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 لقانون )نظام( البذور والتقاوي والشتالت الالئحة التنفيذية
 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوافق عليه

 لدولة الكويت 2013( لسنة 3رقم )بالقانون 

 ) الفصل األول ( 
 تعاريف

 (1مادة )
 :قرين كل منهاالمبينة  كلمات و العبارات التالية المعانىيقصد بالفي تطبيق أحكام هذا القرار 

 بإصدار قانون ) نظام ( البذور والتقاوى والشتالت . 2013لسنة  3: القانون رقم  القانون

 : لجنة تسجيل البذور والتقاوى والشتالت والتعاون الزراعي . اللجنة

شــراا او او نقـل او بيـا او اعــاتع بيـا او  ى عمليـة تتنــاو  انتـا  او ااـتيرات او تصــدير أ:  التـدداو  

 و / أو التقاوي و / أو الشتالت . حضير او تجهيز او تجزئة البذورزيا او تخزين او تعبئة او تتو

أوراقها أو  ى تحتوىدوتع بالطبيعة والتددالموجات داتدة من النبدمجموع ىده : النباتات المخدرع

 اك.لإلتر درع فعالة، وينتج عن تعاطيها فقدان جزئى أو كلىدددددر مخدى عناصدا علددرهثما

أجزاؤهـا علـى مركـو أو عنصـر اـام وتتـي  حالـة مـن  ات التى تحتـوىداتدى النبدده : النباتات السامة

ة دـد، واألنسجىدى الجهاز العصبـدام علددر السددما يكون التأثي ا  دالتسمم بعد تعاطيها وامتصاصها وغالب

 ة أو الكليتين أو القلو.ددالهضمي

ها دـدماتتر تـم تحـوي هـي أي جـزا مـن أجـزاا النبـات:  وراثيـا   أو الشتالت المحـورع البذور أو التقاوى

ة )بالتقنيـة دذه التقنيـدـدى هدا  بها، تسمدددة ال تحدث طبيعيدد( بطريق DNA ة ) الحمض النووىدالوراثي

 ووىددـداتع تركيـو الحمـض الندـدها اعدق عليـا  يطلـدـداندة( و أحيدـد)التقنية الجيني ة الحديثة( أودددالحيوي

(DNAأو ) ا  مـن كـائن حـىنتقـ  لفراتى الموروثات المختارع باإلة حيث يسمددديدة الوراثددداددالهن 

أو الشـتالت تنـتج  يالمختلفـة وهـذه البـذور أو التقـاو ات ذات األصـو دددالى آخر و أيضا  ما بين الكائن

للنــوأ أو المــاتع الوراثيــة  ات صــفات خاصــة ناتجــة عــن الت ييــر فــىعنــد زراعتهــا أصــنافا  و أنواعــا  ذ

/ من الماتع الوراثية وغالبا  تكـون هـذه الصـفات بهـد  يددالصنف بإضافة أو ازالة الكرومواومات ف

 الرائحة. منتج أو ت يير اللون أو الطعم أوزياتع التسويق لل
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 : الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروع السمكية . السلطة المختصة

خارجيـا  أو اإلعـالن أو ا  دالت للتوزيـا والتـداو  محليـدـدالشت أو ياودددعرض البذور أو التق : التسويق

 اتيرات.نها ل رض البيا أو التصدير أو اإلع

 يسبو المرض عامل ئنات النباتية أو الحيوانية أو أىمن الكا أى نوأ أو االلة أو نمط حيوى:  اآلفة

ــــ األذىو أ ــــداتات أو المنتجــــات النباتيدللنب ــــات و كالحشــــرات ة دد ــــدلبكتريواالفطري ــــدا و الفيرواد ات د

 القواقا و القوارض .والعناكو ات والنيماتوتا وداروااألكو

 والشتالت كليا  أو جزئيا  . يتعبأ فيه البذور والتقاو يالذ يالوعاا الحاو : العبوع

و الــذى تتــوفر فيــه  التقــاوىو تجهيــز وغربلــة البــذور ودات دــده اعدم فيــدــد: المكــان الــذى يت المحطــات

  لبيئية و الصحية المطلوبة .الشروط ا

ز نظـام دـدوتعزي ردـدتوفيتفاقيـة توليـة تـنل علـى هـى ا:  (UPOVتفاقية األصنا  النباتية الجديدع )ا

 اتنباط أصنا  جديدع من النبات.ة لمربين النبات وذلك لتشجيا اددريدددكة الفددة الملكيددفعا  لحماي

 ىدـدالت يرددـدر الخضدـداثداتع التكدـدذور أو مدـدن البعـارع ددـدعب ىدـده:  )مـا قبـل األاـا ( بـذور المربـى

ــدتنت ــدوااطددج بد ــدلمربر دة أو تحــا اإلشــرا  المباشــد ــدات المســئو  النب ىد ــأو د ــة النب ات دمحطــة تربي

ها مــن دــدالحصــو  علي تم يــ البــذور أو األجــزاا الخضــرية التــى ىوهــف اــتنباط الصــنالمســئولة عــن ا

 لديها أعلى الصفات الوراثية المميزع لها .  ونددى للصنف و تكدددالنواع األول تعتبرو اتددى النبدمرب

بـذور األاـا  بالتركيـو  تفظتنتج مباشرع من بذور المربى و يجو أن تح ىدالبذور الت ىدده:  بذور األاا 

 ا  هـذه الخطـوع بوااـطة ممثلـين لمحطـةددـدى انتددرا  علددو النقاوع الوراثية للصنف و يكون اإلش الوراثى

 مصدر البذور المعتمدع اما مباشرع أو عن طريق البذور المسجلة . النباتات و بذور األاا  هى يةترب

رى و يجـو أن ددذور مسجلدة أخدددا  أو من بددة من بذور األاددالبذور الناتج ىدده:  البذور المسجلة

 نتا  البذور المعتمدع .اوع الوراثية للصنف يكون مناابا  إلدددوى من النقددذور بمستددذه البددتحتفظ ه
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دع دـدذور معتمدـدالبذور الناتجة من بذور األاـا  أو مـن بـذور مسـجلة أو مـن ب هى:  البذور المعتمدع

 .ها السلطة المختصة بذور بدرجة النقاوع الوراثية التى تقبلذه الدرى ، و يجو أن تحتفظ هددأخ

ــذور اإلنطــال  ــ ب ــن محطــات التج ــ: البــذور الناتجــة م ــدات ارب و البح ــة  والدشرك ــز التعبئ وث و مراك

 خالية من األمراض .ومتجانسة و مدطابدقة لدلصدندف الدمصدرح بده تكونالخاصة و

 .يالتقاوواكثددار البذور تددا  ودددنإيقوم ب الذى يارددعتبى أو اإلددو الشخل الطبيعدده:  نتِجالم  

ا  مـن مواضـا مختلفـة بحيـث دـدعشوائية أو الشحنة تؤخذ دد: كميات تتنااو ما حجم اإلراالي العينات

 تكون ممثلة للشحنة أو اإلراالية إلجراا الفحوصات عليها.

دتع كنقطــة تخــو  وخــرو  دة المحــدــددوت البريداط الحــدــدة ونقدة والجويــدئ البحريــد: الموانــ المنافــذ

 .للشحنات )اإلرااليات(

ر ونشـر دددـدذور ويقـوم بتطويالبـ الـذي يفحـل: هـو اإلتحـات  (ISTA)اإلتحات الدولى لفحل البـذور 

 . البذوراختبار ى مجا  دددموحدع فاجرااات 

ر دالت محدتع الـوزن أو العـدت خاضـعة لتدابيـددأو الشت ية البذور أو التقاوددكمي : الشحنة )اإلراالية(

 .ة بشهاتع صحة نباتية ددة تنقل من بلد الى آخر ومصحوبددالصحة النباتي

 يريـة أو الثمريـة صـفات الصـنف األصـلتخـالف صـفاتها الخضـرية أو الزه: كل نبتة  النباتات ال ريبة

  ئ عن عوامل وراثية أو طفرات.ددختال  ناشذا اإلددون هددوقد يك

البذور أو  ىددالتداو  ف ار أودرض اإلتجددان معد ل ددمك زن أو معرض أو أىددمحل أو مخ:  محل البيا

 طة المختصة وفقا  للشروط المنصوص عليها .الت و المرخل له من السلددأو الشت ياوددالتق

أو المـوات ة دـدات أو المنتجـات النباتيداتـددلنبتصدر لتوضي  أن شحنة ا شهاتع : شهاتع الصحة النباتية

 .وارتات دالخاصة بال ات الصحة النباتية ددشتراطا تطابق  دددالخاضعة للوائ

  تمثل نباتا  يتم الحصو  عليه من و  تنتمى الى الجيل األو البذور التى هى:  البذور الهجين

 تهجين طرازين حيويين مختلفين أو أكثر للنوأ ذاته .
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َطور أو المستنبط لصنف جديد و يحـق لـه  الحق القانونى:  متيازحق اإل تسـجيله مباشـرع الممنوح للم 

 اتع من حق الملكية الفكرية وفق النظام المتبا لذلك .ددداتفأو عبر وكيله و اإل

 تبر المعتمد التابا للسلطة المختصة.: المخ ر الرامىالمختب

ا  ددــدتحت ىوالتــ  CITESايتسا إلتفاقيــة الســضــات التــى تخالنبــدات : نقراضالنباتــات المهــدتع بــاإل

ار دــدلتنظــيم اإلتجأ دــدر الــى شــهاتات معتمــدع مــن بلــد المنشددــدى آخنتقالهــا مــن بلــد الــاا تــداولها وادــدأثن

تفاقيـــة إل منشـــأها طبقـــا   فـــى يوأ البيولـــوجدـــدى التندـــدة علدـــدددا والمحافظراضهدـــدنقا  إلدددـــدمنعها ددـــدفي

 سايتس.ال

ا فيهـا تون تـدخل مـن ئأنشـ ات التـى تنمـو فـى البيئـة التـىداتـدى النبدـده :) البريـة ( النباتـات الفطريـة

 القارع أو الدولة أو المنطقة. النباتات أصلية فى ان، وتكونداإلنس

 ( الفصل الثانى )
 اصات السلطة املختصةاختص

 (2مادة )
 التالية :السلطة المختصة بالمهام  تختل

 الدولة . و الشتالت فى يالتنمية إلنتا  البذور و التقاو وضا خطط و برامج .1

وتحديد الضوابط و تصنيفها و تعقيمها و تعبئتها و تسويقها  يرقابة على اعدات البذور و التقاوال .2

 .تيشوالتفوالشروط الخاصة بالرقابة 

 و الشتالت .ي المناابة إلنتا  البذور و التقاووضا األااليو العلمية  .3

 .المسموح بها و تحديد مواصفات فئات اإلكثار  يأنواأ و أصنا  البذور و التقاوتحديد  .4

