكيــة وكروكــي ارض الســوق 
مــع وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي . العامرات 14

شركة جسور الخاصــة  المخططــات  اعمــال  انهــاء  إجــراءات  فــي 
جســور. مؤسســة  مــع  بالتعــاون  بالســوق  لوى 15

االتفاقيات التي تم التوقيع عليها إلنشاء أسواق جديدة:االتفاقيات التي تم التوقيع عليها إلنشاء أسواق جديدة:
اتفاقية انشاء سوقين لاسماك بواليتي بهاء وينقل.	 
اتفاقيـــة النشـــاء مركـــز االنـــزال الســـمكية بواليـــة شـــليم وجـــزر الحانيات وســـوق 	 

االســـماك بواليـــة الرســـتاق.

   6-7 إصدار تراخيص الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية لعام 2021م: 

اإلجمالي الداللين عدد 
المقطعين عدد الباعة المحافظة م

307 4 115 188 مسقط  1
102 - 22 80 الظاهرة 2
87 - 17 70 الداخلية 3
61 - 8 53 شمال الشرقية 4
73 1 19 53 جنوب الشرقية 5
88 - 28 60 ظفار 6
752 15 248 489 محافظتي الباطنة 7
1470 20 457 993 االجمالي



الصفحة 32

منافذ التسويق السمكي
تعتبــر محــات بيــع  األســماك مــن ركائــز التســويق الســمكي المهمــة، إذ أنهــا تعتبــر النافــذه 
األهــم للتســويق الســمكي باإلضافــة إلــى األســواق الســمكية للمســتهلك المحلــي ممــا 
ســاهم فــي اقبــال المواطنيــن علــى فتــح هــذا النشــاط وزيــادة اعــداد المنافــذ بشــكل 

مضطــرد مــن 292 محــل عــام 2014م الــى 893 محــل نهايــة عــام 2021م .

      6-8 تطور أعداد محالت بيع األسماك خالل الفترة من 2015 إلى 2021م

ي
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٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٣٩٣ ٤٠٢ ٦٥٨ ٦٦٥ ٥٧٣ ٧٨٠ ٨٩٣

   6-9 توزيع منافذ ومحالت بيع األسماك في مختلف محافظات سلطنة عمان

توزيع محالت بيع 
األسماك 2021 م

توزيع محالت بيع 
األسماك 2020 م المحافظة

16 16 مسندم
26 22 البريمي
172 151 شمال الباطنة
59 54 جنوب الباطنة
189 157 مسقط
73 63 الداخلية

39 33 الظاهرة
67 59 شمال الشرقية
183 168 جنوب الشرقية
16 12 الوسطى
53 47 ظفار
893 780 إجمالي عدد محات بيع االسماك

أواًل: نشاط بيع األسماك في نظام استثمر بسهولة:
اجراء عدد )318( طلب من الموافقات في النظام سواءًا للجديد أو للتجديد حتى نهاية 
2021م باإلضافة إلى عدد )87( زيارة/معاينة للمنافذ التسويقية كما هو موضح أدناه:

      66--1010 عدد الزيارات والمعاينات الميدانية للمنافذ التسويقية عدد الزيارات والمعاينات الميدانية للمنافذ التسويقية

عدد
الزيارات/ المعاينات المحافظة

1 مسندم

1 البريمي

2 شمال الباطنة

2 جنوب الباطنة

49 مسقط

3 الداخلية

10 الظاهرة

14 شمال الشرقية

2 جنوب الشرقية

2 الوسطى

1 ظفار
87 إجمالــــــي
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ثانيا: عدد طلبات العمالة الوافدة: -
إنجاز عدد )100( معاملة خاصة بجلب العمالة الوافدة في عام 2021م. و تم تقنين 

الحصول على عدد عامل واحد فقط لكل محل بيع اسماك.

ثالثا: تعمين منافذ بيع األسماك:
الموافقة على تعمين مهنة منافذ بيع األسماك 

 
رابعًا: رقابة األسواق السمكية و سوق الجملة المركزي لألسماك

      66--1111 جهود فريق الرقابة لألسواق السمكية جهود فريق الرقابة لألسواق السمكية

الـــمـــخـــالفات في
 االسواق السمكية

 (٥٤) ٢٠٢٠م
(٥) ٢٠٢١م

 (٢٧) ٢٠٢٠م
 (٢٥) ٢٠٢١م

الزيارات الميدانية 
لالسواق السمكية

كميات الرفض
 واالتالف 

األسواق السمكية
وسوق الجملة المركزي

 الكمية
٤٫٤ طن
(٢٠٢٠م)

 الكمية
٣ طن

(٢٠٢١م)

سوق الجملة المركزي لألسماك
يوضح الجدول أدناه االرتفاع في كميات األسماك المنزلة بالسوق عام 2021م مقارنة 

بالعام الماضي 2020م 

      66--1212 عمليات التداول بسوق الجملة المركزي لألسماك للفترة  عمليات التداول بسوق الجملة المركزي لألسماك للفترة 20202020 - -20212021 م م

2021م 2020م البيان / السنة

3586.3 3290.5 كمية األسماك المنزلة )طن(

2814.9 2560.6 كمية األسماك المباعة )طن(

3,158,266 2670163 قيمة  األسماك المباعة )ر.ع(

56520 40093 عدد معامات البيع المنجزة

186976.644 141309 إجمالي اإليرادات من عمليات التداول بالسوق 
واخرى ) ر.ع (

أكثر األنواع السمكية المباعة بالسوق لعام 2021م
بلغــت كميــات األســماك المباعــة مــن أســماك الشــعري )572( طــــن وهــي األكثــر تــداواًل، 
وتليهــا أســماك الكوفــر بحوالــي )317( طــن، فيمــا احتلــت أســماك األشــخلي المرتبــة 
ــر رابعــًا بـــ )172(  الثالثــة حيــث بلغــت الكميــات المباعــة حوالــي )180( طــن، والصــال الكبي

طـــن والجيــذر خامســًا ب )117( طـــن. 

    66--1313  عدد التراخيص والتصاريح لتداول الثروة المائية الحية بالسوق المركزي لألسماكعدد التراخيص والتصاريح لتداول الثروة المائية الحية بالسوق المركزي لألسماك

اإلجمــالــــي
عدد التراخيص /تصريح

لدخول البيان
الناقالت للبائعين للمشترين

1447 732 569 146 العدد



الصفحة 34

      6-14 تسويق األسماك في محافظة البريمي

القيمة )ر.ع(

كمية األسماك  التي تم شرائها 
من قبل الناقلين من سوق الجملة 
المركزي لالسماك إلى المحافظة 

)طن(

عدد الطلبات للشراء 
والنقل الداخلي 

) سوق البريمي ومحالت 
بيع األسماك(

268655.5 256.44 217

اطـالق منصة بــــحــــار للبيع بالجملة
ويوضح الجدول)6-15( إحصائيات التداول بسوق الجملة المركزي لألسماك عبر منصة 

بـحـار خال عام 2021م

   6-15 إحصائيات التداول بسوق الجملة المركزي لألسماك عبر منصة بـحـار لعام 2021م 

3586.3 طـــن الكميات المنزلة )طـن(

2814.9 طــــن الكميات المباعة )ر.ع(

3,158,266 )ر.ع( إجمالي قيمة التداول

5262 بائع عدد الباعة التجار المتداولين

56520 معاملة عدد معامالت البيع في المنصة

6715 مشتري عدد المشترين التجار المتداولين

24 عدد التجارب الدولية

برامج وفعاليات التسويق السمكي
شهدت محات األسماك توفر كميات مناسبة من األسماك بمختلف أصنافها وبأسعار 

مناسبة وسط زيادة في حركة الشراء واقبال المستهلكيــن على األسماك من خال 
منصة بحار  اإللكترونية لتوفير األسماك المتنوعة. 

      6-16 برنامج التسويق المحلي لعام 2021م

١٢٧٣٤

المشاركين

كمية  األسماك

عدد البرامج

٥٢  الشركات
السمكية

مشروع مراكز تجميع األسماك 
يهــدف المشــروع إلــى رفــع مســتوى جــودة المنتجــات الســمكية مــن خــال تنفيــذ تنظيــم 
التســويق الســمكي فــي مواقــع التجميــع والعمــل علــى وضــع الضوابــط والتشــريعات 
المنظمــة, حيــث تــم اعتمــاد عــدد )10( مواقــع وتــم اســتثمار منهــا عــدد )4( مواقــع تجميــع 
فــي المحافظــات الســاحلية وتمويــل عــدد )1( موقــع, باإلضافــة إلــى  اقتــراح إنشــاء عــدد 

)5( مراكــز تجميــع األســماك فــي محافظتــي جنــوب الشــرقية وظفــار.

شهــــادات تسويق االسماك باألسواق المحلية
      6-17 اجمالي كميات األسماك المصدرة عبر المنافذ البرية لعام 2021م

االجمالي الكمية المصدرة من منفذ الوجاجة الكمية المصدرة من منفذ حفيت

57683 طــن 34885 طن 22798 طن

مالحظة: بيانات أولية مالحظة: بيانات أولية 
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فتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية العمانية للتصدير 
فتــح بعــض األســواق العالميــة كالســوق الروســي والســوق البرازيلــي والســوق الفيتنامــي, 
ــر إلــى الســوق الفيتنامــي ، كمــا تــم   حيــث تــم اعتمــاد تســجيل عــدد )6( شــركات  للتصدي
تســهيل دخــول المنتجــات الســمكية لألســواق البرازيليــة, كمــا تمــت الموافقــة باالعتمــاد  
علــى التصديــر لعــدد )4(شــركات ســمكية وجــاري أخــذ الموافقــات لعــدد )23( شــركة مــن 

الجانــب وجــاري التنســيق لفتــح أســواق ســمكية للســوق الصينــي.  

األسواق السعودية
اعتمــاد قائمــة المصدريــن  فــي الهيئــة العامــة للغذاء والــدواء بالمملكة العربية الســعودية 
الجمالــي  عــدد )526( مصــدر؛ منهــا شــركات تجهيــز األســماك لعــدد )62( شــركة  ، كمــا بلــغ 

عــدد )464( ناقل لألســماك

تصدير المنتجات السمكية عبر شركة المدينة اللوجستية بوالية بركاء
      6-18 عدد حاويات األسماك للشركات المصدرة

2021م البيان
7811 إجمالي كمية حاويات االسماك المصدرة ) بالطن (
89 عدد الشركات  المصدرة
81 عدد الدول المصدر اليها

      6-19 المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية 

الموقف التنفيذي للمشروع  اسم المشروع
تكلفة المشروع: 80 ألف ر.ع 

تأهيل عدد )4( أسواق سمكية وهي: 
سوق األسماك بوالية وادي بني خالد.

سوق األسماك بوالية ضنك.
سوق األسماك بوالية الكامل تم اسناد اعمال التأهيل .

تطوير سلسلة 
التبريد في األسواق 

السمكية

تكلفة المشروع: 116849ريال عماني.
استهداف عدد )25( مستفيد.

توفير مبلغ )4000( ريال عماني للمستحقين للدعم من أصحاب 
سيارات نقل وتسويق الثروات المائية ذات حمولة من )3 طن _ 

10طن( أو 80% من قيمة الجهاز أيهما اقل.
تركيب عدد )23 ( جهاز  وجاري التنسيق مع ناقلين اثنين

مشروع دعم جهاز 
التبريد اآللي

تكلفة المشروع: 160 ألف ر.ع 
تأهيل عدد )3( أسواق سمكية وهي: 

سوق األسماك بوالية دماء والطائيين جاري اعمال التأهيل .
سوق األسماك بوالية إزكي  تم التأهيل .

سوق الغبي لألسماك بوالية بدية  جاري اعمال التأهيل .

رفع كفاءة وتطوير 
3 أسواق سمكية

تكلفة المشروع: 184120ر.ع 
موقع التنفيذ: األسواق السمكية )صحار /قريات/السيب/

مصيره/ دبا( واألسواق السمكية بالمحافظات.
المستفيدين وأعدادهم: العاملين باألسواق السمكية 

المستهدفة: 
عدد )71( مراقبي األسواق السمكية.

عدد )25( موظف يعمل بمنظومة التسويق السمكي.
عدد )24( دالل والوظائف المساندة له بمؤسسات الداللة.

التسويق اإللكتروني 
في األسواق 

السمكية

تكلفة المشروع : )180,000  ر.ع(  
مواقع التنفيذ : مناطق االنزال في المحافظات )مسقط، 

الباطنة، الشرقية، الوسطى وظفار(.

مشروع التتبع 
للمنتجات السمكية

الفصل الثالث
االستثمار الزراعي والحيواني

عملــت الــوزارة علــى وضــع وتنفيــذ المقترحــات المرتبطــة بأهدافهــا فــي مجــال تطويــر 
االســتثمار فــي قطاعــات الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة وذلــك عــن طريــق اســتهداف وتشــجيع 
ــاج المباشــر أو  القطــاع الخــاص لاســتثمار فــي القطــاع ســواء باألنشــطة المتعلقــة باإلنت
أنشــطة الخدمــات الضروريــة المرتبطــة بهــا, ويمكــن إيجــاز مــن تــم إنجــازه خال عــام 2021م 

علــى النحــو التالــي:
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مشاريع االستثمار الزراعي
      6-20 المشاريع اإلستثمارية للقطاع الزراعي )مخرجات مختبر األمن الغذائي (

المشاريع قيد التنفيذ م

صوامع صحار 1

وحدة تصنيع الذرة 2

مشروع تكرير السكر  3

تعبئة وتغليف عسل النحل  4

مشروع طحن الحبوب الزيتية  5

توسعة شركة المطاحن العمانية 6

مركز التكنولوجيا الزراعية والغذائية 7

مصنع للبقوليات والبهارات والبطاطا المقلية 8

مشروع االلواح الصحية/ شركة المطاحن العمانية 9

مشروع المنتجات الجاهزة ) premix( للطبخ/ شركة المطاحن العمانية 10

إقامة منظومة متكاملة إلنتاج وتسويق الخضروات والفواكه )عدا التمور( 
عن طريق:

- إنشاء 4 مراكز تجميع
- إنشاء 3  مراكز تجمع وتغليف

11

إنشاء 80 متجر للبيع بالتجزئة للخضروات و الفواكه والمأكوالت العمانية 
الطازجة )فريش مارت( 12

إنشاء و إدارة  9  أسواق مركزية نموذجية للمنتجات الزراعية )أسواق 
المزارعين( في عواصم المحافظات بما فيها سوق الموالح للبيع بالتجزئة 13

      6-21 اعداد كراسات المزايدة لطرح األراضي التابعة للوزارة

المشاريــــــــــع الزراعيــــــــــــة

عــــــــدد الكراسات المـــــــــوقع المـشـــــــــروع م

7 ظفار

مشــاريع مخطــط )بيثنــة(، إلنشــاء مــزارع 
الفاكهــة  ألشــجار  متكاملــة  نموذجيــة 
)الحمضيــات( وتصنيــع منتجاتهــا بواليــة 

ثـــمريت

1

7 شمال الشرقية لزراعــة  تكاملــي  مشــروع  إنشــاء 
ت  ا و لخضــر ا 2

1 جنوب الشرقية المشــروع المتكامــل لزراعــة الخضــروات 
ــة ــة الثاني ــة الكامــل المرحل بمنطق 3

1 مســــــــندم ــة التابعــة إلدارة الزراعــة  المزرعــة التجريبي
ــة  ــروة الحيواني والث 4

1 البريمــــــي  )6( وتشــغيل  وإدارة  إنشــاء  مشــروع 
بمحضــة كحــل  بمســور  مناحــل  5

1 شمال الباطنة إلنتــاج  اســتثماري  مشــروع  إنشــاء 
بالخابــورة والفاكهــة  الخضــروات  6

1 جنوب الباطنة مشروع مخطط المغسر  بالمصنعة 7

1 الداخلية إدارة وتشــغيل وحــدة عصــر زيــت الزيتــون 
بالجبــل االخضــر 8
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المشاريــــــــــع الحـــــيوانيـــــــة

3 شمال الشرقية
إنشــاء مشــروع اســتثماري لتربيــة وتســمين الدجــاج 
 / فــدان   )476( الاحــم   / فــدان   )238( الاحــم، 

)714( فــدان، بواليــة المضيبــي
1

1 شمال الشرقية مشــروع اســتثماري لتربيــة واكثــار الماشــية وزراعــة 
االعــاف بالمضيبــي 2

1 شمال الشرقية
ــوب  ــة االبقــار الحل إنشــاء مشــروع اســتثماري لتربي
إلنتــاج الحليــب الطــازج ومنتجــات االلبــان وزراعــة 

االعــاف  بواليــة المضيبــي
3

1 مســـــــقط
مشــروع اقامــة انشــطة اســتثمارية ذات عاقــة 
ــر التجميعيــة بمنطقــة حيــل الغــاف بواليــة  بالحظائ

ــات قري
4

1 مســـــــقط
مشــروع إنشــاء ســوق متكامــل للماشــية بموقــع 
العامــرات محافظــة  بالعامــرات واليــة  الملتقــى 

مســقط  
5

1 البــــريمي
ــزء مــن االرض  إقامــة مجمــع بيطــري متكامــل بج
التابعــة للمديريــة العامــة للزراعــة والثــروة الحيوانيــة 

بالبريمــي
6

1 الداخــــلية البيطــري  المستشــفى  وتشــغيل  وإدارة  تجهيــز 
أدم بواليــة  البشــائر  بمنطقــة  لإلبــل  7

1 البريمــــي
الماشــية  لتربيــة  اســتثماري  مشــروع  إنشــاء 
وزراعــة االعــاف باســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي 

لجــة لمعا ا
8

30 عـــــــــــــــدد الكـــــراســات

طلبــات تقييــم دراســات الجــدوى لصغار المســتثمرين للحصول على أراض بحق االنتفاع

      6-22 عدد الطلبات حسب المحافظة ونوع المشروع

مشروع 
زراعي

مشروع 
حيواني عدد المشاريع المحافظة م

1 - 1 البريمـي 1

5 4 9 الداخلية 2

3 1 4 الظاهرة 3

14 15 29 جنوب الباطنة 4

10 5 15 شمال الباطنة 5

2 2 4 جنوب الشرقية 6

9 10 19 شمال الشرقية 7

3 2 5 ظفار 8

5 4 9 مسقط 9

4 5 9 لم تحدد  10

56 48 104 عــــدد المشـــــــاريع
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      6-24 اإليرادات من نشاط )الداللة( ببعض األسواق السمكية المعتمدة
 

رسوم اإليجارات السنوية )ر.ع( الـــســــوق م
70015 سوق االسماك بوالية دبا 1

6000 سوق االسماك بوالية قريات 2

720 سوق السيب لمؤسسات الداللة 3

620 سوق شناص لمؤسسات الداللة 4

727 سوق  صحار لمؤسسات الداللة 5

802 سوق الخابورة لمؤسسات الداللة 6

227 سوق الرستاق  لمؤسسات 
الداللة 7

443 سوق السويق لمؤسسات الداللة 8

217 سوق بركاء لمؤسسات الداللة 9

3612 سوق صور لمؤسسات الداللة 10

139 سوق لوى لمؤسسات الداللة 11

364 سوق صحم لمؤسسات الداللة 12

13100 سوق مصيرة لمؤسسات الداللة 13

600 سوق األسماك بوالية مدحا 14

97586 الــمـجـــــمـــــوع 15

 الفصل الرابع
االستثمار في القطاع السمكي 

االستثمار في مجال إدارة وتشغيل األسواق السمكية واألنشطة التسويقية

   6-23 نمو استثمارات التسويق السمكي خالل الفترة من )2016-2021م( 

٣٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٠
٢٠١٦

٤١٣٦٨

٧٢٩١٤٫٨
٧٧٦٩١٫٤

١١٢٠٧٠٫٨
١٩٢٦٩١٫٨

٣٢٧٦٢٢٫٥

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

ع )
 ر.

ة (
يم

لق
ا
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االستثمارات في مجال إدارة التسويق السمكي بنظام الداللة باألسواق السمكية

تتيح الائحة تحصيل ما نسبته )5%( من إجمالي قيمة المبيعات تستخلص منها )%1( 
لصالح الوزارة ونسبة )4%(لصالح مؤسسة الداللة

      6-25 بيانات األسواق السمكية من الداللة
 

حصة ما نسبة  
1% من الداللة

حصة ما نسبة  
5% من الداللة

إجمالي 
المبيعات اســــــم السوق م

2464.7 12323.5 246470 سوق السيب 1
24221.579 121,107.895 2422157.900 سوق قريات 2
6530.75 32653.75 653081.6 سوق دبا 3

3969 19845 396900.09 سوق مصيرة 4
326.667 1633.335 23666.7 سوق بركاء 5
3169.755 15848.775 316975.470 سوق السويق 6

338.959 1694.795 33895.860 سوق الرستاق 7

5014.627 25073.135 501462.690 سوق الخابورة 8

2769.840 13849.200 276984 سوق صحم 9

362.073 1810.365 36207.250 سوق صحار 10

794.073 3971.250 79425 سوق لوى 11

930.605 4653.025 93060.500 سوق شناص 12

6954.066 34770.33 695406.2 سوق صور 13

2464.7 12323.5 246470 سوق السيب 14

57846.69 289234.36 5775693 المجموع )ر.ع(

      6-26 االستثمار في األراضي المخصصة لألسواق السمكية ومراكز تجميع 
األسماك

 
قيمة اإليجار 
السنوي )ر.ع( نوع االستثمار م

16804 إنشاء وإدارة مشاريع استثمارية بأرض سوق جعان بني بو علي 1

2500 إنشاء وإدارة مشاريع استثمارية بأرض سوق بدبد 2

800 أرض مركز تجميع األسماك في سويح بوالية جعان بني بو علي 3

7000 مبنى سوق التجزئة لألسماك بسوق صور بوالية صور 4

5100 أرض مركز تجميع األسماك منطقة هيتام بوالية الدقم 5
5000 أرض مركز تجميع األسماك منطقة رأس مدركة بوالية الدقم 6

2520.960 أرض مركز تجميع األسماك منطقة شربثات بوالية شليم وجزر 
الحانيات 7

39724.960 المجموع

االستثمار في نشاط )وحدات إنتاج الثلج( باألسواق السمكية
      6-27 اإليرادات من وحدات إنتاج الثلج ببعض األسواق السمكية

 
5172 وحدة تصنيع الثلج بسوق األسماك بسناو 1

2400 وحدة تصنيع الثلج بسوق األسماك بالثرمد 2

2400 مصنع الثلج بسوق األسماك السويق الجديد 3

1800 وحدة تصنيع الثلج بسوق األسماك بلوى 4

1800 وحدة تصنيع الثلج بسوق األسماك بشناص 5

1800 وحدة تصنيع الثلج بسوق األسماك بعبري 6

1320 موقع مخصص لوحدة إنتاج الثلج بسوق مصيرة 7

16692 المجموع
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      6-28 اإليرادات من نشاط مخازن التبريد وملحقاته باألسواق السمكية
 

قيمة اإليجار السنوي 
)ر.ع( نوع االستثمار م

7200 مخازن التبريد وملحقاته بوالية نزوى 1

600 مخزن تبريد األسماك بسوق مصيرة 2

2232 مخازن التبريد بسوق األسماك بعبري 2 3

10032 المجموع

االستثمار في نشاط طاوالت عرض وبيع األسماك باألسواق السمكية 
      6-29 اإليرادات من نشاط طاوالت عرض األسماك

 

استثمار 
(٥) طاوالت عرض األسماك

 بسوق دبا

قيمة اإليجار السنوي

٦٠٠ (ر.ع)

االستثمار في المحالت التجارية القائمة باألسواق السمكية
      6-30 اإليرادات من نشاط المحالت التجارية القائمة ببعض األسواق السمكية

 

قيمة اإليجار 
السنوي )ر.ع( اســـــم المشروع م

3600 محل شوي بسوق صحار 1

3600 محل شوي بسوق صحار 2

840 محل  بيع الخضروات والفواكه بسوق األسماك بوالية دماء 
والطائيين 3

1235.4 محل رقم 1 بسوق  السويق الجديد مقهى 4

1235.4 محل رقم 2 بسوق السويق الجديد محل شوي األسماك 5

1467 محل رقم 4 بسوق األسماك بعبري 6

1467 محل رقم 5 بسوق األسماك بعبري 7

1296 محل رقم 6 بسوق األسماك بعبري 8

2400 محل بسوق ازكي 9

17140.8 المجموع



الصفحة 41

االستثمار في وحدات الرقابة والتفتيش
      6-31 اإليرادات من نشاط المحالت التجارية القائمة ببعض األسواق السمكية

 
قيمة اإليجار 

السنوي 
لألرض )ر.ع(

اســــم المشروع م

20000
ــر  ــات تصدي ــة وتفتيــش حاوي إنشــاء وتشــغيل وإدارة وحــدة رقاب
واســتيراد األســماك ومنتجاتهــا والمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة 

بواليــة لــوى منطقــة غضفــان.
1

50000
مشــروع إنشــاء وتشــغيل وإدارة وحــدة رقابــة وتفتيــش حاويــات 
الغذائيــة  والمــواد  ومنتجاتهــا  األســماك  واســتيراد  تصديــر 

بمحافظــة ظفــار.
2

18000
مشــروع تجهيــز وتشــغيل وإدارة وحــدة رقابــة وتفتيــش حاويــات 
الغذائيــة  والمــواد  ومنتجاتهــا  األســماك  واســتيراد  تصديــر 

بمحافظــة الوســطى بواليــة الدقــم.
3

88000 الــمـجــمــوع

المشاريع المطروحة في المزايدات خالل عام 2021م
   6-32 األراضي الخاصة باألسواق السمكية ومراكز تجميع األسماك والبنى 

  األساسية:
الموقف 
التنفيذي الــمــوقــع م

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك بمنطقة  هيتام بوالية الدقم 1

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك برأس مدركة بوالية الدقم. 2

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك بمنطقة خويمه بوالية جعان بني 
بو علي 3

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك بالسويح بوالية جعان بني بو علي. 4

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك بشربثات بوالية شليم وجزر 
الحانيات. 5

تم االسناد أرض مركز تجميع األسماك بمنطقة حاسك بوالية سدح. 6

تم االسناد مخزن التبريد بسوق األسماك بوالية مصيره 7

تم االسناد وحدة إنتاج الثلج بسوق األسماك بوالية مصيرة 8

إعادة طرح مقهى بسوق الجملة لألسماك بالفليج 9

إعادة طرح محات سوق األسماك بوالية عبري 10

تم االسناد مخزن التبريد سوق األسماك بوالية عبري 11

تم االسناد مصنع إنتاج الثلج سوق األسماك بوالية عبري 12

سيتم إعادة 
الطرح

أر ض مركز تجميع األسماك بمنطقة جويرة بوالية جعان بني 
بو حسن. 13

تم الطرح أرض مركز تجميع األسماك صقلة بوالية جعان بني بو علي. 14

توقيع االتفاقيات

توقيـــع إتفاقيـــة إنشـــاء وإدارة وتشـــغيل وحدة تفتيـــش وفحص حاويات وشـــاحنات 	 
تصدير واســـتيراد األســـماك ومنتجاتها والمنتجـــات الزراعية والحيوانيـــة في محافظة 
ظفار مع شـــركة ظفار للخدمات اللوجســـتية، ســـيقام المشـــروع على مساحة 5000 

مربع. متر 
توقيـــع إتفاقيـــة إنشـــاء وإدارة وتشـــغيل مشـــاريع إســـتثمارية بـــأرض مركـــز تجميـــع 	 

األســـماك بمنطقـــة الســـويح بواليـــة جعـــان بنـــي بوعلي مع شـــركة فـــوق القمة 
لإلستشـــارات والخدمـــات حيـــث ســـيقام المشـــروع علـــى مســـاحة 5000 متـــر مربع.



