قرار تحديد آلية استيراد حطب التدفئة والوقود وتعديالته رقم 23/ز لسنة 7102

صادر بموجب المادة  6من قانون الزراعة وتعديالته رقم  01لسنة 7102

المادة 0
يسمى ىذا القرار ( قرار تحديد الية استيراد حطب التدفئة والوقود لسنة  ) 7102ويعمل بو من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( )01لسنو  7102وتعديالتو،
يكون لمعبارات والكممات التالية المعاني المخصصة إزاءىا إال إذا دلت القرينة عمى غير ذلك:
الو ازرة

 :و ازرة الزراعة .

الوزير

 :وزير الزراعة .

المديرية

 :مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
خشب النبات مع أو بدون المحاء المحطب المستعمل في المواقد ألغراض التدفئة

الحطب

:

المحاء

 :الطبقة الخارجية المحيطة بخشب النبات .

االفات
الحجرية

والوقود.

األفات غير المسجمة في المممكة األردنية الياشمية وال يسمح بدخوليا اإل إذا

 :توفرت ليا التدابير الصحية النباتية بما ال يتعارض مع المعايير الدولية ذات

الصمة  ،أو االفات التي قد يزيد دخوليا الخطر عمى الثروة النباتية في األردن.

المادة 1
يسمح باستيراد حطب مواقد التدفئة والوقود غير منزوعة المحاء ضمن الشروط التالية:

 .0الحصول عمى رخصة استيراد من المديرية المعنية .

 .7أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة منشأ أصمية أو صورة مصدقة عنيا من بمد المنشأ ،وفي
حالة االستيراد من بمد إعادة التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن شيادة المنشأ األصمية.

 .1أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة صحية نباتية أصمية من بمد المنشأ تثبت خموىا من األفات
النباتية وفي حال االستيراد من بمد إعادة التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن الشيادة الصحية

النباتية األصمية من بمد إعادة التصدير وال تقبل الشيادة إذا تبين أنيا محررة بتاريخ يسبق تاريخ
شحن االرسالية بمدة تزيد عمى سبعة أيام أو بتاريخ الحق لتاريخ شحن االرسالية.

 .4أن تكون خالية من االفات الحجرية ومن البالد المسموح االستيراد منيا بموجب التعميمات

والكتب الرسمية ولوائح الحجر النباتي المعمول بيا في المممكة وان ال تمر اإلرسالية عبر دول

مسجمو بيا آفات غير مسجمو في المممكة.

 .2أن يثبت في بند المعاممة لمشيادة الصحية النباتية أنو قد تم معاممة األخشاب في بمد المنشأ
عمى درجة ح اررة ال تقل عن  25درجة مئوية لمدة ال تقل عن  11دقيقة أو إرفاق شيادة تثبت

ذلك من الجيات الرسمية في بمد المنشأ.

 .5أن يتم الكشف عمى اإلرسالية في أول مركز حدودي وأخذ عينات موسعة من إرسالية الحطب
غير منزوع المحاء المراد استيرادىا وارساليا إلى مختبرات الثروة النباتية لفحصيا مخبرياً لمتأكد

من خموىا من األفات الحجرية.

 .2عدم السماح بإخراج اإلرسالية من المركز الحدودي األولي أو التصرف بيا لحين ظيور
نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد خموىا من األفات .

 .8في حال ظيور نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد خمو اإلرسالية من األفات يتم إخراج
اإلرسالية وتحويميا إلى مبخرة جمرك عمان لمعاممتيا بالمواد المعتمدة أو تحويميا إلى مراكز

معاممة األخشاب المعتمدة من قبل الو ازرة لمعاممتيا ح اررياً .

 .9في حال ظيور نتائج الفحوصات المخبرية التي تبين وجود آفات حجرية يتم تطبيق أحكام

المادة رقم ( )71من قانون الزراعة النافذ وكذلك أحكام المادة رقم ( )2من تعميمات الحجر
النباتي النافذة باعادة تصدير اإلرسالية.

 .01أن ال يزيد أطوال األخشاب المستوردة عمى  21سم وال تزيد سماکتيا عمي  71سم لضمان
فعالية عممية التعقيم بالميثيل برومايد.

 .00أن تكون مطابقة لمقواعد الفنية النافذة والمعمول بيا.
 .07أن تكون العبوات نظيفة ومطابقة لالشتراطات العامة األردنية ومثبتا عمييا بطاقة بيان

حسب األصول.

