مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2006/64
ب�إ�صــدار قـــانـــون املـبـيــدات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  95/46ب�إ�صدار نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ،
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته اخلام�سة
والع�شرين املنعقدة فـي مملكة البحرين خالل الفرتة من � 20إىل  21دي�سمرب  2004ب�ش�أن
قانون املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون املبيدات املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية الالئحة والقرارات التنفيذية للقانون امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من جمادى الأوىل �سنة 1427هـ
املـوافـــــق  25 :من يــــــــونيـــــــــــــو �سنة 2006م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قـــانـــون املـبـيــدات
املــادة ( ) 1
يهدف هذا القانون �إىل تنظيم عمليات �إنتاج وا�سترياد وتداول املبيدات بال�سلطنة .
املــادة ( ) 2
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة �أمامها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الدولــــــة :
�سلطنة عمان .
الــــــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيــــــــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ال�سلطـة املخــتـ�صـة :
املديرية العامة للزراعة .
املجلـــــــ�س :
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
دول املجـلـــــ�س :
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املجـلــ�س الأعلى :
املجل�س الأعلى ملجلــ�س التــعاون لدول اخلليج العربية .
الأمــانــة العـامـــة :
الأم ــانة الع ــامــة ملجلــ�س التعـاون لدول اخلليج العربية .
القـانـــــــون :
قانون املبيدات .
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الت�سـجـــيــل :
عملي ــة تقـ ـيــيم البيــانات العلميـة ال�شـاملة التي تبني نوعية وفاعلية املبيد فـي املجال
الزراعي ومدى فعاليته �ضد الآفة امل�سجل ملكافحتها والت�أكد من عدم خطورته على الإن�سان
واحليوان والبيئة ب�صفة عامة عند ا�ستخدامه طبقا للبيانات املدونة على بطاقة املعلومات
املعتمدة والت�أكد من ت�سجيله فـي بلد املن�ش�أ فـي هيئتيه اخلام واملنتج النهائي والذي على
�أ�س ـ ـ ــا�س ـ ـ ــه ت ـ ـت ــم املـ ـ ــوافـ ـ ـق ــة على ا�س ـت ــرياده �أو ت�صـني ـعـه حمـلـيــا وتـداولـه وي ـتــم �إدراجــه
فـي �سجالت ال�سلطة املخت�صة حتت رقم معني و�إ�صدار �شهادة ت�سجيل له ح�سب منوذج
معني .
املــبــيــــــد :
�أي منتج كيماوي ع�ضوي �أو غري ع�ضوي خملق �أو طبيعي �أو منتج �أحيائي ي�ضم عنا�صر
من الكائنات احلية الدقيقة ي�ستخدم فـي مكافحة الآفـ ـ ــات ( وت�شمل �أي�ضـا املـواد اجلاذب ــة
والطـاردة ) �أو كمن ـظـمـات النـم ــو النبـ ــاتيـة �أو كمـ ــ�س ــقطـ ــات �أوراق �أو جم ـ ـف ـ ـف ــات ع ــامـ ـ ــة
�أو منظمات النتح .
املبـيـد املقـيــــد :
املب ــيد الـ ــوارد فـي ق ــائمة املب ــيدات املقـيــدة التي ي�صدره ــا الوزي ــر نظ ــرا خلطورت ــه عن ــد
اال�ستخدام وال ي�سمح با�ستخدامه �إال مبعرفة الأ�شخا�ص املعتمدين وحتت �إ�شراف اجلهات
احلـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ـ ـ ــة ذات العـ ـ ــالق ـ ـ ـ ــة �أو ال�ش ـ ـ ــركـ ـ ــات �أو امل�ؤ�س�سات املخت�صة امل�صرح لها من قبل
الوزارة .
املبـيـد املحـظـــــور :
املب ــيد الوارد فـي قائمة املبيدات املحظورة التي ي�صــدرهـ ــا الوزيـ ــر ن ـظ ــرا ل�سمـي ـت ــه
الـع ــالـ ـيـ ــة �أو لت�أثريه ال�ضار على عنا�صر البيئة املختلفة وال ي�سمح بتداوله .
التـــــداول :
البـيـع �أو العـر�ض للبيـع والتخـزيـن �أو احليازة � ،سواء كانت دائمة �أو م�ؤقتة �أو النقل ب�أي
و�سيلة من الو�سائل .
اال�ســتــــــرياد :
�إدخال املب ـيـدات �إىل الدولة جل ـهـة عامة �أو خا�صة � ،سواء كانت بالطرود الربيدية �أو ال�شحن
م�ستقال �أو ب�صحبة م�ستوردين .
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الآفـــــــة :
�أي ن ـ ــوع �أو �سـ ــاللـ ـ ــة �أو من ــط بي ـ ــول ـ ــوجـي م ــن الكائنات النباتية �أو احليوانية �أو �أي عامل
مم ــر�ض �أو مـ ـ ـ ـ�ؤذ للـ ـنـ ـب ـ ــات ـ ـ ــات واحلـ ـ ـيـ ـ ــوان ــات �أو املنتجات النباتية و احليوانية .
