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قــرار وزاري

رقــم 2017/10

ب�إ�ضــدار لئحــة تنظيــم ا�ضتخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة

ا�ستنادا اإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ، 

واإىل قانون املعامالت املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/29 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ، 

واإىل لئحــة تنظيــم ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/272 ، 

واإىل لئحــة ا�ستــزراع الأحيـاء املائية و�سبط جودتها ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/177 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر

املــ�دة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــ�دة الث�نيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2014/272 امل�سار اإليه , كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة , 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــ�دة الث�لثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضـدر فـي : 11/ 4 / 1438هـ

املوافـــــق : 10 / 1 / 2017م

د. فــــوؤاد بن جعفـــر ال�ض�جـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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لئحــة تنظيـم ا�ضتخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة

الف�ضــل الأول

تعريفــ�ت واأحكــ�م ع�مــة

املــ�دة ) 1 (

فـــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املحــدد قريـــن 

كــل منــها ما لـم يقتــ�ض �ســياق الن�ض معنى اآخر : 

الـــوزارة :

وزارة الزراعـــة والثــروة ال�سمكيـــة .

الوزيـــــــــر :

وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيــــة .

اجلهـــة املعنيـــة:

وزارة الإ�سكــان , ووزارة البلديــات الإقليمـية وموارد املياه , ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية , 

ووزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينيــة , ووزارة التـراث والثقافـة , ووزارة التنمية الجتماعية , 

ووزارة ال�سياحة , وبلدية م�سقط , وبلدية ظفار , وبلدية �سحـار , واملديرية العامة للرثوة 

احليوانية , واملديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية بالوزارة بح�سب الأحوال , اأو اأي جهة 

اأخرى ذات عالقة .

اجلهـة املخت�ضـة :       

املديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية املعنية بالوزارة .

�ضند امللكيـة الزراعيـــة :

وثيقة ت�سدر من اأمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان تفيد ملكية الأر�ض , وتخول مالكها 

حق ا�ستغالل الأر�ض الزراعية , وا�ستعمالها , والت�سرف فيها .

الر�ضــم امل�ضـ�حـي :

ر�ســم تو�سيحــــي ل�سنـــد امللكيــة الزراعيــة مو�ســح بـه بيانــات الأر�ض الزراعيــة وم�ساحتهــا 

و�سروط ال�ستخدام واإحداثيات املوقع .

ا�ضتمـــ�رة اإجـــراء تنظيــم ا�ضتخدام الأر�ض الزراعيـــة :

اأو تغيري  الزراعية تبني طلب تق�سيمها  الأر�ض  ملالــك  املعنيــة  وثيقـــة ت�ســدر مــن اجلهــة 

ا�ستخدامها اأو اإقامة من�ساآت عليها اأو تعديل القائم منها . 
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الإعــالم ال�ضرعــي :

وثيقــــة ت�ســـــدر مـــــن املحكمـــــة املخت�ســـــة تت�سمـــن حتديــــــد الورثــة ون�سيـــــب كــــــل وارث 

فـــي الرتكـــــة .

�ضند الوك�لـــة :

اخلا�سة  بالإجراءات  القيام  �سلطة  الوكيــل  تخــول  الخت�ســا�ض  جهــة  من  ت�سدر  �سهادة 

بالأرا�سي الزراعية اخلا�سة مبوكله , ويقوم مقامه اأمام الوزارة فـي حدود وكالته .

�ضهــ�دة ح�ضــر بئـــر :

وثيقة ت�سدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�سجل بها كافة البيانات اخلا�سة 

بالبئر .

املـنــزل الق�ئــم :

مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية .

املن�ضـــ�أة الق�ئمــــة :

كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية , ي�ستخدم ملزاولة ن�ساط غري زراعي , 

وغري �سكني . 

النزل اخل�ضـــــراء :

اأو غيــر ثابــتـــة بهــدف ال�ستجمام  كـــل مبنـــى م�سيــد علــى الأر�ض الزراعيــة مبـــواد ثابتة 

وال�سرتخاء والرتفيه اأو ا�ستغالله فـي اأحد امل�سروعات ال�سياحية .

القطعــــة ال�ضكنية :

قطعــــة الأر�ض التـــي حتددهــــا جهــــــة الخت�ســــا�ض , لتنفيــــــذ مبنـــــى �سكنـــــــي فــــي جـــــــزء 

من الأر�ض الزراعية .

املن�ضـــ�أة اخلدميـــة :

كـــل مبنـــى م�سيـــــد مبــــواد ثابتــــــة اأو غيــــــر ثابتـــــة علـــــى الأر�ض الزراعيـــــــــة , وي�ستخـــــــدم 

فـــي مزاولـــة ن�ســــاط زراعـــي و�سمكــي خدمــــي مرتبــــط بـــــه . 

ف�ضـــل املن�ضـــ�أة الق�ئمــة :

ف�سل ملكية املن�ساأة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية املبنية عليها .

ف�ضـــل املنــزل الق�ئـــــم :

ف�سل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها . 
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الفـــــــدان :

وحــدة قيــا�ض مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ســاوي )4200 م2( اأربعـة اآلف ومائتي مرت مربع .

: )EC( درجـــة امللوحــة

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

امل�ضتجمعـــ�ت امل�ئيــة :

خزان املياه اجلوفـي .

التغييــر الكلـــي :

تغيري امل�ساحة الكاملة لالأر�ض الزراعية اإىل ا�ستخدام اآخر غري زراعي .

التغييــر اجلزئــي :

تغيري جزء من م�ساحة الأر�ض الزراعية اإىل ا�ستخدام اآخر غري زراعي .

املقومـ�ت الزراعيـة :

�سالحيــة الرتبة للزراعــة وتوفــر م�ســدر ري اأو اإمكانيـــة و�سول مياه غري تقليدية , وهي 

اأو املياه  اأو املياه امل�ساحبة للنفط  اأو مياه التحلية  مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثالثيا 

ال�ساربة )العميقة( .

جتريــــف الرتبـــة :

اإزالة الطبقة ال�سطحية اله�سة اأو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض , ونقلها , مما ينتج عنه 

فقدانها خل�سوبتها .

الأر�ض الزراعيــة املرويـة ب�لآبــ�ر :

الأر�ض الزراعيــة التــي يكــون م�ســدر ريهــا بئــرا , اأو ليــ�ض لهــا م�سـدر للـري , وتقع �سمن 

الأرا�سي املروية بالآبار .

الأر�ض الزراعيـــة املرويــة ب�لأفـالج اأو العيـــون :

الأر�ض الزراعية التي يكون م�سدر ريها فلجا اأو عينا , اأو تكون واقعة �سمن الأرا�سي التي 

تروى بالفلج اأو العني .

