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 ةإدارة الثروة الحيوانيبإصدار قانون المراعي و

 

 

 نحن قابوس بن سعيد                          سلطان عمان

 ،101/96بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية و

 .بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، و 47/77

 

 رسمنـــا بمــــا هو آت

 

 .إدارة الثروة الحيوانية بأحكام القانون المرافقيعمل في شأن المراعي و : (1ادة )ــم

القرارات التنفيذية للقانون الثروة السمكية الالئحة ويصدر وزير الزراعة و ( :2ادة )ــم

 .الساريةالقرارات إلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح و، والمشار إليه

، كما يلغى كل ما يخالف المشار إليه 47/77يلغى المرسوم السلطاني رقم  ( :3ادة )ــم

 .فق أو يتعارض مع أحكامهاالقانون المر

يعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ( :4ادة )ــم

 .نشره

 

 قابوس بن سعيد                             هـ1423من ذي القعدة سنة  18في :  صدر

 ـــانان عمطسل                             م2003ــايــر سنة من ينـــــ 21الموافـــق : 

 



 

 إدارة الثروة الحيوانيةقانون المراعي و

 الفصل األول

 تعريفات و أحكام عامة 

 

 يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : : (1ادة )ــم

 .ة السمكيةالثرووزارة الزراعة و الوزير :

 .وزارة الزراعة و الثروة السمكية الوزارة :

الثروة الوحدات الحكومية التي تكون لها عالقة بالسكان و الجهات المختصة :

 .الحيوانية

 .الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية الوحدة المختصة :

تستخدم ونباتات طبيعية األراضي التي تنمو بها أشجار و المراعي الطبيعية :

تتطلب إدارتها كمصدر البرية ومأوى للحيوانات الرعوية وكمصدر غذاء و

نباتات مياه وطبيعي مراعاة األسس الرعوية للمحافظة على مكوناتها من تربة و

 .نباتاتها نامية طبيعيةتكون أشجارها وحيوانات وو

ض تحسين إنتاجها المراعي الطبيعية التي يتم زراعتها بغر المراعي المزروعة :

 .نوعاً كماً و

الطيور التي تساهم في توفير جميع أنواع الفصائل الحيوانية و الثروة الحيوانية :

 .الغذاء لإلنسان أو تحقيق أي غرض آخر

 .البيضتقاتها واأللبان ومشتقاتها ولحوم الحيوانات و مش المنتجات الحيوانية :

رض مجهزة بامإمكانيات الالزمة لتربية مساحة من األ مزرعة اإلنتاج الحيواني :

أعمار السالالت حتى تصل إلى أحكام وإكثار الحيوانات لمختلف األنواع وو

 .مناسبة لإلنتاج أو التسويق أو غير ذلك

 .الشخص الذي يقوم برعي الحيوانات في المراعي الطبيعية الراعي :



 .متلك الثروة الحيوانيةالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ي مالك الحيوانات :

المواد التي تستخدم لتغذية الحيوان سواء كانت مصنعة أو  األعالف الحيوانية :

 .غير مصنعة ذات مصدر نباتي أو غيره

 

( من مواد إصدار هذا 2تصدر الالئحة التنفيذية المشار إليها في المادة ) : (2ادة )ــم

 ما يأتي : -على األخص  -القانون على أن تتضمن 

تحديد التراخيص الالزم الحصول عليها قبل ممارسة أي نشاط في مجال  -1

حاالت سحبها تحديد شروط استخراجها والمراعي والثروة الحيوانية و

 .بالطريق امإداري

تحديد األعالف الحيوانية ومنتجاتها وتنظيم تسويق الثروة الحيوانية و -2

 .مختصةشروط و مواصفات إنتاجها بالتنسيق مع الجهات ال

 .تحديد حيوانات التربية المالئمة للبيئة المحلية -3

 .تحديد وسائل امإكثار المتبعة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية -4

 .االستفادة منهاالمزروعة وتحديد طرق استثمار المراعي الطبيعية و -5

مستلزمات امإنتاج الحيواني في تحديد شروط دعم عمليات امإرشاد و -6

 .خصصات المالية المعتمدةحدود الم

مستلزمات امإنتاج الحيواني في تحديد شروط دعم عمليات امإرشاد و -7

 .حدود المخصصات المالية المعتمدة

إجراءات وقاية الثروة الحيوانية بما ال تحديد تدابير الصحة الحيوانية و -8

 .نظام الحجر البيطري يمس أحكام

وانية بين المحافظات شروط دخول الثروة الحيتحديد إجراءات و -9

 .المناطق عبر منافذ الدخولو

المعلومات التي يجب تقديمها من مالك الثروة الحيوانية تحديد البيانات و -10

 .أصحاب األنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية للوحدة المختصةالرعاة وو

