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لالقت�صاد  الهامة  الـحيوية  القطاعات  من  وال�صمكي  والـحيواين  الزراعي  الإنتاج  قطاعات  واملت�صمنة  الوا�صع  مبفهومها  الزراعة  تعترب 

ال�صتقرار  وحتقيق  العمل،  فر�ص  خلق  و  النفطي،  غري  املحلي  والناجت  الدخل،  م�صادر  تنويع  فـي  الفاعلة  م�صاهمتها  حيث  من  الوطني 

العاملية  التجارب  على  والنفتاح  باملواكبة  ات�صمت  �صاملة  تنمية  القطاعان  وي�صهد  ال�صلطنة.  فـي  الغذائي  الأمن  وتعزيز  الجتماعي 

والرغبة فـي التجديد والتحديث؛ وذلك بف�صل الرعاية الكرمية التي يوليها مولنا ح�صرة �صاحب الـجاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد 

املعظم - حفظه اهلل ورعاه - لهذين القطاعني.

الأن�صطة  و  ال�صمكية  الرثوة  و  الزراعة  بقطاعي  النهو�ص  اإىل  الرامية  الربامج  تطوير  اإىل  ال�صمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  ت�صعى  و 

امل�صاحبة لهما؛ و ذلك من خالل اإدخال وتطويع ون�صر التقنيات الـحديثة، وال�صتخدام الأمثل وامل�صتدام للموارد الطبيعية املتاحة فـي 

ال�صلطنة. كما تبنت الوزارة م�صارات جديدة لتعزيز الإ�صتثمارات الزراعية من خالل الهتمام باملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة واجلمعيات 

الزراعية كبديل للنظم القائمة بالإظافة اإىل الإ�صراف على تفعيل العالقة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص فـي اإ�صتحداث امل�صروعات 

ال�صتثمارية الكبرية والتي ُيعول عليها فـي زيادة الإنتاج املحلي للغذاء ورفع ن�صب الإكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

الوزارة اىل حتقيق  الـحالية، وتطمح  الـخم�صية  ال�صمكية العديد من الإجنازات خالل �صنوات اخلطة  وحقق قطاعا الزراعة والرثوة 

املزيد خالل املرحلة القادمة فـي ظل توجه الـحكومة لإعداد روؤية م�صتقبلية حتى 2040م، وفـي هذا الإطار عملت الوزارة وب�صكل مبكر 

للتح�صري وامل�صاركة فـي حتقيق هذه الروؤية من خالل بداية اعتماد خطة تطوير قطاع الرثوة ال�صمكية )2013-2020م( والتي بداأ 

العمل فـي تنفيذ بع�ص م�صاريعها، وتعزيز هذه الـخطة مب�صاريع اإ�صافية خالل الـخطة الـخم�صية القادمة، مع العمل على ا�صتكمال هذه 

ال�صرتاتيجية حتى 2040م، وبخط موازي جاري العمل على اإعداد ا�صرتاتيجية تنمية القطاع الزراعي حتى 2040م ومبا يتناغم مع 

توجهات احلكومة فـي هذا ال�صاأن.

وقد اأثمرت امل�صاريع املنفذة خالل عام 2014م فـي رفع معدلت النمو للقيمة امل�صافة للقطاعني الزراعي وال�صمكي بحوايل )9.4%( فـي 

عام 2014م مقارنة بعام 2013م. وتو�صح املوؤ�صرات الأولية ا�صتمرار حتقيق معدلت منو جيدة خالل ال�صنوات القادمة.

وختاما ن�صع هذا الإ�صدار بني اأيديكم �صائلني املوىل عز وجل للجميع التوفيق وال�صداد ملا فيه اخلري للبالد والعباد.

الدكتور  فوؤاد بن جعفر ال�صاجواين 

وزير الزراعة والرثوة ال�صمكيـــــة

كلمـة الـوزارة
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وجاري العمل على طرح العديد من املناق�شات لإن�شاء مباين دوائر التنمية الزراعية   

�شلكوت،  املزيونة،  بخا،  نخل،  املعاول،  وادي  التالية:  بالوليات  البيطرية  والعيادات 

والغيظرانة  دبا، حموت  اإزكي،    ، نيابة حفيت، �شحار، مق�شن  بو ح�شن،  بني  جعالن 

بولية اأدم والر�شتاق.

قطاع الرثوة ال�صمكية:

ا�شتمرت جهود الوزارة  فـي ا�شتكمال البنى الأ�شا�شية ملوانئ ال�شيد البحري، حيث بلغت   

ن�شبة الإجناز مليناء ال�شيب )70%(, ومليناء طاقة )97%(،  ال�شويق )22%(, و )70%( مليناء 

فـي  واملنت�شرة  القائمة  املوانئ  العديد من  العمل لتطوير  اإ�شناد  بالإ�شافة اىل  بركاء، 

خمتلف حمافظات ال�شلطنة ال�شاحلية مثل ميناء دبا ، اخلابورة، كمزار ، ليما، م�شريه، 

مرباط ، �شلكوت وقريات.

ال�شيد  موانئ  وتطوير  لإن�شاء  مناق�شات  لطرح  النهائية  الت�شاميم  اإعداد  وجاري   

البحري فـي كل من دبا، اِل�شخرة، ال�شموميية، رخيوت، حموت، �شدح، �شلكوت وم�شرية.

)3( منظومة الأمن الغذائي:

تعمل الوزارة على تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاعي الزراعة ب�شقيه النباتي واحليواين   

والرثوة ال�شمكية للم�شاهمة فـي توفري اأكرب قدر ممكن من الغذاء، حيث �شاهم الإنتاج 

الزراعي وال�شمكي بحوايل )34%( من اإجمايل ال�شتهالك الكلي للغذاء فـي ال�شلطنة، 

وتويل الوزارة جل اهتمامها بتوفري الأرا�شي الزراعية وال�شعي اإىل اإيجاد خمططات 

زراعية لال�شتثمار الزراعي امل�شتقبلي. والعمل على تر�شيد ال�شتخدام للمياه واإدخال 

اأنظمة الري احلديثة بالإ�شافة اإىل التو�شع الأفقي الزراعي فـي املحا�شيل ذات العائد 

التنموية وال�شتثمارية على ح�شن  الوزارة فـي براجمها  القت�شادي املجدي. و تركز 

الغذائي  الأمن  منظومة  فـي  م�شاهمتها  لرفع  ال�شمكية  املخازين  وا�شتغالل  اإدارة 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  ت�شجيع  على  تعمل  كما  ا�شتدامتها.  و�شمان 

واجلمعيات الزراعية وال�شمكية والتي �شهدت فـي الآونة الأخرية اإ�شهار البع�ض منها.

)4( الإر�صاد والدعم التقني الزراعي:

وتقدمي  واحليوانية  النباتية  الإر�شادية  احلقول  من  العديد  تنفيذ  2014م  عام  �شهد   

الدعم للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية لتبني بع�ض التقنيات احلديثة، ففي املجال 

البطاط�ض  تقاوي  من  طن   )300( وزراعة  اإر�شادي،  حقل   )2432( تنفيذ  مت  النباتي 

وتوزيع  املزارعني،  لدى  حممية  وحدة   )94( تنفيذ  من  والنتهاء  املواطنني،  مبزارع 

)138( حراثة كبرية و )1300( حراثة �شغرية على املزارعني بنظام الدعم املايل فـي 

خمتلف املحافظات الزراعية.

وفـي جمال الرثوة احليوانية مت تنفيذ )1184( حقل اإر�شادي ت�شمنت برامج اإر�شادية   

حم�شنة،  �شاللت  توزيع  الأبقار،  تربية  وال�شاأن،  املاعز  تربية  جمالت  فـي  متنوعة 

 )757( تاأهيل  على  والعمل  والأغنام،  الأبقار  تغذية  فـي  احلديثة  التقنيات  واإدخال 

حظرية ملربي املاعز وال�شاأن والأبقار.

جمالت  فـي  امل�شاريع  واإقامة  املتاحة  الزراعية  املوارد  وتطوير  بتنمية  الدولة  اهتمام  اإن 

الغذائي  الأمن  حتقيق  فـي  امل�شاهمة  اإىل  يهدف  وال�شمكية،  احليوانية  والرثوة  الزراعة 

وتو�شيع نطاقات القت�شاد الوطني والإ�شهام فـي حت�شني حياة املواطنني وظروف معي�شتهم. 

واخلطط  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  من  متكاملة  حزمة  تنفيذ  خالل  من  يتم  وذلك 

جهود  وتتمثل  ال�شمكية،  والرثوة  الزراعة  قطاعي  دور  تفعيل  ت�شتهدف  التي  التنفيذية 

الوزارة فـي تهيئة واعداد البنى الأ�شا�شية للقطاعني ورفع قدرات املزارعني ومربي الرثوة 

التنموية  الربامج  وتنفيذ  التطبيقية  البحوث  اجراء  خالل  من  وال�شيادين  احليوانية 

والر�شادية وبرامج الدعم، وايجاد احللول للمعوقات الت�شويقية. ويعترب توجه الوزارة فـي 

املمنهج  العمل  وال�شمكي موؤ�شرا وا�شحا على  الزراعي  ا�شتثمارية للقطاعني  اعداد خارطة 

فـي تعزيز الإ�شتثمارات الزراعية وحتقيق متطلبات الأمن الغذائي لل�شلطنة ورفع م�شاهمة 

القطاع  فـي الناجت املحلي. 

وحققت وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية خالل عام 2014م العديد من الإجنازات والتي مت 

ت�شنيفها ا�شتناداً للف�شول الرئي�شية لتقرير الأداء وعلى النحو التايل:

)1( اأهمية القطاع الزراعي وال�صمكي فـي التنويع القت�صادي:

اأو�شحت موؤ�شرات الأداء القت�شادي لقطاع الزراعة والرثوة ال�شمكية بح�شول تطوراً   

اإيجابياً فـي معدلت النمو لالأن�شطة الزراعية وال�شمكية حيث بلغ معدل النمو حلجم 

الإنتاج النباتي عام 2014م  نحو )2%(، والإنتاج احليواين )12%( فـي حني بلغ معدل 

النمو حلجم الإنتاج ال�شمكي )%2٫3(.

والرثوة  الزراعة  لقطاعي  الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  ارتفعت  الجتاه  نف�ض  وفـي   

ال�شمكية من )371٫2( مليون ريال عماين عام 2013م اىل نحو )406٫1( مليون ريال 

عماين مبعدل منو بلغ )9٫4%(. من جهة اأخرى ا�شتطاعت قيمة ال�شادرات الزراعية 

املنتجات  من  ال�شلطنة  واردات  �شافـي  قيمة  من  نحو)%39٫2(  تغطية  وال�شمكية 

من  وال�شمكية  الزراعية  ال�شادرات  قيمة  وارتفعت  2014م،  عام  وال�شمكية  الزراعية 

2014م، ما  اإىل )319( مليون ريال عماين عام  2013م  )274( مليون ريال عماين عام 

يدل على م�شاهمة القطاعني الزراعي وال�شمكي فـي توفري العمالت الأجنبية للبالد.

)2( البنى الأ�صا�صية املوجهة لتعزيز التنمية الزراعية وال�صمكية

قطاع الزراعة والرثوة الـحيوانية:

ا�شتمرارا للجهود املبذولة من قبل الوزارة ل�شتكمال البنى الأ�شا�شية مت حتى نهاية   

عام 2014م النتهاء من اإن�شاء عدد من العيادات البيطرية فـي كل من الروي�ض )جعالن 

البيطري  بني بو علي( وليما مبحافظة م�شندم، كما مت النتهاء من تو�شعة املحجر 

البيطري  باملحجر  الفعلي  العمل  ببدء  اخلا�شة  الإجراءات  كافة  وا�شتكمال  باملزيونة 

ب�شعال بولية بديد واملخترب املرجعي لل�شحة النباتية، كم مت اإجناز )90%( من مبنى 

دائرة التنمية الزراعية والعيادة البيطرية بولية لوى، و )70%( من الأعمال الإن�شائية 

للعيادة البيطرية بالب�شائر بولية اأدم.

الملخص التنفيذي
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وتوفري )100( ماكينة ر�ض �شغط عايل لدوائر التنمية الزراعية مبختلف حمافظات 

ال�شلطنة للقيام بعمليات املكافحة. 

)9( ال�صحة الـحيوانية:

ال�شيطرة  فـي  2014م  عام  خالل  احليوانية  ال�شحة  جمال  فـي  الوزارة  جهود  تركزت   

على العديد من الأمرا�ض الوبائية؛ حيث متت ال�شيطرة على طاعون البقر واخليل، 

والعالج مت حت�شني  التح�شني  وفـي جمال  املت�شدع،  الوادي  الطيور وحمى  انفلونزا 

راأ�ض  مليون   )1٫9( لنحو  العالج  وتقدمي  احليوانات  من  راأ�ض  مليون   )3٫1( نحو 

حوايل  والعالج  التح�شني  خدمات  من  امل�شتفيدين  املربني  عدد  وبلغ  احليوانات  من 

)270( األف مربي،  واإ�شتكمال اإن�شاء العيادات البيطرية والنتهاء من املخترب املرجعي 

واملحجر البيطري مبنطقة �شعال بولية بدبد، وبلغ عدد العيادات البيطرية اخلا�شة 

التي  املتنقلة  البيطرية  العيادات  من  بعدد  العمل  وبدء  ا�شتالم  مت  كما  عيادة،   )68(

تهدف اإىل تقدمي اخلدمات البيطرية لتجمعات الرثوة احليوانية.

)10( الأنظمة الرقابية جلودة و�صالمة املنتجات الزراعية وال�صمكية:

املجال الزراعي: 

مت البدء فـي ت�شغيل خمترب ال�شحة النباتية؛ حيث �شيتوىل املخترب فح�ض وتقدير   

تاأثري املبيدات على املنتجات والإر�شاليات الزراعية غري املطابقة للموا�شفات القيا�شية 

والتطبيقية  البحثية  الربامج  تعزيز  مت  كما  الغذائية،  لل�شالمة  الدولية  واملعايري 

اجليدة  الزراعية  التطبيقات  تنفيذ  فـي  والبدء  الزراعية  لالآفات  املتكاملة  للمكافحة 

 )112( وتدريب  مزرعة   )30( لتاأهيل  الباطنة  وجنوب  �شمال  حمافظتي  فـي   )GAP(

مزارع  واأخ�شائي من العاملني بالوزارة. 

املجال ال�صمكي:

خالل  من  والتجاري  احلرفـي  ال�شيد  اأن�شطة  على  الرقابية  اجلهود  الوزارة  كثفت   

اإجمايل  وبلغ  احلدودية،  املنافذ  وفـي  ال�شلطنة  �شواحل  امتداد  على  الرقابية  الفرق 

عدد املخالفات امل�شجلة )1031( خمالفة. ويقوم مركز �شبط جودة الأ�شماك بالإ�شراف 

جودة  �شبط  لئحة  اأحكام  تطبيق  مدى  ملتابعة  ال�شمكي  الإنتاج  حلقات  خمتلف  على 

الأ�شماك. 

)11( اإدارة وا�صتخدام الأرا�صي الزراعية:

اإ�شتناداً ل�شدور  القرار الوزاري رقم )2014/272( اخلا�ض بتنظيم ا�شتخدامات الأرا�شي   

الزراعية، مت تخ�شي�ض م�شاحة )845( فدان فـي املناطق احلدودية مبحافظة الربميي 

التكاملية للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة فـي  الزراعة  و تخ�شي�ض موقع للم�شاريع 

قرية املغ�شر بولية امل�شنعة مب�شاحة )520( فدان، ومت النتهاء من قبل وزارة ال�شكان 

من حتديد موقعني فـي قرية ميتان بولية املزيونة وقرية احل�شمان بولية ثمريت 

واإ�شدار الر�شومات امل�شاحية للموقعني باإجمايل )46905(. وتنفيذ )89( حائط حماية 

فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة.

)5( خدمات الإر�صاد والدعم ال�صمكي: 

خالل  من  ال�شمكي  بالقطاع  والعاملني  ال�شيادين  مب�شتوى  لالرتقاء  الوزارة  �شعت   

الفعاليات الإر�شادية التي نفذت فـي املحافظات ال�شاحلية والتي بلغت حوايل )1750( 

ن�شاط اإر�شادي �شملت اأن�شطة تقنيات ومعدات ال�شيد، ن�شاط املالحة البحرية، �شيانة 

املحركات البحرية، �شبط جودة الأ�شماك وبرنامج ال�شالمة البحرية وا�شتفاد من هذه 

الأن�شطة ما يقارب )12505( م�شتفيد، كما مت تقدمي الدعم اإىل ما يقارب )736( �شياد 

حرفـي من خمتلف حمافظات ال�شلطنة وبلغ اإجمايل عدد الوحدات املدعومة بحوايل 

)1526( معدة اأو جهاز متنوع من قارب �شيد وحمرك ورافعة وغريها.

)6( البحوث الزراعية: 

ا�شتمرت الوزارة فـي تنفيذ العديد من البحوث الزراعية واحليوانية والتي من اأهمها   

األف ف�شيلة ن�شيجية، وتنفيذ )13( بحثا من خالل مركز بحوث  توزيع نحو )48٫7( 

تنفيذ  فـي  ال�شتمرار  مت  كما  النباتي،  الإنتاج  بحوث  مبركز  بحثا   )22( و  النخيل، 

بحوث اأخرى خمتلفة ت�شمل بحوث متخ�ش�شة للرتبة واملياه وجتربة زراعة العديد 

من املحا�شيل الزراعية با�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي، وبحوث متخ�ش�شة لتقليل 

ا�شتخدام املبيدات الزراعية والتو�شع فـي ا�شتخدام املكافحة احليوية، وبحوث حت�شني 

ال�شاللت املحلية من الرثوة احليوانية وبحوث فح�ض الأمرا�ض التي ت�شيب الرثوة 

املجالت  فـي  البحوث  هذه  لنتائج  العلمية  الأوراق  من  العديد  ن�شر  ومت  احليوانية. 

العلمية املتخ�ش�شة.

)7( الدرا�صات والبحوث ال�صمكية:

وتقييم  بيولوجية  درا�شات  ت�شمل  والتي  ال�شمكية  الدرا�شات  من  العديد  اإعداد  مت   

املخزون ال�شمكي ودرا�شات بيولوجية للق�شريات والرخويات، ودرا�شات متعلقة بالبيئة 

البحرية وعلوم املحيطات.  بالإ�شافة اإىل اإعداد جتارب بحثية لتقنيات ومعدات ال�شيد 

البحري، كما تنفيذ برامج ودرا�شات اأخرى متعلقة بالتقنية احليوية. تنفيذ عدد )6( 

ور�ض عمل متعلقة بقطاع الرثوة ال�شمكية، كما مت تنفيذ )3( درا�شات وبحوث متعلقة 

ال�شفيلح  خمزون  مل�شح  متخ�ش�شتني  درا�شتني  اإعداد  مت  كما  ال�شمكي،  بال�شتزراع 

فـي  البحوث  هذه  من  العديد  نتائج  ن�شر  ومت  ال�شمكي.  بال�شتزراع  خا�شة  والأخرى 

املجالت العلمية املخ�ش�شة.

)8( الوقاية من الأمرا�ص والآفات النباتية:

عام  تنفيذها  مت  التي  امل�شاريع  اأهم  من  النخيل  لآفات  املتكاملة  الإدارة  م�شروع  يعد   

2014م فـي جمال الوقاية من الأمرا�ض والآفات النباتية؛ حيث مت خالل العام الرتكيز 

على بوؤر الإ�شابة من خالل تنفيذ حمالت الر�ض الأر�شي والتي �شملت تغطية )1408( 

حيازة فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة، كما مت تنفيذ عمليات مكافحة ح�شرة �شو�شة 

ومعاجلة  قرية   )166( فـي  الإ�شابة  �شديدة  النخيل  اإزالة  مت  حيث  احلمراء،  النخيل 

عمليات  تنفيذ  مت  كما  الإ�شابة،  �شديدة  نخلة   )1642( واإزالة  م�شابة  نخلة   )6442(

املكافحة لبع�ض احلا�شالت الزراعية الأخرى مثل املوز والنارجيل والآمبا والليمون، 
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)12( اإدارة وا�صتخدام املياه لالأغرا�ص الزراعية:

اأنظمة الري احلديثة حيث مت تنفيذ )317( مزرعة  اإدخال  ا�شتمرار الوزارة فـي دعم   

مبختلف حمافظات ال�شلطنة. وبقرى الأفالج مت تنفيذ م�شروع تطوير النظم املزرعية 

التقليدية بفلج املعذا بولية �شنك مبحافظة الظاهرة وجاري العمل لدرا�شة وم�شح 

اأخرى �شيتم  اأفالج واإعداد كرا�شة )5( م�شاريع  وت�شميم وحتديد الكميات لـعدد )3( 

طرحها للم�شح والت�شميم لحقا.

)13( تنمية وتطوير نخيل التمر

اجلوانب  ت�شمل  التمر  بنخيل  للنهو�ض  جدوى  درا�شات   )4( لتنفيذ  العمل  جاري   

الإنتاجية والت�شويقية والت�شنيعية والتي من املوؤمل النتهاء منها خالل هام 2015م، 

وفـي اإطار  تنفيذ م�شروع تطوير نخيل التمر مت خالل العام توزيع )70( وحدة تعبئة 

وتغليف التمور، واعتماد تقدمي الدعم لـ )20( مزارعا لإن�شاء غرف بال�شتيكية لتداول 

وحفظ التمور فـي كل من حمافظتي ال�شرقية، حمافظتي الباطنة، حمافظة الداخلية 

وحمافظة الظاهرة.

)14( تنمية وتطوير الأعالف اخل�صراء والـجــافة:

درا�شة  اإعداد  العام  القت )الرب�شيم احلجازي( مت خالل هذا  نظرا لأهمية حم�شول   

متكاملة لتقنني ت�شدير الرب�شيم احلجازي اإىل خارج ال�شلطنة والتي من خاللها مت 

درا�شة امل�شكلة ودرا�شة تاأثرياتها امل�شتقبلية والتعرف على اقت�شاديات النتاج واأهميتها 

ومبا  تطويرها  على  والعمل  املتبعة  والت�شويقية  النتاجية  النظم  وحتليل  الن�شبية 

يوؤمن ال�شتغالل الأمثل للمياه واخلروج باآليات تعمل على تقنني عملية الت�شدير من 

متكامل  ت�شور  املتاحة، وعر�ض  الرثوات  على  للمحافظة  الكفيلة  ال�شبل  تبني  خالل 

لتطوير هذا الن�شاط وال�شتفادة منه داخل ال�شلطنة. 

)15( تنمية املوارد الرعوية:

فـي اإطار تنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنية للنهو�ض باملراعي الطبيعية مبحافظة ظفار،   

اأية تغريات حتدث فـي مناطق الرعي وحتديد مواقع وم�شاحة  قامت الوزارة بر�شد 

�شنويا  ومتابعتها  املحافظات  مبختلف  الرعوية  امل�شورات  و�شيانة  الطبيعية،  املراعي 

فـي  ل�شتزراعها  رعوية  �شتلة  األف   )47( حوايل  اإنتاج  مت  كما  منها،  املت�شرر  ل�شيانة 

املناطق الرعوية ولتوزيعها على املواطنني.

)16( الت�صويق الزراعي وال�صمكي:

الت�صويق الزراعي:

والعمل  والفاكهة  لت�شويق اخل�شار  �شركة  لإن�شاء  درا�شة جدوى  العمل لإعداد  جاري   

حركة  ر�شد  خالل  من  الزراعي  بالت�شويق  للنهو�ض  ال�شابقة  للجهود  ا�شتكمال  على 

منتج   )220( من  لأكرث  الأ�شبوع  فـي  مرات  ثالث  بواقع  الزراعية  املنتجات  ا�شعار 

م�شتورد، واأكرث من )63( منتج حملي فـي �شوق املوالح املركزي للخ�شروات والفاكهة، 

واإعداد التقارير الدورية املرتبطة بال�شيا�شات التجارية املعتمدة فـي منظمة التجارة 

مواقع  وفـي  فاخـرة  ت�شويقية  منافذ   )6( لإقامة  درا�شة  اإعداد  مت  اأنه  كما  الدولية، 

متميزة يتم فيها بيع بع�ض الأ�شناف العمانية من التمور بعد ت�شنيعها، بهدف حت�شني 

طرق ت�شويق التمور العمانية.

الت�صويق ال�صمكي:

قامت الوزارة خالل العام 2014م  باإ�شدار عدد من القرارات الوزارية املنظمة لل�شادرات   

ال�شمكية، بهدف حتقيق التوازن بني ال�شادرات واحتياجات ال�شوق املحلي من املنتجات 

ال�شمكية، والعمل على تنفيذ برنامج لتوزيع الأ�شماك بال�شوق املحلي والتي بلغ عددها 

فـي ولية م�شري وولية  الأ�شماك  �شوق  اأعمال  تنفيذ  النتهاء من  )43( حمال. ومت 

خمتلف  فـي  �شمكياً  �شوقاً   )19( بتطوير  اخلا�شة  الأعمال  تنفيذ  وا�شتمرار  ال�شيب، 

من  كل  فـي  جديدة  �شمكية  اأ�شواق   )7( اإن�شاء  الوزارة  وتخطط  ال�شلطنة.  حمافظات 

نزوى، والربميي، وجعالن بنو بو علي ، وال�شيب، وعربي، وحموت، وينقل. والبدء فـي 

ت�شغيل �شوق الأ�شماك املركزي بولية بركاء، حيث بلغت كمية ال�شماك املنزلة بال�شوق 

اأكرث )1594( طن، بينما جتاوزت كمية املبيعات من ال�شماك )1064( طنا.

)17( ال�صتثمار الزراعي وال�صمكي:

ال�صتثمار فـي قطاع الزراعة والرثوة الـحيوانية:

القاب�شة  الغذائي  العمانية لال�شتثمار  الوزارة وال�شركة  التن�شيق واملتابعة بني  جاري   

حيث اجلهود م�شتمرة باإعداد درا�شات جدوى فـي جمال نخيل التمور وت�شويق اخل�شار 

والفاكهة وتنفيذ م�شاريع لإنتاج اللحوم احلمراء وحلوم الدواجن وم�شروعني لالألبان 

فـي كل من �شمال وجنوب ال�شلطنة، وخالل عام 2014م مت ا�شتالم )156( درا�شة جدوى 

اقت�شادية مقدمة من قبل القطاع اخلا�ض ل�شتحداث م�شاريع ا�شتثمارية فـي خمتلف 

الأن�شطة والخت�شا�شات النباتية واحليوانية، وبعد التقييم واملراجعة مت منح موافقة 

مبدئية لإقامة )92( م�شروع ا�شتثماري، وجتديد عدد )53( موافقة فنية.

ال�صتثمار فـي قطاع الرثوة ال�صمكية:

بلغ عدد من�شاآت القطاع اخلا�ض القائمة  مبختلف موانئ ال�شيد )125( من�شاآه ت�شمل:   

حمطات الوقود، م�شانع للثلج، حمالت لبيع معدات ال�شيد، م�شانع لتغليف وجتهيز 

الأ�شماك، كما مت منح )28( موافقة  لبيع  القوارب وحمالت  الأ�شماك، ور�ض ت�شليح 

اأخرى.  م�شاريع  لتنفيذ  نهائية  موافقات   )6( ومنح  واحدة  موافقة  وجتديد  مبدئية 

التي  الدرا�شات  وتقييم  متابعة  على  العمل  جاري  ال�شمكي  ال�شتزراع  جمال  وفـي 

�شمكي  ا�شتزراع  م�شاريع  لإقامة  مبدئية  موافقات  لديها  التي  ال�شركات  بها  تقدمت 

والبالغ عددها )11( �شركة.

)18( الدرا�صات القطاعية التخ�ص�صية:

درا�سات   )2( منها  خمتلفة  جمالت  فـي  قطاعية  درا�شة   )15( اإجناز  العام  خالل  مت   
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الدرا�سية 2014/2013م نحو )35( موظفا اإ�شافة اإىل )67( موظفا ل زالوا م�شتمرين 

التخ�ش�شية  الفنية  املجالت  مبختلف  موظف   )1450( تدريب  مت  درا�شتهم،كما  فـي 

والإدارية. 

)21( تقنية املعلومات:

على  والعمل  املعلومات  بتقنية  للنهو�ض  احلكومة  خطة  مواكبة  على  الوزارة  تعمل   

اأجهزة احلا�شب  2014م العديد من  تنفيذ احلكومة اللكرتونية، حيث مت خالل عام 

الآيل مع ملحقاتها، وا�شتكمال تطوير البنية الأ�شا�شية ل�شبكة الوزارة وتو�شيل بع�ض 

املديريات ب�شبكة احلكومة الإلكرتونية، والنتهاء من تفعيل برنامج ال�شفيلح، كما مت 

تفعيل برنامج ال�شجل الزراعي فـي ديوان عام الوزارة.

)22( مركز املعلومات:

مركز املعلومات: هو اأحد التوجهات اجلديدة فـي برنامج عمل الوزارة والذي يهدف اإىل   

توثيق وتبادل املعلومات واملعرفة بكل ما يتعلق اأو يرتبط بالأن�شطة الزراعية وال�شمكية 

ومت خالل العام ن�شر ما يقارب )9618( خرب، و)324( حدث، وعدد )387( ن�شرة، و)49( 

ق�شة جناح، بالإ�شافة اإىل )178( وثائق ومطبوعات، و)79( قانون ولئحة وعدد )350( 

مقال اأخباري، وبلغ عدد زوار املوقع )199714( فـي عام 2014م  بن�شبة )109%( مقارنة 

ب )95783( فـي عام 2013م.

)23( خدمات املراجعني:

املخت�شة  الدائرة  خالل  من  مت  املراجعني  اإجراءات  لت�شهيل  احلكومة  لتوجه  وفقا   

الإجراءات  اتخاذ  مت  خاللها  ومن  املختلفة  الطلبات  من  العديد  ا�شتالم  بالوزارة 

الزيارات  بع�ض  بتنفيذ  الوزير  الدكتور  معايل  قيام  اإىل  بالإ�شافة  ب�شاأنها،  املنا�شبة 

احليوانية  الرثوة  ومربي  باملزارعني  اللقاء  ال�شلطنة  حمافظات  ملختلف  امليدانية 

بالقطاعني  للنهو�ض  ومرئياتهم  ومقرتحاتهم  طلباتهم  اإىل  وال�شتماع  وال�شيادين 

الزراعي وال�شمكي.

)24( الإعالم التنموي: 

امل�شتمرة التي  ي�شكل الإعالم التنموي الواجهة املتحدثة لأهم الفعاليات والإجنازات   

اإعداد وتنفيذ وبث  2014م بالعديد من الفعاليات والتي  تنفذها الوزارة؛ وزخر العام 

)52( حلقة تلفزيونية من الربنامج ال�شهري » اأر�شنا الطيبة » ، واإعـداد وتنفيذ )16( 

من الأفالم الوثائقية والتقارير و )50( لقاًء تلفزيونياً وتقريراً اإخبارياً فـي تلفزيون 

الربامج  فـي  لقاًء   )22( و  اإذاعياً  اإخبارياً  تقريراً   )90( بث  مت  كما  عمان.  �شلطنة 

 )17( فـي  الوزارة  و�شاركت  بالوزارة.  اخلا�شة  الإعالنات  من  جمموعة  وبث  الإذاعية 

من  وعدد  �شحفية  وحتقيقات  اأخباراً  منها   )2056( حوايل  ون�شر  خمتلف،  معر�ض 

الردود ال�شحفية واملقالت واإعالنات املناق�شات املتنوعة الزراعية وال�شمكية والإدارية 

فـي جميع ال�شحف املحلية. بالإ�شافة اىل ن�شر )55( من الإ�شدارات العلمية املتعلقة 

بتنمية وتطوير القطاعات التخ�ش�شية املختلفة. 

قطاعية فـي جمال الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهه، و)5( اأخرى فـي املجالت 

والدليل  بال�شتثمار،  الزراعة  وربط  الأخ�شر  القت�شاد  مفهوم  وتعزيز  القت�شادية 

�شلطنة  فـي  ال�شمكية  الزراعية  وال�شلع  للمحا�شيل  الدويل  املن�شق  لنظام  الت�شنيفي 

ُعمان، ون�شرة التجارة اخلارجية الزراعية وال�شمكية.

ت�شدير  لتقنني  متكاملة  درا�شة  هما  درا�شتني  هناك  كانت  الأعالف  جمال  فـي  اأما   

فـي  العلف احليواين  واإدارة  درا�شة قطرية حول موارد  و  الرب�شيم احلجازي )القت( 

�شلطنة عمان. كما مت اإعداد درا�شة خارطة طريق للنهو�ض بقطاع نخيل التمر اإنتاجاً 

و ت�شويقاً و ت�شنيعاً فـي �شلطنة عمان ودرا�شة حتليل النتائج املتوقعة للخطة اخلم�شية 

التا�سعة )2016 - 2020م( لقطاعي الزراعة والرثوة احليوانية، ودرا�شة حول مرئيات 

عمل  ورقة  واإعداد  الواعدة،  الغذائية  ال�شلع  من  الذاتي  الكتفاء  من  قدر  لتحقيق 

حول مرئيات وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية اخلا�شة مبحور ال�شيا�شات الجتماعية 

درا�شة  جمال  فـي  اأحدهما  اأخرى  درا�شات   )2( واإعداد  والأ�شماك،  الزراعة  لقطاعي 

حتى  ُعمان  �شلطنة  فـي  امل�شتدامة  الزراعية  التنمية  ا�شرتاتيجية  لتخطيط  حتليلية 

النباتي والثانية درا�شة حتليلية لتخطيط ا�شرتاتيجية  2040م فـي قطاع الإنتاج  عام 

الإنتاج  قطاع  فـي  2040م  عام  حتى  ُعمان  �شلطنة  فـي  امل�شتدامة  الزراعية  التنمية 

احليواين.

)19( �صندوق التنمية الزراعية وال�صمكية: 

منذ  عماين  ريال  مليون   )11( بنحو  م�شروع   )63( متويل  ال�شندوق  خالل  من  مت   

تاأ�شي�ض ال�شندوق وحتى نهاية عام 2014م وبلغ عدد امل�شاريع املنتهي تنفيذها خالل عام 

2014م )21( م�شروعا بلغت تكلفتها حوايل )3٫3( مليون ريال عماين، كما مت اعتماد 

متويل )24( م�شروعا جديدا للقطاعات الزراعية واحليوانية وال�شمكية بتكلفة مالية 

بلغت نحو )4٫2( مليون ريال عمانيا، بالإ�شافة اإىل ذلك ا�شتمر متويل )18( م�شروعاً 

الثالث  القطاعات  على  موزعة  �شابقة  �شنوات  فـي  وتنفيذها  متويلها  بداأ  اأن  �شبق 

الزراعية واحليوانية وال�شمكية بتكلفة قاربت )2٫8( مليون ريال عماين.

)20( تنمية املوارد الب�صرية:

يعمل فـي قطاع الزراعة وفقا للتعداد الزراعي ال�شامل 2013/2012م حوايل )255٫8(   

اإجمايل  من   )%92٫8( نحو  احلائزين  اأ�شر  من  الدائمون  العمال  وي�شكل  عامل  األف 

العمال الزراعيني الدائمني، اأما فيما يخ�ض قطاع الرثوة ال�شمكية فبلغ عدد العاملني 

فيه خالل عام 2014م اأكرث من )45( األف �شياد مقارنة بحوايل )44( الف �شياد عام 

بلغ  كما  �شيد حرفـي،  �شفينة   )694( ونحو  �شيد  قارب   )21616( ي�شتخدمون  2013م 

 )57٫859( نحو  ال�شمكية  الرثوة  اأن�شطة  لكافة  واملجددة  اجلديدة  الرتاخي�ض  عدد 

منهم  موظف   )4٫491( نحو  الوزارة  فـي  العاملني  املوظفني  عدد  وبلغ  ترخي�ض. 

�شهادة  على  احلا�شلني  الوزارة  موظفي  عدد  وبلغ   ،)%96٫9( بن�شبة  عماين   )4346(

الدكتوراه )40( موظفا واملاج�شتري )158( موظفا، وبلغ عدد اخلريجني خالل ال�شنة 
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القومي  الدخل  م�شادر  تنويع  فـي  اأ�شا�شية  وركيزة  الهامة؛  الإنتاجية  القطاعات  من  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  قطاعا  يعترب 

القت�شادي  ال�شتقرار  فـي  ت�شاهم  فهي  وبالتايل  ال�شلطنة  �شكان  من  كبرية  ب�شريحة  القطاعات  هذه  وترتبط  بال�شلطنة، 

والجتماعي، بالإ�شافة اإىل م�شاهمتها فـي توفري فر�ض العمل وم�شاهمتها فـي الناجت املحلي الإجمايل وفـي توفري العديد من 

ال�شلع الغذائية والتي تقدر قيمتها بنحو ثلث احتياجات ال�شلطنة من الغذاء.

و ت�شعى وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية اإىل تطوير الربامج الرامية اإىل النهو�ض بقطاعي الزراعة و الرثوة ال�شمكية و الأن�شطة 

احل�شاد  بعد  و  قبل  ما  عمليات  ذلك  فـي  مبا  للتقنيات  متكاملة  حزم  ون�شر  وتطوير  اإدخال  خالل  من  ذلك  و  لهما؛  امل�شاحبة 

وجودة املنتج وا�شتخدام ونظم ت�شويقية و ت�شنيعية حديثة، مبا ي�شمن ال�شتخدام الأمثل وامل�شتدام للموارد الطبيعية املتاحة فـي 

ال�شلطنة، ومراعاة امليزات الن�شبية والتناف�شية، و القيمة امل�شافة مع الرتكيز على اجلودة ملنتجات التمور، و اأهم حما�شيل اخل�شر 

و الفاكهة القت�شادية، و الع�شل الُعماين، و الألبان، و بي�ض املائدة، و اللحوم البي�شاء و احلمراء، والرثوة ال�شمكية.

وت�شري موؤ�شرات الأداء القت�شادي لقطاع الزراعة والرثوة ال�شمكية بالتطورات الإيجابية فـي معدلت النمو  لالأن�شطة الزراعية 

وال�شمكية؛ حيث  بلغ معدل النمو حلجم الإنتاج النباتي عام 2014م نحو )2%(. والإنتاج احليواين )12٫1%( فـي حني بلغ معدل 

النمو حلجم الإنتاج ال�شمكي)2٫3%( نتيجة لرتفاع عدد ال�شيادين من )44521( �شيادا فـي عام 2013م اإىل )45635( �شيادا فـي 

عام 2014م بالإ�شافة اإىل ارتفاع ملحوظ فـي عدد ال�شفن وقوارب ال�شيد احلرفـي وال�شاحلي. 

اأما فيما يخ�ض قيمة الإنتاج الزراعي وال�شمكي فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي وال�شمكي )496( مليون ريال ُعماين عام 2013م  

اإىل )525( مليون ريال ُعماين عام 2014م، مبعدل منو بلغ )5٫8%(، كما ارتفعت القيمة امل�شافة للقطاع الزراعي وال�شمكي من 

)371( مليون ريال ُعماين عام 2013م اإىل )406( مليون ريال ُعماين عام 2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ )%9٫4(.

فتم  وال�شمكي،  الزراعي  بالقطاعني  النهو�ض  اإىل  تهدف  التي  احليوية  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ  على  الوزارة  حر�شت  ولقد 

المـقــــدمـــة
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خالل هذا العام ا�شتكمال اإن�شاء العديد من البنى الأ�شا�شية والتي من اأهمها البدء فـي اإن�شاء موانئ جديدة 

وا�شتكمال  القائمة  الزراعية، والبيطرية  املحاجر  اإىل تطوير  بالإ�شافة  القائمة،  املوانئ  والعمل على تطوير 

منه  النتهاء  مت  الذي  النباتية  ال�شحة  وخمترب  بدبد  بولية  �شعال  فـي  البيطري  املحجر  وجتهيز  تاأثيث 

ال�شمكية مبختلف  الأ�شواق  العديد من  بتطوير  املجال  فـي هذا  الوزارة  قامت  كما  والعيادات،  اإىل  بالإ�شافة 

حمافظات ال�شلطنة، وتوا�شلت جهود الوزارة فـي قطاع ال�شتزراع ال�شمكي باعتباره اأحد القطاعات الواعدة 

والقيام بالدرا�شات وامل�شاريع العلمية التي تهدف اإىل زيادة الإنتاج ال�شمكي وت�شجيع �شركات القطاع اخلا�ض 

لال�شتثمار فـي هذا املجال.

الإر�شادية والدعم للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية وال�شيادين،  واإجناز  الوزارة بتقدمي خدماتها  تقوم 

واحليوانية  النباتية  وال�شحة  بالوقاية  الهتمام  اإىل  بالإ�شافة  وال�شمكية،  الزراعية  البحوث  من  العديد 

وال�شمكية و�شالمة وجودة الغذاء.

وتوظيف  الب�شرية  املوارد  لتنمية  احلكومة  خطة  بتنفيذ  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  اهتمام  اإطار  وفـي 

العمانيني مت فـي عام 2014م تاأهيل العديد من الكوادر العمانية للح�شول على الدرجات العلمية فـي تخ�ش�شات 

 )158( واملاج�شتري  موظفا   )40( الدكتوراه  �شهادة  على  احلا�شلني  الوزارة  موظفي  عدد  بلغ  حيث  خمتلفة، 

موظفا، وبلغ عدد اخلريجني خالل ال�شنة الدرا�شية 2014/2013م نحو )35( موظفا اإ�شافة اإىل )67( موظفا ل 

زالوا م�شتمرين فـي درا�شتهم، كما مت تدريب )1450( موظف مبختلف املجالت الفنية التخ�ش�شية والإدارية. 

واأخرياً �شيتطرق  التقرير ال�شنوي لعام 2014م  لوزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية  بالتف�شيل بعر�ض الإجنازات 

تطوير   فـي  روؤيتها  لتحقيق  القادمة  ال�شنوات  خالل  جهودها  متابعة  فـي  الوزارة  وتاأمل  ف�شال،   )24( فـي 

القطاعني الزراعي وال�شمكي.
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الفصــــل األول

أهمية القطاع الزراعي والسمكي 
فـي التنويع االقتصادي
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الفصــــل األول

أهمية القطاع الزراعي والسمكي في التنويع االقتصادي
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)ARIMA ملحظة: بيانات عام 2014م تقديرية )با�صتخدام اأ�صلوب التحليل الإح�صائي

يعترب اإنتاج الغذاء فـي ال�شلطنة اأحد املحاور الداعمة لتوجهات احلكومة 

فـي التنويع القت�شادي. ويركز القطاعان الزراعي وال�شمكي على دعم 

وتبني امل�شاريع ال�شتثمارية �شمن منظومة الإنتاج و الت�شويق والت�شنيع 

بهدف زيادة حجم وقيمة الإنتاج املحلي وحتقيق ن�شب ومعدلت مقدرة 

من الكتفاء الذاتي لل�شلع الواعدة ورفع حجم ال�شادرات، و�شوف يتم 

اأهم املوؤ�شرات الإنتاجية والقت�شادية لإنتاج الغذاء  ا�شتعرا�ض وحتليل 

فـي ال�شلطنــــــة للفرتة )2013 -2014م(.

1- قيمة الإنتاج الزراعـي وال�صمكي:

على   )%36 و   %64( بن�شبة  وال�شمكي  الزراعي  الإنتاج  قيمة  �شاهمت 

التوايل من اإجمايل قيمة الإنتاج الزراعي وال�شمكي للعام 2014م؛ حيث 

ارتفع اإجمايل قيمة الإنتاج من )496( مليون ريال ُعماين عام 2013م اإىل 

)525( مليون ريال ُعماين عام 2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ )%5٫8(, 

كما هو مبني باجلـدول )1-1(، ويـعـود ذلـك اإىل زيـادة الكميـات املنـتجة 

و ارتفاع اأ�شعارها.

جدول )1-1( قيمة اإلنتاج الزراعي والسمكي

القطاع
الأهمية الن�صبية القيمة )مليون ريال ُعماين( 

)2014م( 

معدل النمو %

 )2014م( 
2014م2013م

32333664٫04٫0الزراعي

17318936٫09٫2ال�شمكي

4965251005٫8الإجمايل
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2-قيمة الناجت املحلي الإجمايل لقطاعي الزراعة و الرثوة ال�صمكية:

من  وال�شمكي  الزراعي  للقطاعني  املحلي  الناجت  قيمة  اإجمايل  ارتفع 

)371( مليون ريال ُعماين عام 2013م اإىل )406( مليون ريال ُعماين عام 

2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ )9٫4%(، كما هو مبني باجلدول )2-1(, 

3-  الإنتاج النباتي والـحيواين وال�صمكي:

3-1  حجم الإنتاج النباتي:

بلغ اإجمايل حجم الإنتاج النباتي )1515( األف طن عام 2014م مقارنة بـ 

)1484( األف طن عام 2013م، بزيادة وقدرها )2%(، وتعزى هذه الزيادة 

ملحا�شيل  خا�شة  امل�شاحة  وحدة  فـي  الإنتاجية  زيادة  اإىل  الإنتاج  فـي 

وخا�شة  لال�شتغالل  املتاحة  املوارد  ثبات  فـي ظل  الزيادة حدثت  وهذه 

موردي الرتبة واملياه؛ والذي يعك�ض زيــادة الإنــتـاجية لوحــدة امل�شـاحة، 

و مبادرات القطاع اخلا�ض لال�شتثمار.

جدول )1-2( قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لقطاعي الزراعة و الثروة السمكية

القطاع

الأهمية الن�صبيةالقيمة)مليون ريال ُعماين( 

 )2014م( 

معدل النمو %

 )2014م( 
2014م2013م

209224557٫2الزراعـي

1621824512٫3ال�شمكي

3714061009.4اإجمايل القيمة
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اإىل  2013م  عام  طن  األف   )313( من  اإنتاجها  حجم  زاد  والتي  اخل�شر 

2014م مبعدل منو �شنوي بلغ )7%(؛ وذلك لن�شر  األف طن عام   )335(

وتبني حزمة متكاملة لالإدارة والإنتاج والوقاية ملحا�شيل اخل�شر مبا 

تربة  بدون  والزراعة  املحمية  الوحدات  فـي  الزراعي  التكثيف  ذلك  فـي 

وا�شتخدام اأ�شاليب الري احلديثة، كما هو مبني باجلدول )3-1(.
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جدول )1-4( حجم المنتجات الحيوانية

املنتجات الـحيوانية
الأهمية الن�صبيةحجم الإنتاج )األف طن(

)2014م(

معدل النمو

)2014م( 2014م2013م

41٫246٫222٫312٫1اللحوم احلمراء

41٫846٫822٫612٫0حلوم الدواجن

88٫899٫548٫012٫0احللــيــب

13٫114٫77٫112٫2بي�ض املـــائدة

184.9207.210012.1اإجمايل الإنتاج الـحيواين

امل�صدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية - املديرية العامة للتخطيط والتطوير

العجول واملاعز واإنتاج حلوم الدواجن وبي�ض املائدة واإنتاج احلليب، ويعود 

ال�شحية  الإيواء والرعاية  الوزارة بتح�شني نظم  اإىل قيام  هذا الرتفاع 

مبا فـي ذلك توفري الأدوية البيطرية واللقاحات ملربي الرثوة احليوانية 

مما �شاعد على التو�شع فـي امل�شاريع ال�شتثمارية للرثوة احليوانية.

جدول )1-3( حجم اإلنتاج النباتي

3-2 حجم الإنـتـاج الـحيـواين:

ارتفع اإجمايل حجم الإنتاج احليواين من )184٫9( األف طن عام 2013م 

اإىل )207٫2( األف طن عام 2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ )12٫1%( كما 

هو مبني باجلدول )1-4(، ويعود هذا الرتفاع اإىل الربامج التي قدمتها 

ت�شمني  جمال  فـي  احلديثة  امل�شاريع  وتنفيذ  القطاع  لتطوير  الوزارة 

املجموعات املح�صولية
الأهمية الن�صبيةحجم الإنتاج )األف طن( 

 )2014م( 

معدل النمو

 )2014م( 
2014م2013م

313335227اخل�شر

397404272الفاكهة

-2822121حما�شيل حقلية

746754501حما�شيل علفـية معمرة

148415151002اإجمايل الإنتاج النباتي

امل�صدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية - املديرية العامة للتخطيط والتطوير 
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3-3  حجم الإنتاج ال�صمكي:

ت�شري الإح�شاءات ال�شمكية لعام 2014م اإىل ارتفاع اإجمايل حجم الإنتاج 

ال�شمكي من )206٫5( األف طن عام 2013م اإىل حوايل )211٫3( األف طن 

عام 2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ )2٫3%(، وقد حقق ال�شيد احلرفـي 

األف طن مبعدل منو  بلغ )207٫8(  اإنتاج؛ حيث  ن�شبة  اأعلى  عام 2014م 

وقدره )2%(. كما بلغ حجم ال�شيد ال�شاحلي )2618( طن مبعدل منو 

بلغ )13%(، و ال�شيد التجاري )590٫1( طن مبعدل منو وقدره )%48(، 

كما هو مو�شح باجلدول )1-5(. ويعول على زيادة حجم الإنتاج و معدل 

�شنوات  خالل  ال�شمكي  الإ�شتزراع  و  وال�شاحلي  التجاري  لل�شيد  النمو 

ال�شتثمارية  ال�شركات  من  عدد  لبدء  وذلك  التا�شعة  اخلم�شية  اخلطة 

اأن�شطتها فـي هذا املجال.

جدول )1-5( حجم اإلنتاج السمكي

البــــيــــــــان
الأهمية الن�صبيةحجم الإنتاج )طن(

)2014م(

ن�صبة  النمو 

)2014م( 2014م2013م

20345420782598٫32ال�شيد احلرفـي

3985900٫348ال�شيد التجاري

231226181٫213ال�شيد ال�شاحلي

-3532820٫120ال�شتزراع ال�شمكي

2065172113151002.3اإجمايل الإنتاج ال�صمكي

امل�صدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية - املديرية العامة للتخطيط والتطوير.

التغريات   )6-1( اجلدول  يو�شح  ال�شرائية.  والقدرة  الأ�شعار  م�شتوى 

عام  باعتبار  2013-2014م  لعامي  الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار  فـي  احلا�شلة 

اأ�شعار  ارتفاع حمدد فـي م�شتويات  الأ�شا�ض؛ حيث يالحظ  2012م �شنة 

ال�شلع الغذائية ال�شتهالكية خالل عام 2014م مقارنة بعام 2013م.

4- الأرقام القيا�صية لأ�صعار ال�صلع الغذائية الرئي�صية:

ي�شتخدم الرقم القيا�شي لالأ�شعار لقيا�ض التغريات التي تطراأ على اأ�شعار 

ال�شلع واخلدمات التي تت�شمنها �شلة الإنفاق ال�شتهالكي لالأ�شرة فـي 

فرتة زمنية حمددة، ويعك�ض التغيري فـي الأ�شعار الأعباء التي يتحملها 

امل�شتهلك فـي الإنفاق على تكاليف املعي�شة، و هناك عالقة عك�شية بني 
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التجارة  فـي  ال�صمكية  والرثوة  الزراعة  قطاعي  م�صاهمة   -5

الـخـارجية:

تت�شح اأهمية القطاعني الزراعي وال�شمكي فـي جمال التجارة اخلارجية 

من خالل موؤ�شرين:

اإجمايل  فـي  وال�شمكية  الزراعية  ال�شادرات  م�شاهمة  الأول:  املوؤ�شر 

بلغت م�شاهمتهما )7٫9%( عام  النفطية؛ حيث  ال�شلطنة غري  �شادرات 

قيمة  لزيادة  نتيجة  وذلك  2013م،  عام  فـي   )%7٫2( بـ  مقارنة  2014م 

عام  ُعماين  ريال  مليون   )274( من  وال�شمكية  الزراعية  ال�شادرات 

2013م اإىل )319( مليون ريال ُعماين عام 2014م، مبعدل منو �شنوي بلغ 

.)%16٫4(

جدول )1-6( األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ألهم السلع الغذائية بالسلطنة

�صنة الأ�صا�ص: 2012م

معدل النمو عام 2014م 2014م 2013م ال�صلعة

1٫4 102٫3 100٫9 اخلبز واحلبوب

2٫2 103٫4 101٫2 اللحوم والدواجن

3٫1 110٫6 107٫3 الأ�شماك واملنتجات البحرية

1٫6 102٫5 100٫9 احلليب واجلنب والبي�ض

4٫0 108٫6 104٫4 الفواكه

3٫1 111٫8 108٫4 اخل�شروات

امل�صدر:

-  املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات - الكتاب الإح�صائي ال�صنوي 2014م - الإ�صدار 42.

-  بيانات عام 2014م الن�صرة الإح�صائية ال�صهرية - يناير 2015م

املوؤ�شر الثاين: ح�شيلة ال�شادرات الزراعية وال�شمكية فـي تغطية واردات 

ال�شادرات  تغطية  ن�شبة  ارتفعت  حيث  املنتجات؛  هذه  من  ال�شلطنة 

نحو  اإىل  2013م،  عام   )%36٫3( نحو  من  وال�شمكية  الزراعية  للواردات 

هو  كما   ،)%8( نحو  بلغت  �شنوية  زيادة  وبن�شبة  2014م،  عام   )%39٫2(

مبني باجلدول )7-1(.

والرثوة  الزراعة  قطاعي  م�شاهمة  مدى  اأعاله  املوؤ�شرات  وتو�شح 

ال�شمكية فـي توفري النقد الأجنبي للبالد؛ وبالتايل التاأثري الإيجابي 

فـي ميزان املدفوعات.
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جدول )1-7( قيمة الصادرات الزراعية والسمكية )مليون ريال ُعماني(

ال�صنة
اإجمايل ال�صادرات

غري النفطية

ال�صادرات

الزراعية

وال�صمكية

ن�صبة ال�صادرات

الزراعية

وال�صمكية اإىل

اإجمايل ال�صادرات %

الواردات الزراعية 

وال�صمكية

ن�صبة ال�صادرات

اإىل الواردات

الزراعية %

201338072747٫275536٫3

201440273197٫981439٫2

امل�صدر: املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات - الكتاب الإح�صائي ال�صنوي 2014م - الإ�صدار 42.

6- م�صاهمة قطاعي الزراعة والرثوة ال�صمكية فـي توفري الغذاء:

ارتفعت ن�شبة م�شاهمة قيمة اإنتاج قطاعي الزراعة والرثوة ال�شمكية فـي 

تغطية ال�شتهالك املحلي من الغذاء من نحو )34٫0%( عام 2013م، اإىل 

نحو )34٫4%( عام 2014م، وبن�شبة زيادة �شنوية بلغت نحو )1٫2%(، كما 

الن�شبة جيدة مقارنة بالزيادة  هو مبني باجلدول )1-8(. وتعترب هذه 

الكبرية فـي عدد ال�شكان والتي ارتفعت اإىل نحو )4٫0364( مليون ن�شمة 

مما اأدى اإىل زيادة ن�شبة ال�شتهالك املحلي من الغذاء.

جدول )1-8( قيمة اإلنتاج الزراعي والسمكي واستهالك السلطنة من الغذاء

ال�صنة

اإجمايل عدد

ال�صكان

)األف ن�صمة(

قيمة الإنتاج

الزراعي وال�صمكي

)مليون ر.ع(

قيمة ال�صتهالك

املحلي من الغذاء

)مليون ر.ع(

ن�صبة قيمة الإنتاج

اإىل ال�صتهالك

)%(

20133855496145734٫0

20144036525152534٫4

امل�صدر: املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات - الكتاب الإح�صائي ال�صنوي 2014- الإ�صدار 42.

امل�صدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية - املديرية العامة للتخطيط والتطوير
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الفصل الثاني

البنى األساسية الموجهة لتعزيز 
التنمية الزراعية والسمكية
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الفصــــل الثاني

البنى األساسية الموجهة لتعزيز التنمية الزراعية والسمكية

من  تنفذه  ما  خالل  من  للمواطنني  مبا�شرة  خدمات  الوزارة  تقدم 

فهناك  منهم،  املختلفة  الفئات  ت�شتهدف  وتنموية  اإر�شادية  م�شاريع 

احليوانية  الرثوة  ومربي  املزارعني  اإمداد  اإىل  هادفة  بحثية  م�شاريع 

الإنتاج  اأ�شاليب  فـي حتديث  ت�شاهم  التي  البحثية  بالنتائج  وال�شيادين 

طريق  عن  الواقع  اأر�ض  على  امل�شاريع  هذه  وتطبيق  نقل  ويتم  لديهم، 

امل�شاريع الإر�شادية التي يتم تنفيذها �شواء من خالل احلقول الإر�شادية 

اأو الندوات والدورات التدريبية وغري ذلك من و�شائل.

وتعتمد وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية على البنى الأ�شا�شية فـي تقدمي 

اإىل  با�شتمرار  الوزارة  ت�شعى  اأعاله، كما  اإليها  امل�شار  املبا�شرة  اخلدمات 

اخلطة  وخالل  منها.  القائم  و�شيانة  وحت�شني  جديدة  بنيات  اإقامة 

اخلم�شية احلالية مت اعتماد تنفيذ العديد من املن�شاآت اجلديدة وتاأهيل 

و�شيانة املن�شاآت القائمة، وفيما يلي ما مت تنفيذه فـي هذا املجال:

1-  الإن�صاءات الـجديدة لقطاع الزراعة:

يو�شح اجلدول )2-1( اأ�شماء امل�شاريع اجلديدة والقائمة واملنفذة لقطاع 

اخلم�شية  اخلطة  خالل  املعتمدة  واحليواين  النباتي  ب�شقيه  الزراعة 

احلالية وموقفها التنفيذي حتى نهاية عام 2014م.
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جدول )2-1( مشاريع البنى األساسية الجديدة والقائمة لقطاع الزراعة وموقفها التنفيذي حتى نهاية عام 2014م

ما مت تنفيذه حتى نهاية عام 2014ماأ�صم امل�صروع

امل�شاريع اجلديدة:  -1

اإن�شاء العيادة البيطرية بالروي�ض )جعالن بني بو علي(. النتهاء من امل�شروع وا�شتالمه من قبل الوزارة.1-1 

اإن�شاء عيادة بيطرية بليما مبحافظة م�شندم. النتهاء من امل�شروع.2-1 

اإن�شاء مباين دوائر التنمية الزراعية والعيادات البيطرية بالوليات التالية: وادي   3-1

املعاول- نخل - بخا - املزيونة - �شلكوت جعالن بني بو ح�شن.

طرح امل�شاريع فـي مناق�شات عامة بني ال�شركات.

اإن�شاء دائرة التنمية الزراعية فـي نيابة حفيت واإن�شاء عيادات بيطرية فـي كل من   4-1

�شحار ومق�شن وازكي.

طرح امل�شاريع فـي مناق�شات عامة بني ال�شركات.

م�شندم  مبحافظة  دبا  بولية  احليوانية  والرثوة  للزراعة  الإدارة  مباين  اإن�شاء   5-1

وبولية حموت مبحافظة الو�شطى.

جاري العمل على طرح هذه امل�شاريع فـي مناق�شات عامة.

اإن�شاء وحدة نحل الع�شل ب�شحار. فـي اجراءات ال�شناد.6-1 

اإن�شاء مبنى دائرة التنمية الزراعية والعيادة البيطرية بولية لوى. بلغت ن�شبة تنفيذ امل�شروع )%90(.7-1 

اإن�شاء العيادة البيطرية مبنطقة الغيظرانة بولية اأدم. مت طرح املناق�شة.8-1 

اإن�شاء العيادة البيطرية مبنطقة الب�شائر بولية اأدم.  9-1
مت اإ�شناد امل�شروع لإحدى ال�شركات وكان تاريخ بداأ الت�شغيل 

2012/6/30م ون�شبة الإجناز )%70(.

اإن�شاء العيادة البيطرية بولية الر�شتاق. مت طرح املناق�شة.10-1 

اإن�شاء العيادة البيطرية بولية نخل. مت طرح املناق�شة.11-1 
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ما مت تنفيذه حتى نهاية عام 2014ماأ�صم امل�صروع

تو�شعة وتاأهيل املن�شاآت القائمة:  -2

تو�شعة املحجر البيطري بري�شوت.  1-2
مت طرح املناق�شة اخلا�شة بالأعمال الإن�شائية ومت اإر�شال 

حتليل العرو�ض للجنة املناق�شات الداخلية لالعتماد.

تاأهيل العيادة البيطرية مبركز التنمية الزراعية بال�شيب.  2-2

حتليل العرو�ض اخلا�شة باإن�شاء مكاتب وغرفة للحا�شب 

مع  الالزم  لإجراء  القانونية  الدائرة  اإىل  واإر�شاله  الآيل 

التو�شية باإلغاء املناق�شة ب�شبب ارتفاع الأ�شعار.

املحجر الزراعي والبيطري بالوجاجة. النتهاء من اأعمال ال�شيانة.3-2 

تاأهيل مبنى عيادة عوقد البيطرية مبحافظة ظفار. ا�شتكمال اإجراءات اإعادة تاأهيل مبنى العيادة.4-2 

تو�شعة املحجر البيطري باملزيونة. النتهاء من امل�شروع.5-2 

تاأهيل وتو�شعة خمترب بحوث التقنية احليوية بالرمي�ض. اإ�شناد امل�شروع لإحدى ال�شركات.6-2 

�شيانة وتاأهيل مباين ومن�شاآت الوزارة.  7-2

تنفيذ العديد من اأعمال ال�شيانة والتاأهيل ملباين ومن�شاآت 

بالإ�شافة  للوزارة  الرئي�شي  املبنى  �شملت  والتي  الوزارة 

التنمية  ودوائر  الزراعية  والإدارات  املديريات  كافة  اإىل 

الزراعية مبختلف حمافظات ال�شلطنة.
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• و�شع 	 حت�شني   - واقت�شاديا  اجتماعيا  ال�شاحلية  الوليات  تنمية 

ال�شيادين وم�شاعفة ن�شاطهم بتوفري اخلدمات الالزمة.

• والزيادة 	 الوطني  الدخل  فـي  ال�شمكي  القطاع  م�شاهمة  ن�شبة  رفع 

وامل�شاندة  الالزمة  الت�شهيالت  بتوفري  وذلك  امل�شيد  كميات  فـي 

ل�شتخدام معدات �شيد حديثة.

• فر�ض 	 واتاحة  باملوانئ،  املحيطة  املناطق  ل�شكان  عمل  فر�ض  توفري 

ال�شتثمار فـي الأن�شطة واخلدمات املتوفرة فـي املوانئ، والتي تكون 

ُم�شاَحبة باإيجاد فر�ض عمل لالأيدي الوطنية.

