مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/42
ب�إ�صدار قانون البذور والتقاوى وال�شتالت
�سلطان عمان .
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون حماية امل�ستنبطات النباتية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/92
وعلى قانون احلجر الزراعى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2004/47
وعلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2006/48
وعلى ق ـ ــرار املجل ـ ــ�س الأعل ــى ملجل ــ�س التع ــاون لـ ــدول اخللي ـ ــج العربي ــة فى دورتـ ــه التا�سعة
والع�شرين املنعقدة فى م�سقط خ ـ ــالل الفرتة مــن � 29إىل 30دي�سمبــر  2008ب�ش ـ�أن قانــون
البذور والتقاوى وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعمل ب�أحكام قانون البذور والتقاوى وال�شتالت املرافق .
املــادة الثـانيـــة  :يلغى الف�صـل ال�ســاد�س من نظـام الزراع ــة امل�شار �إليه  ،كما تلغى عبارة
" التقاوى والبذور وال�شتالت " �أينما وردت فى ذلك النظام .
املــادة الثـالثــــة :ي�صـدر وزيـر الزراعــة اللوائـح والقرارات املنفــذة لأحكــام هــذا القان ــون ،
وكذلك القرارات املتعلقة ب�شروط و�إجراءات الدعم املاىل والفنى
ور�سوم الرتاخي�ص وخدمات التحاليل املخربية و�أية ر�سوم خدمات
�أخرى وذلك بعد موافقة وزارة املالية  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه اللوائح
والقرارات ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما ال يتعار�ض
مع �أحكام القانون املرافق .
املــادة الرابعـــة  :ين�شـ ــر هـ ــذا املر�سـ ـ ــوم فى اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعمـ ــل ب ــه اعتب ــارا
من الأول من يوليو 2009م .
�صـدر فى  20 :من رجــب �سنة 1430هـ
املـوافـــق  13 :من يولـيو �سنة 2009م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون البذور والتقاوى وال�شتالت
الف�صل الأول
�أحكام عامة وتعاريف
املــادة (  : ) 1ي�سمى هذا القانون بقانون البذور والتقـاوى وال�شتــالت لدول جملــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ويهدف �إىل تنظيم عمليات التداول فيها .
املــادة (  : ) 2يق�صــد بالكلمــات والعبــارات التاليـة املعانـى املبينة قرين كل منها ما مل
يقت�ض ال�سياق معنى �آخر :
جمل�س التعـــاون  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
دول املجلــــــــــ�س  :دول جمل�س التعاون .
املجلـ�س الأعلـــى  :املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون .
الأمانة العامــــة  :الأمانة العامة ملجل�س التعاون .
الدولـــــــــــــــــــــة � :سلطنة عمان .
الـــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الزراعة .
الوزيــــــــــــــــــــــر  :وزير الزراعة .
ال�سلطة املخت�صة :املديرية العامة للتنمية الزراعية .
الرقابة الفنيــة  :الإج ــراءات التــى تتخذه ــا ال�سلطة املخت�صة للت�أكد
من التقيد ب�أحكام هذا القانون .
املفتــــــــــــــــــــــ�ش  :امل�سـ ـ�ؤول الــذى يعينــه الوزي ــر مبوجــب �أحكـ ــام هذا
القانون .
ال�سجـــــــــــــــــــــل � :سجـ ــل معـ ــد لغـ ــر�ض ت�سجيـ ــل �أو تدوي ـ ـ ــن البـ ــذور
والتقاوى وال�شتالت .
الرتخيــــــــــــــ�ص  :املوافقـة من ال�سلطة املخت�صة بالتداول فى البذور
والتقاوى وال�شتالت .
الالئحــــــــــــــــــــة :الالئحة التنفيذية للقانون .
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الت�سجيــــــــــــــــل  :عملية تقييـم البيانــات العلمي ــة ال�شامل ــة للب ــذور
والتقاوى وال�شتالت وعلى �أ�سا�سه تتم املوافقة على
تداولها .
التـــــــــــــــــــداول �	:أى عمليـ ــة تتنـ ــاول �إنت ـ ـ ــاج �أو ا�ستيـ ــراد �أو ت�صديـ ــر
�أو نق ـ ــل �أو بيـ ـ ــع �أو �إع ـ ــادة بي ــع �أو �شـ ــراء �أو توزي ـ ــع
�أو تخزين �أو تعبئة �أو حت�ضري �أو جتهيز �أو جتزئة
البذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت .
البذور والتقاوى  :هى �أى جزء من �أجزاء النبات ي�ستخدم فى �إكثاره
ويدخ ــل فــى ذلــك  :البـ ــذور والدرن ــات والأب�صـال
والكورمات والريزومات واجلذور والأفرع والأوراق
والعقـ ـ ــل وال�سيقـ ـ ــان والطعــوم والرباع ــم والأق ــالم
والف�سائل وجميع ما ينتج لغر�ض �إكثار ال�صنف
و�أورد فى نظام الإعتماد �سواء كان بذريا �أو خ�ضريا
�أو جذريـ ــا �أو عن طري ــق زراع ـ ــة الأن�سج ــة النباتية
للمحا�صيـ ــل احلقلي ــة وحما�صي ــل اخل�ض ــر ونباتات
الفاكهـ ـ ــة والزينـ ـ ــة والنبات ــات الطبي ـ ــة والعطري ـ ــة
وغريه ــا من النبات ــات الأخ ــرى اخلا�ضع ــة لتطبيق
�أحكام قرار اعتمادها .
ال�شتــــــــــــــــــالت  :نباتات حولية �أو دائمة تزرع فى امل�شتل ويتم �إكثارها
بغر�ض االجتار �أو تداولها فى الن�شاط الزراعى .
امل�شتـــــــــــــــــــــــل  :م�ساحة من الأر�ض خم�ص�صة لإنتاج ال�شتالت .
نظام االعتمــــاد  :املراحل التى يتم فيها �إنتاج و�إكثار الفئات املختلفة
للبذور والتقاوى .
�أماكــــــــــــــــــــــــن  :الأماكـ ــن التــى حتدده ــا ال�سلطـ ــة املخت�صــة لإكث ــار
البذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت داخل الدولة .
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النـــــــــــــــــــــــــوع  :يق�صد به �أى من احلا�صالت الزراعية املت�شابة فى
الرتكيــب واملوا�صف ــات واملعروف ــة مف ــردا �أو اجماال
با�سم معني كالقمح والفول ال�سودانى والطماطم .
ال�صنــــــــــــــــــــف  :جمموعــة النبات ــات مــن ن ــوع معني والت ــى حتم ــل
عند �إكثارها �صفات متميزة ومتجان�سة وثابتة فى
تركيبها الوراثى قبل وبعد �إكثارها وتختلف عن
�سواها من املجموعات مبيزة �أو �أكرث .
الفئـــــــــــــــــــــــــة :درجة البذور �أو الرتبة التى يتم �إنتاجها و�إكثارها
فـ ــى نظـ ــام االعتمـ ــاد وفـ ــق �صفاتهــا الوراثي ــة التـ ــى
حتددها ال�سلطة املخت�صة .
الإعــــــــــــــــــداد  :نظافة البذور و�/أو التقاوى �أو تدريجها �أو خلطها
بغر�ض احل�صول على موا�صفات معينة  ،وال ي�شمل
ذلك تغليف البذور و�/أو التقاوى �أو و�ضع املل�صقات
عليها �أو خلطها بدون نظافتها .
الف�صل الثانى
تداول البذور والتقاوى وال�شتالت
املــادة (  : ) 3ت�ش ــرف ال�سلط ــة املخت�صــة على اجلهات التى تقوم ب�إنتاج و�إكثار البذور
والتقاوى وال�شتالت وتنظيم ومراقبة تداولها فى الدولة .
املــادة (  : ) 4تن�ش ــئ ال�سلطـ ــة املخت�ص ـ ــة ال�سج ـ ــل وحتـ ــدد الالئحـ ــة طــرق و�إجراءات
الت�سجيل .
املــادة (  : ) 5ال يج ـ ــوز �إن�ش ــاء امل�شتـ ــل �إال بع ــد احل�ص ــول على ترخيـ ــ�ص من ال�سلطة
املخت�صة .
املــادة (  : ) 6تخ�ضع كافة مراحــل �إنتاج و�إكث ــار البذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت
�إىل املراقب ــة والتفتي ــ�ش احلقل ــى والتحليــل املخبـرى ل�ضمـ ــان مطابقتـها
للموا�صفات .
