
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع نظام الزراعة
 الفصل األول

 أحكام عامة
 تعريفات

 املادة األوىل
م املعاني امُلبينة أمام كل ُيقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذا النظا

 ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك :منها
 وزارة البيئة واملياه والزراعة.الوزارة: 
 والزراعة.وزير البيئة واملياه الوزير: 
 نظام الزراعة.النظام: 
 النظام.هلذا  الالئحة التنفيذية: الالئحة
 أحكام هذا النظام. جلنة النظر يف املخالفات الناشئة من تطبيق اللجنة:

 .، والثروة املائية احليةيشمل الثروة النباتية، والثروة احليوانية القطاع الزراعي:
اتات، والثمار، والبذور والتقاوي والشتالت تشمل مجيع أنواع النبالثروة النباتية: 

)الفطرية واملستزرعة(، ومدخالت اإلنتاج النباتي )األمسدة وحمسنات الرتبة 
 ، وغريها.الزراعية(، ومواد مكافحة اآلفات



 
 
 
 
 
 
 

، والبقر، والغنم، كاإلبلستننسة املاحليوانات  أنواعتشمل مجيع الثروة احليوانية: 
 والطيور، والنحل، وغريها.

تشمل مجيع أنواع الكائنات احليوانية والنباتية احلية اليت  الثروة املائية احلية:
 تعيش يف املاء.

كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أيًا من األعمال الزراعية امُلمارس الزراعي: 
 ترخيص يصدر من الوزارة. تنييد أوكاألنشطة أو اخلدمات الزراعية مبوجب 

ي يصدر من الوزارة يتممن بيانات ومعلومات عن مستند رمسالسجل الزراعي: 
 واملساحة وغري ذلك من البيانات.املمارس الزراعي والنشاط واملوقع 

 الوزارة ملشاريع األنشطة واخلدمات الزراعية. تصدرهاوثيقة رمسية : الرتخيص
هي الكيانات اليت ُتعنى بني من ثروات القطاع الزراعي كاألندية اخلاصة األندية: 

 باحليوانات أو الطيور وغريها.
مجيع األعمال املتعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو األنشطة الزراعية: 

 إنتاج وغريها من األعمال.
مجيع اخلدمات املرتبطة بنعمال القطاع الزراعي كخدمات  اخلدمات الزراعية:
لفعاليات الزراعية، والتسويق، وإقامة املعارض واملسابقات واالتوعية واإلرشاد، 

واحلجر ، والوقاية والعالج ، والعناية  وتوثيق سالمة اإلنتاج واملمارسات،
 واإليواء، والنقل، وغريها من اخلدمات.



 
 
 
 
 
 
 

األمساك، وصياد تشمل مهنة امُلزارع، ومربي احليوانات، ومربي  املهن الزراعية:
 ع الزراعي.والنّحال، ومن يف حكمهم من الفنيني املرتبطني بنعمال القطا

، توثيق سالمة املنتجاتشمل امَلزارع، واملشاتل، وجهات تاملنشآت الزراعية: 
واحملالت واملستودعات، ومشاريع اإلنتاج، واحملاجر، وما يف حكمها من 

 املنشآت املرتبطة بالقطاع الزراعي.
 -بطاقة تعريفية توضح بيانات ومعلومات مصدر امُلنتج الزراعي  بطاقة امُلنَتج:

كرقم السجل أو الرتخيص الزراعي وغريها من  -واحليواني  بشقيه النباتي
 البيانات.

أو األفراد، املرخصني من أو اجلمعيات، الشركات، أو املؤسسات،  مقدم اخلدمة:
 ذا النظام ولوائحه.قبل الوزارة للقيام بنشاط تقديم خدمة مبوجب أحكام ه

هي الوثيقة اليت متنحها الوزارة )أو مقدم اخلدمة أو جهة التوثيق( واليت  الشهادة:
توضح مدى مطابقة املمارسات أو األنشطة أو اخلدمات أو املنتجات الزراعية 

 للموابط واالشرتاطات واملعايري.
ثيق املرخص هلا من هي الشهادة اليت متنحها الوزارة أو جهة التو التوثيق الزراعي:

قبل الوزارة واليت تؤكد مطابقة املنتجات أو املمارسات الزراعية لالشرتاطات 
واملعايري اليت حتددها الوزارة، كشهادة التوثيق العموي، وشهادة التوافق مع 

 مواصفات املمارسات الزراعية اجليدة، وغريها.



 
 
 
 
 
 
 

هي اجلهات املرخصة من قبل الوزارة واملتخصصة يف جمال  جهات التوثيق:
التوثيق الزراعي كجهات التوثيق العموي اليت تشرف على وحدات اإلنتاج من 

 خالل تطبيق معايري الزراعة العموية، وغريها من اجلهات.
يعتمد  -بشقيه النباتي واحليواني  -أسلوب لإلنتاج الزراعي الزراعة العموية: 

 م مواد طبيعية إلنتاج الغذاء.على استخدا
عمليات إنتاج املدخالت أو املنتجات العموية أو  نشاط الزراعة العموية:

 تصنيعها أو تسويقها أو استريادها أو تصديرها.
ميلك أي نوع من أنواع  اعتباريأي شخص طبيعي أو  مالكي الثروة احليوانية:

 الثروة احليوانية.
تربات، شفيات، العيادات، الصيدليات، املختشمل املست املنشآت البيطرية :

، مستودعات الكواشف املخربية البيطرية، منشآت االصطناعيمراكز التلقيح 
 املستحمرات البيطرية وأماكن تداوهلا وانتاجها.

