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مر�سوم �سلطاين

رقم 2006/48

باإ�سدار نظام الزراعة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى نظام وقاية وحماية الرثوة الزراعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/31 ، 

ال�سلطنة  مبناطق  احلديثة  الري  نظم  بتطبيق   2000/73 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

املختلفة ،

وعلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام نظام الزراعة املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما 98/31 و 2000/73 امل�سار اإليهما . 

املــادة الثالـثــــة 

ي�سدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية اللوائح والقرارات املنفذة لأحكام هذا النظام ، واإىل اأن 

ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما ل يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة الرابعــة

على مزاويل الأن�سطة الزراعية القائمة توفيق اأو�ساعهم طبقا لأحكام النظام املرافق خالل 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل به . 

املــادة اخلام�سة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 15 من ربيع الثاين �سنة 1427هـ

املـوافـــــق : 13 من مايــــــــــــــــو �سنة 2006م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظام الزراعة

الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ، ويكون لغريها من امل�سطلحات 

ذات املعنى املحدد لها فـي قانون احلجر الزراعي ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

 الوزارة : 

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية . 

الوزير : 

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية . 

املديرية املخت�سة : 

املديرية العامة للزراعة بالوزارة اأو املديريات العامة اأو الإدارات باملحافظات واملناطق . 

املفت�س املخت�س : 

املوظف الذي يخول مهمة التفتي�ض والرقابة وفقا لأحكام هذا النظام . 

الأر�س الزراعية : 

الأر�ض املزروعة اأو ال�ساحلة للزراعة . 

املوقع الزراعي : 

اأماكن بيع وتخزين م�ستلزمات الإنتاج الزراعي . 

احلائز : 

من ي�سع يده على الأر�ض الزراعية اأو امل�ستل اأو املنحل ب�سفته مالكا اأو م�ستاأجرا اأو منتفعا 

�سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريا . 

مياه الري : 

املياه املخ�س�سة لري املزروعات اأيا كان م�سدر هذه املياه . 

امل�ستل : 

م�ساحة من الأر�ض م�ستغلة فـي زراعة واإكثار ورعاية �ستالت النباتات املختلفة . 

م�ستلزمات الإنتاج الزراعي : 

املواد واملعدات التي تدخل اأو ت�ستخدم فـي الزراعة . 

املواد ال�سارة : 

املواد ال�سامة اأو ذات الأثر ال�سام اأو املوؤذية التي ت�سر ب�سحة الإن�سان اأو بالرثوة احليوانية 

اأو باملحا�سيل الزراعية . 
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املنطقة املوبوءة : 

اأية منطقة يثبت اإ�سابتها باآفة . 

الرتخي�س الزراعي : 

التي  الزراعية  الأن�سطة  مبمار�سة  لل�سماح  املخت�سة  املديرية  ت�سدرها  التي  الوثيقة 

يت�سمنها هذا النظام . 

التداول : 

نقل ملكية النباتات وال�ستالت والتقاوي والبذور واملنتجات الزراعية واملواد واملعدات التي 

ت�ستخدم فـي الزراعة و�ساللت وطوائف النحل باأي ت�سرف ناقل للملكية . 

املــادة ) 2 (

ل يجوز لالأفراد اأو الأ�سخا�ض العتبارية اخلا�سة اإجراء البحوث والتجارب الزراعية فـي 

الأرا�سي الزراعية اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة . 

وتوقف البحوث والتجارب الزراعية التي جترى باملخالفة لذلك بقرار من الوزير . 

وللوزير اإلغاء املوافقة اأو اإيقاف البحوث اأو التجارب التي متت املوافقة عليها اإذا اقت�ست 

امل�سلحة العامة ذلك . 

املــادة ) 3 (

ي�سدر الوزير طبقا لل�سيا�سات الزراعية املعتمدة القرارات املنظمة واملحددة ملا ياأتي : 

1 - �سروط منح الرتاخي�ض الزراعية . 

2 - موا�سم زراعة بع�ض احلا�سالت الزراعية واأماكن زراعتها . 

3 - اأنواع ال�ستالت التي يجوز اإنتاجها اأو ا�ستريادها . 

