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اجلريدة الر�سمية العدد )1095(

املــادة الثالثــــــة

مــع عــدم الإخــالل بقانـــون احلجر الزراعـــي ولئحته التنفيذيــة امل�ســار اإليهما ، ل يجوز 

ت�سدير ف�سائـــل نخيل التمور اإل وفقـــا لل�سوابط وال�ســروط الــواردة فـي امللحـــق رقــم )3( 

املرفق .

املــادة الرابعــــة

وجميــع  وف�سائلها  النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  نقل  يحظر 

اأجزائها اخل�سرية من الوليات املعلن عنها كمناطق حجر زراعية .

املــادة اخلام�شــة

يجــوز نقــل اأ�سجــار نخيـــل التمــور والنارجيل والزينـــــة واأ�سبـــاه النخيل وف�سائلهـــا مــن غري 

املناطــــق املعلـــن عنها مناطق حجر زراعية بعـــد احل�سول على ت�سريـــح بذلك مـــن دائــــرة 

اأو مركز التنمية الزراعية بالولية .

املــادة ال�شاد�شــة

على كل �ساحب حيازة زراعية اأو مزرعة ، اأو جهة لديها اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل 

والزينــة واأ�سبــاه النخيل القيــام بالعمليات الزراعية التي تو�ســي بهــا الــوزارة ، ومكافحــة 

الآفــــات ال�ســـارة بهـــا ، والتعاون مــع موظفـي الوزارة فـي تنفيــذ برامــج الوقاية املعتمــدة 

من قبل الوزارة .

املــادة ال�شابعـــة

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام 

هذا القرار بالعقوبة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )29( من قانون احلجر الزراعي امل�سار اإليه .

املــادة الثامنـــــة

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقم 2002/37 امل�سار اإليـــه ، كمـــا يلغــى كــل ما يخالف هـذا القــرار ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة التا�شعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـــدر فـي : 10 / 6 /1436هـ

املوافـــــــق : 31 / 3 /2015م
 د . فــوؤاد بـن جعفــر ال�شاجوانــــي 

وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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امللحــــق رقـــــم ) 1 (

ا�شتيـراد بـادرات نخيـل التمـور املنتجـة ن�شيجيـا 

) In Vitro ( داخـــل الأو�شــــاط الغذائيــــة املغلقـــــة

مــع عـــدم الإخالل باأحكـــــام قانـــون احلجـــر الزراعــــي ، وقانـــون البـــــذور والتقـــاوي   اأول : 

وال�ستالت ، ي�سرتط ل�سترياد بادرات نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا الآتي :

اأن يكون امل�ستورد �سركة اأو موؤ�س�سة مرخ�ض لها بتداول ال�ستالت فـي ال�سلطنة .   1

الغذائيـــة    2 الأو�ســــاط  داخــــل  كاملــــة  نباتــــات  فـي مرحلــــة  البـادرات  تكـــون  اأن 

املبــردة حتــــت  البـيــوت  فــي  والأقلمــة  للنقــل  جاهـــزة   )  In Vitro  ( املغلقــــة 

ظـــروف حـــــرارة ورطوبة متحكم بها .

ف�سائـــل    3 باإنتــــاج  لهـــا  مرخ�سا  و�سركات  خمتربات  من  البـــادرات  تكــــون  اأن 

النخيـل الن�سيجيـــة وفقـــا ل�سرتاطــــات �سبـط الـــجودة التـــي ت�سمــــن مطابقة 

الف�سائـــل ملوا�سفات النخلة الأم ، وخلوها من التغيريات الوراثية والطفرات .

اأن تكون البــــادرات م�سحوبــــة ب�سهـــــادة ال�سحـــة النباتية ، و�سهـــــادة التحاليـــل    4

اجلزيئيـــة ، مـــن اجلهات املعرتف بها ، تثبت اأن البادرات خاليـة مـــن الأمـــرا�ض 

ومطابقة ملوا�سفات النخلة الأم .

اأن تكون البادرات م�سحوبة ببطاقة التعريف .   5

اأن تكـــــون البـــادرات من اأ�سنـــاف نخيــــــل ذات جــــــدوى اقت�ساديـــــة مرغوبـــــة    6

مـــن قبــــل املزارعني ، ومتاأقلمة مع ظروف البيئة املحلية . 

ثانيا : يجب على امل�ستفيد من البادرات الحتفاظ ببطاقة تعريف على الف�سائل الناجتة 

من الـبادرات الن�سيجــية حتــى ت�سل اإىل مرحلة الإثمار ليتــم مطابقتهــا لل�ســنف ، 

والتاأكد من خلوها من اأي تغيريات وراثية اأو طفرات .
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امللحــــق رقـــــم ) 2 (

اأ�شنـاف نخيـل التمـور وف�شائلهـا املحظـور ت�شديرهـا

ال�شنـــــف مال�شنـــــف م

الربين 18ق�ض بطا�ض 1

بو نارجنة 19ق�ض قاروت 2

املب�سلي 20ق�ض البهالين 3

ن�سو اخلرما 21ق�ض ثميد 4

املنحي 22ق�ض املزناج 5

العبيدة 23ق�ض قنطرة 6

الفر�ض 24ق�ض بو هبي�سة 7

النغال 25ق�ض اإزكي   الأبي�ض 8

اخل�سبة 26ق�ض جربين 9

جما 27ق�ض قر 10

الزبد 28ق�ض �سمد 11

القدمي 29ق�ض �سيما 12

اأبو معان 30ق�ض منزف 13

اللزاد 31خنيزي حالوي 14

هاليل بو�سر / عمان 32خال�ض عمان 15

33خال�ض الظاهرة 16
 فحل العقيبة   فحل اجلناديد   

فحل فخور 

هاليل مكران 17
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امللحــــق رقـــــم  ) 3 (

�شــروط و�شوابــط ت�شديــر ف�شائــل النخيــل 

اأن يكون مقدم الطلب مزارعا .   1

اأن يتقدم بطلب ت�سريح للت�سدير من دائرة اأو مركز التنمية الزراعية بالولية    2

التابع لها ، على النموذج املعد لهذا الغر�ض على اأن ي�سدر الت�سريح من الدائرة 

اأو املركز ذاته .

اأن يحــــدد فـي الطلــــب عــــدد الف�سائـــــل والأ�سنــــاف التــي يرغـــب فـي ت�سديرهـــــا ،    3

واجلهة املراد الت�سدير اإليها .

اأن يرفــق مــع الطلب �سورة من البطاقة ال�سخ�سية ، وبطاقة احليــازة الزراعــية ،    4

اأو �سند امللكية اأو �سك �سرعي اأو عقد انتفاع . 

اإليها    5 امل�سدر  الدولة  يوؤكد موافقة  ا�سترياد م�سبق  الطلب ت�سريح  اأن يرفق مع 

على ا�سترياد ف�سائل النخيل ، ومو�سح فيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .

اأن تكون الأ�سناف املراد ت�سديرها ف�سائل دون الأ�سجار .   6

األ تكون من الف�سائل املحظور ت�سديرها .    7

األ يتم الت�سدير اأكرث من مرة واحدة من املزارع نف�سه خالل العام الواحد .    8


