الالئحة التنفيذية لقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتالت
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوافق عليه
بالقانون رقم ( )3لسنة  2013لدولة الكويت
( الفصل األول )
تعاريف

مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
القانون  :القانون رقم  3لسنة  2013بإصدار قانون ( نظام ) البذور والتقاوى والشتالت .
اللجنة  :لجنة تسجيل البذور والتقاوى والشتالت والتعاون الزراعي .
التـدداو  :أى عمليـة تتنــاو انتـا او ااـتيرات او تصــدير او نقـل او بيـا او اعــاتع بيـا او شــراا او
توزيا او تخزين او تعبئة او تحضير او تجهيز او تجزئة البذور و  /أو التقاوي و  /أو الشتالت .
النباتات المخدرع  :هدى مجموعدة من النبداتدات الموجددوتع بالطبيعة والتدى تحتوى أوراقها أو
ثمارهددا علدى عناصدر مخددددددرع فعالة ،وينتج عن تعاطيها فقدان جزئى أو كلى لإلتراك.
النباتات السامة  :هددى النبداتدات التى تحتـوى أجزاؤهـا علـى مركـو أو عنصـر اـام وتتـي حالـة مـن
التسمم بعد تعاطيها وامتصاصها وغالبدا ما يكون التأثيددر السددام علدى الجهاز العصبـدى ،واألنسجدـدة
الهضميددة أو الكليتين أو القلو.
البذور أو التقاوى أو الشتالت المحـورع وراثيـا  :هـي أي جـزا مـن أجـزاا النبـات تـم تحـوير ماتتدـدها
الوراثيدة ( الحمض النووى  ) DNAبطريقددة ال تحدث طبيعيدددا بها ،تسمدى هدـدذه التقنيـدة (بالتقنيـة
الحيويدددة الحديثة) أو (التقنية الجينيدـدة) و أحيداندـدا يطلـق عليـدها اعدـداتع تركيـو الحمـض النددـدووى
( )DNAأو الهنددداددة الوراثديدددة حيث يسم لفراتى الموروثات المختارع باإلنتقـا مـن كـائن حـى
الى آخر و أيضا ما بين الكائندددات ذات األصـو المختلفـة وهـذه البـذور أو التقـاوي أو الشـتالت تنـتج
عنــد زراعتهــا أصــنافا و أنواعــا ذات صــفات خاصــة ناتجــة عــن الت ييــر فــى المــاتع الوراثيــة للنــوأ أو
الصنف بإضافة أو ازالة الكرومواومات فددي /من الماتع الوراثية وغالبا تكـون هـذه الصـفات بهـد
زياتع التسويق للمنتج أو ت يير اللون أو الطعم أو الرائحة.
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السلطة المختصة  :الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروع السمكية .
التسويق  :عرض البذور أو التقددداوي أو الشتدـدالت للتوزيـا والتـداو محليـدا أو خارجيـا أو اإلعـالن
عنها ل رض البيا أو التصدير أو اإلاتيرات.
اآلفة  :أى نوأ أو االلة أو نمط حيوى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أى عامل يسبو المرض
أو األذى للنبــــداتات أو المنتجــــات النباتيددــــدة كالحشــــرات والفطريــــات والبكتريدــــدا و الفيروادــــدات
واألكاروادات والنيماتوتا والعناكو والقواقا و القوارض .
العبوع  :الوعاا الحاوي الذي تعبأ فيه البذور والتقاوي والشتالت كليا أو جزئيا .
المحطــات  :المكــان الــذى يتدــدم في ـده اعدــددات و تجهيــز وغربلــة البــذور والتقــاوى و الــذى تتــوفر فيــه
الشروط البيئية و الصحية المطلوبة .
اتفاقية األصنا النباتية الجديدع ( : )UPOVهـى اتفاقيـة توليـة تـنل علـى توفيدـدر وتعزيدـدز نظـام
فعا لحمايددة الملكيددة الفكدددريددة لمربين النبات وذلك لتشجيا ااتنباط أصنا جديدع من النبات.
بـذور المربـى (مـا قبـل األاـا )  :هدـدى عبددـدارع عـن البدـدذور أو مدـداتع التكداثدـدر الخضددـدري التدـدى
تنتدــدج بددوااطدــدة أو تحــا اإلشــرا المباش ـدر لمربدــدى النبدــدات المســئو أومحطــة تربيــة النب ـدات
المســئولة عــن ااــتنباط الصــنف وهـى البــذور أو األجــزاا الخضــرية التــى يـتم الحصــو عليدــدها مــن
مربدى النبددات وتعتبر النواع األولدددى للصنف و تكددون لديها أعلى الصفات الوراثية المميزع لها .
بذور األاا  :هددى البذور التدى تنتج مباشرع من بذور المربى و يجو أن تحتفظ بـذور األاـا بالتركيـو
الوراثى و النقاوع الوراثية للصنف و يكون اإلشددرا علددى انتددـدا هـذه الخطـوع بوااـطة ممثلـين لمحطـة
تربية النباتات و بذور األاا هى مصدر البذور المعتمدع اما مباشرع أو عن طريق البذور المسجلة .

البذور المسجلة  :هددى البذور الناتجددة من بذور األادددا أو من بددذور مسجلدة أخددرى و يجـو أن
تحتفظ هددذه البددذور بمستددوى من النقددداوع الوراثية للصنف يكون مناابا إلنتا البذور المعتمدع .
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البذور المعتمدع  :هى البذور الناتجة من بذور األاـا أو مـن بـذور مسـجلة أو مـن بدـدذور معتمدـددع
أخددرى  ،و يجو أن تحتفظ هدذه البذور بدرجة النقاوع الوراثية التى تقبلها السلطة المختصة .
بــذور اإلنطــال  :البــذور الناتجــة مــن محطــات التجــارب و البحــوث و مراكــز التعبئــة والدشركــدات
الخاصة وتكون مدطابدقة لدلصدندف الدمصدرح بده ومتجانسة وخالية من األمراض .
المنتِج  :هددو الشخل الطبيعددى أو اإلعتبدداري الذى يقوم بإندددتددا واكثددار البذور والتقاوي.
العينات  :كميات تتنااو ما حجم اإلرااليددة أو الشحنة تؤخذ عشوائيدـدا مـن مواضـا مختلفـة بحيـث
تكون ممثلة للشحنة أو اإلراالية إلجراا الفحوصات عليها.
المنافــذ  :الموانــدئ البحريــدة والجويــدة ونقدــداط الحــددوت البريدــدة المحــددتع كنقطــة تخــو وخــرو
للشحنات (اإلرااليات).
اإلتحات الدولى لفحل البـذور ) : (ISTAهـو اإلتحـات الـذي يفحـل البـذور ويقـوم بتطويدددـدر ونشـر
اجرااات موحدع فدددى مجا اختبار البذور .
الشحنة (اإلراالية)  :كميددة البذور أو التقاوي أو الشتددالت محدتع الـوزن أو العـدت خاضـعة لتدابيـدر
الصحة النباتيددة تنقل من بلد الى آخر ومصحوبددة بشهاتع صحة نباتية .
النباتات ال ريبة  :كل نبتة تخـالف صـفاتها الخضـرية أو الزهريـة أو الثمريـة صـفات الصـنف األصـلي
وقد يكددون هددذا اإلختال ناشددئ عن عوامل وراثية أو طفرات.
محل البيا  :محل أو مخددزن أو معرض أو أى مكددان معد ل ددرض اإلتجدار أو التداو فددى البذور أو
التقدداوي أو الشتددالت و المرخل له من السلطة المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها .
شهاتع الصحة النباتية  :شهاتع تصدر لتوضي أن شحنة النبدداتـدات أو المنتجـات النباتيدـدة أو المـوات
الخاضعة للوائددد تطابق اشتراطددات الصحة النباتية الخاصة بالدوارتات .
البذور الهجين  :هى البذور التى تنتمى الى الجيل األو وتمثل نباتا يتم الحصو عليه من
تهجين طرازين حيويين مختلفين أو أكثر للنوأ ذاته .
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حق اإلمتياز  :الحق القانونى الممنوح للم َ
طور أو المستنبط لصنف جديد و يحـق لـه تسـجيله مباشـرع
أو عبر وكيله و اإلاتفددداتع من حق الملكية الفكرية وفق النظام المتبا لذلك .
المختبر الرامى  :المختبر المعتمد التابا للسلطة المختصة.
النباتــات المهــدتع بــاإلنقراض  :النبــداتات التــى تخضـا إلتفاقيــة السـايتس  CITESوالتـى تحتددــدا
أثندــداا تــداولها وانتقالهــا مــن بلــد الـى آخددــدر الــى شــهاتات معتمــدع مــن بلــد المنشدــدأ لتنظــيم اإلتجدــدار
فيددـــدها منعدددـــدا إلنقدـــدراضها والمحافظدددـــدة علدـــدى التندـــدوأ البيولـــوجي فـــى منشـــأها طبقـــا إلتفاقيـــة
السايتس.
النباتـات الفطريـة ( البريـة ) :هدـدى النبداتـدات التـى تنمـو فـى البيئـة التـى أنشـئا فيهـا تون تـدخل مـن
اإلنسدان ،وتكون النباتات أصلية فى القارع أو الدولة أو المنطقة.
( الفصل الثانى )

اختصاصات السلطة املختصة
مادة ()2

تختل السلطة المختصة بالمهام التالية :
 .1وضا خطط و برامج التنمية إلنتا البذور و التقاوي و الشتالت فى الدولة .
 .2الرقابة على اعدات البذور و التقاوي و تصنيفها و تعقيمها و تعبئتها و تسويقها وتحديد الضوابط
والشروط الخاصة بالرقابة والتفتيش.
 .3وضا األااليو العلمية المناابة إلنتا البذور و التقاوي و الشتالت .
 .4تحديد أنواأ و أصنا

البذور و التقاوي المسموح بها و تحديد مواصفات فئات اإلكثار .

