
دليل الخدمات للمتعاملين

وزارة الزراعة والثروة السمكية

1صفحة 



المقدمة

2صفحة 



:رؤية الوزارة

نحو تنمية مستدامة لقطاعي الزراعة والثروة السمكية
ومساهمة فاعلة في االقتصاد الوطني وتقديم خدمات

.متميزة ومبتكرة

:رسالة الوزارة

استغالل أمثل للموارد المتاحة في قطاعي الزراعة
والثروة السمكية بطرق مبتكرة بما يضمن ديمومتها

بكفاءة متميزة وعالية في تحقيق األمن الغذائي
.للسلطنة

3صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

119:رقم الخدمة

محسنات التربة الزراعية/ اعادة تسجيل االسمدة / طلب تسجيل :اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

طلب يقدم عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة أعمال إستيراد وتصدير األسمدة
للحصول على تصريح استيراد المادة

دائرة وقاية المزروعات

A0103005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسابيع4-6

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات5

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب مع المرفقات المطلوبة في ديوان عام الوزارة بقسم إدارة االسمد 1.

مراجعة الطلب من قبل موظفي قسم األسمدة وفق اإلشتراطات 2.

يقوم الموظف المختص بالمعاينة  للتأكد من استيفاء العقار المعد لتداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعية
.شروط المحال التجارية

3.

تقوم الشركة بدفع الرسوم وتصدر شهادة التسجيل او إعادة التسجيل 4.

5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

GLPمحسنات تربة من مختبر حكومي او / شهادة تحليل السماد  1.

:شروط الخدمة

نسخة من ترخيص مزاولة أعمال إستيراد وتصدير األسمدة 1.

4صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

128/2010قرار بإصدار الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 2

اسم المرفق

طلب تسجيل السماد او محسن التربة على النموذج المعد لهذا 2.

شهادة بتداول وتسجيل السماد أو محسنات التربة الزراعية في بلد المنشاء باللغتين العربية واالنجليزية
ومعتمدة من سفارة السلطنة  او احدى سفارات دول مجلس التعاون الخليجي

3.

شهادة ضمان من الشركة المصنعة بجودة المنتج مرفقا بها شهادة  تحليل السماد أو محسنات التربة  تكون
معتمدة وموثقة من سفارة السلطنة  او احدى سفارات دول مجلس التعاون الخليجي

4.

خاص باألسمدة ومحسنات التربة الزراعية  ( Technical Data Sheet)نسخ اصلية من ملف البيانات الفنية  
باللغتين العربية او االنجليزية موضحا بها البيانات التفصيلية للسماد ومحسنات التربة الزراعية

5.

محتوية دراسة تحليل المخاطر وخاصة المتعلقة بالتأثيرات ( Safety Data Sheet)نشرة بيانات السالمة 
المسرطنة والتأثيرات السلبية األخرى

6.

دراسات أو تقارير أو بحوث منشورة تدعم االستعماالت المقترحة  لألسمدة ومحسنات التربة الزراعية 7.

نسخة اصلية من ملصق العبوة يشتمل معلومات عن السماد أو محسنات التربة الزراعية و واالسم التجاري
والشركة المنتجة  و المكونات  وطرق ومعدالت االضافة للمحاصيل  ورقم الدفعة وتواريخ الصالحية باللغتين

العربية واالنجليزية

8.

شهادة تحليل السماد توضح الخواص الكيمائية والفيزيائية ونسب العناصر ومصادرها 9.

أذن او رسالة تفويض من الشركة المنتجة بتسجيل السماد أو محسنات التربة الزراعية 10.

سداد الرسوم المقررة 11.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني50.000إعادة التسجيل1

لاير عماني100.000شهادة التسجيل2

لاير عماني20.000طلب التسجيل3

5صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

83:رقم الخدمة

طلب وحدات تعبئة وتغليف التمور:اسم الخدمة

قسم ضبط الجودة

:وصف الخدمة

للمواطن من فئة أسر الضمان% 75للمواطن ، % 50)عبارة عن تقديم دعم مالي للمزارع 
للحصول على  وحدات لتعبئة وتغليف التمور وتقّدم الوحدة كآلة أو جهاز منفرد  أو (االجتماعي 

،جهاز التعبئة تحت تأثير التفريغ الهوائي ، جهاز ترطيب وتعقيم التمور  ): كوحدة متكاملة تشمل 
.(آلة نزع النوى وآلة خرم التمور ، جهاز التغليف باإلنكماش الحراري 

دائرة النخيل

A0802001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أشهر7-9

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها ،/ على المزارع أن يقدم طلب الحصول على الدعم إلى دائرة 
ويتم تسجيل الطلب فور استالمه برقم متسلسل

1.

أن يوقع تعهداَ باإللتزام بشروط الدعم في حالة قبول طلبه 2.

:شروط الخدمة

أالّ يكون قد منح دعم لنفس الوحدة  خالل الخمس السنوات الماضية 1.

أن يوقع تعهداَ  بالمحافظة علي الوحدات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف بها خالل خمس سنوات إال
مدير اإلدارة المختص  ،ويكون للوزارة الحق في إتخاذ االجراءات القانونية  في حال/ بموافقة المدير العام

.مخالفة التعهد

2.

أن يكون عماني الجنسية 3.

أن يكون مقدم الطلب مستثمر في مجال تصنيع التمور 4.

أن يتم تنفيذ اإلجراءات المطلوبة لتشغيل المشروع من الجهات المختصة بالموقع المقترح 5.

6صفحة 



مركز التنمية الزراعية  في الوالية بمراجعة الطلب و معاينة موقع تشغيل المشروع/ يقوم المختصون بدائرة 
ثم إرسال الطلب إلى المديرية العامة للتنمية الزراعية (إن وجدت)وإستكمال النواقص 

3.

ترفع المديرية العامة للتنمية الزراعية الطلب بعد التأكد من إستيفائه للشروط المطلوبة إلى وكيل الوزارة
للزراعة لإلعتماد

4.

اإلدارة المختصة إلخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ يعاد الطلب المعتمد إلى المديرية العامة  5.

مركز التنمية/ تسلّم  المعدات المدعومة إلى المستفيد بعد توقيعه إيصاالَ باإلستالم عن طريق دائرة 
الزراعية التابع لها

6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 2.

رسالة خطية من مقدم الطلب 3.

7صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

216:رقم الخدمة

طلب حوائط الحماية:اسم الخدمة

قسم حوائط حماية التربة

:وصف الخدمة

لحماية التربة الزراعية من االنجراف

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1302011:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم90

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتين من صدور القرار وتعتبر الموافقة ملغية إذا انقضت السنتين دون السير في إجراءات المعاملة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

:شروط الخدمة

ان يتم الترشيح أساسا من المنطقة 1.

(طلب جماعي )ان يخدم المشروع اكبر شريحة من المزارعين  2.

ان يعتبر من المشاريع ذات األولوية والهامة بالنسبة للمنطقة 3.

ان تكون األراضي التي سيحميها المشروع متاثرة فعال باالنجراف وهناك اثر واضح وشديد النجراف التربة 4.

أن تكون األراضي التي يخدمه المشروع مزروعة منذ سنوات وليست بيضاء وحصوية 5.

ان تكون األرض التي يخدمها المشروع ذات مردود إيجابي واقتصادي وعائد مجزي للمزارعين 6.

وتجنب المعوقات في تنفيذه (التعاون بين المزارعين )ان يراعى في اختيار المشروع الجانب االجتماعي  7.

تعطى األولوية للمزارع المرورية باالفالج 8.

ان تكون األولوية القدمية تقديم الطلب 9.

ان اليؤثر انشاء الحائط من ارتداد الوادي لالتجاه المعاكس لجرف أراضي زراعية في الجانب االخر 10.

8صفحة 



:مراحل الخدمة

مراكز التنمية الزراعية بالوالية/تقديم الطلب الى دوائر 1.

معاينة الموقع وعمل تقرير فني متضمنا االطوال ونوعية الضرر والمساحة المزروعة 2.

الترشيح من الوالية عن طريق اللجنة عند استيفاء الشروط 3.

االرتباط المالي للمشروع 4.

تجهيز المواصفات الفنية والتصاميم الهندسية 5.

طرح المشروع في مناقصة عامة 6.

تخليص اإلجراءات التعاقدية مع المقاول وبدأ التنفبذ 7.

المتابعة المستمرة للعمل واستالم المشروع وصرف المستحقات المالية 8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2010الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(الكروكي)نسخة من سند الملكية والرسم المساحي  1.

نسخة من البطاقة الشخصية واحضار األصل 2.

نسخة من سند الوكالة في حاله تقديم الطلب نيابة عن المالك مع احضار األصل 3.

9صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

45:رقم الخدمة

ترخيص ممارسة نشاط بيع البذور:اسم الخدمة

قسم صحة البذور والمشاتل

:وصف الخدمة

ترخيص أو إجراء يسمح للشركة أو المؤسسة ممارسة نشاط بيع البذور

دائرة وقاية المزروعات

A0104001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

غير محددة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

يجب أن تكون في المحل التجهيزات الخاصة بحفظ البذور والتقاوي 1.

أن تكون الجدران واالرضية ملساء خالية من الشقوق والنتوءات 2.

أن تكون أبواب المحل محكمة القفل ، ال تسمح بدخول الغبار واآلفات 3.

. درجة مئوية28اال تزيد درجة الحرارة داخل المحل عن  4.

.يتم تخزين البذور والتقاوي على أرفف 5.

.ن تكون تعبئتها في عبوات مانعة المتصاص الرطوبة الجوية 6.

. متراً مربعا16ًيجب اال تقل مساحة المحل عن  7.

أن تتوافر بالمحل منشآت أساسية مثل مخزن صغير 8.

أن يتم تحديد اسم تجاري له وشعار يوضع على الملصقات والمطبوعات وتعليق ملصق مناسب على كل
.شتله معده للبيع مدون عليه اسمها العلمي ونوعها

9.

.أن يقتصر البيع به على االنواع واألصناف التي تتالئم مع الظروف البيئية في السلطنة 10.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

11.

10صفحة 



:مراحل الخدمة

/يقوم المواطن بتعبئة استمارة الطلب الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة على الموقع التالي 
www.business.gov.om /او عن طريق مكاتب سند

1.

يقوم المختصون بقسم المشاتل وصحة البذور بالمعاينة 2.

في حالة الموافقة يتم  استخراج الترخيص الكترونيا  لمباشرة العمل 3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

42/2009قانون البذور والتقاوي والشتالت 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب  1.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 2.

عقد ملكية او إيجار مصدق من الوزارة 3.

رسم تخطيطي يوضح المكان ومدى قربه من الشارع العام  4.

11صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

135:رقم الخدمة

بيع وتداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالتجزئة:اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

ترخيص يمنح لممارسة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لألسمدة ومحسنات التربة
الزراعية

دائرة وقاية المزروعات

A0103002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

ان يكون الشخص القائم على اعمال المحل لدية خبره كافية في مجال تداول االسمدة ومحسنات التربة
الزراعية

1.

ان يكون المحل مضلل وجيد التهوية في مكان محمي من االمطار والرياح وتسرب المياه مع توفر اجهزة
شفط مناسبة

2.

ان تتوفر في المحل اجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق وصندوق
.االسعافات االولية وتكون في مكان قريب من التناول

3.

ان يتم عرض االسمدة ومحسنات التربة الزراعية بشكل منفصل عن بقية المستلزمات الزراعية داخل
.المحل 

4.

الفصل بين االسمدة ومحسنات التربة الزراعية والمواد الزراعية االخرى وال يجوز تداول أي مواد صالحة
.لالستهالك اآلدمي في محالت بيع االسمدة ومحسنات التربة

5.

.ارضية المحل ملساء وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب وغير قابلة للتشقق او متشققة 6.

ان يتوفر سجل بالمحل يدون به حركة البيع والشراء من االسمدة ومحسنات التربة الزراعية باألنواع
والكمية والتاريخ واسم المشتري

7.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

8.

12صفحة 



:مراحل الخدمة

 او عنwww.business.gov.om//تقوم الشركة بتقديم الطلب عبر بوابة استثمر بسهول على الرابط التالي 
طريق مكاتب سند

1.

يقوم الموظف بقسم األسمدة بمراجعة الطلب وفق اإلشتراطات 2.

في حالة الموافقة على الطلب يتم اصدار الترخيص الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او اخذ الترخبص من
مكاتب سند

3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 1

128/2010قرار بإصدار الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

صوره من سند الملكية او عقد االيجار او عقد االنتفاع معتمدا من البلدية 1.

صوره من البطاقة الشخصية أو بطاقه العمل للمدير المسئول 2.

شهادة تسجيل تجاري مرفق به نشاط االسمدة ومحسنات التربة الزراعية 3.

وزارة التجارة والصناعة- شهادة تسجيل تجاري مرفق به نشاط االسمدة وحسنات التربة الزراعية 4.

شهادة المهندس الزراعي المختص 5.

وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه- ترخيص بلدي  6.

شرطة عمان السلطانية- الهيئة العامة للدفاع المدني - ترخيص االمن والسالمة  7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رسوم الترخيص1

لاير عماني1.000رسوم  تقديم الطلب2

13صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

43:رقم الخدمة

طلب ماكينة رش ضغط عالي بالدعم:اسم الخدمة

قسم مكافحة االفات

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب ماكينة رش ضغط
 %75وألصحاب الضمان االجتماعي تكون نسبة الدعم  % 50عالي بالدعم  بنسبة 

دائرة وقاية المزروعات

A0101002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 اشهر وحسب توفر الموازنات المالية6-8

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة طلب ماكينة مرفقة معها نسخة من البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية  لدائرة وقاية 
المزروعات او دوائر الشئون الزراعية بالمديريات في المحافظات

1.

إضافة اسم المتقدم في السجل ومن ثم  ترشيح األسماء على حسب األولوية 2.

يتم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الفنية للماكينات ومن ثم يقوم قسم المالية بطرح مناقصة لشراء
الماكينات

3.

مخاطبة المزارعين الستالم الماكينات هاتفيا 4.

:شروط الخدمة

ان تكون لديه حيازة زراعية 1.

ان يكون من المزارعين المتعاونين مع الجهاز االرشادي والمنفذين للتوصيات الفنية 2.

او احد من افراد (متفرغ )ان تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه 
اسرته

3.

14صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

48/2006نظام الزراعةقانون 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 2.

استمارة طلب 3.

15صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

37:رقم الخدمة

بيع وتداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالجملة:اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

ترخيص ألمزاولة نشاط بيع وتداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالجملة

دائرة وقاية المزروعات

A0103001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

ان يتوفر في المخزن لوحات ارشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عالمات تحذيرية 1.

يشترط في من يقوم باعمال البيع وتداول االسمدة ومحسنات التربة لدية شهادة مهندس زراعي او ما
يعادلة من شهادات

2.

ان يتم فصل تخزين االسمدة ومحسنات التربة الزراعية عن بقية المستلزمات و المواد الزراعية اخرى
وخاصة المبيدات يجب ان يكون المخزن مقسم بقواطع تفصل االسمدة ومحسنات التربة عن المبيدات

والمواد االخرى وان يكون فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر

3.

.4 متر مربع40توفير مخزن لحفظ االسمدة الزراعية ومحسنات التربة وال تقل مساحتة عن 

ان يكون المخزن مضلل وجيد التهوية في مكان محمي من االمطار والرياح وتسرب المياه مع توفر اجهزة
شفط مناسبة

5.

ان تفصل االسمدة ومحسنات التربة الصلبة عن السائلة داخل المخزن 6.

ان تتوفر في المخزن اجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق
.واالسعافات االولية وتكون في مكان قريب من التناول

7.

.ارضية المخزن ملساء وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب وغير قابلة للتشقق او متشققة 8.

ان يتوفر سجل بالمخزن يدون به حركة البيع والشراء من االسمدة ومحسنات التربة الزراعية باألنواع
والكمية والتاريخ واسم المشتري

9.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

10.

16صفحة 



 يوم20

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتعبئة استمارة الطلب الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة على الرابط التالي
https://www.business.gov.om   او عن طريق مكاتب سند

1.

معاينه للموقع للتأكد من استيفاء العقار المعد لتداول األسمدة ومحسنات التربة الزراعية شروط المحال
التجارية

2.

في حالة الموافقة على الطلب يتم اصدار الترخيص الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او اخذ الترخبص من
مكاتب سند

3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

128/2010الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من سند الملكية او عقد االيجار او عقد االنتفاع معتمدا من البلدية للمحل والمخزن 1.

نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقه العمل للمدير المسؤول 2.

شهادة تسجيل تجاري مرفق به نشاط االسمدة ومحسنات التربة الزراعية 3.

شهادة تسجيل تجاري مضاف به نشاط االسمدة وحسنات التربة الزراعية من وزارة التجارة والصناعة 4.

شهادة المهندس الزراعي المختص 5.

ترخيص بلدي من وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه 6.

ترخيص االمن والسالمة من الهيئة العامة للدفاع المدني 7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رسوم اصدار او تجديد الترخيص1

لاير عماني1.000رسوم تقديم الطلب2

17صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

36:رقم الخدمة

طلب تصريح استيراد االسمدة محسنات التربة الزراعية:اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و
التي يتم من خاللها السماح لهم باستيراد األسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

دائرة وقاية المزروعات

A0103003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

أسبوعين

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام بيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

:مراحل الخدمة

www.customs.gov.omيقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي  1.

تقوم الجهة المختصة بدراسة البيانات واالطالع على المستندات المرفقة 2.

دفع الرسوم واستالم التصريح الكترونيا 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

محسن التربة سارية المفعول/ صورة من شهادة تسجيل السماد 1.

:شروط الخدمة

(ان تكون لديه حيازة زراعية)بالنسبة لالفراد 1.

تسجيل السماد او+ استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية )بالنسبة للشركات 
(محسن التربة

2.

18صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

128/2010الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 2

اسم المرفق

صورة من الحيازة الزراعية ، شهادة تحليل مخبري للسماد، النشرة الفنية)بالنسبة لالستخدام الشخصي 
(للسماد ، نشرة السالمة واالمان للسماد

2.

بطاقة شخصية لالفراد 3.

نسخة من بيانات العبوات 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000رسوم التصريح1

19صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

88:رقم الخدمة

طلب فسائل نخيل نسيجية:اسم الخدمة

قسم تنمية النخيل

:وصف الخدمة

(4)وتتوفر الفسائل لمدة ، عبارة عن طلب للحصول على فسائل نخيل نسيجية ذات جودة عالية 
(يناير - أكتوبر )أشهر 

دائرة النخيل

A0801001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 شهور3-4

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ تقديم رسالة خطية بالطلب إلى  دائرة  1.

يقوم الفني المختص بمعاينة الحيازة الزراعية  وتحديد احتياجاتها من الفسائل 2.

إبالغ مقدم الطلب باألصناف المتوفرة في المختبر إلختيار النوع الذي يرغب به 3.

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ دفع الرسوم واستالم اإليصال من دائرة  4.

تقديم اإليصال في محطة البحوث الزراعية بجماح في والية بهال واستالم الفسائل 5.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

أن يكون الطلب لغرض اإلحالل والتجديد لنخيل من نوعيات غير جيدة قائمة ومّعمرة بالمزرعة  أو لزراعات
جديدة

2.

20صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتالتقرار وزاري
والمنتجات األخرى التي تنتج في المحطات البحثية

95/2010 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 1.

.2 رسالة خطية بالطلب 

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000الفحول بأنواعها1

لاير عماني2.000خنيزي، مدلوكي، خصاب فرض،نبوت، سيف،مجهول، برجي، دجلة النور2

لاير عماني3.000باقي األصناف3

لاير عماني4.000زبد، هاللي ، بونارنجة4

لاير عماني5.000فسيلة الخالص ، خالص عمان5

21صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

113:رقم الخدمة

طلب وحدات تحلية المياه:اسم الخدمة

قسم الري

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة كدعم ألصحاب المزارع التي تعاني أراضيهم من ارتفاع في درجة الملوحة
.من خالل تحلية تلك المياه واستخدامها للزراعات المحمية

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1301001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

.أن يكون البئر  مرخص ومسجل لدى الجهات المختصة 1.

.مظالت محمية/ يمنح  الدعم المالي والفني   للمزارع التي بها بيوت  2.

.سم/ ميكروموز10,000سم و اقل من /  ميكروموز3000تكون درجة ملوحة المياه أكثر من  3.

.للمزرعة (كروكي  )أن يكون لدى المزارع سند ملكية ورسم مساحي  4.

.أن يكون لدى المستحق للدعم المالي و الفني  بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول  5.

بيوت محمية( 5 )ان يكون لدى طالب الدعم  6.

.أن يلتزم بالتعليمات واإلرشادات الفنية التي تحددها له الوزارة 7.

.على مستحق الدعم ُحسن إدارة وتشغيل أجهزة وحدة التحلية 8.

ان يقوم صاحب المزرعة المستحق للدعم بجميع الصيانات الالزمة لوحدة التحلية وتحمل تكلفة المواد
الكيميائية الالزمة لتشغيل الوحدة أو أي مواد أخرى، وال يحق له مطالبة الوزارة بأي تعويضات مالية عن

.ذلك

9.

عدم إزالة الوحدة وملحقاتها أو التصرف بها إال بعد مرور خمس سنوات من بدء التشغيل وبموافقة الوزارة ،
.وفي حالة قيام المزارع بذلك يتم إخطاره كتابياً و إرجاع قيمة مبلغ الدعم الممنوح له

10.

اإللتزام باالشتراطات البيئية إلدارة مخلفات مياه العوادم حسب االشتراطات البيئية التي تحددها جهات
.االختصاص

11.

22صفحة 



وفق المخصصات المالية المتاحة

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية بالوالية  بطلب دعم مالي و فني و تعبئة  اإلستمارة/ يتقدم  طالب الدعم  إلى دائرة 
.الخاصة بذلك مرفق معه المستندات

1.

لمعاينة المزرعة و إعداد. مراكز التنمية الزراعية بالمحافظات/ تقوم اللجنة الفنية لدعم مشاريع الري بالدوائر  
.التقرير الفني للمزرعة ويتم دراسة كافة الطلبات و إبداء التوصيات بشأنها و ترشيحها

2.

يتم إنهاء إجراءات الدعم المالي لوحدات التحلية وإبالغ مستحق للدعم وتسليمه أمر الدعم ويقوم بالبدء 
في تركيب وحدة التحلية مع ملحقاتها خالل شهر من تاريخه تسليمه أمر الدعم على أن يتم التركيب في

.أشهر كحد أقصى (3)مدة ال تزيد عن 

3.

عند االنتهاء من تركيب وحدة التحلية مع كافة ملحقاتها يتقدم مستحق الدعم بطلب صرف مبلغ الدعم
باإلدارة  برفع طلب صاحب المزرعة مرفقاً بشهادة اتمام عمل بعد التحقق منها/ ويقوم المختصون بالمديرية

.أقسام الشؤون  االدارية و المالية  بالمحافظة النهاء اجراءات الصرف/ إلى دوائر 

4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.(سارية المفعول ) نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية   1.

. نسخه من  سند الملكية  مع إحضار األصل 2.

.مع إحضار األصل (الكروكي للمزرعة ) نسخه من  الرسم المساحي  3.

. نسخه من شهادة حصر البئر مع إحضار األصل 4.

.مع إحضار األصل (سارية المفعول) نسخه من  البطاقة الشخصية  5.

رسالة طلب الدعم 6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عمانيالينطبق1

23صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

118:رقم الخدمة

محسنات التربة الزراعية/ طلب تصريح االعالن عن االسمدة :اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

طلب تصريح االعالن عن اسمدة ومحسنات التربة الزراعية في الجرائد او اإلذاعة او وسائل
االعالم المختلفة  لنشر إعالن عن االسمدة في السلطنة

دائرة وقاية المزروعات

A0103007:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ايام4-6

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقدم الشركة طلب اإلعالن عن منتجاتها الى القسم 1.

التحقق من الطلب 2.

دفع الرسوم ومن ثم استالم التصريح 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تقديم استمارة الطلب 1.

نسخ من شهادة تسجيل السماد  2.

نسخة من ترخيص مزاولة اعمال استيراد وتصدير وتداول األسمدة 3.

:شروط الخدمة

ان يكون السماد مسجل مع ارفاق نسخة من شهادة التسجيل 1.

ارفاق نسخة من نموذج اإلعالن 2.

24صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

51/2013قرار بإصدار الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 2

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري مضاف به نشاط األسمدة 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000تصريح اعالن1

25صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

112:رقم الخدمة

طلب ادخال انظمة ري حديثة بالمزراع:اسم الخدمة

قسم الري

:وصف الخدمة

دعم مالي و فني إلدخال شبكة أنظمة الري الحديثة بمزارع المواطنين بمختلف محافظات
السلطنة حيث تقوم الوزارة بعمل الرفع المساحي وإعداد التصاميم الهندسية ألنظمة الري

.الحديثة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الدعم المالي المستحق لصاحب المزرعة
وكما يتم إعطاء االستشارات الفنية من خالل عمل الرفع المساحي للمزرعة وإعداد التصاميم
الهندسية وجداول الكميات للمواد التي تحتاجها شبكة أنظمة الري الحديثة ويشمل األشراف

.المباشر على األعمال الفنية حتى نهاية العمل

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1301002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

الينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

:شروط الخدمة

3000سم  للنافورات و المنقطات وال تزيد عن /  ميكروموز4000أن  ال تزيدنسبة ملوحة مياه الرّي عن 
.سم للرشاشات/ميكروموز

1.

يتم الدعم المالي والفني ألنظمة الرّي الحديثة لألراضي الزراعية على أن ال تتجاوز المساحة المخصصة 
 فدان والتقل المساحة المخصص لها الدعم عن فدانين10للدعم  المالي 

2.

.المزارع التي تقع في المناطق الجبلية -أ: ويستثنى من ذلك  
.المزارع  التي تروى عن طريق االفالج و العيون - ب
.المزارع المخصصة لدعم مشاريع المرأة الريفية - ج

3.

.أن يتعهد بإدارة نظام الري وفقا لالرشادات الفنية بالوزارة وصيانته بما يضمن كفاءة التشغيل 4.

.أن يكون لدى المزارع سند ملكية لألرض  5.

.أن يكون لدى المستحق للدعم المالي و الفني  بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول  6.

.أن يكون للمزرعة  مصدر  ري مرخص و مسجل لآلبار او حصة معروفة و محددة لألفالج و العيون  7.

.أن يلتزم بجدولة الري المحددة من قبل الوزارة  8.

26صفحة 



وفق المخصصات المالية المتاحة

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية بالوالية التابع لها بطلب دعم مالي و فني و تعبئة/ يتقدم  طالب الدعم  إلى دائرة  
اإلستمارة الخاصة بذلك مرفق معه المستندات

1.

يدون فيه جميع، مركز التنمية الزراعية بالوالية بتسجيل الطلب فور تقديمه في سجل خاص / تقوم دائرة 
.البيانات و المعلومات المطلوبة بالنموذج

2.

مركز التنمية الزراعية بفتح ملف خاص للمزرعة المستوفيه للشروط يحتوي على كافة البيانات/ تقوم الدائرة 
.عنها

3.

مراكز التنمية الزراعية بالمحافظات لمعاينة المزرعة و/  تقوم اللجنة الفنية لدعم مشاريع الري بالدوائر  
.اعداد تقرير فني متكامل عن المزرعة و مصدر المياه

4.

يقوم المستحق للدعم بالبدء  في تنفيذ المشروع   خالل شهر من تاريخ  توقيعه العقد و يتم تحديد المدة
.الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع و مراحل العمل على ضوء نوع المشروع

5.

المركز/عند االنتهاء من المشروع يتقدم مستحق الدعم بطلب صرف مبلغ الدعم ويقوم المختصون بالدائرة  
أقسام الشؤون  االدارية/ برفع طلب صاحب المزرعة مرفقاً بشهادة اتمام عمل بعد التحقق منها إلى دوائر 

.و المالية  بالمحافظة النهاء اجراءات الصرف

6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.نسخة من سند الملكية  مع احضار األصل   1.

مع إحضار األصل (الكروكي )نسخة من الرسم المساحي   2.

.نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية سارية المفعول  3.

نسخة من البطاقة الشخصية سارية  المفعول مع إحضار األصل 4.

أصل تقديم طلبات ادخال نظام ري حديث ومضخة  5.

.نسخة من شهادة حصر البئر  6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عمانيالينطبق1

27صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

95:رقم الخدمة

طلب تصريح إعالن عن مبيد:اسم الخدمة

قسم إدارة المبيدات

:وصف الخدمة

خدمة تقدم للشركات لطلب تصريح إعالن عن مبيد

دائرة وقاية المزروعات

A0102006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يومين

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب 1.

اصدار التصريح في حالة الموافقة 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تقديم مادة اإلعالن 1.

نموذج اإلعالن وصيغته 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000اصدار التصريح1

28صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2012قرار بإصدار الالحة التنفيذیة لقانون المبيداتقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

64/2006قانون المبيدات 2

29صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

132:رقم الخدمة

 طلب الحصول على شهادة صحة نباتية لتصدير النباتات والمنتجات النباتية:اسم الخدمة

قسم الحجر الزراعي

:وصف الخدمة

ويجب، عبارة عن شهادة صحة نباتية  لكل شحنة زراعية يتم تصديرها الى خارج السلطنة 
.الحصول على الشهادة قبل الشروع في إجراءات التصدير

دائرة الحجر الزراعي

A0201001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة من تقديم الطلب48

:صالحية مخرجات الخدمة

 يوم30

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

www.customs.gov.omيقوم المصّدر بتقديم طلب عبر نظام بيان الجمركي  1.

يدويا   (منفذ الحجر الزراعي )التقديم على طلب فحص شحنة صادرة  2.

يدويا (منفذالحجر الزراعي )التقديم على طلب شهادة صحة نباتية  3.

يدويا (منفذ الحجر الزراعي )دفع الرسوم  4.

يدويا (منفذ الحجر الزراعي )استالم الشهادة  5.

:شروط الخدمة

أن تكون الشحنة معدة للتصدير النهائي 1.

30صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

47/2004قانون الحجر الزراعي 1

32/2006الالئحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعيقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة او االصل من تصريح االستيراد للبلد المصدر له 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني2.000(...) (عالج بالتبخير) (عالج كيميائي)رسوم عالج 1

لاير عماني1.000رسوم بدل فاقد2

لاير عماني1.000رسوم اصدار الشهادة الصحية3

لاير عماني1.000(الطن)رسوم فحص الشحنة 4

31صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

169:رقم الخدمة

(إنتاج العسل)- طلب ترخيص إنشاء منحل تجاري لتربية نحل العسل :اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

هو ترخيص إلنشاء منحل تجاري إلنتاج العسل

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402007:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل30

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

(2010/41)من القرار الوزاري رقم  (43)أن يكون المنحل قائم ومطابق للمواصفات بالمادة رقم  1.

أن يكون صاحب الشركة عماني الجنسية 2.

خلية/ طائفة  (30)أن ال يقل عدد الطوائف عن  3.

أن يكون المنحل مظلال بمادة عازلة ألشعة الشمس المباشرة 4.

أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو اإلسمنت 5.

أن توضع الخاليا على حوامل تمنع  تسلق النمل إليها 6.

أن يتوفر مصدر ماء نقي بجانب المنحل 7.

أن يكون المنحل تحت إشراف فني متخصص في تربية نحل العسل 8.

أن يتوفر بالمنحل غرفة خاصة بفرز وتعبئة العسل وتخزينه وكذلك غرفة لتخزين األدوات والمستلزمات
األخرى من صناديق وأقراص

9.

أن يتوفر بموقع المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح 10.

وأن يكون بعيداَ عن  ( كم3)أن يكون موقع المنحل بعيداَ عن  المخططات العمرانية بمسافة ال تقل عن 
مخازن المبيدات ومحطات الوقود، الدواجن ، حظائر المواشي ، المدارس ، الشوارع العامة 

11.

32صفحة 



:مراحل الخدمة

https://www.business.gov.omتقديم الطلب عبر بوابة استثمر بسهولة االلكترونية على 1.

يقوم الفني المختص بالوزارة بمعاينة الموقع على حسب الموصفات 2.

اخذ احداثيات موقع المنحل 3.

الموافقة على الطلب الكترونيا وإصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

41/2010نظام الزراعة 1

48/2006الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ملكية او عقد ايجار  او عقد انتفاع 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000رسوم التجديد6

لاير عماني50.000رسوم اإلصدار7

33صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

168:رقم الخدمة

طلب ترخيص إنشاء منحل خاص لتربية نحل العسل:اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

هو ترخيص يقّدم لألفراد إلنشاء منحل لتربية نحل العسل

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسبوع1-2

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ تقديم رسالة خطية او تعبئة استمارة ورقية بالطلب إلى دائرة  1.

يقوم الموظف المختص بالتحقق من المستندات المطلوبة 2.

يقوم الفني المختص  بمعاينة الموقع وأخذ احداثيات الموقع المقترح إلنشاء المنحل 3.

:شروط الخدمة

(2010/41)من القرار الوزاري رقم  (43)أن يكون المنحل قائم ومطابق للمواصفات بالمادة رقم  1.

أن يكون عماني الجنسية 2.

خلية نحل (29)أن ال يقل عدد الطوائف عن طائفتين وال يزيد عن  3.

أن يكون المنحل مظلال بمادة عازلة ألشعة الشمس المباشرة 4.

أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو اإلسمنت 5.

أن توضع الخاليا على حوامل تمنع  تسلق النمل إليها 6.

أن يتوفر مصدر ماء نقي بجانب المنحل 7.

أن يتوفر بمكان إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح 8.

34صفحة 



دفع الرسوم  بعد الموافقة على الطلب ثم استالم الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية بالطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000رسوم التجديد1

لاير عماني3.000رسوم اإلصدار2

35صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

167:رقم الخدمة

طلب تصريح نقل خاليا نحل العسل:اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

هو تصريح يسمح بنقل خاليا نحل العسل بين الواليات في المحافظة الواحدة أو بين المحافظات

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسابيع4- 3

:صالحية مخرجات الخدمة

 يوم45

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية التابع لها/ تعبئة استمارة الطلب وتقديمها في دائرة  1.

عدد الخاليا المراد- إجمالي عدد الخاليا في المنحل  ):يقوم الفني المختص بالمعاينة وفق المعايير التالية 
(الموقع المراد نقل الخاليا إليه - وجود آفات أو أمراض بالنحل - نقلها 

2.

مركز التنمية الزراعية  المراد النقل  إليها/ ترسل المستندات إلى  دائرة  3.

يقوم الفني بمعاينة الموقع المراد نقل خاليا النحل اليه 4.

المركز المنقول منها/ المركز المنقول إليها  بمخاطبة الدائرة / تقوم الدائرة  5.

إصدار  تصريح نقل خاليا نحل عسل 6.

:شروط الخدمة

مركز التنمية الزراعية بالمحافظة التابع لها/ أن يكون لدى مقدم الطلب  منحل مسجل في دائرة  1.

أن يكون عماني الجنسية 2.

أن يكون لديه موقع آخر لينقل إليه الخاليا يثبت بملكية األرض أو عقد اإليجار 3.

36صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

105/2017قرار بتنظيم ألية نقل الخالیا بين المحافظات والوالیاتقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

استمارة الطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 2.

ملكية أرض أو عقد إيجار 3.

في حالة اإليجار يطلب بطاقة شخصية المؤجر 4.

37صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

166:رقم الخدمة

ترخيص انشاء مشتل:اسم الخدمة

قسم صحة البذور والمشاتل

:وصف الخدمة

ترخيص يسمح للشركة أو المؤسسة بزراعة  وبيع نباتات الزينة والشتالت وإقامة المشاتل

دائرة وقاية المزروعات

A0104002:رمز الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.يجب أن تكون نوع األرض إلقامة المشروع زراعية وصالحة للزراعة 1.

. متر مربع المخصصة إلنتاج شتالت الفاكهة فقط400أال تقل مساحة المشتل عن  2.

.3 مترمربع المخصصة إلنتاج شتالت الفاكهة وشتالت الزينة والحرجيات800أال تقل مساحة المشتل عن 

تخطيط وتصميم أرض المشتل يتكون المشتل من األجزاء الرئيسية التالية الهيكل الخارجي مظالت
التصميم الداخلي مكتب و دورة مياه و مخزن لألسمدة باإلضافة. واالعمدة و الواجهات واألبواب و الجوانب

لحفظ مستلزمات وأدوات المشتل و أرفف لوضع أكياس وعلب البذور

4.

.5 متر3توفر بيوت محمية او شبك تظليل بارتفاع ال يقل عن 

وضع الفته في موقع المشتل بحجم مناسب يوضح عليها رقم الترخيص واالسم التجاري للمشروع 6.

.توافر مكتب ودورة مياه ومخزن لحفظ مستلزمات وأدوات المشتل 7.

 متر100أن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق، سهل الوصول اليه ويبعد عن أقرب مخطط سكني عن 
من جميع الجهات

8.

 متر20إنشاء مخازن خاصة لألسمدة في حالة وجود ترخيص لألسمدة أو المبيدات بمساحة ال تقل عن 
مربع

9.

يجب أن تكون األدوات والمواد الخاصة بأنشطة المشتل نظيفة ومحفوظة في مخازن المشتل 10.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

11.

يجب أن تحتفظ ادارة المشتل أو أماكن بيع وتداول الشتالت بسجالت تبين أنواع وأصناف الشتالت المنتجة
والمباعة ومصادرها للرجوع إليها عند الحاجة لعمل االحصاءات واالستبيانات

12.

.يلزم صاحب المشتل بعدم زراعة واكثار األنواع واألصناف الممنوع زراعتها 13.

.وجود مسافة بين شتالت الزينة و شتالت الفاكهة 14.

.عدم ترك المخلفات في المشتل والتخلص منها أوالً بأول وفي األماكن التي تحددها البلدية 15.

.وضع ملصق صغير على جميع الشتالت بالمشتل يبين فيها االسم والنوع والصنف وتاريخ اإلكثار 16.

38صفحة 



:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم30

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

:مراحل الخدمة

/تقوم الشركة بتعبئة استمارة الطلب الكترونيا في بوابة استثمر بسهولة على الموقع التالي 
www.business.gov.om /او في مكاتب سند

1.

معاينة الموقع واخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المذكورة في القوانين واللوائح 2.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 3.

استكمال باقي اإلجراءات من الجهات األخرى 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

مرسوم
سلطاني

42/2009قانون البذور والتقاوي والشتالت 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

بطاقة حيازة زراعية 1.

عقد اإليجار أو ملكية األرض مع الكروكي  2.

رسم هندسي معتمد لتصميم المشروع توضح به المنشئات الخاصة من مكتب ودورة مياه ومخزن والمظالت
واالعمدو وحدود المشتل

3.

شهادة معتمدة لفحص التربة والمياه صادرة من دائرة التنمية الزراعية بالوالية 4.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

165:رقم الخدمة

طلب ماكينة رش مبيدات هوائية او ظهرية لمكافحة االفات الزراعية:اسم الخدمة

قسم مكافحة االفات

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب ماكينة رش مبيدات
هوائية او ظهرية لمكافحة اآلفات الزراعية

دائرة وقاية المزروعات

A0101001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 اشهر6-8

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة طلب ماكينة مرفقة معها نسخة من البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية  لدائرة وقاية
المزروعات او دوائر الشئون الزراعية بالمديريات في المحافظات

1.

إضافة اسم المتقدم في السجل ومن ثم  ترشيح األسماء على حسب األولوية 2.

يتم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الفنية للماكينات ومن ثم يقوم قسم المالية بطرح مناقصة لشراء
الماكينات

3.

