اجلريدة الر�سمية العدد ()1076

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2014/272
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/48ب�إ�صدار نظام الزراعة ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 1 / 3 :هـ
املوافـــــق 2014 /10 / 27 :م

د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمـات والعبـارات الواردة بهـا املعنـى املحدد قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيـــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
اجلهــة املعنيــة :
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،بلدية م�سقط ،
بلدية ظفار  ،بلدية �صحار  ،املديرية العامة للرثوة احليوانية بالوزارة .
�سنــد امللكيــة الزراعيــة :
وثيقة ت�صدر من �أمانة ال�سجل العقاري تخول املالك حق ا�ستغالل وا�ستعمال والت�صرف
فـي الأر�ض الزراعية .
الر�ســم امل�ساحــي :
ر�س ــم تو�ضيـحــي ل�سنــد امللكيــة الزراعيــة مو�ضـحا ب ــه بيانــات الأر�ض الزراعية و�شروط
اال�ستخدام و�إحداثيات املوقع وم�ساحتها .
ا�ستمـارة �إجـراء تنظيـم ا�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة :
وثيق ــة ت�ص ــدر م ــن جه ــة االخت�صــا�ص ملال ــك الأر�ض الزراعي ــة تبي ــن تق�سيمه ــا �أو تغيي ــر
ا�ستخدامها �أو �إقامة من�ش�آت عليها �أو تعديل القائم منها .
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الإعــالم ال�شرعــي :
وثيقة ت�صدر من املحكمة املخت�صة تت�ضمن ن�صيب كل وارث فـي الرتكة .
�سنــــد الوكالـــــة :
�شه ــادة ت�ص ــدر م ــن جه ــات االخت�ص ــا�ص تخ ــول الوكيل �سلطة القيام بالإجراءات اخلا�صة
بالأرا�ضي الزراعية اخلا�صة مبوكليه  ،ويقوم مقامهم �أمام الوزارة فـي حدود وكالته .
�شهــادة ح�صــر بئــر :
وثيقة ت�صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�سجل بها كافة البيانات اخلا�صة
بالبئر .
املنـــزل القائـــم :
مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وله مدخل م�ستقل �أو �أكرث
يو�صل �إىل الطريق دون املرور فـي الأر�ض الزراعية �أو فـي وحدة �سكنية �أخرى .
املن�شــ�أة القائمــة :
كل مبن ــى قائ ــم بذات ــه مب ــواد ثابت ــة على الأر�ض الزراعي ــة ي�ستخ ــدم ملزاول ــة ن�ش ــاط غيــر
زراعي .
النـــزل اخل�ضـــراء :
كــل مبنــى م�شـيـ ــد علــى الأر�ض الزراعيــة مب ــواد ثابت ــة �أو غيــر ثابتــة بهــدف اال�ستجمــام
واال�سرتخاء والرتفـيه وا�ستغالله �سياحيــا .
القطعــة ال�سكنيــة :
قطعة الأر�ض التي حتددها جهة االخت�صا�ص لتنفـيذ مبنى �سكني .
املن�شــ�أة اخلدميــة :
كل مبنى م�شيد مبواد ثابتة �أو غري ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وي�ستخدم فـي مزاولة
ن�شــاط زراعــي �أو خدمــي مرتبــط بــه .
ف�صــل املن�شــ�أة القائمــة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية .
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ف�صـل املنــزل القائــم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
الفـــــــــــدان :
وحدة قيا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ساوي (4200م� )2أربعة �آالف ومائتي مرت مربع .
درجـــة امللوحـــة (: )EC
وحدة قيا�س تركيز الأمالح املذابة فـي املاء ( بامليكروموز� /سنتيمرت ) .
امل�ستجمعـــات املائيــة :
خــزان امليــاه اجلوف ــي .
التغييـــر الكلـــي :
تغيري امل�ساحة الكاملة للأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
التغييــر اجلزئــي :
تغيري جزء من م�ساحة الأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
املقومـــات الزراعيـــة :
�صالحيــة الرتبــة للزراعــة وتوفــر م�صــدر ري �أو �إمكانيــة و�ص ــول ميــاه غي ــر تقليديــة ،
وهـي ميـاه ال�صــرف ال�صحــي املعاجلــة ثالثيــا �أو ميــاه التحليــة �أو امليــاه امل�صاحبــة للنفــط
�أو املياه ال�ضاربة .
جتريــف الرتبــة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها مما ينتج عنه
فقدانها خل�صوبتها .
