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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/84
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية
ا�ستنادا �إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2006/48
و�إلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/29
و�إلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفالج املدرجة بقائمة الرتاث العاملي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2017/39
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2010/41
و�إلى الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2012/177
و�إلى الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2017/10
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 الثانيـــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2017/10امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحــة املرفق ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 / 23 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 / 16 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
 - 2الوزيــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
 - 3اجلهة املعنية :
املجل�س الأعلى للتخطيط  ،ووزارة الإ�سكان  ،ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ،
ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،ووزارة الرتاث
والثقافة  ،ووزارة التنمية االجتماعية  ،ووزارة ال�سياحة  ،ووزارة النفط والغاز ،
وبلدية م�سقط  ،وبلدية ظفار  ،وبلدية �صحار  ،واملديرية العامة للرثوة احليوانية
واملديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية فـي الوزارة  ،بح�سب الأحوال � ،أو �أي جهة
�أخرى ذات عالقة .
 - 4اجلهة املخت�صة :
املديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية الزراعية املعنية فـي الوزارة .
 - 5اللجنة الفنية :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )57من هذه الالئحة .
 - 6النزل اخل�ضراء :
كل مبنى م�شيد على الأر�ض الزراعية مبواد ثابتة �أو غري ثابتة بهدف اال�ستجمام
واال�سرتخاء والرتفـيه �أو ا�ستغالله فـي �أحد امل�شروعات ال�سياحية .
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 - 7املن�شـ�أة القائمــة :
كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة علــى الأر�ض الزراعي ــة ي�ستخ ــدم ملزاولـ ــة ن�ش ــاط
غري زراعي  ،وغري �سكني .
 - 8ف�صل املن�ش�أة القائمة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية املبنية عليها .
 -9املن�ش�أة اخلدمـيـة :
كل مبنى م�شيد مبواد ثابتة �أو غري ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وي�ستخدم فـي مزاولة
ن�شاط زراعي �أو �سمكي خدمي مرتبط به .
 -10املـنزل الـقـائــــم :
كل مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية .
 -11ف�صل املنزل القائم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
 -12القطعـة الـ�سـكنية :
قطعة الأر�ض التي حتددها الوزارة لتنفـيذ مبنى �سكني فـي جزء من الأر�ض الزراعية .
 -13الفـــدان :
وحدة قيا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ساوي (4200م� )2أربعة �آالف ومائتي مرت مربع .
 -14امل�ستجمعات املـائـيـة :
كميات املياه املوجودة على �سطح الأر�ض �أو فـي باطنها وتختلف فـي �أبعادها ونوعياتها .
 -15املقومات الــزراعيــة :
�صالحية الرتبة للزراعة وتوفر م�صدر ري �أو �إمكانية و�صول مياه غري تقليدية ،
كميـ ــاه ال�ص ــرف ال�صحــي املعاجلة ثالثيا �أو مياه التحلية �أو املياه امل�صاحبة للنفط
�أو املياه ال�ضاربة (العميقة) .
 -16املخططات الزراعيـة :
الأرا�ضي املعتمدة من قبل وزارة الإ�سكان لال�ستغالل الزراعي .
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 -17املخططات ال�سـكـنية :
املخطط ال�سكني املعتمد من قبل وزارة الإ�سكان .
 -18التجمعات ال�سـكـنية :
جمموعة من املنازل خارج احليازة الزراعية .
 -19درجة امللوحة (: )EC
تركيز الأمالح الذائبة فـي املاء بامليكروموز � /سنتيمرت .
 -20جتريف الرتبة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها مما ينتج
عنه فقدانها خل�صوبتها .
 -21الأر�ض الزراعية املروية بالآبار :
الأر�ض الزراعية التي يكون م�صدر ريها بئرا � ،أو لي�س لها م�صدر للري  ،وتقع �ضمن
الأرا�ضي املروية بالآبار .
 -22الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون :
الأر�ض الـزراعيـ ـ ــة التي يكـون م�صـدر ريهـا فـلـجا �أو عـيـنا � ،أو لي�س لها ح�صة مائية
ولكنها واقعة �ضمن الأرا�ضي التي تروى بالفلج �أو العني .
 -23ال�شريعــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي ،
�أو مكان و�صول املاء �إلى منطقـ ـ ــة االحتياج �أو القرية امل�ستفـيدة بالن�سبة للأفالج
العينية والغيلية .
 -24الفلـــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة
لتجمي ــع امليـ ــاه اجلوفـيـ ــة �أو مي ــاه العيـ ــون والينابيـع 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 .
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 -25العيـــون :
امليـ ــاه الت ــي تتدف ــق م ــن فتح ــات طبيعيــة من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية
على �سطح الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
 -26فلــج حــي :
فلج ت�صل مياهه �إلى 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 �إلى ال�شريعة
ب�سبب انهيار الفلج �أو ان�سداد قناته لفرتة م�ؤقتة .
 -27الفلــج 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 .
 -28اال�ستزراع التكاملي :
ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�صيل الزراعية فـي ذات املوقع .
 -29النطاق الزراعي :
النطاق املعتمد من املجل�س الأعلى للتخطيط لال�ستخدام الزراعي .
 -30الـطـريــق :
�أي �شارع مبني على املخطط الهيكلي للمدينة من �أجل م�سار ال�سيارات وامل�شاة .
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
يحظر �إزالة �أ�شجار النخيل  ،والفاكهة القائمة فـي الأر�ض الزراعية لغر�ض جتريف تربة
الأر�ض الزراعية وتغيري معاملها .
