
اجلريدة الر�سمية العدد )1098(

 وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قـرار وزاري

 رقــم 2015/103

ب�إ�ســدار الالئحـــة التنفـيذيـــة 

لقانـون حمايـةحـق م�صتنبـط الأ�صنـاف النباتيـة اجلديـدة

ا�ستنــادا اإلــى قانــون حمايــة حــق م�ستنبــط الأ�سنــاف النباتــية اجلديدة ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2009/49 ، 

واإلــى املر�ســــوم ال�سلطانــي رقــم 2012/68 بتحديــد اخت�سا�ســـات وزارة الــزراعـــة والثـــروة 

ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلــى الالئحـــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستنبطـات النباتية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم  2004/35 ، 

املــــــوؤرخ  رقـــــم ماليــــــة -)9607(/م.ت.د/2013/3/6  بكتابهـــــا  املاليــــة  وزارة  واإلــى موافقـــــة 

فـي 1434/11/5هـ املوافق 2013/9/11م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حماية حق م�ستنبط الأ�سناف النباتية اجلديدة 

املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغــى القــرار الــوزاري رقــم 2004/35 امل�سـار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الث�لـثــــة

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

�سـدر فـي :  6/26/ 1436هـ

املـوافـــــق :  16/ 4/ 2015م

 د. فــوؤاد بـن جعفــر ال�صاجوانــــي                                                                                                                     

                                                                                         وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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الالئحــة التنفـيذيــة 

لقانون حماية حق م�صتنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة

الف�صــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

ذاته  املعنى  فـيها  الواردة  والعــبارات  للكلمـــات  يكـــون  الالئحـــة  هـــذه  اأحكـــام  تطبيــــق  فــــي 

املن�ســو�ض عليــه فــي قانــون حماية حق م�ستنبط الأ�سناف النباتية اجلديدة امل�ســار اإليــه ، 

كمــا يكــون للكلمــات والعبـارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق 

الن�ض معنى اآخر :

القانــــــــــــــــــــــــون : قانون حماية حق م�ستنبط الأ�سناف النباتية اجلديدة .

الـــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

الوزيــــــــــــــــــــــــــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .

املديرية املخت�صة: املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية .

اللجنـــــــــــــــــــــــــة:  اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )4 ( من هذه الالئحة .

جلنـــة التظلمــات : اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )19( من هذه الالئحة . 

طلــــب احلمايـــــة : الطلب املقدم من م�ستنبط النباتات اإىل املديرية املخت�سة حلماية 

حقه فـي ال�سنف النباتي اجلديد .

�صهــادة احلمايـــة : ال�سهادة التي ت�سدرها املديرية املخت�سة مل�ستنبط النباتات حلماية 

حقه فـي ال�سنف النباتي اجلديد .

طلـــــب الإيــــــداع : الطلب املقدم من م�ستنبط النباتات اإىل املديرية املخت�سة لإيداع 

ال�سنف النباتي اجلديد لفح�سه والتحقق من نتائجه.

ال�صـــجـــــــــــــــــــــل : ال�سجل الذي تعده املديرية املخت�سة ، وتقيد فـيه طلبات احلماية 

وال�سهـــــادات والرتاخيـــــ�ض والتظلمـــــات وانتهــــاء احلــــق وانتقالــــه 

والتخلي عنه و�سقوطه ، وما ي�سدر ب�ساأنها من قرارات ، واأحكــام ، 

وكـــل مــا يتعلق بها .
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الت�صجيــــــــــــــــــــل : توثيق طلبات احلماية ، وما يتعلق بها فـي ال�سجل . 

بـــــــذور النــــــــواة : البذور املنتجة من قبل مربي ال�سنف بعد ا�ستنباط ال�سنف النباتي 

اجلديد ، وت�ستعمل لإنتاج بذور الأ�سا�ض .

بــــــذور الأ�ســــ��س : البذور املنتجة من بذور النواة .

التقــــــــــــــــــــــاوي : اأي جزء من اأجزاء النبات ي�ستخدم فـي اإكثاره .

املــادة ) 2 ( 

مع عدم الإخالل بحكم املــادة )3( من القانون ، ت�سري اأحكام هذه الالئحة على الأجنا�ض 

والأنواع والأ�سناف النباتية الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 3 ( 

ل يجوز اإكثار بذور الأ�سا�ض اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من املديرية املخت�سة . 

املــادة ) 4 ( 

ت�سكــــل بقـــرار من الوزير جلنة  لت�سجيـــل واعتمـــاد الأ�سنـــاف النباتيـــة اجلديـــدة ، تختـــ�ض 

بالآتي :

1 - درا�سة طلبات احلماية .

2 - املوافقة على ت�سمية ال�سنف النباتي اجلديد اأو رف�سه .

3 - املوافقة على فح�ض ال�سنف النباتي اجلديد للتحقق من مدى مطابقته لل�سروط 

باأ�سباب  ، وفـي حالة رف�ض الطلب يخطر مقدمه  املن�ســو�ض عليها فـي القانون 

الرف�ض . 

4 - املوافقة على فح�ض ال�سنف النباتي اجلديد لدى اأي جهة علمية تعمل فـي جمال 

البحوث الزراعية . 

5 - اعتماد �سهادة احلماية .

6 - املوافقة على منح حق الأولوية ملقدم طلب احلماية .

7 - املوافقة على منح حق احلماية املوؤقتة ملقدم طلب احلماية .
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8 - املوافقـــة عـــلى منــح ترخي�ص اإجباري ال�ستغالل حق م�ستنبط النباتات املحمي ، 

مع مراعاة اأحكام املــادة )17( من القانون ، على اأن ي�سدر الرتخي�ص من الوزير .

9 - اأي مهام اأخرى تتعلق مبجال اخت�سا�سها تكلف بها من قبل الوزير .

املــادة ) 5 ( 

يجوز للجنة ت�سجيل واعتماد االأ�سناف النباتية اجلديدة املقدمة من جهات حكومية دون 

اإجراء جتارب عليها ، ب�سرط تقدمي تقرير فني وعلمي من تلك اجلهات . 

الف�صــل الثانــي

اإجــراءات طلــب احلمايــة

املــادة ) 6 ( 

به  ، مرفقا  الغر�ص  لهذا  املعد  النموذج  املخت�سة على  املديرية  اإىل  يقــدم طلــب احلماية 

التي تطلبها  ، واملعلومـــات والبيانـــات والوثائق واملــواد  النباتـي اجلديــد  ال�سنـــف  ت�سميــة 

املديرية املخت�سة . 

وي�ستـــــرط فــــي ت�سميــــة ال�سنـــف النبـاتــــي اجلديـــد اأن تكــون مطابقــة الأحكــام املــادة )20( 

مـــن القانـــون ، وعـــدم خمالفتهـــا لل�سريعـــة االإ�سالمية اأو االآداب العامة ، فاإذا خالفت الت�سمية 

اأحد هذين ال�سرطني مينح مقدم الطلب مهلة )60( �ستني يوما لتقدمي ت�سمية اأخرى . 

املــادة ) 7 ( 

يجــب على مقـــدم طلب احلماية توفـيــر املعلومــات والبيانــات والوثائــق وكمــية مــن بــذور 

اأو تقاوي ال�سنف التي تطلبها املديرية املخت�سة ، وذلك خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطاره بها .

املــادة ) 8 ( 

يجوز ملقدم طلب احلماية اأو من يفو�سه كتابة اأن يدخل ما يراه من تعديالت غري جوهرية 

علــى طلبــه قــبل البت فـيه ، كما يجوز له �سحب طلب احلماية دون اأن يرتتب على ذلك 

اأحقيته فـي ا�سرتداد ما مت �سداده من ر�سوم .

املــادة ) 9 ( 

يجــب علــى مقــدم طلــب احلمايــة غيــر املقيــم تعيني وكيــل لــه معتمــد مقــيم فـي ال�سلطنة 

يكون مفو�سا بت�سلم االإخطارات واالإنذارات ال�سادرة من املديرية املخت�سة . 
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املــادة ) 10 ( 

تقوم املديرية املخت�سة بت�سجيل طلبات احلماية مبدئيا ، وفقا لتواريخ تقدميها ، وباأرقام 

م�سل�سلة ، مقابل اإي�سال با�ســـــم مقـــدم الطلب ، وفح�ض تلك الطلبات للتاأكد من ا�ستيفائها 

البيانات وامل�ستندات الالزمة . 

املــادة ) 11 ( 

على املديرية املخت�سة اتخاذ الإجراءات الآتية  اإذا ا�ستوفى الطلب كل البيانات واملعلومات 

والوثائق التي طلبتها من مقدم الطلب :

اأ - ن�ســـــر ملخــــ�ض الطلـــــب ، علــــى نفقــــة مقدمــــه ، علـــى اأن يت�سمــــن  الن�ســــر عبــــارة 

"على كل مت�سرر اأو ذي م�سلحة تقدمي اعرتا�ساته والأ�سباب الداعية لها خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر" .

طلب  مقدم  اإىل  منها  ن�سخة  واإر�سال   ، اإليها  ترد  قد  التي  العرتا�سات  ت�سلم   - ب 

احلمايــة للــرد عليهــا كتابــة خــالل )15( خم�ســة ع�ســر يومـا من تاريخ اإخطـاره ، 

ول ت�ستكمل املديرية املخت�سة ال�سري فـي الطلب اإل اإذا قدم مقدم الطلب ما يفـيد 

انتهاء العرتا�ض مبوجب اتفاق كتابي موثق اأو حكم ق�سائي نهائي . 

ج - فـــي حالــــة عـــدم تقديـــم اأي اعرتا�ســـات علــى طلب احلماية خالل املدة املحددة 

فـي البنـــد )اأ(  مــن هـــذه املــادة ، فعلــى مقدم طلب احلماية تقدمي طلب الإيداع 

على النموذج املعد لهذا الغر�ض . 

د - اإحالة طلب احلماية  اإىل اللجنة مرفقا به كافة البيانات وامل�ستندات ، وما يفـيد 

اإن وجدت ، وطلب الإيداع ، وذلك  ن�ســـر ملخـــ�ض الطلـــب ، والعرتا�ســـات عليه 

لتخاذ قرار فـي �ساأن  فح�ض ال�سنف النباتي اجلديد للتحقق من  مدى مطابقته 

لل�سروط املن�سو�ض عليها فـي القانون . 

هـ - اإ�ســــــدار �سهـــــادة احلمايــــــة علـــــى النمـــــوذج املعـــــد لهـــــذا الغــــر�ض بعـــــد اعتمادهـــــا 

من  اللجنة ، ون�سرها على نفقة مقدم طلب احلماية . 

و - ن�سر بيان بحق ال�ستنباط على نفقة مقدم طلب احلماية .
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الف�صــل الثالــث

حــق الأولويـــة

املــادة ) 12 ( 

يجب على م�ستنبط النباتات الذي يرغب فـي حق الأولوية تقدمي طلب بذلك اإىل املديرية 

املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض .

املــادة ) 13 ( 

متنح املديرية املخت�سة مقدم طلب احلماية مهلة )90( ت�سعني يوما لتزويدها باملعلومات 

والبيانات والوثائق واملــواد املطلوبة لأغرا�ض الفح�ض اإذا رف�ض اأو �سحب  طلب حماية حقه  

الأول فـي اإحدى دول الأوبوف اأو الدول التي متنح مواطني �سلطنة عمان املعاملة باملثل ، 

فاإذا انق�ست هذه املدة دون تقدمي ما طلب منه ، �سقط حق الأولوية .

املــادة ) 14 ( 

يجب على م�ستنبط النباتات - الذي يرغب فـي احلماية املوؤقتة حلقه - تقدمي طلب بذلك 

اإىل املديرية املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، وتبداأ مدة هذه احلماية من تاريخ 

ن�ســـر الطلـــب امل�ســـار اإليـــه فــي البنـــد )اأ( مــن املــادة )11( مــن هــذه الالئحــة ، وحتى تاريخ 

اإ�سدار �سهادة احلماية . 

الف�صــل الرابــع

ت�صجيـل انتهـاء وانتقـال ون�صـر حـق م�صتنبـط النباتـات 

املــادة ) 15 ( 

ي�سرتط لت�سجيل انتهاء وانتقال ون�سر حق م�ستنبط النباتات اإيداع اأي من الوثائق الآتية 

لدى املديرية املخت�سة :

اأ - تنـــازل اأو تخـــل مكتـــوب مــن �ساحــب احلــق ، على اأن يكون هذا التنازل اأو التخلي 

موثقا من اجلهات املخت�سة بالتوثيق .

ب - وثيقة معتمدة من اجلهات املخت�سة بالتوثيق تثبت انتقال حق م�ستنبط النباتات 

بالإرث اأو الو�سية .

ج - حكم نهائي �سادر من املحكمة املخت�سة بانتقال حق م�ستنبط النباتات اإىل الغري .

وعلى ال�سخ�ض الذي انتقل اإليه احلق ت�سجيل هذا النتقـال لدى املديرية املخت�سة 

خالل )60( �ستني يوما من تاريخ انتقاله .
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الف�صــل اخلــام�س

اإ�صقــاط حــق م�صتنبــط النباتــات

املــادة ) 16 ( 

مع مراعاة حكم البند )1( من املــادة )22( من القانون ، يجوز اإ�سقاط حق م�ستنبط النباتات 

من احلماية بعد انق�ساء  )60( �ستني يوما من تاريخ طلب املديرية املخت�سة له بتزويدها 

باملعلومات اأو الوثائق اأو املــواد املن�سو�ض عليها فـي املــادة )7( من هذه الالئحة ، كما ي�سقط 

احلــق اإذا لــم يقــم مقــدم الطلــب ب�ســداد الر�سوم امل�ستحقة عليه ، اأو اإذا مل يقرتح ت�سمية 

منا�سبة اأخرى فـي حالة �سطب ت�سمية ال�سنف بعد منح هذا احلق .

الف�صــل ال�صــاد�س

اإجــراءات التظلــم و�صــروط الن�صــر

املــادة ) 17 ( 

لكل ذي م�سلحة اأن يتظلم من القرارات ال�سادرة تنفـيذا للقانون ، وهذه الالئحة والقرارات 

ال�سادرة تنفـيذا لأحكامهما خالل ) 60( �ستني يوما من تاريخ علمه بها ، ويقدم التظلم 

اإىل املديرية املخت�سة . 

املــادة ) 18 ( 

على املديرية املخت�سة اإحالة التظلم اإىل جلنة التظلمات خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ 

ت�سلمه .

املــادة ) 19 ( 

اأربعة  ، وع�سوية  للزراعة  الوزارة  الوزير جلنة للتظلمات برئا�سة وكيل  ت�سكل بقرار من 

اأع�ساء ل تقل وظائفهم عن وظيفة مدير دائرة ، تخت�ض بالنظر فـي التظلمات املقدمة 

�ســد القــرارات املتعلقــة بتطبيــق القانــون ، وهــذه الالئحــة ، والقــرارات ال�سادرة تنفـيذا 

لأحكامهما . 

املــادة ) 20 ( 

على جلنة التظلمات البت فـي التظلم ، ورفعه اإىل الوزيـــر لالعتمــاد خالل )30( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه ، وفـي حال رف�ض التظلم يجب اأن يكون الرف�ض م�سببا ، ويعترب 

م�سي هذه املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض له . 
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املــادة ) 21 ( 

يكون ن�سر طلبات احلماية و�سهادات احلماية وما ي�سدر ب�ساأنها من قرارات وما يتعلق بها 

من طلبات اأو اأحكام وكل ما ن�ض القانون وهذه الالئحة على ن�سره ، فـي اجلريدة الر�سمية  

باللغتني العربية والإجنليزية ، ويتم ذلك على نفقة �ساحب ال�ساأن .

الف�صــل ال�صابــع

الر�صــوم

املــادة ) 22 ( 

حتدد ر�سوم حماية حق م�ستنبط الأ�سناف النباتية اجلديدة وفقا للجدول الآتي :

اخلـدمـــةم�صل�صل
الر�ســم 

بالريال العماين

80طلب احلماية .1

2

طلب الإيداع )لل�سنف الواحد( :

    اأ - الأ�سجار والكروم .

   ب - اأنواع واأ�سناف النباتات الأخرى .

950

700

10اإ�سدار �سهادة احلماية .3

4

الت�سجيــل ال�سنـــوي حلمايــة حـــق م�ستنبــــط النباتــــات 

)احلفاظ على حق م�ستنبط فـي احلماية عن كل �سنة( .

40

40ت�سجيل انتقال حق م�ستنبط النباتات .  5

1طلب النموذج الواحد لال�ستمارات اخلا�سة بالالئحة . 6

5ا�ستخراج ن�سخة من �سهادة احلماية اأو اأي م�ستند . 7
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ملحـــق

 بالأجنـا�س والأنـواع والأ�صنـاف النباتيـة 

 Scientific Names  English Name ال�صم باللغة العربية 

Fam. Gramineae العائلة . النجيلية 

 Triticum aestivum  Bread Wheat القمح الطري ) قمح اخلبز ( 

 Triticum durum  Durum Wheat القمح القا�سي 

 Hordeum vulgare Barely ال�سعري 

 Avena sativa  Oat ال�سوفان 

 Zea mays  Corn or Maize الذرة ال�سامية 

 Sorghum bicolor  Sorghum الذرة الرفيعة 

 Pennisetum purpureum Elephant Grass ع�سبة الفيل 

 Pennisetum typhoides  Pearl Millet الدخن اللوؤلوؤي 

 Saccharum officinarum  Sugarcane ق�سب ال�سكر 

 Fam. Leguminosae العائلة . البقولية 

 Medicago sativa Afalfa الرب�سيم ) القت (

 Vigna unguiculata var.

 sinensis Fodder cowpea لوبيا 

 Phaseolus radiates  Mungbean املنج

 Cicer arietinum  Chickpea احلم�ض 

 Trigonella foenum graecum  Fenugreek احللبة 

 Prosopis cineraria  Ghaf الغاف 

Fam. Alliaceae العائلة . الزنبقية

Allium cepa Onion الب�سل 

 Allium sativum  Garlic الثوم 
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 Scientific Names  English Name اال�سم باللغة العربية 

 Fam. Palmaceae العائلة . النخيليات 

 Phoenix dactylifera Data palm النخيل 

 Cocos mucifera  Coconut اأ�شجار النارجيل ) جوز الهند (

 Fam. Rutaceae العائلة . ال�سذبيات 

 Citrus aurantifolia  Lemon ) Key lime ( الليمون 

 Citrus limettioides  Sweet lime الليمون احللو 

 Citrus sinensis  Citrus الربتقال 

 Fam. Anacadiacea العائلة . البطميات 

 Mangifera indica  Mango املاجنو 

 Fam. Musaceae العائلة . املوزيات 

 Musa spp.  Banana املوز

Fam. Malvaceae العائلة . اخلبازيات 

 Gossypium spp.  Cotton القطن 

 Fam. Solanaceae العائلة . الباذجنانية

 Lycopersicum escalentum  Tomato الطماطم 

 Solanum tuberosum  Potato البطاطا 

 Nicotiana tabaccum Tobacco التبغ 

 Fam. Convolvulaceae العائلة . اللبالبية 

 Ipomoeae batatas  Sweet Potato البطاطا احللوة

 Fam. Pedaliaceae العائلة . البيدالية

 Sesamum indicum Sesame ال�سم�سم 

 Fam. Umbellifera العائلة . اخليمية

 Daucus carota  Carrot اجلزر 

تابــع : ملحـــق بالأجنـا�س والأنـواع والأ�شنـاف النباتيـة 
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 Scientific Names  English Name اال�سم باللغة العربية 

 Fam. Cucurbituceae العائلة . القرعية

 Cucumis sativus  Cucumber اخليار 

 Cucumis melo var. chito Melon ال�شمام 

 Lagenaria vulgaris  Lagenaria قرع التزيني

 Fam. Moraceae العائلة . التوتية

 Ficus carica  Common Fig التني 

Fam. Puniceaceae العائلة . الرمانية

 Punica granatum  Pomegranate الرمان 

 Fam. Rhamnaceae العائلة . النبقية 

 Zizyphus spinachrisit Nabka or Christ-

thorn ال�سدر 

 Fam. Bursraeceae العائلة . البخوريات 

 Boswellia Sacra flueck  Frankincense اللبان 

 Fam. Vitaccae العائلة . الكرميات 

Vitis spp.  Grape العنب 

 Fam. Rosaceae العائلة . الورديات

 Prunus armeriaca  Apricot امل�شم�ش 

 Prunus amygdalus  Almond اللوز 

 Prunus spp.  Peach اخلوخ 

 Fam. Rubiaceae العائلة . الفوية

 Coffee arabica Arabian Coffee النب العربي 

 Fam. Iridaceae العائلة . ال�سو�سنية 

 Crocus sativa  Saffron الزعفران 

تابــع : ملحـــق بالأجنـا�ش والأنـواع والأ�شنـاف النباتيـة 
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