4 - �سروط زراعة واإكثار النباتات اجلديدة اأو املعدلة وراثيا . 

5 - اآليات نقل التقنيات احلديثة فـي املجال الزراعي . 

6 - �سوابط و�سروط الدعم لإدخال نظم الري احلديثة ودعم م�ستلزمات الربامج 

الإر�سادية الزراعية . 

7 - ت�سويق املنتجات الزراعية املعدلة وراثيا اأو التي تعر�ست ملواد م�سعة . 

8 - موا�سفات و�سائل نقل املنتجات الزراعية و�سروط نقلها . 

9 - �سروط جمع املواد الوراثية النباتية . 

10 - اإجراءات وقاية النباتات وال�ستالت واملناحل ومكافحة الآفات . 

11 - �سروط واإجراءات اإنتاج واإكثار وجتهيز وا�سترياد وت�سدير وتعبئة وتخزين ونقـل 

وتداول التقاوي والبذور . 
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12 - �سروط اإقامة حمطات غربلة البذور واحلبوب . 

13 - �سروط تربية واإكثار نحل الع�سل . 

14 - املوا�سفات القيا�سية ملناحل الع�سل وم�ستلزمات و�سروط �سبط جودة الع�سل . 

15 - �سروط وموا�سفات �ساللت وطوائف وملكات نحل الع�سل امل�ستوردة . 

16 - البيانات واملعلومات الواجب ت�سجيلها وتقدميها للمديرية املخت�سة . 

17 - ر�ســوم الرتاخيــ�ض واخلدمات الزراعية و�سروط الإعفاء منها بعد التن�سيــق مع 

وزارة املالية . 

املــادة ) 4 (

تن�ساأ جلان زراعية ت�سكل من موظفي الوزارة واملزارعني ومن غريهم ، وي�سدر بت�سكيلها 

وحتديد اخت�سا�ساتها قرار من الوزير . 

املــادة ) 5 (

الزراعية  واملواقع  بالأرا�سي  اخلا�سة  واملعلومات  البيانات  لت�سجيل  �سجالت  الوزارة  تعد 

وامل�ساتل ، وكذلك البيانات واملعلومات اخلا�سة بالتقاوي والبذور و�ساللت وطوائف النحل ، 

وا�سترياد اأو ت�سدير اأو تداول اأي منها ، وكذا الأ�سخا�ض الذين يقومون مبزاولة الأن�سطة 

الزراعية املتعلقة بذلك . 

املــادة ) 6 (

ل�ساحب ال�ساأن التظلم كتابة اإىل الوزير من القرارات التي ت�سدر ا�ستنادا اإىل اأحكام هذا 

النظام خالل ثالثني يوما من تاريخ علمه بها ، على اأن يتم البت فـي التظلم خالل ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه . 

ويعترب انق�ساء هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه . 

الف�سل الثاين

الأرا�سي الزراعية وامل�ساتل

املــادة ) 7 (

تعترب الأر�ض الزراعية موردا طبيعيا للرثوة يجب احلفاظ عليه من التدهور اأو الجنراف 

بفعل العوامل الطبيعية اأو الب�سرية ، ويخ�سع ا�ستغالل هذا املورد لل�سوابط التي ت�سعها 

الوزارة مبا يخدم التنمية الزراعية . 

ول يجـــوز لأيــة جهة تخ�سي�ض الأرا�سي الزراعية لأغرا�ض �سكنيــة اأو جتاريــة اأو �سناعيــة 

اأو �سياحية اأو غريها اإل بعد احل�سول على موافقة الوزارة . 
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املــادة ) 8 (

يحظــر تغييــر الغــر�ض املحــدد ل�ستغــالل الأر�ض الزراعـيــة اإىل غــر�ض اآخــر غيــر زراعــي 

اأو اإقامة من�ساآت ثابتة عليها اأو اإجراء تعديل فـي هذه املن�ساآت اإل بعد احل�سول على موافقة 

من  الالزمة  الرتاخي�ض  على  باحل�سول  الإخالل  دون  وذلك   ، للزراعة  العامة  املديرية 

اجلهات املخت�سة الأخرى . 

