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وزارة التــراث والثقافــة
قـــرار وزاري
رقم 2019/81
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهالء
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/69باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
حماية الرتاث العاملي الثقافـي  ،والطبيعي ،
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  ٢٠١٦ / ٤٠بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة ،
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/35ب�إ�صدار قانون الرتاث الثقافـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهالء  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء (� )60ستني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 9 / 7 :هـ
املوافـــــق 2019 / 5 / 13 :م

هيثـم بن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيمية لإدارة موقـع قلعـة بهـالء
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
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 :
الـــوزارة :
وزارة الرتاث والثقافة .
اجلهــة املعنيــة :
ق�سم موقع بهالء فـي دائرة موقع الرتاث العاملي باملديرية العامة للآثار فـي الوزارة .
اجلهــات املخت�صــة :
وزارة التجارة وال�صناعة  ،وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،وزارة الإ�سكان  ،وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة ال�سياحة  ،وزارة النفط والغاز  ،الهيئة العامة للمياه  ،الهيئة
العامة لل�صناعات احلرفية  ،املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية  ،مكتب وايل بهالء .
املوقـــع :
موقع قلعة بهــالء املدرج فـي قائمــة الرتاث العاملــي مبا فيها مناطق التمييــز واملنطقــة
العازلة  ،وحميطه املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،وفق التزامات �سلطنة
عمان املن�صو�ص عليها �ضمن االتفاقية الدولية حلماية الرتاث العاملي الثقافـي  ،والطبيعي
ل�سنة 1972م .
املنطقــة الأ�سا�سيــة :
حدود املوقع الذي ي�شمل كافة املفردات ذات القيمة الثقافية اال�ستثنائية العاملية .
مناطــق التمييــز :
املناطق التي تتفاوت فيها احلالة املادية  ،وتتمتع بخ�صو�صية عن بقية املناطق الأخرى ،
وحتتاج �إلى �إجراءات وو�سائل حماية تتنا�سب مع احتياجاتها .
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خطــة الإدارة :
وثيقة تت�ضمن جمموعة من الإجراءات والن�صو�ص الوا�ضحة من �أجل تنفيذ التدابري
املنا�سبة للم�ساعدة فـي عملية الإدارة اليومية للموقع مبا ي�ساهم فـي املحافظة على القيمة
الثقافية اال�ستثنائية العاملية على املدى الطويل  ،وي�سهل من ممار�سة املجتمع املحلي
حياته اليومية فـي املوقع .
املنطقــة العازلــة :
املنطقة الفا�صلة املحيطة باملنطقة الأ�سا�سية  ،وت�شكل للموقع حميطا جغرافيا ملراقبة
عملية التطوير فـي حميط �سور املوقع  ،وعلى امتداد الأماكن القريبة الرئي�سية امل�ؤدية
�إلى املوقع  ،وحتتاج �إلى �إجراءات وو�سائل حماية تتنا�سب مع احتياجاتها .
فل�سفــة احلفــاظ :
منهــج للأولويــات املتنوع ــة وال�ضروري ــة حلمايـ ــة الن�سـ ــق التاريخ ــي والعمران ــي للموق ــع
الذي تتفاوت فيه احلالة املادية للمباين والإن�شاءات .
املــادة ( ) 2
تهدف اجلهة املعنية من خالل �إدارة املوقع �إلى حتقيق ما ي�أتي :
 - 1املحافظة على القيم الثقافية اال�ستثنائية العاملية للموقع .
 - 2متكيــن وت�شجيــع املجتمــع املحلــي عل ــى الإقامــة والعمــل فـي املوق ــع وامل�ساهم ــة
فـي تطويــر املناطق غري امل�ستغلة فيه .
 - 3ت�شجيــع �أمناط و�أن�شطـة احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للقاطنني
فـي املوقع و�إقامة امل�شاريع ذات النفع العام داخله  ،والأماكن القريبة منه .
املــادة ( ) 3
حتدد حدود املوقع على النحو الآتي :
 - 1يق�سم املوقع �إلى ( )19ت�سع ع�شرة منطقة مميزة  ،واملبينــة فـي امللحــق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة  ،ويتحدد حميطها كما هو مبني فـي امللحق رقم (. )2
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 - 2تعترب مناطق التمييز �أرقام ( 4و  5و  )8واملبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة من املناطق التي حتتاج �إلى �إجراءات فاعلة ل�ضبط م�شروعات التنمية
فيها مبا ال ينال من فل�سفة احلفاظ .