مخاطبة المزارعين الستالم الماكينات هاتفيا 4.

:شروط الخدمة

ان يكون من المزارعين المتعاونين مع الجهاز االرشادي والمنفذين للتوصيات الفنية 1.

او احد من افراد (متفرغ )ان تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه 
اسرته

2.

ان تكون لديه حيازة زراعية 3.

أال يكون المزارع قد منح دعما لنفس المعدة خالل الخمس السنوات الماضية 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

48/2006نظام الزراعةقانون 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة تقديم الطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 3.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

38:رقم الخدمة

طلب وحدات محمية:اسم الخدمة

قسم الخضروات

:وصف الخدمة

تقنية الزراعة/ مزدوجة/ مفردة )تقديم دعم مالي للمواطنين الراغبين بتنفيذ وحدات محمية 
في مزارعهم ويكون دعم من الحكومة حسب توفر المخصصات المالية (مظالت زراعية / المائية 
.الصحاب الضمان االجتماعي% 75للمواطن العادي و بنسبة % 50بنسبة 

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0401001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهر في حال توفر المخصصات المالية (6-4)

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة الطلب من المزارع بدوائر ومراكز التنمية الزراعية في الواليات التابع لها 1.

(استمارة داخلية)معاينة المزرعة وتحليل التربة والمياه  2.

ترسل جميع الطلبات للمديرية في المحافظة لالعتماد 3.

:شروط الخدمة

أن يكون المزارع عماني الجنسية 1.

لديه بطاقة حيازة زراعية أو تعهد بأن يخدم المزارعين االخرين 2.

أن يكون مطابقا للشروط الواردة في الئحة الدعم 3.

.4 سنوات5اال يتصرف في بيع الوحدة او هبتها او تغيير استخدامها خالل 

.5 سنوات من الحصول على نفس الخدمة5ال يعطى نفس نوع الوحدة اال بعد مرور 

.6 ميكروموز2000أن تكون تربة األرض الزراعية صالحة وال تزيد نسبة ملوحة مياه الري على 
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ترسل االسماء التي استوفت جميع الشروط المطلوبة إلى المحافظات المختلفة ليتم اعتمادها من قبل
استمارة) أشهر للتنفيذ 3سعادة وكيل الوزارة ويتم اخطار المزارع بالموافقة على الدعم ويعطى له مهلة 

(دعم مبدئي

4.

يقوم المزارع بإبالغ الدائرة باالنتهاء من تنفيذ البيت المحمي 5.

تقوم اللجنة الفنية بفحص البيت المحمي واصدار شهادة تنفيذ بيت محمي بعد التأكد من المواصفات الفنية 6.

تقوم الدائرة بإرسال رسالة اتمام تنفيذ البيت المحمي مرفقا معها شهادة التنفيذ وجميع خلفيات الموضوع
واالرتباط المالي باإلضافة إلى نسخة من الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية وصورة من الوكالة الشرعية

في حالة وجود ورثة إلى دائرة المصروفات والموازنة اإلنمائية

7.

إخطار المزارع باستالم الشيك من دائرة الموازنة والمصروفات اإلنمائية بديوان عام الوزارة 8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 1.

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 2.

وكالة شرعية في حالة وجود ورثة أو حيازة مشتركة 3.

تقرير فني عن المزرعة 4.

رسالة خطية 5.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

206:رقم الخدمة

طلب تنظيم استخدام ارض زراعية:اسم الخدمة

قسم االراضي الزراعية

:وصف الخدمة

هدم   - (جزئيا/ كليا )تغيير استخدام ارض زراعية )طلب تنظيم استخدام ارض زراعية  مثل 
فصل المنازل القائمة في األراضي  - (افالج/ ابار )وإعادة بناء وحدة سكنية في األرضي الزراعية  

استقطاع لبناء وحدة سكنية من األرض- فصل منشأة قائمة في األراضي الزراعية - الزراعية  
(ابار )بناء وحدات سكنية في األراضي الزراعية    (جزئي/ كلي )تاجير األرض الزراعية  - الزراعية 

فصل- إقامة النزل الخضراء في األراضي الزراعية  - بناء منشأة خدمية في األرض الزراعية - 
((افالج / ابار )مساجد ومدارس القران والمجالس العامة من األرض الزراعية  

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1302002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم90

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتين من صدور القرار وتعتبر الموافقة ملغية إذا انقضت السنتين دون السير في إجراءات المعاملة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مراكز التنمية الزراعية بالوالية/تقديم الطلب الى دوائر 1.

معاينة االرض وعمل تقرير فني 2.

اخذ عينة من التربة والمياه من األرض الزراعية 3.

ارسال عينة التربة والمياه الى محطة البحوث الزراعية 4.

تحليل عينة تربه ومياه في البحوث الزراعية  5.

:شروط الخدمة

(10/2017)وفق الشروط الواردة بالئحة تنظيم استخدام االراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  1.

44صفحة 



تجهيز المعاملة والوثائق مع الرفع المساحي واالسقاط الجوي  6.

الفرعية بالوالية وفق نوع الطلب المحدد في الرسالة/العرض على اللجنة الرئيسية بالمديرية 7.

وفي حالة استالم الطلب)تسليم المعاملة لصاحب الطلب عن طريق دوائر ومراكز التنمية الزراعية بلوالية  
(لغير صاحب االرض بشرط له احضار وكالة معتمدة من كاتب العدل

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

10/2017الئحة تنظيم استخدام األراضي الزراعيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(الكروكي)نسخة من سند الملكية والرسم المساحي  1.

(صادرة من وزارة االسكان)استمارة تنظيم االراضي الزراعية  2.

نسخة من البطاقة الشخصية واحضار االصل 3.

نسخة من شهادة حصر بئر 4.

نسخة من سند الوكالة في حاله تقديم الطلب نيابة عن المالك مع احضار األصل 5.

نسخة من االعالم الشرعي إذا كان المتقدمين ورثة ان وجد واحضار األصل 6.

مخطط للمنزل او المنشئة القائمة المراد فصلها صادر من مكتب استشاري معتمد لدى السلطنة يوضح
المساحة الفعلية والمداخل والمخارج والطريق في طلبات الفصل فقط

7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

77:رقم الخدمة

طلب تصريح استيراد منتجات ومستلزمات إنتاج عسل النحل:اسم الخدمة

قسم التصاريح الزراعية

:وصف الخدمة

هو تصريح  يقّدم لألفراد والشركات والجهات الحكومية  في حالة الرغبة باستيراد منتجات
ويجب إستخراج التصريح قبل شحن، ومستلزمات إنتاج العسل حسب الكميات المسموح بها 

.البضائع من مصدرها

دائرة الحجر الزراعي

A0201003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة من تقديم الطلب24

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام بيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

www.customs.gov.omتقديم الطلب من المستورد عن طريق نظام بيان الجمركي  1.

تقوم دائرة الحجر الزراعي بدراسة ومراجعة الطلب إلكترونياَ للموافقة أو الرفض 2.

إخطار مقدم الطلب بالنتيجة 3.

دفع الرسوم إلكترونياَ عن طريق نظام بيان الجمركي في حال  موافقة الوزارة 4.

:شروط الخدمة

.أن تكون المنتجات المستوردة خالية من آفة خنفساء خلية العسل الصغيرة  1.

46صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

47/2004قانون الحجر الزراعي 1

32/2006الالئحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعيقرار وزاري 2

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم اصدار تصريح استيراد منتجات ومستلزمات انتاج عسل النحل1

47صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

219:رقم الخدمة

إقامة مساجد ومدارس القران والمجالس العامة في األراضي الزراعية:اسم الخدمة

قسم االراضي الزراعية

:وصف الخدمة

طلب إقامة أو بناء مساجد أو مدارس القرآن او مجالس عامة تخدم صاحب األرض او المجتمع في
(10/2017)األراضي الزراعية المروية باآلبار واالفالج وفق القرار الوزاري رقم 

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1302013:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم90

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتين من صدور القرار وتعتبر الموافقة ملغية إذا انقضت السنتين دون السير في إجراءات المعاملة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مراكز التنمية الزراعية بالوالية/تقديم الطلب الى دوائر 1.

معاينة االرض وعمل تقرير فني 2.

اخذ عينة من التربة والمياه من األرض الزراعية 3.

ارسال عينة التربة والمياه الى محطة البحوث الزراعية 4.

تحليل عينة تربه ومياه في البحوث الزراعية 5.

تجهيز المعاملة والوثائق مع الرفع المساحي واالسقاط الجوي 6.

الفرعية بالوالية وفق نوع الطلب المحدد في الرسالة/العرض على اللجنة الرئيسية بالمديرية 7.

:شروط الخدمة

(10/2017)وفق الشروط الواردة بالئحة تنظيم استخدام االراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  1.
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وفي حالة استالم الطلب)تسليم المعاملة لصاحب الطلب عن طريق دوائر ومراكز التنمية الزراعية بالوالية 
(لغير صاحب االرض بشرط له احضار وكالة معتمدة من كاتب العدل

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

10/2017الئحة تنظيم استخدام األراضي الزراعيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(الكروكي)نسخة من سند الملكية والرسم المساحي  1.

(صادرة من وزارة االسكان)استمارة تنظيم االراضي الزراعية  2.

نسخة من البطاقة الشخصية واحضار األصل 3.

نسخة من شهادة حصر بئر 4.

نسخة من سند الوكالة في حاله تقديم الطلب نيابة عن المالك مع احضار األصل 5.

نسخة من االعالم الشرعي إذا كان المتقدمين ورثة ان وجد واحضار األصل 6.

مخطط للمنزل او المنشئة القائمة المراد فصلها صادر من مكتب استشاري معتمد لدى السلطنة يوضح
المساحة الفعلية والمداخل والمخارج والطريق في طلبات الفصل فقط

7.

49صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

76:رقم الخدمة

طلب تصريح إستيراد الكائنات النافعة:اسم الخدمة

قسم التصاريح الزراعية

:وصف الخدمة

هو تصريح الستيراد الكائنات النافعة للحياة النباتية واإلنتاج الزراعي ويجب الحصول على التصريح
.قبل شحن اإلرسالية من مصدرها

دائرة الحجر الزراعي

A0201002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة من تقديم الطلب24

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام بيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

www.customs.gov.omتقديم الطلب من المستورد عن طريق نظام بيان الجمركي  1.

يقوم الموظف المختص بالوزارة بدراسة ومراجعة الطلب إلكترونياَ للموافقة أو الرفض 2.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة 3.

دفع الرسوم إلكترونياَ في حال الموافقة عبر نظام بيان الجمركي 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

47/2004قانون الحجر الزراعي 1

32/2006الالئحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعيقرار وزاري 2

اسم المرفق

.نشرة فنية تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن نوع الكائن النافع واستخداماته 1.

51صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

75:رقم الخدمة

طلب تصريح استيراد النباتات والمنتجات الزراعية:اسم الخدمة

قسم التصاريح الزراعية

:وصف الخدمة

،الفواكه ، الخضروات )والمنتجات الزراعية  (..الشتالت والبذور)هو تصريح الستيراد النباتات 
.ويجب استخراج التصريح قبل شحن المنتجات من مصدرها ،  (...الحبوب واالخشاب 

دائرة الحجر الزراعي

A0201004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة من تقديم الطلب24

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

www.customs.gov.omتقديم الطلب من المستورد عن طريق نظام بيان الجمركي  1.

يقوم الموظف المختص بالوزارة بدراسة ومراجعة الطلب إلكترونياَ للموافقة أو الرفض 2.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة 3.

دفع الرسوم إلكترونياَ في حال الموافقة عبر نظام بيان الجمركي 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

إرفاق شهادة النقاوة واإلنبات في حالة طلب استيراد البذور 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

47/2004قانون الحجر الزراعي 1

32/2006الالئحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعيقرار وزاري 2

اسم المرفق

شهادة نسبة النقاوة و اإلنبات في حالة طلب استيراد البذور 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم استيراد النباتات والمنتجات الزراعية1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

18:رقم الخدمة

طلب تسجيل مبيد:اسم الخدمة

قسم إدارة المبيدات

:وصف الخدمة

عبارة عن خدمة تقدم للشركات المرّخصة لتسجيل المبيدات قبل االستيراد وتداول المبيدات

دائرة وقاية المزروعات

A0102002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أشهر3-4

:صالحية مخرجات الخدمة

خمس سنوات

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال النواقص أو توفير عينات المبيدخالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر
الطلب الغيا وال يحق له استعادة المستندات المرفقة بالطلب بعد انقضاء المهلة المحددة ، وفي جميع

( لاير عماني100:رسوم تسجيل مبدئية)األحوال ال ترد الرسوم المسددة 

1.

ال يعطي قبول الطلب المبدئي لمقدم الطلب الحق في استيراد أو تصدير أو تصنيع أو تركيب أو تداول
المبيدات إال بعد التسجيل النهائي

2.

تطابق المبيد للمواصفات الكيمائية والفيزيائية الواردة في الوثائق المصاحبة للطلب و تشابه بياناته
التي يتم تسجيله بموجبها  مع البيانات األصلية المقدمة بناء على نتائج (الكروموتوجرافية)المعملية 

التحاليل التي تجرى من قبل الجهات ذات العالقة

3.

يجب على مقدم الطلب تحليل العينة المقدمة منه في مختبر توافق عليه وزارة الزراعة والثروة السمكية
في الحاالت التي يتعذر فيها التحليل داخل السلطنة وتقديم شهادة تحليل المبيد

4.

يجوز إعادة تسجيل العينة المقدمة بعد موافقة اللجنة على ذلك على أن يقدم طالب التسجيل طلبا بذلك
إلعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الرابعة لسريان الشهادة

5.

ال يجوز التنازل عن هذه الشهادة إال في حالة انتقال ملكية الجهة المسجلة  للمبيد إلى الغير وبعد موافقة
السلطة المختصة

6.

يجوز تسجيل أكثر من اسم تجاري للمبيد لنفس المادة الفعالة بشرط استيفائه الشتراطات التسجيل 7.
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:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب واحضار المستندات المطلوبة ودفع الرسوم 1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة في حالة نقص المستندات المطلوبة عن طريق رسائل رسمية 2.

على طالب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل الذي تم قبول طلبه مبدئيا توفير المستندات
المطلوبة خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول

3.

تحيل الوزارة  الطلب بعد استيفائه المستندات والبيانات وتوفير العينات إلى لجنة التسجيل ثم الجهات ذات
العالقة

4.

الموافقة على الطلب أو رفضه في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة 5.

تصدر الشهادة في حالة الموافقة 6.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(الوثائق والمرفقات المطلوبة تختلف على حسب نوع المبيد المراد تسجيله)شهادة تحليل المبيد  1.

توفير عينات المبيد خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول طلبه مبدئيا 2.

نسخة من السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة 3.

نسخة من شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان 4.

وفي حالة كانت العمليات الخاصة بالتصنيع بدءاً من تصنيع المادة الفعالة بما (شهادة التسجيل من بلد المنشأ
)في ذلك التعبئة والتعليب تتم في الدولة، لن يكون ذلك ضرورياً 

5.

شهادة التسجيل من دولتين مرجعيتين من دول االتحاد األوروبي 6.

نسخة من ملصق المبيد المعتمد في الدولتين 7.

شهادة المنشأ 8.

الموافقة الكتابية من جهة تصنيع المادة الفعالة في حالة كان طالب التسجيل ليس هو جهة التصنيع 9.

موافقة كتابية في حالة لم يكن طالب التسجيل هو الذي يقوم بعملية التركيب وكان المركب مختلفاً عن المصنع
األصلي للدرجة الفنية للمادة الفعالة

10.

موافقة كتابية من مالك المعلومات 11.

TGAIمواصفات إنتاج الدرجة الفنية للمادة الفعالة  12.

مواصفات اإلنتاج الخاص بالتركيبة  13.

شهادة جودة وتحليل المبيد 14.

إقرار االلتزام بالممارسات المختبرية الجيدة 15.

نسخة من الشهادة التي تثبت أن المختبر معتمد بااللتزام بالمعايير الجيدة للمختبرات 16.

معلومات البراءة في سلطنة عمان  17.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني50.000فحص وتحليل المبيدات1

55صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

64/2006قانون المبيدات 1

41/2012الالئحة التنفيذیة لقانون المبيداتقرار وزاري 2

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000شهادة التسجيل للمبيد2

لاير عماني500.000تغيير التسجيل/ إعادة التسجيل / تسجيل مبيد لكل فئة محصوليه أو آفة مستهدفة3
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

105:رقم الخدمة

طلب الحصول على حقل ارشادي:اسم الخدمة

قسم االرشاد الزراعي

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة كدعم للمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم بالحصول على حقل
ارشادي حيث يتم تنفيذها عند المزارعين بهدف ارشاد وتدريب المزارعين لتطبيق النتائج الحديثة

والتوصيات البحثية في مجال الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0404001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسبوع1-2

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية/ يقوم المواطن بتعبئة استمارة طلب االشتراك  في البرامج االرشادية لدى دوائر 
بالواليات

1.

ومن ثم تقوم المديريات المختصة بتوزيعها الى دوائر ومراكز التنمية الزراعية 2.

ثم توزع البرامج االرشادية على المزارعين حسب تاريخ تقديم الطلب 3.

ثم يقوم المواطن بالتوقيع على استمارة استالم هذا البرنامج 4.

:شروط الخدمة

ان يكون المتقدم عماني الجنسية 1.

ان تكون لديه بطاقة زراعية سارية المفعول 2.

ان يتقبل النصائح واإلرشاد ويكون مع المتعاونيين مع الجهاز االرشادي بالوزارة 3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من الحيازة الزراعية 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عمانيتقدم ك دعم1

لاير عماني0.500تقاوي البطاطس لكل طن2

لاير عماني1.500بذور الثوم العماني لكل كجم3

لاير عماني0.000المحاصيل االخرى4
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

86:رقم الخدمة

طلب الحصول على شتالت فاكهة محّسنة:اسم الخدمة

قسم الفاكهة

:وصف الخدمة

هو طلب الحصول على أصناف محّسنة ذات جودة عالية من شتالت الفواكه مثل المانجو المطعوم
السفرجل، الموز ، الفيفاي ، المستعفل ، الرمان ، السدرالمطعوم ، البرتقال ، الليمون العماني ، 
.النارجيل  وغيرها من األنواع ، الشيكو ، الجوافة ، التين ، العنب ، 

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0405001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهر من تقديم الطلب

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام بيان الجمركي 

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ تقديم رسالة خطية بالطلب إلى دائرة  1.

تقوم الدائرة المختصة بعمل تقرير بعد المعاينة الفنية لمزرعة مقدم الطلب 2.

دفع الرسوم وإستالم العدد المحدد من الشتالت 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

تستثنى بعض الحاالت مثل الحدائق المنزلية والجهات)أن تكون لدى مقدم الطلب بطاقة حيازة زراعية 
(الحكومية 

2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

42/2009قانون البذور والتقاوي والشتالت 1

بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل والشتالت والمنتجات األخرىقرار وزاري
التي تنتج في المحطات البحثية

95/2010 2

اسم المرفق

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 2.

رسالة خطية من مقدم الطلب 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عمانيتستثنى الشتالت المحّسنة التي تقدم للمزارعين من أسر الضمان االجتماعي من الرسوم1

لاير عمانيتستثنى الشتالت المحّسنة التي تقدم للمزارعين عند حدوث الكوارث من الرسوم2

لاير عمانيتستثنى شتالت الليمون والمانجو من الرسوم وتوزع مجانا3

لاير عماني0.250البرتقال، السفرجل ، موز ، سدرمطعوم  4

لاير عماني0.500....الخ ، الرمان ، العنب ، شتالت اليوسفي 5

60صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

85:رقم الخدمة

مناضج العسل/ يدوية/ طلب دعم الحصول على فرازات عسل كهربائية :اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

،هو دعم مالي يقّدم من الوزارة  للمواطنين أصحاب المناحل في حال توفر المخصصات المالية  
فرازات عسل كهربائية أو يدوية ، ): وذلك إلمتالك بعض األدوات المستخدمة في المنحل مثل 

.ألسر الضمان اإلجتماعي % 25للمواطن   و% 50) حيث أن قيمة المساهمة ،   (مناضج العسل

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهر في حال توّفر المخصصات المالية ( 2-3)

:صالحية مخرجات الخدمة

الينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

دائرة التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ تقديم رسالة طلب الدعم  إلى  مركز 1.

دراسة الطلب ومدى استيفائه للشروط المطلوبة 2.

ترشيح الطلبات المستحقة للحصول على الخدمة 3.

(ألسر الضمان االجتماعي % 25للمواطن   و%  50 )دفع مبلغ المساهمة  في حال الموافقة   4.

:شروط الخدمة

دائرة التنمية الزراعية بالوالية/ أن يكون لدى مقدم الطلب منّحل مّسجل ومرّخص من مركز  1.

أن يكون موقع المنّحل مطابقاَ ألحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة 2.

أن يتعهد بمزاولة مهنة تربية النحل بنفسه 3.

خاليا نحل (10)أن يكون لدى مقدم الطلب  أكثر من  4.

سنوات سابقة  (5)لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على الخدمة خالل  5.

61صفحة 



استالم المستلزم 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

شهادة ترخيص منحل 1.

البطاقة الشخصية 2.

رسالة خطية/ استمارة طلب  3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني100.000مناضج العسل1

لاير عماني300.000الفرازات2

62صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

223:رقم الخدمة

صنع األسمدة والمركبات األوزوتية:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

كل منشأة يكون غرضها األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة أو
تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل
والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية،

.والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية

دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية

:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

م والئحته2006لسنة  (63)االلتزام بالمرسوم السلطاني لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعية  رقم 
م في شأن إنتاج واستيراد وتداول األسمدة والمصلحات الزراعية2010لسنة  (128)التنفيذية رقم 

1.

إخطار وزارة الزراعة والثروة السمكية رسميا عند إتمام المعالجة للكميات المراد التصرف بها لغرض اخذ
عينات للتحليل بمختبرات الوزارة ، وعدم تسويق وتداول هذه الكميات إال بعد الحصول على موافقة الوزارة

والتي تتوقف على نتيجة التحليل

2.

يوضح االسم التجاري على العبوات وتاريخ اإلنتاج ورقم التشغيلة مع مكونات المادة المعدة للتسويق
.حسب نتيجة التحليل المختبري

3.

أن تغطى ارض المصنع بالخرسانة وخاصة المواقع التي تجري عليها عمليات التخمير وتجميع المواد الخام
.والمعالجة، مع عمل مسقفات لخزن المنتجات والحفاظ عليها من الظروف المؤثرة

4.

إنشاء مختبر للمصنع متكامل من حيث األجهزة المطلوبة او تعاقد مع مختبر معتمد من قبل الوزارة لتحليل
المخبري لكل دفعة او تشغيله لمطابقة الجودة

5.

انشاء سجالت للمواد الخام الواردة للمصنع والمفرج عنها وحالة تداول المواد المصنعة وبيعها لألسواق
.التجارية

6.

.إخطار الوزارة بما يتم من إجراءات أو تعديالت أو إضافات للمصنع أو مرافقه 7.

مطافئ حريق، كمامات للعاملين، مالبس خاصة بالعمل،)توفير وسائل األمان للعاملين في المصنع 
.مع إحكام المعدات لمنع تسرب الملوثات منها (إسعافات أولية وغير ذلك من المستلزمات

8.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

9.

وزارة البيئة والشؤون المناخية ، الهيئة العامة لدفاع المدني ، )الحصول على موافقة الجهات ذات العالقة 
(وزارة التجارة وصناعة 

10.

63صفحة 



:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

 سنوات3

:مراحل الخدمة

/تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة اعلى الموقع التالي 
www.business.gov.om /او عن طريق مكاتب سند.

1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 3.

معاينة المصنع  من قبل المختصين في الوزارة 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من سند الملكية أو عقد االيجار أو عقد االنتفاع معتمدا من البلدية 1.

نسخة من المؤهل العلمي لمهندس زراعي او ما يعادله 2.

رسم هندسي للمصنع معتمد من البلدية 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم التحديث1

لاير عماني22.000رسوم التجديد2

لاير عماني22.000رسوم اصدار الترخيص3

64صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

81:رقم الخدمة

طلب غرف تجفيف التمور:اسم الخدمة

قسم ضبط الجودة

:وصف الخدمة

للمواطن العادي% 50)عبارة عن تقديم دعم مالي  للمزارع إلنشاء غرفة لمعاملة وتجفيف التمور 
حيث أن التكلفة اإلجمالية عادة ما تكون (للمواطنين من فئة أسر الضمان االجتماعي % 75، 
 .( لاير عماني للغرفة الكبيرة 6000،  لاير عماني للغرفة الصغيرة 4000)

دائرة النخيل

A0801002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 شهر  اذا توفرت المخصصات المالية وحسب اولوية تقديم الطلب5

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية في الوالية التابع لها/ تقديم رسالة خطية بالطلب إلى دائرة  1.

ترشيح الطلب المستوفي للشروط لالعتماد من وكيل الوزارة للزراعة وذلك حسب العدد المخصص لكل
محافظة

2.

إبالغ مقّدم الطلب بالموافقة المبدئية وتزويده بالمواصفات المطلوبة إلنشاء غرف تجفيف التمور بالبولي
كاربونيت

3.

3يقوم مقّدم الطلب بإنشاء وتركيب الغرفة حسب المواصفات المعتمدة من قبل الوزارة خالل مدة أقصاها 
أشهر

4.

:شروط الخدمة

وجود مزرعه بها أشجار نخيل منتجة 1.

وجود بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول 2.

أن يكون عماني الجنسية 3.

أال يكون مقدم الطلب قد منح  نفس الدعم خالل الخمس السنوات الماضية 4.

65صفحة 



مركز التنمية الزراعية بالوالية بمتابعة التنفيذ وموافاة المديرية العامة/ يقوم الموظف المختص بدائرة 
للشؤون المالية والمشاريع بالمستندات الدالة على التنفيذ لصرف مبلغ الدعم

5.

دفع الرسوم بعد االنتهاء من تنفيذ الغرفة 6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية بالطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 3.

66صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

221:رقم الخدمة

انتاج السماد من المواد العضوية:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

انتاج السماد من المواد العضوية

دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

م والئحته2006لسنة  (63)االلتزام بالمرسوم السلطاني لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعية  رقم 
.م في شأن إنتاج واستيراد وتداول األسمدة والمصلحات الزراعية 2010لسنة  (128)التنفيذية رقم 

1.

إخطار وزارة الزراعة والثروة السمكية رسميا عند إتمام المعالجة للكميات المراد التصرف بها لغرض اخذ
عينات للتحليل بمختبرات الوزارة ، وعدم تسويق وتداول هذه الكميات إال بعد الحصول على موافقة الوزارة

2.

يوضح االسم التجاري على العبوات وتاريخ اإلنتاج ورقم التشغيلة مع مكونات المادة المعدة للتسويق
.حسب نتيجة التحليل المختبري

3.

أن تغطى ارض المصنع بالخرسانة وخاصة المواقع التي تجري عليها عمليات التخمير وتجميع المواد الخام
.والمعالجة، مع عمل مسقفات لخزن المنتجات والحفاظ عليها من الظروف المؤثرة

4.

إنشاء مختبر للمصنع متكامل من حيث األجهزة المطلوبة او تعاقد مع مختبر معتمد من قبل الوزارة لتحليل
المخبري لكل دفعة او تشغيله لمطابقة الجودة

5.

انشاء سجالت للمواد الخام الواردة للمصنع والمفرج عنها وحالة تداول المواد المصنعة وبيعها لألسواق
.التجارية

6.

.إخطار الوزارة بما يتم من إجراءات أو تعديالت أو إضافات للمصنع أو مرافقه 7.

مطافئ حريق، كمامات للعاملين، مالبس خاصة بالعمل،)توفير وسائل األمان للعاملين في المصنع 
.مع إحكام المعدات لمنع تسرب الملوثات منها (إسعافات أولية وغير ذلك من المستلزمات

8.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

9.

وزارة البيئة والشؤون المناخية ، الهيئة العامة لدفاع المدني ، )الحصول على موافقة الجهات ذات العالقة 
(وزارة التجارة وصناعة 

10.

67صفحة 



 يوم20

:مراحل الخدمة

/تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة اعلى الموقع التالي 
www.business.gov.om /او عن طريق مكاتب سند.

1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 3.

معاينة المصنع من قبل المختصين في الوزارة 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من عقد اإليجار او سند ملكية او عقد االنتفاع معتمد من البلدية 1.

نسخة من المؤهل العلمي لمهندس زراعي او ما يعادله 2.

رسم هندسي للمصنع معتمد من البلدية 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم التحديث1

لاير عماني22.000رسوم التجديد2

لاير عماني22.000رسوم اصدار الترخيص3
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

114:رقم الخدمة

تظلم من قرار اللجنة الرئيسية:اسم الخدمة

قسم االراضي الزراعية

:وصف الخدمة

طلب يتقدم به المواطن إلى سعادة الدكتور وكيل الوزارة للزراعة متظلما من قرار اللجنة الرئيسية
بالمحافظة التي رفضت طلبه على خدمات تنظيم األراضي ويتم عرض الطلب على لجنة

(10/2017)التظلمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1302001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم90

:صالحية مخرجات الخدمة

إذا انقضت السنتين دون السير في إجراءات المعاملة|سنتين من صدور القرار وتعتبر الموافقة ملغية 

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

توجيه طلب التظلم الموجه الى سعادة الدكتور وكيل الوزارة للزراعة وتقديمة في دائرة خدمات المراجعين
1بديوان عام الوزارة الزراعة مبنى رقم 

1.

تحويل الطلب الى دائرة الري واالراضي الزراعية 2.

تحويل الطلب الى قسم األراضي 3.

العرض على لجنة التظلمات 4.

تسليم .5تسليم الموافقات لصاحب الطلب بديوان عام الوزارة أو ارسالها الى المديريات العامة للزراعة 
الموافقات لصاحب الطلب بديوان عام الوزارة أو ارسالها الى المديريات العامة للزراعة بالمحافظات

5.

:شروط الخدمة

(10/2017)وفق الشروط الواردة بالئحة تنظيم استخدام االراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  1.

69صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

49/2006نظام الزراعة 1

10/2017الئحة تنظيم استخدام األراضي الزراعيةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة تظلم موجهه الى سعادة وكيل الوزارة للزراعة 1.

(الكروكي)نسخة من الملكية والرسم المساحي 2.

نسخة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب 3.

نسخة من قرار اللجنة الرئيسية 4.

نسخة من االعالم الشرعي إذا كان المتقدمين ورثة ان وجد 5.

(صادرة من وزارة االسكان)استمارة تنظيم االراضي الزراعية  6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

87:رقم الخدمة

طلب ملكات نحل العسل:اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

هو طلب  للحصول على ملكات نحل العسل  والتي تقّدم بالمجان للمواطنين

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أيام3-2حسب المتوفرمن الملكات  

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية بالوالية التابع لها/ التواصل مع فني النحل في دائرة  1.

تواصل فنّي النحل بالدائرة مع الموظف المختص بوحدات إنتاج ملكات نحل العسل 2.

توفير الوحدة للملكات  على حسب الطلب 3.

اإلتصال بالمواطن إلستالم الطلب 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

مركز التنمية الزراعية بالوالية التابع لها/ أن يكون لديه منحل مّسجل في دائرة  2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 2

اسم المرفق

إثبات وجود منحل قائم ومرّخص من قبل الوزارة 2.
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19:رقم الخدمة

طلب ترخيص تصنيع أو تركيب المبيدات:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

.يتم تقديم هذه الخدمة للشركات الراغبة للحصول على رخصة تصنيع او تركيب مبيدات

A0102005:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

أن يكون الموقع موافق عليه من قبل الجهات ذات العالقة 1.

أن يتوفر حول مباني المصنع مساحات إضافية تسمح بوصول آليات  الدفاع المدني إليها في حاالت 
الطوارئ وعلى أن يؤخذ بعين االعتبار التطور و التوسع المتوقع للمصنع في المستقبل

2.

إذا كان المصنع يقع خارج المدن الصناعية فيجب أن تكون مبانيه مفصولة عن األبنية المجاورة لها بسور
إسمنتي ال يقل ارتفاعه عن مترين وبه  بوابات مناسبة تمكن من تسهيل الحركة أثناء حاالت الطوارئ

3.

أن تتوافر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية ويجب أن ال تكون منفصلة   تماما عن صالة 
التصنيع

4.

أن تتوافر في المصنع صالة خاصة للتصنيع و تعبئة المنتج النهائي 5.

أن تكون األبنية المستخدمة في األعمال اإلدارية و المكتبية  منفصلة عن صاالت اإلنتاج و مستودعات 
المواد األولية ومستودعات المواد المنتجة

6.

أن تتوافر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد األولية وعبوات المنتج النهائي ومستودعات أخرى 
لتخزين المواد المنتجة ومستودعات خاصة لتخزين اسطوانات  و خزانات الغاز  وفقا للشروط والمواصفات

المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المواصفات

7.

أن يتوافر في المصنع مختبر وفق الشروط المنصوص عليها  في البند رابعا  8.

أن يتوفر في المصنع  أماكن مناسبة لالغتسال عند الطوارئ بما يتناسب وعدد العمال في المصنع 9.

أن يتوفر في المصنع  صالة خاصة الستراحة العمال  منفصلة فصال كامال عن صاالت اإلنتاج و العمل وجيدة 
التهوية و اإلنارة

10.

أن توضع لوحة على مدخل الصالة تمنع دخول النساء الحوامل واألطفال إليها  11.

أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق و أن تكون جدران البناء الداخلية سهلة التنظيف
وناعمة الملمس ومصممة بما يمكن من حجب   اللهب و مقاومة للتأكسد أو التآكل

12.

أن تكون مساحة و حجم صاالت اإلنتاج و العمل متناسبة مع عدد وحجم الماكينات و أن ال يقل ارتفاع البناء
الخاص بصاالت اإلنتاج  عن ستة أمتار

13.

أن تكون األبواب المؤدية إلى صاالت اإلنتاج مقاومة للحريق وذاتية اإلغالق و متحركة  باالتجاهين و غير 
منفذة للدخان

14.

أن يكون البناء مزودا بخطوط مجاري ووسائل تصريف الفضالت   بطرق صحية على أن تكون  مصارف
الفضالت الصحية مفصولة عن مصارف الفضالت الناتجة عن عملية التصنيع

15.

أن تكون أرضيات المصنع خالية من الندبات والتشققات سهلة التنظيف ومصممة بميل مقداره نصف
سنتمتر لكل متر نحو مصارف الفضالت اإلنتاجية

16.

أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه األمطار وأشعة الشمس  و سهل التنظيف 17.

أن تكون  خطوط  اإلنتاج  مفصولة عن بعضها البعض فصال كامال وخاصة خطوط أنتاج مبيدات األعشاب حيث 
أن خطوط تعبئتها يجب ان تكون مخصصة إلنتاجها فقط و ال يجوز استخدامها النتاج أو تعبئة مبيدات أخرى

18.

أن تتوفر التجهيزات الالزمة في صاالت اإلنتاج والمستودعات  التي  تمكن من السيطرة على تسربات 
المواد الكيماوية أو انسكابها أو معالجتها بشكل آمن

19.

بعد االنتهاء من إنتاج عدة دفعات لمبيد ما يجب تنظيف خط االنتاج من متبقيات المبيد والرواسب واألوساخ
بشكل كامل

20.

73صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

قسم إدارة المبيدات

دائرة وقاية المزروعات

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسابيع4-6

:صالحية مخرجات الخدمة

سنوات5

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب و تقديم جميع لمستندات المطلوبة كمرفقات 1.

يقوم قسم ادارة المبيدات بدراسة الطلب 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر االتصال الهاتفي أو البريد االلكتروني مع الشخص
المخول من الشركة

3.

تفتيش المصنع 4.

دفع الرسوم ومن ثم استالم الترخيص 5.

للتصنيع بعد الحصول على الترخيص (مواد الخام )تعبئة استمارة طلب استيراد  6.

ISOأن تكون المنتجات وفق معايير   21.

الخ ،...يجب أن يكون المصنع مهيأ للحاالت الطارئة كحاالت الحريق أو انسكاب المبيدات أو تسمم العمال
وذلك بتجهيزه بمستلزمات اإلنقاذ الطارئة مثل رشاش الماء  وطفايات حريق ومستلزمات اإلسعافات األولية

22.

االلتزام بشروط ومواصفات التهوية واإلنارة 23.

االلتزام بشروط ومواصفات المستودعات وأماكن التخزين 24.

االلتزام بشروط ومواصفات مختبرات المصنع 25.

االلتزام بشروط ومواصفات اآلالت والمعدات المستخدمة في المصنع 26.

االلتزام بالشروط والمواصفات التي يجب أن تراعى في عملية التخلص من الفضالت الصناعية 27.

توفير معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات اإلسعافات األولية المحددة 28.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

64/2006قانون المبيدات 1

41/2012الالئحة التنفيذیة لقانون المبيداتقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

الصناعي الصادر من وزارة التجارة والصناعة/ نسخة من السجل التجاري  1.

نسخة من شهادة االنتساب الصادرة من غرفة التجارة والصناعة 2.

خبير المبيدات وينبغي أن تتم المصادقة على العقد من قبل/ نسخة طبق األصل  من عقد عمل مدير المصنع
السلطة المختصة

3.

/ال تقل عن بكالوريوس في   الكيمياء)خبير المبيدات / نسخه من شهادة المؤهل الدراسي لمدير المصنع
(لغير العمانيين )مصدقة من السفارة العمانية ببلد المنشأ . (وقاية نبات على التوالي/ المبيدات

4.

رسالة معادلة المؤهل من وزارة التعليم العالي العماني 5.

نسخة من المستندات الثبوتية والسيرة الذاتية للمذكور أعاله 6.

نسخة من مخطط لجميع الخطوط االنتاجية في المصنع 7.

قائمة المبيدات المراد تصنيعها وبياناتها المفصلة مع موافقة مكتوبة من المسجل االصلي للتصنيع اذا كان مقدم
طلب الترخيص غير المسجل االصلي

8.

نسخة من الوثائق الخاصة بالمصنع 9.

أي مستندات اضافية بحسب الالئحة التنفيذية 10.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني1,000.000تجديد الترخيص/ رسوم اصدار 6
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

21:رقم الخدمة

طلب تصريح استيراد مبيدات:اسم الخدمة

قسم إدارة المبيدات

:وصف الخدمة

الخدمة مقدمة للشركات المرخصة الراغبة في استيراد مبيدات زراعية او بيطرية او صحة عامة
حيث تقوم بتعبئة استمارة الخاصة بالطلب عن طريق موقع بيان الجمركي

دائرة وقاية المزروعات

A0102003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام بيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تصدير مبيدات/ الحصول على ترخيص استيراد  1.

تسجيل المبيد المراد استيراه 2.

تعبئة استمارة تصريح استيراد مبيدات عن طريق التسجيل في نظام بيان الجمركي
www.customs.gov.omقبل وصول المبيدات إلى المنفذ 

3.

اصدار التصريح الكترنيا عن طريق نظام بيان الجمركي 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

استمارة الطلب 1.

:شروط الخدمة

اليجوز مزاولة استراد أو تصدير المبيدات إال لمؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهات ذات العالقة وبعد
الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وذلك قبل إدخال الشحنة إلى السلطنة

1.

ان يكون المبيد المراد استيراده مسجل لدى السلطنة 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2012الالئحة التنفيذیة لقانون المبيداتقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

64/2004قانون المبيدات 2

اسم المرفق

طريقة التحليل+ أصل عينه قياسية من المادة الفعالة  2.

أصل ملصق العبوة المعتمد بعد تسجيل  المبيد متضمن رقم الشحنة 3.

