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قــرار وزاري
رقــم 2017/10
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة
ا�ستنادا �إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل الئحــة تنظيــم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2014/272
و�إىل الئحــة ا�ستــزراع الأحيـاء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/177
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2014/272امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 4 /11 :هـ
املوافـــــق 2017 / 1 / 10 :م
د .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
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الئحــة تنظيـم ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املحــدد قري ــن
كــل منــها ما لـم يقتــ�ض �ســياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة الزراع ــة والثــروة ال�سمكي ــة .
الوزيـــــــــر :
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـ ــة .
اجلهـــة املعنيـــة:
وزارة الإ�سكــان  ،ووزارة البلديــات الإقليمـية وموارد املياه  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينيــة  ،ووزارة التـراث والثقافـة  ،ووزارة التنمية االجتماعية ،
ووزارة ال�سياحة  ،وبلدية م�سقط  ،وبلدية ظفار  ،وبلدية �صحـار  ،واملديرية العامة للرثوة
احليوانية  ,واملديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية بالوزارة بح�سب الأحوال � ،أو �أي جهة
�أخرى ذات عالقة .
اجلهـة املخت�صـة :
املديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية املعنية بالوزارة .
�سند امللكيـة الزراعيـــة :
وثيقة ت�صدر من �أمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان تفيد ملكية الأر�ض  ،وتخول مالكها
حق ا�ستغالل الأر�ض الزراعية  ،وا�ستعمالها  ،والت�صرف فيها .
الر�ســم امل�سـاحـي :
ر�ســم تو�ضيحـ ــي ل�سن ــد امللكيــة الزراعيــة مو�ضــح بـه بيانــات الأر�ض الزراعيــة وم�ساحتهــا
و�شروط اال�ستخدام و�إحداثيات املوقع .
ا�ستمـــارة �إجـــراء تنظيــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعيـــة :
وثيق ــة ت�صــدر مــن اجلهــة املعنيــة ملالــك الأر�ض الزراعية تبني طلب تق�سيمها �أو تغيري
ا�ستخدامها �أو �إقامة من�ش�آت عليها �أو تعديل القائم منها .
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الإعــالم ال�شرعــي :
وثيقـ ــة ت�ص ـ ــدر م ـ ــن املحكم ـ ــة املخت�ص ـ ــة تت�ضم ــن حتديـ ـ ــد الورثــة ون�صي ـ ــب كـ ـ ــل وارث
ف ــي الرتك ـ ــة .
�سند الوكالـــة :
�شهادة ت�صدر من جهــة االخت�صــا�ص تخــول الوكيــل �سلطة القيام بالإجراءات اخلا�صة
بالأرا�ضي الزراعية اخلا�صة مبوكله  ،ويقوم مقامه �أمام الوزارة فـي حدود وكالته .
�شهــادة ح�صــر بئـــر :
وثيقة ت�صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�سجل بها كافة البيانات اخلا�صة
بالبئر .
املـنــزل القائــم :
مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية .
املن�شـــ�أة القائمــــة :
كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،ي�ستخدم ملزاولة ن�شاط غري زراعي ،
وغري �سكني .
النزل اخل�ضـــــراء :
ك ــل مبن ــى م�شيــد علــى الأر�ض الزراعيــة مب ــواد ثابتة �أو غيــر ثاب ـت ــة بهــدف اال�ستجمام
واال�سرتخاء والرتفيه �أو ا�ستغالله فـي �أحد امل�شروعات ال�سياحية .
القطعــــة ال�سكنية :
قطعـ ــة الأر�ض الت ــي حتددهـ ــا جهـ ـ ــة االخت�صـ ــا�ص  ،لتنفيـ ـ ــذ مبن ـ ــى �سكن ـ ـ ــي فـ ــي ج ـ ـ ــزء
من الأر�ض الزراعية .
املن�شـــ�أة اخلدميـــة :
ك ــل مبن ــى م�شي ـ ــد مبـ ــواد ثابتـ ـ ــة �أو غيـ ـ ــر ثابت ـ ــة عل ـ ــى الأر�ض الزراعي ـ ـ ـ ــة  ،وي�ستخ ـ ـ ــدم
ف ــي مزاول ــة ن�شـ ــاط زراع ــي و�سمكــي خدمـ ــي مرتبـ ــط ب ـ ــه .
ف�صـــل املن�شـــ�أة القائمــة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية املبنية عليها .
ف�صـــل املنــزل القائـــــم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
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الفـــــــدان :
وحــدة قيــا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ســاوي ( 4200م� )2أربعـة �آالف ومائتي مرت مربع .
درجـــة امللوحــة (: )EC
وحدة قيا�س تركيز الأمالح املذابة فـي املاء (بامليكروموز� /سنتيمرت ) .
امل�ستجمعـــات املائيــة :
خزان املياه اجلوفـي .
التغييــر 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 .
املقومـات الزراعيـة :
�صالحيــة الرتبة للزراعــة وتوفــر م�صــدر ري �أو �إمكاني ــة و�صول مياه غري تقليدية  ،وهي
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا �أو مياه التحلية �أو املياه امل�صاحبة للنفط �أو املياه
ال�ضاربة (العميقة) .