 - 3تكــون �أبعــاد املنطقــة العازل ــة حمــددة �ضمــن امللحــق رق ــم ( ، )2واملرف ــق بهــذه
الالئحــة .
املــادة ( ) 4
تختــ�ص اجلهــة املعنيــة بو�ضــع ومتابعــة وتنفيــذ كافــة ال�ضوابــط ومعايي ــر خطــة الإدارة
فـي املوقع  ،ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1تنفيذ �ضوابط ومعايري �إدارة املوقع من خالل املنطقة الأ�سا�سية  ،واملنطقة العازلة .
 - 2اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بعمليات التطوير داخل املوقع واملنطقة العازلة .
� - 3إدارة مبادرات الوزارة فـي املوقع .
� - 4إدارة �أعمــال الت�أهيــل وبرامـج التدريــب الواردة ف ــي الف�صــل ال�ســاد�س م ــن هــذه
الالئحة .
 - 5تقديــم الإر�شادات والن�صائح فيما يتعلق بربامج الت�صميــم والتطويــر للجهات
املخت�صة �أو �أي جهة �أخرى ترغب فـي تنفيذ م�شروعات النفع العام فـي املوقع .
 - 6تنفيذ برامج احلماية والت�أهيل والتطوير للموقع املعدة من قبل الوزارة .
 - 7تقدمي وتطوير الإر�شادات والن�صائح العامة حول �إدارة املوقع .
 - 8تنفيذ خطة �إدارة املوقع والربامج الأخرى املعتمدة من الوزارة .
 - 9الت�شجيع على املحافظة على العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية فـي املوقع .
 - 10امل�ساهمة فـي جهود ت�شجيع ال�سياحة فـي املوقع .
 - 11مراقبة عملية التطوير فـي املوقع .
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الف�صـل الثانـي
�إدارة وحمايـة املوقــع
املــادة ( ) 5
تتولى اجلهة املعنية م�س�ؤولية الإ�شراف على �إدارة املوقع  ،كما تتولى التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة ب�ش�أن الإدارة املبا�شرة للموقع .
املــادة ( ) 6
ال يجـوز القيـام ب�أعمـال التطويـر فـي املوقـع � ،إال بعـد احل�صـول على ترخيـ�ص من اجلهـة
املعنية  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أعمال التنمية والتطوير ذات العالقة بالأن�شطة الآتية :
 - 1الأن�شطة ال�سكنية و�أعمال البناء .
 - 2الأن�شطة التجارية والبيع بالتجزئة .
 - 3الأن�شطة ال�سياحية .
� - 4أن�شطة البنى الأ�سا�سية  ،وت�شمل تو�صيالت الكهرباء  ،واالت�صاالت  ،ومتديدات
املياه  ،وغريها .
� - 5أن�شطة خدمات النقل .
� - 6أن�شطة الأعمال ذات ال�صلة ب�إدارة املياه .
املــادة ( ) 7
تعمل اجلهة املعنية على تنفيذ خطة �إدارة املوقع واملنطقة العازلة  ،كما تعمل على بيان
الإر�شادات واملتطلبات املبينة فـي تلك اخلطة  ،ودعم وتطوير اخلطط والربامج الأخرى
ذات ال�صلة .
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الف�صل الثالث
التنميـة امل�ستدامـة فــي املوقـع
املــادة ( ) 8
تعمل اجلهة املعنية على ت�شجيع القيام بالأن�شطة الآتية :
 - 1م�شاريع التطوير �أو املبادرات واخلطط التي حتافظ  ،وتعزز القيم االجتماعية ،
واالقت�صادية للقاطنني فـي املوقع .
 - 2امل�شاريــع التجاريــة �أو املبادرات �ضمن املوقــع  ،واملنطقــة العازلــة  ،التـي تعكــ�س
متطلبات خطة الإدارة .
 - 3امل�شاريع التي تعمل على �إعادة الأن�شطة االجتماعية واالقت�صادية �إلى املوقع .
املــادة ( ) 9
تعمل اجلهة املعنية على �إيجاد �أف�ضل احللول املمكنة عند ن�شوء تعار�ض حمتمل بني
امل�شاريع املجدي ــة �أو املب ــادرات  ،وبــني متطلبــات فل�سفــة احلفــاظ  ،دون امل�ســا�س بالقي ــم
اال�ستثنائية العاملية للموقع .