شهادة تحليل كيميائي وفيزيائي متكامل وموضحا به نقاوة المادة الفعالة والشوائب كماَ ونوعاَ من مختبر محايد
GLPومعتمد ومصنف 

4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000رسوم التصريح1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

196:رقم الخدمة

تصريح تصدير أسمدة و محسنات التربة  الزراعية:اسم الخدمة

قسم إدارة االسمدة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات او مواطنين التي يتم من خاللها السماح لهم بتصدير األسمدة
ومحسنات التربة الزراعية

دائرة وقاية المزروعات

A0103004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

أسبوعين

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

محسنات التربة الزراعية للدائرة مع ارفاق/ يقوم مقدم الطلب بتعبئة استمارة طلب تصريح تصدير االسمدة 
محسن التربة/نسخة من شهادة تسجيل السماد

1.

مراجعة الطلب من قبل موظفي قسم األسمدة وفق اإلشتراطات 2.

يصدر التصريح بعد التأكد من توافر الشروط ودفع الرسم المقرر للتصريح 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

محسن التربة سارية المفعول/نسخة من شهادة تسجيل السماد 1.

:شروط الخدمة

تسجيل+ استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد وتصدير محسنات التربة الزراعية )بالنسبة للشركات 
(محسن التربة/ السماد

1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

128/2010قرار بإصدار الالئحة التنفيذیة لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

63/2006قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 2

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000اصدار التصريح1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

222:رقم الخدمة

انتاج محسنات التربة الزراعية:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

كل منشأة يكون غرضها األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة أو
تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل
والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية،

.والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية

دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية

:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

م والئحته2006لسنة  (63)االلتزام بالمرسوم السلطاني لقانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعية  رقم 
.م في شأن إنتاج واستيراد وتداول األسمدة والمصلحات الزراعية 2010لسنة  (128)التنفيذية رقم 

1.

إخطار وزارة الزراعة والثروة السمكية رسميا عند إتمام المعالجة للكميات المراد التصرف بها لغرض اخذ
عينات للتحليل بمختبرات الوزارة ، وعدم تسويق وتداول هذه الكميات إال بعد الحصول على موافقة الوزارة

والتي تتوقف على نتيجة التحليل

2.

يوضح االسم التجاري على العبوات وتاريخ اإلنتاج ورقم التشغيلة مع مكونات المادة المعدة للتسويق
.حسب نتيجة التحليل المختبري

3.

أن تغطى ارض المصنع بالخرسانة وخاصة المواقع التي تجري عليها عمليات التخمير وتجميع المواد الخام
.والمعالجة، مع عمل مسقفات لخزن المنتجات والحفاظ عليها من الظروف المؤثرة

4.

إنشاء مختبر للمصنع متكامل من حيث األجهزة المطلوبة او تعاقد مع مختبر معتمد من قبل الوزارة لتحليل
المخبري لكل دفعة او تشغيله لمطابقة الجودة

5.

انشاء سجالت للمواد الخام الواردة للمصنع والمفرج عنها وحالة تداول المواد المصنعة وبيعها لألسواق
.التجارية

6.

.إخطار الوزارة بما يتم من إجراءات أو تعديالت أو إضافات للمصنع أو مرافقه 7.

مطافئ حريق، كمامات للعاملين، مالبس خاصة بالعمل،)توفير وسائل األمان للعاملين في المصنع  
.مع إحكام المعدات لمنع تسرب الملوثات منها (إسعافات أولية وغير ذلك من المستلزمات

8.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

9.

وزارة البيئة والشؤون المناخية ، الهيئة العامة لدفاع المدني ، )الحصول على موافقة الجهات ذات العالقة 
(وزارة التجارة وصناعة 

10.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم30

 سنوات3

:مراحل الخدمة

/تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة اعلى الموقع التالي 
www.business.gov.om /او عن طريق مكاتب سند.

1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 3.

معاينة المصنع من قبل المختصين في الوزارة 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من سند الملكية أو عقد االيجار أو عقد االنتفاع معتمدا من البلدية 1.

نسخة من المؤهل العلمي لمهندس زراعي او ما يعادله 2.

رسم هندسي للمصنع معتمد من البلدية 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم التحديث1

لاير عماني22.000رسوم التجديد2

لاير عماني22.000رسوم اصدار الترخيص3
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

17:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيع وتداول المبيدات بالجملة:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

خدمة مقدمة للشركات الراغبة في التسجيل لدى الوزارة للحصول على رخصة بيع وتداول
المبيدات بالجملة

دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية

A0102004:رمز الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

ان يكون المخزن مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وان يكون فيه ممرات تمكن
.من التنقل داخله بسهولة ويسر 

1.

مترا مربعا، وان يكون جيد التهوية وقليل (30)وجود مخزن مناسب بحيث ال تقل مساحته عن ثالثين 
الرطوبة وتتوفر فيه االنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وان

.يكون مقفال بأحكام 

2.

ان يكون المخزن في مكان يسهل وصول كافة انواع اليات النقل اليه بما فيها عربات اطفاء الحريق 3.

ان يكون المخزن في موقع بعيد عن المساكن والمدارس وحظائر الماشية ومخازن االعالف والمواد الغذائية
.وعن مصادر المياه بمسافة ال تقل عن مائتي متر من كافة االتجاهات 

4.

.ان تكون ارضية المخزن من مواد غير منفذة للماء وال تتشقق بسهولة  5.

ان يتوفر في المخزن معدات االمان الضرورية كالكمامات واالقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات
.واحذية مناسبة ومالبس خارجية واقية 

6.

ان يتوفر في المخزن لوحات ارشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات تحذيرية مثل مبيدات
خطرة وسامة ممنوع التدخين واالكل والشرب

7.

.ان يكون المخزن جيد التهوية واالضاءة وتتوفر فيه اجهزة شفط هواء مناسبة  8.

.ان يحتوي المخزن على رفوف عرض مناسبة بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة  9.

.ان يتوفر في المخزن خزانه منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال  10.

.ان تتوفر في المخزن المواد والمعدات الالزمة لمعالجة التسربات  11.

.ان تتوفر في المخزن دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي او بحفرة امتصاصية  12.

.ان يكون المخزن في مكان محمي من االمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه  13.

ان تتوفر فيه اجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق وان يتوفر فيه
.صندوق االسعافات االولية 

14.

.يلزم وجود فني أو مهندس زراعي بمحل بيع المبيدات  15.

.ان يتوفر في المخزن اجهزة تكييف  16.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 3.

معاينة المخزن من قبل المختصين في الوزارة 4.

في حالة الموافقة يتم استالم الترخيص الكترونيا في نظام استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

64/2006قانون المبيدات 1

41/2012الالئحة التنفيذیة لقانون المبيداتقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

مصدقة من السفارة العمانية  و. نسخه من شهادة المؤهل العلمي للفني أو المهندس أو الخبير الزراعي
(لغير العمانيين )وزارةالتعليم العالي ببلد المنشأ  او الخارجية العمانية 

1.

وثائق تثبت أن مقدم الطلب يمتلك أو يستأجر محل ومستودع مثل نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار
مصدق، باإلضافة الى نسخة من ترخيص الهيئة العامة للدفاع المدني

2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000تجديد الترخيص/ رسوم اصدار 1
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

217:رقم الخدمة

تطوير النظم المزرعية التقليدية:اسم الخدمة

قسم الري

:وصف الخدمة

هو نظام ري حديث متكامل ينفذ في القرى الزراعية التي تروى عن طريق األفالج والعيون وتعاني
سواء كانت من)من قلة تدفقات المياه حيث يقوم هذا المشروع الحيوي بتجميع مياه االفالج 

في خزانات أرضية ذات سعات مختلفة وربطها بشبكة أنظمة (قنوات االفالج أو اآلبار المساعدة
الري الحديثة، ويسهم هذا المشروع في تحسين إدارة مياه الري ورفع كفاءته إضافة إلى تنمية

وتطوير المعامالت الزراعية من حيث إعادة تحسين التركيبة المحصولية ، ويعتبر هذا المشروع
.حماية من تأثر المزروعات نتيجة شح المياه في بعض القرى 

دائرة الري واالراضي الزراعية

A1302012:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

الينطبق

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتين من صدور القرار وتعتبر الموافقة ملغية إذا انقضت السنتين دون السير في إجراءات المعاملة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية الزراعية/ إلى دائرة  (يمثلهم وكيل الفلج)يتقدم  أصاحب القرية الزراعية المروية باألفالج  
بالوالية  بطلب دعم مالي و فني إلدخال أنظمة الري الحديثة  و مكوناتها  و تعبئة النموذج الخاص بذلك

1.

مركز التنمية الزراعية بالوالية بتسجيل الطلب فور تقديمه وفتح ملف خاص للطلب   يدون فيه/ تقوم دائرة 
.جميع البيانات و المعلومات المطلوبة بالنموذج

2.

.المراكز التنمية الزراعية بعمل زيارة ميدانية وكتابة تقرير فني مشفوعا بالتوصيات/ تقوم الدائرة  3.

:شروط الخدمة

2010 / 41وفق الشروط الواردة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة  1.
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يقوم الفريق المختص  لدعم مشاريع الري  بالمديرية العامة للتنمية الزراعية بدراسة الطلب إبداء التوصيات
بشأنها و ترشيحه للتنفيذ حسب اآلتي

مراكز التنمية الزراعية/أقدمية تاريخ الطلب وفق ما هو مسجل في سجالت  دوائر - 
المزارع اإلنتاجية التي تزرع محاصيل ذات عائد اقتصادي وفق ما يحدده المختصون- 
المزارع التي تحافظ على التركيبة المحصولية التي توصي بها الجهة  المختصة-
أن تكون التربة صالحة للزراعة-
القرى الزراعية المتاثرة بالجفاف وتعاني من نقص في تدفقات األفالج- 

4.

عند توفر المبالغ يتم رفع الموضوع إلى سعادة الوكيل لإلعتماد  5.

تقوم المديرية العامة للتنمية الزراعية بإسناد أعمال التصاميم الهندسية للمشروع للمكاتب اإلستشارية
المتخصصة

6.

يتم طرح المشروع للتنفيذ  كمناقصة  بين الشركات المتخصصة 7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

10/2017الئحة تنظيم استخدام األراضي الزراعيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.(سارية)نسخه من  البطاقات الشخصية  1.

.نسخة من بطاقة الحيازات الزراعية سارية المفعول  2.

نسخه من  سند الملكية أو الصك الشرعي  إن وجد 3.

إن وجد (الكروكي للمزرعة )نسخه من  الرسم المساحي  4.

نسخه من شهادة حصر البئر في حالة استخدام مياه اآلبار في الري 5.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

46:رقم الخدمة

طلب الحصول على خاليا نحل العسل:اسم الخدمة

قسم النحل

:وصف الخدمة

وألسر الضمان االجتماعي%50خدمة تقدم للمواطن في حال توفر المخصصات المالية بنسبة 
%75بنسبة 

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0402001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 اشهر في حال توفر المخصصات المالية2-3

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة الطلب من المواطن بدوائر أو مراكز التنمية الزراعية في الواليات التابع لها 1.

يتم دراسة الطلب ومعاينة الموقع فنيا 2.

يتم ترشيح المتقدم للحصول على خدمة 3.

ابالغ المواطن باالتصال هاتفيا 4.

حضور المواطن لدفع المساهمة واستالم المستلزم 5.

:شروط الخدمة

.1 سنوات5لم يسبق له الحصول على خاليا نحل لمدة 

ان يكون عماني الجنسية 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

رسالة خطية 2.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

202:رقم الخدمة

ترخيص تجارة الزهور والنباتات الطبيعية:اسم الخدمة

قسم صحة البذور والمشاتل

:وصف الخدمة

ترخيص يسمح باإلتجار بالشتالت فقط

دائرة وقاية المزروعات

A0104003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم30

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

او عن/ www.business.gov.om/تقوم الشركة بتعبئة استمارة الطلب الكترونيا في بوابة استثمر بسهولة 
طريق مكاتب سند

1.

معاينة الموقع واخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المذكورة في القوانين واللوائح 2.

يتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 3.

:شروط الخدمة

. متراً مربعا16ًيجب أال تقل مساحت المحل عن  1.

.أن يكون المحل  قريبا من الطرق الزراعية حتى يسهل الوصول إليه ليمكن تصريف الشتالت 2.

.أن تتوافر به منشآت أساسية مثل مكتب ومخزن 3.

.عمل مخطط توضح به المنشآت الخاصة به وحدوده 4.

أن يتم تحديد اسم تجاري له وشعار يوضع على الملصقات والمطبوعات وتعليق ملصق مناسب على كل
.شتله معده للبيع مدون عليه اسمها العلمي ونوعها

5.

.أن يقتصر البيع به على االنواع واألصناف التي تتالئم مع الظروف البيئية في السلطنة 6.

7.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

42/2009قانون البذور والتقاوي والشتالت 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

عقد اإليجار أو ملكية األرض مع الكروكي 1.

رسم تخطيطي لألرض/ كروكي  2.
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المديرية العامة للتنمية الزراعية

220:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيع وتداول المبيدات بالتجزئة:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

خدمة مقدمة للشركات الراغبة في التسجيل لدى الوزارة للحصول على رخصة بيع وتداول
(معرض / محل )مبيدات بالتجزئة 

دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.ان يكون المحل في مكان محمي من االمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه 1.

.ان يكون المحل جيد التهوية واالضاءة وتتوفر فيه اجهزة شفط هواء مناسبة 2.

.ان يحتوي المحل على رفوف عرض مناسبة بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة 3.

.ان يتوفر في المحل خزانه منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال 4.

.ان تتوفر في المحل المواد والمعدات الالزمة لمعالجة التسربات 5.

.ان تتوفر في المحل دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي او بحفرة امتصاصية 6.

ان تتوفر في المحل اجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق وان يتوفر
.فيه صندوق االسعافات االولية 

7.

.يلزم وجود فني أو مهندس زراعي بمحل بيع المبيدات 8.

.أن يتوفر محل تجاري مناسب لبيع المبيدات 9.

.ان يتوفر مخزن للتداول 10.
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:مراحل الخدمة

/تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة اعلى الموقع التالي 
www.business.gov.om /او عن طريق مكاتب سند.

1.

دراسة الطلب من قبل المختصين في الوزارة 2.

التواصل مع الشركة في حالة نقص البيانات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 3.

معاينة المحل  من قبل المختصين في الوزارة 4.

في حالة الموافقة يتم استالم الترخيص الكترونيا في نظام استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 5.

معاينة المحل  من قبل المختصين في الوزارة 6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

41/2012الالئحة التنفيذیة لقانون المبيدات 1

64/2006قانون المبيداتقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

وينبغي أن تتم المصادقة على. نسخة طبق األصل من عقد عمل فني أو مهندس أو خبير زراعي أو ما يعادلها
العقد من قبل السلطة المختصة

1.

مصدقة من السفارة العمانية  و. نسخه من شهادة المؤهل العلمي للفني أو المهندس أو الخبير الزراعي
(لغير العمانيين )وزارةالتعليم العالي ببلد المنشأ او الخارجية العمانية 

2.

وثائق تثبت أن مقدم الطلب يمتلك أو يستأجر محل ومستودع مثل نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار
مصدق، باإلضافة الى نسخة من ترخيص الهيئة العامة للدفاع المدني

3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000تجديد الترخيص/ رسوم اصدار 1

91صفحة 



المديرية العامة للتنمية الزراعية

84:رقم الخدمة

طلب دعم في مجال الميكنة الزراعية:اسم الخدمة

قسم الميكنة الزراعية

:وصف الخدمة

-حصادات الحبوب - الحراثات الكبيرة واليدوية )الحصول على دعم إمتالك  معدة او آلة زراعية 
(ملحقات الحراثات- دواسات الحبوب- معصرة قصب السكر 

دائرة االرشاد واالنتاج النباتي

A0403001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهر في حال توفر المخصصات المالية (12-11)

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

دوائرأو مراكز التنمية الزراعية بالواليات

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة الطلب من المزارع بدوائر ومراكز التنمية الزراعية في الواليات التابع لها 1.

مساحة المزرعة، انواع المحاصيل المزروعة، المساحة المزروعة)يقوم المختصون بمعاينة المزرعة لتحديد 
عن طريق استمارة داخلية (وانواع الخدمات التي تم الحصول عليها سابقا

2.

يتم تقييم الطلب وإرساله إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية في المحافظة 3.

اعتماد الطلب من قبل سعادة الوكيل للزراعة 4.

(أمر دعم مبدئي)إخطار مقدم الطلب بالموافقة ويتم تسليمه  5.

:شروط الخدمة

أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية 1.

أن يملك حيازة زراعية أو يتعهد بأن يخدم المزارعين االخرين 2.

.3 سنوات السابقة5اال يكون مقدم الطلب حاصال على نفس الخدمة خالل 

.4 سنوات5اال يتصرف في بيع الخدمة أو هبتها لمدة 

92صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 2.

وكالة شرعية في حالة وجود ورثة او حيازة مشتركة 3.

تقرير فني عن الحيازة 4.

رسالة خطية 5.

93صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

69:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد السائل المنوي والبويضات واألجنة:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات  والجامعات  للحصول على ترخيص بيطري إلستيراد السائل
.المنوي والبويضات واألجنة للخيول

دائرة الحجر البيطري

A0901005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

:شروط الخدمة

أن يكون لديه سجل تجاري مضاف به نشاط استيراد السائل المنوي والبويضات واألجنة 1.

.يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 2.

: -تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي
 
.وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية .أ
 

ويجب أخذ الشروط قبل  تحديد المنافذ التي يسمح بدخول الشحنة إلى السلطنة عن طريقها. ب
.االستيراد من دائرة الحجر البيطري

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي
خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.

94صفحة 



دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم التصريح1

95صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

68:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد الزواحف والبرمائيات:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات التي يتم من خاللها السماح لهم طلب ترخيص
بيطري إلستيراد الزواحف والبرمائيات، إذا كانت حيوانات مهددة باالنقراض يتطلب تصريح سايتس

من وزارة البيئة والشؤون المناخية

دائرة الحجر البيطري

A0901015:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا ومن ثم اخطار مقدم الطلب بالنتيجة 2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

:شروط الخدمة

على المتقدم بطلب ترخيص االستيراد أن يكون لديه سجل تجاري مضاف به نشاط استيراد الحيوانات
(و يستثنى من ذلك في حال االستيراد بصفة شخصية  )الحية 

1.

يجب تقديم رسالة عدم ممانعة من وزارة البيئة و الشؤون المناخية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص
االستيراد

2.

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 3.

ال يسمح حاليا باستيراد الثعابين بجميع أنواعها 4.

96صفحة 



اصدار التصريح الكترونيا 5.

تتم الموافقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية للتأكد من قائمة حظر الحيوانات المهددة باالنقراض أو
الممنوع استيرادها

6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2004قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

شهادة عدم ممانعة من وزارة البيئة والشؤون المناخية لبعض األصناف من الزواحف والبرمائيات 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم التصريح1

97صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

67:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد الخيول:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لألفراد والشركات  والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب ترخيص
بيطري إلستيراد الخيول

دائرة الحجر البيطري

A0901006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

تقديم  استمارة نتيجة فحوصات الخيل إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية دائرة الحجر البيطري مع استمارة
(تحصينات الخيل، جواز الخيل )طلب استيراد خيول باإلضافة إلى نسخه من مستندات تسجيل الخيول 

1.

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام البيان الجمركي 2.

تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا ومن ثم اخطار مقدم الطلب بالنتيجة 3.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 4.

:شروط الخدمة

يجب الحصول على تصريح استيراد مسبق من دائرة الصحة البيطرية بوزارة الزراعة و الثروة السمكية وذلك
قبل مغادرة الشاحنة بلد التصدير

1.

يسمح باستيراد الخيول من الدول التي يسمح بدخول خيولها إلى دول االتحاد األوربي فقط 2.

للحصول على ترخيص االستيراد يجب ان تخضع الخيول لفحوصات الدم قبل التصدير بواحد وعشرين يوما
وآن تكون النتيجة سلبية

3.

98صفحة 



دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 5.

اصدار التصريح الكترونيا 6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2004قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من جواز سفر الخيل 1.

نسخة من التحصينات 2.

نسخة من الفحوصات الطبية ونتيجة الفحص 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم التصريح1

99صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

70:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد الطيور الداجنة:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خاللها السماح لهم بإستيراد الطيور الداجنة

دائرة الحجر البيطري

A0901010:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام البيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

:شروط الخدمة

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 1.

.على المتقدم بطلب ترخيص االستيراد أن يكون لديه سجل تجاري مضاف به نشاط إستيراد الطيور الحية 2.

: -تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي
.وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية- أ 

.تحديد المنافذ التي يسمح بدخول الشحنة إلى السلطنة عن طريقها- ب 

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي 
.خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.

100صفحة 



اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000 طير20رسوم إصدار ألكثر من 1

لاير عماني10.000 طير20رسوم إصدار ألقل من 2

101صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

102:رقم الخدمة

طلب شهادة صحية بيطرية لتصدير الخيول:اسم الخدمة

قسم الحجر البيطري

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لألفراد والشركات التي يتم من خاللها السماح لهم طلب شهادة صحية
بيطرية لتصدير الخيول، حيث يتم تصديرها في المراكز الحدودية

دائرة الحجر البيطري

A0901014:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

غير محددة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم صاحب الطلب بتعبئة استمارة الطلب و تقديم المستندات و الوثائق الخاصة بالخيل 1.

فحص االرسالية من قبل الطبيب البيطري 2.

فحص االرسالية مخبريا في بعض الحاالت 3.

(2009/135)تحصيل الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم  4.

حجر الحيوان حسب الفترة القانونية 5.

إصدار الشهادة الصحية البيطرية لتصدير الخيول 6.

:شروط الخدمة

إجراء فحوصات ألمراض معينة 1.

التحصينات المطلوبة من الجهة المختصة  2.

تصريح االستيراد من الدولة المستوردة 3.

102صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

جواز سفر الخيل 1.

كشف الفحوصات الطبية للخيل 2.

دفتر التحصينات 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000اصدار الشهادة الصحية البيطرية1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

71:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد المخلفات واألدوات الحيوانية:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب ترخيص بيطري
الستيراد المخلفات واألدوات الحيوانية

دائرة الحجر البيطري

A0901004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق نظام البيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

:شروط الخدمة

على المتقدم بطلب ترخيص االستيراد أن يكون لديه سجل تجاري مضاف به نشاط استيراد المخلفات
.واألدوات الحيواينة

1.

.يجب الحصول على ترخيص االستيراد  قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 2.

: -تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي
.وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية- أ 

.تحديد المنافذ التي يسمح بدخول الشحنة إلى السلطنة عن طريقها- ب 

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي 
خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.

104صفحة 



اصدار التصريح الكترونيا 5.

الموافقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية للتأكد من قائمة حظر الحيوانات القابلة لالنقراض او الممنوع
استيرادها

6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(بعض األصناف  )موافقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية  1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم التصريح1

105صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

64:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد األدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية:اسم الخدمة
البيطرية

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خاللها السماح لهم  باستيراد األدوية واللقاحات
البيطرية

دائرة الحجر البيطري

A0901008:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:شروط الخدمة

يجب إرفـاق نسخـة من النشرات الطـبية من مـنتج العقار أو اللقاح 1.

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 2.

يلتزم المستورد بتوفير أي معلومات تطلبها السلطات البيطرية عن العقار أو اللقاح المستورد من المنتج
.على أن يتم إرسالها مباشرة من المنتج إلى السلطات البيطرية

3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

موافقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية للمطهرات والمعدات الكيميائية 1.

النشرة الدوائية لكل دواء 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رسوم الترخيص1

107صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

72:رقم الخدمة

عدا بيض)طلب ترخيص بيطري الستيراد المنتجات ذات األصل الحيواني :اسم الخدمة
(المائدة والتفريخ

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب ترخيص بيطري
عدا بيض المائدة)الستيراد المنتجات ذات األصل الحيواني الستيراد حليب، البان، اجبان ولحوم 

(والتفريخ

دائرة الحجر البيطري

A0901003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام البيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:شروط الخدمة

يجب التقدم بطلب تصريح االستيراد قبل اإلرسالية من بلد التصدير 1.

منع دخول األمراض الوبائية والمعدية إلى): تحتفظ الوزارة بالحـق في وضع أي شرط تراها ضرورياً بهدف
(السلطنة وحماية اإلنسان من األمراض الناتجة من الغذاء

2.

.للوزارة الحـق في رفض إصدار الترخيص أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل 3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000مايزيد عن الف كيلو جرام1

لاير عماني5.000من كيلو جرام الى الف كيلو جرام2
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

73:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد بيض المائدة والتفريخ:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

طلب ترخيص بيطري يقدم  للشركات  فقط إلستيراد بيض المائدة وبيض التفريخ

دائرة الحجر البيطري

A0901002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق النظام البيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:شروط الخدمة

التفريخ/سجل تجاري مضاف به نشاط استيراد بيض المائدة 1.

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 2.

منع دخول األمراض الوبائية والمعدية إلى: تحتفظ الوزارة بالحـق في وضع أي شرط تراها ضرورياً بهدف
.السلطنة وحماية اإلنسان من األمراض الناتجة من الغذاء

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي 
خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000 بيضة360لكل كارتون سعة 1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

66:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد الحيوانات والطيور البرية:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لألفراد و الشركات إلستيراد الحيوانات والطيور البرية و طيور الزينة و
كذلك ال يشمل هذا الترخيص حيوانات. يشمل هذا الترخيص جميع أنواع الحيوانات ماعدا القرود 

.(الماعز، األبقار، األغنام)المزارع 

دائرة الحجر البيطري

A0901007:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا ومن ثم اخطار مقدم الطلب بالنتيجة 2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

:شروط الخدمة

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 1.

يجب تقديم رسالة عدم ممانعة من وزارة البيئة والشؤون المناخية لألنواع المهددة باالنقراض عند التقدم
بطلب إصدار ترخيص االستيراد

2.

تحتفظ الوزارة بالحق في وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية وكذلك تحديد المنافذ التي يسمح بدخول 
الحيوانات إلى السلطنة عن طريقها لمنع تسرب أي أمراض وبائية أو معدية أو حاالت التلوث اإلشعاعي أو

الكيماوي

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي 
خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.

112صفحة 



دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2004قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

من بلد (سايتس)شهادة اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والطيور البرية 
التصدير أو موافقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية

1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رأس ( 20)رسوم تصريح استيراد اكثر من 1

لاير عماني10.000رأس (20-1)رسوم تصريح استيراد من2
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

62:رقم الخدمة

(األغنام والماعز)طلب تصريح  بيطري الستيراد الحيوانات الحية :اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة  والتي يتم من خاللها السماح لهم طلب تصريح صحي بيطري إلستيراد
، والذكور المخصية من خارج السلطنة(األغنام والماعز)الحيوانات الحية 

دائرة الحجر البيطري

A0901009:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب الكترونيا في نظام البيان الجمركي 1.

:شروط الخدمة

.يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 1.

.سوف يتم تطبيق شروط خاصة طبقاً لنوع الحيوان وغرض االستيراد وبلد التصدير  2.

 ساعة من موعد48يجب على المستورد إخطار سلطات الحجر البيطري بمنفذ الوصول بمدة ال تقل عن  
.وصول شحنة الحيوانات

3.

: -تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي 
a. وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية.
b. تحديد المنافذ التي يسمح بدخول الحيوانات إلى السلطنة عن طريقها.
c. الخ…لمنع تسرب أي أمراض وبائية أو معدية أو حاالت التلوث اإلشعاعي أو الكيماوي.

4.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي 
.خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

5.
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اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(اكثر من مائة راس)رسوم تصريح 1

لاير عماني2.000(من راس الى مائة راس)رسوم تصريح 2
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

63:رقم الخدمة

طلب تصريح  بيطري الستيراد علف حيواني:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات واالفراد والتي يتم من خاللها السماح لهم طلب ترخيص صحي
بيطري إلستيراد علف حيواني، لألعالف المركزة والمخلوطة فقط

دائرة الحجر البيطري

A0901013:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

:شروط الخدمة

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 1.

: -تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي
a. وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية.
b. تحديد المنافذ التي يسمح بدخول الشحنة إلى السلطنة عن طريقها.

لمنع تسرب أي أمراض وبائية أو معدية أو حاالت التلوث اإلشعاعي أو الكيماوي

2.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي
خطورة على الصحة البشرية أو الحيوانية من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

3.
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دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحه التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من شهادة تحليل  1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رسوم التصريح1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

89:رقم الخدمة

طلب شهادة صحية بيطرية لتصدير المنتجات الحيوانية:اسم الخدمة

قسم الحجر البيطري

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات ولألفراد التي يتم من خاللها السماح لهم لتصدير
المنتجات الحيوانية

دائرة الحجر البيطري

A0901016:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

غير محددة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم طلب شهادة صحية بيطرية الى مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي 1.

فحص االرسالية من قبل الطبيب البيطري 2.

فحص االرسالية مخبريا في بعض الحاالت 3.

في حال الموافقة إصدار الشهادة الصحية البيطرية لتصدير المنتجات الحيوانية 4.

(2009/135)تحصيل الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم  5.

:شروط الخدمة

احضار الشحنة للتفتيش 1.

تقديم الطلب وفق النموذج المعد لهاذا الغرض 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تصريح اإلستيراد للدول المستقبلة للشحنة  1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني40.000رسوم فحص بيض المائدة كحد اقصى1

لاير عماني0.100 بيضة360رسوم فحص بيض المائدة لكل كرتون سعة 2

لاير عماني10.000(لالرسالية الواحدة)رسوم فحص بيض التفريخ 3

لاير عماني100.000رسوم فحص اللحوم وااللبان ومنتجاتها بحد أقصى4

لاير عماني5.000رسوم فحص اللحوم وااللبان ومنتجاتها من كيلو الى الف كيلو جرام5

لاير عماني5.000اصدار الشهادة الصحية البيطرية6
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

100:رقم الخدمة

طلب ترخيص حدائق الحيوانات:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خاللها السماح بترخيص حدائق الحيوانات

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0701002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم25

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية يجب على المستثمر دفع
رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة الزراعة والثروة السمكية أو

.في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

1.

الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، بلدية مسقط، 
.بلدية صحار أو بلدية ظفار

2.

.ان يحاط الموقع بسور بطريقة محكمة 3.

.توفر اإلشراف الصحي بوجود طبيب بيطري مرخص له من قبل الوحدة المختصة 4.

عدم السماح بإخراج اي حيوانات او طيور حية من الموقع بعد دخولها ألي غرض إال بعد موافقة الوحدة 
.المختصة

5.

.ان تتوفر سجالت توضح حركة الحيوانات واإلجراءات الصحية المطبقة داخل الموقع 6.

.ان يرفع تقرير شهري إلى المديرية العامة للثروة الحيوانية 7.

.تطبيق مبدأ األمن الحيوي 8.
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تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

يحول الطلب إلى المديرية العامة للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني لدراسة الجدوى االقتصادية وإبداء
الرأي

3.

دفع رسوم مساهمة الصندوق التنمية الزراعية والسمكية 4.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من بطاقة حيازة زراعية  1.

ملكية األرض 2.

(ان وجد)عقد ايجار   3.

موافقة بيئية 4.

موافقة بلدية 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة االولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000رسوم اإلصدار او التجديد6

لاير عماني0.200رسوم الطلب7
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

42:رقم الخدمة

طلب تأهيل حظائر دواجن:اسم الخدمة

قسم االرشاد الحيواني

:وصف الخدمة

خدمة مقدمة للمواطن المهتم بتربية الدواجن  وهي عبارة عن مبلغ دعم يقدم للمربي
( لاير لحظائر الدواجن200)

دائرة االرشاد واالنتاج الحيواني

A0601001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

أن تتناسب أعداد وأنواع الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة 1.

تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض 2.

.3 سنوات5أال يكون قد حصل على نفس الخدمة خالل  

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة 
وسهلة الصرف

4.

أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء  5.

أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها 6.

.7 طائر200ان ال يقل عدد الدواجن عن  

تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خالل
كما تعطى األولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو. أفراد أسرته

.مربي الحيوانات اآلخرين

8.

فيه بالمحافظة على المعدات-ان يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد 
والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

9.

.للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إذا خالف هذا الشرط 10.

 اشهر النجاز3في حالة الموافقة على طلب مقدم الطلب  وابرام العقد يتم االتفاق على مدة التقل عن 
العمل  واذا لم ينجز العمل تسحب الموافقة عليه

11.
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 اشهر وحسب توفر الموازنات المالية4-6

:مراحل الخدمة

يتقدم المواطن بالطلب إلى دائرة التنمية الزراعية في المحافظات التابع لها 1.

بعد استيفاء شروط طلب تتم معاينة فنية للموقع 2.

دائرة التنمية الزراعية في/ في حالة استيفاء شروط التأهيل يتم ادراج الطلب في قائمة الطلبات في مركز
المحافظة

3.

عند توفر المخصصات المالية يتم اخطار صاحب الطلب بتنفيذ تأهيل الحظيرة ويوثق ذلك بعقد رسمي بين
صاحب الطلب والوزارة

4.

.5 أشهر3يعطي مهلة تنفيذ مدة ال تتعدى 

يتم معاينة الحظيرة بعد التأهيل 6.

اصدار شهادة إتمام العمل لصاحب الطلب واخطاره بذلك 7.

في حالة الـتأهيل حسب الشروط والمواصفات المطلوبة ترسل المعاملة لمديرية الشؤون المالية والمشاريع
للصرف

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة االستمارة الطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

نسخة من بطاقة الحيازة الزراعية 3.

(ان وجد)ملكية او عقد ايجار لألرض  4.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

60:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد األبقار:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات واألفراد والتي يتم من خاللها السماح لهم طلب ترخيص بيطري
إلستيراد االبقار

دائرة الحجر البيطري

A0901011:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

:شروط الخدمة

.يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير  1.

سوف يتم تطبيق شروط خاصة طبقاً لنوع الحيوان وغرض االستيراد وبلد التصدير 2.

 ساعة من موعد48يجب على المستورد إخطار سلطات الحجر البيطري بمنفذ الوصول بمدة ال تقل عن  
.وصول شحنة الحيوانات

3.

وكذلك تحديد المنافذ التي يسمح بدخول، تحتفظ الوزارة بالحق في وضع أي شروط إضافية تراها ضرورية 
الحيوانات إلى السلطنة عن طريقها لمنع تسرب أي أمراض وبائية أو معدية أو حاالت التلوث اإلشعاعي أو

الكيماوي

4.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي
.خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

5.
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موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا عن طريق النظام بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000ما يزيد عن خمسة رؤوس1

لاير عماني2.000من رأس الى خمسة رؤوس2
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

90:رقم الخدمة

ترخيص العيادات البيطرية الخاصة:اسم الخدمة

قسم الخدمات البيطرية الخاصة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات والتي يتم من خاللها السماح لهم بالحصول على
ترخيص عيادة بيطرية لمزاولة مهنة طبيب بيطري

دائرة الصحة الحيوانية

A1001002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

أن يبعد موقع العيادة عن أماكن العبادة أو التربية والتعليم أو المطاعم او البيوت بمسافة ال تقل عن 
خمسين متراً

1.

أن تكون مساحة األرض المقامة عليها العيادة مناسبة والمباني صالحة لالستعمال البيطري 2.

أن تكون أرضية العيادة مغطاة ببالط أو بمادة يسهل تنظيفها  3.

أن تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق 4.

أن تكون بها غرفة ألجراء العمليات الجراحية ومكان خاص الستقبال وعالج الحيوان وحوض للغسيل 5.

أن تكون بها غرفة مبردة لحفظ األدوية البيطرية والمواد المستعملة في العالج 6.

أن تتوفر فيها األجهزة والمعدات واألدوات الطبية 7.

وجود طبيب بيطري يعمل في العيادة 8.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

9.
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:مراحل الخدمة

تقوم الشركة  بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 1.

تتولى جهة االختصاص معاينة الموقع للتأكد من توافر الشروط الالزمة إلنشاء العيادة البيطرية الخاصة،
ولجهة االختصاص أبداء مالحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى استكمال ما لم يتوفر من هذه الشروط

2.

تتم معاينة العيادة البيطرية أوليا ًوالتأكد من الموقع ومساحة األرض 3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

37/97قرار وزاري بإنشاء العيادات البيطرية الخاصةقرار وزاري 1

33/98قرار وزاري بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري واألعمال المساعدة لهاقرار وزاري 2

 بشأن شروط مزاولة مهنة الطب98 / 33قرار وزاري بتعديل القرار الوزاري رقم قرار وزاري
البيطري واألعمال المساعدة لها

93/2010 3

  بشأن إنشاء العيادات البيطرية97 / 37قرار وزاري بتعديل القرار الوزاري رقم قرار وزاري
الخاصة

94/2010 4

مرسوم
سلطاني

22/2017قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

عقد اإليجار أو ملكية األرض مع الكروكي 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000رسوم إنشاء أو تجديد عيادة بيطرية خاصة6
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

111:رقم الخدمة

المساعد)طلب ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري واالعمال المساعدة لها :اسم الخدمة
(الممرض البيطري– البيطري 

قسم الخدمات البيطرية الخاصة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لمالك عيادة بيطرية والتي يتم من خاللها السماح ان يستقدم طبيب
بيطري مختص لمزاولة المهنة في السلطنة

دائرة الصحة الحيوانية

A1001001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعات3-5

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب إلى ديوان عام الوزارة بدائرة الصحة الحيوانية 1.

.دراسة الطلب والتحقق ومن ثم اصدار رسالة لمن يهمه االمر  للحصول على تأشيرة 2.

:شروط الخدمة

يكون الطلب لغير العماني بواسطة مؤسسة مرخص لها بإنشاء عيادة بيطرية خاصة  1.

يجب أن تكون كل المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على الترخيص معتمدة ومصدق عليها من 
الخارجية ومن سفارة سلطنة عمان

2.

شروط الحصول على مزاولة مهنة الطب واالعمال المساعدة لها ان يعمل الطبيب والمساعد في أماكن
.مزارع خاصة- مزارع الدواجن - مستودع بيطري- صيدلية بيطرية -  عيادة بيطرية: العمل التالية

3.

-حضور الطبيب أو المساعد شخصياً مع رسالة بالتجديد من المؤسسة : يجب عند التجديد االلتزام ب
صورة من البطاقة الشخصية وجواز -(غير منتهي)ترخيص العيادة البيطرية -ترخيص مزاولة المهنة المنتهي 

يتم دفع الرسوم بالبطاقة البنكية- صور شخصية ملونة وحديثة - السفر 

4.

 سنوات والممرض البيطري يجب ان4 سنوات ومساعد الطبيب البيطري 5خبرة بالنسبة للطبيب البيطري  
يكون عماني الجنسية

5.
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دفع رسوم االختبار 3.

يخضع مقدم الطلب الختبار نظري وشفوي 4.

يصدر الترخيص في حالة النجاح 5.

.اذا لم يوفق في االختبار يعاد االختبار مرة واحدة فقط مع دفع الرسوم 6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

33/98قرار وزاري بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري واألعمال المساعدة لهاقرار وزاري 1

 بشأن شروط مزاولة مهنة الطب98 / 33قرار وزاري بتعديل القرار الوزاري رقم قرار وزاري
البيطري واألعمال المساعدة لها

93/2010 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها بالنسبة للطبيب البيطري  1.

خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل على أال تقل عن سنة بالنسبة للعماني وخمس سنوات بالنسبة لغير 
العماني

2.

ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري من بلده أو إي بلد آخر عمل فيها، أو شهادة من المجلس البيطري أو نقابة
االطباء البيطريين بالنسبة لغير العمانيين

3.

من بلده او بلد أخر عمل فيها بالنسبة لغير (صادرة من جهة آمنيه)شهادة عدم محكومية أو حسن سير وسلوك 
العمانيين

4.

صورة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة لغير العمانيين 5.

صورتين شخصيتين بالنسبة لغير العمانيين 6.

شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها بالنسبة للمساعد البيطري 7.

.بالنسبة للممرض البيطري شهادة اإلعدادية 8.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000(سنويا )رسوم تجديد ترخيص لممرض بيطري 1

لاير عماني10.000رسوم ترخيص لممرض بيطري2

لاير عماني10.000(سنويا )رسوم تجديد ترخيص مساعد طبيب بيطري 3

لاير عماني15.000(سنويا  )رسوم تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري 4

لاير عماني20.000رسوم ترخيص لمساعد طبيب بيطري5

لاير عماني25.000رسوم ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري6

لاير عماني30.000مساعد طبيب بيطري/ رسوم إعادة مقابلة واختبار الطبيب البيطري7

لاير عماني30.000مساعد طبيب بيطري/ رسوم مقابلة واختبار الطبيب البيطري8
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

22/2017قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية 3
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

61:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد الكالب والقطط:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لألفراد والشركات والمؤسسات والتي يتم من خاللها السماح لهم بطلب
ترخيص بيطري إلستيراد الكالب والقطط

دائرة الحجر البيطري

A0901001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

يجب  الحصول على ترخيص االستيراد  قبل وصول الكلب أو القط 1.

.لن يسمح بدخول الكالب أو القطط التي يقل عمرها عن أربعة اشهر إلى السلطنة 2.

لن يتم إصدار ترخيص استيراد إال بعد استيفاء جميع الشروط المذكورة أعاله  3.

يجب أن يكون الكلب أو القط مصحوب بشهادة صحية بيطرية حكومية أصلية وشهادة تحصين ضد داء الكلب
مرفق بـها ملصق اللقاح الذي يوضح رقم التشغيل، تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية، اسم الشركة المنتجة

والبلد المنتجة للحصول على شهادة إفراج

4.

يجب أن يتم تحصين الكلب أو القط قبل الوصول بشهر على األقل وأال يكون قد مر أكثر من سنة على تاريخ
.هذا التحصين عند الوصول في حالة جرعة التحصين األولى

5.

يجب أن يتم تسجيل جميع الكالب والقطط بعد دخول السلطنة في المحجر البيطري بالرسيل أو مطار 
.مسقط الدولي

6.

.تحتفظ وزارة الزراعة والثروة السمكية بالحق في إصدار أو رفض إصدار أي ترخيص 7.
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:مراحل الخدمة

يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق نظام بيان الجمركي 1.

اخطار مقدم الطلب بالنتيجة/ تقوم دائرة الحجر البيطري بدراسة ومراجعة الطلب الكترونيا  2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية 3.

دفع الرسوم الكترونيا بعد موافقة الوزارة 4.

اصدار التصريح الكترونيا 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني20.000رسوم التصريح1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

170:رقم الخدمة

طلب تأهيل حظائر ماشية:اسم الخدمة

قسم االرشاد الحيواني

:وصف الخدمة

 لاير600)خدمة مقدمة للمواطن المهتم بتربية الماشية  وهي عبارة عن مبلغ دعم يقدم للمربي 
(لحظائر االبقار والماعز 

دائرة االرشاد واالنتاج الحيواني

A0601002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 اشهر على حسب توفر المخصصات المالية4-6

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات5يستطيع العميل طلب هذه الخدمة مرة واحدة كل 

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض  1.

.2 سنوات5أال يكون قد حصل على نفس الخدمة خالل 

أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة  3.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة
وسهلة الصرف

4.

أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء  5.

أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها 6.

.7 رؤوس5 رأس واالبقار عن 50ان ال يقل عدد األغنام عن  

تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خالل
كما تعطى األولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو. أفراد أسرته

.مربي الحيوانات اآلخرين

8.

فيه بالمحافظة على المعدات-أن يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد  
والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

9.

.للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إذا خالف هذا الشرط 10.
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:مراحل الخدمة

يتقدم المواطن بالطلب إلى دائرة التنمية الزراعية في المحافظات التابع لها 1.

بعد استيفاء شروط طلب تتم معاينة فنية للموقع 2.

دائرة التنمية الزراعية في/ في حالة استيفاء شروط التأهيل يتم ادراج الطلب في قائمة الطلبات في مركز
المحافظة

3.

عند توفر المخصصات المالية يتم اخطار صاحب الطلب بتنفيذ تأهيل الحظيرة ويوثق ذلك بعقد رسمي بين
صاحب الطلب والوزارة

4.

.5 أشهر3يعطي مهلة تنفيذ مدة ال تتعدى 

يتم معاينة الحظيرة بعد التأهيل 6.

اصدار شهادة إتمام العمل لصاحب الطلب واخطاره بذلك 7.

في حالة الـتأهيل حسب الشروط والمواصفات المطلوبة ترسل المعاملة لمديرية الشؤون المالية والمشاريع
للصرف

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب 1.

بطاقة شخصية 2.

بطاقة حيازة حيوانية  3.

(ان وجد)ملكية او عقد ايجار لألرض   4.
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192:رقم الخدمة

طلب ترخيص صيدلية بيطرية:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات والمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم
بالحصول على ترخيص انشاء صيدلية بيطرية  على ان يكون  المكان المخصص والمهيأ لبيع أو

توزيع المستحضرات واالدوات البيطرية بالتجزئة

AN1001004:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

أن يكتب اسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابتها أيضا
.باللغة اإلنجليزية

1.

.أن تقع في الدور األرضي من المبنى 2.

.أال تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرين مترا مربعا 3.

.أن تكون واجهتها الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس ومطلة على الطريق 4.

أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة لالحتراق حسب شروط
.السالمة التي تقررها اإلدارة العامة للدفاع المدني

5.

.أن تتوفر الوسائل الالزمة لتوصيل المياه النقية مع حوض للغسيل 6.

.أن تغطى األرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البالط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي 7.

.أن تدهن الجدران واألسقف من الداخل بطالء الزيت أو ما يماثله على ان يعاد الدهان كلما دعت الضرورة 8.

أن يكون كل من الطالء واالضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على أال تزيد درجة الحرارة في الداخل على
.درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة (24)

9.

أن تتوفر الوسائل الالزمة لإلطفاء حسب تعليمات األمن والسالمة من اإلدارة العامة للدفاع المدني وكذلك
.توفير وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات

10.

أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ األدوية والمواد السامة طبقاً للتعليمات المدونة عليها أو
.المرافقة لها ووفقاً لدستور األدوية العالمي المعترف بها بشكل يكفل حمايتها من التلف والتلوث

11.

 أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية  في حالة وجوده  منفصالً تماماً عن الجزء
المخصص للبيع، وعليه الفتة تفيد ذلك باللغتين العربية واإلنجليزية على أن يتم توفير المعدات

12.

أن يخصص دوالب محكم اإلغالق لحفظ السموم ودوالب آخر محكم اإلغالق لحفظ األدوية الحاوية على
.مواد مخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية ونفسية ، على أن يكون كل منهما غير ظاهر للجمهور

13.

وثالجة أخرى في حالة ( درجة مئوية8-2)أن توجد ثالجة مناسبة لحفظ األدوية التي تحتاج إلى تبريد 
في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد (األقل من درجة الصفر المئوي)وجود أدوية تحتاج للتبريد الشديد 

شديد

14.

.وضع المعروضات بشكل مرتب  15.

.حفظ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة في مكان أو دوالب منفصل له تهوية خارجية 16.

وضع األدوية التالفة أو المنتهية المفعول في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين
.العربية واإلنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثالثة أشهر على األكثر إلى الجهة المختصة

17.

يجب وضع الترخيص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدالني المسئول عنها في مكان ظاهر
.بالصيدلية

18.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

19.

وجود طبيب بيطري يعمل في الصيدلية البيطرية 20.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

قسم الخدمات البيطرية الخاصة

دائرة الصحة الحيوانية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المواطن بتقديم الطلب الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 1.

استالم الطلب الكترونيا والتحقق من متطلبات الخدمة من قبل دائرة الثروة الحيوانية 2.

تحديد موعد لمعاينة الموقع فنيا من قبل المختصين 3.

(اخطار المواطن بالموافقة الكترونيا)موافقة الكترونية للطلب  4.

اصدار الترخيص الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

22/2017قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ترخيص االمن والسالمة 1.

الترخيص البلدي  2.
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193:رقم الخدمة

ترخيص مختبر تحاليل بيطرية:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات والمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم
بالحصول على ترخيص انشاء مختبر تحاليل بيطرية وان يكون  ترخيص المكان المخصص إلجراء

التحاليل البيطرية والفحوصات لجميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات االصل الحيواني
.واألعالف

AN1001005:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

1.

.وجود سجالت للتسجيل المستمر لكافة العينات و العمليات والحوادث التي تتم بالمختبر 2.

.يجب وضع الترخيص الخاص بالمختبر والطبيب البيطري المسئول عنها في مكان ظاهر بالمختبر 3.

عدم السماح لدخول العاملين اإلداريين إلى مكان العمل أو العكس إال بعد اتخاذ اإلجراءات االحتياطية من
.التعقيم والتنظيف

4.

.وجود إرشادات بالتعليمات الضرورية لتجهيز العينات قبل إرسالها للمختبر 5.

.أن يتم فتح العينات بواسطة الطاقم المدرب من العاملين بالمختبر 6.

.أن ال يتم نقل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إال بتصريح كتابي مفصل 7.

.ضرورة وجود مواصفة قياسية لإلجراءات العملية المنفذة في جميع أقسام المختبر 8.

.أن يكون الموقع بعيداً عن أي مصدر يشكل خطراً لنشوب حريق 9.

.(.....االستقبال. اإلدارة)أن يكون مكان العمل منفصالً عن النشاطات األخرى  10.

أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة لالحتراق حسب شروط
.السالمة التي تقررها اإلدارة العامة للدفاع المدني

11.

أن تتوفر الوسائل الالزمة لتوصيل المياه النقية والكهرباء وأن يكون الصرف الصحي بمخرج منفصل عن مخرج
.الصرف الصحي للبناية

12.

.أن تتوفر الوسائل الالزمة لإلطفاء حسب تعليمات األمن والسالمة من اإلدارة العامة للدفاع المدني 13.

أن تغطي األرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البالط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي
.وسهلة التنظيف

14.

.عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات 15.

.توفر إمكانيات تعقيم مياه الصرف الصحي 16.

.وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر 17.

 أو ما يعادلها للمختبرات من المستوى الثانيHEPAتنقية الهواء الداخل والخارج بواسطة مرشحات نوعية 
.والثالث والرابع من الحماية الحيوية

18.

.توفر إمكانية اإلغالق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير 19.

.وجود نظام آلي إلمدادات الهواء ومزود نظم أمن لألعطال 20.

.وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات 21.

.1/2/3وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة  22.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

قسم الخدمات البيطرية الخاصة

دائرة الصحة الحيوانية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يقوم المواطن بتقديم الطلب الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة 1.

استالم الطلب الكترونيا والتحقق من متطلبات الخدمة من قبل دائرة الثروة الحيوانية 2.

تحديد موعد لمعاينة الموقع فنيا من قبل المختصين 3.

(اخطار المواطن بالموافقة الكترونيا)موافقة الكترونية للطلب  4.

اصدار ترخيص انشاء مختبر تحاليل بيطرية الكترونيا 5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ترخيص االمن والسالمة 1.

الترخيص البلدي 2.

.أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرًة 23.

.أن يجهز المختبر من حيث الحماية الحيوية طبقا للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها 24.

.أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران 25.

.أال تستخدم مالبس المختبر الواقية خارج المختبر 26.

.الخ...وجود موظف مسئول لمنع و احتواء أي تسرب بيولوجي أو إشعاعي  27.

.إجراء برنامج تدريبي لطقم العاملين على االحتياجات واالحتياطات المطلوبة بالمختبر 28.

.وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب 29.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

22/2017قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية 1

اسم المرفق

3.

4.

5.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

91:رقم الخدمة

طلب ترخيص استغالل اللبان:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة لمن يرغب في استغالل اللبان

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0501003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسبوع2 – 1

:صالحية مخرجات الخدمة

الصالحية حسب دراسة وقرار لجنة ادارة الثروة الحيوانية والمراعي

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة خطية بالطلب 1.

دفع الرسوم الطلب 2.

التحقق من الطلب 3.

موافقة لجنة إدارة الثروة الحيوانية والمراعي 4.

دفع رسوم اإلصدار 5.

اصدار الترخيص 6.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

. سنة18أن يكون المتقدم عماني الجنسية وال يقل عمره عن  1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

اسم المرفق

تقديم استمارة الطلب 1.

(لالفراد)نسخة من البطاقة الشخصية  2.

(للشركات )نسخة من السجل التجاري  3.

موافقات جهات اخرى خارجية ذات العالقة 4.

موافقة اللجنة 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب1

لاير عماني20.000رسوم االصدار والتجديد2
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

224:رقم الخدمة

طلب ترقيم الحيوانات:اسم الخدمة

قسم الخدمات العالجية

:وصف الخدمة

.يتم تقديم هذه الخدمة لمالك اإلبل العمانية لترقيم حيواناتهم

دائرة الصحة الحيوانية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يومين

:صالحية مخرجات الخدمة

الينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكاتب السند

األفراد•

:مراحل الخدمة

.يقوم مالك الحيوانات بالتوجه الى مركز أو دائرة التنمية الزراعية في المحافظات لسداد رسوم التسجيل  1.

.يتوجه مالك الحيوانات الى مكاتب سند الستخراج استمارة ادراج اإلبل ببرنامج الترقيم 2.

شريحة)يتوجه المالك الى العيادات الخاصة المرخصة لعملية ترقيم الحيوانات واستخراج البطاقة التعريفية
. رياالت لكل رأس10بمبلغ ال يزيد عن  (الكترونية 

3.

.اعتماد البطاقة التعريفية من العيادات البيطرية الحكومية 4.

:شروط الخدمة

.تقديم طلب استمارة ادراج اإلبل ببرنامج الترقيم من مراكز سند  1.

. خمسة رياالت في مراكز أو دوائر التنمية الزراعية بالمحافظات5سداد مبلغ   2.

.اعتماد البطاقة التعريفية من قبل العيادة البيطرية الحكومية بالوالية  3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار وزاري بإصدار الئحة تنظيم الترقيم االلكتروني لالبل العمانية في العياداتقرار وزاري
البيطرية الخاصة

189/2017 1

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم استمارة إدراج اإلبل ببرنامج الترقيم1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

94:رقم الخدمة

طلب ترخيص الرعي بالمراعي الطبيعية او المزروعة:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

تقدم هذه الخدمة بناء على طلب مجموعة من المواطنين والتي ترى الوزارة من خاللها السماح
لهم بترخيص الرعي بالمراعي الطبيعية او المزروعة

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0501001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسبوع2 – 1

:صالحية مخرجات الخدمة

الصالحية حسب دراسة وقرار لجنة ادارة الثروة الحيوانية والمراعي

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

يقوم المواطن بتقديم رسالة الطلب 1.

التحقق من صحة الطلب ومتطلبات الخدمة 2.

(لجنة إدارة الثروة الحيوانية و المراعي )موافقة اللجنة  3.

دفع المواطن الرسوم ومن ثم استالم الترخيص 4.

:شروط الخدمة

.1 سنة18ان يكون المقدم عماني الجنسية وال يقل عمره عن 

أن يكون لديه بطاقة حيازة للثروة الحيوانية 2.

أن يكون له سكن ثابت بالمنطقة الرعوية بالنسبة للمراعي الطبيعية 3.

أن يحمل الراعي الترخيص الصادر في هذا الشأن  4.

أن تكون أعداد الثروة الحيوانية في نطاق الحمولة الرعوية التي تحددها الوحدة المختصة 5.

تمنح هذه الخدمة للحيازة التي تزيد عن فدان واحد ومع ذلك يجوز للمديرية المختصة في الحاالت التي
مركز التنمية الزراعية/ تقدرها منح الخدمة للحيازة التي تقل مساحتها عن ذلك بناء على تقدير دائرة 

6.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية  1.

بطاقة حيازة حيوانية 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.200رسوم تقديم طلب1

لاير عماني0.500لكل رأس من اإلبل واألبقار2

لاير عماني0.200لكل رأس من المعز والضأن3
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225:رقم الخدمة

تسجيل العيادات البيطرية لترقيم الحيوانات:اسم الخدمة

قسم الخدمات العالجية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للعيادات البيطرية الخاصة والتي يتم من خاللها السماح لهم بالحصول
.على ترخيص ترقيم اإلبل

دائرة الصحة الحيوانية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

أسبوعين

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكاتب السند

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

.تقوم العيادة البيطرية بتقديم الطلب في مكاتب سند  1.

تتولى جهة االختصاص معاينة العيادة للتأكد من توفر مستلزمات الترقيم وبناء على توفر المعدات تقوم الجهة
.بإعطائها الموافقة المبدئية

2.

. خمسون رياال عمانيا ويتم اعتماد الموافقة النهائية50تقوم العيادة بسداد مبلغ   3.

.يتم ارسال اسم المستخدم والرقم السري للبريد االلكتروني للعيادة المعتمدة 4.

:شروط الخدمة

.تقديم طلب الى مراكز سند 1.

.أن تكون العيادة حاصلة على ترخيص عيادة بيطرية من دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة ساري المفعول 2.

أن يتوفر لدى العيادة متطلبات تشغيل األدوات والمعدات والشرائح االلكترونية والحاقن والماسح الضوئي 
(RFID Scanner ) قارئ للبيانات وحاسب آلي.

3.

خمسون رياال عمانيا نظير اصدار أو تجديد التصريح المنصوص عليه في الالئحة (50)سداد رسم مقداره 
ونظير حصولها على نظام التشغيل الموحد للتسجيل ونموذج البطاقة التعريفية وتكون مدة التصريح سنتين

.من تاريخ إصداره

4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار وزاري بإصدار الئحة تنظيم الترقيم االلكتروني لالبل العمانية في العياداتقرار وزاري
البيطرية الخاصة

189/2017 1

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني50.000رسوم اصدار او تجديد تصريح ترقيم1
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92:رقم الخدمة

طلب ترخيص االستثمار في منتجات المراعي واستخدام اراضيها:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات او للمواطنين والتي يتم من خاللها السماح لهم بترخيص
االستثمار في منتجات المراعي واستخدام أراضيها

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0501002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسابيع5 – 3

:صالحية مخرجات الخدمة

الصالحية حسب دراسة وقرار لجنة ادارة الثروة الحيوانية والمراعي

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم رسالة الطلب الى المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظات 1.

(تقرير معاينة )تقوم المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمعاينة الموقع والفحص  2.

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 3.

:شروط الخدمة

الحصول على موافقة الجهات واللجان المختصة 1.

تقديم الطلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق دراسة اولية للمشروع 2.

اعطاء األولوية في االستثمار ألبناء المنطقة، وفيما يختص بموضوع اللبان في محافظة ظفار تعطي األولوية
ألبناء المناطق التي تشتهر بإنتاج اللبان

3.

تمنح تراخيص االستثمار في البيئات النباتية التي تناسب كل منتج 4.

أال تؤثر هذه االستثمارات واالستخدامات على المراعي وحركة الحيوان والبيئات الطبيعية بالمنطقة  5.

التزام المستثمر بالتوصيات الفنية للوحدة المختصة 6.
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دفع الرسوم وإصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

بطاقة شخصية 1.

موافقات جهات اخرى خارجية ذات العالقة  2.

بطاقة حيازة حيوانية 3.

دراسة جدوى اقتصادي 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب1

لاير عماني25.000رسوم اإلصدار أو التجديد2
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177:رقم الخدمة

خدمة طلب ترخيص مزارع االنتاج الحيواني لتربية الدجاج الالحم:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

:تنقسم مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية إلى. تقدم الخدمة للشركات الراغبة في تربية الدواجن
(3000- 1501)وهي التي طاقتها االستيعابية : مزرعة إنتاجية صغيرة خاصة بصغار المربين. 1

.طائر من الدجاج الالحم
.طير من الدجاج الالحم (6000-3001)مزرعة إنتاجية صغيرة وهي التي طاقتها االستيعابية . 2
طير من الدجاج (10000 – 6001)مزرعة إنتاجية متوسطة وهي التي طاقتها االستيعابية . 3

.الالحم
-10001)مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في غير مخططات تجميعية وهي التي طاقتها االستيعابية . 4

.طير من الدجاج الالحم (20000
مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في المخططات التجميعية وهي التي طاقتها االستيعابية تزيد عن. 5

. ألف طير من الدجاج الالحم20
 طير أو أقل20)مزرعة إنتاجية صغيرة خاصة بصغار المربين وهي التي طاقتها االستيعابية على . 6
.من النعام (
.طير من النعام (30-21)مزرعة إنتاجية متوسطة وهي التي طاقتها االستيعابية . 7
(60-31)وهي التي طاقتها االستيعابية : مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في غير مخططات تجميعية. 8

.من النعام
وهي التي طاقتها االستيعابية تزيد عن: مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في المخططات التجميعية. 9

. طير من النعام60

A0601007:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

1.

أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات أو الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة  2.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة 
وسهلة الصرف

3.

ان يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء 4.

أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها  5.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 6.

طير وتربية ( أو أقل20)في حالة تربية طيور النعام ذات الطاقة االستيعابية الصغيرة الخاصة بصغار المربين 
يجب أن تبعد: طير (3000 - 1501)الدجاج الالحم ذات الطاقة االستيعابية الصغيرة الخاصة بصغار المربين 

 متر وعن أي مشروع دواجن من فئة500المزرعة عن الشارع العام وعن أقرب تجمع سكني بمسافة 
 كم وعن المشاريع الكبيرة2 كم وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة بمسافة 1صغار المربين 

. كم وذلك من جميع االتجاهات وأن تكون تحت اشراف طبيب بيطري5

7.

طير وتربية طيور النعام ذات (6000 - 3001)في حالة تربية الدجاج الالحم ذات الطاقة االستيعابية الصغيرة 
 متر500يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة : طير (30 - 21)الطاقة االستيعابية الصغيرة 

 كم وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة1وعن أقرب تجمع سكني بمسافة 
بصغار المربين، وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة بمسافة وعن فئة مشاريع الدواجن المتوسطة بمسافة

.وأن تكون تحت اشراف طبيب بيطري.  كم وذلك من جميع االتجاهات5 كم وعن المشاريع الكبيرة 2

8.

طير وتربية الدجاج الالحم ذات (60 - 31)في حالة تربية طيور النعام ذات الطاقة االستيعابية المتوسطة 
1يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة : طير (10000 - 6001)الطاقة االستيعابية المتوسطة 

 كم وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة1.5كم وعن أقرب تجمع سكني بمسافة 
كم وذلك من جميع2الخاصة بصغار المربين وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة بمسافة 

.وأن تكون تحت اشراف طبيب بيطري. االتجاهات

9.

150صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

قسم التراخيص

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(كبيرة ومتوسطة)دراسة جدوى اقتصادية للمشروع  1.

بطاقة حيازة الثروة الحيوانية صادرة من وزارة الزراعة والثروة السمكية 2.

ملكية او سند قانوني من وزارة اإلسكان 3.

من وزارة البلديات  مع الكروكي (ان وجد)ملكيه او عقد ايجار  4.

يجب أن ( ألف طير20 أالف إلى 10أكثر من )في حالة تربية الدجاج الالحم ذات الطاقة االستيعابية الكبيرة 
 كم وعن أي مشروع دواجن من3 كم وعن أقرب تجمع سكني 1تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة 

فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة بصغار المربين، وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة
( ألف طير20أكثر من )وإذا كانت الطاقة االستيعابية .  كم وذلك من جميع االتجاهات3والكبيرة بمسافة 

 كم وعن أي مشروع5 كم وعن أقرب تجمع سكني 5فيجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة 
دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة بصغار المربين، وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة

كما يجب وجود طبيب بيطري وفني إنتاج.  كم وذلك من جميع االتجاهات5والمتوسطة والكبيرة بمسافة 
.حيواني

10.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الكبيرة6

لاير عماني50.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية المتوسطة7

لاير عماني25.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الصغيرة8

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب9
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176:رقم الخدمة

ترخيص مزارع اإلنتاج الحيواني لتربية ماشية انتاج الحليب االبقار أوالماعز:اسم الخدمة
أوالضأن أواالبل أو الغزالن

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

:تنقسم مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية إلى. تقدم الخدمة للشركات الراغبة في تربية الماشية
وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على عشرين رأس من البقر أو:  مزرعة إنتاجية صغيرة .1

عشرة رؤوس من اإلبل أو مائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزالن وال تزيد على مائة رأس من
البقر أو خمسين رأس من اإلبل أو خمسمائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزالن

وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على طاقة المزارع الصغيرة وال: مزرعة إنتاجية متوسطة . 2
تزيد على خمسمائة رأس من البقر أو مائتين وخمسين رأسا من اإلبل أو ألف وخمسمائة من

المعز أو الضأن أو الغزالن
.وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على طاقة المزارع المتوسطة:  مزرعة إنتاجية كبيرة .3

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0601008:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض 1.

ان تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة 2.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة
وسهلة الصرف

3.

أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء 4.

أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها 5.

وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني 6.

تطبيق شروط األمن الحيوي 7.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

8.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 9.

153صفحة 



:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

يحول الطلب الى المديرية العام للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني بالوزارة لدراسة الجدوى االقتصادي
البداء الراي

3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

طلب الكتروني  1.

(كبيرة ومتوسطة)دراسة جدوى اقتصادية للمشروع  2.

بطاقة حيازة الثروة الحيوانية صادرة من وزارة الزراعة والثروة السمكية 3.

ملكية او عقد ايجار مع الكروكي 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الكبيرة6

لاير عماني50.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية المتوسطة7

لاير عماني25.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الصغيرة8

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب9

154صفحة 



رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

155صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

175:رقم الخدمة

ترخيص مزارع اإلنتاج الحيواني لتربية ماشية اللحم االبقار أوالضأن أوالماعز أو:اسم الخدمة
اإلبل أو الغزالن

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للشركات الراغبة في تربية الماشية األبقار أو الضأن والماعز والخيول واالبل والغزالن
:تنقسم مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية إلى. لغرض انتاج اللحم

وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على عشرين رأس من البقر أو:  مزرعة إنتاجية صغيرة .1
عشرة رؤوس من اإلبل أو مائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزالن وال تزيد على مائة رأس من

.البقر أو خمسين رأس من اإلبل أو خمسمائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزالن
وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على طاقة المزارع الصغيرة وال:  مزرعة إنتاجية متوسطة .2

تزيد على خمسمائة رأس من البقر أو مائتين وخمسين رأسا من اإلبل أو ألف وخمسمائة من
.المعز أو الضأن أو الغزالن

.وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على طاقة المزارع المتوسطة:  مزرعة إنتاجية كبيرة .3

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

AN0701001:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

1.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 2.

أن ينطبق المشروع مع االشتراطات الصحية الواردة في قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية  والئحته
.التنفيذية

3.

.أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات أو الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة  4.

تطبيق شروط األمن الحيوي  5.

ان توفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات للكهرباء 6.

.أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها 7.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة
.وسهلة الصرف

8.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

دراسة جدوى المشروع اقتصاديا وفنيا 2.

معاينة موقع المشروع 3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ملكية او سند قانوني من وزارة اإلسكان 1.

عقد ايجار 2.

موافقة بيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية 3.

موافقة بلدية 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الكبيرة6

لاير عماني50.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية المتوسطة7

لاير عماني25.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الصغيرة8

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب9

157صفحة 



رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

226:رقم الخدمة

طلب ترخيص مزارع اإلنتاج الحواني النتاج البيض المخصب:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للشركات الراغبة في انتاج البيض المخصب وتنقسم مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية
:إلى

.( ألف طير20أكثر من )مزرعة إنتاجية كبيرة لتربية أمهات الدواجن  .1
.( ألف طير20أكثر من )مزرعة إنتاجية كبيرة لتربية جدود الدواجن  .2

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

1.

.أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات أو الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة 2.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة
.وسهلة الصرف

3.

.أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء 4.

.أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها 5.

.وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني 6.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 7.

 كم وعن أي مشروع دواجن5 كم وعن أقرب تجمع سكني بمسافة 5تبعد عن الشارع العام بمسافة 
.(لألمهات) كم وذلك من جميع االتجاهات 5مسافة 

8.

كم وذلك من جميع10تبعد عن الشارع العام وعن التجمعات السكنية وعن أقرب مشروع دواجن مسافة 
.(للجدود الدواجن)االتجاهات 

9.

أن ينطبق المشروع مع االشتراطات الصحية الواردة في قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية والئحته
.التنفيذية

10.
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 يوم20

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

دراسة جدوى االقتصادية للمشروع 3.

دفع رسوم مساهمة التنمية الزراعية والسمكية 4.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

طلب إلكتروني 1.

دراسة جدوى االقتصادية للمشروع 2.

بطاقة حيازة الثروة الحيوانية 3.

ملكية أو عقد إيجار مع الكروكي 4.

(وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه-وزارة البيئة والشؤون المناخية )الحصول على موافقة الجهات المختصة  5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني50.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية متوسطة1

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 6

لاير عماني100.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الكبيرة7

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب8

لاير عماني25.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية صغيرة9

160صفحة 



رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

161صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

174:رقم الخدمة

ترخيص تصنيع االعالف الحيوانية:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي يتم من خاللها السماح بتصنيع األعالف الحيوانية

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0701005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

30

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة  بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

:شروط الخدمة

تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض 1.

(HACCP)توفر متطلبات نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر 2.

(G.M.P)توفر متطلبات التصنيع الجيد  3.

(C.A)تطبيق متطلبات لجنة دستور الغذاء  4.

تطبيق المواصفات والمعايير العمانية والخليجية والدولية 5.

الحصول علة موافقة الجهات المختصة 6.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

7.

اللتزام باللوائح الصادرة من وزارة الزراعية والثروة السمكية 8.
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يحول الطلب الى المديرية العام للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني بالوزارة لدراسة الجدوى االقتصادي
البداء الراي

3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005قرار بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

سند ملكية االرض أو عقد االيجار مع الكروكي 1.

بطاقة الحيازة الثروة الحيوانية 2.

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم التجديد6

لاير عماني0.200رسوم نموذج الطلب7

لاير عماني100.000رسوم اصدار الترخيص8
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172:رقم الخدمة

طلب تحديد موقع رعوي:اسم الخدمة

قسم تنمية الموارد الرعوية

:وصف الخدمة

تقدم هذه الخدمة بناء على طلب مجموعة من المواطنين والتي ترى الوزارة من خالل مسوحاتها
أن تكون مواقع رعوية ذات كثافة شجرية تسهم في توفير األعالف للثروة الحيوانية بالبالد

دائرة الموارد الرعوية

A0501005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 شهور5 – 3

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ تقديم رسالة رسمية الى دوائر  1.

المركز بالتحقق من متطلبات الخدمة/ تقوم الدائرة  2.

معاينة الموقع ان اليكون به مخططات اسكانية او اشغاالت أخرى مع اخذ موافقة وزارة اإلسكان 3.

يتم مخاطبة  وزارة اإلسكان للموافقة أو الرفض على الموقع المقترح 4.

ابالغ مقدم الطلب بالنتيجة 5.

:شروط الخدمة

وزارة اإلسكان  أن ال يكون الموقع به مخططات إسكانية او إشغاالت أخرى مع أخذ موافقة من 1.

المراعي الطبيعية التي تحددها الوحدة المختصة أثناء فترة.(أ): ال يجوز الرعي في المناطق التالية  
.المراعي المخصصة الجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالمراعي.(ب). حمايتها وصيانتها

2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3
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178:رقم الخدمة

طلب ترخيص مزارع االنتاج الحيواني النتاج بيض المائدة:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للشركات الراغبة في انتاج بيض المائدة وتنقسم مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية
:إلى

دجاجة (1800 - 501)طاقتها االستيعابية : (خاصة بصغار المربيين) مزرعة إنتاجية صغيرة  .1
.بياضة

.دجاجة بياضة (5000- 1801)الطاقة االستيعابية :  مزرعة إنتاجية صغيرة .2
.دجاجة بياضة (10000- 5001)الطاقة االستيعابية :  مزرعة إنتاجية متوسطة .3
. ألف دجاجة بياضة15- 10001الطاقة االستيعابية :  مزرعة إنتاجية كبيرة .4
. ألف دجاجة بياضة15تقام في مخططات تجميعية أكثر من :  مزرعة إنتاجية كبيره .5

A0601009:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

1.

أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات أو الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة 2.

أن يكون موقع الحظائر على بعد مناسب من سكن المزارع او العمال وتشيد على أرض مرتفعة وجافة
وسهلة الصرف

3.

.أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء 4.

.أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها  5.

.وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني  6.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 7.

أن ينطبق المشروع مع االشتراطات الصحية الواردة في قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية والئحته
.التنفيذية

8.

في حالة تربية الدجاج البياض إلنتاج بيض المائدة ذات الطاقة االستيعابية الصغيرة الخاصة بصغار المربين
 متر500يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام وعن أقرب تجمع سكني بمسافة : طير (1800 - 501)

 كم وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة1وعن أي مشروع دواجن من فئة صغار المربين 
 كم وذلك من جميع االتجاهات وأن تكون تحت اشراف طبيب5 كم وعن المشاريع الكبيرة 2بمسافة 

.بيطري

9.

(5000-1801)في حالة تربية الدجاج البياض إلنتاج بيض المائدة ذات الطاقة االستيعابية للمشروع صغيرة 
 كم1 متر وعن أقرب تجمع سكني بمسافة 500يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة : طير

وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة بصغار المربين، وعن فئة مشاريع
5 كم وعن المشاريع الكبيرة 2الدواجن الصغيرة بمسافة وعن فئة مشاريع الدواجن المتوسطة بمسافة 

.وأن تكون تحت اشراف طبيب بيطري. كم وذلك من جميع االتجاهات

10.

 -5001)في حالة تربية الدجاج البياض إلنتاج بيض المائدة ذات الطاقة االستيعابية للمشروع متوسطة 
 كم وعن أقرب تجمع سكني بمسافة1يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة : طير (10000

 كم وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة بصغار المربين وعن فئة مشاريع1.5
وأن تكون تحت اشراف طبيب.  كم وذلك من جميع االتجاهات2الدواجن الصغيرة والمتوسطة بمسافة 

.بيطري

11.
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قسم التراخيص

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

طلب الكتروني 1.

(كبيرة ومتوسطة)دراسة جدوى اقتصادية للمشروع  2.

بطاقة حيازة الثروة الحيوانية 3.

ملكية او عقد ايجار مع الكروكي  4.

(وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه-وزارة البيئة والشؤون المناخية )الحصول على موافقة الجهات المختصة   5.

في حالة تربية الدجاج البياض إلنتاج بيض المائدة ذات الطاقة االستيعابية للمشروع كبيرة ذات الطاقة
 كم1يجب أن تبعد المزرعة عن الشارع العام بمسافة : ( ألف طير15 أالف إلى 10أكثر من )االستيعابية 

 كم وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة بصغار3وعن أقرب تجمع سكني 
 كم وذلك من جميع3المربين، وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمسافة 

فيجب أن تبعد عن الشارع العام بمسافة ( ألف طير15أكثر من )وإذا كانت الطاقة االستيعابية . االتجاهات
 كم وعن أي مشروع دواجن من فئة مشاريع الدواجن الصغيرة الخاصة5 كم وعن أقرب تجمع سكني 5

 كم وذلك من جميع5بصغار المربين، وعن فئة مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمسافة 
.كما يجب وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني. االتجاهات

12.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الكبيرة6

لاير عماني50.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية المتوسطة7

لاير عماني25.000رسوم اصدار وتجديد ترخيص مزارع انتاجية الصغيرة8

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب9
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147:رقم الخدمة

طلب شهادة صحية بيطرية لتصدير الحيوانات والطيور الحية:اسم الخدمة

قسم الحجر البيطري

:وصف الخدمة

الطيور الحية إصدار شهادة صحية بيطرية للتصدير/ فحص إرسالية الحيوانات 

دائرة الحجر البيطري

A0901019:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

أسبوع

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب في اقسام الحجر البطري بالمنافذ 1.

2009/135تحصيل الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم  2.

فحص االرسالية من قبل الطبيب البيطري 3.

الطيور والدولة المستوردة/ حجر الحيوانات حسب الفترة القانونية طبقا لحالة ونوع الحيوانات  4.

إصدار الشهادة الصحية البيطرية لتصدير الحيوانات والطيور الحية 5.

:شروط الخدمة

يحظر تصدير إناث األغنام والماعز من السالالت العمانية 1.

(طبقا للدولة المستوردة  )تقديم ترخيص إستيراد من الدولة المستوردة  2.

البد أن يكون الطلب مستوفي للشروط واإلجراءات الصحية للبلد المستورد 3.

ومنظمة، ال بد من الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية –بالنسبة للحيوانات البرية 
سايتس

4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 1

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 2

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من دفتر التطعيمات للكالب والقطط وتحليل المنالة لمرض السعار ونسخة من بطاقة تسجيل الكلب 1.

بوليصة الشحن  2.

تقرير اإلستيراد  3.

ومنظمة سايتس، تصاريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية –بالنسبة للحيوانات البرية  4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني15.000عن كل رأس (لالرسالية الواحدة)رسوم فحص الطيور الحية من الكتاكيت عمر يوم واحد 1

لاير عماني0.100رسوم فحص الطيور الحية من طيور الزينة عن كل رأس2

لاير عماني1.000رسوم فحص الطيور الحية من النعام عن كل رأس3

لاير عماني20.000رسوم فحص الطيور الحية من الطيور الجارحة عن كل رأس4

غير الطيور)رسوم فحص الطيور الحية من الدجاج والبط والرومي والحمام والطيور البرية 5
الجارحة عن كل رأس

لاير عماني0.100

لاير عماني0.100رسوم فحص الحيوانات الحية من االرانب عن كل رأس6

لاير عماني1.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الزواحف والبرمائيات عن كل رأس7

لاير عماني20.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الكالب والقطط عن كل رأس8

لاير عماني0.100رسوم فحص الحيوانات الحية من األغنام والماعز عن كل رأس9

لاير عماني5.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الحيوانات البرية عن كل رأس10

لاير عماني10.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية عن كل رأس11

لاير عماني0.200رسوم فحص الحيوانات الحية من الفصيلة البقرية واالبل عن كل رأس12

لاير عماني5.000رسوم إصدار الشهادة الصحية البيطرية13
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93:رقم الخدمة

طلب ترخيص انشاء معمل تفريخ:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

تقدم هذه الخدمة للشركات والمواطنين والتي تسمح لهم بالحصول على مزاولة ترخيص انشاء
معمل تفريخ

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0601003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم20

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض 1.

أن يكون بعيدا عن مصادر العدوى باالمراض 2.

أن يقام المبنى على مساحة مناسبة وكافية لسهولة العمل وتوزيع االجهزة والمعدات 3.

أن تكون أرضية المعمل من مادة تمنع تسرب المياه وبها أنظمة صرف سليمة 4.

أن تتوفر به االضاءة الكهربائية المناسبة والتكييف مع وجود مراوح الشفط التي تناسب مساحة المعمل
لضمان تجديد الهواء باستمرار

5.

يجب بناء معمل التفريغ مع مراعاة التخطيط الداخلي لألجزاء 6.

توفير كادر فني متخصص إلدارة العمل 7.

ضمان التخلص من المخلفات بالطرق الصحية 8.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص

9.

.الحصول على موافقة وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار أو بلدية ظفار 10.
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:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب الكترونيا من خالل بوابة استثمر بسهولة او مكاتب سند 1.

زيارة الموقع لمعرفة مدى استيفاء الموقع لالشتراطات الالزمة لتنفيذ المشروع 2.

تقييم الدراسة فنيا واقتصاديا 3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

سند ملكية االرض أو عقد االيجار 1.

بطاقة الحيازة الثروة الحيوانية 2.

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 3.

موافقة بيئية من وزارة البيئة 4.

موافقة  بلدية 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني25.000رسوم اصدار او تجديد1

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني30.000للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة االولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 6

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب7
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

171:رقم الخدمة

طلب شتالت رعوية:اسم الخدمة

قسم تنمية الموارد الرعوية

:وصف الخدمة

تقدم هذه الخدمة للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة وتهدف الوزارة من هذا المحافظة على
هذه الشتالت الرعوية والمحافظة على المسطحات الزراعية كون هذه األشجار تعمل كمصدات

.للرياح ولزحف الرمال

دائرة الموارد الرعوية

A0501004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ايام2-3

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

المؤسسات الحكومية/الهيئات / الجهات •

:مراحل الخدمة

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ تقديم الطلب الى دوائر 1.

التحقق من متطلبات الخدمة 2.

المركز ومن ثم تسليم الشتالت باليد/ موافقة الدائرة  3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

بطاقة شخصية  1.

:شروط الخدمة

التوجد 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

174صفحة 



المديرية العامة للثروة الحيوانية

151:رقم الخدمة

طلب ماكينة فرم وطحن المخلفات الزراعية:اسم الخدمة

قسم االرشاد الحيواني

:وصف الخدمة

ماكينة تعمل على فرم وطحن المخلفات الزراعية بهدف استخدامها لتصنيع األعالف الحيوانية من
%50الخامات المحلية إدخال التقنيات الحديثة في تغذية الحيوانات، تقدم للمربي بنسبة دعم 

دائرة االرشاد واالنتاج الحيواني

A0601006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أشهر وحسب توفر الموازنات المالية6 – 4

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز الثروة الحيوانية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

يتقدم المواطن بالطلب إلى دائرة التنمية الزراعية في المحافظة التابع لها  1.

بعد استيفاء شروط الطلب تتم معاينة فنية للموقع  2.

دائرة التنمية الزراعية/ في حالة استيفاء شروط منح الخدمة، يتم إدراج الطلب ضمن الطلبات في مركز  3.

:شروط الخدمة

أن يكون المربي متعاونا مع الجهة الفنية بالوزارة في تنفيذ البرامج االرشادية 1.

أن يكون المربي حائزا على بطاقة حيازة حيوانية سارية المفعول  2.

أال يكون المربي قد منح دعما لنفس المعدة خالل خمس سنوات الماضية  3.

.4 رؤوس5 رأس واألبقار عن 50أن ال يقل عدد الماعز والضأن عن 

تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خالل
كما تعطى األولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو. أفراد أسرته

.مربي الحيوانات اآلخرين

5.

فيه بالمحافظة على المعدات-أن يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد  
والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

6.
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عند توفر المخصصات المالية يتم إخطار صاحب الطلب بتوفر الخدمة  4.

%50يقوم صاحب الطلب بدفع نسبة للشركة ومن ثم يستلم الماكينة وايصال الدفع بنسبة   5.

يقوم صاحب الطلب بتسليم االيصال الى قسم المالية بالوزارة 6.

تقوم الوزارة بتسديد بقية  الدفعة للشركة 7.

يوقع المربي مع الوزارة عقدا أو تعهدا بالمحافظة على المعدات والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم
التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

نسخة من بطاقة الحيازة 3.

من قيمة الدعم% 50  4.

5.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

150:رقم الخدمة

طلب فقاسة أتوماتيكية:اسم الخدمة

قسم االرشاد الحيواني

:وصف الخدمة

تقدم للمربي بنسبة دعم،  فقاسة أتوماتيكية تعمل على تفريخ بيض الدواجن إلنتاج الصيصان
بهدف إدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن%  50

دائرة االرشاد واالنتاج الحيواني

A0601005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أشهر وحسب توفر الموازنات المالية6 – 4

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

يتقدم المواطن بالطلب إلى دائرة التنمية الزراعية في المحافظة التابع لها  1.

بعد استيفاء شروط الطلب تتم معاينة فنية للموقع  2.

:شروط الخدمة

أن يكون المربي متعاونا مع الجهة الفنية بالوزارة في تنفيذ البرامج االرشادية 1.

أن يكون المربي حائزا على بطاقة حيازة حيوانية سارية المفعول  2.

أال يكون المربي قد منح دعما لنفس المعدة خالل خمس سنوات الماضية  3.

.4 طائر200أن ال يقل عدد الدواجن المحلية عن  

تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خالل
كما تعطى األولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو. أفراد أسرته

.مربي الحيوانات اآلخرين

5.

أن يكون المربي متعاونا مع الجهة الفنية بالوزارة في تنفيذ البرامج االرشادية  6.

فيه بالمحافظة على المعدات-أن يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد  
والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

7.
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دائرة التنمية الزراعية/ في حالة استيفاء شروط منح الخدمة، يتم إدراج الطلب ضمن الطلبات في مركز  3.

عند توفر المخصصات المالية يتم إخطار صاحب الطلب بتوفر الخدمة  4.

%50يقوم صاحب الطلب بدفع نسبة للشركة ومن ثم يستلم الماكينة وايصال الدفع بنسبة   5.

يقوم صاحب الطلب بتسليم االيصال الى قسم المالية بالوزارة 6.

تقوم الوزارة بتسديد بقية  الدفعة للشركة 7.

يوقع المربي مع الوزارة  تعهدا بالمحافظة على المعدات والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف
فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب 1.

نسخة من البطاقة الشخصية 2.

نسخة من بطاقة الحيازة الحيوانية 3.

من قيمة المعدة % 50 4.

5.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

149:رقم الخدمة

طلب شهادة صحية بيطرية لتصدير األعالف والمخلفات الحيوانية:اسم الخدمة

قسم الحجر البيطري

:وصف الخدمة

فحص إرسالية األعالف والمخلفات الحيوانية و إصدار شهادة صحية بيطرية للتصدير

دائرة الحجر البيطري

A0901018:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

غير محددة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم طلب الحصول على شهادة صحية بيطرية الى مكتب الحجر البيطري بالمنفذ الحدودي 1.

فحص االرسالية من قبل الطبيب البيطري 2.

فحص اإلرسالية مخبرياً في بعض الحاالت 3.

(2009/135)تحصيل الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم  4.

إصدار الشهادة الصحية البيطرية للتصدير 5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

مستوفي للشروط واإلجراءات الصحية للبلد المستورد 1.

متفق مع مواصفات وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وهيئة الدستور الغذائي 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 1

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 2

45/2005قانون الحجر البيطريقرار وزاري 3

اسم المرفق

نسخة من فحص التحليل لألعالف 1.

بوليصة الشحن 2.

تقرير اإلستيراد من الدولة المستورد منها 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني30.000رسوم فحص األعالف1

لاير عماني30.000(لالرسالية الواحدة)رسوم فحص المخلفات الحيوانية 2

لاير عماني5.000إصدار الشهادة الصحية البيطرية3
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

148:رقم الخدمة

شهادة إفراج عن إرسالية حيوانية:اسم الخدمة

قسم الحجر البيطري

:وصف الخدمة

فحص إرسالية حيوانية وإصدار شهادة إفراج عن إرسالية حيوانية واردة

دائرة الحجر البيطري

A0901017:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

غير محددة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

جميع الشهادات المرفقة يجب أن تكون موثقة من السفارة العمانية أو إحدى سفارات دول مجلس التعاون
الخليجي ببلد التصدير

1.

سجل تجاري مضاف به النشاط التجاري طبقاً لنوع اإلرسالية المستوردة  2.

أن تكون اإلرسالية متوافقة مع قانون الحجر البيطري والئحته التنفيذية ومطابقة للمواصفات القياسية 
المعمول بها في السلطنة

3.

أن تكون جميع الشهادات والمستندات المصاحبة مستوفية  4.

بعد انقضاء فترة الحجر القانونية في حالة الحيوانات والطيور الحية  5.

بعد انتهاء كافة الفحوصات المطلوبة والتأكد من صالحيتها وسالمتها الصحية وخلوها من أي مسببات مرضية  6.

شهادة دايوكسين- شهادة خلو من اشعاع - شهادة منشا - شهادة صحية بيطرية )الشهادات الحكومية 
free saleشهادة  - GMPشهادات لالدوية البيطرية  شهادة 

جوازات الخيول- شهادة تحليل دم - شهادة التحليل - شهادة الذبح الحالل  )الشهادات الغير حكومية 
(ودفتر التحصينات للكالب والقطط-  الفصيلة الخيلية 

7.
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:مراحل الخدمة

من خالل نظام بيان)تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة إلى مكتب الحجر البيطري بالمنافذ الحدودية  
(الجمركي 

1.

فحص اإلرسالية ظاهرياً من قبل الطبيب البيطري  2.

(طبقا لحالة االرسالية )أخذ عينات وفحصها معملياً بالمختبرات الحكومية  3.

في حالة رسوب الفحص تقوم دائرة الحجر البيطري بإعدام الكمية بحضور اللجنة او إعادة  التصدير الى  بلد
المنشأ وإعطاء شهادة لمن يهمه االمر

4.

الطيور والدولة المستوردة/حجر الحيوانات الفترة القانونية طبقاً لحالة ونوع الحيوانات 5.

(135/2009)تحصيل رسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم  6.

اصدار شهادة االفراج 7.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تصريح االستيراد صادر من دائرة الحجر البيطري المديرية العامة للثروة  بوزارة الزراعة والثروة السمكية 1.

من بلد التصدير وشهادة منشأ: يجب أن تكون جميع اإلرساليات مصحوبة بالشهادات الحكومية األصلية التالية  2.

شهادة فحص المستوى اإلشعاعي بالنسبة  لمنتجات الحليب 3.

لألدوية شهادة الممارسات التصنيعية الجيدة وشهادة عدم ممانعة استخدام المنتج في بلد التصدير بالنسبة  
واللقاحات البيطرية

4.

شهادة اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باإلنقراض بالنسبة للحيوانات والطيور البرية 5.

شهادة ذبح حالل من مركز إسالمي معتمد للحوم الطيور والحيوانات 6.

شهادة تحليل من الشركة المنتجة  لألعالف ومكوناتها واألدوية واللقاحات البيطرية 7.

8.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني100.000رسوم فحص اللحوم وااللبان ومنتجاتها بحد أقصى1

لاير عمانيرسوم فحص الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية عن كل رأس2

لاير عماني5.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الحيوانات البرية عن كل رأس3

 رسوم فحص الحيوانات الحية من األغنام4
والماعز عن كل رأس

لاير عماني0.100

لاير عماني20.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الكالب والقطط عن كل رأس5

لاير عماني1.000رسوم فحص الحيوانات الحية من الزواحف والبرمائيات عن كل رأس6

لاير عماني0.100رسوم فحص الحيوانات الحية من االرانب عن كل رأس7

غير الطيور)رسوم فحص الطيور الحية من الدجاج والبط والرومي والحمام والطيور البرية 8
الجارحة عن كل رأس

لاير عماني0.100

لاير عماني20.000رسوم فحص الطيور الحية من الطيور الجارحة عن كل رأس9
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 3

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم فحص الطيور الحية من النعام عن كل رأس10

لاير عماني0.100رسوم فحص الطيور الحية من طيور الزينة عن كل رأس11

لاير عماني15.000عن كل رأس (لالرسالية الواحدة)رسوم فحص الطيور الحية من الكتاكيت عمر يوم واحد 12

لاير عماني0.200رسوم فحص الحيوانات الحية من الفصيلة البقرية واالبل عن كل رأس13

لاير عماني5.000رسوم فحص اللحوم وااللبان ومنتجاتها من كيلو الى الف كيلو جرام14

لاير عماني30.000رسوم فحص االعالف15

لاير عماني5.000رسوم فحص األسماك المبردة والمجمدة والمنتجات البحرية من كيلو الى الف كيلو جرام16

لاير عماني15.000رسوم فحص األسماك المبردة والمجمدة والمنتجات البحرية بحد اقصى17

لاير عماني10.000(لالرسالية الواحدة)رسوم فحص بيض التفريخ 18

لاير عماني0.100 بيضة360رسوم فحص بيض المائدة لكل كرتون سعة 19

لاير عماني40.000رسوم فحص بيض المائدة كحد اقصى20

لاير عماني30.000(لالرسالية الواحدة)رسوم فحص المخلفات الحيوانية 21

لاير عماني0.200رسوم ايواء الفصيلة البقرية واالبل والخيول في المحاجر لكل يوم وعن كل رأس22

لاير عماني0.200رسوم إيواء الكالب والقطط والحيوانات البرية األخرى في المحاجر لكل يوم وعن كل رأس23

لاير عماني0.100رسوم إيواء الماعز واالغنام  في المحاجر لكل يوم وعن كل رأس24

لاير عماني0.100رسوم إيواء الطيور بأنواعها  في المحاجر لكل يوم وعن كل رأس25

لاير عماني20.000رسوم عملية جراحية كبيرة26

لاير عماني10.000رسوم عملية جراحية صغيرة27

لاير عماني10.000عن كل رأس (لالرسالية الواحدة)رسوم فحص االسماك الحية للتربية والزينة 28
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

152:رقم الخدمة

طلب ماكينة حلب آلي:اسم الخدمة

قسم االرشاد الحيواني

:وصف الخدمة

بهدف تسهيل عملية % 50ماكينة لحلب األبقار آليا، تقدم هذه الخدمة للمربي بتقديم دعم 
الحلب لدى المربي والحصول على حليب ذو جودة عالية، وإدخال التقنيات الحديثة في تربية أبقار

الحليب

دائرة االرشاد واالنتاج الحيواني

A0601004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أشهر وحسب توفر الموازنات المالية6 – 4

:صالحية مخرجات الخدمة

الينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية الزراعية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

يتقدم المواطن بالطلب إلى دائرة التنمية الزراعية في المحافظة التابع لها  1.

بعد استيفاء شروط الطلب تتم معاينة فنية للموقع  2.

:شروط الخدمة

أن يكون المربي متعاونا مع الجهة الفنية بالوزارة في تنفيذ البرامج االرشادية 1.

أن يكون المربي حائزا على بطاقة حيازة حيوانية سارية المفعول  2.

أال يكون المربي قد منح دعما لنفس المعدة خالل خمس سنوات الماضية  3.

.4 رؤوس5أن ال يقل عدد األبقار الحلوبة عن 

تعطى األولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خالل 
كما تعطى األولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو. أفراد أسرته

.مربي الحيوانات اآلخرين

5.

فيه بالمحافظة على المعدات-ان يوقع مع الوزارة عقداً أو تعهداً في النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد 
والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

6.
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دائرة التنمية الزراعية/ في حالة استيفاء شروط منح الخدمة، يتم إدراج الطلب ضمن الطلبات في مركز  3.

عند توفر المخصصات المالية يتم إخطار صاحب الطلب بتوفر الخدمة  4.

%50يقوم صاحب الطلب بدفع نسبة للشركة ومن ثم يستلم الماكينة وايصال الدفع بنسبة   5.

يقوم صاحب الطلب بتسليم االيصال الى قسم المالية بالوزارة 6.

تقوم الوزارة بتسديد بقية الدفعة للشركة 7.

يوقع المربي مع الوزارة عقدا أو تعهدا بالمحافظة على المعدات والمستلزمات المدعومة وصيانتها وعدم
التصرف فيها خالل خمس سنوات إال بموافقة المدير العام المختص

8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

قرار بإصدار الئحة دعم مستلزمات ومعدات اإلنتاج والبرامج اإلرشادیة الزراعيةقرار وزاري
والحيوانية

151/2007 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب  1.

نسخة من بطاقة الحيازة الحيوانية 2.

من قيمة المعدة % 50 3.

نسخة من البطاقة الشخصية 4.

5.
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

159:رقم الخدمة

طلب ترخيص تصنيع  اللحوم ومشتقاتها:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي يتم من خاللها السماح بتصنيع اللحوم ومشتقاتها

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0701004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

30

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة بتقديم الطلب عبر بوابة استثمر بسهولة او في مكاتب سند 1.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 2.

يحول الطلب الى المديرية العامة للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني بالوزارة لدراسة الجدوى
االقتصادي البداء الراي

3.

تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:شروط الخدمة

.1 .(HACCP)توفر متطلبات نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر 

.2 .(G.M.P )توفر متطلبات التصنيع الجيد 

.3 .(C.A)تطبيق متطلبات لجنة دستور الغذاء 

تطبيق المواصفات والمعايير العمانية والخليجية والدولية 4.

.5 .(HACCP)توفر متطلبات نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر 

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

6.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2005قرار بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 1

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ملكية األرض أو عقد االيجار مع الكروكي 1.

دراسة جدوى اقتصادية للمشروع 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000تجديد الترخيص6

لاير عماني100.000اصدار الترخيص7

لاير عماني0.200رسوم تقديم الطلب8
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

65:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيطري الستيراد األسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة:اسم الخدمة

قسم التصاريح البيطرية

:وصف الخدمة

تشمل)يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي ترغب في استيراد األسماك الحية ومنتجاتها 
وكذلك الستيراد أسماك الزينة (أسماك التونة

دائرة الحجر البيطري

A0901012:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 ساعة24خالل 

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

www.customs.gov.omعبر نظام البيان الجمركي 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة  اإلستمارة و توضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول وإصدار موافقة من
القطاع السمكي

1.

ورقية في قسم التصاريح البيطرية بدائرة الحجر البيطري مع/ يقوم مقدم الطلب بتعبئة استمارة الكترونية 
ارفاق الوثائق المطلوبة

2.

موافقة قسم التصاريح البيطرية على تصريح االستيراد 3.

أما بالنسبة لرسوم التصاريح يتم تحصيلها في  ، 2009/135دفع رسوم الترخيص طبقا للقرار الوزاري رقم 
المنافذ الحدودية

4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

تعبئة  اإلستمارة و توضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول 1.

موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية لبعض أنواع األسماك المهددة باالنقراض مثل أسماك القرش وبيض
الكافيار

2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2004قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 5

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 6

62/2017قرار وزاري بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 7

اسم المرفق

موافقة من قطاع الثروة السمكية لبعض األصناف المهددة باالنقراض 1.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم التصريح1
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المديرية العامة للثروة الحيوانية

99:رقم الخدمة

طلب ترخيص تصنيع االلبان ومشتقاتها:اسم الخدمة

قسم التراخيص

:وصف الخدمة

.يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي يتم من خاللها السماح بتصنيع األلبان ومشتقاتها

دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية

A0701003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

30

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

بوابة استثمر بسهولة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقوم الشركة  بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة او عن طريق مكاتب سند 1.

يحول الطلب الى المديرية العامة للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني بالوزارة لدراسة الجدوى
االقتصادي البداء الراي

2.

تقوم الوزارة بمعاينة الموقع فنيا حسب التعليمات المتبعة 3.

:شروط الخدمة

(HACCP)توفر متطلبات نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر 1.

(G.M.P)توفر متطلبات التصنيع الجيد  2.

(C.A)تطبيق متطلبات لجنة دستور الغذاء  3.

تطبيق المواصفات والمعايير العمانية والخليجية والدولية 4.

الحصول على موافقة الجهات المختصة 5.

يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة
.الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص

6.

االلتزام باللوائح الصادرة من وزارة الزراعية والثروة السمكية 7.
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تتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص 4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروةقرار وزاري
الحيوانية

18/2012 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

سند ملكية االرض أو عقد االيجار مع الكروكي 1.

بطاقة الحيازة الثروة الحيوانية 2.

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 3.

موافقة بيئية 4.

موافقة بلدية 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني100.000رسوم التجديد6

لاير عماني0.200رسوم نموذج الطلب7

لاير عماني100.000رسوم اصدار الترخيص8
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

24:رقم الخدمة

طلب الحصول على شهادة االتحاد االوروبي للمصيد:اسم الخدمة

قسم رقابة المنشآت السمكية والصادرات

:وصف الخدمة

.تعطى شهادة اإلتحاد األوربي للمصيد للشركات الراغبة في تصدير األسماك لإلتحاد األوروبي 
التي تحمل رقم ضبط جودة صادر من مركز ضبط الجودة على أن تلتزم بالشروط والضوابط المحددة

وفق الئحة ضبط جودة األسماك وقانون الصيد ومسودة قرار اإلتحاد األوروبي

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0102002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 دقيقة30

:صالحية مخرجات الخدمة

إلى خروج الشحنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة الشهادة بجميع البيانات المطلوبة 1.

تقديمها للقسم إلعطاء الرقم التسلسلي واعتمادها بالتوقيع والختم الرسمي المعتمد  2.

تكملة اإلجراءات في الحجر البيطري ومركز ضبط الجودة 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

شهادة تسويق أسماك لألنواع المحددة 1.

رقم ضبط الجودة من مركز ضبط االسماك 2.

:شروط الخدمة

أن تكون الشركة  حاصلة على شهادة ضبط جودة 1.

أن تكون جميع تراخيص الشركة سارية المفعول 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

3

اسم المرفق

قائمة بقوراب الصيد مع نسخ من تراخيص القوارب موضحا بها مواقع الصيد ونوعية األسماك وكمياتها وتاريخ
المصيد

3.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

2:رقم الخدمة

طلب ترخيص استزراع سمكي تجاري:اسم الخدمة

المحطة الواحدة لالستزراع السمكي

:وصف الخدمة

ترخيص االستزراع السمكي هو ترخيص يصدر للشركات والمؤسسات الراغبة في تربية وإكثار
حيث تقوم. األسماك المستزرعة في حيز مائي محدد يمكن التحكم فيه سواء في البحر أو غيره

الشركة بتقديم استمارة الطلب وإحضار البيانات المطلوبة إلتمام عملية الترخيص، بناء على إعالن
رسمي يفتح المجال أمام الشركات للقيام بالمشاريع بناء على المسح الجغرافي الذي قامت به
وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحديد مواقع االستزراع في السلطنة بالتنسيق مع وزارة اإلسكان

.ووزارة البيئة ووزارة النقل واالتصاالت

دائرة تنمية االستزراع السمكي

F0201001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

سنة-  أشهر 6

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - دائرة خدمات المراجعين - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يتم نشر اعالن رسمي في الصحف والجرائد المحلية وفتح باب التسجيل وتقديم الطلبات متضمنا قائمة
بالمواقع التي تمتلكها الوزارة إلقامة مشاريع استزراع السمكي

1.

يقوم مقدم الطلب بتعبئة استمارة طلب الحصول على موافقة مبدئية إلقامة مشروع استزراع احياء مائية
تجاري مع ارفاق المستندات المطلوبة

2.

تقوم اللجنة الفنية لالستزراع السمكي بدراسة الطلب ورفع توصياتها الى اللجنة الرئيسية لالستزراع
السمكي

3.

بعد اعتماد طلب إقامة المشروع يتم إعطاء مقدم الطلب موافقة مبدئية لمدة عام إلعداد دراسات الجدوى
االقتصادية والبيئية

4.

:شروط الخدمة

االلتزام بما ورد في الئحة االستزراع السمكي وضبط جودة األسماك المستزرعة والصادرة بالقرار الوزاري
.(م177/2012)رقم 

1.
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في حالة التقدم بالطلب في موقع آخر غير مدرج في القائمة، تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة
ويتم إعطاء الموافقة المبدئية بعد مراجعة دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية. للموافقة على الموقع

5.

الحصول على موافقة بيئية من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية 6.

توقيع عقد حق االنتفاع في وزارة اإلسكان 7.

اصدار الترخيص التشغيلي النهائي 8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

177/2012الئحة استزراع األحياء المائية وضبط جودتهاقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

مقترح تفصيلي مع االخذ باالعتبار البيانات االضافية لمعرفة أفضل المواقع المقترحة واالمكانيات المالية للمستثمر
والخبرات الفنية

1.

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول 2.

تصريح بيئي من وزارة البيئة والشؤون المناخية 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

من القيمة اإلجمالية  لإلنتاج السنوي يبدأ تحصيلها بعد% 1: رسوم خدمات اإلشراف والتوجيه 1
ثالث سنوات بداية اإلنتاج يتم احتسابها من واقع أسعار األسماك المحددة في الالئحة

التنفيذية لقانون الصيد البحري

لاير عماني

لاير عماني5.000رسوم بدل فاقد أو تالف2

لاير عماني100.000غرامات تأخير التجديد عن كل شهر3

لاير عماني100.000رسوم نقل ملكية الترخيص4

لاير عماني1,000.000تجديد الترخيص/رسوم اصدار 5

لاير عماني20.000رسم دراسة طلب المشروع6

195صفحة 



المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

23:رقم الخدمة

طلب دعم لشراء وتملك قوارب صيد والمحركات والمعدات واألدوات واألجهزة:اسم الخدمة
المساعدة في عمليات الصيد لقوارب الصيد الحرفي

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

دعم لشراء وتملك قوارب صيد والمحركات والمعدات واألدوات واألجهزة المساعدة في عمليات
.الصيد لقوارب الصيد الحرفي

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301001:رمز الخدمة

:التصنيف

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذه له

1.

أال يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين األخرتين قبل
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب
أو السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقله لشخص آخر إال في حالة
الوفاه فيكون الحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة االخرين عند التعدد،

وبموافقة الوزارة

4.

أن يكــون المستفيد من الدعم حاصالً على رخــصة مزاولة مــهنـة الصــيد البحري سارية المفعول 5.

أال يكون المستفيد من الدعم مالكاً لقارب صيد من ذات فئة القوارب المطلوب الدعم لها، إال إذا كان القارب
غير صالح للعمل بموجب تقرير فني

6.

أن يكون المستفيد من الدعم لشراء محرك مالكاً لقارب صيد مرخص ساري المفعول 7.

أن يلتزم المستفيد من الدعم بشراء القوارب والمحركات واألجهزة والمعدات وأدوات الصيد المدعومة وفقاً
للشروط والمواصفات الفنية المقررة من قبل الوزارة

8.

ال يجوز الحصول على دعم بقارب أو محرك للمرة الثانية إال بعد انقضاء عشر سنوات للقارب و خمس
سنوات للمحرك من تاريخ الحصول على الدعم

9.

ال يجوز الحصول على دعم بأجهزة أو معدات أو أدوات الصيد للمرة الثانية إال بعد انقضاء  ثالث سنوات من
تاريخ الحصول على الدعم

10.

المتفرغين للعمل بمهنة الصيد الذين ليس لهم مصدر آخر: أوال: تحدد أولوية الدعم وفقاً للترتيب اآلتي 
ذوي الدخل المحدود وفقاً لما تحدده جهات االختصاص: ذوي الضمان االجتماعي ثالثا : للدخل ثانيا 

11.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف بالبيع أو التنازل عن القارب المدعوم خالل خمس سنوات، وعن
المحركات والمعدات واألجهزة والمستلزمات المدعومة خالل ثالث سنوات من تاريخ الدعم إال بموافقة

مكتوبة من المديرية المختصة

12.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في القارب المدعوم خالل خمس سنوات، وفي المحركات والمعدات
واألجهزة والمستلزمات المدعومة خالل ثالث سنوات من تاريخ الحصول على الدعم اال بموافقة مكتوبة من

المديرية المختصة

13.

أية شروط أخرى تحددها الوزارة 14.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

توزع حسب توفير المخصصات المالية وحسب األولوية

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر وقابل لتمديد لشهر آخر

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

تقديم الطلب من الصياد حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني 3.

بعد تقديم الطلب ينتظر دوره 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد فيها مساهمة الوزارة 7.

بعد ذلك إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

معاينة القارب في المصنع 10.

استالم المعدات في دوائر أو مراكز التنمية السمكية بالواليات 11.

صرف المستحقات للشركة 12.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المعفول 1.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 2.

نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول 3.

في حالة طلب محرك أو معدات (إن وجدت )نسخة من ترخيص قارب ساري المفعول  4.

من هيئة سجل القوى العاملة (ال يعمل)شهادة لمن يهمه األمر  5.

(إن وجدت )شهادة الضمان االجتماعي  6.

197صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم القطاع السمكيقرار وزاري 1

اسم المرفق

شهادة إثبات راتب من جهة العمل 7.

صورة شمسية 8.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

201:رقم الخدمة

طلب الحصول على دعم لشراء وتملك سفينة صيد ساحلي:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

دعم لشراء وتملك سفينة صيد ساحلي ومستلزماتها

F0301007:رمز الخدمة

:التصنيف

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذة له

1.

أال يكون قد حكم على المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين اآلخرتين قبل
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالتصرف بالقارب أو 
السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة، وال يجوز نقل الدعم لشخص آخر إال في 
حالة الوفاة فيكون ألحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة اآلخرين عند

التعدد، وبموافقة الوزارة

4.

يمنح الدعم للسفن المستوفية للشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة  5.

يمنح الدعم للمؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص صيد ساحلي ساري المفعول وفقا للشروط
المقررة من قبل الوزارة

6.

التي يعمل بها كوادر عمانية من ذوي: تمنح أولوية الدعم وفقا للمؤسسات والشركات بالترتيب التالي
ذات نسب التعمين األعلى وفقا لما تحدده جهات- المؤهالت العلمية المتخصصة في قطاع الصيد 

(مصانع وسيارات نقل أسماك)التي تملك بنية تحتية - االختصاص

7.

أن يلتزم المستفيد من الدعم لشراء سفن الصيد الساحلي بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل
السفينة بعد تقييمها من قبل جهات االختصاص بالوزارة، وأن يتعهد بااللتزام بتنفيذ خطة العمل المعتمدة

من قبل الوزارة

8.

ال يجوز للمستفيد من الدعم بسفن الصيد الساحلي التصرف في السفينة المدعومة خالل عشر سنوات
من تاريخ الحصول على الدعم إال بموافقة مكتوبة من المديرية المختصة

9.

ال يجوز الحصول على دعم لسفينة صيد ساحلي للمرة الثانية إال بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ
الحصول على الدعم

10.

التعهد بالتأمين على السفينة في إحدى شركات التأمين العاملة داخل السلطنة 11.

التعهد بااللتزام بتقديم جميع البيانات اإلحصائية المطلوبة من الوزارة 12.

التعهد بااللتزام بإنزال األسماك في موانئ الصيد البحري 13.

التعهد بااللتزام بمواقع الصيد المحددة من قبل الوزارة 14.

التعهد بااللتزام بتسويق نسبة من المصيد في األسواق المحلية 15.

التعهد بتقديم شهادة إتمام تصنيع السفينة من الشركة المصنعة أو الموردة 16.

التعهد بتركيب جهاز مراقبة السفن حسب المواصفات المحددة من قبل الوزارة 17.

التعهد بتصنيع السفينة وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة 18.
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قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

دائرة االرشاد واللجان السمكية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يعتمد على صناعة السفينة

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

تقديم الطلب من الصياد حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني 3.

تقديم الطلب وانتظار الدور 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم  5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجنة الرئيسية في الوزارة  6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد فيها مساهمة الوزارة  7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة  8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

يتم معاينة السفينة في المصنع 10.

استالم السفينة أو المعدة في دوائر أو دوائر التنمية السمكية بالواليات 11.

صرف المستحقات للشركة 12.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

البطاقة الشخصية سارية المفعول نسخة من  1.

نسخة من الموافقة المبدئية لتشغيل سفينة صيد ساحلي سارية المفعول 2.

(الصيادين أصحاب المؤسسات)نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري سارية المفعول  3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم قطاع الثروة السمكيةقرار وزاري 1

اسم المرفق

(على المؤسسات)وخطة عمل السفينة  (على الشركات)تقديم دراسة جدوى اقتصادية  4.

(إن وجدت)التراخيص الصادرة من الوزارة لمختلف األنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري  5.

عرض أسعار لتصنيع السفينة من إحدى المؤسسات والشركات المسجلة بالوزارة 6.

نسخة من خرائط تصنيع السفينة وفق الشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة 7.

نموذج توقيع- أوراق الحاسب اآللي- نسخة من السجل التجاري  8.

تقديم ما يثبت تغطية مساهمته في قيمة الدعم لتمويل السفينة 9.

مراحل تصنيع السفينة وجدول)نسخة من عقد تصنيع السفينة من المصنع معتمد من الطرفين ويحدد فيه  
(السداد وتاريخ تسليم السفينة على أن ال تزيد مدة التصنيع عن سنتين كحد أقصى

10.

شهادة إكمال تصنيع السفينة مصدقة من المصنع بعد االنتهاء من التصنيع يقدم صاحب السفينة 11.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

200:رقم الخدمة

طلب الحصول على دعم االستزراع السمكي:اسم الخدمة

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

دعم مشاريع االستزراع السمكي التكاملي

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301006:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

ال ينطبق

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذة له

1.

أال يكون قد حكم على المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين اآلخرتين قبل 
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالتصرف بالقارب أو 
السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقل الدعم لشخص آخر إال 
في حالة الوفاة فيكون ألحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة اآلخرين

عند التعدد، وبموافقة الوزارة

4.

أن يكون لدى المستفيد من الدعم مزرعة قائمة وبطاقة حيازة زراعية سارية المفعول وترخيص لممارسة
.نشاط االستزراع السمكي صادر من الوزارة

5.

تعطى أولوية الدعم لمن لم يسبق منحه دعم من نفس فئة الدعم المحددة في الملحق المشار إليه،
وفقا للجدوى االقتصادية إلقامة مشروع استزراع األسماك واحتياجات كل منطقة حسب برامج وخطط

.الوزارة

6.

يمنح الدعم لمرة واحدة لذات المزرعة من كل نوع من الفئات المشار إليها في الملحق المرفق بالالئحة 
األسماك وفقا للبرنامج الذي تحدده (زريعة)التنفيذية من هذه الالئحة باستثناء األعالف السمكية  وصغار 

الجهة المختصة بالوزارة

7.

.أن يلتزم المستفيد من الدعم بالتعليمات واإلرشادات التي تقررها جهات االختصاص بالوزارة  8.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في األجهزة أو المعدات المدعومة بالبيع أو التنازل عنها خالل خمس 
.سنوات من تاريخ الحصول على الدعم إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المديرية المختصة

9.

.أية شروط أخرى تحددها الوزارة 10.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يعتمد على فترة تنفيذ المشروع

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

تقديم الطلب من الصياد حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية  3.

بعد تقديم الطلب انتظار الدور  4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجنة الرئيسية في الوزارة 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد فيها مساهمة الوزارة  7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

استالم المعدات في دوائر او مراكز التنمية السمكية بالواليات 10.

صرف المستحقات للشركة 11.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم قطاع الثروة السمكيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 1.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 2.

ترخيص نشاط االستزراع السمكي صادر من الوزارة أو ترخيص إنشاء مزرعة سمكية نسخة من  3.

نسخة من بطاقة حيازة األرض الزراعية أو عقد االنتفاع ساري المفعول 4.

نسخة من خرائط أو الرسوم المساحية للمزرعة وفق الشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة 5.

تقديم دراسة جدوى للمشروع وخطة عمل المشروع 6.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

58:رقم الخدمة

طلب دعم لشراء األجهزة المساعدة في عمليات الصيد لسفن الصيد الحرفي:اسم الخدمة

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

دعم لشراء األجهزة المساعدة في عمليات الصيد لسفن الصيد الحرفي

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر و قابل لتمديد لشهر اخر

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذه له

1.

أال يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين األخرتين قبل 
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب 
أو السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقله لشخص آخر إال في حالة 
الوفاة فيكون ألحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة اآلخرين عند التعدد،

وبموافقة الوزارة

4.

أن يكــون المستفيد من الدعم حاصالً على رخــصة مزاولة مــهنـة الصــيد البحري سارية المفعول  5.

أن يلتزم المستفيد من الدعم بشراء األجهزة والمعدات وأدوات الصيد المدعومة وفقاً للشروط والمواصفات
الفنية المقررة من قبل الوزارة

6.

أن يكون المستفيد من الدعم لشراء األجهزة المساعدة في عملية الصيد لسفن الصيد الحرفي مالكاً 
لسفينة صيد حرفي مرخصة سارية المفعول و مسجلة لدى الجهات المختصة

7.

ال يجوز الحصول على دعم بأجهزة أو معدات أو أدوات الصيد للمرة الثانية إال بعد انقضاء  ثالث سنوات من 
تاريخ الحصول على الدعم

8.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف بالبيع أو التنازل عن المعدات واألجهزة والمستلزمات المدعومة خالل 
ثالث سنوات من تاريخ الدعم إال بموافقة مكتوبة من المديرية المختصة

9.

أية شروط أخرى تحددها الوزارة  10.
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توزع حسب توفير المبالغ المالية و حسب االولوية

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

تقديم الطلب من الصياد حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية 3.

بعد تقديم الطلب يقوم بانتظار دوره 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد فيها مساهمة الوزارة 7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

استالم المعدات واالجهزة في دوائر او مراكز التنمية السمكية بالواليات 10.

صرف المستحقات للشركة 11.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 1.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 2.

نسخة من ترخيص سفينة صيد حرفي سارية المفعول ومسجلة لدى الجهات المختصة 3.

نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول 4.

نسخة من الترخيص المالحي ساري المفعول 5.

من هيئة سجل القوى العاملة (ال يعمل  )شهادة لمن يهمة االمر  6.

شهادة الضمان االجتماعي إن وجدت 7.

شهادة إثبات راتب من جهة العمل 8.

صورة شمسية 9.
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم القطاع الثروة السمكيةقرار وزاري 1
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

182:رقم الخدمة

(إستزراع وتفريخ)طلب ترخيص لتربية اسماك الزينة :اسم الخدمة

قسم تنمية االستزراع السمكي التكاملي

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات بهدف تسهيل الحصول على ممارسة نشاط تربية اسماك
.كما يمكن تقديمها للمواطنين الراغبين بتربية أسماك الزينة في المزراع. الزينة

دائرة تنمية االستزراع السمكي

FN0203001:رمز الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.سيتم إصدار ترخيص االستزراع السمكي التكاملي بعد إتمام أعمال اإلنشاء بالمزرعة السمكية 1.

يجري استزراع أسماك الزينة في المياه العذبة في نظام تكاملي مع المحاصيل الزراعية 2.

. ٪ من مجموع المساحة الكلية للمزرعة10يجب أن ال تتجاوز مساحة مزرعة  تربية األحياء المائية أكثر من  3.

.يجب أن يلتزم صاحب المزرعة السمكية بمعايير جودة الماء التي تحددها الوزارة 4.

.يجب أن يكون لدى المزارع مصدر كاف من الماء الجوفي الستخدامه في االستزراع السمكي 5.

يجب أن تستخدم مياه صرف األسماك في ري المساحة المخصصة للمحاصيل واالشجار وال تزيد حتى ال
.تهدر

6.

يحظر صرف ماء  المزرعة السمكية الزائد عن حاجة االرض الزراعية  في نظام الصرف الصحي او األراضي
.المنخفضة

7.

.يحظر إدخال أنواع جديدة بهدف االستزراع بدون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة 8.

.يحظر استخدام أي عقاقير، أو هرمونات أو إضافات علفية بدون الحصول على تصريح مسبق 9.

.يجب حفظ غذاء االسماك بطريقة صحيحة وسليمة 10.

يحظر رش المبيدات الكيماوية واألدوية على األشجار القريبة من المزرعة السمكية وكذلك عدم استخدام
االدوات الزراعية التي تستخدم لهذا الغرض

11.

يلتزم المرخص له بالسجالت الخاصة بالمزرعة السمكية والتى سوف تخصصها الوزارة له وتقديمها
.للمختصين عند زيارة المزرعة

12.

السماح للفنيين والمختصين والباحثين في الوزارة بمعاينة المزرعة وتجميع البيانات من اجل تطوير االنتاج
السمكي

13.

.يلتزم المرخص له بالسماح للمختصين بأخذ عينات من األسماك عند الحصاد لتحليلها ودراستها 14.

يلتزم المرخص له بجودة االسماك عند الحصاد والتسويق وبالمعايير المحددة من قبل الوزارة وذلك لضمان
الجودة

15.

يلتزم المرخص له بما ورد في الئحة االستزراع السمكي وضبط جودة األسماك المستزرعة والصادرة بالقرار
(177/2012 )الوزاري رقم

16.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم120

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:مكان تقديم الطلب

األفراد•

:مراحل الخدمة

.(لالفراد)تعبئة استمارة طلب الحصول على موافقة مبدئية القامة مشروع  تربية اسماك الزينة مع المرفقات  1.

.(للشركات)التقدم بالطلب عبر بوابة استثمر بسهولة  2.

.تتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الفنية لالستزراع السمكي والبت في الطلب 3.

تكون. تصدر السلطة المختصة الموافقة المبدئية على الطلب بناء على موافقة اللجنة الفنية ، واعتماد الوزير
.(لالفراد)الموافقة المبدئية لمدة عام الستكمال اعمال البنية االساسية للمشروع 

4.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

177/2012الئحة استزراع األحياء المائية وضبط جودتهاقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.تصور أو دراسة مبدئية حول المشروع 1.

بطاقة حيازة زراعية من وزارة الزراعة والثروة السمكية 2.

الرسم المساحي لالرض وملكية االرض الزراعية 3.

شهادة معتمدة لتحليل المياه 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(لألفراد)رسوم اصدار الترخيص أوالتجديد 1

لاير عماني5.000(لألفراد)رسم دراسة طلب المشروع 2

لاير عماني100.000(للشركات)رسوم اصدار الترخيص أوالتجديد 3

لاير عماني10.000(للشركات)رسم دراسة طلب المشروع 4

208صفحة 



المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

7:رقم الخدمة

طلب ترخيص بحار أو فني على سفن الصيد التجاري والساحلي:اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

ترخيص يصدر لطاقم سفن الصيد التجاري والساحلي الحاصلة على تراخيص لممارسة الصيد في
المياه العمانية

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101016:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يتقدم مالك السفينة طلب إلى دائرة الرقابة والتراخيص السمكية لمخاطبة وزارة القوى العاملة إلستجالب 
العمال

1.

إحالة الطلب إلى وزارة القوى العاملة إلصدار الموافقة على جلب العمال 2.

يقدم مالك السفينة استمارة طلب ترخيص بحار على سفن الصيد  في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية 3.

دفع رسوم المقررة للترخيص  4.

اصدار واستالم الترخيص 5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

أن تكون السفينة المراد العمل بها سفينة مرخصة  1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

نسخة من التصريح المالحي من وزارة النقل واالتصاالت ساري المفعول وبعدد الطاقم 1.

كشف بطاقم السفينة موقع من الشركة ومعتمد من شرطة عمان السلطانية 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم تأخير التجديد عن كل شهر1

لاير عماني10.000رسوم بدل فاقد أو تالف2

لاير عماني20.000رسوم التجديد3

لاير عماني20.000رسوم االصدار4
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

8:رقم الخدمة

طلب ترخيص ممارسة عمليات الصيد لغرض البحوث والدراسات العلمية:اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

يتم منح الترخيص للهيئات العلمية ولألشخاص والفنيين لممارسة الصيد ألغراض البحوث
والدراسات العلمية

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101018:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

مدة الدراسة او البحث

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

:مراحل الخدمة

تتقدم الجهة الطالبة بطلب لدى دائرة الرقابة والتراخيص السمكية 1.

دراسة الطلب  2.

إصدار الترخيص  3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

خطاب رسمي من الجهة العلمية 1.

السفينة/ نسخة من ترخيص القارب  2.

ثالث صور شمسية  3.

:شروط الخدمة

تحديد نوعية الدراسة ومدتها 1.

يتم منح الترخيص لممارسة الصيد ألغراض البحوث والدراسات العلمية فقط 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

لغير العمانيين (األحوال المدنية)نسخة من بطاقة العمل  4.

نسخة من جواز السفر لغير العمانيين 5.

نسخة من البطاقة الشخصية للعمانيين  6.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

116:رقم الخدمة

طلب دعم ألجهزة ومعدات الصيد وأجهزة ضبط جودة األسماك لسفينة صيد:اسم الخدمة
ساحلي

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

.دعم ألجهزة ومعدات الصيد وأجهزة ضبط جودة األسماك لسفينة صيد ساحلي

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301003:رمز الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر و قابل للتمديد لشهر آخر

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذه له

1.

أال يكون قد حكم على المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل سنتين االخرتين قبل
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب
أو السفينة أو المعدات أو االجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقل الدعم لشخص آخر إال
في حالة الوفاة فيكون ألحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة اآلخرين

عند التعدد وبموافقة الوزارة

4.

أن يكون المستفيد من الدعم مالكا لسفينة صيد ساحلي حاصلة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة
لدى الجهات المختصة

5.

أن تتوفر في السفينة الشروط والمواصفات المقررة لسفن الصيد الساحلي المقررة من قبل الوزارة  6.

المرفق بهذه  الالئحة ما (2)أن يقدم طالب الدعم لشراء األجهزة أو المعدات المبينة  في الملحق رقم  
يثبت وجود عامل مختص وملم بتشغيل الجهاز أو المعدات على متن السفينة

7.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في األجهزة أو المعدات المدعومة خالل ثالث سنوات من تاريخ
الحصول على الدعم إال بموافقة مكتوبة من المديرية المختصة

8.

المرفق بهذه (2)يمنح الدعم لمرة واحدة فقط عن كل نوع من المعدات واألجهزة المبينة في الملحق رقم  
الالئحة

9.

213صفحة 



:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

توزع حسب توفير المبالغ المالية و حسب األولوية

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

المؤسسة حسب كل محافظة/ يقدم الطلب من الصياد 2.

إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية 3.

بعد تقديم الطلب ينتظر دوره 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد فيها مساهمة الوزارة 7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

استالم المعدات أو األجهزة في دوائر أو مراكز التنمية السمكية بالواليات 10.

صرف المستحقات للشركة 11.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم قطاع الثروة السمكيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 1.

نسخة من ترخيص سفينة صيد ساحلي سارية المفعول 2.

نسخة من الترخيص المالحي ساري المفعول 3.

(على المؤسسات)نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول  4.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية للعاملين بالسفينة 5.

تقدم ما يثبت وجود عامل مختص بتشغيل األجهزة أو المعدات على متن السفينة 6.

نسخة من بطاقات البحارة العاملين على السفينة 7.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

179:رقم الخدمة

طلب ترخيص سفينة صيد تجاري:اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

/قاع )ترخيص سفينة صيد تجاري يصدر لسفن الصيد التجاري للشركات الحاصلة على حصة صيد 
.ويتضمن الترخيص بيانات السفينة ومواقع الصيد والمعدات المستخدمة (سطح

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101008:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

لن تنظر الوزارة ألي طلب تسجيل لسفينة إذا تم شراؤها قبل الحصول على موافقة الوزارة  1.

يلتزم مالك السفينة بنسبة تعمين الطاقم حسب قانون العمل العماني  2.

االلتزام بطرق وأساليب ومواقع التسويق التي تحددها الوزارة فقط  3.

يلتزم مالك السفينة بتقديم البيانات اإلحصائية السمكية 4.

االلتزام بطرق الصيد المصرح بها 5.

(حسب حصة الصيد المصرح بها ): األسماك  صيد  6.

توفير أدوات ومعدات السالمة البحرية 7.

بيان باألجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد البحري 8.

االلتزام بموقع الصيد الذي تحدده الوزارة لسفن الصيد 9.

االلتزام بمواقع اإلنزال التي تحددها الوزارة 10.

يحق للوزارة سحب وإلغاء ترخيص السفينة دون تحمل أدنى مسؤولية تجاه مالك السفينة في حالة دخول
.المؤسسة أو في أي من فروعهما/شريك غير عماني في الشركة

11.

في حالة عدم استيفاء أو مخالفة أي بند من بنود هذه االستمارة يعتبر الطلب الغياً ويحق للوزارة سحب
.للمؤسسة/للشركة/التراخيص الممنوحة للصياد

12.
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:مراحل الخدمة

تقديم الطلبات إلى دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بمبنى ديوان عام الوزارة 1.

في السجل التجاري بعد الحصول على الموافقة المبدئية" نشاط الصيد"يقوم صاحب الطلب بإضافة  
.لتشغيل سفينة صيد

2.

معاينة السفينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المقررة لسفن الصيد التجاري 3.

تعبئة استمارة ترخيص سفينة صيد التجاري 4.

مخاطبة وزارة النقل واالتصاالت إلصدار التصريح المالحي 5.

إحضار نسخة من التصريح المالحي إلصدار الترخيص للسفينة 6.

اصدار واستالم الترخيص 7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري 1.

نموذج التوقيع والبطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل التجاري سارية المفعول 2.

ترخيص مزاولة مهنة الصيد لمالك المؤسسة سارية المفعول 3.

عرض اسعار شراء او بناء السفينة  4.

الموافقة على حصة صيد تجاري 5.

خرائط ومواصفات السفينة والشهادات الخاصة بها 6.

VMSشهادة تركيب جهاز استشعار عن بعد   7.

بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية لمالك المؤسسة 8.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.100 حصان50قيمة مضافة لكل حصان يزيد عن 1

لاير عماني2.500تالف/ رسوم بدل فاقد 2

لاير عماني5.000رسوم التجديد3

لاير عماني5.000رسوم اصدار الترخيص4
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(الدوابي– المائية الحية 

32/2005 3

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 4

20/2009قرار وزاري بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعيقرار وزاري 5
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

52:رقم الخدمة

طلب ترخيص حصة الصيد:اسم الخدمة

قسم تطوير أسطول الصيد

:وصف الخدمة

هي حصة سنوية من األسماك تمنح للشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على تراخيص
سفن الصيد التجاري

دائرة تنمية وادارة الموارد السمكية

F0103004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب 1.

نسخة من السجل التجاري وأوراق الحاسب اآللي وشهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية
المفعول

2.

نسخة من البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل التجاري سارية المفعول 3.

ترخيص سفينة الصيد سارية المفعول 4.

ترخيص بحارة وفنيين سارية المفعول 5.

ضمان بنكي 6.

:شروط الخدمة

االلتزام بقانون الصيد البحري والئحته التنفيذية 1.

تقديم تقارير اإلنتاج الى السلطة المختصة عن كل رحلة صيد 2.

 كيلو جرام للعبوة ويبين في في تقرير25 إلى 20تعبأ أسماك القاع في عبوات الكرتون يتراوح وزنها بين 
اإلنتاج وزن العبوة من كل صنف ونوع

3.

218صفحة 



إحضار أصل الترخيص المنتهي في حالة التجديد وااللغاء 7.

إصدار واستالم الترخيص 8.

تعبئة استمارة الطلب واحضار المرفقات المطلوبة 9.

في حالة الموافقة يتم إصدار الترخيص 10.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري وأوراق الحاسب اآللي وشهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول 1.

نسخة من البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل التجاري سارية المفعول 2.

ترخيص سفينة الصيد سارية المفعول 3.

ترخيص بحارة وفنيين سارية المفعول 4.

ضمان بنكي 5.

نسخة من  الترخيص المالحي ساري المفعول 6.

نسخة من جواز السفر 7.

إحضار أصل الترخيص المنتهي في حالة التجديد وااللغاء 8.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

50:رقم الخدمة

طلب تصريح الستيراد أحياء مائية لالستزراع السمكي:اسم الخدمة

المحطة الواحدة لالستزراع السمكي

:وصف الخدمة

خدمة متاحة للمواطنين ورجال األعمال والمقيمون الراغبين باستيراد أحياء مائية لالستزراع
السمكي

دائرة تنمية االستزراع السمكي

F0203001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يومان

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

1مبنى - دائرة خدمات المراجعين - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

2طلب الموافقة من دائرة تنمية االستزراع السمكي بديوان عام الوزارة بمبنى  1.

1طلب اصدار التصريح من دائرة الحجر البيطري بديوان عام الوزارة بمبنى  2.

تخضع الشحنة المستوردة للفحص والحجر من قبل طبيب الحجر البيطري في منفذ الوصول أو أي إجراء يراه
ضروريا ولن يتم االفراج عن أي شحنة إال بعد التأكد من أنها سليمة صحيا ومتوافقة مع القاوانين المعمول

بها بالسلطنة وأن جميع الشهادات المطلوبة مستوفية

3.

:شروط الخدمة

أن يكون له سجل تجاري مضاف به نشاط استيراد أحياء مائية لالستزراع السمكي 1.

يجب التقدم بطلب ترخيص االستيراد إلى دائرة الحجر البيطري قبل مغادرة الشحنة بلد التصدير 2.

أوضع أي شروط إضافية تراها ضرورية وتحديد المنافذ التي يسمح بدخول: تحتفظ الوزارة بالحق فيما يلي 
الشحنة إلى السلطنة عن طريقها

3.

للوزارة الحق في رفض إصدار أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره من قبل إذا كانت اإلرسالية تشكل أي
خطورة من جراء استيرادها دون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة

4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 3

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 4

177/2012الئحة استزراع األحياء المائية وضبط جودتهاقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري 1.

شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ 2.

شهادة منشأ 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم اصدار التصريح1

221صفحة 



المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

137:رقم الخدمة

طلب الموافقة الستيراد أسماك التونة أو أشباه التونة:اسم الخدمة

قسم رقابة المنشآت السمكية والصادرات

:وصف الخدمة

تعطى الموافقة الستيراد أسماك التونة أو أشباه التونة للشركات أو األفراد الراغبين في استيراد
كمية منها بعد توفير جميع البيانات والكميات مع إرفاق شهادات المنشأ

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0102003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 دقيقة30

:صالحية مخرجات الخدمة

إلى حين  دخول الشحنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة االستمارة وتوضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول 1.

إنهاء باقي اإلجراءات في الحجر البيطري في المنافذ الحدوية 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

بيانات عن نوعية األسماك 1.

شهادة تسويق أسماك لألنواع المحددة من دولة المنشأ 2.

:شروط الخدمة

تعبئة  اإلستمارة و توضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2
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15:رقم الخدمة

طلب ترخيص سفينة صيد ساحلي:اسم الخدمة

:وصف الخدمة

هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي
حسب الشروط المعتمدة

F0101007:رمز الخدمة

:شروط الخدمة

يتم تقديم الطلبات إلى دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بمبنى عام الوزارة بالخوير  1.

لن تنظر الوزارة ألي طلب تسجيل لسفينة إذا تم شراؤها قبل الحصول على موافقة الوزارة  2.

في السجل التجاري بعد الحصول على الموافقة المبدئية" نشاط الصيد"يقوم صاحب الطلب بإضافة  
لتشغيل سفينة صيد

3.

يلتزم مالك السفينة بنسبة تعمين الطاقم حسب قانون العمل العماني  4.

يلتزم مالك السفينة بأنظمة الوزارة فيما يخص إنزال األسماك وتسويقها  5.

يلتزم مالك السفينة بتقديم البيانات اإلحصائية السمكية  6.

االلتزام بطرق الصيد المصرح بها  7.

جميع أنواع األسماك الزعنفية السطحية والقاعية والرخويات: األسماك المستهدفة  8.

االلتزام بموقع الصيد الذي تحدده الوزارة لسفن الصيد  9.

االلتزام بمواقع اإلنزال التي تحددها الوزارة  10.

االلتزام بطرق وأساليب ومواقع التسويق التي تحددها الوزارة فقط  11.

عند انتهاء صالحيته وعليه أن يقدم النسخ األصلية من أوراق السجل التجاري وأوراق االنتساب للغرفة
للتأكد من عدم دخول شريك غير عماني فيها، ويحق للوزارة سحب وإلغاء ترخيص السفينة

12.

في حالة عدم استيفاء أو مخالفة أي بند من بنود هذه االستمارة يعتبر الطلب الغياً ويحق للوزارة سحب 
للمؤسسة/للشركة/التراخيص الممنوحة للصياد

13.

أن يكون مالك المؤسسة حاصالً على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول ومضى عليه أكثر
من ثالث سنوات

14.

أن يكون مالك المؤسسة مسجالً في سجل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة 15.

أن يكون مالك المؤسسة متفرغاً لمزاولة مهنة الصيد وال يعمل في مهنة أو وظيفة أخرى 16.

عاما21ًأال يقل عمر مالك المؤسسة عن  17.

أن تكون الشركة عمانية  18.

أن يكون جميع الشركاء والمساهمون بالشركة عمانيون الجنسية 19.

ان يكون رأس مال الشركة مملوك بالكامل لعمانيين 20.

الشركة ملتزمة بالقوانين واللوائح واألنظمة المقررة في الصيد وأال تكون قد خالفتها/ أن تكون المؤسسة
خالل السنتين الماضيتين

21.

الشركة ملتزمة بنسب التعمين التي تحددها وزارة القوى العاملة وشغيل عدد ال يقل/أن تكون المؤسسة
ربان أو مساعد ربان ، فني سفن صيد ، صياد)عن ثالثة عمانيين للعمل على السفينة في المهن  اآلتية 

(بحري عام 

22.
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قسم التراخيص السمكية

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

سنة ويعتمد على استكمال مقدم الطلب لباقي االجراءات

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب خالل المدة المحددة في اإلعالن الصادر من الوزارة  إلى دائرة الرقابة والتراخيص السمكية
2بمبنى ديوان عام الوزارة رقم 

1.

دراسة الطلب عن طريق لجنة دراسة طلبات سفن الصيد 2.

أو بناء/ الشركة موافقة مبدئية لشراء /في حال انطباق الشروط المقررة لمقدم الطلب تمنح المؤسسة
سفينة صيد ساحلي مشروطة بفترة زمنية يتم خاللها تقديم مواصفات السفينة وعقد التصنيع

3.

الشركة موافقة نهائية مشروطة بفترة زمنية  يتم خاللها شراء أو بناء السفينة/ تمنح المؤسسة  4.

بعد االنتهاء من الشراء أو بناء السفينة يتم معاينتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المقررة لسفن 
الصيد الساحلي

5.

إحضار مستند شهادة إتمام العمل 6.

تعبئة استمارة ترخيص سفينة صيد ساحلي 7.

مخاطبة وزارة النقل واالتصاالت إلصدار التصريح المالحي  8.

إحضار نسخة من التصريح المالحي إلصدار الترخيص للسفينة 9.

vmsتركيب جهاز تتبع السفن  10.

اصدار واستالم الترخيص 11.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من أوراق السجل التجاري وأوراق الحاسب االلي وشهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية 
المفعول

1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(الدوابي– المائية الحية 

32/2005 3

اسم المرفق

نسخة من نموذج التوقيع ونسخة من البطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل
التجاري سارية المفعول

2.

سارية المفعول (للمؤسسات )نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد   3.

(للمؤسسات)نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية   4.

أصل شهادة اثبات عمل من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة 5.

(كشف الحساب البنكي)مستند يؤكد القدرة المالية لتنفيذ المشروع  6.

المؤهالت العلمية التي تثبت المستوى الدراسي 7.

نسخة من الوثائق والمستندات الدالة على صحة البيانات الموضحة في الجدول ب من االستمارة 8.

نسخة من الخرائط العامة االولية للسفينة 9.

عرض اسعار شراء او بناء السفينة 10.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

إذا كان طول القارب أو سفينة الصيد أقل- رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية1
 قدمآ28من 

لاير عماني6.000

إذا كان طول القارب أو سفينة الصيد أكثر-رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية2
 قدمآ28من 

لاير عماني3.000

للسفن ذات محرك قوته خمسون حصانا أو أقل وتضاف مائة بيسة عن- إصدار وتجديد الترخيص3
كل حصان يزيد على الخمسين حصانا

لاير عماني5.000

226صفحة 



المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

230:رقم الخدمة

طلب الحصول على دعم لشراء قوارب الصيد المتطورة:اسم الخدمة

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

عبارة عن دعم لشراء قوارب الصيد المتطورة

دائرة االرشاد واللجان السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم عمل

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ترخيص مزاولة مهنة الصيد 1.

شهادة من هيئة سجل القوى العاملة بأنه ال يعمل 2.

:شروط الخدمة

.أن یكــون مقدم طلب الدعم حاصالً على رخــصة مزاولة مــهنـة الصــيد البحري ساریة المفعول 1.

أن یلتزم المستفيد من الدعم بشراء القارب و المحركات المدعومة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية-
.المقررة من قبل الوزارة 

2.

ال یجوز للمستفيد من الدعم التصرف بالبيع أو التنازل عن القارب المدعوم خالل خمس سنوات،- 
وعن المحركات المدعومة خالل ثالث سنوات من تاریخ الدعم

3.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

1:رقم الخدمة

طلب ترخيص استزراع سمكي تكاملي:اسم الخدمة

قسم تنمية االستزراع السمكي التكاملي

:وصف الخدمة

عبارة عن وثيقة صادرة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط تربية االحياء المائية التكاملي حسب
الشروط والضوابط المنصوص عليها في الئحة استزراع االحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار

ويتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين أو الشركات الذين يرغبون بإنشاء. 177/2012الوزاري رقم 
مزارع استزراع تكاملي في المزارع الريفية حيث يتوجب أن يكون لديهم قطع أراضي ملك أو عقد

.ايجار سارية المفعول

دائرة تنمية االستزراع السمكي

F0202001:رمز الخدمة

:التصنيف

:شروط الخدمة

.سيتم إصدار ترخيص االستزراع السمكي التكاملي بعد إتمام أعمال اإلنشاء بالمزرعة السمكية 1.

.يجري استزراع أسماك المياه العذبة في نظام تكاملي مع المحاصيل الزراعية 2.

. ٪ من مجموع المساحة الكلية للمزرعة10يجب أن ال تتجاوز مساحة مزرعة  تربية األحياء المائية أكثر من  3.

.يجب أن يلتزم صاحب المزرعة السمكية بمعايير جودة الماء التي تحددها الوزارة  4.

.يجب أن يكون لدى المزارع مصدر كاف من الماء الجوفي الستخدامه في االستزراع السمكي 5.

يجب أن تستخدم مياه صرف األسماك في ري المساحة المخصصة للمحاصيل واالشجار وال تزيد حتى ال 
.تهدر

6.

يحظر صرف ماء  المزرعة السمكية الزائد عن حاجة االرض الزراعية  في نظام الصرف الصحي او األراضي
.المنخفضة

7.

.يحظر إدخال أنواع جديدة بهدف االستزراع بدون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة 8.

.يحظر استخدام أي عقاقير، أو هرمونات أو إضافات علفية بدون الحصول على تصريح مسبق  9.

.يجب حفظ غذاء االسماك بطريقة صحيحة وسليمة 10.

يحظر رش المبيدات الكيماوية واألدوية على األشجار القريبة من المزرعة السمكية وكذلك عدم استخدام
.االدوات الزراعية التي تستخدم لهذا الغرض

11.

يلتزم المرخص له بالسجالت الخاصة بالمزرعة السمكية والتى سوف تخصصها الوزارة له وتقديمها
.للمختصين عند زيارة المزرعة

12.

السماح للفنيين والمختصيين  والباحثين في الوزارة  بمعاينة المزرعة وتجميع البيانات من اجل تطوير
.االنتاج السمكي

13.

.يلتزم المرخص له بالسماح للمختصين بأخذ عينات من األسماك عند الحصاد لتحليلها ودراستها 14.

يلتزم المرخص له بجودة االسماك عند الحصاد والتسويق وبالمعايير المحددة من قبل الوزاره وذلك لضمان
.الجودة

15.

يلتزم المرخص له بما ورد في الئحة االستزراع السمكي وضبط جودة األسماك المستزرعة والصادرة بالقرار
.(م177/2012)الوزاري رقم 

16.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم120

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة تطلب الحصول على موافقة مبدئية القامة مشروع  استزراع أحياء مائية  تكاملي مع
.(لالفراد)المرفقات 

1.

.(للشركات)التقدم بالطلب عبر بوابة استثمر بسهولة   2.

.تتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الفنية لالستزراع السمكي والبت في الطلب  3.

تكون. تصدر السلطة المختصة الموافقة المبدئية على الطلب بناء على موافقة اللجنة الفنية ، واعتماد الوزير 
.(لالفراد)الموافقة المبدئية لمدة عام الستكمال اعمال البنية االساسية للمشروع 

4.

تصدر السلطة المختصة الترخيص النهائي لمزاولة المشروع بعد استيفاء مقدم الطلب لجميع االشتراطات
.(لالفراد) 177/2012الواردة  في الئحة استزراع االحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

5.

.يتم الموافقة الكترونيا عن طريق بوابة استثمر بسهولة الصدار الترخيص بالنسبة للشركات 6.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(لالفراد)نسخة من البطاقة الشخصية  1.

نسخة من ملكية االرض وبطاقة حيازة االرض الزراعية أو عقد ايجار سارية المفعول 2.

نسخة من الرسم المساحي للمزرعة 3.

تصميم تخطيطي للمنشأة المقترحة 4.

االمونيا، درجة الحموضة، عسر الماء، كبريتيد، الملوحة، مجموع: شهادة معتمدة لتحليل المياه للعناصر االتية
القولونيات وكوالي

5.

(لالفراد)رسالة رسمية لمدير عام تنمية الموارد السمكية  6.

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 7.

.رسالة عدم الممانعة لممارسة نشاط االستزراع التكاملي من دائرة التنمية الزراعية بالمنطقة 8.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

177/2012الئحة استزراع األحياء المائية وضبط جودتهاقرار وزاري 1

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000رسوم نقل ملكية الترخيص1

لاير عماني5.000رسوم بدل فاقد أو تالف2

لاير عماني10.000(للشركات)غرامات تأخير التجديد عن كل شهر 3

لاير عماني1.000(لألفراد)غرامات تأخير التجديد عن كل شهر 4

لاير عماني100.000(للشركات)رسوم اصدار الترخيص أوالتجديد 5

لاير عماني10.000(لألفراد)رسوم اصدار الترخيص أوالتجديد 6

لاير عماني10.000(للشركات)رسم دراسة طلب المشروع 7

لاير عماني5.000(لألفراد)رسم دراسة طلب المشروع 8
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

57:رقم الخدمة

طلب الحصول على دعم لشراء وتملك معدات وأجهزة لقطاع الصناعات:اسم الخدمة
السمكية

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

.دعم لشراء وتملك معدات وأجهزة لقطاع الصناعات السمكية

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301005:رمز الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذه  له

1.

أال يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين األخرتين قبل
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب
أو السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقله لشخص آخر إال في حالة
الوفاه فيكون الحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة االخرين عند التعدد،

وبموافقة الوزارة

4.

أن تكون المنشأة أو المصنع مسجلة لدى الجهات المختصة وحاصلة على ترخيص من الوزارة ساري
المفعول

5.

أن يقدم المستفيد من الدعم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع والوثائق الخاصة بذلك 6.

أن يحصل المستفيد من الدعم على الموافقات المتعلقة بموضوع الدعم من الجهات المختصة بالوزارة 7.

أن يتعهد المستفيد من الدعم بتنفيذ توجيهات وإرشادات الوزارة التي من شأنها رفع كفاءة اإلنتاج 8.

المرفق  (3)يمنح الدعم لمرة واحده فقط عن كل نوع من المعدات واألجهزة المشار إليها في الملحق رقم 
بهذه الالئحة

9.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في  المعدات أو التجهيزات المدعومة بالبيع أو التنازل عنها خالل
عشر سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، وخمس سنوات بالنسبة للمصنع الحاصل على الدعم أو

الذي تم تحديثه وفق نظام الدعم ، إال بعد موافقة مكتوبة من المديرية المختصة

10.

من لم يسبق منحه دعم من نفس المعدات والتجهيزات - أ: أوال: تحدد أولوية الدعم  وفقا للترتيب اآلتي 
المصانع الواقعة في الواليات الساحلية الملتزمة بالنسب المقررة - أ: ثانيا (3)الواردة في المحلق رقم 

للتعمين

11.

أية شروط أخرى تحددها الوزارة 12.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

توزع حسب توفير المبالغ المالية وحسب األولوية

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر وقابل لتمديد لشهر آخر

:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

يقدم الطلب من المصنع أو المنشأة السمكية حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني والمعاينة الفنية 3.

بعد تقديم الطلب يقوم بانتظار دوره 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للمصنع أو المنشأة السمكية فيها مساهمة الوزارة 7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

استالم المعدات واالجهزة في دوائر او مراكز التنمية السمكية بالواليات 10.

صرف المستحقات للشركة 11.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 1.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 2.

شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول 3.

من وزارة البيئة والشئون المناخية (ترخيص بيئي) 4.

(شهادة ضبط جوده + شهادة صناعية سمكية )نسخة من موافقة الوزارة  5.

تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع والوثائق الخاصة بذلك 6.

نسخ من عقد اإليجار أو ملكية األرض 7.

نسخة من نموذج التوقيع ونسخة من البطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل
التجاري سارية المفعول

8.

من (سجل تجاري بعد إضافة النشاط ، ترخيص صناعي ، شهادة التسجيل الصناعي  وأوراق الحاسب االلي )
وزارة التجارة والصناعة

9.

نسخة من موافقة الوزارة لتصميم منشأة سمكية من مركز ضبط الجودة في المديرية العامة للبحوث السمكية 10.

نسخة من ترخيص منشأة سمكية سارية المفعول من دائرة الرقابة والتراخيص السمكية 11.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم القطاع الثروة السمكيةقرار وزاري 1
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

56:رقم الخدمة

طلب الحصول على دعم سيارات لنقل وتسويق الثروات المائية الحية:اسم الخدمة

قسم رفع كفاءة قطاع الصيد

:وصف الخدمة

دعم سيارات لنقل وتسويق الثروات المائية الحية

دائرة االرشاد واللجان السمكية

F0301004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

توزع حسب توفير المبالغ المالية وحسب األولوية

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر وقابل لتمديد لشهر آخر

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية
والقرارات المنفذه  له

1.

أال يكون قد حكم علي المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خالل السنتين األخرتين قبل
إقرار استحقاقه للدعم

2.

للوزارة الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب
أو السفينة أو المعدات أو األجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم

3.

يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ، وال يجوز نقله لشخص آخر إال في حالة
الوفاه فيكون الحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة االخرين عند التعدد،

وبموافقة الوزارة

4.

أن يكون المستفيد من الدعم مالكاً لسيارة حاصلة على ترخيص نقل وتسويق االسماك من الوزارة ساري
المفعول

5.

أن يتعهد المستفيد من الدعم بتطبيق الشروط والمواصفات المقررة في الالئحة الخاصة بشروط مواصفات
سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية

6.

يمنح الدعم لمرة واحدة فقط عن كل نوع من األجهزة والمعدات 7.

ال يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في المعدات و االجهزة المدعومة خالل خمس سنوات إال بموافقة
مكتوبة من المديرية المختصة

8.
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:مراحل الخدمة

إعالن في الصحف المحلية عن فتح وتسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم 1.

يقدم الطلب من الناقل حسب كل محافظة 2.

إجراء البحث الميداني والمعاينة للسيارة 3.

بعد تقديم الطلب يقوم بانتظار دوره 4.

عند وصول الدور يرشح حسب شروط الئحة الدعم 5.

تعتمد الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية 6.

إصدار استمارة أمر الدعم المبدئي لصاحب الطلب فيها مساهمة الوزارة 7.

إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة 8.

إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة 9.

استالم المعدات واألجهزة في دوائر ومراكز التنمية السمكية بالواليات 10.

صرف المستحقات للشركة 11.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

25/2011الئحة دعم القطاع السمكيقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول 1.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 2.

(للمالك والسائق  )نسخة من البطاقة الصحية  3.

نسخة من ترخيص نقل وتسويق االسماك ساري المفعول 4.

نسخة من ملكية السيارة سارية المفعول 5.

شهادة إثبات راتب من جهة العمل 6.

من هيئة سجل القوى العاملة (ال يعمل)شهادة لمن يهمه األمر  7.

صورة شمسية 8.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

187:رقم الخدمة

(تجاري/ ساحلي)طلب الموافقة على بناء وتصنيع سفن الصيد :اسم الخدمة

قسم رقابة الصيد الساحلي والتجاري

:وصف الخدمة

وهو اجراء ضمن تراخيص. تقدم الخدمة للشركات الراغبة في بناء سفن صيد ساحلي او تجاري
التجاري/ سفن  الصيد الساحلي

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0103003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

يتم تقديم طلب من قبل العميل للموافقة على تصنيع أو شراء سفينة 1.

تحويل الطلب لرئيس قسم رقابة الصيد الساحلي والتجاري 2.

تجهيز خطاب الموافقة المبدئية 3.

تحويل الخطاب للمدير لالعتماد 4.

(التجاري / الساحلي  )تسليم الموافقة المبدئية للعميل للبدء في بناء وتصنيع سفينة الصيد  5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(تجاري / ساحلي )استمارة طلب تسجيل سفينة صيد  1.

:شروط الخدمة

(تجاري / ساحلي  )الحصول على ترخيص سفينة صيد  1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

مستندات ومواصفات السفينة 2.

السجل التجاري للشركة 3.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

180:رقم الخدمة

(الشدود البحرية)ترخيص شعاب صناعية :اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للصيادين الذين يرغبون بإنشاء الشدود الصناعية ضمن الشروط والمعايير
التي تسمح لهم باستخدام تلك الوسائل في أعمال الصيد البحري

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101021:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهرين- شهر

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات5

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب في دوائر التنمية السمكية في المحافظات 1.

اصدار موافقة مبدئية 2.

معاينة الشد قبل الموافقة على الترخيص النهائي 3.

اصدار الترخيص 4.

:شروط الخدمة

أن يكون مقدم الطلب صيادا حاصال على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد ساري المفعول 1.

أن يكون الصياد مالكا لقارب صيد ترخيصه ساري المفعول 2.

أن تسمح لجنة سنن الصيد في الوالية بإنشاء الشد 3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

55/2004(الشدود)قرار وزاري بشأن تنظيم انشاء الشعاب الصناعية قرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

ترخيص القارب أو سفينة ساري المفعول 2.

ترخيص مزاولة مهنة الصيد ساري المفعول 3.

تصريح المالحي من وزارة النقل واالتصاالت نسخة من ال 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم تحديد إحداثيات1

لاير عماني5.000رسوم التجديد2

لاير عماني5.000رسوم اصدار الترخيص3

لاير عماني1.000رسوم اصدار الموافقة المدئية القامة الشد4
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

181:رقم الخدمة

ترخيص استخدام أقفاص الصيد:اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

(الدوابي أو الجراجير)يتم تقديم هذه الخدمة للشركات واألفراد الذين يرغبون باستخدام األقفاص 
لصيد األسماك ضمن الشروط والمعايير التي تسمح لهم باستخدام تلك الوسائل في أعمال

الصيد البحري

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101022:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهرين- شهر 

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم طلب الترخيص مع الوثائق المطلوبة 1.

التأكد من اكتمال الوثائق مع الطلب 2.

معاينة األقفاص وكتابة تقرير 3.

الموافقة على الطلب بعد المعاينة 4.

دفع الرسوم المستحقة 5.

:شروط الخدمة

.أن يكون مقدم الطلب صيادا حاصال على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد ساري المفعول 1.

.أن يكون الصياد مالكا لقارب صيد ترخيصه ساري المفعول 2.

.أن تسمح لجنة سنن الصيد في الوالية ببناء األقفاص  3.

تقوم الوزارة بتحديد مناطق الصيد المسموح بها باستخدام األقفاص 4.
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إدخال البيانات على نظام التراخيص وطباعة الترخيص 6.

تسليم الترخيص للعميل 7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(الدوابي– المائية الحية 

32/2005 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

ترخيص القارب أو سفينة ساري المفعول 2.

ترخيص مزاولة مهنة الصيد ساري المفعول 3.

نسخة من التصريح المالحي من وزارة النقل واالتصاالت 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عمانيغير محددة1
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

133:رقم الخدمة

طلب الموافقة لتصدير أسماك التونة أو أشباه التونة:اسم الخدمة

قسم رقابة المنشآت السمكية والصادرات

:وصف الخدمة

تعطى الموافقة لتصدير أسماك التونة أو اشباه التونة  للشركات أو األفراد الراغبين في تصدير
كمية منها بعد توفير جميع البيانات والكميات مع إرفاق شهادات المنشأ ، يلي ذلك إستخراج

شهادة صحية بيطرية

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0102005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 دقائق10

:صالحية مخرجات الخدمة

إلى حين خروج الشحنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة  اإلستمارة و توضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول 1.

اصدار موافقة برسالة رسمية 2.

إنهاء باقي اإلجراءات في الحجر البيطري في المنافذ الحدويدي وتصدر له شهادة صحية بيطرية 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

بيانات عن نوعية األسماك 1.

شهادة تسويق أسماك لألنواع المحددة 2.

رقم ضبط جودة األسماك المسجل في مركز ضبط جودة األسماك 3.

:شروط الخدمة

تعبئة  اإلستمارة و توضيح كامل البيانات عن مصدر األسماك والكمية ومنفذ الدخول 1.

243صفحة 



:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

3

اسم المرفق

ترخيص نقل وتسويق األسماك 4.

244صفحة 



المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

53:رقم الخدمة

طلب الموافقة على تصدير الشارخة أو الربيان أو الصفيلح خارج الموسم:اسم الخدمة

قسم رقابة المنشآت السمكية والصادرات

:وصف الخدمة

الشارخة )يتم طلب هذه الموافقة من قبل  المؤسسات أو األفراد الراغبين في تصدير كميات من 
على أن تكون هذه الكمية محصورة ومسجلة لدى الوزارة  بعد إنتهاء (الصفيلح - الربيان  – 

.وهي من ضمن متطلبات خدمة إصدار شهادة صحية لألسماك. الموسم

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0102001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 دقيقة30

:صالحية مخرجات الخدمة

إلى حين خروج الشحنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب بصيغة رسالة إلى المديرية لتسجيل كميات الصيد بعد االنتهاء من موسم الصيد 1.

تعبئة استمارة محضر حصر مخزون من قبل المختصين في الوزارة 2.

إصدار رسالة عدم الممانعة 3.

إستكمال إجراءات التصدير في الحجر البيطري للحصول على شهادة صحية من الطبيب البيطري من المنافذ
الحدودية

4.

:شروط الخدمة

تقدم الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات العمانية 1.

إذا كان مقدم الطلب صياد أو صاحب مؤسسة فردية، يجب تقديم رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول 2.

إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب تقديم شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول 3.

أن تكون كمية األسماك المطلوب تصديرها مسجلة لدى الوزارة بعد نهاية الموسم  4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

132/2018قرار تنظيم صادرات السلطنة من األسماك وتحديد أنواعهاقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري 1.

كمية األسماك المطلوب تصديرها 2.