 اجازتهاو ماا المحاصيل الزراعية و األصنا وضا األاس و الشروط المتعلقة بتسجيل أا .5

 .الخاصة بذلك حتفاظ بالسجالت واإل رااات و البيانات الالزمة لذلكو تحديد اإلج وال اا تسجيلها

 تحديد أنواأ اآلفات الضارع و طر  مكافحتها ووضا الضوابط بشأنها ما الجهات المسئولة . .6
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 و الشتالت . يفى البذور و التقاو ضوابط ونظم تداو  وضا .7

 .)النظام ( وهذه الالئحة  قانونتحديد الضوابط المتعلقة بالرقابة و التفتيش لمراقبة أحكام ال .8

     للتداو .  يوالتقاولة وتجهيز واعدات البذور مواصفات محطات غربتحديد شروط و .9

 تحديد مواصفات العالمات الواجو وضعها على الشتالت . .10

 . والشتالت يتسجيل البذور والتقاووضا األاس والشروط المتعلقة ب .11

 لهذه الالئحة.من عمليات التداو  غير المطابقة  وقف أى .12

ة أو دوالشتالت لمدع مؤقت يوأ أو صنف من البذور والتقاودر أى نرات أو تصديدداتيحظر ا .13

 . ةددتائم

 بيا زهور محالتو  والمشاتل النباتية ة األنسجةددددرات زراعدالمراقبة و التفتيش على مختب .14

  الزينة ونباتات القطف

 ( الفصل الثالث )
 التسجيل وإجراءاته

 (3مادة )
ــدتسل ترطشــي - دروط واألاــس وفقــا  للشــ أن يقــدم الطلــو صــنف مــن أصــنا  المحاصــيل جيل أىدد

  الضوابط التى تضعها السلطة المختصةو

 (4مادة )
 والتعاون الزراعى والشتالت يجلنة تسجيل البذور والتقاو

 تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة تختل بما يلي :

 لقة بتنظيم انتا  البذور والتقاوىالعامة المتعقتراح النظم ووضا واقرار السيااة ا -1

 والشتالت.
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 صدار اذن أو تصري  باإلنتا  والتداو  للبذور والتقاوي والشتالت .ا -2

 بحث موضوعات تتعلقلأو مؤقتة  فنية متخصصة بصفة تائمةتشكيل فر  عمل  -3

 بإختصاصات اللجنة 

 تالت المعدع للبيا.صدار المواصفات الواجو توافرها في البذور والتقاوي والشا -4

 المجا هذا  والشتالت ورفا كفااع العاملين فى يا  البذور والتقاوددى مجا  انتددالتخطيط ف -5

 .والتنسيق ما الجهات المعنية فى هذا الشأن

 يالتقاوطط وبرامج التنمية إلنتا  ووضا خ من التقاوى يالقطاأ الزراعات دداجددحتيحصر ا -6

 واعداتها واجازتها.

بإنتاجها  لشتالت واصدار اإلذن أو التصري تسجيل البذور والتقاوي واوضا شروط   -7

 وتداولها وااتيراتها .

 .للبذور والتقاوي والشتالت تحديد مقابل الفحل الظاهري والمخبري  -8

تشكيل لجان فرعية بالتفتيش على معارض ومحالت ومخازن بيا البذور والتقاوي والشتالت  -9

هار ومحطات ال ربلة وانتا  التقاوي ومختبرات زراعة وكذلك المشاتل ومحالت بيا األز

األنسجة للتأكد من التزامها بالشروط المطلوبة وتنفيذ التعليمات الصاترع وتعرض تقارير 

 اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية إلتخاذ ما تراه .

 ( 5مادة ) 
جتماأ شترط لصحة اإلرئيس ويوكلما تعا الحاجة بناا  على تعوع الأجتماعات اللجنة تورية تكون ا

 حضور األغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

ــة أصــوو ــد التســاوى يــرج  الجانــو الــذىتصــدر القــرارات بأغلبي ــه  ات األعضــاا الحاضــرين وعن في

 .السلطة المختصة عتماتها من رئيس بر قرارات اللجنة نافذع اال بعد االرئيس وال تعت
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 ( 6مادة ) 
 : تنظيم اجرااات التسجيل وتختل بما يليلشكل لجنة فرعية ت

 .تسجيل األصنددا  الجديدددع للمحاصيل المختلفددة التدى تما اجازتددها  .1

و الشتالت من حيث النوأ  يتدوين المعلومات الخاصة بالبذور و التقاولعمل اجالت  .2

 الزراعية . النقاوع و اإلنبات و المعاملة و األصل لمختلف أنواأ المحاصيلو

 و الشتالت . ياجالت خاصة بتصدير و ااتيرات البذور و التقاو انشاا .3

 ترااة وفحل اذن ااتيرات البذور والتقاوي والشتالت . .4

 .السلطة المختصة اصدار شهاتع مطابقة لمواصفات  .5

 ال ربلة .و  مزارأ اإلنتا  و محطات اإلعدات  ازن ودددار تراخيل المعارض و المخدداص .6

 ( 7 مادة )
 يلى : ويختل بمافحل و التفتيش ليشكل فريق ل

 احو عينات الفحل . .1

 داو  البذور و التقاوى و الشتالت .ددا  و تددة إلنتددرا  و المتابعة و التفتيش و المراقبدداإلش .2

 أو شتالت غير مطابقة للمواصفات . يضبط أى بذور أو تقاو .3

 لة و التعبئة .التفتيش على مزارأ و حقو  اإلنتا  و محطات ال رب .4

 يالتقاوات واألورا  المتعلقة بالبذور وطلو المستندالتفتيش على المعارض والمخازن و .5

 مستندات الشحن .والشتالت و

 صالحة للزراعة .الو الشتالت غير  يالبذور أو التقاواصدار التوصيات بشأن اعاتع  .6
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دى ددف رعددلوارتع أو العابالت ادددو الشت ياوددقمعالجة البذور و التتقديم التوصيات بشأن  .7

ألحكام القانون )نظام( أراض الدولة و السماح بدخولها أو رفضها و اتالفها اذا كانا مخالفة 

 . وهذه الالئحة

 قة البيانات اإلاتداللية و العبوات .فحل بطا .8

 ( الفصل الرابع )
 والشتالت يإنتاج وإكثار البذور والتقاو

 (8مادة )
 : ما يليو الشتالت  يالتقاو لبذور ومزارأ انتا  ا يشترط في

عة بأصنا  أخرى من المزرومثيالتها  وبين يمزارأ انتا  البذور و التقاو بينمسافات  وجوت .1

 ( .2نفس المحصو  وفقا  للجدو  رقم )

 . لذات المحصو العام السابق  م األرض التى زرعا فىااتخدعدم ا .2

 .غير معتمدع  يبذور أو تقاوعدم زراعة   .3

نها و بين صنف يحدث بي الحشائش الضارع أو النباتات التى ن األرض خالية منأن تكو .4

 تلقي  . أى المزروأالمحصو  

و أ الحشرات وأارع ددالنباتات الضمن الحشائش أو  خالية الطر  الحقليةو أن تكون قنوات الرى .5

 و الفيرواية .أو البكتيرية أمسببات األمراض الفطرية 

 األجزاا الخضرية من أمهات اليمة ومعتمدع . أن تكون مصدر الطعوم أو .6

 
 (9مادة )
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تحدت السلطة و خطوع فئة من فئات البذوركل  يتم اكثار البذور فى خطوات متتالية بحيث تنتج فى

بذور اإلنطال  وبذور المربى وبذور  في المواصفات الواجو توافرهاو طر  اإلنتا  ختصةالم

 تمدع .األاا  والبذور المسجلة والبذور المع

 ( 10مادة ) 
الشــتالت  وأ يتقــاوا  فئــة أو فئــات مــن البــذور أو الشــخاص الحاصــلين علــى الموافقــة بإنتــيجــوز لأ

وأن تكـون سـلطة المختصـة موافقـة الى، بشـرط اـتئجار مـزارأ مـن جهـات أخـرانتاجها عن طريـق ا

 وأن تكون تحا اشرا  السلطة المختصة.المطلوبة شروط ال المزرعة مستوفاه

 (11) مادة
 : أن يتقيد بالشروط التالية يمن يحصل على موافقة إلنتا  تقاو يجو على كل

 يذات الموام الزراع حقل الواحد فىال أكثر من صنف من المحصو  الواحد فىعدم انتا   -1

فيصرح بزراعة اآلباا  ن  ج  تست ل فيها ظاهرع انتا  اله   التى محاصيلوذلك فيما عدا حقو  ال

 :التاليةللشروط  طبقا   ي  التقاوالمستخدمة فى انتا

 

كل من السالالت النقية والهجن الفرتية  يأال تقل مسافة العز  فى حالة انتا  تقاو -أ

 م.300عن والزوجية من جميا الجهات 

ة وبين الحقو  المجاورع المنزرع يعد إلنتا  التقاو  بين الحقل الم  أال تقل مسافة العز -ب

 .يم للتأكد من عدم الخلط الوراث150عن بأصنا  أخرى من ذات المحصو  

بين  يى بها تلقي  ذاتى وال يخشى عليها من الخلط الوراثددى حالة البذور التددف - 

 م.500حوالي صنا  يفضل ترك مسافة العز  األ

سافات مات الالزمة لدحتياطن تتخذ اإليجو أ يددى بها تلقي  خلطدى حالة البذور التدف -ت

 خل أنماط بيوت زجاجية معزولة عن الحشرات.العز  المناابة أو الزراعة تا

 الحديثة. صال  للرى ويفضل ااتخدام طر  الرىمصدر مياه  توافر -2

 مخازن تنطبق عليها شروط التخزين الجيد.توافر  -3

 نتا .ااو ما حجم اإلخصائيين يتنعدت كا  من األتوافر  -4

 من منافذ الطر  المعبدع. يكون الموقا قريبا  أن  -5
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 واآلفات. يالنباتات والتقاو وفحل لدرااة واختبارمعتمدع لية توفير مختبرات معم -6

 بكل تقة. لسلطة المختصةتصدرها ا نفيذ جميا التعليمات التىااللتزام بت -7

 ( 12مادة ) 
بالهيئة  ( الثروع النباتية شئون قطاأ القطاأ الفني )يخضا المشتل لإلشرا  والمراقبة من قبل 

لتعليمات والشروط لومختلف المواقا بدولة الكويا  فى سمكيةلزراعة والثروع الا لشئون العامة

 . الخاصة بالمشاتل

 :وتنقسم المشاتل الى األنواأ التالية 

 فيها الشتالت الخاصة بنباتات الزينة  : وهى المشاتل التى تربى مشاتل عامة -أ

 الطبية والعطرية والخضروات.النباتات و

يها الشتالت الخاصة بالنخيل وباألشجار ف : هى المشاتل التى تربى البستنةمشاتل  -ب

 المثمرع من الفاكهة .

