
اجلريدة الر�سمية العدد )1031(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/52

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة 

مل�سـروع بنـاء وحـدات �سكنيـة بواليـة لـوى

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعتبـر م�سروع بناء وحــدات �سكنية بولية لـــوى - املحــدد فـي املذكرة والر�ســم التخطيطــي 

الإجمايل املرفقني - من م�سروعات املنفعة العامة . 

املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريق التنفيــذ املبا�ســر على العقـــارات والأرا�ســـي الالزمــــة 

للم�سروع املذكــور وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكــام قانـون نزع امللكية للمنفعــة العامــة 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 17 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 22 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مذكـــــرة

بتقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع بنـاء وحـدات �سكنيـة بواليـة لــوى

يعترب م�ســروع بنـــاء وحــدات �سكنية بوليــة لــوى املحــدد باخلريطــة املرفقــة مــن امل�ساريـــع 

احليوية الهامة ، حيث ي�سهم هذا امل�سروع فـي حتقيق الأهداف الآتية :

ا�ستحداث خمطط �سكني بديل لنقل املنازل املجاورة مليناء �سحار ال�سناعي .  -

بناء الوحدات ال�سكنية البديلة .  -

�سكنية  مدينة  لإن�ساء  للمخطط  الالزمة  الأ�سا�سية  البنية  خدمات  كافة  تو�سيل   -

احلياة  متطلبات  وكل  والت�سالت  واملياه  والكهرباء  الطرق  ذلك  فـي  مبا  حديثة 

الع�سريـــة من مـــدار�س واأ�ســـواق ومراكــز �سحيــة وم�ساجــد وجمالـ�س عامـة و�ســرف 

�سحي .

تنفيــذ احلمايـــات الالزمـــة للمخطـــط ال�سكني مبا ي�سمن الت�سريف الآمــن مليـــاه   -

الأودية .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 

 ،  78/64 وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيـــــــر االإ�سكــــان
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