قرار وزاري رقم ( )417لسنة  2019م
في شأن تنظيم استيراد النخيل
وزير التغيير املناخي والبيئة:
بعد االطالع على القانـون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته.
وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي وتعديالته.
وعلى القانون االتحادي رقم ( )38لسنة 1992م في شأن إنشاء املشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتالت والئحته التنفيذية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )42لسنة 1992م بشأن انتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي والئحته التنفيذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )28/170لس ـ ـ ـ ـنــة 2003م في ش ـ ـ ـ ـ ــأن قــانون (نظــام) الحجر الزراعي لــدول مجلس التعــاون لــدول الخليج
العربية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2008م في شأن تنظيم استيراد النخيل،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2017م في شأن الهيكل التنظيمي للوزارة،
وعلى القرار الوزاري رقم ( )248لعام 2003م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية،
وعلى القرار الوزاري رقم ( )824لسنة 2015م بشأن ملحق اآلفات الحجرية واآلفات غير الحجرية التي تخضع للوائح،
ً
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة.

ق ـ ـ ـرر
املـادة األولى
 .1يحظر استيراد النباتات أو جزء منها ما عدا الثمار من الدول التي سجلت بها سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus
وفقا ملا هو موضح في امللحق رقم ( )1املرفق بهذا القرار.
 .2يحظر استيراد النباتات أو جزء منها ما عدا الثمار من الدول التي سجل بها مرض البيوض Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis
وفقا ملا هو موضح في امللحق رقم ( )2املرفق بهذا القرار.
 .3يحظر استيراد النباتات أو جزء منها ما عدا الثمار من الدول التي سجل بها مرض االصفرار املميت Lethal yellowing phytoplasma
وفقا ملا هو موضح في امللحق رقم ( )3املرفق بهذا القرار.
املـادة الثانية
يستثنى من الخضوع ألحكام نص املادة األولى من هذا القرار ما يلي:
 .1النباتات النسيجية املستوردة التي ال يتعدى قطر الساق ( )5سم في املتوسط
 .2النباتات التي يتم استيرادها لجهات علمية او بحثية ألغراض البحث العلمي أو لجهات حكومية أو ملنشآت القطاع الخاص للمشاركة
باملعارض لغايات العرض فقط شريطة استيفاء املتطلبات التالية:
 أن تكون اإلرسالية مصحوبة بشهادة الصحة النباتية الصادرة من السلطات الرسمية. -أن تكون االرساليات خالية من اآلفات الواردة في القرار وأن يرد في بند اإلقرار اإلضافي لشهادة الصحة النباتية ما يثبت ذلك.
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 أن يتم معاملة اإلرسالية في بلد املنشأ بأحد طرق التطهير(كالتبخير) وأن يتم ذكر الطريقة التي تم اتباعها في بند التطهير بشهادةالصحة النباتية.
املـادة الثالثة
على إدارة التنمية والصحة الزراعية بالوزارة تحديث املالحق املرفقة بهذا القرار وفقا للمستجدات.

املـادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ( )315لسنة 2011م والقرار الوزاري رقم ( )510لسنة 2008م في شأن تنظيم استيراد النخيل.
املـادة الخامسة
على جميع الجهات املعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ،ويلغى كل من يخالفه أو يتعارض معه من قرارات
وينشر في الجريدة الرسمية.

د .ثاني بن أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الزيـ ـ ــودي
وزيـ ـ ـر التغير املناخي والبيئة
صدر في 27:ذو الحجة  1440هـ
املواف ـق 28 :اغسطس2019م

2

)1( ملحق رقم
 املحظور استيرادهاRhynchophorus ferrugineus نباتات (عوائل) سوسة النخيل الحمراء
االسم العلمي
االسم الشائع
Agave Americana (Syn. = Agave picta)
(Country plant)
Areca catechu
(Betelnut palm)

Arenga pinnata
(Syn.=Arenga saccharifera, Saguerus pinnate)
Borassus flabellifer (Syn.=Borassus flabelliformis)
Brahea armata (Syn.=Erythea armata)
Brahea edulis (Syn.=Erythea edulis)
Butia capitata (Syn. = Syagrus capitatus)
Calamus merrillii
Caryota cumingii
Caryota maxima
Caryota urens
Chamaerops humilis
Cocos nucifera.
Corypha umbraculifera
Corypha utan
(Syn.= Corypha elata Roxb. And Corypha gebang
Blume)
Elaeis guineensis
(Syn.=Elaeis madagascariensis, Elaeis melanococca)
Howea forsteriana (Syn.=Kentia forsteriana)
Jubaea chilensis (Syn.=Jubaea spectabilis)
Livistona chinensis (Syn.=Latania chinensis)
Livistona decora (Syn.=Livistona decipiens)
Metroxylon sagu (Syn.= Metroxylon rumphii)
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera L
Phoenix sylvestris

(Sugar palm , Feather Palm)
(Toddy palm)
(Mexican blue palm or blue hesper palm)
(Guadalupe palm)
(Butia palm)
(Lawyer vine-like climbing palm)
(Philippines fishtail palm)
(Giant Mountain Fishtail Palm, Ko Jung Fishtail
Palm)
(Fishtail palm)
(Dwarf fan palm)
(Malayan Dwarf Palm or Coconut)
(Talipot palm)
(Gebang palm)
(African oil palm)
(Paradise palm)
(Chilean wine palm or Chile cocopalm)
(Chinese fan palm)
(Weeping Cabbage Palm)
(Sago palm)
(Canary Island date palm)
(Date palm)
(East Indian wine palm)
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Roystonea regia
)(Cuban royal palm
) (Syn.=Oreodoxa regia, Roystonea elata
Sabal palmetto
)(Cabbage palmetto or blue palmetto
) (Syn.= Sabal umbraculifera, Sabal blackburniana
Saccharum officinarum (Syn. = Saccharum
)(Sugar care palm
)officinale
Trachycarpus fortunei
(Syn.= Chamaerops excels, Chamaerops fortune,
)(Chinese windmill palm
)Trachycarpus wagnerianus
)Washingtonia filifera (Syn.= Pritchardia filifera
)(Desert fan palm
Washingtonia robusta
)(Mexican Washington palm
الدول التي سجلت بها سوسة النخيل الحمراء  Rhynchophorus ferrugineusواملحظور االستيراد منها
اسبانيا
استراليا
االردن
البانيا
البحرين
البرتغال
السعودية
الصين
العراق
الفلبين
الكويت
املغرب
الهند
اليابان
اليمن
اليونان
اندونيسيا
ايران
ايطاليا
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أروبا
بابوا غينيا الجديدة
باكستان
بنغالدش
تايالند
تايوان
تركيا
تونس
جزر البليار
جزر انتيليس في هولندا
جزر سليمان
جزر كناري
جزيرة كريت
جورجيا
ساموا
سلوفينيا
سوريا
سيريالنكا
سينغافورة

ُعمان
فانواتو
فرنسا
فلسطين
فيتنام
قبرص
قطر
كرواتيا
كمبوديا
كوراساو
الوس
لبنان
ليبيا
مالطا
ماليزيا
ماينمار
مصر
مونتينغرو الجبل األسود
هونج كونج

)2( ملحق رقم
 املحظور استيرادهاFusarium oxysporum f. sp. Albedinis نباتات (عوائل) مرض البيوض
االسم العلمي
االسم الشائع

Phoenix dactylifera
(Date palm)
 واملحظور االستيراد منهاFusarium oxysporum f. sp. Albedinis الدول التي سجل بها مرض البيوض
مصر
موريتانيا