الصفحة 42

االستثمار في مجال الصناعات السمكية
    6-33 عدد الموافقات للمصانع السمكية واألنشطة المساند لها

2021م 2020م نوع النشـــاط

56 12 تغليف وتجميد األسماك

1 1 تعليب األسماك

1 2 مشروع متكامل )تغليف وتجميد/ تعليب 
األسماك + مسحوق وزيت السمك(

2 1 مسحوق وزيت السمك

1 0 تكرير الزيت لاستهاك اآلدمي

1 0 أعاف سمكية

9 1 تمليح وتجفيف األسماك

5 3 إنتاج وتسويق الثلج

76 20 اإلجمالي

المحور السابع
القطاع الزراعي (النباتي)

تطور عدد المصانع السمكية القائمة 
      6-34 تطور عدد المصانع السمكية القائمة واألنشطة المساندة لها

 

2021م 2020م نوع النشـــاط

المصانع السمكية

87 82 تغليف وتجميد األسماك

4 3 تجهيز وتغليف األسماك على السفن العائمة

2 2 تعليب األسماك

11 9 مسحوق وزيت السمك

1 1 منتجات برجر السمك ......الخ

105 97 اإلجمالي

األنشطة األخرى

157 36 أنشطة تمليح وتجفيف األسماك

93 95 إنتاج وتسويق الثلج



المحور السابع
القطاع الزراعي (النباتي)



الصفحة 44

الفصل األول
إدارة وإستخدام األراضي الزراعية

ــون فــدان, وتقــدر  ــة للزراعــة تقــّدر بنحــو )5.5( ملي تتوفــر فــي ســلطنة عمــان أراضــي قابل
مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي الحيــازات بحوالــي )355( ألــف فــدان, والمســتغلة 
لغايــة 2020م بنحــو )257( ألــف فــدان وذلــك مرتبــط بمــدى توفــر الميــاه؛ لــذا كثفــت 
الــوزارة جهودهــا خــال العــام 2021م للبحــث عــن أراضــي زراعيــة جديــدة تتوفــر فيهــا حصــص 
إســتخدام  تنظيــم  إلــى  باإلضافــة  الجديــدة؛  االســتثمارية  المشــاريع  الســتحداث  مائيــة 

ــا.  األراضــي وحمايته

تنظيم إستخدام األراضي الزراعية
اإلجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنظيم إستخدام األراضي الزراعية:-

اللوائح والقوانين المنظمة إلستخدام األراضي الزراعية
مراجعة الئحة تنظيم استخدام األراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم) 84 / 2020(. 	 
ترشيق وتبسيط مسار طلبات تنظيم استخدام األراضي الزراعية ) ورشة لين (.	 
التنســيق مــع الجهــات المختصــة لعمــل نظــام الكترونــي يربــط الجهــات الحكوميــة ذات 	 

العاقــة لتســهيل وتســريع وتبســيط ســير اإلجــراءات .
تعديل النطاقات الزراعية وغير الزراعية واستحداث نطاقات جديدة 

تنفيــذ عــدد مــن الدراســات وبموجــب تلــك الدراســة تــم رفــع عــدد مــن النطاقــات الزراعيــة 
والحضريــة لــكل واليــة الــى وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي  لاعتمــاد  وتفاصيلهــا 

كاالتــي :

      7-1 عدد الدراسات المرفوعة لإلعتماد
 

عدد الدراسات المحافظة
59 شمال الباطنة
21 جنوب الباطنة
3 ظفار
12 شمال الشرقية
16 البريمي
5 الظاهرة
8 الوسطى

124 المجموع

دراسة بعض القرى الواقعة ضمن نطاق االفالج المندثرة
تعمــل الــوزارة بموجــب المــادة رقــم )30( مــن الئحــة تنظيــم اســتخدام األراضــي الزراعيــة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2020/84( بدراســة بعــض القــرى الواقعــة ضمــن نطــاق 

ــرة وعمــل مقترحــات ونطاقــات بهــذه القــرى. األفــاج المندث

معامالت تنظيم إستخدام األراضي الزراعية
بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )2020/84( بلــغ عــدد المعامــات التــي تــم البــت فيهــا خــال 
عــام 2021م نحــو )473( معاملــة، والجــدول يوضــح الطلبــات حســب مختلــف محافظــات 

ســلطنة عمــان:

     7-2 معامــالت تنظيــم اســتخدام األراضــي الزراعيــة التــي تــم البــت فيهــا خــالل 
عــام 2021م

 

عدد الطلبات التي تم 
البت فيها  المحافظة م

156 شمال و جنوب الباطنة 1

67 شمال و جنوب الشرقية 2

115 الداخلية 3

38 مسقط 4

61 الظاهرة 5

24 ظفار 7

4 مسندم 8

8 البريمي 9

473 االجمالي



الصفحة 45

الفصل الثاني
النخيل

يعتبــر القطــاع الزراعــي أحــد أهــم األنشــطة اإلقتصاديــة التــي إمتهنهــا العمانيــون، ويعــول 
علــى هــذا القطــاع المســاهمة فــي تحقيــق نســب اإلكتفــاء الذاتــي مــن الســلع الغذائيــة 
المنتجــة فــي ســلطنة عمــان، ويشــكل حجــم اإلنتــاج الزراعــي مــا نســبته )80%( مــن إجمالــي 
اإلنتــاج المحلــي مــن المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة بســلطنة عمــان، وفيمــا يلــي اهــم مــا 

تــم إنجــازه:
مشروع الحقول التجارية:

ــة ال  ــل منظمــة بمســاحات اقتصادي ــة مــن زراعــات النخي ــار ة عــن حقــول نموذجي وهــو عب
تقــل عــن )5( افدنــة بهــدف تنميــة قطــاع النخيــل وتعزيــز اإلنتــاج ورفــع جــودة التمــور بدعــم 
ــل الزراعــة  ــة قب ــد األرض الزراعي ــط كتمهي ــم توزيعهــا بشــروط وضواب ــث يت ــوزارة حي مــن ال
مــن خــال تهيئــة الحفــر المناســبة والزراعــة علــى مســافات مثاليــة بيــن الشــتلة واألخــرى 
وتركيــب نظــام ري حديــث لألشــجار ممــا يســهم فــي الحفــاظ علــى مصــدر المــاء وديمومــة 

المشــروع.
مشروع اإلحالل والتجديد:

ــة والمتقدمــة فــي العمــر  ــة فــي اإلنتاجي ــدة المتدني ــل تمــور المائ ــى إحــال نخي يهــدف إل
بنخيــل تمــور مائــدة عاليــة اإلنتاجيــة والنوعيــة، وتقليــص أعــداد أشــجار نخيــل تمــور التصنيــع 
بأشــجار نخيــل تمــور المائــدة؛ باإلضافــة إلــى إعــادة تنظيــم أعــداد النخيــل القائمــة بإعــداد 
نخيــل تمــور المائــدة المتميــزة، ويعتبــر مختبــر الزراعــة النســيجية أحــد المصــادر الرئيســية 

ــه تنفيــذ مشــروع االحــال. المنتجــة لفســائل النخيــل التــي يتــم مــن خال
وقــد اعتمــد مــا يقــارب )8055( فســيلة لتنفيــذ الحقــول التجاريــة و)2000( فســيلة فــرض 

لتنفيــذ مشــروع اإلحــال والتجديــد.
ــة  ــة المرحل ــذ حقــول تجاري ــن تقدمــوا للحصــول علــى تنفي ــن الذي ــه فــإن عــدد المزارعي وعلي
ــغ عــدد الفســائل المعتمــدة لهــم  ــة للموســم )2022/2021 م( )36( مــزارع وقــد بل الثاني

)7900( فســيلة بإجمالــي )84.21( فــدان

      7-3 كمية البذور والتقاوي المحسنة)كجم( وعدد شتالت الفاكهة الموزعة على المزارعين
 

بذور وتقاوي )كجم( شتالت )عدد( المحافظة
500 - البريمي

7601.5 1153 الداخلية
350 - مسقط

600)قمح( 672 مسندم
1600 4760 شمال الباطنة

      7-4 عــدد الحقــول اإلرشــادية المنفــذة لــدى المزارعيــن ومســاحتها )فــدان( 
حســب المحافظــة

 
المساحة )فدان( العدد المحافظة

10 10 البريمي
120.5 247 الداخلية

2 فدان و 15 قيراط 2 مسقط
13 13 مسندم

32.9 63 شمال الباطنة

ــوزارة ومســاحتها        7-5 عــدد البيــوت المحميــة المدعومــة )مفــرد( مــن قبــل ال
)فــدان( فــي محافظــة مســندم 

مسندم
٣



الصفحة 46

      7-6 عدد الخاليا ومربي النحل والعسل المنتج لعام 2021م
 

كمية 
اإلنتاج 
)كجم(

عدد الخاليا عدد مربي النحل المحافظة م

6645 1433 148 مسقط 1

239680 30900 772 شمال الشرقية 2

130376 49772 1651 الداخلية 3
 10159 2159 184 البريمي 4

14814 4938 552 ظفار 5

229130 22913 855 شمال الباطنة 6
139020 13902 739 جنوب الباطنة 7
153729 20548 796 الظاهرة 8
4023 867 58 مسندم 9

927576 147432 5755 اإلجمالي

      7-7 عدد األنشطة االرشادية الزراعية حسب المحافظات لعام 2021م
 

مسقط مسندم الداخلية البريمي نوع النشاط
10 624 1995 2080 زيارات مزارعي البرامج اإلرشادية

45 724 3179 1490 زيارات مزارعين آخرين

140 620 16918 3847 زيارات مكتبية
3 34 42 2 ندوات واجتماعات ارشادية
1 - 14 2 أيام الحقل
0 - 0 2 معارض زراعية

55 48 2003 234 عدد بطاقات الحيازة الزراعية 
المستخرجة

      7-8 نــوع وعــدد التقنيــات الحديثــة التــي تــم نشــرها علــى المزارعيــن فــي 
البريمــي محافظــة 

 

نوع التقنية
حراثات يدوية

البريمي
٣٨

الفصل الثالث
البحوث الزراعية

تســاهم البحــوث الزراعيــة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي وذلــك مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن 
البحــوث والدراســات المتخصصــة لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه اإلنتــاج الزراعــي والعمــل 
ــي وتحســين  ــاج النبات ــادة اإلنت ــذ البحــوث لزي ــم تنفي ــث يت ــن, حي ــج للمزارعي ــى نقــل النتائ عل
جــودة المنتجــات الزراعيــة ورفــع قيمتهــا المضافــة ، وفيمــا يلــي البرامــج البحثيــة الزراعيــة 

المنفــذة خــال عــام 2021م:

ورفــع  الزراعيــة  المنتجــات  جــودة  النباتــي وتحســين  اإلنتــاج  تحســين  بحــوث   .1
المضافــة قيمتهــا 

1-1 مقارنة كفاءة تبريد المحلول المغذي في البيوت المحمية المبردة والشـــبكية 
علـــى نمو وإنتاج محصول الخيار فـــي الزراعة المائية خالل الصيف

أشــارت النتائــج إلــى زيــادة اإلنتــاج عنــد تبريــد المحلــول المغــذي فــي البيــوت المحميــة )3.2 
طن/للبيــت( مقارنــة بالبيــوت الشــبكية )2 طن/للبيــت( خــال فتــرة الــذروة فــي فصــل 

ــف )يونيو-أغســطس(.  الصي
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1-2 تأثيـــر إضافـــة األوزون في الحـــد من األمراض ورفـــع إنتاجية الخيـــار في البيوت 
المحميـــة المبردة خـــالل فصل الصيف

أظهــرت النتائــج وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــات بالنســبة لعــدوى أمــراض البيثيــوم. 
ــر أنــه لــم ياحــظ وجــود فــروق فــي محتــوى الكلوروفيــل. أعطــت المعالجــة بــاألوزون  غي

إنتاجيــة أعلــى )4.4 طــن /للبيــت( مــن تلــك التــي لــم يتــم إضافــة األوزون إليهــا.

1-3 تأثيـــر الـــرش )Beta Naphthoxy  ( علـــى إثمـــار الطماطم فـــي الزراعة المائية 
)النظـــام المغلق( فـــي البيوت المحميـــة المبردة

أشــارت النتائــج إلــى الزيــادة فــي عــدد الثمــار ووزن الثمــرة لــكل مجموعــة زهريــة فــي جميــع 
التركيــزات بالمقــارن مــن الشــاهد )بــدون رش(. وقــد أعطــى التركيــز 2 مــل أعلــى انتــاج )3.8 

طن/للبيــت المحمي(.

1-4 تقييـــم أصنـــاف القمـــح الطري )قمـــح الخبز( فـــي محافظتي الداخليـــة وجنوب 
قية  لشر ا

أظهرت األصناف ) أكســاد 1406 ، أكســاد 1400، أكســاد 1444 ، أكســاد 1434( تفوقًا من 
حيــث حاصــل وزن الحبــوب والتــي أعطــت ) 5.26 ، 5.09 ، 5.05، 4.89 )طــن / هكتــار ( علــى 
التوالــي مقارنــة بالشــاهد المحلــي )وادي قريــات 110 ( والــذي أعطــى )4.97طــن / هكتــار 
(  . فــي حيــن أشــارت النتائــج فــي محطــة البحــوث الزراعيــة بالكامــل والوافــي إلــى وجــود 
فروقــات لــوزن الحبــوب )طــن /هكتــار( ، وقــد أعطــى الصنــف )أكســاد 1422( أعلــى حاصــل 

لــوزن للحبــوب )4.71 طن/هكتــار(.
1-5 تقييم أصناف من الشعير في محافظة جنوب الشرقية

أشــارت النتائــج إلــى وجــود فروقــات بيــن األصنــاف للصفــات التــي تــم دراســتها ، حيــث 
كانــت معــدالت اإلنتــاج لحاصــل الحبــوب متقاربــة لمعظــم األصنــاف والتــي أعطــت أكثــر 
مــن )4 طــن / للهكتــار( ، وقــد أعطــت )9( أصنــاف إنتاجــا يفــوق الشــاهد المحلــي )جمــاح 

ــار(.   ــف )أكســاد1772()4.8 طن/هكت ــوب للصن ــاج للحب ــى انت ــث كان أعل 98( ، حي

1-6 تقييم أصناف محصول الكينوا تحت ظروف محافظة ظفار 
 Amarilla Marangani  ,( الكينــوا وهــي  تقييــم خمســة أصنــاف مــن محصــول  تــم 
Amarilla Sacaca , Blanca de junin  ,  Kancolla, Salcedo INIA ( فــي مزرعــة 
الزراعيــة بصالــة لموســمين )2019-2020( و)2020-2021( . أظهــرت  البحــوث  محطــة 
ــي  ــى فــي الموســم الزراع ــت أعل ــوب كان ــة لحاصــل وزن الحب ــدالت اإلنتاجي ــج أن مع النتائ

الثانــي)2021/2020م(  الزراعــي  بالموســم  مقارنــة  )2020/2019م(  األول 
)4.10طن/هكتــار(  الحبــوب  وزن  حاصــل  بلــغ  حيــث    ،)Salcedo INIA ( ماعــدا صنــف 
للموســم األول فــي حيــن كان االنتــاج ) 3.93 طن/هكتــار( للموســم بالثانــي ، مــن جانــب 
آخــر ســجلت أربعــة أصنــاف فــي الموســم الزراعــي األول )2020/2019م( معــدال أعلــى 

لحاصــل وزن الحبــوب )3,86 – 4.62 طــن /هكتــار( ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك أثبتــت جميــع 
األصنــاف المزروعــة مائمتهــا للظــروف المناخيــة لمحافظــة ظفــار .

1-7 تقييـــم  فتـــرات الجزات )مواعيـــد الجزات( لمحصول البونيـــكام تحت نظام الري 
بالرش

أشــارت نتائــج التحليــل لخمــس جــزات ألربعــة مواعيــد مختلفــة عــدم وجــود فروقــات بيــن 
األصنــاف ومواعيــد الجــزات لجميــع الصفــات المدروســة، وُســجل أعلــى معــدل لحاصــل وزن 
العلــف األخضــر عنــد الموعــد الثانــي )25 يــوم ( مــن الزراعــة والــذي بلــغ )23.59 طــن /
هكتــار(  لــكا الصنفيــن ، بينمــا بلــغ حاصــل وزن العلــف الجــاف للصنــف سوبرممباســا لألربــع 
جــزات )5.525،  6.813 ،5.132،  4.539طــن/ هكتــار(. مــن النتائــج الســابقة إتضــح بــأن 

أنســب موعــد للجــز خــال الفتــرة الصيفيــة لــكا الصنفيــن بعــد 25 يــوم مــن الزراعــة.

1-8 تقييـــم إنتاجيـــة وجودة بعض أصناف الفلفل البـــارد تحت ظروف البيت المحمي 
المبرد  غير 

أشــارت النتائــج الــى وجــود فروقــات معنويــة فــي اإلنتــاج، عــدد الثمــار فــي المتــر المربــع 
ومتوســط وزن الثمــرة )جــم( . أعطــى صنــف الفلفــل الهجيــن )دامايــك( أعلــى إنتاجيــة )2.3 
طن/البيــت المحمــي( والصنــف )كاليفورنيــا ونــدر( أقــل إنتاجيــة )1.4 طن/البيــت المحمــي(.

)
1-9 تقييم إنتاجية بعض أصناف البصل المستورد والمحلي تحت ظروف الحقل 

أشــارت النتائــج الــى وجــود فروقــات معنويــة بيــن األصنــاف مــن حيــث اإلنتــاج ومتوســط 
ــي  ــف )تكســاس أيرل ــع. أعطــى البصــل صن ــر المرب ــة )جــم( وعــدد األبصــال للمت وزن البصل
جرانــو( أعلــى إنتاجيــة )5.6 طن/فــدان( والصنــف )جولــد بيــور( أقــل إنتاجيــة 1.7 طن/فــدان

.
1-10 تقييم إنتاجية وجودة بعض أصناف الكوسة تحت ظروف الحقل 

أشــارت النتائــج الــى وجــود فروقــات معنويــة فــي اإلنتــاج ومتوســط وزن الثمــرة )جــم( بينما 
ــر المربــع. أعطــت أصنــاف  لــم ياحــظ وجــود فروقــات معنويــة فــي عــدد الثمــار فــي المت
الكوســة )أصايــل أف1, أنيتــا أف1( أعلــى إنتاجيــة )13.2 - 13 طن/فــدان( علــى التوالــي 

بينمــا الصنــف )1212( أقــل إنتاجيــة 7.5 طن/فــدان.

1-11 دراســـة تأثيـــر مســـافات الزراعـــة علـــى نمـــو وإنتاجيـــة بعـــض اصنـــاف األمبـــا 
المســـتوردة بمحافظـــة شـــمال الباطنـــة 

أوضحــت نتائــج دراســة تأثيــر مســافات الزراعــة )6 م*5 م و 4 م*5 م( علــى نمــو وإنتاجيــة 
أصنــاف أالمبــا )“الفونــس” ، “النجــرا”، “دشــهري”، “برماســي” و”روس”(  إلــى وجــود تبايــن 
معنــوي بيــن األصنــاف فــي جميــع الصفــات الثمريــه مــن حيــث  وزن وطــول وعــرض الثمــرة 
وكذالــك الحموضــة ونســبة المــواد الصلبــة الذائبــة . أعطــى الصنــف روس متوســط وزن 
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ــى  ــاف فــي كا المســافتين )364.4جــم , 345.9 جــم( عل ــة االصن ــة ببقي ــر مقارن ثمــرة أكب
ــر متوســط وزن ثمــرة فــي كا المســافتين  ــف دشــهري اصغ ــا ســجل الصن ــي , بينم التوال

)190.4جــم , 174.3 
ــراوح متوســط الحموضــة بالنســبة للمســافة )6م × 5م( مــا بيــن )  جــم( علــى التوالــي . ت
ــن ) 0.18 الــى 0.28( لمســافة الزراعــة )4م×5م(.  ــن تراوحــت بي 0.20  الــى 0.34(  فــي حي
تراوحــت نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة بيــن االصنــاف فــي مســافتي الزراعــة بيــن %17.2 – 
19.3% حيــث ســجل الصنــف دشــهري )18.9%( اعلــى نســبة مــواد صلبــة ذائبــة للمســافة 
)6م × 5م( بينمــا ســجل الصنــف النجــرا )19.3%( اعلــى نســبة مــواد صلبــة ذائبــة للمســافة 

)4م×5م(.