 .01يتم فحص اإلرسالية في أول مركز حدودي لمتأكد من مطابقتيا لمقواعد الفنية النافذة.

 .04يتم استيفاء بدل خدمات الفحص والمعاينة المعمول بيا.
 .02يمنع الفرز أو إعادة التوضيب لمرساليات المخالفة.

 .05يحق لمو ازرة رفض أي إرسالية إذا ما طرأت حالة صحية تستدعى ذلك في أي وقت خالل

فترة صالحية الرخصة.

المادة 4
(يسمح بإستيراد خشب خام خال من المحاء وبأطوال مختمفة وسماكات مختمفة ( السماكة اكثر
من  5ممم) ضمن الشروط التالية :

 .0أن تكون االرسالية مرفقة بشيادة صحية نباتية أصمية وفي حال االستيراد من بمد إعادة
التصدير فترفق االرسالية بصورة عن الشيادة الصحية األصمية من بمد إعادة التصدير وال تقبل

إذا تبين أنيا محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن اإلرسالية بمدة تزيد عمى سبعة أيام أو تاريخ الحق
لتاريخ شحن اإلرسالية  ،ويستثنى من ذلك إرساليات الخشب الخام الخالي من المحاء التي ال

تُصدر ليا الجيات الرسمية الشيادة الصحية النباتية في بمد المنشأ أو بمد إعادة التصدير.
 .7أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة منشأ اصمية او صورة مصدقة عنيا من بمد المنشأ وفي
حال االستيراد من بمد إعادة التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن شيادة المنشأ األصمية.

 .1أن تكون خالية من اآلفات الحجرية  ،ومن البالد المسموح االستيراد منيا بموجب التعميمات
والكتب الرسمية ولوائح الحجر النباتي المعمول بيا في المممكة وان ال تمر اإلرسالية عبر دول

مسجمة بيا آفات غير المسجمة في المممكة.

 .4ان يثبت في بند اإلقرار اإلضافي لمشيادة الصحية النباتية أنو قد تم معاممة األخشاب في بمد

المنشا عمى درجة ح اررة ال تقل عن  25درجة مئوية ولمدة  11دقيقة عمى األقل أو إرفاق شيادة

تثبت ذلك من الجيات الرسمية في بمد المنشأ  ،وفي حال عدم وجود الشيادة الصحية النباتية في

بمد المنشأ أو بمد إعادة التصدير يتم إرفاق شيادة معاممة مصدقة من الجيات الرسمية تثبت تمك
المعاممة في بمد التصدير عمى أنو تم معاممة األخشاب عمى درجة ح اررة ال تقل عن  25درجة

مئوية ولمدة ال تقل عن  11دقيقة.

 .2في حال عدم وجود الشيادة الصحية النباتية في بمد المنشأ أو بمد إعادة التصدير يتم الكشف
عمى اإلرسالية في المركز الحدودي األول وسحب عينات ممثمة منيا وارساليا لمختبرات الثروة

النباتية لبيان خموىا من اآلفات الحجرية  ،مع إبقاء اإلرسالية في المركز الحدودي األول لحين

ظيور نتيجة الفحص المخبري الذي يثبت خموىا من اآلفات.

 .5أن تكون مطابقة لمقواعد الفنية النافذة والمعمول بيا.

 .2أن تكون العبوات نظيفة ومطابقة لإلشتراطات العامة األردنية ومثبتاً عمييا بطاقة بيان حسب

األصول.

 .8يتم فحص اإلرسالية في أول مركز حدودي لمتأكد من مطابقتيا لمقواعد الفنية النافذة.
 .9يتم إستيفاء بدل خدمات الفحص والمعاينة المعمول بيا.
 .01يمنع الفرز أو إعادة التوضيب لإلرساليات المخالفة .

 .00يحق لمو ازرة رفض أي إرسالية إذا ما طرأت حالة صحية تستدعى ذلك في أي وقت خالل

فترة الحية الرخصة.
تعديالت المادة :

 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القرارالمعدل رقم ز 1/لسنة  7170حيث كان نصيا السابق كما يمي :

يسمح باستيراد خشب خام خال من المحاء وبأطوال مختمفة وسمكات مختمفة (السمكة أكثر من 5

ممم) ضمن الشروط التالية:

 .0أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة صحية نباتية أصمية وفي حال االستيراد من بمد إعادة

التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن الشيادة الصحية األصمية من بمد إعادة التصدير وال تقبل
إذا تبين أنيا محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن االرسالية بمدة تزيد عمى سبعة أيام أو بتاريخ الحق

لتاريخ شحن االرسالية.

 .7أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة منشأ أصمية أو صورة مصدقة عنيا من بمد المنشأ ،وفي
حالة االستيراد من بمد إعادة التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن شيادة المنشأ األصمية.

 . 1أن تكون خالية من األفات الحجرية ومن البالد المسموح االستيراد منيا بموجب التعميمات
والكتب الرسمية ولوائح الحجر النباتي المعمول بيا في المممكة وان ال تمر اإلرسالية عبر دول

مسجمو بيا آفات غير مسجمو في المممكة.

 . 4ان يثبت في بند االقرار االضافي لمشيادة الصحية النباتية انو قد تم معاممة االخشاب في
بمد المنشأ عمى درجة ح اررة ال تقل عن 5ه درجة مئوية ولمدة  11دقيقة عمى االقل أو ارفاق
شيادة تثبت ذلك من الجيات الرسمية في بمد المنشأ.

 . 2أن تكون مطابقة لمقواعد الفنية النافذة والمعمول بيا.

 . 5أن تكون العبوات نظيفة ومطابقة لالشتراطات العامة األردنية ومثبتا عمييا بطاقة بيان حسب
األصول.

 . 2يتم فحص اإلرسالية في أول مركز حدودي لمتأكد من مطابقتيا لمقواعد الفنية النافذة.

 .8يتم استيفاء بدل خدمات الفحص والمعاينة المعمول بيا.
 .9يمنع الفرز أو إعادة التوضيب لإلرساليات المخالفة.

 .01يحق لمو ازرة رفض أي إرسالية إذا ما طرأت حالة صحية تستدعى ذلك في أي وقت خالل
فترة صالحية الرخصة.

المادة 2
يسمح باستيراد خشب خام منزوع المحاء وبأطوال مختمفة وسماكات مختمفة ( السماكة اكثر من 5

ممم) وضمن الشروط التالية:

 .0أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة صحية نباتية أصمية وفي حال االستيراد من بمد إعادة
التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن الشيادة الصحية األصمية من بمد إعادة التصدير وال تقبل

إذا تبين أنيا محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن االرسالية بمدة تزيد عمى سبعة أيام أو بتاريخ الحق

لتاريخ شحن االرسالية.
يحق لمو ازرة رفض أي إرسالية إذا ما طرأت حالة صحية تستدعى ذلك في أي وقت خالل فترة
صالحية الرخصة.

 .7أن تكون اإلرسالية مرفقة بشيادة منشأ أصمية أو صورة مصدقة عنيا من بمد المنشأ ،وفي
حالة االستيراد من بمد إعادة التصدير فترفق اإلرسالية بصورة عن شيادة المنشأ األصمية.

 .1أن تكون خالية من األفات الحجرية ومن البالد المسموح االستيراد منيا بموجب التعميمات

والكتب الرسمية ولوائح الحجر النباتي المعمول بيا في المممكة وان ال تمر اإلرسالية عبر دول

مسجمو بيا آفات غير مسجمو في المممكة.

 .4ان يثبت في بند االقرار االضافي لمشيادة الصحية النباتية انو قد تم معاممة االخشاب في بمد

المنشأ عمى درجة ح اررة ال تقل عن  25درجة مئوية ولمدة  11دقيقة عمى االقل أو ارفاق شيادة
تثبت ذلك من الجيات الرسمية في بمد المنشأ.

 .2السماح باالستيراد إذا كانت:

أ) قطع المحاء بعرض يقل عن ( 1سم) ( بغض النظر عن طوليا).

ب) قطع المحاء بعرض يزيد عمى (1سم) وتقل المساحة الكمية لكل قطعة لحاء منيا عن

(21سم) مربع بغض النظر عن عدد قطع المحاء عمى قطعة الخشب الواحدة.
 .5أن تكون مطابقة لمقواعد الفنية النافذة والمعمول بيا.

 .2أن تكون العبوات نظيفة ومطابقة لالشتراطات العامة األردنية ومثبتا عمييا بطاقة بيان حسب

األصول .

 .8يتم فحص اإلرسالية في أول مركز حدودي لمتأكد من مطابقتيا لمقواعد الفنية النافذة.
 .9يتم استيفاء بدل خدمات الفحص والمعاينة المعمول بيا.
 .01يمنع الفرز أو إعادة التوضيب لإلرساليات المخالفة.

المادة 6
كل من يخالف ىذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا في قانون الزراعة النافذ.
وزير الزراعة

المهندس خالد الحنيفات

