
اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/8

بتقريــر �سفــة املنفعــة العامــة مل�ســروع تاأهيــل وتطوير 

موقـع ح�ســن �سلـوت الأثري بوليــة بهــالء واملنطقــة املحيطـة بــه

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 الأولـــــى 

يعترب م�سروع تاأهيل وتطوير موقع ح�سن �سلوت الأثري بولية بهالء ، واملنطقة املحيطة 

به املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر علــى العقــارات والأرا�ســي الالزمــة 

للم�سروع ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادةالثالـثــــة

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

�سـدر فـي : 30 مـن ربيــع الثانـي �سنة 1437هـ 

املـوافــــق :   9  مـن فربايـــــــــــــر �سنة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 



اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

مذكـــرة

ب�ســاأن تقريــر �سفــة املنفعــة العامــة مل�ســروع تاأهيــل وتطويـر 

موقـع ح�سـن �سلـوت الأثـري بوليـة بهـالء واملنطقـة املحيطـة بـه

تبــرز اأهميـــة ح�ســـن �سلــوت الأثــري كونـــه ميثل بداية للتاريخ العربي فـي �سلطنة عمان ، 

اإن اآثار هذا احل�سن هي امتداد لتاريخ عريق ت�سرق معامله فـي معظم وادي بهالء مبحافظة 

الداخلية ، حيث اأكدت املكت�سفات وامل�سوحات الأثرية التي قامت بها  العديد من البعثات 

الأثرية اأن تاريخ هذا املوقع يعود اإىل فرتة الع�سر الربونزي .

وانطالقا من الأهمية التاريخية والقيمة الأثرية التي يتميز بها ح�سن �سلوت الأثري ، 

وفـي اإطار الهتمام ال�سامي ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظم - حفظه الـلـه 

ورعاه - بالرتاث الأثري من خالل املحافظة عليه ، وا�ستدامته ، وتر�سيخ قيمه احل�سارية 

التاريخية والأثرية التي يتميز بها ح�سن  اإبراز الأهمية  ، بهدف  والجتماعية والعلمية 

�سلــوت عبـــر التاريخ ، وذلك �سمن منظومة اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية الرامية 

اإىل دعم اخل�سائ�ص الطبيعية والثقافية للمواقع الأثرية فـي ال�سلطنة .

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

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

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

وزيــــر ديــــوان البــــالط ال�سلطانـــي 
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