تفتيت الأر�ض الزراعيـة :

جتزئة الأر�ض الزراعية اإىل م�ساحات �سغرية بحيث ت�سبح غري ذات جدوى زراعية .
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ال�ضريعـــة :

اأول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض اأو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي , اأو مكان 

و�سول املاء اإىل منطقــــــة الحتياج اأو القرية امل�ستفيدة بالن�سبة لالأفالج العينية والغيلية .

الفلـــــــج :

قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض اأو على �سطحها �سواء اأكانت مغطاة اأم مك�سوفة , لتجميع 

اأو لعرتا�ض   , ال�سطحية  املياه  اأو   , الطبيعية  والينابيع  العيون  مياه  اأو   , اجلوفية  املياه 

وجتميع مياه ال�سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها فـي قناة الفلج طبيعيا 

بوا�سطة قوة اجلاذبية الأر�سية فقط فـي اجتاه ال�سريعة دون ا�ستعمال الآلت لرفعها .

العـيــــون :

, وتن�ساب فـي قنوات مائية على �سطح  املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض 

الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة . 

فلـــــج حــــي :

فلج ت�سـل مياهــه اإىل ال�سريــعة , ويـروي زراعات قائمة تعتمد عليــه مبــا فـي ذلــك الأفـــالج 

التــــي تنقطع مياههــــا فجـاأة عن اجلريان , ول ت�سل املياه اإىل ال�سريعة ب�سبب انهيار الفلج 

اأو ان�سداد قناته لفرتة موؤقتة .

الفلــــج املندثــر :

الفلج الذي اندثرت اآثاره واأرا�سيه الزراعية حلقبة طويلة من الزمن ومل يعد يروي هذه 

الأرا�سي الزراعية منذ زمن طويل , وذلك بتاأكيد من اجلهة املعنية .

ال�ضتــزراع التك�ملــي : 

ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�سيل الزراعية فـي ذات املوقع .

اللـجنـــة الفـنــيــة :

اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )54( من هذه الالئحة .

اللجنــة الرئي�ضيــة:

اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )55( من هذه الالئحة .

جلــــنة التــظلمــ�ت :

اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )56( من هذه الالئحة . 
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املــ�دة )2 (

 ت�سري اأحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�سي الزراعية فـي ال�سلطنة , وذلك دون الإخالل 

بال�سوابط التي يقرها املجل�ض الأعلى للتخطيط على الأرا�سي الزراعية .

املــ�دة ) 3 (

يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية , اأو جتريفها , اأو ردمها برتبة غري �ساحلة للزراعة .

املــ�دة ) 4 (

ل يجوز اإزالة اأ�سجار النخيل والفاكهة القائمة فـي الأر�ض الزراعية لغر�ض جتريف الأر�ض 

الزراعية وتغيري معاملها . 

املــ�دة ) 5 (

يحظر ا�ستخــدام الآبار والأفــالج املخ�س�ســة لــري املزروعـــات واملنـــازل والنـــزل اخل�ســراء 

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

املــ�دة ) 6 (

ملوظفـي الــوزارة املخوليــن �سفــة ال�سبطيـــة الق�سائيــة حـــق دخول الأر�ض الزراعية بدءا 

مــن ال�ساعــة ال�سابعــة �سباحــا وحتــى ال�ساعــة اخلام�سة م�ساء , ل�سبط املخالفات التي تقع 

باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .

املــ�دة ) 7 (

فـي هذه  عليها  املن�سو�ض  الزراعية  لالأر�ض  واجلزئي  الكلي  التغيري  ا�ستثناء من حالت 

الالئحــة , يجــوز املوافقــة املبدئية على تغيري الغر�ض املحدد ل�ستخدام الأر�ض الزراعية 

 , قيمة م�سافة  ذات  ا�ستثمارية  لإقامة م�سروعات  التغيري  كان  اإذا   , زراعي  اإىل غر�ض غري 

 , ب�ساأنهـــــا  الـــراأي  واإبــــداء  الــــوزارة  بهــــذه  املخت�سيــــن  قبـــل  مـــن  درا�ستهــــا  بعـــد  وذلـــك 

وموافقـــة الوزيـــر , واجلهــة املعنيــة عليهـــا , وت�ســـدر املوافقــة النهائيــة بعد تقدمي ما يوؤكد 

جاهزية امل�سروع للتنفيذ . 

املــ�دة ) 8 (

)2( عامني  ملدة  الالئحة �ساحلة  اأحكام هذه  ت�ســدر مبوجب  التــي  املوافقـــة  مــدة  تكــون 

من تاريخ �سدورها , فاإذا انق�ست هــــــذه املـدة دون ال�سري فـي ا�ستكمال بقية الإجراءات , 

اعتربت ملغاة .
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        الف�ضــل الث�نــي

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

املــ�دة ) 9 (

يحظــر تغييــر الغــر�ض املحــدد ل�ستخــدام الأر�ض الزراعيــة املرويـــة بالآبار اإىل غر�ض غري 

زراعــي تغيريا كليــا اإل فـي احلالت الآتيـــة , وذلـــك بعد احل�ســـول علـــى موافـــقة كتابيــة 

من الوزارة : 

األــــف ميكرومــــــوز  اإذا زادت درجــــة ملوحـــة ميــاه الـــري عــلــى )20000( ع�سريـــن   - 1

فـي الأر�ض ذاتها اأو فـي الأرا�سي الزراعية املجاورة لها .

2 - اإذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�سي الزراعية , اأو حتيط بها جتمعات �سكنية 

اأو جتارية اأو �سناعية من )3( ثالث جهات على الأقل .

3 - اإذا كانــت خــارج نطــاق امل�ستجمعـــــات املائيــة , ول جتاورهـــا اأرا�ض زراعيــــــة قائمــة 

اأو خمططات زراعيـــة , ول يوجد بها م�سدر للري . 

املــ�دة ) 10 (

يجب على املوافق له بتغيري الغر�ض املحدد ل�ستخدام الأر�ض الزراعية اإىل غر�ض غري 

زراعـي تغييــرا كليــا , ردم البئــر اأو الآبار وتقــــدمي �سهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات 

الإقليمية وموارد املياه , وذلك قبل ت�سلمه املوافقة .

املــ�دة ) 11 (

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

جزئيا اإل فـي احلالت الآتية , وذلك بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة :

اأ - اإذا كانت درجة ملوحة مياه الري فـي الأر�ض الزراعية اأو الأرا�سي الزراعية املجاورة 

تزيد على )15000( خم�سة ع�سر األف ميكروموز , وتقل عن )20000( ع�سرين األف 

ميكروموز , ول توجد بها مقومات زراعية . 

ب - اإذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�سي الزراعية , اأو حتيط بها جتمعات �سكنية 

اأو جتارية اأو �سناعية من )3( ثالث جهات على الأقل .