الطبيب  البيطري، األخصائي البيطري، االستشاري املهن الطبية البيطرية :
البيطري، الصيدلي، املساعد أو الفين البيطري املرخص هلم مبزاولة املهنة من 

 الوزارة.
األمراض احليوانية الواجب إبالغ الوزارة عنها  األمراض ذات اإلبالغ اإلجباري :

 طبقًا للتعريف الوارد بالدستور الدولي من املنظمة العاملية للصحة احليوانية.



 
 
 
 
 
 
 

 تتخذه الوزارة لتقييد أو حظر احلركة أو التداول يف منطقة معينة.إجراء احلجر : 
 أهداف النظام ونطاق التطبيق

 املادة الثانية
يهدف هذا النظام إىل تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، ومحايته، وتنميته، 

وتنظيم األنشطة واحلقوق املتعلقة به من إنتاج  وحتقيق األمن الغذائي،واستدامته، 
 أو استرياد أو تصدير أو حظر أو تقييد وغريها من األنشطة واحلقوق ذات العالقة

 .بالقطاع الزراعي
 ةثالثاملادة ال

تتوىل الوزارة تنظيم القطاع الزراعي مبا حيقق املصلحة العامة وأهداف هذا النظام، 
 -: وهلا يف سبيل ذلك ما يلي

حتقيق األمن الغذائي والتوازن البيئي واحملافظة على تنمية الثروات الزراعية، و (1)
 .والعمل على محايتها واستدامتها املوارد الطبيعية،

ومكافحة األمراض واألوبئة ووضع  ،( اإلشراف والرقابة على القطاع الزراعي ومحايته2)
 اخلطط والتدابري الالزمة للحد من انتشارها وتفشيها.

واستثمار األراضي لالستثمار يف األنشطة واخلدمات الزراعية،  منةاآلبيئة التنمني ( 3)
 .الواقعة حتت إشرافها وتنميتها

 حتديد االشرتاطات الالزمة يف التقنيات احلديثة يف الزراعة ومدخالت اإلنتاج. (4)



 
 
 
 
 
 
 

 ( إجراء األحباث والدراسات والفحوصات املخربية لقاء مقابل مالي.5)
تقديم اخلدمات اإلرشادية والوقائية والعالجية وضع اخلطط والربامج اإلرشادية، و( 6)

 .وفق ما حتدده الالئحة وغريها من اخلدمات
( تشجيع إنشاء اجلمعيات املرتبطة بالقطاع الزراعي واإلشراف الفين عليها 7)

 بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 املادة الرابعة

، والبيطرية النظام ولوائحه على مجيع املهن واملنشآت الزراعيةُتطّبق أحكام هذا 
واألنشطة واخلدمات واملشاريع املتعلقة بالقطاع الزراعي، وعلى كافة امُلمارسني 

 الزراعيني.
 السجالت والرتاخيص الزراعية

 اخلامسة املادة 
ال جيوز ممارسة أي من أعمال القطاع الزراعي دون احلصول على سجل زراعي  (1)

 ن الوزارة.م

 -: تتوىل الوزارة إصدار الرتاخيص املتعلقة مبا يلي (2)
 أ  ـ األنشطة الزراعية. 

 ب ـ اخلدمات الزراعية.
 ـ املهن واملنشآت الزراعية والبيطرية.ج  

 ـ مراكز احلجر واخلدمات.   د



 
 
 
 
 
 
 

 تتوىل الوزارة منح املوافقات والشهادات املتعلقة مبا يلي: (3)

 .والثروات النباتية الطازجة احلية احليوانية ثرواتالأي من  استرياد وتصدير -أ

 سالمة املمارسات وصحة املنتجات الزراعية. -ب

 .واجلمعيات الزراعيةاألندية واملعارض واملزادات واملسابقات واملؤمترات  -ج

والرتاخيص  للسجالتواملقابل املالي الموابط واالشرتاطات  الالئحةحتدد  (4)
 .يف الفقرات السابقةواملوافقات والشهادات امُلشار إليها 

للوزارة )أو من تفوضه( احلق يف إغالق أي منشنة يثبت مزاولتها لنشاط أو  (5)
 ترخيص من الوزارة. سجل أوخدمة زراعية دون احلصول على 

 تداول املنتجات الزراعية
 املادة السادسة

أي ُمنَتج زراعي )حملي أو مستورد( يف األسواق أو عرضه للبيع  تداولُيحظر  (1)
دون احلصول على بطاقة ُمنَتج من الوزارة )أو مقدم اخلدمة( تبني مصدر امُلنتج 

 ومطابقته لالشرتاطات واملعايري اخلاصة باملنتجات واملمارسات الزراعية.
االشرتاطات واملعايري تشرتك الوزارة مع اهليئة العامة للغذاء والدواء يف إعداد  (2)

 الالزمة للمنتجات الزراعية.