جتريــــف الرتبـــة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها  ،مما ينتج عنه
فقدانها خل�صوبتها .
الأر�ض الزراعيــة املرويـة بالآبــار :
الأر�ض الزراعيــة التــي يكــون م�صــدر ريهــا بئــرا � ،أو ليــ�س لهــا م�صـدر للـري  ،وتقع �ضمن
الأرا�ضي املروية بالآبار .
الأر�ض الزراعيـــة املرويــة بالأفـالج �أو العيـــون :
الأر�ض الزراعية التي يكون م�صدر ريها فلجا �أو عينا � ،أو تكون واقعة �ضمن الأرا�ضي التي
تروى بالفلج �أو العني .
تفتيت الأر�ض الزراعيـة :
جتزئة الأر�ض الزراعية �إىل م�ساحات �صغرية بحيث ت�صبح غري ذات جدوى زراعية .
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ال�شريعـــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي � ،أو مكان
و�صول املاء �إىل منطقـ ـ ــة االحتياج �أو القرية امل�ستفيدة بالن�سبة للأفالج العينية والغيلية .
الفلـــــــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة  ،لتجميع
املياه اجلوفية � ,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 .
العـيــــون :
املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية على �سطح
الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
فلـــــج حــــي :
فلج ت�صـل مياهــه �إىل ال�شريــعة  ،ويـروي زراعات قائمة تعتمد عليــه مبــا 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 .
الفلــــج املندثــر :
الفلج الذي اندثرت �آثاره و�أرا�ضيه الزراعية حلقبة طويلة من الزمن ومل يعد يروي هذه
الأرا�ضي الزراعية منذ زمن طويل  ،وذلك بت�أكيد من اجلهة املعنية .
اال�ستــزراع التكاملــي :
ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�صيل الزراعية فـي ذات املوقع .
اللـجنـــة الفـنــيــة :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )54من هذه الالئحة .
اللجنــة الرئي�سيــة:
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )55من هذه الالئحة .
جلــــنة التــظلمــات :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )56من 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 .
املــادة ( ) 4
ال يجوز �إزالة �أ�شجار النخيل والفاكهة القائمة فـي الأر�ض الزراعية لغر�ض جتريف الأر�ض
الزراعية وتغيري معاملها .
املــادة ( ) 5
يحظر ا�ستخــدام الآبار والأفــالج املخ�ص�صــة لــري املزروع ــات واملن ــازل والن ــزل اخل�ضــراء
واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الــوزارة املخوليــن �صفــة ال�ضبطي ــة الق�ضائيــة ح ــق دخول الأر�ض الزراعية بدءا
مــن ال�ساعــة ال�سابعــة �صباحــا وحتــى ال�ساعــة اخلام�سة م�ساء  ,ل�ضبط املخالفات التي تقع
باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
ا�ستثناء من حاالت التغيري الكلي واجلزئي للأر�ض الزراعية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحــة  ,يجــوز املوافقــة املبدئية على تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية
�إىل غر�ض غري زراعي � ,إذا كان التغيري لإقامة م�شروعات ا�ستثمارية ذات قيمة م�ضافة ،
وذل ــك بع ــد درا�ستهـ ــا م ــن قب ــل املخت�صيـ ــن بهـ ــذه الـ ــوزارة و�إبـ ــداء ال ــر�أي ب�ش�أنه ـ ــا ،
وموافق ــة الوزي ــر  ,واجلهــة املعنيــة عليه ــا  ،وت�ص ــدر املوافقــة النهائيــة بعد تقدمي ما ي�ؤكد
جاهزية امل�شروع للتنفيذ .
املــادة ( ) 8
تكــون مــدة املوافق ــة التــي ت�صــدر مبوجب �أحكام هذه الالئحة �صاحلة ملدة ( )2عامني
من تاريخ �صدورها  ،ف�إذا انق�ضت هـ ـ ــذه املـدة دون ال�سري فـي ا�ستكمال بقية الإجراءات ,
اعتربت ملغاة .
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الف�صــل الثانــي
تغييـر الغـر�ض املحـدد ال�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 9
يحظــر تغييــر الغــر�ض املحــدد ال�ستخــدام الأر�ض الزراعيــة املروي ــة بالآبار �إىل غر�ض غري
زراعــي تغيريا كليــا �إال فـي احلاالت الآتي ــة  ،وذل ــك بعد احل�ص ــول عل ــى مواف ــقة كتابيــة
من الوزارة :
� - 1إذا زادت درجـ ــة ملوح ــة ميــاه ال ــري ع ـلــى ( )20000ع�شري ــن �ألـ ــف ميكرومـ ـ ــوز
فـي الأر�ض ذاتها �أو فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها .
� - 2إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية � ،أو حتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانــت خــارج نطــاق امل�ستجمع ـ ــات املائيــة  ،وال جتاوره ــا �أرا�ض زراعيـ ـ ــة قائمــة
�أو خمططات زراعي ــة  ،وال يوجد بها م�صدر للري .
