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بيان إخالء مسؤولية

مت إعداد هذا الدليل االستثماري من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف توفير املعلومات للمستثمرين
الذين لديهم الرغبة في انشاء مشاريع االستزراع السمكي في سلطنة عمان .إن املعلومات الواردة أو املتاحة
في هذا الدليل (سواء كانت معلومات مالية أو جغرافية أو جتارية أو قانونية أو فنية) مدرجة لغايات تقدمي
املعلومات واملساعدة فقط .ويتحمل املستثمرون املسؤولية احلصرية والكاملة عن مدى استفادتهم من
املعلومات املطلوبة لالستثمار في مشاريع االستزراع السمكي وغيرها من القرارات املتعلقة بهذه املشاريع.
وفي هذا الصدد فإننا ننصح املستثمرين بأن يسعوا للحصول على استشارات مستقلة بشأن القوانني
العمانية النافذة.
ان املعلومات الواردة في هذا الدليل االستثماري متت بنية حسنة وال يجوز اعتبارها شاملة أو مستقلة بحد
ذاتها .أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أو أي جهة حكومية في سلطنة عمان ال تضمن أو تؤكدبشكل صريح
او ضمني صحة أو كفاية أو اكتمال املعلومات الواردة في هذا الدليل ،وال تتحمل هذه اجلهات أية مسؤولية
عن هذه املعلومات أو أي قصور أو نقصان فيها أو عند االعتماد عليها بشكل قاطع من قبل املستثمرين
ملشاريع االستزراع السمكي في سلطنة عمان ،وبالتالي يتوجب على املستثمرين االطالع ومراجعة على
كافة القوانني واللوائح واألنظمة السارية في سلطنة عمان ذات العالقة مبشاريع االستثمار في مجال
االستزراع السمكي وغيرها.

الـدلـيل االسـتثـماري لـتنمـية االسـتزراع السـمــكـي فـي سـلـطنة عـمـان

5

6

الـدلـيل االسـتثـماري لـتنمـية االسـتزراع السـمــكـي فـي سـلـطنة عـمـان

قائمة المحتويات
البيان

م

الصفحة

ملخص تنفيذي

9

متهيد

11

 .1حملة عامة عن سلطنة عمان

12

 .2الوضع احلالي لقطاع املصائد السمكية واالستزراع السمكي في سلطنةعمان

14

 2.1قطاع املصائد السمكية في سلطنة عمان

14

 2.2االستزراع السمكي في سلطنة عمان – فرص عالية اجلاذبية

15

 2.3اإلحتماالت املتاحة للتطوير قطاع االستزراع السمكي في عمان خالل السنوات
الـ  15املقبلة

16

 .3مشاريع االستزراع السمكي في سلطنة عمان – الفرص االستثمارية

18

 3.1رؤية عن االستزراع السمكي على املستوى العاملي

18

 3.2ماذا توفر سلطنة عمان للمستثمرين

19

 3.3ماذا تريد سلطنة عمان من املستثمرين

21

 .4نظرة عامة على اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار في سلطنة عمان

24

 4.1اإلطار القانوني العام لالستثمار األجنبي في سلطنة عمان

24

 4.2االعتبارات القانونية اخلاصة مبواقع املشاريع وحيازة األراضي

25

 4.3اإلطار التشريعي والتصاريح اخلاصة باملشاريع

27

 .5إرشادات إلعداد العروض االستثمارية ملشاريع االستزراع السمكي في سلطنة عمان

30

 5.1عملية تقدمي العرض على مرحلتني

30

 5.2مساعدة وزارة الزراعة والثروة السمكية للمستثمرين

33

 5.3عملية استصدار ترخيص االستزراع السمكي

34

 5.4رسوم ترخيص االستزراع السمكي

35

 .6معلومات التواصل

36

ملحق – قوانني وقواعد تنظيمية أخرى مرتبطة ومكمله إلقامة وتشغيل مشاريع
.7
االستزراع السمكي واألنشطة املرتبطة بها

37

الـدلـيل االسـتثـماري لـتنمـية االسـتزراع السـمــكـي فـي سـلـطنة عـمـان

7

8

الـدلـيل االسـتثـماري لـتنمـية االسـتزراع السـمــكـي فـي سـلـطنة عـمـان

ملخص تنفيذي:
يعد االستزراع السمكي من أكثر قطاعات اإلنتاج الغذائي منوا ً في العالم ،حيث ظل ينمو مبعدل  %8.1سنويا ً
بني عامي  .2012 – 1970وقد ذكرت مصلحة مصائد األسماك وتربية األحياء املائية في منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) أن إنتاج االستزراع السمكي جتاوز  66.6مليون طن في جميع أنحاء العالم عام
 ،2012بينما لم يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من االستزراع السمكي في العام نفسه  168طنا ً تقريبا.
وتنظر سلطنة عمان إلى االستزراع السمكي بوصفه أحد الدعامات األساسية في تنويع مصادر دخل
االقتصاد الوطني وتقليص اعتماده على القطاع النفطي ،أن التشكيلة الواسعة من املوارد الطبيعية والبنية
التحتية ذات املستوى العاملي واحلوافز املالية اجلاذبة لالستثمار وااللتزام احلكومي الذي يضع السلطنة
وبشكل متميز في مستوى يتيح لها االستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع االستزراع السمكي.
ان هذا الدليل االستثماري يبني الفرص املتاحة للمستثمرين ،وهو مرتب على النحو التالي:
• القسم األول  -:مقدمة عن سلطنة عمان ويحدد هذا القسم أبرز املقومات التي متتاز بها السلطنة
بوصفها وجهة استثمارية ملشاريع االستزراع السمكي مبا لديها من -:
 oموارد بحرية غنية وتنوع بيولوجي على امتداد سواحل السلطنة التي يبلغ طولها  3,165كيلومتراً.
 oبنية اساسيه على مستوى عاملي مثل الطرق السريعة واملطارات واملوانئ البحرية.
 oمجتمع مدني منظم.
 oموقع استراتيجي بالقرب من أبرز أسواق التصدير في املنطقة والعالم.
 oبيئة صديقة للمستثمرين مع حوافز مشجعة لالستثمار كاإلعفاءات الضريبية والقروض امليسرة
وغيرها من االمتيازات.
• القسم الثاني  -:يقدم نظرة عامة عن الوضع احلالي ملصائد األسماك وعمليات االستزراع السمكي في
سلطنة عمان ،مبا في ذلك تاريخ السلطنة وقدراتها بوصفها مركزا ً لإلنتاج السمكي ،ويضم هذا القسم
وصفا ً لقطاع صيد األسماك الذي يشهد نشاطا ً كبيرا ً في السلطنة (مبا في ذلك إحصائيات حول مستويات
اإلنتاج ،وأبرز أسواق التصدير ،وأهم أنواع األسماك) ،إضافة إلى اخلطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة والثروة
السمكية في سلطنة عمان خالل السنوات األخيرة لتمهيد السبل أمام منو قطاع االستزراع السمكي
الناشئ وتقديرات اإلنتاج املستقبلي لهذا القطاع خالل السنوات اخلمسة عشر املقبلة.
• القسم الثالث -:يقدم وصفا ً للرؤية املستقبلية التي تتبناها سلطنة عمان حول قطاع االستزراع
السمكي .يغطي هذا القسم ما تسعى إليه وزارة الزراعة والثروة السمكية مع املستثمرين ،إضافة إلى ما
توفره السلطنة من تسهيالت للمستثمرين في قطاع االستزراع السمكي،وتتطلع السلطنة إلى مشاريع
استزراع سمكية ذات جودة عالية واقتصادية ومستدامة بيئياَ ،والتي ستوفر فرص عمل محلية وتسهم في
األمن الغذائي الوطني .وفي املقابل ،توفر السلطنة للمستثمرين العمانيني واألجانب مجموعة من احلوافز
االستثمارية املشجعة.
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• القسم الرابع -:يقدم نظرة عامة عن اإلطار القانوني والتنظيمي اخلاص بتنمية قطاع االستزراع السمكي.
وهذا يتضمن قوانني انشاء الشركات العمانية مبا تشتمل عليه من تأسيس للمشاريع ،قضايا العمالة،
الضرائب واحلقوق القانونية املتعلقة بتأجير االراضي وأسس األعمال والضرائب واحلقوق القانونية املتعلقة
بتأجير األراضي .كما يسلط الضوء على أبرز القوانني العمانية املرتبطة بتنمية مشاريع االستزراع السمكي
وتشغيلها.
• القسم اخلامس  -:يوضح اخلطوات التي يلزم اتباعها لتقدمي استمارة طلب ترخيص االستزراع السمكي
وكيفية إعداد مقترح املشروع لتقدميه لوزارة الزراعة والثروة السمكية.
ان وزارة الزراعة والثروة السمكية ترحب بكل العروض اجلادة وتقدم مجموعة من اإلرشادات حول املستندات
الالزمة لتقدمي الطلبات ،إضافة إلى قائمة باخلدمات التي ميكن احلصول عليها من الوزارة للمساعدة في
إعداد مقترح املشروع.
ولهذه توفر الوزارة خدمة “احملطة الواحدة” للتنسيق مع الوزارات األخرى ذات العالقة بتنمية قطاع االستزراع
السمكي ،كما تلتزم الوزارة بتوفير ردود سريعة ومحددة بوقت معني على مشاريع االستثمارية املقدمة
وذلك لضمان حصول املستثمرين على اهتمام مناسب لطلباتهم في أقامت وتطوير مشاريع االستزراع
السمكي في عمان.
• القسم السادس  -:يقدم للمستثمرين معلومات االتصال بوزارة الزراعة والثروة السمكية وقائمة
بالقوانني والتشريعات ذات الصلة بتأسيس وتشغيل مشاريع االستزراع السمكي واالنشطة املرتبطة بها.
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تمهيد
مع استمرار تزايد الطلب العاملي على األسماك واحملاريات ،وفي ظل الركود املوجود في اإلنتاج السمكي من
املصائد السمكية التقليدية بسبب انخفاض اخملزونات في احمليطات ،فإن االستزراع السمكي هو اخليار األمثل
لتلبية االحتياجات العاملية من األطعمة البحرية خالل السنوات القادمة .وتشير بعض التقديرات احلالية إلى
أن االستزراع السمكي يساهم مبا نسبته  %60من إنتاج األسماك اخملصصة لالستهالك البشري ،ومن املتوقع
أن تزيد هذه النسبة في املستقبل.
إن ظروف العرض والطلب اإليجابية احمليطة باستزراع األسماك ،جنبا ً إلى جنب مع الزيادة املتنامية في اعداد
السكان وأسعار األسماك التي نشأت بفعل هذه الظروف ،جتعل من االستزراع السمكي ليس فقط مصدرا ً
رئيسا ً لإلمدادات الغذائية في العالم ولكن أيضا مصدر للفرص لإلستثمارية اجلذابه.
حتظى سلطنة عمان وبشكل متميز بوضع جيد يتيح لها االستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع االستزراع
السمكي.وبوقوعها في اجلزء اجلنوبي الشرقي من شبه اجلزيرة العربية وامتدادها على سواحل مبسافة 3,165
كيلومترا ً متتاز بالنظافة وخلوها من التلوث و بعمق رفها القاري وظاهرة التقليب الغنية مبواد الغذائية ،فان
السلطنة لديها تاريخ طويل في مهنة الصيد ميتد لقرون عديده ،وهي أيضا مناسبة جدا ً الستزراع مجموعة
من أهم أصناف األسماك وغيرها من األجناس البحرية باستخدام عدد من طرق االستزراع.
واكثر من ذلك توفر سلطنة عمان بيئة استثمارية مثالية لتحويل هذه الفرص إلى حقيقة ،وقد استخدمت
السلطنة بقيادة حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد–حفظه اهلل ورعاه -ثروتها من النفط
والغاز في بناء اقتصاد حديث وبنى اساسية على مستوى عاملي ،وإطار قانوني وتنظيمي مهني وصديق
للمستثمرين يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية ،وحزمة جذابة من احلوافز املصممة لتشجيع استثمارات
القطاع اخلاص من قبل الشركات العمانية والعاملية.
وفي سياق اجلهود التي تبذلها احلكومة السلطنة لالستمرار في تنويع األنشطة االقتصادية بالسلطنة ،فان
وزارة الزراعة والثروة السمكية ملتزمةبتطوير قطاع لالستزراع السمكي ليكون قطاعا ً ذو مستوى عاملي
ومستدام ومسؤول اجتماعيا ويعمل على توفير عوائد جاذبة للمستثمرين ومزايا دائمة للمجتمعات احمللية
العمانية.
إننا ندعوكم لقراءة هذا الدليل االستثماري ملعرفة املزيد واالستفادة من الفرص املتاحة للمستثمرين في
قطاع االستزراع السمكي العماني.
د .حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية
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 .1لمحة عامة عن سلطنة عمان
الموقع