 ( تتوىل الوزارة التنسيق مع اجلهات الرقابية ملنع تداول وتسويق 3)
 .( من هذه املادة1للفقرة )أي من املنتجات املخالفة 

 املعلومات واملتطلبات الالزمة لبطاقة املنتج الزراعي. الالئحة( حتدد 4)



 
 
 
 
 
 
 

 االتفاقيات الدولية
 السابعة املادة

على الوزارة مراعاة أحكام األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية اليت 
  تكون اململكة طرفًا فيها.

 اإلشراف والرقابة
 املادة الثامنة

( تتوىل الوزارة )أو مقدم اخلدمة( مهمة اإلشراف والرقابة والتفتيش على األفراد 1)
ام، واحلصول على الوثائق والعينات للتنكد واجلهات اخلاضعة ألحكام هذا النظ

 من سالمة املمارسات ومدى االلتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.
التنسيق مع اجلهات املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة  -عند احلاجة  -( للوزارة 2)

 لتمكينها من أداء املهام املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة.

 التاسعةاملادة 
تنسق الوزارة مع اهليئة العامة للغذاء باألنظمة ذات العالقة، مع عدم اإلخالل 

 -: يف احلاالت اآلتيةوالدواء 
 حتديد املبيدات الزراعية والبيطرية املقيدة أو احملظور تداوهلا واستخدامها. (1)
والبيطرية إعداد االشرتاطات والموابط واملعايري املتعلقة باملبيدات الزراعية  (2)

 .يف املنشآت الزراعية وتداوهلا ومراقبة استخدامها



 
 
 
 
 
 
 

الزراعية  األدويةاملبيدات وبتسجيل املعايري املتعلقة و االشرتاطاتإعداد  (3)
 .والبيطرية

 املادة العاشرة

حتديد طرق املعاجلة والتخلص اآلمن ملا  الوزارة )بالتنسيق مع من تراه(تتوىل 
  -: يلي

 كمخلفات األمسدة والنباتات واحليوانات.املخلفات الزراعية  (1)
املنتجات الزراعية املصابة أو املشتبه يف إصابتها باألمراض أو األوبئة أو  (2)

 اآلفات.

 املخلفات الطبية البيطرية. (3)

 املنتجات الزراعية املخالفة لالشرتاطات والموابط اليت حتددها الوزارة. (4)

ملنتجات املشار إليها تتم طرق املعاجلة والتخلص اآلمن من املخلفات وا (5)
يف الفقرات السابقة من خالل الوزارة أو مقدم اخلدمة لقاء مقابل مالي وفق 

 .الالئحةما حتدده 

 إعالن حالة الطوارئ
 املادة احلادية عشرة

يتوىل الوزير إعالن حالة الطوارئ واختاذ أي إجراءات استثنائية إلدارة األزمة ومنع 
تؤدي  -ال قدر اهلل  -طارئة أو كارثة أو خطر وشيك الة تفاقمها عند حدوث أي ح

 أو الصحة العامة. اإلنسانإىل اإلضرار بالقطاع الزراعي أو البيئة أو 



 
 
 
 
 
 
 

 
 املادة الثانية عشرة

خطط إدارة الطوارئ والكوارث،  -بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  -تمع الوزارة 
ب اختاذها لكل درجة، وأي وحتديد درجات اخلطر، والتدابري واإلجراءات الواج

  خطط أو إجراءات أخرى.
 املادة الثالثة عشرة

ُيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري يف حاالت الطوارئ والكوارث القيام 
برفع أسعار املنتجات املشمولة بنحكام هذا النظام، أو منع بيعها، أو استخدامها أو 

 بيعها بطريقة غري مشروعة.
 الفصل الثاني

 االستثمار يف األنشطة واملشاريع الزراعية
 املادة الرابعة عشرة

بإعداد خطط لتشجيع القطاع اخلاص  - وبالتنسيق مع من تراه -تقوم الوزارة 
وجذبه للمشاركة يف األنشطة واملشاريع واخلدمات الزراعية، وفق السياسات 

 واالسرتاتيجيات الوطنية املعتمدة.
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 املادة اخلامسة عشرة

 -جيب أن حتقق مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة 
والسياسات الوطنية يف  تاالسرتاتيجياباإلضافة إىل األهداف اليت تقتميها 

 ما يلي: -اململكة 
 حتمل مسؤولية محاية ثروات القطاع الزراعي وتنميتها. (1)
البيئة واملوارد الطبيعية  حتمل مسئولية محاية مصادر املياه واحملافظة على (2)

 والصحة العامة.
 توسيع نطاق املشاركة يف القطاع الزراعي واالستثمار فيه. (3)
 خلق فرص وظيفية واستثمارية. (4)
 رفع مستوى جودة اخلدمات الزراعية. (5)

 اخلدمات الزراعية
 املادة السادسة عشرة

 يتم تقديم اخلدمات الزراعية بواسطة مقدمي اخلدمات املرخص هلم 
 من قبل الوزارة، أو من خالل الوزارة مباشرة وفق الموابط واالشرتاطات اليت تبينها

 .الالئحة
 



 
 
 
 
 
 
 

 املادة السابعة عشرة
 ُيحظر تقديم أي خدمة زراعية إالَّ مبوجب ترخيص صادر من الوزارة. (1)
التنازل عن كّل احلقوق املمنوحة له مبوجب الرتخيص ُيحظر على مقدم اخلدمة  (2)

أو بعمها، أو التصرف بالرتخيص بني أنواع التصرف دون احلصول على موافقة 
  الوزارة.