 .5وضا األاس و الشروط المتعلقة بتسجيل أاماا المحاصيل الزراعية و األصنا واجازتها
وال اا تسجيلها و تحديد اإلجرااات و البيانات الالزمة لذلك واإلحتفاظ بالسجالت الخاصة بذلك .
 .6تحديد أنواأ اآلفات الضارع و طر مكافحتها ووضا الضوابط بشأنها ما الجهات المسئولة .
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 .7وضا ضوابط ونظم تداو فى البذور و التقاوي و الشتالت .
 .8تحديد الضوابط المتعلقة بالرقابة و التفتيش لمراقبة أحكام القانون (النظام ) وهذه الالئحة .
 .9تحديد شروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز واعدات البذور والتقاوي للتداو .
 .10تحديد مواصفات العالمات الواجو وضعها على الشتالت .
 .11وضا األاس والشروط المتعلقة بتسجيل البذور والتقاوي والشتالت .
 .12وقف أى من عمليات التداو غير المطابقة لهذه الالئحة.
 .13حظر ااتيددرات أو تصدير أى ندوأ أو صنف من البذور والتقاوي والشتالت لمدع مؤقتدة أو
تائمددة .
 .14المراقبة و التفتيش على مختبدرات زراعددددة األنسجة النباتية والمشاتل و محالت بيا زهور
القطف ونباتات الزينة
( الفصل الثالث )

التسجيل وإجراءاته
مادة ()3

 يش ـترط لتسددــدجيل أى صــنف مــن أصــناوالضوابط التى تضعها السلطة المختصة

المحاصــيل أن يقــدم الطلــو وفقــا للش ـدروط واألاــس

مادة ()4

جلنة تسجيل البذور والتقاوي والشتالت والتعاون الزراعى
تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة تختل بما يلي :
 -1اقتراح النظم ووضا واقرار السيااة العامة المتعلقة بتنظيم انتا
والشتالت.
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البذور والتقاوى

 -2اصدار اذن أو تصري باإلنتا والتداو للبذور والتقاوي والشتالت .
 -3تشكيل فر عمل فنية متخصصة بصفة تائمة أو مؤقتة لبحث موضوعات تتعلق
بإختصاصات اللجنة
 -4اصدار المواصفات الواجو توافرها في البذور والتقاوي والشتالت المعدع للبيا.
 -5التخطيط فددى مجا انتددا البذور والتقاوي والشتالت ورفا كفااع العاملين فى هذا المجا
والتنسيق ما الجهات المعنية فى هذا الشأن.
 -6حصر احتيدداجددات القطاأ الزراعي من التقاوى ووضا خطط وبرامج التنمية إلنتا التقاوي
واعداتها واجازتها.
 -7وضا شروط تسجيل البذور والتقاوي والشتالت واصدار اإلذن أو التصري
وتداولها وااتيراتها .

بإنتاجها

 -8تحديد مقابل الفحل الظاهري والمخبري للبذور والتقاوي والشتالت .
 -9تشكيل لجان فرعية بالتفتيش على معارض ومحالت ومخازن بيا البذور والتقاوي والشتالت
وكذلك المشاتل ومحالت بيا األزهار ومحطات ال ربلة وانتا التقاوي ومختبرات زراعة
األنسجة للتأكد من التزامها بالشروط المطلوبة وتنفيذ التعليمات الصاترع وتعرض تقارير
اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية إلتخاذ ما تراه .
مادة ( ) 5
تكون اجتماعات اللجنة تورية أوكلما تعا الحاجة بناا على تعوع الرئيس ويشترط لصحة اإلجتماأ
حضور األغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات األعضــاا الحاضــرين وعنــد التســاوى يــرج الجانــو الــذى فيــه
الرئيس وال تعتبر قرارات اللجنة نافذع اال بعد اعتماتها من رئيس السلطة المختصة .
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مادة ( ) 6
تشكل لجنة فرعية لتنظيم اجرااات التسجيل وتختل بما يلي :
 .1تسجيل األصنددا

الجديدددع للمحاصيل المختلفددة التدى تما اجازتددها .

 .2عمل اجالت لتدوين المعلومات الخاصة بالبذور و التقاوي و الشتالت من حيث النوأ
والنقاوع و اإلنبات و المعاملة و األصل لمختلف أنواأ المحاصيل الزراعية .
 .3انشاا اجالت خاصة بتصدير و ااتيرات البذور و التقاوي و الشتالت .
 .4ترااة وفحل اذن ااتيرات البذور والتقاوي والشتالت .
 .5اصدار شهاتع مطابقة لمواصفات السلطة المختصة .
 .6اصدددار تراخيل المعارض و المخددازن و مزارأ اإلنتا و محطات اإلعدات و ال ربلة .
مادة ( ) 7
يشكل فريق للفحل و التفتيش ويختل بما يلى :
 .1احو عينات الفحل .
 .2اإلشددرا

و المتابعة و التفتيش و المراقبددة إلنتددا و تددداو البذور و التقاوى و الشتالت .

 .3ضبط أى بذور أو تقاوي أو شتالت غير مطابقة للمواصفات .
 .4التفتيش على مزارأ و حقو اإلنتا و محطات ال ربلة و التعبئة .
 .5التفتيش على المعارض والمخازن وطلو المستندات واألورا
والشتالت ومستندات الشحن .

المتعلقة بالبذور والتقاوي

 .6اصدار التوصيات بشأن اعاتع البذور أو التقاوي و الشتالت غير الصالحة للزراعة .

7

 .7تقديم التوصيات بشأن معالجة البذور و التقدداوي و الشتدددالت الوارتع أو العابددرع فدددى
أراض الدولة و السماح بدخولها أو رفضها و اتالفها اذا كانا مخالفة ألحكام القانون (نظام)
وهذه الالئحة .
 .8فحل بطاقة البيانات اإلاتداللية و العبوات .
( الفصل الرابع )

إنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتالت
مادة ()8

يشترط في مزارأ انتا البذور و التقاوي و الشتالت ما يلي :
 .1وجوت مسافات بين مزارأ انتا البذور و التقاوي وبين مثيالتها المزروعة بأصنا
نفس المحصو وفقا للجدو رقم (. )2

أخرى من

 .2عدم ااتخدام األرض التى زرعا فى العام السابق لذات المحصو .
 .3عدم زراعة بذور أو تقاوي غير معتمدع .
 .4أن تكون األرض خالية من الحشائش الضارع أو النباتات التى يحدث بينها و بين صنف
المحصو المزروأ أى تلقي .
 .5أن تكون قنوات الرى والطر الحقلية خالية من الحشائش أو النباتات الضددارع أو الحشرات أو
مسببات األمراض الفطرية أو البكتيرية أو الفيرواية .
 .6أن تكون مصدر الطعوم أو األجزاا الخضرية من أمهات اليمة ومعتمدع .
مادة ()9
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يتم اكثار البذور فى خطوات متتالية بحيث تنتج فى كل خطوع فئة من فئات البذور وتحدت السلطة
المختصة طر اإلنتا والمواصفات الواجو توافرها في بذور اإلنطال وبذور المربى وبذور
األاا والبذور المسجلة والبذور المعتمدع .
مادة ( ) 10
يجــوز لأشــخاص الحاصــلين علــى الموافقــة بإنتـا فئــة أو فئــات مــن البــذور أو التقــاوي أو الشــتالت
انتاجها عن طريـق ااـتئجار مـزارأ مـن جهـات أخـرى ،بشـرط موافقـة السـلطة المختصـة وأن تكـون
المزرعة مستوفاه الشروط المطلوبة وأن تكون تحا اشرا السلطة المختصة.
مادة ()11
يجو على كل من يحصل على موافقة إلنتا تقاوي أن يتقيد بالشروط التالية :
 -1عدم انتا أكثر من صنف من المحصو الواحد فى الحقل الواحد فى ذات الموام الزراعي
وذلك فيما عدا حقو المحاصيل التى تست ل فيها ظاهرع انتا الهجن فيصرح بزراعة اآلباا
المستخدمة فى انتا التقاوي طبقا للشروط التالية:
أ -أال تقل مسافة العز فى حالة انتا تقاوي كل من السالالت النقية والهجن الفرتية
والزوجية من جميا الجهات عن 300م.
ب -أال تقل مسافة العز بين الحقل المعد إلنتا التقاوي وبين الحقو المجاورع المنزرعة
بأصنا أخرى من ذات المحصو عن 150م للتأكد من عدم الخلط الوراثي.
 فددى حالة البذور التددى بها تلقي ذاتى وال يخشى عليها من الخلط الوراثي بيناألصنا يفضل ترك مسافة العز حوالي 500م.
ت -فدى حالة البذور التدى بها تلقي خلطددي يجو أن تتخذ اإلحتياطدات الالزمة لمسافات
العز المناابة أو الزراعة تاخل أنماط بيوت زجاجية معزولة عن الحشرات.
 -2توافر مصدر مياه صال للرى ويفضل ااتخدام طر الرى الحديثة.
 -3توافر مخازن تنطبق عليها شروط التخزين الجيد.
 -4توافر عدت كا من األخصائيين يتنااو ما حجم اإلنتا .
 -5أن يكون الموقا قريبا من منافذ الطر المعبدع.
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 -6توفير مختبرات معملية معتمدع لدرااة واختبار وفحل النباتات والتقاوي واآلفات.
 -7االلتزام بتنفيذ جميا التعليمات التى تصدرها السلطة المختصة بكل تقة.
مادة ( ) 12
يخضا المشتل لإلشرا والمراقبة من قبل القطاأ الفني ( قطاأ شئون الثروع النباتية ) بالهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروع السمكية فى مختلف المواقا بدولة الكويا وللتعليمات والشروط
الخاصة بالمشاتل .
وتنقسم المشاتل الى األنواأ التالية :
أ -مشاتل عامة  :وهى المشاتل التى تربى فيها الشتالت الخاصة بنباتات الزينة
والنباتات الطبية والعطرية والخضروات.
ب -مشاتل البستنة  :هى المشاتل التى تربى فيها الشتالت الخاصة بالنخيل وباألشجار
المثمرع من الفاكهة .
 مشاتل حرجية :وهى المشاتل التددى تربى فيها الشتددددالت الحرجية بمختلف أنواعها .ويجو أن يشتمل المشتل بصفة أاااية على مكتو لإلتارع وملحقاته – صالة عرض وبيا – مظالت
انتا الشتالت – بيوت محمية – أحواض للزراعة – خزان المياع – شبكة للري – مستوتأ لحفظ
البذور واألامدع وغيرها – الفتة على موقا المشروأ موضحا عليها رقم الترخيل واالام
التجاري للمشتل .
ويشترط للحصو على الترخيل أن يتقدم صاحو المشتل بطلو الى قطاأ شئون الثروع النباتية
بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروع السمكية للحصو على الترخيل الالزم مرفقا به البيانات
المطلوبة وأن يتعهد باإللتزام بالتعليمات الصاترع من السلطة المختصة .
ويشترط لمن الترخيل المذكور توافر الشروط التالية :
 .1أن يكون موقا المشتل مناابا تاخل المدينة أو خارجها ويسهل الوصو اليه وبعيدا عن
الحدائق المصابة بآفات خطرع .
 .2أن تكون التربة مالئمة ما توافر مصددر مياع صال لري النباتات المزروعة اضافة الى نظام
صر جيد .
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 .3أن ال تقل عن  2تونم (2000م. )2
 .4أن تكددون تربددة المشتل صالحدة للزراعددة وخالية من آفات التربة الخطيرع.
 .5توافر مصدات رياح مناابة أو عمل اياجات ان أمكن لحماية نباتات المشتل.
 .6تحديد وايضاح الهد
العام.