• الإنزال، 	 لعمليات  الالزمة  املتطلبات  منها  خدمات  عدة  توفري 

والت�شويق والتداول بجانب خدمات �شيانة ال�شفن والقوارب.

2-  تطوير موانئ ال�صيد:

فـي اإطار اهتمام الوزارة بتنمية وتطوير قطاع الرثوة ال�شمكية باعتباره 

فـي  الفاعلة  م�شاهمته  بجانب  املواطنني  من  كبرية  لفئة  دخل  م�شدر 

فـي عدة  البحري  ال�شيد  اإن�شاء عدد من موانئ  الوطني، مت  القت�شاد 

الالزمة  الأ�شا�شية  البنى  وتطوير  دعم  بهدف  وذلك  �شاحلية؛  وليات 

تتكون  منطقة  عن  عبارة  وامليناء  ال�شمكية،  الرثوة  بقطاع  للنهو�ض 

من اأحوا�ض مائية وكا�شري اأمواج واأر�شفة و�شاحات للمرافق واملن�شاآت 

لإنزال  وت�شهيالت  لل�شفن  احلماية  يوفر  وهو  ال�شمكية  لل�شناعات 

الأ�شماك وت�شويقها وتخزينها )امليناء حلقة و�شل بني الإنتاج والت�شويق 

اإن�شاء موانئ  اأهمية  اأهم حلقة فـي قطاع الرثوة ال�شمكية، وتكمن  وهو 

ال�شيد فـي عدة نقاط منها:

وحتر�ض الوزارة عند اإن�شاء اأي ميناء جديد على وجود عدة خدمات 

اأ�شا�شية منها:

املياه والكهرباء والإنارة والطرق الداخلية.	•

املباين واملرافق الالزمة لإدارة وت�شغيل امليناء.	•

خدمات احلرا�شة واملراقبة واملحافظة على الأمن وال�شالمة.	•

املباين واملرافق واملن�شاآت فـي 	• واإ�شالح  متابعة احتياجات �شيانة 

امليناء.

اإدارتها  فـي  لال�شتثمار  الأ�شا�شية  اخلدمات  بع�ض  الوزارة  توفر  كما 

وقود،  حمطة  منها  اخلا�ض  القطاع  قبل  من  اإقامتها  اأو  وت�شغيلها 

حمالت بيع الأ�شماك، م�شانع ثلج، م�شانع تعبئة وتغليف الأ�شماك، 

حمالت بيع معدات ال�شيد وور�ض ت�شليح ال�شفن والقوارب واملحركات.

وفيما يلي اجلهود املبذولة من قبل الوزارة لتطوير موانئ ال�شيد القائمة، 

واإ�شناد املناق�شات اخلا�شة باإن�شاء املوانئ اجلديدة وتطوير املوانئ القائمة، 

واإن�شاء مواقع اإنزال ومرا�شي فـي وليات وحمافظات ال�شلطنة:
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جدول )2-2( الموقف التنفيذي لموانئ الصيد القائمة والـجديدة حتى نهاية عام 2014م

ما مت تنفيذه حتى نهاية عام 2014ماأ�صم امل�صروع

ميناء ال�شيد البحري بال�شيب.
النتهاء من اأعمال الإن�شاءات بامل�شروع بن�شبة )70%( )اجلدران والأ�شا�شات( مببنى الإدارة مبيناء ال�شيد 

البحري بال�شيب.

بولية  البحري  ال�شيد  ميناء  اإن�شاء 

طاقة.

النتهاء من تركيب كا�شرات الأمواج والر�شيف الثابت ور�شف الطرق الداخلية واملرا�شي العائمة و بلغت 

ن�شبة الجناز الفعلي بامل�شروع )%97(.

ميناء ال�شيد البحري بولية ال�شويق.
اتفاقيات  توقيع  ومت   ،)%22( العمل  اإجناز  ن�شبة  وبلغت  الأ�شماك  �شوق  مبنى  اإن�شاء  فـي  العمل  جاري 

اخلدمات ال�شت�شارية لإن�شاء املباين الإدارية واخلدمية بامليناء مع �شركة الواحه لال�شت�شارات الهند�شية.

النتهاء من عملية التعاقد مع ال�شركة املنفذة للم�شروع و�شيتم البدء فـي التنفـيذ خالل عام 2015م.اإن�شاء ميناء ال�شيد بلوى.

درا�شات ا�شت�شارية لإن�شاء كا�شر لالأمواج 

بغم�شاء بخاء.

النتهاء من كافة الدرا�شات الالزمة ومت النتهاء من الت�شميم الأويل للمخطط العام ملرا�شيء غم�شاء 

واجلري.

مليناء  والت�شاميم  ال�شت�شارية  اخلدمات 

ال�شيد بري�شوت.
مت خماطبة وزارة الإ�شكان لإ�شدار الر�شم امل�شاحي و ملكية للموقع اجلديد للميناء.

درا�شات واختبار تربة مليناء ومرفاأ عبارات 

حا�شك.

الوزارة  ال�شابقة و�شيتم تزويد  الأعمال  ال�شابق ومت مناق�شة جميع  امل�شروع  ا�شت�شاري  مت الجتماع مع 

بجميع املناق�شات مع وزارة النقل والت�شالت.
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ما مت تنفيذه حتى نهاية عام 2014ماأ�صم امل�صروع

املناخية  بالأنواء  املتاأثرة  ال�شيد  موانئ  اإ�شالح 

ال�شتثنائية )2007(.

اإ�شالح املوانئ املتاأثرة بالأنواء املناخية.  -

اإزالة الرمال املرت�شبة مبيناء الأ�شخره.  -

رفع كفاءة بع�ض موانئ ال�شيد.

�شيانة ميناء قريات.	 

توفري رافعات مبوانئ دبا و�شحار والأ�شخره ومرباط.	 

توفري رافعات مبوانئ قريات.	 

اإن�شاء �شوق اأ�شماك مرباط.	 

عقد اإن�شاء مظلة تداول الأ�شماك بخا.	 

اإن�شاء �شوق اأ�شماك مبيناء اجلازر.	 

اإن�شاء مظلة ب�شلكوت.	 

�شيانة املر�شى العائم مبيناء اللكبي.	 

اإن�شاء �شوق الأ�شماك ب�شور	 

اأعمال كهربائية وتو�شيل الكهرباء لالأرا�شي مبيناء اللكبي.	 

تاأهيل املرا�شي العائمة ب�شلكوت.	 

توريد ثلج لت�شغيل الأ�شواق ال�شمكية.	 

اإن�شاء مظالت لل�شيادين.	 

اإن�شاء قاعة لالجتماعات بالوزارة.	 

�شيانة املر�شى العائم بري�شوت.�شيانة وتطوير موانئ ال�شيد ومواقع الإنزال.

اإدارة وت�شغيل موانئ ال�شيد احلرفـي.

�شيانة واإزالة املخلفات مبيناء دبا.	 

اإن�شاء مبنى الإدارة وت�شوير ميناء مرباط.	 

اإزالة املر�شى العائم املتحطم مبيناء م�شرية.	 

اإن�شاء �شور وغرفة للحار�ض مبيناء مرباط.	 

عقد اإزالة املخلفات مبيناء اللكبي.	 
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اإدارة وت�شغيل موانئ ال�شيد احلرفـي.

عقد النظافة لبع�ض موانئ ال�شيد البحري.	 

عقد اإزالة املخلفات مبيناء دبا.	 

عقدا اإزالة املخلفات مبيناء الأ�شخرة.	 

اإن�شاء مبنى الإدارة مبيناء ال�شيد البحري.	 

اإن�شاء مبنى الإدارة واأعمال الكهرباء بليما.	 

اإزالة املخلفات وعمل تنظيف مبيناء ليما.	 

اإن�شاء مظلة لل�شيادين بدباء.	 

اإن�شاء مباين اخلدمات مبيناء ال�شيد بقريات.	 

اإن�شاء مظلة لل�شيادين مبيناء ليما.	 

اإن�شاء مبنى الإدارة مبيناء ال�شيد ب�شلكوت.	 

توريد وت�شغيل جهاز ك�شف الأعماق ملوانئ ال�شيد.	 

تو�شيل الكهرباء باأرا�شي اخلدمات مبيناء �شلكوت.	 

الأعمال الكهربائية بلميا.	 

حتويل م�شار خطوط الكهرباء مبيناء قريات.	 

ت�شهيالت موؤقتة لل�شيادين بالدقم.

الدرا�شات ال�شت�شارية لتقييم ال�شيد.	 

توريد وتركيب م�شنع ثلج متنقل مبنطقة العنتوت.	 

اإن�شاء �شياج حول م�شروع ت�شهيالت الإنزال بالعنتوت بالدقم.	 

ال�شيانة العامة ملوقع الت�شهيالت بعنتوت.	 

تطوير ميناء ال�شيد خ�شب.

الطرق  واإن�شاء  واملياه،  والإنارة  للكهرباء  الأ�شا�شية  البنية  لإن�شاء  الت�شغيل  اأمر  �شدور 

مناق�شة  طرح  الرتبة،  فحو�شات  اأعمال  بتنفيذ  واللتزام  ال�شيارات  ومواقف  الداخلية 

اإن�شاء مباين الإدارة و�شوق الأ�شماك مبيناء ال�شيد البحري بخ�شب.

اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بولية بركاء.
جاري تنفيذ الأعمال البحرية يف كا�شر الأمواج الغربي )800 ( مرت وكا�شر الأمواج ال�شرقي 

)750( مرت، وجاري البدء فـي تركيب الدروع اخلر�شانية،  ن�شبة اإجناز امل�شروع )%70(.
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مرفاأ  واإن�شاء  ت�شاميم  لإعداد  ا�شت�شارية  خدمات 

م�شريه.
جاري اإعداد الدرا�شات وامل�شوحات املبدئية للم�شروع.

اقامة ت�شهيالت انزال بعدد من مواقع الإنزال.

مت الرتباط بامل�شروع ملواقع �شور وقريات وجاري اإعداد الدرا�شات الأولية لكل من الدفة 

بولية جعالن بني علي والغ�شن، واملغ�شيل فـي حمافظة ظفار وجاري اعتماد بقية املواقع 

للبدء فـي تنفيذها.

مت الرتباط بكامل قيمة امل�شروع و جاري توقيع التفاقية مع ال�شركة املنفذة.اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بولية امل�شنعة.

تطوير ميناء ال�شيد بدبا.

تطوير ميناء ال�شيد بال�شخره.

اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بال�شوميية.

اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بولية مرباط.
طرح  و�شيتم  النهائية  الت�شاميم  اإعداد  وجاري  للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  مع  التعاقد  مت 

مناق�شة الإن�شاء خالل عام 2015م.

اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بولية رخيوت.

اإن�شاء ميناء ال�شيد البحري بولية �شدح.

تطوير ميناء ال�شيد ب�شلكوت.

تطوير ميناء ال�شيد باخلابورة.

مت النتهاء من جميع الدرا�شات ومت ت�شليم الر�شومات النهائية للمباين.تطوير ميناء ال�شيد ليما.

ميناء ال�شيد بولية لوى بقرية نرب.
التنفيذ  فـي  البدء  و�شيتم  للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  مع  التعاقد  عملية  من  النتهاء  مت 

خالل عام 2015م.

تطوير ميناء ال�شيد مب�شرية.
مناق�شة  طرح  و�شيتم  النهائية  الت�شاميم  اإعداد  وجاري  املنفذة  ال�شركة  مع  التعاقد  مت 

الإن�شاء خالل عام 2016م.

جاري اإعداد املخططات الأولية ل�شوق الأ�شماك واإعداد توزيع الأبنية.البنية الأ�شا�شية للمرفاأ البحري بجزر احلالنيات.

جاري اإ�شناد العمل لل�شركة املنفذة لأعمال الإن�شاء والتطوير.تطوير ميناء ال�شيد بقريات.
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3-  درا�صة مواقع الإنزال ال�صمكي:

مواقع  جميع  درا�شة  متخ�ش�شة  ا�شت�شارية  �شركة  اإىل  الوزارة  اأ�شندت 

الإنزال والتي �شملت )382( موقعاً لل�شيادين على طول اخلط ال�شاحلي 

القت�شادية  الأهمية  حيث  من  املواقع  جميع  ت�شنيف  بهدف  لل�شلطنة 

ومت  امل�شتقبلي  للتطور  املواقع  هذه  اأولوية  وحتديد  والجتماعية، 

هذه  لتنفيذ  برنامج  اعداد  ومت  املواقع،  واعتماد  الدار�شة  من  النتهاء 

امل�شاريع على اأربع مراحل خالل الفرتة الزمنية )2014م-2020م( على 

اأن يتم تنفيذ مرفاأين وثالث مراكز اإنزال لكل مرحلة.
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الفصل الثالث

منظومة األمن الغذائي
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الفصــــل الثالث

منظومة األمن الغذائي

التي تواجه  الق�شايا  اأهم  اأحد  الوا�شع  الغذائي مبفهومه  الأمن  يعترب 

حكومات الدول لرتباطه املبا�شر بغذاء الفرد. و تتفاوت ال�شرتاتيجيات 

ما  على  اعتمادا  الدول  بني  الغذائي  الأمن  ملنظومة  املوجهة  والربامج 

يتوفر لديها من موارد طبيعية و بنى اأ�شا�شية متاحة للتنمية وال�شتثمار 

لتعزيز  الدول  من  البع�ض  لدى  املالية  ال�شيولة  توفر  ومدى  فيها، 

الغذائي اخلارجي. ويرتكز  الغذائي ال�شرتاتيجي وال�شتثمار  املخزون 

الرئي�شية  املحاور  من  جمموعة  تكامل  على  الغذائي  الأمن  مفهوم 

فـي  للفرد  الغذاء  من  املطلوبة  والنوعية  الكمية  على  احل�شول  اأهمها 

كل الأوقات و�شمان �شالمته ومبا يتوافق واأمناط ال�شتهالك الغذائي 

لتحقيق التغذية املتوازنة. 

على  ال�شلطنة،  فـي  التغذية  ا�شرتاتيجية  اإطار  �شمن  العمل  ويجري 

حتديث دليل التغذية العماين والعمل على حت�شني اأمناط ال�شتهالك 

الحتياجات  كافة  تفي  ومتوازنة  متجان�شة  تغذية  وتاأمني  الغذائي 

الغذائية الأ�شا�شية.

ملنظومة  الرتكازي  املحور  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  وتعترب 

الأمن الغذائي وتتمثل م�شوؤوليتها الأ�شا�شية فـي احلفظ و ال�شيانة و 

وال�شمكية  واحليوانية  الزراعية  للموارد  وامل�شتدام  الأمثل  ال�شتغالل 

املتاحة لإنتاج الغذاء كماً ونوعاً ورفع معدلت الكتفاء الذاتي. فـي حني 

املخزون  بتوفري  الغذائي  والحتياطي  للمخازن  العامة  الهيئة  ُتعنى 

توفر  ا�شتقرار  ل�شمان  الأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلع  من  ال�شرتاتيجي 

الغذاء فـي ال�شلطنة و تقليل املخاطر من تقلبات الأ�شعار العاملية، ويعول 

عليها فـي بناء �شبكة لر�شد ومتابعة حالة الغذاء عرب منظومة الإنذار 

املبكر ل�شمان ال�شتدامة وال�شتقرار.

1-  الإطار املوؤ�ص�صي لالأمن الغذائي: 

تويل ال�شلطنة اهتماما متزايداً بق�شية الأمن الغذائي وتوفري الغذاء 

القدرات  تعزيز  على  وتعمل  عليه،  احل�شول  من  ومتكينهم  لل�شكان 

الإنتاجية لقطاعي الزراعة ب�شقيه النباتي واحليواين والرثوة ال�شمكية 
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1-1  اإدارة فعالة للموارد والرثوات املتاحة: 

تويل الوزارة جل اهتمامها بحفظ و�شيانة وح�شن ال�شتغالل للموارد 

الأر�ض  وتعترب  ا�شتدامتها.  ل�شمان  وال�شمكية،  واحليوانية  الزراعية 

وقد  عليه،  احلفاظ  يتطلب  مما  متجدد  غري  اأ�شا�شياً  مورداً  الزراعية 

الأرا�شي  املنظمة ل�شتخدام  واللوائح  الت�شريعات  باإيجاد  الوزارة  قامت 

لال�شتثمار  زراعية  خمططات  اإيجاد  اإىل  وال�شعي  املتاحة،  الزراعية 

الزراعي امل�شتقبلي، مبا فـي ذلك احلفاظ على املراعي الطبيعية واملوارد 

الرعوية ذات امليزة الن�شبية فـي بع�ض حمافظات ال�شلطنة. كما اأن توفر 

وجودتها  الزراعي  لال�شتخدام  املتاحة  الكمية  حيث  من  املائية  املوارد 

عامل، هام فـي زيادة الإنتاج الزراعي الراأ�شي لوحدة امل�شاحة واملرت املكعب 

للمياه  ال�شتخدام  وتر�شيد  املثلى،  الإدارة  برامج  خالل  من  املياه  من 

واإدخال اأنظمة الري احلديثة بالإ�شافة اإىل التو�شع الأفقي الزراعي فـي 

املحا�شيل ذات العائد القت�شادي املجدي. و تركز الوزارة فـي براجمها 

ال�شمكي  املخزون  ا�شتغالل  و  اإدارة  ح�شن  على  وال�شتثمارية  التنموية 

لرفع م�شاهمته فـي منظومة الأمن الغذائي و�شمان ال�شتدامة.

1-2  حتديث وتطوير نظم الإنتاج الزراعي وال�صمكي و تعزيز 

اإنتاجيتهما:

تقوم الوزارة باإدخال التقنيات احلديثة وتقييمها، ون�شر وتوطني اأف�شل 

املمار�شات �شمن حزم تقنية متكاملة ت�شاهم فـي تر�شيد ا�شتخدام املوارد 

الطبيعية ورفع كفاءة الإنتاج لوحدة امل�شاحة. و�شيتم التطرق اإىل تلك 

التقنيات، ودورها فـي تطوير نظم الإنتاج وتعزيز الإنتاجية. 

1-3  تطوير هيكلي وخدمات م�صاندة ودعم وبناء القدرات: 

�شعت الوزارة اإىل حتديث وتطوير الإطار املوؤ�ش�شي التنظيمي للقطاعني 

النظم  وحتديث  مراجعة  خالل  من  وذلك  وال�شمكي،  الزراعي 

والت�شريعات املرتبطة بتنظيم الأداء و اإيجاد البنى الأ�شا�شية فـي جميع 

والتنموية  الإر�شادية  اخلدمات  لتقدمي  ال�شلطنة  وحمافظات  وليات 

تطوير  بجانب  الغذاء،  من  ممكن  قدر  اأكرب  توفري  فـي  للم�شاهمة 

اإنتاج  ال�شيا�شات الزراعية والغذائية وت�شجيع ال�شتثمار فـي م�شروعات 

ال�شلطنة  اتخذت  وقد  الغذائية،  ال�شلع  وت�شويق  وتخزين  وت�شنيع 

وميكن  ال�شلطنة،  فـي  الغذائي  الأمن  لتعزيز  ال�شيا�شات  من  جمموعة 

اإيجاز اأهمها على النحو التايل:

• الغذائية 	 ال�شلع  تخزين  منظومة  بناء  فـي  مبكر  وقت  ومنذ  بداأت 

الأ�شا�شية وا�شتكمال البنى الالزمة فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة 

ل�شمان تخزين وتوفر ال�شلع الغذائية ال�شرتاتيجية، و اإن�شاء نظام 

معلوماتي لالإنذار املبكر.

• حترير ا�شترياد املواد الغذائية واإعفائها من الر�شوم اجلمركية.	

• ال�شتثمارات 	 وت�شجيع  الغذائي  لال�شتثمار  مناطق  لإن�شاء  ال�شعي 

الوطنية والأجنبية. 

• ال�شتثمار خارج ال�شلطنة فـي بلدان وبيئات اآمنة.	

• ال�شتهالك 	 من  م�شاهمته  ن�شبة  وتعزيز  حملياً،  الغذاء  اإنتاج  زيادة 

احتياجات  من   )%34( حـــوايل  حالياً  يبلغ  والذي  للغذاء  الكلي 

ال�شلطنة.

و تعمل الوزارة بالتعاون مع خمتلف ال�شركاء فـي ال�شلطنة على تطبيق 

الإدارة املتكاملة للموارد الزراعية وال�شمكية وفق ا�شرتاتيجيات وبرامج 

وخطط تهدف فـي م�شمونها اإىل رفع م�شتويات الإنتاجية وربط الإنتاج 

واملمار�شات  ال�شيا�شات  مراجعة  ذلك  فـي  مبا  والت�شنيع،  بالت�شويق 

املختلفة بهدف تعزيز م�شاهمة القطاعني الزراعي وال�شمكي فـي الناجت 

بامليزة  املرتبطة  ال�شتثمارية  امل�شاريع  فـي  والرتكيز  الإجمايل  املحلي 

يت�شمن  و  اجلودة.  م�شتويات  ورفع  امل�شافة  القيمة  وتعزيز  الن�شبية، 

العنا�شر  من  عدداً  وال�شمكية  الزراعية  لالأن�شطة  املوؤ�ش�شي  الإطار 

الداعمة ملنظومة الأمن الغذائي فـي ال�شلطنة وهي: 
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2-  حماور واآليات وم�صارات تعزيز الأمن الغذائي: 

اأفراد  جلميع  الفر�ض  اإتاحة  يعني  ال�شامل  مبفهومه  الغذائي  الأمن 

املجتمع فـي كل الأوقات للح�شول على غذاٍء كاٍف وماأمون ومغٍذ يلبي 

موفورة  حياة  يعي�شوا  اأن  لهم  ويكفل  الغذائية،  واأذواقهم  احتياجاتهم 

حماور  اأربعة  �شياغة  مت  املفهوم  هذا  �شوء  وفـي  والن�شاط،  بال�شحة 

رئي�شية تعك�ض حالة الأمن الغذائي لل�شلطنة، والتي ميكن من خاللها 

النحو  واملحاور هي على  الغذائي.  الأمن  انعدام  اأو  توفر  حتديد مدى 

التايل:

2-1 اإتاحة الغذاء:

النباتية واحليوانية وال�شمكية؛  املنتجات  املحلي من  الإنتاج  من خالل 

حيث ارتفع اإجمايل الإنتاج من هذه املنتجات من )1٫875٫417( طن فـي 

وقدرها  منو  بن�شبة  2014م  عام  فـي  طن   )1٫931٫553( اإىل  2013م  عام 

امل�شاندة مبا فـي ذلك الهتمام ببناء القدرات الب�شرية للعاملني بالوزارة 

وخمتلف �شرائح املجتمع امل�شتهدفة �شمن برامج الدعم والإر�شاد ونقل 

وتطبيق التقنيات احلديثة. 

1-4  تنمية م�صتدامة ل�صرائح املجتمع املنتجة للغذاء:

تركز الربامج التنموية التي تقوم الوزارة على تنفيذها مب�شاركة الفئات 

احليوانية  الرثوة  ومربي  املزارعني  ب�شغار  الهتمام  على  امل�شتهدفة، 

وذلك  وال�شاحلية،  الريفية  باملراأة  خا�ض  اهتمام  واإيالء  وال�شيادين 

الزراعة  الغذاء �شمن منظومة  اإنتاج  فـي  الفئات  لهذه  الأ�شا�شي  للدور 

الأ�شرية ورفع م�شتوى دخل الأ�شر وحتقيق تنمية اجتماعية واقت�شادية 

م�شتدامة.

1-5  م�صروعات املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة:

خمططات  اإيجاد  على  الخت�شا�ض  جهات  مع  وبالتعاون  الوزارة  تعمل 

امل�شروعات  واأ�شحاب  ال�شباب  ت�شتهدف  تكاملية  زراعية  مل�شاريع  اأرا�شي 

للم�شاريع  متكاملة  حزمة  توفري  اإىل  بالإ�شافة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

الزراعية ب�شقيها النباتي واحليواين وال�شمكية ذات اجلدوى القت�شادية 

الدخل  وزيادة  العماين  لل�شباب  عمل  فر�ض  توفري  فـي  ت�شاهم  والتي 

�شمن منظومة الأمن الغذائي.

والت�صنيع  بالإنتاج  املتمثلة  القيمة  �صل�صلة  تعزيز   6-1

والت�صويق: 

�شعت الوزارة اإىل اإدخال وتبني مفهوم �شل�شلة القيمة فـي برامج الإنتاج 

والت�شنيع والت�شويق بهدف ت�شخي�ض املعوقات واإيجاد احللول املالئمة 

لتعظيم العائد من الإنتاج وفق امليزات الن�شبية والتناف�شية، وقد �شاهمت 

اإىل  الو�شول  فـي  ال�شلطنة  انتهجتها  التي  املوؤ�ش�شية  ال�شيا�شات والأطر 

حتقيق ن�شب من الكتفاء الذاتي لل�شلع الغذائية الرئي�شية والتي متت 

الإ�شارة اإليها �شابقا.
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والبعيد  املتو�شط  املدى  الأ�شعار على  ارتفاع  واحلبوب )1٫4%(، ويعترب 

فر�شة لت�شجيع ال�شتثمار للقطاعني الزراعي وال�شمكي وحتقيق زيادة 

فـي الإنتاج وم�شاهمة اأكرب فـي الأمن الغذائي والناجت املحلي الإجمايل. 

وتبذل ال�شلطنة جهوداً حثيثة من اأجل توفري ال�شلع الغذائية الأ�شا�شية 

وا�شتقرار اأ�شعارها، وذلك من خالل الدور املنوط بلجنة الأمن الغذائي 

ومن اخت�شا�شاتها:

فـي -  وتوفريها  الأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلع  قائمة  حتديد 

ال�شلطنة.

تعزيز دور الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي.- 

امل�شتهلك -  حلماية  العامة  للهيئة  الرقابي  الدور  تعزيز 

ومكافحة الحتكار والتالعب فـي الأ�شعار.

احلمراء -  واللحوم  الدواجن  وحلوم  واحلليب  البي�ض  توفري 

والأ�شماك بالتعاون والتن�شيق بني اجلهات احلكومية و�شركات 

القطاع اخلا�ض املعنية.

تقلب  من  احلد  فـي  املبكر  والإنذار  الأ�شواق  معلومات  نظم  وت�شاعد 

والقطاع  احلكومة  ت�شاعد  التي  املعلومات  خالل  من  وذلك  الأ�شعار 

اأكرب  بدقة  الحتياجات  وتقييم  امل�شتقبلي  التخطيط  على  اخلا�ض 

وحت�شني و�شع احتياطي الأمن الغذائي مبا ي�شاهم فـي ا�شتقرار الأ�شعار 

و�شمان احل�شول على الغذاء.

2-3 ا�صتقرار اإمدادات الغذاء:

يتمثل ا�شتقرار اإمدادات الغذاء فـي ا�شتدامة توفر غذاء اآمن والقدرة على 

الو�شول اإليه حت�شباً لأية تقلبات اأو اأزمات، وذلك وفق ال�شيا�شات والربامج 

و�شالمة  ا�شتقرار  ل�شمان  ال�شلطنة  تتبعها  التي  العالقة  ذات  والتدابري 

اأهمها تطوير املخزون ال�شرتاتيجي والحتياطي من  الغذاء والتي من 

ال�شلع الغذائية من قبل الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي. 

فاإن  اخلارجية،  التجارة  خالل  من  الغذاء  باإتاحة  يتعلق  وفيما   ،)%3(

هناك تطور فـي كميات وقيمة الواردات وال�شادرات من ال�شلع الغذائية 

الرئي�شية؛ حيث ارتفعت قيمة ال�شادرات الزراعية وال�شمكية من )274( 

اإىل )319( مليون ريال ُعماين فـي عام  2013م  مليون ريال ُعماين عام 

2014م ت�شكل ن�شبة منو تقدر بحوايل )16%(، كما ارتفعت قيمة الواردات 

مليون   )814( اإىل  ُعماين  ريال  مليون   )755( من  وال�شمكية  الزراعية 

ريال ُعماين عام 2014م بن�شبة منو تقدر بحوايل )%8(.

2-2 اإمكانات الـح�صول على الغذاء:

متثل اإمكانية احل�شول على الغذاء جانب الطلب، وتقا�ض بقدرة الأفراد 

املادية  قدراتهم  وفق  الغذائية  ال�شلع  من  احتياجاتهم  تدبري  على 

ال�شلع  كاأ�شعار  اإليه  الو�شول  امكانيات  على  املوؤثرة  الأخرى  والعوامل 

الغذائية، وم�شتوى دخل الفرد، ومنو ال�شكان، ومنو اإنتاج الغذاء. وت�شري 

البيانات الإح�شائية اإىل اجتاه الأ�شعار العاملية لغالبية ال�شلع الغذائية 

مت  حيث  )2013-2014م(؛  العامني  خالل  الت�شاعد  نحو  الرئي�شية 

ت�شجيل اأعلى ن�شبة منو ملحا�شيل الفاكهة )4%( واأقل ن�شبة منو للخبز 
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2-4 اأبعاد التغذية و�صالمة الغذاء:

واإمكانية  الغذاء  و�شالمة  باأمان  املتعلق  اجلانب  التغذية  اأبعاد  متثل 

واأمناط  به  املرتبطة  والأمرا�ض  التغذية  ونق�ض  منه،  ال�شتفادة 

ال�شتهالك الغذائي فـي ال�شلطنة لتاأمني التغذية املتوازنة. 

3-  ن�صب الإكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وال�صمكية خالل 

2014م 

فـي  ال�شلطنة  انتهجتها  التي  املوؤ�ش�شية  والأطر  ال�شيا�شات  �شاهمت 

الو�شول اإىل حتقيق  ن�شب من الكتفاء الذاتي لل�شلع الغذائية الرئي�شية، 

حيث ي�شتعر�ض اجلدول )3-1( ن�شب الإكتفاء الذاتي لل�شلع  الزراعية 

كلي  ذاتي  اأكتفاء  حتقيق  يو�شح  والذي  2014م،  عام  خالل  وال�شمكية 

ل�شلع الأ�شماك والتمور  ويقدر بحوايل )235٫8%( فـي الأ�شماك ونحو 

ملحا�شيل  متفاوت  جزئي  ذاتي  اإكتفاء  وحتقيق  التمور.  فـي   )%100٫2(

اخل�شر)46٫9%(، و اللحوم احلمراء )44%(، و حلـوم الدواجن )%31٫4(، 

ال�شلطنة  فـي حني ل متتلك   .)%45٫2( والبـي�ض   ،)%39٫5( احلليـب  و 

مقومات لتحقيق معدلت مقدرة من الإكتفاء الذاتي من القمح والأرز 

اإ�شتريادها من  البقولية، مما يلزم  النباتية واحلبوب  وال�شكر والزيوت 

خارج ال�شلطنة الأمر الذي يتطلب تعزيز املخزون ال�شرتاتيجي لهذه 

ال�شلع و�شمان توزيعها وتوفرها فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة.
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جدول )3-1( نسب االكتفاء الذاتي للسلع الزراعية والسمكية

جمموعة ال�شلع التي حتقق اإكتفاء ذاتي كلي

         الأ�شماك                                                                                            %235٫8

         التمور                                                                                                 %100٫2

جمموعة ال�شلع التي حتقق اإكتفاء ذاتي جزئي 

         اخل�شروات                                                                                            %64٫9

         الفواكه                                                                                                    %16

         اللحوم احلمراء                                                                                      %44

         حلوم الدواجن                                                                                     %31٫4

         احلليب                                                                                                %39٫5

         البي�ض                                                                                                 %45٫2

جمموعة ال�شلع امل�شتوردة التي ل حتقق اإكتفاء ذاتي 

        القمح  + الطحني                                                                                    %1>

        الأرز                                                                                                        %0

        ال�شكر                                                                                                      %0

        زيت اخل�شروات                                                                                      %0

        البقوليات                                                                                               %0

امل�صدر:  وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية - املديرية العامة للتخطيط والتطوير.
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الفصل الرابع

اإلرشاد والدعم التقني الزراعي
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	 خالل من  املحمية  البيوت  فـي  والوقاية  لالإنتاج  املتكاملة  الإدارة 

تنفيذ )152( حقل اإر�شادي لدى املزارعني.

	 توزيع بذور خ�شر ورقية على املزارعني لتنفيذ الربنامج الإر�شادي

لتنمية واإنتاج حا�شالت اخل�شر الورقية بعدد )1120( حقل اإر�شادي.

	 اأ�شبونتا« وزراعتها« توريد )300( طن من تقاوي البطاط�ض �شنف 

لدى املزارعني خالل �شهر نوفمرب 2014م.

	.شراء تقاوي الب�شل والثوم واجلزر واخليار لتنفيذ احلقول الإر�شادية�

الفصل الرابع

اإلرشاد والدعم التقني الزراعي

تقوم الوزارة بتنفيذ الربامج وامل�شاريع التنموية واخلدمية والإر�شادية 

وت�شتهدف  وال�شيادين  احليوانية  الرثوة  ومربي  املزارعني  مواقع  فـي 

يلي  وفيما  الأداء،  كفاءة  ورفع  والإنتاجية  الإنتاج  زيادة  الربامج  هذه 

ا�شتعرا�ض الربامج الإر�شادية والتنموية النباتية واحليوانية وال�شمكية 

التي مت تنفيذها خالل عام 2014م:

اأول: الإر�صاد والدعم النباتي:

1-  تطوير وتوفري خدمات الإر�صاد النباتي:

يهدف الربنامج اإىل توعية املزارعني واإر�شادهم بتبني التقنيات احلديثة 

فـي الزراعة وا�شتخدام الطرق ال�شحيحة للعناية باملحا�شيل الزراعية 

اإىل  النهاية  فـي  يوؤدي  مبا  الطبيعية،  املوارد  على  املحافظة  وكيفية 

ال�شتغالل الأمثل لهذه املوارد، وامل�شاهمة فـي زيادة الإنتاجية، وقد مت 

خالل عام 2014م تنفيذ الأن�شطة الإر�شادية التالية:

1-1  برنامج حا�صالت الـخ�صر:

ي�شمل الربنامج تنفيذ حقول اإر�شادية لتطوير وحت�شني اإنتاجية واإكثار 

واخليار  العماين  واجلزر  والثوم  كالب�شل  العمانية  اخل�شر  حا�شالت 

اخل�شر  حا�شالت  اإنتاج  تنمية  اإىل  بالإ�شافة  والبطاط�ض،  العماين 

الورقية، وتغري منط اإنتاج حا�شالت اخل�شر بالبيوت املحمية ومت تنفيذ 

ما يلي:
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وزراعة بع�ض الأ�شناف اجلديدة من املحا�شيل احلقلية والأعالف وقد 

مت الآتي:

	 تنفيذ حقول اإر�شادية لدى املزارعني فـي جمالت تطوير احلا�شالت

املح�شنة  التقاوي  واإكثار  مزارع   )435( لعدد  العمانية  احلقلية 

لأ�شناف احلا�شالت احلقلية لدى )285( مزارعاً وبرنامج حت�شني 

خوا�ض الرتبة بزراعة احلا�شالت البقولية لدى )195( مزارعاً.

	 حمافظة مزارعي  لدى  ال�شكر  ق�شب  عقل  زراعة  برنامج  تنفيذ 

الداخلية.

2-  نقل التقنيات الـحديثة:

يهدف اإىل اإدخال التقنيات الزراعية احلديثة املالئمة لظروف الزراعة 

اإىل  يوؤدي  الزراعية كما ونوعا مما  اإنتاجية احلا�شالت  العمانية لرفع 

زيادة دخل املزارعني وحت�شني اأو�شاعهم املعي�شية وقد مت تنفيذ ما يلي:

2-1  ن�صر وحدات الزراعة املحمية:

 - اأنواعها )مفرد  املحمية مبختلف  البيوت  لإدخال  دعما  الوزارة  تقدم 

1-2  برنامج حا�صالت الفاكهة:

يهدف الربنامج اإىل اإن�شاء ب�شاتني منتظمة مب�شاحات اقت�شادية لتنمية 

اإىل  بالإ�شافة  العماين  والليمون  الأمبا  مثل  الفاكهة  حا�شالت  بع�ض 

تنفيذ  مت  حيث  الفاكهة؛  اأ�شجار  فـي  احل�شاد  عمليات  كفاءة  حت�شني 

الآتي:

	 )250( توزيع م�شتلزمات الربنامج الإر�شادي على املزارعني لتنفيذ

حقال اإر�شاديا مبختلف حمافظات ال�شلطنة.

	 كفاءة حت�شني  جمال  فـي  الإر�شادي  الربنامج  م�شتلزمات  توزيع 

مبختلف  حقل   )100( لعدد  الفاكهة  اأ�شجار  فـي  احل�شاد  عمليات 

املحافظات الزراعية.

1-3  برنامج الـحا�صالت احلقلية:

كال�شعري  العمانية  احلا�شالت  واإكثار  وتنمية  بتطوير  الربنامج  يعنى 

تطوير  اإىل  بالإ�شافة  والبقوليات  الرفيعة  والذرة  ال�شامية  والذرة 
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باأنواعها املختلفة ودورها فـي تقليل التكلفة ورفع جودة املنتج؛ حيث مت 

خالل عام 2014م:

	.توزيع )113( حراثة كبرية على املزارعني بنظام الدعم املايل

	.توزيع )1200( حراثة يدوية بقوة )9(ح�شان مع ملحقاتها

	.توزيع )100( حراثة بقوة 5 ح�شان

	 امليداين املرور  ومت  الزراعية،  واملعدات  للحراثات  ال�شيانة  اإجراء 

على اآلت احل�شاد املركبة واحلراثات والدوا�شات لتحديد متطلبات 

ال�شيانة وقطع الغيار.

	 جاري العمل من قبل املديريات املخت�شة باملحافظات الزراعية على

توزيع )25( حراثة كبرية.

2-3  م�صروع ا�صتزراع حم�صول القطن لدى املزارعني:

يهدف امل�شروع اإىل اإعادة ا�شتزراع حم�شول القطن )اخل�شرجن( العماين 

الداخلية  حمافظة  قرى  بع�ض  فـي  عامة  القطن  وحم�شول  خا�شة 

لإمداد مراكز الن�شيج التابعة للهيئة العامة لل�شناعات احلرفية باملادة 

القطنية اخلام من الأ�شناف العمانية املحلية دعما للهدف ال�شاعي اإىل 

ال�شتفادة وتوفري اخلامات املحلية دون العتماد على ا�شتريادها وذلك 

لتقليل كلفة املادة اخلام، ول�شمان �شرعة توفرها وجودتها واإيجاد فر�ض 

ال�شناعات  قطاع  اأو  الزراعي  القطاع  فـي  �شواء  العماين  لل�شباب  عمل 

احلرفية.

نتائج امل�صروع:

	 الظروف مع  وتاأقلمه  املحلي  القطن  حم�شول  زراعة  جناح  ثبت 

املحلية مقارنة بال�شنف امل�شري.

	 اإلرث واإحياء  واإعادة زراعته  ال�شنف من الندثار  مت احلفاظ على 

املعرفـي.

مزدوج- تقنية الزراعة املائية - مظالت اإنتاج خ�شر( وتبلغ قيمة الدعم 

املقدمة من قبل الوزارة لإدخال هذه التقنية ما بني )2000( رياَل ُعمانياَ 

وحتى )6000( ريال ُعماين ح�شب نوع الوحدة املحمية، ومت ما يلي:

	 النتهاء من تنفيذ )94( وحدة حممية لدى املزارعني فـي خمتلف

املحافظات الزراعية وذلك على النحو التايل:

عدد )81( بيت حممي مفرد.	 

عدد )1( بيت حممي مزدوج.	 

عدد )12( مظلة خ�شر )ربع فدان - ن�شف فدان(.	 

	 حمافظات مبختلف  حممية  وحدة   )89( تنفيذ  على  العمل  جاري 

ال�شلطنة.

2-2  ن�صر تقنيات امليكنة الزراعية:

الزراعية  امليكنة  ا�شتخدام  باأهمية  املزارعني  توعية  الربنامج  ي�شتهدف 
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جدول )4-1( البرامج اإلرشادية والحقول المنفذة خالل عام 2014م

عدد احلقولا�صم الربنامجم

587تربية ورعاية املاعز وال�شاأن.1

100رعاية الأبقار احلالبة واإنتاج حليب نظيف.2

70تربية ورعاية الدواجن.3

314توزيع ال�شاللت املح�شنة من املاعز وال�شاأن.4

113اإدخال التقنيات احلديثة فـي تغذية الأبقار والأغنام.5

1184اإجمايل امل�شتفـيديـــن.

وفيما يلي تفا�صيل حول هذه الربامج:

1-  حت�صني الإنتاج الـحيواين:

اإر�شادية �شمن برنامج الإر�شاد  مت خالل عام 2014م تنفيذ عدة برامج 

تدريب  برنامج  وهي  املختلفة  الزراعية  باملحافظات  املنفذ  احليواين 

مربي املاعز وال�شاأن وبرنامج تدريب مربي الأبقار واإنتاج حليب نظيف 

طريق  عن  الربامج  هذه  اإجناز  ومت  الدواجن،  ورعاية  تربية  وبرنامج 

تقدمي  خاللها  مت  التطبيقية،  العمل  وحلقات  واملحا�شرات  الندوات 

الربامج  لهذه  الإر�شادية  باحلقول  الإر�شادية  وامل�شتلزمات  اخلدمات 

وتوزيعها للمربني امل�شاركني فـي تنفيذ تلك الربامج لتعريفهم باأهميتها 

ودورها فـي حت�شني الإنتاج.

2-  الرعاية وال�صحة البيطرية:

من  الوقاية  اأجل  من  الربامج  تفعيل  مت  احليوان  �شحة  جمال  فـي 

مربي  اإر�شاد  خالل  من  احليوانية  الرثوة  ت�شيب  التي  الأمرا�ض 

الرثوة احليوانية عن الأمرا�ض التي ت�شيبها والوقاية منها؛ حيث مت 

العمل  وحلقات  واملحا�شرات  الندوات  طريق  عن  الربامج  هذه  تفعيل 

	 باإجمايل زراعته  لإعادة  املحلى  القطن  من  اخلام  املادة  توفري  مت 

)555( كجم خالل املو�شمني 2012-2014م.

	.مت توفري تقاوي من القطن املحلي )2150( كجم

	 القادمة ال�شنة  املحلي خالل  القطن  من  زراعة )120( فداناً  ميكن 

فـي حالة تنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع.

ثانيًا: خدمات الإر�صاد ودعم الإنتاج الـحيواين:

يلعب الإر�شاد احليواين دورا اأ�شا�شيا فـي تنمية قطاع الرثوة احليوانية؛ 

على  والعمل  الفنية  واملعلومات  الأفكار  تو�شيل  مبهام  ي�شطلع  حيث 

والرتبية  الرعاية  عملية  فـي  احلديثة  والطرق  التقنيات  ا�شتخدام 

من  وغريها  والت�شويق  اجلودة  و�شبط  وال�شحة  والإيواء  والتغذية 

�شغار  لدى  احليوانية  الرثوة  اإنتاجية  لتنمية  ال�شرورية  العمليات 

الزيارات  من  املختلفة  الإر�شادية  الو�شائل  با�شتخدام  وذلك  املربني 

اإجراء  امليدانية واإي�شاح العمل، وُعِر�ض النتائج والتدريب العملي على 

بع�ض العمليات املتعلقة برتبية احليوانات والندوات والن�شرات الإر�شادية 

اإىل اخلدمات  بالإ�شافة  الأخرى هذا  الو�شائل اجلماهريية  وا�شتخدام 

الإر�شادية والتقنيات احلديثة التي يتم تقدميها ملربي الثورة احليوانية.

الإر�شادية والتي بلغ  العديد من احلقول  2014م تنفيذ  ومت خالل عام 

فـي  متنوعة  اإر�شادية  برامج  ت�شمنت  اإر�شاديا  حقال   )1184( عددها 

حم�شنة،  �شاللت  توزيع  الأبقار،  تربية  وال�شاأن،  املاعز  تربية  جمالت 

واإدخال التقنيات احلديثة فـي تغذية الأبقار والأغنام كما هو مو�شح فـي 

اجلدول )1-4(. 



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة 50

4-  التح�صني الوراثي للقطيع الـحيواين:

املح�شنة؛  ال�شاللت  توزيع  خالله  من  مت  الوراثي  التح�شني  برنامج 

حيث بلغ عدد احليوانات املوزعة )314( راأ�شا من احليوانات املح�شنة مت 

توزيعها للمربني مع اخلدمات الإر�شادية امل�شاحبة للربنامج وذلك من 

اأجل حت�شني اإنتاجية القطيع لدى هوؤلء املربني. 

5-  تاأهيل حظائر مربي الرثوة الـحيوانية:

خف�ض  اإىل  ويهدف  والدواجن  وال�شاأن  واملاعز  الأبقار  امل�شروع  ي�شمل 

والتنا�شلية  والإنتاجية  ال�شحية  الكفاءة  وحت�شني  النفوق  ن�شبة 

فـي  خ�شو�شا  للمراعي  اجلائر  الرعي  ظاهرة  من  واحلد  للحيوانات 

فرتات اجلفاف؛ حيث ميكن التحكم فـي اأوقات خروج احليوانات للرعي 

وامل�شاعدة على توطني اأهايل القرى واإر�شاء دعائم ال�شتقرار الجتماعي 

والقت�شادي والتخلي عن الهجرة اإىل املدن وبالتايل حت�شني دخل املربي 

وامل�شاعدة على الرتقاء مب�شتواه املعي�شي، وخالل عام 2014م مت تاأهيل 

)757( حظرية ملربي املاعز وال�شاأن والأبقار والدواجن وفق ما هو مبني 

فـي اجلدول )2-4(.

التطبيقية التي قام بها اأخ�شائيو ومهند�شو الإر�شاد باملناطق الزراعية 

وتقدمي بع�ض اخلدمات للتعريف باأهميتها ودورها فـي جمال الوقاية 

اآلآت  ال�شعر وال�شوف،  من الأمرا�ض مثل مق�شات الأ�شالف، مق�شات 

اخل�شي واملكائن الظهرية لر�ض الطفليات. 

3-  تغذية الـحيوان والبحث عن م�صادر علفية بديلة:

الإر�شادية  واخلدمات  امل�شتلزمات  تقدمي  الربنامج  هذا  خالل  من  مت 

الدعم والتي ت�شمل مكائن فرم وطحن  ملربي الرثوة احليوانية بنظام 

واأحوا�ض  ومعالف  الغذائية  والإ�شافات  وال�شمكية  الزراعية  املخلفات 

الثورة  مربي  بع�ض  دعم  طريق  عن  الربنامج  تفعيل  ومت  متنقلة، 

املكائن؛  هذه  قيمة  من   )%50( ب  الربنامج  فـي  امل�شرتكني  احليوانية 

وطحن  فرم  مكائن  ل�شراء  مربي   )113( لعدد  الدعم  تقدمي  مت  حيث 

املخلفات الزراعية واإر�شاد الآخرين باقتناء هذه الآلت بطرقهم اخلا�شة 

لأهميتها فـي خف�ض تكلفة العليقة احليوانية وذلك عن طريق الندوات 

واملحا�شرات وحلقات العمل التطبيقية.



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
51وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

جدول )4-2( عدد المستفيدين من مشروع تأهيل الحظائر على مستوى المحافظات لعام 2014م

حظائر الدواجنحظائر الأبقارحظائر املاعز وال�صاأناملحافظات
اإجمايل عدد 

امل�صتفيدين

192324م�شقط

766991الداخلية

117515137�شمال وجنوب ال�شرقية

595670الظاهرة

56589123ظفار

1652222209�شمال وجنوب الباطنة

225-23م�شندم

442450الربميي

28--28الو�شطى

58710070757الإجمايل

امل�صدر: املديرية العامة للرثوة احليوانية. 

ويو�شح اجلدول )4-3( عدد الأن�شطة الإر�شادية املنفذة مبختلف حمافظات ال�شلطنة لتنفيذ اخلدمات الإر�شادية امل�شار اإليها اأعاله لقطاع الرثوة احليوانية.

جدول )4-3( عدد األنشطة اإلرشادية المنفذة بمختلف المحافظات عام 2014م

الداخليةم�صقطالن�صاط
ال�صرقية

)�ص+ج(
الظاهرة

الباطنة

)�ص+ج(
الربمييالو�صطىم�صندمظفار

11557-623104323ندوات اإر�شادية

2-2-4153235ور�ض عمل

43117275-4333515024151189زيارات اإر�شادية

382---235-1452اأخرى

امل�صدر: املديرية العامة للرثوة احليوانية 
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الفصل الخامس

خدمات اإلرشاد والدعم السمكي
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الفصل الخامس

خدمات اإلرشاد والدعم السمكي

1-  الإر�صاد ال�صمكي:

يعد التوا�شل مع جمتمع ال�شيادين بوجه خا�ض واملجتمع املحلي ب�شكل 

عام من الأولويات التي ت�شعي الوزارة جاهدة لرت�شيخها واحلر�ض على 

لل�شيادين  الأداء  الرتقاء مب�شتوى  فـي  اأهمية  لها من  ملا  ا�شتمراريتها 

والعاملني بالقطاع ال�شمكي وكذلك الرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 

من قبل الوزارة؛ لتكون مواكبة مع تطورات القطاع واحتياجاته. ولقد 

املحافظات  فـي  املنفذة  وال�شهرية  ال�شنوية  الإر�شادية  الفعاليات  تنوعت 

الحتياجات  بح�شب  لعام2014م  الإر�شادية  اخلطة  خالل  ال�شاحلية 

املحافظات  جميع  فـي  ال�شمكي  بالقطاع  والعاملني  لل�شيادين  الفعلية 

املحافظات  فـي  نفذت  التي  الإر�شادية  الفعاليات  ويو�شح جدول )1-5( 

ال�شاحلية.

العماين  لل�شياد  اجلودة  �شبط  ثقافة  وتعميق  ن�شر  اإىل  الوزارة  ت�شعى 

عن  للمنتج  املادي  العائد  تعظيم  اإىل  بالإ�شافة  للم�شتهلك  واأهميتها 

طريق تعريفًة بالطرق ال�شحيحة حلفظ الأ�شماك وتقليل الفاقد من 

ال�شمك  الثلج واأدوات التربيد فور �شيد  بعد ال�شيد؛ وذلك با�شتخدام 

على ظهر القارب و�شفن ال�شيد.



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
55وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

جدول )5-1( مجموع فعاليات اإلرشاد السمكي فـي محافظات ومناطق السلطنة الساحلية لعام 2014م

الولية

الأن�صطة الإر�صادية
عدد 

امل�صتفيدين
حما�صرةلقـــاءنــدوة

حلقة 

نقا�ص

اإي�صاح 

عملي
جتربة

رحلة 

�صيد
الإجمايلا�صتبيانمعر�ص

287809--261-5485م�شندم

5236416-184282011202195�شمال وجنوب الباطنة

2176922-22038346م�شقط

4092557-417036131069692جنوب ال�شرقية

326031098-282135720338824الو�شطى

1582770----30621-ظفار

5790916225119426112936175614572املجموع

2-  دعم قطاع ال�صيد الـحرفـي:

ياأتي الدعم ال�شمكي �شمن اأهداف الوزارة فـي تعظيم العائد القت�شادي 

املوارد  ا�شتدامة  اأ�ش�ض ومفاهيم  يتنا�شب مع  والجتماعي للقطاع ومبا 

كاإرث  ال�شيد  مهنة  على  للمحافظة  الوزارة  �شعي  اإطار  وفـي  ال�شمكية 

وطني ورفع دخل ال�شياد احلرفـي مت توجيه معظم موارد برنامج دعم 

قطاع ال�شيد احلرفـي اإىل حتديث اأ�شطول ال�شيد احلرفـي ورفع كفاءة 

تقنيات ال�شيد امل�شتخدمة؛ حيث يتم دعم ال�شيادين احلرفيني لقتناء 

قوارب �شيد متو�شطة احلجم وجمهزة مبعدات وو�شائل مالحية حديثة 

متكنهم من ا�شتغالل املخزون ال�شمكي فـي املياه العميقة مع املحافظة 

على جودة املنتج ال�شمكي ودميومة املخزون.

وقد مت خالل �شنة 2014م دعم ما يقارب )736( �شياداً حرفـياً من خمتلف 

حمافظات ال�شلطنة وبلغ اإجمايل عدد الوحدات املدعومة بحوايل )1526( 

وبقيمة  وغريها،  ورافعة  وحمرك  �شيد  قارب  من  متنوع  جهاز  اأو  اأداة 

يو�شح   )2-5( واجلدول  عماين.  ريال   )1٫400٫444( قدرها  اإجمالية 

املعدات والقوارب واملحركات التي مت دعمها ح�شب املحافظات فـي 2014م.
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جدول )5-2( المعدات والقوارب والمحركات المدعومة حسب المحافظات عام 2014م

املـحـــافـظة

معـدات ال�صيد الـخـا�صعـة للدعـــم

عدد 

ال�صيادين
رافـعةحمـركقــارب

جـهـاز 

حتديد
جهـاز ك�صف

خيوط 

طويلة

�صناديق 

حفظ

8085000م�شندم

0

4374014196415500الباطنة

663561101217111م�شقط

00000000ال�سرقية

00000000الو�شطى

2251631953114231620ظفار

73659968311041452721الإجمايل

امل�صدر: املديرية العامة لتنمية املوارد ال�صمكية

2-1  رفع اإنتاجية املخزون ال�صمكي:

خالل  من  وذلك  ال�شمكي  املخزون  اإنتاجية  زيادة  على  الوزارة  تعمل 

اإن�شاء ال�شعاب ال�شناعية فـي البحر لتوفر بيئات بحرية منا�شبة لتكاثر 

الأ�شماك والأحياء البحرية الأخرى، حيث تفتقر بع�ض املناطق البحرية 

اإىل وجود ملجاأ اأو اأماكن لتكاثر وتغذية ومعي�شة الأ�شماك وذلك ب�شبب 

ت�شاري�ض تلك املناطق، لذا فاإن اإقامة ال�شعاب ال�شناعية فـي تلك املناطق 

الإنتاج الأحيائي  الأ�شماك فقط، بل يزيد  بطريقة �شحيحة ل يجذب 

للمنطقة اإذ اأن تغري بيئة القاع اإىل بيئة متعرجة ذات نتوءات عن طريق 

و�شع ال�شعاب ال�شناعية يزيد من امل�شاحات الالزمة للت�شاق الكائنات 

والتي  ال�شغرية  لالأ�شماك  غذاء  ت�شكل  والتي  )الطحالب(  البحرية 

ال�شناعية  ال�شعاب  كون  اإىل  اإ�شافة  الكبرية،  الأ�شماك  جتذب  بدورها 

ت�شكل ماأوى لالأ�شماك والكائنات البحرية الأخرى من التيارات املائية 
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3-  اللجان ال�صمكية )�صنن البحر(:

وحتمية  باأهمية  الكاملة  القناعة  هناك  تكون  اأن  دائما  الوزارة  ت�شعى 

امل�شاهمة  خالل  من  للقطاع  امل�شرتكة  الإدارة  مبداأ  تطبيق  و�شرورة 

بالفكر والراأي فـي اإدارة القطاع لكيانات لها اأهميتها ودورها املجتمعي 

بالوليات  البحر  �شنن  جلان  فـي  الكيانات  تلك  وتتمثل  التنمية  فـي 

ال�شاحلية لل�شلطنة وتنفيذاً لالأهداف املخطط لها واملتمثلة فـي: 

امل�شتدامة  التنمية  اإىل  للو�شول  ال�شمكية  الرثوة  وتنمية  تطوير   )1

و�شمان  عوائد ق�شوى من املوارد ال�شمكية.

يتعلق  فيما  ال�شيادين  بني  تقع  التي  امل�شاكل  حل  فـي  امل�شاهمة   )2

با�شتخدام معدات واأ�شاليب وطرق ومواقع وموا�شم ال�شيد فـي اإطار 

املقرتحات  تقدمي  خالل  من  الولية  فـي  املتبعة  والأعراف  ال�شنن 

والتو�شيات على حما�شر اإجتماعات اللجان.

فـي  القرار  �شناع  وبني  القطاع  فـي  العاملني  بني  العالقة  تقوية   )3

الوزارة.

عدد  اإنزال  2013م  عام  خالل  مت  وقد  لتكاثرها.  منا�شبة  بيئة  وتعترب 

)120( وحدة من ال�شعاب ال�شناعية فـي ولية ال�شويق وعدد )60( وحدة 

من ال�شعاب ال�شناعية بني وليتي بو�شر وال�شيب، ومل يتم اإنزال �شعاب 

�شناعية فـي عام 2014م. و اجلدول )5-3( يو�شح عدد وحدات ال�شعاب 

ال�شناعية التي مت اإنزالها فـي ال�شلطنة خالل الفرتة 2009- 2014م.

جدول )5-3(: وحدات الشعاب الصناعية التي تم إنزالها خالل 
الفترة 2009-2014م

200920102011201220132014ال�صنة

عدد 

الوحدات
1000200024007001800

امل�صدر: املديرية العامة لتنمية املوارد ال�صمكية.

ومت خالل عام 2014م اإعداد وطرح مناق�شة دولية لإن�شاء مزرعة بحرية 

بالإ�شافة  الباطنة،  �شمال  مبحافظة  ال�شناعية  ال�شعاب  من  متكاملة 

ال�شويق  وليتي  من  كل  فـي  التجريبية  املزارع  فـي  التطور  متابعة  اإىل 

الهندية  العمانية  ال�شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  كما  وال�شيب، 

لل�شماد لتمويل م�شروع اقامة مزرعة بحرية من ال�شعاب ال�شناعية فـي 

ولية �شور، وكذلك التعاقد مع �شركة هايجو لإقامة مزرعة بحرية من 

ال�شعاب ال�شناعية؛ لتعزيز خمزون ال�شارخة فـي نيابة ال�شخرة.
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اللجان  مبهام  التعريف  خالل  من  والتثقيف  الوعي  م�شتوى  رفع   )4

واجلمعيات ال�شمكية لفئات ال�شيادين والعامة.

تطوير كفاءة العاملني فـي اللجان واجلمعيات.  )5

البحر  �شنن   جلان  من  جلنة   )27( عدد  ت�شكيل  الوزارة  تبنت  حيث  

عدد  بلغ  و  املحافظات  فـي  ال�شاحلية  الوليات  جميع  على  موزعة 

تقدمي  فـي  اللجان  تلك  دور  يتلخ�ض  ع�شو.   )255( حوايل  الأع�شاء 

املقرتحات والتو�شيات حول الأن�شطة  املرتبطة بقطاع الرثوة ال�شمكية 

وتقدمي الإقرتاحات املتعلقة بدرا�شات تطوير وتنمية الرثوة ال�شمكية 

و العمل على حل اخلالفات التي تقع بني ال�شيادين واإقرتاح اإحتياجات 

ال�شمكية  الرثوة  بقطاع  املرتبطة  لالأن�شطة  والعاملني  ال�شيادين 

ال�شمكية  بالأن�شطة  والعاملني  ال�شيادين  تخدم  التي  والت�شهيالت 

مواين  بت�شغيل  واخلا�شة  والإر�شادية  الرقابية  التو�شيات  وتقدمي 

ال�شيد والت�شهيالت ومواقع الإنزال وتطوير الت�شويق ال�شمكي واإقرتاح 

و�شائل تطوير اأ�شطول ال�شيد البحري والبنى الأ�شا�شية لقطاع ال�شيد. 

جمتمعات  لتنمية  اخلرباء  من  العديد  باإ�شت�شافة  الوزارة  تقوم  كما 

ال�شيادين واإعداد الت�شورات للتقدم باللجان. 

3-1 اأعمال جلان �صنن البحر:

والعاملني  ال�شيادين  تهم  التي  والن�شطة  الربامج  تنفيذ عدد من  مت 

واملعوقات  م�شاكلهم  مالم�شة  على  وتعمل  ال�شمكية  الرثوة  قطاع  فـي 

والإحتياجات التي ت�شاهم فـي خدمتهم وهي كالآتي:

الوزارية  والقرارات  التنظيمية  اللوائح  بع�ض  اإ�شدار  فـي  امل�شاهمة  	•
�شنن  جلان  ولت�شكيل  عام،  ب�شكل  الق�شم  عمل  اأهداف  تخدم  التي 

القرار  اإ�شدار  مت  حيث  )2015-2018م(  القادمة  للفرتة  البحر 

املحلية  اللجان  اأع�شاء  بت�شكيل  الوزاري رقم )2014/303( اخلا�ض 

ل�شنن البحر بالوليات ال�شاحلية.

بتجميع وتوثيق ال�شنن والأعراف البحرية  م�شروع  مقرتح  رفع  مت  	•
اإىل �شعادة الدكتور وكيل الوزارة للرثوة ال�شمكية.

الثاين خالل  البحر  �شنن  للجان  ملتقى  تنظيم  مقرتح  اإعداد  مت  	•
الن�شف الثاين من العام احلايل 2015م.

الوليات  جلميع  امليدانية  الزيارات  من  العديد  تنفيذ  مت  اأي�شا  	•
والور�ض  والتدريبية  التوعوية  الربامج  من  عدد  وتنفيذ  ال�شاحلية 

اخلا�شة باأعمال جلان �شنن البحر واأعمال اجلمعيات ال�شمكية. على 

م�شتوي اأعمال جلان �شنن البحر فقد مت تنفيذ العديد من الربامج 

فـي  الوزارة  من  البحر  �شنن  جلان  اأعمال  فـي  للعاملني  التدريبية 

الوليات ال�شاحلية، حيث مت:

واجلمعيات  البحر  �شنن  جلان  بعنوان  عمل  ور�ض  برنامج  تنفيذ  	•
ال�شمكية روافد فـي التنمية ال�شمكية وبهدف التعريف باأهمية جلان 

�شنن البحر واجلمعيات ال�شمكية واأدوارها فـي تنمية املوارد ال�شمكية 

واحلفاظ عليها فـي املحافظات التالية:

الفرتة  خالل  وم�شرية  اجلازر  وليات  الو�شطى  حمافظة  	•
فقد  واجلمعيات  اللجان  ندوة  اإىل  بالإ�شافة  20-2014/4/23م 

مت تنفيذ برنامج تريبي ب�شيط ل�شتق�شاء بع�ض املعلومات عن 

القطاع فـي اجلزيرة من �شمن اأعمال فريق البنك الدويل املكلف 

بو�شع خطة مل�شاريع لقطاع الرثوة ال�شمكية 2040م.

علي وجعالن  بو  بني  وليات جعالن  ال�شرقية  حمافظة جنوب  	•
بني بو ح�شن: )4/29-2014/5/1م(.

