
 

 

 



 

 1 

 دائق الفاكهةبحترخيص ال

 مديرية الزراعة بالمحافظة : الترخيص جهة 

االشرتاطات      1

o  عمى من يرغب في إنشاء حديقة جديدة لمفاكية أو التوسع في حديقة قائمة أن
يخطر جية الترخيص مقدما بموقع األرض ومساحتيا ونوع أشجار الفاكية المزمع 

ال  زراعتيا ، ولمجية خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار أن تعترض بقرار مسبب وا 
. سقط حقيا في االعتراض 

ولصاحب الشأن أن يتظمم من قرار الجية إلى لجنة فنية يصدر بتشكيميا واإلجراءات 
. التي تتبع أماميا قرار من وزير الزراعة 

عمى أن يكون من بين أعضائيا خبير متخصص يختاره المتظمم عمى نفقتو 
ىذا الحكم الحدائق المخصصة لمتجارب والبحوث العممية وكذلك  ويستثنى من

ي والتي تحدد مواصفاتيا بقرار من وزير خصالحدائق المعدة لالستيالك الش
. الزراعة 

o  يجوز ألصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتيم الخاصة بالشروط واألوضاع
. التي يحددىا وزير الزراعة بقرار يصدره 

o  ال يجوز بيع نباتات الفاكية أو عرضيا لمبيع إال في محل مرخص لو بذلك من وزارة
 .الزراعة ويصدر الترخيص طبقا لمشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير 

: املستندات /2
 ( 16  )المرفق. ىذه األراضي في  ىاأو التوسع في إلنشاء حدائق الفاكيةطمب الترخيص - 



 

 2 

: الرسوم /3
بدون  

   (27) مناطق التصريح بإنشاء حدائق فاكهة/   4

  األراضي الجديدة فقط باستخدام نظم الري الحديثة وىى األراضي الواقعة بعد كيمو
مترين من حد الزمام وتم رفعيا مساحيا في سجالت المكمفات وتم ربط ضريبة 

. األطيان عمييا 
  التي ال تجود فييا  (داخل الزمام  )األراضي الرممية والصفراء الخفيفـة بالوادي

. زراعة المحاصيل التقميدية 

االجراءات  /   5

  ىذه األراضي في في  ىاأو التوسع في إلنشاء حدائق الفاكيةيقدم طمب الترخيص
موعد غايتو نصف شير يوليو من كل عام لمديرية الزراعة مشتمال عمى البيانات 

إذا كانت الحدائق المراد أنشاؤىا أو (  16  )الموضحة في النموذج المرفق
التوسع فييا تقع ضمن المساحات المعدة لتجميعات المحاصيل المستيدفة ويسرى 

. في شأن ىذا اإلخطار القواعد المنفذة 

وعمى مديريات الزراعة بالمحافظات االعتراض واتخاذ اإلجراءات القانونية فورا ضد  
. ة في غير المناطق المسموح بيا قمن يشرع في إنشاء أو توسيع حدي

 ة قائمة باألراضي القديمة قعمى من يرغب في القيام بأعمال إحالل وتجديد لحدي
عمى أن يرفق بو خريطة مساحية مقاس لمديرية الزراعة بالوادي أن يقدم إخطارا 

.  لمحديقة 2500 : 1
  عمى جياز البساتين بالمديرية المختصة إخطار الطالب بأصل تقرير المعاينة

بيذا القرار سواء انتيى ىذا التقرير إلى صالحية (  16  )حسب النموذج المرفق

                                                 


 . 1988 لسنة 688 قرار وزير السراعة 
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 إقامتيا وذلك خالل ثالثين يوما منة أو عدم صالحيتيا واألغراض قارض الحدي
. من تاريخ ورد اإلخطار إليو 

  يمتزم الطالب بما ورد في التقرير ويسرى في الموسم الذي تمت فيو المعاينة
 .فقط 
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