قبل  املقامة  الثابتة  املن�ساآت  فـي  تعديالت  اأية  اإجراء  عند  املادة  هذه  حكم  تطبيق  ويجب 

العمل بهذا النظام . 

املــادة ) 9 (

حتظر زراعة البذور والنباتات ال�سارة بالأر�ض الزراعية ، وحتدد هذه البذور والنباتات 

بقرار من الوزير . 

املــادة ) 10 (

للمفت�ض املخت�ض - بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�ض عليها فـي هذا النظام -

دخول الأر�ض الزراعية اأو املوقع الزراعي فـي املواعيد التي حتددها الالئحة ، للقيام بفح�ض 

الرتبة ومياه الري وم�ستلزمات الإنتاج الزراعي ، وجمع البيانات واملعلومات الزراعية ملد 

املديريات والإدارات بها . 

املــادة ) 11 (

تتوىل الوزارة تقدمي الدعم لإدخال نظم الري احلديثة ، وكذلك تقدمي الدعم مل�ستلزمات 

اأن  على   ، املعتمدة  املخ�س�سات  حدود  فـي  الدعم  ويكون   ، الزراعية  الإر�سادية  الربامج 

تت�سمن الالئحة الأحكام املنفذة لذلك . 

املــادة ) 12 (

ل يجوز منح الدعم املن�سو�ض عليه فـي املادة ال�سابقة اإل ملن يحمل بطاقة احليازة الزراعية . 

ول يجوز للحائز الت�سرف فـي مكونات ومواد نظم الري احلديثة اأو م�ستلزمات الربامج 

الإر�سادية الزراعية املدعومة اإل بعد انق�ساء املدة التي حتددها الالئحة . 

وعلى احلائز القيام ب�سيانة مكونات النظم وامل�ستلزمات امل�سار اإليها على نفقته . 

املــادة ) 13 (

ل يجوز اإن�ساء امل�ساتل اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو تداول ال�ستالت مبختلف اأنواعها اإل بعد 

احل�سول على ترخي�ض زراعي بذلك ، دون الإخالل باحل�سول على الرتاخي�ض الأخرى 

من اجلهات املخت�سة ، وتخ�سع امل�ساتل وطرق اإكثار ال�ستالت بها للرقابة الدورية من قبل 

الوزارة . 
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وي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة امل�ساتل وحالت تداول ال�ستالت التي حتددها الالئحة . 

ول يجوز زراعة اأو اإكثار اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأنواع ال�ستالت التي حتدد بقرار من الوزير . 

الف�سل الثالث

بطاقة احليازة الزراعية

املــادة ) 14 (

بطاقة  وا�ستخراج  املخت�سة  املديرية  لدى  بياناتها  ت�سجيل  الزراعية  الأر�ض  حائز  على 

، ومع ذلك  الالئحة  التي حتددها  امل�ساحة  فـي حدود  اإذا كانت حيازته  الزراعية  احليازة 

اإليها ت�سجيل بياناتها واحل�سول  يجوز ملن تقل امل�ساحة التي يحوزها عن امل�ساحة امل�سار 

على بطاقة احليازة الزراعية . 

وعلى احلائز فـي جميع الأحوال اإخطار املديرية املخت�سة مبا يطراأ على البيانات امل�سجلة 

من تغيريات . 

املــادة ) 15 (

ت�سدر بطاقة احليازة الزراعية با�سم احلائز ، وي�سرتط لإ�سدارها اأن يكون لدى احلائز 

�سند قانوين بو�سع يده على الأر�ض . 

وتكون هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة وال�ستفادة من خدمات الإر�ساد الزراعي 

والدعم الذي تقدمه . 

املــادة ) 16 (

تدون املديرية املخت�سة فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض ا�سم احلائز وم�ساحة الأر�ض الكلية 

التي يحوزها وامل�ساحة املزروعة منها واأنواع املحا�سيل ، وم�سادر مياه الري ، وكذا املن�ساآت 

املقامة على الأر�ض وغري ذلك من البيانات التي حتددها الالئحة . 