بيان عن كمية المخزون المسجل بعد الموسم لدى الوزارة 3.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

134:رقم الخدمة

طلب استبدال قارب صيد  أو سفينة صيد:اسم الخدمة

قسم التراخيص السمكية

:وصف الخدمة

المرخصة فإنه يتطلب تقديم طلب/ في حالة المالك يرغب استبدال قاربه أو سفينته المرخص 
لالستبدال ألسباب عدم الصالحية في الصيد أو غرض آخر ، ويتم استدال القارب بقارب آخر ،

والسفينة أيضا يتم استبدالها بسفينة أخرى

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0101012:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

دوائر ومراكز التنمية)تعبئة استمارة طلب االستبدال في احد مديريات وإدارات الثروة السمكية بالمحافظات 
في قسم الرقابة والتراخيص السمكية التي ينتمي إليها مقدم الطلب (السمكية 

1.

معاينة القارب او السفينة للتأكد من مدى صالحيتها لممارسة الصيد 2.

موافقة مبدئية إلستبدال القارب أو السفينة حسب المواصفات المقررة  3.

تعديل بيانات القارب أو السفينة الجديدة في الترخيص  4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

السفينة  المراد استبدالها غير صالح لممارسة الصيد أو يود مقدم الطلب بيعه خارج/ أن يكون القارب 
السلطنة

1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

استبدالها/ السفينة المراد استبداله / نسخة من ترخيص القارب  1.

رخصة المزاولة للصياد 2.

طلب معتمد لالستبدال  3.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

49:رقم الخدمة

طلب موافقة لمزاولة نشاط تسيير القوارب السياحية والنشاطات البحرية:اسم الخدمة

قسم رقابة المنشآت السمكية والصادرات

:وصف الخدمة

تطلب الخدمة من قبل المؤسسات الراغبة بالعمل في مجال األنشطة السياحية وهي واحدة من
الموافقات  الالزمة للحصول على الموافقة النهائية إلقامة المشروع  ويجب على المؤسسة

استكمال الحصول على الموافقات الالزمة األخرى من المؤسسات الحكومية ذات العالقة

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0102004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد ويكون في الغالب أسبوع وذلك لمراجعة المعاملة وتوفير البيانات

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم طلب للحصول على الموافقة المبدئية مع ارفاق المرفقات المبدئية المطلوبة  1.

اصدار موافقة مبدئية 2.

تقديم الموافقات الجهات الحكومية األخرى للحصول على موافقة نهائية 3.

الحصول على الموافقة النهائية من وزارة السياحة  4.

:شروط الخدمة

مراجعة وزارة السياحة أوال للبدء باإلجراءات 1.

وجود موافقات من البلدية بخصوص الموقع المستخدم 2.

االلتزام بعدم ممارسة أي أنشطة سمكية إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة 3.

االلتزام بعدم ممارسة أي أنشطة سمكية واالبتعاد عن أماكن ومعدات الصيد 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

صورة من السجل التجاري 1.

تحديد مكان إقامة المشروع 2.

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة إلقامة المشروع من الجهات األخرى 3.

االلتزام بعدم ممارسة أي أنشطة سمكية واالبتعاد عن أماكن ومعدات الصيد 4.
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المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية

44:رقم الخدمة

طلب الموافقة على انزال اسماك في عرض البحر:اسم الخدمة

قسم رقابة الصيد الساحلي والتجاري

:وصف الخدمة

هي خدمة تقدم لسفن الصيد العمانية التي تعمل في المحيط والتي ترغب في انزال االسماك
بعد الموافقة الطلب يرسل الى (سفن تجميع)التي قامت باصطيادها على متن السفينة االم 

دائرة التعاون الدولي التي بدورها تخاطب هيئة اسماك التونة

دائرة الرقابة والتراخيص السمكية

F0103002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب المخصصة لهذا الغرض 1.

في حالة استيفاء الشروط تصدر رسالة بالموافقة 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة من الشركة التابعة لها سفينة الصيد 1.

:شروط الخدمة

ان تكون سفينة الصيد مسجله في السلطنة 1.

ان تكون تراخيص السفينة سارية المفعول 2.

ان تكون الشركة قد سددت التزاماتها المالية الى الوزارة 3.

ان تكون السفينة عمانية ومسجلة في هيئة مصائد اسماك التونة 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

ساحلي/ ترخيص سفينة صيد تجاري  2.

تصريح مالحي من وزارة النقل واالتصاالت  3.

شهادة تسجيل الشركة 4.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

125:رقم الخدمة

طلب ترخيص بيع االسماك بالتجزئة في موانئ الصيد ومراكز اإلنزال وأسواق:اسم الخدمة
األسماك المحلية

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

يصدر الترخيص لبيع االسماك بالتجزئة في موانئ الصيد و مراكز االنزال و أسواق األسماك المحلية

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0502006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل45

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض و إرفاق المستندات المطلوبة في دائرة تنظيم
األسواق السمكية في ديوان الوزارة أو في دوائرالثروة السمكية بالمحافظات التابع لها

1.

اصدار موافقة نهائية بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة في الوزارة 2.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

.2 سنة18أن ال يقل عمر المتقدم عن 

أن يكون ذو خبرة في مجال بيع االسماك بالتجزئة 3.

األولوية للباحث عن عمل 4.

أن يكون الئقا صحيا وخاليا من االمراض المعدية 5.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

نسخة من ترخيص وسيلة النقل 2.

شهادة طبية صادرة من الجهة المختصة 3.

نسخة من السجل التجاري 4.

شهادة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان 5.

شهادة باحث عن عمل من سجل القوى العاملة 6.

الترخيص البلدي للشركات والمؤسسات 7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000اصدار او تجديد ترخيص بيع االسماك بالتجزئة1
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

183:رقم الخدمة

طلب تصريح دخول وسيلة نقل االسماك للسوق السمكي:اسم الخدمة

قسم عمليات التسويق وخدمة العمالء

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والشركات بهدف إصدار أو تجديد تصريح وسيلة نقل أسماك
بهذه الصفة ليتمكنوا من دخول (سوفا)للسوق السمكي وتسجيلهم في النظام االلكتروني 

.السوق للقيام بعمليات البيع والشراء

(بالفليج والية بركاء) سوق الجملة المركزي لألسماك 

F0601003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم عمل واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة 1.

التأكد من استكمال الوثائق المطلوبة 2.

تحويل المعاملة لرئيس القسم 3.

مراجعة الطلب وبياناته 4.

الموافقة والتوقيع على الطلب 5.

دفع الرسوم المستحقة في قسم الشؤون المالية 6.

:شروط الخدمة

أن تكون مركبات نقل وتسويق االسماك مزودة بحاويات تسمح باستخدام سالل نقل وتداول وحفظ
االسماك داخل الحاوية

1.

أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الفرد مسجلين لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية وحاصلين على
ترخيص نقل وتسويق االسماك او ترخيص سفينة صيد او ترخيص منشاة سمكية سارية المفعول

2.

255صفحة 



الموافقة والتوقيع على الطلب 7.

تحويل الطلب لقسم تقنية المعلومات في السوق المركزي 8.

إدخال البيانات على نظام التراخيص وطباعة التصريح 9.

االتصال بالعميل الستالم التصريح 10.

تسليم التصريح يدويا 11.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 2

20/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ترخيص نقل وتسويق األسماك ساري المفعول 1.

ملكية سيارة النقل 2.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000تالف/ رسوم بدل فاقد 1

لاير عماني5.000رسوم التجديد2

لاير عماني5.000رسوم إصدار3
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

186:رقم الخدمة

طلب موافقة لمصانع وورش اصالح قوارب وسفن الصيد:اسم الخدمة

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات التي ترغب بإضافة نشاط محدد إلى السجل
إصالح وصيانة معدات الصيد وصيانة): التجاري بغرض االستثمار والذي يغطي النشاطات التالية

(وإصالح قوارب وسفن الصيد

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

FN0401001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل30

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة 1.

إصدار الموافقة المبدئية الستكمال باقي اإلجراءات 2.

تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية 3.

إصدار الموافقة النهلئية بعد عمل كافة اإلجراءات الالزمة 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

المصنع/ شهادة ملكية األرض الصناعية أو عقد اإليجار لألرض أو عقد إيجار الورشة  1.

:شروط الخدمة

يجب ان تتوفر ورشة لعمليات االصالح بالنسبة لنشاط ورش الصيانة 1.

بيع المعدات باستثناء بيع قوارب وسفن الصيد بالنسبة لنشاط بيع المعدات 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

دراسة جدوى اقتصادية 2.

(الكروكي)رسم تخطيطي لقطعة األرض  3.

البطاقة المدنية أو جواز السفر للعماني المالك للشركة 4.

السجل التجاري للشركة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة 5.

شهادة ضبط الجودة 6.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

188:رقم الخدمة

طلب الموافقة على نشاط إنتاج وتسويق الثلج:اسم الخدمة

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات التي ترغب بالحصول على موافقة االستثمار في
مجال إنتاج وتسويق الثلج لخدمة القطاع السمكي

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

F0401006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

حسب سير العمل

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم استمارة الطلب والوثائق المطلوبة 1.

إصدار الموافقة المبدئية 2.

استكمال المعاملة واستخراج الوثائق من الدوائر الحكومية األخرى 3.

التواجد في مواعيد الجوالت التفتيشية 4.

(النهائية / المبدئية  )استالم رسالة الموافقة  باليد  5.

:شروط الخدمة

ضرورة االلتزام بالئحة ضبط جودة االسماك 1.

ضرورة االلتزام بقانون الصيد البحري والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة 2.

الموافقة المبدئية ال تعتبر ترخيص لمزاولة النشاط وال يمكن البدء في مزاولة النشاط إال بعد موافاة الوزارة
بالموافقات المطلوبة من الجهات المعنية للحصول على الموافقة النهائية وترخيص منشأة سمكية

3.

الموافقة المبدئية تعتبر الغية تلقائيا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اصدارها في حالة عدم استكمال
الموافقات الالزمة

4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تعبئة االستمارة 1.

نسخة من البطاقة الشخصية أو نسخة من جواز السفر للعماني المالك للمؤسسة 2.

نسخة من السجل التجاري للشركة 3.

شهادة ملكية االرض الصناعية أو عقد اإليجار لألرض 4.

(كروكي  )رسم تخطيطي لقطعة االرض  5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(مؤسسة فئة رابعة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(مؤسسة فئة ثالثة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(مؤسسة فئة ثانية/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(مؤسسة فئة أولى/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(مؤسسة فئة ممتازة / شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني10.000بدل فاقد6

لاير عماني2.000( لاير عن كل شهر 2)غرامات التأخير 7

لاير عماني20.000رسوم إصدار أو تجديد ترخيص منشأة سمكية8
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

129:رقم الخدمة

طلب ترخيص بائع أسماك أو مشتري أسماك في سوق الجملة المركزي:اسم الخدمة
لالسماك بالفليج

قسم عمليات التسويق وخدمة العمالء

:وصف الخدمة

تسمح لناقلي االسماك وشركات االسماك بيع  وشراء االسماك بالجملة في السوق المركزي

(بالفليج والية بركاء) سوق الجملة المركزي لألسماك 

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب وتعبئة االستمارة المخصصة لذلك في قسم عمليات التسويق وخدمة العمالء بالسوق
المركزي لالسماك بالفليج

1.

:شروط الخدمة

بالنسبة للشركات والمؤسسات يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة
عمان

1.

أن تكون المؤسسة او الشركة او الفرد مسجلين لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية وحاصلين
على ترخيص نقل وتسويق االسماك او ترخيص سفينة صيد او ترخيص منشاة سمكية سارية

المفعول

2.

أن تكون مركبات نقل وتسويق االسماك مزودة بحاويات تسمح باستخدام سالل نقل وتداول وحفظ
االسماك داخل الحاوية

3.

االلتزام بقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذ احكام القانون وااللتزام
بمواد الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية

4.

تسديد الرسوم المستحقة 5.

الحصول على الشهادة الصحية 6.
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دراسة الطلب 2.

الموافقة على اصدار الترخيص 3.

دفع الرسوم 4.

إصدار الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(سارية المفعول)السجل التجاري و أوراق الحاسب اآللي و شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان  1.

نسخة من نموذج التوقيع 2.

(سارية المفعول)نسخة من البطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع والشركاء المسجلين في السجل التجاري  3.

(سارية المفعول)نسخة من البطاقة المدنية ألصحاب مركبات نقل وتسويق األسماك وبائعي التجزئة باألسواق  4.

(ترخيص منشأة صناعية سمكية - ترخيص نقل وتسويق - ترخيص سفينة صيد  )نسخ من التراخيص التالية 
(سارية المفعول)

5.

(ساري المفعول  )نسخة من الترخيص البلدي للنشاط بالنسبة للمؤسسات والشركات  6.

شهادة طبية تثبت خلو األفراد المخوليين بالبيع والشراء من االمراض المعدية 7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لشراء األسماك1

لاير عماني10.000إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لبيع االسماك بالسوق السمكي2
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

153:رقم الخدمة

طلب ترخيص دالل في موانئ الصيد و مراكز االنزال السمكي واسواق:اسم الخدمة
االسماك المحلية واالسواق المركزية

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

عبارة عن اصدار او تجديد ترخيص دالل  والمرخص له بالمناداة لبيع االسماك ومنتجاتها بالمزاد في
موانئ الصيد و مراكز االنزال السمكي و أسواق االسماك المحلية واالسواق المركزية

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0502004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل45

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب إلدارة السوق 1.

.2 يوم واعتماده من مدير الدائرة15دراسة الطلب واعتماده من رئيس السوق خالل فترة 

.3 يوم من تاريخ تقديم الطلب45إبالغ صاحب الطلب بالموافقة او الرفض خالل فترة ال تتجاوز 

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

.2 سنة18أن ال يقل عمره عن 

أن يكون ذو خبرة في هذا المجال 3.

أن يكون الئقا صحيا وخاليا من االمراض المعدية 4.

تكون األولوية للباحث عن عمل 5.

أن تكون الشركة أو المؤسسة الفردية حاصلة على ترخيص داللة 6.
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دفع الرسوم المقررة من صاحب الطلب بعد الموافقة 4.

إصدار الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

بطاقة صحية 2.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 3.

إيصال دفع الرسوم 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000إصدار أو تجديد ترخيص دالل1
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

227:رقم الخدمة

طلب موافقة لنشاط حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية:اسم الخدمة
األخرى عن طريق التعليب

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

عبارة عن موافقة تمنح لمنشأة يكون غرضها األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع
او نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال
المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل أو معظم هذه العمليات

يتم. بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية
تقديم هذه الخدمة للشركات التي ترغب بالحصول على ترخيص لغرض االستثمار  في نشاط

حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن طريق التعليب وذلك على حسب
ألف لاير (50 - 5)التكلفة األستثمارية للمشروع : التكلفة االستثمارية للمشروع وهي كالتالي 

ألف لاير عماني او  التكلفة اإلستثمارية (100 - 50)عماني او التكلفة األستثمارية للمشروع 
الف (500)الف لاير عماني او  التكلفة اإلستثمارية للمشروع أكثر من  (500 - 100)للمشروع 

لاير عماني

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل25

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.الحصول على شهادة ضبط جودة األسماك 1.

(2009/12)ضرورة االلتزام بالئحة ضبط جودة االسماك  2.

( 4/94 )ضرورة  االلتزام بالالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة برقم 3.

(2014/312)ضرورة االلتزام بالالئحة التنظيمية لالسواق السمكية  4.
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:مراحل الخدمة

تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة  1.

التعديل أو الرفض/ دراسة الطلب والرد عليه سواء بإستكمال المطلوب 2.

في حالة إستيفاء الالزم، يتم التوجيه باعتماد تصميم المصنع من قبل مركز ضبط جودة األسماك وإرفاق
الموافقة على التصميم

3.

الموافقة على الطلب من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية  4.

الموافقة البلدية، وشهادة األمن والسالمة)إستكمال الحصول على موافقات الجهات الحكومية األخرى 
عبر بوابة إستثمر بسهولة (للمنشأة وغيرها

5.

.الحصول على ترخيص وزارة التجارة والصناعة عبر بوابة إستثمر بسهولة  6.

إصدار شهادة ضبط جودة األسماك بعد عمل زيارة تقييمية للمصنع من قبل مركز ضبط جودة االسماك بعد
.(12/2009)إستكمال االعمال االنشائية للمصنع للتأكد من تطبيق الئحة ضبط جودة األسماك رقم 

7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

20/2019قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني  ولوائحة التنفيذية 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من شهادة ملكية األرض الصناعية أو عقد إيجار األرض الصناعية، ورسم تخطيطي لقطعة األرض  1.

موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية 2.

دراسة جدوى للمشروع 3.

تصميم المصنع 4.

5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(مؤسسة فئة رابعة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(مؤسسة فئة ثالثة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(مؤسسة فئة ثانية/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(مؤسسة فئة أولى/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(مؤسسة فئة ممتازة / شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني10.000بدل فاقد6

لاير عماني2.000( لاير عن كل شهر 2)غرامات التأخير 7

لاير عماني60.000رسوم إصدار أو تجديد ترخيص منشأة سمكية8
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 2

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 4
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

195:رقم الخدمة

طلب شهادة تسويق األسماك:اسم الخدمة

قسم عمليات التسويق وخدمة العمالء

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والشركات بهدف إصدار شهادة تسويق

(بالفليج والية بركاء) سوق الجملة المركزي لألسماك 

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم عمل واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

 أيام7

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب مع احضار المرفقات 1.

إصدار الشهادة 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

بالنسبة للشركات والمؤسسات يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة صناعة
عمان

1.

أن تكون المؤسسة او الشركة او الفرد مسجلين لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية وحاصلين على
ترخيص نقل وتسويق االسماك او ترخيص سفينة صيد او ترخيص منشاة سمكية سارية المفعول

2.

االلتزام بقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذ احكام القانون وااللتزام بمواد 
الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية

3.

75/2019االلتزام بتطبيق القرار الوزاري الخاص بتنظيم صادرات السلطنة من األسماك رقم  4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

اسم المرفق

ترخيص نقل وتسويق االسماك او ترخيص سفينة صيد او ترخيص منشاة سمكية سارية المفعول 1.

ترخيص بائع أو مشتري في السوق 2.

نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات 3.

نسخة من البطاقة الشخصية لألفراد 4.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

123:رقم الخدمة

شوي األسماك/ تسويق االسماك / طلب موافقة الضافة نشاط بيع األسماك:اسم الخدمة
في السجل التجاري

قسم المنافذ التسويقية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة ألي شركة أو مؤسسة بهدف تسهيل الحصول على النشاط المطلوب
وإضافته إلى السجل التجاري من وزارة الزراعة، كما يمكن تقديمها لألفراد الراغبين بإنشاء سجل

حيث تقوم الوزارة بمنح الموافقة المبدئية بخطاب موجه. تجاري جديد بالنشاط المطلوب
للمؤسسة ليتسنى للمستثمر القيام باستخراج الوثائق المطلوبة والقيام بجميع الخطوات التي

تتيح له فتح المحل بالنشاط المطلوب، ويتم تقديم هذه الخدمة عن طريق القسم في الوزارة
وجميع المديريات المرتبطة في المحافظات األخرى

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0501001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 دقيقة30

:صالحية مخرجات الخدمة

 أشهر6رسالة موافقة مبدئية لمدة 

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق رسالة رسمية في دائرة تنظيم األسواق السمكية في ديوان الوزارة أو في
دوائرالثروة السمكية بالمحافظات التابع لها

1.

اصدار رسالة رسمية بالموافقة واعتماد مدير الدائرة عليها 2.

التوجه بالرسالة إلى وزارة التجارة والصناعة الضافة النشاط في السجل التجاري 3.

التوجه بالرسالة إلى الجهات الحكومية األخرى الستكمال اإلجراءات 4.

:شروط الخدمة

ال توجد 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

خطاب طلب اضافة نشاط 1.

نسخة من البطاقة الشخصية لألفراد 2.

نسخة من السجل التجاري 3.

شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان 4.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

126:رقم الخدمة

طلب  ترخيص فرد لتقطيع االسماك في موانئ الصيد و مراكز االنزال السمكي:اسم الخدمة
و أسواق االسماك المحلية

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

يصدر ترخيص فرد لتقطيع االسماك والمرخص له بتقطيع االسماك في موانئ الصيد و مراكز االنزال
السمكي و اسواق االسماك المحلية

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0502005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل45

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق استمارة معدة لهذا الغرض و إرفاق المستندات المطلوبة في دائرة تنظيم األسواق
السمكية في ديوان الوزارة أو في دوائرالثروة السمكية بالمحافظات التابع لها

1.

اصدار موافقة نهائية بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة في الوزارة 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

ان يكون عماني الجنسية 1.

.2 سنة18ان اليقل عمره عن 

ان يكون ذو خبرة في مجال تقطيع األسماك 3.

أن يكون الئقا صحيا وخاليا من االمراض المعدية 4.

األولوية للباحث عن عمل 5.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 1

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

شهادة طبية 2.

شهادة باحث عن عمل من سجل القوى العاملة 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000إصدار أو تجديد ترخيص فرد لتقطيع األسماك1
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

128:رقم الخدمة

طلب ترخيص لتفريغ وإنزال االسماك:اسم الخدمة

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

يصدر ترخيص لتفريغ وإنزال االسماك لألفراد والشركات الراغبة في تفريغ و إنزال األسماك في
موانئ الصيد أو مراكز اإلنزال السمكي أو  أسواق األسماك المحلية أو المركزية

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0502002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل25

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب في موانئ الصيد أو مراكز االنزال مع ارفاق المستندات المطلوبة 1.

تصدر موافقة مبدئية بعد احضار جميع المستندات والمرفقات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية 2.

تصدر موافقة نهائية بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة 3.

:شروط الخدمة

ان تكون الشركة او المؤسسة مسجلة 1.

رسو المزاد الخاص بالخدمة على المؤسسة او الشركة 2.

تقديم الطلب وتعبئة االستمارة 3.

دفع الرسوم المقررة 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 1

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع 1.

(غرفة تجارة وصناعة عمان  )شهادة االنتساب  2.

السجل التجاري 3.

رسو المزاد العلني على المؤسسة أو الشركة 4.

الترخيص البلدي 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

موانئ الصيد ومراكز اإلنزال السمكي  واألسواق)إصدار وتجديد ترخيص لتفريغ و إنزال االسماك 1
(المركزية

لاير عماني20.000

لاير عماني10.000(أسواق األسماك المحلية )إصدار وتجديد ترخيص لتفريغ و إنزال االسماك 2
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

229:رقم الخدمة

طلب موافقة لفتح نشاط حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية:اسم الخدمة
األخرى عن طريق التبريد أو التجميد

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

عبارة عن موافقة تمنح لمنشأة يكون غرضها األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع
او نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال
المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل أو معظم هذه العمليات

يتم. بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية
تقديم هذه الخدمة للشركات التي ترغب بالحصول على ترخيص لغرض االستثمار  في نشاط
حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن طريق التبريد او التجميد وذلك

 -5)التكلفة األستثمارية للمشروع : على حسب التكلفة االستثمارية للمشروع وهي كالتالي 
ألف لاير عماني او  التكلفة( 100 - 50)ألف لاير عماني او التكلفة األستثمارية للمشروع  (50

الف لاير عماني او  التكلفة اإلستثمارية للمشروع أكثر من (500 - 100)اإلستثمارية للمشروع 
الف لاير عماني (500)

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل25

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.الحصول على شهادة ضبط جودة األسماك 1.

(2009/12)ضرورة االلتزام بالئحة ضبط جودة االسماك  2.

( 4/94 )ضرورة  االلتزام بالالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة برقم 3.

(2014/312)ضرورة االلتزام بالالئحة التنظيمية لالسواق السمكية  4.
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:مراحل الخدمة

تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 1.

.التعديل أو الرفض/ دراسة الطلب والرد عليه سواء بإستكمال المطلوب 2.

في حالة إستيفاء الالزم، يتم التوجيه باعتماد تصميم المصنع من قبل مركز ضبط جودة األسماك وإرفاق 
.الموافقة على التصميم

3.

.الموافقة على الطلب من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية  4.

الموافقة البلدية، وشهادة األمن والسالمة)إستكمال الحصول على موافقات الجهات الحكومية األخرى  
.عبر بوابة إستثمر بسهولة (للمنشأة وغيرها

5.

.الحصول على ترخيص وزارة التجارة والصناعة عبر بوابة إستثمر بسهولة 6.

إصدار شهادة ضبط جودة األسماك بعد عمل زيارة تقييمية للمصنع من قبل مركز ضبط جودة االسماك بعد
.(12/2009)إستكمال االعمال االنشائية للمصنع للتأكد من تطبيق الئحة ضبط جودة األسماك رقم 

7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

20/2019قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني  ولوائحة التنفيذية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.نسخة من شهادة ملكية األرض الصناعية أو عقد إيجار األرض الصناعية، ورسم تخطيطي لقطعة األرض 1.

.موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية 2.

.دراسة جدوى للمشروع  3.

.تصميم المصنع 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(مؤسسة فئة رابعة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(مؤسسة فئة ثالثة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(مؤسسة فئة ثانية/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(مؤسسة فئة أولى/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(مؤسسة فئة ممتازة / شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني10.000بدل فاقد6

لاير عماني2.000( لاير عن كل شهر 2)غرامات التأخير 7

لاير عماني60.000رسوم إصدار أو تجديد ترخيص منشأة سمكية8
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

312/2014الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية قرار وزاري 4
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

121:رقم الخدمة

طلب عدم ممانعة إلضافة  نشاط استيراد وتصدير األسماك لمكاتب االستيراد:اسم الخدمة
والتصدير

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للشركات التي ال يوجد لديها رقم ضبط جودة وكذلك لمكاتب االستيراد
والتصديرإلضافة  نشاط استيراد وتصدير األسماك لمكاتب االستيراد والتصدير

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

F0401003:رمز الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

توفر مخازن للمنتجات السمكية المستوردة 1.

اجراء التحاليل الالزمة للمنتجات السمكية المستوردة في المختبرات المعتمدة في السلطنة وحسب
شروط الئحة ضبط جودة االسماك

2.

تقديم خطة تسويقية للمنتجات السمكية المستوردة 3.

تقديم تعهد من مقدم الطلب بتحمل المسؤولية الكاملة لصحو وسالمة المنتجات السمكية المستوردة 4.

االستيراد فقط من الشركات الحاصلة على ترخيص انتاج وتصدير االسماك والمستوفية لجميع االشطراطات
الخاصة بصحة وسالمة المنتجات السمكية والمطبقة لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة

5.

وجود سجالت النواع وكميات االسماك المستوردة بما في ذلك سجالت التتبع وتواريخ الصالحية 6.

وجود سجالت لدرجات الحرارة في مخازن االسماك 7.

وجود سجالت للنظافة العامة للمخازن 8.

وجود عقد بين مكتب التصدير والشركة الحاصلة على شهادة ضبط جودة االسماك ويتم االتفاق على ان
جميع العمليات من استقبال وتجهيز وتجميد وغيرها تتم في مصنع حاصل على شهادة ضبط جودة

االسماك

9.

تتحمل الشركة الحاصلة على شهادة ظبط الجودة المسؤولية القانونية الكاملة للشحنات المصدرة 10.

يجب ان تثبت على كل عبوة بطاقات بيانات واضحة ومفهومة تبين اسم الشركة الحاصلة على شهادة
ضبط الجودة

11.

اجراء التحاليل الالزمة للمنتجات السمكية المصدرة في المختبرات المعتمدة في السلطنة وحسب شروط
الئحة ضبط جودة االسماك

12.

الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة تكون باسم الشركة الحاصلة على شهادة ضبط جودة االسماك 13.

وجود سجالت النواع وكميات األسماك المصدرة بما في ذلك سجالت التتبع وتواريخ الصالحية 14.
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:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أيام عمل7

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة طلب الترخيص 1.

اصدار شهادة عدم الممانعة في حالة الموافقة 2.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 3

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

جواز سفر لمقدم الطلب/ صورة من البطاقة الشخصية  1.

الشركة/ صورة من السجل التجاري للمؤسسة  2.

عقد ايجار للمخزن او المصنع/ شهادة ملكية االرض الصناعية  3.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

124:رقم الخدمة

طلب إستجالب أيدي عاملة وافدة لبيع وتسويق األسماك:اسم الخدمة

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

،(شوي األسماك- تسويق االسماك - طلب اضافة نشاط بيع االسماك )هذا اإلجراء تابع للخدمة 
حيث يتم استقبال الطلب من المستثمر بعد االنتهاء من جميع الترتيبات الالزمة إلنشاء وتجهيز

المحل، وفي حال رغبة المستثمر استجالب عمالة وافدة للعمل في المحل، يتم التوجه إلى
الوزارة للحصول على الموافقة الستجالب أيدي وافدة عاملة بموجب خطاب موجه إلى وزارة

القوى العاملة، والتي تستخدمها المؤسسة لدى وزارة القوى العاملة الصدار التصاريح المطلوبة
يتم استالم الطلب. سواء كان الطلب مقدما في الوزارة مباشرة أولدى المديريات في المحافظات

.ومن ثم يتم المعاينة للمحل وعلى أساسه يتم إصدار الموافقة أو رفضها بناء على تقرير المعاينة

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0501002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل2

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب عن طريق رسالة رسمية في دائرة تنظيم األسواق السمكية أو قسم التسويق واالستثمار
السمكي في ديوان الوزارة أو في دوائرالثروة السمكية بالمحافظات التابع لها

1.

مدير الدائرة/ اصدار رسالة رسمية بالموافقة واعتماد المدير العام  2.

التوجه بالرسالة إلى وزارة القوى العاملة الستكمال اإلجراءات 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

ال توجد 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

خطاب طلب استجالب عمالة وافدة 1.

نسخة من السجل التجاري 2.

(غرفة تجارة وصناعة عمان  )شهادة االنتساب  3.

عقد االيجار للمحل التجاري مصدق من البلدية 4.

الترخيص البلدي 5.
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

228:رقم الخدمة

طلب موافقة لنشاط حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية:اسم الخدمة
األخرى بواسطة التجفيف أو التدخين أو التمليح

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

عبارة عن موافقة تمنح لمنشأة يكون غرضها األساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع
او نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال
المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل أو معظم هذه العمليات

يتم. بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية
تقديم هذه الخدمة للشركات التي ترغب بالحصول على ترخيص لغرض االستثمار  في نشاط
حفظ األسماك والمنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن طريق التجفيف أو  التدخين أو

التكلفة األستثمارية: التمليح وذلك على حسب التكلفة االستثمارية للمشروع وهي كالتالي 
ألف لاير (100 - 50)ألف لاير عماني او التكلفة األستثمارية للمشروع  (50 - 5)للمشروع 

الف لاير عماني او  التكلفة اإلستثمارية (500 - 100)عماني او  التكلفة اإلستثمارية للمشروع 
الف لاير عماني (500)للمشروع أكثر من 

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم25

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

(للشركات)بوابة استثمر بسهولة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:شروط الخدمة

.الحصول على شهادة ضبط جودة األسماك 1.

(2009/12)ضرورة االلتزام بالئحة ضبط جودة االسماك  2.

( 4/94 )ضرورة  االلتزام بالالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة برقم 3.

(2014/312)ضرورة االلتزام بالالئحة التنظيمية لالسواق السمكية  4.
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:مراحل الخدمة

.تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة عبر بوابة استثمر بسهولة 1.

.التعديل أو الرفض/ دراسة الطلب والرد عليه سواء بإستكمال المطلوب 2.

في حالة إستيفاء الالزم، يتم التوجيه باعتماد تصميم المصنع من قبل مركز ضبط جودة األسماك وإرفاق
.الموافقة على التصميم

3.

.الموافقة على الطلب من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية  4.

الموافقة البلدية، وشهادة األمن والسالمة)إستكمال الحصول على موافقات الجهات الحكومية األخرى 
.عبر بوابة إستثمر بسهولة (للمنشأة وغيرها

5.

.الحصول على ترخيص وزارة التجارة والصناعة عبر بوابة إستثمر بسهولة 6.

اصدار شهادة ضبط جودة األسماك بعد عمل زيارة تقييمية للمصنع من قبل مركز ضبط جودة االسماك بعد
.(12/2009)إستكمال االعمال االنشائية للمصنع للتأكد من تطبيق الئحة ضبط جودة األسماك رقم 

7.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

20/2019قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني  ولوائحة التنفيذية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

.نسخة من شهادة ملكية األرض الصناعية أو عقد إيجار األرض الصناعية، ورسم تخطيطي لقطعة األرض 1.

.موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية 2.

.دراسة جدوى للمشروع  3.

تصميم المصنع 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(مؤسسة فئة رابعة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(مؤسسة فئة ثالثة/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(مؤسسة فئة ثانية/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(مؤسسة فئة أولى/ شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(مؤسسة فئة ممتازة / شركة )رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني10.000بدل فاقد6

لاير عماني2.000( لاير عن كل شهر 2)غرامات التأخير 7

لاير عماني60.000رسوم إصدار أو تجديد ترخيص منشأة سمكية8
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رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 3

312/2014الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية قرار وزاري 4
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

127:رقم الخدمة

طلب  ترخيص مؤسسة الداللة:اسم الخدمة

قسم ادارة وتنظيم األسواق السمكية

:وصف الخدمة

يصدر ترخيص للمؤسسة لمزاولة الداللة في موانئ الصيد ومراكز اإلنزال السمكي وفي أسواق
األسماك المحلية  وذلك إلدارة أعمال السوق والداللة

دائرة تنظيم األسواق السمكية

F0502003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم عمل25

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

اإلعالن عن طلب مؤسسة داللة للسوق من قبل الجهة المختصة 1.

إرساء المزاد 2.

تعبئة إستمارة طلب ترخيص مؤسسة الداللة في دائرة تنظيم األسواق السمكية في ديوان الوزارة أو في
دوائرالثروة السمكية بالمحافظات التابع لها

3.

دفع رسوم الحصول على ترخيص مؤسسة الداللة 4.

إصدار الترخيص من قبل السلطة المختصة 5.

:شروط الخدمة

أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة 1.

إرساء المزاد الخاص بالخدمة على المؤسسة أو الشركة 2.

تقديم الطلب وتعبئة االستمارة 3.

دفع الرسوم المقررة 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

1

312/2014الئحة تنظيم االسواق السمكيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

إرساء المزاد العلني على المؤسسة أو موافقة التعيين 1.

السجل التجاري 2.

شهادة االنتساب 3.

الترخيص البلدي 4.

الشهادة الصحية تصدر من البلدية لمزاولة المهنة 5.

نسخة من البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع 6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000(موانئ الصيد و مراكز االنزال السمكي )إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة الداللة 6

لاير عماني25.000(االسواق االسماك المحلية )إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة الداللة 7
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المديرية العامة للتسويق واالستثمار السمكي

120:رقم الخدمة

طلب ترخيص ورشة صيانة وبيع المعدات البحرية:اسم الخدمة

قسم الصناعات السمكية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بإضافة نشاط محدد إلى
:السجل التجاري بغرض االستثمار والذي يغطي النشاطات التالية

إصالح وصيانة معدات الصيد-
بيع معدات وأدوات الصيد- 
صيانة وبيع معدات وأدوات الصيد- 

دائرة االستثمار  والصناعات السمكية

F0401001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

حسب طبيعة النشاط

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

2مبنى - ديوان عام الوزارة 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة ترخيص مشاريع سمكية مع احضار المرفقات المبدئية المطلوبة 1.

اصدار موافقة مبدئية بعد احضار جميع المستندات والمرفقات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية 2.

تصميم المصنع ، نظام تحليل المخاطر والتحكم )طلب اعتماد التصاميم من قبل مركز ضبط جودة األسماك 
(بالنقاط الحرجة وغيرها إن وجد

3.

اصدار موافقة نهائية بعد الحصول على جميع موافقات الجهات الحكومية االخرى ذات العالقة والمرفقات
النهائية المطلوبة

4.

:شروط الخدمة

يجب ان تتوفر ورشة لعمليات االصالح بالنسبة لنشاط ورش الصيانة 1.

بيع المعدات باستثناء بيع قوارب وسفن الصيد بالنسبة لنشاط بيع المعدات 2.

عدم استيراد بيع اي معدات او ادوات او شباك غير مرخصة بموجب قانون الصيد البحري وحماية الثروة
المائية الحية

3.

288صفحة 



اصدار ترخيص منشأة سمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في دائرة الرقابة والتراخيص
2السمكية بمبنى 

5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تعبئة استمارة ترخيص مشاريع سمكية 1.

نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للعماني المالك للمؤسسة 2.

نسخة من السجل التجاري 3.

شهادة ملكية األرض الصناعية أو عقد اإليجار لألرض أو عقد إيجار الورشة 4.

(الكروكي)رسم تخطيطي لقطعة األرض  5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني20.000اصدار ترخيص منشأة سمكية6
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المديرية العامة للبحوث السمكية

22:رقم الخدمة

الشهادة الصحية لالسماك:اسم الخدمة

قسم مراقبة نظم ضبط الجودة

:وصف الخدمة

فحص إرسالية اإلسماك والمنتجات السمكية  وإصدار شهادة صحية بيطرية للتصدير

مركز ضبط جودة االسماك

A0901020:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

فور انتهاء الفحص

:صالحية مخرجات الخدمة

شهرين

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

األفراد•

المجتمع•

:مراحل الخدمة

إلى مكتب الحجر البيطري بالمنافذ الحدودية (طلب شهادة صحية بيطرية)تقديم  1.

135/2009تحصيل رسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم 2.

فحص اإلرسالية من قبل الطبيب البيطري 3.

إصدار الشهادة الصحية  البيطرية لتصدير اإلسماك والمنتجات السمكية  4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

أن تكون الشركة حاصلة على شهادة ضبط الجودة 1.

مستوفي للشروط واإلجراءات الصحية للبلد المستورد 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

45/2005قانون الحجر البيطري 1

107/2008الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 2

81/2014قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطريقرار وزاري 3

قرار وزاري بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدماتقرار وزاري
البيطرية

135/2009 4

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 5

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 6

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 7

اسم المرفق

طلب شهادة صحية معتمدة من مركز ضبط جودة األسماك 1.

بوليصة الشحن 2.

شهادة ضبط جودة األسماك 3.

تصريح الشركة لتصدير األسماك 4.

بيانات صادرات سمكية 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني15.000رسوم فحص األسماك المبردة والمجمدة والمنتجات البحرية1

لاير عماني5.000رسوم فحص األسماك المبردة والمجمدة والمنتجات البحرية من كيلو الى الف كيلو جرام2

لاير عماني10.000عن كل رأس (لالرسالية الواحدة)رسوم فحص االسماك الحية للتربية والزينة 3

لاير عماني5.000رسوم تصدير القل من طن4

لاير عماني15.000رسوم تصدير الكثر من طن5

لاير عماني5.000إصدار الشهادة الصحية6
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المديرية العامة للبحوث السمكية

41:رقم الخدمة

طلب شهادة ضبط الجودة:اسم الخدمة

قسم تطبيق نظم سالمة االغذية البحرية

:وصف الخدمة

عبارة عن شهادة تمنحها السلطة المختصة للمؤسسة الملتزمة بتطبيق أحكام الئحة ضبط جودة
االسماك وتؤهلها للتصدير واالستيراد، ويجوز منحها لسفن الصيد ومصانع تجهيز األسماك ووسائل

.نقل األسماك ومنتجاتها

مركز ضبط جودة االسماك

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهرين في حالة كون المصنع قائم- شهر 

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

المديرية العامة للبحوث السمكية- مركز ضبط جودة األسماك 

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم الطلب في مركز ضبط جودة األسماك 1.

:شروط الخدمة

الحصول على الترخيص الالزم من الجهة المختصة في الوزارة والتراخيص الالزمة من الجهات المعنية
األخرى

1.

