
 
 

 
 

 وزارة البيئة والتغير المناخي، الدوحة، قطر 

1 

 أ نواع الحيوانات )الثدييات  - الطيور -  الزواحف( 
المحظور والممنوع صيدها حسب القرار الوزاري لتنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات  

ية لسنة 2023-2022    البر
  

 
 : الطيور 

 
ي الشائع االسم العلم   ز  االسم العربر   االسم االنجلب 

Larus armenicus Armenian gull صالل (  نورس أرميني ( 

Fulica atra Eurasian coot غرة أوراسية 

Phalacrocorax nigrogularis Socotra cormorant اللوهه (   غاق سوقطرة ( 

Pandion haliaetus Osprey  عقاب نساري 

Clangula hyemalis Long-tailed duck  بطة طويلة الذيل 

Haematopus ostralegus Eurasian oystercatcher  صائد المحار األوراسي 

Ardea alba Great egret  بلشون أبيض كبير 

Ardea purpurea Purple heron  بلشون أرجواني 

Bubulcus ibis Cattle Egret  بلشون القطعان 

Charadrius dubius Little ringed plover  قطقاط مطوق صغير 

Charadrius alexandrinus Kentish plover  قطقاط اسكندراني 

Charadrius leschenaultii Greater sand plover  قطقاط الرمل الكبير 

Charadrius mongolus Lesser sand plover  قطقاط الرمل الصغير 

Charadrius asiaticus Caspian plover زقزاق قزويني 

Charadrius morinellus Eurasian dotterel  زقزاق أوراسي 

Actitis hypoleucos Common sandpiper  طيطوي شائع 

Lanius excubitor Great grey shrike  صرد رمادي كبير 

Lanius minor Lesser gray shrike  دقناش صردي 

Acrocephalus palustris Marsh warbler  هازجة البطائح 

Acrocephalus melanopogon Moustached warbler  هازجة أم شارب 

Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler  الغاب المصريةهازجة 

Acrocephalus schoenobaenus Sedge warbler  هازجة السعد 

Acrocephalus agricola Paddyfield warbler  هازجة حقل األرز 

Acrocephalus palustris Marsh warbler  هازجة البطائح 
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Acrocephalus scirpaceus Eurasian reed warbler  هازجة الغاب 

Acrocephalus arundinaceus Great reed warbler هازجة الغاب الكبيرة 

Acrocephalus stentoreus Clamorous reed warbler هازجة الغاب المصرية 

Acrocephalus  griseldis Basra reed warbler  هازجة قصب البصرة 

Streptopelia turtur European turtle dove  قمري 
Phoenicopterus roseus Greater flamingo  الفالمينغو( النَُّحام األكبر( 
Phoenicopterus ruber American flamingo الفالمينغو( نحام الكاريبي( 

Cursorius cursor Cream-colored courser ( األدرج)  الكروان العسلي 
Galerida cristata Crested lark (الجوبعة) قبرة متوجة 

Alaemon alaudipes Greater hoopoe-lark ( ام سالم) قبرة هدهدية 
Ammomanes deserti Desert lark (الحميمرة) قبرة صحراوية 

Eremopterix nigriceps Black-crowned sparrow-lark ( سويد اباط) قنبرة سوداء متوجة 
Struthio  camelus Arabian ostrich  نعامة عربية 

Falco naumanni Lesser Kestrel  صقر الشرياص 
Falco tinnunculus Common Kestrel الترمبة 
Aquila nipalensis Steppe eagle  عقاب السهوب 

Aquila clanga Greater spotted eagle عقاب سعفاء كبرى 
Aquila heliaca Imperial eagle ملكة العقبان الشرقية 

Aquila fasciata Bonelli's eagle  عقاب بونلي 
Pterocles orientalis Black-bellied sandgrouse  قطا أسود البطن 

Pterocles alchata Pin-tailed sandgrouse  قطا عراقي 
Pterocles exustus Chestnut-bellied sandgrouse  قطا كستنائي البطن 

Pterocles coronatus Crowned sandgrouse  قطا متوج 
Gallinula chloropus Common moorhen  دجاجة الماء خضراء األقدام 

Circus macrourus Pallid harrier مرزة باهتة 
Platalea leucorodia Eurasian spoonbill أبو ملعقة األوراسي 

Platalea alba African spoonbill  أبو ملعقة األفريقي 
Anas platyrhynchos Mallard بط بري 

Alectoris chukar Chukar الحجل 
Coturnix coturnix Common quail  سمان شائع 

 
 



 
 

 
 

 وزارة البيئة والتغير المناخي، الدوحة، قطر 

3 

 
 
 

 : الثدييات

 
ي الشائع اسم الجنس  ز  االسم العربر   االسم االنجلب 

Paraechinus aethiopicus Desert hedgehog قنفذ  ال 
Jaculus jaculus Lesser Egyptian jerboa يربوع  ال 

Mellivora capensis Honey badger غرير العسل 
Gazella  subgutturosa Arabian sand gazelle  غزال الرمل العربي 

 
 

 : الزواحف

 
ي الشائع االسم العلم   ز  االسم العربر   االسم االنجلب 

Uromastyx aegyptia Egyptian spiny-tailed lizard   ضب 

Varanus griseus Desert monitor ورل صحراوي 
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 أ نواع الحيوانات )الثدييات  - الطيور -  الزواحف( المحظور قتلها أو اقتنائها  
 حسب القانون رقم )19( لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية  

 

 
 االسم الشائع االسم العربر  

Common name 

 االسم العلم  

Scientific Name 

 MAMMALS -الثدييات 

 Red fox Vulper vulpes الثعلب األحمر 

 Indian porcupine Hystrix indica النيص الهندي 

 Rock hyrax Procavia capansis الوبر الصخري 

البري المحدد    يسمح)األرنب  الموسم  في  بصيدها 

 (بالقرار

Hare Lepus capensis 

 BIRDS -الطيور 

 Stone carlew Burhinus oedienemus الكروان الصحراوي 

 Red legged partridge Alectoris melanocephala الحجل أحمر الساق 

 bilby's Rock partridge Aalectoris philbyi فيلبي حجل 

 Chukar partridge Aalectoris chukar الحجل الرمادي الرأس 

 Sand partridge Ammoperdix حجل الرمال 

 See-see partridge Ammoperdix griseogularis الحجل 

 Quail Coturnix coturnix السمان )السلوى(

 Spotted sandgrouse Pterocles senegalus القطا المرقطة 

 Crowned sandgrouse Pterocles coronatus القطا المتوجة

 Lichtensteins sandgrouse Pterocles lichtensteinii القطا المخططة 

 Piu tailed sandgrouse Pterocles alchata القطا العراقي 

 Chestnut bellied sandgrouse Pterocles exustus القطا كستنائية البطن

( الموسم  الحباري  في  بصيدها  يسمح  

 ( المحدد بالقرار

Houbara bustard Chlamydotis undulata 

 Sooty falcon Falco concolor صقر الغروب 

 Saker falcon Falcocherrug صقر الغزال 
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 Lanner falcon Falco biarmicus الصقر األحمر )الحر(

 Peregrine falcon Falcopereginus صقر الشاهين

 Barbary Falcopelegrinoides  الشاهين المغربي )الوكري(

 Lammergeyer (Bearded Vulture) Gypaetus barbatus النسر الملتحي 

 Egyptian Neophron perenopterus النسر المصري )الرخمة المصرية(

 Griffon vulture Gyps fulvus النسر األسمر 

 Ruppells vulture Gyps rueppellii النسر األبقع 

 faced Vulture-Lappet Torgos tracheliotus النسر األشعث )النسر األذون( 

 Black vulture Aegypius monachus النسر األسود 

 Short-toed Eagle Circaetus gallicus العقاب قصير األصابع 

 Bateleur Terathopius ecaudatus بتلور(صقر )

 Marsh Harrier Circus aeruginosus صقر المستنقعات 

 Hen Harrier Circus cyaneus الحوام الرمادي )مرزة الدجاج( 

 Pallid Harrier Circus macrourus الحواب الشاحب 

 Montagu's Harrier Circus pygargus الحوام الرمادي مرقط الساق 

 Chanting goshawk Melierax metabates الباز المغرد 

 Gabar goshawk Micronisus gabar باز جابار 

 Shikra Accipiter badius باز صغير )باز شيكرة( 

 Goshawk Accipiter gentiles الباز الكبير

 Sparrowhawk Accipiter nisus الصقر الباشق 

 Levant sparrowhawk Accipiter brevipes الشرقي باشق العصافير  

 Buzzard Buteo buteo الصقر الحوام 

 Long-legged Buzzard Buteo rufinus الصقر طويل الساق 

 Spotted eagle Aquila clanga العقاب المرقط 

 Tawny/Steppe Eagle Acquila rapax عقاب السهوب 

 Imperial Eagle Acquila heliaca العقاب االمبراطوري 

 Golden Eagle Acquila chrysaetos العقاب الذهبي 

 Verreaux’s Eagle Acquila verraeuxii العقاب األبيض واألسود 

 Booted Eagle Hieraaetus pennatus العقاب ذو السروال 

 Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب أبيض القفا 

 White tailed Eagle Hieraaetus albics عقاب أبيض الذيل 

 Osprey Pandion haliaetus القعاب النساري 



 
 

 
 