 الفصل الرابع
 الثروة النباتية

 املادة الثامنة عشرة
تنظيم وإدارة الثروة النباتية، وتنمية  - الالئحةوفق ما تبينه  -تتوىل الوزارة 

وهلا يف سبيل مواردها، واإلشراف والرقابة عليها، والعمل على محايتها ورعايتها، 
 -ذلك ما يلي :

، الزراعة العموية، املشاريع الزراعية( ترخيص مشاريع وأنشطة الثروة النباتية: 1)
 بالثروة النباتية.املشاتل، وغريها من األنشطة واملشاريع املرتبطة 

( حتديد االشرتاطات واملواصفات املتعلقة بنصناف وأنواع الثروة النباتية، وشروط 2)
 تسجيلها وترخيصها.

 الرتخيص واإلشراف على حمالت تداول أو بيع أي نوع من أنواع الثروة النباتية.( 3)
 حظر تداول أو زراعة أو نقل أي نوع أو صنف من الثروة النباتية.( 4)



 
 
 
 
 
 
 

( تنظيم تداول البذور والتقاوي، واألمسدة وحمسنات الرتبة الزراعية، وغريها من 5)
 األصناف النباتية وضمان مطابقتها للمواصفات اليت تعتمدها الوزارة.

واشرتاطات  ،تنظيم نشاط املمارسات الزراعية اجليدة، وحتديد جهات التوثيق( 6)
 الرتخيص وشهادة التوافق.

 زراعة احملاصيل الزراعية املستهلكة للمياه.حظر أو تقييد ( 7)

 فيها. أو تلوث( حظر الزراعة يف املناطق اليت يشتبه وجود آفة أو وباء 8)
 املادة التاسعة عشرة

( تتوىل الوزارة تنظيم نشاط الزراعة العموية واعتماد جهات التوثيق العموي 1)
 والرتخيص هلا.

العموية احلصول على شهادة التوثيق  ( على كل من يرغب مزاولة نشاط الزراعة2)
 .العموي من جهات التوثيق املرخصة من الوزارة

 -: ( ُتعد الوزارة وبالتنسيق مع اهليئة العامة للغذاء والدواء ما يلي3)

 شروط وإجراءات فحص وحتليل املنتجات العموية. -أ
 متطلبات امللصقات وبيان بطاقة املنتجات العموية. -ب
 رياد املنتجات العموية وتصديرها.متطلبات است -ج
 مراقبة األغذية العموية امُلعدة لالستهالك. -د

الزراعة العموية  بنشاطالموابط واالشرتاطات واملعايري املتعلقة  الالئحة( حتدد 4)
 )ُمدخالت وُمنتجات(.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املادة العشرون
 الوزارةوبالتنسيق مع السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة  اهليئة ُتعد

املواصفات القياسية واملعايري الالزمة باآلالت واملعدات الزراعية والبيطرية 
 .واألجهزة املخربية البيطرية

 الثروة احليوانية
 املادة احلادية والعشرون

تنظيم وإدارة الثروة احليوانية، وتنميتها،  - الالئحةوفق ما تبينه  -تتوىل الوزارة 
وهلا يف سبيل ذلك ما ، والرفق بهاواإلشراف والرقابة عليها، والعمل على محايتها 

 -: يلي
احليوانية: مشاريع األلبان، والدواجن، واملناحل، ( ترخيص مشاريع وأنشطة الثروة 1)

ة املرتبطة بالثروة ومشاريع األحياء املائية، وغريها من املشاريع واألنشط
 احليوانية.

من مجيع  وقايتها( رصد وتقييم املخاطر املتعلقة بالثروة احليوانية، والعمل على 2)
 األمراض واألوبئة واألخطار األخرى.



 
 
 
 
 
 
 

اإلشراف على حمالت تداول أو بيع أي نوع من أنواع الثروة الرتخيص و( 3)
 احليوانية.

احلية ومنتجاتها ( تنظيم االسترياد والتصدير ألي نوع من أنواع الثروة احليوانية 4)
 بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.الغري مصنعة 

 ( احملافظة على السالالت احمللية وتوثيقها وتطويرها.5)

 ( رعاية الثروة احليوانية ومحايتها من اإليذاء والعبث.6)

املهملة أو السائبة أو املعرضة لإليذاء أو اخلطر والتصرف ( التحفظ على احليوانات 7)
أو مصادرتها بشكل فوري، ، أو التخلص منها بها بكافة أنواع التصرف كإعادة تبنيها

 وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.
 املادة الثانية والعشرون

 ووقاية( للوزارة التنسيق مع اجلهات احلكومية أو اخلاصة ذات العالقة حلماية 1)
 .والرفق بها الثروة احليوانية

( على مجيع اجلهات احلكومية واخلاصة واألفراد وكل ذي صلة بالثروة احليوانية أو 2)
التعاون مع الوزارة بكافة السبل  )داخل اململكة أو خارجها(منتجاتها أو خملفاتها 

 -: من ذلك على سبيل املثال ،والوسائل املمكنة

التسهيالت اليت متكن الوزارة من حتقيق أهدافها وتطبيق )أ( تقديم املعلومات و
 أحكام هذا النظام.



