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الملخص التنفيذي

تنميــة  فــي  2004م  ســنة  إنشــائه  منــذ  والســمكية  الزراعيــة  التنميــة  صنــدوق  ســاهم 
ــت  ــروعا تنوع ــذ  )212( مش ــالل تنفي ــن خ ــمكية م ــة والس ــة والحيواني ــات النباتي القطاع
فــي طبيعتهــا، وتــوزع تنفيــذ تلــك المشــاريع واإلســتفادة منهــا فــي جميــع محافظــات 

الســلطنة.

وتوافقــاًُ مــع توجهــات الحكومــة، تــم إعــداد خطــة إســتراتيجية الصنــدوق حتــى عــام 
ــة زراعيــة  ــادة فــي تبنــي وتمويــل مشــاريع تنموي ــز والري ــة تهــدف إلــى التمي 2040م برؤي
والبشــرية،  المؤسســية  للقــدرات  تعزيــز  ورســالة  مســتدامة،  وســمكية  وحيوانيــة 
االبتــكار  وتشــجيع  والســمكية،  والحيوانيــة  الزراعيــة  المــوارد  وتنميــة  وصــون 
الغذائــي. األمــن  لمنظومــة  مســتدامة  تنميــة  تحقيــق  فــي  يســاهم  بمــا  واالســتثمار 

ألداء  تحليــاًل  األول  الفصــل  يتنــاول  فصليــن:  مــن  اإلســتراتيجية  وثيقــة  وتتكــون 
للفتــرة  بالتنميــة  الفاعلــة  ومســاهمته  وأهميتــه٬  وأثــره٬  أهدافــه٬  لتحقيــق  الصنــدوق  
العمــل  وآليــات  للصنــدوق  التنظيمــي  الهيــكل  عــرض  تــم  حيــث  2016م(.   –  2004(
وتحليــل  التنفيــذ  وشــركاء  المنفــذة،  المشــاريع  تمويــل  وإجــراءات  بــه  المتبعــة 
للمــوارد الماليــة المحققــة، إضافــة إلــى تحليــل المشــاريع الممولــة وفقــًا لمجــاالت 

قطــاع.  لــكل  محــددة  تخصصيــة 

والبحثيــة،  التنمويــة  المشــاريع  تمويــل  فــي  رائــداً  وفكــراً  نموذجــًا  الصنــدوق  يمثــل 
ــتقالل  ــع باس ــاز، ويتمت ــودة واإلنج ــر الج ــق معايي ــي وف ــم حكوم ــل ودع ــى بتموي ويحظ
المنفذيــن  مــن  الشــركاء  ورضــا  نجــاح  قصــص  تحقيــق  علــى  ســاعدته  ومالــي  إداري 
كتنويــع  مهــام  أمامــه  وتبقــى  يمولهــا.  التــي  المشــاريع  نتائــج  مــن  والمســتفيدين 
مصــادر التمويــل وبنــاء القــدرات لموظفيــه وتقليــل آثــار المخاطــر البيئيــة والمناخيــة 
التــي تتعــرض لهــا القطاعــات المســتفيدة مــن التمويــل بســبب طبيعتهــا الحيويــة، 
فرصــًا  الصنــدوق  وأمــام  والتقييــم،  المتابعــة  وآليــات  عملــه  تطويــر  اســتمرار  وعليــه 
واعــدة مــن خــالل التركيــز علــى مشــاريع مرتبطــة بمنظومــة األمــن الغذائــي وتحفيــز 
الــذي  اإلبتــكار  ودعــم  للعمانييــن  جديــدة  عمــل  فــرص  بهــا  مشــاريع  فــي  اإلســتثمار 

المســتدامة.  التنميــة  يعــزز 
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عــام  اإلســتراتيجية حتــى  الخطــة  الوثيقــة مكونــات  مــن  الثانــي  الفصــل  يســتعرض 
ركــزت  كمــا  المحتمليــن،   والشــركاء  العمــل،  ومنهجيــة  البرامــج،  متضمنــًا  2040م، 
أســاليب  وتطويــر  الصنــدوق،  إســتدامة  وعوامــل  التمويــل،  مصــادر  تعزيــز  علــى 

اإلســتراتيجية. لتنفيــذ  التقييــم  وكذلــك  المتابعــة، 

وتوفــر  األولويــة  حســب  تنفيذهــا  يتــم  برنامجــًا،  عشــر  ســبعة  اإلســتراتيجية  تضمنــت 
عشــر  إثنــا  تناولــت  فقــد  الثالثــة  القطاعــات  لطبيعــة  ونظــراً  الماليــة،  المخصصــات 
إدارة وتطويــر نظــم مســتدامة  بيــن القطاعــات مثــل  برنامجــًا لمشــروعات مشــتركة 
اآلفــات  وإدارة  ورصــد  المضافــة،  والقيمــة  التســويق  منظومــة  وتعزيــز  لإلنتــاج، 
وســالمة  واإلحصــاءات،  والدراســات  الُعمانيــة،  الوراثيــة  المــوارد  وتنميــة  واألمــراض، 
وتنميــة  التنميــة،  فــي  والســاحلية  الريفيــة  المــرأة  مســاهمة  وتعزيــز  الغــذاء،  جــودة 
حيــن  فــي  واإلبتــكار.  المناخــي  التغيــر  مــع  والتكيــف  بالقطاعــات،  العامليــن  قــدرات 
لخصوصيــة  نظــراً  مشــتركين،  قطاعيــن  أو  معيــن  بقطــاع  برامــج  خمســة  تفــردت 
الموضــوع فــي ذلــك القطــاع، وهــي برنامــج تطويــر النخيــل والتمــور، وتنميــة وتطويــر 
الســمكي، وإســتخدامات وإدارة  المخــزون  الســمكي، ورصــد وتتبــع حركــة  اإلســتزراع 
ميــاه الــري واألراضــي الزراعيــة،  وإســتغالل الميــاه غيــر التقليديــة فــي اإلنتــاج الزراعــي، 

الحيوانيــة. العلفيــة  الصناعــات  تطويــر  وبرنامــج 
 

يعتبــر التمويــل أحــد أهــم عناصــر تعزيــز األداء المؤسســي للصنــدوق وتحقيــق أهدافــه، 
لــذا ركــزت الخطــة اإلســتراتيجية علــى تنويــع مصــادر التمويــل وتطبيــق آليــات تمويليــة 
المشــاريع  فــي  اإلســتثمار  وزيــادة  الحكومــة،  مســاهمة  تعزيــز  تشــمل  والتــي  جديــدة 
التــي تســاهم فــي رفــع قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتفعيــل الشــراكة مــع الجهــات 
الملكيــة  بحقــوق  المرتبطــة  واألنشــطة  الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات  التمويليــة 
اإلستشــارية  للدراســات  مركــز  إلســتحداث  توجهــًا  اإلســتراتيجية  وتضمنــت  الفكريــة، 

يســاهم فــي توفيــر مــوارد ماليــة إضافيــة ويوظــف الخبــرات والكفــاءات الوطنيــة.
أكــدت اإلســتراتيجية علــى أهميــة وضــوح منهجيــة العمــل بالصنــدوق، وعلــى معاييــر 
إختيــار المشــاريع وجهــات التنفيــذ بمــا يتوافــق مــع أهــداف اإلســتراتيجية، وكذلــك فــي 
مجــال الشــركاء تــم فتــح المجــال لشــمول عــدد أكبــر مــن األفــراد والمؤسســات ذات 
أو  الســلطنة  الرائــدة مــن داخــل  اإلبتكاريــة واألفــكار  المشــتركة والمجــاالت  األهــداف 

ــاءة. ــرة والكف ــن ذوي الخب ــركاء الحاليي ــع الش ــتمرار م ــى اإلس ــة إل ــا، إضاف خارجه
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ومــن  الصنــدوق،  أعمــال  إلســتدامة  الداعمــة  العوامــل  إلــى  اإلســتراتيجية  وتطرقــت 
واألهميــة  والتنافســية  النســبية  الميــزة  ذات  للمشــاريع  التمويــل  أولويــات  أهمهــا 
قيمــة  وتحقيــق  عمــل  فــرص  إيجــاد  فــي  ومســاهمتها  واإلجتماعيــة،  اإلقتصاديــة 
للمــوارد  الرشــيدة  اإلدارة  أهميــة  الــى  باإلضافــة  هــذا  المحلــي.  للمنتــج  مضافــة 
وكذلــك  وصيانتهــا،  حفظهــا  لضمــان  والســمكية  والحيوانيــة  الزراعيــة  الطبيعيــة 
تنفيــذ  علــى  والعامليــن  التنفيذيــة  بــاإلدارة  الموظفيــن  قــدرات  بنــاء  إســتمرار  عامــل 
تجــارب  ومحــاكاة  الثالثــة.  بالقطاعــات  المنتفعيــن  وكافــة  الشــركاء  و  المشــاريع، 
المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي هــذا المجــال، مــع التركيــز علــى قضايــا 
ودعــم  البيئــة  وصــون  الشــباب،  ودعــم  المــرأة،  وتمكيــن  والشــمولية  الشــفافية 

المحليــة.  المجتمعــات 

وختامــا فــإن األســاس الــذي ينطلــق منــه الصنــدوق لوضــع مؤشــرات األداء األساســية 
هــو اإلنجــازات التــي حققهــا منــذ تأسيســه والتــي يجــب البنــاء عليهــا وتطويرهــا، لــذا 
وضحــت اإلســتراتيجية بمحــور المتابعــة والتقييــم علــى أهميــة وجــود مؤشــرات أداء 
تكــون  وأن  تحقيقهــا،  ويمكــن  متوقعــة  بنتائــج  ومرتبطــة  للقيــاس  قابلــة  أساســية 
يختــص  حيــث  زمنيــًا،  ومقننــة  المعلومــات  ألغــراض  ومفيــدة  متوافقــة  صلــة  ذات 
مختصــة،  لجنــة  خــالل  مــن  ومراجعتهــا  اإلســتراتيجية  تنفيــذ  بمتابعــة  اإلدارة  مجلــس 
إطــار  وفــق  اإلســتراتيجية  ومحــاور  وأهدافــه  الصنــدوق  ورســالة  رؤيــة  مــع  يتوافــق  بمــا 

قــد تواجــه تنفيذهــا والتفاعــل معهــا.  التــي  المتغيــرات  زمنــي محــدد، مــع مراعــاة 
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التقديم

يعتبــر صنــدوق التنميــة الزراعيــة والســمكية والــذي أُنشــأ فــي الخامــس مــن مايــو 2004م 
الداعمــة  الرئيســية  المصــادر  أحــد   )2004/48( رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب 
والســمكية  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة  لقطاعــات  التنمويــة  والبرامــج  للبحــوث 
الجــدوى  دراســات  وتنفيــذ  التقنيــات،  وتوطيــن  للمــوارد،  األمثــل  اإاســتخدام  بهــدف 

واســتدامتها. القطاعــات  تنميــة  فــي  المســاهمة  شــأنها  مــن  والتــي  اإلقتصاديــة، 

قــام الصنــدوق خــالل الفتــرة )2004-2016م( بتمويــل عــدد )212( مشــروعا فــي مختلــف 
نظــم  وتطويــر  المــوارد  وصيانــة  حفــظ  فــي  ســاهمت  والتــي  الســلطنة  محافظــات 
الريفيــة والســاحلية،  المــرأة  اإلنتــاج، وتعزيــز برامــج ســالمة وجــودة األغذيــة، وتمكيــن 
وتطويــر المنظومــة التســويقية والتصنيعيــة، وتأهيــل وتدريــب الكــوادر المتخصصــة 

الثــروة الحيوانيــة والصياديــن وأبنائهــم. والمزارعيــن ومربــي 

وتعزيــًزا للجهــود المبذولــة مــن قبــل الصنــدوق والخبــرة التــي اكتســبها فــي العمــل 
إلدارة  المســتمرة  المتابعــة  ضــوء  وعلــى  تحققــت،  التــي  واإلنجــازات  التنمــوي 
ألعمــال  المســتقل  التقويــم  مشــروع  بتنفيــذ  اإلدارة  مجلــس  وجــه  فقــد   ، الصنــدوق 
ــاو(  ــدة )الف ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــع منظم ــاون م ــدوق بالتع ــزات الصن ومنج
اإلدارة  مجلــس  اعتمدهــا  التــي  المشــروع  توصيــات  ضمــن  ومــن  2012م،  عــام  خــالل 
المتابعــة  وعمليــات  العمــل  بكفــاءة  االرتقــاء  فــي  تســاهم  اســتراتيجية  تنفيــذ 
2040م،  عــام  حتــى  الصنــدوق  وأعمــال  لمهــام  طريــق  خارطــة  ووضــع  والتقييــم 
وذلــك مــن قبــل فريــق وطنــي مــن المختصيــن فــي الصنــدوق ووزارة الزراعــة والثــروة 

العالقــة. ذوي  والشــركاء  الســمكية 

تستشــرف اســتراتيجية الصنــدوق للفتــرة )2016-2040م( بعــض المتغيــرات اإلقتصاديــة 
واإلجتماعيــة المســتقبلية، والتــي مــن أبرزهــا الزيــادة فــي معــدالت النمــو الســكاني 
ركــزت  وقــد  المناخيــة،  والتغيــرات  العالميــة  األســواق  بتغيــرات  القطاعــات  وتأثــر 
اإلســتراتيجية علــى تنويــع مصــادر التمويــل وتطبيــق آليــات تمويــل جديــدة بمــا فــي 

ذلــك إنشــاء مركــز الدراســات اإلستشــارية.
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وتتضمــن وثيقــة اإلســتراتيجية  )17( برنامجــا تنمويــًا روعــي فــي إعدادهــا أولويــات تلــك 
القطاعــات وبمــا يتوافــق مــع المتغيــرات علــى المســتويات القصيــرة والمتوســطة 
عــدد  وتمويــل  تبنــي  اإلســتراتيجية  عمــل  منهجيــة  علــى  ويُعــول  المــدى.  وطويلــة 
مصــادر  وتنويــع  الغذائــي  األمــن  منظومــة  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  المشــاريع  مــن 
ــاحلية،  ــة والس ــرأة الريفي ــن الم ــادرة وتمكي ــكار والمب ــل واإلبت ــرص عم ــاد ف ــل وإيج الدخ
الجمعيــات والمؤسســات  مــن خــالل  المحليــة  المجتمعــات  مــع  الفعالــة  والشــراكة 

والمتوســطة.  الصغيــرة 

الدكتور / فؤاد بن جعفر الساجواني

وزير الزراعــة والثـــروة السمكيــة      
رئيـــس مجلـــس إدارة الصنــدوق
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الرؤيــة

التميــز والريــادة فــي تبنــي وتمويــل 
وحيوانيــة  زراعيــة  تنمويــة  مشــاريع 

مســتدامة. وســمكية 

سالة
الر

تعزيز القدرات المؤسســية والبشــرية، 
الزراعيــة  المــوارد  وتنميــة  وصــون 
وتشــجيع  والســمكية،  والحيوانيــة 
االبتــكار واالســتثمار بمــا يســاهم فــي 
تحقيــق تنميــة مســتدامة لمنظومــة 

الغذائــي. األمــن 
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وفقا للمرسوم السلطاني )2004/48(، يهدف الصندوق الى 
تقديم التمويل الكلي أو الجزئي لتنفيذ البرامج التنموية 

للقطاعات المستهدفة للمساهمة في اآلتي: 
- إجراء البحوث العلمية.

- صيانة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها.
- توطين التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج اإلرشادية.

- تطوير الدراسات والبرامج التنموية.
- تنفيذ دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع التنموية      

     اإلستثمارية.

- تعزيز  إدارة الموارد الزراعية والحيوانية السمكية وضمان 
      استدامتها.

- نقل وتوطين التقنيات وخاصة االبتكارية.
- تطوير نظم اإلنتاج والتصنيع والتسويق وتحليل سلسلة 

     القيمة.
- تعزيز برامج سالمة وجودة األغذية.

- إيجاد فرص عمل للعمانيين وتنويع مصادر الدخل.
- رفع مستوى الدخل لشرائح المنتفعين. 

- بناء القدرات البشرية. 
- تعزيز التعاون مع الشركاء.

- المساهمة في توفير فرص استثمارية لتعزيز األمن الغذائي.



الفصل ا�ول

مـسيــرة الصنـدوق
(٢٠٠٤-٢٠١٦م)



الفصل ا�ول

مـسيــرة الصنـدوق
(٢٠٠٤-٢٠١٦م)
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1-1 المقدمة

 )2004/48( رقــم  الســلطاني  بالمرســوم  والســمكية  الزراعيــة  التنميــة  صنــدوق  أنشــئ 
الصــادر فــي الخامــس عشــر مــن ربيــع األول 1425 هجريــة الموافــق الخامــس مــن مايــو 2004 
م، ويتمتــع بالشــخصية اإلعتباريــة واإلســتقالل اإلداري والمالــي، ويقــوم الصنــدوق بــدور 

هــام فــي تنميــة قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية واســتدامتها.
 

مجلس اإلدارة 

وحدة التدقيق
 الداخلي 

اإلدارة
 التنفيذية  

قسم الشؤون
قسم المشترياتالقسم الفنيالمالية 

والعقود 
قسم الشؤون

اإلدارية 

شكل  )1(: الهيكل التنظيمي للصندوق

1-2 الهيكل التنظيمي للصندوق:

ويتــرأس  التنفيذيــة.  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  مــن  للصنــدوق  التنظيمــي  الهيــكل  يتكــون 
المجلــس معالــي وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية، ويضــم أعضــاء ممثلــون لبعــض الــوزارات، 

الخــاص. والقطــاع  قابــوس،  الســلطان  وجامعــة 
 

أقــر مجلــس اإلدارة الهيــكل التنظيمــي لــإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق والــذي يتكــون مــن 
أربعــة أقسام)الشــؤون الماليــة، الشــؤون اإلداريــة، المشــتريات والعقــود، والقســم الفني( 
ــر اإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق .باإلضافــة إلــى اســتحداث ثــالث  وتحــت إشــراف مباشــر لمدي
لجــان )اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة المشــتريات، ولجنــة التدقيــق الداخلــي( وكذلــك وحــدة 

للتدقيــق الداخلــي تابعــة لمجلــس اإلدارة حســب مــا هــو واضــح فــي الشــكل رقــم)1(.
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1-3  آلية عمل الصندوق:

1-3-1  مجلس إدارة الصندوق:
يتــرأس مجلــس إدارة الصنــدوق معالــي وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية، ويكــون وكيــل 
الــوزارة للزراعــة عضــوا بالمجلــس ونائبــا للرئيــس يحــل محلــه عنــد غيابــه .ويضــم المجلــس 
فــي عضويتــه وكيــل الــوزارة للثــروة الســمكية وعــدد )11( عضــوا يمثلــون عــدد مــن الجهــات 
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص )المجلــس األعلــى للتخطيــط، وزارة الماليــة، 
ــوارد  ــة وم ــات اإلقليمي ــة، وزارة البلدي ــارة والصناع ــمكية، وزارة التج ــروة الس ــة والث وزارة الزراع
الميــاه، جامعــة الســلطان قابــوس، غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان، بنــك التنميــة العمانــي(.

ويكــون مديــر اإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق مقــرراً للمجلــس.

1-3-2  اإلدارة التنـفيذيـة للصندوق:
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق بتنفيــذ السياســات والخطــط والبرامــج التــي يقرهــا 
مجلــس اإلدارة، وذلــك مــن خــالل التقييــم الفنــي والمالــي للمشــاريع المطلــوب تمويلها، 
والتحقــق مــن تطبيــق المعاييــر التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة الختيــار تلــك المشــاريع، ورفــع 
مقترحاتهــا إلــى اللجنــة التنفيذيــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة للدراســة ورفــع توصياتهــا 
التنفيذيــة  اإلدارة  تقــوم  كمــا  بشــأنها.  المناســبة  القــرارات  التخــاذ  اإلدارة  مجلــس  إلــى 
وتقاريــر  الميدانيــة  الزيــارات  خــالل  مــن  الممولــة  المشــاريع  تنفيــذ  بمتابعــة  للصنــدوق 

المتابعــة الدوريــة.

1-3-3  اللجنة التنفيذية:
تعنــى اللجنــة التنفيذيــة والتــي تــم تشــكيلها وفقــا لقــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2005/1/3( 
بدراســة الموازنــة الســنوية للصنــدوق بمــا فــي ذلــك الموازنــة الجاريــة والرأســمالية لــإلدارة 
التوصيــات  ورفــع  الماليــة،  ومخصصاتهــا  للتمويــل  المقترحــة  والمشــاريع  التنفيذيــة 
التنفيذيــة  اإلدارة  عمــل  ســير  بمتابعــة  اللجنــة  تقــوم  كمــا  اإلدارة.  لمجلــس  بشــأنها 
والموقــف التنفيــذي ألداء المشــاريع الممولــة، لضمــان تحقيــق األهــداف ونســب الصــرف 

وفقــا للموازنــة المعتمــدة والبرنامــج الزمنــي.