من انشاا المشتل ونوأ اإلنتا وكمية الشتالت المطلوب انتاجها فى

 .7عمل مخطط للمشتل تحدت عليه المنشآت الخاصة به وحدوته .
 .8وضا الفتة فى موقا المشتل بحجم منااو يوض عليها رقم الترخيل واالام التجارى
للمشروأ.
 .9تحديد طر الرى المتبعة لري الشتالت.
 .10أن تحتفظ اتارع المشتل أو أماكن بيا وتداو الشتالت بسجالت تبين أنواأ وأصنا
الشتالت المنتجدددة والمباعة ومصاترها وأاماا المشترين (ان أمكن) للرجوأ اليها عند
الحاجة لعمل اإلحصااات واالاتبيانات .
 .11زراعة الواجهة األمامية للمشتل بأشجار من النوأ المزروأ فى نفس الشارأ من قبل
البلديددة أو أى ندوأ توافق عليدده البلدية بشكل منظم ومنسق وأن يتم ري هذه األشجار أو
الشجيرات أو نباتدات الزينة وصيانتها واإلهتمام بها واظهارها بشكل مالئم .
 .12أن يكون المشتل من الداخل منسق واهل التنقل بين أجزائه.
 .13أن يرتدي عما المشتل زيا موحدا يحمل شعار المشتل.
 .14تحديد اام تجارى للمشتل وشعار يوضا على ملصقات ومطبوعات المشتل.
 .15وضا ملصق ص ير علددى جميا الشتددالت بالمشتل يبيدددن فيها االاددم والنوأ والصنف
والمصدر وتاريخ الزراعة وطريقة اإلكثار تقليدى أو نسيجي.
 .16اإللتزام ببيا الشتالت وهى فى حالة اليمة خالية من األمراض أو الحشرات أو النيماتوتا.
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 .17تقديدددم المشدددورع الفنية للمشتري (ارشات المشتري عن موعد الزراعة وأفضل أوقات
الزراعة والمكان المنااو لزراعتها ومعامالت الخدمة من تسميد وتقليم وري وحصات...
الخ.
 .18اإللتزام بزراعة األنواأ المنتجة فى المشتل بالبذور أو األجزاا الخضرية فإن لم يكن فيمكن
ااتيرات الشتالت بعد أخذ الموافقة على ذلك من السلطة المختصة.
 .19بالنسبة إلاتيددرات النخيل وأشباه النخيل البد من اإللتزام بقانون (نظام) الحجر الزراعي رقم
( )19لسنة  2009والئحته التنفيذية والقرارات المعدلة لها.
ويشترط في حالة الحصو على ترخيل إلنشاا مشتل زراعي أن يلتزم حامل هذا الترخيل
بالشروط التالية :
 .1أن يكون القائم على اتارع المشاتل حاصال على احدى الشهاتات الزراعية أو ذو خبرع فنية
وعلمية وعملية بأعما المشتل لمدع ال تقل عن خمسة انوات وملما الماما جيدا بالقرااع
والكتابة بإحدى الل تين العربية أو اإلنجليزية اضافة الى عمالة فنية مساعدع ذات خبرع 5
انوات على األقل لمزاولة النشاط .
 .2وجوت اجالت يدون فيها أنواأ وأصنا الشتالت المختلفة وخاصة األصو والطعوم وطر
اجراا الطعوم ومصاترها وتواريخ الزراعة والتطعيم وكيفية اجراا العمليات الزراعية
وتاريخها وغير ذلك من البيانات التى تعطي الثقة فى اإلنتا وتساعد المشترين على اإلختيار
السليم على أن تحفظ هذه السجالت لمدع ال تقل عن خمس انوات.
 .3أن يقتصر انتا المشتل على األنواأ واألصنا

التى تتالئم ما الظرو

البيئية فى الدولة.

 .4تعليق الفتة مناابة على كل شتلة معدع للبيا مدون عليها مصدرها واامها ونوعها وصنفها
وميعات زراعتها وتاريخ تطعيمها  .وتستثنى المشاتل الخاصة التى ال تقوم بالبيا من هذه
الشروط فيما عدا البندين أرقام  16 ، 15ما عدم جواز نقل الشتالت أو طرحها للبيا لل ير،
ويقتصر انتا المشتل الخاص على صاحبه.
 .5تطبيق التعليمات الفنية واإلتارية فى تش يل المشتل.
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 .6أن تكون أصو التطعيم معروفة المصدر ومالئمة لأنواأ واألصنا المرات ااتخدامها
كطعوم وأن تكون األصو والطعوم من مصاتر موثوقة ومعتمدع وخالية من اآلفات الزراعية
ومصحوبة بشهاتع صحة نباتية وغير معدلة (محورع) وراثيا.
ذات اإلنتاجية الجيدع ومالئمة للظرو

 .7أن تكون الشتالت من األنواأ واألصنا
المحيطة بها.

البيئية

 .8اتخاذ التدابير واإلحتياطات الالزمة لحماية الشتالت من اآلفات الزراعية.
 .9ااتبعات الباترات الضعيفة والشاذع وذات الطفرات عند اجراا عملية التفريد.
 .10تربية الشتالت على اا واحدع وازالة السرطانات واألفرأ الجانبية.
 .11التقيد بأحكام قاندون (نظام) الحجر الزراعي والئحته التنفيذية فيما يتعلق بإاتيدرات البذور
أوالتقاوي أوالشتالت أو تدوزيعها وأن تكددون ضمن المسموح بإاتيددراتهددا ما التقيد بجميا
القرارات المنظمة الصاترع عن السلطة المختصة فى هذا الشأن.
 .12التقيد بعدم زراعددة األنددواأ الممنددوأ زراعتددها ما اإللتزام بزراعددة األنواأ المناابة لبيئة
تولة الكويا.
 .13أن يتولى اإلشرا الفنى على المشتل مهند زراعدى أو فني زراعى ذو خبرع كافيددة وأن
يتواجدددد بالمشدددروأ بصفة مستمدرع ما العمالة الكافية حسو حجم اإلنتا ومساحة المشتل.
 .14أن يشتمل المشتل على معظم المكونات األاااية الالزمة له المشار لها فى هذه الماتع .
 .15فى حالة انتشدار مرض وبائى فى المشتل يلزم اخبددار اتارع البحدوث والمشاتل الزراعيددة
التابا لها المشتل اشرافيا للقيام بإزالة واتال جميا األندواأ المصابة تحا اشرا اإلتارع وبطر
علمية اليمة.
 .16عدم تدددرك المخلفات فددي المشتل والتخلل مندها بصفة مستمددرع وتورية وفي األماكن التى
تحدتها البلدية والهيئة العامة للبيئة.
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 .17عدم بيا فسائل النخيل اال بوجوت طو رصاص علدى الفسيلة يسم به من قبل السلطة
المختصة يثبا خلوها من حشرع اواة النخيل الحمراا.
 ال يجوز بيا أزهار القطف ونباتات الزينة الداخية وبذور وتقاوى الزينة اال بعد الحصو علىترخيل بذلك من السلطة المختصة والبلدية  ،ويشترط للحصو على هذا الترخيل تقديم طلو
لترخيل المحل االف البيان الى قطاأ الثروع النباتية بالهيئة العامة للزراعة والثروع السمكية
والذي بدوره يكلف مختصا للكشف على المحل ويرفا الطلو متضمنا تقرير الكشف وصورع رخصة
البلدية للجنة المختصة إلعتماته بالموافقة على الطلو أو عدم الموافقة.
ويشترط فى النباتات والبذور والتقاوي المعروضة للبيا ما يلي :
أ -أن تكون نباتات الزينة بحالة بستنة جيدع وخالية من اآلفات واألمراض والنيماتوتا.
ب -أن تكدددون البذور والتقاوي ذات حيويددة جيدددع خاليددة من اآلفددات الزراعية.
ج -أن تكدددون النبدداتددات مزروعددة بأصيل يتنااو حجمده ما حجم المجموأ الخضرى للنبتة.
د -النظافة التامددة والتطهير والتعقيم لضمدان جوتع وصحة النباتات.
هد  -عدم ااتخدام العطور فى رش البذور.
و -عدم تلوين األزهدددارعدا عمليدات اإلمتصاص لألوان التى يطلبها المستهلك.
ز -ان ال تكون في بداية مراحل الذبو وت يير اللون .
ويشترط عند بيا نباتات وبذور وتقاوي الزينة بيان اام النبتة ومصدرها أو نوأ التقاوى للمشتري
وتحديد الشروط البيئية المناابة لنجاحها وذلك بإاتعما بطاقات مطبوعة لهذه ال اية.
ولرئيس الهيئة أن يقرر اتال نباتات أو بذور أو تقاوي بدون تعويض اذا تبين أنها غير صالحة
للزراعة أو مصابة بآفات زراعية يصعو معالجتها بناا على تقرير من اتارع البحوث والمشاتل
الزراعية.
وتخضا محالت بيا األزهار ونباتات الزينة الداخلية والبذور والتقاوي لمراقبة السلطة المختصة
وعلى صاحو المحل تسهيل مهمة موظفي السلطة المختصة القائمين بالكشف على ترخيل المحل
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أو تجديد الترخيل وكذلك موظفي السلطة المختصة حاملى صفة الضبطية القضائية واتباأ
تعليماتهم عند مماراتهم ألعما الرقابة.
ويتعين أن يحتوي محل بيا األزهار على األتوات التالية :
ا – ثالجة ذات بابين زجا لحفظ الزهور.
ب -حوض مياع.
 مكان وأرفف للعرض.ت – بنش لتوضيو الزهور وتنسيقها.
هد  -مقل واكين وشما وخيش .
و – أصل وفددددازات واال وزهريات زجاجيدة أو اراميك أو فخار مصبوغ.
ز – اافنج ل ر

الوروت وخضار لملا خلف األزهار بالسلة.

ح – أورا زينة للف البوكيه عاتى واوليفان وروالت خيوط بالاتيك وااتان.
ط – أكيا

بالاتيك للورت المفرت.

ي ددد الموات الم ذية التى تضا

للماا لتؤخر ذبو زهور القطف .
مادة ()13

يشترط فى الشتالت المنتجة الشروط والمواصفات التالية :
 )1الحمضيات ( الموال ):
 -1األشجار المطعمة ال يقل ارتفاأ الطعم عن اط التربة عن 30ام وال يقل بدا التفريا
من منطقة الطعم عن 30ام.
 -2أن يكون للشتلة اا واحد رئيسي.
 -3أال يقل امك السا فو منطقة اإللتحام بمقدار 3ام عن 1.5ام.
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 -4أال يقل قطر الطين حو الجذور عن 35ام وارتفاأ الشتلة عن 30ام وأن تكون خالية
من الحشائش وأال يزيد عمر الشتلة عن انتين من تاريخ زراعة البذرع.
 -5أال يقل ارتفاأ الشتلة البذرية لليمون البلدى عن 80ام من اط التربة وأال يبدأ التفريا
قبل 40ام من اط التربة.
 -6أن تكون خالية من اآلفات الزراعية واألمراض الحجرية.
 )2النخيل:
 -1أن تكون من األصنا الجيدع و تكون الفسيلة مطابقة للصنف المطلوب.
 -2أال يقل طو الفسيلة الى نهاية الليف عن 35ام ويتددراوح قطدددرها بين 35 - 25ام
وعموما ال يقل طو خشو الجذأ عن  50ام .
 -3أال يقل وزن الفسيلة عن 15كيلوجرام وأن ال يقل عمرها عن انتين.
 -4أن يكون مكان قطا الفسيلة ص يرا أملسا وخاليا من الجروح والحفر.
 -5أن يكون جريد الفسيلة أخضر والقمة النامية حية وبحالة جيدع ولها مجموأ جذري قوى
منااو.
 -6أن تكون خالية من األمراض و اآلفات الخطيرع مثل ( حشرع اواة النخيل الحمراا ) أو
اآلفات الحجرية وغيرها.
 -7أال تكون من الرواكيو.
 -8أال يقل عمر الفسيلة عن  5 - 4انوات .
 -9أن تحتوى على مجموأ جذرى منااو .
 -10أن يكددون قد تم زراعتها بأرض المشتل بعد فصلها من األم لمدع انة على
األقل .
 -11أن يرفق بها شهاتع منشأ بها اام الصنف و مصدر الفسائل .
 -12أن تكون خالية من التربة حو المجموأ الجذري .
 -13أن تلف قددددواعد الفسائل فى لفافات من الخيش جيد التهوية و يوضا حو
المجموأ الجذري بيتمو .
 -14أال تتعرض قواعد الفسائل أثناا النقل للجفا .
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 )3المانجو:
 -1أال يقل ارتفاأ الشتلة من نهاية منطقة التطعيم عن 30ام.
 -2أال يقل امك السا فو منطقة اإللتحام بمقدار  3ام عن  1.5ام.
 -3أال يزيد عمر الشتلة المطعمة عن انتين من زراعة البذرع اذا كانا مزروعة فـى أصـل
بالاتيكية وعن انة ونصف اذا كانا مزروعة فى أصل فخارية.
 -4أال تكون جذور الشتلة ملتفة على شكل حلقات كبيرع متخشبة .
 -5أال يقل أبعات األكيا

البالاتيكية المستعملة لوضا الشتالت عددن 30×30ام.

 -6أن تكون الشتالت خالية من اآلفات واألمراض الحجرية والتشوهات الخضرية.
 -7يسم بإكثار األصنا

عديدع األجنة ذات الصفات التجارية بالبذرع.

 -8أن تكون من األصنا

الجيدع الموصى بها من قبل السلطة المختصة.

 )4العنو:
 -1أن تكون من األصنا

المناابة للمنطقة وخالية من األمراض واآلفات.

 -2أن يكون عمر الشتلة ما بين  4-3انوات.
 -3أن يكتو على الصنف بذرى أو غير بذرى.
 -4يجـو أن يعمـل لهـا عمليـة التجـذير (الـتكلس) مباشـرع بعـد أخــذ العقـل مـن األمهـات قبــل
زراعتها فى األصل.
 )5التين:
 -1يجو اختيدددار األصنا

المناابددة للمنطقة وأن تكون خالية من األمراض واآلفات.

 -2يفضل ااتبعات األصنا

التى تحتا الى الحشرات عند التلقي .

 -3يفضل ااتخدام األصل متواطة الحجم للزراعة.
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 )6السدر:
 -1أن تكون الشتالت المطعمة خالية من اآلفات واألمراض الحجرية.
 -2أال يقل ارتفاأ الشتلة من مكان الطعم عن 30ام.
 -3أن يكون عمر األصل فى الشتلة فى حدوت السنتين.
 -3أن يكون موصى به من قبل الجهة المختصة ومن األصنا

الجيدع.

 )7الرمان:
 -1أن تكون الشتلة من األصنا

الجيدع والمناابة للمنطقة.

 -2أن تكون الشتلة خالية من األمراض واآلفات.
 -3أن يكون عمر الشتلة ما بين  3-2انوات.
أمددددا باقدددى أنواأ أشجار الفاكهة فيجو أن تكون ذات مجمـوأ جـذري جيـد وال يقـل ارتفاعهـا
عن 40ادم من اط التربدة وخاليدة من اآلفات الخطيرع وتكون مما تنص بها السلطة المختصة.
 )8الحرجيات:
أن تكددون الشتالت ذات أطددوا وأحجام منااـبة حسـو طبيعـة النـوأ والصـنف ولهـا مجمـوأ
جذرى منااو وخالية من اآلفات الخطيرع.
 )9نباتات الزينة:
أن تكون الشتالت ذات طو وحجم مناابين حسو طبيعة النوأ والصنف ولها مجمـوأ جـذرى
جيد وخالية من اآلفات الخطيرع.
 )10محاصيل الخضر:
 -1أن تكون الشتالت ناتجة من بـذور جيـدع مـن األنـواأ واألصـنا
المختصة.
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الموصـى بهـا مـن السـلطة

 -2أال تزيد طو الشتلة عن 25ام.
 -3أن تحتوى على أربعة أورا حقيقية.
 -4أن تكون الشتالت متجانسة.
 -5أال يقل امك السا عن نصف ام.
 -6أن يكون المجموأ الجذرى اليم وقوى.
 -7أن تكون خالية من اآلفات الخطيرع.
 )11الثيل ( النجيل ) الطبيعى:
 -1أن يكون الرو غير مفتا.
 -2أن يكون خالى من األعشاب.
 -3أن يكون خالى من الحشرات واألمراض والنيماتوتا.
 -4أن يكون لونه أخضر طبيعى.
 -5أن يكون قصير الوبرع ومقصوص.
 -6أن يكون خالى من التربة الطبيعية.
 -7أن يتحمل الحرارع والرطوبة .
 )12البطاطس :
تكــون مواصــفات تقــاوي البطــاطس المســتورتع أو المنتجــة محليــا خاضــعة للقــرار رقــم 403
لسنة 2005بشأن اعتمات المواصفات القيااية لتقاوى البطاطس واإلجرااات الالزمة لفحصها .
 )13البذور :
 -1أن تكون البذور انتا السنة التى يصدر فيها أمر الشراا وال تكون مخزنة .
 -2أن تكون خالية من مسببات األمراض بصفة عامة والفيرو بصفة خاصة وأعراضها
والحشرات أو أى مظاهر اصابة .
 -3أال تقل نسبة اإلنبات عن . %85
 -4أن تكون مرفقة بشهاتع منشأ وشهاتع صحة نباتية تثبا خلوها من األمراض والحشرات .
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 -5أن تكون البذور م لفة بأكيا اوليفان .
 -6أن يكون وزن العبوع  2/1كجم وموض عليها اام الصنف وبلد المنشأ وتاريخ اإلنتا .
 )14األشجار :
 -1أال يقل طو الجذأ ( السا ) عن 1م ومحيطها عن 10ام .
 -2أن تكددون خاليددة من أى مظاهر اصابة مرضية بصفة عامة و فيرواية بصفة خاصة أو
نيماتوتا أو حشرية
 -3أن ترفق بشهاتع منشددأ من بلد المنشدأ وشهاتع صحة نباتية يثبا فيها خلوها من
األمراض والحشرات .
 -4أن تكدددون مزروعددة بقواريدددر  50x50ام وأن ال تقل نسبة الماتع العضوية
(بتمو ) عن . %80
 -5أن ترفق كل شجرع بعالمة ترقيم  Lableمعدنى يوض فيه المنشأ والصنف .
 -6أن تورت خال األشهر التالية (. )12 , 1 , 2
 )15شتالت الفراولة :
 -1أن تكون الجذور خالية من اإلصابة الفطرية والفيرواية والحشرية .
 -2أن تكون الشتالت ليس عليها مداتات .
 -3أم تكون ربطة الشتالت ال تزيد عن  50شتلة .
 -4أن يحدت مصدر اإلنتا بطر تقليدية عاتية أو زراعة نسيجية .
 )16بذور الخضروات الحقلية والهجين :
 -1أن توافق جميا البذور البيانات الالزمة للنوأ والصنف والمصدر ونسبة اإلنتا .
 -2أن تكددددون خالية من اإلصابات الحشرية وآثارها مثل مظاهر اإلصابة ( الثقوب،
........الخ) .
 -3أن تكون معامل وزن الد ( )100حبة عالى .
 -4أن تكدددون خاليدددة من الشوائدددو واألجددزاا النباتية األخرى والبذور ال ريبة أو
المخالفة للصنف حيث تكون النسبة . %3:1
 -5أن تكدددون نسبة اإلنبدددات ال تقل عن  %75لجميا األصنا وتكون البذور ذات
حيوية عالية من حيث ارعة اإلنبات .
 -6أن تكون البذور معاملة بالمبيد الفطري الالزم لمكافحة األمراض .
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 )17األبصا :
 -1أن تكون األبصا ذات حجم كبير وخارجة من طور السكون .
 -2أن تكون األبصا خالية من األمراض الفطرية والفيرواية .
 -3أن تكون خالية من جذور التنبيا .
 -4أن تكدددون خالية من النيماتوتا أو من المسببات المرضية التى تنتقل عن طريق
التربة .
 -5أن تكون العبوات مناابة تتحمل الشحن والتصدير .
 )18البذور الهجين :
 -1أال تقل نسبة اإلنبات عن . %95
 -2أن تكون نسبة النقاوع . %95
 -3أن تكون العبوات من األلمونيوم أو القصدير .
 -4أن يكتو على العبوع تاريخ اإلنتا و مدع الصالحية و كافة البيانات حسو ماذكر
بأمر الشراا .
 -5أن يكون مصدر الزهور النسيجية يفضل من هولندا أو فرنسا أو أى بلد متخصل
فى اإلنتا بصورع جيدع .
 -6أن يكون المحصو من انتا نفس انة الطلو .
 )19بذور زهور الزينة للمحميات وبذور الزهور الحقلية :
 -1أال تقل نسبة اإلنبات عن . %90
 -2أال تقل نسبة النقاوع عن . %90
 -3العبوات مناابة من القماش أو ور القصدير أو علو من الصا للخضروات
الحقلية .
 -4أن يكون اإلنتا فى نفس انة الطلو .
 -5بالنسبة لبذور الخضروات تكون خالية من األوبئة المرضية خاصة الفيرواية .
 -6أن يكتو على العبوع تاريخ اإلنتا وتوضا كافة البيانات الالزمة للبذور .
 )20شتلة ورتع النسر:
 -1أال يقل طولها عن 75ام وال يزيد عن 1م .
 -2أن تكون بقارورع حجمها  5جالون .
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 -3أن تكون خالية من الشوائو واألجزاا النباتية األخرى والبذور ال ريبة أو المخالفة
للصنف .
 -4وأن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية .
 )21شتلة عصفور الجنة:
 -1أال يقل طولها 75ام وال يزيد عن 1م .
 -2أن تكون بقارورع حجمها  5جالون .
 -3أن تكون خالية من الشوائو واألمراض النباتية األخرى والبذور ال ريبة أو المخالفة
للصنف وأن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية .
 -4أن تكون بالقارورع عدت  2شتلة .
 )22النباتات الداخلية:
 -1أن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية .
 -2أن تكددون خاليدة من الشوائو واألجزاا النباتية األخرى والبذور ال ريبة أو المخالفة
للصنف .
 -3أن تكون النباتات عند التوريد بتربة تاخلية تاخل قوارير بالاتيكية .
 -4أن يكون حجم القارورع  5جالون .
 -5أن تكون النباتات الداخلية حسو األطوا التالية .
م