املــادة ( ) 10
يجب على املوافق له بتغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري
زراعـي تغييــرا كليــا  ،ردم البئــر �أو الآبار وتقـ ــدمي �شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه املوافقة .
املــادة ( ) 11
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 موافقة كتابية من الوزارة :
�أ � -إذا كانت درجة ملوحة مياه الري فـي الأر�ض الزراعية �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
تزيد على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز  ،وتقل عن ( )20000ع�شرين �ألف
ميكروموز  ،وال توجد بها مقومات زراعية .
ب � -إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية � ،أو حتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
ج � -إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعيــة  ،وال يتوافر لها م�صدر للري
�أو �أي مقومات زراعية .
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وفـي �أي مــن ه ــذه احلــاالت  ،يجــب �أن يكــون التغييــر فـي �أحـ ــد �أط ــراف الأر�ض الزراعيـ ــة ،
وملرة واحدة  ،وبن�سبة ال تتجاوز ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية ،
�أو بعمق ال يزيد على ( 45م ) خم�سة و�أربعني مرتا � ،أيهما �أقل .
الف�صــل الثالــث
ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة املرويـة بالآبــار
املــادة ( ) 12
مع مراعاة �أحكام �إيجــار الأرا�ضــي الزراعيــة و�أحكــام املزارعــة وامل�ساقاة املن�صو�ص عليها
ف ــي قانــون املعامالت املدنية امل�شار �إليــه  ،ال يجوز ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض زراعــي
�إال بعقــد �إيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 13
على من يرغب فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية لغر�ض زراعي االلتزام بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يتــم توقيع عقــد الإيجــار �أمــام موظــف الوزارة املخـت�ص  ،وبح�ضــور امل�ؤجــر ،
وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد لذلك بالوزارة .
املــادة ( ) 14
يجــوز ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة لغـ ــر�ض غيــر زراعــي بـعد احل�ص ــول عل ــى املوافق ــة كتابـ ــة
من الــوزارة  ،وموافقة اجلهة املعنية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري فـي ذات الأر�ض �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
على ( )20000ع�شرين �ألف ميكروموز .
� - 2إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية  ،وحتيط بها جتمعات جتارية
�أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانت خارج نطاق امل�ستجمعات املائية  ،وال يوجد بها م�صدر ري �أو �أي مقومات
زراعية .
� - 4إذا كانت من الأرا�ضي الزراعية التي مل ي�سبق زراعتها  ،وال يوجد بها م�صدر للري ،
وال جتاورها مزارع قائمة  ،وغري واقعة �ضمن املخططات الزراعية .
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ويراعى فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية فـي هذه احلاالت ما ي�أتي :
�أ  -احلفاظ على امل�ساحات املزروعة  ،وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
ب  -عـدم ا�ستغـالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
ج  -عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة واملحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
د  -عدم ا�ستخدام الأ�سفلت �أو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل
الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 15
يجــوز ت�أجيــر جــزء مــن الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض غيــر زراعــي بن�سبــة ال تزيد على ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة من م�ساحة الأر�ض الإجمالية متى كانت درجة ملوحة مياه الري
ال تقل فيها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
 - 1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
 - 2احلفاظ على امل�ساحات املزروعة والأ�شجار القائمة وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
 - 3عدم ا�ستخدام الأ�سفلت �أو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل
الأر�ض الزراعية .
 - 4عدم ت�أجري الأر�ض الزراعية لإقامة م�صانع بيع  ،وتعبئة مياه ال�شرب والور�ش
واملناجر .
 - 5عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
 - 6عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة �أو املحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
 - 7عدم �إقامة من�ش�آت ثابتة فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8عدم ا�ستخدام م�صادر املياه لغري الأغرا�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك مياه
ال�شرب  ،واال�ستخدامات املنزلية �أو ال�ضرورية فقط .
املــادة ( )16
يجــوز الت�أجيــر اجلزئــي للأر�ض الزراعيــة دون التقيــد بال�شــروط وال�ضوابــط املن�صــو�ص
عليها فـي املــادة ( )15من هذه الالئحة  ،وذلك لإقامة حمطات �أر�ضية لتقوية الإر�سال
�أو �إقامة املجمعات الكهربائية �أو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�صلحة العامة ،
ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
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الف�صــل الرابــع
�إقامــة منــازل �سكنيــة علــى الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار
املــادة ( ) 17
ال يجوز �إقامة منازل �سكنية ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار � ،أو تعديل القائم
منها �إال مبوافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 18
يجوز املوافقة على بناء منزل �أو �أكرث لكل ( )5خم�سة �أفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالآبــار  ،وفــي جميـع الأح ــوال  ،يجــب �أال يزيد �إجمايل م�ساحة البناء للطابق الأر�ضي
للمنزل �أو ملنازل جمتمعة على (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،ف�إذا كانت م�ساحة الأر�ض
الزراعية تقل عن ( )5خم�سة �أفدنة  ،تكون م�ساحة البناء على النحو الآتي :
الأر�ض الزراعية التي ال تقل م�ساحتها الكلية عن (2000م� )2ألفي مرت مربع  ،وال تزيد
على ( )1فدان فتكون م�ساحة البناء فيها (200م )2مائتي مرت مربع  ،على �أن ت�ضاف
(100م )2مائة مرت مربع لكل فدان يزيد بعد ذلك  ،وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت
مربع لكل ( )5خم�سة �أفدنة  ،وفـي حالة وجود منزل �أو �أكرث تقل م�ساحته عن (600م)2
�ستمائة مرت مربع  ،يكون الت�صريح بالبناء على امل�ساحة املكملة بحيث ال تتجاوز م�ساحة
البناء فـي كل الأحوال (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وفـي حالة رغبة �صاحب املنزل فـي بناء
�سور ي�ضاف �إىل امل�ساحة املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة ارتدادات بني املنزل وال�سور ترتاوح
بني ( )3ثالثة �أمتار ميني املنزل ومثلها ي�ساره  ،بالإ�ضافة �إىل ( )3ثالثة �أمتار خلفه و()5
خم�سة �أمتار �أمامه .