 أنواعها . جية بمختلفالشتددددالت الحرفيها  ى تربىددوهى المشاتل الت ة:يمشاتل حرج - 

مظالت  –صالة عرض وبيا  –مكتو لإلتارع وملحقاته  علىيشتمل المشتل بصفة أاااية ويجو أن 

مستوتأ لحفظ  – يللرشبكة  – المياعخزان  –لزراعة أحواض ل –بيوت محمية  –انتا  الشتالت 

ام واالعليها رقم الترخيل  موقا المشروأ موضحا   علىالفتة  –البذور واألامدع وغيرها 

 . للمشتل يالتجار

 قطاأ شئون الثروع النباتية الىبطلو صاحو المشتل يتقدم  ويشترط للحصو  على الترخيل أن

الترخيل الالزم مرفقا  به البيانات  علىللحصو  الثروع السمكية لزراعة وا لشئون بالهيئة العامة

 الصاترع من السلطة المختصة . لتزام بالتعليماتباإلتعهد أن يو المطلوبة

 ويشترط لمن  الترخيل المذكور توافر الشروط التالية :

عن وبعيدا   أن يكون موقا المشتل مناابا  تاخل المدينة أو خارجها ويسهل الوصو  اليه .1

 .الحدائق المصابة بآفات خطرع 

النباتات المزروعة اضافة الى نظام  يتوافر مصددر مياع صال  لرما أن تكون التربة مالئمة  .2

 .صر  جيد 
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 . (2م2000) تونم 2ال تقل عن  أن .3

 .خالية من آفات التربة الخطيرعة وددة للزراعدة المشتل صالحددون تربددأن تك .4

 ان أمكن لحماية نباتات المشتل. اياجاتعمل رياح مناابة أو  توافر مصدات .5

 فىانتاجها  المطلوبتحديد وايضاح الهد  من انشاا المشتل ونوأ اإلنتا  وكمية الشتالت  .6

 العام.

 .  عمل مخطط للمشتل تحدت عليه المنشآت الخاصة به وحدوته .7

 ىالتجار امواالموقا المشتل بحجم منااو يوض  عليها رقم الترخيل  فىوضا الفتة   .8

 .للمشروأ

 .الشتالت يلرالمتبعة  الرىتحديد طر     .9

أن تحتفظ اتارع المشتل أو أماكن بيا وتداو  الشتالت بسجالت تبين أنواأ وأصنا    .10

ة والمباعة ومصاترها وأاماا المشترين )ان أمكن( للرجوأ اليها عند دددالشتالت المنتج

 . الحاجة لعمل اإلحصااات واالاتبيانات

قبل  نفس الشارأ من فىاألمامية للمشتل بأشجار من النوأ المزروأ زراعة الواجهة  .11

هذه األشجار أو  يره البلدية بشكل منظم ومنسق وأن يتم ددوأ توافق عليدن أىة أو ددالبلدي

 . هتمام بها واظهارها بشكل مالئمواإلات الزينة وصيانتها دالشجيرات أو نبات

 .قل بين أجزائهأن يكون المشتل من الداخل منسق واهل التن .12

 .عما  المشتل زيا  موحدا  يحمل شعار المشتل ييرتدأن  .13

 .ملصقات ومطبوعات المشتل علىللمشتل وشعار يوضا  تجارىام اتحديد  .14

م والنوأ والصنف ددااالن فيها دددالت بالمشتل يبيددجميا الشت ىددعلوضا ملصق ص ير   .15

 .يسيجوطريقة اإلكثار تقليدى أو ن والمصدر وتاريخ الزراعة

 .حالة اليمة خالية من األمراض أو الحشرات أو النيماتوتا فى وهىلتزام ببيا الشتالت اإل .16
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عن موعد الزراعة وأفضل أوقات  يالمشتر)ارشات  يللمشترورع الفنية دددم المشدددتقدي .17

وحصات...  يالزراعة والمكان المنااو لزراعتها ومعامالت الخدمة من تسميد وتقليم ور

 .لخا

المشتل بالبذور أو األجزاا الخضرية فإن لم يكن فيمكن  فىام بزراعة األنواأ المنتجة لتزاإل .18

 السلطة المختصة.ذلك من  علىاتيرات الشتالت بعد أخذ الموافقة ا

رقم  يالزراع الحجر بقانون )نظام(لتزام رات النخيل وأشباه النخيل البد من اإلدداتيإلبالنسبة  .19

 .قرارات المعدلة لهاوال فيذيةوالئحته التن 2009( لسنة 19)

ويشترط في حالة الحصو  على ترخيل إلنشاا مشتل زراعي أن يلتزم حامل هذا الترخيل 

 بالشروط التالية :

على احدى الشهاتات الزراعية أو ذو خبرع فنية  أن يكون القائم على اتارع المشاتل حاصال   .1

بالقرااع  جيدا   الماما   وات وملما  بأعما  المشتل لمدع ال تقل عن خمسة ان لمية وعمليةوع

 5ذات خبرع  والكتابة بإحدى الل تين العربية أو اإلنجليزية اضافة الى عمالة فنية مساعدع

 .انوات على األقل لمزاولة النشاط 

وجوت اجالت يدون فيها أنواأ وأصنا  الشتالت المختلفة وخاصة األصو  والطعوم وطر   .2

خ الزراعة والتطعيم وكيفية اجراا العمليات الزراعية اجراا الطعوم ومصاترها وتواري

ختيار الثقة فى اإلنتا  وتساعد المشترين على اإل ياريخها وغير ذلك من البيانات التى تعطوت

 السليم على أن تحفظ هذه السجالت لمدع ال تقل عن خمس انوات.

 الدولة.   البيئية فىالمشتل على األنواأ واألصنا  التى تتالئم ما الظرويقتصر انتا  أن  .3

امها ونوعها وصنفها او مصدرها كل شتلة معدع للبيا مدون عليها تعليق الفتة مناابة على .4

من هذه م بالبيا ستثنى المشاتل الخاصة التى ال تقواعتها وتاريخ تطعيمها . وتوميعات زر

لبيا لل ير، ما عدم جواز نقل الشتالت أو طرحها ل 16،  15 أرقام الشروط فيما عدا البندين

 ويقتصر انتا  المشتل الخاص على صاحبه.

 .تش يل المشتل فىتطبيق التعليمات الفنية واإلتارية  .5
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 اتخدامهااأن تكون أصو  التطعيم معروفة المصدر ومالئمة لأنواأ واألصنا  المرات  .6

وخالية من اآلفات الزراعية ومعتمدع كطعوم وأن تكون األصو  والطعوم من مصاتر موثوقة 

 .ومصحوبة بشهاتع صحة نباتية وغير معدلة )محورع( وراثيا  

أن تكون الشتالت من األنواأ واألصنا  ذات اإلنتاجية الجيدع ومالئمة للظرو  البيئية  .7

 .المحيطة بها

 .الالزمة لحماية الشتالت من اآلفات الزراعية حتياطاتواإلتخاذ التدابير ا .8

 .لطفرات عند اجراا عملية التفريداتبعات الباترات الضعيفة والشاذع وذات اا .9

 .اا  واحدع وازالة السرطانات واألفرأ الجانبية علىتربية الشتالت . 10   

رات البذور داتيبإفيما يتعلق التنفيذية الئحته و يالزراعالحجر  قاندون )نظام( بأحكامالتقيد . 11   

 ا ما التقيد بجمياددراتهددياتبإون ضمن المسموح ددوزيعها وأن تكدأو ت أوالشتالت يالتقاوأو

 .هذا الشأن فى السلطة المختصةالصاترع عن القرارات المنظمة 

لبيئة المناابة ة األنواأ ددلتزام بزراعاإلها ما ددوأ زراعتددواأ الممنددة األنددالتقيد بعدم زراع. 12   

 .تولة الكويا

ة وأن ددذو خبرع كافي زراعى ينفأو  ىدزراعالمشتل مهند   على الفنىاإلشرا   يتولىأن . 13   

 .اإلنتا  ومساحة المشتل حجمرع ما العمالة الكافية حسو دروأ بصفة مستمدددد بالمشددديتواج

 هذه الماتع . فىالالزمة له المشار لها  ةاألاااي المكونات معظم ىعلالمشتل أن يشتمل . 14   

ة ددالزراعي المشاتلو وثدر اتارع البحاددالمشتل يلزم اخب فى وبائىار مرض دنتشاحالة  فى. 15   

واأ المصابة تحا اشرا  اإلتارع وبطر  دللقيام بإزالة واتال  جميا األن المشتل اشرافيا   االتابا له

 .علمية اليمة

 التىاألماكن  يوفرع وتورية ددها بصفة مستمدالمشتل والتخلل من يددفرك المخلفات دددعدم ت. 16   

 .العامة للبيئة تحدتها البلدية والهيئة
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السلطة الفسيلة يسم  به من قبل  ىدعلعدم بيا فسائل النخيل اال بوجوت طو  رصاص . 17   

 .الحمراا اواة النخيل حشرع يثبا خلوها من المختصة

القطف ونباتات الزينة الداخية وبذور وتقاوى الزينة اال بعد الحصو  على  أزهارال يجوز بيا  -

طلو لمختصة والبلدية ، ويشترط للحصو  على هذا الترخيل تقديم ترخيل بذلك من السلطة ا

 العامة للزراعة والثروع السمكية  قطاأ الثروع النباتية بالهيئةالى االف البيان  محلالترخيل ل

وصورع رخصة تقرير الكشف  للكشف على المحل ويرفا الطلو متضمنا   بدوره يكلف مختصا   يوالذ

 تماته بالموافقة على الطلو أو عدم الموافقة. ختصة إلعالبلدية للجنة الم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : ييلالمعروضة للبيا ما  يبذور والتقاوفى النباتات واليشترط و

 .والنيماتوتا ة جيدع وخالية من اآلفات واألمراضأن تكون نباتات الزينة بحالة بستن -أ

 ات الزراعية.ددة من اآلفدددع خاليددة جيددذات حيوي يون البذور والتقاودددأن تك  -ب

 ة.للنبت المجموأ الخضرى حجمه ما دتنااو حجمبأصيل ي مزروعددة اتدداتددون النبدددأن تك -ج

 ان جوتع وصحة النباتات.دة والتطهير والتعقيم لضمددالنظافة التام -د

 عدم ااتخدام العطور فى رش البذور. -هد 

 المستهلك.ت اإلمتصاص لألوان التى يطلبها ادارعدا عمليدددعدم تلوين األزه -و

 .ان ال تكون في بداية مراحل الذبو  وت يير اللون  -ز

 يأو نوأ التقاوى للمشتر ومصدرها ام النبتةاالزينة بيان  ينباتات وبذور وتقاويشترط عند بيا و

 اتعما  بطاقات مطبوعة لهذه ال اية.البيئية المناابة لنجاحها وذلك بإوتحديد الشروط 

اذا تبين أنها غير صالحة بدون تعويض  يرر اتال  نباتات أو بذور أو تقاورئيس الهيئة أن يقلو

بناا  على تقرير من اتارع البحوث والمشاتل  معالجتها للزراعة أو مصابة بآفات زراعية يصعو

 .الزراعية

 السلطة المختصةلمراقبة  يالزينة الداخلية والبذور والتقاوتخضا محالت بيا األزهار ونباتات و

المحل ترخيل القائمين بالكشف على  السلطة المختصة يوعلى صاحو المحل تسهيل مهمة موظف
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تباأ ى صفة الضبطية القضائية واحاملالسلطة المختصة  يأو تجديد الترخيل وكذلك موظف

 تعليماتهم عند مماراتهم ألعما  الرقابة.

