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 1الصفحة 

 3491 لعام 49 التشريعي بالمرسوم المعدل 3490 لعام 03 التشريعي المرسوم

 
 

 1المادة 
ٌمنع بتاتاً االشتغال بتبذٌر دود الحرٌر )القز( وإنتاج الشرانق )الصلج( المعدة للتبذٌر واإلتجار 
 بالبذور المذكورة إال ضمن أحكام هذا المرسوم التشرٌعً وال ٌجوز استعمال الشرانق )الصلج(

 .للتبذٌر إال إذا كانت جٌدة ومن إنتاج المعامل التابعة للمراقبة

 
 2المادة 

على مربً دود الحرٌر )القز( وغٌرهم من الذٌن ٌرغبون فً إنتاج البذور سواء كانت 
الستعمالهم الشخصً أو للبٌع أن ٌستحصلوا على رخصة من وزارة الزراعة قبل مباشرتهم 

بعد إجراء الكشف على مؤسساتهم والتحقق من صفتهم  العمل وتعطى هذه الرخصة مجاناً 
واالطالع على ما لدٌهم من شهادات ووثائق تشعر بأنهم من المشتغلٌن بتربٌة دودة الحرٌر 

 (.)القز
 

 3المادة 
على األشخاص المرخص لهم بالتبذٌر أو بتربٌة دودة الحرٌر )القز( بغٌة إنتاج البذور عمالً 

التشرٌعً أن ٌقدموا قبل أول آذار من كل سنة طلباً إلى وزارة  من هذا المرسوم 2بالمادة 
 الزراعة ٌحددون به

 :أوالً: إذا كان الطالب من منتجً البذور فقط
 .آ ـ كمٌة البذور المراد إنتاجها

 .ب ـ منشأ الشرانق )الصلج( التً ستستعمل للتبذٌر
 .جـ ـ األماكن التً ستجري فٌها عملٌات التبذٌر

 .الرخصة التً تخوله االشتغال بالتبذٌرد ـ صورة عن 
 :ثانٌاً: إذا كان الطالب من مربً دودة الحرٌر )القز( إلنتاج الشرانق )الصلج( المعدة للتبذٌر

 .آ ـ كمٌة الشرانق الصلج المراد إنتاجها
 (.ب ـ منشأ البذور التً ستستعمل إلعداد الشرانق )الصلج

 .جـ ـ األماكن التً ستجري فٌها التربٌة
 .وٌحق لوزارة الزراعة بعد درس الطلبات المقدمة إلٌها منح الرخصة الالزمة أو رفض الطلب

 
 4المادة 

ٌجب على األشخاص المرخص لهم بالتبذٌر أن ٌخضعوا لمراقبة المأمورٌن الفنٌٌن المعٌنٌن 
 .من قبل وزارة الزراعة أثناء عملٌات التربٌة والتبذٌر خالل العملٌات المذكورة

 
 5 المادة

على منتجً البذور عرض الشرانق )الصلج( المعدة للتبذٌر لفحصها من قبل موظفً المراقبة 
 .المشار إلٌهم فً المادة السابقة قبل استعمالها للغاٌة المذكورة

وٌجب أن ٌقدم مربً دود الحرٌر )القز( الذٌن ٌنتجون الشرانق )الصلج( المعدة للتبذٌر وفقاً 
ذا المرسوم التشرٌعً بٌاناً خطٌاً معفٌاً من الطوابع لمحافظ منطقتهم ألحكم المادة األولى من ه

عن مبٌعاتهم من شرانق )صلج( التبذٌر ذاكرٌن أسماء المشترٌن من منتجً البذور والكمٌة 
 .التً ابتاعها كل منهم

 
 6المادة 
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 2الصفحة 

عن  ٌجب على منتجً البذور من مربً دود الحرٌر )القز( أن ٌعلموا مأموري المراقبة خطٌاً 
التارٌخ والمكان الذٌن سٌجري فٌهما الفحص المجهري للفراشات وعلٌهم أن ٌعلموا المراقبٌن 
المشار إلٌهم عن التارٌخ المحدد لنقل البذور من أماكن التبذٌر إلى معامل االصطفاء المجهري 

 .وذلك قبل ثمانٌة أٌام من تارٌخ الشروع فً النقل

 
 7المادة 

رانق )الصلج( للحصول على بذور فراشاتها إذا شوهد فٌها أثر لمرض ٌمنع بتاتاً استعمال الش
 أو إذا كانت نسبة مرض القٌاح(( flacherie)) أو الدبالن(( piperine)) الفلفلً

((Grasserie )) بالمائة 6ـ  5فٌها. 
أما البذور التً ٌظهر فٌها المرض مجهرٌاً خالل مدة حفظها فتتلف بمعرفة اللجنة المنصوص 

 .من هذا المرسوم التشرٌعً 14ا فً المادة علٌه
 

 8المادة 
ذور عرض علب البذور بعد تحضٌرها من قبلهم على المراقبٌن الفنٌٌن ٌجب على منتجً الب

