
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1204(

قــــرار وزاري

 رقــم 2017/198 

ونـ إل قيـم ا يـم ال ن ـة  ار  سـ باإ
ســـة ا يطريـــة ا يــادات ال ـ ال مانيــة   لالإبــ ال

وة احليوانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2003/8 ،  ا�ستنادا اإ قانون املراعي واإدارة ال
واإ قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطا رقم 2004/45 ، 

وة ال�سمكية  واإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة وال
واعتماد هيكلها التنظيمي  

واإ قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2017/22 ، 
واإ القرار الوزاري رقم 97/37 ب�ساأن اإن�ساء العيادات البيطرية اخلا�سة  

وة احليوانية ال�سادرة بالقرار الوزاري  ية لقانون املراعي واإدارة ال واإ الالئحة التنفـي
رقم 2005/12 ، 

ية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،  واإ الالئحة التنفـي
واإ الئحة تنظيم اخلروج املوقت لالإبل العمانية عرب املناف احلدودية اإ خارج ال�سلطنة 

ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/66 ، 
واإ موافقة وزارة املالية  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  
ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا
يعمل فـي �ساأن تنظيم الرتقيم االإلكرتو لالإبل العمانية فـي العيادات البيطرية اخلا�سة 

باأحكام الالئحة املرفقة .

انيــــة ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�سر .  ين�سر ه

ـ  25 /10/ 1438هـ ر  س
ــــ  20 /  7 / 2017 وا ا

ــوا سا ــر ال ـواد ب  د  
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة
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ونـ إل قيـم ا يـم ال ن ـة 

سـة ا يطريـة ا يـادات ال ـ ال مانيـة   لالإبـ ال

ــاد  1 ( ا

فـي تطبيق اأحكام ه الالئحة يكون للكلمات االتية املعنى املبني قرين كل منها 

الــــــوزار  

وة ال�سمكية . وزارة الزراعة وال

يـــــاد   ال

العيادة البيطرية اÿا�سة .

الÎقيــــم : 

الرتقيم االإلكرتو لالإبل العمانية .

ـية   ري طاقـة ال ال

البطاقة التعريفـية املوحدة لالإبل  التي ت�سدر من العيادة .

ــاد  2 (  ا

لك من الوزارة .  ار�سة عملية الرتقيم دون احل�سول على ت�سريح ب يحظر على العيادة 

ـــاد  3 (  ا

يجوز للعيادة احل�سول على ت�سريح للقيام بالرتقيم وفقا لل�سرو االتية 

تقد طلب اإ دائرة ال�سحة احليوانية بالوزارة للح�سول على الت�سريح .  1

اأن تكون العيادة حا�سلة على ترخي�س عيادة بيطرية من دائرة ال�سحة احليوانية   2

بالوزارة �ساري املفعول .

يل االأدوات واملعـدات وال�سرائـح االإلكرتونية   3 اأن تتوفـر لــد العيـادة متطلبات ت�س

واحلاقــــن واملا�ســـــح ال�سوئــــي )RFID Scanner( قـــار للبيــانات وحا�ســـب الـــي 

. )RFID software( وبرنامـج اإلكرتونـي للت�سجيـل
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ديد الت�سريح   4 �سداد ر�سم مقدار )50( خم�سون رياال عمانيا نظري اإ�سدار اأو 

املوحد  يل  الت�س املن�سو�س عليه فـي ه الالئحة  ونظري ح�سولها على نظام 

وذج البطاقة التعريفية . وتكون مدة الت�سريح )2( �سنتني من تاري  للت�سجيل و

لة بالر�سوم ذاتها . ا ديدها ملدد  اإ�سدار ويجوز 

ــاد  4 (  ا

يجب على العيادة امل�سرح لها بالرتقيم االلتزام باالتي 

االإلكرتونيـــة    1 ال�سرائــــح  �ســـاأن  فـــي  الـــوزارة  ددهــــا  التــــي  الفنيــــة  املوا�سفــــات 

يــل . وبرنامــج الت�س

عــــدم ترقيـــــم اأي راأ�س مــن االإبـــل اإال بعد التاأكـــــد من وجود " ا�ستمـــارة اإدراج االإبـــل   2

بربنامج الرتقيم " معتمدة من مركز اأو دائرة التنمية الزراعية .

