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 يعمل صندوق التنمية الزراعية والسمكية ضمن  رؤية عمان ٢٠٤٠م، لتصل بـعمان إلى مصاف الدول

 المـتقـدمة متــسّلحًةً بالمــعرفة واالبتــكار والمــــوقــع الجغــرافــي المتميز، والمــوارد الطبيعية

 المتـعددة، واالقتصاد المتنوع والمسـتديم مالي�، وذلك ضــمن أطــر التشريع والحـوكـمة، ولقد دأب

 صندوق التنمية الزراعية والسمكية منذ تأسيسه على النهوض بقطاعي الزراعة (النباتي

 والحيواني) والقطاع السمكي، وذلك بتمويل مشاريع بحثية وتنموية بدَء باªنتاج والتصنيع وانتهاًء

 بمراحل تقصي وتحليل المنتجات ومسببات ا²مراض؛ ليسـاهم ويشـارك فـي رفـد الــنــاتج المحــلي

االجمالي، ويحقق نسب عاليًة من االكتفاء الـذاتي، ويـدعم منـظومة االمــن الــغـــذائي بالســلطـنة.

ن

 وبالرجوع للبيانات الصادرة من  المركـز الــوطني ل½حــصــاء والمعلــومــات يتبين وجود مـــؤشـــرات

 اقتصادية ايجابية متعلقة بالقطاعين الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) والسمكي، ومــن أبــرزهـا

 معدل نمو قيمة الناتج المحلي للقطاع بنحو (٦٫١٪) في عام ٢٠١٩م، كما بلغت مساهمة القطاع في

 اجـمــالي ا²نشــطـــة غير النفطية (٣٫٣٧٪)، و (٢٫٤٪) كمساهمة في الناتج المحلي االجمالي، كــمـا

 ارتـــفــعـــت الـــصـــادرات السلعية من المنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحــية

 خــالل الــعـــام ٢٠١٩م بنـحـو (١٨٫٣٪) مقارنًة بعام ٢٠١٧م، وارتفعت الصادرات السمكية بين العامين

 ٢٠١٧ و٢٠١٩م بنسبة (٢٠٤٪)، كــمـا زاد اجمالي االنتاج السمكي خالل نفس الفترة بنسبة (٦٧٪)، وارتفع

 انتاج التمور بنسبة (٤٫٥٪) وكــمية العسل المنتجة بنسبة (٢٧٪)، كما زادت المساحات واالنتاج

 للخـضــروات والفـــواكـــه والمحــاصـــيــل العلفية المعمرة والمحاصيل الحقلية، وزاد االنتاج المحلي

من اللـــحوم الحمراء وا²لبان الطـــازجـــة ولحوم الدواجن وبيض المائدة.م

 وعلى امتداد فترات عمل الصندوق السابقة، والتي أسـهــمـت في إكـســـابه الكــثير مـن الــمهــارات

 والخبرات لالرتقاء بآلية عمل الصندوق ومواكبة رؤية الصندوق ٢٠٤٠ م، عمل الصــنــدوق خــالل الفترة

 المنصرمة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العالقة با²من الغذائي من خالل تمويل المــشــاريــع

 والدخول في شراكات لتنفيذ البعض منها محقق� بذلك مبدأ الشراكة لتحـــقيق االمــن الغـــذائــي

للسلطنة.م
وختام� سوف يستعرض هذا التقرير النتائج المحققة خالل العام ٢٠٢٠م..

واÐ ولي التوفيق
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 بالرغم من اÔثار الناتجة من جائحة كوفيد-١٩، والنتائج المترتبة من انخفاض أسعار النفط؛ ا²مر الذي

 أنعكس على تقليص التمويل الحكومي للصندوق؛ فقد عمل الصندوق على اتخاذ التدابير الالزمة،

 والسعي في تطبيق مفهوم التمويل الذاتي لبرنامج عمل الصندوق من خالل تمويل مشاريع نوعية

 ذات إيرادات مالية تسهم في رفد الصندوق مالي� تماشي� مع مخرجات استراتيجية الصندوق ٢٠٤٠م،

 والتي حددت (١٧) محورÖ جديدÖ للبرامج والمشاريع، وتبّني أسس ومعايير جديدة في تمويل وتنفيذ

 المشاريع، وضمان االستدامة بعد انتهاء فترة المشاريع، ؛ وقد قام الصندوق خالل عام ٢٠٢٠م بتنفيذ

االستراتيجية، هذه  مع  تنسجم  وفعاليات  وأنشطة  وسمكية،  وحيوانية  زراعية  مشاريع   ومتابعة 

على والسمكي  (النباتي)  الزراعي  القطاعين  بين  مقّسمة  جاءت  جديدًة  مشاريع   (٤) عدد   فمّول 

مشاريع بتنفيذ  الصندوق  قام  كما  عماني،  ريال   (٦٨٠٠٥١) قدرها  اجمالية  وبتكلفة   ،(٢/٢)  التوالي 

 مستمرة بلغ عددها (٢٨ ) مشروع� توزعت على جميع القطاعات بواقع (١٠) مشاريع زراعية (نباتية)،

 و(٣) مشاريع حيوانية، و(١٥) مشروع� سمكي�، وبلغت التكلفة االجمالية لتمويلها (٣٫٥١) مليون ريال

اجمالية بتكلفة  الزراعي  القطاع  في  مشروعين  تنفيد  من  االنتهاء  ٢٠٢٠م  عام  شهد  كما   عماني، 

عماني.ن ريال   (٧٣٠٠٠) بلغت  بتكلفة  الحيواني   القطاع  في  ومشروع  عماني،  ريال   (٤٠٧٠٦٥) وقدرها 

 وعليه سوف يتناول التقرير الحالي استعراض� لمجمل االنشطة التي قام بها الــصنـــدوق والـتي تـم

اقرارها أو تنفيذها وانجازها خالل العام ٢٠٢٠م والنتائج المحققة.م
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٣-١ التأسيس
 تأسس الصندوق بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٤/٤٨) الصادر في ١٥ ربيع ا²ول ١٤٢٥هـ الموافق ٥

 مايو ٢٠٠٤م والمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٧/٢٣) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم

(٢٠٠٤/٤٨) . حيث يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقله ماليا وإداري�.ن

 ٣-٢ مواكبة التطورات
 لقد كانت النقلة النوعية لمواكبة للتغيرات الحاصلة للتنمية الشاملة للسلطنة ودخول محور و

لخدمة المحلي  المجتمع  مع  والشراكة  والتسويق  واªستثمار  واªبتكار  الحديثة  التقنيات   أولويات 

١٤٣٨هـ رمضان   ٢٦ في   (٢٠١٧/٢٣) رقم  السلطاني  المرسوم  بصدور  والسمكي،  الزراعي   القطاع 

الموافق ٢١ يونيو ٢٠١٧م.ي

٣-٣ الصندوق منذ التأسيس وحتى ٢٠٢٠م
(٢٤٦) عدد  وتنفيذ  بتمويل  الصندوق  قام  ٢٠٢٠م  عام  وحتى  ٢٠٠٤م  عام  في  الصندوق  تأسيس   منذ 

مشروع�  (١٠٠) و  الحيواني  للقطاع  مشروع�   (٤٧) و  الزراعي  القطاع  في  مشروع   (٩٩) منها   مشروع�، 

 للقطاع السمكي. أكتسب فيها الصندوق خبرات مكنته من اªرتقاء بالجودة لتحقيق رؤية ٢٠٢٠-٢٠٤٠

الخاصة به.ن

٣-٤ حجم المبالغ المصروفة على تمويل وتنفيذ المشاريع
منها ر.ع،  مليون   (٤٢٫١٨٧) نحو  المشاريع  وتنفيذ  تمويل  على  المصروفة  المبالغ  قيمة  إجمالي   بلغ 

السمكي للقطاع  ر.ع  مليون  و (٢٠٫٥١)  الحيواني  للقطاع  و(٥٫٧١٦)  الزراعي،  للقطاع  ر.ع  مليون   (١٥٫٩٦١) 

حتى نهاية عام ٢٠٢٠م (جدول١).ت
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جدول (١) عدد المشاريع التي نفذها الصندوق وتكلفتها وأهميتها النسبية (%) ـ

للفترة من ٢٠٠٤ وحتى نهاية ٢٠٢٠م 

 القطاع

الزراعي

الحيواني

السمكي

ا�جمالي

التكلفة مليون ر.ععدد المشاريع

٩٩

٤٧

١٠٠

٢٤٦

١٥,٩٦١

٥,٧١٦

٤٢,١٨٧

٢٠,٥١٠

المرصودة والمبالغ  الممولة  المشاريع  عدد  حيث  من  ا²كبر  هو  السمكي  القطاع  نصيب  كان   ولقد 

(  ٢٠٫٥١٠) بلغت  إجمالية  بتكلفة  مشروع   (١٠٠) المنفذة  السمكية  المشاريع  عدد  بلغ  حيث   للتمويل؛ 

(١٥٫٩٦١) وبتكلفة   (٩٩) مشاريع  بعدد  ثاني�  الزراعي  القطاع  وجاء   ،(٪٤١  ) نسبية  وبأهمية  ع  ر.   مليون 

 مليون ر.ع وبأهمية نسبية (٤٠٪)، أما القطاع الحيواني فقد جاء في المرتبة الثالثة بإجمالي مشاريع

(٤٧) مشروع� بتكلفة إجمالية (٥٫٧١٦) مليون ر.ع وبأهمية نسبية بلغت (١٣٪).ن

ا²همية النسبية لتكلفة المشاريعا²همية النسبية لعدد المشاريع

الزراعي

٪٤٠
السمكي

٪٤١

الحيواني

٪١٩

السمكي

٪٤٩

الحيواني

الزراعي١٣٪

٪٣٨
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 حددت اهداف الصندوق بموجب المادة (٢) من نظام للصندوق استنادا
للمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٧/٢٣) وهي: 

والسمكية  والحيوانية  الزراعية  الطبيعية  الموارد  واستغالل  وإدارة  وصيانة  حفظ 
وتنميتها بكفاءة عالية بما يضمن استدامتها.

زيادة مساهمة القطاعات في تعزيز ا²من الغذائي للبالد.

أداء  كفاءة  لتحسين  منها  االبتكارية  خاصة  وبصفة  التقنيات،  وتوطين  نقل 
القطاعات. 

زيادة دور القطاعات في التنويع االقتصادي والناتج المحلي االجمالي.

دخل  وزيادة  القطاعات  من  للمنتفعين  واالجتماعي  االقتصادي  المستوى  رفع 
الفرد.

بناء القدرات البشرية للمنتفعين من القطاعات وتوفير فرص عمل. 

من  وغيرها  التعاونية  والجمعيات  والحكومي  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تعزيز 
العناصر الفاعلة بما يخدم مصالح المنتفعين.

مرتكزات  كأحد  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وخاصة  االستثمار،  فرص  تهيئة 
تنمية القطاعات.