تقع سلطنة عمان في اجلزء اجلنوبي الشرقي من شبه اجلزيرة العربية ،يحدها من جهة الشمال الغربي دولة
اإلمارات العربية املتحدة ومن جهة الغرب اململكة العربية السعودية واجلمهورية اليمنية من اجلنوب الغربي.
وتبلغ مساحة السلطنة  309,500كيلومتر مربع ،وتشتمل تضاريسها على الصحاري واجلبال في الشمال،
والغطاء النباتي الكثيف في اجلنوب ،وسواحل بحرية يزيد طولها على  3,165كيلومتراً،وتواجه اخلليج العربي
في الشمال الغربي ،وبحر عمان في الشمال الشرقي ،وبحر العرب في اجلنوب الشرقي و يعيش على امتدادها
غالبية سكان السلطنة البالغ عددهم  4مليون نسمة.
اقتصاد مزدهر ،غني بالموارد الطبيعية ،ينمو باستمرار

ُعرف العمانيون على امتداد التاريخ مبمارسة التجارة البحرية ومهنة صيد األسماك ،ومنذ اكتشاف النفط
في الستينيات أصبحت سلطنة عمان دولة منتجة ومصدرة للنفط ومشتقاته .وفي ظل القيادة احلكيمة
جلاللة السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل  ،أتاحت هذه الثروة النفطيه الفرصة أمام احلكومة العمانية
وشركات القطاع اخلاص العمانية والعاملية التخاذ مجموعة من املبادرات التنموية املتنوعة ،مبا في ذلك
تشييد الطرق السريعة احلديثة واملطارات واملوانئ واملستشفيات واجلامعات.
وخالل السنوات األخيرة ،وبناء على خطة السلطنة للتنمية االقتصادية “رؤية  ،”2020أولت حكومة السلطنة
اهتماما ً خاصا ً بتنويع االقتصاد الوطني .وفي سياق هذا التوجه قامت السلطنة بتنمية قطاعات الصناعة
والشحن والسياحة على أعلى املستويات العاملية .ويشهد االقتصاد العماني منوا ً قوياً -حيث بلغ معدل منو
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي  % 5في عام  ،2012ومبتوسط منو سنوي بلغ  %6خالل السنوات اخلمس األخيرة.
ووصل إجمالي الناجت احمللي للسلطنة في عام  2012م إلى  76.5مليار دوالر.
ويعود أحد أحدث التوجهات في سياق تنويع االقتصاد العماني النابعة من املاضي العريق للسلطنة هو
تنمية القطاع السمكي ،وقد التزمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتأسيس قطاع االستزراع السمكي
على أعلى املستويات العاملية بغرض االستفادة من املوارد البحرية الطبيعية للسلطنة وتنمية هذه املوارد
إلى أقصى درجة.
بيئة منظمة مستقرة سياسيًا وسلميه

لم يكن النمو االقتصادي املستدام الذي حققته سلطنة عمان خالل العقود األربعة األخيرة نتيجة لثروتها
النفطية فحسب ،وإمنا كان أيضا ً نتيجة الستقرار النظام السياسي الذي عزز الثقة وبُعد النظر الالزمني
للتنمية البناءة طويلة األمد.
لقد غرس جاللة السلطان قابوس حفظه اهلل في احلكومة الرشيدة خصال الصدق والشفافية واملهنية
واملسؤولية.
ومع سعي احلكومة املتواصل لتنمية االقتصاد في الداخل ،اختطت سلطنة عمان لنفسها سياسة خارجية
تقوم على الصداقة مع اجلميع.
ان سلطنة عمان احد أعضاء مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  ،وهي عضوا ً فاعالً في اجملتمع الدولي من
خالل االنضمام إلى أبرز املعاهدات والبروتوكوالت الدولية ،مثل منظمة التجارة العاملية واتفاقية نيويورك
 1958لالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها.
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موقع استراتيجي على “طريق الحرير الجديد”

إن وجود سلطنة عمان على الساحل اجلنوبي الشرقي من اجلزيرة العربية يكرس ميزة القرب اجلغرافي وسهولة
الوصول إلى أبرز أسواق التصدير في منطقة الشرق األوسط .كما ان املوقع الذي تتمتع به السلطنة يتيح
لها إمكانية التصدير إلى أبرز األسواق العاملية في أوروبا وآسيا ،باعتبارها حلقة الوصل بني القارتني .وتتعزز
هذه امليزة اجلغرافية بخطوط املواصالت املمتازة للشحن اجلوي والبحري والبري املزودة ببنية حتتية حديثة
ومتطورة.
بيئة صديقة للمستثمرين

توفر سلطنة عمان للمستثمرين أحد أبرز املزايا التي يتوجب ألي اقتصاد ناشئ أن يوفرها بهدف النمو
السريع غير املسبوق ،وذلك باإلضافة إلى املميزات التي توفرها االقتصادات الناضجة ،مثل البنية التحتية
احلديثة واإلطار التنظيمي الفعال لالستثمار وإقامة منشآت قانونية ملمارسة األعمال في السلطنة .وهناك
مزايا إضافية يتمتع بها املستثمرون القادمون من دول معينة ترتبط معها السلطنة باتفاقيات للتجارة احلرة
(مثل دول اخلليج العربي).
ومع ارتباط العملة احمللية (الريال العماني) بالدوالر األمريكي عند سعر ثابت تقريبا ً (الريال الواحد = 2.59
دوالر) وعدم وجود قيود على رؤوس األموال ،فانه من السهل االستثمار في السلطنة ونقل األرباح إلى البلد
األصلي للمستثمر.
وإضافة ملا سبق ،فإن السلطنة توفر مجموعة من احلوافز املالية لتشجيع االستثمارات املناسبة في قطاع
االستزراع السمكي ،مبا في ذلك اإلعفاءات الضريبية والقروض امليسرة وغيرها ( .راجع من فضلك القسم 3.2
) من هذا الدليل االستثماري ملعرفة املزيد عن املزايا اخلاصة التي توفرها السلطنة للمستثمرين.
وحتظى البيئة الصديقة للمستثمرين في السلطنة باعتراف أرقى املؤسسات الدولية مثل املنتدى االقتصادي
العاملي ،والذي وضع السلطنةفي املرتبة  32من أصل  142دولة من جميع أنحاء العالم ،وذلك في النسخة
األحدث من مؤشر التنافسية العاملي ( )GCIللعام  .2012-2011وعلى وجه اخلصوص ،حلت السلطنة في
مواقع متقدمة على هذا املؤشر في الفئات الرئيسية التالية:
• املركز اخلامس من بني  148دولة في البيئة االقتصادية الكلية؛
• املركز الثالث عشر من بني  148دولة في االستقرار السياسي للمؤسسات؛
• املركز السابع عشر من بني  148دولة في البنية التحتية.
وبشكل عام فقد جاءت السلطنة في الترتيب  33من أصل  148دولة في مؤشر التنافسية العاملية للفترة
.2014-2013
هذه القوة االقتصادية ،واالستقرار السياسي ،والبنية التحتية املتطورة ،إضافة إلى الوفرة الكبيرة في املوارد
الطبيعية ،جتعل من السلطنةالوجهة االستثمارية الرئيسية في مجال االستزراع السمكي في منطقة
اخلليج العربي.
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 .2الوضع الحالي لقطاع المصائد السمكية واالستزراع السمكي في
سلطنةعمان
.2.1قطاع املصائد السمكية في السلطنة
تراث قدمي خالل القرون التي سبقت إنتاج أول برميل من النفط العماني ،كان صيد األسماك واحدا ً من أبرز
معالم االقتصاد واجملتمع وأسلوب احلياة في السلطنة .وعلى امتداد السواحل العمانية يوجد العديد من
املدن والقرى التي ما زال سكانها حتى يومنا هذا ميتهنون ويكسبون قوتهم من صيد األسماك ،حيث املعرفة
بأساليب الصيد وأسرار احلياة البحرية متجذرة في الثقافة الشعبية وتنتقل مع الزمن من جيل إلى جيل.
ظروف جغرافية ومناخية مناسبة جدا ً
يحظى الساحل العماني بظروف طبيعية مثالية لتكاثر األسماك؛ فالرف القاري على امتداد الساحل
ينحدر بشكل كبير ليصل إلى أعماق احمليط .وهذا االنحدار ،باإلضافة إلى تيارات اخلريف السنوية على امتداد
الشواطئ الشرقية لبحر العرب ،ينتج عنها عملية التقليب السنوية والتي يتم من خاللها نقل مياه األعماق
الغنية باملواد العضوية واملغذيات إلى سطح البحر وإلى املناطق الساحلية.
وبفضل هذا التقليب للمياه الغنية باملواد الغذائية فإن الساحل العماني ميتاز بكونه مكانا ً خصبا ً وفريدا ً
لنمو احلياة البحرية .كما أن انخفاض عدد سكان السلطنة وتدني مستوى التلوث يسهمان أيضا ً في احلفاظ
على هذه الظروف املثالية .ونتج عن ذلك وجود بيئة تتكاثر فيها أنواع متعددة من األسماك وغيرها من
الكائنات البحرية التي يترتب على إنتاجها مردود مالي كبير باإلضافة إلى عدد من االنواع الهامةوالنادرة مثل
الكنعد والشارخة وأذن البحر (الصفيلح العماني).
اإلنتاج احلالي من مصائد األسماك
على الرغم من النمو الكبير الذي شهدته القطاعات األخرى في االقتصاد العماني خالل العقود األخيرة،
فقد ظلت مصائد األسماك حتتفظ مبكانتها االقتصادية الهامة،وتوفر مصائد األسماك التقليدية الوظائف
ألكثر من  42,000عماني ،وهي تقدم إمدادا ً كبيرا ً من األسماك لالستهالك احمللي نظرا ألن املأكوالت البحرية
لها حضور دائم على املائدة العمانية ويستهلكها العمانيون بكميات كبيرة  ،وللتصدير ألسواق املنطقة
والعالم.
ويوضح اجلدول ( )1إجمالي إنتاج مصائد األسماك في السلطنة خالل السنوات اخلمس األخيرة.
الجدول ( :)1إجمالي اإلنتاج والواردات والصادرات السمكية واالستهالك في سلطنة عمان خالل األعوام
2012-2008

(بالطن ،باستثناء النسب المئوية):

2012
191,728
16,836
117,083

إجمالي اإلنتاج السمكي
إجمالي الواردات السمكية
إجمالي الصادرات السمكية
االستهالك الظاهري احمللي (االنزال  +الواردات –
91,481
الصادرات)
100,247
صافي التجارة (الصادرات – الواردات)
%61
نسبة الصادرات من اإلنتاج السمكي
14

2011

2010

2009

2008

151,910 158,553 163,926 158,722
14,362 15,202 11,978 16,575
74,202 80,975 86,933 93,928
81,369

88,971

92,780

92,070

77,353
%59

74,955
%53

65,773
%51

59,840
%49
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وكما هو موضح في اجلدول ( ،)1فان السلطنة هي مص ّدر رئيسي لالسماك ،ويتم تصدير نصف االنتاج
السنوي تقريبا الى اخلارج.
الجدول ( )2الصادرات العمانية السمكية عام .2012

اإلمارات العربية املتحدة
بقية دول مجلس التعاون
اخلليجي
بقية دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
آسيا
االحتاد األوروبي
إفريقيا
دول أخرى
اجملموع

قيمة الصادرات النسبة من
حجم الصادرات النسبة من احلجم
(بآالف الرياالت القيمة الكلية
الكلي للصادرات ()%
(باألطنان)
للصادرات ()%
العمانية)*
%43.7
41,549
%48
56,655
29,256

%25

18,653

%19.6

9,154

%8

10.637

%11.2

14,118
878
1427
5596
117,083

%12
%1
%1
%5
%100

15,086
2,478
1,355
5,126
94,885

%15.9
%2
%1
%6.6
%100

* الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي عند سعر صرف ثابت تقريبا ً حيث الريال العماني =  2.59دوالر