املــادة ( ) 19
يلتزم كل من يح�صل على موافقة 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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املــادة ( ) 20
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية
بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق ن�سب البناء املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( ، )18ويجوز
املوافقـة ل�صاحــب ال�ش ـ�أن ب�إعادة البناء على م�ساحــة مماثلــة ملنزله القائم فـي موقع �آخر
داخــل الأر�ض � ،شريطــة �أال ي�ؤثر على الزراعات القائمة  ،و�أن يتوفر مدخل خا�ص له على
�أن يلتزم ب�إزالة املنزل القدمي .
الف�صــل اخلامــ�س
�إقامــة من�شــ�آت خدميــة فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار
املــادة ( ) 21
ال يجوز �إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إال مبوافقة من الوزارة ،
وذلك وفق احلاالت الآتية :
� - 1إقامــة خمــزن �أو �أكثــر خلدمــة الأر�ض الزراعيــة  ،لتخزيــن الأع ــالف واملنتج ــات
الزراعيــة مب�ساحــة �إجماليــة ( 50م )2خم�سيــن متــرا مربعـا لكــل فــدان � ،شريطــة
�أن تكون الأر�ض الزراعية مزروعة بالأعالف �أو الأ�شجار �أو املحا�صيل الزراعية
الأخرى مب�ساحة ال تقل عن ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل امل�ساحة الكلية .
� - 2إقامة ور�شة لعمليات ما بعد احل�صـ ـ ـ ــاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على (100م )2مائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها ( )10ع�شرة
�أفدنة ف�أقل  ،ومب�ساحة ال تزيد على (200م )2مائتي مرت مربع للأر�ض الزراعية
التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة .
وفــي جميـ ــع الأح ــوال  ،ي�شت ــرط �أن تكـ ــون الأر�ض الزراعي ــة مزروعـ ــة بالأعـ ــالف
�أو الأ�شجار �أو املحا�صيل الزراعية الأخرى مب�ساحة ال تقل عن ( )%50خم�سني
باملائة من �إجمايل امل�ساحة الكلية .
� - 3إقامة �سكن للعاملني بالأر�ض الزراعية �إذا توافرت �إحدى احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا كانــت ن�سبــة امل�ساحــة املزروعــة فـي الأر�ض الزراعــية ال تقــل عــن ()%50
خم�ســني باملائة مــن امل�ساحــة الكليــة للأر�ض الزراعيــة .
ب � -إذا كانت مقامة عليها حظائر للموا�شي �أو الدواجن .
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وفـي احلالتــني  ،يجب �أال تزيد م�ساحـة البنــاء امل�صــرح بهــا علــى (150م )2مائــة
وخم�سني مرتا مربعا للأر�ض الزراعية التي ترتاوح م�ساحتها من ( )1فدان �إىل
( )10ع�شرة �أفدنة  ،وت�ضاف م�ساحة (150م )2مائة وخم�ســني متـرا مربعـا لكل
( )10ع�شرة �أفدنة .
� - 4إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ الدواجن وم�ستلزماتها  ،ويتم حتديد
م�ساحتها بالتن�سيق مع اجلهة املعنية  ،وفقا للطاقة الإنتاجية املعتمدة .
� - 5إقامة م�شاريع اال�ستزراع التكاملي  ،ويتم حتديد امل�ساحة الالزمة لذلك بالتن�سيق
مع اجلهــة املعني ــة  ،علــى �أال تزي ــد علــى ( )%10ع�شــرة باملائــة مــن امل�ساحــة الكليــة
للأرا�ضي الزراعية البالغة م�ساحتها ( )3ثالثة �أفدنة � ,أي (12600م )2اثني ع�شر
�ألفا و�ستمائة مرت مربع ف�أكرث .
