نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74لسنة 6102

المنشور على الصفحة  6992من عدد الجريدة الرسمية رقم  9211بتاريخ 6102/2/9

صادر بموجب الفقرة  3من المادة  2من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية وتعديالته رقم
 9لسنة 6119

المادة 0
يسمى ىذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة  )6106ويعمل بو من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6

أ .يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم

تدل القرينة غير ذلك:
القانون  :قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
الصقيع :

الحالة التي تصيب النباتات نتيجة النخفاض درجات الح اررة إلى مستوى يؤدي إلى
تمفيا جزئياً أو كمياً.

ب .تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عمييا في ىذا النظام.
المادة 3
يقتصر طمب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع عمى األضرار التي تصيب االشجار المثمرة
والخضار المكشوفة والمحمية والنباتات الطبية والعطرية.
المادة 2
أ .يقدم طمب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع عمى النموذج المعد في الو ازرة ليذه الغاية

ويعطى اشعار بذلك.

ب .يشترط لقبول طمب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع ما يمي:
 .0أن يكون أردني الجنسية.

 .6أن يقدم طمب التعويض خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من وقوع الضرر.

 .3أن يرفق مع طمب التعويض سند تسجيل ومخطط أراض حديث إذا كان مالكاً أو عقد ايجار
مصدقا اذا كان مستأج ار أو عقد الشراكة موثقا اذا كان شريكا.

 .4أن يقدم وثيقة إثبات شخصية.

ج .يجوز ان يقدم طمب التعويض من المزارع نفسو أو من وكيمو.

المادة 9
أ .تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الو ازرة وعضوية كل من

:

 .0مدير الصندوق نائباً لمرئيس.

 .6مساعد األمين العام لشؤون المحافظات.
 .3مساعد األمين العام لمثروة النباتية.

 .4مساعد األمين العام لمشؤون اإلدارية والمالية.

 .5ممثمين اثنين عن االتحاد العام لممزارعين األردنيين يسمييما مجمس إدارة االتحاد.
ب .تجتمع المجنة بدعوة من رئيسيا أو نائبو عند غيابو كمما دعت الحاجة ويكون اجتماعيا

قانونياً بحضور أغمبية أعضائيا وتتخذ ق ارراتيا بأغمبية أصوات أعضائيا الحاضرين وفي حال
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس االجتماع.

ج .لمجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص لالستئناس براييم دون ان يكون لو
حق التصويت عمى ق ارراتيا.

د .يسمي امين عام الو ازرة أحد موظفي الصندوق أمين سر لمجنة.
المادة 2
تتولى لجنة التعويض الميام والصالحيات التالية:

أ .النظر في طمبات التعويض واالعتراضات المقدمة من المزارعين المتضررين من الصقيع
واتخاذ القرار المناسب بشأنيا.

ب .دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكمة بموجب أحكام ىذا النظام واتخاذ القرار

المناسب بشأنيا.

ج .تحديد قيمة التعويض المستحق لممزارع المتضرر وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من
لجنة إدارة الصندوق المشكمة بموجب نظام صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

د .أي ميام اخرى يكمفيا الوزير بيا.

المادة 7
أ .يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف ) لتقدير أضرار

الصقيع.

ب .تتولى لجنة الكشف الميام التالية:

 .0الكشف الحسي عمى المزروعات المتضررة من الصقيع.

 .6إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد ليذه الغاية يتضمن نسبة الضرر الواقع فعال وحصر
تكاليف االنتاج التي دفعيا المزارع حتي تاريخ وقوع الضرر من الصقيع وتقديمو الي مديرية

الزراعة المختصة.

ج .يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة تسمم تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق

التابعة لمديريتو والتثبت منيا ورفعيا الى مدير الصندوق.
المادة 8

أ .ال يتم تعويض المزارع عن األضرار في المزرعة ذاتيا خالل الموسم الزراعي الواحد إال مرة

واحدة.

ب .ال يتم تعويض المزارع إذا ثبت أنو أخفى معمومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو

قدم ليا معمومات أو بيانات غير صحيحة.

ج .ال يتم تعويض المزارع المتضرر من الصقيع إذا كانت درجة الضرر ( )% 61فأقل.

المادة 9
أ .ال يجوز ان تتجاوز نسبة التعويض عن األضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المكشوفة
والنباتات الطبية والعطرية واالشجار المثمرة عن ( )%51من قيمة التكاليف حدا اعمى.

ب .ال يجوز أن تتجاوز نسبة التعويض عن األضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المحمية
عن ( )%31من قيمة التكاليف حدا أعمى.

المادة 01
اذا لم تتوافر في الصندوق المخصصات المالية الكافية لتعويض المزارع عن األضرار وفق
النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ( )9من ىذا النظام فممجنة التعويض التنسيب

الى لجنة إدارة الصندوق بتخفيض نسب سقوف التعويض ضمن حجم المخصصات المتوافرة في

الصندوق.

المادة 00
في حال وفاة المزارع تصرف المجنة التعويض المستحق إلى ورثتو الشرعيين.

المادة 06
يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام.
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