1-3-4  لجنة المشتريات:
تقــوم اللجنــة التــي تــم تشــكيلها وفقــا لقــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2005/1/3( بدراســة طلبــات 
المشــاريع المرتبطــة بإصــدار أوامــر الشــراء أو التحليــل واإلســناد للمناقصــات والممارســات 
وفــق النظــم الماليــة المعمــول بهــا فــي الصنــدوق، لضمــان الشــفافية فــي اختيــار أنســب 

العــروض مــن حيــث الســعر والمواصفــات الفنيــة.
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1-3-5  لجنة التدقيق الداخلي:
تــم تشــكيل اللجنــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2013/2/5(، ووفقــا لميثــاق التدقيــق 
الداخلــي المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتقــوم بمتابعــة خطــة وأعمــال وحــدة التدقيــق 
الداخلــي، ودراســة مالحظاتهــا، باإلضافــة إلــى دراســة الموقــف المالــي، وميــزان المراجعــة، 
والقوائــم الماليــة غيــر المدققــة، والتقاريــر المقدمــة مــن المدقــق الخارجــي، كمــا تقــوم 

اللجنــة باختيــار المدقــق الخارجــي وعرضــه علــى مجلــس اإلدارة للمصادقــة.
 

1-3-6  وحدة التدقيق الداخلي:
اســتحدث مجلــس اإلدارة وحــدة للتدقيــق الداخلــي للصنــدوق بموجــب قراره رقــم )2013/1/8(، 
الماليــة  واإلجــراءات  والنظــم  والقــرارات  القوانيــن  تطبيــق  بمتابعــة  الوحــدة  وتختــص 
ــة  ــز الثق ــي وتعزي ــاط المال ــالمة النش ــان س ــي ضم ــاهم ف ــا يس ــدوق، مم ــة بالصن المرتبط
بالسياســات الماليــة واإلداريــة. وتمــارس الوحــدة مهامهــا وفــق خطــة ســنوية معتمــدة مــن 

قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق.

1-3-7  معايير وإجراءات تمويل المشاريع:
يتم تمويل المشاريع وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وذلك 

١

٢

٣

٤

٥

٦

ا�ولوية للمشاريع التي
 تحقق نسبة مساهمة

 أعلى بالناتج المحلي

تقع ضمن أهداف خطة
 التنمية ا�قتصادية 

المعتمدة

تخدم أعداد� كبيرة من
 المستفيدين وصغار المنتجين 

والمستثمرين

تعالج المشاكل ا�نتاجية
 والتسويقية والتصنيعية

تحقق عوائد مباشرة في 
االقتصاد الوطني

داعمة ومكملة لمشاريع قائمة، 
أو تساهم في تمويلها

 الجهة المستفيدة

وفقًا لألوليات اآلتية الموضحة أدناه:
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وتتبع اإلدارة التنفيذية إجراءات التمويل وفقا للخطوات الموضحة في الشكل رقم )2(.

قبول رفض

تقديم الطلبات من قبل الجهات

للصندوق، التنفيذية  ا�دارة  قبل  من  الطلبات  دراسة 
التوصيات بالمالحظات،ورفع  الجهات  وابالغ 

التنفيذية اللجنة  إلى   

التنفيذية، اللجنة  قبل   من  المقترحات  مناقشة 
ا�دارة  مجلس  إلى  المناسبة  التوصيات  ورفع   

للصندوق التنفيذية  ا�دارة   

ا�دارة مجلس  بقرار  الطالبة  الجهات  على  الرد 
المناسبة التوصيات  ورفع  ا�جراءات  واستكمال 

قبل من  التنفيذية  اللجنة  توصيات  مناقشة 
ا�دارة مجلس 

قبل من  الطلبات  دراسة 
بالوزارة الوكالء  لجنة 

رفضتأجيلقبول

شكل )2(: إجراءات تمويل المشاريع المتبعة بالصندوق
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 1-4  الموارد المالية للصندوق:

تتكــون مــوارد الصنــدوق بموجــب المــادة )8( فــي النظــام المرفــق للمرســوم الســلطاني 
رقــم )2004/48( مــن  اآلتــي:

اإلعتمــادات التــي تخصصهــا الدولــة للصندوق بنســبة )1%( من القيمــة اإلجمالية لإلنتاج      
المحلــي لقطاعــات  الزراعــة والثروة الحيوانية والســمكية للســنة المالية الســابقة.

القطاعــات  مجــاالت  فــي  العامليــن  واألفــراد  والمؤسســات  الشــركات  مســاهمات 
بهــا. المرتبطــة  واألنشــطة 

البحــوث  عــن  الناتــج  الفكريــة  الملكيــة  حــق  الســتغالل  المالــي  المقابــل  تحصيــل 
الصنــدوق. يمولهــا  التــي  والدراســات 

ــدوق  ــا الصن ــام به ــي ق ــة الت ــات العملي ــتغالل التطبيق ــي الس ــل المال ــل المقاب تحصي
ــة فــي المشــاريع الرائــدة. علــى   الملكيــة الفكري

تحصيل العوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل البرامج التنموية.
أي موارد أخرى يتم االتفاق بشأنها مع وزارة المالية.

مساهمة الحكومة:  1-4-1
تشــكل مســاهمة الحكومــة المصــدر الرئيســي إليــرادات الصنــدوق والمتمثلــة فــي نســبة 
)1%( مــن القيمــة اإلجماليــة لإلنتــاج المحلــي للقطاعــات الثالثــة للســنة الماليــة الســابقة، 
وتشــكل  عمانــي،  ريــال   )30,066,103( المدفوعــة  المســاهمة  قيمــة  إجمالــي  بلــغ  حيــث 
نســبة )88%( مــن إجمالــي اإليــرادات خــالل )2004 – 2016(، باإلضافــة إلــى ترحيــل مبلــغ وقــدره 
)670,684( ريــال عمانــي كأصــول نقديــة لعــام 2004م مــن صنــدوق تمويــل بحــوث الثــروة 

الســمكية الملغــى كمــا يوضــح الشــكل رقــم )3(.
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شكل )3(: مساهمة الحكومة  في تمويل الصندوق بنسبة )1%( من القيمة االجمالية لإلنتاج المحلي للقطاعات الثالثة
 للفترة )2004 - 2016م(

تصنــف المــوارد الماليــة للصنــدوق خــالل الفتــرة ) 2004- 2016م( طبقــًا للقوائــم الماليــة 
المدققــة إلــى أربعــة مصــادر رئيســية وذلــك علــى النحــو التالــي:
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إيرادات الودائع الثابتة:  2-4-1

حقــق الصنــدوق إيــراداً إضافيــًا كمصــدر تمويلــي ثانــي حســب األهميــة مــن خــالل الودائــع 
اإلجماليــة  قيمتهــا  بلغــت  والتــي  البنــوك  لــدى  المودعــة  الماليــة  لألرصــدة  الثابتــة 
مــن   )%7,2( وقدرهــا  نســبة  وتشــكل  )2004-2016م(  للفتــرة  عمانــي  ريــال   )2,384,628(
ــرادات  ــرادات كمــا يوضــح الشــكل رقــم)4(. وقــد بلــغ المتوســط الســنوي إلي إجمالــي اإلي
إيــراد  أعلــى  حقــق  حيــن  فــي  عمانــي  ريــال  نحــو)247,000(  الفتــرة  تلــك  خــالل  الودائــع 

2007م. عــام  خــالل  عمانــي  ريــال   )361,732(

شكل )4(: إيرادات الودائع الثابتة للفترة )2004 - 2016م(
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مساهمات األفراد والشركات:  3-4-1

جــاءت مســاهمات األفــراد والشــركات فــي المرتبــة الثالثــة كمصــدر تمويلــي للصنــدوق؛ 
حيــث بلغــت إجمــاال )1,367,481( ريــال عمانــي وتشــكل مــا نســبته )4,2%( مــن إجمالــي 
إيــرادات الصنــدوق خــالل الفتــرة )2004 – 2016م(، وقــد تحقــق أعلــى ايــراد فــي عــام 2010م بمبلــغ 

وقــدره)201,133 ( ريــال عمانــي كمــا يوضــح الشــكل رقــم)5(.

شكل )5( : مساهمات األفراد والشركات في تمويل الصندوق خالل الفترة )2004 - 2016م(

اإليرادات األخرى:  4-4-1
ــت  ــد بلغ ــة؛ وق ــاريع التنموي ــض المش ــذ بع ــالل تنفي ــن خ ــرى م ــرادات أخ ــدوق إي ــق الصن حق
مــن   )%0,8( وقدرهــا  بنســبة  )2004-2016م(  الفتــرة  خــالل  عمانــي  ريــال   )243,368( نحــو 

رقــم)6(. إيــرادات الصنــدوق خــالل تلــك الفتــرة، كمــا موضــح بالشــكل  إجمالــي 
 

شكل )6(: اإليرادات األخرى للصندوق خالل الفترة )2004 - 2016م(
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 1-5  إنجازات الصندوق )التحليل وإجراءات تقييم األداء(

التحليل القطاعي العام للمشاريع المنفذة:  1-5-1

ــداف  ــق األه ــات لتحقي ــد األولوي ــاريع وتحدي ــن المش ــوازن بي ــاد ت ــى إيج ــدوق إل ــعى الصن س
المرســومة لتنميــة القطاعــات الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية، وقــد تمكــن الصنــدوق 
خــالل الفتــرة )2004- 2016( مــن تمويــل )212( مشــروعًا للقطاعــات الثالثــة بإجمالــي قيمــة 

ــم )1(. ــدول رق ــي ج ــال عمان ــون ري ــا )38,433( ملي قدره

جدول )1(: عدد المشاريع وتكلفتها )مليون ريال عماني( منذ التأسيس ولغاية 2016/12/31م

1-5-2 المشروعات المنفذة:

المجــاالت  علــى  بنــاء  مشــروعًا   )212( عددهــا  والبالــغ  المنفــذة  المشــاريع  تصنيــف  تــم 
)الزراعــي والحيوانــي والســمكي(، وحققــت  الرئيســية  التخصصيــة ضمــن القطاعــات 
التنــوع المنشــود ضمــن توجهــات كل قطــاع،  ويســاهم ذلــك بدرجــة فاعلــة فــي تقييــم 

المتحققــة. النتائــج 

الزراعي المجموعالقطاع السمكيالحيواني

٨٦

١٤,٤٥٢

٤١٨٥٢١٢

١٨,٦٩١٣٨,٤٣٣ ٥,٢٩٠

العــــدد

التكلفة 
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1-5-2-1  القطاع الزراعي:
     

تــم تصنيــف المشــاريع المنفــذة فــي قطــاع اإلنتــاج الزراعــي إلــى )8( مجــاالت تخصصيــة؛ 
تــم مــن خاللهــا تمويــل )86( مشــروعا بقيمــة إجماليــة بلغــت )14,452,402( ريــال عمانــي. 
جــاء مجــال اإلدارة المتكاملــة لآلفــات بالمرتبــة االولــى مــن خــالل تنفيــذ )26( مشــروعا 
ــز علــى هــذا المجــال منســجما مــع  بأهميــة نســبية مرجحــة قدرهــا )56,7 %(، ويأتــي التركي
متطلبــات القطــاع للمســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار العديــد مــن اآلفــات االقتصاديــة 
التــي أثــرت وال تــزال علــى إنتاجيــة المحاصيــل المهمــة فــي الســلطنة وصــوال إليجــاد حزمــة 

متكاملــة مــن المعامــالت لــإلدارة المثلــى والمســتدامة لتلــك اآلفــات.

 وجــاء مجــال تطويــر نظــم اإلنتــاج فــي المرتبــة الثانيــة مــن خــالل تنفيــذ )18( مشــروعا 
بقيمــة إجماليــة قدرهــا )3,383,240( ريــال عمانــي، وقــد بلغــت أهميتهــا النســبية المرجحــة 
)24,7%(، ويأتــي هــذا المجــال التخصصــي ضمــن أولويــات المجــاالت الممولــة متســقا 
مــع التوجهــات الراميــة إلــى رفــع اإلنتاجيــة فــي وحــدة المســاحة، وزيــادة العوائــد مــن خــالل 

ــة الســائدة. ــة باألســاليب التقليدي اتبــاع أســاليب إنتــاج متطــورة وكفــؤة مقارن

للمــوارد  المســتدام  واالســتخدام  والصيانــة  الحفــظ  مجــال  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وجــاء 
عمانــي. ريــال   )1,738,081( إجماليــة  بقيمــة  مشــروعا   )12( تمويــل  تــم  حيــث  الوراثيــة 

 وكذلــك تمويــل )7( مشــاريع لــكل مــن مجــال الدراســات والمســوحات، ومجــال معامــالت 
مــا بعــد الحصــاد والتســويق والتصنيــع لــكل منهمــا" بقيمــة إجماليــة قدرهــا )1,123,600( 
و )1,096,485( ريــال عمانــي وأهميــة نســبية مرجحــة )3,2%( و)3,1%( علــى التوالــي، وتأتــي 
أهميــة تمويــل مشــاريع فــي مجــال الدراســات والمســوحات لتعزيــز المشــاريع االســتثمارية 

و رفدهــا  باإلحصــاءات الدقيقــة.
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جدول )2(: تصنيف المشاريع المنفذة في قطاع اإلنتاج الزراعي طبقًا للمجاالت التخصصية الرئيسية لغاية 2016/12/31م

٣٧٫٢

٢٣٫٤

١٢

٧٫٨

٧٫٦

٤٫٢

٥

٢٫٨
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٢

٣

٤
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٦

٧

٨

٥٦٫٧

٢٤٫٧

٨٫٥

٣٫٢

٣٫١

١٫٥

١٫٥

٠٫٨

المجاالت التخصصية
العدد

٨٦١٤٫٤٥٢٫٤٠٢١٠٠١٠٠ا�جمالي

ا�همية 
النسبية

 المرجحة (٪)

ا�همية 
النسبية

 للتكلفة (٪)

التكلفة
(ر.ع)

٥,٣٧١,٩٠٦

٣,٣٨٣,٢٤٠

١,٧٣٨,٠٨١

١,١٢٣,٦٠٠

١,٠٩٦,٤٨٥

٦١٢,٠٠٠

٧٢٥,٧٨٠

٤٠١,٣١٠

 حفظ وصيانة واستخدام
 مستدام للموارد الوراثية

ا�دارة المتكاملة لآلفات

تطوير نظم ا�نتاج

الدراسات والمسوحات

معامالت ما بعد الحصاد
والتسويق والتصنيع 

ا�دارة المتكاملة للموارد
النباتية الطبيعية 

إدخال التقانات الحديثة

تربية وإكثار نحل العسل
العماني 

كمــا تكمــن أهميــة تمويــل مجــال معامــالت مــا بعــد الحصــاد والتســويق والتصنيــع فــي 
تقليــل الفاقــد وربــط النشــاط اإلنتاجــي باألنشــطة التســويقية والتصنيعيــة المكملــة 
بغــرض زيــادة القيمــة المضافــة. ونظــرا لمــا يواجــه القطــاع مــن محــددات هامة الســتدامته 
- وخاصــة فــي مــا يتعلــق بمــوردي التربــة والميــاه - فقــد تــم تمويــل )6( مشــاريع فــي 
مجــال اإلدارة المتكاملــة للمــوارد النباتيــة الطبيعيــة، وتمويــل )5( مشــاريع فــي مجــال 
إدخــال التقانــات الحديثــة٫ كمــا تــم تمويــل )5( مشــاريع فــي مجــال تربيــة و إكثــار العســل 
العمانــي نظــراً ألهميــة تنميــة هــذا المــوروث اقتصاديــا كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم)2(.



26

1-5-2-2  قطاع الثروة الحيوانية:

تــم تصنيــف المشــاريع المنفــذة فــي قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي إلــى )6( مجــاالت تخصصيــة 
تــم مــن خاللهــا تمويــل )41( مشــروعا بقيمــة إجماليــة بلغــت )5,240,835( ريــال عمانــي، 
حيــث تصــدر مجــال تطويــر نظــم اإلنتــاج واإليــواء المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــن خــالل 
تنفيــذ )21( مشــروعًا وبقيمــة إجماليــة بلغــت )2,338,575( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا 
النســبية المرجحــة )62,5%( مــن إجمالــي قيمــة المشــاريع، وتأتــي أهميــة تمويــل مثــل 
هــذه المشــاريع نظــرا لحاجــة القطــاع لتحســين كفــاءة إنتــاج اللحــوم الحمــراء مــن األبقــار 
واألغنــام والماعــز مــن خــالل زيــادة معــدالت النمــو وتأميــن الظــروف المالئمــة للرعايــة 

ــاج. ــة لإلنت ــاليب الحديث ــرق واألس ــاع الط ــراض و اتب ــار األم ــع انتش واإلدارة ومن
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األمــراض  ومكافحــة  والتحصيــن  الوبائيــة  الخارطــة  مجــال  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وجــاء   
الحيوانيــة بتنفيــذ )13( مشــروعًا بقيمــة إجماليــة )2,134,760( ريــال عمانــي تشــكل أهميــة 
نســبية مرجحــة وقدرهــا )35,3%(، وتتمثــل أهميــة هــذا المجــال فــي المحافظــة علــى صحــة 
ويأتــي  اقتصاديــة.  ألضــرار  المســببة  النفــوق  معــدالت  مــن  والحــد  الحيوانــات  وســالمة 
مجــال  التحســين الوراثــي للســالالت العمانيــة )خاصــًة ســاللة ماعــز الجبــل األخضــر( فــي 
ريــال عمانــي   )353,000( بلغــت  تــم تمويــل )3( مشــاريع بقيمــة  الالحقــة؛ حيــث  المرتبــة 
نظــرا ألهميــة المحافظــة علــى األصــول الوراثيــة المحليــة وتحســين كفــاءة األداء مــن 
خــالل عمليــة االنتخــاب للصفــات اإلنتاجيــة الواعــدة للحيوانــات بغــرض إكثارهــا وتوزيعهــا 
علــى المربيــن. كمــا حظيــت المراعــي الطبيعيــة فــي محافظــة ظفــار بتنفيــذ مشــروعين 
يتطلــب  الــذي  األمــر  بالمحافظــة  الحيوانيــة  للثــروة  األعــالف  توفيــر  فــي  لمســاهمتهما 
اســتدامتها وتحســينها، كمــا أن لمجــال التدريــب والتأهيــل أثــراً بالغــًا فــي تنميــة وتطويــر 
قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي ورفــع مهــارات وقــدرات المربيــن، إضافــة إلــى أهميــة االهتمــام 

بســالمة وجــودة المنتجــات، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم)3(.