 - 6هـدم و�إع ــادة بنــاء املن�ش ـ�آت اخلدمية بامل�ساحــة ال�سابق ــة نف�سـهــا  ،مع مراعاة ن�سب
البناء امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املــادة  ،وذلك بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 22
يلتزم كل من يح�صل على موافقة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية وفقا حلكم
املــادة ( )21من هذه الالئحة  ،بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تقــام املن�ش ـ�آت فــي اجلــزء اخلالــي مــن املزروعــات �أو ف ــي اجلــزء الأقــل خ�صوبــة
�أو غري القابــل للزراعــة فيه .
� - 2أن تقام بعيدا عن م�صدر مياه الري .
 - 3التقيد بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صــل ال�ســاد�س
ف�صـل املنـازل واملن�شـ�آت اخلدميـة واملن�شـ�آت
القائمـة فــي الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 23
ال يجوز ف�صل �أي منزل قائم �أو قطعة �سكنية عن الأر�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك
الطلبــات املقدمــة مــن مال ــك الأر�ض الزراعيـ ــة ل ـ ــه �أو لأحـ ــد �أقاربـ ـ ــه م ــن الدرج ـ ــة الأولـى ،
�أو الزوج� /أو الزوجة � ،أو زوج �أحد �أبنائه  ،واحلا�صل على موافقة نهائية لقر�ض من اجلهات
مثل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية � ،أو بنك الإ�سكان � ،أو م�ساعدات �سكنية � ،أو قر�ض �إ�سكاين
من وزارة الإ�سكان ملرة واحدة فقط � ،شريطة توفر الآتي :
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 - 1موافقة مالك الأر�ض .
� - 2أال يكــون قد �سبــق �أن تــم ف�صــل منــزل قائــم �أو ا�ستقطــاع قطعــة �سكنيــة بالأر�ض
الزراعية ذاتها لأي من الفئات امل�شار �إليهم �أو غريهم .
� - 3أال تزيد م�ساحة القطعة �أو املنزل القائم املراد ف�صله على (600م� )2ستمائة مرت
مربع � ،شريطــة �أن يكــون ف ــي طــرف الأر�ض الزراعيــة ولهــا/لــه طريق من خارج
الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 24
ال يجوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 25
يجــوز ف�صــل املن�ش ـ�أة القائمــة عــن الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار بنــاء علـى طلب يقدم
من مالك الأر�ض �إىل الوزارة  ،وفق ال�شروط الآتية :
� - 1أال تزيــد امل�ساحــة الإجماليــة للمن�ش ـ�أة القائمــة علــى (5000م )2خم�ســة �آالف متـر
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز ،
�أو ال يوجد بها م�صدر للري � ،أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها �أي مقومات
زراعية .
� - 2أال 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 ملوحة مياه الري فيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز ،
�أو ال يوجد بها م�صدر للري �أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها �أي مقومات
زراعية .
� - 3أن تكون املن�ش�أة قائمة فعليا .
� - 4أن تكون املن�ش�أة قد مت بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي
الزراعيــة ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحــا لهــا مــن اجله ــة
املخت�صــة .
� - 5أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
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الف�صـل ال�سابـع
ف�صـل م�ساحـة لإقامـة امل�ساجـد واملـدار�س
واملجالـ�س العامـة فــي الأرا�ضـي املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 26
ا�ستثن ــاء مــن �أحك ــام هــذه الالئحــة  ،يجــوز املوافقة على ف�صــل م�ساحــة لإقامة امل�ساجد
�أو مدار�س القر�آن الكرمي �أو املجال�س العامة من الأر�ض الزراعية املروية بالآبار  ،وفقا
لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
 - 1موافقة اجلهة املعنية .
� - 2أال تقل امل�ساحة الإجمالية للأر�ض الزراعية عن ( 2000م� )2ألفي مرت مربع .
� - 3أال تزيــد م�ساحــة البن ــاء �أو اال�ستقط ــاع ع ــن ( )%10ع�شرة باملائ ــة مــن امل�ساحــة
الإجمالية للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى ( 5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع ،
�شامال اخلدمات واالرتدادات .
� - 4أن يكون البناء �أو اال�ستقطاع فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 5أن يكــون البنــاء فـي اجلــزء اخلالــي من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فيه .
املــادة ( ) 27
يجوز املوافقة على هدم و�إعادة بناء امل�ساجد واملدار�س واملجال�س العامة القائمة فـي املوقع
نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،كما يجوز املوافقة ملالك
الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة التزامه
ب�إعادة زراعة موقع املن�ش�أة القدمية  ،ويجوز زيادة امل�ساحة  ،وفقا ملا هو من�صو�ص عليه فـي
املــادة ( )26مبوافقة اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 28
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س 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�صــل الثامــن
تغييــر ا�ستخــدام �أو ت�أجيـر
الأرا�ضـي الزراعيــة املرويـة بالأفــالج �أو العيــون
املــادة ( ) 29
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية �إىل ا�ستخدام
�آخر غري زراعي  ،ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان  ،واملتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم
الفلج احلي  ,وفقا ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 30
ال يجوز تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة �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  ،وبت�أكيد من اجلهة املعنية  ،وموافقة الوزير عليها .