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املــادة ( ) 5
يحظـ ــر ا�ستخـ ــدام الآب ــار  ،والأفالج املخ�ص�صة لري املزروعات واملنازل القائمة والنزل
اخل�ضراء واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الوزارة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حق دخول الأر�ض الزراعية من �شروق
ال�شم�س حتى غروبها 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
الالئح ــة يجــوز املوافق ــة املبدئيــة على تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية
�إلى غر�ض غري زراعي �إذا كان التغيري لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية ذات القيمة امل�ضافة ،
ومن ذلك الآتي :
 - 1املدر�سة اخلا�صة �أو العاملية .
 - 2اجلامعات �أو الكليات املتخ�ص�صة .
 - 3املجمع التجاري املغلق .
 - 4امل�ست�شفى �أو املراكز الطبية املتخ�ص�صة .
 - 5الفندق �أو املنتجع ال�سياحي .
 - 6امل�شاريع ذات اجلدوى االقت�صادية املرتبطة بالأن�شطة الزراعية واحليوانية وال�سمكية .
املــادة ( ) 8
ي�شرتط ملنح املوافقة املبدئية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذه الالئحة الآتي :
� - 1أال تقع الأر�ض الزراعية �ضمن النطاق الزراعي .
� - 2أال تقل م�ساحة الأر�ض الزراعية الكلية عن (10000م )2ع�شرة �آالف مرت مربع .
� - 3أن تقت�صر املوافقة على م�شروع واحد من امل�شاريع املن�صو�ص عليها فـي املادة ()7
من هذه الالئحة .
� - 4أن تقع الأر�ض الزراعية على طريق ميكن من خالله الدخول واخلروج من و�إلى امل�شروع .
� - 5أال ي�ؤثر امل�شروع على املياه اجلوفـية كما ونوعا و�أال ي�ؤدي �إلى تلوث الأرا�ضي
الزراعية املجاورة .
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� - 6أال يتم ا�ستغالل مياه البئر ل�صالح امل�شروع .
 - 7التزام مالك الأر�ض الزراعية بردم البئر  ،وذلك فـي حالة التغيري الكلي ال�ستخدام
الأر�ض الزراعية .
 - 8تعهد �صاحب امل�شروع كتابة بعدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية -
حيوانية) �أو �سمكية قائمة فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة للأر�ض التي �سيقام
عليها امل�شروع اال�ستثماري .
ويلتزم مقدم الطلب ب�إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1خمطط امل�شروع بالألوان بقيا�س ورق  A3ونظام  3Dمو�ضحا به التفا�صيل اخلا�صة
بامل�شروع اال�ستثماري من مداخل وخمارج وطوابق والطرق امل�ؤدية للم�شروع .
 - 2خارطة تبني �شكل الواجهة الأمامية للم�شروع اال�ستثماري .
 - 3و�صف تعريفـي للم�شروع اال�ستثماري  ،ومكوناته  ،والهدف من �إقامته .
 - 4درا�سة اجلدوى للم�شروع اال�ستثماري .
وت�صدر املوافقة املبدئية بعد درا�سة امل�شروع اال�ستثماري من قبل املخت�صني فـي املديرية
العامة للتنمية الزراعية و�أخذ موافقة الوزير  ،وتعترب املوافق ــة الغي ــة �إذا ل ــم ت�ستكم ــل
الإجراءات خالل ( )2عامني من تاريخ �صدورها .
وت�ص ــدر املوافق ــة النهائي ــة بع ــد تقدي ــم م ــا ي�ؤكــد جاهزيــة امل�شــروع اال�ستثماري للتنفـيذ ،
واحل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 9
يلتزم �أ�صحاب الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون التي ي�سري عليها قانون تنظيم
وحماية مواقع الأفالج املدرجة بقائمة الرتاث العاملي امل�شار �إليه � ،أو التي ت�سري عليها
الت�شريعات املنظمة لأي موقع تراثي كقلعة بهالء  ،ب�أخذ موافقة اجلهة املعنية قبل تقدمي
طلباتهم �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 10
تكون املوافقة التي ت�صدر مبوجب �أحكام هذه الالئحة �صاحلة ملدة ( )2عامني من تاريخ
�صدورها  ،ف�إذا انق�ضت هذه املـدة دون ال�سري فـي ا�ستكمال بقية الإجراءات اعتربت املوافقة ملغـاة .
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الف�صــل الثانــي
تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 11
يجوز منح املوافقة بتغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إلى غر�ض غري زراعي
تغيريا كليا �أو جزئيا بعد احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت
فـي الأر�ض ذاتها �أو فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها .
� - 2إذا كانت الأر�ض الزراعية حماطة بتجمعات �سكنية �أو جتارية �أو �صناعية �أو موانع
طبيعية (جبل �أو وادي) من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانت الأر�ض الزراعية حماطة بتجمعات �سكنية �أو جتارية �أو �صناعية من جهتني
ويغلب على املنطقة الطابع غري الزراعي  ،وال يوجد لها م�صدر للري .
وي�ستثنى من ذلك تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض غري زراعي تغيريا جزئيا
�إذا كان ــت واقعــة على جانب الطريق  ،وكان هذا اجلانب معتمدا ك�شريط جتاري �أو �سكني
�أو �صناعي من قبل اجلهة املعنية  ،وذلك بعمق ال يتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني مرتا .
املــادة ( ) 12
ي�شرتط للح�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة بتغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية
املروية بالآبار املن�صو�ص عليها فـي امل ـ ــادة ( )11من هذه الالئحة  ،ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون الأر�ض خارج النطاق الزراعي .