)201/5/13م(. )قريات(:  م�شقط  حمافظات  	•
�شنن  جلان  عمل  اآلية  تفعيل  لكيفية  ا�شرت�شادي  دليل  اإعداد  	•

البحر.
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فـي  امل�شتفيدين  مع  لإجتماع  الدويل  البنك  مع  برنامج  تنفيذ  فـي  امل�شاهمة  	•
القطاع ال�شمكي من اأجل اإعداد خطة اإ�شرتاتيجية الرثوة ال�شمكية 2040م، فـي 

جميع حمافظات ال�شلطنة وفـي ديوان عام الوزارة لبع�ض موظفي الوزارة من 

املحافظات ال�شاحلية.

النجاح  وفر�ض  ملقومات  التدريبي  الربنامج  وتنفيذ  اإعداد  فـي  امل�شاهمة  	•
دي�شمرب  �شهر  فـي  والدقم  �شور  وليتي  فـي  ال�شمكي  القطاع  فـي  لالإ�شتثمار 

2014م.

امل�شاهمة فـي فريق عمل الفريق الدويل لالإجتماع مع امل�شتفيدين من القطاع  	•
ال�شمكي لإعداد اإ�شرتاتيجية الرثوة ال�شمكية 2040م.
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الفصل السادس

البحوث الزراعية
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الفصل السادس

البحوث الزراعية

تعترب البحوث الزراعية اأحد املرتكزات املهمة الكفيلة بتطوير وحتديث 

الواقع  وحتليل  ر�شد  خالل  من  وذلك  واحليوانية  النباتية  القطاعات 

خالل  املنجز  الن�شاط  تركز  وقد  الإنتاجية  وزيادة  امل�شاكل  ومعاجلة 

2014م على تنفيذ العديد من البحوث ذات الطبيعة امليدانية والتطبيقية 

ال�شلطنة  عموم  فـي  واملنت�شرة  املتخ�ش�شة  املراكز  ملجمل  والتطويرية 

وفيما يلي ما مت اإجنازه من خالل املراكز البحثية الزراعية واحليوانية:

1-  البحوث املنجزة مبركز بحوث النخيل:

الطرق  با�صتخدام  للنخيل  الوراثي  التح�صني  برامج    1-1

التقليدية و التقنية الـحيوية:

1-1-1  درا�صة الب�صمة الوراثية لأ�صناف النخيل العمانية:

بناء على نتائج الدرا�شات ال�شابقة التي مت من خاللها حتديد الب�شمة 

الوراثية لثمان اأ�شناف نخيل عمانية با�شتخدام تقنية املايكرو�شتاليت، 

اأ�شناف وهي: ق�ض طبق، ق�ض قنطرة،  مت خالل هذا العام حتليل �شتة 

جمع  مت  جربين.  ق�ض  احل�شا،  هاليل  اأ�شفر،  هاليل  اخل�شبة،  ن�شو 

عينات �شعف لالأ�شناف ال�شتة من خم�ض مكررات لكل �شنف من كل من 

حمافظات �شمال وجنوب الباطنـــــــــــة )وليتي �شحار وبركاء( و الداخلية 

)وليتي بهالء و نزوى( وال�شرقية. مت حتليل العينات عن طريق حتليل 

حتليل  ومت  تفاعل  بادئة   )17( با�شتخدام  املتبلمرة  ال�شل�شلة  تفاعل 

احلم�ض النووي. 

1-2-2  اختيار اأجنة جن�صية للنخيل مقاومة للملوحة:

للملوحة  مقاومة  نخيل  نباتات  على  احل�شول  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

نف�ض  وفـي  الأن�شجة  ا�شتزراع  مت  الن�شيجية  الزراعة  تقنية  با�شتخدام 

الوقت تعري�ض خاليا الن�شيج لكميات خمتلفة من امللوحة، حيث تنق�شم 

اخلاليا ب�شرعة �شديدة نتيجة ا�شتخدام هرمونات النمو مما يتيح اإنتاج 

خاليا تختلف فـي الرتكيب الوراثي وغري الوراثي عن اخلاليا الأم مما 

من  عالية  ظروف  فـي  النمو  على  اخلاليا  ي�شاعد  قد  على  ي�شاعد  قد 

امللوحة وجاري متابعة اأخذ البيانات اخلا�شة بهذه الأبحاث.
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1-1-5  درا�صة حت�صني �صفات �صنف الفر�ص عن طريق التهجني 

مع �صنف املجهول العاملي:

حمافظة  فـي  زراعتها  جتود  التي  الأ�شناف  من  الفر�ض  �شنف  يعترب 

الداخلية وهو من الأ�شناف املرغوبة للت�شدير والت�شنيع. نظرا ل�شغر 

حجم ثمار هذا ال�شنف فقد مت تنفيذ برنامج لتح�شني خوا�ض ثمار هذا 

ذات  الأ�شناف  يعترب من  الذي  املجهول  تلقيح �شنف  ال�شنف حيث مت 

بذور �شنف  زراعة  ناجت من  الثمار مع فحل  فـي حجم  العالية  اجلودة 

الفر�ض )FM-2014(. مت جمع بذور الثمار الناجتة وزراعته فـي امل�شتل 

امل�شتدمية  الأر�ض  اإىل  نقلها  وجاري   )F1( الول  اجليل  على  للح�شول 

ملتابعتها وتقييمها.

1-2  برامج حت�صني املعامالت الب�صتانية للنخيل:

اأثر الري حتت ال�صطحي على منو وتطور ثـمار �صنف    1-2-1

الربين حتت ظروف حمطة بحوث النخيل بوادي قريات:

النخيل  فـي حمطة بحوث  الربين  الدرا�شة على �شنف  تنفيذ هذه  مت 

بوادي قريات - والتي تعاين من �شح مياه الري - من خالل اإجراء عدة 

1-1-3  درا�صة امكانية حت�صني بع�ص �صفات �صنف اأم ال�صال عن 

:)F1( طريق التهجني

وعلى  الباطنة  وجنوب  �شمال  حمافظتي  فـي  ال�شال  اأم  �شنف  ينت�شر 

مع  متاأقلم جدا  انه  اإل  التمر  فـي مرحلة  ثماره  قلة جودة  الرغم من 

ظروف تلك املحافظات ال�شاحلية. ول�شتغالل هذه امليزة فقد مت اختيار 

خالل  مت  حيث  للنخيل  الوراثي  التح�شني  برنامج  �شمن  ال�شنف  هذا 

ال�شنوات املا�شية تلقيحه مع فحل )KL09-13( والناجت من بذور �شنف 

اخلال�ض وذلك للح�شول علي اجليل الول )F1(. جاري حاليا تقييم 

كوزن  الثمرية  ال�شفات  حيث  من  التهجني  هذا  من  الناجتة  الإناث 

الثمار وحجم الثمرة وحجم النواة وعدد العذوق و اإجراء تقييم ح�شي 

للثمار. كما يتم اأي�شا تقييم الفحول الناجتة من حيث ال�شفات الثمرية 

كعدد الأغاري�ض ووزن الغري�ض وحجم الغري�ض وكمية حبوب اللقاح 

وحيوية حبوب اللقاح.

:)F2( 1-1-4  اإنتاج �صاللت جديدة من الـخال�ص

مت ا�شتخدام طريقة التلقيح الرجعي ل�شنف اخلال�ض مع اأحد الفحول 

التلقيح الرجعي  الناجتة من بذور نف�ض ال�شنف وذلك للح�شول على 

ع�شرية  لإنتاج  التلقيح  هذا  من  الناجتة  البذور  زراعة  مت  حيث  الأول 

ا�شتنباط  وكذلك  الوراثي  التنوع  على  املحافظة  بغر�ض  وذلك   BC2
�شاللت جديدة ذات خوا�ض جيدة. يتم حاليا تقييم الإناث الناجتة من 

الثمرة  وحجم  الثمار  كوزن  الثمرية  ال�شفات  حيث  من  التهجني  هذا 

وحجم النواة وعدد العذوق واإجراء تقييم ح�شي للثمار، كما يتم اأي�شا 

الغاري�ض  كعدد  الثمرية  ال�شفات  حيث  من  الناجتة  الفحول  تقييم 

اللقاح.  حبوب  وحيوية  اللقاح  حبوب  وكمية  الأغري�ض  وحجم  ووزن 

اأو�شحت النتائج املتح�شل عليها تفوق عدد من الأ�شناف وهي التي يتم 

متابعتها وتقييمها عن كثب.



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة 64

اأدت اإىل نتائج متفاوتة. كما اأظهرت الدرا�شة حت�شن فـي �شفات  والتي 

اأ�شعة  حتت  املجففة  الثمار  عن  املحمية  الغرف  داخل  املجففة  الثمار 

اأن  حني  فـي  الزاهي  وبلونها  بن�شارتها  الثمار  حتتفظ  حيث  ال�شم�ض؛ 

اأن  اإل  التجفيف  بق�شر مدة  يتميز  ال�شم�ض  اأ�شعة  الثمار حتت  جتفيف 

جودة الثمار تنخف�ض.

قيمتها  لرفع  بونارجنة  �صنف  ثمار  موا�صفات  حت�صني    3-2-1

الت�صويقية:

وتعد  ال�شلطنة  فـي  التجارية  الأ�شناف  اأهم  اأحد  بونارجنة  �شنف  يعد 

وادي  ولية  وبالأخ�ض  زراعته  مناطق  اأهم  ال�شرقية  جنوب  حمافظة 

الثمار على  اأثر معامالت خف  الدرا�شة  اأو�شحت هذه  وقد  بني خالد. 

نوعية الإنتاج حيث تبني اأن معاملة خف )50%( من طول اجلزء املثمر 

لل�شماريخ اأعطت نتائج متميزة من حيث حجم الثمار واإجمايل الإنتاج 

مقارنة  لل�شماريخ  املثمر  اجلزء  طول  من   )%40( خف  معاملة  تليها 

اأدت  اأن معاملتي اخلف  اأو�شحت الدرا�شة  مبعاملة ال�شاهد بدون خف. 

اإىل حت�شن طول الثمار.

العذوق  خف  طريق  عن  الـخف  عملية  اأثر  درا�صة    4-2-1

بالكامل ن�صبة اإىل عدد ال�صعف على �صفات �صنف بونارجنة:

نفذت هذه الدرا�شة فـي على �شنف بو نارجنة من خالل جتربة معاملتني 

خلف العذوق بالكامل ن�شبة لعدد ال�شعف حيث مت جتربة ترك عذق لكل 

خم�ض �شعفات مقارنة برتك عذق لكل )10( �شعفات. اأو�شحت الدرا�شة 

قلة ا�شتجابة هذا ال�شنف لطريقة خف العذوق بالكامل فـي حني لوحظ 

اإىل  اأدى  اإل انه  تفوق معاملة ترك عذق لكل )10( �شعفات فـي النتائج 

خف عدد كبري من العذوق من كل نخلة، فـي حني اأن معاملة ترك عذق 

بل  الثمار  جلودة  ايجابية  ا�شتجابة  اإىل  توؤدي  مل  �شعفات  خم�ض  لكل 

لوحظ تفوق معاملة ال�شاهد بدون خف عليها.

من  فقط   )%30( بن�شبة  النخيل  بري  ال�شطحي  حتت  للري  معامالت 

اأدت هذه الطريقة اإىل زيادة النمو  الحتياجات املائية املقدرة للنخيل. 

التقنية  بهذه  وميكن  للدرا�شة  الأول  العام  بنهاية  والثمري  اخل�شري 

الحتياجات  من   )%70( اإىل  ت�شل  عالية  ن�شب  اإىل  الري  مياه  توفري 

من  العذق  وزن  متو�شط  زيادة  الدرا�شة  النتائج  اأو�شحت  حيث  املائية 

اإنتاجية النخلة  اإ�شافة اإىل زيادة متو�شط  )2٫2( كجم اإىل )3٫7( كجم 

التقنية  اإىل )14٫7( كجم وهو موؤ�شر جيد على جناح  من )7٫1( كجم 

فـي رفع معدل اإنتاجية النخلة وجاري ال�شتمرار فـي تقييم نتائج هذه 

التقنية.

1-2-2  درا�صة عدة طرق ح�صاد وجتفيف ثمار �صنف الـخال�ص 

)م�صروع اإيكاردا(:

مت من خالل هذه الدرا�شة حتديد الفرتة الزمنية اأملثلى حل�شاد ثـمار 

�شنف اخلال�ض من خالل جتربة فرتات زمنية خمتلفة للحفاظ على 

اأف�شل فرتة زمنية  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  الثمار ومذاقها.  ن�شارة لون 

النتائج  اأف�شل  اإىل  اأدت  اأيام والتي  حل�شاد �شنف اخلال�ض هو كل )3( 

والأكرث  الأقل  احل�شاد  بفرتات  مقارنة  التمر  ون�شارة  لون  جودة  فـي 
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اإ�شراقة اللون. يو�شى من خالل هذه الدرا�شة ا�شتخدام �شنف املب�شلي 

فـي �شناعة الدب�ض كبديل عن عملية التب�شيل )غلي الثمار فـي مرحلة 

الب�شر و من ثم جتفيفها( الأمر الذي ي�شاهم فـي رفع قيمته القت�شادية.

1-3-3  التقييم الـح�صي لبديل القهوة املح�صر من نوى التمر:

بقهوة  مقارنة  التمر  نوى  مل�شروب  الثالثي  احل�شي  التقييم  تنفيذ  مت 

النب وا�شرتك فيه اأ�شخا�ض من م�شتهلكي القهوة وذلك لتاأكيد ت�شابه اأو 

اختالف امل�شروبني فـي الطعم، لتثبيت �شالحية م�شروب النوى كبديل 

للقهوة. اأظهرت النتائج �شعوبة متييز م�شروب النوى عن القهوة �شمن 

امل�شرتكني فـي الختبار، كما تبني اأن درجة �شعوبة التمييز تتاأثر بدرجة 

حتمي�ض م�شروب النوى فقد متكن )61٫5%( من املقِيمني من التمييز 

ومل يتمكن البقية من التمييز بني م�شحوقي نوى التمر املحم�ض بدرجة 

متكن  فـيما  متو�شطة.  بدرجة  املحم�ض  النب  م�شحوق  بني  و  متو�شطة 

بدرجة  املحم�ض  النب  م�شحوق  التمييز بني  املقِيمني من  )84٫6%( من 

فقد  اإجمال  عالية.  بدرجة  املحم�ض  النوى  م�شحوق  وبني  متو�شطة 

بني الختبار احل�شي وجود ت�شابه عايل فـي الطعم بني م�شحوق النوى 

املحم�ض بدرجة متو�شطة و بني م�شحوق النب املحم�ض بدرجة متو�شطة 

مما يجعل م�شحوق النوى املحم�ض بديال واردا للقهوة التقليدية.

1-3  برامج الت�صنيع والقيمة امل�صافة للتمور وم�صتقاتها:

1-3-1  التو�صيف الكيميائي الفيزيائي لثمار النخيل العمانية:

ت�شتهلك ثمار النخيل عادة فـي مرحلتي الرطب والتمر، ويختلف تركيب 

والب�شر  اخلالل  وهي  النخيل  ثمار  لن�شج  املختلفة  املراحل  فـي  الثمار 

لثمار  الكيميائي  الرتكيب  على  التعرف  نحو  �شعيا  والتمر.  والرطب 

النخيل العمانية اإ�شافة اإىل القيمة الوظيفية لها فقد مت حتليل ت�شعة 

الن�شج، و  الن�شج، و ثالثة منها متو�شطة  اأ�شناف، ثالثة منها مبكرة 

ثالثة اأخرى متاأخرة الن�شج. مت حتليل الثمار خالل اأربعة من مراحل 

ت�شري  والتمر.  الكامل  والرطب  الرطب  ون�شف  الب�شر  وهي  الن�شج 

النتائج اإىل اأن الأ�شناف تبعت منطا مت�شابها يت�شم برطوبة عالية فـي 

مرحلة الب�شر تبعه انخفا�ض �شريع خالل مرحلة الرطب ثم انخفا�ض 

فـي  الرطوبة  ا�شتقرت  التمر حيث  اإىل مرحلة  الو�شول  تدريجي حتى 

اأدنى م�شتوى. تعترب احلمو�شة منخف�شة عموما فـي جميع الأ�شناف 

مبكافئات  عنها  )معرب  قيمها  وكانت  الن�شج،  مراحل  جميع  خالل 

حم�ض ال�شرتيك( اأقل من )2%(، و قد يعني ارتفاع قيم احلمو�شة اإىل 

حدوث حتم�ض فـي الثمار كنتيجة لن�شاط اخلمائر والبكرتيا. مت ك�شف 

ن�شاط  على  احتواءها  يعني  العينات مما  فـي جميع  املتعددة  الفينولت 

فـي  املتعددة  الفينولت  قيم  ارتفاع  عموما  تبني  حيث  لالأك�شدة  م�شاد 

مرحلة الب�شر فـي جميع الأ�شناف ما عدا �شنف املزناج الذي كانت قيم 

الفينولت املتعددة اأعلى قليال فـي مرحلة الرطب.

1-3-2  درا�صة اإنتاج الدب�ص و�صفاته الفيزيائية - الكيميائية:

اأنتج الدب�ض فـي هذه الدرا�شة من �شنفي الفر�ض واملب�شلي وبا�شتخدام 

اأربع معامالت، و تفوق دب�ض �شنف املب�شلي فـي جميع معامالت الإنتاج 

فـي ا�شراقة اللون عن دب�ض الفر�ض. اأظهرت نتائج التحليل الإح�شائي 

اأن عوامل ال�شنف و ن�شبة التمر واملاء مع طريقة الت�شخني واأي�شا ن�شبة 

على  معنوي  تاأثري  لها  ال�شنف  مع  الت�شخني  طريقة  مع  واملاء  التمر 

على  تاأثري معنوي  لها  لي�ض  العوامل  اأن جميع هذه  فـي حني  اللزوجة 
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2-  البحوث املنجزة مبركز بحوث الإنتاج النباتي:

للمنتجات  امل�صافة  والقيمة  الغذائي  الت�صنيع  برامج    1-2

الزراعية املختلفة:

2-1-1  حت�صني طرق جتفيف الليمون العماين داخل بيت البويل كربونات:

الليمون ممار�شة زراعية تقليدية فـي عمان و فيها يتم  يعترب جتفيف 

تعري�ض ثمار الليمون لل�شم�ض لفرتة كافية لتجفيفها. ولتطوير هذه 

كربونات  البويل  بيت  داخل  الليمون  لتجفيف  جتربة  اأجريت  املمار�شة 

اأعداد  املبا�شرة. كما مت جتربة  ال�شم�ض  اأ�شعة  بتجفيفه حتت  ومقارنته 

الليمون بطرق خمتلفة وهي: اأن�شاف الليمون بعد ا�شتخال�ض الع�شري 

منها، اأن�شاف الليمون كاملة، ثمار الليمون الكاملة، ومت حتليل العينات 

امل�شتخل�شة  الليمون  اأن�شاف  عينات  جتفيف  مت  التجفيف.  عملية  بعد 

داخل البويل كربونات وخارجه وقد ت�شاوت مدة التجفيف بداخل وخارج 

العينات  فـي  كبري  تقارب  وجود  لوحظ  و  اأيام،   )8( وا�شتغرقت  البيت 

الأ�ض  و  املائي،  الن�شاط  فـي  وخارجه  البال�شتيكي  البيت  داخل  املجففة 

الهيدروجيني، ون�شبة احلمو�شة ولكن يوجد اختالف فـي ن�شبة رطوبة 

العينات، وبالتايل ميكن ال�شتفادة من الليمون بعد ع�شره )وال�شتفادة 

من ع�شريه( ثم جتفيفه لإدخاله كنكهة وطعم حام�ض بالطعام.

2-1-2  التو�صيف الفيزيوكيميائي لـخم�صة اأ�صناف من املاجنو:

لتحديد  ال�شلطنة  فـي  املزروعة  الفاكهة  اأنواع  حتليل  ن�شاط  �شمن 

موا�شفاتها فقد اأجريت حتاليل خلم�شة اأ�شناف من املاجنو )برما�شي، 

زعفران، تنريو، زبده، رو�ض و�شنف عماين بذري( وذلك فـي مرحلتني 

من مراحل الن�شج وهي مرحلة عدم اكتمال الن�شج )الأخ�شر( ومرحلة 

رطوبة  م�شتوى  اأعلى  اأن  النتائج  اأظهرت  )الأ�شفر(.  الن�شج  اكتمال 

وبلغت  )الأخ�شر(  الن�شج  قبل  ما  تنريو خالل مرحلة  فـي �شنف  كان 

�شجلت   )TSS( الكلية  الذائبة  ال�شلبة  للمواد  ن�شبة  واأعلى   ،)%87٫6(

1-3-4  درا�صة تاأثري حمتوى ثفل التمور امل�صتخدمة فـي اإنتاج 

ون�صبة  ال�صتخال�ص  وفرتة  الـحرارة  درجه  من  بكل  الدب�ص 

اإ�صافة املاء اإىل الثفل:

ميثل الثفل ن�شبة )41-47%( من وزن املواد الأولية )التمور( امل�شتخدمة 

نوعية  قفزة  ي�شكل  قد  الثفل  هذا  ا�شتغالل  اإن  الدب�ض.  ت�شنيع  فـي 

التمور.  هذه  من  التامة  ال�شتفادة  جمالت  لتنويع  التمور  مل�شتثمري 

الذائبة  ال�شلبة  املواد  من  الفاقد  تقليل  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

املتبقية فـي الثفل وذلك من خالل حتديد الظروف املالئمة من درجه 

على  وتاأثريها  الثفل  اإىل  املاء  اإ�شافة  ون�شبه  ا�شتخال�ض  وفرتة  حرارة 

ال�شتخال�ض الأمثل ملتبقيات املواد ال�شلبة الذائبة. مت من خالل هذه 

ال�شلبة  للمواد  التام  لال�شتخال�ض  املثالية  الظروف  حتديد  الدرا�شة 

الذائبة حيث تبني اأن درجه احلرارة هي العامل املوؤثر الأكرب فـي حتقيق 

هدف هذه الدرا�شة. كما اأن العوامل الأخرى كن�شبة اإ�شافة املاء اإىل الثفل 

و فرتة ال�شتخال�ض قد توؤثر اذا اجتمع تاأثريها مع العوامل الأخرى.
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ال�شناف  اأف�شل  اختيار  يتم  �شوف  النتائج  على  وبناًء  واجلذر.  ال�شاق 

املتحملة للملوحة لزراعتها فـي احلقل حتت م�شتويات خمتلفة من مياه 

الري وذلك للتاأكد من درجة حتملها واأخذ البيانات الالزمة لها حتت 

ظروف احلقل ومن ثم اإجراء الدرا�شات اجلينية الالزمة لها. 

الزراعة  ظروف  حتت  والزيتون  الرمان  منو  خ�صائ�ص    3-2

بدون تربة )النظام املفتوح( باجلبل الأخ�صر:

يهدف هذا البحث اإىل درا�شة ا�شتخدام تقنية الزراعة بدون تربة على 

الأولية  النتائج  اأ�شارت  والزيتون.  املحلي  الرمان  وجودة  واإنتاجية  منو 

اإىل اأنه مل يكن لأو�شاط الرتبة تاأثري على معايري منو نباتات الرمان 

من حيث طول النبات و�شمك ال�شاق وعدد الأفرع وحمتوى الورقة من 

الكلوروفيل. 

لإنتاج  كاأ�صل  )العتم(  الربي  الزيتون  ا�صتخدام  درا�صة    4-2

الزيتون فـي اجلبل الأخ�صر:

حملياً  واملعروف  الربي  الزيتون  اأ�شجار  من  ال�شتفادة  ميكن 

الأخ�شر  اجلبل  لظروف  واملتاأقلمة   )Olea Chrysophylla(»بالعتم«

هذا  ولتحقيق  التجارية.  الزيتون  لأ�شناف  كاأ�شل  اجلفاف  وخا�شة 

فروقات  تظهر  ومل  )الأ�شفر(،  الن�شج  مرحلة  خالل  رو�ض  �شنف  فـي 

كبرية بني الأ�شناف املختلفة فـي الن�شاط املائي ِ)Aw(. كما لوحظ اأن 

احلمو�شة كانت اأعلى خالل مرحلة ما قبل الن�شج فـي جميع الأ�شناف 

واأعالها فـي �شنف زعفران.

2-1-3  التو�صيف الفيزيوكيميائي للع�صل العماين:

ت�شري املظاهر املورفولوجية للع�شل اإىل تاأثره بعدة عوامل منها مو�شم 

الع�شل  من  عينات  حتليل  مت  ذلك  ولتاأكيد  البيئية،  والعوامل  الإنتاج 

العماين املنتج فـي مزارع البحوث الزراعية فـي كل من الرمي�ض والر�شتاق 

خالل مو�شمي الإنتاج وهما مو�شم اأ�شجار ال�شدر ومو�شم اأ�شجار ال�شمر. 

العينات  بني  الفيزيوكيميائية  ال�شفات  فـي  اختالفات  النتائج  اأظهرت 

كعامل  املتعددة  الفينولت  �شمنها  من  والتي  الكيميائي  تركيبها  فـي 

لختالف  التباين  عزي  فقد  املو�شم  لتطابق  نظرا  و  لالأك�شدة،  م�شاد 

اخلارجي  املظهر  من  يتبني  كما  الع�شل  اإنتاج  موقعي  بني  الإنتاج  بيئة 

اخل�شائ�ض  على  اأثرا  واملو�شم  للبيئة  اأن  التحليل  خال�شة  منها.  لكل 

امل�شادة  خ�شائ�شه  على  اأي�شا  ينعك�ض  وذلك  للع�شل  الفـيزيوكيميائية 

لالأك�شدة التي تختلف تبعا لذلك.

با�صتخدام  املختلفة  للمحا�صيل  الوراثي  التح�صني  برامج    2-2

التقنيات احليوية:

مل�صتويات  للقمح  الوراثية  الرتاكيب  حتمل  درا�صة    1-2-2

امللوحة:

يهدف هذا البحث اإىل اختبار حتمل بع�ض الرتاكيب الوراثية للملوحة 

والتق�شي عن اآليات التحمل فـي الرتاكيب الوراثية املتحملة. ا�شتخدم 

فـي هذه الدرا�شة )18( تركيب وراثي. مت تعري�ض تلك الرتاكيب خلم�ض 

م�شتويات من امللوحة. تبني من هذه الدرا�شة وجود اختالفات معنوية 

بني الرتاكيب الوراثية فـي �شفة ن�شبة النبات وتفاوت فـي ن�شبة طول 
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حتت  والهند  تايوان  من  امل�صتورد  الفافاي  ا�صناف  تقييم    7-2

ظروف  �صهل �صاللة:

مت اإ�شترياد )9( اأ�شناف من الفافاي منها عدد )6( اأ�شناف من تايوان 

وعدد )3( اأ�شناف من الهند وقد مت زراعتها فـي احلقل امل�شتدمي وجاري 

تقييمها ودرا�شة اأدائها من حيث النمو وجودة الإنتاج.

2-8  تقييم اأ�صناف جوز الهند )النارجيل( امل�صتوردة من �صاحل 

العاج حتت ظروف �صهل �صالله:

مت فـي عام 0102م ا�شترياد عدد )11( �شنف من �شاحل العاج بهدف تقييم 

منوها وجودة انتاجيتها ومقاومتها لالآفات الزراعية حتت ظروف �شهل 

�شاللة.وقد ق�شمت الأ�شناف اىل ق�شمني: طويلة وق�شرية. حيث كان 

 Dwarf  اكرث طول )9٫6م( بينما ال�شنف Rennel Island Tall ال�شنف

جذع  حميط  مبتو�شط  يتعلق  فيما  اأما  )1٫4م(.  متقزم   Raja  Brown

 Tangnan a النخلة فقد تراوح بني )29- 712( �شم وقد �شجل ال�شنف

كان   Raja  Brown  Dwarf بينما  �شم(   712( اجلذع  ملحيط  �شمكا  اكرث 

الأقل )29 �شم(. تراوح متو�شط عدد �شعف / نخلة من )02- 72( �شعفة.

فـي  اأك�صاد  من  الواردة  للقمح  الوراثية  الرتاكيب  تقييم    9-2

الداخلية وجنوب ال�صرقية: 

اأجريت هذه الدرا�شة لتقييم )13( مدخال وراثيا من القمح امل�شتجلب 

القاحلة  والأرا�شي  اجلافة  املناطق  فـي  للدرا�شات  العربي  املركز  من 

110 للمقارنة خالل املو�شم  )اأك�شاد( مع �شاهد حملي هو وادي قريات 

و2013/2012م  و2012/2011م  )2011/2010م  اأعوام  لأربعة  ال�شتوي 

)حمافظة  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطتي  فـي  و2014/2013م( 

الداخلية( والكامل والوافـي )حمافظة جنوب ال�شرقية(. اأ�شارت النتائج 

اإىل وجود فروقات بني هذه املدخالت الوراثية جلميع ال�شفات التي مت 

خالل  وذلك  والكامل  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطتي  فـي  درا�شتها 

1116( تفوقهما  اأك�شاد  و   1115 الأربع �شنوات. واأظهر املدخلني )اأك�شاد 

الهدف مت اإجراء عملية التطعيم القمي لأ�شجار العتم ب�شنف الزيتون 

النمو  قيا�شات  ت�شجيل  تطعيمه مت  عام من  وبعد  )بلدي(  الفل�شطيني 

وجود  النتائج  بينت  والطعم.  الأ�شل  بني  التوافق  لدرا�شة  اخل�شري 

عليه  املطعوم،  ال�شنف  تن�شيط  على  املطعومة  العتم  ا�شجار  بني  تباين 

ميكن القول باأن �شجرة العتم واعدة كاأ�شل لتطعيم الزيتون البلدي.

البحوث  مبزرعة  الأجنة  عديدة  الأمبا  اأ�صناف  تقييم    5-2

الزراعية ب�صحار )�صمال الباطنة(:

اخل�شرية  ال�شفات  ت�شجيل  على  2014م  مو�شم  خالل  الدرا�شة  ركزت 

املجموع  وحجم  ال�شجرة  جذع  و�شمك  ال�شجرة  ارتفاع  فـي  املتمثلة 

الثمار لكل �شجرة.  ال�شنف من خالل عدد  اإ�شافة لإنتاجية  اخل�شري 

حيث  من  ال�شناف  بني  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 

ال�شفات اخل�شرية لل�شجرة. 

الزراعية بقريون  البحوث  اأ�صناف الأمبا مبزرعة  2-6  تقييم 

حريتي مبحافظة ظفار:

ا�شتمراراً لدرا�شة تقييم اأداء ا�شناف املاجنو اأحادية اجلنني حتت ظروف 

اجلبل بقريون حريتي مبحافظة ظفار من حيث النمو وجودة  الإنتاج، 

فقد مت تنفيذ جتربتني؛ الأوىل نفذت فـي عام 9002م و�شمت عدد )8( 

اأ�شناف.  ا�شناف املاجنو والثانية كانت فـي عام 2102م �شمت عدد )7( 

اأن ال�شنف م�شقطي  بالن�شبة للتجربة الأوىل. اأو�شحت نتائج الدرا�شة 

ببقية  مقارنة  اخل�شري  للمجموع  كثافة  واأكرث  لل�شجر  اإرتفاع  اأعلى 

ال�شنف  و�شجل  لالإنتاج  غزارة  اأكرث  بني�شان  ال�شنف  و�شجل  الأ�شناف 

بايري اأعلى ن�شبة للمواد ال�شلبة الذائبة، اأما بالن�شبة للتجربة الثانية 

ال�شجرة  اإرتفاع  �شنف لجنرا من حيث  تفوق  اإىل  النتائج  اأ�شارت  فقد 

وحجم املجموع اخل�شري، وال�شنف باراما�شي اأكرث انتاجاً غري اأنه اأقل 

وزناً للثمرة  مقارنة ببقية الأ�شناف.
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ال�شرقية(.  جنوب  )حمافظة  والوافـي  والكامل  الداخلية(  )حمافظة 

اأثبتت التجارب وجود فروقات بني املداخل الوراثية فـي جميع ال�شفات 

حتت الدرا�شة فـي موقعي الدرا�شة. 

ظروف  حتت  )القت(  الـحجـازي  الرب�صيم  من  املحلية   12-2

حمافظة ظفار:

بت�شميم  التجربة  تطبيق  ومت  2013م.  العام  فـي  املح�شول  زراعة  مت 

القطاعات الع�شوائية الكاملة باأربع مكررات وبا�شتخدام ثالثة اأ�شناف 

حتى  جزة   )22( على  احل�شول  وبعد  والظفاري(.  داخلية  )الباطني، 

النتائج وجود فروق معنوية  اأظهرت  2014م فقد  للعام  ال�شتوي  املو�شم 

بني الأ�شناف وبع�شها فيما يتعلق مبعدل ارتفاع النبات )�شم( واإجمايل 

العلف اجلافة )طن/هكتار( فـي )22( جزة. غري اأنه مل يكن هناك فروق 

معينه فيما يتعلق باإجمايل العلف الأخ�شر. 

حمافظة  ظروف  حتت  امل�صري  الرب�صيم  اأ�صناف  تقييم    13-2

جنوب الباطنة: 

اأ�شناف من الرب�شيم امل�شري فـي  اأجريت هذه التجربة لتقييم خم�شة 

فـي اإنتاج احلبوب )4٫49 و4٫67( طن/هكتار، على التوايل( وكانا الأعلى 

فـي اإنتاج احلبوب باملقارنة مع ال�شنف ال�شاهد و.ق )110( والذي اأنتج 

)4,43( طن/هكتار. مت حتديد الرتاكيب الوراثية التي اأعطت اأعلى من 

ال�شاهد املحلي ويتم جتربتها حتت ظروف املزارعني بهدف التو�شية بها 

واكثارها.

دوراقي(  )�صنف  العماين  ال�صعري  وتطوير  حت�صني   10-2

با�صتخدام طريقة الرتبية والتهجني:

)دوراقي(  العماين  ال�شعري  �شنف  تطوير  اإيل  الربنامج  هذا  يهدف 

اأن  اإل  واجلفاف  للملوحة  حتمله  و  الن�شج  فـي  بتبكريه  يتميز  والذي 

اإنتاجيته قليلة، ولهدف جعله اأكرث اإنتاجية ومالئمة للظروف الإروائية 

فـي ال�شلطنة فقد متت عمليات التهجني فـي حمطة البحوث الزراعية 

بجماح فـي فرباير 2010م بني ال�شنف دوراقي وكل من الأ�شناف جماح 

)51( وجماح )98( وا�شتخدمت طريقة التهجني العك�شي ومت احل�شول 

F1(. ومت زراعة بذور اجليل الثاين فـي نوفمرب 
على بذور اجليل الأول )

منتظمة  م�شافات  وعلى  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطة  فـي  2013م 

باإجراء  البدء  ثم  ومن   )F3
( الثالث  اجليل  بذور  على  احل�شول  بهدف 

عمليات النتخاب خالل عام 2014م. واأظهرت النتائج فروق معنوية فـي 

ارتفاع النبات ووزن احلبوب )طن/هكتار( بينما مل يكن هناك فروقات 

والن�شج.  للتزهري  الأيام  وعدد  �شم  اخللف/)50(  عدد  فـي  معنوية 

اجلدير بالذكر باأن هذه العملية �شت�شتمر حتى اجليل التا�شع.

2-11  تقييم الرتاكيب الوراثية لل�صعري الواردة من اأك�صاد فـي 

مواقع خمتلفة ب�صلطنة عمان:

املنتخبة  ال�شعري  من  وراثي  مدخل   )11( تقييم  مت  الدرا�شة  هذه  فـي 

والأرا�شي  اجلافة  املناطق  فـي  للدرا�شات  العربي  املركز  من  والوارد 

القاحلة )اأك�شاد( اإ�شافة لل�شنف املحلي جماح )51( خالل املو�شم ال�شتوي 

بجماح  الزراعية  البحوث  حمطتي  فـي   )2014-2011( اأعوام  لأربعة 
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2-15  اأداء حم�صول الدخن اللوؤلوؤي حتت ظروف مياه ال�صرف 

ال�صحي املعالـجة ثالثيا:

مت درا�شة اثنا ع�شر مدخال وراثيا ملح�شول الدخن اللوؤلوؤي حتت ظروف 

الري مبياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة ثالثيا فـي مو�شم ال�شيف لالأعوام 

عليها  احل�شول  مت  التي  النتائج  اأ�شارت  حيث  2014م،  و   2013 و   2012

الوراثية  املداخل  وبني  املياه  اأنواع  بني  معنوية  فروق  وجود  عدم  اإىل 

امل�شتخدمة كال على حدة. ومع ذلك مل يكن هناك اأي تفاعل بني اأنواع 

املياه فيما يتعلق بجميع اخل�شائ�ض التي مت درا�شتها ما عدا عدد اخللف 

فـي النبات. كما مل تظهر النتائج اأي تداخالت بني اأنواع املياه والأ�شناف 

بني  معنوية  فروق  هناك  باأن  وجد  حيث  ال�شفات،  جلميع  وال�شنوات 

تداخالت ال�شنوات ونوعي املياه بالن�شبة لوزن العلف الأخ�شر واجلاف. 

تربة  بدون  الزراعة  نظام  حتت  الـحلو  الفلفل  تقييم    16-2

)النظام املفتوح( فـي البيت املحمي املربد:

العامة  املديرية  التجربة خالل مو�شم )2014/2013( فـي  اأجريت هذه 

للبحوث الزراعية واحليوانية بالرمي�ض واأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود 

اأوزانها والإنتاجية فـي  فروق فـي عدد الثمار فـي املرت املربع ومتو�شط 

الأو�شاط الثالثة املختلفة.

فـي  الطماطم  اإنتاجية  على  املختلفة  الأو�صاط  تاأثري    17-2

البيت املحمي املربد حتت ظروف الزراعة بدون تربة )النظام 

املفتوح(:

اأجريت التجربة فـي البيوت املحمية املربدة حتت ظروف تقنية الزراعة 

با�شتخدام  الطماطم  اإنتاجية  لتقييم  املفتوح(  )النظام  تربة  بدون 

خم�شة اأو�شاط خمتلفة. اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروقات بني الو�شاط 

الزراعية املختلفة فيما يتعلق مبتو�شط   وزن الثمرة )جم( والإنتاجية 

.)
2
)طن/ للبيت 270م

العام  فـي  ال�شتوي  املو�شم  خالل  بالرمي�ض  الزراعية  البحوث  حمطة 

2014/2013م. اأ�شارت نتائج التحليل الح�شائي اإىل عدم وجود فروق بني 

الكلوروفيل  ون�شبة  )�شم(  النبات  بارتفاع  يتعلق  فيما  الرب�شيم  اأ�شناف 

وحا�شل وزن العلف الأخ�شر واجلاف )طن/هكتار(. غري اأن هناك فرقا 

معنويا كبريا بني اجلزات فيما يتعلق بارتفاع النبات )�شم( وحا�شل وزن 

العلف اجلاف )طن/هكتار(، �شوف يتم تكرار التجربة للمو�شم الثاين 

وفقا  خمتلفة  مواقع  فـي  وتنفيذها  والثبات  ال�شتقرار  لتحقيق  وذلك 

لتوفر كميات البذور.

ال�صرف  مياه  با�صتخدام  املختلفة  الري  نظم  مقارنة    14-2

حم�صول  من  ومكوناته  الإنتاج  على  ثالثيا  املعالـجة  ال�صحي 

الذرة الرفيعة:

اأجريت هذه الدرا�شة لتحديد تاأثري ثالثة نظم ري )تنقيط، �شطحي 

املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  با�شتخدام  ال�شطحي(  وحتت  )نافورة( 

2014م لعدد )9(  2013م و  ثالثيا ملح�شول الذرة الرفيعة خالل عامي 

جزات. اأظهرت النتائج التي مت احل�شول عليها عدم وجود فروق معنوية 

بني اأنظمة الري امل�شتخدمة بالن�شبة لرتفاع النبات )�شم( ووزن العلف 

الأخ�شر واجلاف )طن/هكتار(. 
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2-21  تقييم الأ�صناف الـجديدة للفا�صوليا فـي البيت املحمي 

املربد فـي الكامل والوافـي:

والوافـي  بالكامل  الزراعية  البحوث  حمطة  فـي  التجربة  هذه  اأجريت 

اأ�شناف  ثالثة  زرعت  حيث   .2014/2013 املو�شم  خالل  الأول  للمو�شم 

من الفا�شوليا. لوحظ عدم وجود فروقات بني اأ�شناف الفا�شوليا التي 

جرى اختبارها بالن�شبة جلميع القيا�شات. 

2-22  تاأثري املحاليل املغذية على اإنتاجية اخليار فـي حمطتي 

البحوث الزراعية بالرمي�ص و�صحار:

( فـي حمطتي البحوث 
2
اأجريت التجربة فـي بيوت حممية مربدة )270م

فرباير(  )نوفمرب-  عروتني  بواقع  و�شحار  الرمي�ض  فـي  الزراعية 

من  اثنني  ا�شتخدام  ومت   .2014/2013 املو�شم  خالل  يونيو(   - )مار�ض 

املحلولني  بني  فروقات  وجود  عدم  النتائج  اأ�شارت  املغذية.  املحاليل 

وال�شناف فـي حمطتي البحوث الزراعية فـي الرمي�ض و�شحار.

 

2-18  تقييم اأ�صناف الطماطم فـي اأو�صاط خمتلفة حتت تقنية 

الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( فـي البيت املحمي املربد 

الكامل خالل املو�صم 2014/2013م.

( حتت تقنية الزراعة 
2
اأجريت التجربة فـي البيت املحمي املربد )270 م

بدون تربة )النظام املفتوح( وا�شتخدم اثنني من الأو�شاط وهما ن�شارة 

بالن�شبة  الأ�شناف  فروقات بني  لوحظ وجود  النخيل.  و�شعف  اخل�شب 

لعدد الثمار ووزن الثمار، بينما مل يالحظ اأي فروق بني ن�شارة اخل�شب 

الو�شطني  الثمار وفيما يتعلق بالإنتاجية بني  النخيل فـي عدد  و�شعف 

فقد اأعطى ن�شارة اخل�شب اأعلى اإنتاجية.

بدون  الزراعة  تقنية  حتت  الطماطم  اأ�صناف  تقييم    19-2

تربة )النظام املغلق( فـي البيت املحمي غري املربد بالكامل:

حتت   )
2
م  270( املربد  غري  املحمي  البيت  فـي  التجربة  هذه  اجريت 

اأ�شناف  اأربعة  زراعة  مت  املغلق(.  )النظام  تربة  بدون  الزراعة  تقنية 

اإىل وجود فروقات فـي عدد الثمار / م2  اأ�شارت النتائج  من الطماطم. 

والإنتاجية )طن/ البيت املحمي( فـي الأ�شناف التي مت اختبارها.

2-20  تقييم الأ�صناف الـجديدة للفا�صوليا فـي البيت املحمي 

املربد فـي جماح و�صحار:

املحمي  البيت  فـي  الفا�شوليا  لزراعة  املنا�شبة  الأ�شناف  اختيار  يعد 

العديد  اإدخال  مت  وقد  واإقت�شادية.  ناجحة  لزراعه  الأوىل  اخلطوة 

منذ  بزراعتها  واأو�شيت  واخليار  احللو  الفلفل  الطماطم،  اأ�شناف  من 

للبحوث  العامة  املديرية  فـي  الأ�شناف  تقييم  خالل  من  الت�شعينات 

الزراعية  البحوث  التجربة فـي حمطتي  اأجريت  الزراعية واحليوانية. 

فـي كل من جماح و�شحار لثالثة اأ�شناف من الفا�شوليا. اأ�شارت النتائج 

اإىل وجود فروقات فـي الإنتاجية )طن/البيت املحمي( بني الأ�شناف فـي 

كال املو�شمني فـي املحطات املختلفة.
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3-  البحوث املنجزة مركز بحوث الرتبة واملياه:

3-1  ا�صتجابة ح�صي�صتي اللبيد والرودز مل�صتويات خمتلفة من 

مياه الري با�صتخدام نظام الري بالر�ص:

اأثبتت الدرا�شات ال�شابقة التي اأجريت فـي ال�شلطنة وبع�ض دول اخلليج 

الإنتاجية  حيث  من  الأعالف  من  غريها  على  الليبيد  ح�شي�شة  تفوق 

الرود�ض  حل�شي�شة  بديال  تكون  اأن  ميكن  حيث  املياه.  ا�شتخدام  وكفاءة 

والتي تزرع على نطاق وا�شع فـي �شلطنة عمان و وتت�شف بال�شتهالك 

احليواين  الإنتاج  بحوث  مركز  فـي  جتربة  تنفيذ  مت  للمياه.  العايل 

بالرمي�ض خالل الفرتة من 2012م واإىل 2014 م لدرا�شة تاأثري م�شتويات 

حل�شي�شة  املياه  ا�شتخدام  وكفاءة  اإنتاجية  على  الري  مياه  من  خمتلفة 

اأ�شارت النتائج اإىل اأن  الليبيد والرود�ض با�شتخدام نظام الري بالر�ض. 

اإنتاجية املادة اجلافة حل�شي�شة الليبيد و الرود�ض تتناق�ض مع انخفا�ض 

املياه  ا�شتخدام  وكفاءة  اجلافة  املادة  اإنتاجية  واأن  الري  مياه  كميات 

حل�شي�شة الليبيد كانت اأعلى من ح�شي�شة الرود�ض عند جميع م�شتويات 

مياه الري.

)�صنف  النخيل  اإنتاجية  على  الري  مياه  كمية  تاأثري   2-3

الري  نظام  با�صتخدام  املياه  ا�صتخدام  وكفاءة  الـخال�ص( 

بالتنقيط حتت ال�صطحي:

ال�شطحي  حتت  بالتنقيط  الري  نظام  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات  اأو�شحت 

)SDI( اأحد الطرق التي ت�شاهم فـي توفري مياه الري وحت�شني الإنتاجية 
و كفاءة ا�شتخدام املياه )WUE(. مت تنفيذ جتربة لدرا�شة تاأثري كمية 

نظام  با�شتخدام  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  و  النخيل  اإنتاج  على  الري  مياه 

حمطة  فـي  التجربة  تنفيذ  مت  حيث  ال�شطحي،  حتت  بالتنقيط  الري 

احل�شول  مت  التي  النتائج  اأ�شارت  والوافـي.  بالكامل  الزراعية  البحوث 

عليها فـي عام 2014م اإىل عدم وجود فروق معنوية فـي اإنتاجية النخيل 

عند الري بـ )100%( من الحتياجات املائية بنظام الري بالنافورة ونظام 

الري بالتنقيط حتت ال�شطحي.

2-23  جمع وحفظ املحا�صيل الأ�صلية:

املحا�شيل  اأ�شناف  جمع  2012م(  )�شبتمرب  الأوىل  املرحلة  خالل  مت 

بلغ  والتي  و�شمال(  )جنوب  ال�شرقية  حمافظتي  فـي  الأ�شلية  احلقلية 

ي�شل  والتي  البذور  لهذه  الوراثية  الأ�شول  عينة من   )118( اإجماليها 

عددها اإىل )20( حم�شول حقلي. فـي حني اأدت مهمة التجميع الثانية 

2013م اإىل جتميع )52( عينة من الأ�شول  التي متت فـي �شبتمرب عام 

وا�شتمرارا  تقريبا.  حقلي  حم�شول   )17( لبذور  ال�شناف  اأو  الوراثية 

لعملية التجميع فقد اأوفدت بعثات جتميع خالل مايو 2014م  اإىل وليات 

التجميع  مت  2014م  عام  �شبتمرب  وفـي  ظفار.  حمافظة  من  خمتلفة 

وينقل(.  �شنك  )عربي،  هي  الظاهرة  حمافظة  فـي  وليات  ثالث  من 

الأ�شناف  زراعة  فـي  للم�شاركة  اختيارهم  الذين مت  املزارعني  زيارة  مت 

املحلية. ومت اعتماد اإجراءات موحدة لعملية التجميع للموارد الوراثية 

املحا�شيل  جتميع  نطاق  واأ�شار  املحا�شيل.  هذه  من  املحلية  لالأ�شناف 

احلقلية واخل�شار اإىل وجود تنوع كبري فـي اأ�شناف املحا�شيل احلقلية 

بزراعتها لال�شتخدام  يهتم  يزال  الذي ل  الزراعي  املجتمع  فـي  املحلية 

حرارة  درجات  حتت  الثالجات  فـي  البذور  عينات  حفظ  ومت  املحلي. 

منخف�شة فـي املخترب بعد تنظيفها بعناية.
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4-2 درا�صة كفاءة الفرمونات املختلفة فـي جذب ح�صرة الـحمرية 

:Batrachedra amydraula Meyrick
مت جتربة كفاءة فرمونني فـي جذب احل�شرات الكاملة حل�شرة احلمرية. 

�شركة  من  املنتج  الفرمون  تفوق  الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأثبتت 

 .Russil IPM �شركة  بوا�شطة  من  املنتج  املفرمون  على   NovAgrica
اأثبت الفرمون املنتج من �شركة NovAgrica تفوقا على الفرمون املنتج 

.Russil IPM بوا�شطة �شركة

4-3  درا�صة و مراقبة طفيل احلوريات والبي�ص لـح�صرة دوبا�ص 

النخيل فـي قرية حرمت )بهالإ(:

ا�شتملت الدرا�شة على املعاينة احلقلية ملتابعة الن�شاط املو�شمي للح�شرة 

والطفيلني متزامنا مع الدرا�شة املخربية، وذلك مبتابعة تطور الإ�شابة 

بح�شرة الدوبا�ض على النخيل واإىل مراقبة الن�شاط املو�شمي لطفيلني 

م�شتويات  على  ذلك  تاأثري  ومدى  النخيل  دوبا�ض  ح�شرة  ي�شيبان 

تقنني  و  جتنب  ظل  فـي  عليهما  العتماد  اإمكانية  ومدى  الإ�شابة 

ا�شتخدام املبيدات الكيميائية فـي احلقل، واأو�شحت الدرا�شة باأن النتائج 

بالبيت  الـحلو  للفلفل  ال�صمادية  الحتياجات  تقدير    3-3

املفتوح  تربة  بدون  الزراعة  نظام  با�صتخدام  املربد  املحمي 

والرمل الـخ�صن كو�صط للزراعة فـي الأ�ص�ص البال�صتيكية:

مت تنفيذ التجربة فـي حمطة البحوث الزراعية بالرمي�ض خالل الفرتة 

من نوفمرب 2013م  اإىل ابريل 2014م كمو�شم اأول، اأظهرت النتائج عدم 

اأ�شارت  كما   ،NPK م�شتويات  بني  بالإنتاجية  معنوية  فروقات  وجود 

الثمار بني م�شتويات  اإىل عدم وجود فروقات معنوية فـي عدد  النتائج 

الأ�شمدة. كما مل تظهر التحاليل الكيميائية لأوراق و ثـمار الفلفل احللو 

فروقات معنوية فـي حمتواها من النيرتوجني و الف�شفور والبوتا�شيوم 

واملغني�شيوم، ما عدا الكال�شيوم فـي الثمار.

النيرتوجني  من  املثلى  ال�صمادية  الحتياجات  تقدير    4-3

والف�صفور و البوتا�صيوم للثوم املحلي:

مبحافظة  بهالء  بولية  املزارعني  اأحد  حقل  فـي  التجربة  تنفيذ  مت 

وذلك  2014/2013م  و   2013/2012 ال�شتاء  مو�شمي  خالل  الداخلية 

والف�شفــور  النيرتوجني  من  املثلى  ال�شمـــادية  الحتيـــاجـــات  لتقديـــر 

وجود  النتائج عدم  اأظهرت  الإنتاجية.  على  ذلك  وتاأثري  البوتا�شيوم  و 

فروقات معنوية فـي اإنتاجية الثوم )طن للفدان( بني م�شتويات الأ�شمدة 

الثالثة.

4-  البحوث املنجزة مبركز بحوث وقاية النبات:

4-1  تاأثري املبيدات املختلفة على ح�صرة الـحمرية

:Batrachedra amydraula
التو�شية  ومت  الآفة  هذه  �شد  احل�شرية  املبيدات  من  عدد  جتربة  مت 

با�شتخدام املبيدات ذات الكفاءة العالية فـي احلد من تاأثري احل�شرة على 

لتوفري  املبيدات  من  اأكرب  عدد  لتقييم  حاجة  هناك  كذلك  املح�شول. 

فـي مكافحة ح�شرة  قليلة  و�شمية  عالية  كفاءة  ذات  املبيدات  بدائل من 

احلمرية.
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الرتايكوجراما   T.evanescens تنخف�ض مبعدل الن�شف على بعد 2 

مرت من نقطة الإطالق على اأ�شجار الرمان.

4-5  درا�صة وتقييم طفيليات الذبابة البي�صاء و اآلية الإكثار 

الكمي:

الذبابة  على  النكار�شيا  طفيليات  كفاءة  لتقييم  الدرا�شة  هذه  تاأتي 

البي�شاء، على حما�شيل اخليار فـي البيوت املحمية. متت زراعة ثمانني 

)واحدة  املحمي  البيت  فـي  منف�شلتني  غرفتني  فـي  اخليار  من  �شتله 

اأعداد  اأن  ك�شاهد و الأخرى معاملة لإطالق الطفيل(. اأظهرت النتائج 

الذباب الأبي�ض كانت منخف�شة جدا فـي كال الغرفتني ال�شاهد واملعامل، 

نتائج  على  احلكم  ميكن  ول  الطفيليات  كفاءة  تقييم  ميكن  ل  لذلك 

التجربة ب�شبب اأن معدل الإ�شابة كان منخف�شا جدا.

با�صتخدام  الـحمرية  لآفة  البيولوجية  املكافحة  تقييم    6-4

طفيل الـجينيوز�ص الطفيل املحلي بال�صلطنة:

منذ عام 2008م حتى عام 2014م كانت هناك العديد من الدرا�شات من 

البيولوجية.  املكافحة  عوامل  من  كعامل  اجلونوز�ض  طفيل  ا�شتخدام 

ومت تطبيق التجربة فـي �شت مزارع فـي ولية بركاء مبحافظة جنوب 

واحدة/ اأنثى  مبعدل  الطفيل  اإطالق  اأن  النتائج  واأو�شحت  الباطنة، 

املكافحة  فـي  كعامل  كبريا  جناحا  اأعطى  النخيل  حقول  فـي  ال�شجرة 

احليوية �شد احلمرية، وهذه النتيجة ميكن اأن ت�شهم اأي�شا فـي تقليل 

ا�شتخدام املبيدات الكيميائية.

4-7  تاأثري امل�صائد الال�صقة ملعاجلة ذبابة النحل القاتلة:

اإ�شابة لهذه الذبابة على النحل فـي �شلطنة عمان فـي عام  اأول  �شجلت 

حول  البحثية  الدرا�شات  تنفيذ  فـي  البدء  ذلك  بعد  مت  حيث  2005م 

كيفية العالج ومكافحة هذا املفرت�ض. متت التجربة فـي مناحل ولية 

الر�شتاق وفـي مناحل متاأثرة بوجود هذه احل�شرة على اخلاليا املوجودة 

حتت ال�شيطرة فـي قرية حرمت بعيداً عن ا�شتخدام املبيدات الكيميائية 

من العام 2010م وحتى 2013م. اأما بالن�شبة للمو�شم احلايل وهو اجليل 

مراقبة  من  الوترية  نف�ض  على  م�شتمر  فالعمل  2014م  لعام  الربيعي 

للبي�ض  بالن�شبة  بها  املرتبطة  الطفيليات  و  للح�شرة  املو�شمي  الن�شاط 

واحلوريات واحل�شرات الكاملة فـي احلقل واملخترب.

4-4  تقييم ن�صاط طفيل الرتايكوجراما على خمتلف اأحجام 

اأ�صجار الرمان باجلبل الأخ�صر:

 ي�شتخدم طفيل الرتايكوجراما T. evanescens فـي مكافحة فرا�شة 

الرمان فـي اجلبل الأخ�شر خالل الأعوام الع�شرة املا�شية، ولقد لوحظ 

تتفاوت  واأنها  املو�شم،  خالل  التطفل  ن�شبة  تدين  الأخرية  الآونة  فـي 

اآخر وتتذبذب ب�شكل حاد خالل نف�ض املو�شم وفـي نف�ض  اإىل  من موقع 

اأحد  والأوراق(  الأغ�شان  )كرثة  لل�شجرة  العام  ال�شكل  وي�شكل  املوقع، 

على  للعثور  الالزم  الوقت  فـي  الطفيل  كفاءة  على  املوؤثرة  العوامل 

العائل امل�شتهدف؛ لذا من الأهمية درا�شة كفاءة طفيل الرتايكوجراما 

اأ�شجار  اأحجام  فـي خمتلف  العائل  فـي حتديد موقع   T.evanescens
بطفيل  التطفل  ن�شب  اأن  اإىل  الأولية  النتائج  واأو�شحت  الرمان. 
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وتقرح  الذبول  مر�ص  �صد  القرعيـات  اأنواع  بع�ص  تقييم    9-4

التاج با�صتخدام التطعيم:

اأظهرت النتائج اأن هناك بع�ض الفروق املعنوية بني كل من نباتات ال�شمام 

املطعمة وغري املطعمة. كما ان ال�شمام املطعم ازهر مبكرا باأ�شبوع قبل 

ازهار ال�شمام الغري مطعم ال ان الفرق مل يكن معنوي. 

حمليا  واملزروعة  امل�صتوردة  املحا�صيل  ومراقبة  ر�صد    10-4

للتاأكد من عدم اإ�صابتها مبختلف امل�صببات املر�صية:

امل�شتوردة م�شابة  الليمون  اأن جميع �شحنات  اأ�شارت التحاليل املخربية 

�شحنات  على  اأمرا�ض  عدة  ت�شجيل  مت  كما  البكتريي.  التقرح  مبر�ض 

دلت  فقد  امل�شتوردة  بالأ�شمدة  يتعلق  فيما  اأما  امل�شتوردة.  البطاط�ض 

التحاليل اأن جميع الأ�شمدة التي مت حتليلها خالل العام 2014م خالية 

من امل�شببات املر�شية احلجرية. 

ملكافحة الذبابة، مت التعرف على املفرت�ض فـي طور احل�شرة الكاملة. مت 

2013م و2014م ملكافحة احل�شرة  ا�شتخدام امل�شائد الال�شقة فـي عامي 

اإىل  اأدى  الال�شقة  امل�شائد  ا�شتخدام  اأن  النتائج  اأكدت  للنحل.  القاتلة 

تقليل الإ�شابة فـي اخلاليا واإعادة ن�شاطها. 

تدهور  ملر�ص  املتحملة/املقاومة  املاجنو  اأ�صناف  تقييم    8-4

اأ�صجار املاجنو:

اأ�شناف  اإجراء جتربة عدوى ا�شطناعية على �شتالت  2014م  مت خالل 

اأنواع الفطر. وفـي هذه  املاجنو املختلفة با�شتخدام عزلتيني من بع�ض 

التجربة مت اإجراء العدوى على )45( �شنف من اأ�شناف املاجنو املتوفرة 

نتائج  اأظهرت  ب�شحار.  الزراعية  البحوث  مبحطة  الوراثي  البنك  فـي 

حتليل التباين لأطوال الإ�شابة باملر�ض على اأ�شناف املاجنو مع وجود 

فروقات خمتلفة.
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91%. كما مت توزيع )226( ذكر  اإىل   %89 ن�شبة اخل�شوبة من  تراوحت 

الأخ�شر  واجلبل  الباطنة  ماعز  �شاللت  املربني من  على  بالغ حم�شن 

وال�شاأن العماين، وتوزيع )44( ذكر ماعز ظفاري حم�شن وراثيا ل�شفات 

التواأمة واخل�شوبة وذلك على املربني مبحافظة ظفار.

)الأبي�ص،  املحلى  الدجاج  ل�صاللت  الوراثي  التح�صني    3-5

البني، والأ�صود( با�صتخدام برامج النتخاب:

يركز برنامج التح�شني الوراثي فـي الدواجن املحلية ب�شكل رئي�شي على 

ا�شتنبطت من  والتي  والبني والأ�شود  الأبي�ض  الدجاج  مقارنة خطوط 

�شاللة الدجاج املحلى العماين. مت خالل عام 2014م اإنتاج عدد )1470( 

راأ�ض من الدجاج متثل )672( ذكر و )798( اأنثى؛ حيث مت توزيعها على 

احلظائر واأخذت القيا�شات لل�شفات املرغوبة.

�صمال  فـي  ال�صغرية  املجرتات  �صاللت  5-4  ت�صنيف وتو�صيف 

ال�صلطنة:

اأظهرت نتائج مو�شم 2014م فـي مركز بحوث الإنتاج احليواين بالرمي�ض 

5-  البحوث املنجزة مبركز بحوث الإنتاج الـحيواين:

�صمال  �صاللت  من  املحلية  لالأبقار  الوراثي  التح�صني    1-5

وجنوب ال�صلطنة:

2014م فـي مركز بحوث الإنتاج احليواين  اأظهرت نتائج مو�شم ولدات 

�شمال  اأبقار  �شاللة  من  مولود   )44( على  احل�شول  مت  انه  بالرمي�ض 

ال�شلطنة، وبلغ عدد الأبقار التي لقحت )63( بقرة فـي حني كانت الأبقار 

و�شل  بينما   )%75( اخل�شوبة  ن�شبة  بلغت  وقد  بقرة   )47( ولدت  التي 

متو�شط اإنتاج احلليب لأبقار �شمال ال�شلطنة )2٫45( كجم/يوم. اأما فـي 

2014م  اأعطى مو�شم ولدات   البحوث احليوانية ب�شاللة فقد  حمطة 

عدد )46( مولود من )69( اأم لأبقار جنوب ال�شلطنة حيث بلغت ن�شبة 

اخل�شوبة )67%(. بينما كان معدل اإنتاج احلليب 4٫65 كجم / يوم.

5-2  التح�صني الوراثي لل�صاللت املحلية من املاعز وال�صاأن:

فـي  2014م  عام  خالل  اأجريت  التي  البحثية  الأن�شطة  نتائج  اأظهرت 

حيث  مولود،   )890( عدد  على  احل�شول  قريات  وادي  بحوث  حمطة 
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الأعالف مما ي�شبب عجز فـي تلبية احتياجات احليوانات من العنا�شر 

الغذائية وبالتايل يوؤدي اإىل انخفا�ض كفاءتها الإنتاجية.