تفتيــت الأر�ض الزراعيـة :
جتزئة الأر�ض الزراعية �إىل م�ساحات �صغرية بحيث ت�صبح غري ذات جدوى زراعية .
ال�شريعــــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي � ،أو مكان
و�صول املاء �إىل منطقة االحتياج �أو القرية امل�ستفـيدة بالن�سبة للأفالج العينية والغيلية .
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الفلـــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة لتجميع
املياه اجلوفـية �أو مياه العيون والينابيع الطبيعية �أو املياه ال�سطحية �أو العرتا�ض وجتميع
مياه ال�سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها فـي قناة الفلج طبيعيا بوا�سطة
قوة اجلاذبية الأر�ضية فقط فـي اجتاه ال�شريعة دون ا�ستعمال الآالت لرفعها .
العابيـــة :
امتداد الأرا�ضي الزراعية التي تروى بالفلج .
العيـــون :
املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية على �سطح
الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
فلـــج حـــي :
فلج ت�صل مياهه �إىل ال�شريعة  ،ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه مبا فـي ذلــك الأف ــالج
التـ ــي تنقطع مياههـ ــا فجـ�أة عن اجلريان  ،وال ت�صل املياه �إىل ال�شريعة ب�سبب انهيار الفلج
�أو ان�سداد قناته لفرتة م�ؤقتة .
فلـــج ميـــت :
فلج جاف متاما من الأم �أو ال�سواعد وحتى ال�شريعة  ،ومنقطع عن اجلريان منذ فرتة
طويلة  ،وال توجد زراعات قائمة تعتمد عليه .
اللجنــة الرئي�سيــة:
جلنـ ــة درا�سـ ــة طلبــات تنظيـ ــم ا�ستخـ ــدام الأرا�ضــي الزراعيـ ــة بال ـ ــوزارة املن�ص ــو�ص عليهــا
فـي املادة ( ) 41من هذه الالئحة .
اللجـــان الفرعيــــة :
اللج ــان املخت�ص ــة بدرا�س ــة طلب ــات �إقامــة �أو ف�ص ــل املن ــازل واملن�ش�آت فـي الأر�ض الزراعي ــة
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )42من هذه الالئحة .
اللجــــان الفنيــــة :
اللج ــان املخت�ص ــة مبعاين ــة الأر�ض الزراعي ــة وو�ضـع تقاري ــر فنيــة عنهــا  ،املن�صو�ص عليها
فـي املادة (  )39من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي الزراعية فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون الإخالل
بال�ضوابط التي يقرها املجل�س الأعلى للتخطيط على الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 3
يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية � ،أو جتريفها � ،أو ردمها برتبة غري �صاحلة للزراعة
�أو غمرها باملياه املاحلة .
املــادة ( ) 4
ال يج ــوز ت�أجي ــر الأر�ض الزراعي ــة لأغرا�ض غي ــر زراعي ــة �أو �إزال ــة الأ�شجــار القائمــة عليهــا
�إال بعد الت�صريح كتابة من الوزارة .
املــادة ( ) 5
يحظ ــر ا�ستخ ــدام الآب ــار والأف ــالج املخ�ص�ص ــة ل ــري املزروع ــات واملن ــازل والن ــزل اخل�ض ــراء
واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية واملفت�شني الزراعيني حق دخول الأر�ض
الزراعية من �شروق ال�شم�س وحتى غروبها ل�ضبط املخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة الت�صاريح التي ت�صدر مبوجب هذه الالئحة �صاحلة ملدة عام من تاريخ �صدورها ،
فـ ـ�إذا انق�ض ــت ه ــذه امل ـ ـ ــدة دون ال�سي ــر فـي ا�ستكم ــال بقي ــة الإج ــراءات اعتب ــرت ملغ ــاة ،
وعلى �صاحب الطلب التقدم بطلب جديد .
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الف�صـل الثانـي
تغييـر الغـر�ض املحـدد ال�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 8
يحظر تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي تغيريا كليا
�إال فـي احلاالت الآتية  ،وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة :
�أ �	-إذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على ( )25000خم�سة وع�شرين
�ألف ميكروموز  ،وال توجد بها مقومات زراعية .
ب �	-إذا كانـت خــارج نطاق املخططات والأرا�ضي الزراعية وحتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية .
ج �	-إذا كانت خارج نطاق امل�ستجمعات املائية بت�أكيد من اجلهة املعنية  ،وال جتاورها
�أرا�ض زراعية قائمة  ،وال يوجد بها م�صدر للري .
