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وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2013/45 

ب�ضوابط �ضرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي 

للأ�ضر املركبة املتاأثرة م�ضاكنهم مب�ضروع الطريق ال�ضاحلي 

مبحافظتـي �ضمــال وجنــوب الباطنـــة

ا�ستنادا اإىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/6 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع الطريق ال�ساحلي 

مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ض االخت�سا�سات ،

واإىل قرار رئي�ض اللجنة العليا لتخطيط املدن )امللغاة( رقم 2009/2 ب�ساأن حتديد اأ�س�ض 

تثمني االأرا�سي واملن�ساآت واملحا�سيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،

اآلية  ب�ساأن حتديد   2009/3 رقم  )امللغاة(  املدن  العليا لتخطيط  اللجنة  رئي�ض  واإىل قرار 

وجنوب  �سمال  مبحافظتي  ال�ساحلي  الطريق  مب�سروع  املتاأثرة  املمتلكات  عن  التعوي�ض 

الباطنة ، 

واإىل موافقة جمل�ض الــوزراء بجل�ستــه رقــم 2013/7 املنعقدة بتاريخ 7 جمادى االأوىل 1434هـ 

املوافق 19 مار�ض 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سرف ملالك اأو مالك امل�سكن املتاأثر مب�سروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �سمال وجنوب 

ريال  األف  وثالثني  اإ�سافيا مقداره خم�سة  تعوي�سا  اأ�سرة مركبة  تقطنه  والذي  الباطنة 

عماين .
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املــادة الثانيـــــة

فـي تطبيق هذا القرار ، تعد اأ�سرة مركبة كل اأ�سرة تتكون من اأ�سرتني اأو اأكرث تربط بني 

اأربابها من الذكور �سلة قرابة حتى الدرجة الثانية ، وكانت فـي الثالث من يناير 2005م 

- تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/6 امل�سار اإليه - تقيم فعليا فـي م�سكن تاأثر 

مب�سروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة ، وكان امل�سكن مملوكا لهم ، 

اأو الأحدهم .

املــادة الثالثـــــة

يكون �سرف التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي املـادة االأوىل من هذا القرار بناء على طلب يقدم 

من مالك اأو مالك امل�سكن املتاأثر اأو من ميثلهم قانونا اإىل وزارة االإ�سكان على اال�ستمارة 

املعدة لهذا الغر�ض .

وال يجوز �سرف التعوي�ض املذكور اإال بعد اإخالء امل�سكن املتاأثر كليا وت�سليمه للجهة املخت�سة 

و �سداد فواتري ا�ستهالك املاء والكهرباء وغريها حتى تاريخ االإخالء وتقدمي ما يفيد ذلك 

للـــوزارة ، باالإ�سافـــة اإلــى تقديــم تعهــد مكتـــوب بعــدم الرجــوع على الدولـــة بـــاأي مطالبـــات 

فـي هذا اخل�سو�ض .

املــادة الرابعـــــة

على املخت�سني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�سه .

املــادة اخلام�ضــة

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

�ضـــدر فـي : 18 من جمادى الثانية 1434هـ

املوافــــــــق : 29 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

�ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي 

                                                                                     وزيــــــــــــــــــــر االإ�سكـــــــــــــــــــــان
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 قــرار وزاري

رقـم 2013/46

ب�ضاأن �ضوابط واأ�ض�ض التعوي�ض العيني عن املمتلكات املتاأثرة

مب�ضـروع الطريـق ال�ضاحلـي مبحافظتـي �ضمـال وجنـوب الباطنـة

ا�ستنادا اإىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/6 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع الطريق ال�ساحلي 

مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ض االخت�سا�سات ،

واإىل قرار رئي�ض اللجنة العليا لتخطيط املدن )امللغاة( رقم 2009/2 ب�ساأن حتديد اأ�س�ض 

تثمني االأرا�سي واملن�ساآت واملحا�سيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،

واإىل قرار رئي�ض اللجنـة العليـا لتخطيـط املــدن )امللغاة( رقم 2009/3 ب�سـاأن حتديـد اآلية 

التعويـــ�ض عــن املمتلكـــات املتاأثــرة مب�سـروع الطريــق ال�ساحلـي مبحافظتي �سمــال وجنــوب 

الباطنة ، 

واإىل موافقة جمل�ض الوزراء بجل�سته رقم 2013/7 املنعقدة بتاريخ 7 جمادى االأوىل 1434هـ 

املوافق 19 مار�ض 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن التعوي�ض العيني عن املمتلكات املتاأثرة مب�سروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي 

اأو جزئيا بالن�سبة   ، الباطنة فيما يت�سل باحلاالت التي مل يبت فيها كليا  �سمال وجنوب 

للجزء املتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بال�سوابط واالأ�س�ض املرفقة .
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املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار وال�سوابط واالأ�س�ض املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالـثــــة

على املخت�سني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�سه .