تطوير نظم التسويق وتبني أفضل الممارسات المستدامة في القطاعات.
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 ٥-١ الهيكل التنظيمي
 الهيكل التنظيمي الخاص بالصندوق يتكون من مجلس اªدارة، واªدارة التنفيذية التي يرتبط بها

 (٤) أقسام هي: الشؤون المالية، والشؤون اªدارية، والمشتريات والعقود، والقسم الفني. باªضافة

 إلى وجود ثالث لجان منبثقة عن مجلس اªدارة وهي: اللجنة التنفيذية، ولجنة المشتريات، ولجنة

التدقيق الداخلي، ووحدة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس اªدارة.٨

مجلس
االدارة

وحدة
التدقيق
الداخلي

اªدارة
التنفيذية

قسم
الشؤون
ا�دارية

قسم
الشؤون
المالية

قسم
العقود

والمشتريات

القسم
الفني

لجنة
التدقيق
الداخلي

لجنة
المشتريات

اللجنة
التنفيذية

الهيكل التنظيمي 
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٥-٢ رئيس وأعضاء مجلس اªدارة

 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير

..،بعد موافقة مجلس الوزراء، ويحدد القرار نائبا للرئيس من بين ا²عضاء (جدول ٢).ب

يخضع الصندوق ªشراف معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

عقد مجلس اªدارة إجتماعين خالل عام ٢٠٢٠م اتخذ فيها عدة قرارات من أهمها

       اعتماد تقرير المدقق الخارجي للقوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م        

ا         اعتماد موازنة اªدارة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية المقترحة لعام ٢٠٢١م      

         إتخاذ مجموعة من القرارات اªدارية والمالية

التدقيق  ولجنة  المشتريات  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  هي:  لجان  ثالث  المجلس  عن  تنبثق         

الداخلي

:

-
-

المنصبالوظيفةاالسمم

معالي الدكتور/ سعود بن حمود الحبسي

سعادة الدكتور/ أحمد بن ناصر البكري

سعادة المهندس/ يعقوب بن
خلفان البوسعيدي 

الدكتور/ راشد بن عبداÆ اليحيائي

الفاضل/ حمد بن سالم الحارثي

المهندس/ يعقوب بن منصور الرقيشي

الفاضل/ عبدالسالم بن ناصر الخروصي

الفاضلة/ حنان بنت سعيد السليمية

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وكيل الوزارة للزراعة

 وكيل الوزارة للثروة السمكية

ممثل جامعة السلطان قابوس

ممثل بنك التنمية العماني

ممثل القطاع الخاص

ممثل وزارة المالية

المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي

الرئيس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

Ìومقرر Ìعضو

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

جدول (٢)  رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية
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٥-٣ اللجنة التنفيذية

ـ شكلت من قبل مجلس اªدارة وفقا لقرار (٢٠٠٥/١/٣).ي ....ـ.

 تعنى بدراسة الموازنة السنوية للصندوق وتقييم المشاريع وتحديد تكلفتها المالية ومتابعة

 تنفيذها من قبل اªدارة التنفيذية. عقدت اللجنة التنفيذية للصندوق اجتماع� واحد خالل عام ٢٠٢٠م

  (جدول ٣).ب

 ٥-٤ لجنة المشتريات

جدول (٤) رئيس وأعضاء لجنة المشتريات 

جدول (٣) رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية

المنصبالوظيفةاالسمم
 سعادة المهندس/ يعقوب بن

خلفان البوسعيدي

الدكتور/ راشد بن  عبداÆ اليحيائي

المهندس/ يعقوب بن منصور الرقيشي

الفاضلة/ حنان بنت سعيد السليمية

وكيل الوزارة للثروة السمكية

ممثل جامعة السلطان قابوس

ممثل القطاع الخاص

المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

Ìومقرر Ìعضو

١

٢

٣

٤

المنصبالوظيفةاالسمم

سعادة الدكتور/ أحمد بن ناصر البكري

المهندس/ يعقوب بن منصور الرقيشي

المهندس/ إبراهيم بن سعيد الشرجي

الفاضلة/ حنان بنت سعيد السليمية

ممثل القطاع الخاص

وكيل الوزارة للزراعة

 مساعد مدير عام الشؤون المالية والمشاريع
(وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)

المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

Ìومقرر Ìعضو

١

٢

٣

٤

٥

عضو مدير الدائرة القانونيةالفاضل/ عبيد بن سليم الجساسي
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 جدول (٥) ا²عمال المنجزه من قبل لجنة المشتريات
 مصنفه حسب القطاعات الرئيسية وا�دارة التنفيذية

 القطاع

الزراعي

الحيواني

السمكي

ا�دارة التنفيذية

المجموع

 النسبة القيمة ( ريال عمانيعدد المواضيع

٢١

٦

٢٣

٣

٥٣

١٩٤,٧٢١

١١٠,٤٧

١٥٣,٢٦٧

١٠٣,٠٢

٣٦٩,٣٣٧

٥٣

٪ ٣

٪ ٤١

٪ ٣

% ٪ (

٪ ١٠٠

٥-٥ لجنة التدقيق

ـ ُشِكلت من قبل مجلس اªدارة وفقا للقرار (٢٠٠٥/١/٣).ـ
ـ تتولى اللجنة المتابعة التفصيلية للمصروفات واªيرادات ومراجعة جميع التقارير التي

ترد من وحدة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ورفع التوصيات إلى مجلس اªدارة
ج(جدول ٦ـ).

القطاعم

ممثل جامعة السلطان قابوس

ممثل بنك التنمية العماني

ممثل وزارة المالية

الفاضل/ حمد بن سالم الحارثي

الدكتور/ راشد بن عبداÆ اليحيائي

الفاضل/ عبدالسالم بن ناصر الخروصي

القيمة / ريال عماني

١

٢

٣

المنصب

رئيس
اللجنة

عضو

عضو

أعمال اللجنة كما يلي:
 عقدت  اللجنة عدد (٨) إجتماعات خالل عام ٢٠٢٠م. وناقشت  (٥٣) موضوع وإعتمادت مبلغ ٣٦٩٣٣٧

  ريال عماني موزعة على القطاعات الثالثة كما تم  إصدار عدد (٤٣) أمر شراء وطرح عدد (٩) مناقصات

 وإصدار عدد (١٢) عقد.م

كما هي موضحة تفاصيلها في الجدول (٥).م

 ٪  
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 ٦-١ اªيرادات والمصروفات

 اªيرادات والمصروفات
 حقق الصندوق خالل عام ٢٠٢٠م انخفاضا في اªيرادات عن المصروفات بقيمة إجمالية وقدرها (٦٤٦,٧٢٢

 ر.ع) ستمائة وستة وأربعون ألف� وسبعمائة واثنان وعشرون رياًال عماني�، وفيما يلي تحليًال لنتائج أعمال

الصندوق خالل العام مقارنة بالنتائج لعام ٢٠١٩:ب

اªيرادات:ن
ألفا وأربعون  وثالثة  خمسمائة  (٥٤٣٦٣٣ر.ع)  وقدره  مبلغ  ٢٠٢٠م  للعام  الصندوق  إيرادات  إجمالي   بلغ 

ألف� وخمسون  وثمانية  وسبعمائة  مليون  ر.ع)   ١٧٥٨٥٦٤) بـ  مقارنة  عماني�  رياًال  وثالثون  وثالثة   وستمائة 

 وخمسمائة وأربعة وستون رياًال عماني� للعام ٢٠١٩م، حيث أظهرت النتائج انخفاض في تحصيل اªيرادات

قبل من   ٪١ الحكومة  مساهمة  نسبة  توريد  لعدم  االنخفاض  ذلك  سبب  ويعود   (٪  ٦٩) وقدرها   بنسبة 

 وزارة المالية وإنما تم توريد قيمة الموازنة التشغيلية فقط خالل العام ٢٠٢٠م مما كان ا²ثر في انخفاض

معدل اªيرادات المحصلة للعام ٢٠٢٠م.م

 تمكن الصندوق من تحقيق ارتفاعا في متحصالت الودائع الثابتة للعام ٢٠٢٠م بنسبة زيادة وقدرها (٢٫٣٪) 

 مقارنة مع ما تم تحصيله في العام ٢٠١٩م. وما يجدر اªشارة إليه أن قيمة الودائع المستثمرة من قبل

 إدارة الصندوق هي عبارة عن مبالغ مخصصه لمشاريع قيد التنفيذ، حيث يتم إستثمارها كودائع ثابتة

لتحقيق عائد للصندوق لحين أن يتم استغاللها من قبل المشاريع حسب خطة الصرف.ن
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المصروفات:ن
 أما بالنسبة لمصاريف الصندوق خالل العام ٢٠٢٠م أظهرت النتائج ارتفاعا في إجمالي المصاريف والتي 

عماني� رياًال  وخمسون  وخمسة  وثالثمائة  ألف�  وتسعون  ومائة  مليون  ر.ع)   ١,١٩٠,٣٥٥) قيمتها   بلغت 

 مقارنة مع ما تم صرفه خالل العام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (٩٧٧,٢٦١ ر.ع) تسعمائة وسبعه وسبعون ألفا

 ومائتان وواحد وستون رياًال عماني�، أي بنسبة ارتفاع بلغت (٢٢%)، وتشير نسبة ارتفاع المصاريف إلى

 أن تنفيذ المشاريع يتم حسب الخطة بالرغم من ظروف الجائحة كوفيد-١٩. وما يجدر اªشارة إليه أن

اªيرادات والمصروفات المذكورة أعاله ال تتضمن المبالغ الغير محصله من نسبة مساهمة الحكومة.ك

مساهمة الحكومة:م
حيث بلغت نسبة مساهمة الحكومة حسب إفادة المركز الوطني ل½حصاء والمعلومات للعام ٢٠٢٠

 م مبلغ وقدره (٦,٩٠٥,٧٦٩ ر.ع) ستة ماليين وتسعمائة وخمسة ألف وسبعمائة وتسعة وستون رياًال

مائتان ر.ع)   ٢٩٥,٨٣٩) وقدرة  مبلغ  ٢٠٢٠م  العام  خالل  المساهمة  قيمة  من  المحصل  وبلغ   عماني�, 

 وخمسة وتسعون ألف� وثمانمائة وتسعة وثالثون رياال عمانيا، مقارنة مع نسبة مساهمة الحكومة

وثمانية ومائة  ألف�  وسبعون  وستمائة  ماليين  ستة  ر.ع)  قيمتها (٦,٦٧٠,١٠٨  بلغت  والتي  ٢٠١٩م   للعام 

 رياًال عماني�, والمحصل من قيمة المساهمة للعام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠ ر.ع) مليون مائتان ألف

 ريال عماني. حيث أظهرت النتائج ارتفاعا في قيمة مساهمة الحكومة بنسبة (٣٫٥%) وفي المقابل

انخفاضا في قيمة المحصل بنسبه (٧٥٪).م
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٦,٩٥٣,٢٧٩

٧,١٥٣,٥٦٣

٦,٦٠٩,٩٣٠

٦,٨٠٠,٢٨٥

٤١,٧٨٣

١٥٨,٥٠١

٩٢٢,٦٨٩

٢٦٧,٦٦٦

-  -  -

٦٤٦,٧٢٢

٦,٧٢٣,٤٢٢

٧,٢٢٨,٦٧٢

٥,٤٧٠,١٠٨

٦,٤٤٧,٣٦٧

٣٥٢,٣٨٦

١٥٢,٨٦٤

٦٨٤,٨١٧

٢٨٦,٠٧٤

٦,٣٧٠

٧٨١,٣٠٣
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 ٦-٢ التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية
 تشكل مساهمة الحكومة التي نص عليها المرسوم السلطاني السامي رقم (٢٠١٧/٢٣) نسبة مرتفعه

 مقارنة مع المتحصالت ا²خرى من إجمالي التدفقات النقدية الواردة للصندوق خالل العام، والتي تعد

 الركيزة ا²ساسية التي يعتمد عليها الصندوق في وضع خططه االستراتيجية التمويلية. ولعدم تحصيل

 كامل تلك اªيرادات خالل ا²عوام منذ ٢٠١٥م ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير، قام الصندوق بإثبات الجزء

 غير المحصل كذمم مدينة ضمن بيان المركز المالي يقابلها مخصص ذمم غير محصلة عمًال بالمعايير

 الدولية ªثبات الذمم المدينة.ي

التدفقات النقدية عن ا²نشطة التشغيلية: 
 تفصح عما إذا كان الصندوق قادرا على أن يحقق تدفقات نقدية داخلة كافية لتغطية التدفقات النقدية

صافي رقم  تحديد  في  تدخل  التي  للعمليات  النقدي  ا²ثر  تظهر  أنها  أي  للتشغيل.  والالزمة   الخارجة 

الدخل.م

 كلما زادت التدفقات النقدية الداخلة من ا²نشطة التشغيلية عن التدفقات النقدية الخارجة كان ذلك

 مؤشرÖ على أن الصندوق يعمل بسيولة جيدة. يشير ناتج ا²نشطة التشغيلية إلى انخفاض في معدل

 التدفقات النقدية بمبلغ وقدره (٦٨٦,٠٠٧ ر.ع) ستمائة وستة وثمانون ألفا وسبعة رياالت عمانية. مما يعني

 أنه يجب العمل على إيجاد مصادر دخل أخرى تعزز من قدرة الصندوق على زيادة السيولة التي تمكنه من

االستمرار في تمويل مشاريع وتغطية االلتزامات.ي

التدفقات النقدية من ا²نشطة االستثمارية
ªنجاز الالزمة  المعدات  ومنها  الثابتة  ا²صول  شراء  االستثمارية  ا²نشطة  تتضمن  للصندوق   بالنسبة 

 المشاريع التي تم تمويلها. وتعتبر التدفقات النقدية من ا²نشطة االستثمارية مؤشرÖ مباشرÖ عن درجة

قيمة في  ارتفاع  إلى  االستثمارية  ا²نشطة  تشير  حيث  االستثمارية.  أنشطته  انكماش  أو  الصندوق   نمو 

يعد وهذا  عمانيا.  رياال  وتسعون  وثمانية  وستمائة  ألفا  عشر  ثالثة  ر.ع)   ١٣,٦٩٨) وقدرة  بمبلغ   ا²نشطة 

التدفقات تلك  عن  االستثمارية  ا²نشطة  من  الخارجة  النقدية  التدفقات  زادت  فكلما  إيجابيا.   مؤشرا 

النقدية الداخلة المرتبطة بها، دل ذلك على مؤشر جيد.ي
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التدفقات النقدية من ا²نشطة التمويلية 
كاملة صورة  تعطي  بحيث  والسداد  ا²جل  طويل  بالتمويل  يتعلق  ما  إلى  ا²نشطة  هذه   تشير 

التدفقات قائمة  من  واضح  هو  وكما  عملياته.  تمويل  في  الصندوق  سياسة  عن  القوائم   لمستخدمي 

في انخفاض  النتائج  أظهرت  والتي  الثابتة  الودائع  تتضمن  للصندوق  التمويلية  ا²نشطة  أن   النقدية 

إجمالي قيمة الودائع بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ر.ع) ثالثمائة ألف ريال عماني.و

 ويشير صافي التغير في النقد والنقد المعادل انخفاض وقدره (٣٧٢,٣٠٩ ر.ع) ثالثمائة وإثنان وسبعون ألفا

 وثالثمائة وتسعة رياالت عمانية. مما كان له ا²ثر في انخفاض الرصيد البنكي في نهاية العام ٣١ ديسمبر

 ٢٠٢٠ من (١,٢٠٢,٠٧٤ ر.ع) مليون ومائتان وإثنان ألف وأربعة وسبعون رياال إلى (٨٢٩,٧٦٥ ر.ع) ثمانمائة وتسعة

وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون رياال.م
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  ٦-٣ المركز المالي

 تشير قائمة المركز المالي إلى ارتفاع في قيمة الموجودات غير المتداولة والتي بلغت قيمتها في العام

٢٠١٩م بعام  مقارنة  عمانيا،  رياال  وعشرون  وسبعة  وثالثمائة  ألفا  عشر  وثمانية  مائة  ر.ع)   ١١٨,٣٢٧)  ٢٠٢٠م 

 والتي بلغت قيمتها (١٠٢,٧٩٤ ر.ع) مائة واثنان ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون رياال عمانيا. أما بالنسبة

ر.ع)  ٨٢٩,٧٦٥) وقدره  مبلغ  إلى  ٢٠٢٠م  العام  في  قيمتها  انخفضت  فقد  البنوك  لدي  النقدية   لçرصدة 

 ثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون رياال عمانيا مقارنة بعام ٢٠١٩م والتي بلغت

 قيمتها (١,٢٠٢,٠٧٤ ر.ع) مليون ومائتان وأثنان ألفا وأربعة وسبعون رياال عمانيا. أما بالنسبة للودائع الثابتة

 تقوم اªدارة التنفيذية باالستثمار في البنوك التجارية المحلية وذلك ²ن مخاطر االستثمار بها قليلة

 جدا، حيث بلغت قيمة الودائع الثابتة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) ثالثة ماليين ريال

 عماني مقارنة بعام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (٣,٣٠٠,٠٠٠ ر.ع) بثالثة ماليين وثالثمائة ألف ريال عماني. أما بالنسبة

في تحصيلها  سيتم  التي  الثابتة  الودائع  من  مستحقة  فوائد  إيرادات  تشمل  والتي  المدينة   لçرصدة 

 العام المقبل ٢٠٢١م وأيضا ذمم مدينة أخرى حيث حققت إرتفاعا في العام ٢٠٢٠م مبلغ وقدرة (٩٩,٠٤٨

ر.ع)  ٧٠,٦٦٣) وقدرة  مبلغ  ٢٠١٩م  بعام  مقارنة  عمانيا.  رياال  وأربعون  وثمانية  ألفا  وتسعون  تسعة   ر.ع) 

مطالبات أيض�  ا²خرى  المدينة  ا²رصدة  تتضمن  كما  عمانيا.  رياال  وستون  وثالثة  وستمائة  ألفا   سبعون 

 وزارة المالية عن المساهمات المخصصة للصندوق لçعوام منذ ٢٠١٥م لغاية عام ٢٠٢٠م حيث بلغ إجمالي

 المساهمة الغير محصله للعام ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٦,٩٠٥,٧٦٩ ر.ع) ستة مليون وتسعمائة وخمسة ألف

هو كما  القيمة  بنفس  محصلة  غير  مبالغ  مخصص  إدراج  تَم  عماني�،  رياًال  وستون  وتسعة   وسبعمائة 

للسنة المالية  والبيانات  التقرير  ضمن   (٧) رقم  اªيضاح  وكذلك   (٨) الجدول  الدخل  بقائمة   موضح 

.المنتهية ٢٠٢٠م يوضح إجمالي مخصص الذمم المدينة الغير محصلة من قبل وزارة المالية

 أما بالنسبة للمطلوبات الغير متداوله والتي تمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة فقد أظهرت النتائج

 انخفاضا في قيمة المخصص من (٤٨,١٨٣ ر.ع) ثمانية وأربعون ألفا ومائة وثالثة وثمانون رياال عمانيا في

 عام ٢٠١٩م إلى (٣,٤٠٢ ر.ع) ثالثة آالف وأربعمائة وأثنان رياال عمانيا في عام ٢٠٢٠م. ويرجع السبب في ذلك

العقود ضمن  الواردة  مستحقاتهم  صرف  وبالتالي  مالية  درجات  على  الصندوق  موظفي  تثبيت   إلى 

المطلوبات أظهرت  بينما  العام.  نفس  في  عمانيين  الغير  الموظفين  عقود  إنهاء  وكذلك   المؤقتة 

 المتداولة ارتفاعا بفارق مبلغ وقدره (٢٢,٩١١ ر.ع) اثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وإحدى عشر رياال عمانيا.

 وذلك لسبب قيد التزامات لمشاريع تم إغالقها وكذلك قيد مصاريف مستحقة الدفع تعود أحقيتها

لنفس السنة المالية.ن
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٨٢٩,٧٦٥

٤,٠٤٧,١٤٠

٣,٦٩٧,٧٥٩

٤,٠٤٧,١٤٠

٣٣٦,٣٢١

١,٧٤١

٤,١٥١

٣٤٩,٣٨١

٧,١٦٨

٣,٩٢٨,٨١٣

١١٨,٣٢٧

٣,٠٠٠,٠٠٠

٩٩,٠٤٨

١,٢٠٢,٠٧٤
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صنفت المشاريع الممولة والمنفذة من قبل الصندوق خالل العام ٢٠٢٠م إلى االتي:ط
مشاريع مستمرة
مشاريع منتهيــة

٧-١ القطاع الزراعي/ النباتي
٧-١-١ المشاريع المستمرة : وهي مشاريع تم العمل على تنفيذها خالل العام ٢٠٢٠م  .د



١٨

٧-١-٢ المشاريع المنتهية: وهي مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها خالل العام ٢٠٢٠م .د
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٧-٢ القطاع الزراعي/ الحيواني

,

٧-٢-١ المشاريع المستمرة: هي مشاريع تم العمل على تنفيذها خالل العام ٢٠٢٠م .م

٧-٢-٢ المشاريع المنتهية: وهي مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها خالل العام ٢٠٢٠م .و
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٧-٣ القطاع السمكي

.٧-٣-١ المشاريع المستمرة: وهي مشاريع تم العمل على تنفيذها خالل العام  ٢٠٢٠م .د
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٧-٤ الموقف اªجمالي لتمويل وتنفيذ المشاريع لعام ٢٠٢٠م

 يوضح جدول (١٧) نتائج الموقف ا�جمالي للمشاريع التي تم تمويلها وتنفيذها للعام ٢٠٢٠
ومصنفة حسب القطاعات الرئيسية الثالثة.مي
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٨-١  التفاصيل الخاصة بمشاريع  القطاع الزراعي/ النباتي ٢٠٢٠م

٨-١-١ المشاريع المستمرة

التي ا�رشادية  المطويات  بعض  ونشر  والتوعوية،  ا�رشادية  البرامج  من  العديد  تنفيذ  إلى  المشروع   يهدف 

غير زالت  ما  الجهود  هذه  أن  إال  المناسبة؛  الزراعية  والممارسات  بالطرق  ا�نتاج  زيادة  على  المزارعين   تساعد 

 كافية وتعتبر الفجوة الغذائية كبيرًة جدÌ بين ا�نتاج المحلي واالستيراد؛ حيث بلغت أكثر من (١٥) ألف طن من

 العنب في السلطنة، وتبلغ كمية االستهالك السنوية في السلطنة ما يقارب من (١٦) ألف طن، في حين أن

 تقدير ا�نتاج المحلي بلغ (٦٧٢) طن فقط؛ لذا كانت نسبة االكتفاء الذاتي من هذا المحصول منخفضة (٤٫٢٪)،

زراعة تنمية  طريق  عن  وذلك  لÙفضل  النسب  هذه  تغيير  في  الجهد  من  المزيد  لبذل  حاجة  هناك   وبالتالي 

وإنتاج العنب في السلطنة بالطرق االقتصادية الحديثة.م

١-تطوير زراعة وإنتاج العنب في سلطنة عمان

تطوير زراعة وانتاجية محصول العنب بمختلف محافظات السلطنة ذات الميزة النسبية

إنشاء مزارع تخصصية لزارعة وإنتاج ا²نواع االقتصادية من العنب بمساحات ال تقل عن فدان
وال تزيد عن ٥ فدان ونشر أساليب أنظمة الري الحديثة ونظام التربية والزراعة لمحصول العنب 

تدريب وتأهيل عدد (٢٥) من المزارعين المختارين وما ال يقل عن (٥) من فنيي الوزارة على
التقنيات الحديثة لزراعة وانتاج وحصاد وتداول وتسويق العنب 

انشاء وتطوير البنوك الوراثية ²صناف العنب ²غراض ا�كثار المستقبلي والدراسات البحثية
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 تعتبر مشاتل إكثار الفاكهة من محفزات االنتاج الزراعي ومهدداته في آن واحد وأن العديد من ا²مراض المؤثرة للقطاع

تكون حيث  المستدام  الحقل  في  الزراعة  من  سنوات  بعد  اعراضها  تظهر  المشتل  في  مالحظتها  يمكن  ال  التي   الزراعي، 

لقطاع اÜمن  والصمام  الرئيسي  الموجه  هي  الحديثة  بنظمها  الحكومية  المشاتل  دور  فان  لذلك  فداحة.  أكثر   الخسائر 

الصادر الزراعي  الحجر  وقانون  ٢٠٠٦/٤٨م  رقم  بالمرسوم  الصادر  الزراعة"  "نظام  إن  المزارعين.  ولحقول  الخاصة   المشاتل 

 بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٧م بتشريعاتهما المانعة الستيراد اجزاء المحاصيل الرئيسية يؤكد على لزوم توفر البديل

 بالكمية والنوعية المناسبة من الشتالت من داخل السلطنة للحد من تسرب ا²مراض الخطيرة.  وقد حددت المادة (١٣) من

 نظام الزراعة نفسه، آليات انتاج الشتالت وتداولها، كما أشار قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالموسوم السلطاني

 رقم ٢٠٠٠/٩٢م إلى أهمية االكثار ومعرفة االنواع واالصناف وتحديد حقوق الملكية سواء للجهات العامة او الخاصة، حيث

 تقرر المادة (٨) من القانون أن االصناف وعناصر االنتاج يجب ان تكون جديدة ومتميزة ومتجانسة وثابتة. كما بين المرسوم

الزراعية الثروة  وزارة  على  ان  الزراعية،  الثروة  وحماية  وقاية  نظام  بشأن  وتعديالته  ١٩٩٨م  لعام   ٩٨/٣١ رقم   السلطاني 

هنا ومن  االصابات.  انتشار  ومنع  الزراعية  الثروة  وحماية  لوقاية  الالزمة  والتدابير  ا�جراءات  اتخاذ  المياه  وموارد   والسمكية 

يتعاظم دور المشاتل الحكومية النموذجية الرائدة بكوادرها المؤهلة القادرة على التعامل مع كل حالة على حدة.م

٢- إكثار أنواع وأصناف الفاكهة االقتصادية

تحسين وزراعة حقول أمهات أشجار الفاكهة لمحاصيل الحمضيات وا²مبا

استحداث منصة إلكترونية لمتابعة ا�نتاج وبيع وتوزيع الشتالت

 إنتاج وإكثار عدد (٣١٤ ألف شتلة) لخمسة أنواع من محاصيل الفاكهة ا�قتصادية
 .(الحمضيات وا²مبا والموز والفافاي والنارجيل)

رفع كفاءة عدد ٨ من مشرفي المشاتل وعدد ١٣ من الفنيين العاملين في المشاتل
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وذلــك السلطنة  فـي  ا�رشـــادي  الجهـــاز  اداء  لتـــطوير  الحديثة  والطــرق  االفكار  لتبنـــي  المشروع   يهـــدف 

 بالتعــاون مــع منظمة الــــزراعة وا²غــذية (الفاو) وممـــا ال شــك فيه فإن ا�رشاد الـزراعي يتطلب مـواكبة

 التغيرات الي حدثت في القطاع الزراعـــي فـي الفترة ا²خيرة والتغيرات في اداء المزارعين وتفاعالتهم مع

 كل ما هو جديد في عالم الزراعة الحديثة وكـذلك يتطلب تطوير أداء االرشـــــاد الـــــزراعي ورفــــع قدرات

الفنيين / المزارعين ومقدرتهم على تحليل المشاكل وتحديد أنسب الحلول.ن

دعم جهاز ا�رشاد الزراعي في السلطنة بمتطلبات العمل الجديدة المتمثلة في المعارف والتعليم 
 والتدريب وذلك للكوادر الفنية / المزارعين 

بناء القدرات ورفع إداء العاملين بالجهاز ا�رشاد الزراعي لعدد ٦٠ فني و٤٠ مزارع عن طريق التعريف بالمدارس الحقلية
 تأهيل العاملين في القطاع الزراعي في السلطنة لرفع أدائه ليساهم إيجابا في الناتج القومي

التعريف بالمعينات والطرق والوسائل ا�رشادية

ترشيد استخدام مدخالت االنتاج الزراعي

المساهمة في رفع معدالت ا�نتاج لمختلف الحاصالت الزراعية ورفع جودتها عن طريق
رفع أداء جهاز االرشاد 

٣- تعزيز وتطوير قدرات جهاز اªرشاد الزراعي في السلطنة
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Ìكبير Ìفات الحشرية الهامة التي تسبب ضررÜصابة بالعديد من اàتتعرض أشجار نخيل التمر في السلطنة ل 

 لها وبالتالي نقص في المحصول، وتعتبر حشرة سوسة النخيل من أخطر تلك اÜفات الحشرية التي تصيب

 نخيل التمر ، ويقدر عدد النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء في السلطنة (٣٣٨٦٠) خالل الفترة من

 ٢٠١٢ -٢٠١٧م وقد تم وضع عدد (٤,٨) مليون نخلة تحت الحجر الزراعي في تلك المناطق المصابة، وقد قامت

لها بالتصدي  السلطنة  في  بالحشرة  ا�صابة  اكتشاف  منذ  المياه  وموارد  والسمكية  الزراعية  الثروة   وزارة 

 بهدف السيطرة عليها والحد من انتشارها من خالل اعتماد برنامج ا�دارة المتكاملة للحشرة في عام ١٩٩٨م

 ويتلخص البرنامج في منع استيراد أشجار النخيل بأنواعها إلى السلطنة ومنع نقل فسائل النخيل من وإلى

 مناطق ا�صابة وتكثيف استخدام المصائد الجاذبة لحشرة سوسة النخيل الحمراء للمراقبة والعالج وكذلك

 القيام بالمسوحات الدورية لمزارع النخيل بهدف اكتشاف المصابة منها باÜفة وعالجها أو ازالتها ثم حرقها

للمراحل استكماًال  المشروع  هذا  ويأتي  وا�رشاد،  التوعية  الى  إضافة  العالج،  من  الجدوى  عدم  حالة   في 

السابقة لهذا البرنامج.م

٤-اªدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء (المرحلة الثامنة)ب
س
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 تنفيـذ بـــرنامج المكافحة المتكـــاملة للحشـــرة فــي كل من:  محافظة مسندم
والبـــريمي والظاهرة وشمال الباطنة وواليتي الرستاق وبركاء بجنوب الباطنة ووالية
جعـالن بنــي بوحسن بجنـــوب الشــرقية ووالية القابل ونيابة سناو بشمال الشرقية 

االستمــرار في تعزيز ا�مكانيات الفنية واللوجستية في دوائر/مراكز التنمية الزراعية
بهـدف تفعيل دورها في السيطرة على هذه اÜفة في المناطق المصابة والمقدرة 

ب ٢٧٢ قرية مصابة ومنع انتشارها الى المناطق السليمة 
 رفع الوعي لدى المواطنين في المناطق السليمة حول خطورة نقل فسائل النخيل

من مناطق ا�صابة
 رفع الوعي لدى المواطنين في المناطق السليمة حول خطورة نقـل فسائل النخيل

من مناطق ا�صابة
اجـــراء عمليات مراقبـــة النتشــار الحشرة من خالل تنفيذ المسوحات الميدانية ونشر

 المصائد الفرمونية االستكشافية والمقدرة باÜالف من المصائد المطلوب 
متابعتها بشكل يومي

تبــادل ونقل الخبرات بين الكوادر في مناطق ا�صابات القديمة والكوادر في مناطق
ا�صابات الحديثة 

اجـــراء دراسـات بحثية لتطوير آليات ا�دارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء
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 حققت مشاريع القمح الممولة من الصندوق بالمراحل الثالثة تطــــورا فـــي المســـاحة المزروعة  بمحصول

 القمـــح إضـــافة إلــى التحسن في إنتاجية الفدان (٢ طن / فدان) لذلك كان لزامâ استمرار المشاريع الداعمة

 لـــزراعة القمـــح فــــي السلطنة وتطـــوير أنشطته مثـل إنتاج التقاوي المحسنة من ا²صناف العمانية للقمح

 والتوسع الرأسي في إنتاج كميات أعلى وبتكلفة أقل وإتباع العمليات الزراعية الصحيحة باستخدام الميكنة

 والترشيد فـــي استخدام مدخالت ا�نتاج ومياه الري مما يحقق عائد مائي و مادي أكبر من وحدة المساحة؛

 كمـــا ان تنفيذ المشروع سيؤدي إلـى تحسين عمليات الحصاد في الوقت المناسب نظرا لتوفر آالت الحصاد

 الزراعية كــما سيؤدي إلـــى الزيادة في القيمة التسويقية للقمح وبالتالي زيادة المساحة المنزرعة من القمح

 وزيادة الطلب على التقاوي المحسنة.م

 ٥- الحفاظ على تقاوي ا²صناف العمانية المحسنة من  القمح
عن طريق نشر زراعتها وتأهيل ٦ من منتجي القمح ªنتاج التقاوي
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الحفــاظ علــى موردي ا²رض الــزراعية وميــاه الــري كأحـد أهم ا²هداف �ستراتيجية التنمية
الزراعية المستدامة 

حفظ ا²صول الوراثية ²صناف القمح العمانية من االندثار

تقليــص المســاحــات المــزروعة بحشيشة الــرودس ومحصول القت حيث يستهدف تقليص
 مساحـــــــة (٥٠٠) فــــدان مــــن المســـاحـــات المـــزروعة بحشيشة الـــرودس والقت وبالتالي 
توفيــــر (٤,٥) مليــــون متــر مكعب مـــن الميــــاه يمكن استغــالله في زراعة محصول القمح

ومحاصيل خضر أخرى 
 رفـــع نسبة االكتفـــاء الـــذاتي مـــن محصـــول القمح (١٪) لتصل الى (٣,٣٪) في كل عام من

المشروع
تطــوير وتعميم استخدام الميكنة الزراعية في اجراء العمليات الزراعية لزراعة وإنتاج وحصاد

 محصــول القمــح ســواء بالمساحـات الصغيرة أو المساحات الكبيرة وبما يتالءم مع طبيعة 
المزارع في السلطنة

 تطبيــق التوصيــات الحديثة المتعلقة بــزراعة ورعــاية المحصول بهدف تحسين نوعية ا�نتاج
ورفع العائد المالي والمائي من وحدة المساحة

إدخال ونشر زراعة (٤) أصناف عمانية مستنبطة جديدة تم انتاجها بمحطات البحوث الزراعية
با�ضـــافة إلـــى عدد مــن أصناف القمـح المحسنة عالية ا�نتاجية لتحقيق نسبة من االكتفاء 

الذاتي منة هذا المحصول الغذائي الهام 
 إنتـــاج التقــــاوي المحسنة تحت االشراف المباشر لÙجهزة الفنية بالوزارة وتوزيعها للمزارعين

بمختلف محافظات السلطنة للحفاظ على جودة ا²صناف
الحــد من استنــزاف الموارد الطبيعية (ا²رض ومياه الري) وتطوير تقانات فاعلة لتطوير هذين

الموردين 
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 تفعيل برامج مكافحة اÜفات التي تصيب أشجار فاكهة الجبل ا²خضر لدى المزارعين
والمواطنين

رفع كفاءة عدد (١٠) من الكوادر الفنية وعدد (٥٥) من المزارعين على استخدام الوسائل
البديلة وطرق المكافحة الصديقة للبيئة ²شجار الفاكهة مع إدخال الوسائل الحديثة 

في المكافحة 

 ان التنوع ا²حيائي بالجبل االخضر الذي اكسبه تنوعا في مزروعاته وتفردا في جودة محاصيله حيث يشتهر

 الجبل ا²خضر بتنوع منتجاته الزراعية ويعتبر الرمان المحصول االقتصادي الرئيسي من الفاكهة متساقطة

 ا²وراق وتتعرض سنويا للعديد من االصابات الحشرية مثل آفة ثمار الرمان والحشرة القشرية القطنية حيث

 تصيب ايضا أشجار التين والمشمش والجوز وغيرها مسببة خسائر اقتصادية كبيرة مما أدى إلى موت العديد

 من ا²شجار كما بدأت ذبابة ثمار الخوخ تشكل خطرا قادما على ثمار الرمان والتي يجب التصدي لخطورتها

اشجار بعد  الثانية  المرتبة  في  الجوز  اشجار  وتأتى  جديده  تقنيات  وإدخال  الفاكهة  مصائد  نشر  خالل   من 

الى االخضر  بالجبل  الجوز  ثمار  تعرضت  االخيرة  الفترة  في  انه  اال  االقتصادية؛  الناحية  من  ا²همية  في   الرمان 

االصابة بآفة دودة ثمار التفاح الحجرية والتي تصل نسبة االصابة بالشجرة الى اكثر من (٨٠٪)ن.م

 ٦- استخدام الوسائل البديلة وطرق المكافحة
 الصديقة للبيئة ²شجار الفاكهة بالجبل ا²خضر
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 ترغب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه االستثمار في مساحات ا²راضي التابعة لها (بواليتي صحار

نسبة ولرفع  وا²سماك  الخضروات  إنتاج  لزيادة  الخاص  القطاع  مع  بالشراكة  وذلك  والوافي)   والكامل 

 االكتفاء الذاتي منها. يقع الجزء ا²ول من المشروع في والية صحار (محطة البحوث الزراعية - وادي حيبي)

 على مساحة (١٢٠) فدان موزعة على (١٢) وحدة زراعية بواقع (١٠) فدان لكل وحدة. بينما يقع الجزء الثاني من

 المشروع في والية الكامل والوافي (محطة البحوث الزراعية بالكامل) على مساحة (٢٩٠) فدان موزعة على

 (٢٩) وحدة زراعية بواقع (١٠) فدان لكل وحدة. تلتزم الوزارة بتركيب شبكتي نقل وتوزيع مياه الري لتوصيلها

استهالك وتكلفة  فدان)   ١٠) ا²رض  لقطعة  السنوي  ا�يجار  المستفيدين  ويتحمل  الزراعية  الوحدات  باب   الى 

مياه الري با�ضافة الى استهالك الكهرباء وذلك بموجب العقد الذي سوف يوقع بين الوزارة والمستفيدين.م

 ٧- تركيب شبكتي نقل وتوزيع المياه لالستثمار في
محطتي وادي حيبي والكامل والوافي

 (توفير مياه الري في المرحلة ا²ولى لعدد (٢٤) وحدة زراعية في واليتي صحار (وادي حيبي
والكامل والوافي بمتوسط (٨٠ م٣ /يوم/وحدة)ب

تدريب المستفيدين من المشروع في الموقعين على نموذج الزراعات التكاملية

 المساهمة في زيادة فرص العمل للمواطنين العمانيين بواقع (٤١) وظيفة مباشرة، تعنى
المرحلة ا²ولى بعدد (٢٤) فرصة عمل

نشر نموذج الزراعة التكاملية (زراعي/سمكي)ل
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الموسمية ا²عالف  بمحاصيل  المزروعة  المساحات  حول  حديثة  بيانات  لتوفير  المشروع  هذا  تنفيذ   جاء 

من المحلي  ا�نتاج  تقديرات  حول  حديثة  بيانات  ولتوفير  الحقلية  والمحاصيل  الخضر  ومحاصيل   والمعمرة 

لتقدير ذلك  إلى  با�ضافة  الحقلية؛  والمحاصيل  الخضر  ومحاصيل  والمعمرة  الموسمية  ا²عالف   محاصيل 

 انتاج السلطنة من التمور حسب الوالية والمحافظة واوجه استغالله وجمع بيانات ميدانية حول أسعار السلع

 الزراعية المنتجة محليا في أسواق الجملة وتحديث بيانات ا²سعار عند باب المزرعة وحساب هامش الفرق بين

سعر السلع عند باب المزرعة وسعرها في ا²سواق المحلية.م

 توفير بيانات حديثة للمساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية
الخضروات والمحاصيل الحقلية) والمحاصيل العلفية الموسمية)

والمعمرة ومقارنتها بالسنوات السابقة على مستوى السلطنة لعدد ٤٠ والية 

 (توفير بيانات ا�نتاج المحلي من المحاصيل الموسمية (الخضروات والمحاصيل الحقلية
 والمحاصيل العلفية الموسمية والمعمرة ومقارنتها بالسنوات السابقة على مستوى

السلطنة لعدد ١٥ والية تم اختيارها من عينة مسح المساحة المزروعة بالمحاصيل الموسمية

توفير بيانات حديثة حول أسعار المنتجات الزراعيــــة المنتجة محليا عنـد باب المزرعة
لعدد ١٥ والية تم اختيارها من عينة مسح المساحة المزروعة بالمحاصيل الموسمية 

توفير بيانات حديثة حول أسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا في أسواق الجملة
للخضروات والفواكه لعدد ١١ والية 

رفع كفاءة عدد ٤٥ موظف في مجال ا�حصاء الزراعي وتدريبهم على استخدام التقنية
الحديثة في جمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج وتقيمها ونشرها 

انشاء قاعدة بيانات إحصائية زراعية للبيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدائرة على مدى
السنوات السابقة واتاحتها للمستخدمين والموظفين والباحثين والمخططين 

٨- تحديث ورفع جودة البيانات اªحصائية الزراعية
المعلومات ا²ساسية
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 تهيئة بيئة مالئمة �كثار االعداء الحيوية (المفترسات والفيروسات) واطالقها لمكافحة
حلم ثمار النارجيل وخنفساء النارجيل السوداء

رفع كفاءة عدد ١٤ موظف وعدد ٧٥٤ مزارع وزيادة الوعي لديهم

بزراعة المحافظة  هذه  تتميز  حيث  ؛  ظفار  محافظة  في  الهند (النارجيل)   جوز  محصول  أهمية  منطلق   من 

Ìونظر السلطنة  من  الجزء  هذا  في  كبيرة  وسياحية  اقتصادية  بأهمية  يتميز  والذي  المحصول  هذا   وإنتاج 

جاءت المواطنين  مزارع  في  السوداء  النارجيل  خنفساء  وكذلك  النارجيل  ثمار  بحلم  ا�صابة  مستوى   �رتفاع 

 أهمية تنفيذ مشروع تطوير وتحسين محصول جوز الهند (النارجيل) بمحافظة ظفار لجميع أصناف النارجيل

 (التي يبلغ عدد أشجارها ١٥٠ ألف شجرة مزروعة على مساحة تقدر ١٤٥٥ فدان) لمكافحة اÜفات التي تصيب

يوفر الذي  ا²مر  االنتاج  وزيادة  المحصول  جودة  تحسين  شأنها  من  التي  الحيوية  بالطريقة  المحصول   هذا 

جهد ومبالغ كبيرة إضافة الى المحافظة على البيئة من أخطار المبيدات.م

٩- تطوير وتحسين محصول جوز الهند (النارجيل) في محافظة ظفار
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 غرس أهمية ا²من الغذائي لدى الطلبة (بواقع ٤٦٠٠ طالب وطالبة في مدراس محافظات
(مسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة

توفير (عدد ٦) بيوت محمية زراعية وسمكية تتيح للطلبة تطبيق المعارف والنظريات 
العلمية التي درست في مختلف المناهج الدراسية 

 تدريب الطلبة (عدد٣٠ طالب وطالبة) على ممارسة االعمال المتعلقة بالتخصصات
الزراعية والسمكية

تمكين الطلبة من اكتساب المهارات التي يتطلبها االلتحاق في سوق العمل بمجال
 الزراعة والثروة السمكية من خالل انشاء عدد (٦) شركات طالبية في المدراس المستفيدة 

من المشروع

 تولى وزارة التربية والتعليم ممثلة في المركز الوطني للتوجيه المهني إهتمامâ كبيرÌ في ترسيخ ا²فكار

على قادر  جيل  إيجاد  الى  تهدف  والتي  ُعمان  سلطنة  في  الريادي  للتعليم  الداعمة  ا�يجابية   والمبادرات 

 تلبية مختلف احتياجات سوق العمل بقطاعاته االقتصادية المختلفة السيما تلك المبادرات الهادفة نحو

حقيقة عمل  فرص  إيجاد  من  يمكنهم  بما  العمل  يتطلبها  التي  والقدرات  المهارات  على  الطلبة   تدريب 

تلبى تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية.م
ذات المبادرات  من  السمكية  ا²نشطة  إلى  با�ضافة  والحيواني  النباتي  بشقيها  الزراعية  المبادرات   تعد 

 ا²ولوية الهامة وذلك لما تشكله من دور فاعل في ربط أجيال وبراعم المستقبل بمهن ا²جداد التي كانوا

اتجاهات واكسابهم  الطلبة  تدريب  في  تسهم  كما  السابقة  التاريخية  الفترات  مختلف  عبر   يمارسونها 

إيجابية نحو تبني مشاريع إنتاجية زراعية وسمكية قادرة على المساهمة في التنوع االقتصادي.م

 

١٠-منتج مدرستي
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جاء الزراعي  القطاع  في  المبيدات  استخدام  وتنظيم  بإدارة  الكفيلة  الضوابط  وضع  بضرورة   Ìاستشعار 

 تنفيذ هذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة لمستهلكي المنتجات الزراعية والتي ترتبط بشكل مباشر

 بسالمة الغذاء وبصحة االنسان ، ويؤكد المشروع بضرورة تكثيف الحمالت والبرامج الرامية إلى رفع الوعي

الرشيد غير  االستخدام  على  المترتبة  بالمخاطر  والمستخدمين  والمستهلكين  المزارعين  لدى   المجتمعي 

المنافذ ومن  المنتجة  المزارع  من  ممثلة  عشوائية  عينات  أخذ  ضرورة  إلى  با�ضافة  الزراعة  في   للمبيدات 

 الحدودية البحرية والبرية والجوية وإجراء التحاليل لفحص وضبط متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية

 المصدرة والمستوردة والمتداولة في ا²سواق  وذلك من خالل رفع مستوى الدور الرقابي برصد متبقيات

على والبائع  المستهلك  وطمأنة  بالسلطنة  واستيرادها  انتاجها  يتم  التي  الزراعية  المنتجات  في   المبيدات 

المزارعين لدى  الوعي  روح  وتنمية  الضارة  المبيدات  بقايا  من  خالية  بيئة  وتوفير  ا²ضرار  من  المنتج   سالمة 

والمستهلكين وتشجيع ودعم المزارعين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.م

,

 
١-مشروع إدارة متبقيات المبيدات (المرحلة الثانية)ك

٨-١-٢  المشاريع المنتهية
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 الرصد الدوري والمستمر لنسب المتبقيات في المنتجات الزراعية في المزارع المحلية
والمنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة وتتبع المبيدات المستخدمة والتأكد من

جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية 

 تقييم العروض المقدمة من قبل القطاع الخاص للمزايدة الخاصة بتشغيل وإدارة
المختبر المركزي للصحة النباتية بالرميس وتقييم الخبرات الفنية والمؤهالت العلمية

والعملية المقدمة من خالل العروض والشركات المؤهلة �دارة وتشغيل المختبر 

ا�شراف على سير العمل بالمختبر المختص من خالل متابعة أداء المختبر وتقييم جودة
 العمل فيه ومطابقته للمواصفات المرجعية العالمية مثل منظمة ا²غذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية والمركز الدولي للسرطان

 تنفيذ متطلبات قانون المبيدات والئحته التنفيذية فيما يخص تسجيل المبيدات في
السلطنة ونسب متبقيات المبيدات المسموح بها دوليâ على المنتجات الزراعية المحلية

والمستوردة 

تأهيل وتدريب ونقل الخبرات فيما يخص إدارة المبيدات وضبط جودة ومتبقيات المبيدات
للكادر الوطني بالوزارة 

التحقق من جودة المبيدات المتداولة والمستوردة

رفع الوعي الثقافي لدى المزارعين والشركات وعامة الناس بمخاطر االستخدام غير
اÜمن للمبيدات وسالمة الغذاء وصحة االنسان ونشر االستخدام اÜمن والسليم للمبيدات 

 تفعيل الدور الرقابي لدائرة الرقابة والتراخيص وكذلك دوائر التنمية الزراعية في جمع
العينات الممثلة لتحليل متبقيات المبيدات بمزارع المزارعين وتوعية المزارعين
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تم تحليل (٢٠٠٠) عينة لشحنات مستوردة ومصدرة ومزارع محلية

ورشة عمل تدريبية لعدد (٣٨) متدرب من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية
بمحافظتي الباطنة لتدريب المختصين بالمديرية حول طرق أخذ العينات من المنتجات 

الزراعية وتجهيزها �رسالها إلى المختبر المختص لتحليل متبقيات المبيدات 

 التعاقد مع خبير لàشراف على آلية أخذ العينات ومتابعة نتائج التحليل ومراجعة طلبات
تسجيل المبيدات والمساهمة في تحليل وتقييم العروض المقدمة لتشغيل المختبر

المركزي للصحة النباتية وتدريب الكوادر المحلية 

تفعيل الدور الرقابي لدائرة الرقابة والتراخيص وكذلك دوائر التنمية الزراعية في جمع
 العينات الممثلة لتحليل متبقيات المبيدات بمزارع المزارعين، حيث تم جمع (٥٨٣) عينة

من المزارع عن طريق المختصين بالدائرة وإرسالها للتحليل بالمختبر المختص

 تقييم العروض المقدمة من قبل القطاع الخاص للمزايدة الخاصة بتشغيل وإدارة
المختبر المركزي للصحة النباتية بالرميس واختيار الشركات المؤهلة �دارة وتشغيل المختبر

مراجعة عدد (٢٧٦) ملف طلب تسجيل مبيدات وتم ابداء المالحظات عليها وتم تسجيل
أكثر من (١٠٠) مبيد حتى اÜن وإصدار شهادات تسجيل لها 

تفعيل دور دوائر التنمية الزراعية في رفع الوعي لدى المزارعين والمواطنين
والمستوردين والمصدرين 

 تأهيل الكادر الوطني علميâ وفنيâ �ستكمال تنفيذ برنامج ا�دارة السليمة للمبيدات
 من خالل الورش والدورات التدريبية وا�حتكاك المباشر مع خبير المشروع

 محاضرات عن ا�ستخدام اÜمن، المواصفات الفنية والمخاطر المتعلقة بإستخدام
 المبيدات وكيفية التعامل وتجنب تلك المخاطر وعرض عام عن المبيدات لتسجيل

دخول المبيدات إلى السلطنة وكذلك مخاطر متبقيات المبيدات في المحاصيل والمنتجات
 الزراعية 
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 نظرا النتشار وتوسع تربية نحل العسل بجميع محافظات السلطنة وللحفاظ على ساللة النحل العمانية

 يتطلب ا²مر توفير ملكات نحل من الساللة المحلية �حاللها محل الملكات في الخاليا ذات السالالت غير

 المحلية،  إضافة إلى الطلب المتزايد من قبل مربي النحل على تلك الملكات وذلك لتقسيم الخاليا أو تغير

التقليدية غير  النحلية  والمنتجات  الملكات  إنتاج  مجال  في  االستثمار  ضعف  أن  كما  المسنة،   الملكات 

التفكير ُيحتم  النحل  وطرود  العسل  إنتاج  على  النحل  مربي  عمل  واقتصار  النحل  وسم  الملكي   كالغذاء 

  في تشجيع ا�ستثمار في مجال إنتاج الملكات الملقحة ومنتجات النحل غير التقليدية وهي منتجات هامة

من  . بالسلطنة  النحل  تربية  لمشاريع  جديدة  مضافة  قيمة  إدخال  وبالتالي  عالية  تسويقية  قيمة   وذات 

 ناحية أخرى سوف يحقق المشروع إيرادات مالية سواء للمنتفعين أو لتعزيز المورد المالي للصندوق نظير

 بيع منتجات المشروع لمربي النحل أو للمواطنين الراغبين في الحصول على العسل العماني النقي وطرود

النحل.م

 

٢- إنتاج ملكات ملقحة عالية اªنتاجية والعسل والطرود لساللة النحل العمانية
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إيجاد (٦) مستفيدين من فئة الباحثين عن عمل وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في مجال تربية وإنتاج الملكات الملقحة وإنتاج) 

العسل والطرود

تأسيس (٦) حاضنات خاصة بتربية ملكات النحل الملقحة والعسل والطرود لساللة
النحل العماني بخمس محافظات يديرها القطاع الخاص  المستفيدون 

 تلبية الطلبات المتزايدة على ملكات النحل الملقحة لتغطية احتياجات مربي نحل
العسل من الملكات العمانية الملقحة. (ويقدر ا�نتاج السنوي من الملكات الملقحة

حوالي (٢١٠٠) ملكة تقدر قيمتها ا�جمالية بحوالي (٢١٠٠٠) ريال عماني 

تنمية وتطوير ساللة النحل المحلية العمانية

تحقيق عائد مادي وإيرادات لصندوق التنمية الزراعية والسمكية (تقدر بحوالي
ء (٥٠٪) من ا�يرادات للمشروع والمقدرة بحوالي (٧٨٠٠٠) ريال عمانين

 توفير منتجات نحلية جديدة بالسوق المحلي (فمن المتوقع إنتاج حوالي (١٨٠٠) كيلوجرام
 من العسل سنويâ تقدر قيمته بحوالي (٢٧٠٠٠) ريال عماني وإنتاج عدد (٣٠٠) طرد نحل من

الساللة العمانية سنويâ تقدر قيمتها حوالي (٣٠٠٠٠) ألف ريال عماني
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٨-٢  التفاصيل الخاصة بمشاريع  القطاع الزراعي/ الحيواني ٢٠٢٠م

االستهالك في  ا²ولى  المرتبة  في  وكذلك  المنتجين  صغار  لدى  ا²ولى  المرتبة  في  الدواجن  إنتاج   يحتل 

البياض الدجاج  لتربية  مشاريع  �قامة  االسر  تلك  المشروع  ويستهدف  العمانية،  االسر  من  للعديد   اليومي 

وفق نظم حديثة للوصول بإنتاجية عالية ورفع دخل تلك االسر.ن

 
١-  إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة (حظائر دواجن محلية بياض)س

٨-٢-١  المشاريع المستمرة

إنشاء قطيع لعدد (١٠) وحدات إنتاج منزلية للدجاج البياض بنظام التربية في 
.أقفاص بسعة (٨٠-١٠٠) دجاجة 

 رفع كفاءة وتنمية قدرات عدد (١٠) أسر ريفية في نظام تربية الدواجن
.المحلية البياض
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تربية مجال  في  ولتدعيمها  عمان،  سلطنة  في  الريفي  المجتمع  مرتكزات  أهم  أحد  الريفية  المرآة   تعتبر 

حديثة تقنيات  وتوفير  حديثة  حظيرة   (١٥) عدد  إنشاء  على  المشروع  يعمل  سوف  والضأن  الماعز   وإكثار 

لرعاية وتربية الحيوانات إضافة إلى التقنيات في مجال الصناعات المرتبطة بها (ا²لبان وا²جبان).ت

 

٢- اªرتقاء بطرق إيواء حيوانات المرأة الريفية

إنشاء نظام إيواء متطورة لعدد (١٥) مربية ثروة حيوانية (ماعز وضأن)ن

توفير المستلزمات الخاصة بتربية الحيوانات وصناعة ا²جبان وا²لبان

دورات تدريبية في مجال التسويق وتربية وتغذية ورعاية الحيوانات والصناعات المرتبطة
بالماعز والضأن با�ضافة إلى االبقار 



٤1

من كونها  العالمية  المستوى  على  قصوى  أولوية  ذات  الحيوية  للمضادات  البكتيرية  المقاومة   تعد 

ووفيات الحيوانات  في  نفوق  حدوث  في  المشكلة  هذه  تساهم  حيث  واالنسان  الحيوان  صحة   مهددات 

 في البشر، وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتكيف تلك الكائنات المجهرية وتنمو في وجود

بركاء، والية  في  الدواجن  مزارع  من  عينات  وتحليل  بجمع  المشروع  يقوم  سوف  الحيوية.   المضادات 

 ويستهدف المشروع فحص مقاومة بكتيريا المكورات العنقودية لعدد ١٩ مضادÌ حيويâ شائع االستخدام

في مزارع الدواجن بالسلطنة.م

 

٣- مقاومة بكتيريا المكورات العنقودية للمضادات
 الحيوية المعزولة من مزارع الدواجن 

 تحديد نسبة انتشار بكتيريا المكورات العنقودية والمقاومة للمضادات الحيوية
.في الدواجن الحية

تحديد سالالت بكتيريا المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية
.في الدواجن الحية 

تحديد أنماط حساسية بكتيريا المكورات العنقودية بالنسبة للمضادات الحيوية المختلفة

.بناء القدرات وتأهيل عدد ٢ من موظفي المركز



٤2

 يعمل المشروع على زيادة أعداد الحيوانات والعائد االقتصادي لدى المربي من خالل نقل (١٠) من الحظائر

 التقليدية (عدد المستفيدون (١٠) إلى قرية ظاهر الشكاع المرحلة الثانية بشكل تلقائي وإنشاء (١٠) حظائر

 سعة كل حظيرة (٢٠٠) رأس مجهزة بالمعالف وأحواض الشرب ومزودة بمخزن لÙعالف بواقع حظيرة لكل

 مربي، فيها غرف لعزل الحيوانات المريضة وخزان للمياه وسور يحيط بالحظائر وسور من الطابوق محيط

بجميع الحظائر.م

 
١- تطوير القرية النموذجية لمربي الثروة الحيوانية بمحافظة مسندم

زيادة أعداد الحيوانات من (٦٠) رأس كمتوسط إلى (٩٥) رأس خالل السنة ا²ولى
 .لكل مربي 

âزيادة العائد االقتصادي لدى المربي من (١٨٠٠) ر.ع إلى (٣٦٠٠) ر.ع سنوي. 

âتقليل ا²دوية المستهلكة من (١٥٠) ر.ع إلى (٨٠) ر.ع سنوي. 

ا�نتهاء من تنفيذ عدد (٤) حظائر

 تنمية قدرات (٣٠) من مربي الثروة الحيوانية في التربية الصحيحة والمكافحة
(٢٠) مربي من المرحلة ا²ولى و (١٠) مربين من هذه المرحلة

استحداث نشاط اقتصادي للمرأة الريفية في والية مدحا (متوقع عائلة واحدة متميزة
من بين العوائل ا²خرى)ك 

٨-٢-٢  المشاريع المنتهية
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٨-٣  التفاصيل الخاصة بمشاريع  القطاع السمكي ٢٠٢٠م

 حفظ ا²سماك بالتجفيف هي واحدة من أقدم الطرق في العالم والمستخدمة في حفظ أنواع مختلفة 

 من ا²سماك لجعلها صالحة لالستهالك البشري لمده أطول. و قد تم اعتماد تداول االسماك المجففة على

من عمان  سلطنه  في  ا²سماك  تجفيف  يعتبر  حيث  جدا  طويلة  فترة  منذ  الصناعة  في  واسع    نطاق 

 الممارسات التقليدية لمجموعة متنوعة من منتجات ا²سماك خاصة اسماك القرش والبرية، وبسبب التطور

الثروة قطاع  ومنها  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  خاصة  التسويق  وأهمية  المتنامي   االقتصادي 

عمل فرص  وتوفير  الغذائي  االمن  في  لمساهمته  المهمة  االقتصادية  القطاعات  من  يعتبر  الذي   السمكية 

وتأسيس السمكي  التسويق  منظومة  تطوير  في  المستمرة  الوزارة  ولجهود  المواطنين  من  كبير   لعدد 

الحديثة السمكية  بالصناعات  تعنى  مصانع  وتطوير  �نشاء  المستثمرين  جذب  خالل  من  سمكية    صناعات 

الحديثة والتقنيات  الجودة  بضبط  الخاصة  والتسهيالت  الخدمات  توفير  مع  والقوانين   التشريعات   وتطوير 

المستخدمة في التصنيع للمساهمة في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات السمكية.م

 
 ١- أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجفيف اسماك السطح الصغيرة

 بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

٨-٣-١ المشاريع المستمرة

 (انشاء وحدة تجفيف مركزية ²سماك السطح الصغيرة (البرية والعومة

رفع كفاءة وتأهيل عدد (٨) موظفين ورائد عمل واحد

 عمل ندوات توعوية وارشادية �نشاء المشروع للصيادين والعاملين في القطاع السمكي
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 تسعى الوزارة وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لتشغيل وتطوير ا²سواق الكترونيâ و²همية  

 تركيب نظام التداول االلكتروني با²سواق التي يوجد بها نظام البيع بالمناداة (الداللة) لما له من أثر إيجابي

بعد ا²سواق  وربط  للعمانيين  عمل  فرص  وتوفير  ا�يرادات  وزيادة  الشفافية  وتعزيز  البيع  عمليات  زيادة   في 

وانشاء تصميم  خالل  من  وكذلك  والمنتجات,  ا²سعار  تتبع  خاللها  من  ويسهل  واحده  بيانات  بقاعدة   ذلك 

االسماك من  الشركات  مشتريات  بيانات  ادخال  خدمة  توفير  على  تعمل  ا²سماك  لشركات  خاصة   منظومة 

التي وا²سواق  تحضيرها  وطرق  الشركات  هذه  منتجات  جميع  وتسجيل  انتاجها  مواقع  وتتبع   العمانية 

 تذهب إليها هذه المنتجات سواء كانت محلية أم خارجية. وتشمل خطة نظام التداول االلكتروني با²سواق

للعاملين وتأهيلية  تدريبية  وبرامج  ومعدات  أجهزة  من  الفنية  احتياجاته  بجميع  النظام  وتشغيل   تركيب 