عند حضورهم لتلصق علٌها شارات المراقبة الرسٌمة )باندرول( وتأمٌن تنفٌذ األعمال المادٌة 
 25المتعلقة بوضع الشارات المذكورة على أن تحتوي كل علبة كمٌة ثابتة من البذور وزنها 

 .حرف ظاهرة اسم وعنوان المنتجغراماً )أونس( ٌكتب علٌها بأ
تشرٌن الثانً من كل سنة.  33أٌلول و 15ٌحدد زمن وضع شارات المراقبة بٌن تارٌخً 
 .تعٌن قٌمة الشارات المذكورة بمرسوم تشرٌعً

 
 9المادة 

توضع بذور الحرٌر محلٌة كانت أو مستوردة من الخارج إجبارٌاً فً المشتى وال ٌمكن أن 
ماكن والمبانً المقبولة من قبل المراقبٌن الفنٌٌن الذٌن ٌقومون بفحص ٌجري ذلك إال فً األ

 .هذه البذور بعد انقضاء موسمها الشتائً وٌضعون على العلب شارة خاصة تشعر بذلك
 

 13المادة 
ٌمكن تفتٌش مؤسسات تربٌة دود الحرٌر )القز( الخاصة إلنتاج الشرانق )الصلج( المعدة 

ور وأماكن حفظها من قبل مأموري المراقبة فً كل حٌن وبدون للتبذٌر ومعامل إنتاج البذ
 .سابق إعالم

 
 11المادة 

ٌمتع نقل البذور منذ إنتاجها حتى تارٌخ بٌعها إال برخصة من مصلحة مراقبة تبذٌر دود 
 (.الحرٌر )القز

 
 12المادة 

مستوردي ٌمنع استٌراد البذور األجنبٌة غٌر الخاضعة لمراقبة حكومة بالد منشأها وعلى 
 :البذور الخاضعة للمراقبة فً بالد منشأها أن ٌقدموا لوزارة الزراعة بٌاناً ٌتضمن

 .ـ اسم وكنٌة وعنوان المستورد 1
 .ـ مجموع وزن الكمٌة المستوردة 2
 (.ـ عدد ونوع المغلفات )علب ـ إطارات ـ صنادٌق 3
 .ـ المنشأ 4
 .ـ المكان الموجود فٌه هذه البذور 5
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 3الصفحة 

 13المادة 
ع وزارة الزراعة تعلٌمات خاصة عن األسالٌب الواجب اتباعها فً تربٌة دود الحرٌر تض

 .)القز( واصطفاء الشرانق )الصلج( المعدة إلنتاج البذور
 

 14المادة 
ٌعٌن محافظ المنطقة لجنة مؤلفة من موظف فنً من وزارة الزراعة وموظفٌن اثنٌن من 

 15و 7اإلتالف المنصوص علٌها فً المواد موظفً المحافظة للقٌام بعملٌات المصادرة و
 .من هذا المرسوم التشرٌعً 16و
 

 15المادة 
كل مخالفة ألحكام هذا المرسوم التشرٌعً تؤدي لمصادرة الشرانق )الصلج( والبذور وإحالة 

لٌرة  25مرتكبٌها إلى المحاكم ذات الصالحٌة التً تحكم عن كل مخالفة بغرامة نقدٌة قدرها 
عند التكرار على أن نصف الغرامات النقدٌة المحكوم بها تدفع إلى المخبرٌن سورٌة تضاعف 

 .من موازنة الزراعة

 
 16المادة 

ترسل الشرانق )الصلج( المصادرة إلى المخنق وتتلف البذور التً تصادر بمعرفة اللجنة 
من هذا المرسوم التشرٌعً وتذاع أخبار هذه العملٌات  14المنصوص علٌها فً المادة 

 .الصحف المحلٌةب
 

 17المادة 
 .فقط 15/3/943تنطبق الحكام التالٌة بصورة مؤقتة وحتى تارٌخ 

ـ ٌجب على المشتغلٌن بتربٌة دودة الحرٌر )القز( الذٌن أنتجوا البذور أن ٌقدموا عند نشر  1
 :هذا الرسوم التشرٌعً إلى وزارة االقتصاد الوطنً بٌاناً ٌتضمن

 .آ ـ عدد علب البذور المحضرة
 .ب ـ المكان الذي جرى تحضٌرها فٌه

 .ج ـ المكان المودعة فٌه
ـ ٌقوم الموظفون المعٌنون من قبل وزارة الزراعة بفحص هذه البذور وبأعمال المراقبة  2

من المرسوم التشرٌعً  8ووضع الشارات الرسمٌة )باندرول( المنصوص علٌها فً المادة 
 .رسوم المذكورمن الم 13و 9وتطبق علٌها أحكام المادتٌن 

 
 18المادة 

تلغى جمٌع القوانٌن واألنظمة السابقة لهذا المرسوم التشرٌعً المتعلقة بإنتاج الشرانق 
 .)الصلج( وبذور دود الحرٌر )القز( ومراقبة

 
 19المادة 

 .ٌنفذ هذا المرسوم التشرٌعً على أن ٌعرض على المجلس النٌابً حٌن انعقاده
 .1943نٌسان  19و 1362ربٌع الثانً  14دمشق فً 

 