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املــادة (  : ) 7على كل منتج للبذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت االمتثال للإجراءات
واملوا�صفات املتعلقة باملراقبة واالعتماد و�ضبط اجلودة اخلا�صة بذلك
والتى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة (  : ) 8على اجله ــات التى تقيـ ــم م�شاريـ ــع �إنت ــاج و�/أو �إكثار و�/أو تــداول البذور
و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت و�إجراء التجارب عليها فى الدولة �أن تلتزم
بال�ضوابط وال�شروط التى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة (  : ) 9على مالـ ــك �أو حائ ــز امل�شتـ ــل وقايـ ــة ال�شتـ ــالت م ــن الآف ـ ــات والأمـ ـ ــرا�ض
بالو�سائل التى حتددها ال�سلطة املخت�صة وعلى نفقته اخلا�صة .
املــادة ( : )10حت ــدد ال�سلط ــة املخت�ص ــة املوا�صفــات الواجب توافرها فى كل من فئات
الإكثار املن�صو�ص عليها فى الالئحة وطرق �إنتاجها .
املــادة ( : )11للوزيــر حتديـ ــد زراع ــة الأ�صناف املعتمدة فى مناطـ ــق معينة بن ـ ــاء على
تو�صية ال�سلطة املخت�صة ووفقا ملا يتالءم والظروف الزراعية .
املــادة ( : )12ال يجوز �إقامة حمطات �إعداد البذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت �إال بعد
احل�صول على موافقة ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( : )13ال يج ــوز تــداول البـ ــذور والتق ــاوى وال�شت ــالت �إال بع ــد احل�صـ ــول على
ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�صة والتقيد بال�شروط واملوا�صفات
اخلا�صة بها وفقا ملا حتدده الالئحة لهذا القانون .
املــادة ( : )14ال يج ـ ـ ــوز ت ـ ـ ـ ــداول البـ ـ ـ ــذور والتق ــاوى وال�شتـ ـ ـ ــالت املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة وراثيـ ـ ـ ــا
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة بذلك .
املــادة ( : )15للوزير حتديد البذور والتقاوى وال�شتالت ال�سامة واملخدرة التى مينع
زراعتها ودخولها للدولة .
املــادة ( : )16للوزي ــر حظــر تــداول �أى ن ــوع �أو �صنــف من البذور والتقـاوى وال�شتالت
ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة وتتوىل ال�سلطة املخت�صة مبا�شرة �أعمال و�إجراءات
الرقابة والتفتي�ش على �أى عملية من عمليات تداول البذور و�/أو التقاوى
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و�/أو ال�شتالت  ،ولها وقف �أى من عمليات التداول غري املطابقة للوائح
واملحظورة م�ؤقتا .
املــادة ( : )17يحـدد الوزيــر مفت�شيــن للقي ــام ب�أعمـ ــال الرقابـة و�ضبط عمليات التداول
فى البذور و�/أو التقاوى و�/أو ال�شتالت ويتمتع املفت�شون ب�صفة ال�ضبطية
الق�ضائية بناء على قرار ت�صدره اجلهات املخت�صة فيما يتعلق بتنفيذ
�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
الف�صل الثالث
املــادة ( : )18مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب كل
من يخالـف �أحك ــام هذا القانـ ــون واللوائح والقرارات املنفذة له بال�سجـ ــن
مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز ثالثة �آالف ريال عمانى
�أو ب�إحـ ـ ــدى هاتيـ ـ ــن العقوبتيـ ــن وت�ضاعـ ــف الغرامة فى حالة تكرار
املخالف ــة  ،وللمحكم ــة احلك ـ ــم مب�ص ــادرة �أو �إتـ ـ ــالف الب ــذور والتق ــاوى
وال�شتالت املخالفة للموا�صفات التى حتددها اللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له .
الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
املــادة ( : )19يجوز للمت�ضرر من تنفيذ �أحكام هذا القانون التظلم للوزير املخت�ص
وفقا للوائح والقوانني املعمول بها فى الدولة .
املــادة ( : )20للوزير �إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أو تعديلها بعد عر�ضها
على جلنة التعاون الزراعى وفقا لأحكام هذا القانون واملعايري وال�شروط
التى حتددها االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة  .وحتدد الالئحة التنفيذية
لهذا القانون الإجراءات وال�شروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا
القانون .
املــادة (� : )21أى تعديل على هذا القانون يجب �أن يكون متفقا عليه من قبل الدول
الأع�ضاء  ،وال يكون نافذا �إال بعد اعتماده من قبل املجل�س الأعلى .
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