 
 
 
 
 
 
 

الثروة احليوانية وفق ما  ووقاية)ب( تطبيق اإلجراءات والتدابري املتعلقة حبماية 
 .الالئحةحتدده 

أو تنتقل )ج( إبالغ الوزارة عن أية أمراض أو أوبئة قد تصيب الثروة احليوانية 
 .منها

 وخوازنها احلشرية أو غريها.ونواقلها ومكافحة األمراض تقصي  )د(
أوبئة تشكل خطورة على صحة أمراض أو  ة( إزالة التلوث الناتج عن أيهـ)

 اإلنسان أو احليوان.
تطبيق التسجيل والرتقيم اإلجباري التعاون مع الوزارة )أو مقدم اخلدمة( ل( و)

 للثروة احليوانية باململكة.
 والعشروناملادة الثالثة 

مبختلف  إلزام مالكي الثروة احليوانية الوزير )أو من يفوضه(جيوز بقرار من 
 حتصني مجيع أنواع الثروة احليوانية أو بعمها أو ترقيم أوبتسجيل أنواعها 

 .بالطريقة اليت حتددها الوزارة
 الرابعة والعشروناملادة 

ال جيوز إجراء أية جتارب أو حبوث على  مع عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة،
 احليوانات إالَّ بعد احلصول على موافقة الوزارة.

 



 
 
 
 
 
 
 

 الثروة املائية احلية
 والعشرون اخلامسةاملادة 

وإدارة الثروة املائية احلية،  تنظيم - الالئحةوفق ما تبينه  -تتوىل الوزارة 
والعمل على محايتها، وتطويرها، واالستثمار  وتنميتها، واإلشراف والرقابة عليها،

وهلا يف سبيل ذلك ،  وتنظيمهارتبية الصيد وال أعمالمجيع فيها، واإلشراف على 
  -: ما يلي

واإلجراءات الالزمة لتنظيم نشاط الصيد  واالشرتاطات حتديد مناطق الصيد (1)
 .والغوص ووسائلها وأدواتها

 إلقامة مشاريع تربية األمساك. حتديد املواقع الساحلية البحرية الصاحلة (2)

أثناء فرتة حتديد أنواع وأصناف األحياء املائية احملظور صيدها نهائيًا، أو  (3)
 فرتات حمددة من الزمن.تكاثرها أو محلها للبيض، أو خالل 

حظر قطع األشجار أو األعشاب النامية على سواحل اململكة أو اجلزر التابعة هلا،  (4)
طيور، والسالحف، أو أية مواد عموية منها، أو القيام أو نقل األتربة، أو بيض ال

 بردميات ساحلية دون موافقة مسبقة من الوزارة.

حتديد وسائل، ومعدات وطرق الصيد املمنوع استعماهلا بالتنسيق مع اجلهة  (5)
 املختصة.



 
 
 
 
 
 
 

مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين مجعيات  (6)
 تعاونية فيما بينهم.

االتفاقيات، والعقود مع املؤسسات العلمية، والتجارية املتخصصة يف  إبرام (7)
 جمال تنمية الثروة املائية احلية، واستخراجها طبقًا لألنظمة املعمول بها.

إجراء البحوث التطبيقية، واإلحصائية، وغري ذلك من الوسائل املادية واإلرشادية  (8)
 .احليةاملؤدية إىل تطوير االستفادة من الثروة املائية 

 والعشرون السادسةاملادة 
بعد احلصول  ال جيوز مزاولة أي من األنشطة املرتبطة بالثروة املائية احلية إالَّ (1)

 رخيص من الوزارة.على ت

ال جيوز لسفن الصيد أو الغوص األجنبية استخراج أي نوع من الثروة املائية  (2)
املناطق البحرية إالَّ برتخيص من الوزير )بعد موافقة من رئيس جملس  يفاحلية 

 الوزراء(.
 والعشرون السابعةاملادة 

مراقبة الصيادين  -بالتنسيق مع الوزارة  - تتوىل املديرية العامة حلرس احلدود
ومعدات وطرق الصيد وتطبيق التعليمات اليت تنظم هذا اجملال، وتتوىل الوزارة 

اجلهات احلكومية املعنية ضبط املخالفات اليت يرتكبها الصيادين  بالتعاون مع
 والغواصني وقوارب املتنزهني.

 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 احلجر

 والعشرون الثامنةاملادة 
تتوىل الوزارة تنظيم إجراءات احلجر للحد من دخول أو انتشار األمراض أو اآلفات ( 1)

 أو األوبئة.
التدابري واالحتياطات واإلجراءات الواجب اتباعها حلماية ثروات  الالئحة( حتدد 2)

 وموارد القطاع الزراعي، ومنع دخول وانتشار األمراض امُلعدية واآلفات واألوبئة.
 (  للوزارة ختصيص مراكز للحجر يف كافة مناطق اململكة.3)
 مراكز احلجر، وتشغيلها بشكل مباشر  تنظيم( تتوىل الوزارة 4)

 .الالئحةالل مقدم اخلدمة وفق ما تبينه أو من خ

 والعشرون التاسعةاملادة 
( جيب على مجيع العاملني بالقطاع الزراعي أو من يكتشف وجود أي مرض ُمعد 1)

 أو آفة أو وباء إبالغ الوزارة مباشرًة فور اكتشافها أو االشتباه بها.

