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مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2015/4

بتقريــر �سفــة املنفعــة العامــة

 مل�سروع تطوير ميناء ال�سيد البحري فـي والية دبا مبحافظة م�سندم 

�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 االأولـــــى

يعتبــر م�ســـروع تطويـــر مينــــاء ال�سيــــد البحـــري فـي وليــــة دبــــا مبحافظـــة م�سنــــدم املحــــدد 

فـي املذكـرة والر�ســم التخطيطـي الإجمالــي املرفقيــن ، مــن م�سروعــات املنفعــة العامــة .

املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريــق التنفيـــذ املبا�ســر علــى العقـــارات والأرا�ســي الالزمـــة 

للم�ســروع ، ومـا عليهــا من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامـة امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 30 من ربيـع االأول �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 21 من ينايــــــــــــر  �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــرة 

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع

 تطويـر مينـاء ال�سيـد البحـري فـي واليـة دبـا مبحافظـة م�سنـدم

يهــدف م�ســروع تطويــر مينــاء ال�سيــد البحــري فـي وليــة دبــا مبحافظــة م�سنــدم اإىل توفيــر 

البنيــــة التحتيــــة الالزمـــة لتطويـــر قطــــاع ال�سيــــد البحــــري فـــي الوليــــة ب�سكـــل خــــا�ص ، 

وفـي حمافظة م�سندم ب�سكل عام مبا ي�سهم ب�سكــل فاعــل فــي تنميــة املنطقـــة اقت�ساديـــا .

تــم ت�سميــم املينــاء ليكــون متعــدد الأغــرا�ص خلدمــة قطاعــات اقت�ساديــة مهمــة ، منهــا قطــاع 

ال�سياحة ، وقطاع النقل البحري والعبارات ، وكذلك ل�ستخدامات اجلهات الأمنية متمثلة 

اإىل زيادة  امليناء �سوف توؤدي  اأن تو�سعة  ، كما  ال�سلطانية  ال�سواحل ب�سرطة عمان  فـي خفر 

الأن�سطة القت�سادية املرتبطة بال�سناعات ال�سمكية ، مثل اإقامة وحدات لت�سنيع الأ�سماك 

وتغليفهــا ، وم�سنــع للثلــج وور�ص ل�سيانــة ال�سفــن ومعــدات ال�سيــد ، حيـث تتمتـع املحافظـة 

بوجود ثروة �سمكية وافرة ، واأ�سناف جتارية مرغوبة فـي ال�سوق املحلي ، و�ساحلة للت�سدير 

بعد ت�سنيعها ، وكذلك توفري فر�ص العمل لأبناء ولية دبا واملناطق املجاورة من امل�ستغلني 

بحرفة �سيد الأ�سماك والأن�سطة املرتبطة بقطاع ال�سيد ، وكذلك للعاملني بقطاع ال�سياحة 

م�ستنــدات  واإعــداد   ، الت�سميــم  اأعمــال  باإنهــاء  الوزارة  قامـت  وقد   ، البحري  النقل  وقطاع 

املناق�سة اخلا�سة بامل�سروع .

ويت�سمن امل�سروع ما ياأتي :

1 - الأعمال البحرية :

- كا�ســــران لالأمـــواج بطــول )2000( األفــي متــر ، مـع حــو�ص للمينــاء بعمــق ي�ســل 

لـ )10( ع�سرة اأمتار من اأدنى م�ستــوى للجــزر ، مع تزويـــد الكا�سريــن باإ�ساءات 

مالحية عند املدخل .
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 2 - اأعمال البنية الأ�سا�سية :

- اأعمال ر�سف طريق داخلي ، وطريق مو�سل للميناء .

- اأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية .

- اأعمال تو�سيل �سبكة املياه .

- اأعمال ت�سريف مياه الأمطار .

- تخطيط الأرا�سي لغر�ص ال�ستثمار .

3 - ت�سهيالت لل�سيادين :

- مر�سى ثابت بطول )60( �ستني مرتا لقوارب ال�سيد مزود باأماكن لربط القوارب .

- �ساطئ لر�سو القوارب ال�سغرية بطول )190( مائة وت�سعني مرتا .

- عدد )2( اثنني من املرا�سي العائمة بطول اإجمايل )70( �سبعني مرتا .

- مزلق لإنزال واإخراج القوارب .

- مبنى مركز التنمية ال�سمكية ، واإدارة امليناء .

- م�سنع ثلج .

- م�سنع جتهيز وتغليف الأ�سماك .

- حمطة وقود .

- ور�سة بحرية .

- حمالت لبيع اأدوات ال�سيد .

- مقاه ومطاعم .

- �سوق لالأ�سماك .

- مظالت لل�سيادين .

- دورات مياه .
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4 -  ت�سهيالت �سرطة عمان ال�سلطانية ) خفر ال�سواحل ( :

- مر�سى ثابت بطول )100( مائة مرت .

- عدد )1( واحد مر�سى عائم بطول )35( خم�سة وثالثني مرتا .

- ا�ست�ســالح م�ساحــات ملبانــي اخلدمــات ل�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة مب�ساحــة تقــدر 

بـ )7000( �سبعة اآلف مرت مربع .

5 - ت�سهيالت العبارات ال�سريعة :

- مر�سى ثابت بطول )80( ثمانني مرتا .

- ا�ست�ســالح م�ساحــات ملبانــي امل�سافريــن مب�ساحــة تقــدر بـ )5500( خم�ســة اآلف 

وخم�سمائة مرت مربع .

6 - ت�سهيالت قطاع ال�سياحة :

- مر�سى ثابت بطول )295( مائتني وخم�سة وت�سعني مرتا .

- مرا�ص عائمة بطول اإجمايل ي�سل لـ )300( ثالثمائة مرت .

7 - ت�سهيالت قطاع التجارة والنقل :

- مر�سى ثابت بطول )170( مائة و�سبعني مرتا .

- ا�ست�ســـالح م�ساحــات للمبانــــي واملن�ســــاآت التجاريــــة مب�ساحــــة تقـــدر بـ )4700( 

اأربعة اآلف و�سبعمائة مرت مربع .

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

 ,  78/64 وفقــا لأحكـــام قانــون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

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

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
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