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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2014/287

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية 

لقانـــون املراعــي واإدارة الثــــروة احليوانيــــة

ا�ستنادا اإىل قانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/8 ،

واإلــى الالئحـــة التنفيذيــــة لقانـــون املراعــــــي واإدارة الثـــــروة احليوانيــة ال�ســـادرة بالقـــرار 

الوزاري رقم 2005/12 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية 

امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 17 /   1 / 1436هـ

املوافـــــق : 10 / 11 / 2014م

د . فــوؤاد بن جعفر ال�صاجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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تعديـالت بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة 

لقانـــون املراعـــي واإدارة الثــــروة احليوانيـــــة

ي�ستبــــــدل بن�ســـــي املادتـــــني )23 و 24( من الالئحــــــة التنفيذيــــــة لقانــــون املراعــــــي واإدارة 

الرثوة احليوانية الن�سان الآتيان :

املــادة ) 23 ( 

تنق�سم مزارع الإنتاج احليواين التجارية اإىل :

1 - مزرعـة اإنتاجيـة �صغيـرة : 

وهي التي تزيد طاقتها ال�ستيعابية علــى ع�سريـــن راأ�ســا من البقــر ، اأو ع�ســرة روؤو�س 

من الإبـــل ، اأو مائـــة راأ�س من املعز اأو ال�ســاأن اأو الغــــزلن  ، ول تزيــد على مائــــة راأ�س 

من البقــــــر ،  اأو خم�ســــــني  راأ�ســـــا من الإبـــــل ، اأو خم�سمائـــــــة راأ�س من املعـــــز اأو ال�ســـــاأن 

اأو الغزلن ، وبالن�سبة اإىل الطيور  فتكون على النحو الآتي :

مزرعـــــــة اإنتاجيــــــة �سغيـــــــرة خا�ســــــة ب�سغــار املربـــــــــني : وهــــــــي التــــــي ل تقــــــل  اأ - 

عــن األـف وخم�سمائة طائر من الدجاج الالحم ، اأو خم�سمائـة طائر من الدجاج 

البيا�س ، ول تــجاوز ثالثــة اآلف طائــر من الدجاج الالحــم ، اأو األـــــف وثمامنائــــة 

طائــــر من الدجـــاج البيــــا�س ،  اأو التي تبلـــغ طاقتهــا ال�ستيعابيــة ع�سريـن طائـــرا 

من النعام . 

مزرعـــــة اإنتاجيـــة �سغيـــرة : وهـــي التـي تزيــــد طاقتــهـا ال�ستيعابية علــــى املزرعــــة  ب - 

الإنتاجية اخلا�سة ب�سغار املربني ، ول جتاوز �ستة اآلف طائر من الدجاج الالحم 

اأو خم�سة اآلف طائر من الدجاج البيا�س ، اأو ثالثني طائرا من النعام .

2 - مزرعـة اإنتاجيـة متو�صطـة: 

وهي التي تزيد طاقتها ال�ستيعابية على طاقة املزرعة الإنتاجية ال�سغرية  ، ول تزيد 

على خم�سمائة راأ�س من البقر ، اأو مائتني وخم�سني راأ�سا من الإبل ، اأو األف وخم�سمائة 

راأ�س مــــن املعـــــز اأو ال�ســـاأن اأو الغـــزلن ، اأو ع�ســـرة اآلف طائـر مـــن الدجـــاج الالحـــم ، 

اأو ع�سرة اآلف طائر من الدجاج البيا�س ، اأو �ستني طائرا من النعام .
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3 - مزرعـة اإنتاجيـة كبيـرة :

وهـــي التـــي تزيـــد طاقتهـــا ال�ستيعابيـــة احليوانيـــة علــى طاقــــة املزرعــــة الإنتاجيــــــة 

املتو�سطة ، وبالن�سبة اإىل الطيور فتكون على النحو الآتي :

اإنتاجية كبرية تقام فـي غــري خمططـات جتميعية لرتبيـة الدواجــن :  مزرعــة  اأ - 

وهــي التـــي تزيـــد طاقتهــا ال�ستيعابية على طاقة املزرعـــة الإنتاجيــة املتو�سطـــة ، 

ول تزيد على ع�سرين األف طائر من الدجاج الالحم ، اأو خم�سة ع�سر األف طائر 

من الدجاج البيا�س ، اأو مائة طائر من النعام .

 : الدواجـــن  لرتبيـــة  جتميعيـــة  خمططـــات  فـي  تقـــام  كبيــرة  اإنتاجيـــة  مزرعـــــة  ب  - 

وهي التي تزيــد طاقتهــا ال�ستيعابية على املزرعة الإنتاجيــة الكبرية التـي تقــام 

فـي غري املخططات التجميعية لرتبية الدواجن .

مزرعــة اإنتاجية كبرية لإنتاج اأمهات وجدود الدواجــن : وهي املزارع التـي ل تقــل  ج - 

طاقتها ال�ستيعابية عن ع�سرين األف طائر .

املــادة ) 24 ( 

يجــــب علــــى اأ�سحــــاب مـــزارع الإنتـــاج احليوانــــي التجاريــــة اللــتــــزام باملوا�سـفــــات الفنيـــة 

وال�سروط وال�سوابط املعتمدة من قبل الوحدة املخت�سة .