الواليات املتحدة االمريكية
اليابان
إيطاليا
فرنسا

اسبانيا
استراليا
الجزائر
املغرب

)3( ملحق رقم
 املحظور استيرادهاLethal yellowing phytoplasma نباتات (عوائل) مرض االصفرار املميت
االسم العلمي
االسم الشائع
Aiphanes lindeniana
(ruffle palm)

Allagoptera arenaria
(Syn.= Cocos arenaria, Diplothemium maritimum)
Arenga engleri
Borassus flabellifer
(Syn.= Borassus flabelliformis)
Caryota mitis (Syn.= Caryota sobolifera)
Caryota rumphiana
Chelyocarpus chuco
Cocos nucifera
Copernicia alba (Syn.= Copernicia australis)
Corypha taliera
Corypha utan
(Syn.= Corypha elata, Corypha gebang)
Crysophila warsecewiczii
Cyphophoenix nucele
Dictyosperma album

(Kutze seashore palm)
(Dwarf Sugar Palm)
(Doub palm, palmyra palm, tala palm, toddy palm,
wine palm)
(Clustering fishtail palm)
(Fishtail or Albert palm)
(round leaf palm)
(Malayan Dwarf Palm or coconut)
(Caranday wax palm)
(Buri palm)
(gebang palm)
(Rootspine palm)
(Lifou palm)
(Princess palm or Hurricane palm)
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(Syn.= Areca alba, Areca borbonica, Dictyosperma
rubrum)
Dypsis cabadae (Syn.= Chrysalidocarpus cabadae )

Dypsis decaryi (Syn.= Neodypsis decaryi)
Gaussia attenuata
Howea belmoreana
Howea forsteriana (Syn.= Kentia forsteriana)
Hyophorbe verschaffeltii
(Syn.= Mascarena verschaffeltii)
Latania lontaroides (Syn.= Latania borbonica)
Livistona chinensis (Syn.= Latania chinensis)
Livistona rotundifolia
Nannorrhops ritchieana
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinate
Phoenix rupicola
Phoenix sylvestris
Pritchardia maideniana
Pritchardia pacifica
Pritchardia remota
Pritchardia thurstonii
Ravenea hildebrandtii
Roystonea regia
(Syn.= Oreodoxa regia, Roystonea elata)
Syagrus schizophylla
(Syn.= Arikuryroba schizophylla)
Trachycarpus fortune
(Syn.= Chamaerops excels, Chamaerops fortune,
Trachycarpus wagnerianus)
Veitchia arecina
Veitchia macdanielsii H. E. Moore

)Cabada palm(

(Triangle palm)
(Puerto Rican Gaussia palm)
(Kentia palm or thatch palm)
(Paradise palm)
(Palmiste marron or spindle palm)
(Red latan palm)
(Chinese fan palm)
(round-leaf fountain palm)
(Mazari Palm)
(Canary Island date palm)
(Date palm)
(Wild date palm or Senegal date palm)
(Cliff date palm)
(East Indian wine palm)
(Kona palm)
(Lo,ulu palm)
(Remota loula palm)
(Thurston palm)
(Hildebrants palm)
(cuban royal palm)
(Arikury Palm)
(chinese windmill palm)
(Montgomery palm)
(Sunshine Palm)
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)Veitchia merrillii (Syn.= Adonidia merrillii) (christmas palm
Wodyetia bifurcata
)(Foxtail palm
الدول التي سجل بها مرض االصفرار املميت  Lethal yellowing phytoplasmaواملحظور االستيراد منها
الكاميرون
املكسيك
الواليات املتحدة األمريكية
أنتيغوا وبربودا
بليز
بنين
تنزانيا
توغو
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جامايكا
جزر األنتيل الهولندية
جزر البهاما
جزر كايمان
جمهورية الدومينيكان
سانت كيتس ونيفيس
غانا
غواتيماال

غيانا
كوبا
كينيا
موزمبيق
نيجيريا
هايتي
هندوراس