الف�سل الرابع

وقاية النباتات ومكافحة الآفات

املــادة ) 17 (

فـي  املفت�ض  يقوم   ، الزراعي  احلجر  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  بالأحكام  الإخالل  دون 

حالة ظهور اآفة تهدد الرثوة الزراعية بدخول الأرا�سي الزراعية وامل�ساتل لتقييم احلالة 

والتو�سية باإعداد برامج مكافحة الآفة واحلد من انت�سارها . 

ويتم الإعالن عن املناطق املوبوءة ، ومنع اأو تقييد زراعة اأو نقل النباتات ومنتجاتها من 

هذه املناطق واإليها بقرار من الوزير اإذا اقت�سى الأمر ذلك . 
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املــادة ) 18 (

للمفت�ض دخول الأرا�سي الزراعية وامل�ساتل للتاأكد من خلوها من الآفات ، وعليه فـي حالة 

وجود اآفة اأن يكلف احلائز مبوجب اأمر كتابي مبكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي 

حتدد بهذا الأمر . 

وعلى احلائز اأن يقوم بتنفيذ هذا الأمر خالل املدة املحددة به . 

املــادة ) 19 (

اأن يخطر  باآفة  الإ�سابة  اأعرا�ض  فـي حالة ظهور  اأو م�ستل  زراعية  لأر�ض  على كل حائز 

مركز التنمية الزراعية املخت�ض . 

وعلى احلائز اأن يتخذ الإجراءات الالزمة لوقاية النباتات ومكافحة الآفة فور ظهورها . 

ويحظر على احلائز نقل النباتات - ومنتجاتها - امل�سابة من الأر�ض اأو امل�ستل اأو اإليهما . 

املــادة ) 20 (

على الوزارة فـي حالة عدم قيام احلائز باإجراءات الوقاية اأو املكافحة املن�سو�ض عليهما فـي 

املادتني ال�سابقتني - رغم اإخطاره كتابة - اأن تقوم بذلك على نفقته مع ا�سرتداد ما تكبدته 

من نفقات وفقا لالأحكام املقررة لتح�سيل الأموال العامة . 

املــادة ) 21 (

تتخذ الوزارة تدابري ال�سحة النباتية التي ي�سدر بها قرار من الوزير ملنع دخول الآفات 

اإىل املناطق اخلالية منها اأو املناطق املهددة بالإ�سابة بها . 

الف�سل اخلام�س

نحل الع�سل

 املــادة ) 22 (

ل يجوز اإن�ساء مناحل الع�سل اأو ا�سترياد �ساللت وطوائف النحل وم�ستلزمات املناحل اإل 

بعد احل�سول على ترخي�ض زراعي بذلك طبقا لل�سروط التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 23 (

على حائز املنحل ت�سجيل �ساللت وطوائف النحل لدى املديرية املخت�سة وتزويد مركز 

التنمية الزراعية املخت�ض بالبيانات واملعلومات اخلا�سة مبنحله عند طلبها ، وذلك دون 

الإخالل بحكم املــادة ) 24 ( اإذا كانت ال�ساللت والطوائف م�ستوردة ، وعليه اتخاذ ما يلزم 

لوقاية النحل من الأمرا�ض واتباع التعليمات اخلا�سة بحمايته عند اإجراء الر�ض باملبيدات . 
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املــادة ) 24 (

املخت�ض  الزراعية  التنمية  مركز  اإخطار  امل�ستوردة  النحل  وطوائف  �ساللت  حائزي  على 

خالل ثالثة اأيام من تاريخ حيازتها مب�سدر هذه احليازة على اأن يرفق بالإخطار ن�سخة 

من �سند احليازة . 

وعلى املركز اأن ي�سلم احلائز ما يفيد قيامه بالإخطار . 

ويجب على احلائز ت�سجيل تلك ال�ساللت والطوائف لدى املديرية املخت�سة خالل �سبعة 

اأيام من تاريخ حيازتها . 

املــادة ) 25 (

ل يجوز اإدخال �ساللت وطوائف النحل امل�ستوردة اإىل املناطق املعزولة التي ي�سدر بها قرار 

من الوزير وفقا للمادة ) 28 ( . 

