قرار تحديد االشجار المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة باالنقراض وحظر قطعها رقم
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صادر بموجب الفقرة  0من المادة  43من قانون الزراعة وتعديالته رقم  04لسنة 6102

المادة 0
يسمي ىذا القرار (قرار تحديد األشجار الحرجية والمعمرة أو النادرة والنباتات البرية الميددة
باالنقراض وحظر قطعيا لسنة  )6102ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( )01لسنة  6102و تعديالتو

يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه اال إذا دلت القرينة عمي خالف
ذلك:
الو ازرة

 :و ازرة الزراعة.

الوزير

 :وزير الزراعة.

المديرية

 :مديرية الحراج.

االشجار الحرجية

المعمرة

االشجار الحرجية

النادرة

النباتات البرية

الميددة باالنقراض

:
:
:

ىي النباتات التي ليا سوق خشبية والتي تعيش أكثر من نتين بعكس

النباتات الحولية.

ىي األشجار التي تكون محددة االنتشار ضمن منطقة جغرافية
تحكميا ظروف بيئية وتكون أعدادىا محدودة وقميمة.

ىي النباتات التي قد تكون عرضة لالنقراض بسبب تدخل االنسان أو

الظروف البيئية ويكون سبباً في الحد من انتشارىا وتكاثرىا.

المادة 4
تعتبر االشجار الحرجية المعمرة التي يحظر قطعيا سواء كانت نامية باالراضي الحرجية أو
الممموكة أو أراضي الخزينة وحسب الفقرة (ب) من المادة ( )13من قانون الزراعة رقم ()01

لسنة  6102وتعديالتو عمى النحو التالي:

– أشجار الصنوبر الحمبي (المزاب ) التي يزيد عمرىا عمى ( )611سنة.

 أشجار الممول التي يزيد عمرىا عمى ( )121سنة - .أشجار السنديان التي يزيد عمرىا عمى( )111سنة.

 -أشجار البطم التي يزيد عمرىا عمى ( )021سنة.

المادة 3
تحدد أنواع األشجار الحرجية النادرة والميددة باالنقراض في األردن عمى النحو التالي:
 .0أشجار الطمح  ،اكاسيا في منطقة وادي عربو والصحراء الجنوبية .
 .6أشجار السرو الطبيعي في منطقة الطفيمة.

 .1أشجار الدلب في وادي راجب ووادي االردن .

 .3أشجار اليسر في منطقة ال ازره ووادي االردن .

 .2أشجار العبير مع غابات السنديان في عجمون ووادي السير وجرش والسمط .
 .2أشجار الزود (برزا) في مناطق عجمون والكورة والمزار .

 .7أشجار الزيتون البري في مناطق برما وجرش ومناطق حراج عجمون.
 .8اشجار القيقب في جرش وعجمون والسمط.
 .9أشجار الزعرور – االجاص البري.

 .01أشجار السوس – االراك والحور الفراتي في منطقة غور الصافي.

المادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام ىذه التعميمات بقطع أي من االشجار النادرة والمعمرة والنباتات
البرية بالعقوبات المنصوص عمييا في الفقرة (د) من المادة ( )13من قانون الزراعة رقم ()01

لسنة  6102وتعديالتو .

وزير الزراعة

الدکتور عاکف الزعبي