املــادة ( ) 10
تلتــزم اجلهــة املعنيــة بتوثيــق التقاليــد القائمــة فـي املوقــع واتخــاذ كافة التدابري حلماية
�أي حرفة �أو جتارة �أو �أعمال تقليدية معر�ضة لالندثار  ،مبا يعك�س �أعمال التنمية امل�ستدامة
للموقع  ،والقيمة اال�ستثنائية املميزة له .
الف�صــل الرابــع
التنميـة ال�سياحيـة فــي املوقـع
املــادة ( ) 11
تعمل اجلهة املعنية من خالل وزارة ال�سياحة على �إعداد خمططات �سياحية والقيام ب�أعمال
التطوير ال�سياحي للموقع وحميطه  ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارة  ،وذلك دون امل�سا�س
بالقيم اال�ستثنائية العاملية للموقع .
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املــادة ( ) 12
للجهة املعنية تقدمي الدعم وامل�شورة �أو التوجيه �أو التو�صية ملنح قرو�ض مي�سرة ملبادرات
القطاع ال�سياحي  ،وذلك بعد تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية ومالية لكل م�شروع لتحديد
الفوائد االقت�صادية للم�شروع  ،وتقييم الت�أثريات غري االقت�صادية .
الف�صـل اخلامــ�س
تنمية ال�صناعـات احلرفيـة والأن�شطـة الزراعيـة
املــادة ( ) 13
تعمـل اجلهـة املعنيـة مـن خــالل الهيئــة العامــة لل�صناعــات احلرفيــة علــى حمايــة وتطويــر
ال�صناعـات احلرفـيــة فـي املوقع لدعم احلرفيني املحرتفني وامل�شاركة فـي ت�أ�سي�س برامج
تدريبية للقاطنني فـي املوقع حول تلك احلرف .
املــادة ( ) 14
تعمل اجلهة املعنية من خالل الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية على دعم امل�شاريع املحلية
املرتبطــة بال�صناعــات احلرفيــة فـي املوقــع  ،وللجهــة املعنيــة التو�صــية  -عــند الــ�ضرورة -
بتزكية �أي طلب تقدمه امل�شاريع املحلية للح�صول على متويل مايل من القطاع اخلا�ص .
املــادة ( ) 15
تعمل اجلهة املعنية من خالل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية على تطوير ودعم التدريب
وتقدمي الإر�شادات ملالكي الأرا�ضي الزراعية �ضمن املوقع  ،واملنطقة العازلة .
املــادة ( ) 16
تتولــى اجلهــة املعنيــة  -بالتعــاون مع اجلهــات املخت�صـة  -دعــم امل�شاريـع املحليـة املرتبطـة
بال�صناعات احلرفية واملنتجات الزراعية من خالل امل�ساعدة فـي بيع منتجاتها  ،ل�ضمان
�إيجاد منافذ منا�سبة لهذه ال�صناعات واملنتجات فـي الأ�سواق .
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الف�صل ال�ساد�س
�أعمال التطوير والت�أهيل والتدريب والتمويل فـي املوقع
املــادة ( ) 17
تعمل اجلهة املعنية على حتقيق الآتي :
1 -1تطويــر الربامــج التعليميــة والتوعويــة ل�سكــان املوقــع  ،واملنطـقة العازلة الذين
ميتلكـ ــون �أو ي�ست�أجــرون �أو ي�سكنـ ــون فـي املبانـ ــي الطينيـ ــة  ،بهـ ــدف تزويده ـ ــم
باملعلومات التي تتعلق بكيفية العناية مبمتلكاتهم  ،و�إجراءات ال�صيانة الأ�سا�سية
لها  ،والإر�شــادات املتعلقــة بتلــك املبانــي  ،وكيفيــة احل�صــول على املهارات الفنية ،
واملواد ال�ضرورية .
2 -2تطوير الربامج التدريبية لدعم وت�أهيل احلرفيني ومقاويل البناء املتخ�ص�صني
فـي ترميم و�صيانة و�إعادة بناء املباين الأثرية والتاريخية ومالكي املباين الطينية ،
لإك�سابهم مهارات البناء  ،وطرق املحافظة عليها  ،وترميم و�صيانة تلك املباين .
3 -3ت�سهيل ح�صول مالك املباين فـي املوقع على م�صادر املواد املطلوبة لإجناز �أعمال
الإ�صالح وال�صيانة .