وعلى املستوى القطري تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة أكبر سوق تصديري للسلطنة ،حيث تستحوذ على
 %48من إجمالي حجم الصادرات و %.43.7من قيمتها اإلجمالية .في حني تأتي اململكة العربية السعودية
كثاني أكبر سوق للصادرات العمانية ،وهي تستحوذ على  %20.2من مجموع حجم الصادرات و  %20من
قيمتها اإلجمالية .ومن األسواق التصديرية الهامة للسلطنة أيضاً :مصر ،وإيطاليا ،وتايالند ،والصني،
وفيتنام ،واليونان.
وتشتمل صادرات السلطنة ،كما هو احلال مع إنتاجها السمكي ،على مختلف أصناف األسماك .ففي
عام  2012كانت األصناف اخلمسة االولى في التصدير من حيث احلجم هي السردين ،والضلعة ،والشعري،
والصفلق ،الهامور .اما من حيث القيمة فهي السردين ،الشعري ،الضلعة ،الكوفر واحلبار.
 .2.2االستزراع السمكي في سلطنة عمان – فرصة عالية اجلاذبية
مقارنة مع قطاع املصائد السمكية االكثر نضجا في السلطنة ،يعد قطاع االستزراع السمكي في مراحله
األولى؛ إذ أن الروبيان هو الصنف الوحيد الذي يتم استزراعه في الوقت احلالي وبكمية إنتاج قليله لم تتجاوز
 350طنا ً في عام.2013
وخالل السنوات اخلمس األخيرة قررت حكومة السلطنة تطوير قطاع استزراع سمكي ليكون قطاع من
الطراز العاملي،وأولته أهمية رئيسية في خططها ،وقد خصصت كل ما يلزم من موارد لوضع األسس الذي
سيبنى عليها هذا القطاع .إن وزارة الزراعة والثروة السمكية هي اجلهة احلكومية الرئيسية التي تتولى
اإلشراف على تطبيق هذه اخلطط .ففي عام  2007كلفت الوزارة إدارة مصائد األسماك وتربية األحياء املائية
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في منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة «الفاو» بصياغة خطة وطنية استراتيجية لتطوير قطاع استزراع
سمكي مستدام في عمان ،وإصدار تقرير مرافق حول األمن الغذائي واالعتبارات البيئية.
وبناء على التوصيات التي وضعتها منظمة «الفاو» ،اتخذت وزارة الزراعة والثروة السمكية مجموعة من
اخلطوات احلاسمة بهدف وضع إطار متطور لقطاع االستزراع السمكي بالتوافق مع أفضل املمارسات العاملية
يكون جاذبا ً للمستثمرين وقابالً للتطوير على نطاق واسع يتم من خالله إقامة مزارع أسماك مستدامة بيئيا ً
في جميع أنحاء السلطنة .وعلى وجه التحديد عملت وزارة الزراعة والثروة السمكية على ما يلي )1( :تطوير
التشريعات اخلاصة باالستزراع السمكي )2( ،التنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية األخرى لضمان التعاون
معها في مشاريع االستزراع السمكي املستقبلية )3( ،إجراء دراسات جدوى اقتصادية بالتعاون مع خبراء
دوليني في مجال اإلستزراع السمكي لتحديد املشاريع التي ميكن إقامتها.
وقد آتت هذه اجلهود ثمارها في عام  2010م عندما مت إصداركتاب أطلس املواقع املناسبة ملشاريع االستزراع
السمكي  ،والذي مت إعداده بالتعاون مع نخبة من أبرز االستشاريني العامليني في مجال االستزراع السمكي
بعد إجراء دراسات اوشيانوغرافية وبيئية وجيولوجية كانت تهدف إلى التعرف على املواقع وأنواع األسماك
وغيرها من الكائنات البحرية وأفضل طرق اإلنتاج التي تضمن جناح مشاريع االستزراع السمكي في سلطنة
عمان.
وتلتزم وزارة الزراعة والثروة السمكية بدعم مبادرات إطالق مشاريع جديدة لالستزراع السمكي في
السلطنة ،وقد أصدرت هذا الدليل للمستثمرين املستقبليني كي يتعرفوا على كيفية تقدمي عروضهم
والنطاقات الزمنية التي سيتم عبرها تطوير مفاهيم مشاريع االستزراع السمكي بحيث يتم اتخاذ قرار
بشأن االستثمارات املقترحة.
.2.3االحتماالت املتاحة لتطور قطاع االستزراع السمكي في عمان خالل السنوات الـ  15املقبلة :
أثناء إعداد كتاب األطلس ،طلبت الوزارة من اخملتصني املعنيني تقييم اإلنتاج احملتمل ملشاريع االستزراع
السمكي وأبرز األصناف وأنظمة االستزراع التي تتناسب مع البيئة العمانية:
اإلنتاج السنوي
املتوقع ( بالطن)

العائد بالريال
العماني (مليون)

نظام اإلستزراع البحري املعاد تدويره (كوفر)

5,000

9,6

مزارع الروبيان

19,000

41,9

نظام استزراع في املياه العذبة املعاد تدويره

5,000

2,2

نظام استزراع الصفيلح معاد تدويره وإعادة تعزيز اخملزون

100

1,4

األقفاص البحرية (كوفر)

2,300

4,5

األقفاص البحرية (سكل)

2,000

9,9

املزارع البحرية والقنوات املائية (خيار البحر)

300

2,0

33,700

71,5

نوع نظام اإلنتاج وأهم األصناف

اجملموع
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وتشير االستجابات األولية التي تلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وجود اهتمام كبيرا ً بتطوير
مشاريع االستزراع السمكي في السلطنة ،وعند هذا املستوى من االهتمام سوف يتم جتاوز التوقعات الواردة
أعاله بسهولة خالل الفترة من  15-10السنة القادمة.
وسوف تشهد انطالقة هذا القطاع أيضا ً إيجاد ما بني  4,000-3,000وظيفة جديدة خالل نفس الفترة ،وهذا
يقتصر على الوظائف املرتبطة مباشرة مبشاريع االستزراع السمكي وال يتضمن قطاع اخلدمات الذي سوف
يشهد إيجاد وظائف جديدة أيضا ً في عدة مجاالت من بينها تصنيع األسماك وتوريد األغذية وخدمات الدعم
الفني (الطب البيطري ،دعم القطاع  ،اخلدمات املتخصصة ،اخلدمات اللوجستية ،إلخ).
كما تفيد التوقعات بأن اخلبرة املكتسبة في قطاع االستزراع السمكي سوف تساهم في رفع إنتاجه في
السلطنة بحلول عام  2040-2030إلى حوالي  220,000طن وبقيمة مالية تقدر بحوالي  900مليون دوالر،
وسوف يوظف القطاع  11,000شخصا ً ويساهم في الناجت احمللي اإلجمالي العماني مبا ال يقل عن  2مليار
دوالر.
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 .3مشاريع االستزراع السمكي في سلطنة عمان – الفرص االستثمارية
 .3.1رؤية عمان لقطاع استزراع سمكي على مستوى عاملي
إن النظرة الكلية التي تتبناها وزارة الزراعة والثروة السمكية هي تطوير قطاع استزراع سمكي منافس
ومستدام بحيث يكون منسجما ً مع القيم البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية لسلطنة عمان.
جودة عاملية عالية
تهدف السلطنة إلى إقامة قطاع خاص من املزارع سمكية التي تعمل على إنتاج أفضل منتجات االستزراع
السمكي للتصدير ولالستهالك احمللي .ان منتجات االستزراع السمكية العمانية يجب أن حتصل على
أعلى الشهادات العاملية وتبني سمعة متميزة لألسماك العمانية مبا يتيح لها منافسة أفضل املنتجات
السمكية على مستوى العالم.
اإلستدامة واملسؤولية البيئية
تؤمن السلطنة بقوة بالتنمية املستدامة كما عبرت عنها املفوضية الدولية للبيئة والتنمية« :يجب أن
تلبي التنمية املستدامة حاجات احلاضر دون التفريط بقدرة أجيال املستقبل على تلبية احتياجاتهم» .إن
التشريعات احلديثة التي وضعتها السلطنة لتنظيم قطاع االستزراع السمكي ،واإلطار التنظيمي وأفضل
املمارسات اإلدارية متوافقة بالكامل مع أعلى املعايير الدولية لإلدارة البيئية املسؤولة ،وفي هذا الصدد فإننا
نتوقع أن يلتزم كافة مستثمري قطاع االستزراع السمكي في السلطنة بأعلى املعايير في كل العمليات
التي ينفذونها .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف حترص وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن يعمل قطاع االستزراع
السمكي على جهود إعادة اخملزون السمكي والتي هناك حاجة الى القيام لها للمحافظة على النظام
البيئي البحري بالسلطنة.
مشاركة اجملتمعات احمللية واستفادتها
تعتقدالسلطنة أن السالمة والربحية طويلة األجل ألي مشروع استزراع سمكي تعتمد على إقامة عالقات
قوية مع أصحاب الشأن ،ومن بينها اجملتمع احمللي الذي متارس فيه الشركة أعمالها .لذلك على الشركات أن
توفر فرص العمل والتدريب واحلوافز للسكان احملليني.
إننا نشجع الشركات العاملة في السلطنة على املشاركة في املؤسسات اجملتمعية .فعلى سبيل املثال،
تتولى العديد من الشركات إدارة صناديق للتنمية االجتماعية لصالح اجملتمعات احمللية أو تبتكر طرقا ً أخرى
لرد اجلميل للمجتمعات التي متارس أعمالها فيها.
سوف تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتقييم اخلطط التي يضعها املستثمرون للمشاركة في اجملتمعات
احمللية ،وخاصة اخلطط املتعلقة بالتوظيف والتدريب وتقدمي احلوافز للموظفني العمانيني بوصفها عنصرا ً
أساسيا ً من عناصر العرض االستثماري املقدم.
األمن الغذائي احمللي
مصدرا ً قويا ً لألسماك فإن حكومة السلطنة ال تنظر إلى
على الرغم من أن سلطنة عمان ظلت على الدوام
ّ
قطاع االستزراع السمكي بوصفه محركا ً للنمو االقتصادي فحسب ،وإمنا كأحد خطوط الدفاع عن األمن
الغذائي الوطني .وسوف تعمل الشركات التي تقيم مشاريع االستزراع السمكي مع وزارة الزراعة والثروة
السمكية على تنفيذ خطط إنتاجية تساعد السلطنة على تلبية احتياجاتها الغذائية.
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استثمارات جذابة ومربحة
تدرك وزارة الزراعة والثروة السمكية أن أفضل وسيلة للحصول على قطاع استزراع سمكي من الطراز
العاملي هي تقدمي عروض استثمارية مربحة للطرفني ميكن خاللها جذب أفضل املستثمرين واملشغلني .وتلتزم
الوزارة بالعمل مع املستثمرين على استغالل الفرص االستثمارية التي حتقق غايات جميع األطراف.
 .3.2ماذا توفر سلطنة عمان للمستثمرين
تهدف حكومة السلطنة إلى تيسير إطالق األعمال للمستثمرين في السلطنة ،وذلك من خالل توفير بيئة
داعمة لتأسيس استثماراتهم وتشغيلها.
الدعم اللوجستي
إن وزارة الزراعة والثروة السمكية ،بوصفها نقطة التواصل الرئيسية مع مطوري مشاريع االستزراع السمكي،
على استعداد تام ملساعدة املستثمرين للحصول على املعلومات الالزمة من أجل حتليل وصياغة عروضهم
االستثمارية إلقامة مشاريع الزراعة السمكية في السلطنة.
الرجاء مراجعة القسم السادس ملعرفة معلومات التواصل بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات باستطاعتها تقدمي أي خدمات
لوجستية ميكن أن يحتاج إليها املستثمرون مبا في ذلك:
•
•
•
•

تقدمي املعلومات حول املناخ االستثماري والقوانني واإلجراءات االستثمارية وكذلك املعلومات اخلاصة
باملشاريع؛
تنظيم برامج زيارات ولقاءات ثنائية للمستثمرين األجانب؛
مساعدة املستثمرين على استصدار مختلف املوافقات احلكومية؛
مراجعة عروض املشاريع التي يعدها املستثمرون وتقدمي املشورة لهم حول االستراتيجية األنسب لتنفيذ
مشاريعهم.

