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وزارة الإ�سكــان

قــرار وزاري 

رقـم 2015/96

بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/46 

ب�سـ�أن �سوابـط واأ�سـ�ض التعويـ�ض العينـي عـن املمتلكـ�ت املت�أثـرة 

مب�ســروع الطريــق ال�س�حلــي مبح�فظتــي �سمــ�ل وجنــوب الب�طنــة

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 القرار الوزاري رقم 2013/46 ب�ساأن �سوابط واأ�س�ض التعوي�ض العيني عن املمتلكات 

املتاأثرة مب�سروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى 

يعـــدل عنـــوان القـــرار الــوزاري رقم 2013/46 امل�ســار اإليــه ليكــون : "ب�ســاأن �سوابــط واأ�ســ�ض 

التعويـــ�ض عـــن املمتلكـــات املتاأثــرة مب�ســروع الطريــق ال�ساحلــي مبحافظتي �سمال وجنوب 

الباطنة " .

املــ�دة الث�نيــــة 

جتــرى التعديــالت املرفقــة على �سوابــط واأ�س�ض التعوي�ض عن املمتلكات املتاأثرة مب�سروع 

الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة املرفقة بالقرار الوزاري رقم 2013/46 

امل�ســـار اإليـــه ، ويعمـــل بهـــا فــــي �ســـاأن احلـــاالت التــي لــم ي�ســدر بهــا قــرار نهائـي بالتعويـ�ض 

حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
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املــ�دة الث�لـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــ�دة الرابعــة

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

�سـدر فـي : 23 /1436/11هـ 

املـوافـــــق :   7 /  9 /2015م 

                                                                                �سيـف بن حممـد بن �سيـف ال�سبيبـي

                                                                            وزيـــــــــــــــر االإ�سكـــــــــــــــان
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تعديــالت بعــ�ض اأحكــ�م 

�سوابـط واأ�سـ�ض التعويـ�ض عـن املمتلكـ�ت املت�أثـرة 

مب�سـروع الطريـق ال�س�حلـي مبح�فظتـي �سمـ�ل وجنـوب الب�طنـة

ي�ستبدل باملـادة )4( من �سوابط واأ�س�ض التعوي�ض عن املمتلكات املتاأثرة مب�سروع  اأول : 

الطريــــق ال�ساحلي مبحافظتــي �سمـــال وجنــوب الباطنـــة املرفقــة بالقـــرار الــــوزاري 

رقم 2013/46 ، املـواد االآتية :

املـــ�دة ) 4 (

ي�سرف لذوي ال�ساأن تعوي�ض نقدي عن املباين اأو املن�ساآت - غري املخ�س�سة لغر�ض 

ال�سكن - اأو املزروعات ، املقامة على االأر�ض املن�سو�ض عليها فـي املـادة )1( من هذه 

ال�سوابط واالأ�س�ض ، وفقا حلكم املـادة )3( من هذه ال�سوابط واالأ�س�ض . 

املـــ�دة ) 4 مكــررا (

 ، ال�سوابــط واالأ�ســ�ض  املــادة )2( من هذه  البنــد )ج( من  باأحكــام  االإخــالل  مع عــدم 

ي�ســــرف لـــــذوي ال�ســـــاأن تعويـــــ�ض نقــــدي عــن املبانــي اأو املن�ســاآت املقامـة لغــر�ض 

ال�سكــن على االأر�ض املن�سو�ض عليها فـي املـادة )1( من هذه ال�سوابط واالأ�س�ض ، 

وفقا لالآتي :

 اأ - )45٫000( خم�ســــة واأربعــــون األــــف ريــــال عمانــــي عـــــن املنـــــزل املكــــون مــــن )3( 

ثــالث غــرف نــوم اأو اأقــل .

ب - )55٫000( خم�ســة وخم�ســـون األــف ريــال عمانــــي عــــن املنــــزل املكـــون مــن )4( 

اأربــع غــرف نــوم .

ج - )60٫000( �ستـــون األــف ريـــال عمانــي عــن املنــزل املكــون مـــن )5( خمــــ�ض غـــرف 

نـــوم فاأكـثــر .

واإذا كانت قيمة التعوي�ض عن تلك املباين واملن�ساآت املحددة وفقا حلكم املـادة )3( 

من هذه ال�سوابط واالأ�س�ض تزيد على قيمة التعوي�ض املحدد فـي الفقرة ال�سابقة 

من هذه املـادة ، ي�سرف ل�ساحب ال�ساأن قيمة التعوي�ض االأعلى .
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ويجـــوز لـــوزارة االإ�سكـــان بنـــاء علــى طـلــب ذوي ال�ســـاأن التعويـــ�ض عــن تــلك املبــاين 

اأو املن�ساآت مب�سكن بديل وفقا لالإجراءات املعمول بها .

املـــ�دة ) 4 مكــررا 1 (

ي�سرتط ل�سرف التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي املــادة )4 مكررا( من هذه ال�سوابط 

واالأ�س�ض اأال يكــون لـذوي ال�سـاأن منـزل �سالـح لالإقامـة فــي الوالية ذاتها ، املوجود 

وجنوب  �سمال  مبحافظتي  ال�ساحلي  الباطنة  طريق  مب�سروع  املتاأثر  املنزل  فيها 

الباطنة .

املـــ�دة ) 4 مكــررا 2 (

ي�سرتط ل�سرف التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي املـادة )4 مكررا ( من هذه ال�سوابط 

واالأ�س�ض التزام ذوي ال�ساأن باإح�سار االآتي : 

اأ - �سورة من �سند ملكية قطعة االأر�ض التي �سيتم البناء عليها والر�سم امل�ساحي 

اخلا�ض بها .

ب - �سهادة ت�سليم العالئم .

ج - خرائط م�سدقة من البلدية املخت�سة .

د - اإباحة البناء .

هـ - عقد البناء مع املقاول .

و - �سور فوتوغرافية للموقع مبا يفيد البدء فـي التنفيذ .

ث�ني� : حتــذف كلمـــة "العينــــي" الــــواردة فــــي املــــادة )5( مـــن �سوابــــط واأ�ســــــ�ض التعويــــ�ض 

�سمال وجنوب  ال�ساحلــي مبحافظتــي  الطريــق  املتاأثــرة مب�ســروع  املمتلكــات  عــن 

الباطنة املرفقة بالقرار الوزاري رقم 2013/46 .