الالئحـــة التنفــيذيـة :
الالئحــة الت ـن ـفـ ــيذية ال�ص ــادرة تط ـبــيقــا لهـذا القانون .
املــادة ( ) 3
تتوىل ال�سـلطـة املخت�صـة ت�سجــيل امل ــبيــدات التي يجـوز ا�سـتـريادهـا �أو ت�صديرها �أو ت�صنيعها
�أو تداولها �أو ا�ستخدامها فـي الدولة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تداول �أي مبيد �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من
ال�سلطة املخت�صة بالدولة بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة طبقا للقواعد والإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 5
ي�صدر الوزير بناء على اقرتاح ال�سلطة املخت�صة القرارات اخلا�صة بالآتي :
� - 1أنواع املبيدات املحظور ا�ستريادها �أو تداولها �أو ت�صنيعها وت�سمى قائمة املبيدات
املحظورة و�أنواع املبيدات املقيد ا�ستخدامها وت�سمى قائمة املبيدات املقيدة .
� - 2شروط و�إجراءات ت�سجيل املبيدات وحاالت �إلغاء الت�سجيل .
� - 3شروط و�إجراءات ت�صنيع وجتهيز وا�سترياد وت�صدير وتداول املبيدات .
� - 4إجـراءات �أخذ عينــات املبي ــدات وحتليله ــا والإجراءات التي تتبع فـي نظم الطعن
�أو التظلم وكيفية البت فيها .
� - 5شروط و�إجراءات ا�ستخدام املبيدات وحتديد ن�سب املتبقيات امل�سموح بها فـي
املنتجات الزراعية .
� - 6شروط �إعالن ون�شر بيانات املبيدات امل�سجلة مت�ضمنا �شروط تداولها وتو�صيات
ال�سلطة املخت�صة ب�ش�أن ا�ستخدامها .
� - 7شروط و�إجراءات �إتالف املبيدات بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
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املــادة ( ) 6
ي�صدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام القانون والئحته التنفيذية بعد
موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 7
للوزير ال�سماح با�سترياد بع�ض املبيدات املقيدة �أو املحظورة لغر�ض البحث العلمي وفق
ال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 8
للوزارة حق التفتي�ش على جميع الواردات وال�صادرات ومرافق الت�صنيع والتداول لأي مبيد
من قبل موظفيها املعنيني فـي املحاجر الزراعية ونقاط التفتي�ش اجلمركي على احلدود
�أو من توكل �إليه الوزارة هذه املهمة وذلك لغر�ض الت�أكد من تنفيذ �أحكام هذا القانون
و�ضبط احلاالت املخالفة له .
املــادة ( ) 9
ي�صدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا مبنح بع�ض موظفـي الوزارة �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح ال�صادرة تنفيذا له .
املــادة ( ) 10
يعترب كل من يقوم ب�أي من الأعمال التالية خمالفا لأحكام هذا القانون �سواء قام بها
بنف�سه �أو ب�شكل غري مبا�شر من خالل موظف �أو وكيل :
 - 1تعمد تغيري �أو ت�شويه �أو �إتالف جزء من البيانات الإي�ضاحية املل�صقة على العبوة .
 - 2فتح العبوة �أو �إعادة تعبئتها بدون موافقة كتابية من ال�سلطة املخت�صة .
 - 3ال ــدع ــاي ــة والإعـ ــالن عن �أي مب ـي ــد دون مــوافـقة كتـابية من ال�سـلطـة املخت�صة .
 - 4منع �أو عرقلة موظفـي الوزارة املعنيني بتطبيق �أحكام هذا القانون .
 - 5ا�سترياد �أو تداول �أو ت�صنيع �أي مبيد بدون الرتخي�ص الالزم .
 - 6ا�ستــرياد �أو تـداول �أو ت�صنيع �أي مبـيد تـالف �أو مغـ�شو�ش �أو مـنتـهي ال�صالحية .
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املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب كل من يخالف :
 - 1البنــديــن ( )1و ( )3مـن املــادة ( )10مـن هـذا القـانـون �أو �أيـة مـادة مـن الئحته
التنفيذية �أو قرار �صادر مبوجبه بغرامة ال تقل عن مائتي ريال عماين وال تزيد
على �ألف ريال عماين .
 -2البنود ( )2و ( )4و ( )5و ( )6من املادة ( )10من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل
عن ع�شرة �أيام وال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة ريال
عماين وال تزيد على �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،وفـي كل
الأحوال للمحكمة م�صادرة املبيدات امل�ضبوطة �أو الأمر بالتخل�ص منها .
املــادة ( ) 12
تخطر الأمانة العامة بالالئحة التنفيذية التي ت�صدر �أو �أي تعديل عليها .
املــادة ( ) 13
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للوزير وفقا
للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 14
�أي تعديل على هذا القانون ال يكون نافذا �إال بعد اعتماده من قبل املجل�س الأعلى .
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