
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1204(

مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/32

امـة ـة ال ن ـة ا س ريـر  ب

)  G2  مايــة �ســرو اإن�ســا �ســ ا  

ــ س ــة م ا ـ واد عــ مب سانــات  ـي ـر ال ا مــ 

�سلطـا عمـا يـ   ـ قابـو� بـ �س ن

بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 96/101 ، 

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ـــو ات ر�سمنـــا مبـــا 

أولـــــ  ــاد ا ا

( مـــن خماطــــر الفـي�سانــــات فــــي وادي عــــدي   G2 ( يعتبـــر م�ســـروع اإن�ســـاء �ســــد احلمايـــة

طيطــــي االإجمالــــي املرفقـــني   كــــرة  والر�ســـــم الت مبحافظــــة م�سقــــط املحــــدد فــــي امل

مـن م�سروعـات املنفعـة العامـة .

انيــــة ــاد ال ا

ت�سة اال�ستيالء بطريــق التنفـيــ املبا�سر على العقــارات واالأرا�ســي الالزمــة  للجهات امل

للم�سروع  وما عليها من من�سات طبقا الأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

ــــة ال ــاد ال ا
ا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل به من تاري �سدور . ين�سر ه

ـ ــ �سنـــة 1438 ـ   1  مـ  ال ر  سـ
ــــ  25 مـ يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017 ـوا ا

ي  قابو� ب �س
�ســـلطــا عـمـــا 
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ـــــر م

امـة  ـة ال ن ـة ا س ريـر  ب�سـاأ 

)  G2  مايـــة �ســـرو اإن�ســـا �ســـ ا

ــ س ــة م ا ـ واد عــ مب سانــات  ـي ـر ال ا مــ 

فـي اإطار جهود وزارة البلديات االإقليمية وموارد امليا الإقامة امل�ساري ذات املنفعة العامة  

فــاإن الــوزارة ت�سعــى لتنفيــ امل�ســروع امل�ســـار اإليـــه  الأهميتــه فــي توفيـر احلمايـة الالزمـة 

ـا يـــودي  للحد مـن خماطـر الفي�سانات  ووقوع اأ�سـرار على املمتلكات العامة واخلا�سة  

اإ اإهدار مورد اأ�سا�سي من موارد احلياة . 

ويحقــق امل�سـروع االأهـدا االتيـة  

  احلماية من خماطر الفي�سانات .

زون املائي اجلوفـي  وتقليل امليا املفقودة فـي البحر . ية امل   ت

اأ�سحابها  به  وتعوي�س  رة  املتاأ املمتلكات  امل�سروع يتطلب نزع ملكية  ا  تنفي ه اإن  وحي 

وفقا الأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 78/64 ، 

ا امل�سروع . فاإن االأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطا بتقرير املنفعة العامة له

يـا إقليميـة ومـوارد ا يـات ا ل وزيـر ال
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