اأو الطوائف فـي اأي من هذه املناطق يكلف احلائز  وفـي حالة �سبط مثل هذه ال�ساللت 

مبوجب اأمر كتابي باإخراجها من املنطقة خالل اأربع وع�سرين �ساعة على الأكرث من تاريخ 

�سبطها . 

فـي هذه   - تقوم  اأن  ، على  نفقته  اإخراجها على  الوزارة  تولت  بذلك  يقم احلائز  واإذا مل 

واأن تخطر   ، �سبيل ذلك من ثمنها  فـي  تكبدته من مبالغ  وا�سرتداد ما  ببيعها   - احلالة 

احلائز لي�ستلم باقي الثمن خالل اأ�سبوع من تاريخ البيع ، فاإن مل يت�سلمه خالل هذه املدة 

اأودع - عقب انق�سائها - خزانة املحكمة البتدائية التي يقع فـي دائرتها حمل اإقامته مع 

اإخطاره بذلك ، وللحائز ت�سلمه فـي اأي وقت بدون ر�سوم . 

املــادة ) 26 (

ل يجوز حيازة �ساللت وطوائف النحل املحظور ا�ستريادها ، وفـي حالة �سبط مثل هذه 

من  الأكرث  على  اأ�سبوع  خالل  البالد  من  باإخراجها  احلائز  يكلف  والطوائف  ال�ساللت 

تاريخ �سبطها . 

واإذا مل يقم احلائز بذلك تولت الوزارة الت�سرف فيها مبا تراه منا�سبا . 

املــادة ) 27 (

يطبـق فـي �سـاأن التفتيـ�ض على املناحـل والوقايـــة من اآفـــات النحـل ومكافحتهـــا اأحكـــام املـــواد 

) 17 الفقرة الأوىل ( ، ) 18 ( ، ) 19 ( ، ) 20 ( . 

وعلى حائز املنحل اأن يقوم مبكافحة الآفة وحماية املنحل ، واأن يتخذ الإجراءات الالزمة 

بعد  فور ظهورها  الآفة  مكافحة  وكذلك   ، الآفة  اأعرا�ض  فـي حالة ظهور  املنحل  لوقاية 

اإخطاره بذلك كتابة . 
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ويحظر على �حلائز نقل �ل�صالالت و�لطو�ئف �مل�صابة من �ملنحل و�إليه . 

�إىل  �الآفات  دخول  ملنع  �لوزير  من  قر�ر  بها  ي�صدر  �لتي  �ل�صحة  تد�بري  �لوز�رة  وتتخذ 

�ملناطق �خلالية منها �أو �ملناطق �ملهددة باالإ�صابة بها . 

املــادة ) 28 (

يحدد  و�أن  ت�صديرها  يحظر  �أن  �لعماين  �لنحل  �صاللة  على  �حلفاظ  �صبيل  فـي  للوزير 

مناطق معزولة لرتبيتها ، وله �أن يحظر ��صتري�د �ل�صالالت و�لطو�ئف غري �لعمانية . 

الف�سل ال�ساد�س

التقاوي والبذور واملوارد الوراثية

�ألغي مبوجب �ملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2009/42.

الف�سل ال�سابع

العقوبات

املــادة ) 32 (

�أحكام  �آخر يعاقب كل من يخالف  �أ�صد ين�ص عليها قانون  باأية عقوبة  �الإخالل  مع عدم 

�ملو�د ) 2 �لفقرة �الأوىل ( ، ) 13 ( ، ) 14 ( ، ) 19 �لفقرة �الأوىل ( ، ) 22 ( ، ) 23 ( ، ) 24 ( ، 

) 30 ( ، ) 31 ( من هذ� �لنظام بغر�مة ال تزيد على مائة ريال . 

�لثانية  للفقرتني  وفقا  ت�صدر  �لتي  �لقر�ر�ت  يخالف  من  كل  �لعقوبة  بهذه  يعاقب  كما 

و�لثالثة من �ملــادة ) 2 ( ، وكل حائز منحل يخالف حكم �لفقرة �الأوىل من �ملــادة ) 19 ( فـي 

حالة ظهور �أعر��ص �الإ�صابة باآفة . 