ج - اإذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�سي الزراعيــة , ول يتوافر لها م�سدر للري 

اأو اأي مقومات زراعية .
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وفـي اأي مــن هـــذه احلــالت , يجــب اأن يكــون التغييــر فـي اأحــــد اأطـــراف الأر�ض الزراعيــــة , 

وملرة واحدة , وبن�سبة ل تتجاوز )10%( ع�سرة باملائة من امل�ساحة الكلية لالأر�ض الزراعية , 

اأو بعمق ل يزيد على ) 45م ( خم�سة واأربعني مرتا , اأيهما اأقل .

الف�ضــل الث�لــث

ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة املرويـة ب�لآبــ�ر

املــ�دة ) 12 (

عليها  املن�سو�ض  وامل�ساقاة  املزارعــة  واأحكــام  الزراعيــة  الأرا�ســي  اإيجــار  اأحكام  مع مراعاة 

فـــي قانــون املعامالت املدنية امل�سار اإليــه , ل يجوز تاأجيــر الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض زراعــي 

اإل بعقــد اإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .

املــ�دة ) 13 (

على من يرغب فـي تاأجري الأر�ض الزراعية لغر�ض زراعي اللتزام بال�سروط الآتية :

1 - اأن يكون مالكا لالأر�ض الزراعية .

2 - األ تقل مدة التاأجري عن )1( �سنة ميالدية .

3 - اأن يقدم �سورة من �سند احليازة , والبطاقة ال�سخ�سية .

4 - اأن يتــم توقيع عقــد الإيجــار اأمــام موظــف الوزارة املخـت�ض , وبح�ســور املوؤجــر , 

وامل�ستاأجر , وقيده فـي ال�سجل املعد لذلك بالوزارة . 

املــ�دة ) 14 (

يجــوز تاأجيــر الأر�ض الزراعيــة لغــــر�ض غيــر زراعــي بـعد احل�ســـول علـــى املوافقـــة كتابــــة 

من الــوزارة , وموافقة اجلهة املعنية , وذلك فـي احلالت الآتية :

اأو الأرا�سي الزراعية املجاورة  اإذا زادت درجة ملوحة مياه الري فـي ذات الأر�ض   - 1

على )20000( ع�سرين األف ميكروموز .

2 - اإذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�سي الزراعية , وحتيط بها جتمعات جتارية 

اأو �سناعية من )3( ثالث جهات على الأقل .

3 - اإذا كانت خارج نطاق امل�ستجمعات املائية , ول يوجد بها م�سدر ري اأو اأي مقومات 

زراعية .

4 - اإذا كانت من الأرا�سي الزراعية التي مل ي�سبق زراعتها , ول يوجد بها م�سدر للري ،

     ول جتاورها مزارع قائمة , وغري واقعة �سمن املخططات الزراعية .
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ويراعى فـي تاأجري الأر�ض الزراعية فـي هذه احلالت ما ياأتي :

اأ -  احلفاظ على امل�ساحات املزروعة , وم�سادر الري فـي حالة توفرها .

ب - عـدم ا�ستغـالل املياه ب�سكل يوؤثر على نوعيتها وكميتها .

ج - عدم ا�ستغالل املياه ب�سكل يوؤثر على الرتبة واملحا�سيل الزراعية فـي حالة توفرها .

د - عدم ا�ستخدام الأ�سفلت اأو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل 

الأر�ض الزراعية .

املــ�دة ) 15 (

يجــوز تاأجيــر جــزء مــن الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض غيــر زراعــي بن�سبــة ل تزيد على )%25( 

خم�سة وع�سرين باملائة من م�ساحة الأر�ض الإجمالية متى كانت درجة ملوحة مياه الري 

ل تقل فيها عن )15000( خم�سة ع�سر األف ميكروموز , وفقا لل�سروط وال�سوابط الآتية : 

1 - احل�سول على موافقة اجلهة املعنية . 

2 - احلفاظ على امل�ساحات املزروعة والأ�سجار القائمة وم�سادر الري فـي حالة توفرها .

3 - عدم ا�ستخدام الأ�سفلت اأو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل 

الأر�ض الزراعية .

4 - عدم تاأجري الأر�ض الزراعية لإقامة م�سانع بيع , وتعبئة مياه ال�سرب والور�ض 

واملناجر .

5 - عدم ا�ستغالل املياه ب�سكل يوؤثر على نوعيتها وكميتها .

6 - عدم ا�ستغالل املياه ب�سكل يوؤثر على الرتبة اأو املحا�سيل الزراعية فـي حالة توفرها .

7 - عدم اإقامة من�ساآت ثابتة فـي الأر�ض الزراعية .

, وي�ستثنى من ذلك مياه  الزراعية  الأغرا�ض  املياه لغري  ا�ستخدام م�سادر  8 - عدم 

ال�سرب , وال�ستخدامات املنزلية اأو ال�سرورية فقط .

املــ�دة ) 16(

يجــوز التاأجيــر اجلزئــي لالأر�ض الزراعيــة دون التقيــد بال�ســروط وال�سوابــط املن�ســو�ض 

اأر�سية لتقوية الإر�سال  املــادة )15( من هذه الالئحة , وذلك لإقامة حمطات  عليها فـي 

اأو اإقامة املجمعات الكهربائية اأو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�سلحة العامة , 

ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية . 
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 الف�ضــل الرابــع

اإق�مــة منــ�زل �ضكنيــة علــى الأر�ض الزراعيــة املرويــة ب�لآبــ�ر

املــ�دة )  17 (

ل يجوز اإقامة منازل �سكنية ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار , اأو تعديل القائم 

منها اإل مبوافقة من الوزارة .

املــ�دة ) 18 (

يجوز املوافقة على بناء منزل اأو اأكرث لكل )5( خم�سة اأفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية 

الأر�سي  للطابق  البناء  اإجمايل م�ساحة  يزيد  األ  , يجــب  الأحـــوال  وفــي جميـع   , بالآبــار 

الأر�ض  كانت م�ساحة  فاإذا   , �ستمائة مرت مربع  ملنازل جمتمعة على )600م2(  اأو  للمنزل 

الزراعية تقل عن )5( خم�سة اأفدنة , تكون م�ساحة البناء على النحو الآتي :

الأر�ض الزراعية التي ل تقل م�ساحتها الكلية عن )2000م2( األفي مرت مربع , ول تزيد 

ت�ساف  اأن  على   , مربع  مرت  مائتي  )200م2(  فيها  البناء  م�ساحة  فتكون  فدان   )1( على 

)100م2( مائة مرت مربع لكل فدان يزيد بعد ذلك , وبحد اأق�سى )600م2( �ستمائة مرت 

مربع لكل )5( خم�سة اأفدنة , وفـي حالة وجود منزل اأو اأكرث تقل م�ساحته عن )600م2( 

�ستمائة مرت مربع , يكون الت�سريح بالبناء على امل�ساحة املكملة بحيث ل تتجاوز م�ساحة 

البناء فـي كل الأحوال )600م2( �ستمائة مرت مربع , وفـي حالة رغبة �ساحب املنزل فـي بناء 

�سور ي�ساف اإىل امل�ساحة املن�سو�ض عليها فـي هذه املـادة ارتدادات بني املنزل وال�سور ترتاوح 

بني )3( ثالثة اأمتار ميني املنزل ومثلها ي�ساره , بالإ�سافة اإىل )3( ثالثة اأمتار خلفه و)5( 

خم�سة اأمتار اأمامه . 