1-12 دراســـة تأثيـــر أصول المانجو عديـــدة األجنة على نمو وإنتاجيـــة وجودة أصناف 
المستورد  المانجو 

اشــارت النتائــج الــى تفــوق الصنــف زعفــران/ كربــاو)Carabao( مــن حيــث ارتفــاع الشــجرة 
)282 ســم( وســمك الســاق )22.4 ســم( وحجــم المجمــوع الخضــري )11.6 م³( . كمــا 
اوضحــت النتائــج الــى عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن االصنــاف مــن حيــث ارتفــاع الشــجرة 
ــت  ــن 140- 282ســم , بينمــا كان ــاف بي ــراوح متوســط ارتفــاع األشــجار لمختلــف األصن , وت
هنــاك فروقــات معنويــة فيمــا يتعلــق بســمك الســاق وحجــم المجمــوع الخضــري ، فقــد 
تــراوح متوســط ســمك الســاق بيــن 9.0 – 22.4 ســم , حيــث اعطــى الصنــف زعفــران/ 
تنيــرو/  الصنــف  بينمــا  ســم(   22.4( الســاق  لســمك  متوســط  اكبــر   )Carabao(كربــاو
كربــاو)Carabao( اعطــى اقــل متوســط ســمك الســاق )9.0 ســم( . امــا فيمــا يتعلــق 
 )Carabao(بمســتوى حجــم المجمــوع فقــد اشــارت النتائــج الــى ان صنــف زعفــران/ كربــاو
كان اكثــر كثافــة للمجمــوع الخضــري )11.6 م³( مقارنــة مــع بقيــة االصنــاف يليــه الصنــف 
برايــد  كنســنجتون  بنجلــورا/  كان  حيــن  فــي   , م³(   4.43(  )Carabao(كربــاو بنجلــورا/ 

)Kensington Pride( أقلهــا حجمــا )1.57 م³(.

1-13 دراسة تقييم أصناف التين تحت ظروف محافظة شمال الباطنة 
أوضحــت النتائــج إلــى تفــوق الصنــف تيــن مــوازي علــى جميــع االصنــاف مــن حيــث الصفــات 
الثمريــة . كذلــك اشــارت النتائــج الــى وجــود فــروق معنويــة بيــن االصنــاف فــي جميــع 
ــن 25.1- 40.2  ــاف بي ــراوح متوســط وزن الثمــرة لمختلــف األصن ــة, حيــث ت الصفــات الثمري
جــم. , فقــد ســجل الصنــف تيــن مــوازي اكبــر وزن ثمــرة )40.2 جــم( يليــه الصنــف تيــن احمــر 
)37.2 جــم( بينمــا ســجل الصنــف تيــن ابيــض اقــل وزن للثمــرة )25.1 جــم( . كذلــك اشــارت 
النتائــج الــى تفــوق الصنــف تيــن مــوازي مــن حيــث طــول الثمــره )4.5 ســم( بينمــا الصنــف 
تيــن محلــي 1 )3.7 ســم( كان االقــل . فــي حيــن تراوحــت نســبة المــواد الصلبــة بيــن )18.1 
% - 19.7 %( , حيــث اعطــى الصنــف تيــن مــوازي اعلــى نســبة )19.7%( بينمــا الصنــف تيــن 

احمــر كان اقــل نســبة )%18.1(. 

1-14 دراسة تقييم أصناف الجوافة تحت ظروف محافظة شمال الباطنة 
أوضحــت النتائــج الــى تفــوق الصنــف لكانــو -49 علــى جميــع األصنــاف األخــرى مــن حيــث 
الصفــات الخضريــة. كذلــك اشــارت النتائــج الــى عــدم وجــود تبايــن معنــوي بيــن األصنــاف 
فيمــا يتعلــق بارتفــاع الشــجرة وحجــم المجمــوع الخضــري، بينمــا كانــت هنــاك فروقــات 
معنويــه بيــن االصنــاف بالنســبة لســمك الســاق. فقــد تــراوح متوســط ارتفــاع االشــجار بيــن 
132 إلــى 268 ســم ، حيــث ســجل الصنــف لكانــو-49 أعلــى ارتفاعــا )268 ســم( يليــه الصنــف 
ــاع )132 ســم(. بالنســبه  ــل فــي االرتف ــر أق ــف أصف ــا الصن ــاد ســفيدا )183ســم( بينم الهب
لســمك الســاق فقــد ســجل الصنــف الهبــاد ســفيدا اكبــر ســمك )20 ســم( بينمــا الصنــف 
ابيــض أقــل فــي نســبة الســمك )7.3 ســم(.اما بالنســبة لمســتوى حجــم المجمــوع الخضــري 
ــر  ــج الــى ان صنــف لكانــو-49 كان أكث ــراوح بيــن 1.4 م³ – 15.7 م³ ، وأشــارت النتائ فقــد ت
ــف  ــه الصن ــرى يلي ــاف األخ ــة األصن ــة مــع بقي ــة للمجمــوع الخضــري )15.7 م³( مقارن كثاف

الهبــاد ســفيدا )4.2 م³( ، فــي حيــن كان الصنــف أصفــر أقلهــا حجمــا )1.4 م³(.

1-15 دراســـة تقييـــم أصناف القمـــح المحلية والمســـتوردة تحت ظـــروف محافظة 
شـــمال الباطنة 

خــال الموســم 2021 ارتفعــت انتاجيــة معظــم األصنــاف ليحقــق الصنــف المحلــي جبريــن 
قريــات 125  المحلــي وادي  الصنــف  تاهــا  )4.85 طن/فــدان(  انتاجيــة  أعلــى متوســط 
)4.37 طن/فــدان( والصنــف المســتورد مــن الجزائــر بشــير )4.35 طن/فــدان(. كمــا وجــدت 
الدراســة ان 20 صنــف مــن االصنــاف المزروعــة قــد حققــت متوســط انتاجيــة أعلــى مــن )2 

طــن للفــدان(. 

1-16 مشروع جمع وتوصيف أصناف الموز المحلية
تــم تجميــع )122 صنــف/ ســالة( مــن المــوز مــن مختلــف المحافظــات. حيــث زرعــت جميــع 
ــة بصحــار خــال عــام )2020-2021(كمــا جمعــت  هــذه الســاالت بمحطــة البحــوث الزراعي
بيانــات الوصــف المظهــري لألصنــاف وجــاري تنفيــذ الوصف الجيني لها. المشــروع بالشــراكة 
مــع مركــز مــوارد بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ومســتمر العمــل حاليــا 

علــى اســتكمال التوصيــف المظهــري والجينــي للمدخــات الوراثيــة للمــوز المحلــي.
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2 تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه و اســتغالل الميــاه غيــر التقليديــة فــي اإلنتــاج 
الزراعــي

2-1 أداء محصول الشوفان العلفي تحت ظروف مياه الصرف الصحي المعالجة 
ثالثيا

أشــارت النتائــج إلــى عــدم  وجــود فروقــات بيــن األصنــاف لمعظــم  الصفــات التــي تــم 
دراســتها، حيــث بلــغ متوســط حاصــل وزن العلــف األخضــر ألصنــاف الشــوفان الثاثــة ) 
ــي.  ــار( علــى التوال الروســي واألوكرانــي واألســترالي ( هــي  ) 63.4 ،62.9،62.5طــن /هكت
تــم  أخــذ عينــات مــن التربــة علــى أعمــاق مختلفــة وعينــات النبــات ألصنــاف الشــوفان 
المزروعــة  المرويــة بميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ثاثيــًا وســيتم تحليلهــا مخبريــا بغــرض 

ــادرة.  ــة والعناصــر الن ــادن الثقيل ــي مــن المع ــوى الكيميائ ــى المحت ــرف عل التع

2-2 تقييـــم صنفيـــن مـــن محصـــول الكينـــوا تحـــت مســـتويات مختلفة مـــن المياه 
لحة لما ا

ــة  ــاه المالح ــاف ومســتويات  المي ــن األصن ــات بي ــود فروق ــى وج ــل إل ــج التحلي أشــارت نتائ
ــري بمســتويات الملوحــة  ــد ال ــار( ، عن بالنســبة لمتوســط حاصــل وزن الحبــوب )طــن /هكت
)6 و 9و 12 ديسيســمينز/ م( بلــغ وزن الحبــوب فــي الموســم األول )4.25، 3.26 ،  3.47 
طــن /هكتــار، علــى التوالــي( مقارنــة بالشــاهد  )1 ديسيســمينز/م( )4.50 طــن /هكتــار( ، 
بينمــا انخفضــت اإلنتاجيــة فــي الموســم الثانــي لنفــس األصنــاف الــى )2.05 ، 2.53 و  2.65 
طن/هكتــار( علــى التوالــي مقارنــة عنــد الــري بالشــاهد  )1 ديسيســمينز/م( والــذي أعطــى  
)3.15 طــن /هكتــار( ، أثبــت الصنفيــن  )Amarilla Sacaca و INIA Salcedo( ( مقاومــة 
جيــدة لمســتويات مختلفــة مــن الميــاه المالحــة وبالتالــي يمكــن التوصيــة بزراعتهمــا علــى 

مســتوى ملوحــة مــن ) 9-12 ديسيســمينز/ م(.

2-3 تقييم أداء وأنتاجية محصول البونيكام  تحت مستويات ملوحة مختلفة
أوضحــت نتائــج التحليــل إلــى عــدم وجــود فروقــات معنويــة بيــن األصنــاف ومســتويات 
الملوحــة  لجميــع الصفــات التــي تــم دراســتها قــي التجربــة. كمــا أوضحــت النتائــج أن أعلــى 
متوســط لحاصــل وزن المــادة الخضــراء كانــت للجــزة األولــى عنــد الــري بمســتويات الميــاه 
المالحــة )9,18,12 ديسيســمينز/م( وهــي )30.48، 27.43 و19.43 طن/هكتــار( بالتوالــي

ــار( ــى متوســط لحاصــل وزن المــادة الخضــراء للجــزة الثانية)26.29طن/هكت بينمــا كان أعل
عنــد الــري بمســتوى مــن الميــاه المالحة)15ديسيســمينز/م(، مــن جانــب آخــر أشــارت النتائــج 
أن أعلــى متوســط لحاصــل وزن المــادة الجافــة كانــت للجــزة األولــى عنــد الــري بمســتويات 
الميــاه المالحــة )9,12,18 ديسيســمينز/م( وهــي )12.9، 9.52 و7.24 طن/هكتــار( بالتوالــي 
. بينمــا كان أعلــى متوســط لحاصــل وزن المــادة الخضــراء للجــزة الثانيــة )9.52طــن /هكتــار( 

عنــد الــري بمســتوى مــن الميــاه المالحــة )15ديسيســمينز/م(. 

3 بحوث اإلدارة المتكاملة لآلفات واألمراض النباتية
3-1 برنامج البراءة الصحية للحمضيات.

تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى وجــاري تنفيــذ المرحلــة الثانيــة. نجــح المشــروع فــي إنتــاج 
بعــض اصنــاف الحمضيــات مثــل صنــف برتقــال بســرة، برتقــال فلنشــيا، جريــب فــروت أحمــر 
برتقــال هاملــن. وجــاري التنســيق مــع منظمــة الفــاو للحصــول علــى أصنــاف جديــدة مــن 

مصــادر موثوقــة.

3-2 دراسات بحثية على مرض مكنسة الساحرة
تهــدف هــذه التجربــة إلــى دراســة انتقــال مســبب مــرض مكنســة الســاحرة فــي أجــزاء أشــجار 
الليمــون العمانــي خــال مختلــف مواســم العــام باســتخدام تقنيــة Real time PCR تــم 
ــة  ــات منهــا بصفــة دوري ــع العين ــم تجمي ــة مــن خمــس محافظــات يت ــار عــدد)12( والي اختي
كل ثاثــة أشــهر حيــث تــم جمــع حتــى األن عــدد )216(عينــة حتــى اآلن وجــاري اســتخاص 
الحمــض الرايبــوزي الســتكمال بقيــة التحاليــل. تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل مجلــس 
البحــث العلمــي واالبتــكار بمبلــغ)20 ألــف ريــال عمانــي(، وبالشــراكة مــع مختصيــن مــن 

جامعــة الســلطان قابــوس.

3-3 التقييـــم االقتصـــادي ألثر مرض مكنســـة الســـاحرة على الليمـــون العماني على 
المزارعين

تهــدف الدراســة إلــى تقييــم مــدى الجــدوى االقتصاديــة لزراعــة الليمــون العمانــي فــي 
المــزارع المصابــة بمــرض مكنســة الســاحرة. وذلــك بتقييــم نســبة انتشــار اإلصابــة فــي عــدد 
ثاثــة حقــول بشــكل دوري كل ثاثــة أشــهر بالشــراكة مــع قســم اقتصــاد المــوارد الطبيعيــة 

بجامعــة الســلطان قابــوس. تســتمر هــذه الدراســة حتــى نهايــة 2022م.

3-4 تقييم مقاومة أصول وأصناف الحمضيات لألمراض
يهــدف المشــروع الــى دراســة مــدى مقاومــة ســتة أصــول مــن أصــول الموالــح المختلفــة 
لمــرض مكنســة الســاحرة علــى الليمــون العمانــي. تــم تطعيــم عــدد مــن األصــول بطعــوم 
مــن أشــجار حاملــة للمســبب المرضــي وســيتم تقييــم هــذه األصــول باســتخدام تقنيــة 
Real-time PCR. المشــروع غيــر ممــول حتــى اآلن والســعي جــار فــي البحــث عــن مصــدر 

تمويــل خــال الفتــرة القادمــة.

3-5 نتائج تقييم مقاومة أصناف الموز لمرض بنما حقليا
أظهــرت النتائــج أن صنفــي فهيــا 3 وفهيــا 21 كانــت أكثــر تحمــل لإلصابــة بالمــرض حيــث أن 
)95%( و)84%( مــن النباتــات المزروعــة لصنفــي فهيــا 3 وفهيــا 21 علــى التوالــي لــم تتأثــر 
باإلصابــة بالمــرض. أظهــرت التجربــة حساســية صنفــي ويليامــز وجراندنييــن لإلصابــة بالمــرض 
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حيــث ظهــرت أعــراض الذبــول كلــي لمعظــم النباتــات فــي اقــل مــن ســتة أشــهر مــن الزراعــة 
بنســبة )94%( و )89%( لصنفــي  جراندنييــن والويليامــز علــى التوالــي.

3-6 تقييم كفاءة المصائد المختلفة في جذب حشرات سوسة النخيل الحمراء 
Rhynochophorus ferrugineus

أوضحــت النتائــج تفــوق مصيــدة الشــاهد علــى جميــع أنــواع المصائــد األخــرى فــي التجربــة 
ــاده )95 حشــرة(  ــم اصطي ــي مــا ت ــغ إجمال ــث بل ــد اســتخدام الفرمــون Chemtica ، حي عن
مقابــل )77 حشــرة( مــع مصيــدة القمــع و)56 حشــرة( مــع مصيــدة صحــار. بالرغــم مــن 
تفــوق المصيــدة الذكيــة عنــد اســتخدام الفرمــون crop IQ Technology UK عــن مصيدة 
القمــع والشــاهد )52 و43 و27 حشــرة علــى التوالــي( إال أن عــدد الحشــرات التــي اصطيادهــا 
ــود  ــج بوج ــا تشــير النتائ ــر مــع الفرمــون Chemtica. كم ــد أكب ــواع المصائ ــف أن مــع مختل

فــارق كبيــر مــع اســتخدام الطعــم )93 حشــرة( مقارنــة مــع)16 حشــرة( بــدون الطعــم. 

3-7 مسح األعداء الحيوية لحشرة سوسة النخيل الحمراء 
تــم تســجيل أنــواع مختلفــة مــن األعــداء الحيويــة مــع سوســة النخيــل الحمــراء، حيــث تــم 
تعريــف نــوع واحــد مــن العناكــب المصاحــب لجميــع أطــوار حشــرة سوســة النخيــل الحمــراء، 
وتســجيل ثــاث أنــواع مــن الحشــرات وشــرانق سوســة النخيــل الحمــراء، وتــم تعريــف نــوع 
ــات  ــواع الفطري ــة ليرقــات وشــرانق السوســة وهــو مــن أن ــات المصاحب واحــد مــن الفطري
ــوع مــن  ــد مــن اآلفــات الحشــرية ون المســتخدمة علــى مــدى واســع فــي مكافحــة العدي

ــة.   ــودا الممرضــة علــى الشــرانق والحشــرات الكامل النيمات

      7-9 األعداء الحيوية المصاحبة لحشرة سوسة النخيل الحمراء
 

الموقع الطور النوع الجنس نوع العدوى 
الحيوية

صحار وصحم اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة غير معروف غير معروف العناكب

الخابورة البيض غير معروف غير معروف الحشرات 
)Earwing(

صحار وصحم اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة alceae Physiphora الحشرات 

)Diptera(

صحار وصحم اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة vestitus Eumerus

الموقع الطور النوع الجنس نوع العدوى 
الحيوية

صحار وصحم اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة Phoridae

الرستاق اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة ruficornis Sarcophaga

الحمراء اليرقات والشرانق 
والحشرات الكاملة anisopliae Metarhizium الفطريات

صحم 
والخابورة

الشرانق والحشرات 
الكاملة synpapillata Teratorhabditis النيماتودا

3-8 تجربة مبيدات سوسة النخيل الحمراء 2021 
تــم تجربــة 3 مبيــدات مختلفــة لغــرض معرفــة كفــاءة المبيد في القضاء عل حشــرة سوســة 
النخيــل الحمــراء بداخــل النخلــة المصابــة تــم تنفيــذ التجربــة فــي واليــة صحــم والبريمــي 
كانــت المبيــدات المســتخدمة فــي التجربــة )مبيــد ســومثيون ,مبيــد اريتــور ومبيــد عضــوي 

»مســتخلصات نباتيــة(، وكانــت النتائــج كالتالــي

      7-10 عــدد أشــجار  النخيــل التــي تمــت معالجتهــا بمختلــف المبيــدات التــي تمــت 
دراســتها ونســبة التعافــي مــن اإلصابــة مــع كل معاملــة.

 

مبيد عضوي اريتور سومثيون

المصاب المعالجة المصاب المعالجة
المصاب 

بعد 
العاج

المعالجة الموقع

0 3 0 3 0 3 البريمي 

3 5 0 5 1 5 صحم1

0 7 2 7 صحم2

3 15 0 8 3 15 المجموع

80 100 80 نسبة 
التعافي )%( 
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3-9 مسح اآلفات الحشرية على محاصيل الخضروات 
بيــن المســح الحقلــي وجــود تنــوع فــي عــدد اآلفــات الحشــرية المنتشــرة فــي الحقــول. كانت 
الذبابــة البيضــاء األعلــى انتشــارا حيــث تــم جمعهــا مــن )63 مزرعــة(, تليهــا حشــرة التربــس تــم 
جمعهــا مــن )50 مزرعــة(، بينمــا كانــت دودة الحشــد وحفــارات الســاق والحشــرات القشــرية 

الثلجيــة األقل انتشــارًا. 

3-10 رصد ومراقبة اآلفات المرضية في محصول القرعيات بسلطنة عمان عمان        
كشــفت نتائــج مســح )2020-2021( أن اصابــات النمياتــودا تتفــاوت فــي شــدتها فــي جميــع 
الواليــات حيــث ان الســويق والمصنعــة كان لهمــا أعلــى معــدالت اإلصابــة باألنــواع األربعــة 
مــن النيماتــودا، بينمــا تباينــت االصابــات فــي الواليــات األخــرى.  و ســجلت كل مــن صالــة 
وثمريــت أقــل نســبة إصابــة بالنيماتــودا، بينمــا ســجلت بــركاء أعلــى معــدل إصابــة بينماتــودا 

 Rotylenchulus sp

4 بحوث تربية وإكثار نحل العسل 
4-1دراسة تأثير تربية النحل المستأنس في ثالث أنواع من صناديق التربية 

تشــير النتائــج المقارنــة لمــدة ثاثــة أشــهر )بيــن بدايــة التجربــة شــهر أغســطس وأخــر شــهر 
نوفمبــر( إلــى وجــود زيــادة ملحوظــة فــي كميــة انتــاج العســل والبيــض وحضنــة الشــغاالت 
فــي الطوائــف صناديــق الخشــب، حيــث بلــغ زيــادة نســبة العســل )15.18( لطوائــف صناديــق 
الخشــب مقابــل )7.01 و 5.95( لطوائــف صناديــق الفــوم والباســتيك علــى التوالــي، 
وزيــادة فــي متوســط نســبة حبــوب اللقــاح لــكل مــن الباســتيك والفــوم بمقــدار )15.73(
و )12.47(علــى التوالــي ولــم تكــون هنالــك زيــادة ملحوظــة لطوائــف صناديــق الخشــب.

4-2دراسة مقارنة بين طوائف النحل الثابتة والمتنقلة للمراعي المتوفرة 
شــهدت محافظــة ظفــار تغيــر إيجابــي فــي نســب التغيــرات لمنتجــات الطوائــف، ويوضــح 
فــي معــدل حبــوب اللقــاح فــي الطوائــف التــي تــم نقلهــا لمحافظــة ظفــار بنســبة تصــل ل 
)155%( مقارنــة مــع طوائــف النحــل فــي واليــة الرســتاق والتــي شــهدت انخفــاض بنســبة 
تصــل ل )9%(. وتعــد الزيــادة فــي العســل للفتــرة الزمنيــة التــي شــملتها الدراســة متقاربــة 

)31.7%( و)40.8%( لطوائــف نحــل فــي واليــة الرســتاق ومحافظــة ظفــار علــى التوالــي.

الفصل الرابع
الوقاية من األمراض واآلفات النباتية

أواًل: اإلدارة المتكاملة لمكافحة دوباس النخيل
ُتعتبــر حشــرة دوبــاس النخيــل مــن أهــم وأكثــر اآلفــات الحشــرية التــي تصيــب النخيــل فــي 
ــى  ــة عل ــات والحشــرات الكامل ــة الحوري ــة تغذي ــة نتيج ســلطنة عمــان وتحــدث أضــرارًا بالغ

العصــارة النباتيــة وإفرازهــا مــادة عســلية علــى األوراق والثمــار والتــي تتجمــع عليهــا األتربــة 
والفطريــات ممــا تــؤدي إلــى إضعــاف النخلــة وتدنــي إنتاجيتهــا وفــي هــذا المجــال تــم تنفيــذ 

اآلتــي:

توريد مبيدات لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي والخريفي 2021م	 
توريد مبيد باالمر المباشر لعمليات المكافحة 	 
اسناد توريد مكائن رش ضغط عالي	 
اسناد تنفيذ اعمال الرش الجوي للجيل الربيعي للعامين 2022 و2023 م. 	 
طرح مناقصة توريد مبيدات لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي والخريفي 	 

2022م

ثانيًا: برنامج مكافحة حشرة دوباس النخيل للعام 2021م:
      7-11 الجيل الربيعي للعام 2021م.

 
اعمال الرش األرضي لمكافحة  حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي 2021 

كمية المبيد 
المستلم باللتر اسم المبيد المستلم   المساحة المعالجة  

بالفدان المحافظة

600 EC %2.5 دلتا مثرين

4537 400الداخلية  )Decis expert( EC %10 دلتا مثرين

1500 )SuperDelta( EC %2.5 دلتا مثرين

600 EC %2.5 دلتا مثرين
3004 محافظتي 

1600الشرقية  )Decis expert( EC %10 دلتا مثرين

900 EC سومي ألفا( اسفنفالوريت( 371 محافظتي 
الباطنة

1000 EC %2.5 دلتا مثرين 1565 الظاهرة

600 EC %2.5 دلتا مثرين 179 البريمي
400 EC %2.5 دلتا مثرين 100 مسندم
1200 EC %2.5 دلتا مثرين 904 مسقط 

8800 لتر - 10660 فدان االجمالي 
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      7-12 الجيل الخريفي للعام 2021م.
 

اعمال مكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي 2021 
كمية المبيد 
المستهلكة 

باللتر

كمية المبيد 
المستلم باللتر

اسم المبيد 
المستلم  

المساحة 
المعالجة  

بالفدان
المحافظة

2307 1700 دلتا مثرين %2.5 
)SuperDelta( EC 2307 الداخلية

373
600 دلتا مثرين %2.5 

)SuperDelta( EC
503 جنوب 

الشرقية
100  Decis %10 دلتا مثرين

)expert( EC

949 1500 دلتا مثرين %2.5 
)SuperDelta( EC 3633 شمال 

الشرقية

تــم معالجــة مســاحة 1035 فــدان فــي محافظــة شــمال الشــرقية  و مســاحة 450 فــدان 
بمحافظــة الداخليــة بواســطة الطائــرات المســيرة بــدون طيــار.

ثالثًا: برنامج اإلدارة المتكاملة آلفات النخيل
توريد مبيدات لمكافحة اآلفات الفطرية )3750 لتر(

رابعًا: اإلدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء
توريد احتياجات حقلية لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء لعدد)21( مادة مسندة.	 
استئجار عدد )40( سيارة دفع رباعي.	 
توريد المواد الجاذبة عدد)100.000( فرمون, عدد)100.000( كيرمون.	 
توريد كمية )2500( لتر من المبيدات.	 
ادراج والية الســـنينة  بمحافظة البريمي و والية ازكي بمحاقظة الداخلية  ضمن مناطق 	 

الحجـــر الزراعي في القرار الوزاري رقم )2021/52( الصادر بتاريخ )2021/4/22(م.
اكتشـــاف االصابـــة فـــي والية الســـيب  فـــي قرية الخـــوض البـــاد وتم اعـــان الوالية 	 

منطقـــة حجر زراعي فـــي القرار الـــوزاري رقـــم )2021/238(  الصادر بتاريـــخ )2021/11/24(م 
اصـــدار قرار وزاري بإعادة هيكلة  لجنة االدارة المتكاملة لحشـــرة سوســـة النخيل الحمراء 	 

وذلك بتاريخ )2021/12/12(م .

خامسَا: مكافحة الجراد الصحراوي
   7-13 عدد المسوحات المنفذة والمساحات المستكشفة بمختلف محافظات 

سلطنة عمان
 

٣٣٤ ٧٢٩ ٥٨١ ٤٧٩ ٦٠ ١٠١٢٦ ٨٥ ١٣٩٥١٧٨٦ ٦٥٠

مسندم

تار
هك

بال
ة 

شف
تك

س
لم

ة ا
اح

س
لم

ا

البريمي شمال
الباطنة 

جنوب
الباطنة 

مسقط الداخلية الظاهرة شمالظفار
الشرقية

جنوب
الشرقية

١٢٠٠٠

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠

اإلجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الجراد الصحراوي:
توريد كمية )12000( لتر من المبيدات	 
توريد مستلزمات وأدوات الوقاية والسامة لمشروع مكافحة الجراد الصحراوي	 
توريد معدات وآالت الرش وقطع الغيار	 
طرح مناقصة  توريد مبيدات لمكافحة الجراد الصحراوي  .	 
طرح طلب شـــراء مســـتلزمات وادوات الوقاية والســـامة لمشـــروع مكافحة الجراد 	 

الصحـــراوي    فـــي التناقص االلكترونـــي )رقم 5/2021(  .
نفـــذت الوزارة  عمليات مســـح واستكشـــاف للجـــراد  في واليات محافظتي شـــمال 	 

الباطنـــة والبريمـــي شـــملت قرابـــة )20(  موقع خـــال الفترة مـــن  7-6 / 12 / 2021 
وذلـــك بعـــد االنـــواء المناخيـــة )شـــاهين( التـــي تعرضـــت لهـــا ســـلطنة عمـــان فـــي 

2021/10/8
إصدار عدد )12(  نشرة شهرية  والخاصة بوضع الجراد الصحراوي بسلطنة عمان .	 

سادسًا: إدارة المبيدات
االســـتمرار في مشـــروع تســـجيل المبيدات وتم اســـتام )78( طلب لتسجيل مبيدات 	 

مـــن شـــركات محليـــة مختلفـــة ليصبح العـــدد الكلـــي للملفـــات المقدمة للتســـجيل 
)538( ملـــف، كما تم تســـجيل )87( مبيـــد ليصبح اجمالي المبيدات المســـجلة( 244 ) 

، ورفضـــت اللجنة ملف تســـجيل واحد .
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العمـــل علـــى برنامج بيـــان الجمركـــي )Bayan( فـــي الحصول علـــى تصاريح اســـتيراد 	 
المبيـــدات للشـــركات المرخصـــة في هـــذا المجال.

 رفع مقترح لتعديات على الائحة التنفيذية لقانون المبيدات.	 
اصدار عدد )269( تصريح لمبيدات مختلفة بالكميات التالية:	 

      7-14 أنواع وكميات المبيدات المستوردة.
 

الكمية )كيلوجرام /لتر( نوع المبيدات المستوردة م

حشري 293365.6  1

فطري  97158  2

عشبي 18400 3

عناكبي 8670 4

نماتودي 6500 5

صحة عامه 152434 6

قوارض 46680 7

 147000 النمل االبيض 8

بيطري 149500 9

حشري/عناكبي 43660 10

مواد فعالة 2935 11

حيوي 0 12

1850 فرمون/كرمون 13

تبخير 239360 14

اإلجمالي العام 1207512.6

سابعًا: إدارة األسمدة ومحسنات التربة:
اصدار عدد )245( شهادة تسجيل أسمدة ومحسنات التربة.	 
اصدار عدد )890( تصريح اســـتيراد لألســـمدة ومحســـنات التربة, كما تـــم اصدار )180( 	 

تصريح تصدير األســـمدة.

ثامنًا: صحة البذور والمشاتل

      7-15 أنواع وعدد التراخيص الزراعية 
 

العدد نوع الترخيص م

23 تراخيص )نشاط زراعة نباتات الزينة والشتات( 1

33 تراخيص )البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للبذور( 2

56 المجموع

1- الرقابة والتراخيص الزراعية
فــي ظــل البرامــج والخطــط التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة النشــاط الرقابــي علــى األنشــطة 
المتعلقــة بالثــروة الزراعيــة تعمــل الــوزارة علــى متابعــة تنفيــذ األنظمــة والقوانيــن واللوائــح 
ــدات واألســمدة والمشــاتل،  ــة والمبي ــة والنحلي ــروة النباتي ــة والث الخاصــة باألراضــي الزراعي
باإلضافــة إلــى إصــدار التراخيــص الزراعيــة لمزاولــة هــذه األنشــطة، وتنفيــذ حمــات التفتيش 

والرقابــة علــى المــزارع والمنشــآت العاملــة فــي المجــال الزراعــي علــى النحــو التالــي:
      7-16 الجوالت التفتيشية والزيارات الميدانية للمنشآت الزراعية والمزارع والمشاتل 

 

عدد الزيارات نـوع الزيارة الميدانية م

 33 معاينة  وتفتيش المحات والمخازن الزراعية بمختلف الواليات . 1

2 معاينة مصانع األسمدة الكيميائية والمبيدات 2

12 معاينة وتفتيش المشاتل  3

10 معاينة وتفتيش المزارع المحلية بمختلف الواليات . 4
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      77--1818  المخالفات الزراعية خالل عام 2021م
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      77--1919  الرقابة على متبقيات المبيدات الزراعية في المحاصيل بالمزارع

المالحظات العدد نوع المهمة م

 %94
سليمة 450 جمع عينات من المحاصيل الزراعية بالمزارع 

المحلية لتحليل متبقيات المبيدات 1

مطابقة 65 جمع عينات من المبيدات لتحليل الجودة 2

_ 94 عدد التسويات )لجنة التسويات( التي تمت 
خال العام 2021م 3

تاسعًا: التراخيص الزراعية 
تهــدف الــوزارة إلــى  تنظيــم أنشــطة مزاولــة بيــع وتــداول المبيــدات واألســمدة الزراعيــة 
ومحســنات التربــة فــي األســوق المحليــة. وذلــك مــن خــال اصــدار التراخيــص عبــر المحطــة 

االلكترونيــة الواحــدة – بوابــة أســتثمر بســهولة. 

      77--2020  التراخيص الصادرة من عام 2019 إلى 2021م.
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      77--2121  عدد التراخيص الزراعية على مستوى المحافظات.
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الفصل االول:الفصل االول:
اإلرشاد ودعم اإلنتاج الحيواني 

يلعب اإلرشاد الحيواني دورًا أساسيًا في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، حيث يضطلع بمهام توصيل األفكار والمعلومات الفنية والعمل على استخدام التقنيات والطرق الحديثة في 
عملية الرعاية والتربية والتغذية واإليواء والصحة وضبط الجودة والتسويق وغيرها من العمليات الضرورية لتنمية إنتاجية الثروة الحيوانية لدى صغار المربين وذلك باستخدام الوسائل 

اإلرشادية المختلفة من الزيارات من خال تنفيذ العديد من البرامج واألنشطة اإلرشادية الحيوانية على مستوى سلطنة عمان وفيما يلي أهم ما تم إنجازه خال عام 2021م 

      88--11  عدد السالالت المحسنة الموزعة على محافظات سلطنة عمان عام 2021م

اإلجمالي مسقط الوسطى البريمي الظاهرة مسندم
شمال 
وجنوب 
الشرقية

ظفار الداخلية
شمال  
وجنوب 
الباطنة

المحافظة

%100 %3.7 %4.7 %4.6 %8.5 %5.3 %26.2 %11.1 %10.5 %25.4 نسبة اعداد الماعز والضأن/ 
السالة

34 1 2 2 - 1 - - - 28 الباطنة

52 5 5 5 5 5 9 - 18 - الجبل األخضر

- - - - - - - - - - ماعز ظفاري

12 - 1 - 1 - 8 - 2 - الماعز الجبالي

10 - - - - 10 - - - - ماعز صحراوي مسندم

8 - - 3 3 - 2 - - - الماعز الصحراوي

67 2 3 2 9 3 32 - - 16 الضأن العماني

183 8 11 12 18 19 51 - 20 44 اإلجمالي



الصفحة 57

      88--22   إحصائية خدمة ترقيم اإلبل في عام 2021 م.

عدد الحيوانات التي تم 
ترقيمها

العيادات البيطرية 
المرخص لها المحـــــافظـة  م

71 1 مسقط 1

2012 6 شمال الباطنة 2
1116 3 جنوب الباطنة 3
4835 3 الداخلية 4
547 3 البريمي 5

10901 8 شمال الشرقية 6
8895 - جنوب الشرقية 7
2377 5 الظاهرة 8
15534 2 الوسطى 9
34038 7 ظفار 10

- - مسندم 11
80326 38 المجمـــــــوع

2021م. عــام  فــي  لالعتمــاد  رفعهــا  تــم  التــي  الرعويــة  المواقــع     33--88       

المواقع غير المعتمدة والمرفوعة 
الى وزارة اإلسكان المساحة الموقع عدد   المحافظة

6 مواقع غير معتمده:
 سيح قرية سليمان بوالية شناص
خريس والمصباخ بوالية شناص

 سيح وادي الشريم والهشوم بوالية 
شناص

 الغونة بواليه شناص
الحمضية بواليه لوى
 الغتل بواليه لوى

 766668
)متر مربع(

قرية اسود 
بوالية شناص 1 شمال 

الباطنة

اللبان العماني
ســعيا نحــو اإلدارة الســليمة لقطــاع اللبــان واإلرتقــاء بــه كمحصــول اقتصــادي شــاركت 
الــوزارة الجهــات األخــرى بدراســة المقتراحــات والخطــط والبرامــج للنهــوض باللبــان. حيــث تم 
اصــدار الائحــة المنظمــة لعمــل لجــان إدارة الثــروة الحيوانيــة والمراعــي بواليــات محافظــة 
ظفــار بقــرار وزاري رقــم )223/2021 (، وعليــة يتــم تفعيــل المــادة )3( مــن قانــون المراعــي 
وإدارة الثــروة الحيوانيــة وتــم تشــكيل اللجــان وفتــح بــاب الترشــح للمواطنيــن المســتوفين 

للشــروط.

      88--44  أعداد الشتالت الرعوية المنتجة في المحافظات لعام 2021م
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الفصل الثاني
البحوث الحيوانية

إن اســتمرار الزيــادة فــي أعــداد الســكان، مــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة يتطلــب زيــادة 
اإلنتــاج الحيوانــي لتوفيــر االحتياجــات الرئيســية مــن الغــذاء, وتعمــل البحــوث الحيوانيــة علــى 
رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة للحيوانــات والتغلــب علــى عوامــل تبديــد اإلنتــاج ســواء كانــت هــذه 
العوامــل تمثــل جانــب نقــص الغــذاء أو االصابة باألمــراض، ويعتمد اإلنتــاج الحيواني المثالي 
ــش  ــي تعي ــة الت ــات والظــروف البيئي ــي للحيوان ــب الوراث ــن التركي ــى العاقــة الوثيقــة بي عل

فيهــا، وفيمــا يلــي أهــم نتائــج البرامــج البحثيــة الحيوانيــة المنفــذة خــال عــام 2021م.

1- حفظ وتحسين وإدارة الموارد الوراثية الحيوانية
1-1 التحسين الوراثي لألبقار المحلية من سالالت شمال وجنوب سلطنة عمان

ــه تــم الحصــول  أظهــرت نتائــج موســم الــوالدات لســالة أبقــار جنــوب ســلطنة عمــان بأن
علــى عــدد )35( مولــود و بمتوســط خصوبــة )80%( ، و نســبة نفــوق أقــل مــن)1%( . وبلــغ 
متوســط انتــاج الحليــب لألبقــار 7 كجم/يــوم. أمــا بالنســبة لســاالت أبقــار شــمال ســلطنة 
عمــان  قــد أظهــرت نتائــج موســم الــوالدات لســنة 2021 أنــه تــم الحصــول علــى عــدد )56( 
مولــود )29 ذكــر و 27 أنثــى( بمتوســط نســبة خصوبــة )71.1%( مــع انخفــاض عــن موســم 
2020 )83.5( و قــد يعــود هــذا لظــروف الحظــر بســبب جائحــة كوفيــد والتــي كانــت متزامنــة 
ــار ، بينمــا بلغــت  ــة الشــياع فــي األبق ــة مراقب ــى عملي ــر عل ــح ، ممــا أث مــع موســم التلقي
نســب نفــوق المواليــد حتــى عمــر الفطــام )1 %(. وبلــغ متوســط انتــاج الحليــب لألبقــار 

ــوم )3.21( كجم/ي

1-2 التحسين الوراثي للسالالت المحلية من الماعز والضأن
أظهــرت نتائــج البرنامــج فــي محطــة البحــوث الحيوانيــة بــوادي قريــات،  أن نســبة الخصوبــة 
ــي  ــة و الضــأن العمان ــل األخضــر و الباطن ــز الجب ــكل مــن ماع بلغــت )85% ، 94% ، 90%(  ل
علــى التوالــي. و كان متوســط صفــة حجــم البطــن لــوالدات هــذا الموســم ) 1.49 ، 1.52 
، 1.68(  لــكل مــن ماعــز الجبــل األخضــر و الباطنــة و الضــأن العمانــي علــى التوالــي، وهــذا 
يعكــس االســتجابة الموجبــة لبرامــج االنتخــاب. كمــا بلغــت نســبة الوفيــات بيــن المواليــد 
مــن الميــاد حتــى الفطــام )6.9%( فــي ماعــز الجبــل األخضــر و )16.1%( فــي ماعــز الباطنــة 

و)3.3%( فــي الضــأن العمانــي.  

1-3 التحســين الوراثــي لســالالت الدجــاج المحلــى )األبيــض ، البنــي ، واألســود(  
باســتخدام برامــج االنتخــاب 

أظهــرت نتائــج برنامــج التحســين الوراثــي للدجــاج المحلــي باالنتخــاب لعــام 2021م بمحطــة 
البحــوث الحيوانيــة بصالــة إنتــاج عــدد )1170(  صــوص )خليــط( مقســمة علــى حســب 
األلــوان وموزعــة فــي حظائــر علــى شــكل مكــررات مــع اســتمرار عمليــة االنتخــاب للقطعــان 
ــن. ياحــظ  ــدى المربي ــة ونشــر الوعــي الفنــي والصحــي ل ــز علــى الســالة المحلي مــع التركي
تحســن فــي متوســطات وزن البيــض  لجميــع الســاالت اذا مــا قورنــت بنتائــج موســم 
2020 .فعلــى ســبيل المثــال كان متوســط وزن البيضــة فــي ســالة محلــي أســود )39( 

ــي )40( جــرام ــي بن ــي ابيــض )40( جــرام ومحل جــرام و محل

1-4 تصنيف وتوصيف سالالت المجترات الصغيرة في شمال سلطنة عمان
ــة  ــي لســاالت الماعــز المحلي ــة لبرنامــج االنتخــاب والتحســين الوراث ــج البحثي أظهــرت النتائ
الموجــودة بمحافظــات شــمال ســلطنة عمــان للبرنامــج أن متوســط نســب الخصوبــة بلغــت  
)75% و 88% و 82%( لســالة ماعــز الجبالــي  والصحــراوي  والصحــراوي مســندم علــى 
التوالــي. بينمــا كان معــدل حجــم البطــن الــذي يعكــس نســبة التوأميــة فــي القطيــع عنــد 

ــود للســاالت الثــاث. ــوالدة )1.24( مول ال

ــة محســنة  ــج مــن ســالالت محلي ــوي المنت ــداول ونشــر الســائل المن 1-5 جمــع وت
ــة  ــا وســالالت أجنبي وراثي

يعتبــر التلقيــح االصطناعــي األداة األكثــر فعاليــة فــي زيــادة تأثيــر برامــج االنتخــاب الوراثــي 
الحيوانــي عــن طريــق تقليــل فتــرات الجيــل. تــم خــال هــذا الموســم اســتخدام ثــاث طائــق 
مــن ســالة )أبقــار شــمال ســلطنة عمــان( و3 طائــق مــن ســالة الجيرســي وطليقــة واحدة 
مــن ســالة )أبقــار جنــوب ســلطنة عمــان(، وذلــك إلنتــاج الســائل المنــوي المجمــد، حيــث 
بلغــت الكميــة اإلجماليــة للقشــات المنتجــة )5230 قشــة( بواقــع )5010 قشــة( للجيرســي 
و)120 قشــة( ألبقــار شــمال ســلطنة عمــان و)100 قشــة( ألبقــار جنــوب ســلطنة عمــان، 
وقــد تــم توزيــع )6035 قشــة( خــال 2021 بواقــع )5285 قشــة( للجيرســي و)300 قشــة( 

ألبقــار شــمال ســلطنة عمــان و)450 قشــة( ألبقــار جنــوب ســلطنة عمــان.

2- الدراسات المرضية-البيولوجية لألمراض الحيوانية
2-1 مقاومــة بكتيريــا اإلشــريكية القولونيــة للمضــادات الحيويــة المعزولــة مــن 

مــزارع الدواجــن
ــا اإلشــريكية القولونيــة مقاومــة لمعظــم المضــادات  أظهــرت النتائــج ان ســاالت بكتيري
الحيويــة المشــمولة فــي التجربــة. كمــا أظهــرت النتائــج أن األعمــار مــن 18 الــى 24 يومــا 

كانــت األعلــى فــي نســبة مقاومتهــا للمضــادات الحيويــة.

2-2إنتشار مرض الكوكسيديا بمزارع الدجاج الالحم بوالية بركاء - سلطنة عمان
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تحديــد مــدى انتشــار وتحديــد األنــواع المســببة للكوكســيديا 
فــي تربيــة الدواجــن فــي ظــل نظــام الترييــة التقليديــة وكذلــك ستســاهم نتائــج المشــروع 
فــي رفــع جــودة المنتــج العمانــي مــن اللحــوم البيضــاء ومشــتقاتها وضمــان ســامتها 
لاســتهاك اآلدمــي وبالتالــي تســويق منتجــات حيوانيــة محليــة صحيــة ممــا يحقــق عائــدا 

ــن. ــا للمربي اقتصادي
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الفصل الثالث
الصحة الحيوانية

تولــي الــوزارة كّل االهتمــام لرعايــة الثــروة الحيوانيــة فــي ســلطنة عمــان؛ لضمــان خلوهــا 
مــن األمــراض واألوبئــة الحيوانيــة أو المشــتركة، وخاصــة مــع الخطــر المتعاظــم لألمــراض 
ــوادي المتصــدع – الحمــى القاعيــة  ــرة للحــدود مثــل حمــى ال الحيوانيــة والمشــتركة العاب
ــخ. وتحــرص  ــة ......ال ــة –الجمــرة الخبيث ــا - حمــى القــرم النزفي ــرس كورون – البروســيا - مي
الــوزارة علــى توفيــر وتطويــر الخدمــات البيطريــة الوقائيــة والتشــخيصية والعاجية وأنشــطة 
الترصــد الوبائــي لألمــراض الحيوانيــة الوبائيــة والمشــتركة ومكافحتهــا بكافــة محافظــات 
ســلطنة عمــان مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات البيطريــة والتــي تتمثــل فــي 

اآلتي:

توفير الخدمات البيطرية العالجية 	 

      88--44   العيادات البيطرية الثابتة.

شمال وجنوب
الباطنة

٣

١٠

١٢

٤

مسقط

الوسطى

المجموع: ٧٠ عيادة + مستشفى بيطري 
في والية صاللة بمحافظة ظفار

شمال وجنوب
الشرقية

ظفار

الظاهرة

الداخلية

البريمي

مسندم
٥

٤

١٢

٧

١٣

      88--55   واقع الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية بسلطنة عمان.

العيادات البيطرية
الثابتة +

١ مستشفى

٧٠
العيادات البيطرية

المتنقلة

٤١

عدد الحيوانات
المعالجة

٢.٨
مليون رأس

عدد المستفيدين

٢٥٠ ألف
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      88--66   عدد الحيوانات المعالجة حسب المحافظة

شمال
وجنوب
الباطنة

شمال
وجنوب
الشرقية

الداخلية الظاهرة ظفارمسقط البريمي مسندمالوسطى

٩٠٠٠

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

دد
 ع

      88--77   أعداد المستفيدين من الخدمات العالجية لعام2021م.

شمال
وجنوب
الباطنة

شمال
وجنوب
الشرقية

الداخلية الظاهرة ظفارمسقط البريمي مسندمالوسطى

٨٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٠

دد
 ع

٣٥٣٦٠ ٧٤٣٦٠ ٣٢٧٧٣ ٥٦٣٥٩ ٤٥٨٧ ٦٢٨٨ ١٧٠٨٦ ١١٤٨٧ ٩٧٧٥

      88--88   أعداد الحيوانات المعالجة في الثالثة أعوام األخيرة

٣٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٠

٢٤٩١٩٧٩
٢٧٧٣٩٨٣

٢٠٢١م

٣٠٣٨٠٦٢

٢٠١٩م
٢٠١٩م

٢٠٢٠م

ين
يد

تف
س

لم
د ا

دا
أع

      88--99   العيادات البيطرية المتنقلة

شمال وجنوب
الباطنة

٣

٧

٦

٤

مسقط

الوسطى

المجموع: ٤١ عيادة

شمال وجنوب
الشرقية

ظفار

الظاهرة

الداخلية

البريمي

مسندم
٤

٣

٤

٣

٧
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      88--1010 العيادات البيطرية الخاصة

توزيع المنشآت البيطرية الخاصة بالمحافظات

المجموع مختبر صيدلية عيادة المحافظة

4 2 2 مسندم

64 1 25 38 ش. الباطنة 

64 3 38 23 ج. الباطنة

9 4 5 البريمي

19 1 18 الظاهرة

38 16 22 مسقط

23 7 16 الداخلية

38 9 29 ش. الشرقية

23 7 16 ج. الشرقية

7 2 5 الوسطى

31 13 18 ظفار

320 4 124 192 اإلجمالي

      88--1111   تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية والمهن المساعدة

قامــت الــوزارة خــال عــام 2021م بإصــدار وتجديــد عــدد )327( ترخيــص مزاولــة مهنــة الطب 
البيطــري والمهــن المســاعدة لها.

٢٨٦ ٢٩٣ ٢٣ ٣٤

ص
خي

ترا
 ال

دد
ع

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

مزاولة مهنة
الطب البيطري

 مزاولة المهن
المساعدات

المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية
يعتبــر المشــروع الوطنــي لتحصيــن الثــروة الحيوانيــة مــن أهــم ركائــز االســتراتيجية الوطنيــة 
ــروة  ــن الث ــي لتحصي ــرق المشــروع الوطن ــدد ف ــغ ع ــث يبل ــة، حي ــة الحيواني ــة األوبئ لمكافح
الحيوانيــة )25( فريقــًا لتنفيــذ برنامــج التحصيــن الســنوي ويتــم تدعيــم البرنامــج بفــرق 

ــة. ــادات البيطري ــد فــي العي ــكادر البيطــري المتواج ــة مــن ال إضافي

اللقاحــات  بعــدد )3537230( مليــون جرعــة مــن  الحيوانــات  تحصيــن  خــال 2021م  تــم 
المختلفــة لحيوانــات المزرعــة االقتصاديــة )األبقــار – الماعــز- األغنــام – اإلبــل(، وبلــغ عــدد 
ُمرّبــي الثــروة الحيوانيــة المســتفيدين مــن خدمــات التحصيــن البيطريــة علــى مســتوى 

ســلطنة عمــان )34732(مربــي.
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      88--1212  عدد الجرعات المحصنة لعام 2021م 

شمال
وجنوب
الباطنة

شمال
وجنوب
الشرقية

الداخلية الظاهرة ظفارمسقط البريمي مسندمالوسطى

٣٨٢٦٦٩ ٩٦٩١٦٧ ٣٧٥٦١٢ ٨٩٧٦٣٠ ١١٦٠٧٧ ١٣٩٢٥٢ ٣١٤٨٥٠ ١٦٢٧٤٢ ١٧٩٢٣١

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

ت
عا

جر
 ال

دد
ع

   88--1313  أعداد المستفيدين من خدمات التحصين لعام 2021م: 

شمال
وجنوب
الباطنة

شمال
وجنوب
الشرقية

الداخلية الظاهرة ظفارمسقط البريمي مسندمالوسطى

٣٦٦٥ ١٠٨٧٠ ٢٨٧٦ ٩١٤٣ ٩٤٩ ٩٥٣ ٢٨٢٩ ١٧١٦ ١٧٣١

١٢٠٠٠

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠
ين

يد
تف

س
لم

د ا
دا

أع

   88--1414  أعداد الجرعات المحصنة في الثالثة أعوام الماضية   

٤٢٢٢٣٠٢
٤٥٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠

٠

٣٥٣٧٢٣٠

٢٠٢٠م٢٠٢١م

٣٢٢٢٧٧٨

٢٠١٩م

ت
عا

جر
 ال

دد
ع

الفصل الرابع
الرقابة والتراخيص الحيوانية

ــرة علــى  ــنوات األخيــ ــان خـــال الســ ــلطنة عمــ ــية فــــي ســ ــروة الحيوانــ ــاع الثــ شــــهد قطــ
اهتمــام مــن قبــل الحكومــة ممثلــــة بــوزارة الثــروة الزراعـيـــة والســــمكية ومــوارد الميــاه 
لتطويــــر هــــذا القطاع. وإيمانًا منهــــا بأهميــــة الثــروة الحيوانيــة فقــد دخلت الــوزارة ضمن 
ــي المختلفــة وتوضــح  ــاج الحيوان ــف تراخيــص اإلنت ــة اســتثمر بســهولة الســتخراج مختل بواب
الجــــداول التاليــــة اإلنجــــازات التــــي تــــم تنفيذهــــا وتحقيقهــا فــي مجــال إصــــدار التراخيــص 
لمشاريع الثروة الحيوانيــــة خــــال عــــام 2021م علــــى مســتوى محافظــات سلطنة عمان.

   88--1515  التراخيص الصادرة للمشاريع الحيوانية والدواجن والمنشآت البيطرية 
وأنشطتها لألعوام )2019-2021م(

 

2021 2020 العام

18 9 مشاريع الماشية

167 234 مشاريع الدواجن

185 243 إجمالي المشاريع المرخصة
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   88--1616  التراخيص الصادرة لمشاريع الدواجن وأنشطتها حسب المحافظة خالل 
عام 2021م

إجمالي 
التراخيص 

الصادرة

معامل 
التفريخ

أمهات 
وجدود 
الدواجن

الدجاج 
البياض

الدجاج 
الالحم المحافظة

7 - - - 7 مسقط
36 3 - - 33 شمال الباطنة
27 3 - 2 22 جنوب الباطنة
21 2 1 - 18 شمال الشرقية
10 1 - - 9 جنوب الشرقية
49 5 - - 44 الداخلية
3 - - - 3 البريمي
11 2 - - 9 الظاهرة
2 - - - 2 ظفار
2 - - - 2 مسندم

168 16 1 2 149 اإلجمالي

   88--1717  التراخيص الصادرة لمشاريع الماشية إلنتاج اللحوم الحمراء حسب 
المحافظة خالل عام 2021م

إجمالي التراخيص الصادرةاألبقارالضأنالماعزالمحافظة
2-11شمال الباطنة
112-جنوب الباطنة

1-1-شمال الشرقية
1--1جنوب الشرقية

1258الداخلية
11--البريمي
1--1الظاهرة

112-ظفار
46818اإلجمالي

   88--1818  التراخيــص الصــادرة لمشــاريع تربيــة اإلبــل والخيــل للســباقات وطيــور 
النعــام وحدائــق الحيــوان حســب المحافظــة خــالل عــام 2021م

طيور الخيلاإلبلالمحافظة
النعام

حدائق 
الحيوان

إجمالي التراخيص 
الصادرة

3-111مسقط
11125جنوب الباطنة

4-112شمال الشرقية
1-1--جنوب الشرقية

2-2--الداخلية
1-1--الظاهرة

338216اإلجمالي

   88--1919  التراخيــص الصــادرة لمشــاريع تصنيــع األعــالف والمنتجــات الحيوانيــة 
ومشــتقاتها حســب المحافظــة خــالل عــام 2021م

تصنيع المحافظة
األعالف 
الحيوانية

تصنيع 
منتجات 
اللحوم

تصنيع األلبان 
ومشتقاتها

إجمالي 
التراخيص 

الصادرة
1719مسقط

9-81شمال الباطنة
1-1-جنوب الباطنة

2-11شمال الشرقية
1-1-جنوب الشرقية

12-1الداخلية
4-13البريمي
----الظاهرة

2-11الوسطى
3238ظفار

----مسندم
1617538اإلجمالي



الصفحة 64

المحور التاسع
القطاع  السمكي
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الفصل االول 
إدارة و تنمية الموارد السمكية

تســـعى تنميـــة وإدارة الموارد الســـمكية إلى اقتـــراح وتنفيذ البرامج والمشـــاريع التي من 
شـــأنها ان تســـاهم في اســـتدامة الموارد الســـمكية ووضع األطر التنظيمية لاســـتغال 
األمثـــل للموارد الســـمكية غير المســـتغلة او التي يتم اســـتهدافها بشـــكل كبير من قبل 

العامليـــن في القطاع. 

تطوير أسطول الصيد. 1
تهـــدف مبـــادرات تطوير أســـطول الصيد إلـــى رفع اإلنتاج الســـمكي ضمن إطـــار البرنامج 

الوطني لتعزيـــز التنويع االقتصـــادي )مختبرات الثروة الســـمكية(.

   99--11  مبادرة تطوير اسطول الصيد

إجمالي عدد الوحدات المستهدفةفترة الخطة حتىوسيلة الصيد

2023270مقوارب الصيد المتطورة

2023480مسفن الصيد الساحلية

2027200مسفن الصيد التجاري

   99--22  تنمية وإدارة المصائد السمكية

الموقف التنفيذي للمشروع المشروع
خطة تنمية وادارة مصائد 
اسماك السطح الصغيرة 

بالتعاون مع منظمة 
الفاو

عقد االجتماع األول للجنة االستشارية الخاصة بالمشروع 
بتاريخ 28 يونيو 2021م.

التحضير للمسودة األولى لخطة تنمية و إدارة مصائد 
أسماك السطح الصغيرة.

تعزيز المخزون السمكي 
)الشعاب الصناعية(

إنجاز 95% من المشروع حيث تم تصنيع وإنزال عدد )4280( 
وحده شعاب صناعية إسمنتية والفوالذية.

إمكانية تمديد فتره المشروع لمدة خمسة أشهر لتتمكن 
الشركة من تنفيذ آخر مرحلة وكذلك إلعطاء الكائنات الحية 
الوقت الكافي للنمو والتنوع في منطقة الشعاب المنزلة 

وللحصول على نتائج واضحة.

تنمية مجتمعات الصيادين 
يتميـــز مشـــروع قرى الصياديـــن بصبغـــة اجتماعية واقتصاديـــة من خال توفيـــر الخدمات 
والتســـهيات الضرورية لممارســـة نشـــاط الصيد، وتوفير مجموعة من فـــرص العمل في 
قطـــاع الصيـــد واألعمـــال المرتبطة بـــه. وكمرحلة أولى تـــم اقتراح مجموعـــة من القرى 

في محافظة الوســـطى منهـــا للتطوير وهـــي كالتالي:

   99--33  مبادرة تطوير اسطول الصيد

قرى الصيد النموذجية على  بحر العرب 
الموقف التنفيذي للمشروع المشروع

مشروع قرى 
الصيدالنموذجية 
على  بحر العرب

تنفيذ زيارات ميدانية لكا من ساحل الخلف )الشوعير(، ورأس 
مدركة، وصراب، وهيتام، ومصيرة.

تشكيل فريق مكلف من الوزارة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ووزارة التنمية االجتماعية، وبنك التنمية العماني 

للعمل على تمويل بعض الفرص االستثمارية في مشروع القرى 
وتسهيل عملية تسجيل الصيادين في التأمينات االجتماعية.

مراجعة واعتماد وثيقة التأمين، والتي اشتملت على التأمينات 
االجتماعية المتعلقة بالصيادين والقوارب.

بناء بعض المباني الخاصة بقرية الصيادين بالدقم)الشوعير( 

االرشاد السمكي . 2
تســـعى الـــوزارة إلـــى تنمية مجتمـــع الصياديـــن والحرص علـــى توعيتهم بأهـــم متطلبات 
مهنـــة الصيـــد والجوانـــب المرتبطة بها وذلك من خـــال الفعاليات اإلرشـــادية واللقاءات 
المســـتمرة حيـــث تـــم تنفيـــذ عـــدد )1124( فعاليـــة ونشـــاط، وبلـــغ  عـــدد المســـتفيدين 
)المسترشـــدين( مـــن البرامج االرشـــادية )14359( من الصيادين والعاملين في األنشـــطة 

المرتبطـــة بقطاع الثروة الســـمكية.
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دعم قطاع الصيد الحرفي. 3
   9-4 دعم قوارب ومحركات ومعدات الصيد وعدد الصيادين المستفيدين 

في عام 2021م

عدد المحافظات
رافعة محركاتقواربالمستفيدين

كهربائية
صناديق 

الثلج

أقفاص 
صيد 

الشارخة

قيمة 
الدعم
)ر.ع(

660006609075مسندم
218000218029975شمال الباطنة
620006208525جنوب الباطنة

106000106014575مسقط
جنوب 

199000199027350الشرقية

119000119016350الوسطى
144121221164061155ظفار

9141219911640167005اإلجمالي

اللجان السمكية )لجنة سنن البحر(
بلغ اجمالي عدد اجتماعات اللجان في عام 2021م )71( اجتماعًا .

االستزراع السمكي
يعتبر االســـتزراع الســـمكي اليـــوم من أســـرع قطاعات إنتاج الغـــذاء نموا فـــي العالم، اذ 
ينمـــو بمعـــدل )9%( ســـنويا. بلـــغ إجمالـــي انتاج االســـتزراع التجـــاري من أســـماك الكوفر 
الـــى )1350( طـــن بقيمـــة إجماليـــة وصلـــت الـــى )2.7(مليـــون ريـــال عمانـــي خـــال عام 
2021م، امـــا فيمـــا يخـــص االســـتزراع التكاملي والذي يشـــتمل على مشـــاريع المواطنين 
والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة إلنتاج أســـماك الميـــاه العذبة بالتكامـــل مع انتاج 
المحاصيـــل الزراعيـــة، فقد وصل اإلنتاج  الـــى )342( طن في عـــام 2021م بقيمة إجمالية 
تبلـــغ )513( ألـــف ريال عمانـــي.  ويوجد حاليـــا )ثاثة( مفّرخات ألســـماك البلطـــي ومفّرخ 
)واحـــد( ألســـماك الزينة بواليـــة المصنعة. وتصل الطاقـــة االنتاجية لهـــذه المفّرخات الى 
مـــا يزيـــد عن )100( ألف زريعة ســـمك بلطي في الشـــهر والذي يغطي احتياجـــات المزارع 

التكامليـــة لزريعة أســـماك البلطي.

   9-5 المشاريع التي يتم متابعتها

المشاريعم

مشروع استزراع األسماك الزعنفية باألقفاص العائمة بوالية قريات1

تسمين أسماك التونة باألقفاص العائمة )المشروع التجريبي(2

مشروع قرون الستزراع الربيان3

مشروع خويمة الستزراع الربيان4

مشروع المحجر الوطني للربيان5

مشروع استزراع السلمون6

الوضع الراهن لمشاريع االستزراع السمكي التجاري: 
تبلـــغ عدد المشـــاريع التجارية التـــي لديها تراخيص اســـتزراع نهائية حتى نهايـــة 2021م )7( 

مشـــاريع تجاريـــة، منها )2( تم تدشـــينهما وبـــدأ اإلنتاج فيهما.

 

الوضع الراهن لمشاريع االستزراع السمكي التكاملي: 
بلـــغ عـــدد المـــزارع التكامليـــة )25( مزرعـــة بإجمالي إنتـــاج  يصل إلى )342( طـــن في عام 

2021م.
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   9-6 الرقابة السمكية 

الموقف التنفيذي للمشروع المشروع 

تطوير منظومة 
الرقابة والتراخيص 

السمكية

استام عدد )16( قارب من فئات طولية مختلفة. - 
عقد توفير خدمات األمن والسامة - 
العقود الخاصة بتوفير العمال في المنافذ الحدودية - 
عقود استئجار مقار  الرقابة لمحافظة ظفار والوسطى- 
مناقصة استئجار السيارات( )مرحلة التحليل( - 

تطوير برنامج رصد 
ومراقبة مصائد 
الصفيلح في بحر 

العرب

اإلشــراف علــى جميــع االعمــال الخاصة بمشــروع إدارة مصائد - 
ــة  ــدوق التنمي ــر العــرب والممــول مــن صن ــح فــي بح الصفيل
الزراعيــة والســمكية وذلــك مــن خــال االشــراف المباشــر 
علــى عمليــات الرقابــة ســواء الرســمية أو األهليــة او الرقابــة 
عمليــات  فــي  التقنيــة  اســتخدام  الــى  باإلضافــة  الســرية 
الرقابــة, حيــث انتهــى المشــروع مــع نهايــة ديســمبر 2021م.

رقابة اسطول الصيد

بمختلــف -  مخالفــة   )3452( المخالفــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
عمــان ســلطنة  محافظــات 

ــة مختلفــة بمحافظــات -  ــات )3225(ضبطي ــدد الضبطي ــغ ع بل
ســلطنة عمــان

بلغــت كميــة الضبطيــات للشــارخة والربيــان والصفيلــح مــا - 
يقــارب )2.3(طــن

الرقابة على المنافذ 
الحدودية والشركات 

ــر المنافــذ -  ــة لســيارات نقــل األســماك عب عــدد )11117( رحل
ــت(  ــة وحفي ــة )الوجاج ــة البري الحدودي

الصــادرات -  تنظيــم  بقــرارات  خاصــة  مخالفــة   )14( عــدد 
وحفيــت( )الوجاجــة  البريــة  الحدوديــة  المنافــذ  عبــر  الســمكية 

عدد)6886(حاوية مفتشة بالمدينة اللوجستية- 
 تفتيش عدد)54(شركة- 
 حصــر )120.7( طــن مــن الشــارخة الكاملــة المجمــدة غيــر - 

المطبوخــة بعــد انتهــاء الموســم
لاتحــاد -  للمصيــد  المســجلة  الشــهادات  )3662(مــن  عــدد 

اللوجســتية بالمدينــة  وغيرهــا  األوروبــي 

الموقف التنفيذي للمشروع المشروع 

التراخيص الممنوحة 
الخاصة بالصيد 

التجاري

عدد )2( ترخيص ألسماك السطح الصغيرة خيوط طويلة- 
عدد )6( تراخيص لخيوط طويلة- 
عدد )1( ترخيص لتحويط اسماك السطح الكبيرة:- 
عدد )4( تراخيص للجر السطحي ألسماك السطح الصغيرة- 

التراخيص الممنوحة 
الخاصة بالصيد 

الساحلي 

عدد )9( تراخيص لتحويط أسماك السطح الصغيرة- 
عدد )236( ترخيص سفينة صيد ساحلي- 

نظام التتبع على 
)VMS ( سفن الصيد

عدد )937( سفن الصيد العاملة في سلطنة عمان- 
عــدد )4( مــن الســفن التــي ترفــع العلــم العمانــي، وبهــا نظام - 

االستشــعار عــن بعــد وتعمــل خــارج الميــاه العمانيــة )المحيــط 
الهنــدي ( بموجــب تراخيــص رســمية 

عــدد )102( مــن ســفن الصيــد الســاحلي التــي عليهــا جهــاز - 
ــد ــن بع استشــعار ع

عــدد )36( مــن ســفن الصيــد الســاحلي المتوقفــة عــن العمــل - 
بســبب عــدم تجديــد تراخيصهــا

الــذي تســتلمها غرفــة عمليــات -  المواقــع  عــدد )24( مــن 
الرقابــة يوميــا لــكل ســفينة عــن طريــق االقمــار الصناعيــة

الفصل الثاني
موانئ الصيد 

تمثـــل موانـــئ الصيـــد مركـــز األنشـــطة الرئيســـية للقطـــاع الســـمكي فيما يخـــص الصيد 
والصياديـــن، وجـــزءًا مهمـــا في تنمية الحركـــة االقتصادية، ولهذه األســـباب فـــإن الحاجة 
ملحـــة إلنشـــاء موانئ الصيد في جميـــع مناطق الصيد بســـلطنة عمان ، حيـــث يبلغ عدد 
الموانـــئ القائمة حاليـــا )24( ميناء صيد باإلضافة إلى ميناء الصيـــد البحري بالدقم موزعة 
علـــى جميع محافظات ســـلطنة عمـــان من محافظة مســـندم إلى محافظـــة ظفار على 
طـــول )3165( كيلومتـــر تتـــراوح فـــي أحجامها وتســـهياتها بين موانئ تتوفـــر بها معظم 
االحتياجـــات الضروريـــة ألســـطول الصيد المتواجد بمنطقـــة الميناء وبين بعـــض الحمايات 

واألرصفـــة التي تخـــدم االحتياج الفعلـــي للموقع.
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تتـــوزع موانـــئ الصيـــد البحـــري فـــي مناطـــق وواليـــات ســـلطنة عمـــان الســـاحلية 
كالتالـــي:

موانئ محافظة مسندم )موانئ خصب ودبا وليما وبخا وكمزار(.	 
موانـــئ محافظتـــي جنوب وشـــمال الباطنـــة )موانئ شـــناص ولوى وصحـــار وصحم 	 

والخابورة والســـويق والمصنعـــة وبركاء(.
موانئ محافظة مسقط )موانئ قريات والسيب(.	 
موانئ محافظة جنوب الشرقية )موانئ صور واألشخرة ومصيرة(.	 
موانئ محافظة الوسطى )موانئ الصيد باللكبي والدقم(.	 
موانئ محافظة ظفار )موانئ مرباط وريسوت والحانيات وضلكوت وطاقة(.	 

   9-7 الموقف التنفيذي لمشاريع المراسي )الجديدة( قيد )االنشاء( لعام 2021م

مراسي الصيد البحري بالغمضاء والجري
والية بخا

تم الطرح بتاريخ2021/5/23
وفتح العروض بتاريخ 2021/8/8

مراسي بمنطقتي دارسيت وعينت
بوالية مطرح

تم اإلنتهاء من تنفيذ أعمال المشروع 
وبانتظار استام الوزارة المشروع من عند 

المقاول.

   9-8 الموقف التنفيذي لمشاريع الموانئ )القائمة( المطلوب تطويرها

الموقف التنفيذياسم الميناء

دبا
تم اإلنتهاء من تجهيزات الموقع ويتضمن المحجر ومنطقة تصنيع 
القوالب الخرسانية وتم البدء في تصنيع وإنتاج القوالب الخرسانية 

لألرصفة الثابتة وتم البدء في األعمال البحرية

تم تسلم الكراسة النهائية لإلنشاء وجاهزة للطرح في حال توفر ليما
المخصصات المالية

تم تسلم الكراسة النهائية لإلنشاء وجاهزة للطرح في حال توفر الخابورة
المخصصات المالية

تم اإلنتهاء من أعمال الدراسات االستشارية للتصميم وتم استام مصيرة 
كراسة مناقصة االنشاء لميناء الصيد البحري بوالية مصيرة

تم تأجيل المشروعالسيب

تم تسلم الكراسة النهائية لإلنشاء وجاهزه للطرح في حال توفر مرباط
المخصصات المالية

تم مراجعة مسودة الكراسة النهائية للمشروع وجاري اعداد الكراسة ضلكوت
النهائية

   9-9 مشاريع التأهيل والصيانة لعام 2021م

الموقف التنفيذي لعام 2021مالميناء 
محافظــــــــــــة مسنــــــــــــدم

اإلنتهاء  من استبدال مرسى الصيادينليما
طرح مشروع عمل مزالق للقوارببخاء

طرح مشروع صيانة االنارة العامة لميناء خصبخصب

اإلنتهاء من اعداد كراسة المناقصة تمهيدا لطرح مشروع صيانة مرسى دبا
الصيادين

محافظتي جنوب وشمال الباطنة

اإلنتهاء من صيانة مبنى اإلدارة بالميناءلوى

صحار

اإلنتهاء من اعداد كراسة المناقصة تمهيدا لطرح مشروع إضافة - 
مدخل آخر للميناء

اإلنتهاء من اعداد كراسة المناقصة تمهيدا لطرح مشروع إنشاء - 
صالة بيع األسماك بالجملة

اإلنتهاء من مشروع صيانة سوق األسماك بالميناء- صحم
اإلنتهاء من مشروع استبدال أعمدة المراسي العائمة - 
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محافظـــــــة مسقـــــــــــــــط

السيب

اإلنتهاء من صيانة المرسى العائم بالميناء- 
اإلنتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بالميناء- 
جاري تنفيذ سوق األسماك بنسبة )70%( من اجمالي المشروع- 
طرح مشروع صيانة أجهزة التكييف بمبنى االدارة- 
اإلنتهاء من اعداد المواصفات الفنية لصيانة أجهزة اإلنذار للميناء و - 

مبنى االدارة

اإلنتهاء من اعداد الموصفات الفنية وطرح مشروع صيانة لمظلة مطرح
الصيادين بمنطقة حرامل وسداب 

قريات

اإلنتهاء من صيانة سوق االسماك- 
اإلنتهاء من صيانة الحزام الناقل لألسماك- 
اإلنتهاء من اعداد الموصفات الفنية وطرح مشروع صيانة لمظلة - 

الصيادين بمنطقة بمه
أعادة طرح مشروع تعميق حوض الميناء وإزالة  الرمال المترسبة - 

على الكواسر
محافظــــــــــــة الشرقيــــــــــــة

االشخرة

اإلنتهاء من المعالجة المؤقتة إلزالة الرمال المترسبة على مدخل - 
الميناء لدخول القوارب تمهيدا لطرح مشروع التعميق

اإلنتهاء من اعداد كراسة المناقصة تمهيدا لطرح مشروع تعميق - 
حوض الميناء وإزالة  الرمال المترسبة على الكواسر 

اإلنتهاء من اضافة المرسى العائم بالميناء- مصيرة
اإلنتهاء  من صيانة مبنى اإلدارة بالميناء- 

اإلنتهاء من صيانة مبنى اإلدارة بالميناءاللكبي
محافظــــــــــــــــة ظفـــــــــــــار

اإلنتهاء من صيانة المكاتب اإلدارية جزر الحانيات

تسوير الميناء المرحلة األولى والثانيةمرباط

اإلنتهاء من تعميق حوض الميناء- طاقة
اإلنتهاء من إزالة المراسي العائمة من حوض الميناء - 

اإلنتهاء من تسوير الميناء- ريسوت
جاري تنفيذ مشروع صيانة سوق األسماك - 

اإلنتهاء من أعمال إصاح المراسي العائمة للصيادينضلكوت

صيـــــــانـــــة عامــــــــة لجميـــــع الموانـــــــــئ
اإلنتهاء من اإلسناد للصيانة الدورية للمراسي العائمة بجميع الموانئ

اإلنتهاء من صيانة أعمدة االنارة لعدد من موانئ الصيد
اإلسناد لصيانة اإلشارات الماحية لجميع الموانئ الصيد
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التشغيل والخدمات لموانئ الصيد البحرية
الخدمات العامة واإلستثمارية بموانئ الصيد

من خال توفير المرافق العامة لـ:
سوق لألسماك 	 
مبنى إلدارة الميناء 	 
ارصفة ثابتة وعائمة 	 
مزالق للقوارب 	 
البنية األساسية )الطرق، الكهرباء، الماء(	 
مظات ومخازن للصيادين 	 
خلق بيئة استثمارية في موانئ الصيد من خال توفير أراضي ومباني بهدف إقامة:	 

محطة الوقود	 
مصنع ثلج	 
مصنع تجهيز وتغليف األسماك 	 
مصنع األقفاص وشباك الصيد	 
ورشة بحرية 	 
بيع قطع غيار المحركات البحرية	 
بيع أدوات ومعدات الصيد	 
تزويد السفن والقوارب بالخدمات التموينية )بيع المواد الغذائية(	 
مقاهي ومطاعم	 

   9-10 إنشاء وادارة وتشغيل مشاريع استثمارية في موانئ الصيد للقطاع الخاص

الموقف التنفيـــــــــذي لعام 2021مالميناء

انجاز)95%( من المرحلة األولى الخاص بالقطاع السمكي و استام مبنى بركاء
سوق األسماك ومبنى اإلدارة و انجاز 70% من المرحلة الثانية

توقيع االتفاقية وتسليم الموقع للمستثمرطاقــة

طرح مزايدة التأهيل المسبق للشركات بنظام الشراكة مع القطاع الخاصلوى

   9-11 االستثمار في الخدمات المقدمة للموانئ

عدد المشاريععدد الموانئ المحــــافظةم

453مســــــــندم1

431شمال الباطنـة2

222مســـــــــقط3

328جنوب الشرقية4

17الوســـــــطى5

318ظفــــــــــار6
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الفصل الثالث
البحوث السمكية

   9-12 مركز العلوم البحرية والسمكية

ما تم إنجازه خالل عام2021م
43967 عينة  العينات و البيانات البحرية

تسجيل 15 حادثة إلزدهار العوالق النباتية 	 
تســـجيل 2 حـــوادث نفـــوق أســـماك وكائنات 	 

بحرية بسبب اإلعصار شاهين. 
تسجيل الحاالت البيئية

معاينة 7 سفن صيد تجاري	 
معاينة 34 سفينة صيد ساحلي	  معاينات  ألنظمة سفن الصيد

4 تقارير علمية التقارير العلمية
14 ورقة عمل األوراق العلمية

   9-13 المشاريع البحثية والتنموية والدراسات المنفذة بمركز العلوم البحرية 
والسمكية في 2021م

الموقف التنفيذي للمشروعاسم المشروع

األجهزة 
و المواد المخبرية

توفير أجهزة تخصصية في مجال مراقبة البيئة البحرية	 
توفيـــر متطلبات فحـــص الجينـــات الوراثيـــة )kits( للتأكد 	 

من تصنيـــف االنواع الســـمكية

برنامج مراقبة مصايد 
أسماك السطح 
الصغيرة )الصيد 

التجاري(

تســـجيل بيانات 4616 عينـــة من العومـــة الهندية و6220 	 
عينـــة مـــن الضلعة لمياه بحـــر عمان.

التعـــاون في جمـــع البيانـــات البيولوجية وتقديـــر المصيد 	 
مع شـــركة الوســـطى للصناعات الســـمكية 

جمـــع البيانات البيولوجيـــة لقرابـــة  2139 عينة من صيمة 	 
األعمـــاق و509 عينة من الماكريـــل )الصيمة( 

تجميـــع العينـــات مـــن عمـــق يتـــراوح بيـــن 50-250 متـــر ، 	 
وخمـــس مواقـــع مختلفة موزعـــة على جنوب الشـــرقية، 

شـــرق مصيـــرة، الدفـــم، الجازر، و شـــربثات

برنامج مراقبة مصائد 
ستة أنواع من 

األسماك القاعية ذات 
األهمية االقتصادية

وصـــل عـــدد العينات التـــي تم رصـــد بياناتها إلـــى 17551 عينة 
الشـــعري والصـــال  تجـــاوزت اســـماك  خـــال 2021م. حيـــث 

والكوفـــر 3000 عينـــة.

برنامج مراقبة إنزال 
الكنعد في دول 
مجلس التعاون 

الخليجي

اســـتمرار جمـــع البيانـــات، حيث بلـــغ عدد العينـــات 77191 	 
عينـــة من أطوال أســـماك الكنعد بمتوســـط   طول 70.53 

سم
الشـــباك الخيشومية العائمة مســـؤولة عن أكثر من %50 	 

من الصيد غير المســـموح به لســـمك الكنعد
دول 	  مـــن  المدخلـــة  البيانـــات  تنـــــظيم  وإدارة  متابعـــة 

وتقييمهـــا.  المجلـــس 
استعراض واطاع الدول على المخرجات العلمية. 	 

برنامج مراقبة تطورات 
مصايد الشارخة

رفع تقرير عن حالة مصائد الشارخة في سلطنة عمان	 
تحديـــث قاعـــدة البيانـــات الرئيســـية، بلـــغ العـــدد الكلـــي 	 

)1987م-2021م(. مـــن  124767عينـــة  للبيانـــات 
متوســـط طول الدرع خـــال 12 ســـنة )2010-2021( كان 	 

أقل مـــن 80 مـــم )حجم الطـــول القانوني(.نســـبة الصيد 
غيـــر القانوني كانت ملحوظة بشـــكل كبيـــر بلغت %76.5، 

ممـــا قد يؤثـــر على مصايد الشـــارخة.
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برنامج مراقبة تطورات 
مصايد الربيان

تجميع ما يقارب 938 عينة خال شهرين )سبتمبر –اكتوبر(	 
عينات الربيان لعام 2021م تشمل على اربعة انواع:	 

1 .)Penaeus semisulcatus( الربيان النمري
2 .)Penaeus indicus( الربيان الهندي األبيض
3 .)Metapenaeus stebbingi( الربيان الهائم
4 .)Metapenaeus Monoceros( الربيان المنقط

تواجد نـــوع رابع من الربيـــان )الربيان المنقـــط( في عينات 	 
موســـم الصيـــد 2021 لـــم يكـــن موجـــود فـــي عينـــات 

الماضية الســـنوات 
نســـبة الصيد العرضي كبيرة بشـــكل ملحـــوظ في المصيد 	 

بلغـــت 89% مقارنة بنســـبة المصيد مـــن الربيان 11% فقط
أغلـــب المصيـــد مـــن صغـــار األســـماك ممـــا يدلـــل على 	 

خطـــورة المعـــدة المســـتخدمة حاليـــا ) الكرفة / شـــبكة 
الصغيرة( القاعـــي  الجـــرف 

برنامج مراقبة مصايد 
خيار البحر الرملي

بنـــاء على 1286 عينة من خيـــار البحر الرملـــي )يناير-يوليو( 	 
فـــإن معدل متوســـط طول األحجام بلـــغ 171.9 مم

اطـــوال خيـــار البحـــر الرملـــي مـــا بيـــن 140-180 مـــم أكثر 	 
شـــيوعا بنســـبة %45.8 

100-180 جرام الوزن الشائع للعينات بنسبة %57	 
نســـبة الذكـــور  إلى االنـــاث بلغت )0.7:1( حيث أن نســـبة 	 

الذكور  تعـــادل 28% مـــن اجمالي المصيد

برنامج  المراقبة 
الدورية لرصد التغيرات 
البيئية للمياه العمانية 

ورصد ظاهرة ازدهار 
العوالق النباتية

تســـجيل 15 حادثـــة الزدهـــار العوالق النباتية  مـــن األنواع 	 
Noctiluca scintillans and Diatoms:

إتمـــام 14 مهمـــة لجمع البيانـــات الفيزيائية من مســـقط 	 
ر وصحا

البرنامج البحثي 
االستراتيجي لظاهرة 

ازدهار الطحالب البحرية 
الضارة

اإلنتهـــاء مـــن إعـــداد مقتـــرح مشـــروع نظـــام القـــرارات 	 
عمـــان  لســـلطنة  الســـاحلية  للميـــاه  والمعلومـــات 

الموافقـــة على تمويل المشـــروع من قبـــل وزارة التعليم 	 
العالـــي والبحـــث العلمي واإلبتكار  وجاري إســـتكمال رفع 

  RIMS المقترح فـــي نظام

مشروع الشدود 
الصناعية

معاينة الشدود الصناعية مرتين في والية لوى	 
تصنيع وانزال وحدات صناعية في والية صور	 

إنـــزال 20 قالب من الوحدات االســـمنتية بمعدل وزن . 1
طن.  9

إنـــزال 2 من الهياكل الحديديـــة بوزن 12 طن، وقوالب . 2
هرمية بعدد 12 وحدة من الشـــعاب الصناعية.

انـــزال فـــي مواقع على أعمـــاق تتراوح مـــن بين 15 – . 3
متر  30

برنامج تنفيذ مهمات 
استطاعية في 

المناطق الساحلية 
بسلطنة عمان لمعرفة 
أكثر المحاريات انتشارًا 

واستهاكًا

عمـــل 25 مهمـــة اســـتطاعية فـــي مختلـــف الواليـــات 	 
الســـاحلية بســـلطنة عمـــان

عمل اســـتبيان نوعـــي )عمل مقابات( عـــن : أكثر االنواع 	 
شـــيوعًا، األكثـــر اســـتهاكًا، مواســـم تواجدهـــا، توزيعهـــا 
الجغرافـــي، بيئتهـــا:  )قريبـــة مـــن مينـــاء أو خـــور، رملـــي، 
صخـــري، تحـــت الماء(،  طريقـــة جمعها وطهيها، ســـعرها 

)إن كانـــت تبـــاع(، وغيرها من األســـئلة.

مشروع دراسة 
الطحالب البحرية في 

سواحل سلطنة عمان 
Seaweed((

اجراء عدد 4 مســـوحات ميدانية في الوســـطى وظفار لألنواع 
المســـتهدفة المتواجدة  على الشاطئ، وجمع العينات، وأخذ 
القـــراءات الفيزيائيـــة، وأخذ صـــور وعينات  لألنـــواع المتواجدة 

تصنيفها ليتم 

مناقصة شراء أجهزة 
ومواد مختبرية لبرنامج 

استغال الطحالب 
البحرية الدقيقة 

اقتصاديا ودراسة 
مركباتها 

إعداد قائمة المواد المطلوبة وتحليلها 



الصفحة 73

مشروع نقل المعرفة 
وتقنيات الصيد الحديثة 

)الخيوط الطويلة(

توريد األجهزة والمعدات  لنشـــاط ســـفن الصيد الســـاحلي 	 
مـــن المملكة المغربية

التعاقـــد مع طاقم مغربي لاشـــراف على تركيب االجهزة 	 
والمعـــدات على متن الســـفينة وتدريب طاقم الســـفينة 

والفنيين في القســـم على طريقة تشـــغيل المعدات.
تأهيل ســـفينة صيد ســـاحلي كســـفينة نموذجية وتركيب 	 

أجهـــزة وتقنيات صيد حديثة تشـــمل على )أجهزة لســـحب 
الخيوط الطويلـــة بأنواعها(

اجراء تجارب على االجهزة وتقييم اداءها . 	 
تدريـــب الفنييـــن فـــي القســـم وكذلـــك طاقم الســـفينة 	 

علـــى كيفيـــة اســـتخدام االجهزة.
جاري العمل في إعداد التقرير النهائي للمشروع.	 

البرنامج التجريبي 
لصيد أسماك القاع 

بمحافظة مسقط

برنامـــج دوري الستكشـــاف مواقع صيد جديدة ألســـماك 	 
القـــاع وتجربـــة كفاءة عـــدة انـــواع من األقفـــاص وعلى 
عـــدة أعمـــاق وبحـــث إمكانيـــة توفـــر عينـــات االســـماك 
بشـــكل متواصـــل خـــال العام لخدمـــة األقســـام األخرى. 

تنفيذ تجارب الصيد بالخيوط الطويلة القاعية الستكشـــاف 	 
مواقع صيد جديده في محافظة مســـقط.

تنفيـــذ تجـــارب صيـــد اســـماك الجيـــذر بالخيـــوط اليدويـــة 	 
)الناصـــول( أثنـــاء الموســـم، وتجـــارب الصيـــد باالقفـــاص 

المعـــدة لصيـــد الشـــارخة فـــي محافظـــة مســـقط.

البرنامج التجريبي لصيد 
الشارخة باستخدام 

الدوابي المعدلة

توزيع عدد )24( قفص بمعدل 12 قفص لكل صياد	 
إجـــراء التجارب لمدة )10( أيام خال ثاث اشـــهر )نوفمبر، 	 

ديســـمبر، ويناير( وفحص األقفاص بعد 48 أو 72 ساعة
أثبتت األقفـــاص الكفاءة العالية فـــي المصيد خاصة في 	 

واليـــة ضلكـــوت حيث بلغ متوســـط اإلنتاج خال شـــهري 
نوفمبر وديســـمبر للقفص الواحـــد 8 حبات تقريبا

فـــي والية مرباط لـــم تحقق األقفـــاص الكفـــاءة العالية 	 
في المصيد وذلك بســـبب قوة وشـــدة التيـــارات المائية 
، لذلـــك يتطلـــب إعـــادة تصميـــم األقفاص بإدخـــال أوزان 

حتى تصبـــح أكثر إتزانـــا وثباتا .

    9-14 مركز االستزراع السمكي

 أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
العمل مع شركة 

المياه الزرقاء  
لتشغـيل  و إدارة  
مـفرخ  لألسماك  
الزعـنفية  البحـرية

اســـتمرار العمل مع شـــركة الميـــاة الزرقاء نســـبة لإلتفاقية 	 
المبرمة بإنـشاء و تشغـيل و إدارة  مـفرخ  لاسماك  الزعـنفية  
البحــــرية و ضمن خطـــة تدريب وصقل مهـــارات الكادر بمركز 

السمكي.  االستزراع 
االنتهـــاء مـــن توصيـــل مـــاء البحـــر للمركـــز  وجـــاري اجـــراء 	 

التعديـــات علـــى المختبـــر الرطـــب مـــن أجـــل جلـــب الزريعة 
)زريعـــة الكوفر( واكثـــار الهائمـــات النباتية بمختبـــر الطحالب 

والهائمـــات الحيونيـــة )الروتيفـــر واالرتيميـــا(.
البـــدء كمرحلـــة أولى بتوريد عـــدد مليون زريعة من اســـماك 	 

الكوفـــر بحجـــم )0.2 جـــرام( وتمـــت رعايتهـــا وتربيتهـــا فـــي 
االحـــواض الخارجيـــة بالمركز الى أن تصل الـــى وزن )2-3جرام(  

ومـــن ثـــم تنقل الـــى االقفـــاص العائمة بواليـــة قريات .
اســـتمرار توريـــد الزريعـــة علـــى فتـــرات للمركز  وذلـــك لزيادة 	 

.)seabream ( االنتاج الســـنوي من ســـمك الكوفـــر االوروبـــي
إجمالي عدد الشحنات المســـتلمة بالمركز من زريعة أسماك 	 

الكوفر االوروبي لســـنة 2021 م مايقارب 12 مليون زريعة
جاري العمل على مشروع توسعة االحواض بجانب المركز	 

التعاون مع مركز 
 Center for

 Environment
 Fisheries &

 Aquaculture
)Science )CEFAS

مراجعة الئحة االستزراع السمكي	 
بناء القدرات التشخيصية للمختبرات	 
 التدريب على أخذ عينات سمكية وتحليلها 	 
دراســـة مســـح لمســـببات األمـــراض فـــي البحـــار الُعمانيـــة 	 

والهامـــور.  الشـــعري  ألســـماك 

تأسيس وإدارة 
المشاريع الخاصة 

بمجال تصنيع 
األعاف السمكية 

ودعم وتنمية 
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة

اســـتثمار وحـــدة تصنيع األعاف الســـمكية بمركز االســـتزراع 	 
الســـمكي لصالح شـــركة ســـبعين لاستثمار

التعـــاون مـــع الشـــركات  الطابيـــة لتصنيع عائق ســـمكية 	 
مـــن مصـــادر محلية

توفيـــر جهـــاز تحليـــل المـــواد الخـــام واالعـــاف الســـمكية 	 
النســـخة المطـــوره والـــذي يقـــوم بتحليـــل العينـــات بتقنية 
 )NIR( التنظيـــر الطيفي لاشـــعة القريبـــة من تحت الحمـــراء

بفتـــرة زمنيـــة اقـــل مـــن دقيقة
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إصدار دليل إرشادي 
في كيفية تصنيع 

األعاف السمكية 
بمواد خام محلية 
بمزارع االستزراع 

السمكي

االنتهــاء مــن المســودة االولــى الصــدار دليــل إرشــادي يوضــح 
تغذيــة األســماك فــي االســتزراع الســمكي، و ويشــمل الدليــل 
علــى نظــرة مبســطة عــن مكونــات الغــذاء لألســماك واحتياجاتهــا 
مــن العناصــر الغذائيــة. كذلــك اختيــار المــواد العلفيــة المتاحــة 
ــي يمكــن  ــة والت ــع األعــاف بصــورة مبســطة فــي المزرع وتصني
اســتخدامها فــي تغذيــة األســماك.باإلضافة إلــى احتــواء الكتيــب 
علــى نمــاذج مــن تراكيــب عديــدة تعتمــد علــى المصــادر العلفيــة 

ــة ــر التقليدي ــة وغي التقليدي
المعاينات الدورية 
للمزارع السمكية 
التكاملية لتطبيق 

األمن الحيوي  

مــن  للتأكــد  الســمكية  للمــزارع  دوريــة  ميدانيــة  زيــارات  عمــل 
اســتمراريه تشــغيل المزرعــة الســمكية و فحــص جــودة الميــاه 
و عمــل نظــام األحــواض بشــكل جيــد ، باإلضافــة إلــى مراقبــة  
تخزيــن األعــاف  و التأكــد مــن صحــة و ســامة األســماك ونموهــا 
ــة فــي  ــور المتعلق ــث فــي األم ــزارع والحدي ــاب الم ــة أصح .مقابل
والتســويق  الســمكي  اإلنتــاج  مــن  التطويــر  وكيفيــه  المزرعــة 

وتشــغيل المزرعــة بالشــكل الصحيــح والســليم 

   9-15 مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار

أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
برنامج قياسات 

الكنعد ضمن البرنامج 
المشترك لدول 
مجلس التعاون 

الخليجي المشترك

ــث  ــات األطــوال، حي ــة واألوزان لتركيب ــات الطولي ــم جمــع البيان ت
تــم جمــع عينــات مــن أســماك الكنعــد وأخــذ قياســات عينــات 
أســماك الكنعــد فــي مواقــع اإلنــزال وفــي الســوق المركــزي 
بصالــة وبعــض الشــركات وذلــك بأخــذ الطــول الكلــي والــوزن 

للعينــات المطلوبــة. 
برنامج القياسات 

الطولية لنوعين من 
األسماك التجارية 

بمحافظة ظفار

وهـــــــما  األســماك  مــن  لنوعيــن  طوليــة  بقياســات  القيــام 
 ،)Lutjanus coeruteolineatus( سمكـــــــــة القايـــــــــة/حمرا
تــم  حيــث   .)Plectorhinchus schotaf( االســود  الخشــيم 
قيــاس عــدد )733( عينــة مــن الســمكة األولــى وقيــاس عــدد 
الثانيــة فــي الســوق المركــزي بصالــة خــال  )284( الســمكة 
لألســماك  عينــات  علــى  الحصــول  يتــم  لــم  2021م.  العــام 
المســتهدفة خــال األشــهر مايــو ويونيــو كــون أنــه يتــم صيدهــا 
بواســطة أقفــاص الدوابــي التــي يتوقــف اســتخدامها خــال هــذه 
الفتــرة نتيجــة هيجــان البحــر ممــا نتــج عنــه نــدرة اإلنــزال وصعوبــة 
ــم تتوفــر  ــات ل ــة. كمــا أن العين ــات المطلوب ــى العين الحصــول عل

ــال شــهر ســبتمبر أيضــًا. خ

أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
تجربة أقفاص صيد 

الشارخة 
ــة  ــد خاصــة فــي والي أثبتــت األقفــاص كفــاءة عاليــة فــي المصي
بلــغ متوســط اإلنتــاج  خــال شــهري نوفمبــر  ضلكــوت حيــث 
وديســمبر للقفــص الواحــد 8 حبــات تقريبــا، مــع إنخفــاض اإلنتــاج 
فــي شــهر ديســمبر حيــث لــم يتعــدى اإلنتــاج خال 10 أيــام 12 حبة 
ــة،  ــة المداري ــارات والحال ــك لعــدة أســباب أهمهــا شــدة التي وذل
وجهــد الصيــد القائــم هنــاك نتيجــة الصيــد الجائــر ومخالفــة اللوائــح 
واألنظمــة مــن خــال الصيــد خــارج الموســم واســتخدام الشــباك 

الخيشــومية فــي صيــد الشــارخة. 

فــي واليــة مربــاط لــم تحقــق األقفــاص الكفــاءة العاليــة فــي 
المصيــد وذلــك بســبب قــوة وشــدة التيــارات المائيــة األمــر الــذي 
يتطلــب إعــادة تصميــم األقفــاص بإدخــال أوزان حتــى تصبــح أكثــر 
إتزانــا وثباتــا بالرغــم مــن الحصــول علــى إنتــاج للشــارخة بأحجــام 

كبيــرة بلــغ عددهــا 14 حبــة تقريبــا.

دراسة أنواع 
المحاريات األكثر 

استهاكا بمحافظة 
ظفار

المحاريــات  أنــواع  أكثــر  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  تهــدف 
)ذوات الصدفتيــن( اســتهاكا مــن قبــل الســكان المحلييــن فــي 
الواليــات الســاحلية بالمحافظــة وأماكــن تواجدهــا، ومواســم 
ازدهارهــا والتعــرف علــى طــرق الجمــع والطهــي وغيرهــا مــن 
المعلومــات ليتــم اســتخدام هــذه البيانــات لألغــراض البحثيــة 
وتــم  البحريــة.  البيولوجيــة  الســموم  عــن  بالكشــف  المتعلقــة 
ــق إجــراء اســتطاع نوعــي )عمــل مقابــات( مــع  ذلــك عــن طري
الصياديــن والنســاء العامــات فــي مجــال جمــع المحاريــات. فــي 
هــذه الدراســة، تــم اســتهداف المناطــق )صالــة، طاقــة، مربــاط، 
ســدح، حدبيــن، حاســك، المغســيل، رخيــوت، ضلكــوت وشــربثات( 

بمحافظــة ظفــار.
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أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
»االتجاهات العامة 
للتغيرات المكانية 

والزمانية في درجات 
الحرارة واألكسجين 
وتركيز الكلوروفيل 

في الشارخة العمانية 
 Panulirus  الصخرية

homarus في 
سواحل محافظة 

ظفار«

أظهــرت نتائــج تحليــل مؤشــر الموائــل الماءمــة بــأن درجــة الحــرارة 
)C°27.5( هــي الدرجــة األكثــر ماءمــة خــال فصــل الربيــع، بينمــا 
أظهــرت قــراءات نســب االكســجين المــذاب فــي المــاء تباينــا مــن 
4.5-10.5 مل/لتــر. كمــا تــم الحصــول علــى مســتوى االكســجين 
المناســب بشــكل كبير عند 9.5 مل/لتر. كما لوحظ وجود أقصى 
ماءمــة لتراكيــز الكلوروفيــل عنــد مســتوى 0.6 مايكروجــرام /لتر. 
كمــا لــم تظهــر نتائــج تحليــل المكونــات الرئيســية )PCA( لكميــات 
مصيــد الشــارخة، درجــات حــرارة البحــر، تركيــز الكلوروفيــل ونســبة 
االكســجين المــذاب فــي المــاء أي عامــل مــن العوامــل المقاســة 
والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى كميــات مصيــد الشــارخة، وذلــك 
بســبب نــدرة البيانــات التــي تــم جمعهــا خــال فتــرة المســح. ومــن 
ــود  ــن وج ــة فقــد تبي ــة االحصائي ــل الفروقــات المعنوي ــث تحلي حي

عاقــة عكســية بيــن كميــات الشــارخة وتركيــز 
ذكــور  أن  أيضــا  التحليــات  نتائــج  أوضحــت  كمــا  الكلوروفيــل. 
الشــارخة كانــت األكثــر ماءمــة مــن اإلنــاث مــن حيــث مؤشــر 
مربــاط  مناطــق  فــي  الموائــل  ماءمــة  كانــت  كمــا  الجنــس 
وريســوت أكبــر مقارنــة بضلكــوت. وقــد لوحــظ التوزيــع المكانــي 
لألحجــام القانونيــة بشــكل كبيــر بالنســبة للموئــل المناســب بــداًل 

مــن االحجــام غيــر القانونيــة.
مشاركة تنفيذ 

برنامج دراسة وتقييم 
األعشاب البحرية في 

بحر العرب

ــول  ــر المعلومــات األساســية ح ــى توفي يهــدف هــذا البرنامــج إل
عمــان،  ســلطنة  فــي  البحريــة  والطحالــب  األعشــاب  مخــزون 
باإلضافــة إلــى معرفــة األنــواع المتوفــرة، ومــدى انتشــارها فــي 
أشــهر الســنة علــى طــول الســواحل فــي مواقــع الدراســة. تمــت 
المشــاركة فــي هــذا العمــل خــال شــهري نوفمبــر وديســمبر  
ــاط وســدح والمغســيل وريســوت بمعــدل )3(  فــي كٍل مــن مرب
محطــات فــي كل موقــع. تــم تنفيــذ البرنامــج عــن طريــق مســح 
مواقــع تواجــد األعشــاب والطحالــب البحريــة علــى الشــواطئ في 
ــت )quadrate( بمســاحة  ــع الكوادري ــزر باســتخدام مرب ــة الج حال

1م2.

أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
محطة االستزراع 
السمكي بمرباط

المتابعـــة الدوريـــة ألحـــواض تربيـــة الصفيلح بشـــكل يومي 	 
لتوفيـــر البيئـــة المناســـبة للبقاء.

توفير غـــذاء من األعشـــاب البحرية الخضـــراء والبنية لتغذية 	 
الصفيلح. أمهات 

قيـــاس العوامـــل البيئيـــة لمياه البحر بشـــكل يومـــي وإكثار 	 
النباتية. الهائمـــات 

تهيئـــة أمهـــات الصفيلـــح للنضـــج الجنســـي لتســـتخدم في 	 
اإلكثار. عمليـــات 

مراقبـــة نمـــو الطحالـــب فـــي أحـــواض االســـتقرار وإضافة 	 
الطحالـــب الدقيقـــة )الدياتوم( إليها بشـــكل يومي حســـب 
الحاجة، وإنتـــاج الطحالب الدقيقة )الدياتوم( بشـــكل يومي 
لتغذيـــة يرقات الصفيلـــح العماني المســـتقرة على الصفائح 

اإلكثار. موســـم  بعد 
متابعـــة صيانة األجهـــزة والمعـــدات بالمحطـــة عند حدوث 	 

الفنية. األعطـــال 

موسم إكثار الصفيلح 
العماني 2020 – 

2021

لغـــرض 	  )األولفـــا(  الخضـــراء  البحريـــة  الطحالـــب  تجميـــع 
العمانـــي. الصفيلـــح  أمهـــات  لتغذيـــة  الحقـــا  اســـتخدامها 

المحافظـــة علـــى عينـــات نقيـــة مـــن الطحالـــب القاعيـــة 	 
2021م  العـــام  طـــول  علـــى  )الدياتـــوم(  الدقيقـــة 

متابعـــة علميـــات االكثـــار بفحـــص مرحلـــة النضـــج لعينـــات 	 
الصفيلـــح العمانـــي المـــراد إكثـــاره مـــن الذكـــور واإلنـــاث.
والتخصيـــب ألمهـــات الصفيلـــح الجاهـــزة و معاينـــة مـــدى 
جـــودة التخصيـــب عـــن طريق أخـــذ عينـــات عشـــوائية تحت 

. لمجهر ا
نقـــل البيـــض المخصـــب الـــى أحـــواض التفقيس, ثـــم نقل 	 

يرقـــات الصفيلح العماني من أحـــواض الحضانة  الى أحواض 
االســـتقرار الخارجية 

إنتاج 7000 من صغار الصفيلح خال العام 2021م. 	 
 حصـــاد صغار الصفيلـــح العماني من أحواض االســـتقرار بعد 	 

75-90 يـــوم تقريبـــًا ونقلها الى أحواض التربيـــة الخارجية .
معاينـــة نمـــو الصفيلـــح العمانـــي المســـتزرع بالمحطة على 	 

مـــدار العـــام والتجهيـــز لعمليات إعـــادة التوطين فـــي بيئته 
. لطبيعية ا
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أهم ما تم إنجازه خالل عام 2021م 
المشاركات مع 
المراكز البحثية 

وأعمال أخرى

المشـــاركة في البرنامج الخاص بالتنوع الحيوي إلستكشاف 	 
مواقع الصفيلح في محافظة مســـقط.  حيث تم إكتشـــاف 
صفيلـــح صغير الحجم، وتـــم جلب عينات لمحطة االســـتزراع 

بمرباط.  السمكي 
المشـــاركة فـــي برنامـــج مســـح كميـــات الطحالـــب البحرية 	 

البحريـــة  العلـــوم  مركـــز  مـــع  كمياتهـــا  وتقديـــر  التجاريـــة 
والســـمكية.

زيارة المختصين بشأن مناقصة تطوير وتسوير المحطة.	 
إســـتام عـــدد 20 ألـــف زريعـــة صفيلـــح مـــن شـــركة عمان 	 

المائية. االحيـــاء  لتنميـــة 
االنتهـــاء مـــن توريـــد جهـــاز التحكـــم بدرجـــة حـــرارة المـــاء 	 

بمحطـــة االســـتزراع الســـمكي بمربـــاط وذلـــك عـــن طريق 
تأهيـــل القاعدة والمظلـــة وعمل توصيـــات أنابيب الماء و 
التســـليكات الكهربائية وجاري العمل على تركيب وتشـــغيل 

. ز لجها ا
االنتهـــاء مـــن توريـــد وتركيـــب وتشـــغيل مضخـــات الهـــواء 	 

بمحطة االســـتزراع الســـمكي بمرباط وذلك في إطار تطوير 
نظـــام تزويد االحـــواض بالهواء. 

األعمال المشتركة 
بين أقسام المركز 

وأعمال أخرى

تنفيذ مسح مخزون الصفيلح الطبيعي للعام 2021م.	 
تنفيذ مســـح مبدئي للصفيلـــح بجزيرة مصيـــرة وتنفيذ تجربة 	 

توطيـــن زريعة صفيلـــح بجزيرة مصيرة.
تنفيـــذ برنامح مســـح مواقع التعزيـــز والمـــزارع البحرية وبلح 	 

. لبحر ا
العمـــل في إعـــداد اســـتراتيجية إدارة الصفيلح والمشـــاركة 	 

فـــي أعمال مشـــروع الصفيلـــح مع مركـــز االبتـــكار الصناعي.
تنفيـــذ تجربـــة إنتـــاج صفيلـــح هجين بيـــن الصفيلـــح العماني 	 

وصفيلـــح مكتشـــف بمحافظة مســـقط

مشروع  زيادة إنتاجية 
وتوطين واسع 

النطاق للصفيلح 
العماني في بيئته 

األصلية

إنتاج 92000 زريعة.	 
توطين 45000 زريعة.	 
فقدان 40000 زريعة في 2018م نتيجة األنواء المناخية	 

   9-16 مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة مسندم 

الموقف التنفيذي للمشروعاسم المشروع
تطوير استزراع االسماك 

الزعنفية بطريقة األقفاص 
العائمة بمحافظة مسندم

بالتعاون مع مركز 
االستزراع السمكي

توريد أعاف.	 
استبدال شباك األقفاص.	 
أخذ عينات من األسماك لغرض الفحص.	 
تسجيل المتغيرات البيئية.	 
دراسة عملية تسويق الحصاد.	 
عقـــد إتفاقيـــة لشـــراء وتســـويق اجمالـــي األســـماك  	 

المنتجـــة مـــن المشـــروع
حصاد أول دفعة خال شهر ابريل 2021م.	 
انتهـــاء حصـــاد انتـــاج المشـــروع مـــن األســـماك خال 	 

شـــهر يونيـــو 2021م.
تنفيـــذ دراســـة اســـتطاعية للمواقع المناســـبة لتربية 	 

األســـماك باســـتخدام األقفاص العائمة في محافظة 
مسندم.

تنمية القطاع الزراعي 
والسمكي بنيابة ليما

بالتعاون مع مركز 
االستزراع السمكي

إنشـــاء عـــدد)3( بيـــوت محمية مبـــردة بنظـــام الزراعة 	 
. ئيٌة لما ا

الزراعـــة 	  ومســـتلزمات  والمعـــدات  األســـمدة  توفيـــر 
المائيـــة.

نقل آالت ســـحب الشـــباك إلـــى والية مصيرة بســـبب 	 
عـــدم كفاءتها.

المروحـــي 	  المحـــار  تســـمين  نشـــاط  نشـــاط  اســـتبدال 
بنشـــاط انشـــاء مظلة للصيادين وتوزيـــع صناديق حفظ 

األسماك.
تمديد فترة تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر إضافية.	 

تربية المحار المروحي 
بمحافظة مسندم

الموافقة على تمويل المشروع بتاريخ 2021/8/22م.	 
البدء بتنفيذ المشروع بتاريخ 2021/12/5م.	 
بحث التعاقد مع الخبير.	 



المحور العاشر
الموارد المائية
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 تحظـــى المـــوارد المائيـــة باهتمام كبيـــر منذ بداية مســـيرة النهضـــة العمانيـــة الحديثة ، 
فالميـــاه هـــي جوهر الحياة على ســـطح األرض ومن الضـــروري إدراك أهميتهـــا وفوائدها 
البيئيـــة ، إلـــى جانب إدراك األنظمة البيئيـــة الطبيعية التي تعتمد عليهـــا ، ولكونها منهجًا 
متكامـــًا ال بـــد مـــن ضمـــان توافرهـــا لألجيـــال القادمـــة بالكمية والجـــودة المناســـبة ، 

وتعظيم االســـتفادة منها وترشـــيد اســـتخدامها واســـتدامتها.

الفصل األول
تقييم الموارد المائية:

   10-1 الطلبات التي تمت دراستها لتقييم الموارد المائية خالل 2021م

 تصوير
تلفزيوني

لآلبار 

 تدريب طلبة
 الجامعات
والكليات

 دراسات
 الوضع
المائي

 توفير بيانات
هيدروجيولوجية

 صيانة ومعايرة
 االجهزة

الجيوفيزيائية

 دراسة الطلبات
المتعلقة

 باعداد المواصفات
 الفنية والشروط

 المرجعية لمشاريع
الحفر

دراسات
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   10-2 مشاريع تقييم المياه السطحية والجوفية خالل عام 2021م

الموقف التنفيذياسم المشروع

مشروع إدارة وحماية الخزانات الساحلية 
لدول غرب آسيا مستجمع وادي بني 

خروص بسلطنة عمان بالتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جمع العينات من مصادر مختلفة على 
فترتين )صيفًا وشتاًء(، وتم تحليلها مخبريًا 

)التحليل الروتيني، المعادن الثقيلة، 
البيولوجي، النظائر البيئية( وجاري األن 

تحليل الكيميائي لنتائج العينات المائية. 

مشروع الصيانة الدورية لمحطة التحلية 
بمبنى الوزارة في هيلة 

اسناد أعمال الصيانة الدورية لمحطة 
التحلية بمبنى الوزارة في هيلة الراكة 

لمدة أربع سنوات، 

الموقف التنفيذياسم المشروع

مشروع تقييم تلوث موارد المياه 
باستخدام تقنية النظائر الكيميائية والبيئية 

لمستجمع وادي بني خروص بمحافظة 
جنوب الباطنة

جاري العمل في التقرير النهائي للمشروع

الفصل الثاني
االستمطار االصطناعي:

أولـــت الحكومة الرشـــيدة اهتمامـــا بالغا بفكرة االســـتمطار االصطناعي لدعـــم مخزونها 
مـــن الميـــاه الجوفيـــة، و قـــد اثبتت هـــذه التقنيـــة نجاحها في ســـلطنة عمان فـــي تعزيز 
األمطـــار خـــال الســـنوات الماضيـــة بنســـبة )15% إلـــى 18%( حســـب التقاريـــر االحصائية 

الصادرة لألعـــوام الســـتة الماضية. 

   10-3 اجمالي استهالك المياه مصنفة وفق مصادرها

النسبة المئويةإجمالي االستهالك )مليون م3(القطاعات
83%1546االستخدامات الزراعية
5%88االستخدامات الحضرية

10%196مياه التحلية
2%42الصرف الصحي  

1872 مليون م3إجمالي استخدامات المياه

وتعتبـــر األمطـــار هـــي المصدر الرئيســـي لتغذية الميـــاه الجوفية حيث تخـــزن كميات منها 
فـــي مختلف الطبقـــات الصخريـــة الحاملة للمياه تحت ســـطح األرض لتســـتخرج الحقا عن 

اآلبار واألفـــاج والعيون طريق 



الصفحة 79

   10-4 مصادر التغذية الجوفية بالمليون متر مكعب

 التغذية من
األودية

٢٤٠

التغذية الحضرية
التغذية المباشرة من األمطار٧٧

٢٣٩٨

 التغذية من
السدود

١٠



الصفحة 80

   10-5 آلية عمال تقنية اإلستمطار بالطريقة اآليونية



الصفحة 81

   10-6 عدد محطات اإلستمطار االصطناعي

نسبة تعزيز األمطارعدد محطات االستمطارالسنة
20132%18.10 
20144%16.40 
20156%15.50 
20168%15.90 

2018/20171217.70 

اإلرتفاع )متر( الوالية المحافظة رمز المحطة
2670 عبري الظاهرة H1
2337 والية نزوى الداخلية H2
1634 صحم شمال الباطنة H3
1389 سمائل الداخلية H4
1833 دماء والطائيين شمال الشرقية H5
1255 صحار شمال الباطنة H6
1574 قريات مسقط H7
1328 الخابورة شمال الباطنة H8
1227 لوى شمال الباطنة H9
1634 بدبد الداخلية H10
1029 رخيوت ظفار H11
1176 ضلكوت ظفار H12

   10-7 الموقف التنفيذي لمشاريع مركز االستمطار االصطناعي خالل عام 2021م 

الموقف التنفيذي اسم المشروع

اإلنتهاء من ربط عدد )6( محطات مشروع ربط محطات االستمطار االصطناعي 
عن طريق نظام االتصاالت )الميكرويف(

اإلنتهاء من الدراسة األولية وتمت 
الموافقة على االرتباط المالي وجاري 

العمل على تنفيذ المشروع

دراسة إستخدام اإلشعاع الشمسي ومجمعات 
الطاقة الشمسية لتطوير منظومة اإلستمطار 

اإلصطناعي
اإلنتهاء من إعداد الدراسة األولية 

وجاري التنسيق الستكمال بقية 
المراحل

دراسة إمكانية إنشاء محطة إستمطار 
إصطناعي في محافظة مسندم

   10-8 توزيع محطات اإلستمطار اإلصنطاعي ونطاق تأثيرها



الصفحة 82

الفصل الثالث
مراقبة الموارد المائية:

   10- 9 أنشطة مراقبة الموارد المائية خالل عام 2021م 

العددالنشاط

الزيارات الميدانية لمحطات مراقبة الموارد المائية والمواضيع 
40 )زيارة(الخاصة بتقييم مخاطر الفيضانات

50 )محطة(معالجة بيانات تدفقات األودية )محطات مختارة(

2400 )محطة(مراجعة بيانات محطات مراقبة الموارد المائية

اعداد التقارير السريعة لهطول األمطار وتدفقات األودية وتخزين 
15 )تقرير(السدود

إعداد الرسومات البيانية لكميات الهطول المطري لمختلف واليات 
45 )رسم بياني(سلطنة عمان

40 )طلب(توفير البيانات الهيدرومترية للجهات الطالبة

توفير الدراسات المتعلقة بمخاطر الفيضانات على المشاريع التنموية 
97 )دراسة(في مختلف محافظات سلطنة عمان  

صيانة لعدد من أجهزة مراقبة الموارد المائية 
8 )جهاز(في ورشة الوزارة

21 )محطة(الصيانة الميدانية لمحطات مراقبة الموارد المائية

   10-10 توزيع محطات مراقبة كمية األمطار في سلطنة عمان 



الصفحة 83

الفصل الرابع
السدود

تعـــد الســـدود مـــن أهم المشـــاريع التي تســـاهم بشـــكل فّعال فـــي اســـتغال المياه و 
المســـاهمة فـــي الحـــد مـــن العجز المائـــي في ســـلطنة عمان ، حيـــث بلغ عدد الســـدود 
القائمـــة بســـلطنة عمان حتـــى نهاية عـــام 2021م حوالي )174( ســـــــدا بأنواعهـــا الثاثة 

تقـــارب ســـعتها التخزينيـــة )325,767 ( مليـــون متـــر مكعـــب موزعة على النحـــو التالي 

تخزين سطحي
١١٥

تغذية جوفية
٥٦

حماية
٣

   10-11 مشاريع السدود الجاري تنفيذها

سنة 
الجاهزية

السعة 
التخزينية 
)مليون 

م3(

االرتفاع 
)م(

الطول
)م( نوع السد السد المحافظة

2023/9 11.4 18.5 6500

حماية

الجفنين
مسقط

2023/5 15.7 30 2460 الجفينة

2023/9 16.3 20 1680 أنعار
ظفار

2024/7 83.3 68 386 عدونب

2022/11 0.24 15 95

تغذية 
جوفية

السديريين
الظاهره

2022/11 1.290 15 165 سرور

2023/4 0.927 24 122 القفيفة شمال 
2023/4الشرقية 0.702 18.5 255 الوريد

   10-12 مساهمة الشراكة المجتمعية في السدود الجاهزة :

سنة 
الجاهزية

السعة 
التخزينية 

)مليون م3(

االرتفاع 
)م(

الطول
)م( نوع السد السد المحافظة

2021 0.230 12 76

تغذية 
جوفية

دوفيا الداخلية

2021 0.030 9 40 صحيدا شمال 
الباطنة

2021 0.0188 8 39 جذع



الصفحة 84

   10-13 مساهمة الشراكة المجتمعية في السدود الجاري تنفيذها : 

الموقف 
التنفيذي

السعة 
التخزينية 

)مليون م3(

االرتفاع 
)م(

الطول
)كلم( نوع السد السد المحافظة

جاري 
التنفيذ 0.357 8 50

تغذية  
جوفية

المصله

الداخلية

جاري 
التنفيذ 0.015 5 30 الظويهر

جاري 
التنفيذ 0.03 3 130 نهيده

جاري 
التنفيذ 0.039 6 54 نادان

جاري 
التنفيذ 0.0875 6 80 العرشي

جاري 
التنفيذ 0.0125 5 20 صدامة 

الدرواشة

جاري الظاهرة
التنفيذ 0.357 6 226 العارض

جاري 
التنفيذ 0.0056 5 23 حيل 

الطريق

   10-14 قائمة مشاريع دراسات السدود خالل عام 2021م:

الموقف الواليةاسم المشروعم
التنفيذي

1
مشروع الخدمات االستشارية لدراسة الجدوى 

واعداد التصاميم النشاء سدود التغذية الجوفية 
والتخزين السطحي بوالية الحمراء

جاري العملالحمراء

2

مشروع الخدمات االستشارية العداد التصاميم 
واالشراف على تنفيذ اعمال الحماية من 

الفيضانات والتحكم في تصريف مياه االمطار 
في منطقة الصباخ بوالية صور

تم اإلنتهاء من صور
المشروع

3
مشروع الخدمات االستشارية لدراسة الجدوى 
واعداد التصاميم لمنظومة الحماية لمنطقة 

الدريز بوالية عبري بمحافظة الظاهره
جاري العملعبري

4
مشروع الخدمات االستشارية لمراجعة التصاميم 
واالشراف على تنفيذ سد الحماية بوادي الخوض 

بوالية السيب بمحافظة مسقط
جاري العملالسيب



الصفحة 85

   10-15 مشاريع صيانة السدود المنتهية والتي بدأ تنفيذها خالل عام )2021م( :

الموقف الواليةاسم المشروعم
التنفيذي

مشروع أعمال صيانة سد التغذية الجوفية على 1
تم اإلنتهاء من مدحاءوادي الصاروج بوالية مدحاء بمحافظة مسندم

المشروع

مشروع أعمال صيانة سد الخوض للتغذية الجوفية 2
تم االنتهاء من السيببوالية السيب بمحافظة مسقط

المشروع

مشروع أعمال صيانة سد الحماية من مخاطر 3
جاري العملالعامراتالفيضانات على مدينة العامرات بمحافظة مسقط

مشروع أعمال صيانة سد وادي إمطي للتغذية 4
جاري العملإزكيالجوفية بوالية إزكي بمحافظة الداخلية

مشروع أعمال صيانة سد وادي غول للتغذية 5
جاري العملالحمراءالجوفية بوالية الحمراء بمحافظة الداخلية

مشروع أعمال صيانة سدي وادي السحتن للتغذية 6
جاري العملالرستاقالجوفية بوالية الرستاق بمحافظة  جنوب الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد وادي المعاول للتغذية 7
الجوفية بوالية المعاول بمحافظة جنوب الباطنة 

وادي 
جاري العملالمعاول

مشروع أعمال صيانة سد وادي الفليج )حلبان( للتغذية 8
جاري العملبركاءالجوفية بوالية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة

مشروع أعمال صيانة سدي وادي مستل للتغذية 9
جاري العملنخلالجوفية بوالية نخل بمحافظة جنوب الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد مهضم بوالية صحم 10
جاري العملصحمبمحافظة شمال الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد ميحت بني كيوم بوالية 11
تم االنتهاء من الخابورةالخابورة بمحافظة شمال الباطنة

المشروع

مشروع أعمال صيانة سد وادي الحواسنة بوالية 12
جاري العملالخابورةالخابورة بمحافظة شمال الباطنة

مشروع تصميم وصيانة سد وادي الحواسنة بوالية 13
جاري العملالخابورةالخابورة بمحافظة شمال الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد وادي عاهن بوالية صحم 14
جاري العملصحمبمحافظة شمال الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد صحيدا بوادي بني عمر 15
جاري العملصحمبوالية صحم بمحافظة شمال الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد الحويل بوالية عبري 16
تم االنتهاء من عبريبمحافظة الظاهرة

المشروع

مشروع أعمال صيانة سد وادي الجزي بوالية صحار 17
جاري العملصحاربمحافظة شمال الباطنة

مشروع أعمال صيانة سد وادي حلتي/ صاحي 18
جاري العملصحاربوالية صحار بمحافظة شمال الباطنة



الصفحة 86

   10-16 مشاريع صيانة السدود المطروحة للتناقص خالل عام 2021م :

الموقف الواليةاسم المشروعم
التنفيذي

مشروع أعمال صيانة سد التخزين السطحي على 1
في إجراءات رخيوتوادي عكمون بشهب أصعيب بوالية رخيوت

المناقصة

مشروع أعمال صيانة سد التغذية الجوفية على 2
في إجراءات صالةوادي صحلنوت بمحافظة ظفار

المناقصة

مشروع صيانة سد التغذية الجوفية على وادي  بني 3
في إجراءات العوابيخروص بوالية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة

المناقصة

4
مشروع أعمال صيانة سد التخزين السطحي على 

وادي أذشكس بجبل سمحان بوالية مرباط بمحافظة 
ظفار

في إجراءات مرباط
المناقصة

مشروع صيانة سد التغذية الجوفية على وادي مصح 5
في إجراءات محضةبوالية محضه بمحافظة البريمي

المناقصة

صيانة سدود التغذية الجوفية على أودية حيوان وأبو 6
في إجراءات محضةقلعة بوالية محضة

المناقصة

صيانة سد وادي العيينة بنيابة الجبل األخضر بوالية 7
في إجراءات نزوىنزوى

المناقصة

8
مشروع إزالة الترسبات الطينية وأعمال الصيانة األخرى 

لسد التغذية الجوفية على سد وادي الكبير بوالية 
عبري بمحافظة الظاهرة

في إجراءات عبري
المناقصة

صيانة األضرار ببعض مرافق سد وادي ضيقة بوالية 9
في إجراءات قرياتقريات

المناقصة

صيانة سد التغذية الجوفية على وادي قريات بوالية 10
في إجراءات بهابهاء

المناقصة

مشروع أعمال صيانة سد التخزين السطحي على 11
في إجراءات الرستاقوادي الدويرات بجبل ضوي بوالية الرستاق

المناقصة



الصفحة 87

الفصل الخامس
التراخيص المائية:

   10-17 طلبات التراخيص المائية المنجزة في عام 2021م :

العددنوع الطلب

876حفر بئر جديدة

26تعميق بئر آلي

98استبدال بئر غير مماثل داخل وخارج الموقع

3تغيير استخدام بئر لغرف خاف المصرح به

13حصر وتسجل بئر

258استغال بئر غير عاملة

1274االجمالي

الفصل السادس
تنمية الموارد المائية:

أواًل: أنظمة الري
مشروع إدخال أنظمة الري الحديثة 

يعنـــى هذا المشـــروع بإحـــال نظام الـــري التقليدي ) الغمـــر ( بنظام شـــبكة أنظمة الري 
الحديثـــة عـــن طريق األنابيب المضغوطة، مـــع وحدة الضخ وملحقاتها حســـب االحتياجات 

الفعلية للمحاصيـــل )المزروعات(.

منجزات المشروع : 
1- تصميـــم وإعداد جداول كميـــات لعدد 800 مزرعة بمختلف محافظات ســـلطنة عمان. 

باإلضافـــة لعدد من مزارع حـــق اإلنتفاع والمـــزارع الخاصة كدعم فني.
2- اإلنتهـــاء مـــن تصميـــم الطلبـــات الجديدة بشـــبكة الـــري الحديثـــة، علـــى أن تنفذ بعد 

اعتمـــاد المخصصـــات الماليـــة للخطة.

مشروع تطوير النظم المزرعية التقليدية:ـ
مشـــروع حيوي يقام في قرى األفاج يســـهم في توفير، وترشـــيد المياه بهدف تحســـين 
إدارة ميـــاه الـــري، ورفـــع كفاءتهـــا، اضافة إلـــى تنمية وتطويـــر المعامـــات الزراعية من 

حيث إعادة تحســـين التركيبـــة المحصولية.

   10-18 مشاريع تطوير النظم المزرعية التقليدية الجاري تنفيذها.

المساحةالواليةالمحافظةإسم المشروعم
) فدان (

مشروع تطوير النظم المزرعية 1
193البريميالبريميالتقليدية بفلج صعراء

مشروع تطوير النظم المزرعية 2
204البريميالبريميالتقليدية بفلج البريمي

397المجموع

   10-19 مشاريع تطوير النظم المزرعية التقليدية الجاهزة للطرح وتم تأجيل البت 
فيها لحين إعتماد المخصصات المالية .

المساحةالواليةالمحافظةإسم المشروعم
) فدان (

مشروع تطوير النظم المزرعية 1
التقليدية بقرية الحوية

شمال 
105بديةالشرقية

مشروع تطوير النظم المزرعية 2
9قرياتمسقطالتقليدية بقرية العافية

114المجموع



الصفحة 88

   10-20 المشاريع التي تم اإلنتهاء من إعداد التصاميم و المواصفات الفنية و 
وثائق طرح المناقصة وسيتم طرحها في حال توفر المخصصات المالية.

المساحةالواليةالمحافظةإسم المشروعم
) فدان (

مشروع تطوير النظم المزرعية 1
225ضنكالظاهرةالتقليدية بفلج العزيزي

مشروع تطوير النظم المزرعية 2
34إزكيالداخليةالتقليدية بفلج سيما

مشروع تطوير النظم المزرعية 3
178محضةالبريميالتقليدية بفلج محضة

437المجموع

ثانيًا: األحواض المائية
   10-21 الطلبات التي تم دراستها في قسم األحواض المائية:

العددالنشاط

63محاجر وكسارات

43محطات وقود

34مواد ردمية

140المجموع

ثالثًا: األفالج:
   10-22 الطلبات المنجزة في قسم الدراسات خالل عام 2021م : 

قسم دراسات األفالج
عدد الطلباتنوع الطلبم

دراسة طلبات صيانة األفاج واألبار المساعدة لها من 1
266المحافظات خال عام 2021

دراسة طلبات المشاريع التنموية والمخططات الواقعة في 2
54نطاق إحرامات األفاج خال عام 2021

دراسة طلبات خاصة باألفاج المدرجة بالتراث العالمي خال 3
13عام 2021

   10-23 مشاريع صيانة األفالج والعيون وحفر اآلبار المساعدة لها.

المشاريع التي صدر المحافظة
لها أمر تشغيل

المشاريع التي 
تم استالمها 

المشاريع الجاري 
تنفيذها

780مسقط
452الداخلية

0262شمال الشرقية
042جنوب الشرقية

984100شمال الباطنة

18911جنوب الباطنة
440مسندم
002البريمي
33033الظاهرة

19109ظفار
18370161المجموع
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   10-24 صيانة األفالج المدرجة بقائمة التراث العالمي 

الموقف التنفيذياسم المشروعم

صيانة وإصاح فلج الملكي بوالية ازكي بمحافظة 1
الداخلية

في إجراءات )تعزيز االرتباط 
المالي(

2
تثبيت لوائح إرشادية للحارات القديمة والمعالم 

االنشائية التاريخية بمواقع األفاج المدرجة بالتراث 
العالمي

قيد التنفيذ

 )مبادرة(إنشاء مركز الزوار في فلج الميسر.3

اإلنتهاء من وضع التصاميم 
المبدئية وكذلك تم مسح 

موقع االرض لتكون 
موصلة بالفلج 

قيد اإلجراءانشاء مركز الزوار بفلج الخطمين.4

5
الخدمات االستشارية لتطوير وتصميم مركز 

المعلومات والحديقة العامة في فلج دارس بوالية 
نزوى)المرحلة الثانية(.

تم استام المرحلة األولى 
لتصميم  وجاري إستكمال 

باقي اإلجراءات

إنشاء صفحة خاصة باألفاج المدرجة بالتراث 6
تم  انتهاء وأستام العملالعالمي على منصة جوجل للفنون والثقافة.

تم  انتهاء وأستام العملمقال بعدد صفحتين في مجلة التراث العالمي.7

توثيق الحارات القديمة والمعالم اإلنشائية التاريخية 8
بمواقع االفاج المدرجة بالتراث العالمي

تم تحديد مراحل العمل 
واإلنتهاء من الرحلة األولى 

وجاري العمل بالمرحلة 
الثانية من اجمالي ثاث 

مراحل للمشروع

9

مشروع تثبيت عامات حدود المناطق 
الهيدرولوجية المحمية وحدود المواقع ومسارات 

السواعد لألفاج المدرجة في قائمة التراث 
العالمي

قيد اإلجراء

الائحة التنفيذية لقانون حماية مواقع االفاج 10
قيد اإلجراءالمدرجة بالتراث العالمي
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المحور الحادي عشر
الخدمات المساندة
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الفصل األول
تنمية الموارد البشرية

أعداد العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية	 
يعمـــل فـــي قطـــاع الزراعة نحـــو )256( ألـــف عامل، يشـــكل العمـــال الدائمون من أســـر 
الحائزيـــن نحـــو )92.8%( مـــن إجمالـــي العمـــال الزراعييـــن الدائميـــن، والعمـــال الزراعيـــون 
الُعمانيون من غير أســـر الحائزيـــن )7.2%( وفقًا للتعداد الزراعي الشـــامل )2013/2012م(، 
أمـــا قطاع الثروة الســـمكية فبلـــغ عدد الصيادين حوالـــي )61503( صيـــادًا للعام 2021م.

أعداد الموظفين العاملين بالوزارة	 
بلـــغ عدد الموظفيـــن العاملين بالوزارة نحـــو )4492( موظفًا يمثلـــون مختلف التخصصات 
المهنيـــة واإلدارية والمالية والقانونية، وتبلغ نســـبة العمانيـــون حوالي )97%( من إجمالي 
عـــدد الموظفيـــن، باإلضافة إلى ذلك تســـتعين الـــوزارة ببعض الموظفين غيـــر العمانيين 
فـــي تخصصـــات محددة يبلـــغ عددهـــم )156( موظفًا أغلبهـــم أطباء بيطريين، والشـــكل 

يوضح أعـــداد الكوادر العمانية حســـب التحصيل العلمـــي لعام 2021م

   11-1 أعداد الكوادر العمانية حسب التحصيل العلمي

اعدادية وأقل
٦٤٦

البكالوريوس والدبلوم العالي
١٧٥٨

الدكتوراه
٥٥

الماجستير
٢٣٨

الثانوية العامة
١٦٣٩

التأهيل	 
   11-2 أعداد الدارسين من الموظفين الحاصلون على مؤهالت أعلى خالل عام 2021

العددالمؤهل

6الدكتوراه

20الماجستير

12البكالوريوس

2الدبلوم

40اإلجمالي

التدريب الفني	 
   11-3 أعدد المتدربين في الورش الفنية الداخلية والخارجية خالل عام 2021م

عدد المتدربينالبيان

3619الورش الداخلية

3الورش الخارجية

التدريب اإلداري والمالي	 
   11-4 أعدد المتدربين في الورش اإلدراية والمالية خالل عام 2021م

العددالبيان

894دورات تدريبية عن بعد

156دورات تدريبية بالحضور

230نقل المعرفة 
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خدمة المجتمع	 
   11-5 أعــداد المتدربيــن مــن الطلبــة والطالبــات الذيــن تــم تدريبهــم بالــوزارة خــالل 

عام 2021م

عدد الطلبةالجهة

150جامعة السلطان قابوس

285جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

336جامعات/ كليات خاصة

75الكليات المهنية

9جامعات خارج الدولة

855اإلجمـــــــــــــــالي

الفصل الثاني
تقنية المعلومات 

تعمـــل الـــوزارة ممثلة بدائـــرة تقنيـــة المعلومات على رفع مســـتوى كفـــاءة العمل من 
خـــال توظيـــف أحدث تقنيـــات التكنولوجيـــا الحديثة مثـــل: أجهزة الحواســـيب والطابعات 
ومســـتلزماتها، وأجهـــزة الخوادم والشـــبكات ونظم حماية أمن المعلومـــات االلكترونية، 
باإلضافـــة إلـــى تطويـــر برامج وأنظمـــة الـــوزارة االلكترونيـــة، وبرامج تطبيقـــات الهواتف 
الذكية. وتســـعى الـــوزارة بالتكامل مـــع مختلف المؤسســـات الحكوميـــة المختلفة ذات 

العاقـــة لتحقيـــق خطـــة التحول االلكترونـــي لتقديم وأتمتـــه جميع خدامتهـــا الكترونيًا.

   11-6 أهم االنجازات:

مشروع نقل غرفة التحكم الرئيسية من مبنى ديوان عام الوزارة السابق الى المبنى 
الجديد وتفعيل شبكة الوزارة واالنترنت وكذلك تفعيل نقاط الشبكة لجميع الموظفين 

بالمبنى وموزعات الشبكة في جميع األدوار بالمبنى

مشروع نقل غرفة التحكم الرئيسية لمبنى المديرية العامة لألمن الغذائي )الهيئة 
العامة لاحتياط الغذائي سابقا( إلى مبنى ديوان عام الوزارة الجديد.

فصل شبكة وزارة الداخلية عن المبنى  و تفعيل شبكة الوزارة واالنترنت في مركز 
سامة وجودة الغذاء 

تفعيل شبكة الوزارة واالنترنت في المديرية العامة للثروة الزراعية و السمكية وموارد 
المياه بالوسطى في مبنى المديرية الجديد

البدء في مشروع نقل البريد االلكتروني الى السحابة االلكترونية

تفعيل خدمة النسخ االحتياطي في السحابة االلكترونية لمجموعة من الخوادم

تنصيب برنامج مكافح الفيروسات لعدد  3000 رخصة

ترقية خوادم الدليل النشط والبريد االلكتروني الى االصدار 2016
تفعيل الشهادة األمنية SSL Certificate  للبريد االلكتروني ونظام المراسات 

وموقع الوزارة
ترقية سرعة االنترنت الى GB 1 عوضا عن السرعة الحالية في ديوان عام الوزارة 

إدخال وتفعيل خدمة الشبكة الحكومية MPLS  لعدد 8 مواقع جديدة تابعة للوزارة

أنشاء بيئة افتراضية تهدف الى تدريب موظفي اقسام تقنية المعلومات في 
المحافظات

تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS لعدد 200 الف رسالة
تفعيل شبكة مركز االستمطار العماني بديوان عام الوزارة 

تحديث إعدادات هيكل الوزارة في بوابة الوزارة االلكترونية بعد صدور قرار الهيكل 
التنظيمي الجديد و تحديث بيانات جميع الموظفين بناء على قرار نقل الموظفين

تصميم وتنفيذ االستمارة االلكترونية لحصر اضرار شاهين
تصميم وتنفيذ اختبار الكتروني لمهنة مزاولة الطب البيطري

تصميم وتنفيذ خدمة طلب فسائل وشتات
تطوير نظام الحيازات الزراعية والحيوانية

تطوير نظام التراخيص السمكية االلكتروني

 تنفيذ مشروع تطوير وتصميم قاعدة بيانات األسمدة والمبيدات

توفير أجهزة ومستلزمات الحاسب االلي وأجهزة االتصال المكتبية IPT لبعض 
التقسيمات  اإلدارية بالوزارة
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الفصل الثالث
التواصل واالعالم

ُيعـــد التواصل واإلعام الركيزة األساســـية فـــي عملية التنمية وهو الناقل لكل األنشـــطة 
والفعاليـــات وابرزهـــا ومشـــاركتها مـــع المجتمـــع مـــن خـــال  وضـــع الخطـــط اإلعاميـــة 
)المســـموعة والمرئيـــة والمقـــروءة واإللكترونيـــة( الهادفـــة إلبـــراز دور الـــوزارة وإنجازاتها 
وأهميـــة القطاعـــات الزراعية والحيوانية والســـمكية ومـــوارد المياه  فـــي تنمية االقتصاد 
الوطنـــي، ونقـــل الصـــورة اإلعامية الواضحة عن مجاالت االســـتثمار في هـــذه القطاعات  

داخليـــًا وخارجيـــًا , ويمكـــن تلخيص مـــا تم تنفيذه خـــال عـــام 2021م كاآلتي:

   11-7 اإلعالم

اإلعالم

أعمال 
القسم 

الصحفية 
٤١٤

رصد الصحف 
المحلية

٢٩٢

اإلجمالي
٧٠٦

   11-8 إحصائيات النشر اإللكتروني عبر موقع الوزارة اإللكتروني للعام 2021م:

أجندة الفعاليات

القرارات والقوانين

٢٤
فعالية

٢٥
قرار

األخبار

١٨٠
خبر

المرئيات

٣٧
مقطع

 التصاميم المنفذة
لفريق منهجية لين

١٤
تصميم

التصاميم المعلوماتية

٥٢
تصميم
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١٦٧
ألف

إجمالي المتابعين المتابعين الجدد

التغريدات المشاهدات

١٧٫٢٩٤
متابع

٨٫٣٦٠٫٠٠٠
مشاهدة

٥١٢
تغريدة

@MAFWR_OM

١٠
ألف

إجمالي المتابعين المشاهدات

المنشورات

٣٠٠
ألف

١٨٥
منشور

@MAFWR_OM

١٠
ألف

إجمالي المتابعين المشاهدات

المنشورات

١٫٣٧٣٫٠٠٠
مشاهدة

٤٦٠
منشور

@MAFWR_OM

٤٤٥
ألف

ساعات المشاهدة المشاهدات مشارك

في سلطنة عمان عدد المقاطع

١٢
مليون ٣٩٩٠٠

٧ أكثر قناة
مشاهدة

٢ أكثر
قناة حكومية

مشاهدة

٦٥٣
مقطع

@MAFWR_OM

11-9 التواصل اإلجتماعي
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   11-11 المحتوى اإلبداعي

المحتوى
اإلبداعي

البرامج 
والتقارير 
اإلذاعية 

١١٣

البرامج 
والتقارير 

التلفزيونية 
١٤٧

التصاميم 
١٦٩

 تنفيذ وتصميم العديد من النشرات والمؤشرات والتصاميم المستخدمة في النشر 
االلكتروني سواء كانت لشبكات التواصل او المواقع االلكترونية وما يماثله. 

اإلجمالي
اكثر من

٥٦٠ تصميم 

التصاميم المعلوماتية
٦٨ تصميم

العروض التقديمية
١٩٣ شريحة

تصاميم للفعاليات
٣٠ تصميم

تصاميم أخرى
٨٨ تصميم

كتيب ودليل
١٠ صفحات

١٠٠ تصميم
حقائق وأرقام

 
الفصل الرابع

خدمات المراجعين
ســـعيًا من الـــوزارة لارتقاء بالخدمـــات المقدمة للمراجعيـــن، فإن الوزارة تقوم باســـتام 
األفـــكار واآلراء والمقترحـــات وتســـليمها لـــذوي االختصـــاص بالـــوزارة للنظر فـــي كيفية 
االســـتفادة منهـــا وتطويرها باإلضافة إلـــى مراجعة الخدمات المقدمـــة من قبل مختلف 
الجهـــات التابعة للوزارة ســـواء تلك الخدمـــات المقدمة للمواطنيـــن أو الخدمات اإلدارية 

والماليـــة المقدمة للـــكادر الوظيفي التابـــع للوزارة.

   11-12 ملخص لعدد المعامالت التي تم استالمها من قبل الوزارة وما تم
إنجازه حتى نهاية عام 2021م

 طلبات خدمات المراجعين الخاصة
بالشؤون الزراعية وموارد المياه

١٠٧٠

اجمالي الطلبات
١٧٣٠

 طلبات خدمات المراجعين
الخاصة بالثروة السمكية

٦٦٠

11-10 التصميم والوسائط الرقمية 
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الفصل الخامس
نظام الوثائق

تماشـــيا مع التغيرات في إدارة الوثائق الحديث بقســـميها )الخصوصي والمشـــترك( فقد 
ســـعت هـــذه الدائرة ممثلـــة في قســـم تنظيـــم الوثائق الـــى تحديث القائمة االســـمية 
لوثائق التقســـيمات اإلدارية بالوزارة وحاليا في طور االعداد، تمهيدًا لتغيير مســـار تصنيف 

الوثائـــق من الورقي الى النظام االلكتروني حســـب توجه مســـار الجهـــات الحكومية.
   11-13 البريد

)9000( معاملةبريد الوزارة

)552( ارسالية بالحقائب البريديةإرسال إرساليات

)3( رسائلإرسال الرسائل الرسمية البريدية

تنظيم الوثائق	 
تنفيـــذ متطلبـــات العمـــل الوثائقي والنهوض بـــه ومواكبـــة المراحـــل االنتقالية في 	 

إدارة الوثائـــق بالوزارة.
 تقديـــم كافة أشـــكال الدعم الفنـــي والرد على اإلشـــكاليات والتحديـــات التي تواجه 	 

المديريـــات والدوائـــر العاملة بالوزارة ســـواًء هاتفيًا أو بالزيـــارات الميدانية.
تحديـــث نظـــام تصنيـــف وجـــداول مـــدد اســـتبقاء وثائقهـــا الخصوصيـــة بعـــد إعتماد 	 

الجديد. الهيـــكل 

الحفظ	 
تحويـــل الوثائـــق من التقســـيمات اإلدارية بالـــوزارة إلى مركز حفظ الوثائق الوســـيطة 	 

بهـــذه الدائرة ويبلغ عدد التقســـيمات التـــي نفذت عملية التحويل )16( تقســـيم.
حولت جهة واحدة بالوزارة وثائقها التي ال تمر بالمرحلة الوسطية مصيرها لإلتاف.	 

الفصل السادس
التعاون الدولي 

تواصلـــت جهـــود التعـــاون الدولي لتقريـــب اواصر التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهات ذات 
العاقـــة على المســـتويات القطرية واإلقليميـــة والدولية، تم خال عـــام 2021م تحقيق 

األنشـــطة التالية:

 

مشارك في 
الدورات التدريبية 

في اطار المنظمات 
والهيئات الدولية

٣١٩
مشارك في 

الدورات التدريبية 
في اطار مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

٥٢
مشارك في 

المؤتمرات واالجتماعات
في اطار المنظمات 

والهيئات الدولية

٢٠٧

مشارك في المؤتمرات 
واالجتماعات في اطار 

التعاون الثنائي

٦٣
مشارك في المؤتمرات 
واالجتماعات في اطار 
مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

١٤٨
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الفصــل الســابع
التطوير وضمان الجودة

ســـعت الـــوزارة فـــي تطبيق منهجيـــة لين والذي يعنـــي بتبســـيط اإلجراءات وإزالـــة الهدر 
علـــى خدمـــات الـــوزارة المختلفـــة المقدمـــة للجمهـــور العام كأحـــد الممكنـــات لتحقيق 

أهـــداف رؤيـــة عمـــان 2040، وفيما يلـــي تلخيص لتطبيـــق لين:

اعداد خارطة طريق لتطبيق لين على الخدمات ذات األولوية: 	 
تحديـــد الخدمـــات ذات األولويـــة للتطبيـــق وذلك بعـــد الرجوع الـــى فريق الرؤيـــة بالوزارة 
لوضـــع اوزان مقابـــل المحـــددات التاليـــة لـــكل خدمـــة: الرســـوم، اجمالي عـــدد الطلبات 
المســـتلمة خال عام، العائـــد المادي خال عام، التقاطع مع الجهـــات الحكومية األخرى، 
مســـتوى الخدمـــة )يدويـــة أو الكترونية( وقد تم تحديـــد )40( خدمـــة ذات أولوية موزعة 

على القطاعات بحســـب الشـــكل التالي:

األمن الغذائي
١

سالمة الغذاء
١

السمكي
١٩

الزراعي
١٩

تشكل فريق لتطبيق لين في الوزارة: 	 
 يقـــوم الفريـــق بأربـــع مهـــام وهي: تطبيـــق المنهجيـــة علـــى الخدمـــات، اإلدارة المرئية، 

التحـــول الرقمـــي، وإدارة التغييـــر واالتصال.

إقامة الورش للتدريب وأخرى لتطبيق المنهجية:  	 

   11-14 الورش التدريبية والتعريفية كما هو موضح في الجدول التالي:

العددنوع الورشة

1ورش تعريفية )لموظفي الوزارة (

3ورش تدريبية )ألعضاء الفريق(

18ورش لتطبيق المنهجية على الخدمات

رســـم وتوثيـــق مســـار اجـــراء ات الخدمـــات بعـــد التبســـيط ومراقبة االنجـــاز بعد 	 
التطبيـــق باســـتخدام اإلدارة المرئيـــة: 

رســـم جميـــع مســـارات إجـــراءات الخدمـــات المســـتهدفة والتوثيـــق باســـتخدام الوثيقة 
المرجعيـــة واالحتفـــاظ بهـــا بأرشـــيف الكتروني ، كما تـــم تفعيل عدد من الرســـوم البيانية 

لتعمـــل كأداة لمراقبة نســـبة انجـــاز الخدمة بعـــد التطبيق.

تصنيف خدمات الوزارة 	 

حصـــر جميـــع خدمـــات الـــوزارة باإلضافة إلـــى خدمـــات القطاعـــات المدمجة مـــع الوزارة 
وتصنيفهـــا حســـب متطلبـــات التصنيـــف المعتمد مـــن وزارة النقـــل واالتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات وجاري اســـتكمال العمل خال العام 2022 إلصـــدار دليل الخدمات الحكومي 

الموحـــد في نهايـــة الربع األول مـــن العام 2022
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خطة التحول الرقمي 2021- 2025 	 

تحديد أولويات الوزارة في التحول الرقمي للمرحلة المستقبلية لضمان تحقيق متطلبات التحول للحكومة الرقمية 

نظام استثمر بسهولة 	 

بلغ عدد التراخيص المفعلة في بوابة استثمر بسهولة )65( ترخيص	 
تم تحويل التراخيص التجارية والمرتبطة بها بما يقارب )64( نشاط تجاري إلى تراخيص تلقائية 	 
استام عدد )647( طلب ترخيص	 
إصدار العديد من شهادة المنشأ الزراعية والحيوانية عبر بوابة استثمر بسهولة	 

الفصل الثامن
الدائرة القانونية

تقـــوم الـــوزارة  بتقديـــم المشـــورة القانونية فـــي الجانب القانوني من القـــرارات بجميع أنواعهـــا اإلداري والفني، واعـــداد الصياغة القانونية للقـــرارات اإلدارية والتشـــريعات القانونية 
الوزارة. الخاصة بجميع اختصاصـــات 

   11-15 أهم اإلنجازات لعام 2021م:

اإلنجازاتالنوعالرقم

دراسة 300 موضوع الدراسات القانونية1

مراجعة 86 عقد مراجعة العقود واإلتفاقيات2

• صياغة ومراجعة أكثر من 40 قرار وزاري التشريعات3
• مراجعة أكثر من 15 قرار لسعادة الوكاء واألفاضل / مدراء العموم بالوزارة.

عدد القضايا التي كسبتها الوزارة 119 قضية من أصل 126 قضيةالقضايا4
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