املــادة ( ) 18
ال يجوز �إجراء �أي �أعمال هدم جزئية � ،أو كلية للمباين الرتاثية �أو التاريخية فـي املوقع
واملنطقة العازلة  ،ومنطقة التمييز رقم ( )19املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة  ،ما مل ت�شكل تلك الأعمال جزءا من م�شاريع ال�صيانة التي �أقرت من قبل اجلهة
املعنية  ،وفـي حالة عدم �سالمة البنية الإن�شائية للمباين الطينية � ،أو كونها ت�شكل خطورة
على ال�سالمة  ،يلتزم املالك ب�إخطار اجلهة املعنية التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 19
تعمــل اجلهــة املعنيـ ــة عل ــى دعـ ــم م ــالك املبانــي الطينيــة �ضم ــن مناط ـ ــق التمييـ ــز �أرق ــام
( 1و 2و 6و 7و )10املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة ،
للحفاظ على احلد الأدنى ل�سالمتها .
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املــادة ( ) 20
يجوز ملالك املباين الطينية بعد موافقة اجلهة املعنية القيام ب�أعمال التطوير احلديثة
على موقع �سابق من املباين الطينية فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و 7و 8و 9و 10و11
و 12و 13و 14و 15و 16و 17و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن
املنطقة العازلة بعد ا�ستيفائها للمعايري الآتية :
 - 1عدم �إدراج املبنى �أو املوقع �ضمن خطة عمليات الت�شييد الكاملة .
 - 2عدم جدوى �إعادة الت�شييد اخلارجي طبقا لتو�صيات الوزارة .
املــادة ( ) 21
يجــوز الرتخيــ�ص ب�إجــراء عمليات دمـج للمبانــي الرتاثــية � ،أو الأبنيــة املوجــودة حاليــا
فـي املوقــع ل�ضمــان ح�صـول ا�ستخــدام م�ستدام لها متى ثبت �أن ال�شكل اخلارجي والتوزيع
الداخلي لهذه املباين �أقل من املنافع امل�ستهدفة من �إعادة ا�ستخدامها  ،وذلك بعد تقييم
اجلهة املعنية لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 22
تلتزم اجلهة املعنية بحماية ال�سور الذي يحيط باملوقع من كافة الأعمال غري املرخ�ص بها ،
كما تقوم ب�أعمال ال�صيانة والت�أهيل الالزمة له .
الف�صــل ال�سابــع
ال�ضوابـط العامـة لت�صميـم املبانـي
املــادة ( ) 23
يجـب �أن تعكــ�س �أعمـال التطويــر اجلديــدة فـي املوقـ ــع الإر�ش ــادات الت�صميميــة ال ــواردة
فـي خطــة الإدارة  ،مبا فـي ذلك �أعمال التو�سعة والتغيري للمباين احلالية بحيث ت�شمل
فل�سفة احلفاظ على القيمة اال�ستثنائية للموقع املرفقة بخطة الإدارة  ،مبا فـي ذلك �أعمال
التمديــدات  ،والتغييــرات التي حت�صـل للمبانــي املوجــودة حالي ــا ف ــي مناط ــق التمييـ ــز
�أرقام ( 1و 2و 3و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و )18املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 24
يجب �أن تكون �أعمال التطوير اجلديدة و�أعمال اال�ستبدال  ،والتو�سعة للمباين احلالية
�ضمن الأرا�ضي الزراعية فـي املوقع فـي حدود قطعة �أر�ض املبنى .
املــادة ( ) 25
ال يجـ ــوز �إج ــراء �أعمـال التطوي ــر التــي تقـ ــع �ضمـ ــن م�ساف ـ ــة (15م) خمـ ــ�ســة ع�ش ــر متـ ــرا
من اجلانب الداخلي لل�سور املحيط باملوقع � ،إال بعد احل�صول على الرتخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز �إجراء �أعمال التطوير للأرا�ضي غري امل�ست�صلحة الواقعة فـي املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 27
ال يجــوز املوافقــة على �أعمــال التطويــر التي ت�ضم � ،أو ت�شتمل على ت�شييد جدران جديدة
�أو ملحقات للبناء حمدودة �إال بعد توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكــون واقعــة �ضمــن مناطــق التمييــز �أرقــام ( 1و 2و 3و 4و 6و 7و )10املبين ــة فـي
امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�أن تتما�شى مع فل�سفة احلفاظ املبينة فـي
خطة الإدارة للموقع .
