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وعرفانشكر

لعاُلافيالزراعيالعُرفهيئةمؤسسلحفيدوالعرفانالشكربخالصأتقدم

ودنازالذينوحبنعبدهللابنعبدالرحمنبنعبدالقادربنعبدالرحمناألستاذ

القتالتيوالعاُلفيالزراعيالعُرفهيئةتاريخعنلديهالمتاحةالوثائقبكافة

.الجميلالعاُلتاريخمنمهمةزمنيةفترةعلىالضوء

محمد موسى العبدالواحد 
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مجلس الُعرف الزراعي
Council of  Agricultural Custom

An elected local Council set up by a group of ex-Al Ula-men,

which implements the laws and Customs agreed upon by the

local community, regulates agricultural affairs and water

resources management, regulates the relations between farmers,

agricultural workers, owners and workers, Corridors and

agricultural roads.

The meeting was held with the Prince (Amir) of Al Ula at that

time (Saad bin Turki Al-Sudairy) and the idea of forming the

Council was put forward to serve the system of the Heads of

water-resources and determine the laws that must be taken into

account by farmers in a uniform manner that includes justice

and equality between all , The Supreme Order was issued

approving the establishment of the Council of Agricultural

Custom in Al Ula on 1363H (Corresponding:1943 )according to

its rules and provisions.

يقومالسابقينالعاُلرجاالتمنمجموعةأسسهمنتخبمحليمجلس

محليالالمجتمعمنعليهاالمتفقواألعرافالقوانينتطبيقبدور

موتنظي،المياهمواردوإدارةالزراعيةالشؤونخاصبشكلينظم

كوكذل،وعمالمالكمنبالزراعةوالمشتغلينالمزارعينعالقات

ايةالعنذلكفيبمانظافتهاوأعمالالمائيةالقنواتصيانةأعمال

.الزراعيةوالطرقاتبالممرات

(لسديرياتركيبنسعد)آنذاكالعاُلأميرمعالعاُلأعيانإجتماعتم

ويحددالعيونرؤساءنظاممقامليقومالمجلستشكيلفكرةطرحوتم

منتضموحدبشكلالمزارعينمنتراعىأنيجبالتيالقوانين

تأسيسببطلالساميللمقامالرفعوتم،الجميعبينوالمساواةالعدالة

فالعُرمجلسإنشاءعلىبالموافقةالسامياألمروصدرالمجلس

.وأحكامهنظامهوفق(هـ1363)بتاريخالعاُلفيالزراعي
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أسباب تأسيس مجلس العُرف الزراعي