املــادة ) 33 (

�أحكام  �آخر يعاقب كل من يخالف  �أ�صد ين�ص عليها قانون  باأية عقوبة  �الإخالل  مع عدم 

�ملو�د ) 8 ( ، ) 12 �لفقرة �لثانية ( ، ) 25 �لفقرتني �الأوىل و�لثانية ( ، ) 26 �لفقرة �الأوىل ( 

من هذ� �لنظام بغر�مة ال تزيد على مائتني وخم�صني رياال . 

كما يعاقب بهذه �لعقوبة كل من يقوم بت�صدير �صاللة �لنحل �لعماين �أو ��صتري�د �ل�صالالت 

و�لطو�ئف غري �لعمانية �لتي يحظر ت�صديرها �أو ��صتري�دها وفقا للمادة ) 28 ( . 
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املــادة ) 34 (

�أحكام  �آخر يعاقب كل من يخالف  �أ�صد ين�ص عليها قانون  باأية عقوبة  �الإخالل  مع عدم 

27 �لفقرتني   ( ،  ) �لثانية و�لثالثة  19 �لفقرتني   ( ،  ) �لثانية  18 �لفقرة   ( ،  )  9 �ملو�د ) 

�لثانية و�لثالثة ( من هذ� �لنظام بغر�مة ال تزيد على �ألف ريال . 

كما يعاقب بهذه �لعقوبة كل من يخالف �لتد�بري �ملن�صو�ص عليها فـي �ملو�د ) 17 �لفقرة 

�لثانية ( ، ) 21 ( ، ) 27 �لفقرة �لر�بعة ( . 

املــادة ) 35 (

تنفيذ�  وقر�ر�ت  لو�ئح  من  ي�صدره  فيما  مالية  وغر�مات  �إد�رية  جز�ء�ت  حتديد  للوزير 

الأحكام هذ� �لنظام على �أال تزيد �لغر�مة على �ألف ريال عماين ، ومع مر�عاة حكم �ملادة )36( 

ال توقع �لغر�مة �إال من �ملحكمة �ملخت�صة . 

املــادة ) 36 (

ال ترفــع �لدعوى �لعموميـــة ب�صـــاأن �ملخالفـــات �ملعاقـــب عليهـــا طبقـــا الأحكـــام هذ� �لنظـــام 

�أو �للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له ، وال ت�صتكمل �إجر�ء�ت �ملحاكمة - ح�صب �الأحو�ل - 

�إذ� قام �ملخالف باأد�ء مبلغ مايل يتم حتديده عن طريق جلنة ت�صكل برئا�صة وكيل �لــوز�رة 

للزر�عة و�لرثوة �حليو�نية وع�صوية كل من مدير عام �لزر�عة و�أربعة �آخرين من موظفي 

�لوز�رة ال تقل وظيفة كل منهم عن مدير د�ئرة ، على �أن يكون ذلك بال�صروط �الآتية : 

1 - تقدمي طلب كتابي من �ملخالف �إىل �لوز�رة . 

2 - �أال يجاوز �ملبلغ �لذي حتدده �للجنة �حلد �الأق�صى للغر�مة �ملن�صو�ص عليها فـي 

�ملو�د ) 32 ، 33 ، 34 ( �أو �لغر�مة �لتي تن�ص عليها �للو�ئح �أو �لقر�ر�ت �لتي ت�صدر 

تنفيذ� لهذ� �لنظام على �أن ير�عى فـي حتديد هذ� �ملبلغ نوع �ملخالفة وج�صامتها . 

3 - مو�فقة �ملخالف كتابة على ما تنتهي �إليه �للجنة . 

4 - �أن ي�صدر باعتماد ما تنتهي �إليه �للجنة قر�ر من �لوزير . 

5 - �أن يتم �أد�ء �ملبلغ �لذي حتدده �للجنة قبل رفع �لدعوى �لعمومية �إىل �ملحكمة 

�ملخت�صة �أو قبل �صدور حكم فيها . 

املــادة ) 37 (

يخول �ملوظفون �لذين ي�صدر بتحديدهم قر�ر من وزير �لعدل باالتفاق مع �لوزير �صفة 

�ل�صبطية �لق�صائية فيما يقع من خمالفات الأحكام هذ� �لنظام و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملنفذة 

له . 