 - 2عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية  -حيوانية) �أو �سمكية قائمة
جماورة للم�ساحة املراد تغيريها  ،بالن�سبة للتغيري اجلزئي .
� - 3أن يكون التغيري ملرة واحدة فقط بالن�سبة للتغيري اجلزئي .
املــادة ( ) 13
يجب على ال�شخ�ص املوافق له بتغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض
غي ــر زراع ـ ــي تغيي ـ ـ ـ ــرا كلي ــا �أو جزئـي ـ ــا  ،ردم البئـ ــر �أو الآبــار  ،وتقـ ــدمي �شهادة تفـيد بذلك
من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه املوافقة  ،وي�ستثنى من ذلك
احلاالت الآتية :
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� - 1إذا كان التغيري جزئيا و�أراد ال�شخ�ص املوافق له ا�ستبدال موقع البئر للجزء الباقي
من الأر�ض الزراعية �شريطة تقدمي ما يثبت موافقة اجلهة املعنية على ذلك .
� - 2إذا كان البئر م�شرتكا ويروي �أكرث من �أر�ض زراعية  ،وكان التغي ــري الكل ــي يق ــع
فـي ن�صيب �أحد ال�شركاء � ،أو كان التغيري جزئيا  ،ويقع البئر فـي ذلك اجلزء ،
فعلى مقدم الطلب تقدمي ما يثبت ت�سوية مو�ضوع البئر مع بقية ال�شركاء .
الف�صـــل الثالـــث
ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 14
مــع م ــراعاة �أحك ــام �إيج ــار الأرا�ض ــي الزراعية و�أحكام املزارعة وامل�ساقاة املن�صو�ص عليها
ف ــي قان ــون املعامــالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية لغر�ض زراعي
�إال وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون امل�ؤجر مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يكون عقد الإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة  ،و�أن يتم توقيعه �أمام
موظف الوزارة املخت�ص  ،وبح�ضور امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد
لذلك فـي الوزارة .
 - 5التن�سيق مع اجلهة املخت�صة فـي حالة الت�أجري لإقامة م�شاريع للرثوة احليوانية .
املــادة ( ) 15
يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا لغر�ض غري زراعي بعد احل�صول على موافقة
الوزارة الكتابية  ،وموافقة اجلهات املعنية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري فـي ذات الأر�ض �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت .
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� - 2إذا كانت خارج نطاق املخططات الزراعية  ،وحتيط بها جتمعات جتارية �أو �صناعية
من جهتني ومن اجلهة الثالثة موانع طبيعية (جبل �أو وادي �أو �صحراء) .
� - 3إذا كانت خارج نطاقات امل�ستجمعات املائية  ،وال يوجد بها م�صدر ري .
� - 4إذا كانت من الأرا�ضي الزراعية التي مل ي�سبق زراعتها  ،وال يوجد بها م�صدر للري ،
وال يجاورها مزارع �أو م�شاريع ثـروة حيوانيـة قائمة  ،وغيــر واقعة �ضمـن نط ــاق
خمططات الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط للح�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة لت�أجري الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا
لغر�ض غري زراعي املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة ال�شروط الآتية :
 - 1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
 - 2احلفاظ على امل�ساحات املزروعة  ،وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
 - 3عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
 - 4عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة واملحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
 - 5عدم ا�ستخدام الأ�سفــلت �أو الأ�سمنت فـي الطـ ــرق الداخلية  ،ومواق ــف ال�سيــارات
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 6عدم �إقامة م�صانع بيع وتعبئة مياه ال�شرب �أو ور�ش النجارة .
 - 7عدم �إقامة من�ش�آت ثابتة فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8عدم ا�ستخدام املياه لغري الأغرا�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك اال�ستخدامات
املنزلية �أو ال�ضرورية فقط .
املــادة ( ) 17
يجوز الت�أجري اجلزئي للأر�ض الزراعية دون التقيد بال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )15و ( )16من هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إقامة 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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� - 2إقامة موقع يقدم خدمة مل�شاريع ذات م�صلحة عامة وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -تقدمي ما يثبت �أن امل�شروع يخدم امل�صلحة العامة .
ب  -موافقة اجلهة املعنية  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق معها .
ج � -أال تتجاوز مدة الت�أجري فرتة �إقامة امل�شروع .
د  -موافقة الوزير .
الف�صـــل الرابــع
�إقامة وحدات �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 18
ال يجوز �إقامة وحدات �سكنية ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار � ،أو تعديل القائم
منها �إال مبوافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 19
يجوز املوافقة على بناء وحدة �سكنية �أو �أكرث لكل ( )5خم�سة �أفدنة  -لغر�ض ال�سكن -
ل�صاحب الأر�ض �أو �أقاربه من الدرجة الأولى والثانية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار ،
وف ــي جميــع الأح ــوال يجـ ــب �أال تزي ــد �إجمالـ ــي م�ساح ــة البنـ ــاء للطاب ــق الأر�ضـ ــي للمن ــزل
�أو املنازل جمتمعة على (600م� )2ستمائة مرت مربع .
وحت�سب امل�ساحة امل�سموح ببنائها على النحو الآتي :
 - 1الأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها الكلية على (2000م� )2ألفـي مرت مربع ،
تكون امل�ساحة امل�سموح بالبناء عليها (300م )2ثالثمائة مرت مربع كحد �أق�صى .
 - 2الأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على (2000م� )2ألفـي مرت مربع  ،وال تزيد
على ( )5خم�سة �أفدنة (21000م )2واحد وع�شرين �ألف مرت مربع فتبد�أ امل�ساحة
امل�سموح بالبناء عليها من (300م )2ثالثمائة مرت مربع  ،وي�ضاف �إليها (60م)2
�ستون مرتا مربع ــا لك ــل ف ــدان وبح ــد �أق�ص ــى (600م� )2ستمائة مرت مربع للخم�سة
( )5الأفدنة الأولى .
