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 م2018 لسنة( 338)قرار وزاري رقم 

 بشأن تعديل امللحق الخاص باألجناس واألنواع النباتية الخاضعة للحماية

 

 ،والبيئةر املناخي وزير التغي

 .وتعديالته وصالحيات الوزراءفي شأن اختصاصات الوزارات  م1972( لسنة 1رقم ) التحاديعلى القانـون  طالعال بعد 

 حماية األصناف النباتية الجديدة،في شأن  م2009( لسنة 17) التحادي رقمعلى القانون و 

ـــأن الاللحة التن ي ية ل م2012( لعام 598رقم ) القرار الوزاري وعلى  ــ ــ ــ ــ ـــــنة( 17) التحادي رقمقانون لبشـــ ــ ــ ــ ـــأن في م2009 لســـ ــ ــ ــ ــ  شـــ

 ،الجديدة النباتية األصناف حماية

 ،بشأن تسمية مسجل األصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات م2017لسنة ( 377)وزاري رقم القرار وعلى ال

 ،صلحة العامةمقتضيات امل وبناًء على
 

ـــق  رر:ـــ

 الولى املـادة

  القرار.يعتمد امللحق الخاص باألجناس واألنواع النباتية الخاضعة للحماية واملرفق به ا 
 

 الثانية املـادة

 القرار. ه ا يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
 

 الثالثة املـادة

 نشره.من تاريخ ي الجريدة الرسمية، ويعمل به فه ا القرار ينشر  

 

 

 
 د. ثاني بن أحمــــــــــــــــــد الزيــــــــودي

 التغير املناخي والبيئةر يـــــــوز 

 
  هـ1439ذو الحجة  24صدر في: 

  م 2018سبتمبر  4املوافق: 
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 (1الجدول رقم )

 األجناس واألنواع النباتية الخاضعة للحماية

 

Serial number ) السم العلمي ()  (السم املحلي  ) ) السم الشائع 

1 Maize ال رة الص راء Zea mays L. 

2 Bread wheat القمح Triticum aestivum L. 

3 Date palm نخيل التمر Phoenix dactylifera L. 

4 Strawberry ال راولة Fragaria x ananassa 

5 Alfalfa الجت Medicago sativa 

6 Buffel grass حشيشة الليبد / املخاضير Cenchrus ciliaris L. 

7 Rhodes grass حشيشة الرودس Chloris gayana Kunth 

8 Elephant grass حشيشة ال يل Pennisetum purpureum L. 

9 Green panic حشيشة غيني Panicum maximum 

10 Blue panic حشيشة غينيا الزرقاء Panicum antidotale 

11 Panicum الثمام Panicum turgidum 

12 Landscaping plants.(Turkey 

Tangle Frog fruit ) 

Ex. Lippia Lippia nodiflora and others 

13 Cucumber الخيار Cucumis sativus 

14 Tomato الطماطم Lycopersicon Lycopersicum 

15 Ornamental plants نباتات الزينة - 

16 Raspberry التوت األحمر Morus rubra 

17 Blueberry التوت األزرق Cyanococcus 

19 Rice  األرز Oryza sativa 

20 Quinoa كينوا Chenopodium quinoa 

 