 ( تتوىل الوزارة إعالن مناطق احلجر ملنع انتشار األمراض أو اآلفات 2)
 -: ، وهلا يف سبيل ذلك القيام مبا يلي أو األوبئة

منع حركة األشخاص أو احليوانات أو وسائل النقل أو أي مادة من وإىل  -أ
 مناطق احلجر.

 ر.منع تداول أو نقل أو بيع ثروات القطاع الزراعي يف مناطق احلج -ب



 
 
 
 
 
 
 

ال تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات نتيجة اختاذ أي تدابري وقائية أو  (3)
 .لتقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارةعالجية يف حال عدم ا

 الثالثوناملادة 
( ُيحظر نقل أو تداول أو التصرف بني من ثروات القطاع الزراعي امُلصابة أو املشتبه 1)

 دون التنسيق مع الوزارة وأخذ موافقتها.يف إصابتها بني مرض أو آفة أو وباء 
 ( للوزارة )أو مقدم اخلدمة( التحفظ  على أي من الثروات اليت ُيشتبه 2)

 .الالئحةتوضحها اليت جراءات اإليف إصابتها والتصرف بامُلصاب منها وفق 

أو  القطاع الزراعي ثرواتمن أي نوع من أنواع على الوزارة يف حالة التخلص ( 3)
وفق إجراءات التقدير والصرف أو مدخالت إنتاجها تعويض املالك  منتجاتها

 .الالئحةاليت تبينها 
على مجيع اجلهات احلكومية واخلاصة إبالغ اجلهة املعنية عند اكتشاف أي ( 4)

مرض أو آفة أو وباء مشرتك بني اإلنسان واحليوان يرتتب عليه ضرر مباشر على 
 اإلنسان أو الصحة العامة.

 الثالثوناحلادية واملادة 
( ُيحظر على أي فرد أو جهة إرسال أو استقبال أي مادة أو عينة متعلقة بثروات 1)

القطاع الزراعي من أو إىل اململكة إلجراء الفحوصات املخربية دون احلصول 
 على موافقة الوزارة.



 
 
 
 
 
 
 

( يف حال موافقة الوزارة على إجراء الفحوصات املخربية خارج اململكة، جيب 2)
 ويد الوزارة بنتائج الفحوصات.تز

( على كل منشنة تقوم بإجراء التحاليل املخربية على ثروات القطاع الزراعي تزويد 3)
 بنتائج تلك التحاليل فور ظهورها. -وفق ما تبينه الالئحة  -الوزارة 

 الفصل السادس
 املهن واملنشآت البيطرية

 والثالثون الثانيةاملادة 
مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول مع عدم اإلخالل بنظام 

تنظيم املهن واملنشآت  -وفق ما تبينه الالئحة  -تتوىل الوزارة  اخلليج العربية،
 -: وهلا يف سبيل ذلك ما يلي، واإلشراف والرقابة عليها،  البيطرية

 ترخيص مزاولة املهن الطبية البيطرية.( 1)
 البيطرية.( ترخيص املنشآت 2)

 ( تصنيف املنشآت واملهن الطبية البيطرية واملساعدة.3)

 ( تنظيم حاالت سحب وإلغاء تراخيص مزاولة املهن واملنشآت البيطرية.4)

 والثالثون الثالثةاملادة 
املهن الطبية البيطرية أو إقامة أي ُمنشنة بيطرية إالَّ برتخيص من  مزاولة( ُيحظر 1)

 الوزارة.



 
 
 
 
 
 
 

 مزاولةالشروط والموابط واملواصفات الواجب توافرها ملنح تراخيص  الالئحة( حتدد 2)
 املهن واملنشآت البيطرية.

( للوزارة التنسيق مع اجلهات املختصة إليقاف مزاول مهنة الطب البيطري وإغالق 3)
املنشنة بشكل فوري عند مزاولة مهنة الطب البيطري دون ترخيص صادر من 

 الوزارة.
 الثالثون الرابعةاملادة 

يتوىل الوزير تشكيل جلنة )أو أكثر( للنظر يف طلبات منح تراخيص املهن الطبية ( 1)
 البيطرية.

ُتشكل جلنة تراخيص املهن الطبية البيطرية مبا ال يقل عن ثالثة أعماء ملدة ( 2)
 ثالث سنوات قابلة للتجديد.

 .قواعد وإجراءات عمل جلنة تراخيص املهن الطبية البيطرية الالئحة( حتدد 3)

 والثالثون اخلامسةاملادة 
جيب على الوزارة إنشاء سجالت خاصة بنصحاب املهن واملنشآت البيطرية يقيد 

 .الالئحةفيها البيانات واملعلومات اليت حتددها 
 والثالثون السادسةاملادة 

االحتفاظ بسجالت يقيد فيها املعلومات على أصحاب املهن واملنشآت البيطرية 
ومتكني الوزارة من  والبيانات اخلاصة باحلاالت املرضية، وبيانات مالكها،

 .الالئحةوفق ما تبينه اإلطالع عليها 



 
 
 
 
 
 
 

 والثالثون السابعةاملادة 
 -: على الطبيب البيطري مراعاة ما يلي

 أصول وأخالقيات املهنة املتعارف عليها دوليًا. (1)

العناية القصوى لعالج ورعاية احليوانات املريمة، وحتمله مسؤولية بذل  (2)
تقصريه والمرر الناتج عن جهله باألمور العلمية اليت يفرتض فيه اإلملام 

 بها.