سالمدارفيالتعليموأنتشرالحكوميةالوظائفظهرتأنبعد

العيونفيالعملوتركاليهااإلتجاهفيالناسبدأالنظامية

مراعاةبالناسإهتماموقل،العاُلخارجوالدراسةللعملالسفرأو

عليهوبناء،والزراعةالعيونإدارةنظامفيالمرعيةالقواعد

علىواوإتفقالجديدالوضعلدراسةالبلدةأعيانمنمجموعةإجتمع

وإدارةالزراعةوتنظيمالعيونعلىلإلشرافمحليمجلستأسيس

التيوالقوانينالقواعدووضعالبلدةفيوالزراعيالمائيالنظام

الشيخوةقهفياإلجتماعوتم،والناسالمزارعينبينالعالقةتنظم

لدراسةهجرية1363العامفينوحبنعبدهللابنعبدالرحمن

فيالزراعيالنظامتواجهالتىوالقائمةالمستجدهالمشاكلجميع

ألنظمةاوضعوتم،لهاالمناسبةالحلولإقتراحوتم،المرحلةتلك

يجتمعوامقرللمجلسوخصصوا،المرحلةلتلكالمناسبةوالقوانين

حيثللمجلساألساسيالنظاموضعوتمالعُرفبيتيسمىفيه

رهدوتأديةفيالمجلسوأستمر،والرأيالخبرةأهلمنيتكون

الىخدماتهوضمالمجلسحلتمحيثهجرية1383العامحتى

.العاُلفيفرعهاإفتتاحعندوالمياهالزراعةوزارة

Reasons for  establishment Council of  Agricultural Custom 

People started to work in Government Departments or going to Schools, and

some of them Traveled out of Al Ula for Studying or Look for new Jobs which

Caused in the Lack of Interest of People for Work in Agriculture or Non-

Compliance with Agricultural Old Laws. So, the dignitaries met to consult in

the new situation, and they agreed to establish a local council to supervise

and organize the springs water and the establishment of rules and laws

governing the relationship between farmers and people. The Meeting was

Held in the House of Sheikh Abdulrahman Ibn Abdullah ibn Noah in 1363 H

(1943 G) to Study all the Problems that are Emerging and Existing Facing the

Agricultural System at that Stage. and they Appropriate Solutions have been

Proposed and Relevant regulations and laws have been Developed. and they

Rented a House to be office for the Council and they named it (custom

house) , The statute of the council has been drawn up , where it consists

from experts and from the Owners of opinion, The Council continued until

1383 H ( 1936 G ) , Where the Council was dissolved His duties were

transferred to the Ministry of Agriculture When it opened it branch in Al Ula.
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نعبدالرحمالشيخالعُرفهيئةعضوحضرة

نوحبن

مالمقاموافقةجرىأنهنفيدكم:التحيةبعد

لهذامنكمالمقدمالعُرفموادعلىالكريمالسامي

وتاريخ1355رقمبخطابجاءحسبماالمقام

العُرفبذلكعضوا  وكونكهـ27/4/1363

امبجميعالقيامعلىللمثابرةإبالغكجرى

هذابتختصالتيالمعامالتمنعليكميعرض

المشارالتعليماتصورةأخذونجرىالصدد

فيهاعليواإلستنادلدراستهالكمونبعثهااليها

فيحررلذا.بهتحكمونماجميع

.هـ20/6/1363

أمير العاُل 

After greeting: We hereby inform you

that the High supreme approval has

been given to the materials of the

Custom submitted by you, as stated

in the letter No. 1355 dated

27/04/1363

(Corresponding:21/04/1944). and

since you are a member of that

custom you have been informed to

persevere in carrying out all the

transactions presented to you in this

regard and we will take a copy of the

instructions mentioned and send to

you for study and rely on them in all

what you rule.

Dated: 20/06/1363H 

(Corresponding:12/06/1944)

Prince of Al Ula
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Honorable Chairman of the former

agricultural Custom / Abdulrahman ibn Noah,

After greeting: Please be informed and due to

the result of the election of the Commission

of Custom that Mohammed Ahmed Ateeq is

the succeed to be the Chairman of the

Commission and base on the approval of

Ministry of interior as stated in the letter No.

2050 dated 19/07/1371H

(Corresponding:10/09/1953), so you have to

act for handing over all the custodies (books,

transactions & furniture) between you and

Mr. Ateeq from 06/08/1371H

(Corresponding: 01/05/1952) and send a copy

of handing over to us.

Regards.

04/08/1371H. (Corresponding:29/04/1952)

/السابقالزراعيالعُرفهيئةرئيسالمكرم

المحترمنوحبنعبدالرحمن

هيئةاتإنتخابنتيجةفيأنهنفيدكم:التحيةبعد

مدأحمحمد/الهيئةبرئاسةفازوالزراعةالعُرف

ذلكعلىالداخليةوزارةموافقةعلىوبناء.عتيق

يقتضيعليههـ19/7/1371في2050برقم

ماجميعموتسليوبينهبينكموالتسليمالدورإجراء

ختاريمنوأثاثومعامالتدفاترمنالدائرةفي

والتسليمالدورمننسخةوبعثهـ6/8/1371

هـ4/8/1371ودمتمالينا

أمير العاُل
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Table of role and prompt delivery between the Chairman of the 

Council of the Custom / Abdulrahman ibn Noah and his 

successor / Mohammed Ahmed Ateeq.

In accordance with the order of His Highness the Minister of the Interior

No. 2050, dated 19/07/1371 H, referred to the Emirate of Al Ula from

the Emirate of Medina notified thereof to the Chairman of the Council of

Custom by the number :1301 dated 05/08/1371, the Chairman of the

Council of Custom by number and the judge that in the result of the

elections of the Commission of Custom and Agriculture, Based on the

above-mentioned order, the role of the former president / Abdulrahman

and his successor is required. This was done in our presence and

supervision. The role was handed over between the former Chairman /

Abdulrahman and successor / Mohammad Ahmed Ateeq to the above

items of (17) items and became in the custody of Mohammed Ahmed

Ateeq, this was edited on the date 06/08/1371 H.

(Corresponding:01/05/1952)

Commissioner of Police Finance Commissioner Recipient Chairman

Chairman handed over 

جدول الدور والتسليم الجاري بين رئيس العُرف السابق 

عبدالرحمن بن نوح وبين خلفه محمد أحمد عتيق

هـ19/7/1371في2050رقمالمعظمالداخليةزويرسموألمرإنفاذا ً

ئيسرمنكلالىمنهاوالمبلغالمدينةإمارةمنالعاُلإمارةمقامالىالمبلغ

في1301برقمعتيقأحمدمحمدونوحبنعبدالرحمن/العرف

رفالعهيئةإنتخاباتتصفيةنتيجةفيبأنهوالقاضيهـ5/8/1371

روزيسمووافقوقدعتيقأحمدبنمحمدالرئاسةحازبالعاُلوالزراعة

التسليموالدورإجراءويقتضيبعاليهاليهالمشاربأمرهذلكعلىالداخليه

يقعتأحمدمحمدخلفهوبيننوحبنعبدالرحمنالسابقالرئيسبين

عبدالرحمن/السابقالرئيسبينوالتسليمالدورجرىوإشرافناوبحضورنا

والبالغهبعاليالموضحةاألشياءعلىعتيقأحمدمحمد/خلفهوبيننوحبن

ررحولذاعتيقأحمدمحمد/عهدةفيذلكوأصبحقلمعشرسبعةمقدارها

.هـ6/8/1371في

مفوضًالشرطةًًًًًًمفوضًالماليةًًًًًًًًالرئيسًالمستلمًًًًًًًًًًًًًًًًًً

الرئيسًالمسلمً
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ا ستحقا  
 ال افي

حسميات 
 ال واب 

المجمو  م  
 ا ضافي 

ا ضافي 
25%  

مقدار 
 الرات 

 الو يفة ا سم

عبدالرحمن بن  880 220 1100 24 1076
 نوح

 الرئيس

محمد  دام صال   550 137.50 687.50 14.50 673
 نصيف

 عضو

أحمد موسى  550 137.50 687.50 14.50 673
 صقير

 عضو

 عضو سالم ابوحمود 550 137.50 687.50 14.50 673

 عضو محمد أحمد عتيق 550 137.50 687.50 14.50 673

محمد إبراهيم  550 137.50 687.50 14.50 673
 فاضل

 الكاتب

343.25 .0.50  الفرا  حمزة أبوزبنة 270 68.75 343.75 

 يكون المجموع 3905 976.25 4881.25 97 4784.25
 

كشف روات  مو في هيئة العُرف والزراعة408/04/06/1365رقم 

65لشهر ربي  األول عام 

بيان      

اإلجمالي488.25

حسميات                                  مصدق                رئيس هيئة 97

العرف

4/6/65الصافي                           4784.25

الختم

Total Stamps

Fees

Total + 

Extra

Extra 25% salary Name Job

1076 24 1100 220 880 Abdulrahman Ibn 

Noh

President

673 14.50 687.50 137.50 550 Mohammed Adm 

Nasif

Member

673 14.50 687.50 137.50 550 Ahmed Mosa Soqir Member

673 14.50 687.50 137.50 550 Salem Abo Homod Member

673 14.50 687.50 137.50 550 Mohamed Ahmed 

Ateeq

Member

673 14.50 687.50 137.50 550 Mohammed 

Ibrahim Fadel

Member

343.2

5

.0.50 343.75 68.75 270 Hamza Abo Zabna Support

4784.

25

97 4881.25 976.25 3905 Total

NUMBER 408/ 408/06/05/1964

List Salaries of staff Council of Agriculture 

Customs in 1964

488.25Total  **Discount 97 ** Net Amount 

4784.25 

Approval    by President (Stamp)
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المنصباإلسمم

الرئيسنوحبنعبدهللابنعبدالرحمن1

عضوناصيفصالحبنآدم2

عضوابوحمودمحمدبنسالم3

عضوصقيرموسىبنأحمد4

عضوعتيقأحمدبنمحمد5

أمين السرفاضلإبراهيمبنمحمد6

خدمات مساندةابوزبنةصالححمزة7

(1371–1363) الدورة األولى 
First Session (1363-1371) (Corresponding:1943-1951)

S Name Position

1 Abdulrahman Abdullah ibn Noah Chairman

2 Adam Saleh Nasif Member

3 Salem Mohammed Abu homoud Member

4 Ahmed Mosa Suqeer Member

5 Mohammed Ahmed Ateeq Member

6 Mohammed Ibrahim Fadhil Secretary

7 Hamza Saleh Abu Zabnah Courier
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المنصباإلسمم

الرئيسعتيقأحمدبنمحمد1

عضوالسكرجابربنمحمد2

عضوشويكانحسينسالمبنمحمد3

عضوجبرعلي4

عضوصقيرموسىبنأحمد5

أمينًالسرنوحبنعبدالرحمنبنعبدالقادر6

خدماتًمساندةشويكانصالحأحمد7

(1375–1371) الدورة الثانية 
Second Session (1371-1375) (Corresponding:1951-1955)

s Name Position

1 Mohammed Ahmed Ateeq Chairman

2 Mohammed Jaber Asukkar Member

3 Mohammed Salem Hussaien Shewiakan Member

4 Ali Jabr Member

5 Ahmed Mosa Suqeer Member

6 Abdulkader Abdulrahman ibn Noah Secretary

7 Ahmed Saleh Shuwaikan Services
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المنصباإلسمم

الرئيسأبوسالمحسنبنمحمد1

عضوعبدالدايمسعيدبنحمزة2

عضونوحبنعبدهللابنسالم3

عضوالنجديموسىبنمحمد4

أمينًالسرعزهإبراهيم5

خدماتًمساندةشويكانصالحأحمد6

(1379–1375) الدورة الثالثة  

S Name Position

1 Mohammed Hasan Abu Salem Chairman

2 Hamza Saeed Abduldaim Member

3 Salem Abdullah ibn Noah Member

4 Mohammed Mosa Al-Najdi Member

5 Ibrahim Izoh Secretary

6 Ahmed Saleh Shuwaikan Services

Third Session (1375-1379) (Corresponding:1955-1959)
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المنصباإلسمم

الرئيسعبدالدايمسعيدبنحمزة1

عضوالقاضيرشيدبنعبدهللا2

عضونوحبنعبدهللابنسالم3

عضوالسكرجابربنمحمد4

عضوابوعمهمحمدبنسليمان5

أمينًالسرنوحبنعبدالرحمنبنعبدالقادر6

خدماتًمساندةابوخديجةموسىسليمان7

تم في العام ( 1383–1379) الدورة الرابعة 

هـ دمج مجلس العُرف تحت مضلة 1392

.وزارة الزراعة والمياه

Fourth Session: (1379-1383-(Corresponding:1959-

1963)) The Council of Customs was incorporated in 

1392H (Corresponding:1972) under the umbrella of 

the Ministry of Agriculture and Water.

S Name Position

1 Hamza Saeed Abduldaim Chairman

2 Abdullah bin Reshaid Al-Qadi Member

3 Salem Abdullah ibn Noah Member

4 Mohammed Jaber Sukkar Member

5 Suleiman Mohammed Abu Amoh Member

6 AbdulkaderAbdulrahman ibn Noah Secretary

7 Suleiman Mosa Abu Khadijah Services
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.والتقسيمالتوزيعويتمالدربساحةفيالعصرصالةبعديجتمعونحيثالمزارعينبينالماءتوزيعيتولىالذيالرجلهوالُمقومي

.العينمجرىمنالماءإلستالمباإلنطالقعليهمالتوزيعتمالذينالماءألصحاباإلشارةيعطيالذيالرجلهوالُمعلّم

خطوضعميتالعَلَملتجزئةالحاجةحالةوفيالطنطورةظلمسارعلىتقعالحجارةمنأعالمالساحةأرضيةوفيالطنطورةعليهاتطلساحةالّدرب

.المستحقهالشخصحصةحسبالعَلمينبينالترابعلىباليد

يالمسوالشمسحركةمعظلهاويدورمعينوقياسبإرتفاعبعضفوقبعضهاالمرصوصةالحجارةمنهرميبناءشكلعلىشمسيةساعةالطنطورة