أن تكون المنشأة والمعدات ووسائل النقل مطابقة للمواصفات والشروط المنصوص عليها في الئحة ضبط
الجودة

2.

التي توافق عليها السلطة ( HACCP )إعداد وتطبيق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة 
المختصة في جميع مراحل اإلنتاج والتصنيع وفق الخطوط التوجيهية الواردة في الالئحة

3.

أن يكون إعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف األسماك ومنتجاتها وفقا للطرق والمعدات المستخدمة التي تضمن
سالمتها وصالحيتها صحة المستهلك

4.

أن يتم حفظ األسماك أو منتجاتها المبردة والمجمدة في درجات الحرارة المحددة لها في الالئحة 5.

االهتمام بالنظافة الشخصية والسالمة الصحية للعاملين بالمؤسسة 6.

سداد الرسوم المقررة 7.
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دراسة الطلب 2.

في حالة استيفاء الشروط تصدر الشهادة وتعطى الشركة رقم ضبط جودة األسماك 3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

12/2009الئحة ضبط جودة األسماكقرار وزاري 1

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من السجل التجاري 1.

عينات للفحص 2.

تقديم التصاميم الخاصة بالمنشأة السمكية 3.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني25.000تجديد شهادة ضبط جودة/ اصدار1
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

27:رقم الخدمة

طلب ترخيص مزاولة مهنة الصيد:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

يعتبر الترخيص بمثابة شهادة الثبوتية للصياد لتحديد هويته كمحترف لمهنة الصيد ، وهذا يعني
تمييز مهنة الصيد على غيرها من المهن األخرى ، كما تهدف الرخصة إلى حماية الصياد نفسه

من مزاحمة اآلخرين له في مصدر رزقه ، حيث اشترط القانون أن يكون الشخص محترفا ويمارس
الصيد كمهنة أساسية له وال بد من إثبات ذلك من جهات االختصاص في الدولة وحصول الصياد
على الترخيص يجعله في مأمن من مسائالت الجهات المختصة التي تقوم بها حمالت الرقابة

والتفتيش من وقت آلخر  وضبط المخالفين يهدف حماية الصيادين من مزاحمة اآلخرين والذي قد
يمارسون الصيد دون ترخيص ودون أن يكون مهنتهم األساسية حرفة الصيد

دائرة التنمية السمكية

F0101003:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

خمسة أيام

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

المنطقة/ اعتماد شيخ القبيلة  1.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

.2 سنة18أن ال يقل عمره عن 

أن يكون الئقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة 3.

أن يكون مسجال في وزارة القوى العاملة 4.

أن يتخذ مهنة الصيد البحري مصدرا لرزقه  5.

(2)يجوز للسلطة المختصة أن تستثني مقدم الطلب من الشرط الوارد في الفقرة  6.
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اعتماد سعادة والي الوالية 2.

فحص طبي في أقرب مستشفى أو مركز صحي 3.

دفع الرسوم 4.

اصدار بطاقة الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(الدوابي– المائية الحية 

32/2005 3

13/2009(الحوي/ التدوير )قرار وزاري بتنظيم استخدام شباك التحويط قرار وزاري 4

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

ثالث صور شمسية 2.

نسخة من بطاقة القوى العاملة 3.

شهادة اثبات عمل من هيئة سجل القوى العاملة 4.

في حالة تجديد او إلغاء الترخيص يجب احضار أصل الترخيص 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.500رسوم بدل فاقد أو تالف1

لاير عماني0.300غرامة التأخير عن كل شهر2

لاير عماني1.000رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية كل سنة3

لاير عماني3.000تجديد الترخيص/ رسوم اصدار 4
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

3:رقم الخدمة

ترخيص هواة الصيد لألفراد:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

ترخيص هواة الصيد هو ترخيص لتمكين الهواة من ممارسة هذه الهواية بشكل منظم وقانوني
ودون أي تضارب مع الصيادين الذين يحترفون مهنة صيد األسماك بشكل أساسي ، ويستخدم

هو ترخيص سنوي،الهواة الخيط والصنارة دون استعمال الشباك وغيرها من وسائل ومعدات الصيد 

دائرة التنمية السمكية

F0101013:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

سنة (18)أال يقل عمر مقدم الطلب عن  1.

.يجب أن يتقيد الهواة بطرق ووسائل الصيد المدونة بالترخيص وهي الصيد اليدوي بالخيط والصنارة فقط 2.

يستعمل هذا الترخيص من شروق الشمس حتى الغروب فقط 3.

يجب على الهاوي حمل الترخيص خالل الصيد وإبرازه للموظفين المختصين عند الطلب 4.

يسمح لهاوي الصيد استعمال منتوجه لالستهالك الشخصي فقط وال يجوز استعماله ألغراض تجارية وأال
 كيلو جرام فقط على أال يتعدى عدد أسماك السطح20تتجاوز كمية األسماك المصيدة في كل رحلة عن 

.(أسماك التونة والقرش وما شابه)الكبيرة أربعة حبات فقط 

5.

كما ال يسمح صيد. ال يسمح للهاوي صيد األسماك الغير مصرح بها مثل الشارخة والربيان والصفيلح
.أسماك الكنعد خالل فترة الحظر، وأي أسماك أخرى محظور صيدها

6.

(الدغس)يمنع منعا باتا صيد السالحف البحرية والثدييات كالحيتان والدالفين  7.

يحظر على الهاوي مزاحمة الصيادين الحرفيين أثناء مزاولة نشاطهم كما يحظر عليهم الصيد في المواقع
الخيران ومداخلها، موانئ الصيد وإحراماتها، مناطق نمو أشجار القرم ومواقع الشعاب الصناعية: االتية

(الشدود)

8.

يلغى الترخيص في حالة عدم التجديد 9.
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:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب مع إحضار المرفقات المطلوبة ويقدم الطلب في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية أو
في دوائر التنمية السمكية بالمحافظات حسب عنوان مقدم الطلب

1.

دفع رسوم الطلب 2.

استالم الترخيص 3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 3

75/2017الئحة تنظيم ممارسة هواية صيد األسماكقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية للعمانيين  1.

ثالث صور شمسية  2.

نسخة من البطاقة المدنية لغير العمانيين  3.

نسخة من جواز السفر لغير العمانيين 4.

سفينة النزهة من وزارة النقل واالتصاالت/ نسخة من التصريح المالحي لقارب   5.

موافقة صاحب العمل في حالة كون مقدم الطلب غير عماني 6.

في حالة تجديد الطلب يجب احضار أصل الترخيص 7.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني2.000رسوم بدل فاقد أو تالف1

لاير عماني30.000رسوم اصدار الترخيص2

297صفحة 



المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

4:رقم الخدمة

طلب تصريح هواة الصيد االسماك ليوم واحد:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

يوم واحد )هو ترخيص يصدر لألفراد العمانيين والغير عمانيين الراغبين في ممارسة هواية الصيد 
.بإستخدام الخيط والسنارة بشرط أن يكون الصيد غير تجاري  (فقط 

دائرة التنمية السمكية

F0101014:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

يوم واحد من طلوع الشمس وينتهى عند الغروب

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:شروط الخدمة

سنة (18)أال يقل عمر مقدم الطلب عن   1.

يجب أن يتقيد الهواة بطرق ووسائل الصيد المدونة بالترخيص وهي الصيد اليدوي بالخيط والصنارة فقط 2.

يستعمل هذا الترخيص من شروق الشمس حتى الغروب فقط 3.

يجب على الهاوي حمل الترخيص خالل الصيد وإبرازه للموظفين المختصين عند الطلب  4.

يسمح لهاوي الصيد استعمال منتوجه لالستهالك الشخصي فقط وال يجوز استعماله ألغراض تجارية وأال
 كيلو جرام فقط على أال يتعدى عدد أسماك السطح20تتجاوز كمية األسماك المصادة في كل رحله عن 

(أسماك التونة والقرش وما شابهها)الكبيرة أربعة حبات فقط 

5.

كما ال يسمح صيد. ال يسمح للهاوي صيد األسماك الغير مصرح بها مثل الشارخة والربيان والصفيلح
أسماك الكنعد خالل فترة الحظر، وأي أسماك أخرى محظور صيدها

6.

(الدغس)يمنع منعا باتا صيد السالحف البحرية والثدييات كالحيتان والدالفين  7.

يحظر على الهاوي مزاحمة الصيادين الحرفيين أثناء مزاولة نشاطهم كما يحظر عليهم الصيد في المواقع
الخيران ومداخلها، موانئ الصيد وإحراماتها، مناطق نمو أشجار القرم ومواقع الشعاب: االتية

(الشدود)الصناعية

8.
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:مراحل الخدمة

تقديم رسالة طلب يتضمن عدد التراخيص المطلوبة ويقدم في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية أو في
دوائر التنمية السمكية بالمحافظات حسب عنوان طالب الخدمة

1.

دفع رسوم المقررة للترخيص 2.

اصدار واستالم الترخيص  3.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 3

75/2017الئحة تنظيم ممارسة هواية صيد األسماكقرار وزاري 4

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية للعمانيين  1.

نسخة من البطاقة المدنية لغير العمانيين 2.

نسخة من جواز السفر لغير العمانيين 3.

سفينة النزهة/ نسخة من التصريح المالحي لقارب   4.

.موافقة  صاحب العمل في حالة مقدم الطلب غير عماني  5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني2.000رسوم الترخيص1
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

5:رقم الخدمة

طلب ترخيص نقل وتسويق االسماك والثروات المائية الحية:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

هو ترخيص يتم إصداره لناقلي األسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو شركات ويتم إصدار
الترخيص حسب الئحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة

وهو ترخيص سنوي  ( 29/204)بالقرار الوزاري رقم 

دائرة التنمية السمكية

F0101001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب مع إحضار المرفقات المطلوبة ويقدم الطلب في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية أو
في دوائر التنمية السمكية بالمحافظات حسب عنوان طالب الخدمة

1.

يقوم سائق المركبة بإجراء الفحص الطبي في اقرب مركز صحي أو مستشفى 2.

فحص حاوية نقل وتسويق األسماك للتأكد من تطبيق المواصفات حسب ما نص عليه القرار الوزاري رقم 
29/2004

3.

اصدار واستالم الترخيص 4.

:شروط الخدمة

(شركة / فرد  )أن يكون المتقدم عماني الجنسية  1.

أن يتقدم بشهادة طبية تثبت خلوه من األمراض المعدية 2.

إضافة األسماك وتسويقها في السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات 3.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 1

29/2004الئحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(لألفراد)نسخة من البطاقة الشخصية  1.

(لالفراد)نسخة من بطاقة القوى العاملة  2.

نسخة من ملكية السيارة 3.

ثالث صور شمسية  4.

(استمارة الكشف الطبي)الفحص الطبي  5.

(للمؤسسات والشركات )نسخة من السجل التجاري  6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم تأخير التجديد عن كل شهر1

لاير عماني1.000رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية2

لاير عماني5.000بدل فاقد أو تالف3

لاير عماني10.000رسوم التجديد4

لاير عماني10.000رسوم اصدار جديد5
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

10:رقم الخدمة

 سنة18طلب ترخيص مزاولة مهنة الصيد تحت سن :اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

هذا الترخيص يصدر ألبناء الصيادين حتى يتمكنوا من الخروج للبحر لمزاولة مهنة لصيد برفقة
أقاربهم حتى يتمكنوا من ممارسة الصيد مستقبال

دائرة التنمية السمكية

F0101004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أيام5

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد في احد مديريات وإدارات الثروة السمكية
.دائرة الرقابة والتراخيص السمكية/ في قسم (دوائر ومراكز التنمية السمكية )بالمحافظات 

1.

إدارة/  سنة في نفس المديرية18تعبئة طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد تحت سن  2.

المنطقة/ اعتماد شيخ القبيلة  3.

مستشفى/ اجراء الفحص الطبي في أقرب مركز صحي 4.

دفع الرسوم 5.

اصدار الترخيص 6.

:شروط الخدمة

أن يكون عماني الجنسية 1.

أن يكون الئقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة 2.

أن يزاول المهنة بمرافق 3.

موافقة ولي االمر 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 3

13/2009(الحوي/ التدوير )قرار وزاري بتنظيم استخدام شباك التحويط قرار وزاري 4

20/2009قرار وزاري بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعيقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة من ولي األمر معتمدة من الشيخ وسعادة الوالي بعدم الممانعة من مزاولة مهنة الصيد  1.

ثالث صور شمسية 2.

نسخة من البطاقة الشخصية 3.

نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.500رسوم بدل فاقد أو تالف1

لاير عماني0.300غرامات تأخير التجديد عن كل شهر2

لاير عماني1.000رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية عن كل سنة3

لاير عماني3.000رسوم التجديد4

لاير عماني3.000رسوم الترخيص5
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

9:رقم الخدمة

طلب ترخيص عامل فني على سفن الصيد الحرفي:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

 ترخيص يصدر للفنيين األجانب للعمل على سفن الصــيد الحرفي حيث سمح  لعاملين اثنين
.(فني سفن ، وميكانيكي آالت بحرية  )للعمل على سفن الصيـــد الحرفـي يعملوا بوظيفـــة 

دائرة التنمية السمكية

F0101015:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة جلب عمالة غير عمانيين للعمل على سفن الصيد الحرفي يتم التوقيع من قبل مقدم الطلب
.وتعتمد من مدير عام تنمية الثروة  السمكية ، وفي المديريات واإلدارات في المحافظات والمناطق الساحلية

1.

.إحالة الطلب إلى وزارة القوى العاملة إلصدار الموافقة على جلب العمال 2.

.تعبئة استمارة طلب الحصول على ترخيص فني على سفن الصيد الحرفي 3.

.دفع الرسوم 4.

.اصدار الترخيص 5.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

فني سفن ، وميكانيكي آالت )يسمح لعاملين اثنين للعمل على سفن الصيـــد الحرفـي يعملوا بوظيفـــة 
.(بحرية 

1.

.أن تكون السفينة المراد العمل بها سفينة مرخصة 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

اسم المرفق

نسخة من ترخيص سفينة الصيد سارية المفعول 1.

نسخة من ترخيص مزاولة مهن الصيد لصاحب السفينة سارية المفعول 2.

نسخة من البطاقة الشخصية 3.

نسخة من بطاقة العمل 4.

نسخة من بطاقة مقيم 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم التأخير عن كل شهر1

لاير عماني10.000بدل فاقد أو تالف2

لاير عماني20.000تجديد الترخيص3

لاير عماني20.000اصدار الترخيص4
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

190:رقم الخدمة

طلب الموافقة على دخول سفن الصيد األجنبية أو المحلية لميناء تجاري:اسم الخدمة

ميناء الصيد البحري بالواليات

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للشركات األجنبية أو المحلية والتي تقوم سفنها بالرسو في ميناء صاللة
أو ميناء الدقم للقيام بتفريغ حمولتها من األسماك لحساب شركة من الشركات العمانية، أو إعادة
التصدير إلى خارج عمان عن طريق أي من المنافذ الحدودية ، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة

.أسطول الصيد معاينة وتسجيل الكميات وفروقات األوزان من األسماك التي تم اصطيادها

دائرة التنمية السمكية

F0103006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

اعالم الوزارة او الدائرة بموعد وصول السفينة 1.

التواجد في موعد التفتيش 2.

تسليم جميع الوثائق المتعلقة باالسماك التي يتم انزالها 3.

استالم خطاب بالموافقة على التصدير باليد 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

1.

:شروط الخدمة

االلتزام بكافة التعليمات والشروط المذكورة في اللوائح التنظيمية لهذه الخدمة 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

64/2004الئحة إدارة موانئ الصيد البحريقرار وزاري 3

اسم المرفق

شهادة تسجيل الشركة  للوكيل المالحي 2.
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

6:رقم الخدمة

طلب تصريح  نقل وتسويق االسماك  والثروات المائية الحية لرحلة واحدة:اسم الخدمة
بهدف التصدير

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

ترخيص نقل وتسويق األسماك لرحلة واحدة يتم منحه لمن يرغب في تصدير كمية من األسماك
أو الثروات المائية األخرى ويتم إصدار الترخيص حسب الئحة شروط ومواصفات سيارات نقل

لرحلة واحدة مدة الترخيص ( 29/204)وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
شهر ينتهي بتصدير الكمية

دائرة التنمية السمكية

F0101002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

شهر واحد وتنتهي بخروج الشحنة من السلطنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة الطلب مع إحضار المرفقات المطلوبة ويقدم الطلب في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية أو
في دوائر التنمية السمكية بالمحافظات حسب عنوان طالب الخدمة

1.

شهادة صحية من المستشفى او مركز صحي 2.

:شروط الخدمة

االلتزام باالئحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
(29/204 )

1.

مدة الترخيص شهر ينتهي بخروج الكمية 2.

يجب أن ال تكون األسماك محضور صيدها خالل الموسم 3.

أي كيلو جرام (4 إلى 1 )يجب أن تكون كمية اللحم والزعانف نسبة  (الجرجور)إذا كانت أسماك مجففة 
كيلو جرام لحم (4)زعانف يقابله 

4.
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معاينة سيارة نقل األسماك للتاكد من مواصفات الحاوية  3.

دفع الرسوم المقررة للترخيص 4.

اصدار واستالم الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

29/2004الئحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحيةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من ملكية السيارة 1.

(لألفراد)نسخة من البطاقة الشخصية  2.

بيان بنوع وكمية األسماك المراد تصديرها 3.

نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات  4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.200رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية1

لاير عماني2.000اصدارالتصريح2
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

12:رقم الخدمة

ترخيص قارب صيد:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

عبارة عن ترخيص يصدر للصيادين الحرفيين الذين يرغبون في تشغيل قارب صيد والحاصلين على
.تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتنطبق عليهم شروط الحصول على الترخيص 

دائرة التنمية السمكية

F0101005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 يوم1-40

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية السمكية بالوالية التابع له عن طريق استمارة طلب موافقة/ الدائرة / التقدم بطلب إلى اإلدارة 
مبدئية للحصول على ترخيص قارب صيد

1.

دراسة الطلب من طريق لجنة دراسة طلبات تراخيص الصيد 2.

في حال إنطباق الشروط المقررة لمقدم الطلب يمنح موافقة مبدئية لشراء قارب صيد 3.

بعد اإلنتهاء من التصنيع يتم معاينة القارب من فريق المعاينة للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة 
لقوارب الصيد

4.

تمأل استمارة اصدار الترخيص مع احضار المرفقات المطلوبة 5.

:شروط الخدمة

أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد ومضى عليه سنة واحدة 1.

سفينة صيد/ أن ال يملك ترخيص قارب  2.

أن ال يكون لديه قارب صيد و تنازل عنه ولم يمضي على التنازل مدة سنة  3.

لاير عماني (700)أن ال يزيد راتبه الشهري يزيد عن  4.
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دفع الرسوم  6.

طباعة أرقام للقارب وإصدار الترخيص 7.

يحدد مكان تواجد القارب لتركيب اللوحة عليه من قبل موظفي الوزارة 8.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(الدوابي– المائية الحية 

32/2005 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد ساري المفعول 1.

فواتير الشراء األصلية للقارب والمحرك 2.

معاينة القارب بحيث يكون حسب المواصفات المعتمدة من السلطة المختصة 3.

تصريح المالحي من وزارة النقل واالتصاالت 4.

شهادة راتب 5.

شهادة إثبات عمل 6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني7.500من رسوم اإلصدار% 50: رسوم بدل فاقد أو تالف1

لاير عماني6.000 قدم28رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أكثر من 2

لاير عماني3.000 قدم28رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أقل من  3

لاير عماني1.000 حصان50رسوم التأخير اذا كان المحرك أكثر من  4

لاير عماني0.300 حصان50رسوم التأخير اذا كان المحرك أقل من  5

خمسة عشر رياال وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك: رسوم التجديد  6
حصان (50)عن 

لاير عماني15.000

خمسة عشر رياال وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك: رسوم اإلصدار 7
حصان (50)عن 

لاير عماني15.000
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

13:رقم الخدمة

ساحلي  في المياة العمانية/ طلب تصريح إبحار سفينة صيد تجاري :اسم الخدمة

ميناء الصيد البحري بالواليات

:وصف الخدمة

تصريح يخول سفن الصيد التجاري التابعة لشركات صيد األسماك الحاصلة على حصص صيد
لإلبحار للصيد في مواقع صيد األسماك المحددة لها في التصريح وصيد األنواع المصرح لها به

.واألنواع المسموح لها به

دائرة التنمية السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم طلب من الشركة المالكة للسفينة او المستأجرة للسفينة 1.

إصدار تصريح إبحار 2.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من ترخيص السفينة 1.

نسخة من ترخيص قبطان السفينة 2.

تصريح مالحي من وزارة النقل واالتصاالت 3.

شهادة تسجيل الشركة 4.

:شروط الخدمة

االلتزام بقانون الصيد البحري والئحته التنظيمية 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

14:رقم الخدمة

طلب  تجديد ترخيص سفينة صيد حرفي:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

تمنح تراخيص لقوارب وسفن الصيد الحرفية للصيادين الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد
وفق الشروط المعتمدة

دائرة التنمية السمكية

F0101006:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

شهرين- شهر 

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

مركز التنمية السمكية بالوالية التابع لها/ الدائرة / التقدم بطلب إلى اإلدارة  1.

دراسة الطلب من قبل لجنة دراسة طلبات تراخيص الصيد 2.

في حال انطباق الشروط المقررة لمقدم الطلب يمنح موافقة 3.

بعد االنتهاء من التصنيع يتم معاينة السفينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة 4.

تمأل استمارة اصدار الترخيص مع احضار المرفقات المطلوبة 5.

دفع الرسوم 6.

طباعة أرقام للسفينة وإصدار الترخيص 7.

يحدد مكان تواجد السفينة لتركيب اللوحة عليه من قبل موظفي الوزارة 8.

:شروط الخدمة

توفر ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

230/2014الئحة تنظيم صيد أسماك الكنعدقرار وزاري 3

13/2009(الحوي/ التدوير )قرار وزاري بتنظيم استخدام شباك التحويط قرار وزاري 4

20/2009قرار وزاري بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعيقرار وزاري 5

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول 1.

موافقة الوزارة لشراء سفينة صيد حرفية 2.

شهادات ومستندات السفينة والمحرك  3.

نسخة من الترخيص المالحي من وزارة النقل واالتصاالت 4.

معاينة السفينة بحيث يكون حسب المواصفات المعتمدة من السلطة المختصة 5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000 حصان50رسوم التأخير اذا كان المحرك أكثر من 1

لاير عماني0.300 حصان50رسوم التأخير اذا كان المحرك أقل من  2

لاير عماني7.500من رسوم اإلصدار% 50: رسوم بدل فاقد أو تالف3

لاير عماني6.000 قدم28رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أكثر من 4

لاير عماني3.000 قدم28رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية إذا كان الطول أقل من 5

خمسة عشر رياال وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك: رسوم التجديد 6
0حصان (50)عن 

لاير عماني15.000

خمسة عشر رياال وتضاف مائة بيسة عن كل حصان الذي تزيد قوة المحرك: رسوم اإلصدار 7
حصان (50)عن 

لاير عماني15.000
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

28:رقم الخدمة

طلب ترخيص جمع المحار واالصداف:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

19يصدر للذين يرغبون في جمع المحار أو األصداف والشعاب البحرية حسب ما نصت عليه المادة 
من الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري

دائرة التنمية السمكية

F0101019:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يومان

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تقديم طلب في قسم التراخيص السمكية بدائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية
 مع احضار المرفقات المطلوبة2الموارد السمكية بديوان عام الوزارة بمبنى 

1.

دراسة الطلب 2.

اصدار الموافقة 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة عن البطاقة الشخصية للعمانيين  1.

صورة عن جواز السفر لغير العمانيين  2.

كشف بأنواع األصداف 3.

:شروط الخدمة

ال توجد شروط مسبقة 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.200رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية1

لاير عماني2.000رسوم اصدار2
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

29:رقم الخدمة

طلب التنازل عن ترخيص نقل وتسويق الثروات المائية الحية:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

في حالة رغبة مالك المركبة في التنازل عن الترخيص لناقل آخر فإنه يتطلب حضور كل من البائع
والمشتري للتنازل عن الترخيص ونقل بياناته إلى المشتري

دائرة التنمية السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

دوائر ومراكز التنمية السمكية)تعبئة استمارة التنازل في احد مديريات وإدارات الثروة السمكية بالمحافظات 
في قسم الرقابة والتراخيص السمكية التي ينتمي إليها مقدم الطلب (

1.

حضور البائع والمشتري والتوقيع على التنازل 2.

نقل بيانات الترخيص إلى المشتري 3.

إصدار الترخيص 4.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

:شروط الخدمة

أن يكون الصندوق أو الحاوية مطابقة لشروط الئحة نقل األسماك 1.

معاينة  الصندوق والسيارة 2.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

29/2004الئحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحيةقرار وزاري 3

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية للمشتري 1.

نسخة من ملكية السيارة 2.

أصل ترخيص نقل وتسويق الثروات المائية الحية 3.
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

31:رقم الخدمة

طلب التنازل عن ترخيص قارب أو سفينة صيد:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

في حالة المالك يرغب في التنازل عن قاربه أو سفينته لصياد آخر فإنه يتطلب حضور كل من
البائع والمشتري للتنازل عن الترخيص ونقل بياناته إلى المشتري

دائرة التنمية السمكية

F0101011:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات3

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

األفراد•

:مراحل الخدمة

دوائر ومراكز التنمية السمكية)تعبئة استمارة التنازل في احد مديريات وإدارات الثروة السمكية بالمحافظات 
في قسم الرقابة والتراخيص السمكية التي ينتمي إليها مقدم الطلب (

1.

حضور البائع والمشتري والتوقيع على التنازل 2.

دفع الرسوم المقررة للتنازل 3.

نقل بيانات الترخيص إلى المشتري 4.

إصدار الترخيص 5.

:شروط الخدمة

أن يكون المشتري حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد 1.

السفينة للتأكد من وجودها/ معاينة  القارب  2.

بالنسبة لسفينة الصيد الحرفي، يسمح بخدمة طلب نقل الرتخيص داخل المحافظة فقط 3.

ال يجوز تسجيل اكثر من ثالث سفن صيد حرفي للصياد الواحد 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية للمشتري  1.

نسخة من السجل التجاري للشركات 2.

نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد للمشتري 3.

أصل ترخيص القارب أو السفينة  4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000التنازل عن ترخيص قارب أو سفينة حرفية1
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

35:رقم الخدمة

طلب تغيير المركبة في ترخيص نقل و تسويق الثروات المائية الحية:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

أصحاب تراخيص سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية في حالة تغيير المركبة المصرح لها
بنقل األسماك يتطلب مراجعة الوزارة لتغيير بيانات الترخيص بالمركبة الجديدة

دائرة التنمية السمكية

:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

فترة الترخيص

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم طلب تغيير المركبة في أحد دوائر أو مراكز التنمية السمكية بقسم الرقابة والتراخيص السمكية 
بمديريات وإدارات الثروة السمكية بالمحافظات التي ينتمي إليها مقدم الطلب مع إرفاق المرفقات المطلوبة

1.

معاينة المركبة 2.

تحديث بيانات المركبة في الترخيص وإصدار الترخيص 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة تغيير المركبة 1.

نسخة من ملكية المركبة الجديدة  2.

:شروط الخدمة

معاينة المركبة للتأكد من مطابقتها لملكية المركبة وصندوق أو حاوية نقل األسماك 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

34:رقم الخدمة

سفينة الصيد/ سفينة الصيد الحرفي / طلب تعديل بيانات محرك قارب الصيد :اسم الخدمة
الساحلي

قسم الرقابة والتراخيص السمكية بالواليات

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات في حال تغيير المحرك بسبب تلف
المحرك األصلي أو ألي سبب آخر لقوارب الصيد أو سفن الصيد الحرفي أو الساحلي

دائرة التنمية السمكية

F0101010:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

يوم واحد

:صالحية مخرجات الخدمة

فترة الترخيص

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تغيير بيانات المحرك في الترخيص وإصدار ترخيص جديد 1.

تقديم طلب تغيير المحرك في أحد دوائر أو مراكز التنمية السمكية بقسم الرقابة والتراخيص السمكية 
بمديريات وإدارات الثروة السمكية بالمحافظات التي ينتمي إليها مقدم الطلب مع إرفاق فاتورة المحرك

2.

دفع الرسوم المقررة إذا وجد فرق في قوة المحرك 3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

سفينة صيد ساحلي/ سفينة صيد حرفي/ نسخة من ترخيص قارب صيد  1.

مستند فاتورة المحرك الجديد 2.

:شروط الخدمة

مطابقة المحرك للمواصفات المحددة 1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.100حصان/رسوم تعديل بيانات لفرق القوة بين المحركين1
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المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظات

189:رقم الخدمة

السفن/سفن الصيد الساحلي)طلب إذن دخول سفينة لميناء الصيد البحري :اسم الخدمة
(التجارية

ميناء الصيد البحري بالواليات

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة  للمؤسسات والشركات العمانية التي تمتلك سفن صيد ساحلي أو
 متر والتي ترغب بالدخول إلى ميناء الصيد البحري بعد30 متر إلى 14تجاري يتراوح طولها بين 

العودة من رحلة الصيد، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة أسطول الصيد معاينة وتسجيل
.الكميات وفروقات األوزان من األسماك التي تم اصطيادها

دائرة التنمية السمكية

F0103005:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

:صالحية مخرجات الخدمة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

إعالم الوزارة أو الدائرة بموعد وصول السفينة 1.

التواجد في موعد التفتيش 2.

باليد" إنزال االسماك " إستالم نسخة من إستمارة  3.

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

ساحلي/ ترخيص سفينة صيد تجاري  1.

:شروط الخدمة

االلتزام بكافة التعليمات والشروط المذكورة في اللوائح التنظيمية لهذه الخدمة 1.

.2 م30 م إلى 14أن يتراوح طول السفينة التجارية بين 
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

64/2004الئحة إدارة موانئ الصيد البحريقرار وزاري 3

اسم المرفق

تصريح مالحي 2.

شهادة تسجيل الشركة 3.
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المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في المحافظات

197:رقم الخدمة

طلب بطاقة حيازة زراعية:اسم الخدمة

قسم  التنمية الزراعية

:وصف الخدمة

بطاقة حيازة زراعية يتم إصدارها وفق حدود مساحة األرض التي يحوزها المزارع التي يحوزها
المزارع ويتم تسجيل بيانات الحيازة في البطاقة وهي التعتبر وثيقة تملك حيث يمطن للمزارع
االستفادة من هذه البطاقة في الحصول على خدمات و الدعم الذي تقدمه الوزارة شريطة ان

تصدر هذه البطاقة للحيازات الزراعية فقط

دائرة التنمية الزراعية

A0301001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أسبوع1-2

:صالحية مخرجات الخدمة

سنتان

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

https://maktabi.maf.gov.om/egov/sso.aspx      موقع الوزارة اإللكتروني

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تقديم طلب الحصول على استمارة بطاقة حيازة زراعية عن طريق بوابة الوزارة 1.

(صورة+ اصل)مركز التنمية الزراعية مرفق معه الوثائق المطلوبة / تقديم الطلب لدائرة  2.

:شروط الخدمة

تمنح هذه البطاقه للحيازة التي تزيد عن فدان واحد ، ومع ذلك يجوز للمديرية العامة للتنمية الزراعية في
مركز/ الحاالت التي تقدرها منح البطاقة للحيازة التي تقل مساحتها عن ذلك بناءا على تقرير من دائرة 

.التنمية الزراعية 

1.

(الكروكي)اثبات تملك الفرد للحيازة الزراعية السند القانوني الملكية و 2.

يجب ان تكون الحيازة زراعية 3.

البطاقة الشخصية او جواز السفر ساريان المفعول 4.

دفع رسوم الحصول على بطاقة 5.
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(استمارة داخلية )معاينة األرض الزراعية  3.

تسجيل بيانات الحيازة 4.

دفع رسوم استخراج البطاقة او تجديدها 5.

اعتماد البطاقة من قبل المسؤول المباشر وتسليم المعاملة 6.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

48/2006نظام الزراعة 1

41/2010الالئحة التنفيذیة لنظام الزراعةقرار وزاري 2

145/2010قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعةقرار وزاري 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

رسالة خطية/استمارة الطلب 1.

السند القانوني لوضع اليد على االرض الزراعية 2.

صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول للحائز الفرد 3.

نسخة من السجل التجاري للشركة من وزارة الصناعة والتجارة 4.

.5  صور شخصية للحائز الفرد5

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني3.000رسوم اإلصدار1
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المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في المحافظات

199:رقم الخدمة

طلب بطاقة حيازة الثروة الحيوانية:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية

:وصف الخدمة

يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين  والتي يتم إصدارها وفق حدود المساحة التي يحوزها المزارع
ويتم تسجيل بيانات الحيازة في البطاقة وهي التعتبر وثيقة تملك حيث يمكن للمربي االستفادة

من هذه البطاقة في الحصول على خدمات والدعم الذي تقدمة الوزارة شريطة ان تصدر هذه
البطاقة للحيازات الحيوانية  فقط

دائرة الثروة الحيوانية

A01401001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

أسبوع

:صالحية مخرجات الخدمة

 سنوات4

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

https://maktabi.maf.gov.om/egov/sso.aspx      موقع الوزارة اإللكتروني

األفراد•

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

(صورة+ اصل )مركز الثروة الحيوانية مع مرفقا معه الوثائق المطلوبة / تقديم الطلب لدائرة  1.

معاينة الحيوانات 2.

تسجيل بيانات الحيازة 3.

دفع رسوم استخراج البطاقة او تجديدها 4.

اعتماد البطاقة من قبل المسئول المباشر وتسليم المعاملة 5.

:شروط الخدمة

تربية دواجن- طريقة التغذية - سعة الحظائر - مساحة وعدد الحظائر- نوع الحيوانات )معايير المعاينة 
(مغلقة او مفتوحة 

1.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

8/2003قانون المراعي وادارة الثروة الحيوانية 1

12/2005الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وادارة الثروة الحيوانيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

(لالفراد)نسخة من البطاقة الشخصية  1.

(للشركات)نسخة من السجل التجاري  2.

نسخة من الكروكي 3.

(2)صور  شخصية ملونة عدد  4.

(للورثة )صورة من الصك الشرعي ان وجد من المحكمة  5.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني1.000رسوم اصدار و التجديد1
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المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار

146:رقم الخدمة

طلب الحصول على تصريح تصدير الصفيلح:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للشركات المرخص لها بتداول الصفيلح وتنظيم نشاط تصدير الصفيلح لألسواق
.الخارجية

واليات- دائرة التنمية السمكية

F0901004:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

في نفس اليوم

:صالحية مخرجات الخدمة

رحلة واحدة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

التقدم بطلب مع تقديم ترخيص التجهيز وحصد الصفيلح 1.

مراجعة ملف التاجر والتثبت من استمارة الحصد 2.

دفع الرسوم 3.

اصدار التصريح 4.

:شروط الخدمة

التقدم بطلب رسمي 1.

رخصة تجهيز وتداول وتخزين الصفيلح 2.

وجود استمارة حصاد للصفيلح 3.

وجود رصيد من الصفيلح في ملف التاجر 4.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

تقديم طلب التصدير 1.

السجل التجاري 2.

رخصة تداول وتجهيز الصفيلح 3.

دفع الرسوم المقررة وإصدار التصريح 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني0.050رسوم تصدير الكيلو1
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المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار

79:رقم الخدمة

طلب ترخيص غوص لصيد الصفيلح:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية

:وصف الخدمة

تقدم الخدمة للمواطنين في محافظة ظفار وخاصة للغواصيين بهدف حماية ثروة الصفيلح بما
يضمن حسن استغاللها وتنظيم نشاط االصطياد الموسمي والحد من

.الممارسات الخاطئة والتجاوزات في عمليات الصيد

واليات- دائرة التنمية السمكية

F0901001:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أيام عمل3-7

:صالحية مخرجات الخدمة

مدة موسم الصيد الصفيلح

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

األفراد•

:مراحل الخدمة

تعبئة البيانات في االستمارة مع المستندات المطلوبة 1.

التحقق من البيانات والتاكد من سجل المخالفات 2.

اعتماد الطلب من مدير الدائرة 3.

اخذ الرسوم المقررة 4.

:شروط الخدمة

ان يكون من الصيادين الحاصلين على ترخيص غوص لصيد الصفيلح سابقة 1.

ان يكون لديه ترخيص مزاولة ساري المفعول 2.

ان يكون مجيد للغوص 3.

اال يكون قد ادين في مخالفة لقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية خالل مدة عامين قبل تاريخ تقديم
الطلب

4.

االلتزام بالشروط والضوابط األخرى المنصوص عليها باالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وتعديالتها 5.
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اصدار الترخيص 5.

:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(موسم صيد الصفيلح)– المائية الحية 

302/2014 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية 1.

رخصة مزاولة مهنة الصيد 2.

صور شمسية 3.

إيصال مالي لدفع الرسوم 4.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني5.000رسوم اصدار الترخيص1
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المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار

80:رقم الخدمة

طلب ترخيص تداول وتجهيز وتخزين الصفيلح:اسم الخدمة

قسم الرقابة والتراخيص السمكية

:وصف الخدمة

اصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح يقدم الطلب بدائرة التنمية السمكية بمرباط ودائرة
التنمية السمكية بسدح

واليات- دائرة التنمية السمكية

F0901002:رمز الخدمة

:معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

 أيام عمل1-3

:صالحية مخرجات الخدمة

سنة

:التصنيف

:الفئة المستهدفة

:مكان تقديم الطلب

مراكز التنمية السمكية بالواليات/ دوائر

القطاع الخاص/ قطاع األعمال •

:مراحل الخدمة

تعبئة استمارة طلب ترخيص والتوقيع عليها مع  ارفاق المرفقات والضمان البنكي 1.

التحقق من البيانات والمرفقات من قبل موظف مختص 2.

دفع الرسوم المحددة 3.

اصدار الترخيص 4.

:شروط الخدمة

ان يكون حاصل على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق األسماك 1.

 لاير ساري المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ بداية موسم يتم5000تقديم ضمان بنكي بمبلغ 
اعادته بعد شهر من نهاية الموسم

2.

ان يكون لديه محل او موقع مستوفي للشروط التي تحددها السلطة المختصة 3.

بالنسبة للفروع يتم االكتفاء بتقديم ضمان بنكي واحد لكافة التراخيص 4.

ان يتقيد بشراء الصفيلح في الموقع المعتمد 5.

تسجيل كميات الصفيلح في السجالت المخصصة 6.
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:القوانين واللوائح

رقم القراراسم القرارنوع القرار م

مرسوم
سلطاني

53/81قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 1

4/94الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحيةقرار وزاري 2

قرار وزاري بتعديل في الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروةقرار وزاري
(موسم صيد الصفيلح)– المائية الحية 

302/2014 3

المرفقات المطلوبة

اسم المرفق

نسخة من البطاقة الشخصية لممثل الشركة 1.

نسخة من السجل التجاري 2.

نسخة من شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان 3.

رسالة تفويض رسمي من الشركة للمثلين التابعين للشركة في الفروع 4.

.5 لاير عماني5000تقديم ضمان بنكي ب

دفع الرسوم 6.

:رسوم الخدمة

العملةنوع الرسمم المبلغ

لاير عماني10.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الرابعة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 1

لاير عماني20.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثالثة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2

لاير عماني30.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الثانية)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 3

لاير عماني40.000(للشركات والمؤسسات الدرجة األولى)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 4

لاير عماني50.000(للشركات والمؤسسات الدرجة الممتازة)رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية 5

لاير عماني50.000رسوم اصدار ترخيص6
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