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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2012/68
بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتمـــاد هيكلهــــا التنظيمــــي
نحن قابو�س بن �سعيد		
�سلطان عمان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/9بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وعلى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم  2008/83بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الث ــروة ال�سمكي ــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وب ــناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من حمــــرم �سنة 1434هـ
املـوافــــق  2 :من دي�سمرب �سنة 2012م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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امللحـــق رقم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سـمكية
 - 1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج لتنمية وا�ستغالل الرثوات الزراعية واحليوانية
واملائية احلية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها مبا ي�ضمن ا�ستدامتها وا�ستدامة املوارد
املرتبطة بها وزيادة م�ساهمتها فـي الناجت املحلي الإجمايل .
� - 2إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية و�إ�صدار اللوائح والقرارات الوزارية
املتعلقة ب�إدارة وا�ستغالل الرثوات الزراعية واحليوانية وال�سمكية واملوارد الرعوية
واخلدمات املرتبطة بها وذلك لتنميتها واحلفاظ عليها وح�سن ا�ستغاللها بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 3تنمية اال�ستثمار فـي املجاالت الزراعية واحليوانية وال�سمكية واخلدمات املرتبطة بها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إقامة امل�شروعات التي
ت�ساهم فـي التنمية الزراعية واحليوانية وال�سمكية .
� - 4إجراء البحوث والدرا�سات الزراعية واحليوانية وال�سمكية لتنميتها وتقييم �أو�ضاعها
والعمل على تدعيم قدراتها الإنتاجية و�إجراء التجارب والدرا�سات الفنية وتي�سري
نقل التقنيات فـي تلك املجاالت و�إيجاد احللول للم�شاكل العملية وتقدير املخزون
ال�سمكي .
� - 5إعداد وتنفيذ برامج الإر�شاد والتدريب للمزارعني ومربي املا�شية وال�صيادين بهدف
نقــل التقنيـ ــات واملع ــارف احلديث ــة وحت�سيــن �أدائهــم ورف ــع م�ستــوى معي�شتهــم  ،مـ ــع
املحافظة على الإرث املعرفـي املنا�سب واال�ستخدام الأمثل للموارد .
 - 6العم ــل علـى تطويـ ـ ــر الإدارة احلقلي ـ ــة مليـ ــاه الــري وو�ضـ ــع اخلطـ ــط والربامـ ــج لزي ـ ــادة
كفاءة ا�ستخدامها والعائد منها  ،وتنمية الأرا�ضي الزراعية وحمايتها من الت�صحر
واالجنراف والعمل على ا�ستدامة خ�صوبتها .
 - 7وقايـ ــة الث ــروات الزراعيـ ــة واحليواني ــة من الآف ــات والأمرا�ض وحماي ـ ــة تلك الث ــروات
واملوارد املرتبطة بها من �سوء اال�ستخدام واال�ستنزاف والت�صحر .
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 - 8حماية الرثوة املائية احلية من �سوء اال�ستغالل واال�ستنزاف مبا فيها حتديد الو�سائل
واملعدات والأجهزة امل�سموح با�ستخدامها لأغرا�ض �صيدها .
 - 9تنمية وت�شجيع وتطوير اال�ستزراع ال�سمكي وتقدمي الت�سهيالت الالزمة مبا ي�ضمن
ا�ستدامتها .
� -10إعداد وتنفيذ الربامج واخلطط والأنظمة املتعلقة ب�سالم ــة ج ــودة املنتجــات الزراعية
واحليوانية والرثوات املائية احلية مبا ي�ضمن �صالحيتها و�سالمتها .
� -11إدارة وتنظيــم الت�سويـ ــق الزراع ــي وال�سمك ـ ــي والأ�سـ ــواق ال�سمكي ـ ــة وتطويره ـ ــا وو�ضع
ال�ضوابط املنظمة لها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
� -12إن�ش ــاء وتطويـ ــر و�إدارة موان ــئ ال�صيــد البحــري وتقدمي اخلدمات مبا ي�ضمن ح�سن
اال�ستفادة منها .
 -13العمــل على تنميـ ــة وتطويـ ــر العالق ــات فـي جمـ ـ ــال الزراعـ ـ ـ ــة والرثوة املائي ــة احليــة
واحليوانية بني ال�سلطنة وغريها من الدول  ،وتفعيل جماالت التعاون مع الهيئات
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة وامل�شاركة فـي امل�ؤمترات الإقليمية والدولية ومتثيل
ال�سلطنة فـي املفاو�ضات واالتفاقيات ذات ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 -14العمــل على تنميـ ــة وتطويـ ــر املـ ـ ــوارد الب�شريـ ــة بال ـ ــوزارة مبا يخ ــدم حتقي ـ ــق �أهدافه ــا
بفعاليــة .

امل�ست�شارون واخلرباء
دائرة التدقيق الداخلي

مكتب الوزير
دائرة خدمات املراجعني

الوزيـــــــــــــــــــر

امللحق رقم ( : )2الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

دائرة التن�سيق واملتابعة

دائرة التعاون الدويل

دائرة الإعالم التنموي
الدائرة القانونية
مكتب �أمن الوزارة
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للبحوث ال�سمكية ملوانـئ ال�صيــد

املديرية العامة املديرية العامة

املكتب الفني

وكيـــــل الــــوزارة للثــــروة ال�سمكيــــة
املديرية العامة
لل�ش�ؤون املالية وامل�شاريع
مكتب الوكيل
املديريةالعامة املديرية العامة
للت�سويق واال�ستثمار لتنمية املوارد
ال�سمكيــة
ال�سمكي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية

دائرة الوثائق

املديرية العامة
املديرية العامة
للت�سويق
للبحوث الزراعية
واال�ستثمار
واحليوانية
الزراعي واحليواين

دائرة املر�أة الريفية

املديرية العامة
للتخطيط والتطوير

وكيــــــــل الـــــــــــوزارة للزراعــــــــة

مكتب الوكيل

املكتب الفني

املديرية
املديرية
العامة للتنمية العامة للرثوة
الزراعية
احليوانية

املديرية
العامة
للزراعة
والرثوة
احليوانية
مبحافظة
ظفار

املديريةالعامة املديرية املديريةالعامة املديرية
العامة
العامة
للزراعة
للزراعة
للزراعة
للزراعة
والرثوة
والرثوة
والرثوة
والرثوة
احليوانية
احليوانية
مبحافظتي احليوانية مبحافظتي احليوانية
جنوب و�شمال مبحافظة جنوب و�شمال مبحافظة
الداخلية
الظاهرة
الباطنة
ال�شرقية
�إدارة
الزراعة
والرثوة
احليوانية
مبحافظة
م�سقط

�إدارة
الزراعة
والرثوة
احليوانية
مبحافظة
م�سندم

�إدارة
الزراعة
والرثوة
احليوانية
مبحافظة
الربميي
�إدارة
الزراعة
والرثوة
احليوانية
مبحافظة
الو�سطى
املديرية
العامة
للرثوة
ال�سمكية
مبحافظة
ظفار

املديرية املديريةالعامة
�إدارة
�إدارة
العامة
للرثوة
الرثوة الرثوة
للرثوة
ال�سمكية
ال�سمكية ال�سمكية ال�سمكية
مبحافظة مبحافظتي مبحافظة مبحافظة
جنوب
جنوب
و�شمال م�سندم الو�سطى
ال�شرقية
الباطنة