 - 3الأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها �أكرث من خم�سة (� )5أفدنة فتبد�أ امل�ساحـ ــة
امل�سموح بالبن ـ ــاء عليه ـ ـ ــا من (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وي�ضاف �إليها (120م)2
مائة وع�شرون مرتا مربعا لكل فدان يزيد على ( )5اخلم�سة الأفدنة الأولى وبحد
�أق�صى (1800م� )2ألف وثمامنائة مرت مربع .
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وفـي حال رغبة �صاحب الوحدة ال�سكنية فـي بناء �سور  ،ي�ضاف �إلى امل�ساحة املن�صو�ص
عليها فـي هذه املادة وجود ارتدادات بني الوحدة وال�سور ترتاوح بني ( )3ثالثة �أمتار ميني
الوحدة ومثلها ي�سارها  ،بالإ�ضافة �إلى ( )3ثالثة �أمتار خلفها  ،و( )5خم�سة �أمتار �أمامها ،
على �أن يكون للوحدات جمتمعة �سور واحد .
وفـي حالة وجود وحدة �سكنية �أو �أكرث تقل م�ساحتها عن امل�ساحات امل�سموح بها وفقا لهذه
املادة  ،يجوز الت�صريح بالبناء على امل�ساحة املكملة .
املــادة ( ) 20
يلتزم كل من يح�صل على املوافقة ب�إقامة وحدة �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي :
 - 1عدم ت�أجري الوحدة ال�سكنية �أو الوحدات للغري .
 - 2التعهد كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض ب�أ�شجار مثمرة � ،أو حما�صيل
زراعية اقت�صادية .
� - 3أن تقام الوحدة ال�سكنية فـي �أطراف الأر�ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة .
� - 4أن يكون للوحدة ال�سكنية مدخل من خارج الأر�ض الزراعية .
� - 5أن تكون الوحدة ال�سكنية فـي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
� - 6أال ي�ؤثر بناء الوحدة ال�سكنية على م�صدر الري .
� - 7أال تقام الوحدة ال�سكنية فـي املوقع امل�شــغول مبن�شـ ـ�آت خدمية .
املــادة ( ) 21
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه فـي الأر�ض الزراعية
املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق ن�سب البناء املن�صو�ص عليها فـي املادة ()19
من هذه الالئحة  ،ويجوز املوافقة ل�صاحب ال�ش�أن ب�إعادة البناء على م�ساحة مماثلة ملنزله
القائ ــم فـ ــي موقــع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة االلتزام بال�شروط الواردة فـي املادة ()20
من هذه الالئحة و�إزالة املنزل القدمي .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 22
ال يجوز �إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إال مبوافقة من الوزارة ،
وذلك وفق احلاالت الآتية :
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� - 1إقامـ ــة خم ــزن �أو �أكثـ ــر خلدمـ ــة الأر�ض الزراعي ــة لتخزين الأعالف واملنتجات
الزراعي ــة مب�ساحـ ــة �إجماليــة (50م )2خم�سني مرتا مربعا لكل فدان  ،ومب�ساحة
ال تزيد على (300م )2ثالثمائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها
على (� )6ستة �أفدنة .
� - 2إقامة ور�شة لعمليات ما بعد احل�صاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على (100م )2مائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها ( )3ثالثة
�أفـدنة فـ�أكرث .
وفـ ــي جمي ـ ــع الأحـ ــوال ي�شت ــرط �أن تكـ ــون الأر�ض الزراعيـ ــة مزروعـ ــة بالأعـ ــالف
�أو الأ�شج ــار املثم ــرة �أو املحا�صيل الزراعية االقت�صادية 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 كانت ن�سبة امل�ساحة املزروعة فـي الأر�ض الزراعية ال تقل عن ()%50
خم�سني باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية .
وي�ستثن ــى م ــن ه ــذا ال�ش ــرط �إذا كانــت م�ساح ــة ال�سك ــن ( )30ثالثني مرتا ،
وكانت الأر�ض تزرع للمرة الأولى .
ب � -إذا كانت مقامة عليها حظائر للموا�شي �أو الدواجن  ،وتكون م�ساحة �سكن
العاملني على النحو الآتي :
م�ساحة الأر�ض الزراعية
الإجمايل
�أقل من فدان
من ( )1فدان �إلى ( )5خم�سة �أفدنة
�أكرث من ( )5خم�سة �أفدنة
�إلى ( )10ع�شرة �أفدنة
لكل( )10ع�شرة �أفدنة �إ�ضافية

م�ساحة �سكن العاملني
باملرت املربع
( )50خم�سون
( )75خم�سة و�سبعون
( )150مائة وخم�سون
( )150مائة وخم�سون
وبحد �أق�صى (� )600ستمائة
عدا امل�شاريع اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة فتكون امل�ساحة
وفــق مـا حتدده اجلهة املخت�صة
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� - 4إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ الدواجن وم�ستلزماتها  ،ويتم حتديد
م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية املعتمدة .
� - 5إقامة �إ�سطبالت للخيول  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا لتو�صية اجلهة املخت�صة .
� - 6إقامة م�شاريع اال�ستزراع التكاملي  ،ويتم حتديد امل�ساحة الالزمة لذلك بالتن�سيق
مع اجلهة املعنية  ،على �أال تزيد على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية
للأرا�ضي الزراعية البالغ م�ساحتها ( )3ثالثة �أفدنة (12600م )2اثني ع�شر �ألفا
و�ستمائة مرت مربع ف�أكرث .
