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وزارة الإ�سكــــان
قــــرار وزاري
رقـــم 2017/46
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنظيميــة
لالنتفـاع بالأرا�ضـي املخ�ص�صــة لإقامـة العـزب وحظائـر احليوانــات
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 82/88
و�إلــى الئح ــة القي ــم والر�س ــوم والأثم ــان الت ــي حت�صله ــا وزارة الإ�سكـ ــان ال�ص ــادرة بالقـ ــرار
ال ــوزاري رق ــم ، 2016/92
و�إىل موافق ــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولــى
يعم ـ ــل فـي �شـ ـ�أن االنتفـ ــاع بالأرا�ض ـ ــي املخ�صـ�ص ــة لإقام ـ ــة الع ــزب وحظائ ـ ــر احليوان ـ ـ ــات ،
ب�أحك ــام الالئح ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــة
ي�ستم ــر العم ــل بعق ــود االنتف ــاع املربمـ ــة ب ــني وزارة الإ�سكـ ــان  ،و�أ�صح ــاب العـ ــزب وحظائ ـ ــر
احليوانات �إىل حني انتهاء مدتها .
املــادة الثالثــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :مـن �شعبـــــــان 1438هـ
املوافــــق  21 :مـن مايــــــــــــو 2017م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الالئحـــة التنظيميـــة لالنتفـاع بالأرا�ضـي
املخ�ص�صـــة لإقامـــة العـــزب وحظائـر احليوانــات
الف�صـل الأول
حتديـد الأرا�ضـي املخ�ص�صــة لإقامـة العـزب وحظائــر احليوانـات
املــادة ( ) 1
حتدد وزارة الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املعنية باملحافظات  /الواليات مواقع الأرا�ضي
املخ�ص�صة لإقامة العزب وحظائر احليوانات  ،وموقع احلجر البيطري  ،وموقع جتميع املخلفات
فـي كل حمافظة  /والية  ،على �أن يتم مراعاة الطبيعة اجلغرافـية للموقع ح�سب املعطيات
املتوفرة  ،ومالءمته من الناحية الفنية وال�صحية والبيئية  ،وبعده عن التجمعات ال�سكنية .
وت�صدر الوزارة الر�سم التخطيطي للمواقع  ،والر�سومات امل�ساحية التف�صيلية للقطع .
املــادة ( ) 2
تك ــون م�ساح ــة ك ــل قطع ــة �أر�ض فـي املوقع املخ�ص�ص لإقامـة العـزب وحظائـر احليوانـات
فـي حــدود ( 500م )2خم�سمائة مرت مربــع  ،تزيــد �أو تقل بح�سب الطبيعــة الطبوغرافـيــة
لكل موقع .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لالنتفاع بقطعة �أر�ض واحدة لإقامة عزبة �أو حظرية حيوانات عليها �أن ميلك
مقدم الطلب ما ال يقل عن ( )20ع�شرين ر�أ�سا من الأغنام � ،أو ( )5خم�سة ر�ؤو�س من الإبل
�أو الأبقار � ،أو ( )2ر�أ�سني من اخليل  ،بعد التن�سيق مع دائــرة  /مركـز التنميـة الزراعيـة
املخت�ص باملحافظة  /الوالية  ،وذلك وفقا لعدد ونوع احليوانات املتوفرة لدى مقدم الطلب ،
على �أال تزيد فـي جميع الأحوال على ( )3ثالث قطع �أرا�ض .
املــادة ( ) 4
للبلدي ـ ـ ــة املخت�صـ ـ ــة  ،ودائ ـ ــرة  /مركـ ـ ـ ــز التنمي ـ ـ ــة الزراعي ـ ـ ــة املختـ ــ�ص ف ــي ك ــل حمافظ ــة
�أو واليـ ــة الإ�شـ ــراف علــى اجلوانـ ــب ال�صحي ـ ــة  ،كما يح ــق لهــا وللجه ــات احلكومي ــة ذات
العالق ــة  -كل فـي جمال اخت�صا�صه  -دخول العزب وحظائر احليوانات للتفتي�ش والرقابة
و�ضبط املخالفات فـي �أي وقت دون احلاجة للح�صول على �إذن م�سبق من قبل املنتفع .