� - 2أن تكــون �ضمــن �أعمال التطويــر الواقعة فـي مناطق التمييز �أرقام ( 5و 8و 9و11
و 12و 13و 14و 15و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،واملنطقة
العازلة  ،على �أال يتجاوز ارتفاع اجلدران اجلديدة املراد ت�شييدها واملحيطة بقطع
الأرا�ضي الزراعية (1.5م) مرتا ون�صف املرت .
املــادة ( ) 28
ال يجــوز تنفيــذ �أعمــال التطويــر التــي ت ؤ�ثــر �سلبا على ن�سق املباين الرتاثية والتاريخية
فـي املوقع �ضمن املجال الب�صري .
املــادة ( ) 29
يجب �أن يكون ارتفاع املباين اجلديدة التي تقام فـي املوقع مبا ال يجاوز ارتفاع امل�ساكن
املجاورة .
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املــادة ( ) 30
يجــب �إبقــاء خــط البنــاء املتعــرج التقليــدي احلالــي �ضمــن احلــارات التاريخية فـي مناطق
التميي ــز �أرق ــام ( 2و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينــة فـ ــي امللحــق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة على حاله دون تغيري .
املــادة ( ) 31
يحظر �إقامة �أعمال التطوير التي ت�ستخدم مواد غري تقليدية فـي البناء من حيث القيا�س
والت�صميــم وال تتوافــق مع الن�ســق العمرانــي ملنطقــة التمييز رقم ( )4املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل الثامــن
�أعمـال التطويـر ال�سكنـي
املــادة ( ) 32
يحظر منح الرتخي�ص لت�شييد مبان �سكنية جديدة فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و 7و8
و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 33
يجـ ــوز �إجــراء �أعم ــال التطويـ ــر ال�سكنــي اجلديــدة فقــط علــى املبانــي ال�سكنيــة احلاليــة
فـي منطقتي التمييز رقمي ( 5و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 34
يجــوز �إجــراء �أعمــال التطويــر �أو ا�ستبــدال املبانــي ال�سكنيــة الأ�سمنتي ــة القائم ــة حاليـ ــا
فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و )7املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة  ،فـي حالة كون بناء املباين امل�ستبدلة با�ستخدام الطابوق الطيني
متما�شيا مع فل�سفة احلفاظ املحددة فـي خطة الإدارة .
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املــادة ( ) 35
يجوز �إجراء �أعمال التطوير �أو ا�ستبدال املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة حاليا �ضمن
مناطــق التمييــز �أرقـام ( 4و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة  ،وذلك بعد توافر ال�شروط الآتية :
 - 1اتباع املخططات الإ�سكانية للحدود احلالية .
 - 2عدم زيادة م�ساحة البناء  ،وعدم �إ�ضافة طوابق �إ�ضافية .
 - 3مراعاة �أال يكون ارتفاع املبنى البديل �أعلى من املبنى احلايل � ،أو امل�ساكن املجاورة .
� - 4ضرورة و�ضع مكيفات الهواء �أو �أجهزة التهوية على �سطح املباين  ،وفـي حالة عدم
�إمكانية ذلك ميكن و�ضعها على اجلانب � ،أو خلف املباين .
املــادة ( ) 36
يجوز �إجراء �أعمال التطوير �أو ا�ستبدال املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة �ضمن مناطق
التمييز �أرقام ( 5و 8و )18املبينة فـي امللحــق رقــم ( )1املرفــق بهــذه الالئحــة  ،وذلــك عنــد
توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أال يتجاوز خمطط امل�سكن البديل م�ساحة املبنى املوجود حاليا  ،وللجهة املعنية
زيادة امل�ساحة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة �إ�ضافية فـي احلاالت التي تقدرها .
� - 2أال ي�ؤدي م�شروع التطوير �إلى ا�ستقطاع ما تبقى من قطعة الأر�ض الزراعية .
� - 3أال يتجاوز ارتفاع املبنى ارتفاع البناء احلايل  ،ويكون متما�شيا مع ارتفاع املباين
املجاورة  ،ويجب �أال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال ارتفاع ( 8م) ثمانية �أمتار فوق
�سطح الأر�ض عند �أعلى نقطة فـي املبنى .
� - 4أن يكون البناء فـي طرف الأر�ض فـي حالة بناء �أي مبنى بديل واقع �ضمن الأرا�ضي
الزراعية .
املــادة ( ) 37
يحظــر القيــام ب ـ�أي �أعمال �إ�ضافيــة فـي املبانــي ال�سكنيــة الأ�سمنتيــة القائمــة �إال �إذا كانت
حم�صورة فـي نطاق تلك املباين .
12

اجلريدة الر�سمية العدد ()1293

كما يحظر القيام بتعديل �أو تو�سعة تلك املباين �ضمن مناطق التمييز �أرقام (، 8 ، 7 ، 6 ، 2
 )17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 38
يجوز تنفيذ �أعمال تعديل �أو تطوير املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة من خالل التو�سع
فـي منطقتي التمييز رقمي ( )18 ، 5املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلــة فـي حالــة جتانــ�س املخططــات مع ن�سق الواحــة �أو ال�ســور  ،وبعــد
ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أال ت�ؤدي التو�سعة �إلى فقدان م�ساحة �أكرب من الأر�ض الزراعية املجاورة .
� - 2أال ت�ؤدي التو�سعة املقرتحة �إلى هدم تركيبة املباين الطينية املوجودة ب�شكل كلي ،
�أو جزئي .
� - 3أال يتج ــاوز ارتفــاع التو�سعــة املقرتحــة ارتفــاع العقـار احلايل امللحقة به  ،ويجب
�أال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال ارتفاع ( 8م) ثمانية �أمتار فوق �سطح الأر�ض عند
�أعلى نقطة فـي املبنى .
املــادة ( ) 39
ال يجوز �أن يتجاوز ارتفاع املباين ال�سكنية �ضمن املوقع واملنطقة العازلة طابقني ما مل
تكن تلك املباين بديال عن مبان �أخرى � ،أو �أبنية تاريخية كانت قائمة  ،وجتاوز ارتفاعها
طابقني .
املــادة ( ) 40
يحظر االنتفاع بالأرا�ضي الزراعية فـي غري ما �أعدت له بتغيري نوعية ا�ستعمالها �ضمن
حدود املوقع واملنطقة العازلة .
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الف�صل التا�سع
تطوير الأن�شطة التجارية
املــادة ( ) 41
تعمل اجلهة املعنية على البحث فـي امل�شاريع املحفزة للأن�شطة التجارية �ضمن املباين
املوجودة حاليا فـي مناطق التمييز �أرقام (، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 2
 ) 18 ، 17 ، 16املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،بناء على مميزاتها  ،وبعد
درا�سة كل حالة على حدة  ،كما يجب على امل�شاريع املتعلقة با�ستبدال �أو تعديل الأبنية لتلك
الأغرا�ض �أن تتبع املبادئ املبينة فـي فل�سفة احلفاظ .
املــادة ( ) 42
يحظر القيام بتطوير الأن�شطة التجارية �ضمن مناطق التمييز �أرقام (. )10، 7 ، 6 ، 2
املــادة ( ) 43
يجوز القيام ب�إن�شاء الأن�شطة التجارية �أو ا�ستبدالها �ضمن مناطق التمييز �أرقام (، 8 ، 5
 )18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 9املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة بعد توافر ال�شروط الآتية :
 - 1عدم هدم �أي من املباين الطينية القائمة .
 - 2عدم �إ�ضافة �أي طوابق جديدة .
� - 3أال يتجاوز ارتفاع املبنى احلايل ارتفاع الأبنية احلالية .
املــادة ( ) 44
يجــوز الرتخيــ�ص ب�إقامــة الأن�شطــة التجاريــة  ،والبيع بالتجزئة �ضمن منطقة التمييز
رقم ( )4املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة .
الف�صــل العا�شــر
تطويـر اخلدمــات والبنـى الأ�سا�سيـة
املــادة ( ) 45
تلتــزم اجلهــات املخت�صــة قــبل البــدء ف ــي م�شاري ــع تطوي ــر اخلدم ــات والبن ــى الأ�سا�سيــة
فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة �أن تقدم للوزارة خططا مف�صلة عن تلك امل�شاريع  ،ل�ضمان
عدم الإ�ضرار باملمتلكات الثقافية فوق  ،وفـي باطن الأر�ض .
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املــادة ( ) 46
يحظر متديد التو�صيالت الكهربائية للمباين الواقعة �ضمن املوقع واملنطقة العازلة ،
واملباين املوجودة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 47
يجوز القيام ب�أعمال ت�شييد حمطات الكهرباء الفرعية اجلديدة فـي املوقع  ،واملنطقة
العازلة فـي حالة عدم توفر مواقع �أخرى خارج املوقع واملنطقة العازلة � ،شريطة �أال ي�ؤدي
ت�صميم املحطة �أو موقع املكان املقرتح لها �إلى فقدان جزئي �أو كلي لن�سق املباين الرتاثية ،
�أو التاريخية  ،و�أال ي ؤ�ثــر على ن�سق املنطقة املحيطة � ،أو �إحداث �ضرر للمجال الب�صري
للموقع .