5-6-2  ت�صنيع القوالب العلفية:

املخلفات  من  امل�شنعة  العلفية  القوالب  ا�شتخدام  وتبني  ن�شر  بهدف 

الزراعية وال�شناعية كعلف تكميلي بديل للحيوانات املجرتة ال�شغرية 

فـي ال�شلطنة، قام فريق بحثي فـي مركز بحوث الإنتاج احليواين بالعمل 

على تطوير وتطويع هذه التقنية فـي ال�شلطنة من حيث اأجهزة الت�شنيع 

و  املجرتة.  للحيوانات  الإنتاج  اأنظمة  تالئم  التي  امل�شنعة  والرتاكيب 

يعترب هذا امل�شروع تعزيز للجهود الكبرية التي بذلت فـي فـي هذا املجال 

و التي متثلت فـي ا�شتغالل خملفات اأ�شجار النخيل واأ�شماك ال�شردين 

كبدائل علفية فـي تغذية احليوانات املجرتة خالل العقود ال�شابقة.

5-6-3  اأجهزة ت�صنيع القوالب العلفية 

فـي  املخت�شون  ال�شلطنة، فقد جنح  فـي  القوالب  تقنية  لغر�ض تطويع 

اأنه مت احل�شول على )220( مولود خالل هذا املو�شم اأجنبت من عدد 

)179( اأم حيث بلغت ن�شبة اخل�شوبة )85% و92% و%83(.

5-5  جمع وتداول ون�صر ال�صائل املنوي املنتج من �صاللت حملية 

حم�صنة وراثيا و�صاللت اأجنبية :

اأبقار  اإنتاج حوايل )10000( ق�شة �شائل منوي من  2014م  مت خالل عام 

فـي  الق�شات  هذه  من  بع�ض  ا�شتخدمت  حيث  ال�شلطنة،  وجنوب  �شمال 

بالرمي�ض  احليواين  الإنتاج  بحوث  مركز  فـي  املوجودة  الأبقار  تلقيح 

ال�شطناعي  التلقيح  على مراكز  منها  البع�ض  توزيع  كما مت  و�شالله، 

بال�شلطنة واملتبقي منها مت حفظه داخل البنك الوراثي اخلا�ض بق�شم 

التي مت  النتائج  اأ�شارت  ال�شائل.  النيرتوجني  التنا�شل وذلك فـي  بحوث 

احل�شول عليها اإىل اأن متو�شط حيوية احلركة للحيوانات املنوية املوجودة 

ال�شمال  لأبقار   )%71( بلغت  الذوبان  بعد  املجمد  املنوي  ال�شائل  فـي 

و)76%( لأبقار جنوب ال�شلطنة. بينما كان متو�شط احليوية فـي ال�شائل 

اإىل )83%( فـي حني  اأبقار �شمال ال�شلطنة  املنوي الذي مت جتميعه من 

اأنه و�شل فـي اأبقار جنوب ال�شلطنة اإىل )81%(. كما اأو�شحت اأن متو�شط 

ال�شطناعي  التلقيح  نتيجة  العام  هذا  امللقحة  لالأبقار  اخل�شوبة  ن�شب 

بلغ )88%( فـي اأبقار ال�شمال و )61%( فـي اأبقار جنوب ال�شلطنة. 

5-6  ا�صتخدام املوارد املحلية املتاحة لإنتاج علف مركز:

للمجرتات  تكميلي  كعلف  العلفية  القوالب  تقنية  تطوير    1-6-5

ال�صغرية فـي ال�صلطنة:

مت  للحيوانات  الغذائية  العليقة  فـي  الناجت  العجز  على  التغلب  لأجل 

العمل على توفري م�شدر علفي قليل الكلفة ي�شاهم فـي �شد هذا النق�ض 

وتعد  املعدنية.  والعنا�شر  الربوتني  وخا�شة  الغذائية  العنا�شر  فـي 

املجرتة  للحيوانات  التغذية  طرق  اف�شل  من  واحدة  العلفـية  القوالب 

ل�شتخدامها كعلف تكميلي وخا�شة فـي املناطق اجلافة التي تعاين من 

م�شادر  فـي  ونق�ض  ال�شنة  من  طويلة  ولفرتات  فقرية  مراعي  وجود 
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فرتة ما قبل الفطام كانت جيدة اإىل معتدلة. كما اأظهرت النتائج الأولية 

للدرا�شة اأن الأبقار املحلية من �شاللة �شمال ال�شلطنة ميكنها ال�شتجابة 

ب�شورة عالية اإىل م�شتويات عالية من التغذية وما زالت التجربة حتت 

الدرا�شة و�شتعر�ض النتائج لحقا.

6-  البحوث املنجزة مبركز بحوث ال�صحة الـحيوانية:

الدواجن  حلوم  فـي  الـحيوية  امل�صادات  متبقيات  م�صح    1-6

ب�صلطنة عمان:

الدواجن  حلوم  فـي  احليوية  امل�شادات  متبقيات  م�شح  م�شروع  يعترب 

ب�شالمة  عالقة  من  له  ملا  الهامة  امل�شاريع  من  ال�شلطنة  فـي  والبي�ض 

عام  امل�شروع احليوي  فـي هذا  العمل  بداأ  وقد  العامة.  وال�شحة  الغذاء 

2011م وي�شتمر حتى نهاية عام 2015م؛ حيث يتم فح�ض حلوم الدواجن 

والبي�ض ملعرفة تراكيز املتبقيات من امل�شادات احليوية امل�شتخدمة اأثناء 

فرتة الرتبية. خالل 2014م مت ا�شتالم املواد الكيميائية والت�شخي�شية 

العينات  وقد مت فح�ض  والنوعية(  )الكمية   ELISA لفحو�شات  الزمة 

اأن خطة  املجمعة واملخزنة ملعرفة تراكيز بع�ض امل�شادات احليوية، كما 

البحث تقت�شي جمع عينات اأخرى خالل عام 2015م. و�شيتم فح�ض هذه 

العينات با�شتخدام تقنية  ELISA ثم فح�ض هذه العينات بوا�شطة جهاز 

النتائج  مقارنة  يتم  وبعدها   HPLC/MS/MS الكروموتغرافـي  الف�شل 

ومطابقتها وحتليل تراكيز املتبقيات مع املراجع العاملية.

6-2  تق�صي حدوث مر�ص ال�صل فـي الـحيوانات املذبوحة فـي 

امل�صالخ فـي �صلطنة عمان:

للم�شروع  الالزمة  الت�شخي�شية  املواد  معظم  على  احل�شول  مت 

2014م(،  اأعوام )2011م -  والت�شخي�ض وجمع عينات من امل�شالخ خالل 

منها عدد  كان  عينة   )160( احليوانية  ال�شحة  بحوث  اإىل مركز  وردت 

بناء على وجود احلوي�شالت اخلا�شة  ال�شل  اإيجابية ملر�ض  )42( عينة 

باملر�ض فـي الأن�شجة وكانت باقي العينات �شلبية و�شيتم تاأكيد ال�شابة 

2015م  عام  وخالل  امليكروبيولوجية،  الفحو�شات  اجراء  طريق  عن 

ت�شنيع  وحدة  ت�شنيع  و  تطوير  فـي  احليواين  الإنتاج  بحوث  مركز 

القوالب العلفية حملياً من خالل اإحدى الور�ض املحلية وباأ�شراف فني 

من قبل الفريق البحثي باملركز و�شملت هذه املعدات اخلالط الأفقي و 

املكب�ض الهيدروليكي.

5-6-4  تراكيب القوالب العلفية:

رئي�شية  ب�شورة  تعتمد  ال�شلطنة  فـي  امل�شنعة  العلفية  القوالب  تراكيب 

ال�شاحلة  غري  التمور  وت�شمل  حملياً  املتوفرة  العلفية  امل�شادر  على 

التمور  اإنتاج  )25%( من  يقارب  ت�شكل مبا  والتي  الب�شري  لال�شتهالك 

فـي ال�شلطنة و اأ�شماك ال�شردين املجففة طبيعياً ونخالة القمح املنتجة 

حملياً واليوريا كم�شدر للنيرتوجني واأطيان البنتونايت واجلري احلي 

كمادة رابطة و كربيتات الكال�شيوم )CaSO4(. وبالإ�شافة لكونها كمادة 

املجرتة  احليوانات  حتتاجه  الذي  للكربيت  م�شدر  كذلك  فهي  رابطة 

عند ا�شتخدام اليوريا فـي تغذيتها. ميكن تدعيم بع�ض تراكيب القوالب 

بهدف  العلفية  واملح�شنات  والفيتامينات  املعدنية  بالعنا�شر  العلفية 

حت�شني كفاءتها التغذوية. 

5-7  تاأثري حالة الـج�صم على الأداء التنا�صلي لإناث املاعز املحلي:

مبركز  املحلي  املاعز  ل�شاللت  النامية  احليوانات  على  التجربة  بداأت 

2013م و  التزاوج عام  بالرمي�ض خالل موا�شم  الإنتاج احليواين  بحوث 

2014م من �شاللت املاعز املحلية. النتائج الأولية كانت م�شجعة وجيدة 

من ناحية تاأثري BCS على الأداء التنا�شلي للماعز املحلية.

5-8  ا�صتجابة الأبقار املحلية مل�صتويات عالية من التغذية:

عمان  �شلطنة  فـي  املحلية  الأبقار  �شاللت  على  الدرا�شة  هذه  اأجريت 

التي  البيانات  عمان(.  )جنوب  ظفار  و  ُعمان(  )�شمال  الباطنة  وهي 

املرباة فـي حمطتي  املحلية  الأبقار  اأداء  مت احل�شول عليها موؤخرا عن 

البحوث ب�شاللة والرمي�ض اأ�شارت اإىل اأن زيادة الوزن فـي العجول خالل 
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ملر�ص  وميكروبيولوجية  باثومورفولوجية  درا�صات    4-6

اللتهاب الرئوي فـي املجرتات ال�صغرية فـي �صلطنة عمان:

2011م بهدف درا�شة  مت البدء فـي تنفيذ هذه الدرا�شة اعتبارا من عام 

ال�شفة الت�شريحية و املر�شية لاللتهاب الرئوي فـي املجرتات ال�شغرية 

 )954( عدد  فح�ض  مت  حيث  املختلفة،  امل�شببات  عزل  مع  ال�شلطنة  فـي 

جثة ما بني مذبوحة ونافقة ملجرتات �شغرية خالل الفرتة من 2012م- 

البلوري  الرئوي  اللتهاب  مبر�ض  منها   )412( اإ�شابة  وتبني  2014م 

اأعلى  باأن  النتائج  اأو�شحت  كما  للمر�ض.  امل�شبب  وجاري حتديد وعزل 

الباطنة  جنوب  و  �شمال  حمافظتي  فـي  ظهرت  باملر�ض  اإ�شابة  ن�شبة 

فـي  املر�شية  الإ�شابات  اأقل  كانت  بينما  الداخلية،  حمافظة  يليهما 

حمافظتي الظاهرة وم�شندم.

وفح�شها  العينات  جمع  �شي�شتمر  2016م  عام  من  الأول  والن�شف 

وت�شخي�شها ميكروبيولوجيا وجزيئيا.

الدواجن  وبي�ص  لـحوم  فـي  واأنواعها  ال�صاملونيال  واقع    3-6

والتو�صيف الـجزيئي لها:

كعينة  وبي�ض(  )حلوم  )300(عينة  عدد  حتديد  مت  الدرا�شة  هذه  فـي 

واأ�شواق  وامل�شالخ  الدواجن  مزارع  من  جمعها  يتم  للم�شروع  م�شتهدفة 

التجزئة بحيث يتم زراعتها وعزلها فـي املنابت البكتريية اخلا�شة ومن 

اإجراء اختبارات الكيمياء احليوية وامل�شلية على البكترييا املعزولة  ثم 

والتو�شيف  ال�شاملونيال  لعزولت  احل�شا�شية  اختبارات  اإجراء  وكذلك 

اجلزيئي لها با�شتخدام تقنية تفاعل البلمرة املتعدد. بلغ عدد العينات 

التي مت جمعها )92( من مزارع الدواجن والبيئة املحيطة، ومت زراعتها 

وعزلها فـي منابت بكتريية خا�شة ومت اإجراء اختبارات الكيمياء احليوية 

وامل�شلية عليها لتاأكيد وجود اأنواع ال�شاملونيال بها. 
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الفصل السابع

الدراسات والبحوث وورش العمل 
السمكية
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الفصل السابع

الدراسات والبحوث وورش العمل السمكية

ال�شرتاتيجيات  خطط  عليها  تعتمد  التي  الركيزة  هي  البحوث  تعترب 

من  ال�شلطنة  فـي  القت�شادية  للتنمية  الواعد  ال�شمكي  القطاع  فـي 

وا�شتقرار  الغذائي  الأمن  وتعزيز  القومي  الدخل  فـي  م�شاهمته  حيث 

2014م  عام  �شهد  حيث  لل�شيادين؛  والقت�شادية  الجتماعية  احلالة 

زيادة  اإىل  تهدف  التي  العلمية  وامل�شاريع  الدرا�شات  من  العديد  تنفيذ 

وامل�شتهلكني  ال�شيادين  لدى  رفع اجلودة  ثقافة  ون�شر  ال�شمكي  الإنتاج 

ال�شمكي،  العماين  للمنتج  العاملية  العالمة  على  للمناف�شة  وامل�شدرين 

اأولت  كما  املجال.  فـي هذا  القطاع اخلا�ض لال�شتثمار  �شركات  ت�شجيع 

البحوث ال�شمكية جهوداً حثيثة فـي مراقبة املياه العمانية حت�شبا لأي 

ظواهر اأو م�شتجدات قد تطراأ عليها نتيجة اختالل التوازن البيئي مما 

من  اإجنازه  مت  ما  يلي  وفيما  ال�شمكي  الإنتاج  كميات  على  ينعك�ض  قد 

خالل املراكز البحثية ال�شمكية:-

البحرية  العلوم  مبركز  املنفذة  والبحوث  الدرا�صات  اأول: 

وال�صمكية

1-  الدرا�صات البيولوجية وتقييم املخزون ال�صمكي:

القيمة  ذات  الأ�صماك  م�صايد  تطورات  مراقبة  م�صــروع    1-1

القت�صادية فـي ال�صلطنة:

املهددة  الأنواع  م�شايد  تطورات  ومراقبة  ر�شد  اإىل  امل�شروع  يهدف 

اجليذر،  ال�شعري،  )الكنعد،  وهي  ال�شلطنة  مياه  فـي  اجلائر  بال�شيد 

ال�شيه، الكوفر و الفرنكة( وتاأ�شي�ض قاعدة بيانات ت�شتمل على تركيبات 

املخزون  تطورات  معرفة  من  لتمكن  البيولوجية  وال�شفات  الأطوال 

ال�شمكي امل�شتهدف واقرتاح تدابري الإدارة والتنمية امل�شتدامة وحمايته 

اأطوال  بيانات  جمع  على  امل�شروع  هذا  ويعتمد  اجلائر.  ال�شيد  من 

الأ�شماك امل�شتهدفة ب�شفة �شهرية من كافة مواقع الإنزال على امتداد 

الأنواع  اأطوال  بيانات خا�شة برتكيبات  و مت جمع  العمانية.  ال�شواحل 

امل�شتهدفة بلغت )8638( عينة من بحر عمان و )2896( عينة من بحر 

العرب بح�شب خطة امل�شروع خالل العام 2014م. 
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نتائج هذا امل�شروع احليوي مببلغ وقدره )231٫500( ريال عماين؛ وقد 

تو�شل البحث اإىل اأن اأ�شماك ال�شهوة وال�شقطانة ت�شتغالن ب�شكل كبري 

فـي حني ي�شري معدل ا�شتغالل ال�شدة والدريجة عند احلدود اَلمنة. 

التي توفرت خالل  البيانات واملعلومات  باأن كل  مع الخذ فـي العتبار 

ومن  لل�شيادين.  املوجه  الإر�شاد  برامج  تطوير  على  �شت�شاعد  امل�شروع 

التعاون  التدريب وتعزيز  امل�شروع  املعايري الذي مت حتقيقه خالل  اأهم 

كجهة  املركز  بني  تعاون  من  مت  ما  خالل  من  الوزارة  داخل  املوؤ�ش�شي 

منفذة ومراكز اإدارة الرثوة ال�شمكية فـي كل من دبا و�شاللة. 

2-  الدرا�صات البيولوجية للق�صريات والرخويات: 

املياه  فـي  املحاريات  ملوارد  ال�صتك�صافـي  امل�صح  م�صروع    1-2

ال�صاحلية الُعمانية:

الزراعية  التنمية  �شندوق  قبل  من  املمولة  البحثية  امل�شارع  من  يعد 

وال�شمكية، و ينفذ خالل الفرتة من مار�ض 2014م ولغاية فرباير 2016م. 

فـي  التجارية  الأهمية  ذات  املحاريات  اأنواع  درا�شة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

مياه ال�شلطنة من خالل درا�شة توزيعاتها اجلغرافية والزمانية ومعرفة 

العمانية، و  ال�شاحلية  املياه  فـي  بيئاتها  وحتديد  البيولوجية  �شفاتها 

بدول  الكنعد  اإنزال  ملراقبة  الإلكرتوين  النظام  برنامج    2-1

جمل�ص التعاون الـخليجي: 

يهدف الربنامج اإىل مراقبة تطورات م�شايد اأ�شماك الكنعد بدول جمل�ض 

التعاون اخلليجي كونه من املخازين القت�شادية امل�شرتكة وذلك لتقييم 

و�شعية م�شايدها، والتن�شيق مع دول املجل�ض حول النظم املثلى للحفاظ 

الوقت  فـي  املخزون  يعانيه  الذي  ال�شتنزاف  من  الكنعد  خمزون  على 

الراهن. ت�شتمل اخلطة على تنفيذ معاينات ميدانية فـي مواقع الإنزال 

للكنعد لدرا�شة تركيبات الأطوال امل�شتهدفة وطرق ال�شيد امل�شتخدمة 

وملعرفة مدى تاأثريها على املخزون. ومت تد�شني النظام الإلكرتوين فـي 

�شهر مايو 2014م، واأقيمت ور�شة عمـــــل تدريبية مبركز العلوم البحرية 

وال�شمكية للباحثني بدول املجل�ض واملتخ�ش�شني مب�شايد الكنعد وذلـــــك 

املوقــــع  عــــــرب  ا�شتــــخـــــــدامه  وطرق  الإلكرتوين  بالنــــظام  للتعريف 

 )kfpgcc.org.www( الكنعد(  اأ�شمـــــاك  معاينة  )برنامج  الإلكرتوين 

املخ�ش�ض لبيانات م�شايد الكنعد. 

ال�صاحلية  التونة  اأ�صماك  موارد  وا�صتغالل  اإدارة  م�صروع    3-1

فـي بحار ال�صلطنة: 

القت�شادية  القيمة  ذات  التجارية  الأ�شماك  من  التونة  اأ�شماك  تعد 

حالة  فهم  اإىل  امل�شروع  يهدف  و  والعاملي.  املحلي  امل�شتوى  على  العالية 

مت  حيث  عمان  �شلطنة  فـي  التونة  لأ�شماك  ال�شاحلية  املوارد  ا�شتغالل 

اأ�شماك  اأنواع  البيولوجية ملخازين  اإن�شاء قاعدة بيانات عن اخل�شائ�ض 

الدريجة،  ال�شقطانة،  التالية:-  النواع  التي ت�شمنت  ال�شاحلية  التونة 

ال�شهوة، ال�شده. كذلك مت حتديد موا�شم التكاثر والنفوق الكلي والنفوق 

الطبيعي والنفوق النا�شئ من عمليات ال�شيد. كما مت توفري معلومات 

عن الرتكيبة اجلينية لأول مرة وربطها باختالفات امل�شيد من امل�شايد 

التقليدية وجمع البيانات عن م�شايد اأ�شماك التونة ال�شاحلية وحتليلها 

خطة  تطوير  فـي  للم�شاعدة  وذلك  الإنتاج.  فائ�ض  طريقة  با�شتخدام 

منا�شبة لإدارة املوارد ال�شاحلية للتونة؛ حيث �شدر تقريٌر مف�شٌل حول 
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تقييم و�شعية خمزون الربيان من خالل تنفيذ عمليات م�شح للم�شايد 

م�شايد  على  املعدة  هذه  اأثر  وتقييم  القاعي،  اجلرف  �شبكة  با�شتخدام 

الربيان. وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن الأنواع الثالثة الرئي�شية املكونة 

مل�شايد الربيان واملتمثلة فـي الربيان الأبي�ض الهندي والربيان النمري 

والربيان الأبي�ض املنقط فـي حمافظة الو�شطى تتعر�ض لل�شيد اجلائر 

مرحلة  تخطت  قد   )%70( اإىل  و�شلت  التي  ال�شتغالل  معدلت  واأن 

التاأثري على النمو لتتعداه للتاأثري على الكميات املتوالدة والداخلة اإىل 

امل�سيد. 

3-  الدرا�صات البحثية للبيئة البحرية وعلوم املحيطات:

3-1  برنامج م�صح البيئة البحرية:

ينفذ الربنامج فـي حمافظات م�شقط و�شمال وجنوب الباطنة والو�شطى 

والفيزيائية  البيئية  التغريات  درا�شة  اإىل  ويهدف  ال�شرقية.  وجنوب 

ال�شمكية  املخازين  ديناميكية  على  توؤثر  التي  والحيائية  والكيميائية 

العوالق  اأنواع  درا�شة  اإىل  وتوزيعاتها اجلغرافية واملو�شمية. كما يهدف 

وت�شتمل  اجلديدة  الأنواع  وت�شجيل  وت�شنيفها  واحليوانية  النباتية 

قاعدة البيانات اخلا�شة بامل�شوحات البيئية على قراءات متوا�شلة منذ 

1990م، وياأتي هذا الربنامج لتعزيز قاعدة بيانات ر�شد التغريات البيئية 

املختلفة، بغية فهم اأ�شمل للظواهر الطبيعية فـي البحار العمانية. ومن 

و ت�شنيف جمموعة  و ترتيب  الربنامج فـي حتديد  ا�شهام هذا  املتوقع 

يرقات  و  بيو�ض  و  واحليوانية  النباتية  الدقيقة  احلية  الكائنات  من 

اأن حتليل البيانات الأحيائية و الفيزيائية و الكيميائية  الأ�شماك. كما 

ومقارنتها ببيانات الهائمات النباتية و احليوانية �شيوؤدي اإىل فهم اأو�شح 

اإن وجد - والتعرف على م�شببات  لأ�شباب اخللل فـي التوازن البيئي - 

ظاهرة حدوث التكاثر الطحلبي ال�شار واملعروف باملد. 

توفري بيانات عن الكتلة احلية والإنتاج امل�شتدام تتوزع مناطق الدرا�شة 

البيانات  توفري  فـي  �شي�شهم  حيث  ال�شاحلية،  املحافظات  جميع  فـي 

لبع�ض  ال�شمكي  بال�شتزراع  املعنية  ال�شتثمارية  للم�شاريع  الأ�شا�شية 

اأنواع املحاريات الهامة اقت�شاديا واملكت�شفة خالل هذا امل�شح. 

2-2  برنامج مراقبة تطورات م�صايد ال�صارخة: 

تعد ال�شارخة من املوارد احلية التجارية فـي بحر العرب والتي ت�شتدعي 

ال�شنوات  فـي  اإنتاجها  لنخفا�ض  نظرا  م�شايدها  تطورات  مراقبة 

املا�شية. ويعد برنامج مراقبة تطورات م�شايد ال�شارخة �شمن الربامج 

مار�ض  من  الأول  ال�شارخة  �شيد  مو�شم  فرتة  خالل  ينفذ  و  ال�شنوية، 

جنوب  و  الو�شطى  حمافظات  من  كل  فـي  عام  كل  من  اأبريل   29 حتى 

ال�شرقية و ظفار. 

حمافظة  فـي  الربيان  م�صايد  ومراقبة  م�صح  م�صروع    3-2

الو�صطى:

م�شروع م�شح ومراقبة م�شايد الربيان مبحافظة الو�شطى و يهدف اإىل 
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بتاأهيل وتعزيز القدرات الوطنية فـي جمال التقنية النووية للك�شف عن 

ال�شموم البحرية مبختربات مركز العلوم البحرية وال�شمكية، وتوفري 

معلومات الإنذار املبكر ملتخذي القرار واأ�شحاب العالقة.

4-  التجارب البحثية لتقنيات ومعدات ال�صيد البحري:

4-1  برنامج درا�صة بيولوجيا وديناميكية م�صايد �صفن ال�صيد 

ال�صاحلي:

ينفذ الربنامج خالل الفرتة )2014م - 2016م(، و يهدف اإىل ر�شد ودرا�شة 

التحديات التي تواجه �شفن ال�شيد ال�شاحلي، و درا�شة املوا�شفات الفنية 

لل�شباك اخلي�شومية القاعية وال�شطحية امل�شتخدمة فـي عمليات ال�شيد 

احلرفـي. كما يهدف اإىل درا�شة ديناميكية م�شايد الأ�شماك امل�شتهدفة 

ال�شخلي،  ال�شعري،  الفرنكة،  الكوفر،  ال�شيه،  )النزحة،  بالدرا�شة 

الهامور، احلبار، اخلردويل، ال�شافـي، ال�شال، النجرور، العندق( ومدى 

قاعدة  تكوين  واإىل  خمازينها،  على  امل�شتخدمة  ال�شيد  معدات  تاأثري 

بيانات حول م�شايد قطاع ال�شيد ال�شاحلي. هذه املعلومات �شت�شهم فـي 

اقرتاح النظم والقوانني التي ت�شاعد فـي ا�شتغالل وتنمية قطاع ال�شيد 

ب�شكل م�شتدام. 

البيئة  على  اأثره  تقليل  و  الأحمر  املد  مراقبة  م�صروع    2-3

البحرية و الرثوات ال�صمكية و ال�صحة العامة:

على  العمانية  ال�شواحل  مراقبة  برنامج  تطوير  اإىل  امل�شروع  يهدف 

واإىل  الأحمر.  املد  ظاهرة  على  الرتكيز  مع  واإدارتها،  الطويل  املدى 

تدعيم قاعدة بيانات ر�شد ظواهر املد الأحمر وتكاثر الطحالب ال�شارة 

اثر  من  التقليل  فـي  ي�شهم  مما  ال�شلطنة،  بحار  فـي  الأ�شماك  ونفوق 

تلك الظواهر على البيئة البحرية والرثوات ال�شمكية وال�شحة العامة 

مركز  وينفذه  العلمي  البحث  جمل�ض  من  ممول  وامل�شروع  للمجتمع. 

العلوم البحرية وال�شمكية بالتعاون مع جامعة ال�شلطان قابو�ض خالل 

الفرتة )2012م - 2015م(. و ت�شتمل خطة امل�شروع على مراقبة الظاهرة 

با�شتخدام اأجهزة ال�شت�شعار عن بعد و�شور القمار ال�شناعية بالإ�شافة 

اإىل ا�شتخدام طرق النمذجة العددية والتنبوؤ ملراقبة الزدهار الطحلبي 

فـي  ال�شمكية  املزارع  مواقع  وعلى  البحرية  البيئة  على  اآثاره  وحتديد 

فـي  النباتية  للعوالق  احليوية  ال�شميات  ر�شد  ت�شمل  كما  ال�شلطنة. 

ظواهر  اأثر  لتقليل  اإر�شادي  دليل  بعمل  امل�شروع  يقوم  كما  ال�شلطنة. 

امتداد  ال�شناعية على  واملن�شاآت  املياه  الحمر على حمطات حتلية  املد 

ال�شواحل العمانية.

3-3  برنامج اإعداد خمترب مرجعي للمد الأحمر فـي ال�صلطنة 

)OMA7001( التابع لوكالة الطاقة الذرية: 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  امل�شـــروع  هذا  تنفيذ  يتم 

فـي  مرجعي  خمترب  تاأ�شي�ض  اإىل  ويهدف  2012م-2015م،  من  للفرتة 

املخربية اخلا�شة  والتحاليل  البيئية  باملراقبة  يتعلق  ما  لكل  ال�شلطنة 

اإدارة  مل�شتقبل  بالن�شبة  اأهداف حمددة حا�شمة  ولتحقيق  الأحمر.  باملد 

حماية  �شاأنها  من  والتي  املنطقة،  فـي  ال�شار  الطحلبي  الزدهار  اآثار 

ال�شحة العامة وتاأمني �شالمة الغذاء. وحتقيقا لهذه الغاية وا�شتكمال 

الرائد  املخترب  هذا  لتاأ�شي�ض  والداعمة  الرامية  الوطنية  للجهود 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقوم  باملنطقة،  نوعه  من  والفريد 
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بواقع  والدريجة(  ال�شقطانه،  ال�شده،  )ال�شهوة،  وهي  الأربعة  التونه 

حتليل ثالثني عينة لكل نوع من كل منطقة وهي )دبا، م�شقط، م�شرية، 

اأ�شماك  لعينات  املتقدم  اجليني  امل�شح  طريقة  تطبيق  ومت  و�شاللة(. 

والتي من خاللها مت  عليها،  �شابقة  درا�شات  لعدم وجود  ال�شهوة فقط 

درا�شة الختالفات فـي اأعداد القواعد اجلينية ملناطق معينة فـي اجلني 

التكرار  توارث  طبيعة  وتو�شح   DNA النووي  احلم�ض  من  امل�شتخدم 

على  تعتمد  التي   RFLP ال�شريعة  التقنية  ا�شتخدام  مت  كما  املت�شل�شل. 

ا�شتخدام قطع اجلني بالإنزميات لدرا�شة التنوع اجليني لكل من اأ�شماك 

ال�شدة والدريجة وال�شقطانة، و تعتمد فكرتها على الرتكيز على جني 

قبل  اأخرى  درا�شات  فـي  له  م�شابهة  تطبيقات  على  احل�شول  مت  معني 

تطبيقه لدرا�شة الأنواع الثالثة من اأ�شماك التونة. و مت اعتماد املنطقة 

D-Loop فـي احلم�ض النووي للميتوكوندريا و قطعها بعدة اإنزميات.

5-2   برنامج درا�صة ال�صفرة الوراثية لأنواع املحاريات فـي املياه 

ال�صاحلية العمانية:

من  متعددة  لأنواع  الوراثية  ال�شفرة  حتديد  اإىل  الربنامج  يهدف 

املحاريات املتواجدة على طول ال�شواحل العمانية ابتداءا من �شهر ابريل 

2014م وملدة �شنتني. وهذا العمل البحثي �شيوؤدي اإىل ا�شتك�شاف �شفرات 

جينية جديدة مل ي�شبق ر�شدها فـي القواعد اجلينية العاملية من قبل، 

مما �شيعود باملردود العلمي البارز لل�شلطنة وفـي اإثراء قواعد البيانات 

اجلينية العاملية.

ال�صخور  ل�صارخة  الوراثية  ال�صفرة  درا�صة  برنامج   3-5

)Panulirus Homarus( فـي عمان واليمن:
تعد �شارخة ال�شخور اأحد الأنواع الهامة اقت�شاديا وامل�شتهلكة فـي جميع 

اأنحاء العامل، و تعد ال�شلطنة من اكرث الدول املنتجة وامل�شدرة لها. على 

قبل،  من  متوفرة  تكن  مل  النوع  لهذا  الت�شنيفية  احلالة  معلومات  اأن 

الندثار  من  ال�شارخة  على  احلفاظ  فـي  بالإ�شهام  الربنامج  ويهدف 

5-  الربامج والدرا�صات البحثية للتقنية الـحيوية:

ت�شاهم الدرا�شات اجلينية فـي اإدارة املخزون ال�شمكي من خالل حتديد 

درا�شة  يتم  �شوئه  وعلى  متعدد،  اأو  موحد  ملخزون  الوراثي  انتمائه 

تقديرات  فـي  وامل�شتخدمة  احلية  البحرية  للرثوات  الوراثية  ال�شفات 

املخزون ال�شمكي الهادفة لو�شع النظم والقوانني املنظمة ل�شيده ب�شكل 

باإجراء  اجلزيئية  للوراثة  احليوية  التقنية  خمترب  يقوم  و  م�شتدام. 

التحاليل اجلينية لالأنواع املدرجة فـي امل�شاريع البحثية املختلفة بغية 

ميثل  بذلك  وهو  اجلغرافـي،  وتوزيعها  خمازينها  بانتماء  التعريف 

امل�شداقية كمرجع ت�شنيفي للكائنات البحرية فـي املياه العمانية. وفيما 

يلي اأهم النتائج التي قدمها املخترب فـي امل�شاريع املنفذة.

التونة  لأ�صماك  الوراثية  الـجينات  درا�صة  برنامج   1-5

ال�صاحلية فـي �صلطنة عمان:

اأ�شماك  من  نوع  لكل  اجليني  التنوع  على  التعرف  الدرا�شة  ت�شتهدف 
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6-  الفعاليات وور�ص العمل للعام 2014م: 

6-1  ور�صة عمل حول عظمة الأذن لريقات الأ�صماك:

ذات  وهي  لالأ�شماك،  تاريخياً  و�شجاًل حياتياً  الأذن مرجعاً  تعد عظمة 

اهمية كربى لدرا�شة الرتكيبة العمرية للمخازين ال�شمكية وم�شاهمة 

ذلك فـي تنظيم م�شايدها. وعقدت الور�شة التي كان من اأبرز اأهدافها 

الأ�شماك،  لريقات  الأذن  عظمة  درا�شة  واأ�شاليب  طرق  على  التعرف 

الأذن  عظمة  ومعاجلة  ا�شتخراج  لتقنيات  املختربي  التدريب  مت�شمنة 

مبركز  2014م  فرباير   5-4 الفرتة  خالل  الور�شة  ونفذت  وقراءتها. 

ال�شلطان قابو�ض  البحرية وال�شمكية ومب�شاركة كل من جامعة  العلوم 

وجامعة �شتون بروك الأمريكية. وا�شتفاد من هذه الور�شة جمموعة من 

الباحثني والأخ�شائيني من املركز وجامعة ال�شلطان قابو�ض ومن دولة 

الكويت. 

6-2  ور�صة عمل تاأ�صي�ص قاعدة بيانات املخازين ال�صمكية:

فـي اإطار التعاون مع منظمة الفاو الدولية، نفذ مركز العلوم البحرية 

)اأوتر�ض(،  ال�شمكية  املخازين  بيانات  قاعدة  تاأ�شي�ض  م�شروع  وال�شمكية 

خالل  الدرا�شة  هذه  نفذت  الوراثية.  �شفرتها  على  بالتعرف  وذلك 

الفرتة مايو- يونيو 2014م. ومت اإيجاد ال�شفرة الوراثية لعدد 25 عينة 

5 عينات من كل منطقة )الدقم، �شلكوت،  من �شارخة ال�شخور بواقع 

الأ�شخرة، مرباط، وجنوب اليمن(. ونفذت التحاليل با�شتخدام اجلني 

 .Cytochrome Oxidase I )COI( املتواجد فـي املايتوكندريا

5-4 برنامج تطوير و تو�صيف بادئات تفاعل جينية 

)Microsatellite Primers( خــا�صة ل�صـارخـة ال�صـخـور
)Panulirus Homarus( العمانية:

وهو م�شروع م�شرتك بني وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية ومركز التميز 

عام  خالل  ونفذ  قابو�ض  ال�شلطان  بجامعة  البحرية  احليوية  للتقنية 

2014م. حيث هدف اإىل ا�شتحداث وتطوير بادئات تفاعل جينية منا�شبة 

املنت�شرة فـي احلم�ض   )Microsatellite( امليكرو�شتاليت  لت�شخيم مناطق 

اخلا�شة  اجليني  امل�شح  درا�شات  فـي  ل�شتخدامها  وذلك   ،DNA النووي 

بال�شارخة.
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اإىل  2014/5/17م  من  الفرتة  خالل  الهند  فـي  نفذ  والذي  الهند، 

من  الهدف  وكان  املركز.  بحارة  من  اثنان  خالله  تدرب  2014/7/19م. 

هذا الربنامج ك�شب اخلربة فـي جمال ت�شميم معدات ال�شيد والطالع 

على التكنولوجيا احلديثة فـي ا�شتخدام الأجهزة املالحية وامل�شاعدة فـي 

اأنواع عقد احلبال )العقدات(  عمليات ال�شيد، كما �شمل التدريب على 

البحرية.

6-6  دورة فـي تقنية حتليل �صميات العوالق البحرية النباتية 

RBA بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

دورة  تنفيذ  مت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التعاون  اإطار  فـي 

تدريبية فـي حتليل �شميات العوالق البحرية من قبل خرباء خمت�شون 

من الوكالة بح�شور الباحثني من مركز العلوم البحرية وال�شمكية فـي 

الفرتة من 11-15 مايو 2014م، وهدفت الدورة اإىل اك�شاب الأخ�شائيني 

العملية فـي كيفـية  املعلومات  املرجعي للمد الحمر  والفنيني باملخترب 

اأن�شجة  وعينات  البحر  مياه  عينات  فـي  احليوية  ال�شميات  عن  الك�شف 

فيها  ترتكز  التي  و  واملحاريات،  كالأ�شماك  البحرية  الكائنات  بع�ض 

ال�شموم البيولوجية اإثر عبور مياه البحر خاللها حينما تكون حمملة 

بالعوالق النباتية البحرية ال�شامة. 

ثانيا: الدرا�صات والبحوث املنجزة مبركز ال�صتزراع ال�صمكي

نظراً للتطور العاملي فـي تقنيات تربية الأحياء البحرية وا�شهامها الفعلي 

متكاماًل  مركزاً  ال�شلطنة  اأن�شاأت  فقد  للدول،  الغذائي  الأمن  دعم  فـي 

يعنى بتنفيذ الأبحاث والتجارب العلمية فـي جمال ال�شتزراع ال�شمكي 

ب�شقيه البحري والربي )تربية اأ�شماك املياه العذبة(. ويهدف هذا املركز 

ال�شلطنة وجذب  ال�شمكي وتر�شيخ جناحه فـي  اإىل الرتقاء بال�شتزراع 

الإ�شتثمار العاملي فـي هذا القطاع الواعد. 

فـي  امل�شتخدمة  والطرق  البيانات  قاعدة  حول  عمل  ور�شة  تنفيذ  مت  و 

اعداد البيانات وحقول القاعدة. ومت تنفيذ هذه الور�شة على مرحلتني 

فـي �شهري مايو ودي�شمرب 2014م و�شارك فـي الور�شة نخبة من اخلرباء 

والباحثني العمانيني باملركز. 

6-3  ور�صة عمل تقييم املخزون ال�صمكي :

نفذت هذه الور�شة فـي مركز العلوم البحرية وال�شمكية ملدة ا�شبوع فـي 

التفاهم  مذكرة  اإطار  فـي  2015/1/1م  اإىل  2014/12/28م  من  الفرتة 

اإىل  الور�شة  هدفت  التون�شية.  اجلمهورية  و  ال�شلطنة  بني  املوقعة 

وا�شتملت  احلية،  البحرية  الرثوات  وا�شتغالل  ال�شمكي  املخزون  تقييم 

على اجلانب النظري والعملي فـي التحليل البيولوجي واإدارة امل�شايد 

مركز  من  واملخت�شني  الباحثني  الدورة  هذه  من  وا�شتفادة  ال�شمكية. 

العلوم البحرية وال�شمكية.

كيفية  على  الـحرفيني  ال�صيادين  تدريب  عمل  ور�صة    4-6

ا�صتخدام الـخيوط العمودية: 

هدفت الور�شة التدريبية اإىل اإك�شاب ال�شيادين احلرفيني املهارات التقنية 

والتي  الإر�شاد  لربامج  املركز  من  وكدعم  احلديثة  ال�شيد  طرق  على 

العمودية،  اخليوط  با�شتخدام  احلرفـي  ال�شيد  قطاع  لتطوير  ت�شعى 

فـي  والعملي  النظري  اجلانب  على  ال�شيادين  تدريب  اإىل  بالإ�شافة 

كيفية جتهيز املعدة وكيفية ا�شتخدامها. ونفذت الور�شة فـي حمافظتي 

جنوب ال�شرقية و الو�شطى خالل �شهر اأبريل 2014م. حا�شر فـي الور�شة 

تفاعاًل  وال�شمكية، ولقت  البحرية  العلوم  باحثني عمانيني من مركز 

ايجابياً من ال�شيادين احلرفيني. 

ال�صاحلي  ال�صيد  طرق  ا�صتخدام  على  تدريبي  برنامج   5-6

والأعماق

جمهورية  مع  امل�شرتك  التعاون  �شمن  التدريبي  الربنامج  هذا  يندرج 
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العائمة  ا�صتزراع ال�صماك الزعنفية بالأقفا�ص  2-2  م�صروع 

مبحافظة م�صندم: 

يهدف امل�شروع اإىل توعية اجلمهور وبالأخ�ض فئة ال�شيادين املحليني 

مبحافظة  العائمة  الأقفا�ض  بوا�شطة  ال�شمكي  ال�شتزراع  باأهمية 

بالأقفا�ض  ال�شتزراع  تقنية  حتت�شن  اأن  املتوقع  من  والتي  م�شندم 

الكوادر  تدريب  اإىل  يهدف  كما  اأ�شا�شي.  ب�شكل  ال�شلطنة  فـي  العائمة 

املحلية على خمتلف مراحل امل�شروع بداأً من الإن�شاء وتركيب املزرعة 

القف�شية وانتهاء بح�شاد املنتج وت�شويقه. 

باأنظمة  تعمل  تغذية  وبارجة  عائمة  اأقفا�ض  املزرعة من )10(  تتكون 

احلوا�شيب واأجهزة وجم�شات ملراقبة منو الكائنات امل�شتزرعة. وتعمل 

البحرية  الزعنفية  الأ�شماك  من  طن   )200( تـــبلغ  اإنـتـــــاجـــية  بطاقة 

ممــــا ي�شاهـــم فـي تطـــويــــر ال�شتـــــزراع ال�شمــكي فـي حمافظة م�شندم، 

الوطني  القت�شاد  فـي  امل�شـــاهمة  و  ال�شمكي  الإنتـــاج  زيادة  بالتايل  و 

ب�شكل عام.

فـي  وامل�صتملحة  العذبة  املياه  ا�صتزراع  تنمية  م�صروع    1-2

تطبيق  الثانية:  )املرحلة  عمان  �صلطنة  فـي  الريفـية  املزارع 

تقنية ال�صتزراع الأحيومائي(:

للمزارعني  �شرورية  وت�شهيالت  خدمات  توفري  اإىل  امل�شروع  يهدف 

واملجتمع، وذلك عن طريق الرتقاء بال�شتزراع ال�شمكي و تر�شيخ جناحه 

فـي ال�شلطنة ورفع جودة املنتجات ال�شمكية و الزراعية و املحافظة على 

�شالمتها. كما يهدف اإىل اإنتاج حم�شول واحد من املرت املكعب من املاء 

اإىل خلق فر�ض  بالإ�شافة  نباتات عالية اجلودة.  و  اإنتاج خ�شروات  مع 

عمل و بيئة ا�شتثمارية لل�شباب العماين فـي قطاع ال�شتزراع ال�شمكي اأو 

القطاعات املرتبطة به )�شناعة الأعالف، والت�شويق( وبالتايل امل�شاهمة 

فـي تنمية الأ�شر الريفية، ومت تنفيذ خالل عام 2014م م�شروع جتريبي 

فـي مزرعتني فـي كل من حمافظة ال�شرقية وجنوب الباطنة وقد اأتت 

والربيان  النيلي  البلطي  �شمك  اختيار  مت  كما  جيدة.  بنتائج  التجربة 

النهري العمالق لإقامة هذا امل�شروع ومن اأهم نتائج هذه التجربة هو 

اإنتاج عدة انواع من النباتات من فواكه و خ�شروات مثل )اخل�ض، اخليار، 

الريحان، ال�شبانخ، الطماطم، اجلح و ال�شمام ال�شخري(.
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الرثوة  بحوث  مبركز  املنجزة  والبحوث  الدرا�صات  ثالثًا: 

ال�صمكية مبحافظة ظفار

3-1  م�صروع م�صح خمزون ال�صفيلح:

مت تنفيذ امل�شح ال�شنوي ملخزون ال�شفيلح العماين خالل الفرتة ما بني 

9 مار�ض اإىل 10 ابريل /2014م. واأهم نتائجه انخفا�ض متو�شط   كثافة 

خالل   
2
�شفيلح/م  )0٫20( اإىل   )0٫24( من  عموما  العماين  ال�شفيلح 

الأكرث  النخفا�شات  وكانت   )%15,8( قدره  بانخفا�ض  املا�شي،  العام 

اأهمية فـي حدبني و �شدح مبقدار )28%( و )19%(على التوايل مقارنة 

الكثافة.  فـي  اإيجابية  زيادة  �شدح  نتائج  اأظهرت  بينما  2013م،  بعام 

وانخف�شت كثافة ال�شفيلح العماين فـي حا�شك بن�شبة )7%(، فـي حني 

ارتفعت كثافة ال�شفيلح العماين فـي مرباط ارتفاعاً طفيفا بن�شبة اأقل 

من )2%(. وانخف�ض متو�شط كثافة ال�شفيلح العماين با�شتمرار على 

مدى الثالثة �شنوات املا�شية. بينما ارتفع متو�شط   طول ال�شدفة من 

)6٫1( اإىل )7٫5( �شم خالل العام املا�شي، ويعزى ذلك اإىل عدم وجود 

ل�صناعة  الأ�صماك  وزيت  م�صحوق  اإنتاج  تطوير  م�صروع    3-2

الأعالف ال�صمكية فـي عمان 

الغذائية  املركبات  فـي  املو�شمية  التغيريات  درا�شة  اإىل  امل�شروع  يهدف 

تقييم  اإىل  يهدف  كما  ال�شغرية.  ال�شطحية  الأ�شماك  فـي  وامللوثات 

الو�شع احلايل لكميات م�شحوق وزيت ال�شمك املنتجة وامل�شتخدمة فـي 

املزارع القائمة والعمل مع ال�شركات اخلا�شة لقرتاح الإجراءات الالزمة 

الإنتاج  لتطوير  اإىل و�شع خطة عمل  اأي�شا  ويهدف  اإنتاجهم.  لتطوير 

التجاري من امل�شاحيق و الزيوت ال�شمكية فـي �شلطنة عمان وذلك جلذب 

امل�شتثمرين للعمل فـي هذا القطاع.

ال�شمكية  العينات  وحتليل  جمع  من  الأن  حتى  امل�شروع  متكن  ولقد 

والعمل  وم�شندم.  وم�شقط  الو�شطى  حمافظات  من  لكل  امل�شتهدفة 

جاري لإجناز بقية الأعمال البحثية فـي هذا امل�شروع احليوي.
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وخالل عام 2014م مت تنفيذ م�شح خمزون ال�شفيلح، والذي يتطلب 

القيام بعمليات الغو�ض فـي مناطق الدرا�شة والتي ت�شمل على املنطقة 

واأعمال  واأبريل.  مار�ض  �شهري  �شربثات خالل  اإىل  مرباط  املمتدة من 

ال�شتزراع  ملحطة  التنفيذية  اخلطة  �شمن  البحرية  الأع�شاب  جمع 

مبرباط. اإنتاج الزريعة امل�شتخدمة فـي جتارب توطني ال�شفيلح العماين. 

وقد انتقلت حمطة ال�شتزراع من مرحلة اإنتاج واإكثار ال�شفيلح العماين 

اإنتاج ال�شفيلح ب�شكل جتاري. وكان  ب�شكل جتريبي واختباري اإىل طور 

فـي  اأما  �شفيلح   )300( يتجاوز  ل  ال�شابقة  الأعوام  فـي  املحطة  اإنتاج 

الوقت الراهن فقد ارتفع الإنتاج لي�شل اإىل حوايل )65000( �شفيلح.

جمال  فـي  الإ�شتثمار  على  الت�شجيع  اإ�شرتاتيجية  الوزارة  تبنت  كما 

الإ�شتزراع  قطاع  بتطوير  الوزارة  اهتمت  وقد  ال�شمكي،  الإ�شتزراع 

القيام  مثل  املجال  هذا  فـي  اجلهود  من  بالعديد  فقامت  ال�شمكي، 

هذا  لقيام  الأ�شا�ض  وفرت  والتي  املجال  هذا  فـي  العلمية  بالبحوث 

الن�شاط ب�شكل جتاري، والقيام بالعديد من الدرا�شات الإ�شرتاتيجية مع 

املنظمات الدولية مثل منظمة الفاو لتطوير قطاع الإ�شتزراع ال�شمكي، 

اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شمكي  لال�شتزراع  مواقع  وتخ�شي�ض  وحتديد 

احلكومية ذات الخت�شا�ض، واإ�شدار اأطل�ض باملواقع املنا�شبة لال�شتزراع 

ال�شمكي، وت�شكيل جلنة لال�شتزراع  ال�شمكي، واإ�شدار لئحة الإ�شتزراع 

ال�شمكي. توجد حاليا بال�شلطنة مزرعة جتارية واحدة لرتبية الربيان 

املحلي مبنطقة بنتوت بولية حموت، وقد اأنتجت فـي عام 2014م حوايل 

توجد  التكاملي،  الإ�شتزراع  لقطاع  وبالن�شبة  الربيان.  من  طن   )277(

واملواطنني  الوزارة  بني  بالتعاون  اإن�شاوؤها  مت  منوذجية  مزرعة   )11(

لتطوير  الوزارة  تنفذه  تنموي  م�شروع  من  كجزء  املزارع  هذه  اأ�شحاب 

قطاع الإ�شتزراع التكاملي. وقد انتجت هذه املزارع حوايل )5٫4( طن من 

انتج املفرخ الوحيد املوجود حاليا  ا�شماك البلطي فـي عام 2014م. كما 

لتفريخ ا�شماك البلطي بولية منح حوايل )1٫4( مليون زريعة.

و2013م  2012م  عامي  مع  وباملقارنة  2013م.  عام  خالل  �شيد  عمليات 

انخف�شت الأطوال املعيارية لل�شفيلح العماين )SL( اإىل اقل من )7(

�شم وذلك يعترب انخفا�شا كبرياً. كما اأظهرت امل�شوحات اأي�شاَ باأن �شغار 

ال�شفيلح العماين يعاين من اجتاها مماثال لنخفا�ض العداد باملقارنة 

مع عام 2013م.

3-2  ال�صتزراع ال�صمكي: 

العماين  ال�شفيلح  توطني  اإعادة  م�شروع  تنفيذ  فـي  املركز  اأ�شتمر 

مبحافظة ظفار مبحطة مرباط، بغر�ض درا�شة وتقييم اأ�شاليب توطني 

البقاء  ن�شب  حتديد  اإىل  بالإ�شافة  مبرباط  املفرخ  فـي  املنتج  ال�شفيلح 

باملحطة  دورية  اأعمال  تنفيذ  ويتم  املوطن.  لل�شفيلح  التكاثر  واإمكانية 

ب�شفة  واأوزان  لأطوال  قيا�شات  اأخذ  التايل:  النحو  على  مو�شح  وكما 

اأمهات ال�شفيلح  �شهرية لعينات جتارب ال�شفيلح ب�شكل م�شتمر، تهيئة 

للن�شج اجلن�شي لت�شتخدم فـي عمليات الإكثار والرتبية، وقيا�ض العوامل 

البيئية ملياه البحر ب�شكل يومي واإكثار الهائمات النباتية. 



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة 92



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
93وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

الفصل الثامن

الوقاية من األمراض واآلفات 
النباتية
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الفصل الثامن

الوقاية من األمراض واآلفات النباتية

الآفات  ت�شببها  التي  الأ�شرار  خف�ض  اإىل  الوزارة  م�شاعي  ا�شتمرت 

والتي  املختلفة  املحا�شيل  اآفات  مكافحة  برامج  با�شتخدام  املختلفة 

�شاهمت  وقد  التمر،  نخيل  ت�شيب  التي  والأمرا�ض  الآفات  اأهمها  من 

اإىل تكثيف طرق  هذه اجلهود فـي تقليل ال�شرر القت�شادي بالإ�شافة 

اأهم امل�شاريع  واأ�شاليب املكافحة املتكاملة وال�شديقة للبيئة، وفيما يلي 

التي مت تنفيذها عام 2014م:

1-  م�صروع الإدارة املتكاملة لآفات النخيل:

1-1  الإدارة املتكاملة ملكافحة دوبا�ص النخيل:

تعترب اآفة دوبا�ض النخيل من اأهم واأكرث الآفات احل�شرية انت�شار والتي 

احلوريات  تغذية  نتيجة  ال�شرر  وحتدث  ال�شلطنة  فـي  النخيل  ت�شيب 

على  ع�شلية  مادة  واإفرازها  النباتية  الع�شارة  على  الكاملة  واحل�شرات 

الأوراق والثمار والتي تتجمع عليها الأتربة والفطريات مما يوؤدي اإىل 

اإ�شعاف النخلة وتدهور اإنتاجيتها ومت خالل عام 2014م تنفيذ الآتي:

• م�شح ميداين دوري بكافة مناطق زراعة نخيل التمر بهدف حتديد 	

درجة الإ�شابة واملوعد املنا�شب للمكافحة.

• تخفي�ض ال�شرر دون احلد القت�شادي احلرج حل�شرة دوبا�ض النخيل 	

للر�ض  �شنوي  برنامج  خالل  من  حيازة   )1048( عدد  فـي  )املتق( 

التنمية  ومراكز  دوائر  تعزيز  مت  حيث  احل�شرة؛  ملكافحة  الأر�شي 

الزراعية بعدد )100( ماكينة ر�ض �شغط عايل لتنفيذ برنامج الر�ض 

�شنوية  م�شاحة  ملتو�شط  احل�شرة  مكافحة  فـي  �شاهم  وقد  الأر�شي، 

بلغت )3662( فدان، وذلك لتذبذب تعداد ن�شاط احل�شرة و انخفا�ض 

الإ�شابة.

• عام 	 خالل  النخيل  دوبا�ض  بح�شرة  الإ�شابة  معدل  انت�شار  لوحظ 

طرح  اإىل  قاد  مما  املالئمة  املناخية  الظروف  لتوفر  نظرا  2014م 

املتوقع  و من  النخيل  دوبا�ض  للر�ض اجلوي حل�شرة  مناق�شة عامة 

ر�ض حوايل )20( األف فدان خالل الفرتة )مار�ض- اإبريل 2015م(.
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املكافحة  برنامج  وت�شمن  وال�شمكية،  الزراعية  التنمية  �شندوق  من 

2014م تعزيزا لإمكانيات مراكز التنمية الزراعية باملحافظات من  لعام 

امل�شتاأجرة  النقل  وو�شائل  امليدانية  احلقلية  امل�شتلزمات  توفري  خالل 

امل�شح  عمليات  بكامل  للقيام  املالية  وال�شلف  املو�شمية  العمالة  وكذلك 

والعالج واإزالة النخيل امل�شابة ومتابعة امل�شائد الفرمونية طوال العام، 

وبالإمكان تلخي�ض نتائج الربنامج املنفذ خالل عام 2014م بالتايل:

• فـي 	 احلمراء  النخيل  �شو�شة  حل�شرة  املتكاملة  الإدارة  برنامج  جناح 

معاجلة النخيل امل�شابة و اإزالة النخيل �شديدة الإ�شابة فـي )166( 

مت  حيث  احل�شرة،  و�شرر  انت�شار  من  احلد  فـي  �شاهم  مما  قرية، 

معاجلة )6442( نخلة م�شابة، و اإزالة )1642( نخلة �شديدة الإ�شابة، 

وت�شري البيانات اإىل اأن و�شع الإ�شابة حتت ال�شيطرة؛ نتيجة جهود 

وامل�شايخ والر�شداء  الولة  ال�شعادة  اأ�شحاب  الوزارة وجتاوب مكاتب 

لتوعية خمتلف �شرائح املجتمع بخطورة هذه الآفة.

• جتديد وتو�شيل خدمة نقل البيانات و�شرائح الت�شال مل�شروع امل�شح 	

.)E-Dubas( الإلكرتوين للدوبا�ض

• تنفيذ عمليات اإر�شادية متنوعة بهدف توعية املزارعني للتقليل من 	

بالتو�شيات  واللتزام  املزرعة  بنظافة  والهتمام  املبيدات  ا�شتخدام 

البحثية للم�شاحات البينية للزراعة.

1-2  الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء:

اإىل  باأنواعها  اأ�شجار النخيل  ا�شترياد  تتلخ�ض فكرة الربنامج فـي منع 

ال�شلطنة، ومنع نقل ف�شائل النخيل من واإىل مناطق الإ�شابة وتكثيف 

للمراقبة  احلمراء  النخيل  �شو�شة  حل�شرة  اجلاذبة  امل�شائد  ا�شتخدام 

لكت�شاف  النخيل  لزراعات  الدورية  بامل�شوحات  القيام  وكذلك  والعالج 

امل�شاب منها بالآفة وعالجها واإزالتها ثم حرقها فـي حالة عدم اجلدوى 

خم�ش�شات  اعتمدت  وقد  والإر�شاد  التوعية  اإىل  اإ�شافة  العالج،  من 

بتمويل  الوزارة وكذلك  الربنامج من �شمن خم�ش�شات  لتنفيذ  مالية 
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2-  م�صروع الإدارة املتكاملة لآفات املحا�صيل الأخرى:

• ال�شيطرة على مر�ض بنما املوز، من خالل تبني حزمة من املعامالت 	

املتكاملة  الإدارة  برنامج  �شمن  الوقائية  الإجراءات  و  الب�شتانية 

�شحار  �شحم،  ال�شويق،  وليات  فـي  نفذ  والذي  املوز  بنما  ملر�ض 

املزارع  من  موز  ف�شيلة   )7000( اإزالة  الربنامج  ت�شمن  و�شاللة. 

امل�شابة فـي م�شاحة )103( فدان، وتعوي�ض املزارعني بعدد )7000( 

الربنامج  ا�شتمل  كما  حم�شنة.  اأ�شناف  ل�شتة  ن�شيجية  موز  ف�شيلة 

والذي ا�شتفاد منه ) 85( مزارعاً بنظام الدعم على عدد من التقنيات 

احلديثة )وحدات حممية، اأنظمة ري حديثة، حراثات يدوية، اأدوات 

وم�شتلزمات زراعية(. 

• على 	 الدقيقي  البق  لآفة  القت�شادي  احلد  دون  ال�شرر  تخفي�ض 

اأ�شجار الفافاي فـي حمافظة ظفار من خالل تنفيذ برنامج الر�ض 

1-3  مكافحة اآفات واأمرا�ص النخيل الأخرى:

• م�شيدة 	 اآلف   10( الأحمر  البلح  دبور  مكافحة  م�شتلزمات  توفري 

لتقليل  وذلك  مبيدات(  طن   10 خ�شبية،  م�شيد  األف   20 �شبكية، 

نحل  وخاليا  النخيل  ثـمار  على  احل�شرة  لهذه  القت�شادي  ال�شرر 

الع�شل. 

• والأدوات 	 للبيئة،  وال�شديقة  الآمنة  املبيدات  من  طن   )8( توفري 

وامل�شتلزمات احلقلية التي �شاهمت فـي احلد من ال�شرر القت�شادي 

حفارات  الغبار،  حلم  )احلمرية،  الأخرى  النخيل  واأمرا�ض  لآفات 

النخيل، و ذبول النخيل(.
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• حم�شول 	 على  املتاأخرة  اللفحة  مبر�ض  الإ�شابة  �شرر  من  احلد 

حمافظتي  وبالأخ�ض  ال�شلطنة  حمافظات  خمتلف  فـي  الطماطم 

�شمال وجنوب الباطنة، وذلك من خالل توفري املبيدات الكيميائية 

�شلة  للبيئة، كما ت�شمن الربنامج توفري )5000(  ال�شديقة  الآمنة 

بال�شتيكية جلني حم�شول الطماطم و )360( األف عبوة بال�شتيكية 

 )144( منه  ا�شتفاد  والذي  ت�شويقية  كرتونية  عبوة  األف   )300( و 

مزارع �شنويا خالل املو�شمني )2014/2013م، 2015/2014م(.

3-  م�صروع مكافحة اجلراد ال�صحراوي:

مت بنجاح ال�شيطرة على اأ�شراب اجلراد ال�شحراوي التي مت ر�شدها فـي 

الفرتة  خالل  الظاهرة  حمافظة  و  2014م،  عام  خالل  النجد  منطقة 

فدان.  األف   )21( وقدرها  اإجمالية  ومل�شاحة  2014م(،  يونيو   - )مار�ض 

فـي  بالتعاون مع نظرائهم  املخت�شون مبركز مكافحة اجلراد  قام  وقد 

اجلراد،  لبوؤر  وال�شتك�شاف  وامل�شح  الر�شد  عمليات  بتنفيذ  املحافظات 

ومن ثم توفري املبيدات الكيماوية املتخ�ش�شة ملكافحة اجلراد ومكائن 

فـي  اجلهود  تلك  �شاهمت  وقد  الالزمة،  واملعدات  وامل�شتلزمات  الر�ض 

الق�شاء على اأ�شراب اجلراد املهاجرة وبن�شبة جتاوزت )%95(.

منه  ا�شتفاد  والذي  للبيئة  وال�شديقة  الآمنة  باملبيدات  الوقائي 

)316( مزارع.

• ال�شيطرة على فرا�شة ثمار الرمان فـي قرى نيابة اجلبل الأخ�شر، 	

يت�شمن  والذي  للح�شرة  املتكاملة  الإدارة  برنامج  تنفيذ  من خالل 

 )200( بواقع  الرتايكوجراما  لطفيل  الإطالق  و  املحلي  الإكثار 

املحلي  التلينوم�ض  طفيل  ن�شاط  لتعزيز  �شنويا  طفيل  مليون 

امليكانيكة،  املكافحة  اإىل تطبيق  بالإ�شافة  للحد من �شرر احل�شرة، 

والعمالة  امل�شتلزمات  وتوفري  الإ�شابة  �شديدة  للبوؤر  والكيميائية 

ي�شتهدف  الذي  الربنامج  �شاهم  وقد  الربنامج.  لإجناح  املطلوبة 

حوايل )26( األف �شجرة رمان مزروعة فـي خمتلف قرى نيابة اجلبل 

والذي تقدر  الرمان  اإنتاج و جودة ثمار  فـي احلفاظ على  الأخ�شر 

قيمته الت�شويقية ال�شنوية بحوايل )2٫5( مليون ريال عماين.

