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 مقدمة:

، ووضعت احلكومة العديد من اخلطط يف تعزيز النظم الغذائية املستدامة  اولت السلطنة اهتماما كبريا

بطريقة  عليهوحتسني فرص احلصول والربامج لتوفري الغذاء للمواطنني واملقيمني على أرض السلطنة 

وإزاء هذا التحدي أدركت السلطنة أهمية توفري االحتياجات الغذائية من املوارد واإلمكانيات ، مستدامة

مت وضع اخلطط واملشاريع التنموية ، وعليه مستدامةو حديثة بطرق املتاحة وضرورة االستغالل األمثل هلا

وتقليل الفاقد من  تشجيع املواطنني على االستغالل الرشيد لألرض واملراعي الطبيعية والثروات املائيةل

دون هدر أو إسراف واستكملت البنيات األساسية والضرورية  مقارنة بالطرق التقليدية القدمية الغذاء

اد ونفذت املشاريع التنموية والربامج اإلرشادية وقدمت العديد من اخلدمات يف جماالت للبحوث واإلرش

 .والسمكي مكافحة اآلفات وحتديث وسائل وأساليب اإلنتاج وتشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي
املتاح لغت نسبة مساهمة قيمة اإلنتاج احمللي من قطاعي الزراعة والثروة السمكية إىل إمجالي قيمة ب

. م2011( سنة %36، يف حني كانت هذه النسبة )م2018( يف سنة %49لالستهالك من الغذاء حنو )

(، كما %79ويشكل إمجالي االكتفاء الذاتي من هذه السلع اىل نظرياتها من السلع الغذائية املستوردة )

من (.و%58حة لالستهالك )بلغت نسبة إمجالي السلع الغذائية املنتجة بالسلطنة إىل إمجالي السلع املتا

املتوقع أن ترتفع هذه النسب مع بدء اإلنتاج الفعلي للمشاريع االستثمارية اجلاري تنفيذها من قبل 

 يف السلطنة.  الشركات

 

 القطاع النباتي  -1

تعترب األرض الزراعية موردا طبيعيًا غري متجدد يتطلب احملافظة عليها من التملح أو التدهور أو االجنراف 

بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية وخيضع استغالل هذا املورد لقانون الزراعة، وللضوابط اليت تضعها 

واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  وزارة الزراعة والثروة السمكية مبا يعزز النظم الغذائية املستدامة

 احلديثة. للوصول اىل اإلنتاجية القصوى باستخدام أحدث الطرق واملعامالت الزراعية 

( ألف فدان وهي املساحات 355( ألف فدان من أصل )259م بنحو )2018تقّدر املساحات املزروعة خالل عام 

األراضي  استخدام، وتسعى الوزارة إىل رفع كفاءة ألف هكتار( 149الصاحلة للزراعة يف السلطنة )حوالي 

األراضي املتاحة ومن أبرز  استغاللالزراعية املتاحة على الرغم من وجود العديد من التحديات اليت حتول دون 

 واالجنرافاجلوفية  والتغذيةتلك التحديات هو ُشح املياه فضاًل إىل مشاكل التملح وتردي خصوبة الرتبة 

الوزارة تذليل تلك املعوقات واملشاكل بهدف زيادة اإلنتاج الزراعي يف وحدة املساحة  ...إخل، وتسعى

التقنيات احلديثة لزيادة اإلنتاج الزراعي على وحدة املساحة وللمرت املكعب من  استخدامكالتوسع يف 

ي من أهم األنشطة يعترب القطاع الزراعو. أراضي  الستغالل استثماريةمشاريع  استحداثاملياه، باإلضافة إىل 

( من امجالي إنتاج %89اإلنتاج الزراعي مبا نسبته ) ويشكل حجم، ماملستدايف منظومة الغذاء االقتصادية 

وقد أولت الوزارة اهتمامها بتطوير نظم اإلنتاج الزراعي ضمن أربع جمموعات رئيسية؛  الغذاء بالسلطنة.

احلقلية. ومبا يضمن استدامة املوارد الزراعية  اخلضر، الفاكهة )تتضمن التمور(، األعالف واحملاصيل

والنقل  الطبيعية كاملياه واألراضي، عالوة على تكامل نظم اإلنتاج مع إدارة عمليات ما بعد احلصاد



ضمن مفهوم سلسلة الغذاء والذي جيسد بدوره تعزيز منظومة  وصوال للمستهلك بأقل نسبة فاقد من املنتج

 يما يلي:إجياز ذلك ف وميكن يهالغذائ

 نظم انتاج اخلضر 1-1

م، وقد حتققت هذه النتائج 2018( ألف طن يف 818استمر انتاج اخلضر بتحقيق زيادات يف اإلنتاج وبلغ )

نتيجة تبين عدد من شركات القطاع اخلاص واجلمعية العمانية الزراعية واملزارعني للتقنيات احلديثة ذات 

ستخدام اإلدارة املتكاملة لنظم و اا العالقة باستخدام مدخالت إنتاج موصى بها من قبل البحوث الزراعية 

املربدة،  غري الشبكية( تقنيات مظالت انتاج اخلضر )البيوت اإلنتاج والوقاية والتوسع يف  استخدام

املربدة، و تقنية الزراعة بدون تربة و الزراعة الرأسية و الزراعة األحيومائية و اليت  احملمية البيوت واستخدام

 جية لوحدة املساحة و املرت املكعب من املياه.ساهمت مجيعها يف زيادة اإلنتا

 نظم إنتاج الفاكهة  1-2

( 444( ألف طن مقارنة بـ )459م حوالي )2018بلغ إمجالي إنتاج الفاكهة من ضمنها التمور خالل عام 

(، وتتوزع زراعة حاصالت الفاكهة يف السلطنة %3.4م حمققاً معدل منو سنوي بلغ )2016ألف طن يف عام 

يزة النسبية اجلغرافية لبعض احملافظات. ويعترب حمصول الرمان والذي يبلغ عدد أشجاره يف قرى حسب امل

( ألف شجرة أحد احملاصيل االقتصادية والذي حيقق عائد اقتصادي سنوي 27نيابة اجلبل األخضر حوالي )

الل السنوات املاضية ( مليون ريال عماني، باإلضافة اىل التوسع يف زراعة أشجار الزيتون خ2.5يصل اىل )

( لرت زيت خالل موسم 3050( ألف شجرة وقد مت احلصول على أكثر من )15واليت وصلت أعداده اىل حوالي )

( ألف شتلة 50( ريال عماني، وجاري العمل يف زراعة عدد )60( اىل )40م مبتوسط سعر يرتاوح من )2018

تضمن مكونات زراعية وسياحية وصناعات نارجيل يف حمافظة ظفار وذلك من خالل مشروع استثماري ي

( ألف شتلة فاكهة 250( إكثار وتوزيع )2017- 2016وقد مت خالل الفرتة ) مرتبطة بشجرة النارجيل.

( ألف شتلة 100مت إكثار وتوزيع ) م فقد2018سنويا، ونظرا حملدودية املخصصات املالية خالل عام 

 فاكهة حمسنة.

احلصاد بهدف رفع جودة اخلضروات والفواكه املنتجة حمليًا وتسهيل ويف جمال تطوير معامالت ما بعد 

م االنتهاء من الدراسة االستشارية 2019العملية التسويقية هلذه احلاصالت، فإنه من املؤمل خالل عام 

إلنشاء الشركة العمانية لتسويق اخلضر والفاكهة واليت ستعمل على شراء اخلضروات والفواكه من 

 نقاط جتميع مربدة، ثم نقلها اىل مراكز جتميع عمليات ما بعد احلصاد )التنظيف، الفرز، قبل املنتجني يف

 التدريج، التعبئة، التخزين والنقل املربد( بهدف تقليل الفاقد وزيادة القيمة املضافة وحتسني دخل املنتجني.

 

 

 



 نظم إنتاج خنيل التمر   1-3

خالل العقد بالطرق احلديثة التمور لتمر يف زيادة إنتاج ساهمت االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بنخيل ا

أهم املشاريع اليت مت تنفيذها  وميكن إجيازم 2018 ( ألف طن يف عام366املاضي وقد بلغ اإلنتاج حوالي )

 خالل هذه الفرتة:

 ( ألف فسيلة 65إكثار حوالي )( %70(، وتوفري ما نسبته )2018-2016سنويا خالل الفرتة ) نسيجية

 .من إنتاج هذه الفسائل ملشروع زراعة املليون خنلة

 ( والذي مت من خالله عمل هوية 2018-2016تنفيذ مشروع اهلوية التسويقية خالل الفرتة ) مت

 وتغليف تعبئة جمال يفومنتجني متوسطة صغرية و ؤسسة( م38تسويقية متكاملة لعدد )

، باإلضافة إىل دعم احمللية واالقليمية والدولية باألسواق تعزيز القدرة التنافسية بهدفالتمور  وتسويق

 ( مؤسسات صغرية ومتوسطة لفتح وتطوير منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية9)

  املراكز  نشاءهلا إإنشاء الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور وسيتم من خال 2018مت خالل عام

 وخارجيا.وتسويقها حمليا التسويقية اليت تتوىل شراء التمور من املزارعني متهيدًا لتصنيعها 

  م بتخفيض املساحة املزروعة بنخيل التمر واليت مت رشها ملكافحة حشرة 2018قامت الوزارة خالل عام

( ألف فدان، 15م إىل )2019 ( ألف فدان، وختفيض املساحة كذلك خالل عام20دوباس النخيل إىل )

بهدف ختفيض استخدام املبيدات الكيماوية والتوسع يف استخدام نظم اإلدارة املتكاملة ملكافحة 

 حشرة دوباس النخيل

  دعما لربنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة سوسة النخيل احلمراء واليت أدى انتشارها خالل السنوات

من الواليات اليت أعلن عنها كمناطق حجر زراعي إىل واليات  األخرية نتيجة لنقل الفسائل التقليدية

( مليون ريال 2.6م احلصول على موافقة مببلغ وقدره )2019مل تسجل فيها اإلصابة، فقد مت خالل عام 

 عماني سنويًا هلذا الربنامج ألهميته يف احلد من انتشار سوسة النخيل احلمراء

  مليون ريال عماني لتطوير النظم املزرعية التقليدية ومشروع ( 1.5م اعتماد مبلغ )2018مت خالل عام

فدان لفلجي الربميي والصعراء بوالية  400االحالل والتجديد لنخيل التمور مبساحة امجالية وقدرها 

 الربميي

توفري  ملشاريع يف تطوير نظم إنتاج التمور وحتقيق عوائد جمزية للمزارعني من خاللهذه ا ساهمت وقد 

، كما أن الوزارة التمور منتجات ذات نوعية وجودة عالية وقيمة اقتصادية تساعد يف تسويق منتجاتهم من

( كغم للشجرة يف املوسم أو 80-70ختطط اىل رفع زيادة إنتاجية أشجار النخيل العمانية لرتتفع مبعدل )

ة للنخلة، واالهتمام بنشر األصناف أكثر خالل املراحل القادمة عن طريق االهتمام بالعمليات البستاني

 املرغوبة يف األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية.

 نظم إنتاج األعالف4 -1

يعترب حمصولي القت والرودس من أهم احملاصيل العلفية اليت تزرع مبساحات كبرية على مستوى السلطنة 

( من إمجالي املساحة %42لتشكل )( ألف فدان 110م حوالي )2018واليت بلغت املساحة املزروعة بنهاية 



املزروعة على مستوى السلطنة، وبهدف ترشيد استخدام املياه وتغيري الرتكيبة احملصولية السائدة، فقد مت 

زراعة  الفاقد وتشريع القوانني لتنظيم االنتاج وتقليل احلديثة لزيادةاملعامالت الزراعية العديد من  تنفيذ

 قها ومن أهما:وتسوياألعالف بطريقة مستدامة 

 ( اخلاص بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج 197/2017إصدار القرار الوزاري رقم )

 السلطنة بهدف ترشيد استخدام املياه وتوفري كميات كافية لتغطية احتياجات األسواق احمللية

 ( حبظر زراعة احلشائش يف املزارع اجلديدة أو يف مساحات 35/2005مراجعة القرار الوزاري رقم )

إضافية يف املزارع القائمة يف كل من حمافظيت مشال وجنوب الباطنة، باإلضافة اىل سهل صاللة 

 املساحات املزروعة بالرودس القرار وختفيضوذلك مبا يضمن تفعيل مواد 

 ية لالستثمار الغذائي القابضة ببحث سبل االستثمار اخلارجي لزراعة األعالف قيام الشركة العمان

باعتباره أحد احللول االسرتاتيجية ملعاجلة العجز احلاصل يف األعالف اخلضراء اخلشنة ملواجهة 

 االحتياجات العلفية املتزايدة للحيوانات، واحملافظة على املخزون املائي بالسلطنة

 تشارية لتطوير اسرتاتيجية طويلة األجل وخطة جتارية ملزارع دوكة جاري إعداد دراسة اس

 خويطر ووادي بينوحنفيت 

 

 إنتاج احملاصيل احلقلية نظم 1-5

رفع اإلنتاجية  باستخدام طرق زراعية حديثة تضمن تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع لتحسني إنتاجية القمح 

عن طريق التهجني وادخال صفات  الزراعية لدى املزارعني من قبل البحوثوتقليل الفاقد  لألصناف املوصى بها 

، ويستهدف املشروع سنويا حتمل مستويات عالية من امللوحةصفة زيادة يف اإلنتاج وجديدة للقمح مثل 

( أصناف جديدة من القمح )نزوى، 4استنباط ) ( فدان يف خمتلف حمافظات السلطنة حيث مت1500زراعة )

م استكمال إجراءات تسجيل هذه األصناف مبا يضمن حقوق 2018د مت خالل جربين، بهالء، النجد( وق

 ( طن للفدان.2.4-2.0امللكية الفكرية هلا، ويرتاوح إنتاجية هذه األصناف بني )

اخلضروات،  ليغطي انتاج احملاصيلمنتجني لم ل2017التأمني الزراعي يف أكتوبر  تدشني نظاممت  1-5-1

، على أن يتم تدشني لتقليل نسبة الفاقد ورفع االنتاج احملمية اخلاصة مبحصول اخلضروات والبيوت

وهذا النظام التأميين يغطي العديد من املخاطر  تأمني مشاريع الدواجن، واملواشي قبل نهاية هذا العام.

املزارع، كما الناجتة من األنواء املناخية غري املتوقعة واليت تسبب خسائر يف مزروعات وممتلكات 

والذي ينعكس على تبين املزارعني  يغطي اخلسائر الناجتة من اآلفات الوبائية احليوية يف املزروعات

 .نظم غذائية مستدامة

 الغذائية.إنشاء مركز سالمة وجودة الغذاء سوف يتم تغطية مجيع مراحل السلسلة  1-5-2

 

 



 

 إدارة وترشيد مياه الري 1-6

ُتولي الوزارة االهتمام الالزم إلدارة املياه بالتنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لتطوير واستدامة  

اإلنتاج الزراعي، وسعت الوزارة إىل حتسني كفاءة استخدام املياه على مستوى املزارع ورفع كفاءتها 

واملوصى بها من قبل الربامج  ديثةاحلواملمارسات وتقليل الفاقد، وذلك من خالل تنفيذ عدد من اإلجراءات 

(، %30( و )%70بهدف ترشيد استخدام املياه اجلوفية ومياه األفالج باعتبارهما يشكالن حنو )البحثية 

 اه املستخدمة يف القطاع الزراعي.حسب الرتتيب من إمجالي املي

ستشارات الفنية والتقنية، شاماًل اإل، ملشروع إدخال تقنيات الري احلديثة مت تنفيذ برامج متكاملة 1-6-1

عن  حيث يقوم هذا املشروع بإحالل نظام الري التقليدي )الغمر( بنظام شبكة أنظمة الري احلديثة

لفعلية ا االحتياجاتمع وحدة الضخ حسب الضغط العالي طريق األنابيب البالستيكية ذات 

نية من جتهيز اخلرائط اهلندسية والتق االستشارات بهللمحاصيل ويكون هذا الربنامج مرفقًا 

كما يتضمن أيضًا أجناز العديد من األعمال ذات العالقة بإدارة وترشيد مياه  ،ندسيةوالتصاميم اهل

الري مثل مسح املزارع وإعداد اخلرائط املساحية وإجراء حتاليل الرتبة واملياه الالزمة ألعمال التصميم، 

مة ومعاجلة عيوبها ومشاكلها احلاصلة جراء وتقديم اإلستشارات الفنية وتقييم نظم الري القائ

  التشغيل، باإلضافة إىل تقديم اخلدمات اإلرشادية يف برجمة الري وحتديد عدد ساعات التشغيل
 .السلطنة حمافظاتيف مجيع يتم تنفيذها و

 
تبّنت الوزارة مشروعًا تنمويًا خيص القرى الزراعية اليت تعتمد كليًا على مياه األفالج كمصدر  1-6-2

أساسي ملياه الري حتت مسمى )تطوير النظم املزرعية التقليدية(، ويتضمن هذا املشروع جتميع مياه 

ديث، ألفلج يف خزأنات أرضية ثم ضخها إىل املزارع من خالل شبكة متكاملة من نظم الري احل

ويهدف املشروع إىل معاجلة شح املياه يف األفالج وإختزال فاقد املياه احلاصل عرب قنوات الفلج وتطوير 

إدارة منظومة توزيع املياه وتقليل الوقت واجلهد املبذول يف ري املزروعات  مما إنعكس ذلك إجيابيًا 

إنتاجية وحدة املساحة وحتسني  على كفاءة إستخدام املياه وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة

 .تعديل الرتكيبة احملصولية وتقليل ألفاقد وتوفري الوقت واجلهد والعمالةعن طريق  دخل املزارع 

 القطاع احليواني  -2

احليواني بطريقة مستدامة من جل اهتمامها بتطوير نظم اإلنتاج  وزارة الزراعة والثروة السمكية يتول

توفري الرعاية ملربي الثروة احليوانية واملشاريع عن طريق ، للرتبية واإلنتاج إدخال التقانات احلديثةخالل 

مبا ووبئة ضمان خلوها من االمراض واألللمشاريع التجارية و املناخ االستثماريوتوفري  الصغرية واملتوسطة

رية الوقائية اخلدمات البيط وجودة املنتجات احليوانية، عالوة على توفري سالمة زيادة لىع إجيابا ينعكس

وتوضح البيانات اإلحصائية  .السلطنة حمافظات يف خمتلفلثروة احليوانية اوالتشخيصية والعالجية ملربي 

( مليون رأس من الثروة احليوانية يف السلطنة، يف حني يتم استرياد ما يقارب 3.5م وجود حنو )2018لعام 

توفري اخلدمات البيطرية الوقائية اليت تقدم للمربني من خالل ويتم  ( مليون رأس كمصدر للحوم احلمراء،2)



حوالي  2018االكتفاء الذاتي للمنتجات احليوانية يف عام  بلغت نسبو .املشروع لتحصني الثروة احليوانية

نظم  تعتمد على ( لبيض املائدة%76( للحوم الدواجن و )%54( للحوم احلمراء، )%45( للحليب الطازج، )58%)

 ية املكثفة احلديثة.الرتب
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تعتمد الوزارة على نتائج املسوحات السمكية للتعرف على املخازين السمكية وتوزيعاتها، حيث مت 

سفن أحباث متخصصة مشلت حبر العرب وحبر عمان، حيث أوضحت  تنفيذ عدة مسوحات حبرية بإستخدام

حبوالي تقديرات هذا املسح للمخزون السمكي الكلي يف مياه حبر العرب إىل توفر كميات تقدر 

كما أوضحت النتائج املتعلقة بالكتلة احليوية لألمساك إىل وجود كميات كبرية ( طن 3563588)

( طن مرتي، واليت كان أغلبها يف حبر العرب 1926198حبوالي ) من أمساك السطح الصغرية واليت تقدر

( 95( ألف طن من األمساك القاعية منها أكثر من )327وحتديدا يف حمافظة الوسطى، ووجود أكثر من )

ألف طن قابل لإلستغالل. كما أوضحت النتائج املتعلقة بالكتلة احليوية لألمساك إىل وجود كميات 

 .( طن واليت مل تستغل بعد1310000ر واليت بلغت )كبرية من أمساك الفنا

 

 2018املخزون السمكي الكلي يف مياه حبر العرب وكمية اإلنتاج يف عام 

 

 

املخزون السمكي املستغل  3-1

 م نسبتها2017 ألف طن بزيادة عن عام (553حبوالي ) 2018 بلغ إمجالي إنتاج السلطنة من األمساك لعام

االنتاج الكلي من  (%99) تصدر إنتاج الصيد احلريف االنتاج السمكي حيث ساهم بنسبةو. (59%)

املستقبلية اىل تطوير اإلنتاج السمكي بطريقة مستدامة ليكفل توفره وتعول اخلطط  للسلطنة

 .لألجيال القادمة

 

 

 

 اإلنتاج الكلي )طن(

 2018لعام 

املخزون القابل 

 لالستغالل  )طن(

الكتلة احلية 

 )طن(
 املوارد

 األمساك القاعية 327390 95116 81845

 أمساك السطح الصغرية 1926198 966640 338905

 أمساك الفنار 1310000 2822000 االستغاللمل يتم 
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( مشاريع كبرية يف جمال 9تنفيذ )تتضمن اخلارطة االستثمارية حول تعزيز النظم الغذائية املستدامة اىل 

تكاماًل بني اجلوانب اإلنتاجية والتصنيعية والتسويقية وتشمل  ةحمقق بالطر ق احلديثة اإلنتاج النباتي 

( ألف طن/عام 222( ألف طن/عام وشراء اخلضر من املنتجني بنحو )78شراء التمور من املنتجني لتصنيع )

( ألف طن/عام من الزيوت واألعالف 922ء حبوب الصويا لتصنيع )( ألف طن/عام، وشرا17والفاكهة بنحو )

( ألف طن من سعف 104( شجرة نارجيل كمرحلة أوىل وتصنيع منتجاتها وشراء )50احليوانية، وزراعة )

( مشروعًا للمؤسسات 115النخيل من املنتجني لتصنيع األخشاب واألعالف احليوانية باإلضافة اىل تنفيذ )

أما بالنسبة  ( مواقع جديدة تتكامل بني إنتاج اخلضر واالستزراع السمكي.4طة يف )الصغرية واملتوس

( ألف طن/عام 549.6( مشروعًا، إلنتاج حنو )15ملشاريع اإلنتاج احليواني اجلديدة فقد بلغ عددها )

 م.2018%( من اإلنتاج املتحقق لعام 186ويشكل نسبة منو وقدرها )

وتعترب اخلطة االستثمارية منهج جديد تبنته وزارة الزراعة والثروة السمكية لضمان مستقبل استدامة 

تعزيز نظم الغذاء باعتباره املرتكز األساسي ملنظومة تعزيز النظم الغذائية املستدامة ومن خالله تتخذ 

اعدت عية او االستثنائية. حيث التدابري الالزمة واملكملة لعناصر هذه املنظومة سواًء يف احلاالت الطبي

م مالمح إطار مؤسسي للخطة االستثمارية تهدف اىل زيادة انتاج الغذاء وتعزيز 2016الوزارة منذ سنة 

انسجامًا مع مضامني وخمرجات اسرتاتيجية  2040حتى سنة  تعزيز النظم الغذائية املستدامةمنظومة 

ها االستثمارية املتعاقبة واسرتاتيجية تطوير القطاع ( وخطط2040الزراعة املستدامة والتنمية الريفية )

 (2040السمكي )
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     حتى  تعزيز نظم الغذائي املستدام قامت الوزارة بإعداد إطار مؤسسي للخطة االستثمارية تهدف اىل

انســجامًا مع مضـــامني وخمرجات اســرتاتيجية الزراعة املســتدامة والتنمية الريفية               2040عام  

سمكي )    2040) سرتاتيجية تطوير القطاع ال ستثمارية املتعاقبة وا و 2020-2013( وخططها اال

2021-2040) 

     مستقبل  تعرب اخلطة االستثمارية عن منهج جديد تبنته وزارة الزراعة والثروة السمكية لضمان

ومن  تعزيز النظم الغذائية املستدامةآمن ومستدام إلنتاج الغذاء باعتباره املرتكز األساسي ملنظومة 

ية او                  حلاالت الطبيع مة ســواًء يف ا هذه املنظو ناصــر  لة لع مة واملكم تدابري الالز خذ ال له تت خال

 االستثنائية
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الوزارة بتخصيص بعض املواقع إلقامة مشاريع تكاملية لزراعة حماصيل اخلضر بتقنيات حديثة قامت 

بأحدث طرق متبعة لرفع  وإنتاج األمساك بطريقة االستزراع يف املياه العذبة لتعزيز النظم الغذائية املستدامة

دف متكينهم من العمل وتستهدف هذه املشاريع الشباب العماني من الباحثني عن عمل به كفاءة االنتاج

 يف القطاعني الزراعي والسمكي باستخدام التقنيات احلديثة.



 املوقف التنفيذي للمشاريع التكاملية

 املوقع

املساحة املخصصة لكل 

 مستفيد

 عدد املستفيدين
 املوقف التنفيذي

وادي حييب بوالية  -1

 صحار
 

 فدان 10

فدان إلنتاج حماصيل  8)

اخلضر، فدان واحد إلنتاج 

األمساك، فدان واحد لإلدارة 

 واخلدمات(

12 

( مســتفيد ومســتفيدة ملوقع وادي 12مت توقيع العقود مع ) -

 ( مستفيد ملوقع الكامل والوايف16حييب و )

 مت طرح املزايدة ملد شبكة املياه من اآلبار  -

مت إحلاق املســتفيدين حباضــنة تدريبية يف مقر املديرية        -

ية واحليوان     مة للبحوث الزراع عا ية خالل النصــف األول   ال

 م 2019لعام 

والية الكامل  -2

 والوايف
30 

 23 والية السنينة -3

( قطع 5( قطعة للمستفيدين و)18مت ختصيص ) -

للمستثمر الذي يقوم حبفر اآلبار وعمل اخلزانات 

 التجميعية وتوصيل شبكة املياه

املغسر بوالية  -4

 املصنعة
50 

العامة لتنمية مت التنسيق مع وزارة املالية واهليئة  -

املؤسسات الصغرية واملتوسطة )ريادة( بشأن طرح 

املشروع لالستثمار من قبل القطاع اخلاص حلفر اآلبار 

وتوصيل املياه للمستفيدين من الشباب العماني يف 

 املشروع

جاري طرح مناقصة حفر بئر جترييب يف املوقع ومن ثم  -

ملشروع سيتم اإلعالن للتقدم للراغبني يف االستفادة من ا

 وسيتم اخضاع املستهدفني يف حاضنة تدريبية الحقا

 
 

 انشاء الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة      -7
م بهدف 2012أسست حكومة سلطنة عمان الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة عام 

وتهدف الشركة اىل  املستدامة،تعزيز النظم الغذائية جعلها الذراع االستثماري احلكومي يف جمال 

تعزيز النظم الغذائية قيادة االستثمارات االسرتاتيجية يف قطاع األغذية للمساهمة يف حتقيق 

 احلديثة اإلنتاجيةللسلطنة. وقد أسست الشركة منذ تأسيسها جمموعة من املشاريع  املستدامة

بالتالي يف رفع نسب االكتفاء الذاتي الكبرية واليت تهدف اىل توفري املنتجات الغذائية مما يصب و

 للسلطنة من هذه املنتجات وفيما يلي توضيح ألهم هذه املشاريع:

 

 كما تدرس الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة انشاء مشاريع كبرية أخرى مثل:

  مشروع تعليب وتغليف األمساك 

  مشروع االمصال واألدوية البيطرية 

  الغذائي مشروع جممع االبتكار 

 مشروع الشركة اللوجستية الغذائية 
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أنشأت حكومة سلطنة عمان الشركة العمانية لالستزراع السمكي بهدف النهوض بهذا اجلانب اهلام 

ومن أهم املشاريع اليت تقدمت بها  حديثة ويف إطار تطوير قطاع االستزراع السمكي بطريقة مستدامة

 الشركة واليت تعمل على االنتهاء منها حاليا ما يلي:

 انشاء جممع االستزراع السمكي 

 انشاء مفرخ وطين لزريعه األمساك الزعنفية 

 انشاء مفرخ وطين لزريعة الروبيان 

 مشروع إلنتاج األمساك بطريقة إعادة تدوير املياه 

  البحر(مشروع استزراع الصفيح )أذن 

 مشاريع االقفاص العائمة يف املنطقة البحرية بني قريات وصور 
 

 احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة -8

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة هي أحد سياسات الوزارة، حيث مت 

( صنف خنيل عماني باستخدام تقنية احلمض النووي الريبوزي 61جلزيئي لعدد )االنتهاء من التوصيف ا

وتوصيف (، حيث تساهم هذه التقنية يف توثيق حقوق امللكية الفكرية ألصناف النخيل العمانية )

بصورة أدق ومكملة لطريقة التوصيف الظاهري واليت قد تتأثر بالعمليات البستانية واإلجهادات  األصناف

م 2018( أصناف حمسنة جديدة من القمح )نزوى، جربين، بهالء، النجد( وقد مت خالل 4استنباط ) ئية.البي

استكمال إجراءات تسجيل هذه األصناف مبا يضمن حقوق امللكية الفكرية هلا، ويرتاوح إنتاجية هذه 

القمح بهدف رفع ( طن للفدان. وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتحسني إنتاجية 2.4 -2.0األصناف بني )

 ( فدان يف خمتلف حمافظات السلطنة1500اإلنتاجية لألصناف احملسنة، ويستهدف املشروع سنويا زراعة )

( بتشكيل جلنة خاصة لتسجيل وتوصيف وتوثيق السالالت احليوانية 352/2017إصدار قرار وزاري رقم )

 املستويني وساللة األبقار الظفاري على األخضر اجلبل ماعز احمللية املوجودة بالسلطنة، ومت تسجيل ساللة

وذلك للحفاظ على املوارد الوراثية احليوانية احمللية وضمان حقوق امللكية الفكرية،  والدولي احمللي

( والدات 5م على ) 2018احلصول خالل سنة  وجاري تباعا استكمال تسجيل بقية السالالت احليوانية.

( يف قطعان %35جبانب والدات رباعية وثالثية بنسبة تزيد عن )من أم واحدة يف ساللة الضأن العماني 

( 2018-2016( رأس من الذكور احملسنة وراثيا خالل الفرتة )500الضأن واملاعز احمللي. كما مت إنتاج )

وتوزيعها على املربني مبختلف حمافظات السلطنة لنشر الرتاكيب الوراثية اجليدة يف قطعان املربني. 

( ألف قشة من السائل املنوي منتجة من طالئق األبقار احمللية اليت تتميز بارتفاع 25إنتاج )باإلضافة إىل 

سعيا منها يف احلفاظ على مساحة الرقعة الزراعية الوزارة جهودا يف تبذل و معدالت النمو وإنتاج احلليب.

يف قراهم  لالستقراراعة إتاحة الفرصة للمواطنني العاملني يف قطاع الزرواحلفاظ على األراضي الزراعية 

واحلفاظ على البيئة العمانية من خطر  تعزيز النظم الغذائية املستدامةتحقيق لالزراعة واإلنتاج  واستدامة

احلماية ملزارع املواطنني الواقعة على ضفاف  حوائط. حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع التغيري والتدهور

اه االودية اجلارفة للحفاظ على إنتاجية األرض الزراعية واحلفاظ االودية ملنع تدهورها بفعل االمطار ومي

كما إنها تسعى بالنهوض مبحصول خنيل التمر حيث يعترب من احملاصيل االسرتاتيجية  على خصوبتها.



للسلطنة وذلك من خالل برامج ومشاريع تنموية تتعلق بإنتاج وتسويق التمور كما اهتمت بإجراء البحوث 

 والصناعات التحويلية املتعلقة بالنخيل.املختلفة 

( واملتعلق بإصدار الالئحة التنظيمية الستخدام األراضي 10/2017كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم )

الزراعية اليت ترمي يف جمملها اىل احلفاظ على األراضي الزراعية وتنظيمها، باإلضافة إىل تطوير وحتديث 

يذية واليت من شانها تنظم العمل يف جمال التنمية الزراعية واحلفاظ على استدامة القوانني واللوائح التنف

 اإلنتاج الزراعي وسالمة الغذاء ومن أهم هذه القوانني:

 قانون املبيدات والئحته التنفيذية 

 قانون التقاوي والبذور والشتالت 

 قانون إدارة وتسجيل األمسدة 

 قانون احلجر الزراعي 

 ةقانون نظام الزراع 
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 اآلفات الزراعية 9-1

تلعب اآلفات الزراعية دورا سلبيا يف توفري الغذاء األمن ملستهلك باإلضافة إىل تقليل الكمية الصاحلة 

 لالستهالك، وعليه قامت الوزارة بالعديد من املشاريع حملابة اآلفات الزراعية منها:  

 

 مشروع اإلدارة املتكاملة آلفات النخيل: 9-1-1

حشرة دوباس النخيل  واجلوي ملكافحة األرضيالرش والذي يتضمن على العديد من الربامج مثل برنامج 

للجيل اخلريفي والربيعي وبرنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة سوسة النخيل احلمراء ودبور البلح األمحر 

 واحلفارات والعناكب الزراعية.

 م يف 2018-2016نخيل احلمراء خالل الفرتة ساهم برنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة سوسة ال

( خنلة مصابة، باإلضافة إىل اصطياد أكثر من 24858( من إمجالي )%82معاجلة ما نسبته )

( حشرة كاملة. وقد أدت تلك اجلهود إىل رفع احلجر عن أربع واليات كانت مصابة 139618)

شهراً دون تسجيل أية إصابة  36 م بعد إمتام2018حبشرة سوسة النخيل احلمراء حبلول نهاية سنة 

أو تواجد للحشرة. 

  من املبيدات  ( أنواع6)تقييم واختبار ساهم برنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة دوباس النخيل يف

يف األنسب منها  ( وذلك بهدف معرفة2018 – 2016خالل الفرتة ) الكيميائية والصديقة للبيئة

حول األعداء احليوية الواعدة، حيث مت تسجيل طفيل . كما مت إجراء دراسات شرةاحل مكافحة

يف بعض  %60حملي يهاجم احلشرة يف مرحلة البيض وقد بلغت نسبة التطفل بهذا الطفيل 

املناطق.



 

  مشروع اإلدارة املتكاملة آلفات احملاصيل:9-1-2

اجلبلية  ثـمار الرمان باملناطقيتضمن املشروع على العديد من الربامج مثل برنامج اإلدارة املتكاملة لفراشة 

ذبابة  وبرنامج مكافحة البق الدقيقي وحفار الطماطم وتدهور اشجار املاجنو واحلمضيات ومكافحة

 الثمار باإلضافة اىل برنامج دعم اصحاب املشاتل مبستلزمات اكثار وانتاج الشتالت.

 عينة من السلع  (174020) لعددولوجية يخمتلف املسببات املرضية والفس رصد وحتليلمت القيام ب

، شتالت زراعية وحمسنات تربة العضوية املستوردة )احملاصيل الزراعية، األمسدةاحمللية و الزراعية

( عينة من الرتبة واملياه والنبات واألمسدة لتحديد صالحية الرتبة 6957. كما مت حتليل عدد )والبذور(

إضافة إىل التأكد من خلو تلك العينات من املعادن واملياه للزراعة ومستويات العناصر الغذائية بها 

الثقيلة واليت تؤثر سلبا على صحة اإلنسان واحليوان والبيئة. وقد أثبتت النتائج مطابقة معظم العينات 

للمواصفات وضمن احلدود املسموح بها يف حني مت اختاذ اإلجراءات القانونية بشأن العينات غري 

املطابقة. 

 

 

 مكافحة اجلراد:مشروع  9-1-3

ويشمل على اإلجراءات اليت يتم اختاذها من خالل االستعداد الدائم جملابهة اسراب اجلراد احمللي املستوطن 

 قدرات ورفع والعابر من دول اجلوار من خالل الرصد واملتابعة واملسح الدوري املستمر هلجمات اجلراد وتأهيل

حمللي والعابر على مدار السنة ومكافحة اجلراد مبختلف اجلراد جملابهة اسراب اجلراد ا مراكز مكافحة

انواعه خالل فرتات مواسم النشاط وتقديم الدعم الفين واللوجسيت للمناطق اليت تتعرض هلجمات اجلراد بني 

 الفينة واالخرى.

 

 املبيدات الزراعية واملواد الكيميائية: 9-1-4

تهدد املبيدات الزراعية واملواد الكيميائية املستخدمة على الزراعة املستدامة وصحة اإلنسان. وسعت الوزارة  

إىل تنفيذ مشروع االستخدام اآلمن للمبيدات واملواد الكيميائية والذي يهدف اىل رفع مستوى جودة املبيدات 

 اخلاطئ االستخدامشركات وعامة الناس مبخاطر رفع الوعي لدى املزارعني والاليت يتم استريادها للسلطنة و

مت تنفيذ العديد من األنشطة والدراسات البحثية والتخلص من املبيدات املنتهية الصالحية.  للمبيدات

( مبيد كيميائي وصديق للبيئة مستخدمة يف مكافحة أهم اآلفات اليت 30املرتبطة بتحديد كفاءة )

رتات األمان الستخدام املبيدات لضمان وجود متبقيات للمبيدات تصيب احملاصيل االقتصادية، وحتديد ف

( مليون طفيل ترايكوجراما 200تتوافق مع املعايري املوصي بها عامليا، كما مت إنتاج وإطالق حوالي )

سنويا يف زراعات الرمان يف نيابة اجلبل األخضر ووادي مستل وذلك للحد من انتشار فراشة مثار الرمان 

أضرارها االقتصادية على الثمار. والتقليل من

 األمراض احليوانية     -10

تلعب األمراض واألوبئة ذات املنشأ احليواني دورا يف نقص يف كمية الغذاء املتاحة لالستهالك األدمي، 

ظهور األوبئة خالل السنوات املاضية أهمها أنفلونزا الطيور وجنون البقر واحلمى القالعية، وساهمت و



البحثية واحلقلية املرتبطة بالصحة احليوانية يف رصد ورسم اخلارطة الوبائية لألمراض احليوانية الدراسات 

م، األمر الذي ساهم يف  2018( مرض يف مجيع حمافظات السلطنة حتى نهاية سنة 16واملشرتكة لعدد )

وضع خطط للسيطرة على األمراض واحلد من انتشارها.

اما كبريا لرعاية ومحاية الثروة احليوانية من االمراض واالوبئة احليوانية ومن جانب آخر أولت الوزارة اهتم

( عيادة 68واالمراض املشرتكة حيث تقوم الوزارة خبدمات العالج والتحصني للثروة احليوانية عن طريق )

بيطرية ثابته منتشرة يف خمتلف ربوع السلطنة باإلضافة اىل مستشفى متخصص يف حمافظة ظفار. 

م يف تدشني العيادات البيطرية 2014وزارة اىل توسيع مظلة اخلدمات البيطرية حيث بدأت يف عام وسعت ال

املتنقلة وذلك بهدف توصيل اخلدمات البيطرية اىل مربي الثروة احليوانية يف املناطق البعيدة وقد وصل 

ع اخلاص إلنشاء العيادات عيادة متنقلة هذا باإلضافة اىل تشجيع الوزارة للقطا 29مجلة عدد العيادات اىل 

 ( عيادة منتشرة يف خمتلف أحناء السلطنة. 127البيطرية اخلاصة واليت وصل عددها اىل حوالي )

 

 مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي االغذية -11

 

ة يف رأقامت العديد من املبادرات لتعزيز مشاركة ومضاعفة دخل صغار منتجي األغذية وخاصة امل

املستدامة باستخدام تقنيات حديثة وذلك لتعزيز النظم الغذائية  العديد من املشاريع املنتجة ومن أهمها

 :واهمها

 العماني العسل حنل وانتاج تربية 

 واالبقار  املاعز حظائر تأهيل 

 احمللية ومنتجاتها وتسويق الدواجن وانتاج تربية 

 وغريها( حالبات و زبدة وفراز فقاسات) احلديث التقنيات ادخال 

 الريفية املرأة منتجات تسويق مشروع دعم 

 الريفية املرأة ملنتجات تسويقية هوية إجياد 

  الريفية املرأة لدي االلبان منتجات تعزيز برنامج 

 ومشتقاته احلليب إلنتاج النموذجية القرى انشاء 

 الساحلية املرأة منتجات تطوير 

  الريفية املرأة لدى املخلالت صناعة وتطوير تنمية 

 التمور، تعبئة حديثة، وحدة ري أنظمة خضار، مظالت مفرد، حممي بيت :النباتي االنتاج برامج 
  وغريها

 

 


