مرســــوم ســــلطاني
رقـــم 29/9002
بإصدار قانون البذور والتقاوي والشتالت
سلطان عمان
نحن قابوس بن سعيد
بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ، 96/101
وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ، 92/2000
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
،47/2004
وعلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006
،
وعلى قرار المجلــس األعلى لمجلـس التعاون لـدول الخليج
العربية فـي دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فـي مسقط خالل
الفترة مــن  29إلى 30ديسمبــر  2008بشــأن قانــون البذور
والتقاوي والشتالت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل بأحكام قانون البذور والتقاوي والشتالت المرافق.
المــادة الثـانيـــة
يلغى الفصل الســادس من نظـام الزراعـــة المشار إليه  ،كما
تلغى عبارة " التقاوي والبذور والشتالت " أينما وردت فـي ذلك
النظام.

المــادة الثـالثــــة
يصـدر وزيـر الزراعــة اللوائـح والقرارات المنفــذة ألحكــام هــذا
القانـــون  ،وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات الدعم
المالي والفني ورسوم التراخيص وخدمات التحاليل المخبرية وأية
رسوم خدمات أخرى وذلك بعد موافقة وزارة المالية  ،وإلى أن
تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات
النافذة فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية  ،ويعمل به اعتبـارا من
األول من يوليو 2009م.
صـدر فـي  : 20من رجــب سنة 1430هـ
13من يولـيو سنة 2009م
المـوافـــق:
قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان

قانون البذور والتقاوي والشتالت
الفصل األول

أحكام عامة وتعاريف

المــادة) ( 1
يسمى هذا القانون بقانون البذور والتقـاوي والشتـالت لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية
ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول

فيها.

المــادة) ( 2
يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليـة المعانـي المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى

آخر:
مجلس التعاون
مجلس التعاون لدول الخليج

العربية.

دول المجلــس
دول مجلس

التعاون.

المجلـس األعلى
المجلس األعلى لمجلس

التعاون.

األمانة العامة
األمانة العامة لمجلس

التعاون.

الدولة
سلطنة

عمان.

الوزارة
وزارة

الزراعة.

الوزير
وزير

الزراعة.

السلطة المختصة
المديرية العامة للتنمية

الزراعية.

الرقابة الفنية
اإلجراءات التــي تتخذهـــا السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا
المفتش
المسؤول الـذي يعينه الوزير بموجــب أحكــام هذا
السجل

القانون.

القانون.

سجل مــعد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي

والشتالت.

الترخيـص
الموافقـة من السلطة المختصة بالتداول فـي البذور والتقاوي

والشتالت.

الالئحة
الالئحة التنفيذية

للقانون.

التسجيـل
عملية تقييـم البيانــات العلميـــة الشاملـــة للبـــذور والتقاوي والشتالت وعلى أساسه تتم الموافقة
على

تداولها.

التـداول
أي عمليــــة تتنــــاول إنتـــــــاج أو استيــــراد أو تصديــــر أو نقـــــل أو بيــــــع أو إعـــــادة
بيـــع أو شــــراء أو توزيـــــع أو تخزيـــــن أو تعبئـــــــة أو تحضيــــــر أو تجهيـــــز أو
تجزئـــة البـــذور و/أو التقــــاوي

و/أو الشتالت.

البذور والتقاوي
هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم فـي إكثاره ويدخـــل فـي ذلــك

:

البــــذور والدرنـــات

واألبصـال والكورمات والريزومات والجذور واألفرع واألوراق والعقــــــل والسيقــــــان والطعــوم
والبراعـــم واألقـــالم والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد فـي نظام االعتماد
سواء كان بذريا أو خضريا أو جذريــــا أو عن طريـــق زراعـــــة األنسجـــة النباتية
للمحاصيــــل الحقليـــة ومحاصيـــل الخضـــر ونباتات الفاكهــــــة والزينــــــة والنباتـــات الطبيـــــة
والعطريـــــة وغيرهـــا من النباتـــات األخـــرى الخاضعـــة لتطبيق أحكام قرار

اعتمادها.

الشتالت
نباتات حولية أو دائمة تزرع فـي المشتل ويتم إكثارها بغرض االتجار أو تداولها فـي النشاط

الزراعي.
المشتل
مساحة من األرض مخصصة إلنتاج

الشتالت.

نظام االعتماد
المراحل التي يتم فيها إنتاج وإكثار الفئات المختلفة للبذور

والتقاوي.

أماكن
األماكــــن التــي تحددهـــا السلطــــة المختصــة إلكثـــار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت
داخل

الدولة.

النوع
يقصد به أي من الحاصالت الزراعية المتشابهة فـي التركيــب والمواصفـــات والمعروفـــة

مفـــردا أو إجماال باسم معين كالقمح والفول السوداني

والطماطم.

الصنف
مجموعــة النباتـــات مــن نـــوع معين والتـــي تحمـــل عند إكثارها صفات متميزة ومتجانسة
وثابتة فـي تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو

أكثر.
الفئة
درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها فــــي نظــــام االعتمــــاد وفــــق صفاتهــا
الوراثيـــة التــــي تحددها السلطة

المختصة.

اإلعداد
نظافة البذور و/أو التقاوي أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة ،
وال يشمــل ذلـــك تغليـــف البـــذور و/أو التقـــاوي أو وضـــع الملصقـــات عليهـــا أو خلطهـــا
بـــدون

نظافتها.
الفصل الثاني
تداول البذور والتقاوي والشتالت

المــادة) ( 3
تشـــرف السلطـــة المختصــة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتالت
وتنظيم ومراقبة تداولها فـي

الدولة.

المــادة) ( 4
تنشـــئ السلطــــة المختصـــــة السجل وتحدد الالئحـة طــرق وإجراءات

التسجيل.

المــادة) ( 5
ال يجوز إنشـــاء المشتل إال بعد الحصول على ترخيـص من السلطة

المختصة.

المــادة) ( 6
تخضع كافة مراحــل إنتاج وإكثـــار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت إلى المراقبـــة
والتفتيـــش الحقلـــي والتحليــل المخبـري لضمــــان مطابقتـها

المــادة) ( 7

للمواصفات.

على كل منتج للبذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت االمتثال لإلجراءات والمواصفات المتعلقة
بالمراقبة واالعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا

القانون.

المــادة) ( 8
علــى الجهـــات التــي تقيــــم مشاريــــع إنتـــاج و/أو إكثــــار و/أو تـــــداول البــــذور و/أو
التقــاوي و/أو الشتالت وإجراء التجارب عليها فـي الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي
تحددها السلطة

المختصة.

المــادة) ( 9
على مالــــك أو حائـــز المشتــــل وقايــــة الشتــــالت مـــن اآلفـــــات واألمــــــراض بالوسائل
التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته

الخاصة.

المــادة) ( 10
تحـــدد السلطـــة المختصـــة المواصفــات الواجب توافرها فـي كل من فئات اإلكثار المنصوص
عليها فــي الالئحة وطرق

إنتاجها.

المــادة) ( 11
للوزيــر تحديــــد زراعـــة األصناف المعتمدة فـي مناطــــق معينة بنـــــاء على توصية السلطة
المختصة ووفقا لما يتالءم والظروف

الزراعية.

المــادة) ( 12
ال يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت إال بعد الحصول على موافقة
السلطة

المختصة.

المــادة) ( 13
ال يجـــوز تــداول البــــذور والتقـــاوي والشتـــالت إال بعـــد الحصــــول على ترخيص بذلك
من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده الالئحة لهذا

القانون.
المــادة) ( 14

ال يجوز تداول البذور والتقاوي والشتالت المحورة وراثيـا إال بعد الحصول على ترخيص من
السلطة المختصة

بذلك.

المــادة) ( 15
للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتالت السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها

للدولة.

المــادة) ( 16
للوزيـــر حظــر تــداول أي نـــوع أو صنــف من البذور والتقـاوي والشتالت بصفة دائمة أو
مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من
عمليات تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت  ،ولها وقف أي من عمليات التداول غير
المطابقة للوائح والمحظورة
المــادة

مؤقتا .

)( 17

يحـــدد الوزيــــر مفتشيــــن للقيـــام بأعمــــال الرقابـــــة وضبــــط عمليـــات التـــداول فــي
البـــــذور و/أو التقاوي و/أو الشتالت ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار
تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة

له.

الفصل الثالث

المــادة) ( 18
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالـف أحكـــام هذا
القانــــون واللوائــح والقرارات المنفــذة له بالسجــــن مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامـة ال
تجاوز ثالثة آالف لاير عماني أو بإحــدى هاتين العقوبتين وتضاعـف الغرامة فـي حالة تكرار
المخالفة  ،وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إتالف البذور والتقاوي والشتالت المخالفة للمواصفات
التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا

له.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المــادة)( 19
يجــوز للمتضـــرر مـــن تنفيـذ أحكـــام هـــذا القانـــون التظلــم للوزيــر المختــص وفقــا
للوائــــح والقوانين المعمول بها فـي

الدولة.

المــادة) ( 20
للوزير إصدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي
وفقا ألحكام هذا القانون والمعايير والشروط التي تحددها االتفاقيات الدولية ذات الصلة
الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقا ألحكام هذا

.

وتحدد

القانون.

المــادة)( 21
أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول األعضاء  ،وال يكون
نافذا إال بعد اعتماده من قبل المجلس

األعلى.

