
اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/21

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية 

من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بولية ال�سيب مبحافظة م�سقط

�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 الأولـــــى 

اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بولية ال�سيب  يعترب م�سروع 

مبحافظـــة م�سقــــط - املحـــدد فـي املذكـــرة والر�ســـم التخطيـــطي الإجمـالـــي املرفقيــــن - 

من م�سروعات املنفعة العامة .

 املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيـــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر على العقــارات والأرا�سـي الالزمة 

العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا لأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه .

 املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية 

من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�ض بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملوالنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 

املعظم - حفظه اللـه ورعاه - قامت وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه باتخاذ االإجراءات 

الالزمة لتنفيذ م�سروع اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بوالية 

ال�سيب مبحافظة م�سقط بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، ومت االنتهاء من اإعداد الت�ساميم 

التف�سيلية واخلرائط الهند�سية ، ويتم حاليا جتهيز م�ستندات مناق�سة التنفيذ متهيدا 

للطرح خالل الفرتة القادمة .

وي�ستمل امل�سروع االأعمال االآتية :

- اإن�ساء ال�سد الرئي�سي من اخلر�سانة املدكوكة بطول )580( مرتا وارتفاع )65( مرتا ، 

ويحتوي على مفي�س بطول )300( مرت على �سكل مدرجات وعدد )4( اأربعة اأنابيب 

خمتلف  من  املياه  ت�سريف  فـي  للتحكم  خمتلفة  ارتفاعات  على  االإغالق  حمكمة 

امل�ستويات .

ومزود  املدكوكة  االأتربة  من  مرتا   )54( وبارتفاع  مرتا   )590( بطول  جانبي  �سد   -

بقاطع من اخلر�سانة اللدنة .

- عدد )3( ثالثة �سدود احتجازية ترتاوح اأطوالها مابني )22.5 -60( مرتا .

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  اأحكام  وفق 

لهذا  العامة  املنفعة  �سفة  بتقرير  �سلطاين  مر�سوم  ا�ست�سدار  يقت�سي  االأمر  فاإن  لذلك 

امل�سروع .

وزير البلديات االإقليمية وموارد املياه 
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