احلوافز املالية
تعد السلطنة بيئة جاذبة لالستثمار ،فهي توفر مجموعة واسعة من احلوافز املالية وحوافز لتطوير األعمال
منها:
• ال توجد ضريبة على الدخل الشخصي حتى األن؛
• حرية حتويل رؤوس األموال واألرباح إلى اخلارج؛
• السماح بنسبة ملكية أجنبية حتى  %70مع إمكانية الزيادة؛
• اإلعفاءات من ضرائب الشركات متوفرة ملدة  5سنوات وقابلة للتمديد حتى  10سنوات؛
• معدالت منخفضة لضريبة الدخل على الشركات ال تتجاوز  %12ملا يزيد عن  30,000ريال عماني عندما
ينطبق ذلك؛
• أسعار الطاقة والوقود منخفضة؛
• ال توجد قيود على حتويل العمالت؛
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• ال يتم تقاضي رسوم من الشركات الصناعية عند استيراد اآلالت واملعدات وقطع الغيار؛
• ال يتم تقاضي رسوم من الشركات الصناعية على املواد اخلام واملدخالت شبه املعاجلة خالل السنوات
اخلمس األولى من اإلنتاج ،وهي قابلة للتمديد؛
• الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي عند سعر صرف ثابت حيث الريال العماني الواحد =  2.59دوالر؛
• برنامج القروض امليسرة من بنك التنمية العماني.
• ويوفر صندوق االستثمار العماني مشاركة في متويل املشاريع املناسبة لالستزراع السمكي.
اجلدول  :3احلوافز املالية
اإلعفاءات الضريبية
ينص القانون العماني على أنه يحق للشركات العاملة في مجال االستزراع السمكي أن
تعفى من ضريبة الدخل على الشركات (والتي ال تزيد في العادة على  %12فقط) ملدة 5
سنوات اعتبارا ً من تاريخ اإلنتاج أو مزاولة النشاط ،ويجوز نقل صافي اخلسائر (إذا وقعت
خسائر أثناء فترة اإلعفاء الضريبي) إلى حني تسويتها.
كيفية استحقاق اإلعفاء من ضريبة الدخل ملدة  5سنوات:
تقدم الشركة طلبا ً الى وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي تقوم مبراجعة الطلب ،وفي
حال املوافقة عليه فإنها تقوم بتحويله إلى وزارة التجارة والصناعة.
اإلعفاء
تقوم وزارة التجارة والصناعة مبراجعة الطلب ،وفي حال املوافقة عليه فإنها تقوم بتحويله
من ضريبة
إلى وزارة املالية.
الدخل ملدة 5
يشرف الوزير املسئول عن الشؤون املالية على متابعة الطلب ،وفي حال املوافقة يصدر
سنوات
اإلعفاء عن األمانة العامة للضرائب بوزارة املالية.
يحق للشركات التي حتصل على إعفاء ضريبي ملدة خمس سنوات أن تتقدم ،بناء على
رغبتها ،بطلب جتديد لإلعفاء مرة واحدة وملدة ال تتجاوز  5سنوات ،على أن تلبي الشركة
مجموعة من املعايير (مثل :حتقيق أهداف استثمارات األصول الثابتة ،والصادرات ،وتوظيف
املواطنني العمانيني).
مير طلب جتديد اإلعفاء بعملية مماثلة للعملية التي مير بها الطلب األولي واملوضحة أعاله،
لكن قرار منح اإلعفاء يصدر عن مجلس الشؤون املالية وموارد الطاقة.
اإلعفاء من
الرسوم
اجلمركية
ملدة 5
سنوات
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يحق للشركات التي تعمل بشكل رئيسي في االستزراع السمكي أن تستفيد من اإلعفاء
من الرسوم اجلمركية على واردتها من )1( :اآلالت واملعدات املطلوبة إلقامة النشاط (أو
للتوسع املستقبلي) و( )2املواد اخلام الالزمة لإلنتاج (إذا لم تكن متوفرة في عمان) ملدة 5
سنوات اعتبارا ً من بداية اإلنتاج.
إن عملية استصدار اإلعفاء من الرسوم اجلمركية خلمس سنوات مماثلة للعملية املوضحة
أعاله للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل ملدة  5سنوات .كما يجوز جتديد اإلعفاء من
الرسوم اجلمركية مرة واحدة ملا ال يزيد على  5سنوات.
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القروض امليسرة

بنك التنمية
العماني

تكون املشاريع التي تقيمها شركات ميلكها مواطنون عمانيون بنسبة ال تقل عن %30
مؤهلة للحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية العماني.
األحكام العامة:
سعر الفائدة %3؛
القيمة :مليون ريال عماني كحد أقصى ،ومبا ال يتجاوز  %50من إجمالي االستثمار (%56
إذا كان املشروع خارج محافظة مسقط)؛
مدة القرض :متتد إلى  10سنوات؛
فترة السماح :ال تتجاوز نصف فترة السداد
احلوافز املقدمة للشركات الصغيرة واملتوسطة

بنك التنمية
العماني

يعمل بنك التنمية العماني في الوقت احلالي على إعداد برنامج للقروض امليسرة
(تصل قيمة القروض إلى  250,000ريال عماني) للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

صندوق رفد

يقدم صندوق العديد من البرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة .وميكن الرجوع الى
صندوق ملعرفة املزيد عن خدماتهم .

احلوافز املقدمة لرواد األعمال العمانيني األفراد
سوف تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية وغيرها من الهيئات احلكومية التنموية املعنية بتوفير الدعم
الفعال للشباب العماني وصغار املستثمرين واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة .لذا ميكن للراغبني في
االستثمار في قطاع االستزراع السمكي أن يتقدموا بطلب احلصول على التدريب الفني والدعم املالي
لتطوير مشاريعهم .توفر وزارة الزراعة والثروة السمكية احلوافز التالية في الوقت احلالي:
• أحواض تربية األسماك %80 :من القيمة ،او  3,000ريال عماني ايهما أقل.
• زريعة األسماك %80 :من القيمة او  1,000ريال عماني أيهما أقل
• االعالف السمكية %80 :من القيمة ،او  2,000ريال عماني أيهما أقل
• املعدات واألجهزة %80 :من القيمة أو  1,000ريال عماني أيهما أقل
وهناك حوافز أخرى متاحة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة يوفرها برنامج رفد.
ترحب وزارة الزراعة والثروة السمكية بالشركات العمانية ومشاركة املستثمرين على نطاق أوسع في
املساعدة على تنمية مبادرات الشباب العماني وصغار املستثمرين واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي
تستثمر في قطاع االستزراع السمكي بالسلطنة.
 .3.3ماذا تريد السلطنة من املستثمرين
االلتزام باالستثمار
بينما تقدم السلطنة حزمة سخية من احلوافز ،فإن وزارة الزراعة والثروة السمكية تأمل أن يبدي املستثمرون
التزاما ً طويل األمد بتنمية قطاع االستزراع السمكي العماني ومشاريعه عبر وجود أساس مالي قوي
واستثمار مبالغ كبيرة من رؤوس أموالهم في مشاريع االستزراع السمكي والتي سوف تب ّينها دراسة اجلدوى
املسبقة واخلطط االستثمارية ،فهي التي حتدد الوضع املالي احلقيقي للمستثمرين وخططهم طويلة األمد
املتعلقة مبشاريعهم املقترحة في سلطنة عمان.
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االلتزام باجلودة
يعتبر االلتزام باجلودة واحدا ً من أبرز معالم برامج التنمية االقتصادية في السلطنة .لذلك فإن الرؤية التي
تتبناها وزارة الزراعة والثروة السمكية هي ان تقوم شركات عاملية املستوى ذات خبرات دولية كبيرة بتطوير
مشاريع االستزراع السمكي في السلطنة مع احلرص على مواكبة السمعة التي تتمتع بها السلطنة في
مجال االستثمار وتعزيزها.
وبطبيعة احلال فإن جانبا ً من هذا االلتزام باجلودة يتضمن االلتزام مبعايير البيئة والسالمة وغيرها من املعايير
التي نص عليها القانون العماني (مثل متطلبات التفتيش والفحص واالحتفاظ بالسجالت) وااللتزام أيضا ً
باملعايير والعهود واملواثيق الدولية ذات الصلة والتي تلتزم بها السلطنة وأسواق التصدير املستهدفة.
اخلبرات الفنية
في إطار التزام السلطنة بتطوير قطاع استزراع سمكي على مستوى عاملي ،فإنه من املتوقع أن متلك
الشركات املستثمرة في هذا القطاع خبرات فنية على أعلى املستويات وأن يكون لديها سجل من الريادة في
تطوير أصناف وأنظمة استزراع سمكي جديدة .وبالنظر إلى إمكانيات النمو الهائلة املوجودة في السلطنة،
فإن من املتوقع أن ميلك املستثمرون املعرفة الفنية الالزمة للتغلب على أي حتديات إقليمية وإقامة مشاريع
متطورة تركز على األصناف احمللية التي تباع بأفضل األسعار إقليميا ً ودولياً .وعلى املستثمرين أن يبينوا
تفاصيل هذه اخلبرات في عروضهم االستثمارية.
فرص العمل للعمانيني
على الرغم من أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقر وتؤيد احلاجة إلى تشغيل األجانب في بعض املواقع
الفنية ،فإنها تتوقع أيضا ً من الشركات العاملة في السلطنة أن تقوم بتوظيف وتدريب وتطوير املواطنني
العمانيني وأن تلتزم بالنسبة التي وضعتها وزارة القوى العاملة ضمن سياسة «التعمني» .انظر القسم 4.1
من هذا الدليل االستثماري ملعرفة املزيد عن التعمني.
اإللتزام االجتماعي
تلقى الشركات كل التشجيع إلقامة عالقات جيدة مع اجملتمع احمللي من خالل املشاركة في املؤسسات
اجملتمعية وبرامج التنمية االجتماعية.
وسوف تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تقييم اخلطط التي يضعها املستثمرون للمشاركة في
اجملتمعات احمللية ،وسوف تعطي األولوية للمستثمرين الذين يبدون إلتزاما ً واضحا ً جتاه العاملني لديهم من
املواطنني العمانيني .ويجب أن تتضمن العروض اإلستثمارية البنود اإللزامية التالية:
 /1البرنامج التدريبي الذي سيتم تقدميه للموظفني العمانيني؛
 /2مستوى العمل وحزمة املزايا التي ستكون متاحة للموظفني العمانيني؛
 /3شرح لكيفية دمج املوظفني العمانيني العاملني املتدربني حديثا ً في البنية الهيكلية للمشروع
االستثماري.
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األمن الغذائي الوطني
مصدرا ً قويا ً لألسماك فإن احلكومة ال تنظر إلى قطاع
على الرغم من أن السلطنة ظلت على الدوام
ّ
االستزراع السمكي بوصفه محركا ً للنمو االقتصادي فحسب ،وإمنا كأحد خطوط الدفاع عن األمن الغذائي
الوطني .لذا سوف تعمل الشركات التي تقيم مشاريع االستزراع السمكي مع وزارة الزراعة والثروة السمكية
على تنفيذ خطط إنتاجية تساعد السلطنة على تلبية إحتياجاتها الغذائية .وفي هذا السياق ،يتوجب
على املستثمرين أن يوردوا في عروضهم االستثمارية البنود التالية )1( :وصف للخطوات التي يعتزمون
إتخاذها بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتعزيز األمن الغذائي في السلطنة وجهود اعادة اخملازين
السمكية ؛ ( )2خطة مفصلة تبني النسبة املئوية من إنتاجهم السمكي التي يعتزمون تخصيصها للسوق
العماني احمللي عند احلاجة.
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 .4نظرة عامة على اإلطار القانوني والتنظيمي لإلستثمار في سلطنة عمان
 4.1اإلطار القانوني العام لإلستثمار األجنبي في السلطنة
يُطلب في العادة من الشركات األجنبية التي تزاول نشاطها في السلطنة أن تسجل كشركة عمانية
«شراكة اجنبية» (مبساهمة رأس مال عماني وآخر أجنبي) بوصفها الكيان الذي سينفذ املشروع .ومبوجب
املمارسات احلديثة فإن وزارة التجارة والصناعة تعطي موافقتها على تسجيل الشركات العمانية املشتركة
التي تكون نسبة مساهمة رأس املال األجنبي فيها  %70ورأس املال العماني  .%30ان املساهمة املالية املشتركة
واحملتملة من صندوق عمان لالستثمار سوف تساعد في ايجاد مشاريع استزراع مجدية اقتصاديا.
االستثناء من متطلب مزاولة األنشطة في عمان من خالل شركة عمانية مشتركة
تستثنى بعض احلاالت من متطلب مزاولة األنشطة في السلطنة من خالل شركة عمانية مشتركة،
حيث تتم املوافقة على إنشاء شركة عمانية برأسمال أجنبي بالكامل لتنفيذ «املشاريع التي تسهم في
تنمية االقتصاد العماني» .ويخضع قبول طلب احلصول على هذا النوع من االستثناء ملوافقة مجلس الوزراء
العماني .وبالرغم من أن هذا القبول استثنائي فإنه ال يعتبر بأي حال من األحوال غير مسبوق ،خاصة خالل
السنوات القليلة املاضية .وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية أن مشاريع االستزراع السمكي من حيث
املبدأ تلبي شرط املوافقة على إنشاء الشركات برأسمال أجنبي  ،%100وإذا كانت خصائص مشروع معني
تلبي هذا املعيار فإن الوزارة تبدي استعدادها لدعم الطلب الذي سيتقدم به املستثمر.
االستثناءات اخلاصة ملواطني وشركات دول مجلس التعاون اخلليجي
يحظى مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي والشركات اململوكة بالكامل لهم مبعاملة خاصة مبوجب
االحكام اخلاصة بالسوق اخلليجية املشتركة ضمن االتفاقية االقتصادية لدول اخلليج والتي مت اعتمادها
في ديسمبر  ،2001والتي تنص على أن تتعامل الدول مع مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي والشركات
اململوكة بالكامل لهم كما تتعامل مع مواطنيها دون أي تفريق أو متييز في كافة األنشطة االقتصادية مبا
في ذلك التملك وتأسيس الشركات.
أشكال الشركات العمانية
هناك عدة أشكال من الشركات والتي يستطيع املستثمرون االختيار بينها لتنفيذ مشاريع االستزراع
السمكي.
أكثر أشكال الشركات انتشارا ً في عمان هو الشركة ذات املسؤولية احملدودة (ش.م.م ).والتي متثل شكالً من
أشكال الشراكة تكون فيها مسؤولية الشركاء محدودة مبدى مساهمتهم في رأس املال ،ويجب أن تتضمن
هذه الشركات شريكني اثنني على األقل .كما يجب أال يقل رأس مال الشركات اخملتلطة ذات املسؤولية
احملدودة عن  150,000ريال عماني ،ومع ذلك فان الشركات اململوكة بالكامل لالجانب يجب ان يكون رأس
مالها  500000ريال عماني على االقل .وال يجوز رهن أسهم هذا النوع من الشركات وال التعهد بها ألغراض
التمويل.
ولهذا السبب ،فإن شركات املساهمة املغلقة (ش.م.م) تنشأ بغرض تنفيذ املشاريع في السلطنة إذا كان
املستثمر يسعى للحصول على متويل جتاري محدود لتطوير مشروعه .تكون أسهم الشركات املساهمة
املغلقة العمانية قابلة للرهن ،وهي تقدم في العادة للمقرضني كجزء من حزمة أمان املشروع ،وهذا يسمح
باستمرار تنفيذ للمشروع حتى لو احتاج املقرضون في أي وقت لتفعيل حزمة األمان .كما يجب أن ال يقل
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عدد مساهمي الشركة املساهمة املغلقة عن ثالثة ،وال يقل رأسمالها عن  500,000ريال عماني ،وهي تخضع
لدرجة أعلى من الرقابة والتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وملزيد من التفاصيل حول االشكال املتعددة للشركات ،فانه على املستثمرين االطالع على قانون الشركات
التجارية العماني
قضايا التعمني والتوظيف
تخضع الشركات العمانية ملتطلبات سياسة «التعمني» والتي حتدد النسبة املئوية للمواطنني العمانيني
الذين يتوجب على الشركة تعيينهم واملتطلبات اخلاصة بتدريبهم .وتعتمد نسبة املواطنني العمانيني
الواجب توظيفهم على نوع العمل والوظائف الشاغرة فيه.
وكما ذكرنا في األعلى فإن على املستثمرين املستقبليني إدراك أن إيجاد فرص تدريبية وتشغيلية للمواطنني
العمانيني هي أحد أبرز األهداف التي حترص عليها وزارة الزراعة والثروة السمكية في تنمية قطاع االستزراع
السمكي.
نادرا ً ما تنطوي متطلبات التعمني على أي عقبات حقيقية أمام الشركات العاملة في السلطنة إذا مت اتخاذ
اإلجراءات الصحيحة ،لذا فإن الشركة سوف تتمكن في الغالب من توظيف أجانب في الوظائف املطلوبة.
الضرائب
كما ذكرنا في األعلى ،تبلغ نسبة الضرائب التي تتقاضاها احلكومة في السلطنة  %12من األرباح اخلاضعة
للضريبة والتي تتجاوز  30,000ريال عماني .ال يخضع الدخل الشخصي وتوزيعات أرباح الشركات للضريبة.
(ميكن الرجوع الى القسم  3.2من هذا الدليل االستثماري) للتعرف على احلوافز اخلاصة التي تقدمها
السلطنة للمستثمرين مبا في ذلك االستثناءات واإلعفاءات من ضريبة الدخل والرسوم اجلمركية.

 4.2االعتبارات القانونية املتعلقة مبواقع املشاريع وحيازة األراضي
دراسات اجلدوى
تدرك وزارة الزراعة والثروة السمكية أن من أبرز القضايا التي تهم املستثمرين املستقبليني في قطاع االستزراع
السمكي تتمثل في مدى استدامة مكان املشروع وغيرها من خصائص املوقع الذي سيقام عليه املشروع.
وهناك خصائص عديدة ملوقع املشروع من بينها :احلجم ،وسهولة الوصول ،والقرب من املرافق املطلوبة ونقاط
النقل ،وسهولة الربط مع مرافق الكهرباء واملاء .لذا أجرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالفعل عددا ً من
الدراسات املفصلة («دراسات املوقع») فيما يتعلق باملواقع في عمان ،وقد أكدت هذه الدراسات على أن املواقع
احملددة مالئمة جدا ً لتربية أنواع مختلفة من أصناف األسماك .ويتضمن القسم  5.1معلومات مفصلة حول
تقدمي العروض ودراسات اجلدوى.
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تخصيص املواقع واستخدامها
قامت وزارة اإلسكان في سلطنة عمان مسبقا ً بتخصيص عدد من املواقع لوزارة الزراعة والثروة السمكية
بهدف تسهيل االستثمار األجنبي في املشاريع التي تساهم في تطوير قطاع صيد األسماك العماني ،كما
تهدف بصورة خاصة إلى ترويج وتشجيع تطوير قطاع االستزراع السمكي في السلطنة .ومبوجب هذا
التخصيص انتقلت ملكية تلك املواقع إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية.
حيازة األراضي
تقترح وزارة الزراعة والثروة السمكية ،بوصفها مالكة لألراضي ،أن متنح كل مشروع لالستزراع السمكي
حاصل على ترخيص ملمارسة االستزراع السمكي حق انتفاع مناسب الحد هذه املواقع .وتقوم وزارة االسكان
مبنح حق االنتفاع لالراضي ملشاريع االستزراع السمكي وتقوم بتجديدها عند االنتهاء.
حق االنتفاع
من الناحية املستقبلية ،تعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الشكل األكثر مالئمة من أشكال حيازة
األراضي هو حق االنتفاع وحق االنتفاع باألرض (والذي يختلف عن حق اإليجار بل هو شكل من أشكال امللكية
العقارية) ميكن أن يمُ نح للمشاريع التي تسهم في التنمية االقتصادية أو االجتماعية في عمان ،وال شك في
أن مشاريع االستزراع السمكي حتقق هذا الهدف.
ويتم حتديد حق االنتفاع دون أن يتعارض مع أي حقوق أخرى ،مبعنى أن املستثمرين باستطاعتهم أن يتمتعوا
باحلماية واألمن ملوقع العمل طوال مدة املشروع كما يحق للمنتفع أن يستغل األرض ويستخدمها ضمن
احلدود املسموحة له وكما لو كان مالكها ،ما لم يخل بشروط عقد االنتفاع أو ينتهك القانون.
يتم منح حق انتفاع ملدة  20عاما ً ملشاريع االستزراع السمكي ،وهذه املدة قابلة للتجديد بناء على طلب
املستثمر .كما ينبغي أن تتناسب مساحة األرض اخلاضعة حلق االنتفاع مع املتطلبات املعقولة للمشروع.
وعليه فإن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقترح أن متنح لكل مشروع حاصل على ترخيص لالستزراع
السمكي حق انتفاع على أرض مبساحة ومدة تلبي املتطلبات املعقولة للمشروع.
إنهاء حق االنتفاع
يجوز إنهاء حق االنتفاع من قبل املانح إذا لم يبدأ املستثمر بتنفيذ املشروع الذي مت املنح من أجله خالل 6
أشهر من تاريخ توقيع عقد االنتفاع ،كما يجوز إنهاء حق االنتفاع من قبل املانح إذا أقدم املستثمر على اخلرق
املادي لشروط منح حق االنتفاع مبا في ذلك الفشل في تطوير وتشغيل مشروع االستزراع السمكي كما هو
محدد في معايير تطوير املشاريع (انظر القسم  .)5.1وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية أن هذا االجراء
القانوني مناسب بالنظر إلى الشروط التي وضعها القانون ملنح حق االنتفاع ،ولضمان سرعة حتقق أهداف
الوزارة املتمثلة في تطوير قطاع االستزراع السمكي العماني.
دراسات املواقع
بهدف مساعدة املستثمرين في التعرف على املواقع التي ميكن أن تكون مناسبة إلقامة مشاريعهم ،سوف
تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتقدمي أي دراسات متوفرة حول املواقع للمستثمرين املستقبليني بناء
على طلبهم ،لكن دون أن تتحمل الوزارة أي مسؤولية ميكن أن تنجم عن ذلك .ويجب أن يدرك املستثمرون
املستقبليون أن املستثمر هو الذي يتحمل مسؤولية مالءمة املوقع ملتطلبات املشروع ،وبالتالي فإن على
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املستثمرين أن يتولوا إجراء واعتماد دراسات املواقع ودراسات اجلدوى على نفقتهم اخلاصة .إن الوزارة مستعدة
ملساعدة املستثمرين املستقبليني للحصول على هذه املعلومات بناء على طلبهم ،لكن دون أن تتحمل
الوزارة أي مسؤولية عن دقة املعلومات أو اكتمالها.
 4.3اإلطار التشريعي والتصاريح اخلاصة باملشاريع
املتطلبات التنظيمية لوزارة الزراعة والثروة السمكية اخلاصة مبشاريع االستزراع السمكي
تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية مسؤولية ادارة وتنمية املوارد البحرية العمانية وتشجيع القطاع
اخلاص على االستثمار في املشاريع التي تسهم في هذه التنمية .وبصورة خاصة ،تتولى وزارة الزراعة والثروة
السمكية مهمة ترويج وتشجيع تنمية قطاع االستزراع السمكي .إن إصدار هذا الدليل االستثماري هو
تسهيل وحتقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه الوزارة حاليا ً ملنح التراخيص للمشاريع التي تسهم في تنمية
قطاع االستزراع السمكي العماني بصورة مستدامة ،وذلك ملصلحة كل من مستثمري القطاع اخلاص
واالقتصاد واجملتمع العماني ،إمنا تأتي ضمن سياق تنفيذ الوزارة لواجباتها وحتملها ملسؤولياتها.
أبرز القوانني العمانية التي حتكم تنمية وتشغيل املشاريع
هناك العديد من القوانني العمانية التي حتكم تطوير القطاع اخلاص وتشغيله ملشاريع االستزراع السمكي،
ومن أبرز القوانني السارية في هذا اجملال ما يلي:
( )1قانون الصيد البحري وحماية الثروة املائية احلية ولوائحه التنفيذية.
يعد قانون الصيد البحري أبرز األدوات التشريعية التي تتولى في الوقت احلالي تنظيم األنشطة املرتبطة
باملوارد البحرية العمانية وحمايتها وتطويرها واالستغالل األمثل لها .ويركز هذا القانون بصورة رئيسية
على تنظيم املصائد السمكية واالمور املرتبطة بها في السلطنة مبا في ذلك مواقع الصيد ،ومواسمه،
وأحجام األسماك ،وقوارب ومعدات الصيد ،والتخلص من الفضالت ،ومعامل معاجلة املوارد املائية ،وإدارتها،
وتسويقها ،ونقلها ،وتصديرها واستيرادها ،واإلبالغ عن األنشطة ضمن هذا القطاع .وباإلضافة إلى تركيزه
على الصيد فإن هذا القانون ينطبق أيضا ً على أنشطة معينة يتم إجراءها ضمن نطاق التعامل مع «املوارد
املائية» في مشاريع االستزراع السمكي أثناء تنفيذ هذه املشاريع وتشغيلها.
إن مبادئ هذا القانون موضحة بالتفصيل في لوائحه التنفيذية («اللوائح») .وهناك عدد من اللوائح التي
ترتبط مبشاريع االستزراع السمكي ومنها الئحة استزراع االحياء املائية وضبط جودتها واللوائح التي تنظم
التخزين والنقل والتسويق للموارد املائية (والتي اوجبت استصدار ترخيص ملزاولة هذه األنشطة من وزارة
الزراعة والثروة السمكية).
( )2الئحة ضبط جودة األسماك
تسري بنود هذه الالئحة املتعلقة باألسماك ومنتجاتها على مشاريع االستزراع السمكي في السلطنة.
وتنطبق هذه الالئحة على كافة األفراد واملؤسسات والشركات العاملة في مجاالت اإلعداد واملعاجلة واإلدارة
والتخزين والنقل والتسويق للمنتجات السمكية ،وهي تتطلب أن يحصل جميع هؤالء على التصاريح
الالزمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية ملزاولة مثل هذه األنشطة .كما يجب أن يحصل األفراد من حملة
التصاريح على شهادة ضبط اجلودة الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي تسمح لهم ببيع أو
تصدير أو استيراد منتجات صيد األسماك واستخدام مركبات النقل اخملصصة لهذا الغرض .وتفرض هذه
اللوائح متطلبات دقيقة جدا ً ومفصلة حول جميع الشؤون املرتبطة بهذه األنشطة ،وذلك بهدف ضمان
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حماية املستهلكني سواء كانت املنتجات مخصصة لالستهالك داخل السلطنة أو للتصدير أو لالستيراد.
إن هذه الوزارة هي اجلهة املشرفة على تنفيذ هذه املتطلبات ،والتي ميكن أن يؤدي عدم االلتزام بها إلى وقف
النشاط أو السحب النهائي لترخيص مزاولة هذه األنشطة ولشهادة ضبط اجلودة اخلاصة بالشركة.
 )3الئحة استزراع االحياء املائية وضبط جودتها
حتدد هذه الالئحة وبشكل مفصل الضوابط والنظم التي يجب اتباعها في االستزراع السمكي ،وتتضمن
ايضا تشكيل جلنة االستزراع السمكي واختصاصاتها .وتتكامل هذه الالئحة مع القوانني واللوائح االخرى
ذات الصلة.
وتختص الئحة االستزراع السمكي بتنظيم منح الرخص ملشاريع االستزراع السمكي في السلطنة .وتنص
لوائح االستزراع السمكي على أنه ال يجوز إقامة أي مشروع لالستزراع السمكي دون احلصول على ترخيص
من وزارة الزراعة والثروة السمكية (انظر القسم .)5
وعلى الرغم من أن الئحة االستزراع السمكي تنص على أن مدة مشاريع االستزراع السمكي التجارية ميكن
أن تبلغ  20عاما ً قابلة للتجديد ،فإن ترخيص االستزراع السمكي يتجدد سنويا .تعتبر وزارة الزراعة والثروة
السمكية أن هذه املدة متنح املستثمرين ما يكفي من الوقت للتأكد من استمرارية مشاريعهم وطول أمدها
مبا يبرر استثمار القطاع اخلاص الذي سيكون مطلوبا ً إلقامة وتشغيل مشاريع االستزراع السمكي ويضمن
حتقق عوائد معقولة من هذه االستثمارات .سوف ميلك صاحب الترخيص اخليار األول في جتديد الترخيص عند
انتهاء مدة  20عاماً.
كما تنص الئحة االستزراع السمكي على أن وزارة الزراعة والثروة السمكية لديها حق وواجب اإلشراف
على مشاريع االستزراع السمكي املرخصة ومراقبة مدى التزامها بالبنود ذات الصلة من القانون العماني.
ومتلك الوزارة الصالحيات الالزمة لدخول وتفتيش منشآت هذه املشاريع وعملياتها وسجالتها بهدف مراقبة
وضمان االلتزام.
عملية اصدار الترخيص
تتم عملية استصدار الترخيص على مرحلتني .يقوم مقدم الطلب اوال بتقدمي طلب الستصدار «ترخيص
استزراع مبدئي» وفق االستمارة املعتمدة لهذا الغرض ،وكما هو مبني في القسم .5
ومع ذلك فان وزارة الزراعة والثروة السمكية وخصيصا ملشاريع االستزراع السمكي قد تطلب تفاصيل
اضافية في املرحلة االولية لتقدمي الطلب وذلك لتسريع عملية إصدار الترخيص.
وتقوم الوزارة بإصدار ترخيص االستزراع املبدئي وذلك طبقا ملدى استيفاء اجلوانب التالية للمشروع:
• توافر القدرة املالية للمستثمر لتنفيذ املشروع؛
• عدم وجود اية آثار سلبية من تنفيذ املشروع على مصالح الصيادين احملليني ،وعلى البيئة؛
• تطبيق االجراءات التي حتد من التلوث؛
• عدم تعارض موقع املشروع مع طرق املالحة البحرية؛
• تطبيق اجراءات السالمة البحرية؛
• توفر اخلبرات والقدرة الفنية للشركة (وتتضمن السير الذاتية للعاملني بالشركة)؛ و
• اجلوانب االخرى املرتبطة مبشاريع محددة.
28