جــدول )3(: تصنيــف المشــاريع المنفــذة فــي قطاع الثــروة الحيوانية طبقــًا للمجاالت التخصصية الرئيســية لغاية 2016/12/31م.
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ا�رشاد والتدريب والتأهيل
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1-5-2-3  قطاع الثروة السمكية:

تــم تصنيــف المشــاريع المنفــذة بقطــاع الثــروة الســمكية إلــى )8( مجــاالت تخصصيــة تــم 
تمويلهــا مــن خــالل تنفيــذ )85( مشــروعا بقيمــة إجماليــة بلغــت )18,691,962( ريــال عمانــي، 
األكثــر تمويــال مــن خــالل  المشــاريع  الدراســات والبحــوث قائمــة  وقــد تصــدرت مشــاريع 
تنفيــذ )32( مشــروعًا بقيمــة إجماليــة )6,611,189( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا النســبية 
المرجحــة )65,3%( مــن إجمالــي قيمــة وعــدد المشــاريع، وتأتــي أهميــة تمويــل مثــل هــذه 
المشــاريع نظــرا لمــا تمثلــه الدراســات العلميــة والبحــوث مــن دور كبيــر فــي المجــاالت 

ــر وتنميــة القطــاع. المعنيــة بتطوي
 كمــا جــاءت مشــاريع اإلرشــاد والرقابــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن خــالل تنفيــذ )13( مشــروعًا 
بقيمــة إجماليــة )3,543,575( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا النســبية المرجحــة )%14,2( 
مــن إجمالــي قيمــة وعــدد المشــاريع، وتتمثــل أهميــة هــذا المجــال فــي نشــر التوعيــة 
واإلرشــاد الكفيلــة بتنميــة وتطويــر ســبل حمايــة وضمــان حســن اســتغالل الثــروات المائيــة 

ورفــع كفاءتهــا.
ــل )11(  ــالل تموي ــن خ ــة م ــة الثالث ــي المرتب ــاءت ف ــد ج ــمكي فق ــتزراع الس ــاريع االس ــا مش أم
النســبية  ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا  مشــروعًا بقيمــة إجماليــة بلغــت )2,126,443( 
المحليــة وتحســين  الوراثيــة  المحافظــة علــى األصــول  المرجحــة )7,2%(، نظــرا ألهميــة 

األداء. كفــاءة 
وحلــت المشــاريع المتعلقــة بتنميــة المــوارد الســمكية فــي المرتبــة الرابعــة مــن خــالل 
تمويــل )8( مشــاريع بقيمــة إجماليــة وقدرهــا )2,184,545( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا 
النســبية المرجحــة )5,4%( مــن إجمالــي قيمــة وعــدد المشــاريع بهــدف التعــرف علــى النظم 

والتشــريعات الهادفــة إلــى إدارة التنميــة المســتدامة فــي القطــاع.
ــة  ــة الخامس ــماك بالمرتب ــودة األس ــط ج ــالمة وضب ــة بس ــاريع المتعلق ــاءت المش ــا ج بينم
بقيمــة إجماليــة وقدرهــا )1,628,082( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا النســبية المرجحــة 
ــر الجــودة مــن عنصــر ضــروري ورئيســي فــي كافــة حلقــات  )4,5%(، نظــرا لمــا تمثلــه معايي
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اإلنتــاج الســمكي بــدءً مــن الصيــاد وصــوال إلــى المســتهلك مــن أجــل المحافظــة علــى 
صحــة وســالمة األســماك ومنتجاتهــا والحــد مــن تدنــي معاييــر الســالمة المســببة ألضــرار 

صحيــة و اقتصاديــة.
وحلــت سادســا المشــاريع المتعلقــة بالتســويق والصناعــات الســمكية مــن خــالل تمويــل 
)6( مشــاريع بقيمــة وقدرهــا )973,000( ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا النســبية المرجحــة 
التســويقية  الســبل  وإيجــاد  الســمكية  الصناعــات  تطويــر  فــي  ألهميتهــا  نظــرا   ،)%1,8(

لمنتجــات القيمــة المضافــة لتلــك المنتجــات.
خــالل  مــن  الســابعة  المرتبــة  فــي  المنفــذة  الســمكي  اإلحصــاء  مشــاريع  ترتيــب  وجــاء 
ــال عمانــي شــكلت أهميتهــا النســبية  تمويــل )3( مشــاريع بقيمــة وقدرهــا )1,365,128( ري
والتطويــر  التخطيــط  ألعمــال  مســاعدة  عوامــل  مــن  توفــره  لمــا  نظــرا   ،)%1,3( المرجحــة 
للقطــاع بشــكل عــام. وفــي المرتبــة الثامنــة جــاءت مشــاريع تنميــة مجتمعــات الصياديــن 
ريــال عمانــي شــكلت أهميتهــا  مــن خــالل تمويــل )3( مشــاريع بقيمــة وقدرهــا )260,000( 
النســبية المرجحــة )0,2%(، نظــرا لمــا توفــره مــن عوامــل مســاعدة لزيــادة الدخــل لألســر 

المعتمــدة علــى مهنــة الصيــد بشــكل أساســي كمــا يوضــح الجــدول رقــم)4(.
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جدول )4( : تصنيف المشاريع المنفذة في قطاع الثروة السمكية إلى المجاالت التخصصية الرئيسية لغاية2016/12/30م
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1-5-3  التوزيع الجغرافي
يعمــل الصنــدوق وفــق منظومــة عمــل تراعــي اســتفادة جميــع محافظــات الســلطنة 
مــن المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا، ونقــل نتائجهــا للمزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة 
والصياديــن. وتشــير البيانــات إلــى أن )132( مشــروعا شــامال أو مشــتركا اســتفادت مــن 
مــا نســبته )62%( مــن  الســلطنة ويشــكل ذلــك  أو غالبيــة محافظــات  نتائجهــا جميــع 
مشــروعًا   )80( أن  حيــن  فــي  2016م(.   –  2004( الفتــرة  خــالل  المنفــذة  المشــاريع  إجمالــي 

اســتهدفت محافظــة أو واليــة ذات ميــزة نســبية وتمثــل مــا نســبته %38.

إجراءات تقييم األداء المتبعة:  4-5-1
نتائــج  وقيــاس  تحديــد  مــن  تمكــن  التــي  األدوات  أهــم  مــن  والتقييــم  المتابعــة  تعتبــر 
المشــروعات والبرامــج والسياســات؛ حيــث يتــم تجميــع البيانــات بصفــة مســتمرة لمعرفــة 
ومقارنتهــا  البيانــات  تلــك  تحليــل  تــم  مكوناتــه،   أحــد  ،أو  المشــروع  فــي  التقــدم  مــدى 
البيانــات  لجمــع  محــددة  واســتماراٍت  كميــة  معاييــر  الصنــدوق  إدارة  وتعتمــد  بالخطــة، 
والتــي تشــمل األنشــطة المنفــذة ومــدى التقيــد بالخطــة الزمنيــة، ومســتويات الصــرف 
إيجــاز  ويمكــن  واإلعالمــي،  اإلرشــادي  والنشــاط  للمشــروع  المعتمــدة  الميزانيــة  حســب 

ذلــك فــي التالــي:

1-5-4-1  استمارة التقارير الدورية للمشاريع المستمرة كل أربعة أشهر 
ــر الدوريــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق؛ وذلــك   تقــوم إدارات المشــاريع بإرســال التقاري
ــة  ــة فــي المــدة الزمني ــداف المرحلي ــق األه ــبة تحقي حســب اســتمارة معتمــدة، تقيــس نس
المحــددة ومعرفــة مــدى التقيــد بالخطــة الزمنيــة ومســتويات الصرف، واألنشــطة اإلعالمية 

وذكــر التحديــات أو المعوقــات بالمشــروع.

٪٣٨

٪٦٢

شاملة أو مشتركة

لمحافظة أو والية واحدة
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1-5-4-2  الزيارات الميدانية 
البرنامــج  بموجــب  المشــاريع  عمــل  خطــة  ســير  لمتابعــة  الميدانيــة  الزيــارات  تكــون   
الســنوي للمتابعــة. باإلضافــة إلــى تقييــم رضــا المنتفعيــن  عبــر التفاعــل المباشــر مــع 
المزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة والصياديــن والمــرأة الريفيــة والســاحلية وغيرهــم مــن 
ذوي العالقــة بالمشــاريع الممولــة والمنتفعيــن، والتأكــد مــن اســتفادتهم مــن الخدمــات 

المقدمــة لهــم، وذلــك مــن مبــدأ المســؤولية والشــراكة المجتمعيــة. 

1-5-4-3  التقارير النهائية للمشاريع المنتهية
يتــم إعــداد التقريــر النهائــي للمشــروع مــن قبــل إدارة المشــروع وذلــك بعــد االنتهــاء مــن 
جميــع مراحــل التنفيــذ وإرســاله لــإلدارة التنفيذيــة بالصنــدوق خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
تحقيــق  مــن  للتأكــد  التقريــر  وتقييــم  بدراســة  بدورهــا  تقــوم  والتــي  المشــروع،  انتهــاء 

األهــداف المعتمــدة للمشــروع. 

تعتبــر وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، مــن خــالل المديريــات العامــة واإلدارات والمراكــز 
البحثيــة المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الســلطنة، وكذلــك جامعــة الســلطان قابــوس، 

الشــركاء الرئيســيين فــي تنفيــذ المشــاريع التــي مّولهــا الصنــدوق. 
ونظــراً لمــا يتميــز بــه الخبــراء والفنيــون والباحثــون وغيرهــم مــن الموظفيــن العامليــن 
المســتوى،  رفيعــة  وإداريــة  فنيــة  ومؤهــالت  عمليــة  خبــرة  مــن  المؤسســات،  تلــك  فــي 
فقــد تحققــت نتائــج وإنجــازات واعــدة، والســيما أنهــا انعكســت بآثارهــا اإليجابيــة علــى 
حيــاة المنتفعيــن مــن تنفيــذ المشــاريع الممولــة، واســتفاد منهــا العديــد مــن المزارعيــن 
ومربــي الثــروة الحيوانيــة والصياديــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وغيرهــم مــن الفئــات 

المســتهدفة وأســرهم فــي محافظــات الســلطنة حســب طبيعــة كل مشــروع.

استمارة التقارير الدورية للمشاريع المستمرة كل أربعة أشهر

الزيارات الميدانية

التقارير النهائية للمشاريع المنتهية

  إجراءات تقييم األداء المتبعة

1

2

3

  1-6  الشركاء والمنتفعون
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1. فكر رائد ونموذج فريد في تمويل المشاريع الزراعيةوالحيوانيةوالسمكية.

2. تمويل حكومي رئيسي وفق معايير معتمدة مع مصادر تمويل أخرى.

3. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية واستقالل اداري  ومالي.

4. دعم لوجستي وفني وتفاعل إيجابي من قبل الشركاء.

5. مساهمة إيجابية في تنمية القطاعـــــــات على مستــــوى  المحافظات.

6. تحقيق قصص نجاح على أرض الواقع.

1. اإلعتماد حاليا على مصدر تمويل رئيسي واحد.

2. عدم االستقرار الوظيفي لعدد من موظفي اإلدارة التنفيذية للصندوق.

3. محدودية القدرات الفنية للعاملين في بعض المشاريع المنفذة.

4. احتمالية تعرض بعض المشاريع المنفذة للمخاطر البيئية والتقلبات  

     المناخية واآلفات واألمراض.

التحلــــيــل 
الربـــــاعي

نقاط القوة

التحديات
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1. بناء قدرات العاملين بالمشاريع  والمزارعين ومربي الثروة
    الحيوانية والصيادين.

2. التركيز على مشاريع مرتبطة بمنظومة األمن الغذائي .
3. تشجيع القطاعين العام والخاص على قيام وتبني مشاريع  

     استثمارية وتساهم في إيجاد فرص عمل للعمانيين.
4. تنفيذ دراسات جدوى فنية واقتصادية بهدف تعزيز  إيرادات الصندوق.

5. دعم المشاريع االبتكارية التي تساهم في تطوير  القطاعات  
     وتحقيق أهداف الصندوق.

1. محدودية مصادر تمويل الصندوق. 

2. محدودية الكوادر البشرية العاملة في اإلدارة التنفيذية.

 3. صالحيات محدودة لإلدارة التنفيذية.

4. المتابعة الميدانية المحدودة  خالل حياة دورة المشاريع.

5. تبني أهداف طموحة في بعض المشاريع ال تنسجم مع  

     اإلمكانات المتاحة وحجم النتائج المتوقعة. 

التحلــــيــل 
الربـــــاعي

نقاط الضعف

الفرص
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 1-8  التقييم المستقل ألعمال الصندوق

1-8-1  خلفية:
إدارة الصنــدوق بتاريــخ 2012/5/13م تمويــل مشــروع إلجــراء تقييــم مســتقل  قــرر مجلــس 
ألعمــال الصنــدوق بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( وذلــك 
ــة تأسيســه وحتــى نهايــة  لمعرفــة مــدى تحقيــق الصنــدوق ألهدافــه، فــي الفتــرة مــن بداي
2012م، وجــاء تقريــر خبــراء التقييــم فــي مــارس 2013م، بمجموعــة توصيــات تــم عرضهــا 
علــى المجلــس، فقــرر البــدء بتنفيــذ تلــك التوصيــات المتفــق عليهــا مــع فريــق التقييــم، 

وفيمــا يلــي موجــز للملخــص التنفيــذي للتقريــر:

أهداف التقييم المستقل:  2-8-1
الزراعيــة والحيوانيــة،  القطاعــات  تنميــة  الصنــدوق ألولويــات  اســتجابة  مــدى  تقييــم 

والســمكية.
ــد  تقييــم عمليــة تقديــم طلبــات تمويــل المشــاريع الصنــدوق وطــرق تقييمهــا وتحدي

أولوياتهــا وإدارتهــا.
تقييم مدى إمكانية ترجمة نتائج المشروعات الى مخرجات تنموية.

ألســس  مراعاتهــا  ومــدى  الثــالث  للقطاعــات  الممولــة  المشــاريع  مــن  عينــة  تقييــم 
القــدرات. وبنــاء  والتنميــة  الجــودة  ومراقبــة  البحــث 

تقديم توصيات لتوجه اإلستراتيجية المستقبلية للصندوق.
النظر في القضايا المتعلقة بالجنسين وإدارة الموارد الطبيعية في جميع ما سبق.

ا�ستدامةالكفاءةا�هميـــة

التأثيرالفاعليـــة

 منهجية تقييم أعمال
الصندوق
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منهجية التقييم:  3-8-1
حينمــا تــم تقييــم الصنــدوق أُخــذ فــي اإلعتبــار معاييــر وأســئلة تقييــم رئيســية ومناهــج 
محــددة فــي الشــروط المرجعيــة وذلــك باســتخدام خمســة معاييــر متعــارف عليهــا دوليــًا 
مــن حيــث األهميــة والفاعليــة والكفــاءة والتأثيــر واالســتدامة، ويعتبــر منظــور نــوع الجنــس 

وإدارة المــوارد الطبيعيــة مــن معاييــر التقييــم العالميــة الشــاملة.

1-8-3-1  األهميـــة
يعتبــر الصنــدوق ذا أهميــة كبيــرة فــي دوره كمســاهم فــي وثيقــة رؤيــة ُعمــان 2020 وخطــط 
التنميــة الخمســية، وقــد اكتســب المزيــد مــن األهميــة فــي أعقــاب أزمــة أســعار الغــذاء 
العالميــة، عندمــا أعــادت الســلطنة خياراتهــا بشــأن األمــن الغذائــي واالكتفــاء الذاتــي مــن 

الغــذاء.
1-8-3-2  الفاعليـــــة

كان للصنــدوق دور فعــال جــداً باعتبــاره أول مؤسســة عمانيــة تــم انشــاؤها بهــدف التمويل 
الكلــي أو الجزئــي لتنفيــذ البرامــج التنمويــة والبحثيــة للقطاعــات الزراعيــة والحيوانيــة 
والســمكية، واســتطاع العمــل متكامــاًل مــع خطــط الــوزارة، وجامعــة الســلطان قابــوس، 
ممــا أضفــى قيمــة إضافيــة جذبــت األنظــار إلــى قــدرة المؤسســات العمانيــة المختصــة 
بتنميــة تلــك القطاعــات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، وتقديــم الدعــم الفعلــي فــي المجــاالت 

المتعــددة ذات األولويــة فــي البحــث والتطويــر.
1-8-3-3  الكفــــــاءة

ــة بشــتى مجاالتهــا، وقــد  يخصــص الصنــدوق المبالــغ الماليــة لصالــح المشــاريع التنموي
أثبــت قدرتــه علــى توفيــر تلــك المبالــغ بطريقــة ســريعة وكفــؤة وشــفافة. وكذلــك فإنــه 
يوفــر الوقــت بــدءاً مــن تقديــم طلــب التمويــل إلــى إصــدار قــرار  الموافقــة عليــه واإلفــراج عــن 

األمــوال للمشــاريع المعتمــدة.
 اعتــاد الصنــدوق قبــول طلبــات التمويــل مرتيــن في الســنة وحســب ورود االعتمــادات التي 
تخصصهــا الحكومــة للصنــدوق، وثبــت أن هنــاك تفضيــاًل للحصــول علــى دعــم الصنــدوق 

لســهولة التواصــل معــه، وألن العمليــات التمويليــة أكثــر مرونــة مــن غيرها.
1-8-3-4  التــــــأثير

حقــق الصنــدوق، ومــن خــالل نتائــج المشــاريع التــي مولهــا، تأثيــراً واســعًا علــى المنتفعيــن 
وبالتالــي علــى التنميــة  الزراعيــة والســمكية فــي البــالد، كذلــك وفــر نموذجــًا يحتــذى بــه 
كآليــة عمــل مرنــة وفعالــة. لقــد تمــت اإلشــادة بهــذا النمــوذج بشــكل واســع ســواء علــى 
المســتوى المحلــي أو الخارجــي كداعــم لعمليــات التطويــر واالبتــكار التــي تدعــم التنميــة 
المســتدامة. رغــم أن العمليــات التشــغيلية بــدأت فعليــًا فــي بدايــة عــام 2006م، فــإن هنــاك 
العديــد مــن اآلثــار الملموســة التــي تتضمــن العديــد مــن المؤشــرات الرئيســية للنمــو 

والتغييــر وقصــص النجــاح الرائــدة فــي القطاعــات الثــالث. 
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1-8-3-5  اإلستدامة

مــن الواضــح أن الصنــدوق  هــو مؤسســة ســوف تســتمر فــي الحصــول علــى مســتوى 
االقتصــادي،  بالتنويــع  االلتــزام  لمواصلــة  نظــراً   ( الحكومــة  مــن  التمويــل  مــن  كبيــر 
ووجــود مرســوم ســلطاني خــاص بإنشــاء الصنــدوق(، ومــع تنــوع وتوســع األنشــطة 
الشــركات  مســاهمات  فــإن  البــالد  فــي  والســمكية  والحيوانيــة  الزراعيــة  اإلقتصاديــة 
والمؤسســات واألفــراد العامليــن فــي مجــاالت القطاعــات الثالثــة واألنشــطة المرتبطــة 
بهــا ســوف تســتمر بالنمــو، هــذا باإلضافــة إلــى تحصيــل العوائــد الناتجــة مــن المشــاريع 

الممولــة ومصــادر أخــرى جديــدة، وبذلــك تبــدو اإلمكانيــة مســتدامة.

إضافــة لمــا تقــدم، مــن نظــرة إيجابيــة، فقــد شــخص تقريــر الخبــراء عــدة مجــاالت للتطويــر 
ــر التقييــم الخمســة وتقــدم بتوصيــات تفصيليــة  واالرتقــاء فــي كافــة مجــاالت ومعايي
فــي الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة )إداريــة وماليــة( شــاملة لمراحــل المشــروع، يمكــن أن 

نوجــز أهمهــا فــي اآلتــي:

بشــأن االســتراتيجية: أن يضــع الصنــدوق علــى وجــه الســرعة خطــة اســتراتيجية تشــمل 
الرؤيــة الواضحــة، والرســالة، واألهــداف، والنتائــج، وكذلــك مؤشــرات قابلــة للقيــاس.

الفريــق  قــدرة  وتعزيــز  متفــرغ،  رئيــس  للصنــدوق  يكــون  أن  الفنــي:  الفريــق  بشــأن 
الفنــي للصنــدوق مــع المســاعدين التقنييــن لتقييــم المقترحــات/ طلبــات التمويــل، 
ووضــع قاعــدة بيانــات لخبــراء محلييــن ودولييــن قادريــن علــى المســاعدة فــي تقييــم 
المقترحــات خــالل عمليتــي الموافقــة والتنفيــذ، واعتمــاد نظــام إدارة األداء للصنــدوق، 

وتخصيــص جــزء مــن الميزانيــة لتحســين نظــم وعمليــات الصنــدوق.

كمعيــار  الميــاه  اســتخدام  كفــاءة  إدخــال  وتشــمل  الطبيعيــة:  المــوارد  إدارة  بشــأن 
فــي تقييــم جميــع المشــاريع، وإجــراء دراســات إضافيــة علــى كفــاءة اســتخدام الميــاه 
والقيمــة النســبية لهــا فــي زراعــة المحاصيــل مــن أجــل اســتخالص توجيهــات بشــأن 

أفضــل اســتخدام لمــوارد الميــاه المتاحــة للــري فــي ســلطنة عمــان.
 

الجديــدة  )زراعيــة وحيوانيــة وســمكية(:أن تقــوم االســتراتيجية  بشــأن كل المشــاريع 
والمؤشــرات  واألداء  اإلنتاجيــة  حــول  بيانــات  وبجمــع  التطويــر،  علــى  للصنــدوق 
لدراســة  ميزانيــة  بتخصيــص  اإلســتراتيجية  هــذه  وتقــوم  مشــروع،  لــكل  اإلقتصاديــة 
ومتابعــة خيــارات انتقــال اإلســتثمار وخيــارات القــروض المتخصصــة  والصغيــرة التــي 

الســلطنة. فــي  العاملــة  التمويــل  مؤسســات  مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن 
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بشــأن تقديم الدعم للقطاع الزراعي )النباتي(: وتشــمل برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات 
والترويــج لــه ودعمــه كحزمة كاملة تشــمل اســتخدام أفضــل األصناف خالية مــن األمراض، 
وتكييفهــا مــع البيئــة المحليــة؛ كفــاءة اســتخدام الميــاه، تنفيــذ الممارســات الزراعيــة 
المناســبة، تنفيــذ المكافحــة البيولوجيــة مــع تدابيــر النظافــة الصحيــة النباتيــة، واعتمــاد 

مداولــة مــا بعــد الحصــاد والقيمــة المضافــة.

والتــي  الفاكهــة  بمحاصيــل  المتعلقــة  للمشــاريع  معاييــر  واختيــار  تصميــم  كذلــك 
ينبغــي أن تكــون علــى أســاس تنفيــذ اســتراتيجية تنمويــة متكاملــة لمعالجــة مختلــف 
للمحاصيــل  المتكاملــة  والتنميــة  البحــوث  ومشــاريع  القيمــة،  سلســلة  مكونــات 

اإلســتراتيجية وتســهيل نقــل الخبــرات للمزارعيــن.

تقديــم الدعــم لقطــاع الثــروة الحيوانيــة: توضــع خارطــة طريــق واضحــة للمحافظــة 
علــى الكتلــة الصحيــة واإلنتاجيــة، المجتــرات الصغيــرة، النهــوض بالحظائــر والخدمــات 
ــز الخدمــات الموجهــة للتســويق والدعــم المســتدام لصغــار المنتجيــن. األساســية، وتعزي

دعــم قطــاع الثــروة الســمكية: ويشــمل اســتمرار تمويــل المجــاالت ذات األولويــة فــي 
دعــم القطــاع، وإيجــاد نهجــًا تشــاركيًا للعمــل بــه فــي تخطيــط وتصميــم المشــاريع 
اإلســتزراع  لمشــاريع  األولويــة  وإعطــاء  الصياديــن،  مــن  ممثليــن  علــى  تشــتمل 
الســمكي بمــا يعكــس التطلعــات الموضوعــة فــي الخطــة الوطنيــة، والبحــث عــن 
ســبل إليصــال صــوت الصنــدوق فــي قضايــا صحــة اإلنســان عندمــا تشــير نتائــج مشــروع 
مــا إلــى أن ذلــك يشــكل خطــراً علــى الســالمة العامــة وتقديــم خيــارات بديلــة ذات 
اعتبــارات ومخرجــات إقتصاديــة، والنظــر فــي دعــم الصنــدوق علــى المــدى الطويــل فــي 

جوانــب مثــل بنــك الجينــات ألســماك اإلســتزراع الســمكي والحجــر المائــي.



الفصل الثاني

 مكونات الخطة االستراتيجية
 (٢٠٤٠م)



الفصل الثاني

 مكونات الخطة االستراتيجية
 (٢٠٤٠م)
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البرامج

تنفيذ  على  االستراتيجية  تقوم 
تحقيق  في  تساهم  التي  البرامج 
وا�هداف  الصندوق  ورسالة  رؤية 
تم  وقد  برنامج.  لكل  الرئيسية 

إعداد ١٧ برنامجا منها:
١٢ برنامجا مشتركا 

 ٥ برامج تخصصية

تطوير النخيل والتمور 

تحسين استخدامات وإدارة
 مياه الري وا�راضي الزراعية

استغالل المياه غير التقليدية 
في ا§نتاج الزراعي

تنمية وتطوير
 ا§ستزراع السمكي

تتبع حركة  المخزونات السمكية
  الستدامة  الموارد  السمكية
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سالمة وجودة الغذاء

تعزيز منظومة التسويق 
ورفع القيمة المضافة  للمنتجات 

النباتية  والحيوانية والسمكية

تطوير الصناعات الغذائية

إدارة  وتطوير نظم
 مستدامة ل�نتاج النباتي 

والحيواني  والسمكي

 استخدام وتنمية
 الموارد  الوراثية

تطوير الصناعات العلفية 
الحيوانية  والسمكية

الدراسات وا�حصاءات 
والمعلومات النباتية  والحيوانية  

والسمكية

التكيف مع التغير المناخي

ا�بتكار

رصد وإدارة ا�فات وا�مراض
 النباتية  والحيوانية والسمكية

تعزيز مساهمة المرأة الريفية 
والساحلية في التنمية النباتية  

والحيوانية  والسمكية

رفع قدرات وتنمية مهارات 
العاملين في الزراعة

 والثروة الحيوانية  والسمكية
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تحظــى قطاعــات اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي والســمكي باهتمــام واســع وذلــك لكونهــا 
ركيــزة أساســية فــي منظومــة التنويع اإلقتصادي، ورافــداً مهمًا لألمــن الغذائي وإلرتباطها 
بالمــوروث اإلجتماعــي واإلقتصــادي، حيــث ترتبــط شــريحة واســعة مــن المجتمــع بهــذه 
ــاج  ــر مباشــرة. وقــد اســتطاع العمانيــون اإلســتمرار باإلنت القطاعــات بصــورة مباشــرة أو غي
البيئيــة  المحــددات والصعوبــات  رغــم  الســنين،  الزراعــي والحيوانــي والســمكي آلالف 
والطبيعيــة، وبدرجــات متفاوتــة مــن الكفــاءة واإلســتدامة. وتشــير الدراســات والتقاريــر إلــى 
وجــود عــدة تحديــات تواجــه نظــم اإلنتــاج الزراعــي مثــل الجفــاف وشــح الميــاه بالرغــم مــن 
وجــود عــدد )42124( بئــرا تــروي مســاحة تقــدر بنحــو )286( ألــف فــدان، ويوجــد )50447( فلجــا 
تــروي مســاحة )39( ألــف فــدان، ولــو اســتغلت هــذه المصــادر بطــرق حديثــة لتوفــرت الميــاه. 
كذلــك يشــكل صغــر مســاحة الحيــازات وارتفــاع عددهــا تحديــا لقطــاع اإلنتــاج النباتــي، 
حيــث تشــير نتائــج التعــداد الزراعــي ) 2013/2012( الــى وجــود )166610( حيــازة زراعيــة وحيوانيــة، 
معظمهــا مســاحتها أقــل مــن فــدان واحــد )110234 حيــازة تمثــل نســبة 66% مــن مجمــوع 
الحيــازات(، وإذا اضفنــا الحيــازات التــي تصــل مســاحتها لغايــة )2( فــدان يــزداد العــدد الــى 
)122831( حيــازة تمثــل نحــو)74%( مــن الــكل، ولغايــة  )5( أفدنــة يصبــح العــدد )137202( 
ثــروة  وجــود  إلــى  التعــداد  نتائــج  تشــير  كذلــك  الــكل.  مــن   )%82( نســبة  تشــكل  حيــازة 
حيوانيــة يقــدر عددهــا بحوالــي )3,2( مليــون رأس معظمهــا تــدار بنظــم وبطــرق تقليديــة، 

بجانــب مشــاريع الدواجــن الالحــم والبيــاض.

تمــارس أعــداد كبيــرة مــن العمانييــن مهنــة الصيــد نتيجــة وجــود ســواحل تزيــد أطوالهــا 
عــن )3165 كــم( وتتــم طــرق الصيــد باســتخدام قــوارب صغيــرة ذات معــدات صيــد تقليديــة. 
وتبيــن المســوحات لعــام 2015م وجــود مخــزون مــن األســماك القاعيــة بنحــو )327( ألــف 
طــن، المتغــل الفعلــي منــه حوالــي )21٪(، ومــن أســماك الســطح الصغيــرة )1,9( مليــون 
ــي  ــار ف ــماك الفن ــن أس ــزون  م ــد مخ ــا يوج ــو )50٪(، كم ــا نح ــي منه ــتغل الفعل ــن، المس ط
كل مــن بحــر العــرب وبحــر عمــان تقــدر بنحــو أكثــر مــن )5( مليــون، يمكــن اســتثمارها فــي 

إنتــاج األعــالف والزيــوت.

إن  تنميــة هــذه القطاعــات مــن خالل االســتفادة من الميزات النســبية للســلطنة واالنتقال 
مــن الطــرق التقليديــة إلــى الطــرق الحديثــة بإدخــال وتطويــع ونشــر حــزم متكاملــة مــن 
التقنيــات المرتبطــة بعمليــات اإلنتــاج وجــودة المنتــج والنظــم التســويقية والتصنيعيــة 
لضمــان االســتخدام األمثــل والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة بمــا يضمــن تحســين كفــاءة 
األداء وتطويــر نظــم اإلنتــاج. وقــد أشــارت االحصــاءات إلــى زيــادة معــدالت النمــو لقيمــة 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية خــالل الفتــرة مــن )2011 -2015( 
والتــي بلغــت كمتوســط خــالل هــذه الفتــرة بنحــو )7%(، ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة معــدالت 

٢-١-١  برنامج إدارة وتطوير نظم مستدامة ل�نتاج النباتي واحليوا� والسمكي
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اإلنتــاج المحلــي مــن المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة والســمكية والتــي حققــت معــدالت 
نمــو جيــدة خــالل هــذه الفتــرة وبلغــت )7%( و )10%( و )13%( علــى التوالــي للقطاعــات الثالثــة ، 
ممــا يؤكــد تحقيــق نتائــج إيجابيــة للبرامــج البحثيــة والتنمويــة المرتبطــة بمنظومــة اإلنتــاج، 
عــالوة علــى وجــود فــرص لتطويــر وتبنــي نمــاذج اســتثمارية رائــدة، وإقامة مشاريع مبنية 
الخبــرات  مــن  واإلســتفادة  البحوث،  نتائج  وتطبيــق  المتطــورة،  والتقانات  النظم  على 
المتراكمــة فــي هــذه القطاعــات، وتطويــر وتنميــة الشــرائح المســتهدفة، ورفــع قدراتهــا 

فــي مجــاالت نظــم اإلنتــاج.

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

.�- زيادة ا
نتاج الزراعي والحيواني والسمكي كم� ونوع
- رفع القدرة التنافسية للسلع الغذائية المنتجة 

   داخل السلطنة.
- تعظيم كفاءة االستغالل ا�مثل للموارد.
- توفر فرص استثمارية ذات جدوى جاذبة.

- ارتفاع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية 
   والحيوانية والسمكية.

- إدخال وتبني ونشر الطرق والتقانات التي تساهم
    في تطوير نظم ا
نتاج.

- استغالل الميزات النسبية لمنظومة ا
نتاج.
- تطوير إدارة الموارد بما يتوافق ونظم ا
نتاج 

   لضمان استدامتها.
- إيجاد فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية . 

- تحسين كفاءة النظم التسويقية والتصنيعية.
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للنشــاط  مهًمــا  مكونــًا  والســمكي  والحيوانــي  الزراعــي  التصنيــع  مشــاريع  تعتبــر 
االقتصــادي، وتســاهم فــي ايجــاد قيمــة مضافــة للمنتجات الرئيســية والثانوية، واســتيعاب 
شــريحة واســعة مــن القــوى العاملــة الوطنيــة، وتســاهم الصغيــرة والمتوســطة منهــا 
فــي تحقيــق نمــو متــوازن بيــن المحافظــات, بســبب ســعة انتشــارها, وأهميتهــا لالقتصــاد 
والمجتمــع. ويُعــول علــى إقامــة مشــاريع خدمــات القيمــة المضافــة ومــا بعــد اإلنتــاج كالفرز 
والتدريــج والتعبئــة والتغليــف والحفــظ والتصنيــع فــي االســتغالل األمثــل للمنتــج خاصــة 
فــي مواســم الــذروة، ممــا يجعــل الغــذاء متوفــرا لفتــرات أطــول خــالل الســنة ويســاعد فــي 
اســتقرار أســعاره لصالــح المنتجيــن والمســتهلكين علــى حــد ســواء. وتشــير الدراســات 
معالجــة  أهميــة  إلــى  والســمكية،  والحيوانيــة  الزراعيــة  المنتجــات  بتســويق  المتعلقــة 
فاقــد الكميــات الُمنتجــة، والتــي تتــراوح بيــن )25-35%( مــن اإلنتــاج، ومحدوديــة المنافــذ 

التســويقية، وكذلــك ضعــف الصناعــات الغذائيــة والتحويليــة.
إن اختيــار ودعــم مشــاريع تصنيعيــة ذات جــدوى فنيــة واقتصاديــة بنــاًء علــى مؤشــرات 
وتحليــالت سلســلة القيمــة المضافــة ودعمهــا ســوف يســاهم فــي جــذب اإلســتثمارات 
وتنميتهــا وبالتالــي رفــد اإلقتصاد الوطنــي بعناصر جديدة وتوفير فــرص عمل للعمانيين.

برنامج تطوير الصناعات الغذائية  ٢-١-٢
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ا�هـــداف

- ا�ستفادة المثلى من المنتجات الزراعية والحيوانية 
   والسمكية وتقليل الفاقد منها.

- المساهمة في تطوير وتنويع منتجات غذائية جديدة.
- فتح قنوات تسويقية للمنتجات الغذائية للمؤسسات

   الصغيرة والمتوسطة.
- جذب ا�ستثمار في مجال تصنيع المنتجات الزراعية 

   والحيوانية والسمكية.
- تعزيز فرص العمل للعمانيين.

النتائج
 المتوقعة

- توفر منتجات غذائية عالية الجودة والسالمة الغذائية.
- تقليل حجم وقيمة ا�ستيراد واستقرار أسعار المواد

   الغذائية محلي�.
- رفع القيمة المضافة للمنتجات الغذائية العمانية 

   وتشجيع استمرار المنتجين في عملهم.
- ايجاد فرص عمل اضافية وتحقيق عائد اقتصادي

    مجزي للعاملين بالقطاعات الثالث.
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 أمــا علــى مســتوى األســواق الخارجيــة  فــإن إيجــاد منتجــات ذات قيمــة مضافــة يســهم فــي 
ســهولة إدخالهــا إلــى األســواق العالميــة ورفــع مســتوى التنافســية وبالتالــي زيــادة العائــد 

االقتصــادي مــن هــذه القطاعــات اإلنتاجيــة.

تشــير االحصــاءات الــى زيــادة اإلنتــاج الزراعــي والحيواني والســمكي خــالل الفتــرة )2011 – 2015( 
كمــا تــم اإلشــارة إليــه ســابقا بنســب مقــدرة ، وقــد حققــت القطاعــات الثالثــة فــي عــام 2015م 
إنتاجــا اجماليــا بلــغ )1773( ألــف طــن لإلنتــاج النباتــي، )217( ألــف طــن لإلنتــاج الحيوانــي و 
)257( ألــف طــن لإلنتــاج الســمكي. أمــا علــى المســتوى اإلســتثماري فتشــير البيانــات إلــى 
محدوديــة اســتثمارات القطــاع الخــاص، ففــي القطــاع الســمكي بلغــت عــدد المصانــع 
الســمكية حتــى عــام 2016م حوالــي )102(، وبلــغ عــدد المنافــذ التســويقية القائمــة )393( 
منفــذاً، بينمــا بلــغ عــدد األســواق الســمكية )59( ســوقًا مــا بيــن تجزئــة وجملــة،  وال تتوفــر 
بيانــات دقيقــة لعــدد المؤسســات أو الشــركات االســتثمارية العاملــة فــي القطــاع الزراعــي 
والحيوانــي والتــي تتنــوع بيــن مؤسســات صغيــرة ومتوســطة وشــركات اســتثمارية كبيــرة 

خاصــة فــي مجــال إنتــاج الخضــروات وإنتــاج بيــض المائــدة ولحــوم الدواجــن.
 

ــر البنــى األساســية لمنظومــة التســويق، إال أن  كمــا تشــير الدراســات إلــى الحاجــة لتطوي
نصيــب التســويق مــن التحســين والتطويــر، كمــا هــو الحــال بالنســبة لإلســتثمارات لــم 
يكــن كافيــًا ليــوازي مــا حصــل مــن اهتمــام فــي الجانــب اإلنتاجــي. وفيمــا يخــص التجــارة 
الخارجيــة، فقــد شــهدت الصــادرات الســمكية تزايــداً علــى مــدى الســنوات الماضيــة، حيــث 
بلغــت كميــة الصــادرات عــام 2015م حوالــي )132( ألــف طــن وبقيمــة إجماليــة تقــدر بـــ )76( 
ــال عمانــي، إال أن معظــم المنتجــات يتــم تصديرهــا كمــواد خــام إلــى مختلــف  مليــون ري
ــام  ــالل ع ــت خ ــة فبلغ ــة والحيواني ــادرات الزراعي ــق بالص ــا يتعل ــا فيم ــة، أم ــواق العالمي األس

2015م نحــو )473( ألــف طــن وبقيمــة إجماليــة تقــدر بنحــو )255( مليــون ريــال عمانــي.

لــذا فــإن تطويــر كفــاءة المنظومــة التســويقية يتطلــب بــذل جهــود متواصلــة وتطويرها. 
باإلضافــة إلــى أن تطويــر نظــم المعلومــات التســويقية والتــي تســاهم فــي التســويق 
الفعــال مــن حيــث توفيــر المعلومــات للمنتجيــن والتجــار والمســتهلكين. كمــا يتطلــب 
متكاملــة  وحــدات  وايجــاد  الخدمــات  تحســين  علــى  العمــل  المنظومــة  هــذه  تطويــر 
لعمليــات مــا بعــد اإلنتــاج )فــرز وتدريــج وتعبئــة وتغليــف وتخزيــن ونقــل( باإلضافــة الــى 
وتحســين  المضافــة  القيمــة  ذات  والمصانــع  والتجزئــة(  )الجملــة  واألســواق  المســالخ 
التنظيــم العــام للتســويق واالســتثمار حســب معاييــر الجــودة العالميــة، حيــث إن ادخــال 
وكفــاءة  التســويقية  قيمتهــا  يرفــع  ســوف  المحليــة  المنتجــات  علــى  مضافــة  قيمــة 

منافســتها مــع المنتجــات المســتوردة.

برنامج تعزيز منظومة التسويق ورفع القيمة املضافة للمنتجات  ٢-١-٣
                 النباتية واحليوانية والسمكية.
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ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- تحسين المنظومة التسويقية وسلسلة ا�نتاج 
   للمنتجات المحلية. 

-  رفع جودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية 
    المحلية وزيادة فترة صالحيتها.

- تحقيق نمو سنوي في الكمية وا�نتاج للمنتجات المصدرة.
- إدخال القيمة المضافة على المنتجات المحلية وزيادة

   العائدات.
- بناء قاعدة بيانات تسويقية.

- تشجيع االستثمار في مشاريع تسويق المنتجات
   الزراعية والحيوانية والسمكية.

- توفير فرص وظيفية للمواطنين وتحسين دخل
   العاملين في هذه القطاعات.

- إيجاد وتحديث منافذ تسويقية بهوية متطورة 
   حسب معايير الجودة.

- توفر المنتجات العمانية ذات الجودة وزيادة قيمتها
   التسويقية والتنافسية .

- وجود معلومات تسويقية محدثة لالستثمار.
- زيادة عدد المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة

   المتخصصة في مجاالت التصنيع والنقل والتسويق.
- رفع العائد ا�قتصادي للمنتجين والمسوقين.

- الدخول إلى أسواق صادرات دولية جديدة.
- تشجيع الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة.

- رفع كفاءة سلسلة ا�نتاج في جميع مراحلها .
- تقليل الفاقد لما بعد الحصاد
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األمــن  إعــداد سياســات  فــي  بالغــة  أهميــة  األغذيــة  يشــكل مفهومــي ســالمة وجــودة 
الغذائــي وتطبيــق نظــم الرقابــة الغذائيــة، ويقصــد بســالمة الغــذاء خلــوه مــن جميــع 
المخاطــر التــي قــد تجعــل األغذيــة مضــرة بصحــة المســتهلكين، فــي حيــن يعنــى مفهوم 
الزراعيــة  للمنتجــات  المســتهلكين  تقييــم  فــي  تؤثــر  التــي  بالصفــات  األغذيــة  جــودة 

والســمكية. والحيوانيــة 

 تتطلــب التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية فــي الســلطنة تعزيــز التدابيــر الالزمــة 
لضمــان ســالمة وجــودة المنتجــات الغذائيــة والــذي ينعكــس إيجابــًا فــي تحســين الصحــة 
العامــة، وتقــوم الســلطات المختصــة بالرقابــة علــى األغذيــة بتطبيــق القوانيــن المعنيــة 
غيــر  أغذيــة  اســتهالك  مــن  تنجــم  قــد  التــي  المخاطــر  مــن  المســتهلكين  لحمايــة  بهــا 
مطابقــة لمواصفــات الســالمة والجــودة - فــي ظــل انتشــار األمــراض المنقولــة بواســطة 
األغذيــة وتغيــر تقنيــات إنتــاج وإعــداد وتســويق األغذيــة وتطــور أنمــاط العيــش وتزايــد وعــي 
المســتهلكين - وفقــا لمتطلبــات التجــارة الدوليــة، وإتفــاق تطبيــق تدابير الصحــة والصحة 

النباتيــة وإتفــاق الحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة وهيئــة الدســتور الغذائــي.

برنامج سالمة وجودة الغذاء  ٢-١-٤
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يعتبــر قانــون ســالمة الغــذاء الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )2008/84 (
ــح  ــن واللوائ ــن القواني ــدد م ــود ع ــى وج ــة إل ــات باإلضاف ــف الجه ــي لمختل ــار المرجع اإلط
الزراعــي والبيطــري  الحجــر  الغــذاء كقوانيــن  العالقــة بســالمة وجــودة  المنظمــة ذات 
والمبيــدات والصيــد البحــري، وقــد تــم إنشــاء مركــز ســالمة وجــودة الغــذاء للقيــام بمهــام 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــذاء عل ــة الغ رقاب
وللوصــول إلــى أفضــل النتائــج ضمــن منظومــة ســالمة وجــوة األغذيــة فإنــه يلــزم تعزيــز 
والمســتهلكين  والمصنعيــن  المنتجيــن  مثــل  العالقــة  ذات  الجهــات  بيــن  التعــاون 
ورفــع القــدرات الرقابيــة والتشــخيصية إلــى جانــب التدريــب والتوعيــة والتثقيــف وإدخــال 
والتحكــم  المخاطــر  تحليــل  نظــام  مثــل  التصنيــع  فــي  الوقائيــة  األســاليب  وتطويــر 

.)HACCP( الحرجــة  بالنقــاط 

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- ا�ستفادة المثلى من الموارد الزراعية والحيوانية
   والسمكية التي تدخل في تصنيع ا�عالف.

- تطوير منتجات علفية عمانية تساهم في نظم ا�نتاج.
- تحفيز المستثمرين وبشكل خاص المؤسسات

   الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
- تعزيز فرص العمل للعمانيين.