الطو

وصف النباتات الداخلية

1

نباتات تاخلية

Fuealyptus caesia silver prince

ال يقل عن 150ام

2

نباتات تاخلية

Fatsia japonica Variejata

ال يقل عن 150ام

3

نباتات تاخلية

Ficus binnendiijkii Alii

ال يقل عن 150ام

4

نباتات تاخلية

Ficus deltoidea

ال يقل عن 150ام

5

نباتات تاخلية

)Ficus mumila (dorte

ال يقل عن 100ام

6

نباتات تاخلية

)Ficus mumila (white sunny

ال يقل عن 100ام

7

نباتات تاخلية

Glechoma hederaeca Variegata
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نباتات مداتع ال تكون كبيرع

8

نباتات تاخلية

9

نباتات تاخلية

Nephrolepis exaltata

دددددددددددد

Dracaena deremengis compaeta

ال يقل عن 50ام

 10نباتات تاخلية Dracaena deremengis compaeta Variegata

ال يقل عن 50ام

 11نباتات تاخلية

Dracaena deremengis lenon lime

ال يقل عن 50ام

 12نباتات تاخلية

)Dracaena reflexa (songe of India

ال يقل عن 50ام

( الفصل اخلامس )
إلتزامات املنتج
مادة ()14

يلتــزم كــل مــن يحصــل علــى الموافقــة إلنتــا فئــة أو فئــات مــن بــذور أو تقــاوي أو شــتالت المحاصــيل
الزراعية باآلتي :
 .1أن تكون البذور أو التقاوي أو الشتالت من المحاصـيل الحقليـة و محاصـيل الخضـر المـذكورع فـى
الجـدو رقــم ( )1الملحــق بهــذه الالئحــة  ،أو أى محاصــيل أخــرى تضــا لهــذا الجــدو بنــاا علــى
توصية من السلطة المختصة .
 .2أن يستوفى شروط مزارأ انتا البذور أو التقاوي أو الشتالت .
 .3أن يكــون مصــدر البــذور أو التقــاوي أو الشــتالت و فئتهــا  ،المســتخدمة فــى اإلنتــا معتمــدا وفقــا
للمستويات المطلوبة من السلطة المختصة.
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الفصل السادس

إجراءات الرقابة والتفتيش
مادة ()15

تتولى السلطة المختصة مباشرع أعما و اجرااات الرقابة و التفتـيش علـى عمليـات تـداو البـذور و
التقاوي و الشتالت و لها الحق فى وقف أى من عمليات التداو أو اإلتجار في البـذور أو التقـاوي أو
الشتالت غير المطابقة للوائ والمحظورع مؤقتا .
ويقــوم المفــتش المخــتل فــى هــذا المجــا بأعمــا الرقابــة و ضــبط عمليــات التــداو فــى البــذور أو
التقاوي أو الشتالت .
وعلى المفتش القائم بأعما الرقابة والتفتيش االلتزام بالتالي :
 -1ابراز البطاقة التى تثبا هويته قبل القيام بأى من األعما الموكلة اليه.
 -2اثبات أى عملية أو اجراا بصدت مباشرع الرقابة والتفتيش فى المحاضر الرامية.
ويختل المفتش بما يلي :
أ .الدخو الى أى مكان بما فى ذلك الشاحنات و الحاويات فى حـا اإلشـتباه بإرتكـاب مخالفـة
ألحكام القانون ( النظـام ) وهـذه الالئحـة  ،علـى أن يحصـل علـى أمـر بـالتفتيش صـاتر مـن
السلطات المختصة فى حالة المساكن الخاصة .
ب .الدخو فى أى مكان من األماكن اآلتية ب رض التفتيش و أخذ العينات للفحل والتأكد مـن
التقيد بالشروط و المواصفات المنصوص عليها فى القانون ( النظام ) وهذه الالئحة :
أوال  :مزارأ انتا البذور و التقاوي و الشتالت .
ثانيا  :محطات اإلعدات و ال ربلة المنصوص عليها في الماتع ( )20من هذه الالئحة .
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 .البحث عن أى بذور أو تقاوي أو شتالت أرت ِكبَـا بشـأنها مخالفـة ألحكـام القـانون (النظـام)
وهــذه الالئحــة ويجــوز لــه فــى ابيددــدل ذلــك أن يــأمر بتفريــأ أى شدددــدحنة  ،و أخــذ عينــات
للفحل .
ت .طلو المستندات و األورا المتعلقة بالبـذور و التقـاوي و الشـتالت بمـا فـى ذلـك مسـتندات
الشحن .
ويجوز للمفتش التوصية بإباتع البذور أو التقاوي أو الشتالت غير الصالحة للزراعة .
مادة ()16
يتولددــدى موظفــو الســلطة المختصــة بالمطددــدارات و الموانددــدئ و منافــذ الــدخو اتخدــداذ اإلجــرااات
الالزمة لفحل و معالجة البذور أو التقاوي أو الشتالت الوارتع للدولة والمصدرع منها أو المارع في
أراضيها والسماح بدخولها الى البالت أو رفضها أو اتالفها اذا كانـا مخالفـة ألحكـام القـانون (النظـام) وهـذه
الالئحة .

مادة ()17
تصدر السلطة المختصة الشروط الخاصة بتفريأ الشاحنات و الحاويات ألخذ العينات للفحل .
مادة ()18
تتولى السلطة المختصة أعما واجرااات الرقابة والتفتيش على مزارأ انتـا البـذور أو التقـاوي أو
الشتالت ويتيعين عند طلو تفتيش مزارأ انتا البذور والتقاوي ااتيفاا اآلتى:
 .1يمــأ طلــو تفتــيش هــذه المــزارأ بوااــطة المنــتج و يقــدم الــى الجهــة التــى اــو تقــوم بــالتفتيش
(السلطة المختصة) فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما ( 15يوم) قبـل موعـد الزراعـة أو ثالثـين
يوما ( 30يوم) بعد موعد الزراعة فى حا التأخير ألاباب قهرية .
 .2يحدت المختصون موعد التفتيش و عدت مراته و ذلك وفق الجدو رقم ( )3الملحـق بهـذه الالئحـة
 ،على أن يكون بناا على المعلومات الوارتع فى طلو التفتيش .
ويتحقق المفتش من المسائل اآلتية :
أ .مطابقة كل الشروط المذكورع فى اختيار مددزارأ انتددددا البدددددذور والتقاوي .
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ب .مصدر البذور و التقاوي المستخدمة فى اإلكثار و فئتها .
 .مطابقة النباتات فى المزرعة لصفات الصنف تحا اإلكثار .
ت .تحديد الكثافة النباتية فى المتر المربا وفقا لطريقة الزراعة .
هد  -تحديد عدت القرااات مستعينا فى ذلك بالجدو رقم ( )4الملحق بهذه الالئحة.
و .تحديد عدت النباتات فى كل قـرااع مسـتعينا فـى ذلـك بالنسـو المسـموح بهـا فـى الجـدو رقـم ()5
الملحق بهذه الالئحة .
ز .أخذ القرااات و تسجيلها و تسليم نسخة منها للمنتج .
ح .تسـليم نســخة مـن التقريــر النهــائى الـى المنــتج حــا اإلنتهـاا منــه و تســتخر لـه شــهاتع تفتــيش
خال ( )15خمسة عشر يوما من انتهاا التفتيش .
وال يتم تفتيش المزرعة اذا كانا مساحة النباتات القائمة كالقم و الذرع تشكل ثلثها .
وعلــى المنــتج عنــد عــدم اجــازع مزرعتــه إلنتــا البــذور أو التقــاوي أو الشــتالت فــى مراحــل التفتــيش
األولية أن يزيل جميا المخالفات والمالحظات المذكورع فى التقرير والتى كانا اببا لعدم اإلجـازع و
ذلك قبل ميعات التفتيش الذى يليه .
مادة ()19
ويجــوز للمفــتش الــدخو الــى المعــارض المعــدع إليــداأ وتــداو البــذور والتقــاوي والشــتالت وأخــذ
العينات للفحل واصدار األمر المنااو بشأنها وفقا ألحكام القانون (النظام) وهذه الالئحة.
( الفصل السابع )

إقامة حمطات اإلعداد و الغربلة
مادة ()20

يجوز للجهات المتداولة فـى البـذور أو التقـاوي أو الشـتالت اقامـة محطـات إلعـداتها وغربلتهـا ،فيمـا
عدا بذور وتقاوي وشتالت النباتات الفطرية وما يدخل في حكمها من مزارأ أو مختبرات اكثار .
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ويجوز للوزير (أو من يفوضه) بالتشاور ما اللجنة أن يصدر اللوائ المتعلقة باإلجرااات والشروط
الخاصة بالموافقة على اقامة المحطات المذكورع .
وال يجوز اقامة محطـات اعـدات البـذور أو التقـاوي و تجهيزهـا اال بموافقـة اللجنـة ويكـون ذلـك بطلـو
وفقا للنموذجين الوارتين فى الجدو رقم ( 7أ  ،ب) الملحقين بهذه الالئحة.
 ويشترط للحصو على الموافقة مايلى :أ .أن تتوفر فى المحطة أجهزع خاصة بالتالي :
 ازالة الشوائو .
 تدريج البذور أو التقاوي .
 المعاملة بالموات الحافظة و المطهرع ( المبيدات الكيماوية ) .
 التخلل من ال بار و األتربة و مساحيق الموات الحافظة التى تخلط بالبذور و التقاوي.
ب .أن تتوفر فى المحطة السعة المكانية الكافية إلاتقبا البذور أو التقاوي التى تم اعداتها .
 .أن يحمل المدير المسئو عن اتارع المحطة مؤهال زراعيا مناابا .
 -2وتمن الموافقدددة على تش يل المحطة بعد ااتيفداا الشروط المذكورع أعاله  ،فى البند
رقم (أ) .
 -3وتسددددرى هذه الموافقة لمدع انة قابلة للتجدددديد و يقدم طلو التجديد للجنة قبل انتهاا
الموافقة بشهرين على األقل .
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مادة ()21
السجالت

يجو اإلحتفاظ بالسجالت المتعلقة باإلعدات وال ربلة للبذور والتقاوي والشتالت على أن يكون ذلك
لمدع ال تقل عن خمس انوات.
( الفصل الثامن )

إلتزامات املسئول عن حمطة إعداد البذور و التقاوي و جتهيزها
مادة ()22

يلتزم المسئو عن محطة اعدات البذور و التقاوي و تجهيزها بالتعليمات التالية :
 .1اتبددداأ النظم التدددى تضعها السلطددة المختصددة لضمددان تنظيددم عمليدات اإلعدات والتجهيز بما
يكفل نقاوع األصنا و السالالت و االمتها .
 .2اإلحتفــاظ بالســجالت المتعلقــة باإلعــدات و النظافــة للبــذور و التقــاوي علــى أن يكــون ذلــك لمــدع
خمس انوات على األقل .
 .3تعبئة البذور و التقاوي التى تم اعداتها و تجهيزها فى عبوات لم تستخدم من قبـل ويشـترط فـى
العبوات التالي :
أ .أن تكددــدون أوزانهــا مناابدــدة يســهل التعامدــدل معهــا و نقلهــا و تخدــدزينها وتتنااــو مــا الطلــو
المحلى .
ب .أن توفر الحماية للبذور و التقاوي ضد اآلفات و الحشرات و المسببات المرضية والنيماتوتا.
 .أن تكون ذات متانة تتحمل التداو و ظرو
ت .أن تتنااو ما الظرو

النقل .

المناخية فى المنطقة التى تخزن فيها هذه البذور والتقاوي .

هد  -تسجيل كل البيانـات المطلوبـة علـى العبـوات مـن الخـار بـالل تين العربيـة واإلنجليزيـة كمـا ورت
فددي الملحق رقدددم ( )2الملحق بهذه الالئحددة بجددانو اادم جهة اإلعدات و عنوانها .
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 - 4أن تكدــدون المــوات الكيميائيــة المســتعملة فــى معاملــة التقــاوي مســجلة و مجــازع بوااــطة
السلطة المختصة وليسا لها أضرار على البذور والتقاوي .
( الفصل التاسع )

فحص البذور و التقاوي
مادة ()23

ال يجوز التداو فى البذور أو التقاوي أو الشتالت أو اإلعالن عنها اال بعد أن يتم فحصها و اختبارها
بوااطة جهة اإلختصاص التى تحدتها السلطة المختصة .
مادة ()24

شروط الفحص
يجو أن تستوفى كل اراالية تقدم للفحل و اإلختبار الشروط التالية :
 .1أال يزيد وزن اإلراالية المرات فحصـها و اختبارهـا عـن األوزان المبينـة فـى الجددـددو رقددـدم
( )6الملحق بهـذه الالئحددـدة و تستثندـدى مـن ذلـك اراـاليات البـذور والتقـاوي المسـتورتع مـن
الخار .
 .2أن تكون اإلراالية معبأع فى عبوات اليمة و متجانسة و فى حالة عـدم تجانسـها  ،تقسـم الـى
أكثر من اراالية  ،وفقا لتجانسها .
 .3أن توضا على كل عبوع البيانات الخاصة بها واضحة كاام المنـتج و نـوأ المحصـو و رقـم
اإلراالية و الوزن الصافى و ما اذا كانا معاملة أو غير معاملة بالمبيدات ما ذكر اام المبيـد
والتركيز المستخدم فى حالة المعاملة.
مادة ()25

إجراءات الفحص
 .1يسحو المفتش المختل بحضور صاحو اإلراالية المرات فحصها العينات الممثلة لها  ،علـى
أن تك ـون اإلراــالية بــاألوزان المبينــة فــى الجــدو رقــم ( )6الملحــق بهــذه الالئحــة  ،ووفقــا
للضوابط المبينة فى الملحق رقم (. )3
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 .2تختم اإلراالية بالرصاص  ،بخاتم تحا الفحل  ،و ذلـك لحـين ظهـور نتيجـة الفحـل  ،علـى
أن يكون هذا بعد أخذ العينات المنصوص عليها فى البند رقم (. )1
 .3ترال العينات الى مركز الفحل مصحوبة بنموذ السحو .
 .4تقــوم مراكــز فحــل البــذور و التقــاوي و اختبارهــا  ،ب ــرض تحديــد صــالحيتها  ،بــاإلجرااات
اآلتية :
أ .تجهيز عينات الفحل وفقا للضوابط المبينة فى الملحق رقم ( )3المرفق بهذه الالئحة .
ب .تقــدير نســبة النقــاوع و تحديــد مســتويات القبــو المبينــة فــى الجــدولين رقمــى ()8( ، )7
الملحقين بهذه الالئحة .
 .تدوين النتائج بنموذ المختبر و تقرير الفحل .
ت .تقدير نسبة اإلنبات وفقا للضـوابط و الشـروط المبينـة فـى الملحـق رقـم ( )3وفـى الجـداو
أرقــام ( )10( ، )9( ، )8( )7الملحقــة بهــذه الالئحــة  .و فــى حــا زيــاتع الفــرو بــين
المكــررات علــى الفــرو المســموح بهــا و المبينــة فــى الجــدو رقــم ( ، )10يعــات اجــراا
اإلختبار مرع أخرى  ،و تسجل النتائج ببطاقات واجالت المختبر .
هــد .اختبدــدار نقــاوع الصــنف الطبيعــى علــى المحاصــيل الزراعيــة و التــى يمكــن تمييــز بــذور
أصنافها بالفحل المخبرى و ذلك بفصل البذور ال ريبددة عن الصنف وتقدير نسـبتها المئويـة
بالوزن .
و -يتدد ـدم فحــل اإلصاب ـدة الحشري ـدة و المرضي ـدة بتقديددــدر النسب ـدة بالعــدت للبــذور المصــابة
بالحشــرات ا ـواا كانــا اص ـابة ظاهريــة يمكــن رؤيتهــا بــالعين المجــرتع أو تاخليدــدة يكشدــدف
عنددها باألجهزع العلمية المختصة .
ز .تكتــو التوصــية بكيفيــة المعالجــة فــى حالــة اإلصــابة بــاألمراض أو الحشــرات الت ـى يمكــن
معالجتها.
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ح .تصدر شهاتع بعد اكتما اجرااات الفحل أو اإلختبار و ذلك فـى فتـرع ال تتجـاوز اليـومين
من اتمامها  ،و ترال لطالو الفحل .
 .5تحـرر بطاقتــان معتمــدتان علـى الوجــه المبــين فـى الملحــق رقــم ( )3وتوضـا احــدى البطــاقتين
تاخل العبوع و تثبا األخرى خارجها و ذلك فى حا ثبوت الصالحية.
 .6اعاتع الفحل و ذلك عند تجديد صالحية التقاوى لمدع أخرى .
 .7ال اا صالحية التقاوى التى تم فحصها اذا حدث لها تلف نتيجـة ألى ظـر
العرض و التخزين و أثبتا نتائج اعاتع الفحل عدم صالحيتها .