الـدلـيل االسـتثـماري لـتنمـية االسـتزراع السـمــكـي فـي سـلـطنة عـمـان

وهذا الترخيص املبدئي يكون ملدة سنة واحدة فقط وذلك الستخراج جميع التراخيص االخرى املطلوبة
لتنفيذ املشروع ،واالنتهاء من إعداد دراسة اجلدوى ودراسة تقييم االثار البيئية .واذا مت تسليم دراسة اجلدوى
وجميع الوثائق املرتبطة بها ومت اعتمادها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ،فان املستثمر سوف يحصل
عندها على ترخيص تشغيلي لالستزراع السمكي وذلك للبدء في تنفيذ املشروع.
الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص تشغيلي لالستزراع السمكي
تطلب وزارة الزراعة والثروة السمكية من املستثمر احلاصل على ترخيص تشغيلي لالستزراع السمكي
االمتثال لآلتي:
•
•
•
•

االمتثال للدالئل التي تعدها الوزارة حول أفضل ممارسات االدارة في االستزراع السمكي.
احلصول واحملافظة على اعتماد دولي من احدى الهيئات الدولية املعتمدة في االعتماد ملشاريع االستزراع
السمكي مثل مجلس االشراف البحري باململكة املتحدة ( )Marine stewardship councilاو مجلس
االشراف لالستزراع السمكي بهولندا (.)Aquaculture stewardship council
االمتثال مع معايير التقييم البيئي وممارسات االدارة املذكورة في الوثيقة ( )2008 ,GESAMPو
االمتثال لقوانني الشركات العمانية وممارسات احملاسبة.

البنود االخرى في الئحة االستزراع السمكي
تنظم الئحة االستزراع السمكي ايضا:
• تراخيص استيراد االسماك الغراض االستزراع السمكي واجراءات احلجر البيطري باالمتثال مع متطلبات
الوزارة؛
• منع استزراع االنواع الدخيله من دون ترخيص من الوزارة؛
• ضبط جودة منتجات االستزراع؛
• الضوابط اخلاصة باالغذية املستخدمة واخملصبات؛
• استخدام العقاقير البيطرية في االستزراع السمكي؛
• ضوابط إجراءات احلصاد؛ و
• ضوابط تسويق منتجات االستزراع السمكي.
التشريعات االخرى ذات الصلة مبشاريع االستزراع السمكي
توجد بامللحق املرفق بهذا الدليل االستثماري قائمة بالقوانني العمانية (وتتضمن تلك املتعلقة بحماية
البيئة) والتي من احملتمل ان تكون ذات عالقة مبشاريع االستزراع السمكي
تصاريح أخرى مطلوبة داخل عمان إلقامة مشاريع االستزراع السمكي
هناك عدد من الرخص األخرى التي يتعني على مطوري ومشغلي مشاريع االستزراع السمكي في السلطنة
أن يحصلوا عليها باإلضافة إلى ترخيص االستزراع السمكي املوضح في القسم .5
تشتمل هذه الرخص اإلضافية على الترخيص البيئي الصادر عن وزارة البيئة والشؤون املناخية (للحصول
على هذا الترخيص يجب على املستثمر تقدمي دراسة تقييم أثر بيئيي « »EIAللمشروع) ،واعتمادا ً على طبيعة
املشروع واملوقع ،ميكن أن يحتاج املستثمر إلى استصدار التراخيص والتصاريح التالية :وزارة النقل واالتصاالت
(لألقفاص العائمة ضمن سياق أي مسائل متعلقة باملالحة البحرية)؛ وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه
(لتراخيص اآلبار)؛ شرطة عمان السلطانية (للشؤون املتعلقة بخفر السواحل والدفاع املدني)؛ وزارة اإلسكان
للشؤون املتعلقة باألراضي ،واللجان احمللية املعنية التي متثل مصالح اجملتمع احمللي.
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 .5إرشادات إلعداد العروض االستثمارية لمشاريع االستزراع السمكي في
سلطنة عمان
إن إعداد وتقدمي عروض االستزراع السمكي ليست باملهمة السهلة ولكنها ليست باملستحيله .وكما في
العديد من العروض االستثمارية فإن العناية والتقصي مطلوبان للتأكد من دراسة املشروع من كافة جوانبه،
وأن يبدي مقدم الطلب معرفة كاملة بالقطاع الذي يريد أن يستثمر فيه ،وأن ميلك خطة واضحة املعالم
إلقامة وتشغيل وإدارة العرض .ولكي يحصل العرض على اهتمام وزارة الزراعة والثروة السمكية بحيث
تتخذ بشأنه القرار املناسب ،يتعني على صاحب الطلب أن يقدم املستندات واألفكار الالزمة وفق التسلسل
املنطقي املوضح أدناه:
 5.1عملية تقدمي العرض على مرحلتني
على املستثمرين املستقبليني الراغبني في تقدمي عروض إلقامة مشاريع لالستزراع السمكي في السلطنة
أن يقدموا عروضهم على مرحلتني:
اجلزء األول :العرض األولي
يجب تقدمي عرض أولي يتضمن األفكار األساسية ملشروع االستزراع السمكي ونطاقه ودواعي إقامته.
يكون العرض األولي على شكل وثيقة بسيطة تتضمن ما يلي:
• موقع املشروع؛
• نوع مشروع االستزراع السمكي (أقفاص ،برك ،نظام إعادة تدوير ،إلخ)؛
• االنواع املراد تربيتها؛
• العناصر األساسية للمشروع (املفرخات ،التربية ،املعاجلة ،إلخ)؛
• ملخص استراتيجية تسويق املنتجات؛
• كبار املساهمني؛
• التكلفة اإلجمالية للمشروع؛
• االفتراضات االقتصادية األساسية؛
• األيدي العاملة املطلوبة (الفنيني اخملتصني من األجانب والعمانيني).
يجب أال يزيد حجم العرض على  10صفحات ،لكن املعلومات الواردة فيه يجب أن تكون وافية بحيث يتاح
لوزارة الزراعة والثروة السمكية اجملال الكافي لتقييم مدى مالءمة العرض إلقامة مشروع لالستزراع السمكي
في السلطنة.
بعد ذلك سوف جتري الوزارة مراجعة للموقع وللمستثمر تتضمن ما يلي:
•
•
•
•

مراجعة للقدرات املالية للمستثمر ومدى قدرته على تنفيذ املشروع؛
موافقة خطية من املستثمر للسماح بالعاملني لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية أو من ترشحهم
الوزارة إلجراء عمليات التفتيش واملتابعة للمشروع؛
مراجعة اآلثار السلبية احملتملة على السكان احملليني أو املناطق القريبة من املوقع املقترح ،مع إيالء اهتمام
خاص بأنشطة الصيد احمللية؛
التأكد من عدم وجود أي آثار سلبية محتملة على مناطق احملميات الطبيعية أو أشجار القرم أو الشعاب
املرجانية أو غيرها من املناطق اخلاصة.
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سوف يتلقى صاحب العرض جوابا ً من وزارة الزراعة والثروة السمكية خالل  3أشهر من تقدمي العرض .إذا
كان العرض مقبوال ً فإنه سوف يمُ نح ترخيصا ً مؤقتا ً لالستزراع السمكي تسمح للمستثمر بالدخول احلصري
إلى املوقع ملدة ال تزيد على عام واحد على أن يقوم خالل تلك املدة بإعداد خطة العمل الكاملة وإجراء
دراسة تقييم األثر البيئي .ومبجرد منح الترخيص املؤقت لن يتم السماح ألي مستثمرين آخرين بدخول موقع
املشروع خالل نفس املدة.
اجلزء الثاني :دراسة اجلدوى وخطة العمل الكاملتني مبا في ذلك تقييم األثر البيئي
سوف يتعني على املستثمرين إجراء دراسة كاملة للجدوى تتضمن تقييما ً لألثر البيئي ومسحا ً أساسياً ،ثم
يتم تقدمي جميع املعلومات لوزارة الزراعة والثروة السمكية على الصورة التالية العتمادها:
امللخص التنفيذي – يوضح أبرز النقاط األساسية للمشروع مبا في ذلك مبررات إقامته ،وأهم مالمحه
البيولوجية والفنية واملالية (ال يزيد على  6صفحات).
موقع املشروع – يختص هذا القسم بالتعريف باملوقع الذي سيقام عليه املشروع على أن يتضمن :اسم
املنطقة/احملافظة ،تفاصيل إحداثيات موقع املشروع (خطوط الطول ودوائر العرض) واحلدود املساحية وحجم
املساحة املطلوبة حلق االنتفاع (ال يزيد على  6صفحات) – مع إضافة اخلرائط والصور الفوتوغرافية في
مالحق.
نظرة عامة على املشروع – مقدمة عن املشروع ودواعي إقامته (األصناف ،نظام االستزراع السمكي ،أبرز
مكونات املشروع ،إلخ) وكيفية مساهمة املشروع في اإلنتاج العاملي من االستزراع السمكي وأسواقه
واالقتصاد العماني مع توضيح املزايا املتوقع توفيرها للموظفني العمانيني (ال يزيد على  6صفحات).
نظرة عامة على املستثمر – معلومات مفصلة حول شركة املستثمر وقوتها املالية وخبراتها في مجال
النشاط وأبرز موظفيها ومؤهالتهم (ال يزيد على  4صفحات) – ميكن إرفاق السير الذاتية الكاملة كمالحق.
التسويق – عرض مفصل للمنتجات واألسواق التي سيسعى املشروع لالستفادة منها مبا في ذلك :األسواق
العاملية ،األسواق اخملصصة ،املنتجات والعوائد املتوقعة .ويكون هذا تبعا ً لنظام العناصر السبعة :السعر،
املنتج ،املكان ،الترويج ،التغليف ،املراحل ،واألشخاص (ال يزيد على  10صفحات).
نظرة عامة على موقع املشروع – عرض مفصل خلصائص املوقع الذي سيقام عليه املشروع من حيث السمات
اجلغرافية واجليولوجية واملناخية والبيئية وامللوحة (حسب احلاجة) ودراسة التبخر والبنية التحتية للموقع
وتصميم املوقع ومتطلباته ،ومساحة وحجم املساحة املائية /األرضية املطلوبة حلق االنتفاع وحدودها.
سوف يتطلب تقدمي هذا النوع من البيانات إرفاق خرائط وأشكال توضيحية مفصلة إضافة إلى مخططات
ورسومات مسح املوقع وأبرز مكوناته مبا في ذلك املدخوالت املائية وأنظمة التصريف (ال يزيد على  8صفحات
على أن يتم تقدمي اخلرائط واألشكال التوضيحية ومخطط املوقع في مالحق).
الوضع البيولوجي – وصف مفصل ألسباب اختيار األصناف التي سيعمل املشروع على استزراعها والدور الذي
سيلعبه املشروع ضمن قطاع االستزراع السمكي العماني .ويضم هذا القسم أيضا ً حتليالً مفصالً للمورد
األصلي (تفريخ خاص أو مستورد) ،ومتطلبات وإنتاج الغذاء ،ومعدالت حتويل الغذاء ومعدالت النمو واحلجم
عند احلصاد ،والنموذج البيولوجي الذي يأخذ بعني االعتبار موسمية املشروع ومواقع التخزين املقترحة (مبا
في ذلك تواريخ التخزين وحجم اخملزونات وكثافتها ومناحي منوها) ،واألنظمة اإلدارية الالزمة أثناء اإلنتاج وأبرز
األيدي العاملة املطلوبة ،إضافة إلى املقترحات اخلاصة بالرقابة الصحية واالحتياجات الدوائية ،واملشكالت
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املتعلقة باألمراض احملتملة واإلجراءات اإلدارية والدعم الالزم من السلطات احمللية أثناء مراحل اإلنتاج (ال يزيد
على  10صفحات – ميكن تقدمي أي معلومات بيولوجية إضافية في ملحق خاص).
املواصفات الفنية – يتضمن هذا القسم وصفا ً مفصالً لألنظمة التي سوف تستخدم في املشروع مثل
األقفاص ،وأنظمة إعادة التدوير ،واملفرخات إلخ ،إضافة إلى بيانات حول األنظمة واألجهزة واملوردين من حيث
النوع وتاريخ التكنولوجيا ،وأبرز عناصر األنظمة مع أشكال توضيحية لتشغيل وتقييم القدرات الفنية
للعاملني املسؤولني عن تشغيل األنظمة .يجب أن تكون األجهزة التكنولوجية مالئمة للعمل في السلطنة
ويجب أن يشرح املستثمر كيفية صيانة النظام وتشغيله داخل السلطنة (ال يزيد على  10صفحات – ميكن
إضافة اخملططات املفصلة للموقع وغيرها من املواصفات الفنية في مالحق خاصة).
تقييم األثر البيئي – يجب إجراء دراسة لتقييم األثر البيئي للمشروع على أن تتضمن دراسة مسحية شاملة
للموقع واملناطق التي ميكن أن تتأثر بعمليات املشروع .كما يجب أن تعد الدراسة منوذجا ً لآلثار احملتملة وخطة
شاملة للمراقبة ميكن تطبيقها على املستوى الداخلي ومراقبتها من قبل جهة خارجية ،مع وجود خطة
لإلدارة معدة بحيث ميكن تفعيلها فور وقوع أي آثار بيئية .ويجب تقدمي قائمة مفصلة بجميع املواد الكيميائية
والدوائية وغيرها من املواد الالزمة لالستخدام في املشروع مع تفاصيل مخاطر االستخدام لكل منها .كما
يتوجب على املستثمر أن يقدم حتليالً لتقييم مخاطر تشغيل املشروع مع سيناريوهات «ماذا لو» املعدة
ألسوأ االحتماالت املمكنة (يتم تقدميه عادة في تقرير منفصل بينما يرد في خطة العمل بشكل مختصر
مع أبرز النتائج – ال يزيد على  10صفحات).
متطلبات التشغيل واملوظفني اخملتصني – يجب تقدمي عروض مفصلة باملوظفني اخملتصني الواجب عملهم
في املشروع مع مؤهالتهم الفنية (الشهادات الدراسية ،املؤهالت الهندسية ،إلخ) وعدد املوظفني واإلداريني
وموظفي األعمال املكتبية والعمال اآلخرين .ويجب أن يقدم املستثمر تفاصيل تشغيل املواطنني العمانيني
من حيث مستوى دخولهم العمل والتدريب الذي سيتلقونه والوظائف التي سيشغلونها في املشروع
وهيكلية رواتبهم ،إضافة إلى التفاصيل املتعلقة بترتيبات الصحة والسالمة جلميع املوظفني وتأمينهم
الصحي والتأمني العام للمشروع (ال يزيد على  8صفحات).
حتليل الفوائد واآلثار االجتماعية لقطاع االستزراع السمكي في سلطنة عمان – على املستثمر أن يدرس
اآلثار اإليجابية والسلبية احملتملة للمشروع املقترح بشكل عام ،واآلثار احمللية للمشروع على املوقع والسكان
احملليني مع توضيح خطط التشغيل واملساهمة في الظروف االجتماعية للمنطقة والتي ستنشأ عن
أنشطة املشروع (ال يزيد على  6صفحات).
النموذج املالي – على املستثمر أن يقدم خطة عمل شاملة تتضمن ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

