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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/44

برفـع �سفـة املنفعـة العامـة عن بع�ض املخططـات الواقعـة 

�سمن خمطط هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/85 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير مدينة 

الدقم باملنطقة الو�سطى ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

ترفع �سفة املنفعة العامة عن املخططات الواقعة �سمن خمطط هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�سة بالدقم واملحددة فـي املذكرة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

يعدل موقع وحدود املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم وفق الر�سم التخطيطي املرفق .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 22 من �ســــــــــوال �سنة 1435هـ

 قابو�ض بن �سعيداملـوافــــق : 19 من اأغ�سطــ�ض �سنة 2014م

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــــرة

ب�ساأن رفع �سفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة 

�سمـن خمطـط هيئـة املنطقـة االقت�سادية اخلا�سة بالدقـم

ياأتي رفع �سفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة �سمن خمطط هيئة املنطقة 

�سندات ملكية  الذين �سدرت لهم  املواطنني  اأو�ساع  لت�سوية  بالدقم  القت�سادية اخلا�سة 

فيها ، اأو تعوي�سهم باأرا�ض بديلة ، واملخططات هي :

خمطط مرتفعات املطار . -

املخططان رقما )13 ، 15( جنوب امل�ست�سفى بقرية �ساي . -

املخطط ال�سكني التجاري رقم )53( . -

املخططات ال�سكنية بالأرقام )54 ، 55 ، 56 ، 60( . -

خمطط ال�سناعات اخلفيفة رقم )61( . -

)15( خم�سة ع�سر كيلو مرتا مربعا من ذات املخطط ، وذلك وفق الر�سم التخطيطي  -

املرفق .

وتقت�سي ت�سوية اأو�ساع املواطنني الذين �سدرت لهم �سندات ملكية فـي املخططات املبينة ، 

اأو تعوي�سهـــــم بـــــاأرا�ض بديلــــة ، ا�ست�ســـــدار مر�ســــوم �سلطانـــي برفـــع �سفــة املنفعـــة العامــــة 

عن تلك املخططات .

رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة 

االقت�ساديــة اخلا�ســـــة بالدقـــم 
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