املــ�دة ) 19 (

يلتزم كل من يح�سل على موافقة باإقامة منزل �سكني 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�سوبة .

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

هـ - األ يقام املنزل فـي املوقع امل�سغول مبن�ساآت خدمية .
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املــ�دة ) 20 (

يجوز املوافقة على هدم , واإعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية 

بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها , اأو وفق ن�سب البناء املن�سو�ض عليها فـي املـادة )18( ، ويجوز 

املوافقـة ل�ساحــب ال�ســاأن باإعادة البناء على م�ساحــة مماثلــة ملنزله القائم فـي موقع اآخر 

داخــل الأر�ض , �سريطــة األ يوؤثر على الزراعات القائمة , واأن يتوفر مدخل خا�ض له على 

اأن يلتزم باإزالة املنزل القدمي .

الف�ضــل اخل�مــ�ض

اإق�مــة من�ضــ�آت خدميــة فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة ب�لآبــ�ر

املــ�دة ) 21 (

ل يجوز اإقامة من�ساآت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار اإل مبوافقة من الوزارة , 

وذلك وفق احلالت الآتية :

1 - اإقامــة خمــزن اأو اأكثــر خلدمــة الأر�ض الزراعيــة , لتخزيــن الأعـــالف واملنتجـــات 

الزراعيــة مب�ساحــة اإجماليــة )50 م2( خم�سيــن متــرا مربعـا لكــل فــدان , �سريطــة 

الزراعية  املحا�سيل  اأو  الأ�سجار  اأو  بالأعالف  الزراعية مزروعة  الأر�ض  تكون  اأن 

الأخرى مب�ساحة ل تقل عن )50%( خم�سني باملائة من اإجمايل امل�ساحة الكلية .

2 - اإقامة ور�سة لعمليات ما بعد احل�ســــــــاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ل تزيد 

على )100م2( مائة مرت مربع لالأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها )10( ع�سرة 

اأفدنة فاأقل , ومب�ساحة ل تزيد على )200م2( مائتي مرت مربع لالأر�ض الزراعية 

التي تزيد م�ساحتها على )10( ع�سرة اأفدنة .

     وفــي جميــــع الأحـــوال , ي�ستـــرط اأن تكــــون الأر�ض الزراعيـــة مزروعــــة بالأعــــالف 

الأخرى مب�ساحة ل تقل عن )50%( خم�سني  الزراعية  املحا�سيل  اأو  الأ�سجار  اأو 

باملائة من اإجمايل امل�ساحة الكلية .

3 - اإقامة �سكن للعاملني بالأر�ض الزراعية اإذا توافرت اإحدى احلالتني الآتيتني :

اأ - اإذا كانــت ن�سبــة امل�ساحــة املزروعــة فـي الأر�ض الزراعــية ل تقــل عــن )%50(  

خم�ســني باملائة مــن امل�ساحــة الكليــة لالأر�ض الزراعيــة .

ب - اإذا كانت مقامة عليها حظائر للموا�سي اأو الدواجن .
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بهــا علــى )150م2( مائــة  امل�ســرح  البنــاء  األ تزيد م�ساحـة  , يجب     وفـي احلالتــني 

وخم�سني مرتا مربعا لالأر�ض الزراعية التي ترتاوح م�ساحتها من )1( فدان اإىل 

, وت�ساف م�ساحة )150م2( مائة وخم�ســني متـرا مربعـا لكل  اأفدنة  )10( ع�سرة 

)10( ع�سرة اأفدنة .

4 - اإقامة حظائر للموا�سي والدواجن وم�سالخ الدواجن وم�ستلزماتها , ويتم حتديد 

م�ساحتها بالتن�سيق مع اجلهة املعنية , وفقا للطاقة الإنتاجية املعتمدة . 

5 - اإقامة م�ساريع ال�ستزراع التكاملي , ويتم حتديد امل�ساحة الالزمة لذلك بالتن�سيق 

مع اجلهــة املعنيـــة , علــى األ تزيـــد علــى )10%( ع�ســرة باملائــة مــن امل�ساحــة الكليــة 

لالأرا�سي الزراعية البالغة م�ساحتها )3( ثالثة اأفدنة , اأي )12600م2( اثني ع�سر 

األفا و�ستمائة مرت مربع فاأكرث .

6 - هـدم واإعـــادة بنــاء املن�ســاآت اخلدمية بامل�ساحــة ال�سابقـــة نف�سـهــا , مع مراعاة ن�سب 

البناء امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املــادة , وذلك بعد موافقة الوزارة . 

املــ�دة ) 22 (

يلتزم كل من يح�سل على موافقة لإقامة من�ساآت خدمية فـي الأر�ض الزراعية وفقا حلكم 

املــادة )21( من هذه الالئحة , بال�سروط وال�سوابط الآتية :

1 - اأن تقــام املن�ســاآت فــي اجلــزء اخلالــي مــن املزروعــات اأو فـــي اجلــزء الأقــل خ�سوبــة 

اأو غري القابــل للزراعــة فيه .

2 - اأن تقام بعيدا عن م�سدر مياه الري . 

3 - التقيد بال�سروط واملوا�سفات الفنية التي حتددها الوزارة , واجلهة املعنية .

الف�ضــل ال�ضــ�د�ض

ف�ضـل املنـ�زل واملن�ضـ�آت اخلدميـة واملن�ضـ�آت

الق�ئمـة فــي الأر�ض الزراعيـة املرويـة ب�لآبـ�ر

املــ�دة ) 23 (

, وي�ستثنى من ذلك  اأو قطعة �سكنية عن الأر�ض الزراعية  اأي منزل قائم  ل يجوز ف�سل 

الطلبــات املقدمــة مــن مالـــك الأر�ض الزراعيــــة لـــــه اأو لأحــــد اأقاربــــــه مـــن الدرجـــــة الأولـى ,

اأو الزوج/ اأو الزوجة , اأو زوج اأحد اأبنائه , واحلا�سل على موافقة نهائية لقر�ض من اجلهات 

مثل املوؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية , اأو بنك الإ�سكان , اأو م�ساعدات �سكنية , اأو قر�ض اإ�سكاين 

من وزارة الإ�سكان ملرة واحدة فقط , �سريطة توفر الآتي : 
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1 - موافقة مالك الأر�ض .

