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المواد

تُنشأ بوزارة البلدیة والبیئة لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة للمزارع وتنظیم شؤون المزارعین"، تشكل على النحو التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظیم شؤون
المزارعین

•التاریخ: 29/11/2017 الموافق 29/11/2017 ھجري•رقم: 43•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق•عدد المواد: 9

نسخة الجریدة الرسمیة  •تاریخ النشر: 28/12/2017 الموافق 10/04/1439 ھجري•العدد: 16الجریدة الرسمیة :
•الصفحة من: 49

 

مجلس الوزراء،
بعد االطالع على الدستور،

وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،
وعلى القرار األمیري رقم (5) لسنة 2016 بالھیكل التنظیمي لوزارة البلدیة والبیئة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظیم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة لھ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع واآلبار وتنظیم شؤون المزارعین، والقرارات

المعدلة لھ،
وعلى اقتراح وزیر البلدیة والبیئة،

قرر ما یلي:

المواد

المادة 1

رئيسا1ً- وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية

نائباً للرئيس2- مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة

عضواً ومقررا3ً- مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة
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وتختار كل جھة من یمثلھا في عضویة اللجنة، ویصدر بتسمیة رئیس ونائب رئیس وأعضاء اللجنة قرار من وزیر البلدیة
والبیئة.

ویتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدیة والبیئة، یصدر بندبھم وتحدید اختصاصاتھم ومكافآتھم قرار
من الوزیر.

المادة 2

تكون مدة العضویة في اللجنة ثالث سنوات، قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

المادة 3

تختص اللجنة بما یلي:
1- النظر في الطلبات الخاصة بما یلي:

(أ) تسجیل المزارع الجدیدة.
(ب) تقسیم أو نقل حیازات المزارع واألراضي الزراعیة.

(ج) زیادة المساحات الزراعیة.
(د) تأجیر مساحات إضافیة للمزارع.

2- ضع األسس العامة التي یجب العمل بھا، والخاصة بالموضوعات المشار إلیھا في البند السابق.
3- دراسة واقتراح فرض رسوم على جمیع المعامالت المتعلقة بالطلبات المقدمة إلى اللجنة.

4- دراسة التدابیر الالزمة لحمایة الرقعة الزراعیة والثروة الحیوانیة بالدولة وتحقیق االستغالل األمثل للموارد الطبیعیة.
5- دراسة سبل تنمیة القطاعین النباتي والحیواني بالمزارع المسجلة بالدولة والتوصیة بالبرامج والمشروعات الداعمة لذلك.

6- دراسة السیاسات العامة للنھوض بالقطاعین النباتي والحیواني لتحقیق التنمیة المستدامة بالبالد.
7- اقتراح آلیات نشر التكنولوجیا الزراعیة الحدیثة في القطاعین النباتي والحیواني بالمزارع المسجلة بالدولة.

8- دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجھ القطاع الزراعي (النباتي - الحیواني) واقتراح الحلول المناسبة لھا.
9- دراسة المشاكل التسویقیة للمنتجات الزراعیة والحیوانیة واقتراح الحلول المالئمة لھا.

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا مرتین شھریاً، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتھا في غیر أوقات العمل الرسمیة، ویجوز
عقد بعض االجتماعات في أوقات العمل الرسمیة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4- ممثلين اثنين عن وزارة البلدية والبيئة، أحدهما من إدارة الشؤون القانونية
بالوزارة

عضوين

عضوا5ً- ممثل عن وزارة ا��قتصاد والتجارة

عضوا6ً- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

أعضاء7- ث��ثة ممثلين عن أصحاب المزارع يختارهم وزير البلدية والبيئة
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وال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً إال بحضور أغلبیة أعضائھا على أن یكون من بینھم الرئیس أو نائبھ، وتصدر اللجنة
توصیاتھا بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس.

المادة 5

تضع اللجنة نظاماً ألداء عملھا یتضمن مكان انعقادھا ومواعید اجتماعاتھا والقواعد الالزمة لممارسة اختصاصاتھا.

المادة 6

للجنة أن تستعین بمن ترى االستعانة بھم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقدیم المشورة بھدف إنجاز المھام الموكلة إلیھا، دون أن
یكون لھم حق التصویت.

وللجنة أن تُشكل فرق عمل من بین أعضائھا ومن الخبراء والمختصین إلنجاز مھمة أو أكثر مما یدخل في اختصاصھا.

المادة 7

ترفع اللجنة توصیاتھا إلى وزیر البلدیة والبیئة التخاذ ما یراه بشأنھا، وال تصبح التوصیات نافذةً إال بعد اعتمادھا من
الوزیر.

المادة 8

یُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 المشار إلیھ.

المادة 9

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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