بالمشروع.م

 
  ٢- تطويرالتسويق اªلكتروني في ا²سواق السمكية

إدخال نظام التسويق ا�لكتروني في أربعة أسواق سمكية (صحار - قريات - السيب
السوق الجديد) - (مصيرة). ت 

 تصميم تطبيق لرصد أسعار ا²سماك في االسواق السمكية (خاص للموظفين –  عام)،ن

انشاء قاعدة بيانات إحصائية لكميات ا²سماك المتداولة

 رفع كفاءة عدد (٢٤) موظف من موظفي الوزارة العاملين بمنظومة التسويق
السمكي والمستثمرين وعدد (٢٠) من العاملين بمؤسسات الداللة
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 تطوير االستزراع السمكي في محافظة مسندم

اقامة وحدة أقفاص عائمة لمجتمع الصيادين بالمحافظة مع شرح
تقنية استخدامها وتشغيلها 

نقل تقنيات استزراع االسماك الزعنفية با²قفاص العائمة

للتعرف على احتياجات الموقع ودراسة نمو الكائنات المستزرعة

 إن استخدام االقفاص العائمة الستزراع ا²سماك الزعنفية تعتبر من الطرق الحديثة ذات الكفاءة واالنتاجية

المحافظات من  مسندم  محافظة  وتعد  العالية،  االقتصادية  القيمة  ذات  االسماك  أنواع  من  لكثير   العالية 

 التي تحتوي على العديد من الِخلجان العميقة والمحمية من تأثير أمواج البحر والعواصف قد لتكون صالحة

السمكي ا�ستزراع  صناعة  تطوير  يستهدف  المشروع  فان  وعليه  العائمة.  ا²قفاص  بنظام   لالستزراع 

 لÙسماك الزعنفية بإستخدام االقفاص العائمة في محافظة مسندم بحكم الموقع الجغرافي. تم عمل

لàقامة المهمة  العوامل  من  لعدد  القياسات  من  العديد  وإجراء  المواقع  لمختلف  الزيارات  من   العديد 

مشاريع ا�ستزراع الى ان تم إختيار موقع خور غب على ليكون ا²نسب لتنفيذ االستزراع فيه.م

 
٣- تطوير إستزراع ا²سماك الزعنفية في االقفاص العائمة في محافظة مسندم
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إقناع المجتمع المحلي بفكرة ا�ستزراع السمكي في ا²قفاص العائمة
تحديد الخور المناسب (خور غب علي) �قامه المشروع بعد قياس العوامل

الفيزيوكيميائية والتيارات البحرية للخور 

تحديد المواصفات الفنية المناسبة لàقفاص
 اسناد مناقصة توريد أدوات ومستلزمات ومعدات ا²قفاص العائمة للشركة

العمانية لتنمية االستزراع السمكي لتوريد عدد (٤) أقفاص بقطر (١٠م) وعمق(٥م)ن
للقفص الواحد مع نظام تثبيت لÙقفاص 

أخذ موافقة أهالي المنطقة �قامة المشروع

التعاقد مع فني ليقوم بمشاركة في إدارة وتشغيل المزرعة القفصية



٤7

انسب من  باعتبارها  الحية  البحرية  الكائنات  من  العديد  وتكاثر  لعيش  آمنة  بيئة  المرجانية  الشعاب   تعتبر 

 البيئات لتكاثر ا²سماك اذ تعيش فيها اغلب انواع ا²سماك القاعية التي تحصل على الغذاء والمأوى.كذلك

من العديد  لتوفر  ا²خرى؛  البحرية  الكائنات  فيها  تتكاثر  التي  البيئات  اهم  من  المرجانية  الشعاب   تعتبر 

 العناصر المهمة بها من غذاء ومكان مناسب للتكاثر والحضانة. ونظرا لزيادة عدد الصيادين العاملين في

 مجال صيد ا²سماك في المحافظة وعدم تقيد الكثير منهم با²عراف والسنن المتعارف عليها عند صيد

 ا²سماك على الشعاب المرجانية. فقد تالحظ أن هناك تهديدا حقيقيا للشعاب المرجانية الطبيعية في

بمكونات تضر  صيد  وطرق  معدات  واستخدامهم  للصيادين  الخاطئة  الممارسات  نتيجة  العمانية   البحار 

 ومواد الشعاب المرجانية مثل (الشباك) التي تؤدي إلى تكسير الشعاب وتلويث البيئة البحرية، وعليه جاء

تنفيذ هذا المشروع ليساعد على تاهيل المناطق البحرية المتضررة وجذب ا²سماك إليها.م

 
    ٤-إنشاء الشعاب الصناعية لتنمية ا²حياء المائية في محافظة مسندم

تعزيز واستدامة وحماية المصائد الطبيعية إنزال عدد أربع شعاب صناعية على
  عمق من ٣٠ إلى ٥٠ متر 

تحسين مستوى مصايد المخازين السمكية لمحافظة مسندم

 تحسين الوضع االقتصادي للصيادين في المنطقة عالقة طردية بين كميات ا²سماك
والدخل



٤8

البنى ايجاد  على  مراكزها  بجميع  الوسطى  بمحافظة  السمكية  الثروة  ادارة  المشروع  تنفيذ  على   يقوم 

 االساسية وتشجيع للصيادين العمانيين للقدوم للعمل بهذه الواليات وذلك من اجل تضييق المجال امام

بوضع بدأت  وقد  ا²خرى  العمانية  المحافظات  من  عمانيين  بصيادين  واستبدالها  الوافدة  العمالة   توسع 

 خطط للتصدي لهذا التوسع منها ايجاد البنى االساسية لهؤالء الصيادين كإنشاء القرى النموذجية وتوفير

ساحلية محافظات  من  صيادين  لتوطين  المشروع  هذا  ويؤسس  العماني.   للصياد  االساسية   المقومات 

مرخصة غير  ا²جنبية  العاملة  ا²يدي  بعمل  المتعلقة  المخالفات  وتقليل  مصيرة  جزيرة  في  للعمل   أخرى 

ما تستوعب  والخدمات  المرافق  مكتملة  للصيادين  نموذجية  قرية  إيجاد  خالل  من  ا²سماك،  صيد   في 

يقارب (٥٠) صياد.م

 
 ٥- انشاء قرية الصيادين بجزيرة مصيرة

توفير البنية ا²ساسية (مباني سكنية والمرافق الصحية ووحدة تصنيع الثلج ومخازن
تبريد) الستقطاب الصيادين العمانيين ؛ وإيجاد قرية نموذجية للصيادين مكتملة 

المرافق والخدمات تستوعب كمرحلة أولى ما ال يقل عن (٥٠) صياد 

إحالل الصيادين العمانيين بدل العمالة الوافدة الغير مرخصة

رفع المردود االقتصادي للصيادين وذلك عن طريق رفع جودة المصيد

توفير قاعدة بيانات عن كميات المصيد وتكلفة المصيد 
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إلى البحر  من  القوارب  سحب  على  الصياد  تساعد  التي  الحديثة  المعدات  من  القوارب  سحب  الة   تعتبر 

 الشاطئ؛ وهي من اÜالت المهمة التي يجب ان تتوفر لدى مرتادي البحر خاصة بعد الجهود الكبيرة الذي

يقوى ال  الصيد  عملية  من  عودته  عند  وبالتالي  الصياد.  طاقة  من  البحر  عرض  في  الصيد  عملية   تستنزفه 

بكل القوارب  سحب  عملية  تسهيل  على  تعمل  اÜالت  فهذه  لذلك  التقليدية،  بالطرق  القارب  سحب   على 

في الصياد  وتشجيع  االنتاجية  لزيادة   Ìطرد ينعكس  مما  الصياد.  لدى  والجهد  الوقت  لتوفير  وتؤدي   يسر 

ادخال خالل  من  السمكي  القطاع  القوارب  سحب  آلة  وتدعم  تعزز  كما  المهنة،  مزاولة  على   االستمرار 

التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.م

 
     ٦-توفير التقنيات الحديثة لسحب القوارب للصيادين بمحافظتي الباطنة
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.إدخال عدد (٢١) الة سحب وذلك لتسهيل عملية سحب قوارب الصيادين من وإلى البحر

توفير الوقت والجهد لدى الصياد لزيادة عمليات الصيد، (حيث يلزم مجموع الصيادين
 قرابة ٢٨٢١ ساعة لسحب قواربهم من البحر، في حين يحتاج الصيادين المستفيدين 

من االت السحب المتطوره قرابة ٩٤٠ ساعة فقط)ن

 زيادة جودة ا�نتاج من المصيد اليومي بتقليص جهد ووقت ا�نزال، (حيث يستطيع
 الجهاز سحب وزن ٤ طن في وقت زمني قصير، حيث يقدر الوقت الالزم لسحب عدد

 قارب (١) قرابة ٥ دقائق من البحر الى الشاطئ، وبهذه الطريقة يستطيع الصياد أن
 يحافظ على جودة مصيده وا�سراع في بيعه سواء في االسواق المحليه أو تصديره

 خارج الدوله
دعم وتعزيز القطاع السمكي بالتقنيات الحديثة لزيادة المساهمة في الدخل القومي

للدولة، حيث يعتبر إدخال واستخدام التقنيات الحديثة من اهم العوامل التي تساعد 
الصيادين على االستمرار في ممارسة هذه المهنة بكل يسر واريحية كما تساهم ايضا 

في استقطاب العديد من غير الصيادين في االنخراط في هذه المهنة 
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وتوفير السمكية  المنتجات  جودة  وضبط  السمكية  با²سواق  الصحي  الجانب  متابعة  على  المشروع  فكرة   تقوم 

 الخدمات من نظافة ومعدات والتي ستسهم في تطوير عمل و أداء ا²سواق و توفير المستلزمات الضرورية للعاملين

فيها مثل:س

١-تركيب وحدات إنتاج الثلج

٢-غرف التبريد

 ٣-صناديق حفظ ا²سماك

٤-ألواح التقطيع وغيرها من ا²دوات

مسالك  تطوير   âوأيض ا²سماك،  جودة  ضبط  والئحة  السمكية  لÙسواق  التنفيذية  الالئحة  تطبيق  في  يساهم   مما 

نتيجة البيع  لمحالت  االستيعابية  السعة  وزيادة  المنتجات  جودة  على  الحفاظ  أجل  من  السمكية  التسويق   ومنافذ 

 للزيادة في االنتاج السمكي عن طريق توفير مخازن تبريد لعدد من المستحقين الجادين والعاملين في مجال منافذ

 التسويق السمكي مما سيساهم في رفع جودة المنتجات السمكية المخزنة وتشجيعâ لهم �دخال منتجات ذات

القيمة المضافة.م

 

٧- تطوير سلسلة التبريد في ا²سواق السمكية
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 تطوير ورفع كفاءة خمس أسواق سمكية (وادي بني خالد وضنك والمغسر
(وسوقين سيتم تحديدهم ²حقا)

دراسة نسبة الفاقد من المنتجات السمكية في ٤ مواقع إنزال
 ،صحار، السيب، صور، مصيرة) و٦ اسواق اسماك (الجملة المركزي، عبري، سناو) 

السويق الجديد، صاللة المركزي، صور التجزئة) والمنافذ الحدودية (الوجاجة وحفيت)ن

تطوير كفاءة وقدرات عدد (٨٠) موظف من الكادر العماني
الرقابي – البيطري – المختصين في مجال التسويق السمكي) من خالل االستعانة) 

 بخبير في مجال البيطرة السمكية 

التوعية بفرص ا²ستثمار في الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة

تقييم الوضع الحالي لÙسواق من احتياجات التطوير والتأهيل والتشغيل

تأهيل وصيانة أسواق وادي بني خالد وضنك 
تم ا�نتهاء من وصف عمل لتأهيل سوق ا²سماك بإزكي

تنفيذ عدد (٤) ورش تدريبية وتدريب (٨٠) موظف و(٤٠) من الباعة والمقطعين
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المشاريع من  عليها  المتحصل  الصفيلح  مخزون  تعزيز  مجال  في  السابقة  التجارب  نتائج  من  االستفادة  على  المشروع   يعمل 

الزريعة من   âتقريب  ٪٣٠-٥٠ بين  يتراوح  مرتفع  بقاء  معدل  على  الحصول  إلى  النتائج  هذه  خلصت  فقد  للصفيلح،   السابقة 

المستخدمة في عملية تعزيز المخزون، با�ضافة إلى ذلك فقد بينت النتائج ا²ولية من عمليات تعزيز المخزون في العامين ٢٠١٣

تعزيز بعد  وذلك   âتقريب الصفيلح  فيها  إنعدم  والتي  شربثات  منطقة  في  (مواليد)  جديدة  صفيلح  صغار  وجود  إلى  و٢٠١٤م   م 

والمتابعة التعزيز  عمليات  في  االستمرار  المهم  من  فانه  وعليه  السابقة،  الفترات  خالل  المستزرع  الصفيلح  من  بأعداد   المنطقة 

لتطور بناء المخزون الطبيعي للصفيلح والذي يقوم المشروع الحالي على تحقيقه.م

 

٨- زيادة إنتاجية وتوطين واسع النطاق للصفيلح العماني في بيئته ا²صلية

  زيادة مخزون الصفيلح الطبيعي بضخ أعداد من الزريعة (٦٠-١٠٠ ألف زريعة)ط
 توطين مواقع جديدة محمية بأمهات صفيلح لتكون نواة لزيادة المخزون

الطبيعي مستقبًال (صوقرة بمحافظة الوسطى)ن

تحديث البيانات المتعلقة ببيولوجية الصفيلح العماني والتي تشمل مواسم
التكاثر والحجم عند أول نضج جنسي 

بناء قدرات عدد (٢) من الموظفين
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إكثار وتربية أمهات الصفيلح، حيث تم إنتاج ٣٥٠ من ا�ناث و١٥٠ من الذكور
بوزن قدرة ٣٠٠ كجم 

إنتاج زريعة الصفيلح بواقع ٤٠٠٠ زريعة
توطين زريعة عدد ٣٠٠٠ زريعة

 أخذ قياسات وتنفيذ دراسات بيولوجية من ٣ مواقع في (مرباط وسدح وحدبين
حيث تم جمع عدد ١٧٥٠ عينة)ن
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الخضروات  توفير  على  العمل  خالل  من  فيها  والقاطنين  ومواطنيها  ليما  نيابة  خدمة  على  يعمل   المشروع 

شباك لسحب  معدات  إدخال  على  المشروع  يقوم  كما  اليومي.  لالستهالك  المائدة  بيض  وتوفير   والفواكه 

 الصيد الساحلية والتي سوف توفر الكثير من الوقت والجهد على صيادي النيابة اثناء القيام بعملية سحب

 الشباك الى الشاطئ، با�ضافة الى تطوير تربية االحياء المائية االقتصادية والتجارية وخاصة المحار المروحي

(اسكالوب)ن.م

 
    ٩-  االستزراع التكاملي بنيابة ليما

الب

القطاع الزراعي

القطاع السمكي
تربية وتسمين المحار المروحي (اسكالوب) في منطقة خور غب علي

شراء وتركيب عدد (٣) االت سحب شباك الصيد الساحلية

تدريب وبناء قدرات مستفيدين من المشروع والكوادر المحلية

انشاء عدد (٣) بيوت محمية بنظام الزراعة المائية النتاج الخضروات
وتوفير مصدر نباتي مستدام 

انشاء حضيرتين لتربية الدجاج البياض المحلي
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السمكي االستزراع  وصناعة  السمكي  للقطاع  قلق  مصدر  البحرية  المأكوالت  في  الطفيليات  تواجد   يعد 

 والمستهلكين بوجه عام، وهناك نقص في الدراسات واالبحاث المتعلقة بالكشف عن الطفيليات المائية

انتشار مدى  حول  المعلومات  جمع  إلى  المشروع  يعمل  االنسان.  صحة  على  تؤثر  قد  التي   وخاصة 

 الطفيليات التي توثر على صحة وسالمة المستهلك وجودة المنتجات السمكية؛ وذلك من خالل الكشف

 عن هذه الطفيليات في ا²سماك السطحية والقاعية المتواجدة في المياه العمانية. من المتوقع من هذا

الطفيليات بهذه  االصابة  فيها  تكثر  التي  العمانية  ا²سماك  انواع  لتوثيق  بيانات  قاعدة  إنشاء   المشروع 

والعمل على ايجاد حلول للحد من هذه ا�صابات التي قد تؤثر على المستهلكين

 
  ١٠-دراسة حول الطفيليات المائية المرتبطة بسالمة وجودة االغذية البحرية

اكتشاف انواع الطفيليات المتناقلة والطفيليات المرتبطة بجودة ا²سماك
المتواجدة في ا²سماك العمانية من مواقع ا�نزال وأسواق ا²سماك المحلية 

على عدد من مواقع االنزال على طول الساحل العماني 

دراسة التوزيع الجغرافي واالختالف في التنوع البيولوجي الطفيلي وانتشاره على
طول السواحل العمانية 

دراسة التباين في نسب انتشار العدوى الطفيلية بين ا²سماك المستهدفة في
المشروع المقترح 

اعداد قاعدة بيانات لتوثيق انواع ا²سماك العمانية التي تكثر فيها االصابة بهذه الطفيليات 
والعمل على ايجاد حلول للحد من هذه االصابات 

تصنيف الطفيليات المعزولة من االسماك العمانية باستخدام الطرق المورفولوجية
والجينية النموذجية والمعايير القياسية المتعارف عليها عالميا 

توعية المستهلكين عن الطفيليات المتناقلة ونشر الوعي للمجتمع 
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 إنشـــاء نظـــام الكتـــروني متكــامل لتتبع المنتجـات السمكية في جميع حلقات
ا�نتاج السمكي من المصيد لÙسواق المحلية وا�قليمية والعالمية

رفـــع كفــــاءة العامليــــن في جميع حلقات ا�نتاج السمكي في مجال نظم التتبع
ا�لكتروني للمنتجات السمكية ذات جودة عالية 

استحداث طرق علمية ومنهجية لتحليل والفحص المخبري وتحديد العالمات الجينية
 ²نــواع ا²سمـــاك وكمياتها والمنتجات السمكية لدعم التحقيقات وردع الصيد الغير 

القانوني والغير مسجل ودون تنظيم والغش التجاري

 اÜلية التي يعمل عليها المشروع لجمع البيانات والمعلومات التـــــي توفــــرها منظـــــومات التتبع الحـديثة 

 معلومات دقيقة عن نوع وحجم المصيد وطرق صيده وتداوله وأماكن الصيد مدمجًة في عاملـي الوقت

 والمكان لجميع مراحل ا�نتاج السمكي. حيث تعطي هذه المنظومة وسيلة فائقة الفعــــالية لمعرفة مـا

 يتعرض له المنتج السمكي وإمكانية التعرف على إي إشكاليات أو عوائق تواجــه عملية التداول مــع إضافة

 لعملية ا�شراف على خطوات التداول ذات الثقة العالية؛ مما يوفر شفافية ومصـداقية لجميع مستهلكي

 هذه المنتجات ويعزز الصورة االقتصادية واالستهالكية للمنتجات السمكية العمـانية في ا²سواق العالمية

 وا�قليمية. با�ضافة إلى توفير المعلومات العلمية وا�حصائية المهمة التي من شأنها المساهمة في حل

إشكاليات الحفاظ على سالمة وجودة المنتجات.م

١١-  إنشاء نظام وطني للتبع في سلسلة ا²غذية البحرية في سلطنة عمان
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ودماء  وازكي  محوت  في  مختلفة  واليات  من  سمكية  أسواق  أربعة  استهداف  على  المشروع   يعمل 

خالل من  السمكية  المنتجات  جودة  ورفع  با²سواق  الصحي  الجانب  تطوير  على  للعمل  وبدية   والطائيين 

خدمة وتقديم  السمكية  القطاع  في  الحاصل  التطور  مع  يتناسب  بشكل  وتأهيلها  بناء  �عادة   عمليات 

جيدة للمستهلكين.م

 

١٢- رفع كفاءة وتطوير (٤) أسواق سمكية

تطوير ورفع كفاءة أربعة أسواق سمكية (وادي دماء والطائيين وإزكي وبدية
سوق الغبي ومحوت) 

رفع كفاءة (٤٠) من المشرفيين والعاملين با²سواق السمكية

قياس مدى التغيير بين بيئة العمل وجودة ا²سماك في ا²سواق المستهدفة
قبل وبعد التأهيل 
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مسافات إلى  ا²سماك  وتسويق  نقل  في  كفاءة  أكثر  لتصبح  الناقالت  ودعم  تعزيز  في  المشروع  دور   يبرز 

 بعيدة من السواحل العمانية والى خارج حدود السلطنة؛ وذلك لوجود أعداد كبيرة من هذه الناقالت على

مما ا²سماك  جودة  على  للحفاظ  الالزمة  االشتراطات  بها  تتوفر  ال  السلطنة  ومحافظات  واليات   مستوى 

 يتوجب معالجة الوضع حيث أنه وردت بعض المالحظات من الدول المصدر إليها عن طريق الناقالت بعدم

 استيفاء االشتراطات المطلوبة، كما أن الكثير من هذه الناقالت يتم استخدامها في تصدير ا²سماك مما

يؤثر سلبا على سمعة ا²سماك العمانية.م

 
  ١٣-  تأهيل الناقالت المصدرة لçسماك العمانية عبر الحدود البرية

تأهيل عدد (٢٥) ناقلة أسماك ذات حمولة من (٣ طن _ ٧طن) وذات حمولة
(٨ طن _ ١٠طن) 

دراسة إقتصادية عن الفاقد من ا²سماك المصدرة كمâ (طن) وماليâ (ر ع)ن
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الحالي الوضع  مع  ويتناسب  متطور  بقالب  رقابية  بحمالت  القيام  على  يقوم  تنموي  رقابي   المشروع 

 للتطورات في القطاع السمكي بشكل عام وفي مصايد الصفيلح. وسوف يساهم المشروع في ادخال

التصوير اÜت  إستخدام  طريق  عن  فيه  والعاملين  المصايد  رقابة  في  المستخدمة  الحديثة   التقنية 

الموجهة عن بعد.م

 
     ١٤ - برنامج رصد ومراقبة مصايد الصفيلح في بحر العرب

حماية أحد أهم أنواع الموارد السمكية للبالد لضمان ديمومتها واستمرارها

 تعزيز دور الرقابة السمكية في الحفاظ على المخزون السمكي بشكل عام ومخزون
الصفيلح بشكل خاص، وذلك من خالل تطوير برنامج رصد ومراقبة لمصايد الصفيلح

 إستخدام التقنية الحديثة في تنفيذ بعض البرامج الرقابية وعلى وجهه الخصوص
إستخدام بعض آالت التصوير التي يمكن توجيهها عن بعد

إعادة تفعيل الرقابة السرية بتقديم البيانات والمعلومات التي تساعد في ضبط
التجاوزات وتعقب المخالفين 
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خالل  من  ا�رشادي  الجهاز  في  العاملين  الفنيين  من  الوزارة  موظفي  تأهيل  فكرة  على  يقوم   المشروع 

تدريب با�ضافة  مكثف،  تدريبي  برنامج  وفق  المتطورة  القوارب  على  ا²جهزة  هذه  استخدام  على   تدريبهم 

الصيد لحرفة  والممتهنين  الصيد  مهنة  في  والعاملين  وأبنائهم  الحرفيين  الصيادين  من  مجموعة   وتأهيل 

 باستخدام الخيوط الطويلة بأنواعها وسيتم تنفيذ المشروع من خالل تنظيم برنامج تدريبي نظري وعملي

للفئات المستهدفة.م

 
١٥-نقل المعرفة وتقنيات الصيد الحديثة في صيد ا²سماك

إدخال تقنيات الصيد الحديثة بالقارب المتطور

رفع كفاءة قدرات (١٠) موظف وعدد (١٥٠) من الصيادين
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٨٠٠
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١٣٥٥

٨١

١٥

 

 نفذ الصندوق خالل عام ٢٠٢٠م العديد من ا²نشطة والفعاليات االعالمية للتواصل مع فئات
 المجتمع خاصة المنتجين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، وسعى الصندوق
ومن السلطنة  محافظات  مختلف  في  المنفذة  بالمشاريع  والتعريف  المنجزات  ابراز   إلى 

اهمها ما يلي:ب
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