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وزارة الإ�سكــــان
قــــرار وزاري
رقـــم 2017/46
باإ�ســـدار الÓئحـــة التنظيميــة
لالن ـا با أرا سـ ا س ســة إقامـة ال ـ و ا ـر ا يوانــات
ا�شتنادا إا انون االأرا�شي ال�شادر باملر�شوم ال�شل ا ر ، 80/5
و إا املر�شوم ال�شل ا ر  81/5بتنظي االنتفاع باأرا�شي ال�شل نة
و إا الال حة التنفـي ية للمر�شوم ال�شل ا ر  81/5بتنظي االنتفاع باأرا�شي ال�شل نة
ال�شادرة باملر�شوم ال�شل ا ر ، 82/88
واإلــى ال ح ــة القيـ ـ والر�ش ــوم واالأ م ــان الت ــي �شله ــا وزارة االإ�شكـ ــان ال�ش ــادرة بالقـ ــرار
ال ــوزاري ر ـ ـ ، 2016/92
و إا موافق ــة وزارة املالي ــة
وبناء على ما تقت�شي امل�شلحة العامة
ــــرر
ا ــاد ا أولــ
يعم ـ ــل فـي �شـ ـاأن االنتفـ ــاع باالأرا�ش ـ ــي املخ�شـ�ش ــة الإ ام ـ ــة الع ــزب وحظا ـ ــر ا يوان ـ ـ ــات
باأحك ــام الال ح ــة املرفقـ ــة .
ا ــاد ال انيــة
ي�شتم ــر العم ــل بعق ــود االنتف ــاع امل مـ ــة بـ ـ وزارة االإ�شكـ ــان واأ�شح ــاب العـ ــزب وحظا ـ ــر
ا يوانات إا ح انتهاء مدتها .
ا ــاد ال ال ــة
يل ى كل ما يخال الال حة املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها .
ا ــاد الراب ــة
ين�شر ه ا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شر .
س ر ـ
ا وا ــــ

 24مـ س ـــــــا 1438هـ
 21مـ مايــــــــــــو 2017

�سي ب حمم ب �سي ال�س ي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر االإ�شكـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الÓئحـــة ال ن يميـــة لالن ـا با أرا سـ
ا س ســـة إقامـــة ال ـــ و ا ـر ا يوانــات
ال سـ ا أو
يـ ا أرا سـ ا س ســة إقامـة ال ـ و ا ــر ا يوانـات
ا ــاد ) 1
دد وزارة االإ�شكان بالتن�شي مع اجلهات املعنية باملحافظات الواليات موا ع االأرا�شي
املخ�ش�شة الإ امة العزب وحظا ر ا يوانات ومو ع ا جر البي ري ومو ع جتميع املخلفات
فـي كل حمافظة والية على اأن يت مراعاة ال بيعة اجل رافـية للمو ع ح�شب املع يات
املتوفرة ومالءمت من الناحية الفنية وال�شحية والبي ية وبعد عن التجمعات ال�شكنية .
وت�شدر الوزارة الر�ش التخ ي ي للموا ع والر�شومات امل�شاحية التف�شيلية للق ع .
ا ــاد ) 2
تك ــون م�شاح ــة ك ــل ع ــة اأر�ص فـي املو ع املخ�ش�ص الإ امـة العـزب وحظا ـر ا يوانـات
فـي حــدود  500م 2خم�شما ة مرت مربــع تزيــد اأو تقل بح�شب ال بيعــة ال بو رافـيــة
لكل مو ع .
ا ــاد ) 3
ي�شرت لالنتفاع بق عة اأر�ص واحدة الإ امة عزبة اأو حظرية حيوانات عليها اأن ل
مقدم ال لب ما ال يقل عن  20ع�شرين راأ�شا من االأ نام اأو  5خم�شة روو�ص من االإبل
اأو االأبقار اأو  2راأ�ش من اخليل بعد التن�شي مع دا ــرة مركـز التنميـة الزراعيـة
املخت�ص باملحافظة الوالية و ل وفقا لعدد ونوع ا يوانات املتوفرة لد مقدم ال لب ،
ع اأرا�ص .
على اأال تزيد فـي جميع االأحوال على  3ال
ا ــاد ) 4
للبلدي ـ ـ ــة املخت�شـ ـ ــة ودا ـ ــرة مركـ ـ ـ ــز التنمي ـ ـ ــة الزراعي ـ ـ ــة املختـ ــ�ص ف ــي ك ــل حمافظ ــة
اأو واليـ ــة االإ�شـ ــراف علــى اجلوانـ ــب ال�شحي ـ ــة كما يحـ ـ لهــا وللجه ــات ا كومي ــة ات
العال ــة  -كل فـي ال اخت�شا�ش  -دخول العزب وحظا ر ا يوانات للتفتي�ص والر ابة
و�شبط املخالفات فـي اأي و دون ا اجة للح�شول على إا ن م�شب من بل املنتفع .
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ال ســ ال انـــ
ع ـــ ا ن ــــا
ا ــاد

)5

يقدم طلب االنتفاع باالأرا�شي املخ�ش�شة الإ امة العزب وحظا ر ا يوانات اإ املديريات
الدوا ر املخت�شة بالـوزارة على النمو املعــد له ـ ا ال ر�ص مرفقــا ب ـ ن�شخة من الب ا ة
ال�شخ�شيـة اأو جـواز ال�شفـر ون�شخة من ب ا ـة حيــازة روة حيوانية وتت اإحالــة ال لـب
إا دا رة مركز التنمية الزراعية فـي املحافظة الوالية الإبداء الراأي ب�شاأن .
وتق ــوم املديريـ ــات الداو ــر املخت�شـ ـ ــة بال ـ ــوزارة  -فـ ــور ورود رد دا ــرة مركـ ــز التنمي ـ ــة
الزراعية  -باإحالة ال لبات امل�شتوفـية لل�شرو اإ مدير عام املديرية العامة لالإ�شك ــان
باملحافظة املعنية .
ا ــاد

)6

تب ــرم الــوزارة عقــد االنتفــاع لق ع ــة االأر�ص املخ�ش�شة الإ امة عزبـ ــة اأو حظي ــرة حيوانـ ــات
عليها بعد يام املديرية العامة لالإ�شكان باملحافظة املعنية بالتحق من ا�شتيفاء ال�شرو
املن�شو�ص عليها فـي ه الال حة .
ا ــاد

)7

تكون مدة عقد االنتفاع � 2شنت ابلة للتجديد ملدد ا لة �شري ة ا�شتيفاء ال�شرو
املن�شو�ص عليها فـي ه الال حة عند التجديد .
ا ــاد

)8

يلت ــزم املنتفــع ب�ش ــداد مقابـ ــل االنتف ــاع ال�ش ــنوي باالأرا�شـ ــي ا كوميـ ــة املن�شـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي املــادة  5من ال حة القي والر�شوم واالأ مان التي �شلها وزارة االإ�شكان امل�شار اإليها .
ا ــاد

)9

يعتبــر عق ــد االنتفاع منتهيا بحكـ ـ القان ــون فـي حالــة ع ــدم اإ�ش ال ــعة االأر�ص املنتفـ ــع
بها مدة  3ال ة اأ�شهر مت�شلة طوال مدة �شريان العقد .
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ا ــاد

) 10

يجـوز للـوزارة اإنهـاء عقد االنتفاع دون اإخ ـار م�شب فـي حالـة اإخـالل املنتفع ب ـاأي �ش ــر
من ال�شرو الواردة فـي العقد كما يجوز لها ا رتاح مو ع بديل دون اأن يكون للمنتفع
ا فـي امل البة باأي تعوي�ص �شري ة اأن يت اإخ ار ب ل دة ال تقل عن  3ال ة
اأ�شهر على عنوان املب فـي عقد االنتفاع .
ال ســ ال الــــ
ال امـــــات ا ن ــــ
ا ــاد

) 11

يج ــب علـ ــى املنتفع املحافظ ــة على نظافــة العزبــة اأو حظرية ا يوانـ ــات ونقـ ــل املخلفـ ــات
إا املو ع املحدد لتجميع املخلفات وتنفـي كافة ال�شرو الفنية وال�شحية والبي ية
واأي �شرو اأخر ت�شدر من جهات االخت�شا�ص .
ا ــاد

) 12

يلتــزم املنتفع بالر�شومات واملخ ات الفنية املرفقة بعقد االنتفاع وال يجوز ل ا�شتعمال
عة االأر�ص املنتفع بها اأو ا�شت اللها اإال وفقا لل ر�ص املخ�ش�ص لها اأو اإ امة اأي اإ�شافات
اأو و�شع اأو جتميع اأي مواد اأو معدات خار حدود عة االأر�ص املنتفع بها .
ا ــاد

) 13

يلت ــزم املنتف ــع بعم ــل �شي ــا لق ــعة االأر�ص املنتفــع بهــا واإ امــة جميــع املبان ــي الالزم ـ ــة
ال�شت اللهــا باملــواد يــر ال ابتــة وتلتــزم البلديــة املخت�شـة باتخـا االإجـراءات القانونيـة
�شــد مــن يخال ـ ل ـ .
ا ــاد

) 14

يلتزم املنتفع باإزالة اأي اإ�ش االت اأو من�شات من عة االأر�ص املنتفع بها على نفقت اخلا�شة
بعد انتهاء عقد االنتفاع اأو �شحب عة االأر�ص املنتفع بها .
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