2 - األ يكــون قد �سبــق اأن تــم ف�ســل منــزل قائــم اأو ا�ستقطــاع قطعــة �سكنيــة بالأر�ض 

الزراعية ذاتها لأي من الفئات امل�سار اإليهم اأو غريهم .

3 -  األ تزيد م�ساحة القطعة اأو املنزل القائم املراد ف�سله على )600م2( �ستمائة مرت 

مربع , �سريطــة اأن يكــون فـــي طــرف الأر�ض الزراعيــة ولهــا/لــه طريق من خارج 

الأر�ض الزراعية .

املــ�دة ) 24 (

ل يجوز ف�سل اأي من�ساأة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار . 

املــ�دة ) 25 (

يجــوز ف�ســل املن�ســاأة القائمــة عــن الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار بنــاء علـى طلب يقدم 

من مالك الأر�ض اإىل الوزارة , وفق ال�سروط الآتية :

1 - األ تزيــد امل�ساحــة الإجماليــة للمن�ســاأة القائمــة علــى )5000م2( خم�ســة اآلف متـر 

مربع بالن�سبة لالأر�ض الزراعية التي ل تزيد م�ساحتها على )10( ع�سرة اأفدنة , 

وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على )15000( خم�سة ع�سر األف ميكروموز , 

اأو ل يوجد بها م�سدر للري , اأو م�سدر ري م�سرتك , اأو ل توجد بها اأي مقومات 

زراعية . 

اآلف مرت  القائمة على )10000م2( ع�سرة  امل�ساحة الإجمالية للمن�ساأة  األ تزيد   - 2

 , اأفدنة  ع�سرة   )10( على  م�ساحتها  تزيد  التي  الزراعية  لالأر�ض  بالن�سبة  مربع 

وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على )15000( خم�سة ع�سر األف ميكروموز , 

اأو ل يوجد بها م�سدر للري اأو م�سدر ري م�سرتك , اأو ل توجد بها اأي مقومات 

زراعية . 

3 - اأن تكون املن�ساأة قائمة فعليا . 

4 - اأن تكون املن�ساأة قد مت بناوؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�سي 

الزراعيــة ال�ســـادرة بالقـــرار الـــوزاري رقم 2014/272 , وم�سرحــا لهــا مــن اجلهـــة 

املخت�ســة .

5 - اأن تكون املن�ساأة فـي طرف الأر�ض الزراعية , ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
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الف�ضـل ال�ض�بـع

ف�ضـل م�ض�حـة لإق�مـة امل�ض�جـد واملـدار�ض 

واملج�لـ�ض الع�مـة فــي الأرا�ضـي املرويـة ب�لآبـ�ر

املــ�دة ) 26 (

ا�ستثنـــاء مــن اأحكـــام هــذه الالئحــة , يجــوز املوافقة على ف�ســل م�ساحــة لإقامة امل�ساجد 

, وفقا  بالآبار  املروية  الزراعية  الأر�ض  العامة من  املجال�ض  اأو  الكرمي  القراآن  اأو مدار�ض 

لل�سروط وال�سوابط الآتية : 

1 - موافقة اجلهة املعنية .

2 - األ تقل امل�ساحة الإجمالية لالأر�ض الزراعية عن ) 2000م2( األفي مرت مربع .

اأو ال�ستقطـــاع عـــن )10%( ع�سرة باملائـــة مــن امل�ساحــة  3 - األ تزيــد م�ساحــة البنـــاء 

الإجمالية لالأر�ض الزراعية , وبحد اأق�سى ) 5000م2( خم�سة اآلف مرت مربع , 

�سامال اخلدمات والرتدادات .

4 - اأن يكون البناء اأو ال�ستقطاع فـي اأحد اأطراف الأر�ض الزراعية , ويتوفر له مدخل 

وخمرج .

5 - اأن يكــون البنــاء فـي اجلــزء اخلالــي من املزروعات , اأو فـي اجلزء الأقل خ�سوبة , 

اأو غري القابل للزراعة فيه .

املــ�دة ) 27 (

 يجوز املوافقة على هدم واإعادة بناء امل�ساجد واملدار�ض واملجال�ض العامة القائمة فـي املوقع 

نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها , كما يجوز املوافقة ملالك 

الأر�ض على اإعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع اآخر داخل الأر�ض , �سريطة التزامه 

باإعادة زراعة موقع املن�ساأة القدمية , ويجوز زيادة امل�ساحة , وفقا ملا هو من�سو�ض عليه فـي 

املــادة )26( مبوافقة اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 28 (

يجوز ف�سل امل�ساجد ومدار�ض القراآن الكرمي واملجال�ض العامة القائمة فعليا قبل العمل 

بهذه الالئحة عن الأر�ض الزراعية وبامل�ساحة املقامة عليها نف�سها , مبوافقة اجلهة املعنية .
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الف�ضــل الث�مــن

تغييــر ا�ضتخــدام اأو ت�أجيـر

 الأرا�ضـي الزراعيــة املرويـة ب�لأفــالج اأو العيــون

املــ�دة ) 29 (

ا�ستخدام  اإىل  العيون احلية  اأو  بالأفالج  املروية  الزراعية  الأر�ض  ا�ستخدام  يحظر تغيري 

اآخر غري زراعي , ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان , واملتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم 

الفلج احلي , وفقا ملا حتدده اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 30 (

ل يجوز تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج اأو العيون املندثرة اإىل ا�ستخدام 

اأو العني كليا ,  اإذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج  اإل  اآخر غري زراعي 

وعدم وجود اأي مقومات زراعية , وبتاأكيد من اجلهة املعنية , وموافقة الوزير عليها .

املــ�دة ) 31 (

مع مراعـــاة اأحكــام اإيجــار الأرا�ســي الزراعيــة واأحكــام املزارعــة وامل�ساقــاة املن�سو�ض عليها 

فـي قانون املعامالت املدنية امل�سار اإليه , ل يجوز تاأجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج 

والعيون لغر�ض زراعي اإل بعقد اإيجار , وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .

املــ�دة ) 32 (

على من يرغب فـي تاأجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون لغر�ض زراعي اللتزام 

بال�سروط الآتية :

1 - اأن يكون مالكا لالأر�ض الزراعية .

2 - األ تقل مدة التاأجري عن )1( �سنة ميالدية .

3 - اأن يقدم �سورة من �سند احليازة , والبطاقة ال�سخ�سية .

4 - اأن يتــم توقيــع عقـــد الإيجـــار اأمــام موظــف الـــوزارة املختــ�ض , وبح�ســور املوؤجــر 

وامل�ستاأجــر , وقيــده فــي ال�سجــل املعـد لـذلك بالــوزارة . 
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املــ�دة ) 33 (

ل يجوز تاأجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج اأو العيون احلية لغر�ض غري زراعي .

املــ�دة ) 34 (

 يجوز تاأجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج اأو العيون املندثرة لغر�ض غري زراعي اإذا 

تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج اأو العني كليا , وعدم وجود اأي مقومات 

زراعية بعد املوافقة كتابة من الوزارة , وموافقة اجلهة املعنية , مع مراعاة ال�سروط الواردة 

فـي املادة )32( من هذه الالئحة . 

الف�ضل الت��ضـع

بنـ�ء وحـدات �ضكنيـة فـي الأرا�ضـي الزراعيـة 

املرويـة ب�لأفـالج والعيـون

املــ�دة ) 35 (

ل يجوز اإقامة مبان , اأو من�ساآت ثابتة , اأو غري ثابتة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج 

اأو العيون احلية , وي�ستثنى من ذلك هدم واإعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض 

اإعادة البناء على  الزراعية وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها , ويجوز املوافقة ملالك الأر�ض على 

م�ساحة مماثلة ملنزله القائم فـي موقع اآخر داخل الأر�ض , �سريطة األ يوؤثر على الزراعات 

القائمة , واأن يتوفر مدخل خا�ض له , واأن يلتزم باإعادة زراعة موقع املنزل القدمي .

املــ�دة ) 36 (

ل يجـــوز اإقامـــة مبـــان , اأو من�ســـاآت مبـــواد ثابتــة علــى الأر�ض الزراعيــة املروية بالأفــــالج 

والعيـون املندثرة , اإل اإذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج اأو العني كليا , 

وعدم وجود اأي مقومات زراعية , وذلك بعد احل�سول على موافقة الوزارة , واجلهة املعنية .

املــ�دة ) 37 (

 , بالأفالج  املروية  الزراعية  الأرا�سي  فـي  البناء  اأو  البناء  واإعادة  بالهدم  له  املوافق  يلتزم 

اأو العيون احلية , اأو املندثرة , وفقا لأحكام هذه الالئحة بعدم ال�سروع فـي البناء اإل بعد 

احل�سول على املوافقات والرتاخي�ض من اجلهة املعنية .
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الف�ضــل الع��ضــر

اإق�مـة من�ضـ�آت خدميـة وف�ضـل املن�زل واملن�ضـ�آت الق�ئمـة

 فـي الأرا�ضـي الزراعيـة املرويـة ب�لأفـالج والعيـون 

املــ�دة ) 38 (

الأر�ض  فـي  التمور  وتغليف  تعبئة  وحدات  اأو  الدواجن  اأو  للموا�سي  حظائر  اإقامة  يجوز 

الزراعية املروية بالأفالج اأو العيون احلية التي ل تقل م�ساحتها عن ) 2000م2( األفي مرت 

مربع , ويتم حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية , وبن�سبة ل تزيد على )10%( ع�سرة 

باملائة من امل�ساحة الكلية , وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 39 (

املروية  الزراعية  الأر�ض  اأو من�ساأة خدمية عن  �سكنية  اأو قطعة  اأي منزل  ل يجوز ف�سل 

بالأفالج اأو العيون احلية .

املــ�دة ) 40 (

املروية  الزراعية  الأر�ض  عن  قائمة  من�ساأة  اأو  �سكنية  قطعة  اأو  منزل  اأي  ف�سل  يجوز  ل 

اأو  الفلج  اندثار  املعاينة ما يدل على  اإذا تبني من خالل  اإل  املندثرة  العيون  اأو  بالأفالج 

العني كليا , وعدم وجود اأي مقومات زراعية , وذلك بعد احل�سول على املوافقة كتابة من 

الوزارة , واجلهة املعنية .

الف�ضـل احلــ�دي ع�ضــر

ف�ضـل م�ض�حـة لإق�مــة امل�ض�جـد واملـدار�ض 

واملج�لـ�ض الع�مـة فــي الأرا�ضي املرويـة ب�لأفـالج والعيـون 

املــ�دة ) 41 (

ا�ستثناء من اأحكام هذه الالئحة , يجوز املوافقة كتابة من قبل الوزارة على ف�سل م�ساحة 

املروية  الزراعية  الأر�ض  فـي  العامة  واملجال�ض  الكرمي  القراآن  ومدار�ض  امل�ساجد  لإقامة 

بالأفالج والعيون , وفقا لل�سروط وال�سوابط الآتية :
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1 - موافقة اجلهة املعنية .

األ تزيـــد م�ساحـــة البنـــاء اأو ال�ستقطـــاع علــى )10%( ع�ســـرة باملائـــة مــن امل�ساحــة   - 2

الإجمالية لالأر�ض الزراعية , وبحد اأق�سى ) 600م2( �ستمائة مرت مربع , �سامال 

اخلدمات والرتدادات .

3 - اأن يكون البناء اأو ال�ستقطاع فـي اأحد اأطراف الأر�ض الزراعية , ويتوفر له مدخل 

وخمرج .

4 - اأن يكـــون البنــاء فـــي اجلزء اخلايل من املزروعات , اأو فـي اجلزء الأقل خ�سوبة , 

اأو غري القابل للزراعة فيه .

املــ�دة ) 42 (

اأو املجال�ض العامة القائمة  الــمدار�ض  اأو  يجــوز املوافقــة علــى هــدم واإعــادة بنــاء امل�ساجــد 

 , نف�سها  ال�سابقة  بامل�ساحة  والعيون  بالأفالج  املروية  الزراعية  بالأر�ض  نف�سه  املوقع  فـي 

كما يجوز املوافقة ملالك الأر�ض على اإعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع اآخر داخل 

الأر�ض .

املــ�دة ) 43 (

يجوز ف�سل امل�ساجد ومدار�ض القراآن الكرمي واملجال�ض العامة القائمة فعليا قبل العمل 

بهذه الالئحة , وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها , مبوافقة اجلهة املعنية .

الف�ضل الث�ين ع�ضر

اإق�مة نزل خ�ضراء فـي الأرا�ضي الزراعية 

املروية ب�لآب�ر والأفالج والعيون

املــ�دة ) 44 (

ل يجــــوز اإقامــة النـــــزل اخل�ســراء فـي الأر�ض الزراعيــــة املرويـــة بالآبـــار دون احل�ســـــول 

على موافقــة كتابيــة مــن الــوزارة , ومــن اجلهــة املعنيــة .

