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اجلريدة الر�سمية العدد )903(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/6    

 بتقرير �سفة �ملنفعة �لعامة مل�سروع �إعادة تخطيط 

و�إز�لة �ملبانـــى �مل�سوهــــة للمنظر �لعام مبدينــــة �ساللــــــة 

�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 �آت

العام  امل�سوهة للمنظر  املبانى  واإزالة  اإعــادة تخطيط  يعتبــر م�ســروع  �ملــادة �لأولـــــى : 

مبدينــة �ساللــة املحــدد فى املذكــرة والر�ســم التخطيطــى الإجمالــى 

املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

�ملــادة �لثـانيـــة : للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�سـر على العقارات 

والأرا�سـى الالزمــة للم�ســروع وما عليهــا من من�ســاآت طبقــا لأحكــام 

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

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

�سـدر فى : 27 من حمرم  �سنة 1431هـ

�ملـو�فـــق : 13 من ينايــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مـــذكـــــرة 

 بــ�ســـاأن تقــريـــر �سفـــة �ملنفعـــة �لعامـــة ملــ�ســروع 

�إعادة تخطيط و�إز�لة �ملبانى �مل�سوهة للمنظر �لعام مبدينة �ساللة 

انطالقا من التوجهات الوطنية الهادفة اإىل تنمية وتطوير كافة مدن ومناطق ال�سلطنة 

املبانى  واإزالة  القدمية  الأحياء  تخطيط  باإعادة  احل�سرية  البيئة  وحت�سني  تطوير  واإىل 

امل�سوهة للمنظر العام مع توفري املرافق احليوية الالزمة من الطرق املزدوجة ومواقف 

العليا  للجنة  العامة  الأمانة  بني  التعاون  خالل  ومن   ، املفتوحة  وال�ساحات  ال�سيارات 

�ساللــة  مبديـنــة  الداخليـة  الطــرق  م�ساريـع  لتنفيــذ  ظفــار  وبلديــة  الــمدن  لتخطيــط 

اآخر  اإىل وجود عدد  بالإ�سافة  لل�سقوط  والآيلة  املهجورة  املبانى  تالحظ وجود عدد من 

تتداخل مع اإحرامات ال�سوارع التى تخ�سع لأعمال التطوير ، الأمر الذى ا�ستوجب اإجراء 

درا�سة اأولية مل�سح وح�سر هذه املن�ساآت وقد خل�ست هذه الدرا�سة بالتو�سية ب�سرورة القيام 

بالأعمال التالية :

1 - اإزالة املبانى امل�سوهة للمنظر العام املتاأثرة مبخططات التطوير وازدواجيات الطرق .

2 - اإعادة تخطيط املناطق املتاأثرة وتطويرها وحت�سينها وفقا ملقوماتها الطبيعية املميزة .

3 - اإزالة املبانى املتداخلة مع اإحرامات ال�سوارع �سمن م�ساريع ازدواجيات الطرق للتخفيف 

من الختناقات املرورية احلالية وامل�ستقبلية وخا�سة اأثناء ف�سل اخلريف .

4 - جتميـــل وحت�سيــن البيئــة العمرانيــة لتن�سيـط احلركــة ال�سياحيــة والتجاريــة فــى تلــك 

املناطق .

ولتنفيذ هذه الأعمال فاإن الأمر ي�ستوجب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة املنفعة 

العامة للم�سروع ومتكني اجلهات املنفذة من نزع امللكية وتعوي�ض اأ�سحاب املمتلكات وفقا 

لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 وذلك للمناطق 

امل�سمولة بالدرا�سة ح�سب املخطط املرفق .

وزيـــــــــــر �لقت�ســـــــــاد �لوطنـــــــى 

رئي�س �للجنة �لعليا لتخطيط �ملدن



اجلريدة الر�سمية العدد )903(

- 2 -


