
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
            

  
  ٩٩لسنة ) ١١٠(قرار رقم 

  بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص الرعي
  ١٩٨٨ لسنة ٤١وفقا ألحكام المرسوم بالقانون رقم 

   أحكامهواإلجراءات التي تتخذ عند مخالفة
  
  
  

  رئيس مجلس اإلدارة
  مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  
  
روة    ٨٣ لسنة   ٩٤ بعد االطالع على القانون رقم       -*  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والث

  .١٩٨٨ لسنة ٩السمكية المعدل بالقانون رقم 
  
  .شأن تنظيم رعي الماشية في ١٩٨٨ لسنة ٤١ وعلى المرسوم بالقانون رقم -*
  
م -* رار رق ى الق سنة ٢٤٢ وعل الرعي  ١٩٨٩ ل راخيص ب نح الت راءات م شأن شروط وإج  ب

  .ومدته
  
م    -* رار رق ى الق سنة  ٢٤٤ وعل ة       ١٩٨٩ ل د ضبط أي مخالف شأن اإلجراءات التي تتخذ عن  ب

  . في شأن تنظيم رعي الماشية ١٩٨٨ لسنة ٤١ألحكام المرسوم بالقانون رقم 
  
ى-* م ل ش ب    وعل ت رق ة الكوي رار بلدي سنة ٤٩٤ / ١٥ف /  ق اطق  ١٩٨٩ ل د المن  بتحدي

  . المسموح فيها بالرعي 
  
م -* ة رق س إدارة الهيئ رار مجل ى ق م ) ٥١٩( وعل سة رق صادر بالجل اريخ ١/٩٩ال  بت
٢/٢/١٩٩٩.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرر
  

  )مادة أولى(
  

ذا    وتحدد هذه المناطق. يحظر الرعي في غير الناطق المسموح بها        صادر في ه  وفق القرار ال
  .الشأن من البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  
  )مادة ثانية(

  
شترط لمنح                  الرعي وي رخيص ب سمكية بمنح ت روة ال شئون الزراعة والث ة ل ة العام تقوم الهيئ

  -:الترخيص توافر الشروط التالية 
  

  .أن يكون طالب الترخيص آويتي الجنسية  -١
 .واحد وعشرون سنة ميالدية ) ٢١(أال يقل عمر طالب الترخيص عن  -٢
اعز أو من أي             ) ٥٠(أال يقل ما يملكه من ماشية عن          -٣ ام والم خمسون رأس من األغن

 .خمس رؤوس من اإلبل واألبقار أو أي منهما) ٥(منهما أو 
 .قط خمسون دينار آويتي ف) ك .د٥٠ ، -( أن يدفع للهيئة مبلغ  -٤
 .فقط ديناران آويتي) ك.د٢/-(تمنح بطاقة الترخيص بالرعي مقابل قيمة  -٥
  

  )مادة ثالثة(
  

يمنح ترخيص الرعي لمدة سنتين تبدأ مدته من تاريخ صدوره ويتم تجديده خالل خمسة عشر                
  .يوما من قبل تاريخ انتهائه 

  
  )مادة رابعة(

  
لميعاد المحدد يعتبر الغيا ويعتبر المرخص لة مخالفا الترخيص ولم يجدد في اإذا انتهى 

ويجوز في هذه الحالة للهيئة احتجاز الماشية آلها أو بعضها واتخاذ اإلجراءات القضائية قبل 
  .المخالف

  
  )مادة خامسة(

  
ع                  ابي موق دم بطلب آت يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء الترخيص في أي وقت شرطة أن يتق

  .ن في هذه الحالة بعد ثبوت عدم وجود أي مخالفات أو مستحقات للهيئة منه بذلك ويد التأمي
  

  )مادة سادسة( 
  

ة    ريك دون موافق ال ش صور أو إدخ ن ال أي صورة م ر ب رخيص للغي ازل عن الت وز التن ال يج
  .مسبقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  
  
  



  
  )مادة سابعة(

  
  

  لزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية آلها أو بعضهايجوز للهيئة العامة لشئون ا
  عند ضبط أية مخالفة لألحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص علية المرسوم