• اأ�شجار الفاكهة ومكافحتها من خالل 	 خف�ض الإ�شابة لذبابة ثـمار 

توفـري )375( األف م�شيدة فرمونية وتوزيعها على )18750( مزارع 

األف  توزيع )250(  اإىل  بالإ�شافة  ال�شلطنة،  فـي خمتلف حمافظات 

الفريو�شية  لالأمرا�ض  الناقلة  احل�شرات  ملكافحة  ل�شقة  م�شيدة 

والفطرية فـي حما�شيل اخل�شر.
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الفصل التاسع

الصحة الـحيوانية
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الفصل التاسع

الصحة الـحيوانية

من  احليوانية  الرثوة  وحماية  رعاية  اهتمامها  ُجلَّ  الوزارة  تويل 

البنى  تطوير  على  وتعمل  وامل�شرتكة،  احليوانية  والأوبئة  الأمرا�ض 

والعالجية  والت�شخي�شية  الوقائية  البيطرية  اخلدمات  و  الأ�شا�شية 

�شحة  على  اإيجابا  ذلك  وانعكا�ض  احليوانية  الرثوة  �شالمة  ل�شمان 

و�شالمة املجتمع.

واجلدير بالذكر اأنه يعمل فـي خمتلف العيادات البيطرية ومنافذ احلجر 

البيطري واملحاجر البيطرية وامل�شت�شفى البيطري حوايل )183( طبيباً 

بيطرياً، وقد مت اعتماد م�شروع تنموي خالل اخلطة اخلم�شية الثامنة 

وبع�ض  احليوانية  لل�شحة  املرجعي  املخترب  واإن�شاء  وتو�شعة  لتاأهيل 

العيادات واملحاجر البيطرية وفقا للمخ�ش�شات املالية املعتمدة.

 )17( و  ثابتة،  بيطرية  عيادة   )68( يوجد  الأ�شا�شية  البنى  ففي جمال 

عيادة بيطرية متنقلة، بالإ�شافة اإىل مركز بحثي وخمتربين اأحدهما 

بيطري  وم�شت�شفى  احليوانية،  لل�شحة  ت�شخي�شي  والآخر  مرجعي 

مبحافظة ظفار حتت اإ�شراف وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ امل�شوحات وبرامج التق�شي الوبائي لالأمرا�ض 

املرتبطة  وخا�شة  ال�شلطنة،  حمافظات  ملختلف  وامل�شرتكة  احليوانية 

التنف�شية  الأو�شط  ال�شرق  ومتالزمة  النزفية  القرم  حمى  باأمرا�ض 

)فريو�ض كورونا( ومر�ض اإنفلونزا الطيور بالإ�شافة اإىل توفري الرعاية 

ال�شحية البيطرية من خالل عالج وحت�شني احليوانات �شد الأمرا�ض 

2014م جمموعة  احليوانية، وفـي هذا ال�شياق نفذت الوزارة خالل عام 

بالإمكان  والتي  الأمرا�ض  على  ال�شيطرة  توؤمن  التي  الربامج  من 

تلخي�شها على النحو التايل:

1- التح�صني والعالج للرثوة الـحيوانية:

لل�شحة  الوطنية  لال�شرتاتيجية  الأ�شا�شية  الركائز  اأهم  من  يعترب 

املعدية  الأمرا�ض  على  ال�شيطرة  اإحكام  اإىل  تهدف  التي  احليوانية 

والوبائية امل�شتوطنة والوافدة، والتقليل من اأ�شرارها وكذلك امل�شاهمة 

تطعيم  خالل  من  امل�شرتكة  الأمرا�ض  بع�ض  من  الإن�شان  حماية  فـي 

احليوانات �شد الأمرا�ض املختلفة؛ حيث مت ت�شكيل 25 فريقاً متخ�ش�شاً 

لتنفيذ برنامج التح�شني ال�شنوي وتدعيمه بكادر بيطري متواجد فـي 

العيادات البيطرية )جدول 1-9(.
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جدول )9-1( أعداد فرق التحصين فـي مختلف محافظات السلطنة وكوادرها الفنية

عدد العمالعدد الفنينيعدد الطباءعدد الفرقاملحافظة

4448�ض.ج الباطنة

3336الظاهرة

3336الداخلية

3336�ض. ج ال�شرقية

4448ظفار

2224م�شقط

3336الو�شطى

1212الربميي

2224م�شندم

120-من�شقية امل�شروع

25272750الإجمايل

امل�صدر: املديرية العامة للرثوة احليوانية.

البيطرية  واملعدات  واللقاحات  الأدوية  توفري  2014م  عام  خالل  ومت 

جميع  فـي  التح�شني  فرق  لكافة  التح�شني  بعمليات  للقيام  الالزمة 

وتنظيم  �شيارة   )25( عدد  توفري  اإىل  بالإ�شافة  ال�شلطنة  حمافظات 

دورات تدريبية للموظفني.

1-1  خدمات التح�صني:

اللقاحات  من  جرعة   )3٫136٫428( نحو  اإعطاء  2014م  عام  خالل  مت 

 - الأغنام   - املاعز   - )الأبقار  القت�شادية  املزرعة  حليوانات  املختلفة 

الإبل( للوقاية من الأمرا�ض الوبائية املختلفة وبلغ عدد مربي الرثوة 

م�شتوى  على  البيطرية  التح�شني  خدمات  من  امل�شتفيدين  احليوانية 

ال�شلطنة نحو 29٫662 مربي كما هو مبني فـي اجلدول )2-9(.
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جدول )9-2( إجمالي عدد الحيوانات المحصنة وعدد المستفيدين

عدد امل�صتفيديناإجمايل املح�صناملحافظةم

95٫7502٫604م�شقط1

972٫8748٫442�شمال وجنوب الباطنة2

620٫8406٫335�شمال وجنوب ال�شرقية3

423٫6893٫504الداخلية4

205٫3022٫031ظفار5

323٫1763٫231الظاهرة6

142٫3751٫631الو�شطى7

151٫825618م�شندم8

200٫5971٫266الربميي9

3٫136٫42829٫662املجموع 

امل�شدر: املديرية العامة للرثوة احليوانية

1-2  خدمات العالج:

احليوانات  من  راأ�ض   )1٫926٫224( نحو  عالج  2014م  عام  خالل  مت 

وبلغ عدد  املختلفة  الأمرا�ض  الإبل( �شد   - الأغنام   - املاعز   - )الأبقار 

ال�شلطنة  م�شتوى  على  البيطرية  العالج  خدمات  من  امل�شتفيدين  املربني 

نحو)240٫279( مربي كما هو مبني فـي اجلدول )3-9(.
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جدول )9-3( إجمالي عدد الـحيوانات المعالـجة وعدد المستفيدين

عدد امل�صتفيديناإجمايل املعالجاملـحــــــــــــافـــظــةم

65٫7696٫290م�شقط1

372٫25657٫076�شمال وجنوب الباطنة2

323٫39779٫894�شمال وجنوب ال�شرقية3

225٫25439٫888الداخلية4

350٫69423٫793ظفار5

148٫72415٫632الظاهرة6

168٫73810٫324الو�شطى7

153٫7193٫562م�شندم8

117٫6733٫820الربميي9

1٫926٫224240٫279املجموع 

1-  العيادات البيطرية الـحكومية:

اخلطرية  الأمرا�ض  من  العديد  احلكومية  البيطرية  العيادات  تعالج 

�شواء املعدية وغري املعدية املنت�شرة فـي جميع حمافظات ال�شلطنة ويبلغ 

م�شت�شفى  اإىل  بالإ�شافة  بيطرية  عيادة   )68( البيطرية  العيادات  عدد 

بيطري مبحافظة ظفار ، جدول )4-9(.
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جدول)9-4( العيادات البيطرية المتواجدة فـي واليات السلطنة

املحافظة
عدد

العيادات
الوليات والنيابات املتواجد بها العيادات

ال�شيب / قريات/ العامرات3م�شقط

�شمال وجنوب 

الباطنة

10
�شحار/الر�شتاق/�شنا�ض/لوى/�شحم/اخلابورة/ال�شويق/امل�شنعة /بركاء/وادي املعاول

11الداخلية
نزوى/اجلبل الخ�شر/�شمائل/بهالء/وادي قريات / اأدم /الغيظرانة/احلمراء/منح/اإزكي/بدبد

�شالله/ال�شان/زيك/حجيف /غدو/مدينة احلق/جبجات/ثمريت/طوي اأعتري/جوفا/13ظفار

�شهب اأ�شعيب/�شلكوت /�شليم 

�شمال وجنوب 

ال�سرقية

�شور/ابراء/بدية/امل�شيبي/�شمد ال�شان/�شناو/دماء والطائيني/الكامل والوافـي/جعالن/11

وادي بني خالد/الروي�ض

عربي / وادي العني /�شنت / ينقل / الوقبة /�شنك6الظاهرة

هيما / حموت / الدقم / اجلازر / م�شرية5الو�شطى

الربميي / حم�شة / ال�شنينة /الرو�شة4الربميي

خ�شب / بخا / دبا البيعة / مدحا / ليما5م�شندم

68عيـاده + م�شت�شفى بـيــطـري فـي ولية �شالله مبحافظة ظفارالـــمجـمـوع

2-  العيادات البيطرية الـخا�صة: 

الرثوة  قطاع  تنمية  فـي  هاما  دورا  اخلا�شة  البيطرية  العيادات  تلعب 

احليوانية بال�شلطنة؛ حيث يبلغ عددها )57( عيادة موزعة على خمتلف 

املحافظات، ويو�شح اجلدول )9-5( اأعداد العيادات اخلا�شة املوجودة فـي 

خمتلف حمافظات ال�شلطنة.

جدول )9-5( عدد العيادات البيطرية الخاصة الموجودة فـي مختلف محافظات السلطنة

الظاهرةالداخليةظفار
ال�صرقية

)�ص+ج(

الباطنة

)�ص+ج(
الإجمايلالو�صطىم�صقطالربميي

244122436257
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الداخلية - الظاهرة - م�شقط -  ال�شرقية، وعيادة لكل من حمافظات 

الربميي - م�شندم، وهناك )4( �شيارات قيد التجهيز.

4-  القوانني الـجاري اإعدادها فـي جمال ال�صحة الـحيوانـية: 

باحليوان  الرفق  قانون  	•
البيطري  الطب  مهنة  مزاولة  قانون  	•

البيطرية  امل�شتح�شرات  قانون  	•
الوبائية لالأمرا�ض  الوقائية  الإجراءات  قانون  	•

3-  العيادات البيطرية املتنقلة:

الوقائية  البيطرية  اخلدمات  مظلة  لتو�شيع  الوزارة  م�شعى  اطار  وفـي 

والعالجية وتوفري اخلدمة ملختلف القرى واملناطق اجلبلية والوديان 

العيادات البيطرية  الثابتة نفذت الوزارة م�شروع  العيادات  البعيدة عن 

بكافة  جمهزة  متنقلة  بيطرية  عيادة   )17( من  يتكون  والذي  املتنقلة 

امكانيات الت�شخي�ض والعالج والتح�شني لكافة الأمرا�ض وكذلك اجراء 

موزعة  �شيارة   )13( ت�شغيل  مت  حيث  للحيوانات،  املختلفة  اجلراحات 

على حمافظات ال�شلطنة املختلفة على النحو التايل؛ عيادتني لكل من 

حمافظة ظفار - حمافظتي الباطنة -  حمافظة الو�شطى - حمافظتي 
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الفصل العاشر

األنظمة الرقابية لجودة وسالمة 
المنتجات الزراعية والسمكية 
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الفصل العاشر

األنظمة الرقابية لجودة وسالمة المنتجات الزراعية والسمكية 

ل�شمان  والرقابة؛  الفح�ض  اأدلة  تطبيق  فـي  اهتماماتها  الوزارة  تكثف 

تتعلق  اأهمية  من  لها  ملا  وال�شمكية  الزراعية  املنتجات  و�شالمة  جودة 

تبذلها  التي  اجلهود  اأهم  اإبراز  وميكن  امل�شتهلكني،  و�شالمة  ب�شحة 

الوزارة فـي جمال جودة و�شالمة املنتجات الزراعية وال�شمكية خالل عام 

2014م فـي النقاط التالية: 

1-  املحاجر الزراعية والبيطرية: 

حلماية  الأ�شا�شية  اخلطوط  اأحد  والبيطري  الزراعي  احلجر  يعترب 

واملعدية  الوبائية  والأمرا�ض  الآفات  من  واحليواين  الزراعي  القطاع 

واحلد من انت�شارها.

�شواء  الزراعية واحليوانية  املنتجات  فـي فح�ض  بدور مهم  املحاجر  تقوم 

ال�شادر منها اأو الوارد، والتاأكد من خلو هذه املنتجات من الآفات والأمرا�ض 

وكذلك التاأكد من مدى �شالحيتها لال�شتهالك الآدمي وتتوزع املحاجر 

يبلغ عددها )15(  والتي  املنافذ احلدودية  فـي كافة  والبيطرية  الزراعية 

منفذ جوي، بري وبحري كما هو مو�شح بال�شكل )1-10(.

�شكل )10-1( عدد ومواقع املحاجر الزراعية واحليوانية
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الأ�شمدة. جودة  �شبط  ق�شم  	•
املبيدات. جودة  ق�شم  	•

املبيدات(. )متبقيات  الزراعية  املنتجات  جودة  �شبط  ق�شم  	•

املتكاملة  للمكافحة  والتطبيقية  البحثية  الربامج  تعزيز    -2

لالآفات الزراعية:

ا�شتخدام  بدون  الآفات  ملكافحة  بدائل  اإيجاد  اإىل  الربامج  هذه  تهدف 

املبيدات وذلك عن طريق ن�شر الأعداد الطبيعية لالآفات الزراعية وغري 

ف�شل  فـي  اإليها  التطرق  مت  والتي  املتكاملة  املكافحة  طرق  من  ذلك 

الوقاية من الآفات والأمرا�ض النباتية. 

4-  ال�صتخدام الآمن للمبيدات واملواد الكيميائية:

فـي   )GAP( اجليدة  الزراعية  للتطبيقات  الرائد  امل�شروع  تنفيذ  مت 

 )30( تاأهيل  بهدف  اأوىل  كمرحلة  الباطنة  وجنوب  �شمال  حمافظتي 

مزرعة للح�شول على �شهادة دولية معتمدة جتيز لها تداول منتجاتها 

تلك  �شالمة وجودة  و مبا ي�شمن  للخارج  ت�شديرها  و  ال�شلطنة  داخل 

املنتجات، عالوة على بناء القدرات الب�شرية من خالل حزمة متكاملة 

ا�شتفاد  والتي  واخلارجية  الداخلية  التطبيقية  التدريبية  الربامج  من 

منها )112( مزارع واأخ�شائي من العاملني بالوزارة. 

وخالل �شنوات اخلطة اخلم�شية احلالية مت ا�شتكمال البنية الأ�شا�شية 

للمحاجر الزراعية والبيطرية وتنفيذ حماجر زراعية وبيطرية جديدة 

بدورها  القيام  من  ومتكينها  كفاءتها  لرفع  القائمة؛  املحاجر  وتطوير 

فـي منع ت�شرب الأمرا�ض والآفات الزراعية العابرة للحدود على اأ�ش�ض 

املوقف  اإىل  التطرق  مت  وقد  هذا  املختربية،  بالنتائج  موثقة  علمية 

واجلديدة  القائمة  والبيطرية  الزراعية  املحاجر  لتطوير  التنفيذي 

بالف�شل اخلا�ض بالبنى الأ�شا�شية.

2-   م�صروع اإن�صاء خمترب ال�صحة النباتية:

مت النتهاء من اإن�شاء خمترب ال�شحة النباتية وجاري العمل على تاأثيثه 

�شيتوىل فح�ض وتقدير  والذي  الهامة  امل�شاريع  من  يعد واحداً  والذي 

الزراعية  والإر�شاليات  الزراعية  املنتجات  على  الزراعية  املبيدات  تاأثري 

غري املطابقة للموا�شفات القيا�شية واملعايري الدولية لل�شالمة والأمن 

العمود  هو  املخترب  هذا  يعترب  حيث  بها؛  املعمول  والقوانني  الغذائي 

الفقري لعمل املحاجر الزراعية وقد مت تنفيذه مب�شاحة اإجمالية تبلغ 

اأ�شا�شية متينة  بنية  اإىل توفري  األف مرت مربع، ويهدف  حوايل )146( 

عرب  الزراعية  الإر�شاليات  من  الوارد  لفح�ض  خ�شبة  علمية  وبيئة 

مثل  للغر�ض  املعدة  والإر�شاليات  ال�شلطنة  فـي  الزراعي  احلجر  منافذ 

بفح�ض  املخترب  �شيقوم  كما  والأب�شال،  والتقاوي  والبذور  ال�شتالت 

من  للتاأكد  الكيميائية   والأ�شمدة  املبيدات  اأنواع   خمتلف  من  عينات 

الع�شوية  الأ�شمدة   من  عينات  حتليل  وكذلك  مطابقتهاللموا�شفات 

للتاأكد من خلوها من الكائنات املمر�شة ال�شارة كالفطريات والبكترييا 

من  املرافق،  من  العديد  املخترب  و�شي�شمل  والنيماتودا،  والفريو�شات 

اأهمها:

ت�شخي�ض  وتتبعه متربات  الزراعية  الآفات  وت�شخي�ض  ق�شم فح�ض  	•
 - البكرتيا    - الفريو�شات   - احل�شرات   ( جمال  فـي  تخ�ش�شية 

النيماتودا - التقنية احليوية(.

البذور. �شحة  ق�شم  	•
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ن�شاط  فـي مزاولة  الراغبة  ال�شركات  زيارة خمازن  النتهاء من   8-8

ا�شترياد/ت�شدير املبيدات متهيا لإ�شدار الرتاخي�ض الالزمة.

ال�شالحية  املنتهية  املبيدات  من  طناً   )43( كمية  من  التخل�ض   9-5

املوجودة بخازن الوزارة وخمازن بع�ض �شركات القطاع اخلا�ض.

وحمافظة  الباطنة  حمافظتي  على  تفتي�ض  حمالت  تنفيذ  مت   10-5

م�شقط وحمافظة الربميي، ومت خالل عمليات التفتي�ض �شبط 

القانونية حيال  املبيدات املخالفة واتخاذ الجراءات  كميات من 

املخالفني.

طباعة دليل قانون املبيدات ولئحته التنفيذية ومت توزيعه على   11-5

�شركات ا�شترياد املبيدات.

6-  الرقابة ال�صمكية:

تعترب الرقابة على املوارد ال�شمكية من اأهم الآليات املتممة لإدارة قطاع 

الرثوة ال�شمكية والتي ت�شمن ا�شتدامة الرثوة البحرية. وت�شعى الوزارة 

للموارد  وفعالة  ناجحة  اإدارة  ل�شمان  الرقابي  العمل  لتطوير  دائما 

بالإ�شافة  املنظمة،  والت�شريعات  القوانني  �شن  خالل  من  احلية  املائية 

اإىل تدعيم الفرق الرقابية بالو�شائل واملعدات ال�شرورية لتنفيذ املهام 

املنوطة بهم.

ال�شيد  اأن�شطة  على  الرقابية  اجلهود  تكثيف  على  الوزارة  عملت  وقد 

احلرفـي والتجاري من خالل اجلولت الرقابية؛ حيث بلغ اإجمايل عدد 

على  احلرفـي  ال�شيد  فـي  الرقابية  الفرق  جلولت  امل�شجلة  املخالفات 

امتداد �شواحل ال�شلطنة من حمافظة م�شندم وانتهاًء مبحافظة ظفار 

الرقابية  الأعمال  تتم  ال�شيد حوايل )973( خمالفة. كما  وفـي موانئ 

ح�شيلة  وكانت  يومية  ب�شورة  احلدودية  املنافذ  عرب  ال�شادرات  على 

املخالفات باملنافذ احلدودية عام 2014م نحو )62( خمالفة كما هو مبني 

فـي اجلدول )1-10(.

5-  م�صروع اإدارة وت�صجيل املبيدات:

من  ويعترب  الوزارة  فـي  املبيدات  لإدارة  متكامل  برنامج  ت�شميم  مت 

قبل  من  العربية  البلدان  م�شتوى  على  الرائدة  الإلكرتونية  الربامج 

وت�شميم  املعلومات  تقنية  جمال  فـي  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإحدى 

البيانات والدرا�شات  اأكرب قدر ممكن من  الربامج و�شوف يحتوي على 

ال�شركات  لأعداد  امل�شتمر  التزايد  مع  متا�شيا  وذلك  واحلقلية  العلمية 

العاملة فـي جمال ا�شترياد اأنواع وكميات املبيدات اإىل ال�شلطنة و�شوف 

والتي  املبيدات  عن  وطنية  بيانات  قاعدة  اإيجاد  فـي  امل�شروع  ي�شاعد 

بدورها �شت�شاهم فـي تنظيم حركة ا�شتريادها وتداولها.

وفيما يلي عر�ص ملا مت تنفـيذه خالل عام 2014م:

جاري تن�شيب برنامج متخ�ش�ض لإدارة حركة ا�شترياد وتداول   1-5

وت�شنيع وت�شجيل املبيدات يتوافق مع متطلبات املرحلة احلالية 

والرجوع  وار�شفتها  البيانات  اإدخال  عملية  وي�شهل  وامل�شتقبلية 

اإليها عند احلاجة.

املبيدات  لتحليل  متخ�ش�شه  اجهزة  لتوريد  مناق�شة  طرح   2-5

واملتبقيات مما �شاهم فـي رفع جودة املبيدات والتاأكد من �شالمة 

املنتجات املطروحة لال�شتهالك فـي ال�شواق.

ال�شيطرة على حركة ا�شترياد وتداول املبيدات فـي ال�شلطنة.  3-5

باإدارة  املتعلقة  اللوائح  الكادر الوطني العامل على تنفيذ  تاأهيل   4-5

املبيدات.

ال�شركات  على  والتفتي�ض  الرقابة  فـي  التنمية  دوائر  كفاءة  رفع   5-5

واملزارع ل�شمان تداول املبيدات بالطرق الآمنة.

ال�شتخدام  باأهمية  املجتمع  �شرائح  خمتلف  لدى  الوعي  زيادة   6-5

الر�شيد والأمن للمبيدات.

البدء فـي م�شروع ت�شجيل املبيدات وقد بلغ عدد امللفات امل�شتلمة   7-5

)73( ملف ت�شجيل وجاري حاليا مراجعتها وا�شتكمال متطلبات 

الت�شجيل متهيدا لرفعها للجنة ت�شجيل املبيدات.



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
111وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

جدول )10-1( : نتائج الجوالت الرقابية على األنشطة السمكية المختلفة بالسلطنة خالل 2014م

املنافذال�صيد الـحرفـينوع املخالفة

52حيازة �شارخة خارج املو�شم

7حيازة �شارخة اأثناء املو�شم

-23�شيد ال�شارخة خارج املو�شم

-6�شيد/حيازة �شارخة حمملة بالبي�ض/�شغار

-0�شيد ال�شارخة مبعدات حمظورة

-19�شيد �شغار ال�شفـيلح

-24�شيد �شفـيلح خارج املو�شم

-0حيازة �شفـيلح خارج املو�شم

-34خمالفات ال�شفـيلح الخرى

-2�شيد/حيازة الروبيان خارج املو�شم

-2�شيد الروبيان بطرق غري حمظورة

224حيازة ربيان خارج املو�شم

-22عدم ا�شتخراج ترخي�ض مزاولة

-12ا�شتخدام قارب غري مرخ�ض

-2عدم جتديد الرتاخي�ض

-81عدم حمل الرتاخي�ض

-178عدم و�شع اللوحات على القوارب
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املنافذال�صيد الـحرفـينوع املخالفة

-23عدم و�شع اللوحات على ال�شفـينة

-4ا�شتخدام معدات �شيد ممنوعة

-0حيازة �شباك ممنوعة

-42ا�شتخدام �شباك ممنوعة

-12ت�شغيل عمالة وافدة

-54ا�شطياد فـي منطقة غري م�شرح بها

-10ا�شتخدام طرق واأ�شاليب �شيد ممنوعة )حتويط( 

-70عمالة وافدة بدون تراخي�ض

-189التحويط فـي غري الوقت املحدد

-2ا�شتخدام ادوات حتويط خمالفة

-33عدم ا�شتخراج ترخي�ض نقل وت�شويق

-9عدم جتديد ترخي�ض نقل وت�شويق

-6خمالفات ال�شغاوي

-6ا�شتخدام الدوابي فـي املواقع املحظورة

349خمالفة قرار تنظيم ال�شادرات

-78خمالفات اخرى )�شغاوي، مزاحمة،.....( 

97362املجموع

امل�صدر: املديرية العامة لتنمية املوارد ال�صمكية
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الثانية  املرحلة  خالل  مت  منتجاتها.  فـي  امليكروبي  التلوث  وم�شتوى 

للم�شروع تاأهيل وتطوير م�شانع جتفيف ومتليح ال�شماك فـي ال�شلطنة؛ 

من اجل الإرتقاء بال�شناعات التقليدية الوطنية ورفع م�شتواها لتواكب 

الذين  امل�شتهلكني  رغبات  مع  والتفاعل  للت�شنيع  احلديثة  الطرق 

يتطلعون اإىل منتجات اأمنة وذات جودة عالية. 

ومت خالل املرحلة الثانية تاأهيل )9( من م�شانع جتفيف ومتليح الأ�شماك 

من خالل تطبيق املعايري وال�شرتاطات الواردة فـي لئحة �شبط جودة 

والتدريب  التقنية  املعرفة  وتوفري  واملعدات  باملواد  ومدها  الأ�شماك 

للعاملني فـي هذا القطاع من اأجل حت�شني البنيه التحتية مل�شانع جتفيف 

ومتليح الأ�شماك ومراحل جتهيز وت�شنيع هذه املنتجات. و مت التحقق 

فـي  الفيزيائية  و  والكيميائية  الدقيقة  والحياء  امللوثات  م�شتوى  من 

املنتجات ال�شمكية املجففة واململحة، بالإ�شافة اإىل ن�شر وتطبيق مفاهيم 

�شبط اجلودة فـي ال�شناعات ال�شمكية املجففة واململحة.

�صل�صلة  واإدارة  واجلودة  ال�صالمة  نظم  م�صروع تطوير    2-1-7

التربيد فـي من�صئات جتهيز الأغذية البحرية فـي �صلطنة عمان 

الت�شدير  لزيادة فر�ض  املفتاح  البحرية  الأغذية  تعترب �شالمة وجودة 

اإىل الأ�شواق اخلارجية وخا�شة الأ�شواق الأكرث ربحا فـي اأوروبا واليابان 

املتحدة  والوليات  الأوروبي  الحتاد  اأ�شدر  وقد  ال�شمالية.  واأمريكا 

املنتجات  على  و�شوابط  �شروطاً  ت�شع  التي  ال�شارمة  اللوائح  واليابان 

ال�شمكية املنتجة وامل�شدرة من دول اأخرى لهذه البلدان.

مت البدء فـي هذا امل�شروع املمول من �شندوق التمية الزراعية وال�شمكية 

وتاأهيل  تقييم  اإىل  ويهدف  �شنوات.  لثالث  ي�شتمر  و  2014م  يناير  فـي 

)5( م�شانع لالأ�شماك التي اختريت بعناية من �شمن )14( م�شنعاً من 

الو�شع  تقييم  خالل  من  وذلك  ال�شلطنة.  فـي  معتمدة  الغري  امل�شانع 

وو�شائل  التحتية  والبنية  الأ�شماك  معاجلة  فـي  املتبعة  لالأ�شاليب 

7-  رقابة و�صبط جودة الأ�صماك:

ي�شعى مركز �شبط جودة الأ�شماك اإىل ن�شر وتعميق ثقافة �شبط اجلودة 

للم�شتهلك،  واأهميتها  ال�شماك  جتهيز  ول�شركات  العماين  لل�شياد 

بالإ�شافة اإىل تعظيم العائد املادي للمنتج حمليا اأو خارجيا عن طريق 

تعريفة بالطرق ال�شحيحة حلفظ الأ�شماك. ويركز على تقليل الفاقد 

خلو  من  والتاأكد  التربيد  واأدوات  الثلج  با�شتخدام  وذلك  ال�شيد  بعد 

املنتجات ال�شمكية من اأي ملوثات من خالل اإجراء التحاليل الكيميائية 

الإنزال  مواقع  اإىل  التفتي�شية  بالزيارات  ويقوم  بيولوجية.  وامليكرو 

الأغذية  و�شحة  اجلودة  ا�شرتاطات  تطبيق  ملراقبة  امل�شدرة  وال�شركات 

ال�شمكية. كما ا�شتحدث موؤخرا ق�شم خا�ض لدرا�شة الطفيليات املنت�شرة 

فـي املياه العمانية، وفيما يلي ما مت تنفيذه من خالل مركز �شبط جودة 

الأ�شماك لعام 2014م:

7-1  امل�صاريع البحثية التي نفذها املركز:

الأ�صماك  ومتليح  جتفيف  م�صانع  وتطوير  تاأهيل  م�صروع    1-1-7

فـي �صلطنه عمان- املرحلة الثانية 

القدمية  احلرف  من  عمان  �شلطنة  فـي  الأ�شماك  جتفيف  �شناعة  تعد 

املناطق  فـي  خ�شو�شا  العمانيون  من  كبرية  �شريحه  بها  يعمل  التي 

الكالت  من  )العوال(  املجفف  القر�ض  ويعد  ال�شلطنة،  من  ال�شاحلية 

التمليح  فـي  بدائية  طرق  وت�شتخدم  العمانيني.  لدى  املحببة  ال�شعبية 

والتجفيف وغريها مطابقة للممار�شات الت�شنيعية وال�شحية ال�شليمة 

وتعد  للتجفيف.  اأ�شا�شي  كم�شدر  ال�شم�ض  اأ�شعة  على  تعتمد  حيث 

اأ�شماك القر�ض )اجلرجور( اأكرث الأنواع التي يتم جتفيفها، بالإ�شافة 

ت�شدير  ويتم  واخلن وغريها.  واحلب�ض  وال�شردين  الربية  اأ�شماك  اإىل 

وت�شويق هذه املنتجات اإىل الأ�شواق املحلية والدولية. 

فـي م�شانع  للم�شروع معاجلة مواطن اخللل  الأوىل  املرحلة  مت خالل 

العمل  واأ�شاليب  التحتية  البنية  حيث  من  الأ�شماك  ومتليح  جتفيف 
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اإىل ر�شد الطفيليات فـي  2013م وي�شتمر لثالث �شنوات، ويهدف  العام 

م�شح  خالله  مت  املختلفة.  لالأمرا�ض  امل�شببة  وتلك  العمانية  الأ�شماك 

ومت  العمانية،  الأ�شماك  فـي  والطفيلية  البكتريية  الأمرا�ض  م�شببات 

ت�شكل  التي قد  الطفيليات  من  نوعاً  اكرث من )40(  الك�شف عن وجود 

�شلبا  توؤثر  التي  تلك  و  العمانية  ال�شماك  �شالمة  و  خطرا على �شحة 

من  اأكرث  فـي  جودتها  و  العمانية  لالأ�شماك  ال�شتهالكية  القيمة  على 

)700( عينة من الأ�شماك. وبالإ�شافة اإىل ذلك يدر�ض امل�شروع ظواهر 

الت�شوهات اخللقية والتعرف على ا�شبابها.

7-1-5  درا�صة ور�صد احلدود الق�صوى ملحتوى املعادن الثقيلة فـي 

الأ�صماك املجففة 

يهدف امل�شروع اإىل درا�شة الرتاكيز العليا للمعادن الثقيلة فـي الأ�شماك 

معدل  لإيجاد  الطازجة  الأ�شماك  من  مبثيالتها  مقارنة  املجففة 

الفقد)Dilution Factor(، واإن نتائج امل�شروع �شت�شهم فـي اإيجاد احلدود 

الق�شوى ملحتوى املعادن الثقيلة فـي الأ�شماك العمانية.

7-2  الفعاليات وحلقات العمل املنفذة خالل عام 2014م:

جودة  و�صبط  �صالمة  حول  الدويل  املوؤمتر  فـي  امل�صاركة    1-7-7

الأغذية البحرية ونظم التتبع مبجموعة من البو�صرتات والن�صرات 

والكتيبات العلمية ميكن و�صع عناوينها كالتايل:

البحرية.  الأحياء  فـي  البكتريي  التنوع  بو�شرت  	•
والأمن  البحرية  الأحياء  ل�شحة  الوطنية  املراقبة  تطوير  بو�شرت  	•

البيولوجي. 

البحري  الربيان  فـي  البي�شاء  البقع  فريو�ض  عن  الك�شف  بو�شرت  	•
الطبيعي وامل�شتزرع واملتداول فـي الأ�شواق العمانية.

ف�شيلة  من  ال�شريطية  الديدان  من  نوع  تواجد  ظاهرة  بو�شرت  	•
الرتيبانورينكا فـي اأ�شماك ال�شدة من البحار العمانية.

والتلوث  الدقيقة  بالأحياء  التلوث  م�شتوى  من  والتحقق  ال�شالمة 

الكيميائي والفـيزيائي فـي منتجاتها ال�شمكية. 

املنتجات  و�شالمة  بجودة  املتعلقة  البيانات  جمع  على  التقييم  واعتمد 

احلرارة  درجة  وتاأثري  التربيد  �شل�شة  نظام  فاعلية  درا�شة  و  ال�شمكية، 

املنخف�شة على اجلودة من حلظة ا�شطياد الأ�شماك اإىل مناطق الإنزال 

اإىل  واأخريا  امل�شانع  اإىل  و�شولها  حتى  والنقل  ال�شحن  �شيارات  اإىل 

اأ�شواق الأ�شماك، وحتديد النقاط احلرجة )CTPs( على طول �شل�شلة 

الدعم  تقدمي  �شيتم  النتائج  على  وبناء  البحرية.  الأغذية  اإنتاج  خط 

الفني والتو�شية باملمار�شات التي يجب اإتباعها فـي امل�شانع وفق لئحة 

�شبط جودة الأ�شماك )2009/12( مثل اتباع ممار�شات الت�شنيع اجليدة 

مراقبة  واإجراءات   ،)GHP( اجليدة  النظافة  وممار�شات   ،)GMP(

ال�شرف ال�شحي )SCP(، ونظام تتبع النقاط احلرجة وحتليل املخاطر 

من  للم�شانع  الالزمة  املعدات  توفري  اإىل  بالإ�شافة  هذا   .)HACCP(

امل�شانع  تطوير  و  اجلودة،  وعالية  اآمنة  �شمكية  منتجات  ت�شويق  اأجل 

لت�شبح من امل�شانع املعتمدة فـي ال�شلطنة. 

فـي  البحرية  للطفيليات  الـحيوي  التنوع  كتاب  م�صروع    3-1-7

البحار العمانية 

�شلطنة  اأ�شماك  فـي  املائية  الطفيليات  انواع  ح�شر  اإىل  امل�شروع  يهدف 

البحرية.  البيئة  فـي  واهميتها  املائية  بالطفيليات  التعريف  و  عمان، 

من  نوعاً   )38( من  اكرث  الوىل  ن�شخته  فـي  الكتاب  ي�شم  ان  يتوقع  و 

الطفيليات املائية التي مت الك�شف عنها من خمتلف الأ�شماك العمانية 

ال�شطحية و القاعية فـي الفرتة ما بني )2009م-2015م(.

7-1-4  م�صروع تطوير املراقبة الوطنية ل�صحة الأحياء البحرية 

والأمن البيولوجي فـي �صلطنة عمان 

امل�شروع املمول من جمل�ض البحث العلمي منذ  توا�شل العمل فـي هذا 
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عمليات التداول، ويحتوي املركز على عدد من املختربات املتخ�ش�شة مع 

اأجهزة متطورة ملختلف التحاليل والتي يتم تنظيم العمل بها با�شتخدام 

نظام اإدارة املعلومات املخربية LIMS، مع خطط املركز لعتماد املوا�شفة 

العاملية )17020/17025(. 

اإ�شتال م )41( عينة لتحليل الطفيليات وذلك لدرا�شة امل�شببات  كما مت 

كودوا  لطفيل  ت�شجيل  ومت  امل�شتلمة  ال�شمكية  للعينات  املر�شية 

العمانية  املياه  فـي  مرة  ولأول  الطفيليات  خمترب  فـي  اأمامين�شي�ض 

وكت�شجيل مل�شيف جديد وموقع جديد.

جدول )10-2( أنشطة المركز المنجزة خالل عام 2014م

العددالنوعية / املوقعالن�صاط

الزيارات 

امليدانية

36م�شانع جتهيز الأ�شماك

10م�شانع الثلج والتربيد

22الأ�شواق واملحالت التجارية

23مواقع النزال

8مراكز ال�شتزراع ال�شمكي

التحاليل

843التحاليل الكيميائية

189التحاليل الفيزيائية

395حتاليل الحياء الدقيقة

74حتاليل القيمة الغذائية

41حتاليل الطفيليات املر�شية

ان�شطة 

متنوعة

16درا�شة ت�شاميم م�شانع الأ�شماك والثلج

7تدريب ودرا�شة نظام الها�شب لل�شركات

42زيارات تقييم ان�شطة امل�شانع

1,706ال�شهادات الت�شديرية ال�شادرة

بو�شرت تاأهيل وتطوير م�شانع جتفيف ومتليح الأ�شماك.  	•
واإجنازات خمترب علوم الطفيليات فـي مركز  وان�شطة  مهام  بو�شرت  	•

�شبط جودة الأ�شماك.

الديدان  لريقات  والإيكولوجية  البيولوجية  اخل�شائ�ض  بو�شرت  	•
ال�شريطية التي ت�شيب اأ�شماك الأ�شخلي فـي املياه العمانية.

البكتريي.  التكاثر  بعنوان  كتيب  	•
املنتقلة عن طريق الأغذية واملاء. الفريو�شات  كتيب  اإعداد  	•
العنقودي الذهبي. املكور  ب�شموم  الغذائي  الت�شمم  من�شور  	•

الأ�شماك. تذويب  طرق  من�شور  	•

تعترب الأ�شماك من الأغذية املهمة للم�شتهلك نظرا لقيمتها الغذائية، 

ل�شرتاطات  ومطابقته  ال�شمكي  املنتج  جودة  على  الوزارة  من  وحر�شا 

اجلودة وال�شحة العامة فقد حر�شت الوزارة على التزام امل�شانع و�شركات 

الت�شنيع ال�شمكي مبعايري اجلودة ولئحة �شبط جودة الأ�شماك وذلك 

اإىل  بالإ�شافة  املختربية  والتحاليل  التفتي�شية  اجلولت  خالل  من 

تقدمي الدعم الفني لتلك امل�شانع بوا�شطة املخت�شني باملراكز البحثية. 

وخالل عام 2014م قام املخت�شون فـي ق�شم رقابة نظم اجلودة بزيارات 

متعددة ملن�شاآت الإنتاج ال�شمكي للتاأكد من تطابق موا�شفاتها مع اأحكام 

لئحة �شبط جودة الأ�شماك 2009/12م.

7-3 الأن�صطة العتيادية التي قام بها املركز خالل العام 2014م:

حلقات  خمتلف  على  بالإ�شراف  الأ�شماك  جودة  �شبط  مركز  يقوم 

الإنتاج ال�شمكي ملتابعة مدى تطبيق اأحكام لئحة �شبط جودة الأ�شماك 

جدول  ال�شمكية  املنتجات  وجودة  ب�شالمة  تعنى  والتي  )2009/12م( 

املن�شاآت  خمططات  باعتماد  باملركز  املخت�شون  يقوم  حيث   ,)2-10(

الرقابة  اأعمال  تتم  وكمتابعة  بها،  العاملني  وتاأهيل  املختلفة  ال�شمكية 

والتفتي�ض على خمتلف املن�شاآت ال�شمكية، بالإ�شافة اإىل ا�شتقبال وحتليل 

فـي  امل�شتخدم  والثلج  واملاء  ال�شمكية  املنتجات  من  العينات  خمتلف 
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إدارة واستخدام األراضي الزراعية 
وحمايتها
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الفصل الحادي عشر

إدارة واستخدام األراضي الزراعية وحمايتها

1-  م�صاحة الأرا�صي الزراعية املتاحة وامل�صتغلة:

اأو�شحت نتائج امل�شح التف�شيلي للرتبة فـي ال�شلطنة، وا�شتناداً للدرا�شة 

منظمة  مع  بالتعاون  و  الت�شعينيات  بداية  فـي  الوزارة  نفذتها  التي 

مليون   )5٫5( وجود  اإىل  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

الزراعي  لال�شت�شالح  القابلة  اأو  املتاحة  الزراعية  الأرا�شي  من  فدان 

 )%7٫5( ن�شبة  ومتثل  ل�شتغاللها  مائية  ح�شة  توفري  يتطلب  والتي 

الزراعي  التعداد  نتائج  اأ�شارت  حني  فـي  ال�شلطنة.  اأرا�شي  اإجمايل  من 

بحوايل  تقدر  الزراعية  احليازات  م�شاحة  اإجمايل  اأن  )2012م/2013م( 

الزراعية  الأرا�شي  اإجمايل  ن�شبة )6٫5%( من  األف فدان ومتثل   )355(

لنتائج  ا�شتنادا  فعلياً  امل�شتغلة  الزراعية  الأرا�شي  م�شاحة  واأن  املتاحة 

التعداد )2012م/2013م( تقدر بنحو )170( األف فدان وذلك يعزى اإىل 

جمموعة من العوامل ومن اأهمها ارتفاع معدلت امللوحة فـي الرتبة فـي 

الباطنة  فـي حمافظتي  العمانية وخ�شو�شاً  لل�شواحل  املجاورة  املناطق 

ال�شمالية واجلنوبية، وحتتل احليازات الزراعية مل�شاحة )2( فدان واأقل 

ما ن�شبته )81%( من اإجمايل عدد احليازات، مما ي�شتوجب العمل معه 

اإنتاجيتها  وزيادة  كفاءتها  لرفع  فاعلة  زراعي  اإنتاج  نظم  اإيجاد  على 

ا�شتخدام  تنظيم  والرتبة  املاء  ملــــوردي  القت�شادي  العائد  وتعظيم 

الأرا�شي الزراعية.

2-  القرارات املنظمة ل�صتخدام الأرا�صي الزراعية:

اإ�شالحها  على  والعمل  الزراعية  الأرا�شي  على  للمحافظة  منا  حر�شاً 

واإدارة  بتنظيم  اخلا�ض  امللف  متابعة  على  الوزارة  اُهتمت  وات�شاعها، 

الأرا�شي الزراعية وحتديد الأ�ش�ض اخلا�شة بتغيري ا�شتخدام الأرا�شي 

لالأغرا�ض غري الزراعية والتي ت�شمنت الأرا�شي ال�شاربة للملوحة من 

العمراين.  املد  مع  املتداخلة  الأرا�شي  تلك  اأو  �شعوداً  مليموز   )9000(

2014م  اأبريل   6 بتاريخ  قراراً  املوقر  للتخطيط  الأعلى  املجل�ض  اأ�شدر 

الباطنة حيث ت�شمن  ال�شامل ملحافظتي �شمال وجنوب  ب�شاأن املخطط 

القرار اعتماد الأ�ش�ض التي �شتعمل مبوجبها اجلهات احلكومية املخت�شة 

الباطنة،  وجنوب  �شمال  مبحافظتي  الأرا�شي  ا�شتخدامات  لتغيري 

ومبوجبه قامت وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية بالبت فـي طلبات تغيري 

ا�شتخدامات الأرا�شي الزراعية وفقاً لالأ�ش�ض املعتمدة بح�شب النطاقات 

لإنهاء  الإ�شكان  وزارة  اإىل  عليها  املوافق  الطلبات  اإحالة  و  املختلفة 

اإجراءاتها.

وفـي �شوء ذلك قامت وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية مبراجعة الآليات 

)2014/272م(  رقم  الوزاري  القرار  واإ�شدار  بها  املعمول  وال�شوابط 

الزراعية،  الأرا�شي  ا�شتخدامات  ب�شاأن تنظيم  2014م  اأكتوبر   27 بتاريخ 

الإدارات  ومدراء  العموم  ملدراء  ال�شالحيات  منح  ت�شمن  الذي  و 

بناء  اعادة  اأو  ال�شكنية،  الوحدات  بناء  طلبات  فـي  للبت  باملحافظات 

وترميم املنازل القائمة، وبناء املن�شاآت اخلدمية، وف�شل املنازل ال�شكنية، 

والقطع ال�شكنية، وتق�شيم الأرا�شي الزراعية بنف�ض ال�شتخدام؛ اجلدير 

بالذكر اأن الالئحة ت�شمنت )40( مادة مبا فـي ذلك تنظيم اإقامة النزل 
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امل�شاحية  الر�شومات  اإعداد  و  الربميي،  مبحافظة  احلدودية 

البلديات  وزارة  موافقة  على  واحل�شول  الإ�شكان،  وزارة  قبل  من 

املتوفرة  املياه  من  ح�شة  ا�شتغالل  ب�شاأن  املياه  وموارد  الإقليمية 

فـي  الراغبة  ال�شركات  مع  التن�شيق  وجاري  �شفوان،  حو�ض  فـي 

اجلهات  قبل  من  بها  املعمول  الإجراءات  ل�شتكمال  ال�شتثمار 

املخت�شة على اأن تعطى الأولوية لأبناء حمافظة الربميي.

تنفيذاً لقرارات ندوة تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ب�شيح   2-3

ال�شاخمات 2013م، مت تخ�شي�ض موقعني مل�شاريع الزراعة التكاملية 

اأحدهما فـي قرية �شيان بولية  للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 

املغ�شر بولية  ال�شويق ومب�شاحة )1000( فدان والآخر فـي قرية 

باإعداد  الإ�شكان  وزارة  امل�شنعة مب�شاحة )520( فدان. وقد قامت 

فدان   )10( بواقع  للموقعني  التف�شيلية  امل�شاحية  الر�شومات 

البلديات  وزارة  فـي حني مت احل�شول على موافقة  لكل م�شروع، 

داخل  اخلدمية  املن�شاآت  واإقامة  الزراعية،  الأرا�شي  وايجار  اخل�شراء، 

الأرا�شي الزراعية وفقا لل�شروط وال�شوابط التي حتافظ على الأرا�شي 

الزراعية وتتوافق مع متطلبات النطاقات احل�شرية.

3-  ا�صتحداث خمططات زراعية جديدة للم�صاريع ال�صتثمارية:

تنفيذا لتوجهات احلكومة فـي العمل على ا�شتحداث خمططات زراعية 

م�شتقبلية للم�شاريع ال�شتثمارية، مت ت�شكيل فرق عمل تخ�ش�شية �شمت 

وزارات: الزراعة والرثوة ال�شمكية، الإ�شكان، البلديات الإقليمية وموارد 

املياه والأمانة العامة للمجل�ض الأعلى للتخطيط و الهيئة العامة لتنمية 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. وقد �شاهمت تلك اجلهود التو�شل اإىل 

توافق ب�شاأن املواقع التي ميكن تخ�شي�شها لال�شتثمار الزراعي، والتي 

ميكن اإيجاز ذلك على النحو التايل: 

املناطق  فـي  الزراعي  لالإ�شتثمار  فدان   )845( م�شاحة  تخ�شي�ض   1-3
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من املياه �شنويا فـي قرية ميتان لزراعة م�شاحة وقدرها )2880( 

فدان، وا�شتغالل )12( مليون مرت مكعب من املياه �شنويا فـي قرية 

احل�شمان لزراعة م�شاحة وقدرها )2400( فدان. وجاري التعاقد 

من قبل وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية مع ا�شت�شاري متخ�ش�ض 

و�شالحية  املياه  جودة  من  للتاأكد  واملياه  الرتبة  م�شوحات  لعمل 

الرتبة، و�شيتم التن�شيق مع اجلهات املخت�شة مبا فـي ذلك مكتب 

وزير الدولة وحمافظ ظفار ب�شاأن ال�شروط املرجعية لال�شتثمار 

جدوى  درا�شات  وفق  اخلا�ض  القطاع  �شركات  قبل  من  الزراعي 

اقت�شادية ت�شاهم فـي منظومة الأمن الغذائي.

رقم  اجلل�شة  فـي  ال�شادر  املوقر  الوزراء  جمل�ض  لقرار  تنفيذا   4-3

)2012/17م( املنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2012م ب�شاأن و�شع �شوابط 

اإجراءات تنظيم النتفاع بالأرا�شي البي�شاء، قامت وزارة الإ�شكان 

بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة مبا فـي ذلك وزارة الزراعة والرثوة 

اإيجار لعدد )453(  ال�شوابط وتوقيع عقود  ال�شمكية بو�شع تلك 

امل�شروع  موقع  فـي  مركزية  اآبار  حلفر  املياه  وموارد  الإقليمية 

بولية امل�شنعة، وقد حر�شت وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية على 

اخل�شر  حما�شيل  زراعة  تبني  خالل  من  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد 

وبا�شتخدام  املك�شوف  واحلقل  املحمية  الوحدات  فـي  القت�شادية 

التقنيات واأنظمة الري احلديث، بالإ�شافة اإىل ال�شتزراع ال�شمكي 

وتعظيم الإنتاج لوحدة املياه. وقد مت موؤخرا ت�شليم وثيقة امل�شروع 

لتنمية  العامة  الهيئة  اإىل  امل�شنعة  ولية  فـي  تنفيذه  امل�شتهدف 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ل�شتكمال باقي الإجراءات. 

املقرتحني  املوقعني  حتديد  من  بالنتهاء  ال�شكان  وزارة  قامت   3-3

وقرية  املزيونة  بولية  ميتان  قرية  فـي  الزراعي  لالإ�شتثمار 

للموقعني  امل�شاحية  الر�شومات  واإ�شدار  بولية ثمريت  احل�شمان 

ملوقع  فدان   )23095( و  احل�شمان  ملوقع  فدان   )23810( بواقع 

ميتان. وفـي �شوء التن�شيق الذي مت مع وزارة البلديات الإقليمية 

وموارد املياه، مت التفاق على ا�شتغالل )14٫4( مليون مرت مكعب 
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جدول )11-1( مشاريـــع حوائــط الحمايــة للخطــة الخمسيــة 
الثامنــة )2011 - 2015 م(

الطول )م(عدد امل�شاريعاملحــــافـظة

93651�شمال الباطنة

158792جنوب الباطنة

1210963�شمال ال�شرقية

66148جنوب ال�شرقية

1214084الداخلية

219404الظاهرة

1423الربميي

1945م�شندم

125632م�شقط

8960042املـجـمـوع

قطعة   )2300( لعدد  النتفاع  حق  عقود  وتوقيع  اأر�ض  قطعة 

الن�شاطات  اأو  املياه  توفر  حال  فـي  الزراعية  لال�شتعمالت  اأر�ض 

امل�شاحبة كرتبية الدواجن وم�شانع الأغذية وال�شتزراع ال�شمكي 

وملدة حمددة يتم جتديدها وفق النظم املعمول بها من قبل وزارة 

بوزارة  املخت�شني  مع  الوزارة  قبل  التن�شيق من  وجاري  الإ�شكان. 

الإ�شكان للح�شول على قوائم امل�شتفيدين من تلك العقود وذلك 

الرتكيبة  لعتماد  املياه  م�شدر  توفر  حال  فـي  معهم  للتوا�شل 

املرتبطة  الأخرى  ال�شتثمارية  والن�شاطات  املالئمة  املح�شولية 

وزارة  مع  تن�شيق  هناك  اأن  كما  وال�شمكي.  الزراعي  بالقطاعني 

ا�شتخراج  على  املوافقة  ب�شاأن  املياه  وموارد  الإقليمية  البلديات 

الت�شاريح ل�شتغالل الآبار القائمة فـي بع�ض املزارع غري امل�شرح 

اآلية لتوفري م�شدر ري للمزارع  اإيجاد  لها م�شبقا، بالإ�شافة اإىل 

وامل�شاريع ال�شتثمارية التي ل تتوفر بها اآبار.

جاري التن�شيق من قبل املخت�شني بالوزارة مع نظرائهم فـي وزارة   5-3

باقي  و  للتخطيط  الأعلى  للمجل�ض  العامة  الأمانة  و  الإ�شكان 

اجلهات املخت�شة ب�شاأن املواقع املقرتحة لأن�شطة الدواجن �شمن 

وت�شعى  الظاهرة.  مبحافظة  عربي  بولية  القت�شادية  املنطقة 

الوزارة بالتن�شيق مع �شركة املطاحن العمانية واجلهات املخت�شة 

املخ�ش�شة  الأر�ض  موقع  ب�شاأن  توافق  اإىل  الو�شول  اإىل  الأخرى 

مل�شروع اإنتاج حلوم الدواجن مبحافظة الظاهرة.

4-  حماية الأرا�صي الزراعية من الجنراف:

على  الواقعة  الزراعية  الأرا�شي  حلماية  حثيثة  جهوداً  الوزارة  تبذل 

عليها  املحافظة  بهدف  وذلك  بالجنراف،  املتاأثرة  و  الأودية  جماري 

و�شمان ا�شتدامتها. وعلى �شوء املخ�ش�شات املالية املتاحة خالل �شنوات 

اخلطة اخلم�شية الثامنة، مت تنفيذ )89( حائط حماية بطول )60042( 

مرت طويل فـي عدد من قرى و وليات ال�شلطنة )جدول 1-11(.
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الفصل الثاني عشر

إدارة واستخدام المياه لألغراض الزراعية

حتظى املياه باهتمام عايل وخا�شة فـي املناطق اجلافة و�شبة اجلافة التي 

املائية  املوارد  فـي  ينتج عنها نق�ض  تتعر�ض لفرتات جفاف طويلة مما 

وتعد منطقة اخلليج العربي ومنها �شلطنة ُعمان من املناطق التي تعاين 

ال�شتهالك  وتر�شيد  اإدارة  اأ�شتوجب حت�شني  املائية مما  املوارد  �شح  من 

والبحث عن موارد مائية جديدة وقد انتهجت ال�شلطنة م�شاراً موفقاً 

والتوازن مع متطلبات  املائي  الو�شع  يفر�شها  التي  التحديات  ملواجهة 

التنمية ومتابعة ملتغريات الو�شع املائي احلايل وامل�شتقبلي.

�شنوياً  امل�شتهلكة  املياه  من  ن�شبة  اأعلى  على  الزراعي  القطاع  ي�شتحوذ 

وكما هو معروف فـي خمتلف دول العامل مما حذى بالأجهزة املخت�شة 

التدابري الالزمة لرت�شيد  اإىل اتخاذ  ال�شمكية  الزراعة والرثوة  بوزارة 

ا�شتهالك املياه والبحث عن م�شادر غري تقليدية ملواجهة الحتياجات 

املائية املطلوبة والكفيلة للنهو�ض بامل�شرية الزراعية و�شوف ي�شتعر�ض 

جمال  فـي  2014م  العام  خالل  املتخذة  الإجراءات  اأهم  احلايل  الف�شل 

تر�شيد ا�شتهالك املياه لالأغرا�ض الزراعية.

1-  قراءة ل�صتخدام املياه لالأغرا�ص الزراعية: 

بالإمكان تلخي�ض تقديرات الو�شع املائي فـي ال�شلطنة وكذلك معدلت 

ا�شتهالك القطاع الزراعي للمياه ا�شتنادا لتقرير الو�شع املائي بال�شلطنة 

2014م  للعام  املياه  وموارد  الإقليمية  البلديات  وزارة  قبل  وال�شادر من 

على النحو التايل:- 

 )1634(  = وال�شطحية(  اجلوفية  )املياه  التقليدية  املائية  املوارد   1-1

مليون مرت مكعب.

ال�شرف  ومياه  التحلية  )مياه  التقليدية  غري  املائية  املوارد   2-1

ال�شحي( = )238( مليون مرت مكعب.

ن�شبة املوارد املائية التقليدية اإىل غري التقليدية = )%87(:)%13(.  3-1

معدل الحتياجات املائية للقطاع الزراعي = )1546( مليون مرت   4-1

مكعب.

ن�شبة املياه اجلوفية اإىل اإجمايل الحتياج املائي للقطاع الزراعي =   5-1

.)%82(

متو�شط العجر املائي بال�شلطنة = )316( مليون مرت مكعب.  6-1

معدل ا�شتخدام نظام الري احلديث اإىل اإجمايل امل�شاحة املزروعة   7-1

اخل�شر  املح�شولية  املجموعات  م�شتوى  وعلى   ،)%40( ي�شاوي 

و  والفاكهة   )%20( احلقلية  املحا�شيل   ،)%55( الأعالف   ،)%81(

نخيل التمر )%16(.

بنحو  الزراعية  للمحا�شيل  الفعلية  املائية  الحتياجات  تقدر   8-1

)952463( مليون مرت مكعب
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اإنتاجي مقابل  اأف�شل عائد  اأن جمموعة اخل�شروات تعطي  حيث تبني 

زراعة  بت�شجيع  يوؤ�شر  الذي  الأمر  املياه  من  املكعبة  الأمتار  ا�شتهالك 

ال�شنوات  ذاتي خالل  اكتفاء  لتحقيق  و�شوًل  ال�شلطنة  فـي  اخل�شروات 

القادمة كما يتطلب اأي�شاً الهتمام بزراعة نخيل التمر واأ�شجار الفاكهة 

با�شتخدام نظم الري احلديث كخيار ثاين والعمل على تقلي�ض زراعة 

خارج  الأعالف  اإنتاج  فـي  والتوجه  حيواين  كعلف  الرود�ض  ح�شائ�ض 

على  تدريجياً  والعمل  املائي  املخزون  على  املحافظة  بغر�ض  ال�شلطنة 

تقليل معدلت ا�شتهالك القطاع الزراعي من املياه من خالل الإ�شراع 

الكفوؤة  الإدارة  مفاهيم  وتطبيق  احلديث  الري  نظم  تطبيق  ن�شر  فـي 

فـي  جوهرية  تغريات  واإحداث  املزرعة  م�شتوى  على  املياه  ل�شتخدام 

الرتكيبة املح�شولية.

وي�شتدل من تلك التقديرات باأهمية تر�شيد ا�شتهالك املياه لالأغرا�ض 

اأو الإدارة الكفوة  الزراعية �شواء من خالل تطبيق نظم الري احلديث 

ل�شتخدام املياه على م�شتوى املزارع اأو باإتباع تركيبات حم�شولية حتول 

الأمتار املكعبة من املياه اإىل اأعلى اإنتاج.

2-  تطبيقات نظم الري الـحديثة طبقًا للمجاميع املح�صولية: 

ن�شبة  اأعلى  ت�شكل  اخل�شروات  جمموعة  باأن   )1-12( جدول  يو�شح 

لتطبيق نظم الري احلديث وت�شكل )80%( من اإجمايل امل�شاحة املزروعة 

وتاأتي باملرتبة الثانية جمموعة املحا�شيل العلفية وت�شكل ن�شبة )%55( 

ن�شبة  وت�شكل  احلقلية  املحا�شيل  جمموعة  الثالثة  باملرتبة  تاأتي  ثم 

)21%( واأخرياً جمموعة التمور والفاكهة وت�شكل )%16(.

جدول )12-1( نسب استخدام نظم الري الحديث إلى إجمالي 
المساحة المزروعة

املجموعة املح�صوليةم
ن�صبة تطبيق نظم الري 

الـحديث

80%اخل�شروات1

55%املحا�شيل العلفية2

21%املحا�شيل احلقلية3

16%التمور والفاكهة4

امل�شدر: ال�شرتاتيجية ال�شاملة بعيدة املدى للمياه بدول جمل�ض التعاون اخلليجي 2014م 

3-  اقت�صاديات ا�صتغالل املياه لالأغرا�ص الزراعية:

)م3/هكتار/�شنة(  املياه  ا�شتهالك  معدلت   )2-12( اجلدول  يو�شح 

املختلفة  الزراعية  للمجاميع  )طن/هكتار/�شنة(  املتحققة  والإنتاجية 
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نظام  تنفيذ  على  والإ�صراف  الفنية  ال�صت�صارات  تقدمي  	•
الري باملزارع:  يتم تقدمي الدعم الالزم والتاأكد من مطابقة املواد 

امل�شتخدمة وفق املوا�شفات الفنية املعتمدة ل�شمان جودة التنفيذ.

لعدد)317(  كميات  جداول  واإعداد  ت�شميم  2014م  عام  خالل  مت  وقد 

مزرعة مبختلف حمافظات ال�شلطنة كما هو مبني فـي اجلدول )3-12(.

جدول )12-3( عدد المزارع المنفذ بها أنظمة ري حديثة خالل 
عام 2014م

عدد املزارع املنفذةاملحافظة

97�شمال الباطنة

22جنوب الباطنة

60الداخلية

35�شمال ال�شرقية

12جنوب ال�شرقية

47الظاهرة

12الربميي

4م�شندم

6م�شقط 

9ظفار

0الو�شطى

304املجموع

13دعم املت�شررين من مر�ض بنما املوز

317الإجمايل

جدول )12-2 ( إقتصاديات استغالل المياه

املح�صول 
معدل ا�صتهالك املياه 

)م3/هكتار/�صنة(

معدل الإنتاجية 

)طن/هكتار(

6٫0003,5احلبوب

16٫00035الأعالف

5٫00025اخل�شر

14٫00012الفواكهة + التمور

41٫00075,5الإجمايل

امل�شدر: الإ�شرتاتيجية ال�شاملة بعيدة املدى للمياه بدول جمل�ض التعاون اخلليجي 2014م 

4-  امل�صاريع املنفذة لعام 2014م:

4-1  اإدخال اأنظمة الري الـحديثة: 

احلديثة  الري  تقنيات  ون�شر  اإدخال  ي�شتهدف  متكامل  م�شروع  وهو 

�شاماًل ال�شت�شارات الفنية والتقنية؛ حيث يقوم امل�شروع باإحالل نظام 

وحدة  مع  احلديث  الري  نظم  �شبكة  بنظام  )الغمر(  التقليدي  الري 

جتهيز  من  )املزروعة(  للمحا�شيل  الفعلية  الحتياجات  ح�شب  لل�شخ 

اخلرائط والت�شاميم الفنية التي تتنا�شب مع كل مزرعة ويتم ا�شتخدام 

ال�شلطنة  حمافظات  جميع  فـي  املنا�شبة  امللوحة  درجة  ذات  الآبار  مياه 

وقد مت تنفيذ الفقرات التالية:

لها  امل�شاحي  الرفع  واإعداد  املزارع  م�شح  اإعادة  يتم  املزارع:   م�صح  	•
املزرعة وموقع  التي حتدها  املباين واملن�شاآت واحلدود  والتي تغطي 

باملزرعة  واملحا�شيل  املزروعات  جميع  م�شح  اإىل  بالإ�شافة  البئر 

لي�شهل اإعداد ت�شور للت�شاميم املنا�شبة لكل مزرعة.

التي تنا�شب  الت�صميم الفني للمزارع:  يتم ت�شميم �شبكة الري  	•
كل مزرعة مت�شمنة وحدة ال�شخ مع الأخذ فـي العتبار الحتياجات 

الفعلية للمحا�شيل املوجودة فـي املزرعة وكذلك تدفق ونوعية مياه 

الري املتوفرة ونوعية امل�شخة امل�شتخدمة.
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4-2  تطوير النظم املزرعية التقليدية:

هو م�شروع حيوي تنموي يتم من خالله ا�شتقطاب الفواقد املائية لزيادة 

اأر�شية ومن ثم  امل�شاحة املروية وذلك بتجميع مياه الفلج فـي خزانات 

ت�شخ عن طريق �شبكة متكاملة من اأنظمة الري احلديثة اآلية اأو يدوية، 

الوقت  وتقليل  املياه  توزيع  اإدارة منظومة  تطوير  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

اإىل  واجلهد املبذول فـي ري املزروعات وحت�شني دخل املزارع مما يوؤدي 

رفع كفاءة وخربة املهند�شني والفنيني وفـيما يلي ما مت تنفيذه خالل 

عام 2014م:

مبحافظة  �شنك  بولية  املعذا  فلج  م�شروع  لتنفيذ  العمل  جاري  	•
الظاهرة.

فـي كل  اأفالج  لـعدد )3(  الكميات  واإعداد جداول  مت م�شح وت�شميم  	•
من:

1 - فلج العافية بولية قريات مبحافظة م�شقط.

فلج احلوية بولية بدية مبحافظة ال�شرقية.  - 2

فلج الفليج بولية �شحم مبحافظة الباطنة.  - 3

للم�شح  طرحها  ليتم  اأخرى  م�شاريع   )5( تطوير  كرا�شة  اإعداد  	•
والت�شميم فـي كل من:

1 - فلج ال�شعراء بولية الربميي.

2 -  فلج الربميي بولية الربميي.

3 -  فلج حم�شة بولية حم�شة.

4 -  فلج العزيزين بولية �شنك.

5 -  فلج �شيما بولية اإزكي.

املتخ�ش�شة  ال�شركات  بني  مناق�شة  طرح  على  العمل  جاري   -6

مل�شروعي فلج احلوية بولية بدبد وفلج العافية بولية قريات.
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تنمية وتطوير نخيل التمر

الفصل الثالث عشر
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الفصل الثالث عشر

تنمية وتطوير نخيل التمر

تت�شم البيئات الزراعية العمانية مبيزات ن�شبية وتناف�شية لنخلة التمر 

للرطب  املبكر  والن�شج  �شنف(   200 )نحو  الأ�شناف  تنوع  حيث  من 

وال�شتمرار  مايو  �شهر  فـي منت�شف  القدمي  و  بطا�ض  ق�ض  و  كالنغال 

الق�ض  اأ�شناف  وبع�ض  كاخل�شاب  نوفمرب  �شهر  وحتى  الرطب  باإنتاج 

مقارنة ببقية الدول املنتجة للتمور مما يوفر قيمة ت�شويقية م�شافة 

وكذلك التدرج فـي مراحل الن�شج خالل املو�شم ووجود اأ�شناف نخيل 

كاخلال�ض  الثنني  بني  جتمع  واأ�شناف  كالفر�ض  متر  ونخيل  رطب 

ال�شال  واأم  كاملب�شلي  رطبة  بيئات  فـي  العمانية  ال�شناف  تنمو  وكذلك 

والعاملي،  العربي  امل�شتويني  على  الرائدة  لتكون  توؤهلها  جافة  وبيئات 

و�شهدت ال�شلطنة اهتماما مكثفا لتنمية نخلة التمر خالل العقد املن�شرم 

وتركزت تلك الهتمامات على اإجراء امل�شوحات والدرا�شات والأبحــــــاث 

ومكافحة  الن�شيجية  الف�شائل  واإنتاج  الب�شتانية  العمليات  وتطوير 

الآفات وتقدمي الدعم واخلدمات للمزارعني والهتمام بعمليات ما بعد 

احل�شاد ودعم الوحدات وامل�شانع وعليه ي�شتعر�ض التقرير احلايل اأهم 

الإجنازات واخلطط وامل�شاريع التنموية وال�شتثمارية الكفيلة بتطوير 

نخيل التمر خالل العام 2014م وهي:

1-  حتليل لنظم اإنتاج نخيل التمر:

القائمة حاليا ح�شيلة جمموعة  التمر  نخيل  واإنتاج  زراعة  نظم  متثل 

من اخلربات املوروثة واملرتاكمة التي انتقلت من الأجداد اإىل الأحفاد 

احليازات  من   )%77( �شغرية  حيازات  فـي  غالبا  النخيل  اأ�شجار  وتزرع 

املزروعة بالنخيل تقل م�شاحتها عن )2 فدان(  اإىل جانب ان�شطة زراعية 

وحيوانية متنوعة �شمن احليازة الواحدة كما يبلغ عدد احليازات التي 

األف( حيازة وبحدود )60 �شجرة(  يزرع فيها نخيل التمر حوايل )118 

كمتو�شط فـي احليازة الواحدة، ويتم اإنتاج اأ�شناف متور املائدة واأ�شناف 

متور الت�شنيع �شمن احليازة الواحدة وعموماً تت�شم نظم الإنتاج املتبعة 

حاليا بالتقليدية مع قدر متوا�شع من التطبيقات التقنية حيث ل تزال 

املزروعة  امل�شاحة  اإجمايل  من   )%88( نحو  بالغمر  الري  اأنظمة  ت�شكل 

ا�ستنادا  الري احلديثة نحو)%12(  انظمة  ت�شكل  بينما  النخيل  باأ�شجار 

بيئة  فـي  التمر  نخيل  وتزرع  2012م/2013م  الزراعي  التعداد  لنتائج 

�شاحلية رطبة جتود فيها اأ�شناف متور الت�شنيع التي تتحمل الرطوبة 

وامللوحة وبيئة داخلية جافة جتود فيها الأ�شناف التي تتحمل اجلفاف.

2-  نخلة التمر فـي اأرقام اإح�صائية:

يبلغ عدد النخيل فـي ال�شلطنة نحو )7٫563( مليون نخلة ويقدر الإنتاج 

ال�شنوي للعام 2013م بنحو )308( األف طن الأمر الذي يوؤ�شر وجود ثروة 

فـي  نخلة  األف   )900( نحو  وجود  اإىل  بالإ�شافة  واعده  عمانية  قومية 

احلدائق و ال�شوارع و املنتزهات العامة وي�شتحوذ قطاع نخلة التمر على 

)35%( من اإجمايل امل�شاحة املزروعة وعلى )78%( من اإجمايل امل�شاحة 

املزروعة بالفاكهة فـي ال�شلطنة كما هو مبني فـي اجلدول )1-13(.
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3-  م�صادر ت�صريف الإنتاج املحلي للتمور:

البند
الكمية 

)األف طن(

الأهمية 

الن�صبية

53%164ال�شــــتهالك الب�شري ال�شــــــنوي

3 %8-10ت�شنيع مـــــحلي

3 %8-10ت�شدير تــمور م�شنعة )معظمها ب�شور(

علف حيوانـي )التمور ال�شناعية 

منخف�شــة اجلــــودة اأو التالفــــة(
126% 41

100%308املجـــموع

امل�شدر : بت�شرف من نتائج م�شح تقديرات الإنتاج املحلي من التمور فـي 

ال�شلطنة 2013. وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية.

وي�صتدل من اجلدول التايل:

القيمة  زيادة  بغر�ض  العمانية  التمور  وت�شدير  بت�شنيع  الهتمام   -

امل�شافة.

اأهمية ا�شتحداث مراكز ت�شويقية للتمور ترتبط بني مواقع الإنتاج   -

ت�شويقية  منافذ  اإن�شاء  وكذلك  املحلية  الأ�شواق  اأو  التمور  وم�شانع 

فـي  الواعدة  التجارية  الأماكن  فـي  العمانية  للتمور  )جديده( 

ال�شلطنة.

رفع القيمة امل�شافة للتمور منخف�شة النوعية )التمور ال�شناعية(   -

من خالل ت�شنيع منتجات التمور امل�شتقة كالكحول الطبي واخلل 

ال�شناعي واملنتجات الأخرى. 

تقوم الوزارة بدرا�شة اأو تنفيذ الفقرات ال�شتنتاجية الآنفة الذكر.  -

جدول )13-1( نخلة التمر فـي أرقام

الأداء الرقميالبيانم

7٫563 مليونعدد اأ�شجار النخيل فـي احليازات الزراعية1

2
عدد اأ�شجار النخيل الإناث امل�شاهمة فـي 

الإنتاج
6٫792 مليون

3
الإنتاج ال�شنوي للتمور فـي احليازات 

الزراعية
308٫4 األف طن

4
متو�شط اإنتاجية النخلة فـي احليازات 

الزراعية
45 كغم

57٫428 فدانامل�شاحة املزروعة بنخيل التمر5

6
ن�شبة م�شاحة نخيل التمر اإىل اإجمايل 

امل�شاحة املزروعة
%35

7
ن�شبة م�شاحة نخيل التمر اإىل اإجمايل 

م�شاحة الفاكهة
%78

36:64ن�شبة متور املائدة اإىل متور الت�شنيع8

60 كغم/�شنةمعدل ا�شتهالك املواطن العماين من التمور9

20 كغم/�شنةمعدل ا�شتهالك الوافد من التمور10

امل�شادر :- نتائج التعداد الزراعي 1012م/2013م املجلد رقم )1(، وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية.

   :- نتائج م�شح تقديرات الإنتاج املحلي من التمور فـي ال�شلطنة 2013م.

   :- تقارير املديرية العامة للتخطيط والتطوير )2014م( وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية.
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جدول )13-2( عدد وحدات تعبئة وتغليف التمور فـي عام 2014م

الإجمايلالبيان

16نزع النوى

16فرامة التمور

13جهاز التغليف بالنكما�ض احلراري

13جهاز التعبئة بالتفريغ الهوائي

12جهاز ترطيب وتعقيم التمور

70اإجمايل عدد الوحدات املدعومة 

امل�شدر: املديرية العامة للتنمية الزراعية

4-3  اإن�صاء غرف بال�صتيكية لتجفيف التمور:

ما  اأو  اخلا�شة  املوا�شفات  ذي  البال�شتيكي  البيت  تقنية  ا�شتخدام  اإن 

من  وخلوها  الثمار  نظافة  على  يحافظ  البال�شتيكية  بالغرف  ي�شمى 

الأتربة واحل�شرات، مقارنة بالطرق التقليدية )التجفيف املك�شوف على 

من   )%50( ن�شبته  املزارعني مبا  دعم  �شرورة  ت�شتوجب  الدعون(، مما 

تكلفة الغرفة باأحجام خمتلفة؛ فالغرف �شغرية ت�شل طاقتها الإنتاجية 

اإىل )800( كجم، والكبرية طاقتها الإنتاجية )1400( كجم، وخالل عام 

2014م مت اعتماد تقدمي الدعم لـ )20( مزارعا لإن�شاء غرف بال�شتيكية.

4-  امل�صاريع التنموية املنفذة عام 2014م: 

4-1  الإحالل والتجديد لنخيل التمر: 

ذات  النخيل  وكذلك  املعمرة  النخيل  اأ�شجار  قلع  ي�شتهدف  م�شروع 

القرى  فـي  املنت�شرة  ت�شويقياً  املجدية  غري  اأو  املنتجة  غري  الأ�شناف 

املائدة  باأ�شناف من ف�شائل نخيل ن�شيجية لتمور  الزراعية وا�شتبدالها 

عالية اجلودة ومب�شافات منا�شبة بني نخلة واأخرى بغر�ض اإن�شاء مزارع 

منوذجية خالية من الأمرا�ض والآفات، وفيما يلي ما مت اإجنازه فـي هذا 

املجال: 

الن�شيجية  الزراعة  خمترب  قبل  من  املنتجة  النخيل  ف�شائل  عدد  بلغ 

خالل عام 2014م حوايل )48٫7( األف ف�شيلة ت�شمل )5( اأ�شناف متنوعًة 

من نخيل التمر.

4-2  تنمية وحدات تعبئة وتغليف التمور:

امل�شروع فـي ن�شر الفكر ال�شتثماري عن طريق  تتلخ�ض فكرة واأهداف 

والتعبئة  والتغليف  الت�شنيع  لعمليات  املنا�شبة  الآليات  وتطوير  تنمية 

اإعداد وجتهيز وتعبئة وتغليف التمور  والت�شويق وتوزيع بع�ض وحدات 

الدعم  نظام  �شنويا وفق  100( طن  ــ  ت�شل من )20  اإنتاجية  ذات طاقة 

من  واخلارجية  املحلية  الأ�شواق  احتياجات  تلبية  فـي  ي�شهم  مما  املايل 

املائدة  متور  من  الفائ�شة  الكميات  وا�شتيعاب  وامل�شنعة  املعباأة  التمور 

واإخ�شاعها للت�شنيع املحلي لتح�شني فر�ض ت�شويقها و مت خالل 2014م 

توزيع )70( من هذه الوحدات وفق نظام الدعم املايل كما هو مبني فـي 

اجلدول )2-13(.
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امل�صاريع  جدوى  درا�صات  اإجناز  موقف   -5

ال�صتثمارية لنخيل التمر: 

مايو   / )اإبريل  التمور.  وت�شنيع  ت�شويق  م�شروع   -

2015م(.

م�شروع حتويل التمور ال�شناعية اإىل منتجات م�شتقة   -

 / ال�شرتك  حام�ض   / �شناعي  خل   / طبي  )كحول 

�شكريات احادية / خمائر.. الخ( )مايو 2015م(.

م�شروع ال�شتفادة من املنتجات الثانوية للنخلة فـي   -

اإنتاج وت�شنيع العالف احليوانية )اأبريل 2015م(.

م�شروع ال�شتفادة من املنتجات الثانوية للنخلة فـي   -

ت�شنيع الخ�شاب MDF. )اأبريل 2015م(.

املراحل  خالل  حتقيقها  املتوقع  النتــائج    -6

القادمة ولغاية 2040م:

التخل�ض من اأ�شجار نخيل التمر املتقدمة فـي العمر   -

تقدر  والتي  التمور  من  املتدنية  النوعيات  وذات 

عالية  بف�شائل  وا�شتبدالها  نخلة  مليون   )3( بحدود 

اجلودة.

نحو  من  اجليدة  باملوا�شفات  النخيل  اأعداد  زيادة   -

)7٫5( اإىل )10( اأو اأكرث مليون نخلة.

�شنة   / نخلة   / كغم   )41( من  النخلة  اإنتاجية  رفع   -

لرتتفع تدريجيا لت�شل اإىل)90( كلغم/ نخله/�شنة/

اأو اكرث

تعميم ا�شتخدام نظم الري احلديثة فـي كافة املواقع   -

التي تزيد م�شاحتها عن )2-3( فدان اأن اأمكن ذلك.

باأ�شاليب  وا�شتبدالها  القائمة  الإنتاج  نظم  حتديث   -

حديثة ت�شتهدف زيادة الإنتاجية.

اإقالل الفاقد قبل وبعد عمليات احل�شاد.  -

ا�شتكمال ربط الإنتاج باحللقات الت�شويقية والت�شنيعية الالحقة وزيادة القيمة امل�شافة   -

والقدرات التناف�شية للمنتوج العماين.

زيادة معدلت التمور امل�شنعة من)8-10( طن/�شنة اإىل نحو )60( طن/�شنة اأو اكرث.   -

رفع القدرات التناف�شية للمنتج العماين داخل وخارج ال�شلطنة وارتـفـــاع ن�شبة ال�شــادرات   -

من )6-7( طن تــدريجـيـا لتـ�شـــل اإىل )20-30-40( طن/�سنة. 
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تنمية وتطوير األعالف الخضراء 
والجافة

الفصل الرابع عشر
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الفصل الرابع عشر

تنمية وتطوير األعالف الخضراء والجافة

تعترب الأعالف اخل�شراء واجلافة من اهم امل�شادر العلفية امل�شتخدمة 

بالإ�شافة  وال�شاأن  واملاعز  والبل  البقار  من  احليوانات  تغذية  فـي 

التي  ال�شليمة  التغذية  لنظم  الأ�شا�شية  املكونات  اأحد  اإىل اخليول وهي 

ت�شمن جناح امل�شاريع ال�شتثمارية املتخ�ش�شة فـي اإنتاج اللحوم احلمراء 

ال�شلطنة  فـي  العلفية  املحا�شيل  زراعة  عادة  ويتم  واحلليب ومنتجاته، 

م�شاحات �شغرية اإىل متو�شطة ترتاوح مـن )2- 15( فدان اأو اكرث باتباع 

طرق تقليدية واخرى حديثة بالإ�شافة اإىل توفر م�شادر علفية اخرى 

كاملنتجات الثانوية للمحا�شيل الزراعية املختلفة.

العالف  اإنتاج  قطاع  لإداء  حتليل  احلايل  الف�شل  يتناول  و�شوف 

اخل�شراء واجلافة وحتديد الجتاهات املطلوبة للتطوير.

1-  الإنتاج املحلي من العالف اخل�صراء: 

1-1  امل�صاحات املزروعة باملحا�صيل العلفية واهميتها الن�صبية: 

م�شاحة  على  تزرع  الرود�ض  ح�شي�شة  بان   )1-14( جدول  من  يالحظ 

املزروعة  امل�شاحة  اإجمايل  من   )%58( ن�شبة  وت�شكل  فدان   )28201(

)القت(  احلجازي  الرب�شيم  حم�شول  الثانية  باملرتبة  يليها  بالأعالف 

والذي يزرع على م�شاحة )13177( فدان وي�شكل ن�شبة )27%( ثم تاأتي 

املحا�شيل العلفية الأخرى والتي تزرع عادة مب�شاحات قليلة ن�شبيا.

جدول )14-1( المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية 
وأهميتها النسبية

نوع املح�صول العلفي
امل�صاحة املزروعة 

)فــــــــدان(

الأهمية الن�صبية 

)%(

58%28201ح�شي�ض الرود�ض

27%13177الرب�شيم احلجازي )القت(

9%4442م�شيبلو

6%2930حما�شيل علفية اأخرى

100%48750اإجمايل امل�شاحة

امل�شدر : نتائج التعداد ا لزراعي 2012م/2013م

واهميتها  اخل�صراء  العلفية  للمحا�صيل  ال�صنوي  الإنتاج    2-1

الن�صبية: 

يبلغ الإنتاج ال�شنوي حل�شي�شة الرود�ض نحو )44472( طن وي�شكل ن�شبة 

جدول  ال�شلطنة  فـي  ال�شنوي  الإنتاج  اإجمايل  من   )%59,5( وقدرها 

)14-2( كما يبلغ الإنتاج ال�شنوي من الرب�شيم احلجازي نحو )23555( 

طن وي�شكل ن�شبة )31,5%( من اإجمايل الإنتاج ال�شنوي ا�شتنادا لنتائج 

اأخرى  خ�شراء  اعالف  اإنتاج  يتم  كما  2013/2012م  الزراعي  التعداد 

بكميات قليلة.
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جدول )14-3( إنتاجية المحاصيل العلفية على أساسي المادة 
الخضراء )طن/فدان(

الأهمية الن�صبية )%(نوع املح�صول العلفي

15٫7ح�شي�ض الرود�ض

17٫8الرب�شيم احلجازي )القت(

7٫1م�شيبلو

11٫9حما�شيل علفية اأخرى

13٫1اإجمايل امل�شاحة

امل�صدر : بت�صرف من نتائج التعداد الزراعي 2012م/2013م من املجلد رقم )1(

1-4  الأهمية الن�صبية مل�صاحة املحا�صيل العلفية اإىل اإجمايل 

امل�صاحة املنزرعة: 

ن�شبة  ت�شكل  فدان   )48750( العلفية  باملحا�شيل  املزروعة  امل�شاحة  تبلغ 

وقدرها )30%( من اإجمايل امل�شاحة املزروعة بال�شلطنة كما مو�شح ذلك 

فـي اجلدول )4-14(.

جدول )14-4( األهمية النسبية لمساحة المحاصيل العلفية إلى 
إجمالي المساحة المنزرعة

نوع الن�صاط الزراعي 
امل�صاحة 

)فدان(

الأهمية 

الن�صبية )%(

30%48750حما�شيل علفية 

17%27573خ�شروات

45%73443فاكهة

8%13337حما�شيل حقلية

100%163103اإجمايل امل�شاحة 

امل�صدر: الكتاب ال�صنوي للإح�صاءات الزراعية وال�صمكية 2013م

جدول )14-2( اإلنتاج السنوي للمحاصيل العلفية الخضراء 
وأهميتها النسبية 

نوع املح�صول العلفي
الإنتاج ال�صنوي 

)طن/ال�صنة(

الأهمية 

الن�صبية )%(

60%444072ح�شي�ض الرود�ض

32%235055الرب�شيم احلجازي ) القت (

4%31685م�شيبلو

5%34993حما�شيل علفية اأخرى

100%745805اإجمايل امل�شاحة

امل�شدر: الكتاب ال�شنوي لالإح�شاءات الزراعية وال�شمكية 2013م

الـخ�صراء  املادة  اأ�صا�ص  على  العلفية  املحا�صيل  اإنتاجية    3-1

)طن/فدان(:

طن/فدان  بنحو)%17,8(  تقدر  اإنتاجية  اعلى  احلجازي  الرب�شيم  يحقق 

بنحو  اإنتاجيتهــــا  تقدر  والتي  الــــرود�ض  ح�شي�ض  تليه  عام  كمعــدل 

)15٫7( طن/فدان كما مو�شح ذلك فـي اجلدول )14-3( وعموما تعترب 

متدنية  احلجازي  الرب�شيم  ملح�شول  وخ�شو�شا  املتحققة  الإنتاجيات 

مقارنة باملعدلت الإنتاجية العاملية وذلك يعزى اإىل زراعة الرب�شيم فـي 

م�شاحات �شغرية ن�شبيا وباتباع نظم زراعة تقليدية المر الذي يتطلب 

ادخال وتوطني حزمة تقنية متكاملة لالرتقاء باإنتاجيه هذا املح�شول 

املهم فـي وحدة امل�شاحة.
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امل�شاحة  اإجمايل  من   )%81( بنحو  التقليدي  الري  نظم  تطبيق   -

املزروعة بالرب�شيم احلجازي فـي حني ي�شتحوذ نظام الري احلديث 

على ن�شبة )%19(. 

امل�شاحة  اإجمايل  من   )%17 بنحو)  التقليدي  الري  نظم  تطبيق   -

املزروعة حل�شي�ض الرود�ض فـي حني تبلغ ن�شبة الري احلديث بنحو 

.)%73(

للتنمية  النجد  �صركة  قبل  من  اخل�صراء  الأعالف  اإنتاج    -2

الزراعية:

الكبرية  ال�شركات  اأحد  الزراعية  للتنمية  النجد  �شركة  تعترب   -

باتباع  ال�شلطنة  فـي  اخل�شراء  الأعالف  اإنتاج  فـي  املتخ�ش�شة 

اإجمايل  اإىل  العلفية  املحا�صيل  لإنتاج  الن�صبية  الأهمية    5-1

الإنتاج الزراعي: 

الإنتاج  اإجمايل  من   )%50( ن�شبة  على  العلفية  املحا�شيل  ت�شتحوذ 

الزراعي ال�شنوي والتي تبلغ )745805( طن/�شنة كونها من املحا�شيل 

املعمرة وامل�شتهلكة للمياه 

جدول )14-5( األهمية النسبية إلنتاج المحاصيل العلفية إلى 
إجمالي اإلنتاج الزراعي 

نوع الن�صاط الزراعي 
الإنتاج )طن/

ال�صنة(

الأهمية 

الن�صبية )%(

50%745805حما�شيل علفية 

21%313441خ�شروات

27%396681فاكهة

2%28140حما�شيل حقلية

100%1484067اإجمايل امل�شاحة 

امل�شدر: الكتاب ال�شنوي لالإح�شاءات الزراعية وال�شمكية 2013م

1-6  تطبيقات نظم الري الـحديث فـي زراعة ح�صي�ص الرود�ص 

والرب�صيم الـحجازي 

فـي  تباين  بوجود  الزراعي)2012م/2013م(  التعداد  نتائج  اأ�شارت 

والرب�شيم  الرود�ض  ح�شي�ض  من  لكل  احلديث  الري  اأنظمة  تطبيقات 

احلجازي اللذان ي�شكالن اأهمية اقت�شادية فـي زراعة املحا�شيل العلفية 

املنتجة داخل ال�شلطنة وكما مو�شح ذلك على النحو التايل :-

يبلغ عدد احليازات التي يزرع فيها الرب�شيم احلجازي نحو) 19159(   -

حيازة فـي حني يبلغ عــــدد احليــازات التي يزرع فـيها ح�شي�ض الـــرود�ض 

)13251( حيازة. 



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
139وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

الأعالف  اإنتاج  وتطوير  لتنمية  املطلوبة  الجتاهات   -4

الـخ�صراء والـجافة: 

اإنتاجية املحا�شيل العلفية اخل�شراء فـي وحدة  العمل على زيادة   1-4

باتباع  وذلك  احلجازي  الرب�شيم  حم�شول  وخ�شو�شا  امل�شاحة، 

حزم تقنية متكاملة من خالل تطبيق مفهوم املزارع الرائدة فـي 

مواقع املزارعني متهيداً لنجاحها وتطويرها ثم ن�شرها اإىل عموم 

ال�شلطنة.

فـي  الرائدة  املزارع  لتطبيق  امل�شاندة  البحثية  بامل�شارات  الهتمام   2-4

جمالت ادخال ا�شناف جديدة مقاومة للجفاف وامللوحة وحتديد 

تطبيق  ظل  فـي  الواحد  املربع  للمرت  والكثافات  البذار  معدلت 

امليكنة الزراعية. 

ومقننه  جمزية  و�شيفية  �شتوية  حم�شوليه  تركيبات  اإدخال   3-4

ل�شتهالك املياه لتكون مبثابة بديل لزراعة ح�شي�ض الرود�ض فـي 

حمافظتي الباطنة ال�شمالية واجلنوبية واملناطق الأخرى.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للحد من ت�شدير احل�شائ�ض   4-4

لدول اجلوار.

املناطق  بع�ض  فـي  لالأعالف  املنتجة  ال�شركات  اقامة  ت�شجيع   5-4

البعيدة عن املناطق ال�شكنية وفـي الأرا�شي غري امل�شتعملة لتكون 

مكملة لالأن�شطة احليوانية املختلفة القائمة وقيد التنفيذ.

ملد  ال�شلطنة  خارج  احليوانية  الأعالف  واإنتاج  بزراعة  الهتمام   6-4

امل�شاريع القائمة اجلديدة وقيد التنفيذ بالأعالف داخل ال�شلطنة.

قنوات  واتباع  الأعالف  لت�شويق  التحتية  البنى  بتطوير  الهتمام   7-4

ت�شويقية حتمى كل من املنتج واملربي.

التقنيات الزراعية احلديثة على م�شتوى الإنتاج واحل�شاد والتداول 

خ�شراء  علفية  م�شادر  توفري  ال�شركة  هذه  على  ويعول  بعده  وما 

اإ�شافية ملواجهة احتياجات ال�شلطنة من الأعالف. 

موقع  فـي  الرود�ض  ح�شي�ض  باإنتاج  التجاري  ن�شاطها  ال�شركة  بداأت   -

ا�شت�شالحها  خمطط  اإنتاجية  مواقع  ثالث  ا�شل  من  حنفيت 

وزراعتها وبلغت الكميات املنتجة فـي املوقع الأول هي: 

عدد الربطات املنتجة بوزن )9كغ(العــام

463٫116 ربطة2012م

862٫961 ربطة2013م

728٫070 ربطة2014م

1٫183٫931 ربطة )متوقع(2015م

وبهذا يبلغ اإنتاج ال�شركة من ح�شي�ض الرود�ض للعام 2014م نحو )6552م( 

طن/�شنة على اأ�شا�ض املادة اخل�شراء.

للن�صاط  الثانوية  املنتجات  من  الـجافة  العلفية  امل�صادر    -3

الزراعي: 

اأو اأكرث  ت�شري نتائج التقديرات الأولية اإىل توفري نحو )12( الف طن 

والفاكهة  احلقلية  املحا�شيل  زراعة  عن  الناجتة  الثانوية  املنتجات  من 

تغذية  فـي  مالئه  كمواد  ت�شتخدم  عادة  والتي  واخل�شروات  والتمور 

احليوانات واأن اجلهود جارية فـي تقدير الكميات الفعلية لهذه امل�شادر.
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تنمية الموارد الرعوية

ت�شكل املراعي الطبيعية فـي حمافظات ال�شلطنة اإحدى الركائز املهمة 

عا�شت  املراعي  تلك  وجدت  فاأينما  احليواين  الإنتاج  ن�شاط  ل�شتمرار 

اأو الربية لت�شكل نواة لتجمعات �شكانية  امل�شتاأن�شة  احليوانات والطيور 

تقوم عليها اإقت�شاديات تربية احليوان واإنتاج اللحوم والألبان وغريها.

ونظراً لأهمية املوارد الرعوية الطبيعية كم�شدر علفـي قابل للتجدد جاء 

الهتمام واحلفاظ على تلك املوارد من خالل تبني العديد من امل�شاريع 

نهج  من  تاأخذ  علمية  اأ�ش�ض  وفق  املراعي  لإدارة  التنموية  والربامج 

برامج  ت�شمل على  اإطارا معرفيا؛ حيث  الرعي  ملهنة  الإرث الجتماعي 

الرعوية  امل�شورات  واإن�شاء  ا�شتزراعها  واإعادة  الرعوية  ال�شتالت  اإكثار 

الوراثية  امل�شادر  على  للحفاظ  ال�شلطنة  ومناطق  حمافظات  مبختلف 

لنباتات املراعي فـي بيئاتها الطبيعية، وما هذه الربامج اإل جهد ب�شيط 

تكتمل مع ا�شتمرار الإن�شان العماين بدوره احل�شاري فـي احلفاظ على 

الدوؤوب  الوزارة  و�شعي  الإطار  وفـي هذا  البلد  لهذا  الطبيعية  الرثوات 

للنهو�ض  اخلم�شية  اخلطة  لربنامج  وتنفيذاً  الرعوية  املوارد  لتنمية 

باملراعي الطبيعية بال�شلطنة وا�شتدامتها مت خالل عام 2014م ما يلي: 

1-  تاأهيل و�صيانة امل�صورات الرعوية:

مت  كما  وم�شاريع  برامج  بتنفيذ  2014م  العام  خالل  الوزارة  قامت 

تخ�شي�ض )7( م�شاتل رعوية فـي حمافظات ظفار، الظاهرة، الباطنة، 

والداخلية لزراعة واإنتاج النباتات والأ�شجار وال�شجريات الرعوية لعدد 

)20( نوعاً باإجمايل اإنتاج �شنوي يقدر بحوايل )50( األف �شتلة، حيث مت 

تاأهيل عدد من امل�شورات الرعوية كما يلي:
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•		مت تاأهيل خمزن ومظلة ا�شتقبال ل�شتالت اللبان مب�شور عيون.
تاأهيل م�شور كحل بولية الربميي وتطبيق برنامج الري التكميلي  	•

للم�شور.

2-  تقييم الغطاء النباتي:

مناطق  فـي  حتدث  التي  واملتغريات  النباتي  الغطاء  حالة  وتقييم  ر�شد 

الرعي مبحافظة ظفار ومازال العمل م�شتمر وب�شفة دورية من خالل امل�شح 

والقيا�ض الرعوي لالأ�شجار والنباتات الرعوية ور�شد اي تغريات تطراأ.

3-  امل�صاتل الرعوية:

املتابعة الدورية للم�شاتل الرعوية البالغ عددها )7( م�شاتل فـي خمتلف 

حمافظات ال�شلطنة وامدادها بالحتياجات وامل�شتلزمات الالزمة لإنتاج 

على  لتوزيعها  و  الرعوية  املناطق  فـي  ل�شتزراعها  الرعوية  ال�شتالت 

اجلــــدول  يـبني  حيث  والهلية  احلكومية  اجلهات  وبعـــ�ض  املواطنني 

يبني   )1-15( البياين  والر�شم  2014م  لعام  امل�شاتل  اإنتاجية   )2-15(

مقارنة الإنتاجية خالل ال�شنوات من 2011م اإىل 2014م.

جدول )15-2( اعداد الشتالت التي تم إنتاجها عام 2014م

ظفارالداخليةالظاهرةالباطنةاملحافظة

13٫52015٫2002٫05916٫701عدد ال�شتالت

47٫480املجموع 

خمطط )15-1( مقارنة اإنتاجية امل�صاتل من 2011م اإىل 2014م

4-  تخ�صي�ص مناطق رعوية:

مت وبالتعاون مع وزارة الإ�شكان اعتماد املوقع الرعوي مبنطقة �شال�شل 

بولية عربي، حيث مت املوافقة على اعتماد )13٫565٫541( مرت مربع 

كمنطقة رعوية وجاي العمل على ا�شتخراج ر�شم م�شاحي لها.

5-  ر�صوم م�صحية:

ا�شتخراج الر�شم امل�شاحي املعتمد من قبل وزارة الإ�شكان للموقع الرعوي 

مبنطقة حيفظ بولية قريات مب�شاحة وقدرها )4٫335٫772(مرت مربع.

6- حماية املراعي العمانية من تو�صعات الُبنى التحتية ال�صرورية:

تزويد  ومواقعها؛ مت  العمانية  املراعي  على  للحفاظ  الوزارة  من  �شعياً 

�شكة  م�شروع  ت�شميم  )�شركة  كون�شلتنت�ض  انرتنا�شيونال  كيو  �شركة 

احلديد املرحلة الأوىل والثانية( بالبيانات اخلا�شة باملراعي الطبيعية 

القريبة من خط �شكك احلديد كما مت الجتماع مع وفد ال�شركة بتاريخ 

2014/9/29م.
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التسويق الزراعي والسمكي

للن�شاط  املكملة  الأ�شا�شية  احللقات  اإحدى  الزراعي  الت�شويق  يعترب 

الإنتاجي كما اأنه حمور اإرتكازي يربط بني الن�شاط الإنتاجي من طرف 

والن�شاط الت�شنيعي من الطرف الآخر، ومبوجبه ازداد اهتمام الوزارة 

بتطوير وحتديث الن�شاط الت�شويقي القائم �شمن اإطار مفهوم �شل�شلة 

القيمة والهتمام بت�شويق اخل�شروات والفاكهة والتمور واحلليب اخلام 

واللحوم احلمراء وحلوم الدواجن ولعل من اأبرز الأن�شطة املنجزة فـي 

هذا املجال هي:

1-  الـجهود املبذولة فـي تطوير الت�صويق الزراعي:

واحليواين  الزراعي  وال�شتثمار  للت�شويق  العامة  املديرية  با�شرت 

تبلورت  اأن  بعد  وذلك  لتاأ�شي�شها،  الثاين  العام  بها خالل  املنوطة  املهام 

اإجناز جمموعة من  باملديرية، وقد مت  وال�شيا�شات اخلا�شة  املهام  تلك 

الأن�شطة والربامج وامل�شاريع هي:

1-1  حتليل اأ�صعار اخل�صروات فـي �صوق املوالح املركزي:

املنتجات  اأ�شعار  حركة  بر�شد  2014م  عام  خالل  الوزارة  قامت  	•
منتج   )224( من  لأكرث  الأ�شبوع  فـي  مرات  ثالث  بواقع  الزراعية 

املركزي  املوالح  �شوق  فـي  حملي  منتج   )63( من  واأكرث  م�شتورد، 

واأر�شلت  ال�شعار  نتائج  تبويبها وحتليل  والفاكهة، ومت  للخ�شروات 

العامة  والهيئة  املحلية  العالم  و�شائل  اإىل  التقارير  تلك  ن�شخ من 

الباطنة  حمافظتي  مزارعي  جمعية  وكذلك  امل�شتهلك  حلماية 

للخ�شروات لال�شتفادة منها.

ال�شنوية،  ربع  التقارير  اإىل  بالإ�شافة  �شنوية  تقارير  الوزارة  تعد  	•
املوالح،  ب�شوق  وامل�شتوردة  املحلية  والفاكهة  اخل�شر  ا�شعار  لتحليل 

للوقوف على تذبذب ا�شعارها خالل العام، ومقارنة ا�شعار املنتجات 

من امل�شادر املختلفة مع اأ�شعار املنتجات املحلية، ملعرفة امليزات الن�شبية 

والفاكهة  اخل�شر  انواع  بع�ض  اإنتاج  فـي  ال�شلطنة  متتلكها  التي 

لزيادة اإنتاجها وحتقيق قيمة م�شافة لها، وال�شعي لت�شديرها لدول 

اجلوار؛ حيث تقوم الدائرة حالياً بطباعة هذه التقارير، لن�شرها على 

م�شاحة وا�شعة من املعنيني فـي هذا املجال )املزارعني، امل�شتثمرين، 

التجار، املوؤ�ش�شات التعليمية، الطالب والباحثني( بجانب املوؤ�ش�شات 

احلكومية العاملة املعنية باملو�شوع لال�شتفادة منها.

اإن�شاء مدونة الكرتونية جتريبية لأ�شعار املنتجات الزراعية املحلية  	•
http://mafmarketinfo( �شهري  ب�شكل  حتديثها  ويتم  وامل�شتوردة 

.)blogspot.com

النظم  وتطوير  املعلومات  لتوفري  بيانات  قاعدة  تاأ�صي�ص    2-1

الت�صويقية: 

جمال  فـي  اأعدتها  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  بتجميع  الوزارة  قامت  	•
مركز  مع  التن�شيق  يجرى  وحاليا  واحليواين،  الزراعي  الت�شويق 

املعلومات بالوزارة لإدراجها مبوقع الوزارة.

الزراعية  الت�شويقية  امل�شارات  لدرا�شة  املرجعية  ال�شروط  اإعداد  مت  	•
فـي ال�شلطنة للمنتجات الزراعية املحلية، والهام�ض الربحي للمزارع 
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بالفكرة، ومت ت�شكيل جلنة لدرا�شة اآلية تنفيذ امل�شروع ومن املتوقع 

بدء الن�شاط فـي عام 2015م.

1-5  م�صروع الدرا�صة الأولية لإنتاج وت�صنيع وت�صويق الألبان 

بوليات حمافظتي �صمال وجنوب الباطنة وحمافظة الظاهرة:

على  يعتمد  وم�شتقاتها  لالألبان  م�شنع  اإقامة  اإىل  امل�شروع  يهدف  	•
جتميع الألبان من مربي املا�شية مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة 

بهدف  الأبقار،  تربية  املواطنني على  وت�شجيع  الظاهرة،  وحمافظة 

توفري الألبان بوليات املحافظات املذكورة.

متت املوافقة على متويل امل�شروع من قبل �شندوق التنمية الزراعية  	•
وال�شمكية.

الدرا�شة  لإعداد  املحلية،  ال�شركات  اإحدى  على  العطاء  اإر�شاء  مت  	•
بالتعاون مع احدى ال�شركات اليطالية. 

املحلية،  ال�شركات  على  عطاء  فـي  الدرا�شة  طرح  مت  حيث  العماين؛ 

وخطط لإجنازه فـي عام 2015م.

الدواجن  لإنتاج  القائمة  امل�شروعات  حل�شر  ا�شتبيان  الوزارة  اأعدت  	•
بال�شلطنة، وطاقاتها الإنتاجية، بهدف تنظيم القطاع وال�شعي لإيجاد 

حلول للم�شاكل الت�شويقية التي تواجهه.

1-3  م�صروع املنافذ الت�صويقية للتمور العمانية الفاخرة )نفع(: 

مواقع  وفـي  فاخـــــــرة  ت�شويقية  منافــذ   )6( لإقامة  درا�شة  اإعداد  مت  	•
متميزة يتم فيها بيع بع�ض الأ�شناف العمانية من التمور بعد ت�شنيعها، 

بهدف حت�شني طرق ت�شويق التمور العمانية. 

بت�شكيل فريق عمل لالإ�شراف على تنفيذه، قام الفريق  الوزارة  وقامت  	•
ال�شركات  بع�ض  زار  كما  املنافذ،  لإقامة  املقرتحة  املواقع  بع�ض  بزيارة 

لتقييم  العمانية  التمور  اإنتاج  جمال  فـي  العاملة  والوحدات  وامل�شانع 

م�شتوى الوحدات وحتديد اجلهات الراغبة فـي فتح منفذ باملجمع.

قطاع  فـي  واحليوانية  الزراعية  املنتجات  ت�صويق  م�صــروع   4-1

التموين للجهات الـحكومية )تعزيز(:

بني اجلهات احلكومية واخلا�شة  للربط  »تعزيز«  م�شروع  ت�شميم  مت  	•
تتوفر  الذين  املنتجني  وبني  املنتجات  من  كبرية  لكميات  حتتاج  التي 

زيادة  اإىل  يوؤدي  مما  م�شبقة  تعاقدات  عرب  وذلك  املنتجات  لديهم 

للمزارعني  ربح جيد  هام�ض  الُعمانية وحتقيق  املنتجات  املعرو�ض من 

واملربني وانخفا�ض �شعر البيع للم�شتهلكني وتقليل الفاقد والتالف.

عدد  مع  اجتماعات  بعقد  2014م  عام  فـي  بالوزارة  املخت�شني  قام  	•
املالية ب�شرطة عمان  من اجلهات احلكومية كاملديرية العامة لل�شئون 

ال�شلطانية، واملديرية العامة لل�شياحة ووزارة ال�شحة وغريهم، لعر�ض 

فكرة امل�شروع، ودرا�شة احتياجاتهم من املنتجات الزراعية واحليوانية، 

رحبوا  الذين  الزراعية  اجلمعيات  روؤ�شاء  على  امل�شروع  عر�ض  مت  كما 
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2-  الـجهود املبذولة فـي تطوير الت�صويق ال�صمكي:

تبذل الوزارة جهوداً متعددة لتطوير نظم الت�شويق ال�شمكي بال�شلطنة 

لي�شاهم فـي رفع العائد القت�شادي والقيمة امل�شافة للمنتجات ال�شمكية 

والرقي بجودة الأ�شماك العمانية نحو الأف�شل وتقدمي خدمات مميزة 

املحلية  ال�شمكية  بالأ�شواق  والباعة  والناقلني  ولل�شيادين  للم�شتهلكني 

وبالتايل زيادة م�شاهمتها للقطاع من الناحية الجتماعية والقت�شادية 

وحتقيق الأمن الغذائي.

2-1  تنظيم �صادرات ال�صلطنة من الأ�صماك وحتديد اأنواعها:

واملنظمة  املتوالية  الوزارية  القرارات  من  عدد  باإ�شدار  الوزارة  قامت 

لل�شادرات ال�شمكية، الذي �شدر بداية بالقرار رقم القرار )2011/2م( 

القرار  رقم  احلايل  القرار  واإىل  2011م،  مار�ض  �شهر  فـي  �شدر  الذي 

جاءت  حيث  2015م؛  مايـــو  �شهر  فـي  �شينتهي  والذي  )2014/244م( 

هذه القرارات بهدف حتقيق التوازن بني ال�شادرات واحتياجات ال�شوق 

املحلي من املنتجات ال�شمكية مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للم�شتثمرين 

وامل�شتهلكني، وتوفري كميات كافية من الأ�شماك ب�شكل دائم وم�شتمر فـي 

ال�شواق املحلية باأ�شعار منا�شبة بحيث تكون فـي متناول اجلميع، واحلد 

من ارتفاع الأ�شعار بزيادة املعرو�ض، و يتم مراقبة قرار تنظيم ال�شادرات 

ال�شمكية بجميع املنافذ اجلوية والربية واملوانئ.

الدرا�شة  فـي  امل�شتهدفة  للمحافظات  ميدانية  بزيارات  اخلرباء  قام  	•
البيانات  جمع  مت  كما  القرى،  فـي  الألبان  م�شاريع  بع�ض  وزيارة 

واملعلومات الالزمة للدرا�شة ومب�شاركة فريق وطني من املخت�شني 

بالوزارة، وا�شتلمت الوزارة م�شودة الدرا�شة للمرحلة الأوىل وخ�شعت 

متهيداّ  النهائية  ب�شيغتها  الدرا�شة  اإجناز  متابعة  وجاري  للتقييم 

لتخاذ قرار ب�شاأن النتقال للمرحلة الثانية من امل�شروع. 

والـحيوانية  الزراعية  وامللتقيات  املعار�ص  دليل  م�صروع    6-1

الدولية:

مت اإعداد كتيب تعريفي باملعار�ض وامللتقيات الدولية فـي جوانب الزراعة 

فـي  الدليل  هذا  ون�شر  بهما،  املتعلقة  والتكنولوجيا  احليواين  والإنتاج 

موقع الوزارة مع الروابط اخلا�شة بكل معر�ض وذلك كخدمة اإر�شادية 

الزراعي  العاملة فـي قطاع  للموؤ�ش�شات وال�شركات احلكومية واخلا�شة 

واحليواين للم�شاركة فـي هذه املعار�ض وال�شتفادة منها فـي فتح منافذ 

جديدة ملنتجاتهم وال�شتفادة من اخلربات والتجارب العاملية.

1-7  دليل ت�صويق التمور الُعمانية:

م�شروع دليل التمور الُعمانية اإىل توفري املعلومات ال�شاملة  يهدف  	•
عن قطاع التمور من خالل ح�شر املنتجني املحليني فـي كل ولية 

فـي  العاملة  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  والوحدات  وامل�شانع 

التكنولوجيا  توفري  و�شركات  ال�شلطنة  فـي  التمور  وت�شويق  ت�شنيع 

الزراعية وكذلك الأ�شناف الرائدة فـي املحافظات واأ�شناف التمور 

الغذائية  والقيمة  املختربية  التحاليل  الدليل  يوفر  كما  التجارية. 

للتمور بالإ�شافة اإىل حتديد املعوقات الت�شويقية. 

فـي  العمل  وبداأ  الدليل،  �شيت�شمنها  التي  املحاور  جميع  اإعداد  مت  	•
اإعداده.
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جدول )16-1( القرارات الوزارية الصادرة فـي عام 2014م لتطوير التسويق السمكي

نــ�ص القــــرارالقـــــــرار

قرار وزاري رقم )2014/136( 

بتنظيم �شادرات ال�شلطنة من 

الأ�شماك وحتديد اأنواعها

ال�شية، -  نوع  الكوفر وي�شتثنى منها  العندق،  ال�شهوة،  الكنعد،  املائية احلية )اجليذر،  الرثوات  يحظر ت�شدير 

ال�شال الكبري وت�شمل: الق�شران،احلمام، ال�شال( ابتداء من 2014/6/1م حتى 2014/9/15م.

يحظر ت�شدير الرثوات املائية احلية )ال�شعري، ال�شخلي( ابتداء من 2014/7/1م حتى 2014/7/31م.- 

قرار وزاري رقم )2014/244( 

بتنظيم �شادرات ال�شلطنة من 

الأ�شماك وحتديد اأنواعها

�شبتمرب -   16 تاريخ  من  ابتداء  ال�شافـي(  ال�شهوة،  الكنعد،  )اجليذر،  احلية  املائية  الرثوات  ت�شدير  يحظر 

بت�شويق كمية  ال�شمكية  امل�شدرين للرثوة  وال�شركات  التجار  القرار  الزم  2015م.، كما  31 مايـــو  2014 وحتى 

من الأ�شماك فـي الأ�شواق املحلية م�شاوية للكمية امل�شدرة لأ�شماك )ال�شعري، البياح، ال�شال الكبري وت�شمل 

الق�شران - ال�شال - احلمام(،

الكوفر -  العندق،  وهي:  2014/2/15م(  وحتى  )2013/12/15م  الفرتة:  من  التالية  الأ�شماك  ت�شدير  يحظر 

وي�شتثنى منها نوع ال�شية، الهامور وي�شتثنى منها نوع الدي�شكو(،

لهم -  الت�شريح  مقابل  املحلية  الأ�شواق  فـي  ال�شلعة  اأ�شماك  من   )%30( ن�شبة  بت�شويق  اي�شا  القرار  ن�ض  كما 

بت�شدير )70%( منها.
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2-2  برنامج توزيع الأ�صماك بال�صوق املحلي: 

القطاع  مع  م�شرتك  برنامج  بتنظيم  2014م  عام  خالل  الوزارة  قامت 

ال�شمكية  املنتجات  وت�شويق  جتهيز  )�شركات  فـي  ممثال  اخلا�ض 

املحلية،  بالأ�شواق  الأ�شماك  لتوزيع  الأ�شماك(  ناقلي  من  وامل�شتثمرين 

ال�شمكية  والأ�شواق  الأ�شماك  وناقلي  ال�شركات  بني  التن�شيق  مت  حيث 

املحلية وحمالت بيع الأ�شماك واملراكز التجارية خ�شو�شاُ فـي الفرتات 

التي يقل فيها املعرو�ض ك�شهر رم�شان واأ�شهر ال�شيف والتي يقل فيها 

الإنتاج ال�شمكي نتيجة لالأحوال املناخية الطبيعية فـي املناطق املحاذية 

2013م  دي�شمرب  ل�شهر  الت�شويقي  بالربنامج  �شاركت  وقد  العرب.  لبحر 

ويناير وفرباير 2014م والربنامج ال�شيفي )يونيو - يوليو - اأغ�شط�ض 

مبختلف  التوزيع  برنامج  اإعداد  ومت  �شركات   )5( عدد  2014م(  لعام 

مت  كما  املحلية.  ال�شحافة  عرب  عنها  الإعالن  ومت  ال�شلطنة  حمافظات 

اإدراج حمــالت بيع الأ�شماك املدعومة من قبل الوزارة والبالغ عددها )43( 

حمل فـي الربنامج الت�شويقي لتــوفيــر املزيد من الأ�شماك للم�شتهلكني.

ال�صمكية  لالأ�صواق  واخلدمات  الأ�صا�صية  البنية  تطوير    3-2

املحلية:

توفري  خالل  من  وذلك  ال�شمكي  بالت�شويق  للنهو�ض  الوزارة  ت�شعى 

ال�شاحلية والداخلية  الأ�شا�شية لأ�شواق الأ�شماك املحلية  البنية  وتطوير 

على حد �شواء واملتمثلة فـي ا�شتحداث اأ�شواق �شمكية جديدة وتاأهيل مباين 

تقدمها  التي  اخلدمات  مب�شتوى  والرتقاء  القائمة  ال�شمكية  الأ�شواق 

تطوير  اإىل  تهدف  خطة  ظل  فـي  للمنتفعني،  املحلية  ال�شمكية  الأ�شواق 

واملوا�شفات  ال�شروط  مع  يتوافق  مبا  وت�شويقه  املنتج  مداولة  وحت�شني 

الفنية ال�شرورية فـي جمال اجلودة.

فقد قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات خالل عام 2014م فـي اإطار 

النهو�ض مبنظومة الت�شويق ال�شمكي بال�شلطنة بهدف الرتقاء بخدمات 

الوزارة لتقدمي اخلدمات الالزمة مل�شتخدمي الأ�شواق وتوفري الأ�شماك 

الطازجة واملجمدة ب�شكل يلبي رغبات واأذواق امل�شتهلكني ومنها: 
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 )1( تاأهيل ال�صواق ال�صمكية 

الإجراءات املتخذة وما مت تنفيذه خالل عام )2014م(الــــ�صـــــوقم

مت النتهاء من اأعمال التاأهيل وال�شيانة لل�شوق.	 �شوق الأ�شماك بولية م�شرية1

2

اأ�شواق :

القابل و �شمائل )املدره( والكامل والوافـي 

واإزكــــــي  يــنـقــل  و  بوح�شن  بني  جعالن  و 

اإبراء ودماء والطائيني و  و�شنك ومنح و 

وادي بني خالد وبهالء واحلمراء و بدية

�سوق 	   )17( عدد  لتطوير  ال�شت�شارية  باخلدمات  اخلا�شة   )2012/5( رقم  املناق�شة  ا�شناد  مت 

اأ�شماك )ت�شميم واإ�شراف( ايل مكتب ا�شت�شارات هند�شية متخ�ش�ض، والعمل جاري على اإنهاء 

املدرة،  �شمائل  )ينقل،  اأ�شواق   )3( عقد  تعديل  ومت  بالأ�شواق،  اخلا�شة  واخلرائط  الت�شاميم 

املنرتب( من تاأهيل اإىل اإعادة بناء، كما مت اإلغاء عدد )4( اأ�شواق من املناق�شة )بهالء، احلمراء، 

اأدم( نظراً لعدم وجود اأر�ض لالأ�شواق.

�شوق الأ�شماك بولية عربي3

النتهاء من اإعداد و�شف العمل اخلا�ض ب�شيانة ال�شوق وانتظار عرو�ض ال�شركة.	 

اإ�شافة طاولت جديدة للعر�ض.	 

عمل مكتب اإداري.	 

تركيب وحدة ت�شنيع الثلج مع وحدة التربيد.	 

مت النتهاء من اإعداد كرا�شة مناق�شة تاأهيل و�شيانة ال�شوق من قبل املديرية العامة للموانئ.	 

النتهاء من اإعداد و�شف العمل اخلا�ض ب�شيانة ال�شوق وانتظار عرو�ض ال�شركة.	 �شوق �شنك4

�شوق ال�شيب5
مت النتهاء من اأعمال ال�شيانة.	 

اإ�شــافة كربة ال�شوق اخلـارجـية.	 

نخل6
امل�شاريع 	  دائرة  قبل  من  ال�شوق  و�شيانة  بتاأهيل  اخلا�ض  العمل  و�شف  اإعداد  من  النتهاء  مت 

وال�شيانة لأعمال ال�شيانة.
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الإجراءات املتخذة وما مت تنفيذه خالل عام )2014م(الــــ�صـــــوقم

وادي املعاول7
امل�شاريع 	  دائرة  قبل  من  ال�شوق  و�شيانة  بتاأهيل  اخلا�ض  العمل  و�شف  اإعداد  من  النتهاء  مت 

وال�شيانة لأعمال ال�شيانة.

يتم حالياً مراجعة خارطة ال�شوق الداخلية ومناق�شة تاأهيل ال�شوق.	 �شــــــــوق �شـــــور8

)2( خمطط اإن�صاء اأ�صواق �صمكية جديدة:

الإجراءات املتخذة وما مت تنفيذه خالل عام 2014م:الــــ�صـــــوقم

�شوق الأ�شماك بولية نزوى1
املوقع 	  لت�شليم  النهائية  املوافقة  انتظار  وفـي  البلدي  املجل�ض  قبل  لل�شوق من  اختيار موقع  مت 

للوزارة.

�شوق الأ�شماك بولية الربميي2
اأجل مبادلة وزارة 	  اإجراءات من  اأر�ض مب�شاحة )10٫000( مرت مربع وهناك  مت احل�شول على 

البلديات بدل امل�شلخ البلدي باأر�ض ال�شوق املمنوحة للوزارة.

�شوق الأ�شماك بولية جعالن بني بوعلي3
مت تخ�شي�ض قطعة اأر�ض مب�شاحة )8( األف مرت مربع لإن�شاء �شوق الأ�شماك بالولية.	 

العمل جاري على اإعداد اخلرائط اخلا�شة بال�شوق.	 

فـي مرحلة فتح وحتليل املظاريف لدى دائرة امل�شرتيات والعقود.	 �شوق الأ�شماك مبيناء ال�شيد بال�شيب4

�شوق الأ�شماك بعربي5
مت احل�شول على اأر�ض مب�شاحة )3000( مرت مربع لإقامة �شوق جديدة بالولية.	 

العمل جاري على اإعداد اخلرائط اخلا�شة بال�شوق.	 

مت خماطبة وزارة الإ�شكان لتخ�شي�ض اأر�ض لل�شوق.	 �شوق اأ�شماك بولية حموت6

�شوق الأ�شماك بينقل7
مت احل�شول على اأر�ض مب�شاحة )3000( مرت مربع و جاري العمل حاليا على اإعداد اخلرائط 	 

اخلا�شة بال�شوق.
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2-4 ت�صغيل �صوق الـجملة املركزي لالأ�صماك )ولية بركاء(:

يعترب �شوق اجلملة املركزي لالأ�شماك بولية بركاء )الفليج( من امل�شاريع 

املهمة للنهو�ض بالت�شويق ال�شمكي بال�شلطنة ويهدف ال�شوق اإىل جتميع 

وبالتايل خلق  واحد،  فـي مكان  بال�شلطنة  لالأ�شماك  الطلب  و  العر�ض 

و قد قامت  وامل�شرتين.  البائعني  بال�شفافية بني  تتميز  مناف�شة عادلة 

الوزارة بتوفري جميع الحتياجات ال�شرورية لت�شغيل ال�شوق من كوادر 

التجريبي  الت�شغيل  ومت  الإلكرتوين  النظام  وجتهيز  ومعدات  ب�شرية 

جميع  خطوط  من  التاأكد  يتم  حتى  2014م  مار�ض  �شهر  فـي  لل�شوق 

مراحل الت�شغيل لل�شوق وعمل املوظفني القائمني بالعمل داخل ال�شوق 

اجلملة  �شوق  ت�شغيل  بداأ  و  )2014/5/21م(  فـي  الر�شمي  الفتتاح  ومت 

الإلكرتوين  الربنامج  وتطبيق  مراحله  بجميع  لالأ�شماك  املركزي 

جناحه  الربنامج  اأثبت  وقد  بال�شلطنة  مرة  لأول  ال�شماك  لتداول 

بال�شوق؛  وال�شراء  بالبيع  املرتبطة  العمليات  جيع  تنظيم  فـي  واأهميته 

حيث حقق الربنامج جائزة ال�شلطان قابو�ض لالإجادة الإلكرتونية عن 

فئة اخلدمات احلكومية املقدمة للموظفني لعام 2014م. وقد بلغت كمية 

املبيعات  كمية  جتاوزت  بينما  1594طن،  اأكرث  بال�شوق  املنزلة  الأ�شماك 

من الأ�شماك )1064( طنا باأكرث من )1٫166٫050( ريال عماين.
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االستثمار الزراعي والسمكي

الفصل السابع عشر
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الفصل السابع عشر

االستثمار الزراعي والسمكي

تعزيز  اإىل  الرامية  جهودها  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  وا�شلت 

اأ�شبح  الذي  وال�شمكية  واحليوانية  النباتية  القطاعات  فـي  ال�شتثمار 

من  الذاتي  الكتفاء  من  معقولة  ن�شب  حتقيق  فـي  كثرياً  عليه  ُيعول 

زيادة  اإىل  بالإ�شافة  الرئي�شية،  واحليوانية  الزراعية  الغذائية  ال�شلع 

م�شاهمته فـي الدخل القومي، فـي اطار تنويع م�شادره.

ا�شتقطاب  فـي  وال�شمكية  الزراعية  ال�شتثمارية  امل�شاريع  على  ويعول 

واإدخال  ال�شلطنة  وخارج  داخل  من  اخلا�ض  القطاع  من  م�شتثمرين 

عمل  فر�ض  وخلق  الب�شرية  القدرات  وبناء  متكاملة  تقنية  حزم  وتبني 

والإ�شراع فـي دعم اقت�شاديات الإنتاج.

اأولويات  وفق  ال�شتثمارية  الأفكار  وبلورة  تبني  على  الوزارة  وتعمل 

منظومة الأمن الغذائي فـي ال�شلطنة:

1-  امل�صارات ال�صتثمارية:-

حددت الوزارة ثالث م�شارات ا�شتثمارية مكملة لبع�شها البع�ض هي:-

1-1  املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة:

وتعترب اأحد امل�شارات الرئي�شية التي يعول عليها فـي اإحداث نقلة جديدة 

لتعزيز هذا الن�شاط ومت اإجناز جمموعة من الأن�شطة خالل عام 2014م 

بالإمكان اإيجازها على النحو التايل:-

ال�شاخمات فـي عام 2013م، وندوة تقييم  �شيح  ندوة  لقرارات  تنفيذاً  	•
قبل  من  واملعتمدة  2015م،  عام  فـي  ال�شاخمات  �شيح  ندوة  قرارات 

املقام ال�شامي اأعزه اهلل، تعمل وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية على 

ت�شجيع ال�شباب العماين فـي ال�شتفادة من الأرا�شي الزراعية التي 

امل�شنعة ولعدد )50( قطعة  املغ�شر بولية  مت تخ�شي�شها فـي قرية 

الزراعية  امل�شاريع  لتنفيذ  قطعة  لكل  اأفدنة   )10( مب�شاحة  زراعية 

اخل�شر  حا�شالت  اأهم  واإنتاج  زراعة  على  تركز  والتي  التكاملية 

وبا�شتخدام  املك�شوف  واحلقل  املحمية  الوحدات  فـي  القت�شادية 

اأنظمة الري احلديثة بالإ�شافة اإىل ال�شتزراع ال�شمكي املكثف. كما 

قامت الوزارة بتنفيذ عدد )75( منفذ ت�شويقي لالأ�شماك للموؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة.

بولية  �شيان  قرية  فـي  فدان  الألف  تتجاوز  م�شاحة  تخ�شي�ض  مت  	•
ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  م�شتقبال  الزراعي  لال�شتثمار  ال�شويق 

املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  توفر  حال  فـي  وذلك  واملتو�شطة 

ثالثيا لهذا املوقع. 

الأرا�شي  من  م�شاحات  لتخ�شي�ض  التخطيط  حالياً  يجري  	•
للم�شروعات التكاملية فـي خمتلف حمافظات ال�شلطنة.

لال�شتثمار  واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  متاحة  فر�ض  هناك  	•
اأهمها تربية واإنتاج ع�شل النحل،  فـي القطاعني الزراعي وال�شمكي 

و�شيانة  وتركيب  القت�شادية،  اخل�شر  حما�شيل  واإنتاج  وزراعة 
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وقيام �شركات زراعية و�شمكية حكومية وخا�شة خالل العامني املا�شيني 

)2013م - 2014م(.

ويعترب تاأ�شي�ض ال�شركة العمانية لال�شتثمار الغذائي القاب�شة �ض.م.ع.م 

القائمني  جهود  ثمرة  احلكومة  قبل  من  مملوكة  ك�شركة  2012م  عام 

اإدارة  و  بتاأ�شي�ض  ال�شركة  ُتعنى  و  الغذائي.  الأمن  منظومة  اإدارة  على 

ال�شتثمارات الزراعية والغذائية داخل وخارج ال�شلطنة وفقاً لالأولويات. 

الأ�شا�شية  باملراحل  وبداأت  2013م  عام  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  اإجناز  مت 

لدورة امل�شروع ال�شتثماري واملت�شمنة بلورة الأفكار ال�شتثمارية واإعداد 

درا�شات اجلدوى وتقييمها ومتابعة التح�شريات الأ�شا�شية لتخ�شي�ض 

والبيئية  املائية  الرتاخي�ض  وا�شتخراج  اجلديدة  للم�شاريع  الأرا�شي 

خالل العام 2014م وبالتن�شيق واملتابعة والدعم من قبل وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية ولتزال اجلهود م�شتمرة وفق خطط ومراحل التنفـيذ 

للم�شاريع املعتمدة خالل عام 2015م.

