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اجلريدة الر�سمية العدد )891(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/42    

باإ�سدار قانون البذور والتقاوى وال�ستالت

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون حماية امل�ستنبطات النباتية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/92 ، 

وعلى قانون احلجر الزراعى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/47 ، 

وعلى نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/48 ، 

وعلى قـــــرار املجلـــــ�س الأعلـــى ملجلـــ�س التعـــاون لــــدول اخلليـــــج العربيـــة فى دورتــــه التا�سعة 

والع�سرين املنعقدة فى م�سقط خـــــالل الفرتة مــن 29 اإىل30 دي�سمبــر 2008 ب�ســاأن قانــون 

البذور والتقاوى وال�ستالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  يعمل باأحكام قانون البذور والتقاوى وال�ستالت املرافق .

املــادة الثـانيـــة :  يلغى الف�سـل ال�ســاد�س من نظـام الزراعـــة امل�سار اإليه ، كما تلغى عبارة 

" التقاوى والبذور وال�ستالت " اأينما وردت فى ذلك النظام .
 ، القانـــون  املنفــذة لأحكــام هــذا  اللوائـح والقرارات  املــادة الثـالثــــة: ي�سـدر وزيـر الزراعــة 

والفنى  املاىل  الدعم  واإجراءات  ب�سروط  املتعلقة  القرارات  وكذلك 

ر�سوم خدمات  واأية  املخربية  التحاليل  الرتاخي�س وخدمات  ور�سوم 

اأن ت�سدر هذه اللوائح  ، واإىل  املالية  اأخرى وذلك بعد موافقة وزارة 

والقرارات ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما ل يتعار�س 

مع اأحكام القانون املرافق .

املــادة الرابعـــة : ين�ســــر هــــذا املر�ســــــوم فى اجلريــــدة الر�سميــــة ، ويعمــــل بـــه اعتبـــارا 

من الأول من يوليو 2009م .

�سـدر 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�ستالت

الف�سل الأول 

اأحكام عامة وتعاريف

ي�سمى هذا القانون بقانون البذور والتقـاوى وال�ستــالت لدول جملــ�س  املــادة ) 1 ( :  

التعاون لدول اخلليج العربية ويهدف اإىل تنظيم عمليات التداول فيها .

املــادة ) 2 ( :  يق�ســد بالكلمــات والعبــارات التاليـة املعانـى املبينة قرين كل منها ما مل 

يقت�س ال�سياق معنى اآخر :

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�سة: املديرية العامة للتنمية الزراعية .

الرقابة الفنيــة : الإجـــراءات التــى تتخذهـــا ال�سلطة املخت�سة للتاأكد 

من التقيد باأحكام هذا القانون .

املفتــــــــــــــــــــــ�س : امل�ســـوؤول الــذى يعينــه الوزيـــر مبوجــب اأحكــــام هذا 

القانون .

ال�سجـــــــــــــــــــــل : �سجــــل معــــد لغــــر�س ت�سجيــــل اأو تدويـــــــن البــــذور 

والتقاوى وال�ستالت .

املوافقـة من ال�سلطة املخت�سة بالتداول فى البذور  الرتخيــــــــــــــ�س : 

والتقاوى وال�ستالت .

الالئحــــــــــــــــــــة: الالئحة التنفيذية للقانون .
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عملية تقييـم البيانــات العلميـــة ال�ساملـــة للبـــذور  الت�سجيــــــــــــــــل : 

والتقاوى وال�ستالت وعلى اأ�سا�سه تتم املوافقة على 

تداولها .

اأى عمليــــة تتنــــاول اإنتـــــــاج اأو ا�ستيــــراد اأو ت�سديــــر  التـــــــــــــــــــداول : 

اأو نقـــــل اأو بيــــــع اأو اإعـــــادة بيـــع اأو �ســــراء اأو توزيـــــع 

اأو تخزين اأو تعبئة اأو حت�سري اأو جتهيز اأو جتزئة 

البذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت .

هى اأى جزء من اأجزاء النبات ي�ستخدم فى اإكثاره  البذور والتقاوى : 

ويدخـــل فــى ذلــك : البــــذور والدرنـــات والأب�سـال 

والكورمات والريزومات واجلذور والأفرع والأوراق 

والعقــــــل وال�سيقــــــان والطعــوم والرباعـــم والأقـــالم 

ال�سنف  اإكثار  لغر�س  ينتج  ما  وجميع  والف�سائل 

واأورد فى نظام الإعتماد �سواء كان بذريا اأو خ�سريا 

اأو جذريــــا اأو عن طريـــق زراعـــــة الأن�سجـــة النباتية 

للمحا�سيــــل احلقليـــة وحما�سيـــل اخل�ســـر ونباتات 

الفاكهــــــة والزينــــــة والنباتـــات الطبيـــــة والعطريـــــة 

وغريهـــا من النباتـــات الأخـــرى اخلا�سعـــة لتطبيق 

اأحكام قرار اعتمادها .

نباتات حولية اأو دائمة تزرع فى امل�ستل ويتم اإكثارها  ال�ستــــــــــــــــــالت : 

بغر�س الجتار اأو تداولها فى الن�ساط الزراعى .

م�ساحة من الأر�س خم�س�سة لإنتاج ال�ستالت . امل�ستـــــــــــــــــــــــل : 

املراحل التى يتم فيها اإنتاج واإكثار الفئات املختلفة  نظام العتمــــاد : 

للبذور والتقاوى .

الأماكــــن التــى حتددهـــا ال�سلطــــة املخت�ســة لإكثـــار  اأماكــــــــــــــــــــــــن : 

البذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت داخل الدولة .
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يق�سد به اأى من احلا�سالت الزراعية املت�سابة فى  النـــــــــــــــــــــــــوع : 

الرتكيــب واملوا�سفـــات واملعروفـــة مفـــردا اأو اجمال 

با�سم معني كالقمح والفول ال�سودانى والطماطم .

جمموعــة النباتـــات مــن نـــوع معني والتـــى حتمـــل  ال�سنــــــــــــــــــــف : 

عند اإكثارها �سفات متميزة ومتجان�سة وثابتة فى 

عن  وتختلف  اإكثارها  وبعد  قبل  الوراثى  تركيبها 

�سواها من  املجموعات مبيزة اأو اأكرث .

درجة البذور اأو الرتبة التى يتم اإنتاجها واإكثارها  الفئـــــــــــــــــــــــــة: 

فــــى نظــــام العتمــــاد وفــــق �سفاتهــا الوراثيـــة التــــى 

حتددها ال�سلطة املخت�سة .

نظافة البذور و/اأو التقاوى اأو تدريجها اأو خلطها  الإعــــــــــــــــــداد : 

بغر�س احل�سول على موا�سفات معينة ، ول ي�سمل 

ذلك تغليف البذور و/اأو التقاوى اأو و�سع املل�سقات 

عليها اأو خلطها بدون نظافتها .

الف�سل الثانى 

تداول البذور والتقاوى وال�ستالت 

املــادة ) 3 ( :  ت�ســـرف ال�سلطـــة املخت�ســة على اجلهات التى تقوم باإنتاج واإكثار البذور 

والتقاوى وال�ستالت وتنظيم ومراقبة تداولها فى الدولة .

املــادة ) 4 ( :  تن�ســـئ ال�سلطــــة املخت�ســـــة ال�سجـــــل وحتــــدد الالئحــــة طــرق واإجراءات 

الت�سجيل .

املــادة ) 5 ( :  ل يجـــــوز اإن�ســـاء امل�ستــــل اإل بعـــد احل�ســـول على ترخيــــ�س من ال�سلطة 

املخت�سة .

املــادة ) 6 ( :  تخ�سع كافة مراحــل اإنتاج واإكثـــار البذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت 

اإىل املراقبـــة والتفتيـــ�س احلقلـــى والتحليــل املخبـرى ل�سمــــان مطابقتـها 

للموا�سفات .
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املــادة ) 7 ( :  على كل منتج للبذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت المتثال لالإجراءات 

بذلك  باملراقبة والعتماد و�سبط اجلودة اخلا�سة  املتعلقة  واملوا�سفات 

والتى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

املــادة ) 8 ( :  على اجلهـــات التى تقيــــم م�ساريــــع اإنتـــاج و/اأو اإكثار و/اأو تــداول البذور 

و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت واإجراء التجارب عليها فى الدولة اأن تلتزم 

بال�سوابط وال�سروط التى حتددها ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 9 ( :   على مالــــك اأو حائـــز امل�ستــــل وقايــــة ال�ستــــالت مـــن الآفـــــات والأمــــــرا�س 

بالو�سائل التى حتددها ال�سلطة املخت�سة وعلى نفقته اخلا�سة .

املــادة )10( :  حتـــدد ال�سلطـــة املخت�ســـة املوا�سفــات الواجب توافرها فى كل من فئات 

الإكثار املن�سو�س عليها فى الالئحة وطرق اإنتاجها .

املــادة )11( :  للوزيــر حتديــــد زراعـــة الأ�سناف املعتمدة فى مناطــــق معينة بنـــــاء على 

تو�سية ال�سلطة املخت�سة ووفقا ملا يتالءم والظروف الزراعية .

املــادة )12( :  ل يجوز اإقامة حمطات اإعداد البذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت اإل بعد 

احل�سول على موافقة ال�سلطة املخت�سة .

املــادة )13( :  ل يجـــوز تــداول البــــذور والتقـــاوى وال�ستـــالت اإل بعـــد احل�ســــول على 

واملوا�سفات  بال�سروط  والتقيد  املخت�سة  ال�سلطة  من  بذلك  ترخي�س 

اخلا�سة بها وفقا ملا حتدده الالئحة لهذا القانون .

 املــادة )14( :  ل يجـــــــوز تـــــــــداول البــــــــذور والتقـــاوى وال�ستــــــــالت املحـــــــــــــــورة وراثيــــــــا

اإل بعد احل�سول على ترخي�س من ال�سلطة املخت�سة بذلك .

للوزير حتديد البذور والتقاوى وال�ستالت ال�سامة واملخدرة التى مينع  املــادة )15( : 

زراعتها ودخولها للدولة .

املــادة )16( :  للوزيـــر حظــر تــداول اأى نـــوع اأو �سنــف من البذور والتقـاوى وال�ستالت 

ب�سفة دائمة اأو موؤقتة وتتوىل ال�سلطة املخت�سة مبا�سرة اأعمال واإجراءات 

الرقابة والتفتي�س على اأى عملية من عمليات تداول البذور و/اأو التقاوى 
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و/اأو ال�ستالت ، ولها وقف اأى من عمليات التداول غري املطابقة للوائح 

واملحظورة موؤقتا .

املــادة )17( : يحـدد الوزيــر مفت�سيــن للقيـــام باأعمــــال الرقابـة و�سبط عمليات التداول 

فى البذور و/اأو التقاوى و/اأو ال�ستالت ويتمتع املفت�سون ب�سفة ال�سبطية 

بتنفيذ  يتعلق  فيما  املخت�سة  اجلهات  ت�سدره  قرار  على  بناء  الق�سائية 

اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .

الف�سل الثالث

كل  يعاقب  اآخر  قانون  ين�س عليها  اأ�سد  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم    :  )18( املــادة 

من يخالـف اأحكـــام هذا القانــــون واللوائح والقرارات املنفذة له بال�سجــــن 

مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف ريال عمانى 

تكرار  حالة  فى  الغرامة  وت�ساعــــف  العقوبتيــــن  هاتيــــــن  باإحــــــدى  اأو 

املخالفـــة ، وللمحكمـــة احلكـــــم مب�ســـادرة اأو اإتــــــالف البـــذور والتقـــاوى 

وال�ستالت املخالفة للموا�سفات التى حتددها اللوائح والقرارات ال�سادرة 

تنفيذا له .

الف�سل الرابع 

اأحكام ختامية 

املخت�س  للوزير  التظلم  القانون  اأحكام هذا  تنفيذ  للمت�سرر من  يجوز   :  )19( املــادة 

وفقا للوائح والقوانني املعمول بها فى الدولة .

املــادة )20( :  للوزير اإ�سدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأو تعديلها بعد عر�سها 

على جلنة التعاون الزراعى وفقا لأحكام هذا القانون واملعايري وال�سروط 

التى حتددها التفاقيات الدولية ذات ال�سلة . وحتدد الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون الإجراءات وال�سروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا 

القانون .

اأن يكون متفقا عليه من قبل الدول  اأى تعديل على هذا القانون يجب   : )21( املــادة 

الأع�ساء ، ول يكون نافذا اإل بعد اعتماده من قبل املجل�س الأعلى .