 إبالغ الوزارة عند االشتباه بإصابة أي حيوان بني مرض  (3)
 من األمراض ذات اإلبالغ اإلجباري.

  الرفق باحليوان. (4)

 الفصل السابع
 املخالفات

 والثالثون الثامنةاملادة 
، والتحقيق فيها واختاذ والئحتهتتوىل الوزارة ضبط خمالفات أحكام هذا النظام  (1)

 اإلجراءات النظامية حياهلا.
 للوزارة رصد املخالفات وضبطها وتصحيح وضعها النظامي من خالل ما يلي: (2)

 املمكنة.االستعانة باجلهات املختصة واستخدام كل التقنيات  -أ
تنهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام مبهام املراقبة وضبط املخالفات  -ب

 .الالئحةوفق ضوابط ومعايري حتددها 



 
 
 
 
 
 
 

 والثالثون التاسعةاملادة 

يتم ضبط املخالفات والتحقيق فيها من قبل مراقبني ومفتشني هلم صفة  (1)
 "منموري المبط القمائي" صادر بتسميتهم قرار من الوزير.

راعاة احلقوق والممانات املقررة يف األنظمة ذات العالقة حيق للمراقبني مع م (2)
 -: واملفتشني القيام مبا يلي

إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل خمالفة أو يشتبه مبخالفتها ألحكام هذا النظام  -أ
 .والالئحة

دخول األماكن واملنشآت اليت ختمع ألحكام هذا النظام وتفتيشها، واإلطالع  -ب
 السجالت واملعلومات، واحلصول على صور من الوثائق المرورية. على

 منشنة ال حتمل ترخيصًا مبا يتوافق مع أحكام هذا النظام.إغالق أي  -ج
التحفظ على ثروات القطاع الزراعي حمل املخالفة والتصرف بها وفق ما تبينه  -د

 .الالئحة
( مخسة آالف 5.000يتجاوز )إقرار العقوبات املالية على املخالفات مبا ال  -هـ

( 15ريال عن كل خمالفة، وملن صدر حبقه القرار التظلم أمام اللجنة خالل )
 مخسة عشر يومًا من تاريخ اإلبالغ.



 
 
 
 
 
 
 

 األربعوناملادة 
 تعد أي من األفعال اآلتية من املخالفات املوجبة للعقوبة:

 تقديم خدمة زراعية دون ترخيص من الوزارة.  ممارسة أي نشاط أو( 1)
 من الوزارة.   الصادرةبالقرارات والتعليمات  االلتزام( عدم 2)
 ( إخفاء املعلومات والبيانات أو تقدميها بشكل مملل أو غري صحيح. 3)
 ( إعاقة املراقبني واملختصني بالمبط والتحقيق.4)
 ( خمالفة شروط الرتاخيص وضوابطها. 5)
أو خمالفة أي من القواعد أو الموابط أو  ،الالئحةأو الفة أحكام هذا النظام ( خم6)

  التعليمات والتعاميم الصادرة مبوجبه.
 جلنة النظر يف املخالفات

 األربعوناحلادية واملادة 

( يتم النظر يف خمالفات أحكام هذا النظام، والفصل فيها، وإقرار العقوبات 1)
النظام؛ من قبل جلنة )أو أكثر( من ثالثة أعماء على املنصوص عليها يف هذا 

 األقل من منسوبي الوزارة، على أن يكون من بينهم خمتص شرعي أو نظامي.
 ( تشكل هذه اللجنة بقرار من الوزير ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. 2)
 قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعمائها. الالئحة( ُتحدد 3)

 



 
 
 
 
 
 
 

 واألربعون الثانيةاملادة 
العقوبات  وإقرار والئحتهختتص اللجنة بالنظر يف خمالفات أحكام هذا النظام 

 الواردة بهذا النظام.
 واألربعون الثالثةاملادة 

من  -قابله للتمديد ملدة مماثلة  -( ستني يومًا 60( ُتصدر اللجنة قرارها خالل )1)
 تاريخ ورود املخالفة للجنة.

