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اجلريدة الر�سمية العدد )903(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/5    

 بتــقــريــر �ســفــــة املنفـعــــة الــعـامـــة

 مل�سروع اإزالة واإعادة تخطيط مدينة روي مبحافظة م�سقط

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  يعتبــر م�ســروع اإزالــة واإعــادة تخطيــط مدينــة روي مبحافظـة م�سقط 

املحـــــدد فــــى املــــذكــــــرة والـــر�ســــــم التخطــيــــطــى الإجمـــالـــى املـرفـــقـــني 

من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثـانيـــة : للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�سر على العقـارات 

لأحكام  طبقا  من�ساآت  من  عليها  وما  للم�سروع  الالزمة  والأرا�سى 

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 27 من حمرم  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 13 من ينايــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مـــذكـــــرة 

 ب�ســـاأن تقـــريـــر �ســـفـــة املنفـعـــة الــعــامـــة 

مل�سروع اإزالة واإعادة تخطيط مدينة روي مبحافظة م�سقط

فى اطار تطوير وحت�سني البيئة العمرانية مبدينة روي مبحافظة م�سقط ، فاإن الأمانة 

الــعـامــة للجـــنـــة العلـــيــــا لتـــخــطــيــــط املـــدن بالتــعــاون مــع وزارة الإ�ســكـــان ووزارة املـــالــيــة 

وبلديــة م�سقـــط ترغـــب فى اإزالـــة واإعـــادة تخطيـــط وجتميـــل املديـــنــة ، ويعــد هـــذا امل�ســـروع 

من امل�سروعات احليوية التى ت�ساهم فى حتقيق الأهداف التالية :

1 - اإزالة البنايات ال�سكنية القدمية .

2 - اإعادة تخطيط وجتميل وحت�سني البيئة العمرانية باملدينة .

3 - التغلب على ع�سوائية املكان باإعادة التوزيع والتخطيط احل�سرى .

4 - اإعادة ت�سميم البنية التحتية لتتالءم ومتطلبات الع�سر .

وبناء على قرار جمل�س الوزراء املوقر فى جل�سته رقم 2009/20 املنعقدة بتاريخ 22 جمادى 

جمل�س  قبل  من  املكلفة  اللجنة  بقيام  والقا�سى  2009م  يونيو   16 املوافق  1430هـ  الآخر 

لتخطيط  العليا  للجنة  العامة  الأمانة  برئا�سة   2009/10 رقم  جل�سته  فى  املوقر  الوزراء 

املدن وع�سوية ممثلني عن كل من ) وزارة الإ�سكان ، وزارة املالية ، بلدية م�سقط ( باإعداد 

مقرتحات للتعوي�س عن ال�سقق فى البنايات ال�سكنية فى مدينة روي على اأ�س�س م�ساحة 

ال�سقة وو�سعيتها وعدد الغرف فيها وتفوي�س وزارة املالية فى اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتعوي�س تبعا لذلك .

ال�سقق  كافة  ح�سر  مت  فقد  امل�سرتك  العمل  فريق  به  قام  الذى  امليدانى  للح�سر  وطبقا 

وحتديد م�ساحتها وو�سعيتها وعدد الغرف فى كل منها .

وعليه فاإن الأمر ي�ستوجب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة املنفعة العامة للم�سروع 

ومتكني اجلهات املنفذة من نزع امللكية وتعوي�س اأ�سحاب املمتلكات وفقا لقانون نزع امللكية 

النهائية  78/64 وذلك طبقا للك�سوفات  ال�سلطانى رقم  العامة ال�سادر باملر�سوم  للمنفعة 

والر�سم التخطيطى للمدينة امل�سمولة بالدرا�سة .

وزيـــــــــــر القت�ســـــــــاد الوطنـــــــى 

رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن
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