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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2014/272

ب�إ�ضـدار لئحـة تنظيـم ا�ضتخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2006/48 باإ�صدار نظام الزراعة ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى

يعمل باأحكام لئحة تنظيم ا�صتخدام الأرا�صي الزراعية املرفقة . 

املــ�دة الث�نيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــ�دة الث�لـثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�ضـدر فـي : 3 / 1 / 1436هـ

املوافـــــق : 27 / 10/ 2014م
د . فــوؤاد بن جعفر ال�ض�جواين

وزير الزراعة والرثوة ال�صمكية
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لئحـة تنظيـم ا�ضتخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة

الف�ضـل الأول

تعريفـ�ت واأحكـ�م ع�مـة

املــ�دة ) 1 ( 

فـــي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمـات والعبـارات الواردة بهـا املعنـى املحدد قرين 

كل منها ما مل يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك : 

الــوزارة : 

وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية .

الوزيـــر : 

وزير الزراعة والرثوة ال�صمكيـة .

اجلهــة املعنيــة : 

 ، ، بلدية م�صقط  ، وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية  وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

بلدية ظفار ، بلدية �صحار ، املديرية العامة للرثوة احليوانية بالوزارة .

�ضنــد امللكيــة الزراعيــة : 

وثيقة ت�صدر من اأمانة ال�صجل العقاري تخول املالك حق ا�صتغالل وا�صتعمال والت�صرف 

فـي الأر�ض الزراعية .

الر�ضــم امل�ض�حــي : 

و�صروط  الزراعية  الأر�ض  بيانــات  بـــه  مو�صـحا  الزراعيــة  امللكيــة  ل�صنــد  تو�صيـحــي  ر�صـــم 

ال�صتخدام واإحداثيات املوقع وم�صاحتها .

ا�ضتمـ�رة اإجـراء تنظيـم ا�ضتخـدام الأر�ض الزراعيـة : 

وثيقـــة ت�صـــدر مـــن جهـــة الخت�صــا�ض ملالـــك الأر�ض الزراعيـــة تبيـــن تق�صيمهـــا اأو تغييـــر 

ا�صتخدامها اأو اإقامة من�صاآت عليها اأو تعديل القائم منها . 
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الإعــالم ال�ضرعــي : 

وثيقة ت�صدر من املحكمة املخت�صة تت�صمن ن�صيب كل وارث فـي الرتكة . 

�ضنــــد الوك�لـــــة : 

�صهـــادة ت�صـــدر مـــن جهـــات الخت�صـــا�ض تخـــول الوكيل �صلطة القيام بالإجراءات اخلا�صة 

بالأرا�صي الزراعية اخلا�صة مبوكليه ، ويقوم مقامهم اأمام الوزارة فـي حدود وكالته .

�ضهــ�دة ح�ضــر بئــر : 

وثيقة ت�صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�صجل بها كافة البيانات اخلا�صة 

بالبئر .

املنـــزل الق�ئـــم : 

اأكرث  اأو  ، وله مدخل م�صتقل  الزراعية  الأر�ض  ثابتة على  �صكني قائم بذاته مبواد  مبنى 

يو�صل اإىل الطريق دون املرور فـي الأر�ض الزراعية اأو فـي وحدة �صكنية اأخرى . 

املن�ضــ�أة الق�ئمــة : 

كل مبنـــى قائـــم بذاتـــه مبـــواد ثابتـــة على الأر�ض الزراعيـــة ي�صتخـــدم ملزاولـــة ن�صـــاط غيــر 

زراعي . 

النـــزل اخل�ضـــراء : 

كــل مبنــى م�صـيــــد علــى الأر�ض الزراعيــة مبـــواد ثابتـــة اأو غيــر ثابتــة بهــدف ال�صتجمــام 

وال�صرتخاء والرتفـيه وا�صتغالله �صياحيــا .

القطعــة ال�ضكنيــة : 

قطعة الأر�ض التي حتددها جهة الخت�صا�ض لتنفـيذ مبنى �صكني .

املن�ضــ�أة اخلدميــة :

، وي�صتخدم فـي مزاولة  اأو غري ثابتة على الأر�ض الزراعية  كل مبنى م�صيد مبواد ثابتة 

ن�صــاط زراعــي اأو خدمــي مرتبــط بــه . 

ف�ضــل املن�ضــ�أة الق�ئمــة : 

ف�صل ملكية املن�صاأة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية .
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ف�ضـل املنــزل الق�ئــم : 

ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها . 

الفـــــــــــدان : 

وحدة قيا�ض مل�صاحة الأر�ض الزراعية ي�صاوي )4200م2( اأربعة اآلف ومائتي مرت مربع .

: )EC( درجـــة امللوحـــة

وحدة قيا�ض تركيز الأمالح املذابة فـي املاء ) بامليكروموز/ �صنتيمرت ( .

امل�ضتجمعـــ�ت امل�ئيــة :

خــزان امليــاه اجلوفـــي .

التغييـــر الكلـــي :

تغيري امل�صاحة الكاملة لالأر�ض الزراعية اإىل ا�صتخدام اآخر غري زراعي .

التغييــر اجلزئــي :

 تغيري جزء من م�صاحة الأر�ض الزراعية اإىل ا�صتخدام اآخر غري زراعي .

املقومـــ�ت الزراعيـــة :

 ، اإمكانيــة و�صـــول ميــاه غيـــر تقليديــة  اأو  �صالحيــة الرتبــة للزراعــة وتوفــر م�صــدر ري 

وهـي ميـاه ال�صــرف ال�صحــي املعاجلــة ثالثيــا اأو ميــاه التحليــة اأو امليــاه امل�صاحبــة للنفــط 

اأو املياه ال�صاربة .

جتريــف الرتبــة :

اإزالة الطبقة ال�صطحية اله�صة اأو املفتتة التي تغطي �صطح الأر�ض ، ونقلها مما ينتج عنه 

فقدانها خل�صوبتها .

 تفتيــت الأر�ض الزراعيـة :

جتزئة الأر�ض الزراعية اإىل م�صاحات �صغرية بحيث ت�صبح غري ذات جدوى زراعية .

ال�ضريعــــة : 

اأول مكان لظهور املياه على �صطح الأر�ض اأو بالقرب منه بالن�صبة للفلج الداوودي ، اأو مكان 

و�صول املاء اإىل منطقة الحتياج اأو القرية امل�صتفـيدة بالن�صبة لالأفالج العينية والغيلية .
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الفلـــج : 

قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض اأو على �صطحها �صواء اأكانت مغطاة اأم مك�صوفة لتجميع 

املياه اجلوفـية اأو مياه العيون والينابيع الطبيعية اأو املياه ال�صطحية اأو لعرتا�ض وجتميع 

مياه ال�صيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها فـي قناة الفلج طبيعيا بوا�صطة 

قوة اجلاذبية الأر�صية فقط فـي اجتاه ال�صريعة دون ا�صتعمال الآلت لرفعها . 

الع�بيـــة : 

امتداد الأرا�صي الزراعية التي تروى بالفلج .

العيـــون : 

املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض ، وتن�صاب فـي قنوات مائية على �صطح 

الأر�ض التي ت�صتغل فـي الزراعة . 

فلـــج حـــي : 

فلج ت�صل مياهه اإىل ال�صريعة ، ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه مبا فـي ذلــك الأفـــالج 

التــــي تنقطع مياههــــا فجـاأة عن اجلريان ، ول ت�صل املياه اإىل ال�صريعة ب�صبب انهيار الفلج 

اأو ان�صداد قناته لفرتة موؤقتة .

فلـــج ميـــت : 

، ومنقطع عن اجلريان منذ فرتة  ال�صريعة  ال�صواعد وحتى  اأو  فلج جاف متاما من الأم 

طويلة ، ول توجد زراعات قائمة تعتمد عليه .

اللجنــة الرئي�ضيــة: 

جلنــــة درا�صــــة طلبــات تنظيــــم ا�صتخــــدام الأرا�صــي الزراعيــــة بالـــــوزارة املن�صـــو�ض عليهــا 

فـي املادة )41 ( من هذه الالئحة .

اللجـــ�ن الفرعيــــة : 

اللجـــان املخت�صـــة بدرا�صـــة طلبـــات اإقامــة اأو ف�صـــل املنـــازل واملن�صاآت فـي الأر�ض الزراعيـــة 

املن�صو�ض عليها فـي املادة )42( من هذه الالئحة .

اللجــــ�ن الفنيــــة : 

اللجـــان املخت�صـــة مبعاينـــة الأر�ض الزراعيـــة وو�صـع تقاريـــر فنيــة عنهــا ، املن�صو�ض عليها 

فـي املادة ) 39( من هذه الالئحة .
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املــ�دة ) 2 ( 

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�صي الزراعية فـي ال�صلطنة ، وذلك دون الإخالل 

بال�صوابط التي يقرها املجل�ض الأعلى للتخطيط على الأرا�صي الزراعية . 

املــ�دة ) 3 ( 

 يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية ، اأو جتريفها ، اأو ردمها برتبة غري �صاحلة للزراعة 

اأو غمرها باملياه املاحلة .

املــ�دة ) 4 ( 

ل يجـــوز تاأجيـــر الأر�ض الزراعيـــة لأغرا�ض غيـــر زراعيـــة اأو اإزالـــة الأ�صجــار القائمــة عليهــا 

اإل بعد الت�صريح كتابة من الوزارة .

املــ�دة ) 5 ( 

يحظـــر ا�صتخـــدام الآبـــار والأفـــالج املخ�ص�صـــة لـــري املزروعـــات واملنـــازل والنـــزل اخل�صـــراء 

واملن�صاآت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي اأي غر�ض اآخر .

املــ�دة ) 6 ( 

ملوظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�صبطية الق�صائية واملفت�صني الزراعيني حق دخول الأر�ض 

الزراعية من �صروق ال�صم�ض وحتى غروبها ل�صبط املخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام 

هذه الالئحة .

املــ�دة ) 7 ( 

 ، تكون مدة الت�صاريح التي ت�صدر مبوجب هذه الالئحة �صاحلة ملدة عام من تاريخ �صدورها 

 ، املـــــــدة دون ال�صيـــر فـي ا�صتكمـــال بقيـــة الإجـــراءات اعتبـــرت ملغـــاة  فـــاإذا انق�صـــت هـــذه 

وعلى �صاحب الطلب التقدم بطلب جديد . 
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الف�ضـل الث�نـي

تغييـر الغـر�ض املحـدد ل�ضتخـدام الأر�ض الزراعيـة املرويـة ب�لآبـ�ر

املــ�دة ) 8 ( 

يحظر تغيري الغر�ض املحدد ل�صتخدام الأر�ض الزراعية اإىل غر�ض غري زراعي تغيريا كليا 

اإل فـي احلالت الآتية ، وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة : 

اإذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على )25000( خم�صة وع�صرين  اأ - 

األف ميكروموز ، ول توجد بها مقومات زراعية . 

اإذا كانـت خــارج نطاق املخططات والأرا�صي الزراعية وحتيط بها جتمعات �صكنية  ب - 

اأو جتارية اأو �صناعية .

اإذا كانت خارج نطاق امل�صتجمعات املائية بتاأكيد من اجلهة املعنية ، ول جتاورها  ج - 

اأرا�ض زراعية قائمة ، ول يوجد بها م�صدر للري . 

املــ�دة ) 9 ( 

يجـــب علـى امل�صــرح لـــه بتغيــيـــر الغـــر�ض املحـــدد ل�صتخـــدام الأر�ض الزراعيــــة اإىل غـــر�ض 

غري زراعي تغيريا كليا ، ردم البئر وتقــــدمي �صهادة تفـيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية 

وموارد املياه ، وذلك قبل ت�صلمه الت�صريح .

املــ�دة ) 10 ( 

تغيريا  زراعي  اإىل غر�ض غري  الزراعية  الأر�ض  املحدد ل�صتخدام  الغر�ض  تغيري  يحظر 

جزئيا اإل فـي احلالت الآتية ، وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة :

اإذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على )15000( خم�صة ع�صر األف  اأ - 

ميكروموز ، وتقل عن )25000( خم�صة وع�صرين األف ميكروموز ، ول توجد بها 

مقومات زراعية . 
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اإذا كانـت خــارج نطــاق املخططــات والأرا�صي الزراعيــة ، ول يوجد م�صدر للري ،  ب - 

ول اأي مقومات زراعية .

 ، ، وملرة واحدة  الزراعية  الأر�ض  اأطراف  اأحد  فـي  التغيري  اأن يكون  وفـي احلالتني يجب 

تكون  واأن   ، الزراعية  لالأر�ض  الكلية  امل�صاحة  من  باملائة  ع�صرة   )%10( جتاوز  ل  وبن�صبة 

الرتدادات واخلدمات �صمن امل�صاحة التي وافقت الوزارة على تغيريها . 

الف�ضـل الث�لـث

اإق�مة من�زل �ضكنية على الأر�ض الزراعية املروية ب�لآب�ر

املــ�دة ) 11 ( 

ل يجــوز اإقامــة منــازل �صكنيــة ثابتـــة على الأر�ض الزراعـيــة فـي الأرا�صــي املرويــة بالآبــار 

اأو تعديل القائم منها اإل بت�صريح من الوزارة .

املــ�دة ) 12 ( 

يجوز الت�صريح ببناء منزل واحد لكل خم�صة اأفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار ، 

على األ تزيد م�صاحة كل منزل على )600م2( �صتمائة مرت مربع ، فاإن قلت م�صاحة الأر�ض 

الزراعية عن ذلك فلكل فدان )120م2( مائة وع�صرون مرتا مربعا .

املــ�دة ) 13 ( 

يلتزم كل من ي�صرح له باإقامة منزل �صكني على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي :

اأ - اأن يقام املنزل فـي اأطراف الأر�ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة .

ب - اأن يكون له مدخل من خارج الأر�ض الزراعية . 

ج - اأن يكون املنزل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات اأو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .

د - األ يوؤثر بناء املنزل على م�صدر الري .

هـ - األ يقام املنزل فـي املوقع امل�صغول مبن�صاآت خدمية .
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الف�ضـل الرابـع

اإق�مـة من�ضـ�آت خدميـة علـى الأر�ض الزراعيـة املرويـة ب�لآبـ�ر

املــ�دة ) 14 ( 

ل يجــوز اإقامــة من�صــاآت خدميــة على الأر�ض الزراعيــة فـي الأر�ض املروية بالآبار اأو تعديل 

القائم منها اإل بت�صريح من الوزارة ، وفقا لل�صروط وال�صوابط الآتية :

اأ - اإقامــة خمــزن لتخزيــن الأعــالف اأو املنتجــات الزراعيــة اأو ور�صة لالآلت الزراعية 

اأو اإقامة ور�صــة لعمليــات مـا بعد احل�صاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�صاحة ل تزيد 

على )500 م2( خم�صمائة مرت مربع لكل منها فـي الأر�ض الزراعيـــــــــة التي تقل 

، ومب�صاحة ل تزيد على )1000م2(  اأفدنة  الإجمالية عن )10( ع�صرة  م�صاحتها 

األف مرت مربع لكل منها ، فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد م�صاحتها على )10( 

ع�صرة اأفدنة .

ب - اإقامــة �صكــن للعاملـيـــن باملزرعة مب�صاحــة ل تــزيد على )150م2( مائــة وخم�صيــن 

مرتا مربعـــا ، لالأر�ض الزراعيـــة التــي تقـــل م�صاحتهــا الإجماليـــة عن )10( ع�صرة 

الزراعية  ، ول تزيد على )250م2( مائتني وخم�صني مرتا مربعا لالأر�ض  اأفدنة 

التي تزيد م�صاحتها على ذلك . 

ج - اإقامة حظائر للموا�صي ، والدواجن ، وم�صالخ للدواجن ، وي�صمل ذلك م�صتلزماتها 

من مكائن واأدوات ، ويتم حتديدها بالتن�صيق مع املديرية العامة للرثوة احليوانية 

وفقا للطاقة الإنتاجية .

املــ�دة ) 15 ( 

يلتـــزم كــل مــن ي�صرح لــه باإقامــة من�صــاآت خدميــة مــن املن�صــاآت امل�صار اإليها فـي املادة )14( 

من هذه الالئحة ، بال�صروط وال�صوابط الآتية :

اأ - اأن تقام املن�صاآت فـي اجلزء اخلايل من املزروعات اأو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .

ب - اأن تقام بعيدا عن م�صدر مياه الري . 

ج - اأن يلتزم بال�صروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة .
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الف�ضـل اخل�مـ�ض 

 ف�ضـل املنـ�زل واملن�ضـ�آت اخلدميـة 

واملن�ضـ�آت الق�ئمـة فـي الأر�ض الزراعيـة املرويـة ب�لآبـ�ر

املــ�دة ) 16 ( 

ل يجــوز ف�صــل اأي منــزل قائــم اأو قطعــة �صكنيــة عن الأر�ض الزراعيــة ، وت�صتثنى من ذلك 

طلبـــات املواطنـيـــن الذيـــن يح�صلــون علــى قـــرو�ض مــن وزارة الدفـــاع ، اأو بنـــك الإ�صكـــان ، 

اأو م�صاعدات �صكنية اأو قر�ض اإ�صكاين من وزارة الإ�صكان ، وذلك ملرة واحدة . 

املــ�دة ) 17 ( 

ل يجوز ف�صل اأي من�صاأة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار . 

املــ�دة ) 18 ( 

يجـــوز ف�صـــل املن�صـــاأة القائمـــة عن الأر�ض الزراعيـــة املرويـــة بالآبـــار بنـــاء علـى طلـــب يقـــدم 

من ذوي ال�صاأن اإىل الوزارة وفق ال�صروط الآتية : 

اآلف مرت  القائمة على )5000م2( خم�صة  للمن�صاأة  الإجماليــة  امل�صاحة  تزيد  األ   - اأ 

مربع بالن�صبة لالأر�ض الزراعية التي ل تزيد م�صاحتها على ) 10( ع�صرة اأفدنة ، 

وتزيد درجة امللوحة فـيها على )15000( خم�صة ع�صر األف ميكروموز ، اأو ل يوجد 

بها م�صدر للري ، اأو ل توجد بها اأي مقومات زراعية . 

اآلف مرت  امل�صاحة الإجمالية للمن�صاأة القائمة على )10000م2( ع�صرة  األ تزيد  ب - 

 ، اأفدنة  ع�صرة   )10( على  م�صاحتها  تزيد  التي  الزراعية  لالأر�ض  بالن�صبة  مربع 

وتزيد درجة امللوحة فـيها على )15000( خم�صة ع�صر األف ميكروموز ، اأو ل يوجد 

بها م�صدر للري ، اأو ل توجد بها اأي مقومات زراعية . 

ج - اأن تكون املن�صاأة قائمة فعليا . 

د - اأن تكون املن�صاأة قد مت بناوؤها قبل تاريخ العمل بهذه الالئحة .

هــ - اأن تكون املن�صاأة فـي طرف الأر�ض الزراعية ، ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
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 الف�ضـل ال�ضـ�د�ض 

 الأر�ض الزراعيـة املرويـة ب�لأفـالج اأو العيـون

املــ�دة ) 19 ( 

يحظر تغيري ا�صتخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية اأو العيون والعوابي التابعة 

لها اإىل ا�صتخدام اآخر غري زراعي .

املــ�دة ) 20 ( 

ل يجوز البناء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية اأو العيون ، وي�صتثنى من ذلك 

ما ياأتي :

اإعادة بناء اأو ترميم املنازل القائمة ب�صرط اأن تكون بنف�ض امل�صاحة التي كانت عليها ،  اأ -  

وبعد موافقة الوزارة .

ب -  اإقامة ور�ض لعمليات ما بعد احل�صاد ، اأو اإقامة حظائر للموا�صي والدواجن يتم 

حتديد م�صاحتها وفقا للطاقة الإنتاجية وبن�صبة )10%( ع�صرة باملائة من امل�صاحة 

الكلية ، وبحد اأق�صى )100م2( مائة مرت مربع ، وبعد التن�صيق مع اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 21 ( 

ل يجــوز تغييـــر ا�صتخــدام الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفــــالج امليتــة اأو العيــون والعوابـــي 

التابعة لها اإىل ا�صتخدام اآخر غري زراعي اإل اإذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار 

الفلج اأو العني كليا ، وعدم وجود اأي مقومات زراعية ، وذلك بعد الت�صريح من الوزارة . 

املــ�دة ) 22 ( 

ل يجوز اإقامة منازل �صكنية مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون 

امليتة اإل بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة ، وبال�صروط الآتية :

اأ - األ تقل امل�صاحة الكلية لالأر�ض الزراعية عن )500م2( خم�صمائة مرت مربع .

ب - األ يوجد بالأر�ض الزراعية منزل قائم .

ج -  األ تزيد ن�صبة البناء على )10%( ع�صرة باملائة من امل�صاحة الكلية لالأر�ض الزراعية ، 

وبحد اأق�صى )600م2( �صتمائة مرت مربع .
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د - اأن تكون الأر�ض الزراعية خالية من املزروعات .

هـ - األ يوجد بها م�صدر ري دائم . 

املــ�دة ) 23 ( 

يلتزم امل�صرح له باإقامة منزل وفقا للمادة )22( من هذه الالئحة بال�صروط الآتية :

اإقامة املنزل فـي اأحد اأطراف الأر�ض الزراعية مع توفر مدخل وطريق له من خارج  اأ - 

الأر�ض الزراعية .

عــدم ال�صــروع فـي البنــاء اإل بعــد احل�صــول على املوافقــات والرتاخيـــ�ض الفنيــة  ب - 

من اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 24 ( 

ل يجــوز ف�صـــل اأي منــزل اأو من�صـــاأة قائمــة اأو من�صــاأة خدميـــة عـــن الأر�ض الزراعيــة املرويـــة 

بالأفالج اأو العيون احلية وامليتة .

املــ�دة ) 25 ( 

يجوز اإعادة بناء اأو ترميم املن�صاأة القائمة اأو املن�صاأة اخلدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية 

بالأفــالج اأو العيــون احليــة اأو امليتــة بعــد موافقــة الــــــوزارة ، وب�صــــرط اأن يتــم اإعادة البناء 

على امل�صاحة نف�صها .

املــ�دة ) 26 ( 

يجـــوز اإقامــة خمــــزن لتخزيــــن الأعــــالف اأو املنتجـــات الزراعيـــة اأو ور�ض لالآلت الزراعية 

اأو ور�ض لعمليـــات ما بعـــد احل�صـــاد فــــي الأر�ض الزراعـيـــة املرويـــة بالأفــالج والعيـــون امليتــة 

بعد موافقة الوزارة والتن�صيق مع اجلهة املعنية ، وب�صــــرط األ تزيد م�صاحتـها على )%10( 

ع�صرة باملائة من امل�صاحة الكلية ، وبحد اأق�صــــى )500 م2( خم�صمائة مرت مربع .

املــ�دة ) 27 ( 

مكائن  من  وم�صتلزماتها  للدواجن  وم�صالخ  والدواجن  للموا�صي  حظائر  اإقامة  يجوز 

واأدوات فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة بعد موافقة الوزارة والتن�صيق 

مع اجلهة املعنية ، على اأن يتم حتديد م�صاحتها وفقا لطاقتها الإنتاجية .
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املــ�دة ) 28 ( 

 يلتزم امل�صرح له باإقامة منزل اأو من�صاأة خدمية وفقا لأحكام هذا الف�صل ، بعدم ال�صروع 

فـي البناء اإل بعد احل�صول على املوافقات والرتاخي�ض من اجلهة املعنية .

 الف�ضـل ال�ض�بـع

 النـزل اخل�ضـراء

املــ�دة ) 29 ( 

يحــدد عــدد النــزل اخل�صــراء امل�صمــوح باإقامتهــا فـي الأر�ض الزراعيـــة فـي كـــل حمافظــة 

بالتن�صيق مع وزارة ال�صياحة .

املــ�دة )30 ( 

ل يجوز الت�صريح باإقامة النزل اخل�صراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج احليـــــة 

اأو العيـــــــون والعوابي التابعة لها .

املــ�دة ) 31 ( 

يجــوز الت�صريــح باإقامــة النــزل اخل�صــراء فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تقــل درجــة امللوحــة 

بها عن )15000( خم�صة ع�صر األف ميكروموز وفقا لل�صروط الآتية :

اأن تكون املزرعة قائمة .  اأ - 

األ تزيد م�صاحة النزل على )600م2( �صتمائة مرت مربع لكل )5( خم�صة اأفدنة ،  ب - 

وي�صتثنى من ذلك املن�صاآت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة . 

اأن يحافظ على امل�صاحة املزروعة وم�صدر الري .  ج - 

احل�صول على موافقة من وزارة ال�صياحة . د - 

ول يجوز للم�صرح له باإقامة النزل اخل�صراء الآتي : 

املطالبة ببناء وحدة �صكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية . اأ - 

ف�صل النزل اخل�صراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .  ب - 

ا�صتخدام الأ�صفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�صيارات فـي الأر�ض الزراعية . ج - 

اإ�صافة اأي من�صاآت اأخرى توؤثر على امل�صاحة امل�صموح بها اأو على امل�صاحة املزروعة . د - 
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املــ�دة ) 32 ( 

يجوز الت�صريح باإقامة النزل اخل�صراء فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد درجة امللوحة بها 

عن )15000( خم�صة ع�صر األف ميكروموز وفقا لل�صروط وال�صوابط الآتية : 

األ تزيد م�صاحة النزل اخل�صراء على )25%( خم�صة وع�صرين باملائة من امل�صاحة  اأ - 

الإجمالية لالأر�ض الزراعية .

 ، البيئية  ال�صرتاطات  وفق  املخلفات  من  والتخل�ض  املياه  لتحلية  وحدة  اإقامة  ب - 

وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �صاحلة لال�صتعمال . 

وباأ�صجار مثمرة  زراعية  الزراعية مبحا�صيل  الأر�ض  املتبقية من  امل�صاحة  زراعة  ج - 

املياه  وكميات  الوزارة  حتددها  التي  املح�صولية  الرتكيبة  وفق  وذلك   ، كالنخيل 

املتاحة ، وباإدخال نظم ري حديثة جلميع امل�صاحة املزروعة .

اأن يحافظ على امل�صاحة املزروعة وم�صدر الري . د - 

احل�صول على موافقة من وزارة ال�صياحة . هـ - 

ول يجوز للم�صرح له باإقامة النزل اخل�صراء الآتي :

الأر�ض  داخل  ال�صيارات  الداخلية ومواقف  الطرق  فـي ر�صف  الأ�صفلت  ا�صتخدام  اأ - 

الزراعية . 

ف�صل النزل اخل�صراء عن ملكية الأر�ض الزراعية . ب - 

اإ�صافة اأي من�صاآت اأخرى توؤثر على امل�صاحة امل�صموح بها اأو على امل�صاحة املزروعة . ج - 

املــ�دة ) 33 ( 

يجوز الت�صريح باإقامة النزل اخل�صراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع خارج 

نطاق املخططات الزراعية ول يوجد بها م�صدر للري وفقا لل�صروط وال�صوابط الآتية :

األ تزيد م�صاحة النزل اخل�صراء على )25%( خم�صة وع�صرين باملائة من امل�صاحة  اأ - 

الإجمالية لالأر�ض الزراعية .

ا�صتغالل املياه امل�صتخدمة فـي النزل لزراعة بع�ض الأ�صجار واملحا�صيل الزراعية  ب - 

التي حتددها الوزارة . 

احل�صول على موافقة من وزارة ال�صياحة . ج - 
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ول يجوز للم�صرح له باإقامة النزل اخل�صراء الآتي :

الأر�ض  ال�صيارات داخل  الداخلية ومواقف  الطرق  فـي ر�صف  الأ�صفلت  ا�صتخدام   - اأ 

الزراعية .

ب - ف�صل النزل اخل�صراء عن الأر�ض الزراعية .

املــ�دة ) 34 ( 

يجوز الت�صريح باإقامة النزل اخل�صراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع داخل 

نطاق املخططات الزراعية ويوجد بها م�صدر ري وفقا لل�صروط وال�صوابط الآتية :

اأن تكون املزرعة قائمة .  اأ - 

األ تزيد م�صاحة النزل اخل�صراء على )600م2( �صتمائة مرت مربع لكل )5( خم�صة  ب - 

اأفدنة ، وي�صتثنى من ذلك املن�صاآت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .

وباأ�صجار مثمرة  زراعية  الزراعية مبحا�صيل  الأر�ض  املتبقية من  امل�صاحة  زراعة  ج - 

املياه  وكميات  الوزارة  حتددها  التي  املح�صوليـة  الرتكيبة  وفق  وذلك   ، كالنخيل 

املتاحة ، وباإدخال نظم ري حديثة جلميع امل�صاحة املزروعة .

اأن يحافظ على امل�صاحة املزروعة وم�صدر الري .  د - 

احل�صول على موافقة من وزارة ال�صياحة . هـ - 

ول يجوز للم�صرح له باإقامة النزل اخل�صراء الآتي :

املطالبة ببناء وحدة �صكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية . اأ - 

الأر�ض  داخل  ال�صيارات  الداخلية ومواقف  الطرق  فـي ر�صف  الأ�صفلت  ا�صتخدام  ب - 

الزراعية .

اإ�صافة اأي من�صاآت اأخرى توؤثر على امل�صاحة امل�صموح بها ، اأو على امل�صاحة املزروعة . ج - 

ف�صل النزل اخل�صراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .  د - 
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املــ�دة ) 35 ( 

والعيون  بالأفالج  املروية  الزراعية  الأر�ض  فـي  اخل�صراء  النزل  باإقامة  الت�صريح  يجوز 

امليتة وفقا لل�صروط وال�صوابط الآتية :

األ تزيد م�صاحة النزل اخل�صراء على )10%( ع�صرة باملائة من امل�صاحة الإجمالية  اأ - 

لالأر�ض الزراعية وبحد اأق�صى )600م2( �صتمائة مرت مربع ، وي�صتثنى من ذلك 

املن�صاآت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .

ا�صتغالل املياه امل�صتخدمة فـي النزل لزراعة الأ�صجار ، وبع�ض املحا�صيل الزراعية  ب - 

التي حتددها الوزارة . 

احل�صول على موافقة من وزارة ال�صياحة . ج - 

ول يجوز للم�صرح له باإقامة النزل اخل�صراء الآتي :

املطالبة ببناء وحدة �صكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية . اأ - 

الأر�ض  فـي  ال�صيارات  ومواقف  الداخلية  الطرق  ر�صف  فـي  الأ�صفلت  ا�صتخدام  ب - 

الزراعية .

اإ�صافة اأي من�صاآت اأخرى توؤثر على امل�صاحة امل�صموح بها . ج - 

ف�صل النزل اخل�صراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .  د - 

 الف�ضـل الث�مـن

 تق�ضيـم الأر�ض الزراعيـة

املــ�دة ) 36 ( 

ل يجـــــوز تق�صيـــــم الأر�ض الزراعيـــــة املرويـــــة بالأفـــــالج والعيـــــــون والعوابــــي التابعــــة لهـــا 

بيـن ال�صركاء .

املــ�دة ) 37 ( 

 ل يجوز تق�صيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار اإل بال�صروط الآتية :

اأ - اأن يبقى م�صدر الري م�صرتكا بني ال�صركاء ، وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .

ب -  األ يقل كل ق�صم من الأر�ض عن )5( خم�صة اأفدنة با�صتثناء التق�صيم بني الورثة .
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الف�ضـل الت��ضـع

اإجـراءات تقديـم الطلبـ�ت

املــ�دة ) 38 ( 

يجب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ل�صتخدام الأر�ض الزراعية كليا اأو جزئيا 

اأو يرغب فـي تق�صيمها اأو فـي بناء منزل اأو اإعادة بنائه اأو ترميمه ، اأو بناء من�صاأة خدمية 

اأو النزل اخل�صراء اأو ترميم اأي منهما اأو تاأجري الأر�ض الزراعية اأو ف�صل منزل اأو قطعة 

�صكنيــة اأو من�صــاأة قائمــة اأو ترميمهــا فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تروى بالآبار اأو الأفالج 

اأو العـيـــون تقديـــم طلـــب كتابـــي اإىل مديـــر دائـــرة اأو مركــز التنميـــة الزراعيـــة بالوليــــة ، 

ويرفق به امل�صتندات الآتية :

ا�صتمارة اإجراء تنظيم ا�صتخدام الأر�ض الزراعية .  اأ - 

ن�صخة من البطاقة ال�صخ�صية . ب - 

ن�صخة من �صند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية .  ج - 

ن�صخة من �صند امللكية الزراعية والر�صم امل�صاحي . د - 

ن�صخة من �صهادة ح�صر بئر فـي حالة وجود بئر . هـ - 

ن�صخة من الإعالم ال�صرعي بالن�صبة للطلب املقدم من الورثة . و - 

موافقة من وزارة ال�صياحة بالن�صبة لطلبات اإقامة النزل اخل�صراء . ز - 

خمطط للمنزل اأو املن�صاأة القائمة املراد ف�صلها ، �صادر من اأحد املكاتب ال�صت�صارية  ح - 

املرخ�ض لهــا بالعمــل فـي ال�صلطنـــة ، يو�صح امل�صاحـــة الفعليــة واملداخــل والطــرق 

املوؤديــة اإليــه ، وذلك بالن�صبــة لطلــب الف�صــل . 