.لشتاءامربعانيةدخولبدايةلتحديدأيضا ًوتستخدم،متساويةحصصإلىالنهاروقتمقسما ًالساحةأرضفيمغروسةحجريةأعالم

مزارعكلحصةحسبوأسداسوأرباعأنصافإلىتقسيمهاويتمساعة24الوجبة

الغروبقبيلحتىبعدهاوماالشمسشروقبدايةالشرقة

الشروققبيلحتىبعدهاوماالشمسغروببدايةالغيبة

العيونمياهتقسيمفيالحسابأساسوهيتقريبا ًالوقتمندقائق7الورقة

تعريفات مجلس العُرف الزراعي
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.يلةوستتخذأالالمهمببطءأوعجلعلىتمشيشئتأنتركضشئتإنرجليكعلىتذهبحماروالدراجةالتركبالماءألخذبالذهابالمعلملكأشارإذاالمادة األولى

الماءأخذتباإليجابعليكردفإذا(هاهيلة)وتسمى(قودك)بكلمةالماءمعهللذيصوتكبأعلىتناديأنيجبالماءمنهستأخذالذيالمكانإلىوصلتإذاالمادة الثانية

.تنتظراإلنتظارطلبوإذا

المادة الثالثة

القمحقشمنشيئا  تأخذأنفعليكطويال  وقتا  فيأخذمزرعتهإلىبهومشىبعيدمكانمنأخذهقدسبقكالذيوكانالماءألخذبالذهابالُمعلملكأشارإذا

.الماءتأخذثمالماءأخذكمكانإلىتصلحتىوتتبعهالعينمجرىفيوترميه

بنموباتنوهوالكرفسورقمنويكون(الوسية)الثانيةالعمليةوتسمى(الورقةذر)العمليةهذهوتسمىبالمنتصفاألولالمكانبعدمنالقشإعادةيجبالمادة الرابعة

.الساقيةبجوانب

.العرفحسببمعرفتهالمسافةهذهمدةالمعلميقتطعذلكيتملمإذاالمادة الخامسة

(الصبيري–المقر)بالورقةمنهاتذرالتياألماكنحددتالمادة السادسة

.العينفيالمساهمينحصصحسبوزعتوجبةوكلاإلسبوعمدارعلىأوجابسبعإلىالعيونوزعتالمادة السابعة

وجبة–ثنيناإلوجبة-األحدوجبة-السبتوجبةهيواألوجاباإلسبوعفيأيامثالثةكلعاملالوجبةعلىيكونأنتقررللتنظيفالعينمجرىلحاجةنظرا  المادة الثامنة

.الجمعةوجبة–الخميسوجبة–األربعاءوجبة–الثالثاء

.القديمالعُرفحسبعاملعليهليس(بارد)ماء،عاملعليه(حارماء)المساهمينبينالعملُجّزءالمادة التاسعة

(الليفمنمتينحبل).السلبةيحضرأنوعليهللعينرئاستهمقابلكاملةماءوجبةولهالراحةووقتالعملوقتيحددأنعينرئيسكلعلىالمادة العاشرة

اليومذلكحضورمنيطردهأنالعينولرئيسوشاهيسكرأُقةفعليهمعهيحضرهالموإذا(ومسالفومبحرنفية)معهيحضرأن(العامل)الشاغلعلىالمادة الحادية عشر

.عاملأجرةعليهويسجل

إلىوتغطىاللزومعندتفتحكبيربحجرمغطاةأعالهافيفتحةولهاالحجرمنمبنيةبجيرةأومطالعتسمىفتحةمسافةكلفتحاتعدةلهمجرىعينلكلالمادة الحادية عشر

يدفنهاأوزراعةشجرأوأونخلعليهيغرسأنالمطالعفيهالذيالبستانصاحبيستطيعوالالحاجةوقت

(اقيةالس)الربيعبتسليكالتعهدأومفتوحالبابتركأوالماءصاحبلمرورالربيعمقابلالجدارأعالفيفتحة(ثُغرة)بعململزمالبستانصاحبالمادة الثانية عشر

مواد مجلس 
العُرف الزراعي
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تاريخ العيون في العاُل