 :على األتوات التالية  األزهارمحل بيا  ويتعين أن يحتوي

 ثالجة ذات بابين زجا  لحفظ الزهور. –ا 

 حوض مياع. -ب

 مكان وأرفف للعرض.   - 

 بنش لتوضيو الزهور وتنسيقها. –ت 

  .قل واكين وشما وخيش م -هد 

 ة أو اراميك أو فخار مصبوغ.دازات واال  وزهريات زجاجيددددأصل وف –و 

 ر بالسلة.اخلف األزه اافنج ل ر  الوروت وخضار لملا – ز

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

 أكيا  بالاتيك للورت المفرت. – ط

 . ية التى تضا  للماا لتؤخر ذبو  زهور القطف لم ذا مواتالددد  ي

 (13مادة )
 : الشتالت المنتجة الشروط والمواصفات التالية فى يشترط

 الحمضيات ) الموال  (: (1

ل بدا التفريا ام وال يق30عن  رتفاأ الطعم عن اط  التربةاال يقل األشجار المطعمة  -1

 ام.30عن من منطقة الطعم 

 .يحد رئيسأن يكون للشتلة اا  وا -2

 ام.1.5عن ام 3بمقدار  لتحام   فو  منطقة اإلال يقل امك الساأ  -3
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ام وأن تكون خالية 30 عن ام وارتفاأ الشتلة35ن ع الطين حو  الجذورأال يقل قطر  -4

 أال يزيد عمر الشتلة عن انتين من تاريخ زراعة البذرع.و من الحشائش

وأال يبدأ التفريا  ام من اط  التربة80 عن لليمون البلدىرتفاأ الشتلة البذرية اأال يقل  -5

 ام من اط  التربة.40 قبل

 أن تكون خالية من اآلفات الزراعية واألمراض الحجرية. -6

 النخيل: (2

 .و تكون الفسيلة مطابقة للصنف المطلوب أن تكون من األصنا  الجيدع -1

ام 35 - 25بين رها دددراوح قطددام ويت35 طو  الفسيلة الى نهاية الليف عن أال يقل -2

 ام . 50و الجذأ عن عموما  ال يقل طو  خشو

 كيلوجرام وأن ال يقل عمرها عن انتين.15 أال يقل وزن الفسيلة عن -3

 من الجروح والحفر. وخاليا   أملسا   أن يكون مكان قطا الفسيلة ص يرا   -4

 قوى أن يكون جريد الفسيلة أخضر والقمة النامية حية وبحالة جيدع ولها مجموأ جذري -5

 منااو.

أو  الحمراا (اواة النخيل حشرع اآلفات الخطيرع مثل )  األمراض و تكون خالية من أن -6

 وغيرها. اآلفات الحجرية

 ال تكون من الرواكيو.أ  -7

 انوات . 5 - 4ال يقل عمر الفسيلة عن أ  -8

 أن تحتوى على مجموأ جذرى منااو . -9

 نة على ون قد تم زراعتها بأرض المشتل بعد فصلها من األم لمدع اددأن يك -10

 األقل .     

 ام الصنف و مصدر الفسائل . أن يرفق بها شهاتع منشأ بها ا -11        

     . يأن تكون خالية من التربة حو  المجموأ الجذر -12        

 واعد الفسائل فى لفافات من الخيش جيد التهوية و يوضا حو  ددددأن تلف ق -13        

 بيتمو  . يالمجموأ الجذر              

 أال تتعرض قواعد الفسائل أثناا النقل للجفا  .     -14        
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 المانجو: (3

 ام.30 منطقة التطعيم عنرتفاأ الشتلة من نهاية اال يقل أ  -1    

 ام. 1.5 ام عن 3 لتحام بمقدارال يقل امك السا  فو  منطقة اإلأ  -2        

أصـل  زراعة البذرع اذا كانا مزروعة فـى نال يزيد عمر الشتلة المطعمة عن انتين مأ  -3

 .فخارية أصل وعن انة ونصف اذا كانا مزروعة فى يةبالاتيك

 ال تكون جذور الشتلة ملتفة على شكل حلقات كبيرع متخشبة .أ  -4

 .ام30×30 كية المستعملة لوضا الشتالت عددنال يقل أبعات األكيا  البالاتيأ  -5

 مراض الحجرية والتشوهات الخضرية.أن تكون الشتالت خالية من اآلفات واأل -6

 ذات الصفات التجارية بالبذرع.يسم  بإكثار األصنا  عديدع األجنة  -7

 المختصة. السلطة قبل أن تكون من األصنا  الجيدع الموصى بها من -8

 العنو: (4

 أن تكون من األصنا  المناابة للمنطقة وخالية من األمراض واآلفات. -1

 نوات.ا 4-3 كون عمر الشتلة ما بينأن ي -2

 .كتو على الصنف بذرى أو غير بذرىأن ي   -3

( مباشـرع  بعـد أخــذ العقـل مـن  األمهـات قبــل ذير )الـتكلسيجـو أن يعمـل لهـا عمليـة التجــ -4

 األصل. زراعتها فى

 التين: (5

 .واآلفات خالية من األمراضأن تكون ة للمنطقة وددار األصنا  المناابدددختييجو ا -1

 تلقي .عند الالحشرات  تحتا  الى األصنا  التى ااتبعاتيفضل  -2

 اتخدام األصل متواطة الحجم للزراعة.يفضل ا -3
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 السدر: (6

 أن تكون الشتالت المطعمة خالية من اآلفات واألمراض الحجرية.  -1

 ام.30 رتفاأ الشتلة من مكان الطعم عنال يقل اأ -2

 حدوت السنتين. أن يكون عمر األصل فى الشتلة فى -3             

 من األصنا  الجيدع.وبل الجهة المختصة أن يكون موصى به من ق -3

 الرمان: (7

 أن تكون الشتلة من األصنا  الجيدع والمناابة للمنطقة. -1

 أن تكون الشتلة خالية من األمراض واآلفات. -2

 انوات. 3-2 أن يكون عمر الشتلة ما بين -3

رتفاعهـا قـل اكون ذات مجمـوأ جـذري جيـد وال يأنواأ أشجار الفاكهة فيجو أن ت ىدددا باقددددأم        

 .بها السلطة المختصةمما تنص  ة من اآلفات الخطيرع وتكون دوخالي ةدم من اط  التربدا40 عن

 الحرجيات: (8

مجمـوأ ولهـا وا  وأحجام منااـبة حسـو طبيعـة النـوأ والصـنف ددون الشتالت ذات أطددأن تك         

 من اآلفات الخطيرع. ةمنااو وخالي ىجذر

 :نباتات الزينة (9

 جمـوأ جـذرىأن تكون الشتالت ذات طو  وحجم مناابين حسو طبيعة النوأ والصنف ولها م          

 جيد وخالية من اآلفات الخطيرع.

 :محاصيل الخضر (10  

السـلطة مـن ناتجة من بـذور جيـدع مـن األنـواأ واألصـنا  الموصـى بهـا  أن تكون الشتالت -1        

 المختصة.
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 ام.25 أال تزيد طو  الشتلة عن -2        

 على أربعة أورا  حقيقية. أن تحتوى -3        

 أن تكون الشتالت متجانسة. -4        

 ال يقل امك السا  عن نصف ام.أ  -5        

 .أن يكون المجموأ الجذرى اليم وقوى -6        

 أن تكون خالية من اآلفات الخطيرع. -7

 :الطبيعى الثيل ) النجيل (( 11  

 رو  غير مفتا.كون الأن ي -1   

 خالى من األعشاب.أن يكون  -2   

 خالى من الحشرات واألمراض والنيماتوتا.أن يكون  -3   

 لونه أخضر طبيعى.أن يكون  -4   

 قصير الوبرع ومقصوص.أن يكون  -5       

 خالى من التربة الطبيعية. أن يكون -6   

 . يتحمل الحرارع والرطوبة أن  -7   

 : البطاطس( 12  

 403 رقــم  البطــاطس المســتورتع أو المنتجــة محليــا  خاضــعة للقــرار يتكــون مواصــفات تقــاو      

 الالزمة لفحصها . اإلجراااتلتقاوى البطاطس والمواصفات القيااية بشأن اعتمات  2005لسنة

 : البذور (13

 ون مخزنة .أن تكون البذور انتا  السنة التى يصدر فيها أمر الشراا وال تك -1               

 أعراضهاواصة األمراض بصفة عامة والفيرو  بصفة خ مسببات خالية منأن تكون  -2

 . مظاهر اصابةوالحشرات أو أى  

 . %85 ال تقل نسبة اإلنبات عنأ  -3               

 .مرفقة بشهاتع منشأ وشهاتع صحة نباتية تثبا خلوها من األمراض والحشرات أن تكون  -4               
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 . اوليفانأن تكون البذور م لفة بأكيا   -5               

 اإلنتا  . ام الصنف وبلد المنشأ وتاريخكجم وموض  عليها ا 1/2وزن العبوع أن يكون  -6       

 : األشجار (14               

 ام .10م ومحيطها عن 1ال يقل طو  الجذأ ) السا  ( عن أ  -1              

خاصة أو  بصفةعامة و فيرواية  ة من أى مظاهر اصابة مرضية بصفةددن خاليوددأن تك -2

 نيماتوتا أو حشرية 

                         أ وشهاتع صحة نباتية يثبا فيها خلوها من  دأ من بلد المنشددأن ترفق بشهاتع منش -3     

 والحشرات .األمراض           

 ام وأن ال تقل نسبة الماتع العضوية  50x50ر دددية بقوارددون مزروعدددأن تك -4     

 . %80)بتمو ( عن           

 معدنى يوض  فيه المنشأ والصنف . Lableأن ترفق كل شجرع بعالمة ترقيم  -5              

 . (12 , 1 , 2ال  األشهر التالية )أن تورت خ -6              

 : شتالت الفراولة (15               

 الجذور خالية من اإلصابة الفطرية والفيرواية والحشرية .أن تكون  -1             

 الشتالت ليس عليها مداتات .أن تكون  -2             

 شتلة . 50ربطة الشتالت ال تزيد عن أم تكون  -3             

 عاتية أو زراعة نسيجية . بطر  تقليدية يحدت مصدر اإلنتا أن  -4             

 : بذور الخضروات الحقلية والهجين (16              

 ن توافق جميا البذور البيانات الالزمة للنوأ والصنف والمصدر ونسبة اإلنتا  .أ -1            

   ،الثقوبصابة ) خالية من اإلصابات الحشرية وآثارها مثل مظاهر اإلأن تكددددون  -2            

 ........الخ( .                  