املــادة ( ) 9
يج ــب علـى امل�صــرح ل ــه بتغي ـي ــر الغ ــر�ض املح ــدد ال�ستخ ــدام الأر�ض الزراعيـ ــة �إىل غ ــر�ض
غري زراعي تغيريا كليا  ،ردم البئر وتقـ ــدمي �شهادة تفـيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية
وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه الت�صريح .
املــادة ( ) 10
يحظر تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي تغيريا
جزئيا �إال فـي احلاالت الآتية  ،وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة :
�أ �	-إذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وتقل عن ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ميكروموز  ،وال توجد بها
مقومات زراعية .
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ب �	-إذا كانـت خــارج نطــاق املخططــات والأرا�ضي الزراعيــة  ،وال يوجد م�صدر للري ،
وال �أي مقومات زراعية .
وفـي احلالتني يجب �أن يكون التغيري فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،وملرة واحدة ،
وبن�سبة ال جتاوز ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية  ،و�أن تكون
االرتدادات واخلدمات �ضمن امل�ساحة التي وافقت الوزارة على تغيريها .
الف�صـل الثالـث
�إقامة منازل �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 11
ال يجــوز �إقامــة منــازل �سكنيــة ثابت ــة على الأر�ض الزراعـيــة فـي الأرا�ضــي املرويــة بالآبــار
�أو تعديل القائم منها �إال بت�صريح من الوزارة .
املــادة ( ) 12
يجوز الت�صريح ببناء منزل واحد لكل خم�سة �أفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار ،
على �أال تزيد م�ساحة كل منزل على (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،ف�إن قلت م�ساحة الأر�ض
الزراعية عن ذلك فلكل فدان (120م )2مائة وع�شرون مرتا مربعا .
املــادة ( ) 13
يلتزم كل من ي�صرح له ب�إقامة منزل �سكني على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي :
�أ � -أن يقام املنزل فـي �أطراف الأر�ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة .
ب � -أن يكون له مدخل من خارج الأر�ض الزراعية .
ج � -أن يكون املنزل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
د � -أال ي�ؤثر بناء املنزل على م�صدر الري .
هـ � -أال يقام املنزل فـي املوقع امل�شغول مبن�ش�آت خدمية .
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الف�صـل الرابـع
�إقامـة من�شـ�آت خدميـة علـى الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 14
ال يجــوز �إقامــة من�ش ـ�آت خدميــة على الأر�ض الزراعيــة فـي الأر�ض املروية بالآبار �أو تعديل
القائم منها �إال بت�صريح من الوزارة  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -إقامــة خمــزن لتخزيــن الأعــالف �أو املنتجــات الزراعيــة �أو ور�شة للآالت الزراعية
�أو �إقامة ور�شــة لعمليــات مـا بعد احل�صاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على ( 500م )2خم�سمائة مرت مربع لكل منها فـي الأر�ض الزراعي ـ ـ ـ ــة التي تقل
م�ساحتها الإجمالية عن ( )10ع�شرة �أفدنة  ،ومب�ساحة ال تزيد على (1000م)2
�ألف مرت مربع لكل منها  ،فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ()10
ع�شرة �أفدنة .
ب � -إقامــة �سكــن للعاملـي ــن باملزرعة مب�ساحــة ال تــزيد على (150م )2مائــة وخم�سيــن
مرتا مربع ــا  ،للأر�ض الزراعي ــة التــي تق ــل م�ساحتهــا الإجمالي ــة عن ( )10ع�شرة
�أفدنة  ،وال تزيد على (250م )2مائتني وخم�سني مرتا مربعا للأر�ض الزراعية
التي تزيد م�ساحتها على ذلك .
ج � -إقامة حظائر للموا�شي  ،والدواجن  ،وم�سالخ للدواجن  ،وي�شمل ذلك م�ستلزماتها
من مكائن و�أدوات  ،ويتم حتديدها بالتن�سيق مع املديرية العامة للرثوة احليوانية
وفقا للطاقة الإنتاجية .
املــادة ( ) 15
يلت ــزم كــل مــن ي�صرح لــه ب�إقامــة من�ش ـ�آت خدميــة مــن املن�ش ـ�آت امل�شار �إليها فـي املادة ()14
من هذه الالئحة  ،بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن تقام املن�ش�آت فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
ب � -أن تقام بعيدا عن م�صدر مياه الري .
ج � -أن يلتزم بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة .
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الف�صـل اخلامـ�س
ف�صـل املنـازل واملن�شـ�آت اخلدميـة
واملن�شـ�آت القائمـة فـي الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 16
ال يجــوز ف�صــل �أي منــزل قائــم �أو قطعــة �سكنيــة عن الأر�ض الزراعيــة  ،وت�ستثنى من ذلك
طلب ــات املواطنـي ــن الذي ــن يح�صلــون علــى ق ــرو�ض مــن وزارة الدف ــاع � ،أو بن ــك الإ�سك ــان ،
�أو م�ساعدات �سكنية �أو قر�ض �إ�سكاين من وزارة الإ�سكان  ،وذلك ملرة واحدة .
املــادة ( ) 17
ال يجوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 18
يج ــوز ف�ص ــل املن�شـ ـ�أة القائم ــة عن الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالآب ــار بن ــاء علـى طل ــب يق ــدم
من ذوي ال�ش�أن �إىل الوزارة وفق ال�شروط الآتية :
�أ � -أال تزيد امل�ساحة الإجماليــة للمن�ش�أة القائمة على (5000م )2خم�سة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها على (  )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة امللوحة فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � ،أو ال يوجد
بها م�صدر للري � ،أو ال توجد بها �أي مقومات زراعية .
ب � -أال تزيد امل�ساحة الإجمالية للمن�ش�أة القائمة على (10000م )2ع�شرة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة امللوحة فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � ،أو ال يوجد
بها م�صدر للري � ،أو ال توجد بها �أي مقومات زراعية .
ج � -أن تكون املن�ش�أة قائمة فعليا .
د � -أن تكون املن�ش�أة قد مت بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ه ـ � -أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
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الف�صـل ال�سـاد�س
الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالأفـالج �أو العيـون
املــادة ( ) 19
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية �أو العيون والعوابي التابعة
لها �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
املــادة ( ) 20
ال يجوز البناء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية �أو العيون  ،وي�ستثنى من ذلك
ما ي�أتي :
�أ � -إعادة بناء �أو ترميم املنازل القائمة ب�شرط �أن تكون بنف�س امل�ساحة التي كانت عليها ،
وبعد موافقة الوزارة .
ب � -إقامة ور�ش لعمليات ما بعد احل�صاد � ،أو �إقامة حظائر للموا�شي والدواجن يتم
حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية وبن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة
الكلية  ،وبحد �أق�صى (100م )2مائة مرت مربع  ،وبعد التن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 21
ال يجــوز تغيي ــر ا�ستخــدام الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفـ ــالج امليتــة �أو العيــون والعواب ــي
التابعة لها �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار
الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد الت�صريح من الوزارة .
املــادة ( ) 22
ال يجوز �إقامة منازل �سكنية مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
امليتة �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة  ،وبال�شروط الآتية :
�أ � -أال تقل امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية عن (500م )2خم�سمائة مرت مربع .
ب � -أال يوجد بالأر�ض الزراعية منزل قائم .
ج � -أال تزيد ن�سبة البناء على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية ،
وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع .
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د � -أن تكون الأر�ض الزراعية خالية من املزروعات .
هـ � -أال يوجد بها م�صدر ري دائم .
املــادة ( ) 23
يلتزم امل�صرح له ب�إقامة منزل وفقا للمادة ( )22من هذه الالئحة بال�شروط الآتية :
�أ �	-إقامة املنزل فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية مع توفر مدخل وطريق له من خارج
الأر�ض الزراعية .
ب  -عــدم ال�شــروع فـي البنــاء �إال بعــد احل�صــول على املوافقــات والرتاخي ــ�ص الفنيــة
من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 24
ال يجــوز ف�ص ــل �أي منــزل �أو من�شـ ـ�أة قائمــة �أو من�ش ـ�أة خدمي ــة ع ــن الأر�ض الزراعيــة املروي ــة
بالأفالج �أو العيون احلية وامليتة .
املــادة ( ) 25
يجوز �إعادة بناء �أو ترميم املن�ش�أة القائمة �أو املن�ش�أة اخلدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالأفــالج �أو العيــون احليــة �أو امليتــة بعــد موافقــة الـ ـ ــوزارة  ،وب�شـ ــرط �أن يتــم �إعادة البناء
على امل�ساحة نف�سها .
