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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2013/45
ب�ضوابط �صرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي
للأ�سر املركبة املت�أثرة م�ساكنهم مب�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتـي �شمــال وجنــوب الباطنـــة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن (امللغاة) رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد �أ�س�س
تثمني الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن (امللغاة) رقم  2009/3ب�ش�أن حتديد �آلية
التعوي�ض عن املمتلكات املت�أثرة مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة ،
و�إىل موافقة جمل�س الــوزراء بجل�ستــه رقــم  2013/7املنعقدة بتاريخ  7جمادى الأوىل 1434هـ
املوافق  19مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�صرف ملالك �أو مالك امل�سكن املت�أثر مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة والذي تقطنه �أ�سرة مركبة تعوي�ضا �إ�ضافيا مقداره خم�سة وثالثني �ألف ريال
عماين .
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املــادة الثانيـــــة
فـي تطبيق هذا القرار  ،تعد �أ�سرة مركبة كل �أ�سرة تتكون من �أ�سرتني �أو �أكرث تربط بني
�أربابها من الذكور �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية  ،وكانت فـي الثالث من يناير 2005م
 تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6امل�شار �إليه  -تقيم فعليا فـي م�سكن ت�أثرمب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة  ،وكان امل�سكن مملوكا لهم ،
�أو لأحدهم .
املــادة الثالثـــــة
يكون �صرف التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي املـادة الأوىل من هذا القرار بناء على طلب يقدم
من مالك �أو مالك امل�سكن املت�أثر �أو من ميثلهم قانونا �إىل وزارة الإ�سكان على اال�ستمارة
املعدة لهذا الغر�ض .
وال يجوز �صرف التعوي�ض املذكور �إال بعد �إخالء امل�سكن املت�أثر كليا وت�سليمه للجهة املخت�صة
و �سداد فواتري ا�ستهالك املاء والكهرباء وغريها حتى تاريخ الإخالء وتقدمي ما يفيد ذلك
لل ــوزارة  ،بالإ�ضاف ــة �إلــى تقديــم تعهــد مكت ــوب بعــدم الرجــوع على الدول ــة بـ ـ�أي مطالب ــات
فـي هذا اخل�صو�ص .
املــادة الرابعـــــة
على املخت�صني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�صه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  18 :من جمادى الثانية 1434هـ
املوافــــــــق  29 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
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