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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــــرار وزاري

رقم 2017/195

يـ التمـور  سجـار ن مايـة ا ب�سـان 
ـا ل �سا يـ و سبـا الن يـ والزينـة وا والنار

ر باملر�شوم ال�شلطا رق 2004/47 ،  ا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�شا ا�شتنا

ر باملر�شوم ال�شلطا رق 2006/48 ،  ام الزراعة ال�شا واإىل ن

ر باملر�شوم ال�شلطا رق 2009/42 ،  ور والتقاوي وال�شتالت ال�شا واإىل قانون الب

رة بالقرار الوزاري رق 2006/32 ،  ية لقانون احلجر الزراعي ال�شا واإىل الالئحة التنفـي

رة بالقرار الوزاري رق 2010/41 ،  ام الزراعة ال�شا ية لن واإىل الالئحة التنفـي

واإىل القرار الوزاري رق 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية  

واإىل القرار الوزاري رق 2015/84 ب�شاأن حماية اأ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة 

واأ�شباه النخيل وف�شائلها  

وبناء عل مــا تقت�شيه امل�شلحة العامة 

تـقـــرر
ولـــــ ة ا املــا

ر ا�شتريا اأ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�شباه النخيل وف�شائلها وجميع  يح

ر التي  اأجزائها اخل�شرية  وي�شتثن من احل

س بحثية بعد موافقة الوزير  بنــاء علــ تو�شيــة مــن املديريــة  را اأ - ال�شتريا لأ

العامــة للبحـــو الزراعيـــة واحليوانيــة  �شريطة احل�شول عل ت�شري ا�شتريا 

من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

رات نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�شباه النخيل املنتجة ن�شيجيا  ب - ا�شتريا با

هـــا وفقـــا  In Vitro  علـــ اأن يكــــون ا�شتريا لقـــة  ائيـــة امل ـــل الأو�شـــا ال ا

ا القرار .  1 املرفق به ة فـي امللحق رق  لل�شرو وال�شوابط الوار
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ة  ج - ا�شتيــرا ف�شائــل نخيــل التمــور املنتجــة ن�شيجيا فـي اأو�شا منو �شناعية معا

بــــة الطبيعيــــة اأو املـــوا  تــوي علــ الرمـــل اأو ال كيميائيـــا اأو حراريا  التي ل 

لــــ�س التعــــاون لـــدول اخلليــــ العربيـــة   ول  الع�شويــــة  ومنتجــة فـي اإحــدى 

 )2 ة فـي امللحق رق  هـا وفقــا لل�شــرو وال�شوابـط الوار علــ اأن يكــون ا�شتريا

ا القرار . املرفق به

ة الثانيــــة املــا

ا  3 املرفـق بهـ ة فـي امللحـق رقـ  ـر ت�شديـر اأ�شنـا نخيـل التمـور وف�شائلهـا الـوار يح

القرار .

ة الثالثــــة املــا

ية امل�شــار اإليهمــا  ل يجوز  ــالل بقانــون احلجــر الزراعــي ولئحته التنفـي مــع عــدم الإ

 )4 ة فـي امللحق رق  اإل وفقا لل�شوابط وال�شرو الوار ت�شديــر ف�شائــل نخيــل التمور 

ا القرار . املرفق به

ة الرابعــــة املــا

وجميــع  وف�شائلــها  النخــيل  واأ�شبــاه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�شجار  نقل  ر  يح

ا  اأجزائها اخل�شريــة مــن املناطــق املعلن عنهــا كمناطق حجــر زراعيـــة  وي�شتثنـــ مــن ه

ل منطقة احلجر الزراعية ذاتها ب�شر معاملتها باملبيدات  ا ر اإذا كان النقل يت  احل

ائرة اأو مركز التنمية  ــ اإ�شــرا املخت�شــ مــن  طــي�س  و املو�ش بها عن طريق الت

الزراعية بالولية  عل اأن يتحمل الناقل تكالي تل الإجراءات .

�ســـة ا ة ا املــا

يجــوز نقــل اأ�شجــار نخيــل التمــور والنارجيل والزينة واأ�شباه النخيل وف�شائلها من املناطق 

ائرة اأو مركز  ل من  ري املعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد احل�شول عل ت�شري ب

التنمية الزراعية بالولية .
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�ســــة ة ال�سا املــا

والنارجيل  التمور  اأ�شجار نخيل  لديها  اأو جهة  اأو مزرعة  زراعية  عل كل �شاح حيازة 

الوزارة  ومكافحة  التي تو�شي بها  الزراعية  القيــام بالعمليات  النخيــل  واأ�شبــاه  والزينــة 

فـــي الــوزارة فـي تنفـي برام الوقاية املعتمدة  الفـــات ال�شـــارة بهـــا  والتعـــاون مـــع مو

من قبل الوزارة .

ة ال�سابعــــة املــا

29 مــن قانــون احلجــر  ة  زائية املن�شو�س عليها فـي املا الل بالعقوبة ا مع عدم الإ

ارية ل تزيد  رامة اإ ا القرار ب الـــزراعي امل�شـــار اإليـــه  يعاقــ كـــل مــن يخال اأحكام ه

1000 األ ريال عما  مع اإتال ال�شحنة عل نفقته .  عل 

نــــة ة الثا املــا

ا القــرار  ــ كــل مـــا يخالــ هــ ــ القــرار الــوزاري رقــ 2015/84 امل�شــار اإليــــه  كـــما يل يل

س مع اأحكامه . اأو يتعار

ة التا�سعــــة املــا

ريدة الر�شمية  ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�شره . ا القرار فـي ا ين�شر ه

ـي  22 / 10 / 1438هـ سـدر 

ـــــ  17 /  7   / 2017 املوا

ـــــــوا عفـــر ال�سا ــــوؤا ب     

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�شمكيــــة
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امللحــ رقــم  1 (
ي والزينة ي التمور والنار رات ن ا با سواب ا�ست سرو و

)In Vitro لقة  ية امل ا و�سا ال ا ا يـ املنتجة ن�سيجيا  سبـا الن  وا
ور والتقاوي وال�شتالت  الل باأحكام قانون احلجر الزراعي  وقانون الب او  مع عدم الإ
واأ�شباه  والزينة  والنارجيل  التمور  رات نخيل  با ي�ش ل�شتريا  اإليهما   امل�شار 

In Vitro التي  لقة  ائية امل ل الأو�شا ال ا النخيل املنتجة ن�شيجيا 
�شا لها بتداول ال�شتالت فـي ال�شلطنة .  - اأن يكون امل�شتور �شركة اأو مو�ش�شة مر

لقة  ائية امل ـــل الأو�شــا ال ا رات فـي مرحلــة نباتــات كاملــة   - اأن تكـــون البا
 )Organogenesis )InVitro ومنتجــة بتقنيـــة ت�شكـــل الأع�شــاء اخل�شريـــة 

ة  بالن�شبة لنخيل التمور والنارجيل  وجاهزة للنقل والأقلمة فـي البيوت املرب
ـــكن لل�شركـــات املتخ�شــ�شة  ـــرو حــــرارة ورطوبـــة متحكـــ بـــها  و ـــ 
رو  �شرية  واإكثارها ن�شيجيا  ال فـي الإكثار الن�شيجي ا�شتريا براع 

املحكمة .

وقــة ومعتمــدة من قبــل الــوزارة  تبــرات و�شركــات مو رات مـن   - اأن تكــون البــا
ة  وم�شحوبة  و شبط ا اطات  رات النخيل الن�شيجية وفقا ل�ش للقيام باإنتاج با
رات ملوا�شفات النخلة الأم   ية التي ت�شمن مطابقة البا زي ة التحاليل ا ب�شها

ية .  لوها من الطفرات الورا ي لالأ�شنا و وعدم التحوير الورا

ة �شحة نباتية معتمدة تثب اأنها  رات الن�شيجية م�شحوبة ب�شها  - اأن تكون البا
س . الية من الفات والأمرا

شحــــة لل�شركــــة املنتجـــة   رة م�شحوبـــة ببطاقـــة التعريـــ املو اأن تكـــون البـــا  - 
ولل�شن .

ية   ها ذات جدوى اقت�شا رات من اأ�شنا النخيل املرا ا�شتريا  - اأن تكون البا
ري  ــــة املحليـــة  و ـــرو البي وبـــة مـــن قـــبل املزارعيـــن  ومتاأقلمـــة مـــع  ومر

س معينة فـي املوطن الأم . ح�شا�شة لأمرا

 -  احل�شول عل ت�شري ا�شتريا من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

رات الحتفا ببطاقة التعري عل الف�شائــل الناجتــة  انيا يج عل امل�شتفـيد من البا
مــار  ليتــ مطابقتها لل�شن   رات الن�شيجية حت ت�شل اإىل مرحلة الإ من البا

ية اأو طفرات . يريات ورا لوها من اأي ت والتاأكد من 

-50-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

امللحــ رقــم  2 (
ي التمور  �سا ن ا  سواب ا�ست سرو و

يا  عاجلة كيميا سناعية  و  ـي او�سا  املنتجة ن�سيجيا 
سوية  توي عل الر او الرتبة الطبيعية او املوا الع راريا و  او 

لي العربية ل� التعاون لدو ا و  ـي  واملنتجة 

ور والتقــاوي  ـــالل باأحـــكام قانـــون احلجـــر الزراعـــي  وقانــون الب او  مــع عـــدم الإ
وال�شتالت  ي�ش ل�شتريا ف�شائل نخيل التمور املنتجة ن�شيجيا التي 

�شا له بتداول ال�شتالت فـي ال�شلطنة  وي�شتثن من ذل  1 - اأن يكون امل�شتور مر

املو�ش�شات احلكومية  وال�شركات الزراعية التي تر فـي زراعة ف�شائل النخيل 

فـي مواقعها بهد الإنتاج  واملزارعون احلا�شلون عل بطاقة احليازة الزراعية .

ة فـــي مرحلـــة نباتـــات كاملــة  وفـي عمر  2 - اأن تــكون الف�شائــــل الن�شيجيــــة امل�شتـــور

مـــ�س اأورا    5 4 اأربع اإىل  توي عل عد  1 عاما واحدا  و ل يتجاوز 

6 �ش �شتــة �شنتيمتــرات  وجاهزة للزراعــة   واأل يزيـــد قطـــر قاعدتهـــا عـــل 

ــة    توربيـــدو بهـــا اأو�شـــا منــــو �شناعيـــة معا ومزروعة فـي اأ�ش�س طويلــة 

بة الطبيعية اأو املوا الع�شوية . توي عل الرمل اأو ال ول 

 )Organogenesis 3 - اأن تكون الف�شائل منتجة بتقنية ت�شكل الأع�شاء اخل�شرية 

ة . س امل�شتد بالن�شبة لنخيل التمور والنارجيل  وجاهزة للزراعة فـي الأر

وقة ومعتمدة من قبل  تربات و�شركات ومو�ش�شات مو 4 - اأن تكون الف�شائل من 

ة  وم�شحوبـــة  ــــو شبط ا اطـــات  الوزارة للقيام باإنتاج الف�شائل وفــقا ل�ش

ــية التـــي ت�شمــن مطابقــة الف�شائل ملوا�شفات النخلة  زي ة التحالـــيل ا ب�شـــها

ية . لوها من الطفرات الورا ي لالأ�شنا  و الأم  وعدم التحوير الورا

ل�س التعاون  ول  5 - اأن تكون الف�شائل منتجة من املختربات املعتمدة فـي اإحدى 

لدول اخللي العربية  ول يجوز ا�شتريا الف�شائل من ال�شركات اأو املو�ش�شات 

ة ت�شديرها . ه الدول وتقوم باإعا ري ه التي ت�شتور الف�شائل من 
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ة �شحة نباتية معتمدة تثب اأنها  6 - اأن تكون الف�شائل الن�شيجية م�شحوبة ب�شها

س . الية من الفات والأمرا

شحــــة لل�شركـــة املنتجـــة  اأن تكـــون الف�شائـــل م�شحوبـــة ببطاقـــة التعريـــ املو  - 7

ولل�شن .

وبة  ية  ومر هـــا ذات جــدوى اقت�شا 8 - اأن تكـــون اأ�شنـــا النخيـــل املرا ا�شتريا

س  ري ح�شا�شة لأمرا ة املحلية  و رو البي من قبل املزارع  ومتاأقلمة مع 

معينة فـي املوطن الأم .

ة اأ�شهر فـي اأماكن مهياأة يت التفا  ال  3 9 - اأن يت حجر تل الف�شائل ملدة 

ة احلجر  عل اأن يت  عليها مع الوزارة ملنع انت�شار الفات املحتملة طيلة ف

ت�شي وقاية النبات بالوزارة . متابعة تل الف�شائل �شهريا من قبل 

مــــل الـــوزارة  ون  10 - اأن يتحمــــل امل�شتـــــور جميـــع تكاليـــــ احلجــــر واملتابعــــة  

ت من جراء ذل . اأي تبعات ت

11 - احل�شول عل ت�شري ا�شتريا من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

يج عل امل�شتفـيد من الف�شائل الحتفا ببطاقة التعري عل الف�شائل الناجتة  انيا 
لل�شن   ليت مطابقتها  مار  الإ اإىل مرحلة  الن�شيجية حت ت�شل  الف�شائل  من 

ية  اأو طفرات . يريات ورا لوها من اأي ت والتاأكد من 
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امللحــ رقــم  3 (
ور ت�سديرها ا املح ل �سا ي التمور و سنا ن ا

ال�سنـــــ ال�سنـــــ 

1ÊÈق�س املزناج18ال

ق�س اإزكي - الأبي�س19اخل�شبه2

ق�س بطا�س20الزبد3

ق�س بو هبي�شة21العبيدة4

س5 ميد22الفر ق�س 

ق�س جربين23القدمي6

ا�شة لزا بو�شر7 ق�س �شمد24اللزا - 

ق�س �شيما25املب�شلي8

ق�س قاروت26املنحي9

ال10 ق�س قر27الن

ق�س قنطرة28اأبو معان11

ه12 ق�س منز29بو نار

ن�شو اخلرما30جما13

اهرة14 هال بو�شر31ال�س ال

هال عمان32ال�س عمان15

هال مكران33نيزي حالوي16

34ق�س البهال17
فحول 

وري يد -  نا العقيبة - ا
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امللحــ رقــم  4 (

يـ ـ الن �سا سوابـ ت�سديـر  سـرو و

1 - اأن يكون مقدم الطل مزارعا .

ائرة اأو مركز التنمية الزراعية بالولية التابع  2 - اأن يتقدم بطل ت�شري للت�شدير اإىل  

س  علــ اأن يـــ�شدر الت�شريـــ مـــن ذات الدائــرة  ــر ا ال لهـــا علــ النمـــوذج املعــد لهـــ

اأو املركــز .

هة املرا  3 - اأن يحد فـي الطل عد الف�شائل والأ�شنا التي ير فـي ت�شديرها  وا

الت�شدير اإليها .

4 - اأن يرفق مع الطل �شورة من البطاقة ال�شخ�شية  وبطاقة احليازة الزراعية   اأو �شند 

امللكية اأو �ش �شرعي اأو عقد انتفا .

5 - اأن يرفــق مــع الطلــ ت�شريـــ ا�شتيـــرا م�شبـــق يوكـــد موافقـــة الدولـــة امل�شـــدر اإليهــا 

ها . ش فـيه عد الف�شائل امل�شمو با�شتريا عل ا�شتريا ف�شائل النخيل  ومو

ون الأ�شجار . 6 - اأن تكون الأ�شنا املرا ت�شديرها ف�شائل 

ور ت�شديرها . 7 - األ تكون من الف�شائل املح
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