املــادة ( ) 26
يج ــوز �إقامــة خمـ ــزن لتخزيـ ــن الأعـ ــالف �أو املنتج ــات الزراعي ــة �أو ور�ش للآالت الزراعية
�أو ور�ش لعملي ــات ما بع ــد احل�ص ــاد فـ ــي الأر�ض الزراعـي ــة املروي ــة بالأفــالج والعي ــون امليتــة
بعد موافقة الوزارة والتن�سيق مع اجلهة املعنية  ،وب�شـ ــرط �أال تزيد م�ساحتـها على ()%10
ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية  ،وبحد �أق�صـ ــى ( 500م )2خم�سمائة مرت مربع .
املــادة ( ) 27
يجوز �إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ للدواجن وم�ستلزماتها من مكائن
و�أدوات فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة بعد موافقة الوزارة والتن�سيق
مع اجلهة املعنية  ،على �أن يتم حتديد م�ساحتها وفقا لطاقتها الإنتاجية .
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املــادة ( ) 28
يلتزم امل�صرح له ب�إقامة منزل �أو من�ش�أة خدمية وفقا لأحكام هذا الف�صل  ،بعدم ال�شروع
فـي البناء �إال بعد احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص من اجلهة املعنية .
الف�صـل ال�سابـع
النـزل اخل�ضـراء
املــادة ( ) 29
يحــدد عــدد النــزل اخل�ضــراء امل�سمــوح ب�إقامتهــا فـي الأر�ض الزراعي ــة فـي ك ــل حمافظــة
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
املــادة () 30
ال يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج احلي ـ ــة
�أو العي ـ ـ ــون والعوابي التابعة لها .
املــادة ( ) 31
يجــوز الت�صريــح ب�إقامــة النــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تقــل درجــة امللوحــة
بها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن تكون املزرعة قائمة .
ب �	-أال تزيد م�ساحة النزل على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�سة �أفدنة ،
وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ج �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
د  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
�أ  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية .
د �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها �أو على امل�ساحة املزروعة .
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املــادة ( ) 32
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد درجة امللوحة بها
عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
ب �	-إقامة وحدة لتحلية املياه والتخل�ص من املخلفات وفق اال�شرتاطات البيئية ،
وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �صاحلة لال�ستعمال .
ج  -زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية وب�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صولية التي حتددها الوزارة وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة .
د �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
هـ  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
�أ  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها �أو على امل�ساحة املزروعة .
املــادة ( ) 33
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع خارج
نطاق املخططات الزراعية وال يوجد بها م�صدر للري وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل لزراعة بع�ض الأ�شجار واملحا�صيل الزراعية
التي حتددها الوزارة .
ج  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
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وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
�أ  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 34
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع داخل
نطاق املخططات الزراعية ويوجد بها م�صدر ري وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أن تكون املزرعة قائمة .
ب �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�سة
�أفدنة  ،وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ج  -زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية وب�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صوليـة التي حتددها الوزارة وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة .
د �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
هـ  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
�أ  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
د  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
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املــادة ( ) 35
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
امليتة وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعية وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وي�ستثنى من ذلك
املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ب  -ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل لزراعة الأ�شجار  ،وبع�ض املحا�صيل الزراعية
التي حتددها الوزارة .
ج  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
�أ  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض
الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
د  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
الف�صـل الثامـن
تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة
املــادة ( ) 36
ال يج ـ ــوز تق�سي ـ ــم الأر�ض الزراعي ـ ــة املروي ـ ــة بالأف ـ ــالج والعي ـ ـ ــون والعوابـ ــي التابعـ ــة له ــا
بيـن ال�شركاء .
املــادة ( ) 37
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار �إال بال�شروط الآتية :
�أ � -أن يبقى م�صدر الري م�شرتكا بني ال�شركاء  ،وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .
ب � -أال يقل كل ق�سم من الأر�ض عن ( )5خم�سة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
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الف�صـل التا�سـع
�إجـراءات تقديـم الطلبـات
املــادة ( ) 38
يجب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا
�أو يرغب فـي تق�سيمها �أو فـي بناء منزل �أو �إعادة بنائه �أو ترميمه � ،أو بناء من�ش�أة خدمية
�أو النزل اخل�ضراء �أو ترميم �أي منهما �أو ت�أجري الأر�ض الزراعية �أو ف�صل منزل �أو قطعة
�سكنيــة �أو من�ش ـ�أة قائمــة �أو ترميمهــا فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تروى بالآبار �أو الأفالج
�أو العـي ــون تقدي ــم طل ــب كتاب ــي �إىل مدي ــر دائ ــرة �أو مركــز التنمي ــة الزراعي ــة بالواليـ ــة ،
ويرفق به امل�ستندات الآتية :
�أ  -ا�ستمارة �إجراء تنظيم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج  -ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية .
د  -ن�سخة من �سند امللكية الزراعية والر�سم امل�ساحي .
هـ  -ن�سخة من �شهادة ح�صر بئر فـي حالة وجود بئر .
و  -ن�سخة من الإعالم ال�شرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .
ز  -موافقة من وزارة ال�سياحة بالن�سبة لطلبات �إقامة النزل اخل�ضراء .
ح  -خمطط للمنزل �أو املن�ش�أة القائمة املراد ف�صلها � ،صادر من �أحد املكاتب اال�ست�شارية
املرخ�ص لهــا بالعمــل فـي ال�سلطن ــة  ،يو�ضح امل�ساح ــة الفعليــة واملداخــل والطــرق
امل�ؤديــة �إليــه  ،وذلك بالن�سبــة لطلــب الف�صــل .
املــادة ( ) 39
حت ــال الطلبــات �إلــى جلــان فنيــة ت�شكــل بقــرار من املديــر العــام �أو مديــر الإدارة املختــ�ص
وتكون برئا�سة مدير دائرة �أو مركز التنمية الزراعية  ،وتتوىل هذه اللجنة درا�سة ومعاينة
الأر�ض الزراعية و�إعداد تقرير عنها يت�ضمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات والأ�شجار القائم ــة
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وم�صــدر الري واملن�شـ ـ�آت اخلدمي ــة واملن�شـ ـ�آت القائم ــة �إن وجــدت  ،و�أخذ عينــات من الرتبة
وامليــاه بالن�سب ــة لطلب ــات تغيي ــر الغر�ض املح ــدد ال�ستخــدام الأر�ض الزراعي ــة و�إحالته ــا
�إىل املديري ــة العامــة للبح ــوث الزراعي ــة واحليواني ــة لتحليلـهـ ــا  ،و�إعـ ــداد تقري ـ ــر ب�ش�أنه ــا
�إىل املديرية �أو الإدارة الوارد منها .
املــادة ( ) 40
تق ــوم املدي ــرية �أو الإدارة املخت�ص ــة بعــر�ض جميــع الطلبــات امل�ش ــار �إليه ــا فـي امل ــادة ()38
علــى اللجنــة الفرعيــة باملديريــة �أو الإدارة املخت�صــة للبــت فـيهــا با�ستثنــاء طلبــات تغيي ــر
الغــر�ض املح ــدد ال�ستخ ــدام الأر�ض الزراعي ــة كلي ــا �أو جزئي ــا �أو �إقام ــة الن ــزل اخل�ض ــراء ،
فتقوم ب�إحالتها �إىل املديرية العامة للتنمية الزراعية لعر�ضها على اللجنة الرئي�سية .
الف�صـل العا�شـر
اللجـــان
املــادة ( ) 41
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى " اللجنة الرئي�سية " وتخت�ص بالآتي :
�أ  -البت فـي طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا .
ب  -البت فـي طلبات �إقامة النزل اخل�ضراء �أو ترميمها .
ج  -البت فـي طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية .
د  -البت فـي التظلمات املقدمة من قرارات اللجان الفرعية .
املــادة ( ) 42
ت�شكــل بقــرار مــن الوزيــر جلن ــة فرعي ــة فـي كــل من مديري ــات و�إدارات الزراعــة والث ــروة
احليوانية  ،وتخت�ص بالآتي :
�أ  -البت فـي الطلبات املقدمة لبناء �أو �إعادة بناء �أو ترميم املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .
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ب  -البت فـي الطلبات املقدمة لف�صل املنازل ال�سكنية �أو القطعة ال�سكنية �أو املن�ش�آت
املقامة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .
ج  -البت فـي الطلبات املقدمة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية �أو ترميمها .
د  -البت فـي طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
املــادة ( ) 43
يجب البت فـي الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )38من هذه الالئحة خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيها مبثابة رف�ض له ،
ويتم �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن طلباتهم .
الف�صل احلادي ع�شـر
العقـــوبات
املــادة ( ) 44
م ــع عــدم الإخ ــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ينــ�ص عليهــا نظــام الزراع ــة �أو �أي قانــون �آخــر يعاق ــب
كــل مــن يخال ــف �أحك ــام هــذه الالئحــة بغرامــة ال تقــل عــن ( )200مائتــي ري ــال عمان ــي ،
وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .

