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مر�ســــوم �ســــلطاين
 رقـــم 2012/73

بتقرير �سفة �ملنفعة �لعامة مل�سروع �إن�ساء منظومة
�حلماية من خماطر �لفي�سانات بوالية �سور - �ملرحلة �لثانية

 ) �سد �لفليج للحماية وتاأهيل جمرى و�دي �لرف�سة (

�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 �آت

�ملــادة �الأولـــــى 
يعتبــر م�ســروع اإن�ســاء منظومــة احلمايــة من خماطـر الفي�سانات بوليــة �سـور - املرحلــة 
املذكرة والر�سم  الفليج للحماية وتاأهيل جمرى وادي الرف�سة( املحدد فـي  الثانية )�سد 

التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .
 �ملــادة �لثانيــــة 

العقـارات والأرا�سـي الالزمـة  املبا�سـر على  التنفيـذ  املخت�سـة ال�ستيـالء بطريـق  للجهــات 
للم�ســروع املذكور وما عليهــا من من�ســاآت طبقــا لأحكــام قانــون نـزع امللكيـة للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه .
 �ملــادة �لثالثـــة 

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

�سـدر فـي :  9  من �سفــــــــر �سنة 1434هـ
�ملـو�فــــق : 23 من دي�سمرب �سنة 2012م

  قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان



اجلريدة الر�سمية العدد )996(

مذكـــرة 
ب�ساأن تقرير �سفة �ملنفعة �لعامة مل�سروع �إن�ساء منظومة

�حلماية من خماطر �لفي�سانات بوالية �سور - �ملرحلة �لثانية
 ) �سد �لفليج للحماية وتاأهيل جمرى و�دي �لرف�سة (

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 
اللـه ورعاه - قامت وزارة النقل والت�سالت باتخاذ الإجراءات الالزمة  املعظم - حفظه 
املرحلة   - بولية �سور  الفي�سانات  اإن�ساء منظومة احلماية من خماطر  لتنفيذ م�سروع 

الثانية ) �سد الفليج للحماية وتاأهيل جمرى وادي الرف�سة ( .
وي�ستمل امل�سروع الأعمال التالية :

ارتفاع  وباأق�سى  مرت   )1100( بطـول  املدكوكـة  الأتربـة  من  الرئي�سـي  ال�سـد  اإن�سـاء   -
)22( مرتا بقاطع راأ�سي من الإ�سفلت / اخلر�سانة اللدنة فـي ج�سم ال�سد .

- مفي�س رئي�سي خر�ساين بطول )140( مرتا وارتفاع )20.4( مرت بواجهة متدرجة 
وبقدرة ت�سريف تبلغ )276( م3 /ث .

ت�سريف   وبقدرة  مرتا   )22( وبارتفاع  مرت   )700( بطول  اجلابيونات  من  مفي�س   -
)1977( م3/ث وهو اأق�سى ت�سريف عند حدوث اأق�سى في�سان حمتمل .

- �سد جانبي بطول )550( مرتا وبارتفاع )8( اأمتار من الأتربة املدكوكة مزود بقاطع 
راأ�سي من الإ�سفلت / اخلر�سانة اللدنة فـي ج�سم ال�سد .

- عدد )4( فتحات للتحكم فـي ت�سريف املياه بقدرة ت�سريف ت�سل اإىل )1000( م3/ث 
فـي حال حدوث اأق�سى في�سان حمتمل .

- تاأهيل وادي الرف�سة من خالل تعميق وتو�سيع جمرى الوادي ابتداء من �سد الفليج 
القائم ومل�سافة )9.12( كم  وبعر�س يرتاوح من )50( مرتا اإىل )200( مرت واأق�سى 

عمق )2( مرت وتزويد القناة بحمايات جانبية ترابية مدكوكة فـي بع�س املواقع .
وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 
 78/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  لأحكام  وفقا 
لذلك فاإن الأمر  يقت�سي ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزير �لبلديات �الإقليمية ومو�رد �ملياه
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