
م بنظام مزارع 2005( لسنة 383قرار جملس الوزراء رقم )
 احليواانت 

 
( لسنة 2م، وتعديالته، وعلى قانون الزراعة رقم )2003جملس الوزراء، بعد االط ِّالع على القانون األساسي املعدل لسنة 

( منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناًء على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة مبدينة رام هللا 59م السيما املادة )2003
 ان ما يلي: م، أصدر 26/12/2005بتاريخ

 
 ( 1مادة )

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدانه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
 الوزارة: وزارة الزراعة.
 الوزير: وزير الزراعة.

 اللجنة: اللجنة املشكلة وفق أحكام هذا النظام.
 نتاج احلليب أو الصوف أو مجيعها.ايت انتاج اللحم أو إاترىب لغ األغنام: تعين الضأن واملاعز اليت

رأس من الغنم ومساحة  50مزرعة األغنام: كل منشأة خمصصة لرتبية األغنام ألغراض إنتاجية جتارية على أال تقل سعتها عن 
 مرت مربع. 100املسقوفات ) احلظائر( عن 

 إنتاج اللحوم أو كليهما.ليب أو األبقار: هي اليت ترىب لغرض إنتاج احل
 10مزرعة األبقار: كل منشأة خمصصة لرتبية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية ألغراض إنتاجية جتارية على أال تقل سعتها عن 

 مرت مربعاً.  150رؤوس من البقر ومساحة املسقوفات )احلظائر( عن 
 

 الفصل األول 
 األغنام 

 ( 2مادة )
ة مؤلفة من ثالثة أعضاء ختتص بدراسة طلبات ترخيص وتسجيل ومتابعة مزارع األغنام من موظفي تشكل بقرار من الوزير جلن

 الوزارة والبيطرة ابحملافظة املعنية. 
 
 ( 3مادة )

حيظر على أي شخص إنشاء مزرعة أغنام أو توسيع منشأة قائمة إال برتخيص من الوزارة وفقاً ألحكام هذا النظام، وعلى كل 
مالك أو مستأجر ملزرعة أغنام أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الرتخيص الالزم هلا حسب 

 األصول. 
 
 ( 4مادة )



 ات املختصة قبل منح إذن اإلنشاء.شروط الرتخيص القانونية من اجله على صاحب املزرعة استيفاء
 
 ( 5مادة )

 حيظر إنشاء أو ترخيص أي مزرعة أغنام داخل املخطط اهليكلي للمجالس احمللية. -1
تعترب املزارع املقامة داخل حدود املخطط اهليكلي للمجالس احمللية مزارع خمالفة وعلى أصحاهبا نقلها إىل مناطق أخرى  -2

بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة وفق مدة زمنية حيددها الوزير، وعلى أن تقوم احملافظات والبلدايت ابلتنسيق مع 
 يلة بشأن نقل مزارع األغنام املخالفة. الوزارة ابختاذ الرتتيبات واإلجراءات الكف

 ( 6مادة )
م عن أي مزرعة 50مع مراعاة أحكام املادة اخلامسة من هذا النظام ال جيوز إقامة مزرعة لألغنام ما مل تبعد مسافة  -1

 م عن مزارع الدواجن أو املفرخات املرخصة.100أغنام أو مزرعة لرتبية احليواانت األخرى و
 ة األرض املنوي إقامة املزرعة عليها عن دومنني. ال جيوز أن تقل مساح -2

 
 (7مادة )

جيوز لصاحب مزرعة األغنام احلصول على ترخيص إلنشاء مزرعة لرتبية أنواع أخرى من احليواانت والدواجن على  -1
 هنفس املوقع بغض النظر عن املسافة بني املزرعة واألخرى، شريطة الفصل بينهم على أال تقل مساحة األرض يف هذ

 احلالة عن عشرة دومنات.
 من الوزارة.ال جيوز تغيري نوع الرتبية يف مزرعة األغنام دون احلصول على ترخيص رمسي  -2

 
 (8مادة )

ال متنح رخصة ألي مزرعة أغنام ما مل تتوفر يف تصميم وموقع املزرعة اإلمكانيات اليت تتيح تطبيق برانمج األمن احليوي ضمن 
 التعليمات الصادرة عن الوزارة. 

 
 (9مادة )

تة سعند احلصول على ترخيص إلنشاء مزرعة أغنام أو التوسع فيها، جيب البدء إبقامة املنشآت خالل مدة ال تتجاوز  -1
أشهر من اتريخ احلصول على الرتخيص اإلنشائي، على أن يكتمل العمل خالل سنة من اترخيه، وإال اعترب الرتخيص 

 ملغى.
مينح املتقدم ابلطلب الرخصة اخلاصة ابلتشغيل بتوصية من اللجنة املشكلة وفق أحكام هذا النظام بعد اكتمال  -2

 اإلنشاءات وبعد استيفاء الشروط املطلوبة.
 بة للتأخري.سبا  املقنعة واملوجل جتاوز املدة املمنوحة لإلنشاء، ال يصدر ترخيص التشغيل إال بعد توضيح األيف حا -3

 
 ( 10مادة )



على إدارة مزرعة األغنام االلتزام بربانمج السالمة الوقائي واالحتفاظ بسجالت تربية األغنام وتسهيل عملية التفتيش من قبل 
 موظفي الوزارة املكلفني. 

 
 ( 11مادة )

رأس غنم، ما مل يكن مشرفاً عليها مهندس زراعي  50ال جيوز ترخيص أو جتديد ترخيص أي مزرعة أغنام يزيد العدد فيها عن 
 متخصص يف االنتاج احليواين أو طبيب بيطري فلسطيين اجلنسية بشهادة معرتف هبا. 

 
 (12مادة )

يتم جتديد ترخيص مزرعة األغنام سنوايً من قبل الوزارة وحسب النموذج املخصص لذلك على أن يقدم طلب التجديد قبل  -1
يلتزم صاحب املزرعة  -3يوضع منوذج ترخيص املزرعة يف مكان ابرز لالطالع عليه.  -2شهر من اتريخ انتهاء الرتخيص. 

 سم املزرعة واسم صاحبها. بوضع الفته عند مدخل املزرعة مبيناً عليها ا
 
 

 ( 13مادة )
ينتهي سراين رخصة املزرعة بنهاية كانون أول من كل عام، ويف حال عدم تقدمي طلب جتديد الرخصة تعترب املزرعة  -1

 خمالفة ألحكام هذا النظام.
 يخ انتهائها.اتر على كل صاحب مزرعة تقدمي طلب جتديد الرخصة خطياً إىل مديرية الزراعة ابملنطقة قبل شهر من  -2
يف حال تغيري ملكية املزرعة أو أتجريها، يتم ترخيصها ابسم املالك أو املستأجر اجلديد مع تثبيت اسم أو أمساء  -3

َ  حسب األصول.   املالكني األصليني، وعلى أن يكون عقد اإلجيار مصدقًا
 

 ( 14مادة )
ها خمربايً ول إبالغ مديرية اخلدمات البيطرية ألخذ عينات لفحصعند االشتباه بوجود أية حالة مرضية يف املزرعة، جيب على املسؤ 

 مبختربات بيطرية معتمدة الختاذ اإلجراءات الالزمة هبذا اخلصوص بناًء على نتائج الفحص املخربي. 
 

 الفصل الثاين 
 األبقار 

 ( 15مادة )
تشكل بقرار من الوزير جلنة مؤلفة من ثالثة أعضاء ختتص بدراسة طلبات الرتخيص وتسجيل ومتابعة مزارع األبقار من موظفي 

 الوزارة ومديرية الزراعة والبيطرة ابحملافظة املعنية. 
 

 ( 16مادة )



اً ألحكام هذا النظام، وعلى كل ال جيوز ألي شخص إنشاء مزرعة أبقار أو توسيع منشأة قائمة إال برتخيص من الوزارة وفق
مالك أو مستأجر ملزرعة أبقار أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الرتخيص الالزم هلا حسب 

 األصول املتبعة. 
 

 ( 17مادة )
 جيب استيفاء شروط الرتخيص القانونية من اجلهات املختصة قبل منح إذن اإلنشاء. 

 
 ( 18مادة )

 إنشاء أو ترخيص أية مزرعة أبقار داخل املخطط اهليكلي للمجالس احمللية.ال جيوز  -1
تعترب املزارع املقامة داخل حدود املخطط اهليكلي للمجالس احمللية مزارع خمالفة وعلى أصحاهبا نقلها إىل مناطق أخرى  -2

لتنسيق مع افظات والبلدايت اببعد احلصول على الرتاخيص الالزمة وفق مدة زمنية حيددها الوزير، وعلى أن تقوم احمل
 الوزارة ابختاذ الرتتيبات واإلجراءات الكفيلة بشأن نقل مزارع األبقار املخالفة. 

 
 ( 19مادة )

م عن أي مزرعة أبقار أو مزرعة 50مع مراعاة أحكام املادة السابقة من هذا النظام ال جيوز إقامة مزرعة لألبقار ما مل تبعد مسافة 
 م عن مزارع الدواجن أو املفرخات املرخصة. 100لرتبية احليواانت األخرى و

 
 ( 20مادة )

 عن دومنني. ال جيوز أن تقل مساحة األرض املنوي إقامة املزرعة عليها 
 ( 21مادة )

جيوز لصاحب مزرعة األبقار احلصول على ترخيص إلنشاء مزرعة لرتبية أنواع أخرى من احليواانت والدواجن على  -1
نفس املوقع بغض النظر عن املسافة بني املزرعة واألخرى، شريطة الفصل بينهم على أال تقل مساحة األرض عن عشرة 

 دومنات يف هذه احلالة.
 غيري نوع الرتبية يف مزرعة األبقار دون احلصول على ترخيص رمسي من الوزارة. ال جيوز ت -2

 
 ( 22مادة )

ال متنح رخصة ألي مزرعة أبقار ما مل تتوفر يف تصميم املزرعة وموقعها اإلمكانيات اليت تتيح تطبيق برانمج األمن  -1
 احليوي ضمن اللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة.

 على إدارة مزرعة األبقار االحتفاظ بسجالت تربية األبقار وتسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة املكلفني.  -2
 

 ( 23مادة )



عند احلصول على ترخيص إلنشاء مزرعة أبقار أو التوسع فيها جيب البدء إبقامة املنشآت خالل مدة ال تتجاوز ستة  -1
إلنشائي على أن يكتمل العمل خالل سنة من اترخيه وإال اعترب الرتخيص أشهر من اتريخ احلصول على الرتخيص ا

 ملغى.
مينح املتقدم بطلب الرخصة اخلاصة ابلتشغيل توصية من اللجنة املشكلة وفق أحكام هذا النظام بعد اكتمال  -2

 اإلنشاءات وبعد استيفاء الشروط املطلوبة.
 ري. يص التشغيل إال بعد توضيح األسبا  املقنعة واملوجبة للتأخيف حال جتاوز املدة املمنوحة لإلنشاء، ال يصدر ترخ -3

 
 ( 24مادة )

رأساً ما مل يكن مشرفاً عليها مهندس زراعي  50ال جيوز ترخيص أو جتديد أي مزرعة أبقار يزيد فيها عدد أم ات األبقار عن 
 خمتص يف اإلنتاج احليواين أو طبيب بيطري فلسطيين اجلنسية. 

 
 ( 25مادة )

 تصدر الوزارة رخص التجديد حسب النموذج املعد لذلك. -1
 حيفظ منوذج ترخيص املزرعة يف مكان ابرز لالطالع عليه عند الطلب. -2
 يلتزم صاحب املزرعة بوضع الفتة عند مدخل املزرعة مبيناً عليها اسم املزرعة واسم صاحبها.  -3

 
 ( 26مادة )

 ناير وتنتهي بنهاية ديسمرب من كل عام.يكون ترخيص املزرعة ملدة سنة كاملة تبدأ من أول ي -1
 يف حال تغيري ملكية املزرعة، جيب تقدمي طلب لنقل ترخيص املزرعة ملالكها اجلديد وفق شروط الرتخيص. -2
يف حال أتجري املزرعة يتم الرتخيص ابسم املستأجر، على أن يتم تثبيت ملكية املزرعة ابسم املالك األصلي هلا، على  -3

 ر مصدق حسب األصول.أن يكون عقد اإلجيا
على كل صاحب مزرعة أبقار تقدمي طلب جتديد الرخصة خطياً إىل مديرية الزراعة التابع هلا وحيول الطلب إىل الوزارة  -4

 إلمتام إجراءات التجديد. 
 
 

 ( 27مادة )
عند االشتباه بوجود أية حالة مرضية يف املزرعة جيب على املسؤول إبالغ مديرية اخلدمات البيطرية ابلوزارة ألخذ عينات لفحصها 

 خمربايً مبختربات بيطرية معتمدة، الختاذ اإلجراءات الالزمة هبذا اخلصوص بناًء على نتائج الفحص املخربي. 
 

 الفصل الثالث 
 أحكام ختامية 

 ( 28مادة )



تقوم وزارة الزراعة من خالل مأموري الضبط القضائي مبديرايت الزراعة يف احملافظات ابملراقبة على املشاريع املقامة والتحقق من 
 االلتزام ابلشروط واملواصفات احملددة يف هذا النظام واختاذ التدابري الالزمة قانوانً. 

 
 ( 29مادة )

 لنظام ابلعقوبة املقررة يف قانون الزراعة. يعاقب كل من خيالف أحكام هذا ا
 

 ( 30مادة )
 يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

 
 ( 31مادة )

 تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.  -كلٌّ فيما خيص ه  -على اجلهات املختصة كاف ة
 

هجرية. أمحد قريع )أبو عالء( رئيس  1426/ذو القعدة/24ميالدية. املوافق:  26/12/2005رام هللا بتاريخ:  صدر يف مدينة
 جملس الوزراء 

 