املــادة ( ) 31
مع مراع ــاة �أحكــام �إيجــار الأرا�ضــي الزراعيــة و�أحكــام املزارعــة وامل�ساقــاة املن�صو�ص عليها
فـي قانون املعامالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
والعيون لغر�ض زراعي �إال بعقد �إيجار  ،وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 32
على من يرغب فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون لغر�ض زراعي االلتزام
بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يتــم توقيــع عق ــد الإيج ــار �أمــام موظــف ال ــوزارة املختــ�ص  ،وبح�ضــور امل�ؤجــر
وامل�ست�أجــر  ،وقيــده فــي ال�سجــل املعـد لـذلك بالــوزارة .
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املــادة ( ) 33
ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية لغر�ض غري زراعي .
املــادة ( ) 34
يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة لغر�ض غري زراعي �إذا
تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات
زراعية بعد املوافقة كتابة من الوزارة  ،وموافقة اجلهة املعنية  ,مع مراعاة ال�شروط الواردة
فـي املادة ( )32من هذه الالئحة .
الف�صل التا�سـع
بنـاء وحـدات �سكنيـة فـي الأرا�ضـي الزراعيـة
املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 35
ال يجوز �إقامة مبان � ،أو من�ش�آت ثابتة � ،أو غري ثابتة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
�أو العيون احلية  ،وي�ستثنى من ذلك هدم و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض
الزراعية وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،ويجوز املوافقة ملالك الأر�ض على �إعادة البناء على
م�ساحة مماثلة ملنزله القائم فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة �أال ي�ؤثر على الزراعات
القائمة  ،و�أن يتوفر مدخل خا�ص له  ،و�أن يلتزم ب�إعادة زراعة موقع املنزل القدمي .
املــادة ( ) 36
ال يج ــوز �إقام ــة مب ــان � ،أو من�شـ ـ�آت مب ــواد ثابتــة علــى الأر�ض الزراعيــة املروية بالأفـ ــالج
والعيـون املندثرة � ،إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا ،
وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة الوزارة  ،واجلهة املعنية .
املــادة ( ) 37
يلتزم املوافق له بالهدم و�إعادة البناء �أو البناء فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج ،
�أو العيون احلية � ،أو املندثرة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة بعدم ال�شروع فـي البناء �إال بعد
احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص من اجلهة املعنية .
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الف�صــل العا�شــر
�إقامـة من�شـ�آت خدميـة وف�صـل املنازل واملن�شـ�آت القائمـة
فـي الأرا�ضـي الزراعيـة املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 38
يجوز �إقامة حظائر للموا�شي �أو الدواجن �أو وحدات تعبئة وتغليف التمور فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية التي ال تقل م�ساحتها عن ( 2000م� )2ألفي مرت
مربع  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية  ،وبن�سبة ال تزيد على ( )%10ع�شرة
باملائة من امل�ساحة الكلية  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 39
ال يجوز ف�صل �أي منزل �أو قطعة �سكنية �أو من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج �أو العيون احلية .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ف�صل �أي منزل �أو قطعة �سكنية �أو من�ش�أة قائمة عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج �أو العيون املندثرة �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو
العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على املوافقة كتابة من
الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صـل احلــادي ع�شــر
ف�صـل م�ساحـة لإقامــة امل�ساجـد واملـدار�س
واملجالـ�س العامـة فــي الأرا�ضي املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 41
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز املوافقة كتابة من قبل الوزارة على ف�صل م�ساحة
لإقامة امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج والعيون  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
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 - 1موافقة اجلهة املعنية .
�	- 2أال تزي ــد م�ساح ــة البن ــاء �أو اال�ستقط ــاع علــى ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة مــن امل�ساحــة
الإجمالية للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى ( 600م� )2ستمائة مرت مربع � ،شامال
اخلدمات واالرتدادات .
� - 3أن يكون البناء �أو اال�ستقطاع فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 4أن يك ــون البنــاء ف ــي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فيه .
املــادة ( ) 42
يجــوز املوافقــة علــى هــدم و�إعــادة بنــاء امل�ساجــد �أو الــمدار�س �أو املجال�س العامة القائمة
فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها ،
كما يجوز املوافقة ملالك الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل
الأر�ض .
املــادة ( ) 43
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة القائمة فعليا قبل العمل
بهذه الالئحة  ،وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،مبوافقة اجلهة املعنية .
الف�صل الثاين ع�شر
�إقامة نزل خ�ضراء فـي الأرا�ضي الزراعية
املروية بالآبار والأفالج والعيون
املــادة ( ) 44
ال يجـ ــوز �إقامــة الن ـ ــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيـ ــة املروي ــة بالآب ــار دون احل�ص ـ ــول
على موافقــة كتابيــة مــن الــوزارة  ،ومــن اجلهــة املعنيــة .