املــادة ( ) 48
يجب و�ضع �أعمدة الكهرباء والأبراج والهياكل العمودية املطلوبة لدعم الأ�سالك وخطوط
الطاقة فـي �أماكن غري معرقلة فـي املوقع واملنطقة العازلة  ،على �أن يتم احل�صول على
موافقة اجلهة املعنية فـي مناطق التمييز �أرقام ( 1و 2و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و14
و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 49
يج ـ ـ ــب �أال ي�ؤث ـ ــر تركيـ ــب �إنـ ــارة ال�ش ــوارع ف ـ ــي املوقـ ــع  ،واملنطق ـ ــة العازلـ ــة عل ــى الن�س ـي ــج
التقلي ــدي � ،أو املج ـ ــال الب�ص ــري �ضم ـ ــن املوق ـ ــع مـ ــن ناحي ـ ــة موقعهـ ــا �أو ت�صميمهـ ـ ــا  ،ويج ـ ـ ــوز
تركيـ ــب �إنـ ــارة ال�ش ــوارع فـي مقدم ـ ــة املبان ــي �ضمـ ــن مناط ـ ــق التمييـ ــز �أرقـ ــام ( 2و 6و 7و8
و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة �إذا كانت تلك الإ�ضاءة تعك�س خ�صائ�ص املباين  ،وال ت�سبب ت�ضاربا
مع ن�سق املباين .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب احل�صول على موافقة اجلهة املعنية للقيام بذلك .
املــادة ( ) 50
يحظر مد �أ�سالك الهاتف على واجهات املباين فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة  ،ويجب العمل
على �إخفائها عن املجال الب�صري .
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املــادة ( ) 51
يحظر تركي ــب البنــى التحتيــة للخدمــات  ،مبا فـي ذلــك �أنابيــب امليـاه و�أ�سالك الكهرباء
و�أ�سالك الهاتف على ال�سور املحيط باملوقع .
املــادة ( ) 52
يجب عند القيام ب�أعمال تطوير اخلدمات �أو البنى التحتية لتح�سني ت�صريف مياه الأمطار
فـي املوقع واملنطقة العازلة  ،االلتزام بفل�سفة احلفاظ املبينة فـي خطة الإدارة حلمايتها .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال تخل تلك الأعمال باملحافظة على الن�سق الرتاثي للموقع ،
واملنطقة العازلة � ،أو �إزالة الن�سيج الرتاثي للموقع  ،كما يجب احل�صول على موافقة كل
من اجلهة املعنية  ،واجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 53
يجب عند القيام ب�أعمال تطوير اخلدمات �أو البنــى التحتية لتح�سني �إجراءات الوقاية من
الفي�ضانات فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة  ،االلتزام بفل�سفة احلفاظ املبينة فـي خطة الإدارة  ،كما
يجب �أن ت�سعى �أعمال الوقاية من الفي�ضانات �إلى املحافظة على الن�سيج الرتاثي للموقع  ،واملنطقة
العازلة وحمايتها  ،كما يجب احل�صـول علــى موافقــة كــل مــن اجلهــة املعن ــية  ،واجله ــات
املخت�صة .
املــادة ( ) 54
يحظر �إجراء م�شاريــع التطويــر اجلديــدة  ،وذلك فـي الأرا�ضــي الواقعــة �ضمــن املوقــع ،
واملنطقة العازلة  ،واملجاورة مبا�شرة للأودية  ،وقنوات ت�صريف املياه .
املــادة ( ) 55
تتولى اجلهــة املختــ�صة �صيانة الأفالج والقنوات الفرعية من امل�صدر وحتى حافة واحة
بهالء  ،وال ي�سمح ب�إجراء م�شاريع التطوير التي ت�ؤثر � ،أو حتدث ال�ضرر للفلج � ،أو قنواته
الفرعية التي تغذي الواحة .
املــادة ( ) 56
ال يجوز �إجراء �أعمال التطوير �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من اجلهة املعنية
لإجراء كافــة �أعمــال التطويـر التي تقع على م�سافة (15م) خم�سة ع�شر مرتا من الفلج ،
�أو القنوات الفرعية التي تغذي الواحة � ،أو فـي املنطقة العازلة .