و تعترب ال�شركة العمانية القاب�شة الذراع ال�شتثماري حلكومة ال�شلطنة، 

الأرباح  حتقيق  مبداأ  على  املرتكز  الإنتاج  اقت�شاديات  وفق  وتعمل 

وا�شتقطاب �شركاء يتمتعون بخربة من القطاع اخلا�ض كم�شاهمني فـي 

امل�شروعات ال�شتثمارية من داخل وخارج ال�شلطنة، ويرتكز ن�شاطها على 

اأولويات امل�شاريع ال�شتثمارية الكفيلة بتطوير القطاع الزراعي ب�شقيه 

املوؤ�ش�شات  واإ�شناد  دعم  مراعاة  مع  ال�شلطنة  فـي  واحليواين  النباتي 

املت�شابهة،  الأن�شطة  ذات  الزراعية  اجلمعيات  اأو  واملتو�شطة  ال�شغرية 

اأجهزة الوزارة والإدارة  والتن�شيق م�شتمر وعلى م�شتويات خمتلفة بني 

التنفيذية لل�شركة لبلورة امل�شاريع ال�شتثمارية، عالوًة على ذلك تعمل 

تتمتع  دول  فـي  ال�شلطنة  ا�شتثمارية خارج  م�شاريع  اإيجاد  ال�شركة على 

مبناخ ا�شتثماري جاذب واآمن ملثل هذه امل�شاريع.

وت�شويق  تعبئة  وحدات  الزراعية،  وامليكنة  احلديثة،  الري  اأنظمة 

واملح�شنة،  املطعومة  والفاكهة  اخل�شر  �شتالت  واإكثار  التمور، 

واإنتاج  وتربية  الدواجن،  حلوم  واإنتاج  تربية  البيطرية،  والعيادات 

واملنافذ  ومنتجاتها،  الألبان  وت�شويق  واإنتاج  وجمع  املائدة،  بي�ض 

الت�شويقية الزراعية وال�شمكية وال�شتزراع ال�شمكي.

1-2  الـجمعيات الزراعية واحليوانية وال�صمكية:

وزارة  ت�شجع  واحليوانية،  الزراعية  احليازة  حجم  و�شغر  لتفتت  نظرا 

الزراعة والرثوة ال�شمكية املزارعني ومربي الرثوة احليوانية وال�شيادين 

لوحدة  الإنتاجية  رفع  اإىل  تهدف  التي  اجلمعيات  اإىل  الن�شمام  على 

امل�شاحة وتقدمي خدمات الإر�شاد والت�شويق و تعظيم العائد القت�شادي؛ 

الزراعية  نحو )4( جمعيات قائمة وهي:- اجلمعية  حيث تتوفر حالياً 

الزراعية ملزارعي  الباطنة واجلمعية  ملزارعي �شمال وجنوب حمافظتي 

حمافظة الظاهرة وجمعية النخيل واجلمعية العمانية ملزارعي الرمان 

بلغ عددها )7( جمعيات  الإ�شهار  قيد  اأما اجلمعيات  الأخ�شر،  باجلبل 

ظفار  حمافظة  مزارعي  وجمعية  للنحالني  العمانية  اجلمعية  وهي:- 

وجمعية مزارعي حمافظة جنوب ال�شرقية وجمعية مزارعي حمافظة 

الداخلية وجمعية مزارعي  ال�شرقية وجمعية مزارعي حمافظة  �شمال 

حمافظة الربميي وجمعية مربي الدواجن.

1-3  ال�صركات الزراعية وال�صمكية:

املحمية  الزراعة  فـي  اخلا�ض  القطاع  ل�شتثمارات  واعدة  فر�ض  هناك 

التمور،  وت�شويق  ت�شنيع  تربة،  بدون  الزراعة  تقنيات  وبا�شتخدام 

املائدة  وبي�ض  الدواجن  وحلوم  احلمراء  اللحوم  وم�شتقاتها،  الألبان 

ت�شويق  و  ت�شنيع  و  ال�شمكي  ال�شتزراع  م�شاريع  الدواجن،  واأمهات 

املنتجات ال�شمكية. وقد �شعت الوزارة اإىل الرتويج مبقومات ال�شتثمار 

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  وبالتن�شيق  وال�شمكي  الزراعي  القطاعني  فـي 

احلكومية واخلا�شة، وقد �شاهمت تلك اجلهود اإىل ا�شتقطاب م�شتثمرين 
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رابعا: م�صروع تطوير الأعالف:

كالذرة  العلفية  احلبوب  واإنتاج  اجلافة  اخل�شراء  الأعالف  اإنتاج   )1

فـي  منها  ال�شتفادة  بغر�ض  وغريها؛  ال�شامية  والذرة  ال�شفراء 

األف   )100( م�شاحة  تخ�شي�ض  مت  وقد  القائمة  الدواجن  م�شاريع 

)قيد  ال�شلطنة  حكومة  ل�شالح  ال�شودان  حكومة  قبل  من  فدان 

املتابعة(، و بطاقة تقديرية للم�شروع املقرتح )120( األف طن/�شنة.

املجموعة الثانية: امل�صاريع ال�صتثمارية التي اعتمدها جمل�ص 

اإدارة ال�صركة العمانية لالإ�صتثمار الغذائي القاب�صة

امل�شرتكة  واملتابعة  درا�شات اجلدوى  وتقييم  اإعداد  فـي  الوزارة  �شاهمت 

الالزمة  واملوافقات  والرتاخي�ض  امل�شاريع  لتلك  اأرا�شي  على  للح�شول 

وهي على النحو التايل:

األف  اإنتاج وت�شنيع الألبان �شمال ال�شلطنة بطاقة تزيد عن )200(   )1

طن/�سنة.

اإنتاج وت�شنيع اللحوم فـي تنزانيا بطاقة اإنتاجية تقديرية )50-35(   )2

األف طن/�شنة.

اإنتاج حلوم الدواجن بطاقة )60( األف طن/�شنة.  )3

اإنتاج اأمهات الدواجن كم�شروع يغطي احتياجات دول جمل�ض التعاون   )4

اخلليجي.

3-  املوافقات املمنوحة لإقامة م�صاريع زراعية وحيوانية:

القطاع  قبل  من  مقدمة  اقت�شادية  جدوى  درا�شة   )156( ا�شتالم  مت 

الأن�شطة  خمتلف  فـي  ا�شتثمارية  م�شاريع  ل�شتحداث  اخلا�ض 

التقييم  وبعد  2014م،  عام  خالل  واحليوانية  النباتية  والخت�شا�شات 

ا�شتثماري  م�شروع   )92( لإقامة  مبدئية  موافقة  منح  مت  واملراجعة 

جدول )17-1(، وجتديد عدد )53( موافقة فنية.

2-  امل�صاريع ال�صتثمارية قيد الدرا�صة والتنفيذ:

جمموعتني  اإىل  والتنفيذ  الدرا�شة  قيد  ال�شتثمارية  امل�شاريع  تنق�شم 

اأ�شا�شيتني وهما:- 

املجموعة الأوىل: امل�صاريع ال�صتثمارية الـحكومية التي تبنتها 

تطوير  لأولويات  ا�صتنادا  ال�صمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة 

ال�صلع القت�صادية

قامت الوزارة باإعداد وثائق امل�شاريع واملوا�شفات املرجعية ال�شتثمارية 

الدرا�شات  اإعداد  مراحل  وتقييم  العقود  وتنظيم  ال�شت�شاري  واختيار 

اإقرارها وميكن  لتنفيذها بعد  وبالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة متهيداً 

اإيجاز ذلك على النحو التايل:

اأوًل: م�صاريع تطوير التمور ومنتجاتها:

ت�شويق وت�شنيع التمور العمانية بطاقة )30( األف طن/�شنة.( 1

ت�شنيع املنتجات امل�شتقة )الكحول الطبي واخلل...اإلخ( من التمور ( 2

ال�شناعية بطاقة )30( األف طن/�شنة.

التمر ( 3 لنخلة  الثانوية  املنتجات  من  احليوانية  الأعالف  ت�شنيع 

بطاقة )50( األف طن/�شنة.

ت�شنيع الأخ�شاب من املنتجات الثانوية لنخلة التمر بطاقة تقديرية ( 4

)25-35( األف طن/�شنة.

الـخ�صر  ملحا�صيل  الت�صويق  منظومة  تطوير  م�صروع  ثانيًا: 

والفاكهة:

ال�شركة العمانية لت�شويق وت�شنيع اخل�شر والفاكهة بطاقة تقديرية   )1

)50-70( األف طن/�شنة.

ثالثًا: م�صروع تطوير الألبان ومنتجاتها:

اإنتاج وت�شنيع الألبان مبحافظة ظفار بطاقة )90( األف طن/�شنة.  )1
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جدول )17-1(: عدد الموافقات الممنوحة إلقامة مشاريع استثمارية زراعية وحيوانية خالل عام 2014م

عدد امل�صروعات التي متت املوافقة عليها نوع الن�صاطم

24زراعة اخل�شروات فـي البيوت املحمية واحلقل املك�شوف1

2اإنتاج العالف اخل�شراء2

40تربية واإنتاج الدواجن الالحمة والبي�ض املخ�شب3

2اإنتاج بي�ض املائدة4

1اإنتاج وتعبئة زيت الزيتون5

15تربية املاعز والغنام6

1ت�شنيع اعالف مركزة7

1م�شنع اللبان ومنتجاتها8

1م�شاريع خمتلطة9

1جتفـيف حلوم10

2عيادة بيطرية11

2اإنتاج فاكهة ومتور12

92الإجمــــــــالـي
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4-  ال�صتثمار فـي القطاع ال�صمكي:

بالإمكان ح�شر الأن�شطة ال�شتثمارية فـي القطاع ال�شمكي على النحو 

التايل:-

4-1  ا�صتثمار القطاع اخلا�ص فـي موانئ ال�صيد البحري:

تعد اإ�شتثمارات القطاع اخلا�ض مبوانئ ال�شيد البحري اإحدى الركائز 

�شرائح  ملعظم  املنا�شبة  اخلدمات  وتقدم  املوانئ  هذه  تنمي  التي  املهمة 

حمافظات  خمتلف  فـي  واملنت�شرة  القائمة  ال�شيد  مواين  فـي  املجتمع 

القائمة مبختلف موانئ ال�شيد  املن�شاآت  واجلدول )17-2( يو�شح عدد 

ال�شيد،  معدات  لبيع  حمالت  للثلج،  م�شانع  الوقود،  حمطات  ت�شمل: 

م�شانع لتغليف وجتهيز الأ�شماك، ور�ض ت�شليح القوارب وحمالت لبيع 

الأ�شماك.

جدول )17-2(: عدد المنشآت القائمة بموانئ الصيد المنتشرة فـي مختلف محافظات السلطنة الساحلية

عــدد املن�صاآتامليــنــــاءاملحــــافــظةم

1

م�شندم

34دبا

7بخا

4خ�شب

7ليما

2

�شمال الباطنة

8�شحار

3�شنا�ض

8�شحم

اخلابورة

م�شقط
2ال�شيب

8قريات
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عــدد املن�صاآتامليــنــــاءاملحــــافــظةم

3
جنوب ال�شرقية

10�شور

3الأ�شخرة

2م�شرية

8اللكبيالو�شطى4

5
ظفار

7مرباط

�شلكوت
7

5ري�شوت

املجموع

125

كما يو�شح جدول )17-3( خال�شة باملوافقات املبدئية والنهائية لال�شتثمار فـي موانئ ال�شيد فقد مت منح )28( موافقة مبدئية وجتديد موافقة واحدة 

ومنح )6( موافقات نهائية.
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جدول رقم )17-3(: يوضح أعداد الموافقات المبدئية والنهائية الصادرة حسب نوع النشاط السمكي

املوافقات النهائيةجتديد موافقة مبدئيةاملوافقات املبدئيةالن�صاط

جتهيز وتغليف الأ�شماك الطازجة، املربده 

واملجمدة
612

-_1م�شحوق وزيت ال�شمك

-_1ت�شنيع قوارب و�شفن ال�شيد

-_2متليح وجتفـيف الأ�شماك

-_2اإنتاج وت�شويق الثلج

1_7ور�ض �شيانة املعدات البحرية

__1ت�شنيع معدات ال�شيد

3_8بيع معدات واأدوات ال�شيد

2816املجموع

4-2  ال�صتثمار فـي ال�صتزراع ال�صمكي: 

مت متابعة وتقييم الدرا�شات التي تقدمت بها ال�شركات التي لديها موافقات مبدئية لإقامة م�شاريع ا�شتزراع �شمكي والبالغ عددها )11( �شركة جدول 

)17-4( واأن اجلهود م�شتمرة ل�شتكمال الإجراءات املطلوبة.
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5-  النتائج املتوقعة من تنفيذ امل�صاريع ال�صتثمارية:

لقطاع  التنموية  لالأن�شطة  املكملة  ال�شتثمارية  امل�شاريع  على  يعول 

اخلم�شية  اخلطة  فـي  تبنيها  مت  حال  فـي  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة 

ال�شمكية  الرثوة  فـي خطة تطوير قطاع  املعتمدة  وللم�شاريع  التا�شعة، 

و�شركة  ال�شمكي  لال�شتزراع  الوطنية  ال�شركة  اإن�شاء  اأهمها  من  والتي 

ال�شمكي  الت�شويق  خدمات  و�شركة  الو�شطى  مبحافظة  الأ�شماك  �شيد 

لقطاعي  القت�شادي  الأداء  موؤ�شرات  حت�شني  فـي  فاعاًل  دوراً  تلعب  اأن 

الزراعة والرثوة ال�شمكية وذلك من خالل:

زيادة ن�شب الكتفاء الذاتي من حلوم الدواجن والألبان واخل�شروات   -1

وت�شنيع  ت�شويق  وجمالت  احلمراء  واللحوم  اخل�شراء  والأعالف 

الراهن  الو�شع  عن   )%50-25( بني  الزيادة  ترتاوح  حيث  التمور؛ 

لن�شب الكتفاء الذاتي.

ال�شتزراع  م�شاريع  من  خا�شة  ال�شمكي  الإنتاج  زيادة  فـي  امل�شاهمة   -2

جدول)17-4( عدد الموافقات المبدئية واألنواع المستزرعة من األسماك و الكائنات البحرية األخرى

عدد الطلباتنوع امل�صروع

3ا�شتزراع الربيان بطريقة الأحوا�ض الرتابية

2ا�شتزراع الأ�شماك الزعنفـية بنظام الأقفا�ض العائمة

4ا�شتزراع الأ�شماك بنظام اإعادة تدوير املياه

1ا�شتزراع الأ�شماك الزعنفـية على ال�شاطئ بنظام الأحوا�ض با�شتخدام التدفق امل�شتمر للمياه

1ا�شتزراع ال�شفـيلح العماين

11الإجمايل

القيمة  رفع  وبالتايل  ال�شمكي  الت�شنيع  م�شاريع  ومن  ال�شمكي 

امل�شافة للمنتجات ال�شمكية وتنويع م�شادر الدخل وزيادة م�شاهمته 

فـي التجارة اخلارجية.

اإدخال وتوطني تقانات حديثة ومتكاملة فـي خمتلف  فـي  امل�شاهمة   -3

فـي  عليها  ُيعول  والتي  والت�شويقية  والت�شنيعية  الإنتاجية  املراحل 

ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  جمال  فـي  ال�شتثماري  املناخ  حتفيز 

والغذاء.

توفـري فر�ض عمل واعدة لل�شباب العماين.  -4

التي  البيئات  فـي  ولوج�شتية  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  اإحداث   -5

�شيتم فيها تنفيذ امل�شاريع ال�شتثمارية املختلفة.

زيادة قيمة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي وال�شمكي.  -6
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الفصل الثامن عشر

الدراسات القطاعية التخصصية

القطاعية  الدرا�شات  باإعداد  الوزارة  اهتمام  ا�شتمرار  2014م  عام  �شهد 

التخ�ش�شية ملا لها من مردود ايجابي فـي درا�شة و حتليل الو�شع الراهن 

املعوقات  و  امل�شاكل  الثانوية وحتديد  و  الرئي�شية  الإنتاجية  للقطاعات 

الدائمة و امل�شتجدة التي تواجه تلك القطاعات و ايجاد احللول الالزمة 

على م�شتوى ال�شيا�شات و الت�شريعات واعداد اخلطط التنفـيذية و فـي 

حتديد نوع و طبيعة امل�شروعات التنموية وال�شتثمارية، و الهتمام فـي 

اإقت�شاديات الإنتاج و البحث عن الفر�ض البديلة الكفوؤة. ولعل من اأهم 

الدرا�شات القطاعية التي مت اجنازها خالل العام 2014م هي :-

1-  خطة تنفيذية �صاملة للنهو�ص مب�صاريع الرثوة احليوانية 

الداعمة لالأمن الغذائي:

و هي درا�شة قطاعية ارتكزت على حتليل الو�شع الراهن لقطاع الرثوة 

الدواجن  و  للحيوانات  القائمة  الإنتاج  نظم  وا�شتعر�شت  احليوانية 

لل�شلع  الذاتي  الكتفاء  ن�شب  وتقدير  النهو�ض  عنا�شر  حتديد  بغر�ض 

احليوانية الرئي�شية من اللحوم احلمراء و الألبان و حلوم الدواجن و 

البي�ض و ا�شتقراء معدلت التنبوؤ لالإنتاج من هذه ال�شلع و تقدير ن�شيب 

الفرد )كغم / �شنة( و ن�شب الكتفاء الذاتي للخطط اخلم�شية امل�شتقبلية 

و  وامل�شتهدفة  احلالية  املنتجات  قيمة  �شل�شلة  حتديد  و  2040م  ولغاية 

للنهو�ض  ا�شتثمارية  م�شاريع  اقرتاح  و  باأعداد خطط  الدرا�شة  خل�شت 

بقطاع الرثوة احليوانية. 

فـي  ال�صمكية  و  احليوانية  و  الزراعية  الرثوة  اإ�صهامات    -2

القت�صاد الوطني لل�صلطنة 2014م:

وهي درا�شة حتليلية لقت�شاديات الإنتاج الزراعي و احليواين و ال�شمكي 

القطاعات  لتطوير  ا�شرتاتيجي  اطار  حددت  و  الن�شبية  واأهميتهما 

التنموية  امل�شاريع   : هما  اأ�شا�شيني  فـي حمورين  الذكر  اآنفة  الرئي�شية 

امل�شاريع  كذلك  و  البناء  عملية  منها  وتنطلق  الهرم  قاعدة  متثل  التي 
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التا�شعة،  اخلم�شية  للخطة  التخ�ش�شية  و  العامة  الأهداف  حددت  ثم 

كل  واأهمية  تخ�ش�شية  م�شاريع  اإىل  اخلطة  م�شاريع  بتحليل  قامت  ثم 

امل�شارات  حددت  اأنها  كما   .2020 عام  املتوقعة  النتائج  و  الن�شبية  منها 

ال�شتثمارية الرئي�شية الداعمة لفكرة التنويع القت�شادي. 

6-  مرئيات لتحقيق قدر من الكتفاء الذاتي من ال�صلع الغذائية 

الواعدة:

القطاع  بتطوير  املرتبطة  العقبات  اأهم  تناولت  �شاملة  درا�شة  هي  و 

توفري  و  الزراعية  الأرا�شي  تخ�شي�ض  م�شكلتي  حددت  قد  و  الزراعي 

احل�ش�ض املائية املرتبطة بها واعتربتها من اأهم تلك املحددات بالإ�شافة 

اإىل عــــدم كفــــاية املخ�ش�شـات املالية املوجهة لتنفيذ اخلطط اخلم�شية 

و ال�شتثمارية، كما اأنها حددت ال�شلع الواعدة التي من املمكن اأن حتقق 

خل�شت  و  القادمة  املراحل  خالل  الذاتي  الكتفاء  من  مقدرة  معدلت 

بتحقيق  الكفيلة  العملية  التو�شيات  و  املقرتحات  من  بحزمة  الدرا�شة 

معـــــدلت مــقدرة من الكتفاء الذاتي لل�شــلع لتـــقـلي�ض ال�شتــــــيـــرادات 

و تعزيز الأمن الغذائي.

7-  درا�صة متكاملة لتقنني ت�صدير الرب�صيم احلجازي )القت( 

واملتطلبات الالزمة لتطوير الأداء الإنتاجي و الت�صويقي:

ا�شتعر�شت الدرا�شة اأهمية اإنتاج القت كمح�شول علفي وقامت بتحليل 

نظم الإنتاج القائمة و كذلك النظم الت�شويقية املتبعة مع اجراء قراءة 

لأ�شباب ت�شدير هذه املادة العلفية املهمة، كما حددت الحتياجات العلفية 

بحزمة  خرجت  و  احليوانات  لأعداد  ا�شتنادا  اخل�شراء  الأعالف  من 

الإنتاجية  القت ووقع  زراعة  الكفيلة بتطوير  التو�شيات  مت�شل�شلة من 

فـي وحدة امل�شاحة واقرتاح امل�شارات الكفيلة بتطوير زراعة املح�شول و 

ال�شتفادة داخل ال�شلطنة.

ال�شتثمارية و التي يعول عليها الإ�شراع فـي حتقيق الكتفاء الذاتي و 

من  بقائمة  وخرجت  الوطني،  القت�شاد  دعم  و  الغذائي  الأمن  تعزيز 

امل�شاريع ال�شتثمارية اجلديدة ا�شتنادا لالأولويات واحلاجات.

3-  التحـديـات و الفر�ص التي تــواجه الأمن الغــذائي العمـــاين 

و املعالـجات املطلوبة:

و  الغذائي  الأمن  مفاهيم  على  ال�شوء  �شلطت  حمورية  درا�شة  هي  و 

ال�شلطنة  فـي  الغذائي  الأمن  منظومة  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  حتديد 

حتليل  و  الغذاء  اإنتاج  قطاع  تواجه  التي  التحديات  اأهم  ا�شتعر�شت  و 

خرجت  و  القت�شادية  اأهميتها  و  العمانية  للزراعة  الأ�شا�شية  لل�شمات 

املتوقعة  والنتائج  الغذائي  الأمن  باقرتاح خارطة طريق ل�شرتاتيجية 

منها.

4-  خارطة طريق للنهو�ص بقطاع نخيل التمر اإنتاجًا و ت�صويقًا 

و ت�صنيعًا فـي �صلطنة عمان:

الن�شبية  ميزاتها  و  التمر  نخلة  اأهمية  ا�شتعر�شت  �شاملة  درا�شة  هي  و 

الإنتاج و  �شلطنة عمان و قامت بقراءة و حتليل نظم  فـي  التناف�شية  و 

الأداء الرقمي للنخلة وحتليل �شل�شلة القيمة و م�شادر ت�شريف الإنتاج 

امل�شاريع  فيها  ا�شتعر�شت  اقرتحت خارطة طريق  و  التمور  املحلي من 

املنفذة وقيد التنفيذ واأهمية م�شانع ووحدات ت�شنيع التمور و امل�شاريع 

التمور  ت�شنيع  جمال  فـي  باإعدادها  الوزارة  تقوم  التي  ال�شتثمارية 

امل�شاريع  من  مبجموعة  خرجت  و  الثانوية  منتجاتها  من  ال�شتفادة  و 

املطلوب تنفيذها لالرتقاء بالإنتاج و الإنتاجية و الت�شنيع و ال�شادر.

التا�صعة  الـخـم�صية  للخطة  املتوقعة  النتـائج  حتليل    -5

)2016م -2020م( لقطاعي الزراعة والرثوة الـحيوانية:

التي  التحديات  و  اخلطة  مل�شامني  املوؤ�ش�شي  الإطار  الدرا�شة  تناولت 

للتطوير  املتاحة  الفر�ض  و  و احليواين  النباتي  الإنتاج  تواجه قطاعي 
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الجتماعية والأهداف الدائمة لها وموؤ�شرات ومعايري الأداء الجتماعي 

وطرحت جمموعة من امل�شاريع والربامج التنفيذية الداعمة.

11-  الدليل الت�صنيفي لنظام املن�صق الدويل للمحا�صيل وال�صلع 

الزراعية ال�صمكية فـي �صلطنة ُعمان:

وال�شمكية،  الزراعية  واملحا�شيل  ال�شلع  ت�شنيف  الدليل  ا�شتهدف 

اجلمركية  والتعرفة  2015م،  لعام  عمان  �شلطنة  تعرفة  على  بالعتماد 

املوحدة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي. حيث ا�شتمل على جمموعات 

والإنتاج  احلقلية  واملحا�شيل  والفواكه  للخ�شر  الزراعية  املحا�شيل 

احليواين وال�شمك وال�شلع الغذائية ومدخالت الإنتاج الزراعي بغر�ض 

ح�شر و جمع اأنواع ال�شلع امل�شتوردة و امل�شدرة اأو املعاد ت�شديرها ولتخاذ 

ال�شيا�شات الكفيلة بتنظيم هذا الن�شاط و ان�شيابية ال�شلع.

فـي  الـحيواين  العلف  واإدارة  موارد  حول  قطرية  درا�صة   -8

�صلطنة عمان:

و اجلافة  الأعالف اخل�شراء  اإنتاج  تناولت حتديد م�شادر  درا�شة  وهي 

من امل�شادر املختلفة فـي ال�شلطنة و كذلك م�شادر اإنتاج الأعالف املركزة 

وا�شتعر�شت نظم الإنتاج الرئي�شية للحيوانات بغر�ض تقدير مدى كفاية 

برنامج  م�شتعر�شاً  الغذائية  الحتياجات  و  احليوانية  الأعالف  تلك 

الأعالف  ت�شنيع  فـي  الداخلة  اخلام  للمواد  املقدم  احلكومي  الدعم 

املركزة بغر�ض املحافظة على الأ�شعار وخرجت مبجموعة من التو�شيات 

الكفيلة بتوفري الأعالف و معاجلة النق�ض احلا�شل.

ال�صمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  �صيا�صات  حول  درا�صة   -9

لتعزيز القت�صاد الأخ�صر وربط الزراعة بال�صتثمار :

لربامج  بديل  كحل  الأخ�شر  القت�شاد  مفاهيم  اإىل  الدرا�شة  تطرقت 

وعدالة  اقت�شادي  توازن  حتقيق  فـي  واأهميته  التقليدية  التنمية 

اجتماعية ثم ا�شتعر�شت ال�شيا�شات والإجراءات املتخذة من قبل الوزارة 

لدعم القت�شاد الأخ�شر وكذلك الإجنازات املُحققة خالل تنفيذ اخلطة 

اأهمية  مع  الرئي�شية  الوزارة  مهام  لتطور  وحتليل  الثامنة  اخلم�شية 

التاأكيد خالل املرحلتني احلالية وامل�شتقبلية على ال�شتثمارات الزراعية 

واإجراء حتليل �شامل ملحاور اخلطة اخلم�شية التا�شعة والتي خل�شت اإىل 

حتديد املوجات الداعمة ملفهوم القت�شاد الأخ�شر فـي �شلطنة عمان.

10-  ورقة عمل حول مرئيات وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية 

الزراعة  لقطاعي  الجتماعية  ال�صيا�صات  مبحور  الـخا�صة 

والأ�صماك: 

تعترب  والتي  الجتماعية  لل�شيا�شات  العام  املفهوم  اإىل  الورقة  تطرقت 

على  وركزت  القت�شادي  وال�شتقرار  امل�شتدامة  التنمية  مفا�شل  اأحد 

اأهمية ت�شمني ال�شيا�شة الجتماعية لقطاعي الزراعة والأ�شماك �شمن 

حماور ال�شيا�شة الجتماعية فـي ال�شلطنة م�شتعر�شة ق�شايا ال�شيا�شات 
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امل�شتدامة  الزراعية  التنمية  اإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  امل�شتقبلية  والروؤية 

النباتي  لالإنتاج  م�شتقبلي  ت�شور  و�شع  مع  النباتي.  الإنتاج  قطاع  فـي 

فـي �شلطنة ُعمان، حتى عام 2014م من خالل التنبوؤ بالكميات و القيم 

والقيمة امل�شافة لهذه ال�شلع الغذائية كخيار ي�شاهم بدرجة فاعلة فـي 

حتديد ال�شيا�شات والربامج الالزمة للتطوير.

15-  درا�صة حتليلية لتخطيط اإ�صرتاتيجية التنمية الزراعية 

امل�صتدامة فـي �صلطنة ُعمان حتى عام 2040 فـي قطاع الإنتاج 

الـحيواين:

الو�شع  على  بالوقوف  املتعلقة  الأ�شا�شية  املحاور  الدرا�شة  ناق�شت 

وحلوم  احلمراء  اللحوم  من  املحلي  الإنتاج  حلجم  الراهن  الإنتاجي 

الدواجن و الألبان الطازجة واإنتاج بي�ض املائدة، وتطور حجم الرعاية 

رفع  بدورها  تعك�ض  والتي  واملعاجلة،  املح�شنة  للحيوانات  ال�شحية 

م�شتوى الوعى لدى مربى احليوانات بغر�ض تطوير اخلدمات الوقائية 

والت�شخي�شية والعالجية املقدمة ملربى الإنتاج احليواين و و�شع ت�شور 

ل�شرتاتيجية  وفقاً  ُعمان،  �شلطنة  فـي  احليواين  لالإنتاج  م�شتقبلي 

التنمية امل�شتدامة للقطاع الزراعي حتى عام 2040م.

12-  ن�صرة التجارة اخلارجية الزراعية وال�صمكية فـي �صلطنة 

ُعمان:

حيث  و�شمكية،  زراعية  و�شلعه  حم�شول   )155( على  الن�شرة  ا�شتملت 

تناولت تطور كميات وقيم واأ�شعار ال�شادرات واإعادة ال�شادرات والواردات 

خالل الفرتة )2003م-2013م(، و تطور امليزان التجاري ون�شبة تغطية 

الزراعية  وال�شلع  املحا�شيل  جمموعات  ومتثلت  للواردات.  ال�شادرات 

والفواكه،  احلقلية،  واملحا�شيل  اخل�شروات،  من:  كل  فـي  وال�شمكية 

واحليوانات  احلمراء،  واللحوم  احلية،  والطيور  البي�شاء،  واللحوم 

احلية، والأ�شماك، وال�شلع الزراعية وال�شمكية الغذائية، وبي�ض املائدة، 

واحلليب، بالإ�شافة اإىل مدخالت الإنتاج الزراعي.

�صلطنة  فـي  ال�صمكي  لالإنتاج  الراهن  القت�صادي  الو�صع    -13

ُعمان:

اأو�شحت النتائج زيادة كل من الدخل الزراعي والدخل ال�شمكي واإجمايل 

ال�شنوي لكل منهم  الزيادة  بلغ معدل  وال�شمكي، حيث  الزراعي  الدخل 

ح�شول  اإىل  اأ�شارت  وقد  التوايل.  على   )%6٫78  ,%8٫84  ,%5٫67( نحو  

اإنتاج الأ�شماك مبعدل نحو �شنوي بلغ )%2٫47,  زيادة فـي كمية وقيمة 

8٫04%( على التوايل. واأي�شاً زيادة عدد ال�شيادين فـي حمافظات م�شقط 

وجنوب ال�شرقية والو�شطى وظفار، مبعدل �شنوي بلغ )%1٫20, %2٫14, 

2٫95%, 11٫73%( على التوايل.

14-  درا�صة حتليلية لتخطيط اإ�صرتاتيجية التنمية الزراعية 

امل�صتدامة فـي �صلطنة ُعمان حتى عام 2040م فـي قطاع الإنتاج 

النباتي:

الراهن  الإنتاجي  بالو�شع  املتعلقة  الأ�شا�شية  املحاور  الدرا�شة  ناق�شت 

وحما�شيل  احلقلية  واملحا�شيل  اخل�شر  مبحا�شيل  املزروعة  للم�شاحة 

لتلك  الإنتاج  وتطور  ُعمان،  �شلطنة  فـي  الفاكهة  وحما�شيل  الأعالف، 

النباتي،  الإنتاج  قطاع  تواجه  التي  واملعوقات  والتحديات  املحا�شيل، 
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الفصل التاسع عشر

صندوق التنمية الزراعية والسمكية

التمويلية  الأذرع  اأحد  وال�شمكية  الزراعة  التنمية  �شندوق  يعترب 

الكفيلة  الرائدة  وامل�شاريع  املختلفة  التنموية  الربامج  لتنفيذ  للوزارة؛ 

بتطوير وحتديث قطاعي الزراعة والرثوة ال�شمكية، ويتمتع ال�شندوق 

باإ�شراف  ويعمل  واملايل،  الإداري  وال�شتقالل  العتبارية،  بال�شخ�شية 

وزير والرثوة ال�شمكية اإ�شتناداً للمر�شوم ال�شلطاين رقم )2004/48م(، 

داخل وخارج  فـي ع�شويته كفاءات من  اإدارة ي�شم  ويتكون من جمل�ض 

ال�شندوق جمموعة من  برنامج عمل  ويحكم  تنفيذية،  واإدارة  الوزارة، 

الأهداف الرئي�شية بالإ�شافة اإىل املجالت التنموية التف�شيلية، وتتوفر 

متويله  ثم  واإقراره  امل�شروع  فكرة  ببلورة  املتعلقة  الآليات  من  حزمة 

وتنفيذه فـي املواقع الإنتاجية، وفـي املواقع البحثية والإر�شادية، وتطوير 

نظم الإنتاج، والوقاية من الأمرا�ض، والت�شويق والت�شنيع، وا�شتحداث 

م�شاريع رائدة والتدريب وبناء القدرات وغريها.

1-  م�صادر متويل امل�صاريع:

من   )%1( بن�شبة  لل�شندوق  الدولة  تخ�ش�شها  التي  العتمادات   1-1

والرثوة  الزراعة  لقطاع  القومي  لالإنتاج  الإجمالية  القيمة 

احليوانية وال�شمكية لل�شنة املالية ال�شابقة.

جمالت  فـي  العاملني  والأفراد  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  م�شاهمات   2-1

القطاعات والأن�شطة املرتبطة بها.

للدرا�شات  الفكرية  امللكية  حق  ل�شتغالل  مقابل  مايل  حت�شيل   3-1

والبحوث التي ميولها ال�شندوق.

ال�شندوق  التي قام بها  العملية  التطبيقات  حت�شيل مايل مقابل   4-1

على امللكية الفكرية فـي امل�شاريع التنموية.

متويل  فـي  ال�شندوق  م�شاهمة  من  الناجتة  العوائد  حت�شيل   5-1

الربامج التنموية.

اأي عوائد اأخرى يتم التفاق ب�شاأنها مع وزارة املالية.  6-1

حق امللكية الفكرية للدرا�شات والبحوث التي ميولها ال�شندوق.  7-1

2-  اإجنازات عام 2014م:

ا�شتطاع ال�شندوق خالل عام 2014م حتقيق اإجنازات متنوعة فـي متويل 

م�شاريع بحثية وتنموية واإر�شادية ا�شتهدفت تنمية القطاعات الرئي�شية 

الب�شرية  القدرات  وبناء  وال�شمكي(،  واحليواين  )النباتي  الثالث 

واملوؤ�ش�شية والتدريب للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية وال�شيادين 

اإ�شافة للعاملني فـي املجالت الزراعية املختلفة. وقد �شملت الإجنازات 

امل�شاريع التي انتهت مدة تنفيذها خالل 2014م واجلديدة املعتمدة من 

�شابقة  �شنوات  من  متويلها  بداأ  وم�شاريع  ال�شندوق  اإدارة  جمل�ض  قبل 

وا�شتمر تنفيذها خالل العام 2014م، كالتايل:

2-1  امل�صاريع املنفذة:

مت متويل )202( م�شروعا بقيمة )36( مليون ريال عماين منذ تاأ�شي�ض 

ال�شندوق وحتى نهاية عام 2014م.
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جدول )19-1( المشاريع التي مولها الصندوق وتكلفتها منذ تأسيسه ولغاية ديسمبر 2014م

التكلفة/ مليون ريال عماينالعددالقطــــــاع

8413٫81الزراعي

405٫17احليواين

7817٫27ال�شمكي

20236.25املجــــــــموع

امل�شدر: �شندوق التنمية الزراعية وال�شمكية

وكذلك امل�شاريع التي يتم تنفيذها خالل عام 2014م.

جدول )19-2(: المشاريع التي تم اإلنتهاء من تنفيذها خالل عام 2014م للقطاعات الثالث

التكلفة/ ر.عالعدداملجال

71٫260٫650الزراعي

4602٫500احليواين

101٫456٫680ال�شمكي

213٫319٫830املجموع

امل�شدر: �شندوق التنمية الزراعية وال�شمكية

حيث مت تنفيذ )21( م�شروعاً بتكلفة اإجمالية وقدرها )3٫319( مليون ريال عماين منها )7( فـي القطاع الزراعي، و )4( فـي القطاع احليواين، و )10( 

فـي القطاع ال�شمكي.



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة 176

2-2  اعتماد متويل )24( م�صروعا جديدا:

اعتمد جمل�ض اإدارة ال�شندوق خالل عام 2014م متويل )24( م�شروعاً جديداً للقطاعات الزراعية واحليوانية وال�شمكية بتكلفة مالية بلغت نحو )4,2( 

مليون ريال عمانيا

جدول )19-3( المشاريع الجديدة المعتمدة خالل عام 2014م

التكلفة/ ر.عالعدداملجال

112,036,528الزراعي

61,112,628احليواين

71008,545ال�شمكي

244,157,701املجموع

امل�شدر: �شندوق التنمية الزراعية وال�شمكية

2-3  ا�صتمرار متويل )18( م�صروعًا:

ا�شتمر متويل )18( م�شروعاً �شبق اأن بداأ متويلها وتنفيذها فـي �شنوات �شابقة موزعة على القطاعات الثالث الزراعية واحليوانية وال�شمكية بتكلفة قاربت 

مبلغ )2,8( مليون رياٍل عماين ح�شب املو�شح فـي جدول )4-19(.
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جدول )19-4( المشاريع التي بدأت فـي سنوات سابقة ومستمر تنفيذها خالل العام 2014م

التكلفة/ ر.عالعدداملجال

61٫088٫200الزراعي

6888٫940احليواين

6779٫728ال�شمكي

182.756.868املجموع

امل�شدر: �شندوق التنمية الزراعية وال�شمكية

3-  النتائج املتحققة:

فـي  املختلفة  امل�شاريع  تنفيذ  جراء  املتحققة  النتائج  تلخي�ض  بالإمكان 

النقاط التالية:

حت�شني  فـي  عليها  يعول  جديدة  زراعة  تقنيات  ون�شر  اإدخال  	•
الإنتاجيات خالل املرحلة القادمة.

املتحققة  الإنتاجية  تدين  فـي  �شاهمت  ومعوقات  م�شاكل  معاجلة  	•
خالل الفرتات ال�شابقة. 

واملربني  واملنتجني  والإدارية  الفنية  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  	•
وال�سيادين.

اإعداد الدرا�شات ال�شرتاتيجية والقطاعية الكفيلة بتحليل وتقييم  	•
القطاعات الرئي�شية متهيدا لإعداد اخلطط التنفيذية �شمن اإطار 

زمني. 

ت�شغيل عدد كبري من ال�شباب العماين فـي مواقع تنفيذ امل�شاريع فـي  	•
خمتلف املحافظات.

امل�شاهمة الفاعلة فـي تنمية وا�شتقرار املجتمعات الريفية. 	•

4-  التوجهات الـجديدة:

مرحلة  منذ  ال�شندوق  اأداء  بتقييم  اخلا�شة  الدرا�شة  نتائج  ب�شوء 

الكفيلة  الإجراءات  الإدارة  جمل�ض  اتخذ  2013م،  عام  ولغاية  التاأ�شي�ض 

بتفعيل اأهداف واآليات برنامج عمل ال�شندوق ومبا يوؤمن حتقيق املزيد 

من ق�ش�ض النجاح، وجاري خالل املرحلة اقرتاح بع�ض التعديالت فـي 

الفاعلة فـي  امل�شاهمة  ال�شابق، ومبا يحقق  ال�شلطاين  املر�شوم  م�شمون 

ا�شرتاتيجية  خطة  اإطار  �شمن  للم�شاريع  التنفيذية  الآليات  تطوير 

حتكم برنامج عمل ال�شندوق خالل املرحلة من قبل الكفاءات العاملة 

فـي القطاعات املختلفة.
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تنمية الموارد البشرية

الفصل العشرون
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ي�شتخدمون )21616( قارب �شيد، ونحو )694( �شفينة �شيد حرفـي، كما 

ال�شمكية  اأن�شطة الرثوة  بلغ عدد الرتاخي�ض اجلديدة واملجددة لكافة 

نحو )57859( ترخي�ض كما هو مبني فـي اجلدول )20-2( وتعك�ض هذه 

الإح�شاءات عودة املواطن اإىل مهنة الأجداد والآباء، ويعد ذلك موؤ�شراً 

توفري  فـي  ال�شتيعابية  وطاقته  ال�شمكي  القطاع  تو�شع  على  اإيجابيا 

للجهود  الزيادة كرتجمة  وتاأتي هذه  الوطنية  العمل  مزيد من فر�ض 

 جدول )20-1(: أعداد الصيادين للفترة )2010-2014م(

2014م2013م2012م2011م2010مال�صـــــــــــنة

36,32040,16142,55344,52145,635عدد ال�صيادين

امل�شدر: املديرية العامة للتخطيط والتطوير

الفصل العشرون

تنمية الموارد البشرية

1-  عدد العاملني فـي القطاع الزراعي وال�صمكي:

يعمل فـي قطاع الزراعة حوايل )256( األف عامل وفقاً للتعداد الزراعي 

اأ�شر احلائزين  ال�شامل )2012م/2013م(، وي�شكل العمال الدائمون من 

والعمال  الدائمني،  الزراعيني  العمال  اإجمايل  من   )%92٫8( نحو 

اأن  املنتظر  ومن   ،)%7( احلائزين  اأ�شر  غري  من  العمانيون  الزراعيون 

ي�شتوعب القطاع املزيد من فر�ض العمل خا�شة فـي اإطار النمو املت�شارع 

احلكومة  تنتهجها  التي  ال�شيا�شات  ظل  فـي  وذلك  اخلا�ض  لال�شتثمار 

الر�شيدة للنهو�ض بكافة القطاعات القت�شادية بالدولة.

اأما قطاع الرثوة ال�شمكية فبلغ عدد العاملني فيه خالل عام )2014م( 

2013م  األف �شياد مقارنة بحوايل )44( الف �شياد عام  اأكرث من )45( 

�شياد جدول )1-20(

الأ�شا�شية  البنى  وتوفري  ال�شيد  مهنة  دعم  فـي  الوزارة  تبذلها  التي 

والإمكانيات الالزمة لذلك، ومن املنتظر اأن يجذب القطاع مزيداً من 

فر�ض العمل فـي جميع املجالت املرتبطة بالقطاع ال�شمكي وخا�شة فـي 

بعد  وذلك  القادمة  الفرتة  ال�شمكي خالل  والت�شنيع  ال�شتزراع  جمال 

العتمادات الأخرية املخ�ش�شة لهذا القطاع والتي بلغت اأكرث من ن�شف 

مليار ريال عماين حتى عام 2020م.
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جدول )20-2( عدد التراخيص السمكية 2014م

ظفارم�صندمم�صقطاأنوع الرتاخي�ص ال�صمكية
�ص + ج

الباطنة
الو�صطى

�ص + ج

ال�صرقية
الإجمايل

4829299810569131665344872945635مزاولة مهنة ال�شيد

4174426971943810442931نقل وت�شويق اأ�شماك )�شنوي(

2102336830163نقل وت�شويق اأ�شماك )رحلة واحدة(

98253141281323هواة ال�شيد )�شنوي(

16704002360605هواة ال�شيد )ليوم واحد(

0000000فنيني على �شفن ال�شيد التجاري )قاع(

11600000116فنيني على �شفن ال�شيد التجاري )�شطح(

68600000686فنيني على �شفن ال�شيد ال�شاحلي

0181364293111922004157فنيني على �شفن ال�شيد احلرفـي

00313409603230غو�ض ل�شيد ال�شفـيلح

1000001ترخي�ض ا�شتزراع �شمكي )جتاري(

120000012ترخي�ض ا�شتزراع �شمكي )تكاملي(

63473225148121435771441197457859الإجمايل

امل�شدر: املديرية العامة لتنمية املوارد ال�شمكية



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة 182

2-  عدد العامليني بالوزارة:

بلغ عدد املوظفني العمانيني العاملني فـي القطاع الزراعي وال�شمكي )4,490( موظفا كما هو مو�شح فـي اجلدول )3-20(.

جدول )20-3( عدد الموظفين العاملين بالوزارة حتى نهاية عام )2014م( موزعين حسب موقع العمل

موقع العمل

غري عمانينيعمانيون

املجموعاأنثىذكر املجموعاأنثىذكر 

14_917253117014حمافظة م�شقط

5044655011112حمافظة ظفار

42_2455129642حمافظة م�شندم

20_1361515120حمافظة الربميي

18_5018959018حمافظة الداخلية

10_3637543810حمافظة �شمال الباطنة

10_3327140310حمافظة جنوب الباطنة

5_207322395حمافظة جنوب ال�شرقية

3_143311743حمافظة �شمال ال�شرقية

8_161381998حمافظة الظاهرة

2_12881362حمافظة الو�شطى

___000خارج ال�شلطنة

363771043461431144املجموع

4490املجموع الكلي عمانيني + ووافدين )ذكور + اإناث(

امل�شدر: املديرية العامة لل�شوؤون الإدارية 
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3-  التدريب والتاأهيل:

امللحة  ال�شروريات  من  الب�شرية  املوارد  وتاأهيل  تدريب  عملية  تعد 

للتطوير والرتقاء بالأداء الوظيفي للعاملني وزيادة اإنتاجيتهم٫ الأمر 

فـي  الوزارة  وا�شتمرت  القطاع.  ومنو  تطور  على  اإيجابا  ينعك�ض  الذي 

وتاأهيل  التخ�ش�شية  الدورات  تنفـيذ  خالل  من  الب�شرية  املوارد  تنمية 

موظفي الوزارة فـي خمتلف التخ�ش�شات العلمية ذات العالقة بالقطاع 

ل�شهادة  الوزارة احلاملني  يبلغ عدد موظفي  وال�شمكي؛ حيث  الزراعي 

والدبلوم  والبكالوريو�ض   )158( واملاج�شتري  موظفا   )40( الدكتوراه 

العايل )1٫595( موظفا جدول )4-20(.
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جدول )20-4( توزيع الموظفين العمانيين بالوزارة حسب مستوى التعليم لعام 2014م

2014مالـجـن�صالتح�صيل العلمي

اإعدادية فاأقل

876ذكر

8اأنثى

884املجموع

ثانوية ودبلوم

1585ذكر

84اأنثى

1669املجموع

جامعية اأولية ودبلوم

1018ذكر

577اأنثى

1595املجموع

ماج�شتري

120ذكر

38اأنثى

158املجموع

دكتوراه

37ذكر

3اأنثى

40املجموع

4346املجموع الكلي اإناث + ذكور

امل�شدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية - املديرية العامة لل�شوؤون الإدارية 

وبلغ عدد اخلرجني خالل ال�شنة الدرا�شية 2014/2013م نحو )35( موظفاً اإ�شافة اإىل )67( موظفاً ل زالوا م�شتمرين فـي درا�شتهم كما هو مو�شح فـي 

اجلدول )5-20(.
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جدول )20-5( أعداد الموظفـين الخرجين والموظفين المستمرين على مقاعد الدراسة حتى نهاية عام 2014م

املــــوؤهـــــــل املجموعدبلومبكالوريو�صماج�صتريدكتوراه 

املوظفـــــني اخلرجـــــني خالل ال�شنة 

الدرا�سية 2013م/2014م
7719235

113123267املوظفني امل�شتمرين على مقاعد الدرا�شة

امل�شدر: وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية - املديرية العامة لل�شوؤون الإدارية

كما مت تدريب عدد )1450( موظٍف خالل عام 2014م منهم )1129( موظٍف بدورات داخل ال�شلطنة و)321( موظٍف تدربوا خارج ال�شلطنة فـي عام 2014م 

وب�شتى املجالت الفنية التخ�ش�شية والإدارية، ومما ل �شك فـيه �شيكون لهذا العدد من املتدربني الأثر البالغ فـي تاأهيل وتطوير قدرات العاملني فـي الوزارة.
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تقنية المعلومات

الفصل الحادي والعشرون
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الفصل الحادي والعشرون

تقنية المعلومات

املعلومات  بتقنية  للنهو�ض  احلكومة  خطة  مواكبة  على  الوزارة  تعمل 

والعمل على تنفيذ احلكومة اللكرتونية، وفـي هذا املجال �شعت الوزارة 

تداول  �شهولة  ي�شمن  مبا  الوزارة  ل�شبكة  الأ�شا�شية  البنية  تطوير  اإىل 

البيانات داخل الوزارة و�شهولة التوا�شل مع اجلهات واملوؤ�ش�شات الأخرى 

لت�شبح مواكبة خلطة التحول للحكومة الإلكرتونية. ومن جهة اأخرى 

فاإنها ت�شعى لتطوير الربامج والأنظمة التي يتم تفعيلها فـي الوزارة مبا 

يخدم املوظفني واملواطنني من القطاعني الزراعي وال�شمكي فـي �شرعة 

و�شهولة اجناز اآلية �شري العمل، مع احلر�ض على احلفاظ على اأمن هذه 

املعلومات مما ي�شاهم فـي رفع م�شتوى وكفاءة اأداء العمل فـي الوزارة.

1-  ما مت اإجنازه خالل عام 2014م :

فـي  �شاهمت  التي  الإجنازات  من  العديد  تنفيذ  2014م  عام  خالل  مت 

تطوير جمالت تقنية املعلومات وتلبية احتياجات بيئة العمل من خالل 

توفري اأحدث التقنيات التي �شاهمت فـي رفع م�شتوى اآلية �شري العمل 

والتي من اأبرزها ما يلي:

مت بديوان عام الوزارة توزيع )58( جهاز حا�شب اآيل مكتبي و )11(   -

اآيل  اأجهزة حا�شب  و )51(  ليزر  اآلة طابعة  و )50(  ما�شحة �شوئية 

.)IPAD( اأجهزة لوحية )حممولة اإ�شافة اإىل )17

فـي جمال تطوير البنية الأ�شا�شية ل�شبكة الوزارة، مت توحيد نطاق   -

نطاق  حتت   )MOFW( ال�شمكية  الرثوة  ونطاق   )MOA( الزراعة 

واحد )MAF( فـي جميع مديريات وفروع الوزارة والذي ترتب عليه 

حتويل جميع مرا�شالت النطاقني ال�شابقني اإىل مرا�شالت النطاق 

.)Exchange( احلايل املوحد

مت تو�شيل بع�ض املديريات ب�شبكة احلكومة الإلكرتونية وهي خدمة   -

تقنية  هيئة  مع  بالتعاون  لالت�شالت  العمانية  ال�شركة  توفرها 

املعلومات وجاري العمل لي�شمل جميع فروع ومديريات الوزارة. 

النتهاء من دمج نظام املوارد الب�شرية للقطاعني الزراعي وال�شمكي   -

ومت تن�شيب الربنامج فـي اأغلب املديريات وجاري العمل على باقي 

املديريات الأخرى.

النتهاء من تفعيل برنامج ال�شفيلح و بداأ العمل عليه خالل املو�شم   -

للمواطنني  �شيد  تراخي�ض  ا�شدار  اإىل  الربنامج  ويهدف  احلايل، 

وال�شركات وت�شجيل املعلومات الإح�شائية كاملة خالل مو�شم ال�شيد 

كما يتيح الفر�شة لطباعة التقارير الح�شاِئية وجاري العمل على 

اإ�شافة بع�ض التحديثات فـي الربنامج مثل خمالفات ال�شيد. 

ومن  الوزارة  عام  ديوان  فـي  الزراعي  ال�شجل  برنامج  تفعيل  مت   -

املتوقع تفعيله ب�شكل كلي فـي جميع فروع القطاع الزراعي. وي�شمل 

الربنامج على جزئيات تتمثل فـي متابعة اأعمال احليازات الزراعية، 

العيادات البيطرية، ال�شحة احليوانية، الإر�شاد الزراعي واحليواين 

ومربي النحل.
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2-  م�صاريع قيد التنفيذ:

من اهم هذه امل�شاريع م�شروع توفري واإحالل اأجهزة احلا�شب الآيل فـي 

ديوان عام الوزارة واملديريات، ومت تق�شيم امل�شروع اإىل مرحلتني:

توفري النواق�ض من الأجهزة للموظفني وفـي هذه  الأوىل:  املرحلة  	•
املرحلة �شيتم �شراء )500( جهاز وتوزيعها للمحافظات. وقد مت طرح 

مناق�شة ومت النتهاء من حتليلها لتوفري احتياجات املرحلة الأوىل.

املرحلة الثانية: اإحالل الأجهزة القدمية و�شوف يتم البدء فـي هذه  	•
املرحلة فـي الربع الثاين من 2015م.

وفـي جمال تطوير �شبكة الوزارة ورفع كفاءتها فقد مت طرح مناق�شة 

املتوقع  ومن  والفروع  باملديريات  لل�شبكات  الأ�شا�شية  البنية  اإن�شاء 

النتهاء منها خالل عام 2015 وميكن تف�شيل امل�شروع كالآتي:

الإدارات  املديريات،  مباين  جميع  وتغطية  ربط  على  يعمل  امل�شروع 

ب�شبكة  الوزارة  عام  ديوان  مع  واملحاجر   العيادات  املراكز،  والدوائر، 

متكاملة بحيث تخلق بيئة متكاملة تتيح التوا�شل فـيما بينها. وي�شمن 

امل�شروع الأهداف التالية:

اإعادة هيكلة غرف التحكم املركزية فـي ديوان عام الوزارة واملديريات.  -1

تغطية ال�شبكة الال�شلكية فـي ديوان عام الوزارة واملديريات والفروع.  -2

عام  ديوان  فـي  للبيانات  احتياطية  ون�شخ  توفري م�شاحات تخزينية   -3

الوزارة واملديريات.

توفري اأجهزة خوادم فـي جميع املديريات والفروع.  -4

اإن�شاء نظام ات�شالت موحد وبيئة لالت�شال املرئي.  -5

اإن�شاء نظام للفاك�ض الإلكرتوين.  -6

ا�شناد  مت  فقد  الوزارة  فـي  والأنظمة  الربامج  تطوير  بخ�شو�ض  اما 

م�شروع قواعد البيانات اخلا�شة بنظام الري والأرا�شي الزراعية و من 

وعلى �شعيد اأمن املعلومات اللكرتونية مت تن�شيب برنامج مكافح   -

الفريو�شات فـي اأجهزة موظفي الوزارة فـي مبنيي الوزارة رقم)1( و 

)2( وجاري العمل ل�شتكمال تن�شيبه فـي اأجهزة بقية املوظفـني فـي 

مديريات الوزارة وفروعها. بالإ�شافة اإىل ذلك مت تركيب جهاز مانع 

الخرتاق )Bluecoat( فـي ثالث مديريات وجاري العمل ل�شتكمال 

املتناقلة  البيانات  ت�شفري  على  اجلهاز  هذا  ويعمل  املديريات.  باقي 

ال�شبكات  اأمن  الوزارة واملديريات. ومت تركيب نظام  بني ديوان عام 

)Fortinet( فـي ديوان عام الوزارة على اأن ي�شتكمل تركيب النظام فـي 

بقية املديريات حيث يعمل هذا اجلهاز على حماية �شبكة الوزارة من 

اختبار  يتم عمل  واي�شا  الخرتاقات اخلارجية.  و  الهجوم  خماطر 

اأمن �شبكة الوزارة وبراجمها ب�شكل دوري با�شتخدام بع�ض الربامج 

لعمل  املعلومات  تقنية  هيئة  فـي  اخلرباء  مع  بالتن�شيق  و  املتاحة 

فح�ض دوري ملعرفة الثغرات الأمنية فـي ال�شبكة والقيام مبعاجلتها.
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البيانات  حتكم  لغرفة  الحتياطي  املوقع  وت�شغيل  جتهيز  م�شروع  	•
املركزية )Datacenter( بهيئة تقنية املعلومات ويهدف امل�شروع اإىل 

اإن�شاء بيئة )Datacenter(خارجية احتياطية مماثلة للبيئة املوجودة 

فـي الوزارة ل�شتعادة البيانات فـي حالت احلوادث الكوارث املختلفة.

اإن�شاء و ت�شميم البوابة الإلكرتونية للوزارة وهو عبارة عن نظام  	•
متكامل و موحد ي�شمل جميع الأعمال الدارية واملالية والقطـاعات 

النقــــاط  فـي  البــوابة  �شت�شملهــا  التي  اخلدمـــات  تف�شيل  وميكن 

التــالية:

الكرتونيا  والر�شائل  امل�شتندات  توثيق  والأر�شفة:  املرا�شالت  	•
ت�شجيل  طريقة  وحتويل  الوظيفي  الت�شل�شل  ح�شب  وتداولها 

الر�شائل التقليدية اإىل الإلكرتونية،مما يقلل التكلفة والوقت.

ي�شمل جميع اعمال دائرة املوارد الب�شرية  الب�شرية:  املوارد  اإدارة  	•
بكافة  الإجازات  وطلب  الإجازات  ر�شيد  ذلك معرفة  على  مثال 

اأنواعها.

متوقع النتهاء منها بنهاية عام 2015 ويهدف هذا امل�شروع اإىل حتويل 

تقدمي  من  بدًء  الكرتونية  اإجراءات  اإىل  التقليدية  العمل  اجراءات 

اإر�شالها  ثم  ومن  عليها  واملوافقة  باللجنة  الجتماع  عقد  اإىل  الطلب 

اإىل وزارة ال�شكان.بالإ�شافة اإىل ذلك يتميز الربنامج بخا�شية حتديد 

.)Google earth( )GIS( ا�شقاطات

3-  خطة امل�صاريع امل�صتقبلية:

ت�شعى  التي  امل�شاريع  لأهم  م�شتقبلية  خطة  اإعداد  على  العمل  جاري 

الوزارة اإىل تطبيقها والتي �شت�شاهم فـي تطوير وتلبية احتياجات بيئة 

العمل. وميكن تف�شيل امل�شاريع امل�شتقبلية كالآتي:

وامل�شروع   :  )G-Cloud( احلكومية  اللكرتونية  ال�شحابة  م�شروع  	•
للجهات  املعلومات  تقنية  هيئة  من  مقدمة  مهيئة  بيئة  عن  عبارة 

من  للتاأكد  احتياطية  كن�شخة  البيانات  حلفظ  ت�شتخدم  احلكومية 

�شالمة املعلومات وعدم فقدانها.
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العمال  تطبيق  ي�شمل  للبوابة:  الذكية  الهواتف  تطبيق  	•
املوجودة فـي البوابة ب�شكل خمت�شر.

ت�شجيل  و  متابعة  اإىل  يهدف  حيث  والأ�شمدة،  املبيدات  نظام  	•
للدائرة  اليومية  الأعمال  املزروعات ومتابعة  دائرة وقاية  معلومات 

معلومات  وحفظ  املمنوحة  والرتاخي�ض  الت�شاريح  وا�شتخراج 

املبيدات والأ�شمدة امل�شجلة اأو املطلوب ت�شجيلها فـي ال�شلطنة لتكون 

مرجعا متكامال للح�شول على هذه البيانات و الت�شاريح و متابعتها.

من اأجل عمل درا�شة ا�شت�شارية  املعلومات  تقنية  هيئة  مع  التعاون  	•
الوزارة  تقدمها  التي  للخدمات  العمل  اإجراءات  هند�شة  لإعادة 

للمواطنني وللعاملني بقطاعاتها املختلفة.

4-  النتائج املتوقعة:

اإن تطبيق خطة امل�شاريع امل�شتقبلية �شت�شاهم فـي تطوير جمالت تقنية 

توجهها  مع  يتنا�شب  مبا  الكفاءة  م�شتوى  ورفع  الوزارة  فـي  املعلومات 

الكرتونية  بوابة  اإن�شاء  اأن  حيث  اللكرتونية؛  للحكومة  التحول  نحو 

بع�ض خدماتها  بتحويل  الوزارة  تبداأ منها  تعترب نقطة حتول  للوزارة 

خدمات  اإىل  وال�شمكي  الزراعي  بالقطاعني  والعاملني  للمواطنني 

من  النواق�ض  بتوفري  تبدء  امل�شتقبلية  الدائرة  وخطة  الكرتونية. 

الأجهزة للموظفني ل�شمان تاأكيد توفري اأجهزة حا�شب اآيل لكل موظف 

بالإ�شافة اإىل اإحالل الأجهزة القدمية لتطوير م�شتوى العمل املقدم.

مبا  كفاءتها  م�شتوى  ورفع  للوزارة  الأ�شا�شية  ال�شبكة  تطوير  ثم  ومن 

يلبي احتياجات البيئة اإلكرتونية املتكاملة التي تت�شم ب�شهولة التوا�شل 

وتداول املعلومات داخل الوزارة وخارجها. اإ�شافة اإىل ذلك احلر�ض التام 

وم�شاركة  تدول  ي�شمن  مما  اللكرتونية  للمعلومات  اأمن  وجود  على 

املعلومات بكل م�شداقية و �شرية وبعيدا عن املخاطر والثغرات الأمنية.

ال�شيارات  الطلبات ل�شتخراج  تقدمي  عملية  حتويل  النقليات:  	•
احلكومية من الطريقة التقليدية اإىل اللكرتونية.

العامة  العالقات  دائرة  اعمال  جميع  ي�شمل  العامة:  العالقات  	•
ملهمة  اخلروج  وطلبات  القاعات  حجز  طلبات  ذلك  على  مثال 

ر�شمية الداخلية، تاأ�شريات لزيارات الر�شمية اخلا�شة بالوافدين 

واملطار  للميناء  الت�شاريح  ا�شتمارات  الفنادق،  حجز  وطلبات 

وغريها من العمال التابعة للدائرة.

العامة للمالية  املديرية  اأعمال  جميع  ي�شمل  وامل�شاريع:  املالية  	•
اداة  �شراء  طلب  مايل،  ارتباط  طلب  ذلك  على  مثال  وامل�شاريع 

خدمة، ا�شتمارات حتليل عرو�ض، �شهادة امتام عمل.

ح�شب  والعقود  املناق�شات  اإدارة  واللجان:  والعقود  املناق�شات  	•
اللية املتبعة وكذلك ت�شكيل اللجان واتخاذ القرارات الكرتونيا.

بالكميات  تقارير  واإ�شدار  الكرتونيا  املخازن  اإدارة  املخازن:  	•
املوجودة واملطلوبة.