- توفر المنتجات العلفية الحيوانية والسمكية.
- المساهمة في تقليل حجم وقيمة ا�ستيراد 

   للمواد العلفية واستقرار اسعارها.
- رفع القيمة المضافة للمنتجات والموارد

   العلفية العمانية.
- ايجاد فرص عمل جديدة وتحقيق عائد

   اقتصادي مجزي للمنتجين.
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والحيوانيــة  الزراعيــة  الحيويــة  المــوارد  فــي  وفيــر  تنــوع  بوجــود  عمــان  ســلطنة  تتميــز 
والســمكية، والتي اكتســبت مميزات أو صفات تكيفية فريدة من نوعها نظرا لتعايشــها 
ــى  ــروف، فعل ــك الظ ــت تل ــش تح ــة للعي ــا بالمرون ــة وتمتعه ــة المحلي ــروف البيئي ــع الظ م
ــات و )509(  ــن النبات ــا م ــا موثق ــي )1200( نوع ــا لحوال ــلطنة موطن ــر الس ــال تعتب ــبيل المث س
أنــواع مــن النباتــات البحريــة و )988( نوعــا مــن األســماك و )546( نوعــا مــن الطيــور و )93( 
نوعــا مــن الثدييــات. تنتشــر األنــواع المتوطنــة وشــبه المتوطنــة فــي الســلطنة بواقع )63( 
نوعــا فــي ظفــار و)12( نوعــا فــي وســط الســلطنة  و)25( نوعــا فــي جبــال شــمال عمــان. إن 
مــن أهــم أســباب تدهــور التنــوع الوراثــي فــي الســلطنة هــو االســتفادة االقتصاديــة قصيــرة 
المــدى مــن تلــك المــوارد والتــي تــؤدي إلــى اإلفــراط  فــي إســتغالل النظــام البيئــي، فقــدان 

المواطــن الطبيعيــة وتدهورهــا وتفتتهــا.

والحيوانــات  النباتــات  مــن  المحليــة  واألصنــاف  لألنــواع  البيولوجــي  التنــوع  يعتبــر 
واألســماك فــي بيئاتهــا المختلفــة ضروريــا للتنميــة المســتدامة لإلنتاج الزراعــي والحيواني 
والســمكي، ففــي جانــب اإلنتــاج الزراعــي يســتغل هــذا التنــوع فــي زراعــة أصنــاف/ ســالالت 
مختلفــة مــن محاصيــل الفواكــه والحبــوب واألعــالف والخضــروات، حيــث يــزرع أكثــر مــن 
)250( صنفــًا مــن النخيــل فــي مختلــف محافظــات الســلطنة، كمــا تتوفــر أصنــاف النارجيــل 
والمــوز واللبــان فــي محافظــة ظفــار وأصنــاف  الرمــان فــي الجبــل األخضــر، إضافــة إلــى 
توفــر العديــد مــن أصنــاف المحاصيــل الحقليــة والعلفيــة كالقمــح والشــعير والقــت فــي 

مختلــف المحافظــات.

أمــا المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة فتتكــون مــن األبقــار والماعــز والضــأن والجمــال والدواجــن، 
أبقــار الشــمال وأبقــار  حيــث توجــد فــي الســلطنة ســاللتان مــن األبقــار يطلــق عليهمــا 
الجنــوب  وتتركــز معظــم األبقــار فــي محافظــة ظفــار بمــا يعــادل )60%(، ويوجــد )5( ســالالت 
مــن الماعــز المحلــي يمثــل حوالــي)70%( مــن إجمالــي أعــداد الثــرة الحيوانيــة بالســلطنة، 

كمــا توجــد ســاللتان مــن الضــأن المحلــي.

إضافــة الــى الجمــال والدواجــن المحليــة. وبالمثــل فــإن هنــاك تنــوع حيوي كبير فــي المياه 
العمانيــة فــي بحــر العــرب وبحــر عمــان والخليــج العربــي وتشــمل النباتــات واألعشــاب 
والطحالــب والكائنــات الحيوانيــة األمــر الــذي يشــكل أهميــة طبيعيــة وبيئيــة وســياحية 
واقتصاديــة تســاهم فــي تعزيــز الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة في الســلطنة، حيث تم 
تســجيل وتصنيــف مــا يقــارب ألــف نــوع مــن األســماك التــي تعيــش فــي الميــاه العمانيــة 
والتــي تتــوزع علــى مجموعــات األســماك الســطحية والقاعيــة والغضروفيــة  وأســماك 

الشــعاب المرجانيــة والقشــريات والرخويــات واألصــداف واألعشــاب.

برنامج استخدام وتنمية املوارد الوراثية  ٢-١-٥
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جــراء  لالنقــراض  معرضــة  الســلطنة  فــي  الكائنــات  مــن   )%55( أن  إلــى  التقاريــر  تشــير 
الرعــي الجائــر، والتغيــر المناخــي، وشــيوع نظــم التربيــة واألســاليب التقليديــة والصيــد 
غيــر المشــروع والزحــف العمرانــي، فعلــى ســبيل المثــال فقــد تدهــور الغطــاء النباتــي 
فــي جبــال ظفــار نتيجــة لزيــادة أعــداد قطعــان الحيوانــات وتدنــي تطبيــق أســاليب إدارة 
المراعــي وتدهــور انتاجيتهــا حيــث لــم تفــي باإلحتياجــات العلفيــة للقطعــان. لــذا تولــي 
ســلطنة عمــان اهتمامــًا كبيــراً بمواردهــا الوراثيــة، األمــر الــذي مّكنهــا مــن تبــوء مكانــة فــي 

خطــط عمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة.

كمــا حققــت الســلطنة تقدمــًا فــي مجــال حفــظ تلــك المــوارد محليــًا وعالميــًا بالتعــاون 
مــع المنظمــات الدوليــة،  كمــا قامــت الســلطنة ممثلــة فــي وزارة الزراعة والثروة الســمكية 
بجهــود متميــزة فــي المحافظــة علــى المــوارد الوراثيــة لضمــان اســتدامتها، حيــث تــم 
إجــراء العديــد مــن برامــج مســح وتســجيل وتوثيــق المصــادر الوراثيــة وجمعهــا وإنشــاء 

البنــوك الوراثيــة وتنفيــذ برامــج التربيــة والتحســين.
يســعى هــذا البرنامــج إلــى الحفــاظ علــى هــذا اإلرث الوراثــي وتنميتــه الســتدامة التنميــة 

ــمكية.  ــة والس ــة والحيواني الزراعي

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في منظومة إنتاج 
   وتجهيز وتسويق ا�غذية.

- حماية الصحة العامة بتقليل أخطار ا�مراض والملوثات
   المحمولة في ا�غذية.

- المساهمة في تنفيذ دراسات سالمة وجودة ا�غذية
   من الملوثات.

- رفع جودة المنتجات الغذائية. 
- رفع القدرات التشريعية والرقابية والتحليلية والتوعوية.

- وجود أنظمة فاعلة للرقابة والتفتيش والتحليل
   للمنتجات الغذائية.

- توفر منتجات غذائية آمنة وذات جودة  عالية.
- ضمان صحة وسالمة المستهلك للمنتجات الغذائية.

- زيادة العائد ا¥قتصادي من المنتجات الغذائية.
- رفع وعي المستهلك بقضايا سالمة وجودة ا�غذية.
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ــي  ــاج الحيوان ــة اإلنت ــه تنمي ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أه ــة م ــوارد العلفي ــر الم ــر توفي يعتب
األعــالف  معظــم  تصنيــع  فــي  حاليــا  الســلطنة  تعتمــد  حيــث  الســمكي،  واالســتزراع 
علــى الخامــات المســتوردة التــي تزيــد مــن تكلفــة اإلنتــاج وتســاهم فــي عــدم اســتقراره 
بســبب تذبــذب األســعار العالميــة. إن وجــود كميــات مــن المنتجــات الزراعيــة والســمكية 
منهــا علــى ســبيل المثــال المنتجــات الثانويــة للنخيــل واســماك الســردين التــي يمكــن 
االســتفادة منهــا مــع مدخــالت أخــرى فــي تعزيــز منظومــة التغذيــة وإنتــاج عالئــق علفيــة 

تقلــل مــن تكلفــة اإلنتــاج وبالتالــي تقليــل حجــم وتكلفــة االســتيراد.
 

مؤشــرات  علــى  بنــاًء  واقتصاديــة  فنيــة  جــدوى  ذات  األعــالف  تصنيــع  مشــاريع  اختيــار  إن 
مــن  وتســتفيد  تدريجيــا  تنمــو  انتاجيــة  بطاقــة  المضافــة  القيمــة  سلســلة  وتحليــالت 
المنتجــات المحليــة العمانيــة ســوف تســاهم فــي اســتقرار اإلنتــاج الحيوانــي والســمكي 
للعامليــن  ســواء  للعمانييــن  نوعيــة  عمــل  فــرص  وتوفيــر  الوطنــي  االقتصــاد  ورفــد 

األعــالف. تصنيــع  فــي  أو  بالقطاعــات 

برنامج تطوير الصناعات العلفية احليوانية والسمكية  ٢-١-٦
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ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- ا�ستفادة المثلى من الموارد الزراعية والحيوانية
   والسمكية التي تدخل في تصنيع ا�عالف.

- تطوير منتجات علفية عمانية تساهم في نظم ا�نتاج.
- تحفيز المستثمرين وبشكل خاص المؤسسات

   الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
- تعزيز فرص العمل للعمانيين.

- توفر المنتجات العلفية الحيوانية والسمكية.
- المساهمة في تقليل حجم وقيمة ا�ستيراد 

   للمواد العلفية واستقرار اسعارها.
- رفع القيمة المضافة للمنتجات والموارد

   العلفية العمانية.
- ايجاد فرص عمل جديدة وتحقيق عائد

   اقتصادي مجزي للمنتجين.



54

يواجــه اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والســمكي فــي الســلطنة بعــض اآلفــات واألمــراض التــي  
تــؤدي إلــى تدنــي اإلنتــاج أو تدهــور نوعيتــه، األمــر الــذي يُحتــم تعزيــز برامــج إدارة اآلفــات واألمراض 
ــع  ــرر م ــط الض ــة لتثبي ــة للمكافح ــة المتاح ــائل الفني ــل الوس ــاس تكام ــى أس ــدة عل المعتم

ضمــان الجــدوى االقتصاديــة لتلــك الوســائل ومراعاتهــا لســالمة وصحــة اإلنســان والبيئــة.

 إن انتشــار بعــض األمــراض مثــل مكنســة الســاحرة فــي الليمــون العمانــي وتدهــور أشــجار 
المانجــو )األمبــا( واألمــراض الفيروســية والفطريــة فــي بعــض محاصيــل الخضــر، وبعــض 
الحشــرات اإلقتصاديــة كدوبــاس النخيــل وسوســة النخيــل الحمــراء يــؤدي إلــى خســائر 
إقتصاديــة، ممــا يســتوجب تعزيــز الجهــود للســيطرة عليهــا. كمــا أن وجــود العديــد مــن 
األمــراض الحيوانيــة والمشــتركة - مثــل مــرض حمــى القــرم النزفيــة والبروســيال والحمــى 
القالعيــة،  إضافــة إلــى األمــراض الفيروســية والبكتيريــة والفطريــة المؤثــرة علــى اإلنتــاج 
اإلســتقصاء  برامــج  مــن  المزيــد  إجــراء  يتطلــب   - الحيوانــي   القطــاع  فــي  واالســتثمار 
الوبائــي لتلــك األمــراض وتعزيــز برامــج الســيطرة عليهــا. وهنــاك العديــد مــن الفيروســات 
والبكتيريــا والفطريــات والطفيليــات التــي تصيــب األســماك والكائنــات البحريــة كالربيــان 
والرخويــات والتــي تــؤدي إلــى خفــض معــدالت النمــو وإرتفــاع معــدالت النفــوق، وبالتالــي 

حــدوث خســائر إقتصاديــة وباألخــص فــي أنشــطة تربيــة األحيــاء المائيــة.

           

برنامج رصد وإدارة ا	فات وا�مراض النباتية واحليوانية والسمكية   ٢-١-٧
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واللقاحــات  الحيويــة  والمضــادات  المبيــدات  فعاليــة  تحديــد  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا 
مطابقتهــا  ومــدى  المثلــى  جرعاتهــا  وتحديــد  المكافحــة  برامــج  فــي  المســتخدمة 
للمواصفــات المعتمــدة، إضافــة إلــى تحديــد فتــرات األمــان عنــد اســتخدامها لضمــان خلــو 
المســوحات  مــن  العديــد  بتنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  متبقياتها.وتقــوم  مــن  المنتجــات 
الســبل  أنســب  وتحديــد  واألمــراض  اآلفــات  ودراســة  لتشــخيص  البحثيــة  واألنشــطة 
لمكافحتهــا، ويتــم تنفيــذ مشــاريع تنمويــة علــى المســتوى الوطنــي تتضمــن تقديــم 
اإلستشــارات والدعم الفني وإدارة تلك اآلفات وتوفير اللقاحات والعالجات والمســتلزمات 
المناســبة لهــا، كمــا تقــوم المحاجــر الزراعيــة والبيطريــة والمختبــرات المركزيــة والمرجعية 
بتقديــم الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة الالزمــة. ونظــراً لخطــر اآلفــات واألمــراض الزراعية 
والحيوانيــة والســمكية ونمــط تغيرهــا فإنــه مــن األهميــة بمــكان تعزيــز مشــاريع الدراســات 
والتقصــي والمكافحــة باســتخدام أنجــع الســبل لمكافحــة اآلفــات والحــد مــن تأثيراتهــا.

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- التقصي والتنبؤ �هم ا�فات وا�مراض ا�قتصادية
- إيجاد أساليب مكافحة فعالة وصديقة للبيئة

- تحديد جودة وكفاءة المبيدات والمضادات الحيوية
   واللقاحات

- الحد من الخسائر ا�قتصادية للمنتجات 
- رفع القدرات التشخيصية والتحليلية والعالجية

- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات لخارطة تواجد وانتشار
   ا�فات وا�مراض

- تطبيق أنسب المكونات الفعالة وا�منة لبرامج
   ا�دارة المتكاملة لآلفات 

- ضمان كفاءة وجودة الكيماويات المستخدمة في
   برامج المكافحة

- رفع جودة المنتجات والعائد ا�قتصادي منها
- توفر كوادر وطنية مدربة على أحدث طرق تشخيص

   ومكافحة ا�فات
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تعــرف التغيــرات المناخيــة بأنهــا التغيــرات المؤثــرة وطويلــة المــدى فــي حالــة الطقــس 
التــي تحــدث لمنطقــة معينــة، حيــث تعتبــر ظواهــر االحتبــاس الحــراري والتغيــرات المناخية 
مــن اإلشــكاالت العالميــة طويلــة المــدى التــي يترتــب عنهــا تداعيــات متشــابكة علــى 
النظــام البيئــي ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة. لقــد أكــدت تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ التابعــة لهيئــة األمــم المتحــدة مالحظــة العديــد مــن التغيــرات 
المناخيــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي والتــي تعتبــر غيــر مســبوقة منــذ آالف الســنين 
مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي الغــالف الجــوي والمحيطــات واألعاصيــر المدمــرة والجفــاف 
الجليــد  كميــات  وتضــاؤل  الحمضيــة  واألمطــار  الدفيئــة  غــازات  تراكيــز  وزيــادة  والتصحــر 

والثلــوج وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر.

تســاهم هــذه التغيــرات فــي تدهــور اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والســمكي األمــر الــذي قــد 
يتســبب فــي آثــار وخيمــة علــى األمــن الغذائــي وتهديــد بقــاء العديــد مــن األنــواع، كمــا  
تؤثــر التغيــرات المناخيــة علــى تنــوع الثــروات المائيــة الحيــة نتيجــة  الرتفــاع درجــات الحــرارة 

وهجــرة األســماك القاعيــة والســطحية و تراجــع كميــات اإلنــزال.

فــإن هنــاك عــدد مــن الظواهــر الطبيعيــة  العالــم  الحــال مــع معظــم دول  وكمــا هــو 
المســجلة فــي الســلطنة ذات العالقــة بالتغيــر المناخــي، حيــث يالحــظ ازديــاد وتيــرة حــدوث 
االنــواء المناخيــة خــالل عامــي 2007 و 2010 علــى التوالــي ومــا ترتــب عنهمــا مــن أضــرار فــي 

ــة. ــراف الترب ــجار وانج ــالع آالف األش ــية واقت ــى األساس البن

٢-١-٨  برنامج التكيف مع التغ� املناخي
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يتــم فــي الســلطنة كذلــك تســجيل فتــرات جفــاف طويلــة مؤدية إلــى انخفاض مناســيب 
الميــاه فــي اآلبــار واألفــالج فــي حيــن تــؤدي زيــادة هطــول األمطــار عــن المعــدالت الطبيعية 
فــي فتــرات أخــرى إلــى حــدوث أضــرار جســيمة فــي اإلنتــاج الزراعــي والثــروة الحيوانيــة. إن 
يعــزى  أن  يمكــن  والســمكية  والحيوانيــة  النباتيــة  الوبائيــة  األمــراض  وتفشــي  ظهــور 
كذلــك إلــى تلــك التغيــرات المناخيــة. إضافــة إلــى ذلــك فإنــه يالحــظ تســجيل الظواهــر 
الشــعاب  مثــل  البحريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  علــى  المناخيــة  بالتغيــرات  المرتبطــة 

المرجانيــة وأشــجار القــرم وازدهــار العوالــق النباتيــة المســببة للمــد األحمــر.

وتهتــم الســلطنة بالقضايــا المرتبطــة بالبيئــة وتعمــل علــى توفيــر مقومــات مجابهــة 
التغيــرات المناخيــة والمســاهمة فــي الجهــود الدوليــة الراميــة للتكيــف والتخفيــف مــن 
تأثيــرات التغيــرات المناخيــة، ومــن األهميــة بمــكان دراســة التغيــرات المناخيــة وتأثيرهــا 

علــى القطاعــات المنتجــة للغــذاء فــي الســلطنة وتحديــد ســبل تخفيــف آثارهــا.

ا�هـداف

النتائج
 المتوقعة

- تحديد ومتابعة  العوامل المساهمة  في التغيرات
   المناخية وأثرها على القطاعات الثالثة.

- التكيف مع التغير المناخي للتقليل من آثاره.
- تهيئة طرق إنتاج مستدامة تراعي التغيرات المناخية. 

- إيجاد نماذج تنبؤ للحد من تأثير التغيرات المناخية
   على القطاعات الثالثة.

- تطوير تقنيات انتاج مالئمة ونشر أنواع وسالالت جديدة
   متحملة لظروف التغيرات المناخية.

- تحسين قدرة المناطق ا£نتاجية على التكيف مع ا¢ثار
   المترتبة على التغير المناخي.

- المساهمة في الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
   الناتجة عن بعض الممارسات في القطاعات الثالثة. 
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يعمــل الصنــدوق علــى رعايــة وتشــجيع وتمويــل مشــاريع إبتكاريــة للقطاعــات الزراعيــة 
إحتياجــات  تلبيــة  وتراعــي  أهدافــه  مــع  متوافقــة  وتكــون  والســمكية،  والحيوانيــة 
ــكارات  ــم االبت ــية لتقدي ــدرات المؤسس ــة الق ــز وتقوي ــل تعزي ــن أج ــك م ــتفيدين، وذل المس
ذات األولويــة للقطاعــات والتــي تحقــق قيمــة مضافــة لهــا، علــى أن يكــون االبتــكار مقيمــًا 
ماليــًا ومراعيــًا لحجــم الســوق وداعمــا لتعزيــز وتنويــع المــوارد الماليــة للصنــدوق. وتكــون 
البيئيــة  النظــم  حمايــة  فــي  يســاهم  وبمــا  المؤهليــن  الشــركاء  مــع  للعمــل  األولويــة 

واســتدامتها.

ولالبتــكار فــي المجــاالت التطبيقيــة الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية دور أساســي فــي 
اإلنتــاج وتطويــر الخدمــات والتســويق. وغالبــًا تكــون  تنويــع وتحســين وتوطيــن نظــم 
الجامعــات والمراكــز البحثيــة أحــد المصــادر األساســية لبلــورة األفــكار االبتكاريــة، وتحويلهــا 
الــى مشــاريع تنفيذيــة فــي اطــار مفهــوم الحاضنــات التكنولوجيــة وتكاملها مــع حاضنات 
ادارة األعمــال لضمــان تحقيــق عوائــد مجزيــة. ويشــهد هــذا النمــط مــن التوظيــف التقنــي 
والفنــي لألفــكار ونتائــج األبحــاث اهتمامــًا متزايــدا وذلــك عبــر االنتقــال نحــو التنفيــذ التجــاري 

المجــزي فــي قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية. 

ا�هـداف

النتائج
 المتوقعة

- معالجة التحديات التي تواجه القطاعات.
- تحسين الكفاءة الفنية واالقتصادية للقطاعات.

- توظيف التقانات الرائدة.
-ا�ستغالل ا�مثل للموارد المحلية في العملية ا�نتاجية   

- تشجيع البحث العلمي التطبيقي.

- إيجاد حلول تطبيقية مبتكرة.
- رفع القيمة المضافة للمنتجات.

- تبني ونشر التقانات الرائدة.
- تعظيم االستفادة من الموارد المحلية.

- تطور منظومة البحث وا�بتكار.

٢-١-٩  برنامج  االبتكار
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تعتبــر الدراســات الفنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة أحــد أهــم الروافــد المســاندة للتخطيــط 
بــأداء  المرتبطــة  القــرارات  واتخــاذ  للتطويــر  المطلوبــة  المســارات  وتحديــد  الســليم 
القطاعــات الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية وبمــا يســاهم فــي تعزيــز منظومــة األمــن 
الميدانيــة  المســوحات  علــى  مبنيــة  دقيقــة  بيانــات  قواعــد  علــى  اعتمــادا  الغذائــي، 

االحصائيــة. والبيانــات  للدراســات  العلميــة  والمعالجــة 

ــة واالجتماعيــة والبيئيــة  ــار االقتصادي ــد مــن الدراســات إلــى تقييــم اآلث وقــد تطرقــت العدي
اســتفادة   مــدى  لتحديــد  الســلطنة،  محافظــات  فــي  المنفــذة  التنمويــة  للمشــاريع 
أو مــدى  تحقيــق الفوائــد المتوقعــة منهــا وانعكاســاتها  المجتمعــات المحليــة منهــا، 
علــى التنميــة  المســتدامة، لــذا مــن األهميــة بمــكان اســتمرار تمويــل الدراســات المرتبطــة 
الزراعــي  القطاعيــن  نتائــج  تقييــم  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  الثالثــة  بالقطاعــات 
والســمكي أو احتســاب صافــي الدخــل الناتــج منهمــا ومــدى مســاهمتهما فــي الناتــج 
المحلــي االجمالــي، إضافــة إلــى الدراســات اإلستشــرافية التــي تســاهم فــي تحديــد أوجــه 

توزيــع الدخــل وزيــادة فــرص العمــل للعمانييــن.

 كمــا أنــه مــن المهــم تنفيــذ الدراســات التــي توجــه االســتثمار إلنتاج ســلع غذائيــة ذات قيمة 
اقتصاديــة مــع مراعــاة الجوانــب البيئيــة، وكذلــك دراســات تطويــر التشــريعات والقوانيــن 

الالزمــة الســتدامة تنميــة القطاعــات مــن خــالل االســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة.

ا�هـداف

النتائج
 المتوقعة

- تحديد مسارات التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية 
   الداعمة ل�من الغذائي.

- استقراء ا�داء المستقبلي للقطاعات الثالثة وتحديد
   أوجه التطوير.

- تعزيز الفكر ا�ستراتيجي وتنفيذ الخطط وفق
   أسس منهجية.

- التحديث المستمر للمسوحات والبيانات واالحصاءات.

- المساهمة في تعزيز منظومة ا�من الغذائي وتحقيق 
   تنمية مستدامة.

- ضمان التخطيط السليم في توظيف ا�نشطة
   ا�ستثمارية والتنموية. 

- المساهمة في تحقيق التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية
   وإيجاد فرص عمل. 

- تحقيق ا©ثار ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية للمشاريع
   المنفذة.

٢-١-١٠  برنامج الدراسات واالحصاءات واملعلومات النباتية واحليوانية والسمكية
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تســاهم المــرأة الريفيــة والســاحلية منــذ القــدم بــدور فاعــل وهــام فــي األنشــطة الزراعيــة 
والحيوانيــة والســمكية، وقــد أشــار التعــداد الزراعــي )2013/2012 م( إلــى أن المــرأة العمانيــة 
تســاهم بنســبة )10,5%( مــن إجمالــي القــوى العمانيــة العاملــة فــي مجــال اإلنتــاج الزراعــي 
والحيوانــي، حيــث تشــارك المــرأة فــي إنتــاج المحاصيــل في الحيــازات الزراعيــة وتربية النحل 
والمواشــي والدواجــن والرعــي والصناعــات المرتبطــة بهــا كالتخليــل وتعبئــة وتغليــف 
الــى مســاهمة  األلبــان واألجبــان والســمن وغيرهــا، إضافــة  التمــور وصناعــات منتجــات 
المــرأة الســاحلية الفاعلــة فــي االنشــطة الســمكية، وبشــكل عــام يتــم اســتهالك تلــك 
المنتجــات داخــل األســرة فيمــا يتــم بيــع البعــض منهــا عبــر منافــذ التســويق المتاحــة لديهن 

والمســاهمة فــي رفــع دخــل األســرة.

ولتعزيــز دور المــرأة فــي هــذا المجــال فــإن هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن برامــج التدريــب 
الموجــه واإلرشــاد المهنــي المســتمر باالســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة والمتاحــة، 
وإتاحــة التقنيــات المتطــورة لهــا بهــدف تحســين نوعيــة وجــودة المنتجــات، وتمكينهــا 
مــن تســويق منتجاتهــا والصناعــات المرتبطــة بهــا، إضافــة إلــى إعــداد الدراســات التــي 

تســتهدف توســيع دائــرة نشــاطاتها وبالتالــي زيــادة مســاهمتها اجتماعيــًا واقتصاديــًا.
بالنشــاط  العاملــة  والســاحلية  الريفيــة  المــرأة  لمشــاريع  التمويــل  تقديــم  اســتمرار  إن 
الزراعــي والســمكي وتمكينهــا يعــزز مــن مشــاركتها فــي التنميــة المســتدامة وتحســين 

قدراتهــا وزيــادة عطائهــا وإيجــاد فــرص عمــل مالئمــة لهــا. 

ا�هـداف

النتائج
 المتوقعة

- تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية في التنمية الزراعية
   والحيوانية والسمكية.

- تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة اجتماعي� أو اقتصادي�.
- رفع قدرات المستفيدات في منظومة ا�نتاج والتصنيع

   والتسويق.

 

- إيجاد مجاالت عمل مالئمة للمرأة الريفية والساحلية. 
- استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة �نتاج

   وتصنيع وتسويق منتجات زراعية وحيوانية وسمكية
   ذات جودة.

- استغالل الموارد الطبيعية المتاحة �يجاد منتجات
   ذات قيمة مضافة.

برنامج تعزيز مساهمة املرأة الريفية والساحلية � التنمية  ٢-١-١١
                  الزراعية واحليوانية والسمكية
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ــز اإلدارة الناجحــة، حيــث أن المعرفــة المكتســبة  ــر برامــج التدريــب والتأهيــل أحــد ركائ تعتب
ــال فــي مواكبــة النمــو المّطــرد فــي قطاعــات  ــرات التراكميــة تســاهم بشــكل فّع والخب
القطاعــات  هــذه  فــي  العامليــن  قــدرات  ورفــع  والســمكية  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة 
يحقــق  بمــا  العوائــد  وتعظيــم  اإلنتاجيــة  ورفــع  اإلنتــاج  كلفــة  تقليــل  مــن  وتمكينهــم 

المــوارد. اســتدامة 

يعمــل فــي القطاعــات الثالثــة شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن نتيجــة للتوزيــع الجغرافــي 
الواســع لهــذه القطاعــات وتعــدد المهــن واألنشــطة المرتبطــة بهــا وتطورهــا بشــكل 
مســتمر بفضــل البرامــج التنمويــة المعتمــدة، ويتضــح جليــا محدوديــة الخبــرات والكــوادر 
العاملــة فــي القطاعــات وانعــكاس ذلــك علــى مســتوى األداء والتقنيــات والخدمــات التــي 

يتــم تقديمهــا للشــرائح المســتهدفة مــن العامليــن فــي المشــاريع و المنتفعيــن منهــا.

ويتطلــب ذلــك المزيــد مــن الجهــود فــي بنــاء القــدرات البشــرية مــن خــالل البرامــج التدريبيــة 
منهــا علــى ســبيل المثال، برامج التدريب علــى رأس العمل، والبحوث العلمية التطبيقية 
ذات العائــد االقتصــادي والتــي تســاهم فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية وحصولهــم علــى 
المؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة، وإدخــال وتبنــي التقنيــات الحديثــة ورفــع كفــاءة 
ــن  ــى المديي ــًا عل ــتثماراً حقيقي ــر اس ــك يعتب ــال ش ــذي ب ــج وال ــك البرام ــن تل ــتفيدين م المس

المتوســط والبعيــد.

ا�هـداف

النتائج
 المتوقعة

- إدخال وتوطين التقنيات الحديثة في برامج التدريب
   والتأهيل. 

- تمكين العاملين في مجال نقل المعرفة ومواكبة
   التقدم العلمي والتقني. 

- تبني منهجية مبتكرة وتشاركية ل�رشاد والتدريب.

- توسع مدارك ومعارف ومهارات المستفيدين.
- رفع مستوى أداء وكفاءة تنفيذ المشاريع المرتبطة

    بالقطاعات.
- ازدياد المردود ا�قتصادي.

٢-١-١٢ رفع قدرات وتنمية مهارات العاملني � الزراعة وال�وة
                احليوانية والسمكية
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يعتبــر نخيــل التمــر المحصــول األول فــي الســلطنة مــن حيــث التعــداد واالنتشــار وكميــات 
اإلنتــاج، عــالوة علــى أهميتــه االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة إلرتبــاط اإلنســان العمانــي 
بالنخلــة وإســتغالل ثمارهــا فــي غذائــه والمنتجــات المصنعــة منهــا، األمــر الــذي يحتــم 
األمــن  فــي منظومــة  اإلســتراتيجي وتعزيــز دوره  المحصــول  بهــذا  باالهتمــام  االســتمرار 

الغذائــي.

تقــدر  الســلطنة  فــي  النخيــل  بأشــجار  المزروعــة  المســاحة  أن  الــى  اإلحصــاءات  وتشــير 
بحوالــي )57( ألــف فــدان تشــكل نحــو )33,7%( مــن إجمالــي المســاحة المســتغلة للزراعــة 
و )78,3%( مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة بأشــجار النخيــل والفاكهــة، فيمــا يبلــغ عــدد 
األشــجار فــي الحيــازات الزراعيــة )7,5( مليــون نخلــة )التعــداد الزراعــي 2013/2012(، إضافــة 
إلــى مــا يقــارب مليــون شــجرة نخيــل مزروعــة فــي الحدائــق المنزليــة والشــوارع والمنتزهــات 

ــرى. ــة األخ ــن العام واألماك

أمــا مــن حيــث كميــة اإلنتــاج فقــد بلــغ )345( ألــف طــن )مســح تقديــرات اإلنتــاج المحلــي 
مــن التمــور 2015( ويســتهلك أكثــر مــن نصفــه محليــًا فــي اإلســتهالك البشــري )51%(، إضافــة 
إلــى إســتخدام مــا يقــارب )24%( مــن اإلنتــاج كتمــور قابلــة للتصنيــع و )18%( مــن اإلنتــاج 
كعلــف حيوانــي، وحوالــي )3%( تمــور مصنعــة مــن قبــل المصانــع الصغيــرة والمتوســطة 
تصديــر  إلــى  الخارجيــة  التجــارة  إحصــاءات  تشــير  فيمــا  المجــال،  هــذا  فــي  المتخصصــة 

حوالــي )15( ألــف طــن تشــكل مــا نســبته )4%( مــن التمــور والبســور ســنويًا.

يــزرع فــي الســلطنة مــا يزيــد عــن 250 صنــف، يتميــز البعــض منهــا بالجــودة العاليــة فــي 
القيمــة االقتصاديــة  النخيــل المعمــرة واألصنــاف منخفضــة  حيــن توجــد بعــض أشــجار 
الصناعــات  فــي  اســتغاللها  أو  عاليــة  تجاريــة  قيمــة  ذات  بأصنــاف  إحاللهــا  يلــزم  والتــي 

والتحويليــة. الغذائيــة 

إرتفــاع كثافــة أشــجار  فــي  الزراعيــة فقــد ســاهم ذلــك  الحيــازات  ونظــًر لصغــر مســاحة 
النخيــل فــي وحــدة المســاحة فــي الســلطنة قياســًا بالمعــدل الموصــى بــه، حيــث تبلــغ 
نحــو )224( نخلــة فــي الهكتــار أي مــا يعــادل حوالــي مــرة ونصــف الكثافــة المثلــى األمــر 
الــذي يؤثــر علــى كميــة ونوعيــة اإلنتــاج وتطبيــق العمليــات البســتانية المثلــى كالــري 
الــى  والحراثــة والتســميد العضــوي والكيمــاوي وعمليــات خدمــة رأس النخلــة إضافــة 

محدوديــة اســتخدام الميكنــة الحديثــة لخدمــة النخلــة،

برنامج  تطوير النخيل والتمور  ٢-١-١٣
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لربمــا تســاهم تلــك الظــروف فــي انتشــار بعــض اآلفــات مثــل دوبــاس النخيــل وسوســة 
النخيــل الحمــراء والحميــرة وعنكبــوت الغبــار إضافــة إلــى أمــراض الذبــول والتــي تــؤدي الــى 
تدنــي الحالــة الصحيــة واإلنتاجيــة للنخيــل ممــا يســتدعي تعزيــز برامــج اإلدارة المتكاملــة لها. 

التمــور  علــى  القائمــة  والتحويليــة  الغذائيــة  والصناعــات  التســويق  منظومــة  أن  كمــا 
تتطلــب المزيــد مــن الجهــود لتحســين كفاءتهــا بمــا فــي ذلــك برامــج نشــر وحــدات التعبئة 
والتغليــف وايجــاد المنافــذ التســويقية الفاخــرة وتبنــي المشــاريع االســتثمارية المرتبطــة 

بتجميــع وتعبئــة وتصنيــع وتســويق التمــور ومنتجاتهــا الثانويــة.

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- تحسين العمليات البستانية لنخيل التمر. 
- تطوير عمليات تعبئة وتغليف وتسويق التمور.
- تصنيع التمور والمنتجات الثانوية للنخيل لرفع

   القيمة المضافة. 
- التحسين الوراثي �صناف النخيل العمانية لتحمل

   ا�جهادات الحيوية وغير الحيوية.
- تطوير طرق المكافحة المتكاملة لآلفات

   ا�قتصادية للنخيل.

- رفع إنتاجية النخلة كم� ونوع�.
- إيجاد صناعات غذائية وتحويلية مجدية اقتصادي�.

- خفض ا�ثار االقتصادية لآلفات وا�مراض.
- توفير فرص عمل مرتبطة بالنخيل ومنتجاتها.

- تطوير أصناف نخيل ذات مردود اقتصادي ومتحملة
   ل¨جهادات البيئية.
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تزخــر الســلطنة بمقومــات طبيعيــة تشــجع علــى تنميــة القطــاع الزراعــي، منهــا مــورد 
القابلــة  أو  المتاحــة  الزراعيــة  األراضــي  مــن  فــدان  مليــون   )5,5( يتوفــر  حيــث  األراضــي، 
ــي  ــح التفصيل ــلطنة )المس ــي الس ــي أراض ــن إجمال ــل )7,5%( م ــي، تمث ــتصالح الزراع لالس
للتربــة فــي الســلطنة الفــاو(،  فــي حيــن يبلــغ إجمالــي مســاحة الحيــازات الزراعيــة )355( 
ألــف فــدان تمثــل نســبة )6٫5%( مــن إجمالــي األراضــي الزراعيــة المتاحــة، يســتغل منهــا 
ــة  ــوارد المائي ــة الم ــي 2013/2012(. إال أن محدودي ــداد الزراع ــدان )التع ــف ف ــو )170( أل ــًا نح فعلي
الصالحــة للزراعــة هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه تلــك التنميــة. يعتبــر تحســين 
كفــاءة اســتخدام  ميــاه الــري أحــد البرامــج التــي يمكــن اتباعهــا للحفــاظ علــى المــوارد 
المائيــة، وضمــان التنميــة المســتدامة فــي كافــة القطاعــات بالســلطنة، )وترجــع أهميــة 
ترشــيد وتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي القطــاع الزراعــي لكونــه أكبــر القطاعــات 
المســتخدمة للميــاه( وخاصــة فــي القطــاع الزراعــي الــذي يســتهلك أعلــى نســبة مــن 

الميــاه.

إن مــا يقــارب )70%( مــن المســاحة الزراعيــة ال تزال تروى بالطــرق التقليدية، وبكفاءة متدنية،  
ال تزيــد عــن )60%(. وتعــد مشــكلة ملوحــة الميــاه الجوفيــة حاليــًا أهــم المحــددات للتوســع 
فــي اإلنتــاج الزراعــي وخصوصــًا فــي محافظتــي شــمال وجنــوب الباطنــة، وأحــد العوامــل 
المســاهمة فــي تدهــور الكثيــر مــن المحاصيــل، كمــا ســاهم فــي ذلــك زراعــة محاصيــل 
علفيــة ذات احتياجــات مائيــة عاليــة كحشيشــة الــرودز، األمــر الذي أدى إلى تناقــص اإلنتاجية 
الزراعيــة بشــكل مضطــرد مــع ازديــاد الملوحــة، )اإلســتراتيجية الوطنيــة لمعالجــة مشــكلة 
الملوحــة، 2010 - 2011(. كمــا أدى ارتفــاع ملوحــة  ميــاه الــري إلــى تراجــع عوائــد المــزارع ذات 
الملوحــة القليلــة والمتوســطة والعاليــة، بنســبة انخفــاض بلغــت  )38% و 134% و%156( 
علــى التوالــي مقارنــة بالمــزارع ذات الميــاه العذبــة )الدراســات الميدانيــة بمحافظتــي 
ــة  ــة ري حديث ــي أنظم ــة تبن ــن األهمي ــه م ــذا فإن ــة(. ل ــة صالل ــة ووالي ــوب الباطن ــمال وجن ش
ومتطــورة لترشــد اســتهالك الميــاه وتعظــم االســتفادة منهــا كاســتخدام أنظمــة الــري 

تحــت الســطحي اعتمــاداً علــى االحتياجــات المائيــة الدقيقــة للمحاصيــل.

أهميــة  المنخفضــة  المائيــة  االحتياجــات  ذات  األصنــاف  أو  المحاصيــل  أنــواع  الختيــار  إن 
كبيــرة فــي ترشــيد اســتهالك الميــاه، كمــا أن إدخــال وتوطيــن تقنيــات الزراعــة الحديثــة ذات 
الكفــاءة العاليــة كنظــم الزراعــة بــدون تربــة أو الزراعــة المائيــة وغيرهــا قــد أثبتــت مضاعفــة 
انتاجيــة المتــر المكعــب مــن الميــاه فــي بعــض المحاصيــل وانخفــاض اســتهالك الميــاه 
بأكثــر مــن ثــالث مــرات مقارنــة باألنظمــة التقليديــة، األمــر الــذي يشــجع علــى تبنــي نظــم 
إنتــاج زراعــي متطــورة وذات مــردود اقتصــادي ومائــي جيــد وباســتخدام تركيبــة محصوليــة 
مناســبة. إن تطويــر النظــم المزرعيــة التقليديــة فــي القــرى الزراعيــة التــي تــروى عــن طريــق

برنامج حتسني استخدامات وإدارة مياه الري وا�راضي الزراعية  ٢-١-١٤
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األفــالج والعيــون هــو مطلــب حيــوي فــي ظــل تذبــذب مناســيب الميــاه بهــا لتحســين 
النمــط الزراعــي فيهــا وتوفيــر محاصيــل اقتصاديــة مــع توفيــر كميــات الميــاه المســتخدمة 
للــري وخاصــة تلــك الكميــات المســتخدمة لــري أشــجار النخيــل حيــث يتــوزع مــا يقــارب 
)95%( مــن إجمالــي أعــداد أشــجار نخيــل الســلطنة فــي تلــك القــرى. كمــا أنــه مــن الضــروري 
متابعــة كل تلــك األنشــطة المتعلقــة باســتخدام الميــاه مــن خــالل دراســات ميدانيــة حــول 
اقتصاديــات الميــاه لمعرفــة العائــد مــن المتــر المكعــب مــن الميــاه. عــالوة علــى مــا ذكــر 
ــر طــرق تحليــة الميــاه الســتغاللها فــي الزراعــة وتقليــل كلفتهــا  فــإن هنــاك حاجــة لتطوي
للميــاه  المســتدامة  الحلــول  وايجــاد  المتاحــة  والجويــة  الطبيعيــة  المــوارد  واســتغالل 

العادمــة الناتجــة عــن التحليــة.

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- تبني نظم إنتاج زراعي متطورة وكفؤة في
   استخدام المياه.

- تحسين نظام ا�نتاج الزراعي في المزارع المروية با�فالج.
- تطوير طرق إدارة مياه الري. 

- إدخال أنظمة ري حديثة ذات كفاءة عالية في توفير المياه.
- تحسين مردودية وحدة المياه للمحاصيل الزراعية.

- تعظيم إنتاجية المزارع المتأثرة بالملوحة.  
- تطوير ونشر محاصيل وأصناف وسالالت ذات

   احتياجات مائية المنخفضة ومتحملة ل¥جهادات
   غير الحيوية.

- تطوير طرق تحلية المياه المالحة ل¥نتاج الزراعي. 

- إدخال وتوطين نظم إنتاج زراعي حديثة. 
- رفع كفاءة استخدام المياه وا�راضي المروية با�فالج.

- تبني ونشر أنظمة ري حديثة ومتطورة.
- توفير مياه الري ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية

    لوحدة المياه.  
- نشر تركيبة محصولية مناسبة. 

- رفع انتاجية المزارع المروية بمستويات مختلفة
   من الملوحة.

- نشر طرق تحلية مياه الري المتطورة.
- استنباط ونشر محاصيل وأصناف وسالالت متحملة للملوحة.
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يعتبــر اســتخدام  الميــاه غيــر التقليديــة محــدوداً فــي الســلطنة بالرغــم مــن محدوديــة 
المــوارد المائيــة الصالحــة للزراعــة، وال يــزال المجــال كبيــراً للتوســع فــي اســتخدام هــذه 
المــوارد مثــل إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ثالثيــا، وتحليــة الميــاه 
واســتخدام الميــاه المصاحبــة للنفــط واالســتمطار الصناعــي. يمثــل إعــادة اســتخدام ميــاه 
الصــرف الصحــي المعالجــة أهــم هــذه المــوارد غيــر التقليديــة والتــي يمكــن اســتغاللها 
فــي القطــاع الزراعــي، حيــث تتزايــد كميــات تلــك الميــاه بشــكل مضطــرد خاصــة فــي 
ــب  ــا يصاح ــة وم ــتويات المعيش ــي مس ــن ف ــكان والتحس ــداد الس ــد أع ــة لتزاي ــدن نتيج الم

ــاه. ــن المي ــرد م ــتهالك الف ــدالت اس ــي مع ــادة ف ــن زي ــك م ذل

يعتبــر اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ثالثيــًا أحــد الحلــول الواعــدة للقطــاع 
علــى  وجودتهــا  مناســيبها  وتحســين  الجوفيــة  الخزانــات  مــن  الضــخ  لتقليــل  الزراعــي 
المــدى الطويــل مــن خــالل تخفيــض تداخــل ميــاه البحــر فــي األحــواض الجوفيــة الســاحلية. 
أشــارت اإلحصائيــات إلــى أن عــدد محطــات الصــرف الصحــي فــي الســلطنة تقــدر بـــ )150( 
محطــة متفاوتــة مــن حيــث الســعة والطاقــة اإلنتاجيــة وموزعــة علــى مختلــف محافظــات 
الســلطنة، حيــث يبلــغ اإلنتــاج اليومــي الحالــي لهــذه المحطــات مــن الميــاه أكثــر مــن )100( 
ألــف متــر مكعــب، ويســتغل الجــزء األكبــر منــه ألغــراض التشــجير وري الحدائــق والمنتزهــات 

ومالعــب الجولــف وبعــض مؤسســات القطــاع الصناعــي. 

الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزارة  نفذتهــا  التــي  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  أثبتــت 
ــض   ــة بع ــي زراع ــا ف ــة ثالثي ــاه المعالج ــتخدام المي ــة اس ــرة )2004 – 2014م( إمكاني ــالل الفت خ
التقــاوي،  إلنتــاج  الحبــوب  ومحاصيــل  العلــف  النتــاج  الموســمية  العلفيــة  المحاصيــل 
مــن  المنتجــة  والمحاصيــل  المســتخدمة  المعالجــة  الميــاه  خلــو  ثبــوت  بعــد  وذلــك 
النشــاط الميكروبــي، وبقــاء تراكيــز المعــادن الثقيلــة ضمــن الحــدود اآلمنــة للمواصفــات 

العمانيــة.  القياســية 

تتوفــر لــدى الــوزارة مزرعــة مخصصــة لغــرض إجــراء الدراســات الحقليــة علــى اســتخدام ميــاه 
الصــرف الصحــي المعالجــة لــري مختلــف المحاصيــل الزراعيــة وتحديــد انتاجيتهــا وجودتهــا 

ودراســة إمكانيــة تراكــم الملوثــات الكيميائيــة والعضويــة علــى المــدى الطويــل.

برنامج استغالل املياه غ� التقليدية � ا�نتاج الزراعي  ٢-١-١٥
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كمــا تعمــل الــوزارة علــى تنفيــذ تجربــة إلســتخدام الميــاه المعالجــة فــي مــزارع إحــدى 
لــري بعــض المحاصيــل بعــد توصيــل الميــاه إليهــا  القــرى بمحافظــة جنــوب الباطنــة 
تمهيــداً لتعميمهــا فــي عــدد أكبــر مــن القــرى، إال أنــه يلــزم النظــر فــي موضــوع ارتفــاع  
تســعيرة الميــاه وكلفــة توصيــل شــبكة التمديــدات إلــى المــزارع. ومــن مصــادر الميــاه غيــر 
التقليديــة المتوفــرة فــي الســلطنة تلــك المصاحبــة النتــاج النفــط حيــث تنتــج كميــات 
كبيــرة مــن تلــك الميــاه إال أنهــا تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن المــواد الهيدروكربونيــة 

وغيرهــا. والكبريــت 

مــن المتوقــع أن يســاهم هــذا البرنامــج فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي اإلنتــاج الزراعــي ليــس 
فقــط للمحاصيــل العلفيــة وإنمــا المحاصيــل االقتصاديــة األخــرى التــي ســيتم إدراجهــا 
فــي البرامــج البحثيــة المســتقبلية مــن خــالل اســتغالل الميــاه غيــر التقليديــة المتاحــة فــي 

الســلطنة.

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- استغالل المياه غير التقليدية والمتاحة في  ا�نتاج,
   الزراعي وتخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.

- إجراء دراسات بحثية تنموية الستخدام المياه غير
   التقليدية في ا�نتاج الزراعي.

- توفير محاصيل غذائية وعلفية آمنة.

- زيادة ا�نتاجية لوحدة المساحة  والتوسع ا�فقي في
   ا�نتاج الزراعي.

- ضمان جودة المياه غير التقليدية �نتاج محاصيل ذات
    جدوى اقتصادية.

- خفض استنزاف المياه الجوفية العذبة.
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يعتبــر االســتزراع الســمكي مــن بيــن أهــم وأســرع القطاعــات المنتجــة للغــذاء فــي العالم، 
األســماك،  مــن  العالمــي  اإلنتــاج  مــن   %  40 نســبته  بمــا  2015م  عــام  خــالل  ســاهم  حيــث 
ــه  ــار إلي ــا أش ــب م ــام) 2030م( حس ــول ع ــى )62%( بحل ــل إل ــزداد لتص ــوف ت ــبة س ــذه النس وه
تقريــر البنــك الدولــي. كمــا تشــير البيانــات إلــى أن نصــف اإلنتــاج العالمــي مــن األســماك 

ــمكي. ــتزراع الس ــن اإلس ــج م ــر نات ــل البش ــن قب ــتهلك م والمس
 

والفاعلــة  الناجحــة  الحلــول  إيجــاد  إلــى  الســلطنة  فــي  الســمكي  اإلســتزراع  ويعمــل 
خاصــة  العصريــة   الحيــاة  متطلبــات  تواجــه  التــي  والمتغيــرات  الظــروف  لمواجهــة 
ــر المنــاخ  تلــك الظــروف البيئيــة التــي جعلــت الثــروة الســمكية فــي عمــان مهــددة بتغي
وبالصيــد الجائــر، وبالتالــي تراجــع اإلنتــاج مــن المصائــد التقليديــة لبعــض األنــواع. ومــن 
هــذا المنطلــق فقــد بــدأ اإلســتزراع فــي الســلطنة بشــكل تجــارى عــام )2003 م( بإنتــاج بلــغ   
)352 طــن( ووصــل أعلــى إنتــاج إلــى 516 طــن فــي عــام) 2004 م(. وخــالل عــام) 2015م( 

بلغــت كميــة اإلنتــاج مــن األســماك المســتزرعة فــي الســلطنة )170 طــن(.
 

برنامج تنمية وتطوير االستزراع السمكي  ٢-١-١٦
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وتســاهم تنميــة وتطويــر االســتزراع الســمكي فــي تعزيــز وضمان توفــر مصــادر غذائية آمنة 
مــن الناحيــة الصحيــة وبعيــداً عــن العوامــل الســلبية والصعوبــات التــي تهــدد عمليــات 
الصيــد البحــري، وتدعــم اإلقتصــاد الوطنــي عــن طريــق الحــد مــن اإلســتيراد وصــواًل إلــى 
اإلكتفــاء الذاتــي مــن هــذا المنتــج، إضافــة إلــى تصديــر الفائــض عــن احتياجــات الســلطنة 
تعزيــزاً لتعــدد الدخــل الوطنــي غيــر النفطــي، وتوفيــر فــرص عمــل لشــريحة كبيــرة مــن 

ــة. ــاءات الوطني الكف

ومــع حلــول) 2020م( فــإن الســلطنة تأمــل أن يكــون حجــم الناتــج مــن االســتزراع الســمكي 
قريبــًا مــن اإلنتــاج الســمكي مــن المصائــد الطبيعيــة. إن أداة تحقيــق هــذا الهــدف هــو 
القطــاع الخــاص العمانــي مــن خــالل مــده بالمعلومــات العلميــة التــي تســاعده فــي 
ــاج. ــالت اإلنت ــر مدخ ــم وتوفي ــه والدع ــة ل ــورة الفني ــم المش ــتزراع وتقدي ــاريع اإلس ــذ مش تنفي

ا�هـــداف

النتائج
 المتوقعة

- نمو وتطوير نشاط االستزراع السمكي في السلطنة
   عن طريق تقديم الدعم الفني لمشاريع ا�ستزراع.  

- إنتاج ا�سماك بجودة وكمية عالية وبالحجم التسويقي
   المطلوب وإمكانية توافره طوال العام.

- المساهمة في تعزيز الناتج المحلي ا�جمالي.
- تقليل الضغط على المصائد الطبيعية وضمان

   استدامتها.

- المساهمة  في تحقيق ا�من الغذائي في السلطنة.
- توفير أسماك صحية و ذات جودة عالية. 

- رفع العائد ا�قتصادي عن طريق الحد من استيراد
   ا�سماك وتصدير الفائض منها الى السوق ا�قليمي

   والعالمي.
- توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الكفاءات الوطنية.
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لــدى ســلطنة عمــان مزيــج غنــي مــن الثــروة الســمكية ويتــراوح هــذا المزيــج بيــن الثــروة 
الســمكية البحريــة ذات القيمــة العاليــة إلــى المخازيــن الســمكية المتداخلــة منخفضــة 
القيمــة مثــل أســماك الفنــار إلــى مزيــج معقــد مــن مخــزون األســماك القاعيــة ومخــزون 
األســماك البحريــة التــي يتــم صيدهــا محليــًا، وتمــارس اعــداد كبيــرة مــن العمانييــن مهنــة 
الصيــد نتيجــة وجــود ســواحل تزيــد أطوالهــا عــن ) 3165 كــم (، حيــث بلــغ عــدد الصياديــن 
المســجلين )46665 صيــاد(. وتتــم عمليــات الصيــد باســتخدام قــوارب صغيــرة معتمــدة 
علــى معــدات تقليديــة. وتوضــح المســوحات الســمكية وجــود مخــزون ســمكي فــي بحــر 
العــرب مــن األســماك القاعيــة يقــدر بحوالــي )327390( طنــا مــن الكتلــة الحيــة، وتبلــغ 
الكميــة القابلــة لالســتغالل )95116( طــن والمســتغل منهــا )68220( طــن فــي عــام 2015م، 
باإلضافــة الــى وجــود مخــزون ألســماك الســطح الصغيــرة يقــدر بحوالــي )1926198( طنــا 
كتلــة حيــة وتبلــغ الكميــة القابلــة لالســتغالل )996640 ( طنــا والمســتغل منهــا )110613( 
طنــا فــي عــام 2015م.  كمــا تشــير المســوحات إلــى وجــود مخــزون مــن أســماك الفنــار 
يبلــغ )1310000( طنــا فــي بحــر العــرب و)4019335( فــي بحــر عمــان قابلــة لالســتغالل فــي إنتــاج 

األعــالف والزيــوت.

لــذا تعتبــر البحــوث الســمكية مــن الجوانــب األساســية التــي تقــوم بــدور محــوري فــي 
دراســة المخزونــات الســمكية وتتبــع ديناميكيتهــا فــي البيئــات البحريــة التــي تتعــرض 
للتغيــرات بشــكل مســتمر. وتخضــع المخزونــات الســمكية إلــى تداخــالت متنوعــة منهــا 
طبيعيــة وبيئيــة وأخــرى ناتجــة عــن تأثيــر االنســان، وتظهــر أهميــة البحــوث فــي تطويــر 
األســاليب والنمــاذج الرياضيــة الدقيقــة والمناســبة لــكل حالــة علــى حــدة. وتأتــي مرحلــة 
جمــع البيانــات عــن طريــق مســوحات بحثيــة ليتــم اســتخدامها لتقييــم حالــة وديناميكيــة 
المخزونــات الســمكية وبلــورة توصيــات تســتخدم فــي إطار خطــط إدارة الموارد الســمكية 

للمحافظــة عليهــا وديموميتهــا.

كمــا تتعــرض المخزونــات الســمكية إلــى االســتغالل المفــرط والــذي يــؤدي إلــى تدهــور 
ووضــع  تحديــد  إلــى  البرنامــج  هــذا  يهــدف  لــذا  مردوديتهــا،  وضعــف  الســمكية  حالتهــا 
علــى  المفــرط  االســتغالل  عوامــل  تأثيــر  تقلــل  أن  شــأنها  مــن  التــي  الالزمــة  اإلجــراءات 

اإلنتاجيــة. قدراتهــا 

ويشــمل هــذا البرنامــج تنفيــذ عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا وإصــدار تقاريــر دوريــة علــى 
حالــة المخزونــات الســمكية ذات القيمــة التجاريــة العاليــة أو ذات أهميــة بيولوجيــة أو 

بيئيــة، كمــا يتضمــن هــذا البرنامــج انتقــاء واعتمــاد معــدات الصيــد ومواصفاتهــا.

برنامج تتبع حركة اخملزونات السمكية الستدامة املوارد السمكية  ٢-١-١٧
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وتســاهم هــذه التقاريــر الدوريــة في تطوير المعرفــة واإلدراك لحركة المخزونات الســمكية 
ووضــع مخططــات اإلدارة علــى أســس علميــة ســليمة وهادفــة تســاهم بصفــة فعالــة فــي 
إدارة المــوارد الســمكية لضمــان اســتدامتها والرفــع مــن إنتاجيتهــا مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 
الجوانــب اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئيــة التــي يتــم فيهــا اســتغالل هــذه المــوارد مــع 

وضــع اطــار شــامل لمراقبــة عمليــات اإلنتــاج.

ا�هـــداف

- تتبع وتقييم حالة المخزونات وأثر ا�جراءات
   على حالتها.

- بلورة توصيات �دارة المخزونات السمكية.
- ايجاد قاعدة بيانات عن حالة المخزونات السمكية.

- استدامة الموارد السمكية.
- ضمان التوازن بين حالة المخزون السمكي ومستوى

   انتاجيته.
- ا�دارة الرشيدة والمسؤولة للموارد السمكية.

- توعية وإرشاد اصحاب المصلحة بأهمية
    االستغالل ا�مثل للموارد السمكية.

- اصدار تقارير دورية عن بعض المخزونات السمكية.
- وضع خطط وبرامج إدارة المخزونات تغطي الجوانب

   الالزمة للصيد المسؤول والرشيد وذلك من خالل
   استخدام التقنيات المناسبة.

- تقييم أثار ا�جراءات بعد تنفيذها وإصدار توصيات
   لمراجعتها.

- تحديد جهد الصيد ا�مثل على المخزونات السمكية.
- تحديد مواسم الصيد لنوع معين أو منطقة معينة.
- رفع  ا�نتاج من المخازين السمكية بشكل مستدام

   وبصفة طويلة المدى.
- وضع إطار رقابي خاص بكل مخزون وقابل للتنفيذ.

- مساهمة أصحاب المصلحة في االستغالل ا�مثل
   واستدامة الموارد السمكية.

النتائج
 المتوقعة
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التمويل  2-2 

يعــد التمويــل أحــد العناصــر األساســية الكفيلة بتعزيــز األداء المؤسســي وترجمة األهداف 
العامــة إلــى نتائــج عمليــة فــي الميــدان وإلــى تنويــع الفعاليــات وبنــاء القــدرات وبالتالــي 
ــادي للصنــدوق حتــى عــام )2040م(، وكقاعــدة  ــراز الــدور الري ــر األنشــطة والمهــام وإب تطوي
عامــة فــإن تنويــع المصــادر التمويليــة للصنــدوق ســوف تنعكــس بالنتيجــة علــى زيــادة 
العوائــد الماليــة الســنوية، وتحقيــق المزيــد مــن االنجــازات وقصــص النجــاح، وتوفيــر مرونــة 

أكثــر فــي اتخــاذ القــرارات. 

مساهمة 
الحكومة

مركز 
الدراسات

 ا	ستشارية

المنح 
والمساعدات

 المالية

 ا	ستفادة من 
حقوق الملكية

 وا�صول الوراثية
 ل�غراض التجارية

توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية في العمل االستشاري للقطاعات الثالثة

تقديم استشارات نوعية تساهم في التنمية المستدامة

المساهمة في توفير موارد مالية إضافية للصندوق

 مصادر التمويل 
 

أهداف 
المركز 

مصادر أخرى
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تعزيز مساهمة الحكومة:  1-2-2
تعتبــر مســاهمة الحكومــة المصــدر الرئيســي للمــوارد الماليــة للصنــدوق وتشــكل مــا 
الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة  المحلــي لقطــاع  القيمــة اإلجماليــة لإلنتــاج  مــن   )%1( نســبته 
والســمكية للســنة الماليــة الســابقة، وتســدد قبــل بدايــة الســنة الماليــة بإيداعهــا فــي 
حســاب الصنــدوق بالمصــرف علــى أن يعــاد النظــر مــن وقــت آلخــر فــي مقــدار النســبة 

حســب حاجــة الصنــدوق بموجــب قــرار مــن مجلــس الــوزراء.

إن زيــادة االســتثمار فــي مشــاريع زراعيــة وحيوانيــة وســمكية مرتبطــة بمنظومــة األمــن 
زيــادة  وبالتالــي  المحلــي،  للناتــج  اإلجماليــة  القيمــة  رفــع  فــي  سيســاهم  الغذائــي 

الصنــدوق. لتمويــل  الحكومــة  مســاهمة  ضمــن  المتاحــة  الماليــة  المخصصــات 

2-2-2  تنويع مصادر تمويل الصندوق:
تتطلــب اســتراتيجية الصنــدوق )2040م( إيجــاد مصــادر تمويليــة إضافيــة مســتدامة وذلــك 
مــن خــالل تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للدراســات والمشــاريع ، وتفعيــل الشــراكة مــع 
الجهــات التمويليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص المرتبطــة بالقطاعــات الثالثــة وتفعيــل 

تحصيــل الرســوم ضمــن أهــداف وسياســات عمــل الصنــدوق وذلــك مــن خــالل:

2-2-2-1  مركز الدراسات االستشارية :
إن مــا تحقــق مــن مشــاريع ممولــة مــن قبــل الصنــدوق خــالل المــدة الماضيــة ســاهم فــي 
ايجــاد مخرجــات علميــة تطبيقيــة تــم نقــل وتبنــى الكثيــر منهــا لــدى الفئــات المســتهدفة، 
ولضمــان اســتدامتها، فــإن المرحلــة القادمة للصندوق تتطلب اســتحداث مركز للدراســات 

االستشــارية ليكــون رافــدا لبرامــج ومشــاريع التنميــة المســتدامة بالســلطنة.

2-2-2-2  المنح والمساعدات المالية:
ويشــمل االســتفادة مــن المنــح التــي تقدمهــا المؤسســات المعنيــة لتمويــل مشــاريع 

تنمويــة مشــتركة مســتدامة ضمــن منظومــة األمــن الغذائــي.

2-2-2-3  االستفادة من حقوق الملكية واألصول الوراثية لألغراض التجارية:
ــول  ــام باألص ــة واالهتم ــة الفكري ــوق الملكي ــة  بحق ــطة المرتبط ــل األنش ــن تفعي ويتضم
الوراثيــة المتاحــة فــي الســلطنة لألغــراض التجاريــة وبالتنســيق مــع المؤسســات العالميــة 

المتخصصــة  وذلــك مــن خــالل :

تحصيــل المقابــل المالــي الســتغالل التطبيقــات العمليــة التــي قــام بهــا الصنــدوق 
علــى الملكيــة الفكريــة فــي المشــاريع الرائــدة.

تحصيل العوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل البرامج التنموية.
دراسة امكانية االستثمار في مشروعات تؤمن ايرادات اضافية مضمونة ومجزية.
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 2-3  منهجية العمل

2-2-3 منهجية العمل باإلدارة التنفيذية:
2-2-3-1  الهيكل التنظيمي: 

التنظيمــي  والهيــكل  المالــي واإلداري  النظــام  الصنــدوق بوضــع  إدارة  يعنــى مجلــس 
التنظيمــي  الهيــكل  وتطويــر  بمراجعــة  والتوجيــه  بالصنــدوق،  الخاصــة  والمســميات 
يســتمر  المرحلــة  هــذه  خــالل  االســتراتيجية  ولتطبيــق  العمــل،  لحاجــة  وفقــًا  للصنــدوق 

التاليــة: باألقســام  العمــل 

الفني )يشمل التقويم والمتابعة(
اإلداري )يشمل الموارد البشرية واالرشيف( 

المالي )يشمل االيرادات والمصروفات والمشتريات(

وفيمــا يختــص بقســم المشــتريات والعقــود يقتــرح دمجــه مــع القســم المالــي، علــى أن 
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بدراســة مقتــرح اســتحداث مركــز الدراســات االستشــارية وقســم 

االعــالم وعــرض المقتــرح علــى مجلــس اإلدارة للبــت فــي ذلــك.

2-2-3-2  المشاريع الممولة:
ــا  ــة وضبطه ــات التمويلي ــهولة العملي ــذ وس ــة التنفي ــار  جه ــس اختي ــمولية أس ــوح وش إن وض
بإطــار زمنــي ملــزم لجميــع األطــراف يســاهم فــي نجــاح مهمــة الصنــدوق وتحقيــق أهدافــه، كمــا 
أن تنويــع وتعــدد شــركاء التنفيــذ يتيــح مجــااًل أوســع للتنافــس بينهــم واختيــار األفضــل واألنســب.

منهجية العمل
با�دارة التنفيذية

 الهيكل التنظيمي

المشاريع الممولة

مرحلة تقديم الطلبات

مرحلة تقييم الطلبات

 مرحلة إجراءات اعتماد تمويل المشاريع

مرحلة تنفيذ المشروع
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مرحلة تقديم الطلبات:
يتم تقديم طلب التمويل الكترونيًا، حسب النموذج المعتمد من قبل الصندوق.

ــًا  ــدوق دوري ــا الصن ــي يعلنه ــات الت ــم واألولوي ــر التقوي ــل ومعايي ــروط التموي ــاة ش مراع
ــاريع. ــار المش الختي

تحديد وإعالن مواعيد تقديم الطلبات لتكون على فترتين خالل السنة .

مرحلة تقييم الطلبات:
إجــراء فــرز  أولــي للطلبــات )المقترحــات الــواردة( واســتبعاد تلــك التــي ال تســتوفي 

شــروط ومعاييــر اختيــار المشــاريع وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية الصنــدوق.
واألولويــات  التقويــم  ومعاييــر  التمويــل  شــروط  مــع  المشــروع  توافــق  مــدى  دراســة 
المعلنــة، والتأكــد مــن تطبيــق مؤشــرات كميــة قابلــة للقيــاس علــى أهــداف المشــروع، 
مكوناتــه وبرنامجــه الزمنــي، و ميزانيتــه، والمعــدات واألجهــزة والمســتلزمات، وبرامــج 
والمنجــزات  النتائــج  وطبيعــة  والشــركاء  والمتابعــة،  التنفيــذ  فريــق  و  القــدرات  بنــاء 
المتوقعــة وأثرهــا االقتصــادي و االجتماعــي والبيئــي، ومســاهمة المجتمــع المحلــي، 

ومتطلبــات اإلســتدامة.
االســتعانة بمحكميــن خارجييــن للمســاعدة - فــي حالــة تطلــب األمــر ذلــك - فــي 

المقتــرح. تقييــم 
إخطار الجهة الطالبة للتمويل بالمالحظات لألخذ بها.

عرض إستمارة طلب التمويل النهائية على المجلس لالعتماد.

مرحلة إجراءات اعتماد تمويل المشاريع:
التأكد من مراعاة شروط التمويل ومعايير التقييم واألولويات المعلنة.

رئيســية معتمــدة  أداء  المشــروع بموجــب مؤشــرات  أهــداف  تقييــم كيفيــة تحقيــق 
للقيــاس. قابلــة 

الجهــة  وإخطــار  والتعاقــد  االعتمــاد،  إجــراءات  باســتكمال  التنفيذيــة  اإلدارة  تقــوم 
المشــروع. تنفيــذ  فــي  العمــل  ببــدء  الطالبــة 

مرحلة تنفيذ المشروع:
تلتــزم الجهــة المنفــذة بتفاصيــل المشــروع حســب وثيقــة طلــب التمويــل المعتمــدة 

مــن  قبــل مجلــس اإلدارة.
فــي  العمــل  تقــدم ســير  مــدى  عــن  فنيــة وماليــة  تقاريــر دوريــة  التنفيــذ  تقــدم جهــة 
المشــروع وفقــًا للخطــة الزمنيــة المعتمــدة، وتخطــر إدارة الصنــدوق عــن وجــود أي تغييــر 

ــروع. ــطة المش ــة قــد تطــرأ علــى أنش فــي الخطــة المقدم
قيــام اإلدارة التنفيذيــة بزيــارات ميدانيــة للمشــاريع المنفــذة للتأكــد مــن ســير العمــل 

وفــق الخطــة الزمنيــة المعتمــدة.
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 2-4  الشركاء

اســتطاع الصنــدوق خــالل الفتــرة الماضيــة العمــل مــع شــركاء ذوي خبــرة وكفــاءة عاليــة 
فــي تنفيــذ المشــاريع التــي ســاهمت فــي تنميــة القطاعــات الثالثــة، واســتفاد مــن نتائجها 
عــدد كبيــر مــن مختلــف شــرائح المجتمــع فــي محافظــات الســلطنة. ولغــرض اســتدامة 

وتطويــر هــذا النهــج فــإن هــذه االســتراتيجية تتضمــن المبــادئ اآلتيــة:

الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  يضمــن  وبمــا  والمؤسســات  األفــراد  تشــمل  الشــراكة 
تطبيقاتهــا. مــن  والعوائــد 

تبنــي األفــكار والممارســات ذات القيمــة العاليــة واألثــر الفعــال، وخاصــة االبتكاريــة ذات 
التأثيــر المباشــر فــي التنميــة المســتدامة.

تنظيم العالقة التشاركية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق. 
توظيف الخبرات الفنية العمانية في مجاالت البحث والتنمية للقطاعات الثالثة.

شركاء التمويل  1-4-2
يســعى الصنــدوق الســتقطاب مؤسســات تمويليــة ذات األهــداف المشــتركة فــي تحقيــق 
التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية، ســواء مــن داخــل الســلطنة أو خارجهــا. ويمكــن 
أن تســاهم تلــك المؤسســات فــي التمويــل الكلــي أو الجزئــي للمشــاريع ذات االهتمــام 
المشــترك وضمــان الشــفافية فــي متابعــة تنفيــذ وتقييــم نتائــج المشــروع للتأكــد مــن 

تحقيــق األهــداف والنتائــج التنمويــة المســتهدفة.

2-4-2  شركاء التخطيط والتنفيذ
الجهــات  باختيــار  الصنــدوق  التنفيــذ، يســتمر  العمــل ونوعيــة  االرتقــاء بكفــاءة  لغــرض 

التنمويــة. والبرامــج  المشــاريع  وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  لالشــتراك  المؤهلــة 

الشركاء

شركاء التمويل

شركاء التخطيط والتنفيذ

الشركاء المحتملون

شركاء متابعة وتقويم
أداء المشاريع 

من داخل السلطنة

من خارج السلطنة

أي جهة أخرى يقررها
مجلس ا�دارة 
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المجــال ألصحــاب المواضيــع االبتكاريــة، والمشــاريع واألفــكار  يســعى الصنــدوق لفتــح 
الرائــدة، وذات النوعيــة المتميــزة التــي تســاهم فــي التنميــة المســتدامة بشــكل مباشــر، 
والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  مــن  للمؤسســات  واضحــة  أفضليــة  تكــون  أن  علــى 
مــن  وغيرهــم  والصياديــن  الحيوانيــة  الثــروة  ومربــي  المزارعيــن  وجمعيــات  العمانييــن 

العامليــن فــي األنشــطة األخــرى المرتبطــة بالقطاعــات الثالثــة.

2-4- 3  شركاء متابعة وتقويم أداء المشاريع
يســتمر الصنــدوق فــي تعاونــه وشــراكته مــع المؤسســات المحليــة والدوليــة الســتقطاب 
تنفيــذ  لمتابعــة  المناســبة  العمــل  وآليــات  الناجحــة  والتجــارب  الكفــاءة  ذات  الخبــرات 
المشــاريع التــي يمولهــا وتقويــم نتائجهــا وآثارهــا الفنيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لتحقيــق 
األهــداف المخططــة لتلــك المشــاريع وبالتالــي تحقيــق أهــداف الصنــدوق فــي التنميــة 

المســتدامة.
يعمــل الصنــدوق علــى إثــراء هــذا التعــاون وتوســيع دائــرة الشــراكة مــن خــالل تمثيــل 
المنتفعيــن أنفســهم أو مــن يمثلهــم فــي مراحــل متابعــة وتقويــم المشــاريع، باإلضافــة 

إلــى شــركاء التمويــل إن وجــدوا.

2-4- 4  الشركاء المحتملون
2-4-4-1 من داخل السلطنة:

وزارة الزراعة والثروة السمكية، مجلس البحث العلمي، الوزارات والهيئات

الجامعات والكليات .
المنتفعون من مشاريع الصندوق ونتائجها.

الجمعيــات والمؤسســات التــي ينضــوي تحتهــا النشــطون اقتصاديــا، والمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة )فــي القطاعــات الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية( والمرخصــة 

مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ذات االختصــاص.
مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي والشــخصيات االعتباريــة 

والمؤسســات اإلعالميــة.

2-4-4-2 من خارج السلطنة:
المنظمــات العربيــة والدوليــة ذات الخبــرة المتميــزة واألهــداف المشــتركة، خاصــة تلــك 

التــي تســاهم الســلطنة فــي عضويتهــا أو تمويلهــا.
الشركات والمؤسسات  االستشارية والمنتجة للتقانة.

بأهــداف  الصلــة  ذات  والدوليــة  العربيــة  والتنمويــة  البحثيــة  والمعاهــد  المراكــز 
الصنــدوق. عمــل  وسياســات 

2-4-4-3  جهات أخرى يقررها مجلس اإلدارة.

والمؤسسات الحكومية.
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 2-5  اإلستدامة

يعمــل الصنــدوق علــى المســاهمة فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة فــي القطاعــات الثالثــة 
مــن خــالل المشــاريع التــي يمولهــا فــي مختلــف محافظــات الســلطنة، وذلــك بالتعــاون 
مــع الشــركاء المنفذيــن للمشــاريع أو المنتفعيــن منهــا وغيرهــم مــن أصحــاب العالقة، مع 
مراعــاة العوامــل الداعمــة الســتدامته، والتــي تركــز علــى إمكاناتــه وأدائــه المالــي وآليــات 
عملــه، والمــوارد الماليــة والــكادر الوظيفــي والمقــر والتقنيــة، باإلضافــة إلــى مســاهمته 
فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة واالســتغالل األمثــل لهــا ودعــم المجتمعــات المحليــة، ومــن 

العوامــل الداعمــة الســتدامة الصنــدوق اآلتــي:

أولويات التمويل  1-5-2
إن مــن األهميــة تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى وضــع أولويــات تمويــل المشــاريع ذات الميــزة 
مجــاالت  تنويــع  مراعــاة  مــع  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  واألهميــة  والتنافســية  النســبية 
التمويــل وتوســيع شــريحة المســتفيدين بمــا يعــزز  رفــع قيمــة الناتــج اإلجمالــي المحلــي.

  
2-5-2  إدارة الموارد المالية للصندوق

يعمــل الصنــدوق علــى رفــع كفــاءة اســتغالل المــوارد الماليــة المتاحــة لــه، ومــن أهمهــا 
االعتمــادات التــي تخصصهــا الدولــة بواقــع )1%( مــن القيمــة اإلجماليــة لإلنتــاج المحلــي 
لقطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية، بمــا فــي ذلــك حســن اســتثمار األصــول 
واألمــوال المخصصــة للمشــاريع التنمويــة. ونظــرا لتوســع أنشــطة الصنــدوق، فــإن هنــاك 
حاجــة  إلــى إيجــاد مصــادر تمويليــة جديــدة وتعزيز إيــرادات ومســاهمات المشــاريع التي يتم 
تمويلهــا مــن قبــل الصنــدوق، وتبنــي مشــاريع تنمويــة ذات تمويــل مشــترك مــع الجهــات 

المعنيــة، وتســاهم فــي إيجــاد فــرص عمــل وتحقيــق قيمــة مضافــة للمنتــج المحلــي.

   ا�ستدامة

أولويات التمويل

إدارة الموارد المالية للصندوق

الكادر الوظيفي

استقاللية الصندوق

أهمية المشاريع المقدمة من قبل الشركاء

 محاكاة المؤسسات ا�قليمية والدولية
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2-5- 3  الكادر الوظيفي
مــن الضــروري اســتمرار بنــاء قــدرات الموظفيــن بــاإلدارة التنفيذيــة بشــكل خــاص، إضافــة 
الــى العامليــن علــى تنفيــذ المشــاريع ومــن فــي حكمهــم، بزيــادة مهاراتهــم ومؤهالتهــم 
وحلقــات  التخصصيــة  التدريبيــة  كالــدورات  النوعيــة  البرامــج  خــالل  مــن  الخبــرة  وتراكــم 
العمــل والــورش والمؤتمــرات والدراســات واإلطــالع الميدانــي، مــع مراعــاة التــوازن بيــن 
الشــهادات العليــا والتدريــب العملــي النوعــي الموجــه لحاجــة العمــل، وكذلــك ربــط 
التقويــم الســنوي للشــخص باإلنجــاز  وكفايــة أدائــه. كذلــك يهتــم الصنــدوق ببنــاء قــدرات 
الشــركاء مــن المنتفعيــن مــن نشــاطاته ومشــاريعه بمــا فيهــم المزارعيــن ومربــي الثــروة 

الحيوانيــة والصياديــن وغيرهــم مــن المتعامليــن بالقطاعــات المعنيــة.

2-5-4  استقاللية الصندوق
نظــرا لتمتــع الصنــدوق بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري والمالــي، فــإن هنــاك 
حاجــة إلــى وجــود مقــر مســتقل للصنــدوق، لتحقيــق رســالته وأهدافــه ودوره فــي التنميــة 

الزراعيــة والســمكية فــي البــالد.

2-5-5  أهمية المشاريع المقدمة من قبل الشركاء
يركــز الصنــدوق فــي منظومــة عملــه مــع الشــركاء علــى القضايــا التــي تعالجها المشــاريع 
التنمويــة وأثرهــا فــي تعزيــز االســتدامة. وتتنــاول وثيقــة هــذه االســتراتيجية ســبعة عشــر 
برنامجــًا تنمويــًا روعــي فــي إعدادهــا أهميــة اإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة الزراعيــة 
والثــروة الحيوانيــة والســمكية لضمــان  حفظهــا وصيانتهــا وحســن اســتغاللها لتعظيــم 
مســاهمتها فــي األمــن الغذائــي. الجديــر بالذكــر أهميــة العمــل مــع الشــركاء فــي تنفيــذ 
بعــض المشــاريع المرتبطــة بالحفــاظ علــى الموروثــات العمانيــة مــن األنــواع واألصنــاف 
المجتمعــات  ودعــم  المنــاخ،  وتغيــر  الميــاه،  وقضايــا  العاليــة،  االقتصاديــة  القيمــة  ذات 

المحليــة، بمــا يســاهم فــي تعزيــز فــرص العمــل للشــباب العمانــي.
 

محاكاة المؤسسات اإلقليمية والدولية  6-5-2
يعتبــر الصنــدوق مؤسســة تنمويــة عمانيــة رائــدة لتمويــل المشــاريع التنمويــة الزراعيــة 
ــخة،  ــار راس ــة وآث ــرة الماضي ــالل الفت ــة خ ــج ملموس ــق نتائ ــد حق ــمكية. وق ــة والس والحيواني
والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة  المعاييــر  مــن  العديــد  وتطبيــق  تبنــي  االعتبــار  فــي  آخــذاً 
فــي منهجيــة عمــل الصنــدوق، إال أنــه وبهــدف التطويــر، فــإن هنــاك فــرص لالســتمرار فــي 
محــاكاة التجــارب وقصــص النجــاح للمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي هــذا 
المجــال، مــع التركيــز علــى قضايــا الشــفافية والشــمولية وتمكيــن المــرأة، ودعــم الشــباب، 

وصــون البيئــة ودعــم المجتمعــات المحليــة.
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 2-6  المتابعة والتقييم

يختــص المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بمتابعــة وتقييــم أعمــال الصنــدوق والعمــل علــى 
تطويرهــا واالرتقــاء بهــا، وترقيــة األداء ونظــم الجــودة. ويقــوم مجلــس اإلدارة بمتابعــة 
تنفيــذ االســتراتيجية ومراجعتهــا مــن خــالل لجنــة مختصــة، بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ورســالة 
والنتائــج  وأهدافهــا  فيهــا  الــواردة  والبرامــج  االســتراتيجية  ومحــاور  وأهدافــه  الصنــدوق 
تواجــه  قــد  التــي  المتغيــرات  مراعــاة  مــع  محــدد،  زمنــي  إطــار  وفــق  منهــا  المتوقعــة 

تنفيذهــا والتفاعــل معهــا.

وقابلــة   ، محــددة  أساســية  أداء  مؤشــرات  االســتراتيجية  لمحــاور  يكــون  أن  ينبغــي 
صلــة  ذات  تكــون  وأن  تحقيقهــا،  ويمكــن  المتوقعــة  بالنتائــج  ومرتبطــة  للقيــاس 

زمنيــًا. ومؤطــرة  المعلومــات  ألغــراض  ومفيــدة  متوافقــة 

يتــم وضــع مؤشــرات أداء أساســية لــكل محــور اســتراتيجي أو مجموعــة محــاور مشــتركة 
وفــق إطــار زمنــي محــدد. ويراعــى وضع مؤشــرات األداء لــكل برنامج أو للبرامــج مجتمعة، 
وكذلــك علــى مســتوى المشــاريع ضمــن الفتــرة الزمنيــة المعتمــدة لــكل مشــروع، 

لضمــان وجــود أداة قيــاس تســاهم فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة.
 

وتماشــيا مــع إســتراتيجيتي القطاعيــن الزراعــي والســمكي حتــى عــام )2040م(، فــإن 
اســتراتيجية الصنــدوق تتوافــق معهمــا آخــذة فــي االعتبــار رؤيــة الصنــدوق ومحدداتــه 
وطبيعــة إيراداتــه الســنوية وتوافــق المــوارد الماليــة مــع االلتزامــات لضمــان اســتدامته.

يجــب التأكــد مــن وجــود فرضيــات موضوعيــة وحســاب للمخاطــر المرتبطــة بالمؤشــر/ 
المؤشــرات لترقيــة األداء.
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هــو  األساســية  األداء  مؤشــرات  لوضــع  الصنــدوق  منــه  ينطلــق  الــذي  األســاس  إن 
ومنهــا: عليهــا  البنــاء  يجــب  والتــي  تأسيســه  منــذ  حققهــا  التــي  اإلنجــازات 

درجة  شمولية التوزيع الجغرافي
 للمشاريع على مستوى محافظات

 السلطنة 

عدد المنتفعين بشكل مباشر
 من نتائج المشاريع التي يمولها

 الصندوق
١٢

الوظائف الجديدة التي تم توفيرهاتوظيف التقنيات الحديثة
٦ للعمانيين ٥

أولويات التحديات التي تواجه
درجة كفاءة اتخاذ القرار بالتمويل القطاعات الثالثة ٣٤

مستوى االلتزام بمواضيع البرامج
 المعتمدة

التميز واالبتكار ٨ ٧

المساهمة في تعزيز الموارد بناء القدرات البشرية
المالية للصندوق ٩١٠
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فريــق إعداد اإلستراتيـجيـة

 الدكتور/ خليفة بن سالم الكيومي

مستشار البحوث الزراعية بمكتب
 وكيل وزارة الزراعة والثروة 

السمكية للزراعة

سعادة الدكتور
 أحمد بن ناصر بن عبدا� البكري

وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق 

  رئيس الفريق

 الدكتورة/ لبنى بنت حمود الخروصية

مدير  عام البحوث السمكية 
بوزارة الزراعة والثروة السمكية 

الدكتور/ نشوان عبدالوهاب عبد الرزاق

خبير اقتصاد زراعي بصندوق
 التنمية الزراعية والسمكية 

الدكتور/ نوفل رشيد حميد

مستشار سياسات زراعية واستثمارية
بوزارة الزراعة والثروة السمكية 

الفاضلة/ حليمة بنت راشد الزرعية

اخصائي مشاريع زراعية بصندوق
التنمية الزراعية والسمكية 

الدكتور / محمد بن خلف الناعبي

مدير المكتب الفني بمكتب  وكيل
 وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة 

المراجعة اللغوية

الدكتور/ يوسف بن محمد الرئيسي

مدير مركز بحوث النخيل بالمديرية
العامة للبحوث الزراعية والحيوانية 

بوزارة الزراعة والثروة السمكية 

المهندس/ يعقوب بن خلفان البوسعيدي

 مدير عام التسويق السمكي 
بوزارة الزراعة والثروة السمكية

(مدير ا�دارة التنفيذية للصندوق للفترة
٩ مايو ٢٠١٣ - ٣١ أكتوبر ٢٠١٦)

المهندس/ عاصم بن طالب الزدجالي

مدير ا�دارة التنفيذية للصندوق 
( بدء¢ من ١ نوفمبر ٢٠١٦ )