( ستني يومًا 60ة خالل )من قرارات اللجنة أمام احملكمة املختص( جيوز التظلم 2)
 وقف تنفيذ القرار. االعرتاضوال يرتتب على اإلبالغ بالقرار، من تاريخ 

 األربعونو الرابعةاملادة 
اختاذ  قرار احرتازي بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا يف حال  )أو من يفوضه(للوزير 

ضبط أية خمالفة تتطلب إجراءات عاجلة واحرتازية وذلك لتفادي وقوع أي ضرر، 
( مخسة 15وإحالة املخالفة إىل اللجنة للنظر والبت فيها بشكل عاجل خالل )

 من تاريخ قرار اإليقاف. عشر يوًما
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن
 العقوبات

 واألربعون اخلامسةاملادة 
 مع عدم اإلخالل بنية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل 
 من خيالف أحكام هذا النظام أو لوائحه أو شروط الرتاخيص بواحدة 

 -: أو أكثر من العقوبات اآلتية
 غرامة مالية ال تتجاوز مخسة ماليني ريال يف املرة األوىل، ( 1)

،  املخالفة ُتماعف الغرامة إىل عشرة ماليني ريال كحد أقصىويف حالة تكرار 
وتعد املخالفة مكررة يف حال العود الرتكابها خالل ثالث سنوات من تاريخ 

 . ارتكاب املخالفة األوىل
 ملدة ال تتجاوز سنة. -جزئيًا أو كليًا  -( إيقاف أو تعليق النشاط أو اخلدمة 2)
 ( إلغاء الرتخيص.3)
 ، ومصادرتها حسب اإلجراءات النظامية املتبعة.املواد حمل املخالفة علىالتحفظ ( 4)
  سنوات. ثالث( السجن ملدة ال تزيد عن 5)

 واألربعون السادسةاملادة 
واألربعون من هذا النظام،  الرابعةة يف املادة مع عدم اإلخالل بالعقوبات الوارد

على نفقة املخالف يف صحيفة حملية تصدر يف مكان  للجنة نشر قرار العقوبة



 
 
 
 
 
 
 

إقامته، فإن مل يكن يف مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، او نشره يف أي 
وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وآثارها، 

ًما أو على أن يكون نشر القرار بعد حتصنه قرار العقوبة مُبمي املدة احملددة نظا
 تنييده من احملكمة املختصة.

 واألربعون السابعةاملادة 
 -: يعتمد الوزير قرارات اللجنة اليت تتممن العقوبات اآلتية

 ( الغرامة املالية اليت تبلغ قيمتها مليون ريال فنكثر.1)
 ( إلغاء الرتخيص.2)

 واألربعون الثامنةاملادة 
 ُتحدد العقوبات حبسب حجم كل خمالفة على حدة، ويف حال مشلت 
أي خمالفة على عقوبة السجن؛ فيجب إحالة املخالفة للنيابة العامة خالل مدة ال 

 ( ستني يوًما من اعتماد املخالفة إلكمال اإلجراءات النظامية حياهلا.60تتجاوز )
 واألربعون التاسعةاملادة 

عن مجيع آثارها  بشكل فوريفقة املخالف والتعويض يتم إزالة املخالفة على ن
 على سبيل املثال: من ذلكالنامجة عنها، 

 املخالفة. ارتكابإعادة مجيع العوائد املكتسبة الناجتة من  -1
التعويض عن مجيع اخلسائر واملستحقات واملصروفات النظامية اليت تفادى  -2

 سدادها.



 
 
 
 
 
 
 

 التعويض عن المرر ومعاجلة التلف. -3
 

 التاسعالفصل 

 أحكام انتقالية وختامية
 اخلمسوناملادة 

ُتلغى مجيع احلقوق املمنوحة مبوجب أنظمة أخرى أو تراخيص أو أذونات خاصة 
بعد مرور سنتني على العمل بهذا النظام، وعلى أصحاب هذه احلقوق تصحيح 
أوضاعهم مبا يتفق مع أحكام هذا النظام خالل هذه املدة، وللوزير متديد هذه 

 ة لسنة ثالثة إذا اقتمت املصلحة وطبيعة العمل ذلك.الفرت
 اخلمسوناحلادية واملادة 

واملربني واملنتجني  ومالك الثروة احليوانيةجيب على مجيع املزارعني 
واملستثمرين وغريهم من املمارسني الزراعيني االلتزام بتطبيق أحكام هذا النظام 

 وتنفيذ ما يصدر من الوزارة من تعليمات وتوجيهات تنظيمية أو إرشادية.
  واخلمسون الثانيةاملادة 

 -: يلغي هذا النظام مجيع ما يتعارض معه من أحكام، وحيل حمل
( بتاريخ 13ي رقم )م/الثروة احليوانية الصادر باملرسوم امللك( نظام 1)

 .هـ10/3/1424



 
 
 
 
 
 
 

 .هـ13/3/1431( بتاريخ 15ي رقم )م/( نظام تربية النحل الصادر باملرسوم امللك2)
( بتاريخ 55ي رقم )م/( نظام الزراعة العموية الصادر باملرسوم امللك3)

 .هـ16/9/1435
ثروات املائية احلية يف املياه اإلقليمية للمملكة ( نظام صيد واستثمار ومحاية ال4)

 هـ. 27/3/1408( بتاريخ 9العربية السعودية رقم )م/
( 96( قواعد تنظيم االجتار باآلالت الزراعية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )5)

 هـ. 21/5/1405بتاريخ 
 واخلمسون الثالثةاملادة 

( تسعني يومًا من 90بقرار من الوزير خالل )تصدر الالئحة التنفيذية هلذا النظام 
 تاريخ العمل به.

 اخلمسونو الرابعةاملادة 
( 90من هذا النظام، يعمل بهذا النظام بعد ) اخلمسونمع مراعاة ما ورد يف املادة 

 تسعني يومًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 