 وزارة البيئة والتغير المناخي، الدوحة، قطر 

6 

 Kestral Falco tinnuneullus عوسق 

 Helmeted (Tufted) Guineafowl Numida meleagris الدجاج الحبشي 

( الموسم  الحباري  في  بصيدها  يسمح  

 ( المحدد بالقرار

Houbara Bustard Chalmydotis undulta 

 Great Bustard Oris tarda الحباري الكبيرة 

 Striated Scobs Owl Otus brucei البوم الصغيرة المقلمة 

 Scobs Owl Otus scops بومة أذناء 

 Spotted scobs Owl Otus senegalensis بومة أذناء األفريقية

 Spotted Eagle Owl Bubo bubo البوم النسارية

 Spotted Eagle Owl Bubo africanus البوم النسارية المرقطة 

 Little Owl Athene noctua البوم الصغيرة 

 Hume's Tawny Owl Strix butleri بوم بتلر

 Long-eared Owl Asio otus البوم طويل األذن 

 Shott-earned Owl Asi flammeus البوم قصير األذن 

 Crane Grus grus الكركي 

 Demoiselle crane Anthropoides virgo الرهو الرمادي 

 White pelican Pelecanus onocrotalus البجع األبيض

 Pink backed pelican Pelecanus rufescens البجع وردي الظهر 

 Grey heron Ardea cinerea البلشون الرمادي 

 Purple heron Ardea purpurea البلشون األرجواني 

 Goliath heron Ardea goliath البلشون الجبار 

 Squacco heron Ardeola rolloides البلشون األبيض الصغير

 Night heron Nycticorax nycticorax البلشون الليلي 

 Little bittern Ixobrychus minutus الواق الصغير

 Bittern Botaurus stellaris الواق 

 Great white egret Egretta alba الكبيرمالك الحزين األبيض 

 Little bittern Egretta garzetta مالك الحزين الصغير

 Reef heron Egretta gularis مالك الحزين الصخري 

 Cattle egret Bubulcus Ibis بلشون البقر 

 Spoonbill Platalea leucordia أبو ملعقة 

 Glossy ibis Plegadis falcinellus أبو منجل الالمع 

 Bald ibis Geronticus eremita أبو منجل
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 Sacred ibis Threskioruls aethlopicus المقدس أبو منجل

 White stork Ciconia ciconia اللقلق األبيض

 Black stork Ciconia nigra اللقلق األسود 

 Flamingo Phoenicopterus rubber النحام 

 White eyed gull Larus leucophthalmus العينالنورس أبيض 

 Bee-eater Merops apiaster الوروار )آكل النحل( 

 Roller Coracias garrulus الشقراق 

 Collared pratincole Glariola pratincola أبو اليسر مطوق

 Black winged pratincole Glariola nordmanni أبو اليسر أسود الجناح 

   REPTILES -الزواحف  

 Egyptian spiny-tailed lizard Uromastyx aegyptius الضب المصري 

 Side neck turtle Pelomedusa subrufa سلحفاة جانبية العنق

 Hawksbill turtle Eretmochelys imbricata سلحفاة منقار الصقر 

 Green turtle Chelonia mydas سلحفاة خضراء 
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 االسم الشائع  االسم العربي 

Common Name 

 االسم العلمي 

Scientific Name 

 MAMMALS - الثدييات

 Arabian wolf Canis Iupus الذئب العربي 

 Asiatic jackal Canis sureus ابن آوى اآلسيوي 

 Sand fox Vulpes rueppelli ثعلب الرمال 

 Blanfords’S fox Vulpes cana ثعلب الصخر 

 Fennec Vulpus zerda ثعلب الفنك

 Honey Badger Mellivora capensis غيرير العسل، الظربان 

 Marbled Polecat Vormela Peregusna النمس المبقع 

 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsi النمس الرمادي الهندي 

 European Genet Genetta felina الرباح األوروبي 

 White-tailed Mongoose Lehneumia albicauda أبيض الذيل النمس 

 Striped Hyaena Hyaena hyana الضبع المخطط 

 Wild Cat Felis silvestris القط البري 

 Sand Cat Felis margarita القط الرمال 

 Caracal Lynx Felis caracal الوشق 

 Arabian Leopard Panthera pardus النمر العربي 

 Asiatic Cheetah Acinonyx jubatus الفهد اآلسيوي 

 Arabian Oryx Oryx leucoryx المها العربي 

 Mountain gazelle (Idmi) Gazella gazella ( ادمى غزال الجبال )

 Saudi Gazelle (‘AfriL) Gazella saudiya الغزال السعودي )عفرى( 

 Sand Gazelle (Reem) Gazella subgutturosa غزال الرمال )الريم( 

 Wild Sheep Ovis ammon الضأن البري 

 Nubian ibex Capra ibex الوعل النوبي 

 Wild goat Capra aegagrus الماعز البري 

 Arabian Tabr Hemitragus jayakari الطهر العربي 

 Dugong Dugong dugon األطوم )عروس البحر( 
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 BIRDS - الطيور

 Honey Buzzard Pernis apivorus صقر النحل 

 Black-Shouldered kite Elanus cearulus الحدأة سوداء الكتف 

 Black Kite Milvus migrans الحدأة السوداء 

 Palla's Fish Eagle Haliaetus leucoryphus عقاب السمك 

 Arabian Bustard Ardeotis arabs الحباري العربية

مائياتالزواحف    REPTILES & AMPHIBIANS -  والبر

 Caspian Terrapin Mauremy caspica سلحفاة المياه العذبة

 Marsh Frog Rana ridibunda ضفدع المستنقعات 

 

 