� - 7إقامة م�شاريع اال�ستزراع التجاري ومرافقها (خمازن الغذاء واملعدات  ،خمتربات ،
�أنظمة �ضخ وفلرتة املياه  ،ومبان �إدارية  ،و�سكنات العمال وغريها) فـي الأرا�ضي
الزراعية غري ال�صاحلة للزراعة وفقا للأ�سباب التي حتددها اجلهة املخت�صة ،
وميكن ا�ستغالل كامل م�ساحة الأر�ض الزراعية فـي هذه احلالة مل�شروع اال�ستزراع
التجاري مع عدم تغيري ا�ستخدام الأر�ض �إلى غر�ض غري زراعي .
� - 8إقامة منفذ لبيع منتجات املزرعة فقط مب�ساحة ال تتجاوز (50م )2خم�سني مرتا
مربعا  ،ويحدد املوقع وفق ما تراه اللجنة الفنية  ،ومبوافقة اجلهات املعنية مع
التعهد بعدم املطالبة بف�صل املنفذ م�ستقبال وفقا لل�شروط الآتية :
أ� � -أال تقل م�ساحة املزرعة عن ( )5خم�سة �أفدنة .
ب � -أال تقل ن�سبة زراعة املحا�صيل االقت�صادية بها عن ( )%50خم�سني باملائة .
وي�ستثنـ ــى م ــن �ش ــرط امل�ساح ــة وجـ ــود زراع ــات مكثفـ ــة (وح ــدات حممية)
�أو منتجات الرثوة احليوانية ب�شرط �أال تقل امل�ساحة عن ( )2فدانني اثنني .
� - 9إقامة غرف لإدخال التيار الكهربائي مب�ساحة (6م� )2ستة �أمتار مربعة �إلى الأر�ض
الزراعية فـي حالة وجود من�ش�آت خدمية متــت املوافق ــة عليه ــا م ــن قب ــل ال ــوزارة
�أو م�شاريع زراعية �أو �سمكية .
� - 10إقامة غرفة للم�ضخات مب�ساحة ال تتجاوز (12م )2اثني ع�شر مرتا مربعا فـي حال
وجود بئر م�سجلة داخل الأر�ض الزراعية .
 - 11هدم و�إعادة بناء املن�ش�آت اخلدمية بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها ووفق امل�ساحات املن�صو�ص
عليها فـي هذه املادة  ،وفـي نف�س املوقع �أو �أي موقع �آخر منا�سب تراه اللجنة الفنية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1339

املــادة ( ) 23
يلتزم كل من يح�صل على موافقة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية وفقا لأحكام
املادة ( )22من هذه الالئحة بال�شروط الآتية :
� - 1أن تقام املن�ش�أة فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو اجلزء الأقل خ�صوبة �أو غري القابل
للزراعة فـيه .
� - 2أن تقام بعيدا عن م�صادر مياه الري .
 - 3التقيد بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صــل ال�ســاد�س
ف�صــل املنــازل واملن�شــ�آت اخلدميــة
واملن�ش�آت القائمة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 24
ال يجوز ف�صل �أي منزل قائم �أو قطعة �سكنية عن الأر�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك
الطلب ــات املقدمة من مالـ ــك الأر�ض الزراعية  -للغر�ض ال�سكني فقط  -لـه �أو لأحد �أقاربه
مـ ــن الدرج ــة الأولى �أو الثانية � ،أو الزوج �أو الزوجة � ،أو زوج �أحد �أبنائه  ،واحلا�صل على
موافقة نهائية لقر�ض من اجلهات مثل اجلهات الع�سكرية والأمنية واحلكومية � ،أو بنك
الإ�سكان العماين � ،أو م�ساعدات �سكنية � ،أو قر�ض �إ�سكاين من وزارة الإ�سكان �أو قر�ض
�إ�سكاين من امل�صارف و�شركات التمويل املعتمدة بال�سلطنة وملرة واحدة فقط � ،شريطة
توفر الآتي :
 - 1موافقة مالك الأر�ض .
� - 2أن يقدم تعهدا مكتوبا باملوافقة على و�ضع �إ�شارة فـي �سند امللكية بعدم الت�صرف
فـي املنزل �أو قطعة الأر�ض �إال لأغرا�ض القر�ض ال�سكني  ،وذلك على النموذج
الذي تعده الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
� - 3أال يكون قد �سبق �أن مت ف�صل منزل قائم �أو ف�صل قطعة �سكنية بالأر�ض الزراعية
ذاتها لأي من الفئات امل�شار �إليهم �أو غريهم .
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� - 4أال تزيــد م�ساحــة القطعة علـى (600م� )2ستمائ ــة مت ــر مرب ــع �شريط ــة �أن تك ــون
فـي طرف الأر�ض الزراعية ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
� - 5أال تزي ــد م�ساحـ ــة املـنــزل القائـم امل ــراد ف�صل ــه عل ــى (600م� )2ستمائــة مرت مربع
�شامل ــة االرت ــدادات � ،شريط ــة �أن يك ــون فـ ــي ط ــرف الأر�ض الزراعيــة وله طريق
من خارج الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 25
ال يجـوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 26
يج ــوز ف�ص ــل املن�شـ ـ�أة القائم ــة ع ــن الأر�ض الزراعي ــة املرويــة بالآبــار بنــاء على طلب يقدم
من مالك الأر�ض �إلى الوزارة وفق ال�شروط الآتية :
� - 1أال 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 ملوحة مياه الري فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز /
�سنتيمرت � ،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 فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز /
�سنتيمرت � ،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
الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحا لها من اجلهة املعنية .
� - 5أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
 - 6موافقة اجلهة املعنية .
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الف�صــل ال�سابــع
بناء �أو ف�صل م�ساحة لإقامة امل�ساجد
واملدار�س واملجال�س العامة فـي الأرا�ضي املروية بالآبار
املــادة ( ) 27
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز املوافقة على ف�صل �أو بناء م�ساحة 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 .
 - 2عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية  -حيوانية) �أو �سمكية قائمة
جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
� - 3أال تقــل املـ�سـاحــة الإجمــاليــة للأر�ض الزراعي ــة عـ ــن ( 2000م� )2ألفـي مرت مربع .
� - 4أال تزيد م�ساحة البناء �أو الف�صل على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعيـ ــة  ،وبح ــد �أق�ص ــى (5000م )2خم�س ــة �آالف متــر مربع � ،شامال
اخلدمات والإرتدادات .
� - 5أن يك ــون البنــاء �أو الف�صل فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له طريق
من خارج املزرعة .
� - 6أن يك ــون البن ــاء فــي اجلــزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فـيه .
املــادة ( ) 28
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�إع ــادة زراع ــة موق ــع املن�ش ـ ـ�أة القدميــة  ،ويجوز زيادة امل�ساحة وفقا ملا هو من�صو�ص عليه
فـي املادة ( )27من هذه الالئحة مبوافقة اجلهة املعنية .
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املــادة ( ) 29
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة القائمة فعليا قبل تاريخ
العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2014/272
وم�صرحا لها من اجلهة املعنية  ،عن الأر�ض الزراعية وبامل�ساحة املقامة عليها نف�سها ،
مبوافقة اجلهة املعنية  ،ب�شرط عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية -
حيوانية) �أو �سمكية قائمة جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل الثامــن
تغيري ا�ستخدام �أو ت�أجري الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون
املــادة ( ) 30
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية �إلى ا�ستخدام
�آخر غري زراعي  ،ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان  ،ومتوقعا جريانه م�ستقبال فـي حكم
الفلج احلي  ،وفقا ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 31
ال يجوز تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة �إلى 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 ( ) 32
ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية لغر�ض غري زراعي .
املــادة ( ) 33
مع مراعاة �أحكام �إيجار الأرا�ضي الزراعية و�أحكام املزارعــة وامل�ساق ــاة املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي قانون املعامالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
والعيون لغر�ض زراعي �إال وفقا لل�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون امل�ؤجر مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يكون عقد االيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة  ،و�أن يتم توقيعه �أمام
موظف الوزارة املخت�ص  ،وبح�ضور امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد
لذلك بالوزارة .
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 اجلهات املعنية �شريطة �أال ي�ؤثر الت�أجري على امل�شاريع
الزراعية واحليوانية وال�سمكية القائمة واملرخ�صة قبل تقدمي الطلب .
الف�صــل التا�ســع
بناء وحدات �سكنية فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 35
ال يجوز �إقامة وحدة �سكنية ثابتة � ،أو غري ثابتــة فـ ــي الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالأف ــالج
�أو العيون احلية �إال بعد موافقة الوزارة �شريطة حتقق �أي من احلاالت الآتية :
 - 1هدم و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه فـي الأر�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 ،
ويتوفر مدخل خا�ص له  ،و�أن يلتزم كتابيا ب�إعادة زراعة موقع املنزل القدمي ،
ويجوز فـي احلاالت التي تكون فـيها م�ساحة البناء املراد هدمه �صغرية ن�سبيا �أن
ترفع ن�سبة البناء �إلى ما ال يزيد على (150م )2مائة وخم�سني مرتا مربعا وفقا
ملا تقرره اللجنة الفنية .
 - 2بناء منزل مب�ساحة (200م )2مـائتي مرت مربع �أو �أقل فـي �إحدى احلاالت التالية :
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أ� � -إذا كانت الأر�ض الزراعية جماورة ملنازل من جهتني على الأقل ويغلب عليها
الطابع ال�سكني وال ت�صلها مياه الفلج .
ب � -إذا كانت الأر�ض ح�صوية �أو جبلية ومرتفعة عن �ساقية الفلج .
ج � -إذا كانـ ــت الأر�ض الزراعي ــة واقع ــة فـي �أطراف الفلج وليــ�س لها م�صــدر ري ،
وغري مزروعة .
مع التزام ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض
الزراعية مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 36
يجوز بناء وحدة �سكنية مب�ساحة ال تزيد على (300م )2ثالثمائة مرت مربع فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفـ ــالج والعيـون املندثرة �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار
الفلج �أو العني كليا  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة الوزارة  ،واجلهات املعنية  ،مع
التزام ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض الزراعية
مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 37
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية
املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق امل�ساحة املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )36من هذه الالئحة  ،ويجوز املوافقة ل�صاحب ال�ش�أن ب�إعادة البناء على
م�ساحة مماثلة ملنزله القائم فـي موقع �آخر داخل الأر�ض ويتوفر مدخل خا�ص له على �أن
يلتزم ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض الزراعية
مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 38
يلتزم ال�شخ�ص 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
�أو الهدم �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 املنـازل
واملن�ش�آت القائمة فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 39
يجوز  -بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة والتن�سيق مع اجلهات املعنية -
�إقامة املن�ش�آت اخلدمية الآتية فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون :
� - 1إقامة حظائر مبواد غري ثابتة للموا�شي �أو الدواجن لال�ستخدام املنزيل فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة
الإنتاجية وح�سب املوا�صفات املعتمدة من الوزارة .
� - 2إقامــة وحـ ــدات تعبئ ــة وتغلي ــف التم ــور فـ ــي الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالأفـ ــالج
�أو العيون احلية التي ال تقل م�ساحتها عن ( )1فدان واحد .
� - 3إقامــة خمزن خلدمــة الأر�ض الزراع ـي ــة مب�ساح ــة (20م )2ع�شري ــن مرتا مربعا
للأر�ض الزراعية التي ال تقل م�ساحتها الإجمالية عن (2000م� )2ألفـي مرت مربع ،
ب�شرط وجود �أن�شطة زراعية �أو حيوانية .
� - 4إقامة غرفة للم�ضخات الكهربائية مب�ساحة ال تتجاوز (12م )2اثني ع�ش ــر مرتا
مربعا فـي حال وجود بئر م�سجلة داخل الأر�ض الزراعية  ،بعد تقدي ــم م ــا يفـي ــد
من اجلهة املعنية ب�إمكانية تو�صيل الكهرباء .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ف�صل �أي منزل � ،أو قطعة �سكنية � ،أو من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج والعيون احلية .
املــادة ( ) 41
يجوز ف�صل منزل قائم �أو من�ش�أة قائمة بنف�س امل�ساحة عن الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
�أو العيون املندثرة وملرة واحدة �إذا تبني من خــالل املعاين ــة م ــا ي ــدل عل ــى اندثـ ــار الفلـ ــج
�أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على املوافقة الكتابية
من الوزارة واجلهة املعنية  ،وذلك وفق ال�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة /قائمة فعليا .
� - 2أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة قد مت بنا�ؤه /بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحا
لها من اجلهة املعنية .
� - 3أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،وله  /لها طريق من خارج
الأر�ض الزراعية .
 - 4عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية قائمة جماورة
للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
بنــاء �أو ف�صــل م�ساحــة لإقامــة امل�ساجــد
ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة فـي الأرا�ضي املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 42
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز للوزارة املوافقة كتابة 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 :
 - 1موافقة اجلهة املعنية .
� - 2أال ي�ؤثر على �أي م�شروع زراعي �أو حيواين �أو �سمكي قائم .
 - 3عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية قائمة جماورة
للم�ساحة املراد ف�صلها .
� - 4أال تزيد م�ساحة البناء �أو الف�صل على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع � ،شامال اخلدمات
واالرتدادات .
� - 5أن يكون البناء املراد ف�صله يقع فـي �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 6أن يكون البناء �أو الف�صل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل
خ�صوبة � ،أو غري القابل للزراعة فـيه .
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املــادة ( ) 43
يجوز املوافقة على هدم و�إعادة بناء امل�ساجد � ،أو مدار�س القر�آن الكرمي � ،أو املجال�س العامة
القائمة فـي املوقع نف�سه فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون بامل�ساحة ال�سابقة
نف�سها بعد موافقة اجلهة املعنية  ،كمــا يج ــوز املوافق ــة ملالك الأر�ض عل ــى �إع ــادة البنـ ــاء
على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل الأر�ض �شريطة التزامه بزراعة املوقع القدمي .
املــادة ( ) 44
يجوز ف�صل امل�ساجد  ،ومدار�س القر�آن الكرمي  ،واملجال�س العامة القائمة فعليــا قب ــل
تاري ــخ العم ــل بالئح ــة تنظي ــم ا�ستخ ــدام الأرا�ض ــي الزراعي ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار الــوزاري
رقم  ، 2014/272وم�صرحا لها من اجلهة املعنية  ،وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها وي�شرتط
موافقة اجلهة املعنية وعدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية
قائمة جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
�إقامة نزل خ�ضراء فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون
املــادة ( ) 45
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار دون احل�صول على موافقة
كتابية من الوزارة  ،ومن اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 46
يحدد عدد النزل اخل�ضراء امل�سموح ب�إقامتها فـي الأر�ض الزراعية فـي كل حمافظة ،
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
املــادة ( ) 47
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج �أو العيـون احلية ،
ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان ومتوقعا جريانه م�ستقبال فـي حكم الفلج احلي  ،وفقا
ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 48
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املندثرة مب�ساحة ال تزيد على (600م� )2ستمائــة متـ ــر مرب ــع �شامل ــة املرافـ ــق وجمتمع ــة
فـي موقع واحد � ،إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا بعد
موافقة الوزارة  ،واجلهة املعنية .
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وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
 - 1املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .
 - 2ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 3ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
� - 4إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 49
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار خارج النطاق
الزراعي املعتمد والتي تقل درجة ملوحة مياه الري فـيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة
لها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املزرعة قائمة .
� - 2أن تكــون م�ساحة النزل اخل�ضراء وفقا لأحكام املادة ( )19من هذه الالئحة �شاملة
املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد .
 - 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 .
املــادة ( ) 50
يجوز املوافقة على �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تزيد
درجة ملوحة مياه الري فـيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها على ( )15000خم�سة
ع�شر �ألف ميكروموز�/سنتيمرت  ،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 � ،شاملة املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد .
 - 2زراعة م�ساحة مماثلة من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل اقت�صادية مع املحافظة
على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
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وال يجوز لل�شخ�ص املوافق 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�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
املــادة ( ) 51
يجوز املوافقة على �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
�شاملة املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد  ،وذلك مع مراعاة ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي
النزل (املياه الرمادية �أو مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا) فـي الزراعة  ،وذلك بعد
موافقة اجلهة املعنية .
وال يجوز لل�شخ�ص املوافق 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 .
الف�صــل الثالــث ع�شــر
تق�سيــم وت�سويــر الأر�ض الزراعيــة
املــادة ( ) 52
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 ( ) 53
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار بني ال�شركاء � ،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 ( )3ثالثة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
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املــادة ( ) 54
يجوز ت�سوير الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية وفق ال�ضوابط الآتية :
 - 1عدم �إحلاق ال�ضرر بالأر�ض الزراعية املراد ت�سويرها والأرا�ضي املجاورة .
 - 2موافقة اجلريان فـي حالة وجود حقوق ارتفاق للأرا�ضي املجاورة  -وفقا للأعراف
ال�سائدة  -مع �إبراز �أ�سباب مقنعة فـي حالة عدم موافقة اجلريان  ،ويجوز �أن توافق
اللجنة الفنية على الت�سوير �إذا تبني لها �أن �أ�سباب عدم موافقة اجلريان غري مقنعة .
 - 3عدم ت�أثر �سواقي الفلج القائمة .
الف�صــل الرابــع ع�شــر
�إجــراءات تقديــم الطلبــات
املــادة ( ) 55
تقدم الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة كتابة �إلى مدير دائرة التنمية الزراعية
�أو رئي�س مركز التنمية الزراعية بالوالية مرفقا 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 منفذ للبيع و�إقامة غرف امل�ضخات الكهربائية
�أو غرف لإدخال التيار الكهربائي � ،أو ت�سوير املزارع  ،وت�أجري الأر�ض الزراعية) .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك /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 حتفـيظ القر�آن الكرمي
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 .
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املــادة ( ) 56
يجب على �أ�صحاب الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )55من هذه الالئحة تقدمي طلباتهم
خالل الفرتة من الأول من �شهر ابريل حتى نهاية �شهر يونيو من كل عام  ،ولن ينظر فـي
�أي طلب يقدم بعد انق�ضاء هذه املدة  ،وي�ستثنى من ذلك احلا�صلون على موافقات نهائية
لقرو�ض �إ�سكانية �أو م�ساعدات �سكنية من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )24من هذه
الالئحة  ،وطلبات الق�سمة بني الورثة .
الف�صــل اخلامـــ�س ع�شــر
اللجـــــان
املــادة ( ) 57
حتال الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )55من هذه الالئحة �إلى 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  -وتتولى 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 �إلى املديرية العامة
للبحوث الزراعية واحليوانية لتحليلها  ،و�إعداد تقرير ب�ش�أنها �إلى 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  ،وغرف �إدخال التيار الكهربائي  ،وت�سوير الأر�ض
الزراعية .
� - 4إقامة منفذ للبيع .
 - 5ت�أجري الأرا�ضي الزراعية لغر�ض زراعي .
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املــادة ( ) 58
ت�شكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة جلنة رئي�سية فـي كل من مديريات  ،و�إدارات الزراعة
والرثوة احليوانية فـي املحافظات  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا  ،فـيما عدا
احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )7و ( )31من هذه الالئحة .
 - 2طلبات �إقامة وهدم و�إعادة بناء النزل اخل�ضراء .
 - 3طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض غري زراعي .
 - 4طلـ ــبات ت�أجيـ ــر الأر�ض الزراعي ــة ال�ستغاللها كموقع يخدم م�شاريع ذات م�صلحة
عامة  ،فـيما عــدا ما مت الن�ص عليه فـي البند ( )2من املادة ( )17من هذه الالئحة .
 - 5الطلبات املقدمة لبناء املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض الزراعية .
 - 6الطلبـ ــات املقدمـ ــة لإقامـ ــة �أي من�ش ـ�آت فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج
والعيون املندثرة .
 - 7الطلبات املقدمة لف�صل املنازل ال�سكنية � ،أو القطعة ال�سكنية � ،أو املن�ش�آت املقامة
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
 - 9طلبات �إقامــة امل�ساجــد  ،ومدار�س حتفـيظ القــر�آن الكري ــم  ،واملجال ــ�س العامــة ،
�أو هدمها و�إعادة بنائها .
 - 10طلبات الت�أجري اجلزئي للأر�ض الزراعية لإقامة م�شاريع البنى الأ�سا�سية والتي
تخدم امل�صلحة العامة  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
 - 11التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الفنية  ،ويعترب بتها فـي التظلم قرارا نهائيا .
 - 12كل ما يحال �إليها من الوزير .
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املــادة ( ) 59
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى " جلنة التظلمات "  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1البت فـي التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الرئي�سية  ،ما عدا القرارات
ال�صادرة بالبت فـي التظلمات املقدمة �ضد قرارت اللجان الفنية .
 - 2النظر فـي كل ما يحال �إليها من الوزير � ،أو رئي�س جلنة التظلمات  ،وتتخذ
تو�صياتها م�سببة مبا تراه منا�سبا وحمققا للم�صلحة العامة  ،وترفعها للوزير
لالعتماد .
املــادة ( ) 60
يـج ــب الـبـت فـي الـطـلـبـات امل�شــار �إليها فـي الـمــادتني ( )57و ( )58من هذه الالئحة خالل
( )90ت�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�ض ــي املدة املذك ــورة دون الب ــت فـي الطل ــب مبثابــة 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 ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب قرار البت فـي التظلم قرارا نهائيا .
الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
اجلــزاءات والغرامــات الإداريــة
املــادة ( ) 61
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 ( ) 62
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 اجلهة املخت�صة �إزالتها على نفقته
اخلا�صة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