حاالت إعفاء بعض تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة و -11

 .وة الحيوانية منها بالتنسيق مع وزارة الماليةمشروعات الثر

، على أن تحديد اختصاصات لجان إدارة الثروة الحيوانية و المراعي -12

 .تشكل بالواليات من موظفي الوزارة أو من غيرها بقرار من الوزير

 



منتجاتها ع الثروة الحيوانية وتقوم الوزارة بتحديد مواقع األسواق المركزية لبي : (3ادة )ــم

شروط البيع فيها راتها واتحديد طرق إد، وحيوانيةالتعامل مع المخلفات الو

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة

 

لى إلى أحكام هذا القانون إيكون التظلم من القرارات التي تصدر استنادا  : (4ادة )ــم

، و يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت الوزير خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها

 .ي التظلم بمثابة رفضهف

 

على مالك و رعاة الثروة الحيوانية و أصحاب األنشطة المرتبطة بها التي  : (5ادة )ــم

تحددها الالئحة تصحيح أوضاعهم طبقا ألحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من 

 تاريخ العمل به .

 

 الفصل الثاني

 المراعي 

، مخصصة للنفع العاملوكة للدولة والمزروعة ممتعتبر المراعي الطبيعية و:  (6ادة )ــم

امإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات تنظيم استثمارها وتقوم الوزارة بتحديدها وو

 .المختصة

 

 على الوحدة المختصة القيام بما يلي : : (7ادة )ــم

حمايتها من الرعي الجائر أو إعادة زراعة المراعي المتدهورة و -1

 .ضارة أخرى امإضرار بتربتها أو أية ممارسات

تنظيم طرق المحافظة على أشجارها و، وتحديد المراعي المزروعة -2

 استغالل إنتاجها.

أنواع الثروة الحيوانية التي تحديد الحمولة الرعوية للمراعي الطبيعية و -3

 .يصرح بالرعي فيها

حظائر الثروة تيعابية لمزارع امإنتاج الحيواني وتحديد الطاقة االس -4

 .الحيوانية



ح تراخيص الرعي و االستثمار في منتجات المراعي طبقا للضوابط من -5

 .التي تحددها الالئحة

 

ال يجوز القيام بأي من األعمال التالية داخل المراعي الطبيعية و المزروعة إال  : (8ادة )ــم

 رخيص في ذلك من الوحدة المختصة :بعد الحصول على ت

النباتات أو قلعها أو الشجيرات وو زراعة المراعي أو قطع األشجار -1

 .نقلها أو حرقها

إقامة المنشآت الثابتة أو شق الطرق أو حجز مياه السيول أو تغيير  -2

 .مجري الوديان

 .استغالل منتجات المراعي -3

 .إدخال أصناف نباتات جديدة و زراعتها -4

 .الرعي أو تربية الثروة الحيوانية -5

 .نقل تربة المراعي أو مخلفات الثروة الحيوانية -6

 

 ال يجوز الرعي في المناطق التالية : : (9ادة )ــم

دة المختصة أثناء فترة حمايتها المراعي الطبيعية التي تحددها الوح -1

 .صيانتهاو

البحوث العلمية المتعلقة المراعي المخصصة مإجراء الدراسات و -2

 .بالمراعي

طبيعية إال في ال يجوز امتالك الثروة الحيوانية التي ترعى في المراعي ال : (10ادة )ــم

حدود األعداد التي تحددها الوحدة المختصة لكل مالك حيوانات على يكون التحديد 

 .على أساس الحمولة الرعوية للمرعى

وعلى مالك الحيوانات الذي تزيد ثروته الحيوانية على األعداد المحددة التصرف 

 .فيها بالطريقة التي تبينها الالئحة

  



 

 الفصل الثالث

 الحيوانية إدارة الثروة

، موقع التربية و الرعي، والراعيينشأ سجل يدون فيه اسم مالك الحيوانات و : (11ادة )ــم

 .من البيانات التي تحددها الالئحةغير ذلك الطيور ووعدد الحيوانات و

 

يجب على مالك الحيوانات تسجيل ثروته الحيوانية على النحو الذي تحدده  : (12ادة )ــم

ملزما بإمساك سجل تجاري إمساك سجل خاص  ب علية متى كان، كما يجالالئحة

ما أعطي له من عالج أو تحصينات يدون فيه البيانات المتعلقة بكل حيوان و

أية بيانات أخرى تحددها الالئحة على أن يحتفظ بهذا السجل لمدة تاريخ ذلك وو

 .خمس سنوات من تاريخ انتهاء التسجيل به

 

األعالف الحيوانية في مزارع امإنتاج الحيواني وفقا للضوابط يكون تخزين :  (13ادة )ــم

 .التي تحددها الالئحة

 

يجب على مالك الحيوانات التي تحددها الالئحة الحصول على بطاقة حيازة  : (14ادة )ــم

تعتبر هذه البطاقة وثيقة ، والضوابط التي تبينهاالثروة الحيوانية وفقا لإلجراءات و

الفني والدعم المالي االستفادة من خدمات امإرشاد الحيواني وو التعامل مع الوزارة

 .الذي تقدمه الوزارة في حدود االعتمادات المالية

ما الطيور التي يمتلكها وكما يجب عليه موافاة الوحدة المختصة بعدد الحيوانات و

 .يطرأ عليها من تغيير وفق النموذج المعد لهذا الغرض

 

إنشاء مزارع امإنتاج الحيواني إال بعد الحصول على موافقة من  ال يجوز : (15ادة )ــم

 .الوحدة المختصة

 



مع عدم امإخالل باألحكام الخاصة بالتراخيص التي تصدرها الجهات :  (16ادة )ــم

المختصة يحظر إقامة أية منشآت ثابتة في مزارع امإنتاج الحيواني أو اتخاذ أية 

ال بعد الحصول على ترخيص من الوحدة إجراءات لتعديل طاقتها االستيعابية إ

 .المختصة

 

التي تقوم  -طبيعية كانت أو معنوية  -يعد سجل خاص تقيد فيه األشخاص  : (17ادة )ــم

تحدد الالئحة الحيوانية أو األعالف وباستيراد أو تصدير أو تصنيع المنتجات 

 .إجراءات التسجيلشروط و

 

األعالف الحيوانية بغرض االتجار فيها ات وإنتاج المنتجال يجوز تصنيع و : (18ادة )ــم

 .إال بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة

 

المستوردة مطابقة األعالف المصنعة ويجب أن تكون المنتجات الحيوانية و : (19ادة )ــم

للمواصفات توصيات لجنة دستور األغذية المعمول بها دوليا والشتراطات و

 .جية المعتمدةالخليالقياسية العمانية و

 

 الفصل الرابع 

 الصلحالعقوبة و

مع عدم امإخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من :  (20ادة )ــم

يخالف أحكام هذا القانون أو الئحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالسجن مدة ال 

و بإحدى هاتين بغرامة ال تزيد على ألفي لاير عماني أتزيد على ثالثة أشهر و

األجهزة المعدات واألعالف وللمحكمة مصادرة الثروة الحيوانية و، والعقوبتين

 .سحب الترخيص مؤقتاالمتعلقة بالمخالفة و

 .الترخيص بصفة نهائية سحبتكرار المخالفة مضاعفة العقوبة وللمحكمة عند و

 



عليها طبقا ألحكام هذا  يجوز للوزارة إجراء الصلح في المخالفات المعاقب : (21ادة )ــم

 عضوية كل من :القانون عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة و

 .مدير عام الثروة الحيوانية -

 .مدير دائرة الصحة البيطرية -

 .مدير دائرة الموارد الرعوية -

 .مدير دائرة امإنتاج الحيواني -

 .مدير الدائرة القانونية -

 آلتية :على أن يكون الصلح طبقا للشروط ا

 .تقديم طلب كتابي من المخالف -1

أال يتجاوز مبلغ الصلح الحد األقصى للغرامة المنصوص عليها في  -2

يراعى في تحديده جسامة  ( من هذا القانون على أن20المادة )

 .المخالفة

 .موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه لجنة الصلح -3

 .مة المختصةأن يتم الصلح قبل تحويل المخالفة إلى المحك -4

 .أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه لجنة الصلح قرار  من الوزير -5

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع  : (22ادة )ــم

الئحته لقانون ومن مخالفات ألحكام هذا االوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع 

 ه.القرارات المنفذة لو