املــ�دة ) 39 ( 

حتـــال الطلبــات اإلــى جلــان فنيــة ت�صكــل بقــرار من املديــر العــام اأو مديــر الإدارة املختــ�ض 

وتكون برئا�صة مدير دائرة اأو مركز التنمية الزراعية ، وتتوىل هذه اللجنة درا�صة ومعاينة 

الأر�ض الزراعية واإعداد تقرير عنها يت�صمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات والأ�صجار القائمـــة 
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وم�صــدر الري واملن�صـــاآت اخلدميـــة واملن�صـــاآت القائمـــة اإن وجــدت ، واأخذ عينــات من الرتبة 

الزراعيـــة واإحالتهـــا  املحـــدد ل�صتخــدام الأر�ض  وامليــاه بالن�صبـــة لطلبـــات تغييـــر الغر�ض 

اإىل املديريـــة العامــة للبحـــوث الزراعيـــة واحليوانيـــة لتحليلـهــــا ، واإعــــداد تقريـــــر ب�صاأنهـــا 

اإىل املديرية اأو الإدارة الوارد منها .

املــ�دة ) 40 ( 

تقـــوم املديـــرية اأو الإدارة املخت�صـــة بعــر�ض جميــع الطلبــات امل�صـــار اإليهـــا فـي املـــادة )38( 

علــى اللجنــة الفرعيــة باملديريــة اأو الإدارة املخت�صــة للبــت فـيهــا با�صتثنــاء طلبــات تغييـــر 

  ، النـــزل اخل�صـــراء  اإقامـــة  اأو  اأو جزئيـــا  الغــر�ض املحـــدد ل�صتخـــدام الأر�ض الزراعيـــة كليـــا 

فتقوم باإحالتها اإىل املديرية العامة للتنمية الزراعية لعر�صها على اللجنة الرئي�صية .

الف�ضـل الع��ضـر

اللجـــ�ن

املــ�دة ) 41 ( 

 ت�صكل بقرار من الوزير جلنة ت�صمى " اللجنة الرئي�صية " وتخت�ض بالآتي :

البت فـي طلبات تغيري الغر�ض املحدد ل�صتخدام الأر�ض الزراعية كليا اأو جزئيا . اأ - 

البت فـي طلبات اإقامة النزل اخل�صراء اأو ترميمها . ب - 

البت فـي طلبات تاأجري الأر�ض الزراعية . ج - 

البت فـي التظلمات املقدمة من قرارات اللجان الفرعية . د - 

املــ�دة ) 42 ( 

ت�صكــل بقــرار مــن الوزيــر جلنـــة فرعيـــة فـي كــل من مديريـــات واإدارات الزراعــة والثـــروة 

احليوانية ، وتخت�ض بالآتي :

البت فـي الطلبات املقدمة لبناء اأو اإعادة بناء اأو ترميم املنازل ال�صكنية فـي الأر�ض  اأ - 

الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .
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اأو املن�صاآت  اأو القطعة ال�صكنية  البت فـي الطلبات املقدمة لف�صل املنازل ال�صكنية  ب - 

املقامة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .

البت فـي الطلبات املقدمة لإقامة من�صاآت خدمية فـي الأر�ض الزراعية اأو ترميمها . ج - 

البت فـي طلبات تق�صيم الأر�ض الزراعية لال�صتخدام ذاته .  د - 

املــ�دة ) 43 ( 

اإليها فـي املادة )38( من هذه الالئحة خالل )60( �صتني  يجب البت فـي الطلبات امل�صار 

يوما من تاريخ تقدميها ، ويعترب م�صي املدة املذكورة دون البت فـيها مبثابة رف�ض له ، 

ويتم اإخطار ذوي ال�صاأن بالقرار ال�صادر فـي �صاأن طلباتهم .

الف�ضل احل�دي ع�ضـر

العقـــوب�ت

املــ�دة ) 44 ( 

مـــع عــدم الإخـــالل باأي عقوبــة اأ�صــد ينــ�ض عليهــا نظــام الزراعـــة اأو اأي قانــون اآخــر يعاقـــب 

كــل مــن يخالـــف اأحكـــام هــذه الالئحــة بغرامــة ل تقــل عــن )200( مائتــي ريـــال عمانـــي ، 

ول تزيد على )1000( األف ريال عماين .

 