املــ�دة ) 45 (

يحــدد عــدد النــزل اخل�ســراء امل�سمــوح باإقامتهــا فـــي الأر�ض الزراعيــة فـي كل حمافظة , 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة . 
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املــ�دة ) 46 (

ل يجوز اإقامة النزل اخل�سراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج اأو العيــون احلية , 

ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان املتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم الفلج احلي , وفقا 

ملا حتدده اجلهة املعنية .

املــ�دة ) 47 (

يجــوز املوافقــة باإقامــة النــزل اخل�ســراء فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفالج والعيون 

املندثرة اإذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج اأو العني كليا , وعدم وجود اأي 

مقومات زراعية , بعد موافقة الوزارة واجلهة املعنية .

ول يجوز للم�سرح له باإقامة النزل اخل�سراء , القيام بالآتي :

1 - ر�سف الطرق الداخلية , ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت . 

2 - ف�سل النزل اخل�سراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .

3 - اإ�سافة اأي من�ساآت اأخرى توؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .

املــ�دة ) 48 (

يجوز املوافقة باإقامة النزل اخل�سراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقل درجة 

ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�سي الزراعية املجاورة لها عن )15000( خم�سة ع�سر األف 

ميكروموز , وفقا لل�سروط الآتية : 

1 -  اأن تكون املزرعة قائمة . 

2 - األ تزيــد م�ساحـة النزل اخل�سراء على )600م2( �ستمائة مرت مربع لكل )5( خم�ســة 

اأفدنــة , وي�ستثنــى مــن ذلــك النــزل اخل�ســراء القائمة قبل العمل بهذه الالئحة . 

3 - املحافظة على امل�ساحة املزروعة , وم�سدر الري . 

ول يجوز للم�سرح له باإقامة النزل اخل�سراء القيام بالآتي : 

اأ - املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .

ب - ف�سل النزل اخل�سراء عن ملكية الأر�ض الزراعية . 

ج - ر�سف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .

د - اإ�سافة اأي من�ساآت اأخرى توؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها , اأو على امل�ساحة املزروعة .
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املــ�دة ) 49 (

يجوز املوافقة باإقامة النزل اخل�سراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تزيد درجة 

ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�سي الزراعية املجاورة لها على )15000( خم�سة ع�سر األف 

ميكروموز , وفقا لل�سروط وال�سوابط الآتية : 

األ تزيد م�ساحة النزل اخل�سراء على )25%( خم�سة وع�سرين باملائة من امل�ساحة   - 1

الإجمالية لالأر�ض الزراعية .

 , البيئية  ال�سرتاطات  وفق   , املخلفات  والتخل�ض من  املياه  لتحلية  اإقامة وحدة   - 2

وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �ساحلة لال�ستعمال . 

مثمرة  واأ�سجار  زراعية  مبحا�سيل  الزراعية  الأر�ض  من  املتبقية  امل�ساحة  زراعة   - 3

كالنخيل , وذلك وفق الرتكيبة املح�سولية التي حتددها الوزارة , وكميات املياه 

املتاحة , وباإدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة , مع مراعاة ا�ستغالل 

امليــاه امل�ستخدمــة فـــي النــزل )امليــاه الرماديــة اأو ميــاه ال�ســرف ال�سحــي املعاجلــة( 

فـي الزراعة , وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .

املحافظة على امل�ساحة املزروعة , وم�سدر الري .  - 4

ول يجوز للموافق له باإقامة النزل اخل�سراء , القيام بالآتي :

اأ - ر�سف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت . 

ب - ف�سل النزل اخل�سراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .

ج - اإ�سافـــــة اأي من�ســـــاآت اأخــرى توؤثــر على امل�ساحـــــة امل�سمـــوح بهـــا , اأو علـــى امل�ساحـــة 

املزروعــــة .

املــ�دة ) 50 (

يجوز املوافقة باإقامة النزل اخل�سراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقع خارج 

نطاق املخططات الزراعية , ول يوجد بها م�سدر للري , �سريطة األ تزيد م�ساحة النزل 

اخل�سراء على )25%( خم�سة وع�سرين باملائة من امل�ساحة الإجمالية لالأر�ض الزراعية , 

ال�سرف  اأو مياه  الرمادية  )املياه  النزل  فـي  امل�ستخدمة  املياه  ا�ستغالل  وذلك مع مراعاة 

ال�سحي املعاجلة( فـي الزراعة , وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .

ول يجوز للموافق له باإقامة النزل اخل�سراء , القيام بالآتي :

1 - ر�سف الطرق الداخلية , ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .

2 - ف�سل النزل اخل�سراء عن الأر�ض الزراعية .
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الف�ضـل الث�لـث ع�ضـر

   تق�ضيــم الأر�ض الزراعيــة

املــ�دة ) 51 (

ل يجوز تق�سيم الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية با�ستثناء التق�سيم بني 

الورثة , �سريطة عدم اإقامة اأ�سوار بني الأن�سبة .

املــ�دة ) 52 (

ل يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار , اإل بال�سروط الآتية :

1 - اأن يبقى م�سدر الري م�سرتكا بني ال�سركاء , وعدم ف�سله عن الأر�ض الزراعية .

2 - األ يقل كل ق�سم من الأر�ض عن )5( خم�سة اأفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة . 

الف�ضــل الــرابع ع�ضــر

اإجــراءات تقديــم الطلبــ�ت

املــ�دة ) 53 (

يجــب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ل�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا اأو جزئيا ,

اأو تق�سيمهــــا , اأو بـنــــاء منـــــزل , اأو هدمـــــه , اأو اإعــــادة بنائــــه , اأو ف�ســـــل منــــزل , اأو قطعــــة 

اإقامة  اأو   , بنائهـــا  واإعـــادة  اأو هدمهــا  بنـــاء من�ســـاأة خدميـــة  اأو   , اأو من�ســاأة قائمـــة  �سكنيـــة 

اأو مـــــدار�ض حتفيــــــظ  اأو اإقامـــــة م�ساجـــــد  النـــزل اخل�ســــراء اأو هدمهــــا واإعـــادة بنائهـــــا , 

القـــــــراآن اأو جمالـــ�ض عامـــة اأو ف�سلها اأو هدمها واإعادة بنائها , اأو تاأجري الأر�ض الزراعية 

لغر�ض زراعي اأو غري زراعي اأو اإقامة م�ساريع ا�ستثمارية ذات قيمة م�سافة اأو اإقامة غرف 

امل�سخات الكهربائية , اأو ت�سوير املزارع فـي الأرا�سي الزراعية املروية بالآبار اأو الأفالج - 

اأو رئي�ض مركز التنمية الزراعية   , اإىل مدير دائرة التنمية الزراعية  تقدمي طلب كتابي 

بالولية , ويرفق به امل�ستندات الآتية :

1 - ا�ستمارة اإجراء تنظيــــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية عدا حالت )الهدم واإعادة البناء , 

واإقامة املن�ساآت اخلدمية , واإقامة غرف امل�سخات الكهربائية , اأو ت�سوير املزارع , 

وتاأجري الأر�ض الزراعية , واإقامة النزل اخل�سراء اأو هدمها واإعادة بنائها( . 
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2 - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية .

3 -  ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية . 

4 - ن�سخة من �سند احليازة الزراعية , والر�سم امل�ساحي .

5 - ن�سخة من �سهادة ح�سر بئر , فـي حالة وجود بئر .

6 - ن�سخة من الإعالم ال�سرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .

7 - موافقة اجلهة املعنية بالن�سبة لإقامة امل�ساجد ومدار�ض حتفيظ القراآن واملجال�ض 

العامة .

8 - خمطط للمنزل اأو املن�ساأة القائمة املراد ف�سله , �سادر من اأحد املكاتب ال�ست�سارية 

املرخ�ض لها بالعمل فـي ال�سلطنة , يو�سح امل�ساحة الفعلية , واملداخل , والطرق 

املوؤدية اإليه , وذلك بالن�سبة لطلب الف�سل .

    الف�ضــل اخل�مــ�ض ع�ضــر

   اللجـــ�ن

       املــ�دة ) 54 (

اإليها فـي املادة )53( من هذه الالئحة اإىل جلنة فنية ت�سكل بقرار  حتال الطلبات امل�سار 

من وكيل الوزارة للزراعة , وتكون برئا�سة مدير دائرة التنمية الزراعية , اأو رئي�ض مركز 

التنمية الزراعية - بح�سب الأحوال - وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب , ومعاينة الأر�ض 

 , القائمة  والأ�سجار   , املزروعات  نوع  ب�سفة خا�سة  يت�سمن  تقرير عنها  واإعداد   , الزراعية 

وم�سدر الري , واملن�ساآت اخلدمية , واملن�ساآت القائمة - اإن وجدت - واأخذ عينات من الرتبة 

واملياه بالن�سبة لطلبات تغيري الغر�ض املحدد ل�ستخدام الأر�ض الزراعية , وتاأجري الأر�ض 

العامة  املديرية  اإىل  , واإحالتها  النزل اخل�سراء  الزراعية ل�ستخدام غري زراعي وطلبات 

للبحــوث الزراعيـــة واحليوانيـــة لتحليلهــا , واإعــداد تقرير ب�ساأنهـا اإىل املديرية اأو الإدارة 

الوارد منها .

كما تخت�ض هذه اللجنة بالبت فـي الطلبات الآتية :

1 - اإقامة من�ساآت خدمية فـي الأر�ض الزراعية اأو هدمها واإعادة بنائها .

2 - هدم واإعادة بناء املنازل فـي الأر�ض الزراعية .

3 - اإقامة غرف م�سخات الكهرباء , وت�سوير الأر�ض الزراعية .
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4 - ت�أجري الأرا�سي الزراعية لغر�ض زراعي .

5 - التاأجيــر اجلزئـــي للأر�ض الزراعيـــة لإقامــــة حمطــــات اأر�سيــــــة ، لتقويـــة الإر�ســــال 

اأو اإقامة املجمعات الكهربائية اأو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�سلحة 

العامة ، ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية . 

املــادة ) 55 (

ت�سكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة جلنة رئي�سية فـي كل من مديريات ، واإدارات الزراعة 

والرثوة احليوانية ، وتخت�ض بالبت فـي الآتي :

1 - طلبات تغيري الغر�ض املحدد ل�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا اأو جزئيا ، فيما عدا 

احلالتني املن�سو�ض عليهما فـي املادتني )7 و30( .

2 - طلبات اإقامة وهدم واإعادة بناء النزل اخل�سراء .

3 - طلبات تاأجري الأر�ض الزراعية اإىل غر�ض غري زراعي .

4 - الطلبات املقدمة لبناء املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض الزراعية .

5 - الطلبـات املقدمــة لإقامــة اأي من�ســـاآت فـي الأرا�ســي الزراعيـــة املرويـــة بالأفـــلج 

والعيــون املندثــرة .

6 - الطلبــات املقدمــة لف�ســل املنـــازل ال�سكنيــة اأو القطعــة ال�سكنيــة اأو املن�ساآت املقامة 

فـي الأر�ض الزراعية .

7 - طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لل�ستخدام ذاته .

8 - طلبات اإقامة امل�ساجد ومدار�ض حتفيظ القراآن واملجال�ض العامة اأو هدمها واإعادة 

بنائها .

9 - التظلمات املقدمة �سد قرارات اللجان الفنية .

10 - كل ما يحال اإليها من الوزير .

املــادة ) 56 (

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى" جلنة التظلمات " ، وتخت�ض بالبت فـي الآتي :

1 - التظلمات املقدمة �سد قرارات اللجان الرئي�سية .
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2 - النظــر فـــي كـــل ما يحال اإليهــا مــن الوزيــر , اأو رئي�ض جلنة التظلمات , وتتخذ 

اأن تعتمد هذه  , علــى  العامـــة  تــراه منا�سبــا وحمققــا للم�سلحــة  بــما  تو�سياتهــا 

التو�سيات من قبل الوزير .

املــ�دة ) 57 (

يجب البت فـي الطلبـات امل�ســار اإليها فـي املـواد )54( ، )55( من هذه الالئحة خالل )90( 

ت�سعني يوما من تاريخ تقدميها مكتملة , وفـي جميع الأحوال , ل يعترب الطلب مقبول 

اإذا مل ي�ستوف امل�ستندات وال�سروط املطلوبة , ويخطر مقدمه بذلك كتابة , ويعترب م�سي 

املدة املذكورة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ض له , وفـي جميع الأحوال , يتم اإخطار ذوي 

ال�ساأن بالقرار ال�سادر فـي �ساأن طلباتهم .

كما يجب على اللجنتني : الرئي�سية , وجلنة التظلمات البت فـي التظلمات املقدمة اإليهما 

خالل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميها , ويعترب قرار البت فـي التظلم قرارا نهائيا .

الف�ضــل ال�ضــ�د�ض ع�ضــر

اجلــزاءات والغرامــ�ت الإداريــة

املــ�دة ) 58 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها نظام الزراعة امل�سار اإليه , اأو اأي قانون اآخر , 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة بغرامة اإدارية ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال 

عماين , ول تزيد على )1000( األف ريال عماين .

املــ�دة ) 59 (

يجب على املخالف اإزالة املخالفة من الأر�ض الزراعية خالل )1( اأ�سبوع واحد من تاريخ 

اإزالتها على  املخت�سة  املديرية  تولت  اإزالتها  دون  املدة  انق�ست هذه  فاإذا   , بذلك  اإخطاره 

نفقته اخلا�سة , وذلك بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .