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الف�صــل الثانـــي
عقـــد االنتفــــاع
املــادة ( ) 5
يقدم طلب االنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة العزب وحظائر احليوانات �إىل املديريات/
الدوائر املخت�صة بالـوزارة على النموذج املعــد لهــذا الغر�ض مرفقــا بــه ن�سخة من البطاقة
ال�شخ�صيـة �أو جـواز ال�سفـر  ،ون�سخة من بطاقـة حيــازة ثروة حيوانية  ،وتتم �إحالــة الطلـب
�إىل دائرة  /مركز التنمية الزراعية فـي املحافظة  /الوالية لإبداء الر�أي ب�ش�أنه .
وتق ــوم املديريـ ــات  /الداوئ ــر املخت�صـ ـ ــة بال ـ ــوزارة  -فـ ــور ورود رد دائ ــرة  /مركـ ــز التنمي ـ ــة
الزراعية  -ب�إحالة الطلبات امل�ستوفـية لل�شروط �إىل مدير عام املديرية العامة للإ�سك ــان
باملحافظة املعنية .
املــادة ( ) 6
تب ــرم الــوزارة عقــد االنتفــاع لقطع ــة الأر�ض املخ�ص�صة لإقامة عزبـ ــة �أو حظي ــرة حيوانـ ــات
عليها بعد قيام املديرية العامة للإ�سكان باملحافظة املعنية بالتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة عقد االنتفاع (� )2سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة عند التجديد .
املــادة ( ) 8
يلت ــزم املنتفــع ب�س ــداد مقابـ ــل االنتف ــاع ال�س ــنوي بالأرا�ضـ ــي احلكوميـ ــة املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي املــادة ( )5من الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 9
يعتبــر عق ــد االنتفاع منتهيا بحك ــم القان ــون فـي حالــة ع ــدم �إ�شغال قطــعة الأر�ض املنتفـ ــع
بها مدة ( )3ثالثة �أ�شهر مت�صلة طوال مدة �سريان العقد .
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املــادة ( ) 10
يجـوز للـوزارة �إنهـاء عقد االنتفاع دون �إخطـار م�سبق فـي حالـة �إخـالل املنتفع ب ـ�أي �ش ــرط
من ال�شروط الواردة فـي العقد  ،كما يجوز لها اقرتاح موقع بديل دون �أن يكون للمنتفع
احلق فـي املطالبة ب�أي تعوي�ض � ،شريطة �أن يتم �إخطاره بذلك مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة
�أ�شهر على عنوانه املبني فـي عقد االنتفاع .
الف�صــل الثالــــث
التزامـــــات املنتفــــع
املــادة ( ) 11
يج ــب علـ ــى املنتفع املحافظ ــة على نظافــة العزبــة �أو حظرية احليوانـ ــات  ،ونقـ ــل املخلفـ ــات
�إىل املوقع املحدد لتجميع املخلفات  ،وتنفـيذ كافة ال�شروط الفنية وال�صحية والبيئية ،
و�أي �شروط �أخرى ت�صدر من جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 12
يلتــزم املنتفع بالر�سومات واملخططات الفنية املرفقة بعقد االنتفاع  ،وال يجوز له ا�ستعمال
قطعة الأر�ض املنتفع بها �أو ا�ستغاللها �إال وفقا للغر�ض املخ�ص�ص لها �أو �إقامة �أي �إ�ضافات
�أو و�ضع �أو جتميع �أي مواد �أو معدات خارج حدود قطعة الأر�ض املنتفع بها .
املــادة ( ) 13
يلت ــزم املنتف ــع بعم ــل �سي ــاج لقطــعة الأر�ض املنتفــع بهــا  ،و�إقامــة جميــع املبان ــي الالزم ـ ــة
ال�ستغاللهــا باملــواد غيــر الثابتــة  ،وتلتــزم البلديــة املخت�صـة باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة
�ضــد مــن يخالــف ذلــك .
املــادة ( ) 14
يلتزم املنتفع ب�إزالة �أي �إ�شغاالت �أو من�ش�آت من قطعة الأر�ض املنتفع بها على نفقته اخلا�صة
بعد انتهاء عقد االنتفاع �أو �سحب قطعة الأر�ض املنتفع بها .