History of the Springs Water in Al Ula Valley

التيديمةالقالحضاراتبقايامنالعاُلعيونتعتبر

ىعلالحضاراتتعاقبوخالل،الواديفيسادت

ياسيةوسطبيعيةألسبابالعيونهذهإندثرتالوادي

ولقد،الواديبهامرمرحلةكلظروفحسب

نالعيوهذهمنالمندثرإستكشافالعاُلأهلأعاد

األنظمةلهاووضعواإستصالحهاوأعادوا

عينللكوأصب إستمرارهاتضمنالتيوالقوانين

كُمالبينتوزعالماءمنوحصصورئيسُمالك

مارإعإعادةتمالطريقةوبهذهالمكتشفةالعُيون

تىح،العُيونهذهمياهبإستخدامبالزراعةالوادي

فربحالناسوبدأالكبرىالزراعيةالطفرةجاءت

أدىاممالكبيرةللمزارعواإلتجاهاإلرتوازيةاآلبار

عاديًُأنونأمل،وإنقطاعهاالعيونتلكنضوبإلى

رالمصادهذاإحياءوإعادةللواديالبيئيالتوازن

.عليهكانتماالىالطبيعية

Springs Water in Al Ula are some of Remnants

of Ancient Civilizations that Prevailed in the

Valley, During the Succession of Civilizations on

the Valley, These Springs water had become

extinct because Natural or Political reasons,

according to the Circumstances of each Stage

Passed on the Valley. People of Al Ula have re-

explored these Springs Water, and they re-

reclaimed it and put in place regulations and laws

to ensure its continuation, and all the Springs

became owned by a Groups of farmers, and

water quotas are distributed among them

According to specific laws. And In this way the

valley was reconstructed by agriculture again,

Until the big Agricultural boom came, and The

Farmers started drilling artesian wells, And the

direction to owned large farms, which led to the

depletion of those Springs and their interruption

forever. We hope that the ecological balance of

the valley will be restored, so that these natural

resources will back to where they were.
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بيان ببعض العيون التي أُكتشفت في وادي العاُل

Statement of  some  Water Springs Discovered in Al Ula Valley 

 Water Spring 
Name 

Date of 
discovery 

Stop  
Date 

تاريخ 
 ا نق ا 

تاريخ 
 ا كتشاف

  سم العين

1 TED’L B C 1981 1402 تدعل قبل الميالد 

2 MO’LAQ Unknown 1950 1370 المعلق  ير معروف 

3 SBSBI 1591 Unknown السبسبي  1000  ير معروف 

4 SLAH Unknown 1982 1403 الح  يرمعروف  

5 OJA 1880 1920 1939 1298 العوجاء 

6 JADIDAH 1880 1920 1378 1298 الجديدة 

7 UM ALIF 1882 1974 1394 1300 أُم الليف 

8 SHARQIYAH 1882 1967 1387 1300 الشرقية 

9 KARIMAH 1882 1974 1394 1300 كريمة 

10 MANSHIYAH 1893 1968 1388 1311 المنشية 

11 YASIRAH 1895 1965 1385 1313 اليسيرة 

21 MANSORAH 1895 1965 1385 1313 المن ورة 

31 HZM 1895 1972 1392 1313 الحزم 

14 MUBARK 1896 1976 1396 1314  المبار 

51 HMIDAYAH 1897 1968 1388 1315 الحميدية 

61 BRAQH 1899 1960 1380 1317 البركة 

17 ATIYAH 1901 1977 1398 1319 الع ية 

18 JADAH 1901 1977 1398 1319 الجادة 

19 MOA’LYAH 1902 Unknown المعلية 1320  ير معروف 

20 FRAH 1906 1970 1390 1324 الفراه 
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نماذج من القنوات المائية للعيون  في العاُل

Exemplar of  Water Springs Channels in Al Ula
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إعتادًأهلًالعاُلً

اإلنتقالًمنًالبلدةً

القديمةًالىًالمنازلً

الصيفيةً

لقضاءًفترةًالصيف

فيًالبساتين

people of  Al 

Ula used to 

move to 

summer houses

To spend the 

summer season 

in the 

countryside
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نموذجً

للمنزلً

الصيفي

Model for 

Summer 

House
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تحاطًالبساتينً

بأسوارًولكلً

بستانًبابً

للدخولً

Orchards 

are 

Surrounded 

by Walls 

and each 

has an 

Entrance 
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