املــادة الرابعــــة

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

�ضـــدر فـي : 18 من جمادى الثانية 1434هـ

املوافــــــــق : 29 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

�ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي 

                                                                                     وزيــــــــــــــــــــر االإ�سكـــــــــــــــــــــان 
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�ضوابط واأ�ض�ض التعوي�ض العيني عن املمتلكات املتاأثرة

مب�ضروع الطريق ال�ضاحلي مبحافظتي �ضمال وجنوب الباطنة

املـــادة ) 1 (

يكون التعوي�ض عن كافة االأرا�سي املتاأثرة مب�سروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �سمال 

وجنوب الباطنة عينا باأرا�ض اأخرى وفقا لل�سوابط واالأ�س�ض االآتية :

اأن تكون اأرا�سي التعوي�سات فـي ذات الوالية الواقع بها االأر�ض املتاأثرة بامل�سروع . اأ - 

اأن تكون اأرا�سي التعوي�سات واقعة �سمن املخططات املعتمدة لهذا الغر�ض . ب - 

اأن تكون اأرا�سي التعوي�سات لها ذات ا�ستعمال االأرا�سي املتاأثرة بامل�سروع ، با�ستثناء  ج - 

ا�ستعمال  ذات  باأرا�ض  عنها  التعوي�ض  فيكون  الزراعي  اال�ستعمال  ذات  االأرا�سي 

�سكني .

ت�سرف ن�سبـة من التعويــ�ض العيني ترتاوح من ) 10% ( اإىل ) 20% ( من م�ساحة  د - 

�سياحية  الأغرا�ض  كانت  فاإذا   ، تخطيطها  بعد  ذاتها  االأر�ض  فـي  املتاأثرة  االأر�ض 

وكانت االأر�ض املتاأثرة تزيد م�ساحتها على )3000م2 ( ، فان ن�سبة التعوي�ض منها 

ترتاوح من ) 30% ( اإىل )%70 ( .

 وال ي�ســري هــــذا البنــد علــى مــن تاأثــرت اأرا�سيهــم بامل�ســروع جزئيـــا .

املـــادة ) 2 (

تقدر قيمة التعوي�ض العيني وفقا لل�سوابط واالأ�س�ض االآتية :

اإذا كـــان التعويـــ�ض من االأرا�ســي املح�ســورة بني البحــر و�سـارع ال�سلطــان قابــو�ض  اأ - 

) بيـت الربكــة - دوار العقــر ( ، ي�ســرف التعويـــ�ض بواقـــع متـــر مقابـــل كـــل متــــر 

من االأر�ض املتاأثرة .

اإذا كان التعوي�ض من االأرا�سي الواقعة جنوب �سارع ال�سلطان قابو�ض ) بيت الربكة  ب - 

- دوار العقر ( ، ي�سرف التعوي�ض بواقع مرتين مقابل كل مرت من االأر�ض املتاأثرة .
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فـي جميـــع االأحـــوال يكـــون التعويــ�ض عن االأرا�ســي الزراعيــة بواقــع متـــر مقابـــل  ج - 

كل مرت ، وا�ستثناء من حكم هذا البند ، والبند ) ج ( من املـادة ال�سابقة ، يجوز 

�سـرف تعويـ�ض نقـدي عن هذا النوع من االأرا�سـي بنـاء علـى طلـب ذوي ال�ســاأن ، 

وتقدر قيمته وفقا لالأ�س�ض املعتمدة للتثمني .

املـــادة ) 3 (

اإىل جلنة  ال�ساأن  ذوي  اأوراق  للتعوي�سات حتال  املخ�س�سة  االأرا�سي  كفاية  فـي حالة عدم 

اجلهات  من  غريها  اأو  املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  بوزارة  املمتلكات  وتثمني  ح�سر 

املخت�سة - بح�سب االأحوال - ل�سرف تعوي�ض نقدي لهم وفقا لالأ�س�ض املعتمدة للتثمني .

املـــادة ) 4 (

املـادة )1( من هذه ال�سوابط واالأ�س�ض مقام عليها  املن�سو�ض عليها فـي  اإذا كانت االأر�ض 

ال�ساأن عن تلك  ، يعو�ض ذوو  اأو مزروعات  اأيا كان الغر�ض املخ�س�سة له  اأو من�ساآت  مبان 

املباين اأو املن�ساأت اأو املزروعات وفقا حلكم املـادة )3( من هذه ال�سوابط واالأ�س�ض ، فاإذا كانت 

اأو املن�ساآت خم�س�سة الأغرا�ض �سكنية ، يجوز لوزارة االإ�سكان بناء على طلب ذوي  املباين 

ال�ساأن التعوي�ض عنها مب�سكن بديل وفقا لالإجراءات املعمول بها .

املـــادة ) 5 (

لـذوي ال�ساأن التظلم من قرار التعوي�ض العيني لوزير االإ�سكــــان خالل )60( �ستني يومــــا 

من تاريخ اإخطارهم كتابة به ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه ، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فيه قرارا بالرف�ض .