 حبة عالى .( 100الد ) معامل وزنأن تكون  -3            

 زاا النباتية األخرى والبذور ال ريبة أو ددو واألجدددة من الشوائدددخاليأن تكدددون  -4    

 . %3:1المخالفة للصنف حيث تكون النسبة         

 لجميا األصنا  وتكون البذور ذات   %75 تقل عن ات الدددنسبة اإلنبأن تكدددون  -5    

 عالية من حيث ارعة اإلنبات .حيوية          

 الالزم لمكافحة األمراض . يأن تكون البذور معاملة بالمبيد الفطر -6            
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 : األبصا  (17             

 . أن تكون األبصا  ذات حجم كبير وخارجة من طور السكون -1           

 أن تكون األبصا  خالية من األمراض الفطرية والفيرواية . -2           

 خالية من جذور التنبيا .أن تكون  -3           

  طريق خالية من النيماتوتا أو من المسببات المرضية التى تنتقل عنأن تكدددون  -4   

 التربة .       

 الشحن والتصدير .العبوات مناابة تتحمل أن تكون  -5           

 : البذور الهجين (18            

 . %95ال تقل نسبة اإلنبات عن أ  -1          

 . %95نسبة النقاوع أن تكون  -2          

 العبوات من األلمونيوم أو القصدير .أن تكون  -3          

 ت حسو ماذكر  كافة البيانا مدع الصالحية و يكتو على العبوع تاريخ اإلنتا  وأن  -4  

 الشراا .بأمر                

                                   ا أو أى بلد متخصل مصدر الزهور النسيجية ي فضل من هولندا أو فرنسأن يكون  -5  

 اإلنتا  بصورع جيدع .فى        

 أن يكون المحصو  من انتا  نفس انة الطلو . -6          

 : وبذور الزهور الحقلية الزينة للمحميات زهورر بذو (19           

 . %90ال تقل نسبة اإلنبات عن أ  -1          

 . %90ال تقل نسبة النقاوع عن أ  -2          

 علو من الصا  للخضروات العبوات مناابة من القماش أو ور  القصدير أو -3  

 الحقلية .       

 لو .أن يكون اإلنتا  فى نفس انة الط -4  

 األوبئة المرضية خاصة الفيرواية .  بالنسبة لبذور الخضروات تكون خالية من -5  

 يكتو على العبوع تاريخ اإلنتا  وتوضا كافة البيانات الالزمة للبذور .أن  -6               

 :شتلة ورتع النسر (20           

 م .1ام وال يزيد عن 75ال يقل طولها عن أ  -1          

 جالون . 5أن تكون بقارورع حجمها  -2          
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 بذور ال ريبة أو المخالفة أن تكون خالية من الشوائو واألجزاا النباتية األخرى وال -3  

     للصنف .                        

 وأن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية . -4

 :شتلة عصفور الجنة (21           

 م .1ام وال يزيد عن 75ال يقل طولها أ  -1         

 جالون . 5أن تكون بقارورع حجمها  -2         

 لبذور ال ريبة أو المخالفة أن تكون خالية من الشوائو واألمراض النباتية األخرى وا -3         

 وأن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية .للصنف               

 شتلة . 2بالقارورع عدت أن تكون  -4         

 :النباتات الداخلية (22           

 أن تكون خالية من األمراض واإلصابات الحشرية . -1

 لبذور ال ريبة أو المخالفة ة من الشوائو واألجزاا النباتية األخرى وادون خاليددأن تك -2        

      .للصنف              

 التوريد بتربة تاخلية تاخل قوارير بالاتيكية .أن تكون النباتات عند  -3        

 جالون . 5أن يكون حجم القارورع  -4        

 أن تكون النباتات الداخلية حسو األطوا  التالية . -5

 الطو             وصف النباتات الداخلية                        م 

 ام150ال يقل عن                          Fuealyptus caesia silver princeنباتات تاخلية  1

 ام                   150ال يقل عن                                   Fatsia japonica Variejataنباتات تاخلية  2

 ام150ال يقل عن                                      Ficus binnendiijkii Aliiنباتات تاخلية  3

 ام150ال يقل عن                                                   Ficus deltoideaة نباتات تاخلي 4

 ام100ال يقل عن                                          Ficus mumila (dorte)نباتات تاخلية  5

 ام100عن ال يقل                              Ficus mumila (white sunny)نباتات تاخلية  6

 نباتات مداتع ال تكون كبيرع                    Glechoma hederaeca Variegataنباتات تاخلية  7
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 دددددددددددد                                               Nephrolepis exaltataنباتات تاخلية  8

 ام50ال يقل عن                         Dracaena deremengis compaetaنباتات تاخلية  9

 ام50ال يقل عن       Dracaena deremengis compaeta  Variegata            نباتات تاخلية  10

 ام50ال يقل عن      lenon lime                Dracaena deremengisنباتات تاخلية    11

 ام50ال يقل عن       reflexa (songe of India)          Dracaenaنباتات تاخلية         12

 

 ( الفصل اخلامس )
 لتزامات املنتجإ

 (14)مادة 
و شــتالت المحاصــيل أ ييحصــل علــى الموافقــة إلنتــا  فئــة أو فئــات مــن بــذور أو تقــاوكــل مــن  يلتــزم

 : باآلتي الزراعية

 كورع فـىحقليـة و محاصـيل الخضـر المـذأو الشتالت من المحاصـيل ال يتكون البذور أو التقاوأن  .1

محاصــيل أخــرى تضــا  لهــذا الجــدو  بنــاا علــى  ( الملحــق بهــذه الالئحــة ، أو أى1) الجـدو  رقــم

 توصية من السلطة المختصة .

 أو الشتالت . يمزارأ انتا  البذور أو التقاويستوفى شروط أن  .2

قــا  اإلنتــا  معتمــدا  وف و الشــتالت و فئتهــا ، المســتخدمة فــىأ ييكــون مصــدر البــذور أو التقــاوأن  .3

 يات المطلوبة من السلطة المختصة.للمستو
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 الفصل السادس
 إجراءات الرقابة والتفتيش

 (15)مادة 
علـى عمليـات تـداو  البـذور و  تتولى السلطة المختصة مباشرع أعما  و اجرااات الرقابة و التفتـيش

أو  يذور أو التقـاواإلتجار في البـ من عمليات التداو  أو و الشتالت و لها الحق فى وقف أى يالتقاو

 المحظورع مؤقتا  .و الشتالت غير المطابقة للوائ 

فــى البــذور  أو هــذا المجــا  بأعمــا  الرقابــة و ضــبط عمليــات التــداو   فــى المخــتل المفــتش ويقــوم

 . أو الشتالت يالتقاو

 :  االلتزام بالتالي وعلى المفتش القائم بأعما  الرقابة والتفتيش 

 من األعما  الموكلة اليه. با هويته قبل القيام بأىلتى تثابراز البطاقة ا  -1

 المحاضر الرامية. بصدت مباشرع الرقابة والتفتيش فى عملية أو اجراا اثبات أى -2

 ويختل المفتش بما يلي :

مخالفـة اإلشـتباه بإرتكـاب حـا   الدخو  الى أى مكان بما فى ذلك الشاحنات و الحاويات فى .أ

تفتيش صـاتر مـن ، علـى أن يحصـل علـى أمـر بـال الالئحـة وهـذه ) النظـام ( حكام القانونأل

 حالة المساكن الخاصة . السلطات المختصة فى

التأكد مـن رض التفتيش و أخذ العينات للفحل ومكان من األماكن اآلتية ب  الدخو  فى أى .ب

 :  الالئحةهذه القانون ) النظام ( و لمنصوص عليها فىالتقيد بالشروط و المواصفات ا

 و الشتالت . يمزارأ انتا  البذور و التقاو:  أوال  

 . الالئحة هذه من (20)الماتع  المنصوص عليها فيبلة : محطات اإلعدات و ال ر ثانيا  
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ت ِكبَـا  بشـأنها مخالفـة ألحكـام القـانون يالبحث عن أى بذور أو تقاو .  ( )النظـام أو شتالت أ ر 

حنة ، و أخــذ عينــات دددــدش يــأ أىل ذلــك أن يــأمر بتفرددــدابي يجــوز لــه فــىووهــذه الالئحــة 

 للفحل .

ذلـك مسـتندات  و الشـتالت بمـا فـى ي  المتعلقة بالبـذور و التقـاوطلو المستندات و األورا .ت

 الشحن .

 أو الشتالت غير الصالحة للزراعة . يالتوصية بإباتع البذور أو التقاويجوز للمفتش و

 (16مادة )
ــدتولي ــو الســلطة المختصــة ىدد ــدالمطب موظف ــدو الموان اراتدد ــدخو  ائ و منادد ــذ ال ــدتخف اذ اإلجــرااات د

أو المارع في  والمصدرع منها ع للدولةأو الشتالت الوارت يحل و معالجة البذور أو التقاوالالزمة لف

وهـذه  ()النظـام ألحكـام القـانونالسماح بدخولها الى البالت أو رفضها أو اتالفها اذا كانـا مخالفـة أراضيها و

 . الالئحة

 (17مادة )
  حنات و الحاويات ألخذ العينات للفحل .اتصدر السلطة المختصة الشروط الخاصة بتفريأ الش

 (18مادة )
على مزارأ انتـا  البـذور أو التقـاوي أو  والتفتيش تتولى السلطة المختصة أعما  واجرااات الرقابة

 :تىاتيفاا اآلا يفتيش مزارأ انتا  البذور والتقاوعند طلو تالشتالت ويتيعين 

م بــالتفتيش اــو  تقــو اــطة المنــتج و يقــدم الــى الجهــة التــىبواالمــزارأ يمــأ طلــو تفتــيش هــذه  .1

ثالثـين الزراعـة أو  موعـد ( قبـل يوم 15موعد أقصاه خمسة عشر يوما  ) ( فى)السلطة المختصة

 حا  التأخير ألاباب قهرية . الزراعة فىموعد ( بعد يوم 30يوما  )

( الملحـق بهـذه الالئحـة 3و عدت مراته و ذلك وفق الجدو  رقم ) يحدت المختصون موعد التفتيش .2

 طلو التفتيش . ىعلى أن يكون بناا  على المعلومات الوارتع ف، 

 يتحقق المفتش من المسائل اآلتية :و

 . التقاويدددددذور وا  البددددزارأ انتددختيار ممطابقة كل الشروط المذكورع فى ا .أ
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 اإلكثار و فئتها . دمة فىالمستخ يمصدر البذور و التقاو .ب

 المزرعة لصفات الصنف تحا اإلكثار . ىمطابقة النباتات ف . 

 الكثافة النباتية فى المتر المربا وفقا  لطريقة الزراعة .تحديد  .ت

 ( الملحق بهذه الالئحة.4عدت القرااات مستعينا  فى ذلك بالجدو  رقم )تحديد  -هد 

( 5فـى ذلـك بالنسـو المسـموح بهـا فـى الجـدو  رقـم ) عدت النباتات فى كل قـرااع مسـتعينا  تحديد  .و

 الملحق بهذه الالئحة .

 أخذ القرااات و تسجيلها و تسليم نسخة منها للمنتج . .ز

شــهاتع تفتــيش تسـليم نســخة مـن التقريــر النهــائى الـى المنــتج حــا  اإلنتهـاا منــه و تســتخر  لـه  .ح

 من انتهاا التفتيش . خمسة عشر يوما   (15) خال 

 اذا كانا مساحة النباتات القائمة كالقم  و الذرع تشكل ثلثها .المزرعة ش وال يتم تفتي

مراحــل التفتــيش  فــىأو الشــتالت  يرعتــه إلنتــا  البــذور أو التقــاوعلــى المنــتج عنــد عــدم اجــازع مزو

ازع و كانا اببا  لعدم اإلجـ التى التقرير و المذكورع فىوالمالحظات يزيل جميا المخالفات  األولية أن

 يليه . بل ميعات التفتيش الذىذلك ق

 (19مادة )
ــاوي والشــتالت وأخــذ  ــذور والتق ــداو  الب ــداأ وت ــى المعــارض المعــدع إلي ــدخو  ال ويجــوز للمفــتش ال

 .وهذه الالئحة العينات للفحل واصدار األمر المنااو بشأنها وفقا  ألحكام القانون )النظام(

 ( بعالفصل السا )
 إقامة حمطات اإلعداد و الغربلة

 (20ادة )م
، فيمـا وغربلتهـا و الشـتالت اقامـة محطـات إلعـداتهاأ يو التقـاوأات المتداولة فـى البـذور يجوز للجه

 . وما يدخل في حكمها من مزارأ أو مختبرات اكثار وشتالت النباتات الفطرية يعدا بذور وتقاو
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الشروط اات وباإلجرايجوز للوزير )أو من يفوضه( بالتشاور ما اللجنة أن يصدر اللوائ  المتعلقة و

 . على اقامة المحطات المذكورعالخاصة بالموافقة 

بطلـو ويكـون ذلـك  اللجنـةو تجهيزهـا اال بموافقـة  يمحطـات اعـدات البـذور أو التقـاوجوز اقامة يال و

 ( الملحقين بهذه الالئحة.أ ، ب 7الجدو  رقم ) وفقا  للنموذجين الوارتين فى

 ايلى :ويشترط للحصو  على الموافقة م -

 :خاصة بالتالي تتوفر فى المحطة أجهزع أن  .أ

 . ازالة الشوائو 

 يتدريج البذور أو التقاو . 

 . ) المعاملة بالموات الحافظة و المطهرع ) المبيدات الكيماوية 

 يالتخلل من ال بار و األتربة و مساحيق الموات الحافظة التى تخلط بالبذور و التقاو. 

 التى تم اعداتها . يمكانية الكافية إلاتقبا  البذور أو التقاوتتوفر فى المحطة السعة الأن  .ب

 يحمل المدير المسئو  عن اتارع المحطة مؤهال  زراعيا  مناابا  .أن  . 

 تمن  الموافقدددة على تش يل المحطة بعد ااتيفداا الشروط المذكورع أعاله ، فى البند                     و -2

 رقم )أ( .     

 قبل انتهاا  للجنةهذه الموافقة لمدع انة قابلة للتجدددديد و يقدم طلو التجديد  تسددددرىو -3

 الموافقة بشهرين على األقل .    
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 (21مادة )
 السجالت

والشتالت على أن يكون ذلك  ياإلعدات وال ربلة للبذور والتقاوحتفاظ بالسجالت المتعلقة بيجو اإل

 خمس انوات.لمدع ال تقل عن 

 ( امنثالفصل ال )
 لتزامات املسئول عن حمطة إعداد البذور و التقاوي و جتهيزهاإ

 (22مادة )
 التالية : لتعليماتو تجهيزها با ي  عن محطة اعدات البذور و التقاوالمسئو يلتزم

التجهيز بما وات اإلعدات دم عمليددان تنظيددة لضمددة المختصددتضعها السلط ىددداأ النظم التددداتب .1

 صنا  و السالالت و االمتها .يكفل نقاوع األ

علــى أن يكــون ذلــك لمــدع  يعــدات و النظافــة للبــذور و التقــاوحتفــاظ بالســجالت المتعلقــة باإلاإل .2

 على األقل . خمس انوات

 التى تم اعداتها و تجهيزها فى عبوات لم تستخدم من قبـل ويشـترط فـى ياوتعبئة البذور و التق .3

 : التاليالعبوات 

ــدتكأن  .أ ــدمنااب هــاأوزانون دد ــدة يســهل التعامد ــدتخل معهــا و نقلهــا و د  وتتنااــو مــا الطلــوزينها د

 . المحلى

 .و المسببات المرضية والنيماتوتاضد اآلفات و الحشرات  يتوفر الحماية للبذور و التقاوأن  .ب

 تكون ذات متانة تتحمل التداو  و ظرو  النقل .أن  . 

 . يالتقاووفيها هذه البذور  خزنت ما الظرو  المناخية فى المنطقة التى تتنااوأن  .ت

كمـا ورت  بـالل تين العربيـة واإلنجليزيـة تسجيل كل البيانـات المطلوبـة علـى العبـوات مـن الخـار  -هد 

 م جهة اإلعدات و عنوانها .داانو اددة بجدد( الملحق بهذه الالئح2) مدددرق الملحقي ددف
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جــازع بوااــطة أن تكدــدون المــوات الكيميائيــة المســتعملة فــى معاملــة التقــا - 4 وي مســجلة و م 

 السلطة المختصة وليسا لها أضرار على البذور والتقاوي .

 ( تاسعالفصل ال ) 
 يفحص البذور و التقاو

 (23مادة )
ن عنها اال بعد أن يتم فحصها و اختبارها أو الشتالت أو اإلعال يالتداو  فى البذور أو التقاو ال يجوز

 لسلطة المختصة .تحدتها ا بوااطة جهة اإلختصاص التى

 (24مادة )
 شروط الفحص

 : التاليةيجو أن تستوفى كل اراالية تقدم للفحل و اإلختبار الشروط 

م ددـددو  رقددـدالج و اختبارهـا عـن األوزان المبينـة فـىال يزيد وزن اإلراالية المرات فحصـها أ  .1

المسـتورتع مـن  يوالتقـاومـن ذلـك اراـاليات البـذور ى دـدستثنة و ت  ددـد( الملحق بهـذه الالئح6)

 الخار  .

حالة عـدم تجانسـها ، تقسـم الـى  تكون اإلراالية معبأع فى عبوات اليمة و متجانسة و فىأن  .2

 أكثر من اراالية ، وفقا  لتجانسها .

و رقـم   ام المنـتج و نـوأ المحصـو اتوضا على كل عبوع البيانات الخاصة بها واضحة كأن  .3

ام المبيـد اانا معاملة أو غير معاملة بالمبيدات ما ذكر و ما اذا ك اإلراالية و الوزن الصافى

 حالة المعاملة. والتركيز المستخدم فى

 (25مادة )
 إجراءات الفحص

يسحو المفتش المختل بحضور صاحو اإلراالية المرات فحصها العينات الممثلة لها ، علـى  .1

ــ ــىأن تك ــة ف ــاألوزان المبين ــم ) ون اإلراــالية ب ــا  الال ( الملحــق بهــذه6الجــدو  رق ئحــة ، ووفق

 . (3رقم ) الملحق للضوابط المبينة فى
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تختم اإلراالية بالرصاص ، بخاتم تحا الفحل ، و ذلـك لحـين ظهـور نتيجـة الفحـل ، علـى  .2

 . (1البند رقم ) بعد أخذ العينات المنصوص عليها فىأن يكون هذا 

 ترال العينات الى مركز الفحل مصحوبة بنموذ  السحو . .3

ختبارهــا ، ب ــرض تحديــد صــالحيتها ، بــاإلجرااات و ا يالبــذور و التقــاو تقــوم مراكــز فحــل .4

 : اآلتية

 هذه الالئحة .ب المرفق( 3فى الملحق رقم )ت الفحل وفقا  للضوابط المبينة تجهيز عينا .أ

ــاوع و .ب ــدير نســبة النق ــى الجــدولين رقمــى تق ــة ف ــو  المبين ــد مســتويات القب ( 8( ، )7) تحدي

 الملحقين بهذه الالئحة .

 وين النتائج بنموذ  المختبر و تقرير الفحل .تد . 

الجـداو   فـى( و3المبينـة فـى الملحـق رقـم )إلنبات وفقا  للضـوابط و الشـروط تقدير نسبة ا .ت

حــا  زيــاتع الفــرو  بــين  ( الملحقــة بهــذه الالئحــة . و فــى10)( ، 9( ، )8(   )7أرقــام )

ــى ــررات عل ــى المك ــة ف ــرو  المســموح بهــا و المبين ــم الف ــات اجــراا ( ، ي  10) الجــدو  رق ع

 المختبر . ات واجالتختبار مرع أخرى ، و تسجل النتائج ببطاقاإل

ــد . ــدختباه ــة و التــىد ــى علــى المحاصــيل الزراعي ــاوع الصــنف الطبيع ــن ت ار نق ــذور يمك ــز ب ميي

تقدير نسـبتها المئويـة وة عن الصنف ددو ذلك بفصل البذور ال ريب أصنافها بالفحل المخبرى

 بالوزن .

ــ -و ــ فحــلدم يتدد ــداإلصاب ــدة الحشري ــدة بتقديدة و المرضي ــدد ــذور المصــابة در النسب ــدت للب ة بالع

ف دــدكشة يدــدابة ظاهريــة يمكــن رؤيتهــا بــالعين المجــرتع أو تاخليانــا اصــواا كبالحشــرات اــ

 باألجهزع العلمية المختصة .ها ددعن

ــة  تكتــو التوصــية بكيفيــة المعالجــة فــى .ز ــحال ــاألمراض أو الحشــرات الت يمكــن  ىاإلصــابة ب

 معالجتها.
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فتـرع ال تتجـاوز اليـومين  و ذلك فـىاجرااات الفحل أو اإلختبار بعد اكتما  شهاتع  صدرت .ح

 من اتمامها ، و ترال لطالو الفحل .

توضـا احــدى البطــاقتين و( 3الملحــق رقــم ) تــان معتمــدتان علـى الوجــه المبــين فـىتحـرر بطاق .5

 .بوت الصالحيةحا  ث فىتاخل العبوع و تثبا األخرى خارجها و ذلك 

 لمدع أخرى . ل و ذلك عند تجديد صالحية التقاوىاعاتع الفح .6

ظـر  تعرضـا لهـا أثنـاا  فحصها اذا حدث لها تلف نتيجـة ألى تم ال اا صالحية التقاوى التى .7

 العرض و التخزين و أثبتا نتائج اعاتع الفحل عدم صالحيتها .