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املــادة ( ) 57
يكون الوكيل املحلي للفلج م�س�ؤوال عن تن�سيق �أعمال �صيانة الفلج  ،و�إدارة توزيع املياه ،
وعن �إبالغ اجلهة املعنية  ،واجلهات املخت�صة عن �أي م�شاكل تتعلق بالفلج � ،أو بالقنوات
الفرعية .
املــادة ( ) 58
يحظــر القيــام ب ـ�أي م�شاريــع تطويــر اخلدمــات التــي ت�ؤثــر � ،أو حتــدث �ض ــررا بالأف ــالج
ف ــي املوقــع .
املــادة ( ) 59
يحظر تركيب �أنابيب نقل النفط �أو الغاز فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
الف�صل احلادي ع�شر
�إدارة وتطوير الطرق
املــادة ( ) 60
يحظر �إن�شاء طرق جديدة فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
املــادة ( ) 61
يحظر تو�سيع الطرق فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة
املعنية  ،وي�سمح ب�أعمال التو�سيع فقط فـي حالة عدم تقليل تلك الأعمال من خ�صائ�ص
املوقع  ،وعدم ت�أثريها على املجال الب�صري للموقع  ،وال ت�ؤدي �إلى خ�سارة جزئية � ،أو كلية
للمباين التاريخية .
املــادة ( ) 62
يحظر �إن�شاء مداخل جديدة فـي ال�سور املحيط باملوقع  ،كما يحظر تو�سيع املداخل احلالية ،
�أو تغيريها �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
الف�صل الثاين ع�شر
�إدارة �شبكات املياه فـي املوقع
املــادة ( ) 63
يجب �أن تتبع �أنظمة مد �شبكات املياه الطرق املعبدة احلالية فـي املوقع  ،وللجهة املعنية ،
واجلهات املخت�صة اال�ستثناء من ذلك فـي حالة ال�ضرورة .
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املــادة ( ) 64
يحظر مد �أي �أنظمة ل�شبكات املياه التي ت�ؤثر على ال�سالمة الإن�شائية للمباين الطينية ،
والتاريخية فـي املوقع  ،والتي قد ت�سبب �ضررا لها .
املــادة ( ) 65
يجب على اجلهة املعنية �إخطار املقاولني الذين يتولون تنفيذ �أعمال مد �شبكات املياه ،
باتخاذ �إجراءات احلماية الالزمة ل�ضمان االلتزام بالقيمة اال�ستثنائية للموقع  ،و�ضرورة
حماية املباين الأثرية � ،أو التاريخية .
املــادة ( ) 66
يحظر تركيب تو�صيالت املياه فـي املوقع �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهة
املعنيـ ــة  ،وذلـ ــك بعــد التن�سي ـ ــق مــع اجله ــات املخت�صـ ــة  ،ويح ـظــر ب�شك ــل خ ــا�ص تركيبهـ ــا
فـي الواجهة الأمامية للمباين  ،ويجب �إخفا�ؤها عن املجال الب�صري .
املــادة ( ) 67
يجب �إزالة الأنابيب الزائدة � ،أو �إعادة ا�ستعمالها �أو التخل�ص منها بعد �إجراء �أعمال تركيب
�أنظمة مد �شبكات املياه اجلديدة  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة وموافقة اجلهة
املعنية .
املــادة ( ) 68
ال يجــوز �إجــراء م�شاريــع التطويــر �ســواء ل�شبكـة املياه اجلديدة � ،أو لأعمال تطوير البناء ،
والتي تت�ضمن �إزالة �أجزاء من نظام الأفالج القائم فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
الف�صل الثالث ع�شر
اجلزاءات
املــادة ( ) 69
تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ال تقل عن (� )1000ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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رقـــم )()(11
امللحــق
ﺍاﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭرﻗﻢ
ﺑﻬﮭﻼء
موقعﺍاﻟﺘﺮﺍاﺙث
إحراماتﻣﻮﻗﻊ
ﺣﺮﺍاﻣﺎﺕت
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲفـيﻓﻲبهالء
الرتاث العاملي
ﺑﺸﺄﻥن� ﺇإأن �
ب�ش
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ﺭرﻗﻢ () )(22
ﺍاﻟﻤﻠﺤﻖرقــم
امللحــق
ﺑﺸﺄﻥن ﺣﺪﻭوﺩد ﻣﻮﻗﻊ ﺍاﻟﺘﺮﺍاﺙث ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻬﮭﻼء
ب�ش�أن حدود موقع الرتاث العاملي فـي بهالء
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