النفقات الرأسمالية للمشتريات الرأسمالية األولية وبرنامج التجديد؛
النفقات التشغيلية؛
تدفقات املبيعات واإليرادات؛
التدفقات النقدية املتوقعة؛
بيانات األرباح واخلسائر؛
امليزانية؛
منوذج مصادر التمويل (املساهمات واالئتمان)؛
حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وحتليل احلساسية.
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يجب أال يتجاوز القسم املالي في هذا التقرير  10صفحات على أن يقدم منوذجا ً للسنوات العشر األولى من
املشروع اعتبارا ً من انطالقه ومرورا ً بالعمليات اإلنشائية وانتهاء باإلنتاج الكامل .ميكن إضافة أي معلومات
مساندة خلطة العمل على شكل مالحق أو بناء على طلب خاص من وزارة الزراعة والثروة السمكية ،وهذا
املنحى املوضح أعاله مصمم لتقدمي معلومات مفصلة وموجزة تشتمل على جميع جوانب املشروع في
وثيقة واحدة مبا يتيح سرعة اتخاذ القرارات املتعلقة به من اجلهات املعنية.
معايير جناح املشروع – لكي يحصل املشروع على دعم وزارة الزراعة والثروة السمكية ،على املستثمر أن
يقوم بإعداد قائمة من معايير النجاح على أن تكون هذه املعايير محددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق،
وواقعية ،وموجهة زمنياً .سوف تستخدم الوزارة هذه املعايير في مراقبة تقدم املشروع والتأكد من عدم إهدار
أو حجب املوارد الثمينة املتاحة في موقعه من املستثمرين املهتمني اآلخرين .وقد لوحظ في الدول األخرى أن
بعض املستثمرين املهتمني يقومون بحيازة املواقع ثم يتركونها دون تطوير ،وهذا غير مسموح في السلطنة،
ومن هنا تبرز احلاجة إلى إلزام املستثمر املستقبلي بتقدمي معايير جناح مشروعه ضمن العرض االستثماري
املقدم.
.5.2مساعدة وزارة الزراعة والثروة السمكية للمستثمرين
ال شك في أن إقامة مشروع لالستزراع السمكي ميثل مهمة صعبة ألي مستثمر مستقبلي ،وهذا هو الوضع
أيضا ً في السلطنة .لكن مبا أن التركيز منصب حاليا ً على االستزراع السمكي بوصفه أحد القطاعات
الواعدة للتنمية املستقبلية ،فقد مت تكليف وزارة الزراعة والثروة السمكية بالقيام بدور محدد في تطوير
هذه القطاع ومساعدة املستثمرين املستقبليني.
وتتوفر املساعدة في األشكال التالية:
• نظام «احملطة الواحدة» في التواصل مع الوزارات املعنية للحصول على الدعم واملوافقات الالزمة إلقامة
مشاريع االستزراع السمكي ،حيث تلعب وزارة الزراعة والثروة السمكية دور الشريك والوسيط الفعال
لضمان إجراء االتصاالت واتخاذ القرارات من قبل الوزارات األخرى ذات االختصاصات املشتركة واملسؤوليات
الرسمية؛
• يضم هذا الدليل االستثماري نسخا ً من اللوائح التنفيذية السارية اخلاصة باالستزراع السمكي وذلك في
القسم ( 4اإلطار القانوني والتنظيمي) من الدليل؛
• قامت الوزارة بإعداد أطلس للمواقع املناسبة إلقامة مشاريع االستزراع السمكي في عمان ،وهو متوفر
باجملان ملساعدة املستثمرين املستقبليني على التعرف على املناطق املناسبة إلقامة مشاريع االستزراع
السمكي؛
• تستطيع الوزارة أن تقدم أي بيانات جوية أو مناخية أو بحرية أو خاصة بأعماق البحر أو تاريخية بناء على
طلب املستثمر أثناء إجراء دراسة اجلدوى؛
• تقوم وزارة الزراعة والثوة السمكية بتوفير نسخا من الوثائق التالية :أحدث نسخة من الكتاب االحصائي
السمكي السنوي ،السلوك االداري احلسن لتربية االحياء املائية في سلطنة عمان وغيرها من الكتيبات
واملطبوعات ذات العالقة باالستزراع السمكي التي تقوم الوزارة باصدارها.
• قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية باحلصول على قطع أراض مناسبة ملشاريع االستزراع السمكي،
خاصة املشاريع التي ستتضمن وحدات متكاملة ومساندة مثل أنظمة التفريخ والتربية املركزية ،والتي
ميكن أن تدرب وتوفر االحتياجات للمزارعني احملليني في القرى الصغيرة؛
• املساعدة الفنية من مركز االستزراع السمكي والتواصل مع جامعة السلطان قابوس لتحليل العينات
املطلوبة إلجراء دراسات اجلدوى وتقييم األثر البيئي؛
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• ميكن ان يوفر مركز االستزراع السمكي املرافق الالزمة إلجراء التجارب على تقنيات االستزراع السمكي
التجريبية ،على سبيل املثال :تطوير برنامج للتناسل على مستوى محدود ثم يتوسع ليصبح إنتاجه على
املستوى التجاري؛
• ميكن ان يوفر مركز االستزراع السمكي دعما ً فنيا ً مستمرا ً للمشروع مع تطوير قدرات اخلدمات البيطرية
الالزمة للرقابة على األمراض ومعاجلتها؛
• وزارة الزراعة والثروة السمكية ستقوم باملساعدة لتوفير خطابات تعريف أو خطابات دعم ملزودي اخلدمات
املطلوبة للمشروع؛
• وزارة الزراعة والثروة السمكية ستقوم باملساعدة لتوفير املساحات البرية/البحرية التي يطلبها املستثمرون
ملشاريع االستثمار السمكي وحماية املواقع اخملصصة لهم من تدخالت أي أطراف ثالثة؛
• وزارة الزراعة والثروة السمكية ستقوم باملساعدة لترتيب اجتماعات ولقاءات تعريفية مع السكان احملليني
الذين سيتأثرون بتطوير املشاريع بهدف فتح قنوات اتصال لضمان التعاون مبا يعود باملصلحة على اجملتمعات
احمللية؛
• وزارة الزراعة والثروة السمكية ستقوم بتزويد املستثمرين بخطابات خاصة للجمارك العمانية لضمان
السرعة وعدم التعقيد في استيراد املعدات العلمية أو املتخصصة الالزمة إلجراء دراسة اجلدوى أو املراحل
الالحقة من املشروع.
 5.3عملية استصدار ترخيص لالستزراع السمكي
تختلف عملية إصدار الترخيص التشغيلي لالستزراع السمكي عن عملية إصدار الترخيص املؤقت لالستزراع
السمكي والذي يجب احلصول عليه إلجراء تصميم املشروع ودراسة اجلدوى .ال يحق إال ملن لديه ترخيص
تشغيلي لالستزراع السمكي أن يبدأ العمل بإقامة مشروع لالستزراع السمكي وتشغيل هذا املشروع.
املستندات املطلوبة الستصدار ترخيص تشغيلي لالستزراع السمكي:
على املستثمر أن يقدم املستندات التالية للحصول على املوافقة إلقامة مشروع استزراع سمكي واستصدار
الترخيص التشغيلي الالزم:
• رسالة طلب إلقامة مشروع استزراع سمكي موجهة إلى رئيس جلنة االستزراع السمكي ؛
• دراسة اجلدوى الكاملة؛
• تقييم األثر البيئي؛
• مستندات تسجيل الشركة
الترخيص التشغيلي لالستزراع السمكي
متتد فترة صالحية ترخيص اإلستزراع السمكي التجاري حتى  20عاما ً تبدأ من تاريخ منح الترخيص بحق
االنتفاع باالرض ،وميلك صاحب الترخيص خيار جتديده ملدة اخرى إضافية عند انتهاء صالحية الترخيص
األصلي.
يعتمد االحتفاظ بترخيص اإلستزراع السمكي التجاري على مدى التزام حامل الترخيص بااللتزامات
التالية:
• االلتزام مبعايير املشروع؛
ً
• االستمرار في استغالل مساحة املشروع باالستزراع السمكي والعمليات املرتبطة به فقط ،وفقا ألحكام
حق االنتفاع؛
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• االستمرار في احملافظة على معايير العمل التي ال تلوث البيئة وال تفسدها؛
• االستمرار في العمل مع اجملتمعات احمللية ومساعدتها بصورة ال تؤدي إلى اإلضرار بأحوالهم املعيشية؛
• االستمرار في السماح بإجراء عمليات تفتيش عشوائية من قبل موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية أو
من تكلفهم الوزارة بهذه املهمة للتأكد من االلتزام باملعايير؛
• االحتفاظ بكافة السجالت الالزمة لعمليات التقييم أو التفتيش املستقبلي من قبل موظفي وزارة الزراعة
والثروة السمكية أو من ترشحهم الوزارة؛
• الوفاء بجميع االلتزامات التعاقدية املبرمة مع السلطات العمانية فيما يتعلق مبمارسات األعمال االعتيادية
املتوقعة في عمان؛
• الوفاء بجميع االلتزامات التعاقدية املبرمة مع املؤسسات االئتمانية احمللية والدولية التي متلك حقوقا ً
مكتسبة في املشروع.
متلك وزارة الزراعة والثروة السمكية صالحية سحب الترخيص إذا أخل املرخص له بأحد الشروط املذكورة
أعاله .ويجوز للوزارة اعطاء املرخص له مهلة معينة لتصحيح أوضاعه لضمان سير املشروع.
إن الفشل في تصحيح املوقف يتيح لوزارة الزراعة والثروة السمكية إلغاء الترخيص التشغيلي لالستزراع
السمكي وإغالق املشروع ،أو عرض املشروع على مستثمر آخر يبدي استعداده الستالم املشروع وتشغيله
مبوجب شروط الترخيص ،ويحق للوزارة أن تعرض املوقع والبنية االساسيه القائمة فيه على مستثمر آخر.
وسوف يتم إجراء تقييم عادل ألصول املشروع من قبل مدقق مستقل وعندئذ سيقوم املستثمر اجلديد
بدفع القيمة املتفق عليها مقابل املنشآت واخملزونات ،إلخ .كما يتعني على املستثمر اجلديد أن يتقدم بخطة
عمل مفصلة تلبي حاجة وزارة الزراعة والثروة السمكية وإلى ضمان قابلية املشروع للنجاح في املستقبل
واستدامته االقتصادية والبيئية ،ويجب أن تتضمن اخلطة اجلديدة املعايير اخلمسة ملراقبة حتقق األهداف.
 5.4رسوم تراخيص االستزراع السمكي
في إطار التزام السلطنة ودعمها لتنمية قطاع االستزراع السمكي فإن الرسوم التي سيتم تقاضيها مقابل
لترخيص مشاريع هذا القطاع سوف تكون في حدودها الدنيا:
رسوم ترخيص مشاريع االستزراع التكاملية
•
•
•
•

 10ريال عماني رسوم دراسة طلب املشروع للشركات واملؤسسات
 100ريال عماني رسوم إصدار وجتديد الترخيص للشركات واملؤسسات
 5ريال عماني رسوم دراسة الطلب لالفراد املزارعني
 10ريال عماني رسوم إصدار وجتديد الترخيص للشركات واملؤسسات

رسوم ترخيص مشاريع االستزراع التجارية
•  20ريال عماني رسوم دراسة الطلب
•  1000ريال عماني رسوم إصدار وجتديد الترخيص.
رسوم خدمات االشراف والتوجيه
 %1من القيمة االجمالية لالنتاج السنوي يبدأ حتصيلها بعد ثالث سنوات من بداية االنتاج يتم احتسابها من
واقع اسعار االسماك احملددة في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري.
تخضع قيم الرسوم الواردة أعاله للمراجعة الدورية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
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 .6معلومات التواصل:
إن املستثمرين واملطورين املستقبليني مدعوون للتكرم بتسجيل اهتمامهم باملساهمة في تنمية قطاع
االستزراع السمكي العماني واحلصول على املزيد من املعلومات من املوقع اإللكتروني www.mofw.gov.om
أو عبر االتصال باجلهات التالية:
د .أحمد بن محمد املزروعي
مدير عام تنمية املوارد السمكية
وزارة الزراعة والثروة السمكية
ص.ب ،427 .الرمز البريدي  100مسقط -سلطنة عمان
هاتف+968-24953256 :
فاكس+968-24693246 :
البريد اإللكترونيahmed.almazui20@gmail.com :
داود بن سليمان اليحيائي
مدير دائرة تنمية االستزراع السمكي
وزارة الزراعة والثروة السمكية
ص.ب ،427 .الرمز البريدي  100مسقط
سلطنة عمان
هاتف+968-24953130 :
فاكس+968-24693246 :
البريد اإللكترونيdawoodalyahyai@gmail.com :
منى بنت حريب املنذرية
رئيس احملطة الواحدة لالستزراع السمكي
وزارة الزراعة والثروة السمكية
ص.ب 427:الرمز البريدي  100مسقط
سلطنة عمان
هاتف+968-24953380 :
فاكس+968-24693246:
البريد اإلكترونيmuna.manthari@mofw.gov.om:
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 .7ملحق :
قوانني ولوائح تنفيذية أخرى مرتبطة ومكملة القامة وتشغيل مشاريع االستزراع السمكي واألنشطة
املرتبطة بها.
• املرسوم السلطاني رقم  ،74/34قانون مراقبة التلوث البحري ،يوضح اإلجراءات الواجب اتخاذها حلماية
البيئة البحرية وضبط مستويات التلوث.
• املرسوم السلطاني رقم  ،81/5الئحة تنظيم االنتفاع بأراضي سلطنة عمان وتعديالته ،يوضح صالحية
احلكومة في منح حقوق االنتفاع باألراضي.
• املرسوم السلطاني رقم  81/35بخصوص التصريف في البيئة البحرية
• املرسوم السلطاني رقم  ،82/88الالئحة التنفيذية لقانون االنتفاع باألرض ،توضح شروط وعملية منح
حقوق االنتفاع باألراضي.
• املرسوم السلطاني رقم  ،84/81الئحة توزيع األراضي لألغراض الزراعية والتجارية والصناعية ،تنظم شروط
وعملية ملنح األراضي لالستخدام الزراعي والتجاري والصناعي.
• املرسوم السلطاني رقم  86/44مبنع حفر وازالة الرمال من الشواطئ
• املرسوم السلطاني رقم  ،95/46الئحة التعامل مع املواد الكيميائية ،توضح املتطلبات القانونية والصحية
والسالمة للتعامل مع املواد الكيميائية.
• املرسوم السلطاني رقم  97/34بخصوص التلوث البحري
• املرسوم السلطاني رقم  ،2001/114قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ،يوفر إطارا ً قانونيا ً حلماية البيئة
واحملافظة عليها.
• املرسوم السلطاني رقم  2001/115بخصوص اعادة استخدام وتصريف مياه التصريف
• املرسوم السلطاني رقم  ،2002/115قانون حماية مصادر املياه الصاحلة للشرب من التلوث ،يوضح اإلجراءات
التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على السالمة والتوازن الطبيعي للمياه الصاحلة للشرب مبا في ذلك املياه
السطحية واملياه اجلوفية ،والتحكم في مستويات تلوث املياه.
• القرار الوزاري رقم  82/19بخصوص الصحة املهنية واجراءات السالمة الصناعية.
• القرار الوزاري رقم  ،93/17تعليمات إدارة اخمللفات الصلبة غير اخلطرة ،حتكم التخلص من أي مواد صلبة أو
شبه صلبة ال متثل أي خطر على البيئة أو على صحة اإلنسان ،والتي تنشأ محليا ً داخل حدود السلطنة.
• القرار الوزاري رقم  93/145بخصوص اعادة استخدام وتصريف مياه الصرف.
• القرار الوزاري رقم  94/79التلوث الصوتي في البيئة العامة
• القرار الوزاري رقم  94/80بخصوص التلوث الصوتي في بيئة العمل
• القرار الوزاري  ،95/209حتديد العقوبات على املؤسسات التجارية والصناعية التي ال تلتزم بالشروط
املفروضة مبوجب تصريح بيئي ،توضح تفاصيل العقوبات على املؤسسات التي تفشل في تلبية الشروط
املنصوص عليها في تصاريحها البيئية.
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• القرار الوزاري رقم  ،97/248الئحة إصدار تصاريح التعامل مع املواد الكيميائية ،تنظم عملية إصدار
التصاريح للتعامل مع املواد الكيميائية ،وتتضمن الشروط الالزمة لتجنب أي أخطار محتملة ميكن أن
تنجم عن مثل هذا التعامل.
• القرار الوزاري رقم  ،2001/187الئحة تنظيم استصدار املوافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي ،يتضمن
تفاصيل عملية استصدار املوافقات البيئية املطلوبة.
• القرار الوزاري رقم  ،2004/29شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة املائية احلية ،يتضمن تفاصيل
احلد األدنى من املعايير واملتطلبات الفنية التي يجب أن تلتزم بها املركبات التي تنقل األسماك ،كجزء من
ضبط اجلودة.
• القرار الوزاري رقم  ،2004/39تصاريح إدارة البيئة البحرية ،ينظم عمليات النقل بني املنشآت البحرية
وأنشطة الغوص من حيث منح التراخيص والرسوم وحماية البيئة البحرية.
• القرار الوزاري رقم  ،2005/159الئحة تصريف اخمللفات السائلة في البيئة البحرية ،تنظم عملية التخلص
من أي سائل يتضمن ملوثات بيئية في البيئة البحرية من مصدر بري أو بحري.
• القرار الوزاري رقم  2004/118تلوث الهواء من مصادر ثابتة.
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