تحـا  الموجـوتعم ختـااألزا  فتـ  ياوار عـدم صـالحية التقـختبـاذا ثبا مـن نتيجـة الفحـل و اإل .8

 .ية من قبل وضعا على اإلراال الفحل و التى

 ( عاشرالفصل ال )
 والشتالت ياول يف البذور والتقاوتنظيم التد

 (26مادة )
ال يجوز تداو  البذور  2009لسنة  19ما عدم اإلخال  بأحكام قانون )نظام ( الحجر الزراعي رقم 

 . الحصو  على ترخيل بذلك من السلطة المختصةوالتقاوي والشتالت اال بعد 

 (27مادة)
أو الشـتالت الحصـو  علـى موافقـة  يالتـداو  فـى البـذور أو التقـاو ييجو على كـل شـخل يرغـو فـ

 . وذلك بعد تقديم الطلو الخاص بذلك( 4طبقا  للملحق رقم )بذلك من السلطة المختصة 

 أو السـلطة المختصـة اللجنةتحدتها  يد بالشروط التىأو الشتالت بالتق يتاجر البذور أو التقاويلتزم و

المعـدع  زراعـة نسـيجية ( – وطريقـة اإلكثـار ) تقليديـة والشـتالت يفيما يـرتبط بنـوأ البـذور والتقـاو

 للعرض أو البيا أو التداو  بشكل عام.
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ى البـذور علقـة بالتـداو  فـكل تولة المواصـفات المت ىبالتشاور ما السلطات المختصة ف اللجنةتقرر و

 والشتالت. يوالتقاو

 (28مادة )
اعيـة أو الحـائزين علـى الزر ياألراضـ يعلـى مـالك من هـذه الالئحـة (23أحكام الماتع رقم ) ال تسرى

 .تجاراذا كان ال رض غير اإل والشتالت يلة قيامهم بتوزيا البذور والتقاوحا فى يتلك األراض

 (29مادة )
والشتالت وفقـا  ألحكـام المـوات  يباإلتجار فى البذور والتقاو ختصة الشروط المتعلقةتضا السلطة الم

 ( من هذه الالئحة التنفيذية.23(، )22(، )20أرقام )

 (30مادة )
 والشتالت المرات اإلتجار فيها الشروط اآلتية: ييجو أن تتوفر فى البذور والتقاو .1

  جنةاللابق اجازتها من قبل  من أصنا  المحاصيل الزراعية، التىأن تكون  . 

 والشتالت المعتمدع. يأن تكون من البذور والتقاو 

  (22)الماتع رقم فى الوارتع قد تم تحديدها وفقا  للمستوياتصالحيتها اارية المفعو  وأن تكون 

 . من هذه الالئحة

  عة من الشركة األصلية علـى العبـوععتمات( مطبوتكون بطاقة  البيانات اإلاتداللية )بطاقة اإلأن 

ام المحصو  ، الصنف ، تـاريخ اإلنتـا  ، ترجـة ن ملصقات، و يكون موضحا  عليها اونفسها بد

اـم الجهـة المنتجـة مبينـا  اذا كانـا نبات ، تاريخ انتهـاا الصـالحية ، الطبيعية ، نسبة اإلالنقاوع ا

معاملــة بالمبيــدات أم ال ، فــإذا كانــا المبيــدات اــامة ، فتوضــا عالمــة التحــذير المتعــار  عليهــا 

ال ريبــة وترجــة التخــزين وتحــذير  والمــوات معدلــة وراثيــا  أم الو ، وهــل البــذور م لفــة أم التوليــا  

 طعام أو علف .ك بعدم ااتخدامها

والشتالت الملصقة علـى العبـوات لـذات المحصـو  مـا الصـنف  يتتطابق صور البذور والتقاوأن  .2

 تاخل العبوع.
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 (31مادة )
 ر مستوفيا  للشروط اآلتية :تجايتم فيه اإل يجو أن يكون المكان الذى

 مترا  مربعا .16أن ال تقل مساحته عن  .أ

 والشتالت كاملة ويتم عرضها. ياصة بحفظ و تخزين البذور والتقاوأن تكون التجهيزات الخ .ب

 ات.واأن تكون مسطحات المكان وكذلك األرضية فيه ملساا خالية من الشقو  والنت . 

 آفات. سم  بدخو  ال بار أو أىت أبواب المكان محكمة ال لق و الأن تكون  .ت

 ترجة مئوية . 28ال تزيد ترجة حرارع الجو عن أهد. 

هـذه الالئحـة،  اصـفات المخـازن ، المنصـوص عليهـا فـىبه مخزن ص ير تطبق فيـه مو أن يلحقو. 

تحتـا  الـى   م وذلـك لتخـزين تقـاوى المحاصـيل التـى  10اخلـه عـن ال تزيد ترجة حرارع الجو تو

 ضة كالخضروات والمحاصيل الزيتية.ترجة حرارع منخف

والشـتالت  يو أو ملحقاته اوى البـذور والتقـاوالمكان أو يخزن فيه ، ههذا  ال يجوز أن يعرض فىو

تحــا  ، التــى يالجــارى اعــداتها أو التقــاوختبارهــا أو بق تحديــد صــالحيتها ، بعــد فحصــها وااــ التــى

 الفحل.

ان المخصـل لإلتجـار الموافقـة ، وتعتبـر هـذه من  مقدم الطلو بعـد التحقـق مـن صـالحية المكـي  و

اـبقا معاينتـه مـن  الـذى وملحقاتـه اال علـى المكـان يتسـر الموافقة شخصية لمقـدم الطلـو ، وال

 . جانو اللجنة

 (32مادة )
 : بالتعهدات اآلتية والشتالت يار فى البذور والتقاوددوافقة اإلتجى مديلتزم الشخل الحاصل عل

تبارهـا واعتماتهـا خية من التقاوى اليه ، ولـم يسـبق فحصـها واكم أن يتقدم عند وروت أى .1

فتـرع ال تتجـاوز اـبعة أيـام مـن  ، وذلك فـىختبار الى السلطة المختصة بطلو الفحل واإل

 تاريخ وروتها.
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والشتالت الى مؤثرات  يقاووالتختبار اذا ما تعرضا البذور أن يقوم بإعاتع الفحل و اإل .2

 تتها  أثناا عرضها أو تخزينها.نخفاض جوالى ا يخارجية تؤت

ــذور والتقــاوأن  .3 ــوارتع والمباعــة والجهــة المباعــة  ييحــتفظ بســجل كامــل للب والشــتالت ال

 اليها.

 يلمعلومـات الخاصـة بالبـذور والتقـاويتحمل المسـئولية الكاملـة عـن صـحة البيانـات واأن  .4

 يقدمها للفحل. والشتالت التى

 ( ادي عشرالفصل احل )
 املخازن

 (33مادة )
 :ما يلي  والشتالت يتستخدم فى تخزين البذور والتقاو ييشترط في المخازن الت

 مصممة خصيصا  لهذا ال رض ، بحيث توفر السعة التخزينية الالزمة.أن تكون  .1

  المخازن وتكون ملساا ليس بهـا ذات أرضيات خراانية ترتفا عن اط  األرض خارأن تكون  .2

 شقو  أو نتواات. أى

 تمنــا تخــو  الطيــور والحشــرات وميــاه ذات الوقــا للتهويــة وم لقــة ، و فــى فــذذات مناأن تكــون  .3

األمطــار واألبخــرع ، ويفضــل أن تكــون بهــا مــراوح أو شــفاطات تعمــل علــى تحريــك الهــواا تاخــل 

 المخازن لتهويته.

 آفات. قوارض أو أى، تمنا تخو  ال ال لق لها أبواب محكمةأن تكون  .4

 ات .وان الشقو  والنتالجدران ملساا، خالية مأن تكون  .5

 السقو  مزتوجة أو معزولة بعاز  للحرارع .أن تكون  .6

 واائل أمان للسالمة و مكافحة الحرائق .فيها  توفريأن  .7
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والشـتالت علـى مناضـد مـن الخشـو ، تمنـا تسـرب الرطوبـة مـن  ييتم تخزين البـذور والتقـاوأن  .8

 األرض والجدران للعبوات.

 والرش ضد الحشرات بصورع منتظمة ، على أن يتم ذلك توريا .أن تتم عمليات النظافة والتبخير  .9

مـن المحاصـيل ،  وغيرهـا الخضـر والحبـوب الزيتيـة يأن تراعى ، فى حالة تخزين بـذور وتقـاو. 10

 اآلتية :حتياطات اإلاتع نسبة الرطوبة درارع وزيدددلحة اددر بارتفاأ ترجددأثددتت ىدالت

 طوبة الجوية .متصاص الرنعة إلتعبئتها في عبوات ما .أ

وتخفـيض الرطوبـة النسـبية  ترجات مئوية10أن يتم تخفيض ترجة حرارع المخازن الى أقل من  .ب

اـتخدام ، امـا بإاـتخدام أجهـزع خاصـة بـذلك  أو ا %10  تتجـاوزبحيـث ال للجو، تاخل المخـازن

 الموات الكيميائية.

 تخزين أية منتجات نباتية أخرى. عدم ااتخدام المخزن فى . 

 (34مادة )

وهــذه  )النظــام( أحكــام القــانون مســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا فــى مخــازن يــتم التخــزين فــى

 :( على حدع فى )مجموعة ( lot)  زين لكل لوط، ويكون التخ الالئحة

 أكوام اائبة معاملة بالمبيدات أو غير معاملة. .أ

هـذه  و  ترجـة الحـرارع ونسـبة الرطوبـة فـىصواما خشبية أو معدنيـة ، مـا مراعـاع ظـر .ب

 الصواما الالزمة للحفاظ على جوتع المخزون.

 .  أو براميل جواالت أو أكيا  .ج
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 عشر ( ثاني) الفصل ال
 ستريادالتصدير واإل
 (35مادة )

أو الشتالت ما لم يتم الحصو  على الموافقـة بـذلك مـن  يأو ااتيرات البذور أو التقاو /ال يجوز تصدير و

 .ة المختصة السلط

 الموافقـة علـىويتم ذلك بعـد  .اتيفاا اجرااات الحجر الزراعى الدولى والداخلىاويحظر تخولها اال بعد 

 وارفا  الشهاتات الالزمة معه .  اتيراتالتصدير واإل طلو

 البذور والتقاوي والشتالت األحكام التالية : تصدير وأ ويشترط عند ااتيرات

في هـذه المنصوص عليها  المعتمدع أو المستوفية للشروط والمواصفات،الدرجة  منالبذور  أن تكون -1

 الالئحة والمستخرجة لها شهاتات تثبا ذلك .