على ذلك اعداد خطة  مثال  الكرتونيا  التدريب  اإدارة  التدريب:  	•
التدريب ال�شنوية وتر�شيح املوظفني ح�شب الولويات �شواء كانت 

امل�شاركة داخلية اأو خارجية.

املعلومات  تقنية  دائرة  من  املخت�شني  يقوم  الفني:  الدعم  	•
با�شتقبال طلبات املوظفني بخ�شو�ض اي عطل يتعلق بالأجهزة 

اأو ال�شبكة اأو برامج واأنظمة الوزارة اأو اأمن املعلومات واأي�شا مت 

تخ�شي�ض الدعم الفني لدائرة امل�شاريع حيث �شيقوم املخت�شني 

من دائرة امل�شاريع با�شتقبال طلبات على اأية اعطال اأو ت�شليحات 

فـي مبنيي الوزارة.

الرتاخي�ض  جميع  اإ�شدار  ي�شمل  والت�شاريح:  الرتاخي�ض  	•
البيطرية والت�شاريح الزراعية وبالإ�شافة اإىل ا�شدار تراخي�ض 

�شوق اجلملة املركزي لالأ�شماك.
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مركز المعلومات
)منصة لتبادل المعلومات والمعرفة فـي الزراعة 

والثروة السمكية والبحوث المتعلقة بهما(

الفصل الثاني والعشرون
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الفصل الثاني والعشرون

مركز المعلومات
)منصة لتبادل المعلومات والمعرفة فـي الزراعة والثروة 

السمكية والبحوث المتعلقة بهما(

يعترب مركز املعلومات اأحد التوجهات اجلديدة فـي برنامج عمل الوزارة 

اأو  يتعلق  ما  بكل  واملعرفة  املعلومات  وتبادل  توثيق  اإىل  يهدف  والذي 

الهيكل  �شمن  ادرج املركز  حيث  وال�شمكية،  الزراعية  بالأن�شطة  يرتبط 

التنظيمي للوزارة مبوجب املر�شوم ال�شلطاين رقم )2012/68( مب�شتوى 

باإدارة  املركز  ويقوم  والتطوير،  للتخطيط  العامة  املدرية  تتبع  دائرة 

املوقع الإلكرتوين وح�شابات مواقع التوا�شل الجتماعي للوزارة والتي 

يعمل املركز من خاللها على تعزيز التوا�شل الجتماعي مع امل�شتفيدين 

والقليمية  القطرية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  املنظمات  مع  والنفتاح 

والدولية بهدف تبادل املعلومات ون�شرها ونقل املعرفة.

1-  الأهداف العامة: 

عمل  بربنامج  اخلا�شة  العامة  الأهداف  اأهم  احلايل  التقرير  يو�شح 

املركز وهي: 

عمان  �شلطنة  فـي  وال�شمكية  الزراعية  التنمية  حت�شني  على  العمل  	•
من خالل توفري املعلومات واملعارف وانتقالها وتبادلها ون�شرها.

اإعداد  ال�شمكية والعمل على  الزراعة والرثوة  بوزارة  القدرات  دعم  	•
نظام معلومات فعال وكفوؤ يكون مبثابة م�شتودع لتبادل املعرفة على 

امل�شتوى الوطني والإقليمي والدويل وبوابة لنظم املعرفة الوطنية 

الزراعية وال�شمكية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وال�شمكي وحت�شني 

وال�شركات  وال�شيادين  املزارعني  اأداء  وحت�شني  الغذائي  الأمن 

الزراعية وال�شمكية.

والتقارير  واملعاهدات  والتفاقيات  للقوانني  الإلكرتوين  التوثيق  	•
الإر�شادية  واخلدمات  وال�شمكية  الزراعية  والإح�شاءات  الفنية 

والرثوة  الزراعة  عن  املن�شورة  والبحوث  والدرا�شات  والن�شرات 

ال�شمكية فـي ال�شلطنة.

اخلطط  واإعداد  والرتويج  للمناف�شة  وال�شياد  املزارع  متكني  	•
الإنتاجية ومتابعة الأ�شعار واملنتجات فـي الأ�شواق املحلية واخلارجية 

واتخاذ الإجراءات املطلوبة للحفاظ على جودة املنتج واإتباع العمليات 

املثلى ملا بعد احل�شاد مبا يتالءم ورغبة امل�شتهلك.

�شوء  وعلى  وال�شمكية  الزراعية  ال�شيا�شات  ر�شم  فـي  امل�شاهمة  	•
املعلومات التي يوفرها التعداد الزراعي وال�شمكي ونتائج امل�شوحات 

وال�شتبيانات املتخ�ش�شة وغريها من م�شادر املعلومات.

ال�شمكية،  والرثوة  الزراعة  وزارة  و�شيا�شات  توجهات  مع  التما�شي  	•
وال�شتفادة من املبادرات التي تقوم بها هيئة تقنية املعلومات )ITA( فـي 

.)e-Oman( تنفيذ اإ�شرتاتيجية عمان للتحول للحكومة اللكرتونية
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2-  خطة العمـل:

يعمل مركز املعلومات اإىل و�شع خطة تطويرية تتناول الفقرات التالية: 

ت�شميم املوقع وتاأمني و�شول املعلومات ب�شهولة وي�شر. 	•
احليواين،  )النباتي،  الثالث  القطاعات  ومعلومات  بيانات  ف�شل  	•

وال�شمكي( عن بع�شها البع�ض.

اخلدمات  كافة  تت�شمن  الب�شرية  للموارد  خا�شة  �شفحة  اإن�شاء  	•
املتعلقة باملوظف. 

املوقع للزائر ومتابعة تنفيذ املعامالت.  زوار  ت�شجيل  	•
لذوي الحتياجات اخلا�شة  الرقمي  النفاذ  و�شيا�شة  �شروط  تنفيذ  	•

على املوقع.

اإىل  الدخول  امكانية  ي�شهل  لكي  الذكية  الهواتف  فكرة  تطبيق  	•
املوقع فـي اأي زمان ومكان.

ويعمل املركز على ت�شهيل اإي�شال املعلومات واملعارف اإىل: 

وال�شيا�شات.  القرارات  �شانعي  	•
اجلامعات. واأ�شاتذة  الباحثني  	•

وال�شمكية. الزراعية  املجالت  فـي  العاملني  املر�شدين  	•
اجلامعات. واأ�شاتذة  الباحثني  	•

املر�شدين العاملني فـي املجالت الزراعية وال�شمكية. 	•
واملهتمني.  املخت�شني  	•

ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  واجلمعيات  وال�شمكية  الزراعية  ال�شركات  	•
واملتو�شطة.

وال�شيادين. واملربيني  املزارعني  	•
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3-  اأن�صطة املركز للعام 2014م:

3-1  اإح�صائيات املوقع – البيانات واملعلومات 

عدد الزوار عدد الزوار بال�صفحات التحميل

يناير 

2014

فرباير 

2014

مار�س 

2014

اأبريل 

2014

مايو 

2014

يونيو 

2014

يوليو 

2014

اأغ�صط�س 

2014

�صبتمرب 

2014

اأكتوبر 

2014

نوفمرب 

2014

دي�صمرب

2014

التحميلعدد الزوار بال�صفحاتعدد الزوارال�صهر

GB 1886224586824٫72يناير2014

 GB 2247625312728٫49فرباير2014

GB 3085831423340٫32مار�ض2014

GB 2961634058945٫80اأبريل2014

GB 2449027628234٫90مايو2014

GB 2141522026929٫65يونيو2014

GB 1742717229323٫96يوليو2014

GB 1962021039626٫41اأغ�شط�ض2014

GB 2279824158133٫74�شبتمرب2014

GB 2506244533848٫22اأكتوبر2014

GB 2573524462235٫20نوفمرب2014

GB 2423422979434٫72دي�شمرب2014

GB 282593319439240614املجموع 

خبارية
ت اأ

املتعددةمركز الو�صائط مقال

مطبوعات

�أح�صائية ما 
مت �دخالة ف 
�ملوقع  2014

�لتطبيقات

467
40

51

اأخبار

اأحداث

55

73

3-2  عدد زوار املوقع:



التقـريـر ال�ســنوي  2014م
197وزارة الزراعــــة والـثـــروة الســــمكـيـــة

2534
عدد املعجبني 

بال�صفحة

3-3  �صبكات التوا�صل الجتماعي:

500
عدد املتابعني 

2715463
عدد امل�صاهدات بالدقائق  

4000
عدد املتابعني 

1055
عدد التغريدات 

140
عدد املتابعني 

1426
عدد امل�صركني بالقناة 

974817
امل�صاهدات  

4-  النتائج املتوقعة:

حت�شني  هي  املركز  عمل  لربنامج  املتوقعة  النتائج  اأبرز  من 

�شرعة احل�شول على املعلومات البيانات وتبادلها وحتويلها اإىل 

معرفة مفيدة لأهداف التنمية امل�شتدامة والق�شاء على الفقر، 

وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية والقدرة على املناف�شة، 

امل�شاريع  نتائج  من  ال�شتفادة  وتعظيم  املوارد،  على  احلفاظ  و 

الأخرى وتطبيقات قواعد البيانات، ومنع التكرار والزدواجية 

فـي البيانات واجلهود، و�شمان اأق�شى قدر من التن�شيق ل�شالح 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
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خدمات المراجعين

الفصل الثالث والعشرون
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1-  طلبات خدمات املراجعني الـخا�صة بال�صوؤون الزراعية:

الطلبات املنفذةالطلبات امل�صتلمةنوع الطلبم
طلبات قيد 

الإجراء

214109105طلبات تغيري وا�شتقطاع وتق�شيم الأرا�شي الزراعية1

2
طلبات زراعية اأخرى )اأ�شرار الأنواء املناخة ــ مكائن ر�ض ــ اأجهزة حتلية مياه ــ 

معدات جتفيف وتغليف التمور ــ الإعفاء من ر�شوم ــ اإن�شاء م�شانع مياه(
855827

22166طلبات حراثات زراعية3

21174طلبات نظام ري حديث 4

42393طلبات خاليا نحل الع�شل5

422814طلبات حوائط احلماية6

21174طلبات البيوت املحمية7

62602طلبات ف�شائل النخيل وال�شتالت الزراعية8

23472126مالحظات ومقرتحات و�شكاوي املواطنني 9

743416327الإجمايل

الفصل الثالث والعشرون

خدمات المراجعين

ترد اإىل الوزارة العديد من الطلبات من قبل املزارعني ومربي الرثوة 

احليوانية وال�شيادين اأو من قبل موظفي الوزارة والتي يتم ا�شتقبالها 

والتن�شيق  بالوزارة  املراجعني  خدمات  دائرة  قبل  من  معها  والتعامل 

ب�شاأنها مع كافة اجلهات املخت�شة بالوزارة وفقا لنوعية الطلب وتو�شح 

اجلداول التالية خال�شة موقف الطلبات املقدمة خالل عام 2014م ذات 

العالقة بال�شوؤون الزراعية واحليوانية وال�شمكية:
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2-  طلبات خدمات املراجعني الـخـا�صة بالرثوة الـحيـوانية:

الطلبات املنفذةالطلبات امل�صتلمةالطلـــــــبم
طلبات قيد 

الإجراء

30828820طلبات دعم حظائر حيوانية واأغنام حم�شنة )ذكور واإناث(1

74704طلبات ت�شاريح احليوانية )اإبل - اأغنام - طيور اإلخ2

981طلبات العيادات البيطرية و�شرف الأدوية3

14413410احل�شول على اأرا�شي زراعية لإقامة م�شاريع حيوانية ودواجن4

94877ت�شاريح اإقامة م�شاريع دواجن وم�شالخ5

1293طلبات دعم الأعالف احليوانية ومكينة فرم6

220طلبات تو�شيل مياه ال�شرب للم�شاريع واحليوانات7

440حفر بئر ل�شقي احليوانات8

110ر�شف الطريق الذي يخدم اأ�شحاب املزارع وم�شاريع تربية الدواجن9

2632567مالحظات ومقرتحات املواطنني متعلقة بالرثوة احليوانية10

21183تعوي�ض عن نفوق حيوانات11

8383طلبات عزب لرتبية احليوانات12

17134دعم �شناعة الألبان وم�شتقاتها13

27270�شهادات اإ�شافة ن�شاط ل�شترياد وت�شدير14

1059100059الإجمايل
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3-  طلبات خدمات املراجعني لل�صوؤون الإدارية واملالية:-

الطلبات املنفذةالطلبات امل�صتلمةنوع الطلبم
طلبات قيد 

الإجراء

38371نقــــــــــــــــــل داخلـــــــــــــــي1

15141تعديل و�شع )تعيني مبتداأ(2

880منحـــــــــــــة درا�شيـــــــــــــة3

13130تثبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت4

1156تغيري امل�شمى الوظيفي5

18180تاأخر الرتقيات بالوزارة وت�شوية الأو�شاع الوظيفية للموظفني 6

14140مكافاأتيـــــن ت�شجيعيتيــــــــــن7

1073تظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم8

110مكافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأة9

110املوافقة على تكملة الدرا�شة10

220تفــــرغ كلــــــــي للدرا�شـــــــة11

61583طلبــــــــــــــــــات اأخــــــــــــــــرى12

27270وظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة13

28280نقــــــــــــــــــــــل خدمــــــــــــــــــات14

24723314الإجمايل
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4-  طلبات خدمات املراجعني اخلا�صة بالرثوة ال�صمكية:

طلبات قيد الإجراءالطلبات املنفذةالطلبات امل�صتلمة قيد الإجراءاتنــــوع الطـلــبم

684622طلبات دعم قوارب و�شفن �شيد وحمركات معدات �شيد1

514طلبات اإن�شاء كا�شر اأو ميناء بحري2

1394طلبات اإ�شتثمار اأرا�شي باملوانئ ال�شيد البحرية3

651طلبات تعوي�ض عن اأ�شرار النواء املناخية4

725طلبات ايدي عاملة وافدة5

642طلبات ا�شتزراع �شمكي6

110طلبات اعفاء من قر�ض لدى بنك التنمية العماين7

000طلبات احل�شول على قر�ض من بنك التنمية العماين8

331518طلبات ومالحظات ال�شيادين ومقرتحاتهم9

000طلبات ا�شتخراج رخ�شة غو�ض لل�شفيلح10

211طلبات الإعفاء11

110طلبات دعم اإن�شاء م�شانع12

13211ترخي�ض �شيد �شاحلي13

10010ترخي�ض �شيد حرفـي14

16510281الإجمايل

بالإ�شافة اإىل ذلك قام معايل الدكتور وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية 

اللقاء  بهدف  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  2014م  عام  خالل 

باملزارعني ومربي الرثوة احليوانية وال�شيادين وال�شتماع اإىل طلباتهم 

ومقرتحاتهم ومرئياتهم للنهو�ض بالقطاعني الزراعي وال�شمكي وفيما 

يلي الزيارات التي متت خالل هذا العام 2014م:

الوليةاملحافظةالتاريخ

امل�شيبي�شمال ال�شرقية8 يناير 2014م

الدقمالو�شطى29 يناير 2014م

�شاللهظفار5 اأبريل 2014م

نخلجنوب الباطنة24 اأبريل 2014م

اإزكيالداخلية16 دي�شمرب 2014م
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اإلعالم التنموي

الفصل الرابع والعشرون
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الفصل الرابع والعشرون

اإلعالم التنموي

نفذت الوزارة خالل عام 2014م العديد من الأن�شطة والفعاليات املهمة 

املزارعني  خا�شة  املجتمع  فئات  كافة  مع  التوا�شل  ا�شتهدفت  والتي 

ومربي الرثوة احليوانية وال�شيادين، بالإ�شافة اإىل ت�شجيع ال�شتثمار 

فـي هذا املجال، لإبراز املنجزات التي تعمل على حتديث الزراعة العمانية 

اإعالميا والتعريف مبختلف امل�شاريع واخلدمات املنفذة فـي حمافظات 

ال�شلطنة ومن اأهمها ما يلي:

1-  الـحلقات التلفزيونية والإذاعية والتقارير الإخبارية: 

ال�شهري  الربنامج  من  تلفزيونية  حلقة   )52( وبث  وتنفيذ  اإعداد  	•
»اأر�شنا الطيبة« مدة كل حلقة )15( دقيقة.

و )50( لقاًء  والتقارير  الوثائقية  الأفالم  من   )16( تنفيذ  و  اإعـداد  	•

تلفزيونياً وتقريراً اإخبارياً فـي تلفزيون �شلطنة عمان.

الإذاعية  الربامج  فـي  لقاًء  و )22(  اإذاعياً  اإخبارياً  تقريراً  بث )90(  	•
وبث جمموعة من الإعالنات اخلا�شة بالوزارة. 

ن�شر حوايل عدد )2056( منها اأخباراً وحتقيقات �شحفية وعدد من  	•
الزراعية  املتنوعة  املناق�شات  واإعالنات  واملقالت  ال�شحفية  الردود 

وال�شمكية والإدارية فـي جميع ال�شحف املحلية.

2-  امل�صاركة فـي املعار�ص العامة والتخ�ص�صية:

الوزارة  قبل  من  املنفذة  والفعاليات  املعار�ض  التالية  الفقرات  تو�شح 

وتلك التي �شاركت فيها خالل عام 2014م:



املعر�ص امل�صاحب ملهرجان عمان 

البحري الأول

27 مار�ص - 5 ابريل 2014م

الوزارة  جهود  اأبراز  اإىل  املعر�ض  يهدف 

وتوعيته  العمــــــاين  الــمجتمع  دعم  فـي 

ال�شــمكـــــــــــــــي  القطــــــاع  بـــــــــاأهميــــة 

الغذائــــــي  الأمـــــــن  فـــــــي  الكبيـــــــر  ودوره 

لل�شلطنــــة.

املعر�ص امل�صاحب ملهرجان �صحم 

البحري الثاين 15 فرباير 2014م

من  العديد  على  املعر�ض  احتوى 

الكتيبات  من  وجمموعة  احلية  النماذج 

التعريفية  والن�شرات  واملطويات 

الثــــــــروة  بقطـــــــاع  اخلا�شة  والإر�شادية 

بالإ�شافــــــــــة  والزراعية  ال�شمكـــــــية 

للخدمات  تف�شـيليــــــــة  عـــــــــرو�ض  اإلــــــــــى 

والربامج املقدمة من الوزارة.

معر�ص تقنية املعلومات والت�صالت 

)كومك�ص 2014م( 

7- 11 مار�ص 2014م

التطبيق  عر�ض  املعر�ض  خالل  مت 

والزراعي  احليواين  بالإر�شاد  اخلا�ض 

اللكرتونية  القنوات  اإىل  بالإ�شافة 

اخلا�شة  الجتماعي  للتوا�شل  املختلفة 

توزيع  املعر�ض  خالل  مت  وقد  بالوزارة. 

العديد من الهدايا واملطبوعات.
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املعر�ص امل�صاحب لتد�صني م�صروع ت�صويق 

املراأة الريفية مبحافظة الداخلية

12 يونيو 2014م

امل�شاحب  املعر�ض  فـي  الوزارة  �شاركت 

الذي  الغذاء  �شالمة  موؤمتر  لفعاليات 

نظمته وزارة البلديات القليمية وموارد 

املياه بفندق ق�شر الب�شتان حيث هدفت 

املتعلقة  اجلوانب  �شرح  اإىل  امل�شاركة 

ب�شالمة الغذاء من خالل تواجد فريق 

اجلودة  �شبط  مركز  من  متخ�ش�ض 

الإعالم  دائرة  �شاهمت  وكما  بالوزارة، 

ملطبوعات  خا�ض  ركن  بعمل  التنموي 

الوزارة.

لليوم  امل�شغر  باملعر�ض  الوزارة  �شاركت 

الأملانية  اجلامعة  نظمته  التي  املفتوح 

للتكنولوجيا احتفال بيوم كوكب الأر�ض 

العديد  على  الوزارة  ركن  احتوى  حيث 

والن�شرات  واملطويات  الكتيبات  من 

تخ�ض  التي  والإر�شادية  التعريفية 

املجال الزراعي وال�شمكي.

ملنتجات  ت�شويقية  منافذ  فتح  بهدف 

املراأة الريفية مت اإقامة املعر�ض امل�شاحب 

املراأة  منتجات  ت�شويق  م�شروع  لتد�شني 

)م�شرة(  هوية  يحمل  الذي  الريفية 

احتوى  حيث  الداخلية  مبحافظة 

املراأة  العديد من منتجات  املعر�ض على 

الريفية مبحافظة الداخلية.

املعر�ص امل�صاحب ملوؤمتر 

�صالمة الغذاء

22- 24 اإبريل 2014م

امل�صاركة �صمن املعر�ص املفتوح املقام 

مبنا�صبةٍ  يوم كوكب الأر�ص العاملي

28اإبريل 2014م
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�صوق منتجات املراأة الريفية 

وال�صاحلية

)مهرجان �صاللة ال�صياحي 2014م(

3- 9 اأغ�صط�ص 2014م

�صوق الأرطاب العمانية

)مهرجان �صاللة ال�صياحي 2014م(

10-16 اأغ�صط�ص 2014م

معر�ص �صوق الع�صل العماين

25-28 يونيو 2014م

بهدف اإطالع امل�شتهلك على اأنواع وفوائد 

العماين ومنتجات اخللية قامت  الع�شل 

الوزارة باإقامة اأول معر�ض فـي ال�شلطنة 

للع�شل العماين الذي احتوى على اأجود 

امل�شتخرج  العماين  الع�شل  منتجات 

الطبيعة  و�شحاري  و�شهول  جبال  من 

العمانية وذلك فـي اللولو هايرب ماركت 

 )60( من  يقارب  ما  مب�شاركة  الغربة   -

فرتة  خالل  منتجاتهم  بعر�ض  نحال 

اقامة ال�شوق.

التطبيق  عر�ض  املعر�ض  خالل  مت 

والزراعي  احليواين  بالإر�شاد  اخلا�ض 

اللكرتونية  القنوات  اإىل  بالإ�شافة 

اخلا�شة  الجتماعي  للتوا�شل  املختلفة 

توزيع  املعر�ض  خالل  مت  وقد  بالوزارة. 

العديد من الهدايا واملطبوعات.

بهدف تعريف الزوار من داخل ال�شلطنة 

باأ�شناف  ال�شلطنة  خارج  من  وال�شواح 

حمافظات  فـي  تزرع  التي  الرطب 

�شوق  معر�ض  الوزارة  اأقامت  ال�شلطنة 

العمانية وذلك �شمن فعاليات  الأرطاب 

2014م  لعام  ال�شياحي  �شاللة  مهرجان 

داخلية  اأ�شواق  بفتح  املعر�ض  �شاهم  وقد 

املحافظات  فـي  للمزارعني  جديدة 

الأخرى ونقل مهارات وخربات الت�شويق 

الزراعي لهم.
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ملتقى الطب البيطري

25-28 �صبتمرب 2014م

معر�ص الرثوة ال�صمكية

)مهرجان �صاللة ال�صياحي 2014م(

24-30 اأغ�صط�ص 2014م

�صوق الع�صل العماين

)مهرجان �صاللة ال�صياحي 2014م(

17- 23 اأغ�صط�ص 2014م

من  النحل  مربي  من   )20( مب�شاركة 

�شوق  الوزارة  اأقامت  املحافظات  خمتلف 

الع�شل العماين بقاعة ظفار وذلك �شمن 

فعاليات مهرجان �شاللة ال�شياحي لعام 

2014م.

ال�شمكي  بالقطاع  الزوار  تعريف  بهدف 

فـي ال�شلطنة واأهميته القت�شادية ودوره 

فـي اإنتاج الغذاء وحتقيق الأمن الغذائي 

الرثوة  معر�ض  تنفـيذ  مت  لل�شلطنة 

�شمن  وذلك  ظفار  بقاعة   - ال�شمكية 

فعاليات مهرجان �شاللة ال�شياحي لعام 

2014م، احتوى املعر�ض على اأربعة اأركان 

وهي: ركن لأحوا�ض الأ�شماك والكائنات 

البحرية وركن املطبوعات والن�شر وركن 

واملنتجات  بالأ�شماك  اخلا�ض  التذوق 

فـيه  الذي قدم  الأطفال  البحرية وركن 

لالأطفال الزوار مطبوعات عن الأ�شماك 

والرثوات البحرية للتلوين مع التعرف 

على اأنواع الأ�شماك فـي املياه العمانية.

البيطري  الطب  ملتقى  الوزارة  نفذت 

الذي اأقيم بفندق كراون بالزا - م�شقط 

طبيباً   )120( من  اكرث  ح�شور  و�شهد 

ال�شحة  جمال  فـي  وخمت�شاً  بيطرياً 

العالقة  ذات  اجلهات  من  احليوانية 

الرثوة  عن  مرئي  عر�ض  ركن  بتنظيم 

املطبوعات  وركن  بال�شلطنة  احليوانية 

والن�سر.
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مهرجان التمور العمانية الثاين

14-19 اكتوبر 2014م

يوم الغذاء العاملي

16 اكتوبر 2014م

املعر�ص امل�صاحب ملوؤمتر املياه 

الـخليجي الـحادي ع�صر

20 -22 اكتوبر 2014م

اأقيم  الذي  بالحتفال  الوزارة  �شاركت 

النخيل مبنا�شبة  الوزارة - قاعة  مببنى 

بركنني  العاملي  الغذاء  بيوم  الحتفال 

احدهما ركن العر�ض املرئي عن الزراعة 

الزراعات  انواع  وخمتلف  ال�شرية 

املطبوعات  ركن  والثاين  بال�شلطنة 

والن�سر.

مبهرجان  خا�ض  بركن  الوزارة  �شاركت 

الهيئة  قبل  من  املنفذ  العمانية  التمور 

ال�شغرية واملتو�شطة  العامة للموؤ�ش�شات 

البحثية  التجارب  املعر�ض على  وا�شتمل 

قطاع  تطوير  اإىل  الهادفة  واملخربية 

النخيل بال�شلطنة كما ا�شتمل على ركن 

فيه عر�ض  الزراعي مت  بالإعالم  خا�ض 

الزراعة  عن  وتعريفية  توعية  افالم 

وبخا�شة زراعة النخيل.

�شاركت الوزارة بركن خا�ض فـي املعر�ض 

امل�شاحب ملوؤمتر املياه اخلليجي احلادي 

ع�شر الذي ا�شت�شافته ال�شلطنة بتنظيم 

وموارد  الإقليمية  البلديات  وزارة  من 

وقد  الب�شتان  ق�شر  فندق  فـي  املياه 

مب�شروع  الوزارة  ركن  زوار  تعريف  مت 

ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة 

جمهودات  وكذلك  الأعالف  اإنتاج  فـي 

احلفاظ  فـي  وم�شاهمتها  الوزارة 

والرت�شيد فـي ا�شتخدام املياه.
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معر�ص الـخليج الثاين للزراعة 

والرثوة ال�صمكية

15 -17 دي�صمرب 2014م

يوم ال�صجرة

30 -31 اكتوبر 2014م

نظمت الوزارة بحديقة القرم الطبيعية 

ي�شادف  الذي  ال�شجرة  يوم  فعاليات 

وتعددت  عام  كل  من  اأكتوبر  من   31

الفعاليات حيث �شملت م�شابقات ثقافية 

م�شرحية  وعرو�ض  ترفيهية  وفقرات 

امل�شتل  ركن  تنظيم  جانب  اإىل  وفنية 

خمتلف  لعر�ض  التفاعلي  الزراعي 

قبل  من  املنتجة  الزراعية  ال�شتالت 

للمزارعني  �شوق  هناك  كان  كما  الوزارة 

لعر�ض منتجاتهم.

البالد  فـي  القت�شادي  التنوع  حتقيق  بهدف 

واإتاحة الفر�شة للباحثني فـي جمال الإ�شتثمار 

الوزارة  نظمت  واحليواين  وال�شمكي  الزراعي 

لتنظيم  الثالثية  الورقة  �شركة  مع  بالتعاون 

والرثوة  للزراعة  اخلليج  معر�ض  املعار�ض 

الدويل  عمان  مبركز  واحليوانية  ال�شمكية 

للمعار�ض ومب�شاركة عدة جهات حكومية واأكرث 

وخارجية(،  )داخلية  م�شاركة  �شركة   )50( من 

بالوزارة  خا�شة  من�شة  على  املعر�ض  وا�شتمل 

اخلدامات  عن  الزوار  لتعريف  ا�شتخدمت 

املختلفة التي تقدمها الوزارة فـي جمال الإنتاج 

واحليواين  وال�شمكي  الزراعي  وال�شتثمار 

وكذلك ركن املطبوعات والن�شر.
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الكتيب  هذا  ي�شتعر�ض  الكتيب:  ملخ�ص 

الأهمية  �شفحة   )26( فـي  يقع  الذي 

وخ�شائ�شه  الفافاي  ملح�شول  الإقت�شادية 

واإنتاجه  لنموه  املنا�شبة  الزراعية  والبيئات 

لرفع  واملتاحة  الكامنة  املقومات  وكذلك 

املح�شول  لهذا  القت�شادي  العائد  وتعظيم 

والدار�شني  للباحثني  علميا  مرجعا  ويعد 

علوم  جمال  فـي  خا�شة  الزراعية  بالكليات 

النبات.

زراعــــة نخيل النارجيــــل فـــي اإنـتــاج الفــافــــاي

�صلطنـة عمـــان

الكتيب  هذا  ي�شتعر�ض  الكتيب:  ملخ�ص 

الذي يقع فـي )42( �شفحة على خ�شائ�ض 

النارجيل  حم�شول  وا�شتخدامات  وفوائد 

وبنية  ل�شكل  علميا  و�شفا  ويعطي  املختلفة 

ال�شجرة والثمرة ومناطق وبيئات الزراعة.

كما يتناول كذلك انت�شار الآفات التي تهدد 

الزراعية  الفنية  والتو�شيات  املح�شول 

ويتطرق  حمايته  اإىل  توؤدي  ان  ميكن  التي 

اإدخال  لتو�شيع القاعدة الوراثية من خالل 

الزراعة الن�شيجية، واأخرياً يتناول م�شتقات 

على  املرتتبة  اليجابية  والآثار  النارجيل 

اعتماد اأ�شلوب الري احلديث.

ملخ�ص الكتاب: يتناول هذا الكتاب الذي 

حديثة  معلومات  �شفحة   )98( فـي  يقع 

الوبائية  احليوانية  الأمرا�ض  اغلب  عن 

العاملني  على  للت�شهيل  وذلك  وامل�شرتكة 

للح�شول  احليوانية  ال�شحة  جمال  فـي 

احلديثة  البيطرية  الطبية  املعلومات  على 

ال�شتباه  اأوجه  على  التعرف  من  ومتكينهم 

م�شبباتها  على  والوقوف  الأمرا�ض  لهذه 

والإجراءات  لها  ال�شريرية  والأعرا�ض 

اأو عند  املطلوب اتخاذها فـي حالة ال�شتباه 

تاأكيد وجود اأي من هذه المرا�ض.

الكتــــــاب ال�صـــــرت�صـــادي لالأمــرا�ص 

الوبائية

3-  الإ�صدارات العلمية واملطبوعات املنفذة:

)الزراعية  املختلفة  التخ�ش�شية  القطاعات  بتنمية وتطوير  املتعلقة  العلمية  الإ�شدارات  العديد من  ن�شر  التنموي  الإعالم  بدائرة  الوزارة ممثلة  تتابع 

واحليوانية وال�شمكية( وفيما يلي الإ�شدارات واملطبوعات التي نفذت من قبل الوزارة خالل عام 2014م.
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ملخ�ص املطوية: تتحدث هذه املطوية عن 

احلالبة  الأبقار  مزارع  م�شروع  جناح  اأ�ش�ض 

اإقت�ساديا.

واحد  املزارع  اإن�شاء  اأ�ش�ض  اأن  كيف  وتو�شح 

�شواء  العمال  وعدد  احلجم  اختلف  مهما 

مع  �شاحبها  يديرها  �شغرية  مزرعة  كانت 

عدد  بها  مزرعة  اأو  العمال  من  قليل  عدد 

كبري من العمال والفنني.

تغذية اأبقار الـحليباإن�صاء مزارع الأبقار الـحالبة

ملربي  موجة  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

الأبقار  غذاء  عن  وتتحدث  احلليب  اأبقار 

ابقار  لحتياجات  ال�شارة  مع  ومكوناته 

احلليب الغذائية.

ملخ�ص الكتيب: يجمع هذا الكتيب الذي 

يقع فـي )24( �شفحة املعلومات والإر�شادات 

الفني  اجلانب  تخ�ض  التي  املهمة  الفنية 

كما  احلديثة  الري  اأنظمة  لأجزاء  والتقني 

اخلا�شة  وال�شيانة  الت�شغيل  لإدارة  يتطرق 

من  اجزاء  تخ�شي�ض  مت  وقد  بالأنظمة، 

فـي  املتبعة  الإجراءات  لتو�شيح  الكتيب 

احلديثة  الري  اأنظمة  اإدخال  طلب  تقدمي 

�شمن برنامج الدعم املايل والفني بالإ�شافة 

تقدمي  مراحل  عمل  واآلية  اإجراءات  اإىل 

الطلب فـي الوزارة.

اأنظمة الري احلديثة وتطبيقاتها فـي 

مزارع املواطنني
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ملربي  موجة  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

احليوان تتحدث عن كيفية تخفي�ض تكلفة 

الزراعية  املخلفات  با�شتخدام  التغذية 

املخلفات  ا�شتخدام  لأ�شاليب  اأي�شا  وتتطرق 

ب�شكل �شحيح فـي التغذية.

ال�صتفادة من املخلفات الزراعية فـي 

تغذية الـحيوان

التلقيح ال�صطناعي

اإر�شادية موجة  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

ملربي احليوان تتحدث عن الفوائد اخلا�شة 

با�شتخدام التلقيح ال�شطناعي مع التطرق 

لكيفية عمل التلقيح ال�شطناعي.

ملربي  موجة  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

اأ�شباب  عن  وتتحدث  احليوانية  الرثوة 

الوقاية  وطرق  ال�شرع  اإلتهاب  واأعرا�ض 

والعالج منه.

التهاب ال�صرع
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اإر�شادية موجة  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

من  الأهداف  عن  تتحدث  احليوان  ملربي 

اجليد  الإيواء  وموا�شفات  للحيوان  الإيواء 

حظرية  اأي  بناء  عند  الأ�شا�شية  وال�شروط 

ومع التطرق لنظم الإيواء بالن�شبة لالأبقار 

وكيفية اإيواء العجول.

تربية ورعاية املاعزالإيواء واأهميته للحيوان

اإر�شادية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

مميزات  عن  تتحدث  احليوان  ملربي  موجة 

بالرتبية  املرتبطة  واجلوانب  املاعز  تربية 

ال�شحية  والرعاية  والتغذية  كالتنا�شل 

بالإ�شافة اإىل احلظائر املنا�شبة للماعز.

اإر�شادية موجة  املطوية: مطوية  ملخ�ص 

تتحدث عن كيفية احل�شول  ملربي احليوان 

املاء  و�شروط  للحيوان  بالن�شبة  املياه  على 

وكيفية  باملاء  املت�شلة  والمرا�ض  ال�شحي 

الهتمام بنظافة مياه ال�شرب.

مياه ال�صرب واهميته
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ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

امل�شتخدمة  والتق�شيمات  املبيدات  عن 

الرتكيب  اأ�شا�ض  على  �شواء  لت�شنيفها 

طريقة  اأو  ال�شتخدام  ح�شب  اأو  الكيميائي 

لل�شمية  تبعا  اأو  احل�شرة  جل�شم  دخولها 

احلادة للمركب.

خمترب بحوث ال�صمياتت�صنيف املبيدات

ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

للمبيدات  الآمن  ال�شتخدام  اأهمية  عن 

الزراعية.

التي  والبحثية  احلقلية  للربامج  وتتطرق 

التابع  ال�شميات  بحوث  خمترب  بها  يقوم 

للمديرية العامة للبحوث الزراعية مع ذكر 

النتائج لكل جتربة وفرتة الأمان للمبيدات 

التي مت اإجراء التجارب عليها.

ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

والربامج  وامل�شاريع  الرعوية  املوارد  اأهمية 

لإدارتها  الوزارة  اعتمدتها  التي  التنموية 

واحلدائق  الرعوية  وامل�شاتل  كامل�شورات 

التطرق  مع  النباتية  واملع�شبة  النباتية 

لأهداف كل م�شروع وبرنامج على حدة.

قاعدة  عن  باإيجاز  املطوية  تتحدث  كذلك 

البيانات اجلغرافية ومراحل العمل الثالث 

التي اتبعتها الوزارة لإن�شائها.

املوارد الرعوية
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تعريفية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

الت�شاورية  الندوات  هام�ض  على  ا�شدرت 

عن  تتحدث  وهي  اخلا�شة  املحافظات  فـي 

امل�شتدامة  الزراعية  التنمية  ا�شرتاتيجية 

اأعدتها وزارة الزراعة والرثوة  2040م الذي 

الأغذية  منظمة  مع  بالتعاون  ال�شمكية 

حيث  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة 

القارئ  لتعريف  باإيجاز  املطوية  تتطرق 

بروؤية ومرتكزات واأهداف ال�شرتاتيجية.

ا�صرتاتيجية التنمية الزراعية 

امل�صتدامة 2040م

القيمة الغذائية فـي الأ�صماك

ملخ�ص املطوية: مطوية توعوية تتحدث 

للربوتني  كم�شدر  الأ�شماك  اأهمية  عن 

كما  لالأ�شماك  العايل  الغذائي  واملحتوى 

املتوفرة  واملعادن  الفيتامينات  عن  تتطرق 

فيها.

ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

عن الأهمية الرقابية لإن�شاء خمترب بحوث 

ال�شميات باملديرية العامة للبحوث الزراعية 

اأق�شام  اإىل  بالتف�شيل  وتتطرق  واحليوانية 

املبيدات  متبقيات  حتليل  )ق�شم  املخترب 

والهدف  املبيدات(  جودة  مراقبة  وق�شم 

اخلطط  اإىل  بالإ�شافة  ق�شم  كل  اإن�شاء  من 

امل�شتقبلية للمخترب.

خمترب ال�صميات
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ملخ�ص املطوية: مطوية توعوية تتحدث 

عن الطرق املتبعة لتذويب الأ�شماك املجمدة 

الغرفة  حرارة  درجة  فـي  التذويب  وهي: 

والتذويب بوا�شطة املاء الدافـيء والتذويب 

والتذويب  الدافئ  املاء  الثالجة  بوا�شطة 

كل  ت�شرح  بحيث  املايكروويف  بوا�شطة 

طريقة على حده وب�شيء من التف�شيل.

الأ�صجار الرعويةطرق تذويب الأ�صماك

الكتيب  هذا  ي�شتعر�ض  الكتيب:  ملخ�ص 

ال�شكل والبنية  الذي يقع فـي )13( �شفحة 

والثمرة لثالثة ع�شرة نوع من انواع الأ�شجار 

الرعوية فـي �شلطنة عمان )اللبان - الغاف 

 - العتم   - العلعالن   - ال�شدر   - ال�شمر   -

اللثب  البوت   - الق�شم   - ال�شرح   - القف�ض 

ال�شجار  هذه  تواجد  ومواقع  النمت(   -

والف�شول التي تزهر فيها.

تبدا  توعوية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

وانواعه  الغذائي  بالت�شمم  بالتعريف 

تتحدث  كما  وكيماوي(،  )ميكروبي 

امليكروبي  الغذائي  الت�شمم  عن  وبالتف�شيل 

الت�شمم  ا�شتعرا�ض  خالل  من  البكتريي 

هي  وما  الذهبي  العنقودي  املكور  ب�شموم 

الأولية  وال�شعافات  له  امل�شاحبة  الأعرا�ض 

الالزم اتخذاها.

الت�صمم الغذائي ب�صموم املكور 

العنقودي الذهبي
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البو�شرت  يتحدث  البو�صرت:  ملخ�ص 

فـي  الطبيعية  املراعي  اأهمية  التعريفي عن 

�شلطنة عمان كونها ثروة وطنية وم�شتودع 

وم�شدر  احليوي  التنوع  م�شتودعات  من 

للغذاء.

من  كونه  الرعي  اهمية  عن  يتطرق  كما 

الأن�شطة القت�شادية بال�شلطنة.

اللبان العمايناملراعي الطبيعية فـي �صلطنة عمان

ملخ�ص البو�صرت: ي�شتعر�ض هذا البو�شرت 

الو�شف  حيث  من  اللبان  �شجرة  التعريفي 

تواجد  ومواقع  والبنية(  )ال�شكل  النباتي 

هذه ال�شجرة فـي حمافظة ظفار وي�شتعر�ض 

واإنتاج  واأ�شناف  الأزهار  وبنية  �شكل  كذلك 

اللبان وا�شتعمالته وفوائده.

البو�شرت  يتحدث  البو�صرت:  ملخ�ص 

التعريفي عن م�شروع اإن�شاء قاعدة البيانات 

حيث  من  الطبيعية  للمراعي  اجلغرافية 

والتقنيات  بها  مر  التي  واملراحل  الأهداف 

التي ا�شتخدمت كما يتطرق وباإيجاز للنتائج 

امل�شتخل�شة من امل�شروع.

قاعدة البيانات الـجغرافية للمراعي 

الطبيعية
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الكتيب  هذا  ي�شتعر�ض  الكتيب:  ملخ�ص 

اأ�شجار  فـي )8( �شفحات تطعيم  يقع  الذي 

فوائد  بذكر  يبداأ  فهو  بالتف�شيل  الفاكهة 

التطعيم وما هي الكيفية التي ت�شمن جناح 

العملية.

التطعيم  وانواع  اأدوات  ي�شتعر�ض  كما 

والتطعيم  القمي  )التطعيم  امل�شتخدمة 

ذات  ا�شناف  ت�شمن  التي  الربعمي( 

وخالية  الإنتاجية  عالية  جيدة  موا�شفات 

من المرا�ض.

التعريف بدائرة الوثائقاإكثار اأ�صجار الفاكهة بالتطعيم

ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

بتعريف  تبداأ  حيث  الوثائق،  دائرة  عن 

كاأداة عمل وم�شدر  الوثائق  باأهمية  القارئ 

ميكن الرجوع اليها ثم تقوم بتعريف دائرة 

القانونية  الن�شو�ض  ح�شب  على  الوثائق 

باخت�شا�شات  التف�شيل  ب�شيء من  وتتطرق 

ومهام اأق�شام دائرة الوثائق )ق�شم احلفظ - 

ق�شم تنظيم الوثائق- ق�شم الربيد(.

الذي  امللحق  هذا  يح�شر  امللحق:  ملخ�ص 

يقع فـي )19( �شفحة مكونات جميع احليازات 

ال�شلطنة  فـي  واملختلطة  واحليوانية  النباتية 

واملعلومات  البيانات  من  كبري  كم  يوفر  كما 

الكلية  امل�شاحات  حول  والزراعية  الح�شائية 

واخل�شائ�ض  اجلغرافية  ومواقعها  للحيازات 

الدميوغرافية حلائزيها.

ا�شتغالل  لأوجه  الإح�شائية  البيانات  ويوفر 

بيعه  ومواقع  واحليواين  الزراعي  الإنتاج 

الزراعية،  العاملة  القوى  وم�شادر  واأعداد 

ويت�شمن الح�شاءات ذا ال�شلة مب�شادر املياه 

الزراعية  واملعدات  والآلت  الري  واأ�شاليب 

على  يقوم  كما  املحمية.  الإنتاج  ووحدات 

تاأمني بيانات حمدثة خلاليا النحل واأحوا�ض 

املزروعة  وامل�شاحات  ال�شمكي  ال�شتزراع 

مبحا�شيل اخل�شر وا�شجار الفاكهة والنخيل.

نتائج التعداد الزراعي  

2012م/2013م
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ملخ�ص املطوية: مطوية تعريفية تتحدث 

عن �شوق اجلملة املركزي لالأ�شماك بدءا من 

والفئات  ومكوناته  واق�شامه  اإن�شاءه  اأهداف 

البيع  نظم  اإىل  وو�شول  ي�شتهدفها  التي 

املتبعة بال�شوق واأهداف النظام الإلكرتوين 

اخلا�ض بت�شغيل ال�شوق.

�صوق الـجملة املركزي لالأ�صماك�صوق الـجملة املركزي لالأ�صماك

الذي  امللحق  هذا  �شدر  امللحق:  ملخ�ص 

افتتاح  مبنا�شبة  �شفحة   )11( فـي  يقع 

 21 بتاريخ  لالأ�شماك  املركزي  اجلملة  �شوق 

الفليج  مايو 2014م بولية بركاء - منطقة 

الأهمية  عن  مقالت  عدة  على  ويحتوي 

ال�شمكي  للقطاع  والقت�شادية  الجتماعية 

الرثوة  لتطوير  الإ�شرتاتيجية  واخلطة 

ال�شمكية فـي ال�شلطنة وجهود وزارة الزراعة 

الت�شويق  تنظيم  فـي  ال�شمكية  والرثوة 

والأ�شواق املحلية.

اأهداف  عن  تفا�شيل  يت�شمن  اأنه  كما 

بال�شوق  العمل اخلا�شة  ومكونات وخطوات 

والنظام اللكرتوين املعمول به.

ملخ�ص الكتيب: ي�شتعر�ض هذا الكتيب الذي 

ال�شتق�شائية  الدرا�شة  �شفحة   )33( فـي  يقع 

خالل  عمان  ب�شلطنة  الطيور  انفلونزا  ملر�ض 

2012م  دي�شمرب  اإىل  2005م  ابريل  من  الفرتة 

وجود  عن  والتحري  الر�شد  اإىل  هدف  والذي 

عمان  �شلطنة  فـي  الطيور  انفلونزا  فريو�ض 

على  �شراوته  ودرا�شة  الفري�ض  منط  ومعرفة 

الدواجن والطيور الخرى ا�شافة اإىل الدرا�شة 

الوبائية اجلزيئية للفايرو�ض.

املتبعة  العمل  منهجية  الكتيب  ي�شتعر�ض  كما 

ونتائج  ال�شتق�شاء  فـي  امل�شتخدمة  والختبارات 

والتو�شيات  ال�شتنتاجات  اإىل  و�شول  العينات 

الدرا�شات  عن  التف�شيل  من  ب�شيء  وتطرق 

والبحوث التي ن�شر فيه هذا ال�شقت�شاء الوبائي.

ال�صتق�صاء الوبائي ملر�ص انفلونزا 

الطيور ب�صلطنة عمان
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ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية تتحدث 

نحل  خاليا  تق�شيم  عمليات  عن  بالتف�شيل 

ان  يجب  التي  العمليات  من  بدءا  الع�شل 

التق�شيم وو�شول  النحل قبل  يتبعها مربي 

تهدف  والتي  املتبعة  التق�شيم  طرق  اإىل 

لزيادة اأعداد الطوائف واإنتاج طرود جديدة.

التقومي ال�صنوي لأعمال النحالتق�صيم خاليا نحل الع�صل

ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية تتحدث 

اأ�شهر  النحالة خالل  اعمال  بالتف�شيل عن 

دي�شمرب  اإىل  وانتهاًء  يناير  من  بدًء  العام 

والتي يقوم بها النحال بهدف املحافظة على 

اخلاليا واإنتاج الع�شل.

الع�شل  نحل  اأنواع  عن  بالتف�شيل  تتحدث 

الربي  )النحل  عمان  �شلطنة  فـي  املوجودة 

املحلي(  الكبري  امل�شتاأن�ض  والنحل  ال�شغري 

بها  متتاز  التي  ال�شفات  عن  تتحدث  كما 

�شاللة نحل الع�شل املحلية.

اأنواع نحل الع�صل فـي �صلطنة عمان

ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية 
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ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية تتحدث 

على  املوؤثرة  العوامل  اأهم  عن  بالتف�شيل 

ن�شاط نحل الع�شل )انخفا�ض وارتفاع درجة 

احلرارة - المطار- ال�شوء - قوة الطائفة 

 - املفتوحة  احل�شنة  لأقرا�ض  امتالك   -

الغذاء - الرياح - النباتات اجلذابة - توافر 

كما  املنحل(  داخل  اأو  اخللية  داخل  املاء 

تتطرق وبالتف�شيل عن كل عامل على حدة.

العوامل املوؤثرة على ن�صاط نحل 

الع�صل

منتجات النحل

ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية تتحدث 

الغذاء   - )الع�شل  النحل  منتجات  اهم  عن 

�شم   - اللقاح  حبوب   - ال�شمع   - امللكي 

النحل( وتذكر وبالتف�شيل مكونات وفوائد 

وا�شتعمالت كل منتج.

ملخ�ص املطوية: مطوية اإر�شادية تتحدث 

امللكات  واإنتاج  تربية  اأهمية  عن  بالتف�شيل 

التي  وال�شفات  لرتبيتها  املنا�شبة  والفرتة 

يجب مراعاتها.

اأي�شا اإىل اخلطوات التي يجب ان  وتتطرق 

يتبعها النحال عند تربية امللكات.

تربية امللكات
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موجه  اإر�شادي  كتيب  الكتيب:  ملخ�ص 

ا�شتخدام  اخطار  عن  يتحدث  النحل  ملربي 

املبيدات على طوائف نحل الع�شل حيث يق�شم 

جمموعات  عدة  اإىل  امل�شتخدمة  املبيدات 

ح�شب خطورتها على طوائف نحل الع�شل.

كما ي�شتعر�ض اأهم الطرق والو�شائل للوقاية 

كيفية  عن  الإر�شاد  مع  املبيدات  تاأثري  من 

النحل  طوائف  ت�شمم  اعرا�ض  ت�شخي�ض 

باملبيدات.

اإر�شادية  ن�شائح  على  اخلتام  فـي  ويحتوي 

اأ�شيبت  التي  الطوائف  مع  التعامل  لكيفية 

بالت�شمم.

اآفات نحل الع�صلتاأثريات املبيدات على نحل الع�صل

موجه  اإر�شادي  كتيب  الكتيب:  ملخ�ص 

نحل  لآفات  النحالني  ير�شد  النحل  ملربي 

لأهم  عام  تق�شيم  و�شع  خالل  من  الع�شل 

احل�شرة  ت�شيب  التي  الأمرا�ض  م�شببات 

ت�شيب  التي  والأمرا�ض  )النحل(،  الكاملة 

الوقاية  وطرق  الإ�شابة  ومظاهر  احل�شنة 

والعالج.

اأعداء  اأهم  عن  وبالتف�شيل  يتطرق  كما 

النحل وال�شرر الناجت عنهم وطرق املقاومة 

امل�شتخدمة لتفادي التعر�ض لهم.

ملخ�ص الكتيب: يحتوي الكتيب على املواد 

الزراعة  وزير  من  ال�شادر  بالقرار  اخلا�شة 

2013م  مار�ض   27 فـي  ال�شمكية  والرثوة 

املحافظات  بني  اخلاليا  نقل  تنظيم  ب�شان 

والوليات املختلفة فـي �شلطنة عمان.

كما يحتوي الكتيب على ملحق خا�ض يبني 

)البنية  املورفوجلية  القيا�شية  املوا�شفات 

وال�شكل( ل�شاللة النحل العماين ومتو�شط 

القيا�شات املورفوجلية )البنية وال�شكل( بني 

اجلذوع  خاليا  فـي  املربى  العماين  النحل 

واملربى فـي اخلاليا احلديثة.

القرار الوزاري اخلا�ص باآلية نقل 

خاليا نحل الع�صل بني املحافظات 

والوليات املختلفة
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اإر�شادية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  ا�شدرتها 

عن  تتحدث  ال�شبيبة  جريدة  مع  بالتعاون 

تربية النحل التقليدية فـي �شلطنة عمان.

املطوية على معلومات م�شورة عن  حتتوي 

النحل  متتبعو  ي�شتخدمها  التي  الطرق 

تربية  وطريقة  النحل  تتبع  فـي  العمانيون 

النحل  تربية  وطريقة  التقليدي  النحل 

القزم.

التقرير ال�صنوي 2013متربية النحل فـي عمان

ملخ�ص الكتاب:

على  موزعة  ف�شل  ع�شرين  على  الكتاب  يحتوي 

حتققت  التي  الجنازات  يتناول  �شفحة،   )192(

حيث  من  وال�شمكي  الزراعي  القطاعني  فـي 

الأداء القت�شادي والربامج الإر�شادية والتنموية 

والت�شويقية وال�شتثمارية.

املتعلقة  والبحوث  الدرا�شات  ي�شتعر�ض  كما 

الوقاية  برامج  اإىل  بالإ�شافة  بالقطاعني 

التي  واخلدمات  الوزارة  نفذتها  التي  والتطوير 

ف�شلني  وخ�ش�ض  2013م،  العام  خالل  قدمتها 

القطاعني  تطوير  ا�شرتاتيجيات  ل�شتعرا�ض 

الزراعي وال�شمكي والتعداد الزراعي 2013/2012, 

كل  قدمها  التي  اخلدمات  اهم  على  ت�شمن  كما 

وما مت  وال�شمكية  الزراعية  التنمية  �شندوق  من 

تنفيذه لتنمية املوارد الب�شرية واخلدمات املقدمة 

للمراجعني والإعالم التنموي.

عن  املطوية  تتحدث  املطوية:  ملخ�ص 

جملة  فـي  املن�شورتني  العلميتني  الورقتني 

واخلا�شة  الأمريكية(  النحل  )جملة  اآل�شكا 

برتبية نحل الع�شل فـي �شلطنة عمان.

النحالني  رابطة  وكتاب  تقرير  تلخ�ض  كما 

الربيطانيني

ال�شلطنة  زار  الذي   )LBKA” Feb2011”(
نحل  تربية  باإ�شلوب  واأ�شاد   2011 فـي فرباير 

فـي  امل�شتخدم  واحلديث  التقليدي  الع�شل 

ال�شلطنة وبراعة النحالني العمانيني.

حمتوى  وبالتف�شيل  املطوية  تتناول  كما 

)النزميات  الع�شل  نحل  ومكونات  ومركبات 

 - الأحما�ض   - املعادن   - الفيتامينات   -

الأحما�ض الأمينية - الهرمونات - امل�شادات 

احليوية - واملواد العطرية(.

النحل العماين فـي عيون ال�صحافة 

الغربية ومكونات نحل الع�صل
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موجه  اإر�شادي  كتيب  الكتيب:  ملخ�ص 

الزراعية  املعامالت  للمزارعني يتحدث عن 

من  بدءا  التمور  نخيل  لزراعة  الأ�شا�شية 

موا�شفات الف�شائل اجليدة واأهمية الزراعة 

فـي الأر�ض امل�شتدمية ومرورا باأبعاد الغر�ض 

لف�شائل  وال�شمادية  املائية  والحتياجات 

واأ�شجار النخيل.

لأهم  وافـي  �شرح  على  الكتيب  يحتوي  كما 

النخلة  لراأ�ض  الأ�شا�شية  الزراعية  العمليات 

)التلقيح - خف الثمار - التحدير(.

املعامالت والعمليات الزراعية لنخيل 

التمر

م�صروع تنمية وحدات تعبئة وتغليف 

التمور

موجه  اإر�شادي  كتيب  الكتيب:  ملخ�ص 

ير�شد  الزراعي،  الإنتاج  فـي  للم�شتثمرين 

الكتيب امل�شتثمرين اإىل فكرة ا�شتخدام بع�ض 

وحدات اعداد وجتهيز وتعبئة وتغليف التمور 

واملدعومة  املتو�شطة  الإنتاجية  الطاقة  ذات 

الفنية  املوا�شفات  ويحتوي على  الوزارة  من 

التغليف  )جهاز  التالية  والأجهزة  لالآلت 

التعبئة  جهاز   - احلراري  بالنكما�ض 

لت�شكيل  اآيل  مكب�ض   - الهوائي  بالتفريغ 

اآلة   - التمور  نزع نوى  اآلة   - التمور  عجائن 

ترطيب  جهاز   - النوى  منزوعة  متور  فرم 

وتعقيم التمور ببخار املاء - جهاز اآيل لغ�شيل 

وجتفيف التمور(.

تبني  تعريفية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

وتق�شم  عمان  �شلطنة  فـي  النخيل  اأعداد 

)متور  جمموعتني  اإىل  النخيل  اأ�شناف 

تعريف  اإعطاء  مع  الت�شنيع(  ومتور  املائدة 

اأنها حتتوي على جدول  لكل جمموعة كما 

يو�شح اأ�شناف متور املائدة ومتور الت�شنيع 

الأكرث اإنتاجا على م�شتوى ال�شلطنة.

اأهم اأ�صناف متور املائدة ومتور 

الت�صنيع الكرث اإنتاجا على م�صتوى 

ال�صلطنة
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ملخ�ص املطوية:

الزراعة  وزارة  ا�شدرتها  تعريفية  مطوية 

منظمة  مع  بالتعاون  ال�شمكية  والرثوة 

)الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

للزراعة  الدولية  بال�شنة  الحتفال  مبنا�شبة 

الذي  العاملي  الغذاء  ويوم  2014م  الأ�شرية 

ي�شادف 16 اكتوبر من كل عام.

تتحدث املطوية عن اأهمية اعالن عام 2014م 

وكيفية  الأ�شرية  للزراعة  الدولية  ال�شنة 

الغذائي  بالأمن  الأ�شرية  الزراعة  ارتباط 

املحلية  القت�شاد  وتعزيز  والعاملي  الوطني 

كما انها توفر للقارئ حقائق واأرقام رئي�شية 

وكيف  العامل  حول  الأ�شريني  املزارعني  عن 

ميكن دعم وتعزيز هذه الزراعة.

املزارعون الأ�صريون )اإطعام العامل 

وحماية الكوكب(

ال�صنة الدولية للزراعة 

ال�صرية2014م

تعريفية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

منظمة  مع  بالتعاون  الوزارة  ا�شدرتها 

)الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

وتتحدث عن اهداف ال�شنة الدولية للزراعة 

الأ�شرية 2014م وتعطي تف�شيال موجزا عن 

الكبرية  والأهمية  الأ�شرية  الزراعة  ماهية 

لهذه الزراعة.

ملخ�ص الكتيب: كتيب تعريفي ي�شتعر�ض 

التمور  جتفيف  غرف  ا�شتخدام  مميزات 

والتي  كربونيت  البويل  من  امل�شنوعة 

اإجراء  بعد  بالوزارة  الباحثون  ا�شتخل�شها 

العديد من التجارب والأبحاث.

عن  تف�شيلية  فقرات  على  الكتيب  يحتوي 

التجفيف  الفنية اخلا�شة بغرف  املوا�شفات 

ذات احلجم الكبري وال�شغري بالإ�شافة اإىل 

كيفية اإجراء التجفيف والتكلفة التقديرية 

للم�شروع وقيمة الدعم من الوزارة.

م�صروع ن�صر غرف جتفيف التمور
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ملربي  اإر�شادية  مطوية  املطوية:  ملخ�ص 

الرثوة احليوانية تتحدث عن مر�ض حمى 

الأكرث  الفئات  هم  ومن  النزفية  القرم 

تعر�شا خلطر الإ�شابة به وكيف انتقاله.

كما تتحدث املطوية عن ح�شرة القراد كونها 

وخطورتها  الفريو�ض  نقل  عن  امل�شوؤولة 

والأ�شرار البالغة التي ت�شببها للحيوان.

وفـي اخلتام تتطرق املطوية عن الإجراءات 

ال�شرورية ملكافحة املر�ض والوقاية منه.

املوؤ�صرات القت�صادية لإن�صاء مزارع حمى القرم النزفية

�صمكية لإنتاج اأ�صماك البلطي النيلي 

فـي �صلطنة عمان

الدرا�شة  هذا  تتناول  الكتاب:  ملخ�ص 

املوؤ�شرات الفنية والقت�شادية لإن�شاء مزرعة 

اإحدى  با�شتخدام  البلطي  لإنتاج  �شمكية 

الأنظمة الثالث )غري املكثف - ن�شف املكثف 

- املكثف( حيث تتناول فـي كل نظام الفكرة 

املزرعة  جتهيز  وكيفية  للم�شروع  الأ�شا�شية 

امل�شتزرعة  الأ�شماك  وتغذية  ادارتها  ونظام 

والإيرادات  القت�شادية  املوؤ�شرات  ذكر  مع 

املتوقعة.

هذا  طباعة  اإعادة  مت  الكتيب:  ملخ�ص 

الكتيب الإر�شادي الذي يقع بـ )32( �شفحة 

معنى  عن  ويتحدث  لأهميته  جديدة  بحلة 

وفوائدها  املنزلية  احلديقة  حمتويات 

والأدوات  للزراعة  الأر�ض  جتهيز  وكيفية 

امل�شتخدمة  والأدوات  للعمل  ال�شرورية 

لزراعة البذور والري.

الزراعية  العمليات  عن  يتحدث  كما 

الزراعية  احلا�شالت  لزراعة  الأ�شا�شية 

 - )الباميا  املنزلية  احلديقة  فـي  التالية 

الب�شل الأخ�شر - الفجل - اجلرجري اللفت 

- البقدون�ض - اجللجالن - ال�شبت - اخل�ض 

- امللوخية - ال�شبانخ - الرجلة - النعناع(.

زراعة واإنتاج بع�ص حا�صالت الـخ�صر 

فـي الـحديقة املنزلية
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بو�شرت تعريفي م�شور  ملخ�ص البو�صرت: 

ال�شرطانات  وم�شميات  اأنواع  عن  يتحدث 

البحرية فـي �شلطنة عمان

ال�صرطانات البحرية فـي �صلطنة 

عمان

ال�صتزراع ال�صمكي فـي الأقفا�ص 

العائمة

فـي  متخ�ش�ض  كتاب  الكتاب:  ملخ�ص 

فـي  يقع  الأقفا�ض  فـي  ال�شمكي  ال�شتزراع 

حيث  ف�شاًل  ع�شر  واأحد  �شفحة   )295(

وبحوث  معلومات  من  يحتويه  مبا  يعترب 

املرجع الأول باللغة العربية.

بالإحتياجات  املخت�شني  الكتاب  يعرف 

العاملي  والو�شع  لال�شتزراع  الأ�شا�شية 

ذكر  اإىل  ينتقل  ثم  بالأقفا�ض  للرتبية 

املزرعة  اإدارة  وكيفية  وانواعها  الأقفا�ض 

وعمليات احل�شاد.

اأهمية  عن  التطرق  اإىل  الكتاب  يغفل  ل 

الأ�شماك  و�شحة  املزرعة  موقع  اختيار 

امل�شتزرعة وكيفية تطبيق قواعد نظام جودة 

الأحياء البحرية.

ملخ�ص البو�صرت: بو�شرت تعريفي م�شور 

بحر  �شواحل  ا�شماك  م�شميات  عن  يتحدث 

العرب العماين ال�شطحية

جمموعة اأ�صماك �صواحل بحر العرب 

العمانية
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