  . بشأن تنظيم رعي الماشية١٩٨٨ لسنة ٤١ بالقانون رقم
  

  
  )مادة ثامنة(

  
دة حجز الماشية  ون م ة و) ١٥(تك اريخ ضبط المخالف ا من ت ي خمسة عشر يوم يراعى األت
  -:بالنسبة للماشية المحتجزة

رة      - أ الل فت ة خ صة بالهيئ ة اإلدارة المخت زة مراجع ية المحتج ك الماش ى أصحاب تل عل
الحجز وسداد قيمة الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة بواقع  

ل    للرأس الو ) ك.د٥/-(للرأس من الماعز واألغنام ومبلغ      ) ك. د ١/ -(مبلغ   احد من اإلب
  .أو األبقار مقابل تكاليف ورعاية الماشية المحتجزة باإلضافة إلى تكاليف النقل

ة    -  ب وم الهيئ ا تق شار إليه ز الم رة الحج تردادها خالل فت م صاحب الماشية باس م يق إذا ل
الطرق                ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع وذلك ب

 . اجة إلى تنبيه أو إنذار أو أتخاذ أي إجراءات قضائيةاإلدارية ودون الح
أمين                    -  ت رق من ت إذا لم يفي ثمن بيع تلك الماشية بالتكاليف المستحقة جميعها يخصم الف

 .ترخيص الرعي
  

  )مادة تاسعة(
  

درها     ة ق ة مالي دفع آفال الف ب زم المخ رار     ) ٥٠(يلت دم تك ابي بع د آت ع ته ارا م سون دين خم
  .من تاريخ ضبط المخالفة شهور ) ٦(ة المالية بعد إنقضاء المخالفة وترد الكفال

  
  )مادة عاشرة(

  
  .تتخذ في شأن المخالف اإلجراءات القضائية في حالة تكرار المخالفة 

  
  )مادة إحدى عشر(

  
  .تلغى القرارات السابق صدورها في هذا الشأن 

  
  

  )مادة أثنى عشر(
  

ه      ل ب مية ويعم دة الرس ي الجري رار ف ذا الق شر ه ات    ين ع الجه ى جمي شرة وعل اريخ ن ن ت  م
  .المختصة تنفيذه

  
  



  
  
  
  م٢٠١١-٥-٣

  ٢٦٢٧/ م ع / هـ ز
  

  م٢٠١١لسنة ) ٥٣٤(قرار رقم 
  بتعديل شروط منح تراخيص الرعي

  
  رئيس مجلس اإلدارة

  
  مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  
ال  - د اإلط م  عبع انون رق ى ق سنة ) ٩٤( عل ش ١٩٨٣ل شئون م بإن ة ل ة العام اء الهيئ

  .م ١٩٨٨لسنة ) ٩( المعدل بالمرسوم بالقانون رقم –الزراعة والثروة السمكية 
 .م في شأن تنظيم رعي الماشية ١٩٨٨لسنة ) ٤١(وعلى المرسوم بالقانون رقم  -
 .م بشأن وإجراءات منح التراخيص بالرعي ١٩٩٩لسنة ) ١١٠(وعلى القرار رقم  -

رار مجلس إدارة ال       ة   وعلى ق م      ) ١٩٢/٢٠١١(هيئ سة رق صادر بالجل اريخ  ١/٢٠١١ال  بت
ة            / م والمعتمد من السيد     ٢٠١١-٣-٢٩ شئون البلدي ة ل ر الدول ة ووزي وزير األشغال العام

 .م  ٢٠١١-٤-١٣بتاريخ 
           

  قرر
  مادة أولى

  
شأن شروط منح       ١٩٩٩لسنة  ) ١١٠(تعديل المادة التاسعة من القرار رقم        م ب

  -:ون على النحو التاليتراخيص الرعي لتك
  

  :يلتزم المخالف بدفع آفالة مالية وقدرها
  
  .ك قيمة الكفالة المالية الخاصة باألغنام. د٧٥ -
 . قيمة الكفالة المالية الخاصة باإلبلك.د ١٠٠ -

ضاء      د إنق ة بع ة المالي رد الكفال ة وت رار المخالف دم تك ابي بع د آت ع تعه ) ٦(م
  .شهور من تاريخ المخالفة

  
  ةمادة ثاني

  
ات          ع الجه ة جمي شرة وعل اريخ ن ن ت ه م ل ب مية ويعم دة الرس شر بالجري ين

  المختصة تنفيذه
  