عتبارهــا عينــات ( الكميــات التــي يــتم تصــديرها أو ااــتيراتها بإ1تســتثنى مــن أحكــام البنــد رقــم )و

 افقتهــا علـــىألغــراض علميــة أو إلكثـــار أصــنا  اـــبق أن أجازتهــا الســـلطة المختصــة ، بشـــرط مو

 اتيراتها من حيث النوأ والكمية.تصديرها أو ا

تحــدتها  بيانــات الراــمية الخاصــة بــذلك والتــىاــتيرات الن البطاقــة المتعلقــة بالتصــدير واإلأن تتضــم -2

 السلطة المختصة.

 السجل المعد لذلك. اإلاتيرات فىتحفظ السجالت الخاصة بالتصدير وأن  -3

البحـوث ب ـرض  راكزدـدأو الشدتالت الخاصـدة بالجامعـدات وم يداوذور أو التقدرات البدديسم  بإاتيأن  -4

 .تداولها بالسو  المحلىعلى أن تتخذ هذه الجهات اإلجرااات الكفيلة بعدم  البحث العلمدى

أو الشــتالت المســتورتع ب ــرض اعــاتع تصــديرها شــريطة عــدم  ييســم  بــدخو  البــذور أو التقــاوأن  -5

ويجـوز بعـد  والـدو  األخـرى لس التعـاون لـدو  الخلـيج العربيـةتعديها منافذ تولة الكويا أو تو  مج

نقـل الشـحنة )اإلراـالية(  يما الطات الجمـارك والحجـر الزراعـ حتياطات الالزمة بالتنسيقاتخاذ اإل
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الشهاتع الزراعية ، شهاتع النقاوع واإلنبات صـاترع مـن  ذ الى آخر بقصد اعاتع التصدير وهىمن منف

(ISTA )ت التـــى تعمــل بـــنفس أاـــس احــد المختبـــراأو أ( ختبــاراتISTA وشـــهاتع المنشـــأ، أمـــا )

 المنشأ.و شهاتع  بالشهاتات الصحية الزراعية يتفالشتالت فيك

 مه دددــدمــن تقدي أربعــة عشــر يومــا   (14) ال  أاــبوعينددــدالطلــو خ ىدة فــدــدة المختصددــدتبــا السلطأن  -6

 واخطار صاحو الطلو بما تم بشأنه.

 و منصوص باللوائ .دددر بما هدداذا لزم األموم ددجميا الرا أن تدفا -7

ى تولة الكويـا الشـهاتات الالزمـة معتمـدع ددأو الشتدالت المستدورتع ال يأن تصحو البذور أو التقداو -8

 من جهات رامية وفق ما تحدته هذه اللوائ .

ات دــداإلمكانوالشــتالت وتتــوفر لديــه  يار وتــداو  البــذور والتقــاودــدا  واكثدــدوز لكــل مــن يقــوم بإنتدــديجو

على  بناا   ةيضبط الجوتع الداخلب رض  يمخبريدة للبذور أو التقاوة بإجدراا التحاليل الدددة والماليددالفني

 مصاتقة الوزارع أو السلطة المختصة .

المختصـة أو الخاصـة القائمـة بإنتـا  البـذور والتقـاوي والشـتالت عنـد صـدور  الحكوميـة ويحق للجهات

تنشأ بعـد صـدورها القيـام بـإجراا التحاليـل علـى منتجاتهـا أو التـي تنتجهـا بوااـطة هذه الالئحة أو التي 

 . وهذه الالئحةقانون )نظام( الالتعاقد ما ال ير وذلك تحا مسئوليتها وطبقا  ألحكام 

 ويحظر عند ااتيرات أو تصدير البذور والتقاوي والشتالت األحكام التالية :

مســتورتع اال بعــد ااــتيفاا اجــرااات الحجــر الزراعــي حســو مــا تخــو  البــذور والتقــاوي والشــتالت ال -1

 . 2009( لسنة 19ينل عليه قانون الحجر الزراعي رقم )

ااتيرات أو تصدير أي نوأ  أو صنف من البذور والتقـاوي والشـتالت لمـدع مؤقتـة أو تائمـة حسـو مـا  -2

ئـم لالاـتيرات والتصـدير ، تقتضيه المصلحة العامة ، كما تحدت السلطة المختصة الوقا والمواـم المال

وحقو  التجارب الزراعية ألغـراض البحـث العلمـي  السلطة المختصةولها أن تستثني من ذلك مزارأ 

 والدرااات وكذلك المؤاسات العلمية البحثية .
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ااتيرات البذور أو التقاوي اذا مضى على انتاجها أكثر من اتة أشهر حين وصولها الى مركز الدخو   -3

 . بدولة الكويا

التصر  بالبذور أو التقاوي أو الشتالت المستورتع اال بعد فحصها وتقرير صالحيتها من قبل السلطة  -4

 المختصة .

 عشر ( لث) الفصل الثا
 والشتالت يواجبات مستورد البذور والتقاو

 (36مادة )
ــاو ــى مســتورت البــذور والتق ــى  يعل ــارك أن يحصــل عل ــى الجم ــد وصــو  اإلراــالية ال والشــتالت عن

ة مـا ابـراز الشـهاتات صري  بدخو  اإلراالية واخطار السلطة المختصة بتـاريخ وصـو  اإلراـاليالت

 تبين صالحيتها وفقا  لمستويات المواصفات الدولية. الالزمة التى

ختبـار، ن اإلراـالية وتقـديمها للفحـل و اإلاـحو العينـات مـاـرعة علـى السـلطة المختصـة  ويتعين

 خال  يومين من تاريخ اإلخطار.

 (37مادة )
المـاتع  مسـتوفية للشـروط المنصـوص عليهـا فـى مخـازن بتخزين التقاوى فى  يمستورت التقاو يقوم

يعهـا ، ويكـون المسـتورت حتـى ال يحـدث لهـا تـدهور، الـى حـين اكمـا  توز من هذه الالئحـة (31)رقم 

 قبل توزيعها. يمسئوال  فى هذه الحالة عن صالحية التقاو

 (38مادة )
ات الخاصـة بأصـنا  البـذور والتقـاوى ورت أن يحتفظ بسجل يدون فيه كافـة المعلومـيجو على المست

 اتيراتها .والشتالت التى قام بإ

 ( 39مـــادة ) 
كـام نطـا  أح الـذين يـدخل نشـاطهم أو جـزا منـه فـى تولـة الكويـا ىعلى األشخاص القائمين حاليا  فـ

وذلـك  امـوالقـرارات المنفـذع له امـألحكامه ا  أوضـاعهم وفقـ يعـدلواأن  وهذه الالئحة نظام( القانون )ال

 . الالئحةبهذه هور من تاريخ العمل ش ( اتة6)خال  



39 

 

 (40مادة )
 يحظر ااتيرات وزراعة وتداو  الفئات التالية :

بـذور أو شـتالت  خدرع  أو السـامة  أو المخلوطـة بـأى نسـبة مـا أىبذور وشتالت النباتات  الم:  أوال  

 أخرى تطرأ عليه . توأى تعديال( 15)جدو  رقم الب الوارتع

را  بالصـحة تحـدث ضـر واا كانـا اـامة و/ أو مخـدرع و التـىبـذور نباتـات أو أجـزاا منهـا اـ ثانيا  : 

 صورع من صورها أو مشتقاتها أو أجزائها. يالعامة أو البيئة أو ااتيرات أ

 ويستثنى من هذا الحظر :

 . أليا  ايقان نبات القنو الهندى -أ

 المحمصة أو المعالجة بطريقة تكفل عدم انباتها . لقنو الهندىبذور ا -ب   

 بذور الخشخاش المحمصة أو المعالجة بطريقة تكفل عدم انباتها. -    

لشــروط والمواصــفات أو الشــتالت المحــورع وراثيــا  ، مــا لــم تكــن خاضــعة ل يالبــذور أو التقــاو ثالثــا  :

 العربية.    التعاون لدو  الخليجتو  مجلس  المتفق عليها فى

ب رض  التي يتم قطفها أو اكثارها أو انتاجها أو تداولها بذور وشتالت النباتات الفطرية رابعا  :

والمعاهدع الدولية للموارت الوراثية النباتية  يإلتفاقية التنوأ البيولوج اإلتجار والتصدير وفقا  

 فقط. ييستثنى من ذلك أغراض البحث العلمولأغذية والزراعة ، 

زهور القطف و األنواأ النباتية الناترع و شبه الناترع التى تحتا  عمليات تداولها من بلد  امسا  :خ

الى آخر الى شهاتات معتمدع من تولة المنشأ منعا  إلنقراضها أو احداث خلل بيئى فى منشئها يؤثر 

 على اتزان التنوأ البيولوجى .

 ( 41مادة ) 
بقرار  وهذه الالئحة )النظام( ات التى تقدم وفقا  ألحكام القانونددالخدمب اأددداإلنتف دت مقابلددديح

 .يصدر من رئيس السلطة المختصة
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 (42مادة )

 التظلم
أن  وهـذه الالئحـة قـانون )النظـام(الحكـام اترع وفقـا  ألدـدرارات الصددـدالقرر من دددوز لكل من يتضددديج

 :التالية يرفا تظلمه للوزير المختل وفقا  لإلجرااات 

بالمراقبة والتفتيش أو الفحل والتحليـل علـى  أوال  : بالنسبة للقرارات الصاترع عن الجهة المختصة

البذور والتقاوي والشتالت أو أنشطتها المختلفـة )معـرض ومحـالت بيـا البـذور والتقـاوي والشـتالت 

راعيـة ومحالت الزهور ومحطات ال ربلة والفحل ووحـدات تكنولوجيـا صـحة البـذور والشـركات الز

زراعــة األنســجة النباتيــة العامــة والخاصــة وأمــاكن اإلنتــا  والمخــازن وشــركات تنســيق  ومختبــرات

 الحدائق( .

خمسـة عشـر  (15التظلم من نتيجة الفحل أو التفتيش خال  مـدع ال تتجـاوز ) لصاحو الشأن يكونو

تفتـيش نهائيـة علـى أن الفحـل أو التيجة التحليـل أومن تاريخ ابالغه وعلمه بها واال اعتبرت ن يوما  

 يرفق المتظلم شهاتع التحليل أو الفحل والعينة المحفوظة لديه .

مــن  خمســة عشــر يومــا   (15) المختصــة الــرت علــى الــتظلم خــال  مــدع ال تجــاوز ويتعــين علــى الســلطة

 تاريخ تقديم التظلم .

لتقــديم مــا  اــتين يو( 60 ) ثانيـا  : فــي حالــة اــحو التــرخيل بمــن  صــاحو الرخصــة المســحوبة مــدع

تظلمه من قرار السحو مشفوعا  بالمسـتندات والمبـررات المؤيـدع لـه وعلـى السـلطة المختصـة ابـالغ 

مـن  مائة وعشرون يوما   (120 ) المتظلم بقرارها النهائي الصاتر في هذا الشأن خال  فترع ال تجاوز

 تاريخ تقديم التظلم .

 