تعرضـا لهـا أثنـاا

 .8اذا ثبا مـن نتيجـة الفحـل و اإلختبـار عـدم صـالحية التقـاوي فتـزا األختـام الموجـوتع تحـا
الفحل و التى وضعا على اإلراالية من قبل .
( الفصل العاشر )

تنظيم التداول يف البذور والتقاوي والشتالت
مادة ()26

ما عدم اإلخال بأحكام قانون (نظام ) الحجر الزراعي رقم  19لسنة  2009ال يجوز تداو البذور
والتقاوي والشتالت اال بعد الحصو على ترخيل بذلك من السلطة المختصة .
مادة()27
يجو على كـل شـخل يرغـو فـي التـداو فـى البـذور أو التقـاوي أو الشـتالت الحصـو علـى موافقـة
بذلك من السلطة المختصة طبقا للملحق رقم ( )4وذلك بعد تقديم الطلو الخاص بذلك .
ويلتزم تاجر البذور أو التقاوي أو الشتالت بالتقيد بالشروط التى تحدتها اللجنة أو السـلطة المختصـة
فيما يـرتبط بنـوأ البـذور والتقـاوي والشـتالت وطريقـة اإلكثـار ( تقليديـة – زراعـة نسـيجية ) المعـدع
للعرض أو البيا أو التداو بشكل عام.
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وتقرر اللجنة بالتشاور ما السلطات المختصة فى كل تولة المواصـفات المتعلقـة بالتـداو فـى البـذور
والتقاوي والشتالت.
مادة ()28
ال تسرى أحكام الماتع رقم ( )23من هـذه الالئحـة علـى مـالكي األراضـي الزراعيـة أو الحـائزين علـى
تلك األراضي فى حالة قيامهم بتوزيا البذور والتقاوي والشتالت اذا كان ال رض غير اإلتجار.
مادة ()29
تضا السلطة المختصة الشروط المتعلقة باإلتجار فى البذور والتقاوي والشتالت وفقـا ألحكـام المـوات
أرقام ( )23( ،)22( ،)20من هذه الالئحة التنفيذية.
مادة ()30
 .1يجو أن تتوفر فى البذور والتقاوي والشتالت المرات اإلتجار فيها الشروط اآلتية:
 أن تكون من أصنا

المحاصيل الزراعية ،التى ابق اجازتها من قبل اللجنة .

 أن تكون من البذور والتقاوي والشتالت المعتمدع.
 أن تكون صالحيتها اارية المفعو وقد تم تحديدها وفقا للمستويات الوارتع فى الماتع رقم()22
من هذه الالئحة .
 أن تكون بطاقة البيانات اإلاتداللية (بطاقة اإلعتمات) مطبوعة من الشركة األصلية علـى العبـوع
نفسها بدون ملصقات ،و يكون موضحا عليها اام المحصو  ،الصنف  ،تـاريخ اإلنتـا  ،ترجـة
النقاوع الطبيعية  ،نسبة اإلنبات  ،تاريخ انتهـاا الصـالحية  ،ااـم الجهـة المنتجـة مبينـا اذا كانـا
معاملــة بالمبيــدات أم ال  ،فــإذا كانــا المبيــدات اــامة  ،فتوضــا عالمــة التحــذير المتعــار عليهــا
توليــا ،وهــل البــذور م لفــة أم ال ومعدلــة وراثيــا أم ال والمــوات ال ريبــة وترجــة التخــزين وتحــذير
بعدم ااتخدامها كطعام أو علف .
 .2أن تتطابق صور البذور والتقاوي والشتالت الملصقة علـى العبـوات لـذات المحصـو مـا الصـنف
تاخل العبوع.
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مادة ()31
يجو أن يكون المكان الذى يتم فيه اإلتجار مستوفيا للشروط اآلتية :
أ .أن ال تقل مساحته عن 16مترا مربعا.
ب .أن تكون التجهيزات الخاصة بحفظ و تخزين البذور والتقاوي والشتالت كاملة ويتم عرضها.
 .أن تكون مسطحات المكان وكذلك األرضية فيه ملساا خالية من الشقو والنتواات.
ت .أن تكون أبواب المكان محكمة ال لق و ال تسم بدخو ال بار أو أى آفات.
هد .أال تزيد ترجة حرارع الجو عن  28ترجة مئوية .
و .أن يلحق به مخزن ص ير تطبق فيـه مواصـفات المخـازن  ،المنصـوص عليهـا فـى هـذه الالئحـة،
وال تزيد ترجة حرارع الجو تاخلـه عـن  10م وذلـك لتخـزين تقـاوى المحاصـيل التـى تحتـا الـى
ترجة حرارع منخفضة كالخضروات والمحاصيل الزيتية.
وال يجوز أن يعرض فى هذا المكان أو يخزن فيه  ،هو أو ملحقاته اوى البـذور والتقـاوي والشـتالت
التــى اـبق تحديــد صــالحيتها  ،بعــد فحصــها واختبارهــا أو الجــارى اعــداتها أو التقــاوي  ،التــى تحــا
الفحل.
ويمن مقدم الطلو بعـد التحقـق مـن صـالحية المكـان المخصـل لإلتجـار الموافقـة  ،وتعتبـر هـذه
الموافقة شخصية لمقـدم الطلـو  ،وال تسـري اال علـى المكـان وملحقاتـه الـذى اـبقا معاينتـه مـن
جانو اللجنة .
مادة ()32
يلتزم الشخل الحاصل علدى موافقة اإلتجددار فى البذور والتقاوي والشتالت بالتعهدات اآلتية :
 .1أن يتقدم عند وروت أى كمية من التقاوى اليه  ،ولـم يسـبق فحصـها واختبارهـا واعتماتهـا
بطلو الفحل واإلختبار الى السلطة المختصة  ،وذلك فـى فتـرع ال تتجـاوز اـبعة أيـام مـن
تاريخ وروتها.
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 .2أن يقوم بإعاتع الفحل و اإلختبار اذا ما تعرضا البذور والتقاوي والشتالت الى مؤثرات
خارجية تؤتي الى انخفاض جوتتها أثناا عرضها أو تخزينها.
 .3أن يحــتفظ بســجل كامــل للبــذور والتقــاوي والشــتالت الــوارتع والمباعــة والجهــة المباعــة
اليها.
 .4أن يتحمل المسـئولية الكاملـة عـن صـحة البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالبـذور والتقـاوي
والشتالت التى يقدمها للفحل.
( الفصل احلادي عشر )
املخازن

مادة ()33
يشترط في المخازن التي تستخدم فى تخزين البذور والتقاوي والشتالت ما يلي :
 .1أن تكون مصممة خصيصا لهذا ال رض  ،بحيث توفر السعة التخزينية الالزمة.
 .2أن تكون ذات أرضيات خراانية ترتفا عن اط األرض خار المخازن وتكون ملساا ليس بهـا
أى شقو أو نتواات.
 .3أن تكــون ذات منافــذ للتهويــة وم لقــة  ،و فــى ذات الوقــا تمنــا تخــو الطيــور والحشــرات وميــاه
األمطــار واألبخــرع  ،ويفضــل أن تكــون بهــا مــراوح أو شــفاطات تعمــل علــى تحريــك الهــواا تاخــل
المخازن لتهويته.
 .4أن تكون لها أبواب محكمة ال لق  ،تمنا تخو القوارض أو أى آفات.
 .5أن تكون الجدران ملساا ،خالية من الشقو والنتواات .
 .6أن تكون السقو

مزتوجة أو معزولة بعاز للحرارع .

 .7أن يتوفر فيها واائل أمان للسالمة و مكافحة الحرائق .
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 .8أن يتم تخزين البـذور والتقـاوي والشـتالت علـى مناضـد مـن الخشـو  ،تمنـا تسـرب الرطوبـة مـن
األرض والجدران للعبوات.
 .9أن تتم عمليات النظافة والتبخير والرش ضد الحشرات بصورع منتظمة  ،على أن يتم ذلك توريا.
 .10أن تراعى  ،فى حالة تخزين بـذور وتقـاوي الخضـر والحبـوب الزيتيـة وغيرهـا مـن المحاصـيل ،
التدى تتددأثددر بارتفاأ ترجددة الحدددرارع وزيداتع نسبة الرطوبة اإلحتياطات اآلتية :
أ .تعبئتها في عبوات مانعة إلمتصاص الرطوبة الجوية .
ب .أن يتم تخفيض ترجة حرارع المخازن الى أقل من 10ترجات مئوية وتخفـيض الرطوبـة النسـبية
للجو ،تاخل المخـازن بحيـث ال تتجـاوز  ، %10امـا بإاـتخدام أجهـزع خاصـة بـذلك أو ااـتخدام
الموات الكيميائية.
 .عدم ااتخدام المخزن فى تخزين أية منتجات نباتية أخرى.
مادة ()34
يــتم التخــزين فــى مخــازن مســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا فــى أحكــام القــانون (النظــام) وهــذه
الالئحة  ،ويكون التخزين لكل لوط ( ( ) lotمجموعة) على حدع فى :
أ.

أكوام اائبة معاملة بالمبيدات أو غير معاملة.

ب .صواما خشبية أو معدنيـة  ،مـا مراعـاع ظـرو
الصواما الالزمة للحفاظ على جوتع المخزون.
ج .جواالت أو أكيا

أو براميل.
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ترجـة الحـرارع ونسـبة الرطوبـة فـى هـذه

( الفصل الثاني عشر )
التصدير واإلسترياد
مادة ()35

ال يجوز تصدير و /أو ااتيرات البذور أو التقاوي أو الشتالت ما لم يتم الحصو على الموافقـة بـذلك مـن
السلطة المختصة .
ويحظر تخولها اال بعد ااتيفاا اجرااات الحجر الزراعى الدولى والداخلى .ويتم ذلك بعـد الموافقـة علـى
طلو التصدير واإلاتيرات وارفا الشهاتات الالزمة معه .
ويشترط عند ااتيرات أو تصدير البذور والتقاوي والشتالت األحكام التالية :
 -1أن تكون البذور من الدرجة المعتمدع أو المستوفية للشروط والمواصفات ،المنصوص عليها في هـذه
الالئحة والمستخرجة لها شهاتات تثبا ذلك .
وتســتثنى مــن أحكــام البنــد رقــم ( )1الكميــات التــي يــتم تصــديرها أو ااــتيراتها بإعتبارهــا عينــات
ألغــراض علميــة أو إلكثـــار أصــنا اـــبق أن أجازتهــا الســـلطة المختصــة  ،بشـــرط موافقتهــا علـــى
تصديرها أو ااتيراتها من حيث النوأ والكمية.
 -2أن تتضــمن البطاقــة المتعلقــة بالتصــدير واإلاــتيرات البيانــات الراــمية الخاصــة بــذلك والتــى تحــدتها
السلطة المختصة.
 -3أن تحفظ السجالت الخاصة بالتصدير واإلاتيرات فى السجل المعد لذلك.
 -4أن يسم بإاتيددرات البدذور أو التقداوي أو الشدتالت الخاصـدة بالجامعـدات ومدـدراكز البحـوث ب ـرض
البحث العلمدى على أن تتخذ هذه الجهات اإلجرااات الكفيلة بعدم تداولها بالسو المحلى.
 -5أن يســم بــدخو البــذور أو التقــاوي أو الشــتالت المســتورتع ب ــرض اعــاتع تصــديرها شــريطة عــدم
تعديها منافذ تولة الكويا أو تو مجلس التعـاون لـدو الخلـيج العربيـة والـدو األخـرى ويجـوز بعـد
اتخاذ اإلحتياطات الالزمة بالتنسيق ما الطات الجمـارك والحجـر الزراعـي نقـل الشـحنة (اإلراـالية)
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من منفذ الى آخر بقصد اعاتع التصدير وهى الشهاتع الزراعية  ،شهاتع النقاوع واإلنبات صـاترع مـن
( )ISTAأو أحــد المختبـــرات التـــى تعمــل بـــنفس أاـــس اختبــارات ( )ISTAوشـــهاتع المنشـــأ ،أمـــا
الشتالت فيكتفي بالشهاتات الصحية الزراعية و شهاتع المنشأ.
 -6أن تبــا السلطددــدة المختصدــدة ف ـدى الطلــو خددــدال أاــبوعين ( )14أربعــة عشــر يومــا مــن تقديدددــدمه
واخطار صاحو الطلو بما تم بشأنه.
 -7أن تدفا جميا الراددوم اذا لزم األمددر بما هدددو منصوص باللوائ .
 -8أن تصحو البذور أو التقداوي أو الشتدالت المستدورتع الددى تولة الكويـا الشـهاتات الالزمـة معتمـدع
من جهات رامية وفق ما تحدته هذه اللوائ .
ويجدــدوز لكــل مــن يقــوم بإنتدــدا واكثدــدار وتــداو البــذور والتقــاوي والشــتالت وتتــوفر لديــه اإلمكاندــدات
الفنيددة والماليدددة بإجدراا التحاليل المخبريدة للبذور أو التقاوي ب رض ضبط الجوتع الداخلية بناا على
مصاتقة الوزارع أو السلطة المختصة .
ويحق للجهات الحكوميـة المختصـة أو الخاصـة القائمـة بإنتـا البـذور والتقـاوي والشـتالت عنـد صـدور
هذه الالئحة أو التي تنشأ بعـد صـدورها القيـام بـإجراا التحاليـل علـى منتجاتهـا أو التـي تنتجهـا بوااـطة
التعاقد ما ال ير وذلك تحا مسئوليتها وطبقا ألحكام القانون (نظام) وهذه الالئحة .
ويحظر عند ااتيرات أو تصدير البذور والتقاوي والشتالت األحكام التالية :
 -1تخــو البــذور والتقــاوي والشــتالت المســتورتع اال بعــد ااــتيفاا اجــرااات الحجــر الزراعــي حســو مــا
ينل عليه قانون الحجر الزراعي رقم ( )19لسنة . 2009
 -2ااتيرات أو تصدير أي نوأ أو صنف من البذور والتقـاوي والشـتالت لمـدع مؤقتـة أو تائمـة حسـو مـا
تقتضيه المصلحة العامة  ،كما تحدت السلطة المختصة الوقا والمواـم المالئـم لالاـتيرات والتصـدير ،
ولها أن تستثني من ذلك مزارأ السلطة المختصة وحقو التجارب الزراعية ألغـراض البحـث العلمـي
والدرااات وكذلك المؤاسات العلمية البحثية .
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 -3ااتيرات البذور أو التقاوي اذا مضى على انتاجها أكثر من اتة أشهر حين وصولها الى مركز الدخو
بدولة الكويا .
 -4التصر بالبذور أو التقاوي أو الشتالت المستورتع اال بعد فحصها وتقرير صالحيتها من قبل السلطة
المختصة .
( الفصل الثالث عشر )

واجبات مستورد البذور والتقاوي والشتالت
مادة ()36

علــى مســتورت البــذور والتقــاوي والشــتالت عنــد وصــو اإلراــالية الــى الجمــارك أن يحصــل علــى
التصري بدخو اإلراالية واخطار السلطة المختصة بتـاريخ وصـو اإلراـالية مـا ابـراز الشـهاتات
الالزمة التى تبين صالحيتها وفقا لمستويات المواصفات الدولية.
ويتعين علـى السـلطة المختصـة اـرعة اـحو العينـات مـن اإلراـالية وتقـديمها للفحـل و اإلختبـار،
خال يومين من تاريخ اإلخطار.
مادة ()37
يقوم مستورت التقاوي بتخزين التقاوى فى مخـازن مسـتوفية للشـروط المنصـوص عليهـا فـى المـاتع
رقم ( )31من هذه الالئحـة حتـى ال يحـدث لهـا تـدهور ،الـى حـين اكمـا توزيعهـا  ،ويكـون المسـتورت
مسئوال فى هذه الحالة عن صالحية التقاوي قبل توزيعها.
مادة ()38
يجو على المستورت أن يحتفظ بسجل يدون فيه كافـة المعلومـات الخاصـة بأصـنا
والشتالت التى قام بإاتيراتها .

البـذور والتقـاوى

مـــادة ( ) 39
على األشخاص القائمين حاليا فـى تولـة الكويـا الـذين يـدخل نشـاطهم أو جـزا منـه فـى نطـا أحكـام
القانون (النظام) وهذه الالئحة أن يعـدلوا أوضـاعهم وفقـا ألحكامهمـا والقـرارات المنفـذع لهمـا وذلـك
خال ( )6اتة شهور من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
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مادة ()40
يحظر ااتيرات وزراعة وتداو الفئات التالية :
أوال  :بذور وشتالت النباتات المخدرع أو السـامة أو المخلوطـة بـأى نسـبة مـا أى بـذور أو شـتالت
الوارتع بالجدو رقم ( )15وأى تعديالت أخرى تطرأ عليه .
ثانيا  :بـذور نباتـات أو أجـزاا منهـا اـواا كانـا اـامة و /أو مخـدرع و التـى تحـدث ضـررا بالصـحة
العامة أو البيئة أو ااتيرات أي صورع من صورها أو مشتقاتها أو أجزائها.
ويستثنى من هذا الحظر :
أ -أليا

ايقان نبات القنو الهندى .

ب -بذور القنو الهندى المحمصة أو المعالجة بطريقة تكفل عدم انباتها .
 بذور الخشخاش المحمصة أو المعالجة بطريقة تكفل عدم انباتها.ثالثــا  :البــذور أو التقــاوي أو الشــتالت المحــورع وراثيــا  ،مــا لــم تكــن خاضــعة للشــروط والمواصــفات
المتفق عليها فى تو مجلس التعاون لدو الخليج العربية.
رابعا  :بذور وشتالت النباتات الفطرية التي يتم قطفها أو اكثارها أو انتاجها أو تداولها ب رض
اإلتجار والتصدير وفقا إلتفاقية التنوأ البيولوجي والمعاهدع الدولية للموارت الوراثية النباتية
لأغذية والزراعة  ،ويستثنى من ذلك أغراض البحث العلمي فقط.
خامسا  :زهور القطف و األنواأ النباتية الناترع و شبه الناترع التى تحتا عمليات تداولها من بلد
الى آخر الى شهاتات معتمدع من تولة المنشأ منعا إلنقراضها أو احداث خلل بيئى فى منشئها يؤثر
على اتزان التنوأ البيولوجى .
مادة ( ) 41
يحددددت مقابل اإلنتفددداأ بالخدمددات التى تقدم وفقا ألحكام القانون (النظام) وهذه الالئحة بقرار
يصدر من رئيس السلطة المختصة.
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مادة ()42
التظلم

يجدددوز لكل من يتضدددرر من القددـدرارات الصدـداترع وفقـا ألحكـام القـانون (النظـام) وهـذه الالئحـة أن
يرفا تظلمه للوزير المختل وفقا لإلجرااات التالية :
أوال  :بالنسبة للقرارات الصاترع عن الجهة المختصة بالمراقبة والتفتيش أو الفحل والتحليـل علـى
البذور والتقاوي والشتالت أو أنشطتها المختلفـة (معـرض ومحـالت بيـا البـذور والتقـاوي والشـتالت
ومحالت الزهور ومحطات ال ربلة والفحل ووحـدات تكنولوجيـا صـحة البـذور والشـركات الزراعيـة
ومختبــرات زراعــة األنســجة النباتيــة العامــة والخاصــة وأمــاكن اإلنتــا والمخــازن وشــركات تنســيق
الحدائق) .
ويكون لصاحو الشأن التظلم من نتيجة الفحل أو التفتيش خال مـدع ال تتجـاوز ( )15خمسـة عشـر
يوما من تاريخ ابالغه وعلمه بها واال اعتبرت نتيجة التحليـل أوالفحـل أو التفتـيش نهائيـة علـى أن
يرفق المتظلم شهاتع التحليل أو الفحل والعينة المحفوظة لديه .
ويتعــين علــى الســلطة المختصــة الــرت علــى الــتظلم خــال مــدع ال تجــاوز ( )15خمســة عشــر يومــا مــن
تاريخ تقديم التظلم .
ثانيـا  :فــي حالــة اــحو التــرخيل بمــن صــاحو الرخصــة المســحوبة مــدع (  )60اــتين يومــا لتقــديم
تظلمه من قرار السحو مشفوعا بالمسـتندات والمبـررات المؤيـدع لـه وعلـى السـلطة المختصـة ابـالغ
المتظلم بقرارها النهائي الصاتر في هذا الشأن خال فترع ال تجاوز (  )120مائة وعشرون يوما مـن
تاريخ تقديم التظلم .
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