عدم ترقيم االإبل التي تقل اأعمارها عن )1( �سهر .  3

ـــت اجللـــد(   4 تثبيــت ال�سريحـــة االإلكرتونيـــة فـي اجلهـــة الي�ســـر لرقبـــة االإبـــل )

والتاأكد من الرقم بوا�سطة قار اإلكرتو .

زين الرقم الت�سل�سلي لالإبل فـي جهاز اإلكرتو .  5 ت

يل موحد على م�ستو ال�سلطنة   6 الت�سجيل فـي �سجالت رقمية من خالل نظام ت�س

اكرة والو�سول للبيانات . الإدارة امللفات وال

ي تعـــد الـــوزارة   7 اإ�ســـدار بطاقـــة تعريفـيـــة لالإبـــل املرقمـــة  وفقـــا للنمـــوذج الـــ

وي�ستمـل علـى البيانـات االتيـة   

اأ  ا�سم مالك االإبل .

  �ساللة وجن�س وعمر االإبل .

ج  اللون والعالمات املميزة لالإبل .

د  الرقم االإلكرتو .

ديد الت�سريح خالل )7( �سبعة اأيام من تاري انتهاء مدته .  8
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الرتقيم   9 �ساأن  فـي  ة  املنف االإجراءات  ومتابعة  لتقييم  بالوزارة  ت�سني  امل كني 

واالطالع على البيانات وال�سجالت فـي اأي وقت خالل �ساعات عمل العيادة .

موافاة مركز/ دائرة التنمية الزراعيـة التابعـة لهـا بتقريـر �سهـري  وفـق النمـوذج   10

املعـد مـن قبـل هـ الـوزارة يو�سـح اأ�سمـاء املربـني  واأعـداد االإبـل املرقمـة  واأرقـام 

ال�سرائـح االإلكرتونيـة .

ــاد  5 (  ا

يجب على مالك االإبل االلتزام باالتي  

1  اإح�ســـار " ا�ستمـــارة اإدراج االإبـــل بربنامــج الرتقيـــم " من مراكــــز اأو دوائـــر التنميـــة 

الزراعيــــة باملحافظـــات مقابـــل �ســـداد )5( خم�ســـــة رياالت عمانية لكــــل ا�ستمـــــارة . 

" اأيـا كـان عــدد االإبـل الـواردة فــي هــ اال�ستمــارة ب�ســر اأن تكــون ملالــك واحــد" .
2  اعتماد البطاقة التعريفية من قبل العيادة البيطرية احلكومية بالوالية . 

ــاد  6 (  ا

ا ال يزيد على )10( ع�سرة ريــاالت عمانية لكــل راأ�س  �ســـل العيـــادة من مالك االإبــل مبل

من االإبل  يتم تركيب �سريحة اإلكرتونية واإ�سدار بطاقة تعريفـية لها .

ــاد  7 (  ا

ة عن �سوء   تتحمل العيادة امل�سوولية كاملة فـي حال تعر�س االإبل الأي م�ساكل �سحية نا

ة  طبقا لقواعد امل�سوولية املقررة قانونا . ار�سات خاط التطبيق اأو اأي 

ــاد  8 (  ا

الف اأحكام  م عدم االإخالل باأي عقوبة من�سو�س عليها فـي اأي قانون  تفر�س على من ي

رامـــة اإدارية ال تقل عن )100( مائة ريال عما  وال تزيــد علـى )1000(  ه الالئحــة 

األف ريال عما .
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