املــادة ( ) 45
يحــدد عــدد النــزل اخل�ضــراء امل�سمــوح ب�إقامتهــا ف ــي الأر�ض الزراعيــة فـي كل حمافظة ،
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
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املــادة ( ) 46
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج �أو العيــون احلية ،
ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان املتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم الفلج احلي  ،وفقا
ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 47
يجــوز املوافقــة ب�إقامــة النــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفالج والعيون
املندثرة �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي
مقومات زراعية  ،بعد موافقة الوزارة واجلهة املعنية .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
 - 1ر�صف الطرق الداخلية  ،ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 2ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
� - 3إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 48
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقل درجة
ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املزرعة قائمة .
� - 2أال تزيــد م�ساحـة النزل اخل�ضراء على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�ســة
�أفدنــة  ،وي�ستثنــى مــن ذلــك النــزل اخل�ضــراء القائمة قبل العمل بهذه الالئحة .
 - 3املحافظة على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
�أ  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
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 ( ) 49
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تزيد درجة
ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
�	- 2إقامة وحدة لتحلية املياه والتخل�ص من املخلفات  ،وفق اال�شرتاطات البيئية ،
وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �صاحلة لال�ستعمال .
 - 3زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية و�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صولية التي حتددها الوزارة  ،وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة  ،مع مراعاة ا�ستغالل
امليــاه امل�ستخدمــة ف ــي النــزل (امليــاه الرماديــة �أو ميــاه ال�صــرف ال�صحــي املعاجلــة)
فـي الزراعة  ،وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .
 - 4املحافظة على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
وال يجوز للموافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
�أ  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج � -إ�ضاف ـ ــة �أي من�شـ ـ ـ�آت �أخــرى ت�ؤثــر على امل�ساح ـ ــة امل�سم ــوح به ــا � ،أو عل ــى امل�ساح ــة
املزروعـ ــة .
املــادة ( ) 50
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقع خارج
نطاق املخططات الزراعية  ،وال يوجد بها م�صدر للري � ،شريطة �أال تزيد م�ساحة النزل
اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة الإجمالية للأر�ض الزراعية ،
وذلك مع مراعاة ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل (املياه الرمادية �أو مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة) فـي الزراعة  ،وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .
وال يجوز للموافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
 - 1ر�صف الطرق الداخلية  ،ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 2ف�صل النزل اخل�ضراء عن الأر�ض الزراعية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1177

الف�صـل الثالـث ع�شـر
تق�سيــم الأر�ض الزراعيــة
املــادة ( ) 51
ال يجوز تق�سيم الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية با�ستثناء التق�سيم بني
الورثة � ،شريطة عدم �إقامة �أ�سوار بني الأن�صبة .
املــادة ( ) 52
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار � ،إال بال�شروط الآتية :
� - 1أن يبقى م�صدر الري م�شرتكا بني ال�شركاء  ،وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .
� - 2أال يقل كل ق�سم من الأر�ض عن ( )5خم�سة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
الف�صــل الــرابع ع�شــر
�إجــراءات تقديــم الطلبــات
املــادة ( ) 53
يجــب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا ،
�أو تق�سيمهـ ــا � ،أو بـنـ ــاء من ـ ــزل � ،أو هدم ـ ــه � ،أو �إعـ ــادة بنائـ ــه � ،أو ف�ص ـ ــل منـ ــزل � ،أو قطعـ ــة
�سكني ــة �أو من�ش ـ�أة قائم ــة � ،أو بن ــاء من�شـ ـ�أة خدمي ــة �أو هدمهــا و�إع ــادة بنائه ــا � ،أو �إقامة
الن ــزل اخل�ضـ ــراء �أو هدمهـ ــا و�إع ــادة بنائه ـ ــا � ،أو �إقام ـ ــة م�ساج ـ ــد �أو م ـ ــدار�س حتفيـ ـ ــظ
الق ـ ـ ــر�آن �أو جمال ــ�س عام ــة �أو ف�صلها �أو هدمها و�إعادة بنائها � ،أو ت�أجري الأر�ض الزراعية
لغر�ض زراعي �أو غري زراعي �أو �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية ذات قيمة م�ضافة �أو �إقامة غرف
امل�ضخات الكهربائية � ،أو ت�سوير املزارع فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالآبار �أو الأفالج -
تقدمي طلب كتابي �إىل مدير دائرة التنمية الزراعية � ،أو رئي�س مركز التنمية الزراعية
بالوالية  ،ويرفق به امل�ستندات الآتية :
 - 1ا�ستمارة �إجراء تنظيـ ــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية عدا حاالت (الهدم و�إعادة البناء ،
و�إقامة املن�ش�آت اخلدمية  ،و�إقامة غرف امل�ضخات الكهربائية � ،أو ت�سوير املزارع ،
وت�أجري الأر�ض الزراعية  ،و�إقامة النزل اخل�ضراء �أو هدمها و�إعادة بنائها) .
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 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية .
 - 4ن�سخة من �سند احليازة الزراعية  ،والر�سم امل�ساحي .
 - 5ن�سخة من �شهادة ح�صر بئر  ،فـي حالة وجود بئر .
 - 6ن�سخة من الإعالم ال�شرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .
 - 7موافقة اجلهة املعنية بالن�سبة لإقامة امل�ساجد ومدار�س حتفيظ القر�آن واملجال�س
العامة .
 - 8خمطط للمنزل �أو املن�ش�أة القائمة املراد ف�صله � ،صادر من �أحد املكاتب اال�ست�شارية
املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة  ،يو�ضح امل�ساحة الفعلية  ،واملداخل  ،والطرق
امل�ؤدية �إليه  ،وذلك بالن�سبة لطلب الف�صل .
الف�صــل اخلامــ�س ع�شــر
اللجـــان
املــادة ( ) 54
حتال الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )53من هذه الالئحة �إىل جلنة فنية ت�شكل بقرار
من وكيل الوزارة للزراعة  ،وتكون برئا�سة مدير دائرة التنمية الزراعية � ،أو رئي�س مركز
التنمية الزراعية  -بح�سب الأحوال  -وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب  ،ومعاينة الأر�ض
الزراعية  ،و�إعداد تقرير عنها يت�ضمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات  ،والأ�شجار القائمة ،
وم�صدر الري  ،واملن�ش�آت اخلدمية  ،واملن�ش�آت القائمة � -إن وجدت  -و�أخذ عينات من الرتبة
واملياه بالن�سبة لطلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية  ،وت�أجري الأر�ض
الزراعية ال�ستخدام غري زراعي وطلبات النزل اخل�ضراء  ،و�إحالتها �إىل املديرية العامة
للبحــوث الزراعي ــة واحليواني ــة لتحليلهــا  ،و�إعــداد تقرير ب�ش�أنهـا �إىل املديرية �أو الإدارة
الوارد منها .
كما تخت�ص هذه اللجنة بالبت فـي الطلبات الآتية :
� - 1إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية �أو هدمها و�إعادة بنائها .
 - 2هدم و�إعادة بناء املنازل فـي الأر�ض الزراعية .
� - 3إقامة غرف م�ضخات الكهرباء  ،وت�سوير الأر�ض الزراعية .
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 - 4ت�أجري الأرا�ضي الزراعية لغر�ض زراعي .
 - 5الت�أجيــر اجلزئ ــي للأر�ض الزراعي ــة لإقامـ ــة حمطـ ــات �أر�ضيـ ـ ــة  ،لتقوي ــة الإر�سـ ــال
�أو �إقامة املجمعات الكهربائية �أو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�صلحة
العامة  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 55
ت�شكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة جلنة رئي�سية فـي كل من مديريات  ،و�إدارات الزراعة
والرثوة احليوانية  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا  ،فيما عدا
احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي املادتني ( 7و. )30
 - 2طلبات �إقامة وهدم و�إعادة بناء النزل اخل�ضراء .
 - 3طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي .
 - 4الطلبات املقدمة لبناء املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض الزراعية .
 - 5الطلبـات املقدمــة لإقامــة �أي من�شـ ـ�آت فـي الأرا�ضــي الزراعي ــة املروي ــة بالأف ــالج
والعيــون املندثــرة .
 - 6الطلبــات املقدمــة لف�صــل املن ــازل ال�سكنيــة �أو القطعــة ال�سكنيــة �أو املن�ش�آت املقامة
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 7طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
 - 8طلبات �إقامة امل�ساجد ومدار�س حتفيظ القر�آن واملجال�س العامة �أو هدمها و�إعادة
بنائها .
 - 9التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الفنية .
 - 10كل ما يحال �إليها من الوزير .
املــادة ( ) 56
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى" جلنة التظلمات "  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الرئي�سية .
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 - 2النظــر ف ــي ك ــل ما يحال �إليهــا مــن الوزيــر � ،أو رئي�س جلنة التظلمات  ،وتتخذ
تو�صياتهــا بــما تــراه منا�سبــا وحمققــا للم�صلحــة العام ــة  ،علــى �أن تعتمد هذه
التو�صيات من قبل الوزير .
املــادة ( ) 57
يجب البت فـي الطلبـات امل�شــار �إليها فـي املـواد ( )55( ، )54من هذه الالئحة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ تقدميها مكتملة  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يعترب الطلب مقبوال
�إذا مل ي�ستوف امل�ستندات وال�شروط املطلوبة  ،ويخطر مقدمه بذلك كتابة  ،ويعترب م�ضي
املدة املذكورة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ض له  ،وفـي جميع الأحوال  ،يتم �إخطار ذوي
ال�ش�أن بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن طلباتهم .
كما يجب على اللجنتني  :الرئي�سية  ،وجلنة التظلمات البت فـي التظلمات املقدمة �إليهما
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب قرار البت فـي التظلم قرارا نهائيا .
الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
اجلــزاءات والغرامــات الإداريــة
املــادة ( ) 58
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام الزراعة امل�شار �إليه � ،أو �أي قانون �آخر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 59
يجب على املخالف �إزالة املخالفة من الأر�ض الزراعية خالل (� )1أ�سبوع واحد من تاريخ
�إخطاره بذلك  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون �إزالتها تولت املديرية املخت�صة �إزالتها على
نفقته اخلا�صة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .

