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مر�ســــو �ســــلطان
ــم 2018/4 ر

امـة ـة ال سفــة المنف بتقـريـر 
سانات  ر الفـي ا ومة الحماية م م لم�سرو من

ة م�سق ية ال�سي بمحا فني  jif 7  بو عل وا ال

�سلطـان عمـان يـد   ابـو� بـ �س نحـ 

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

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

سلحة العامة . وبناء على ما تقت�سي امل

ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات
ولـــــ ة ا املــا

 )  jif 7 ( يعترب م�سروع منظومة احلماية من خماطر الفـي�سانـات علـــى وادي اجلفنيـــن

ما  طيطــي اال ـــر والر�ســـم الت بواليـــة ال�سيـــب مبحافظة م�سقـــط - املحدد فـي املذ

املرفقــ - من م�ساريع املنفعة العامة .

انيــــة  ة ال املــا

مـــة  ســـي ال ســر عــلى العـــقـــارات واالأرا ا ء بطريق التنفـيذ امل سة اال�ستيــ ت ات امل لل

كـــام قانـــو نـــزع امللكيــــة للمنفعــــة العامــــة  قــــا الأ ـــا من من�ســــات ط للم�ســروع  وما علي

امل�ســـار اليـــ .

ــــة  الـ ة ال املــا

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريد الر�سمية  ويعمل ب من تاري �سدور .

هـ انــ �سنــة 9 ـ    م ربيــ ال سـدر 
ــــ       م ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018 املـوا

يد ابو� ب �س  
�ســـلطان عـمـــان
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ـــــــرة م

امــة  ة ال سفــــة املنف ب�ســان تقريــر 

سانـــات  ــر الفـي ا مايــة م  ومــةا مل�ســرو من

ــة م�سقـــ يـــة ال�سيــ بمحا فنيــ  jif 7  بو علــ وا ال

ات املنفعة العامة   لديات االقليمية وموارد امليا القامة امل�ساريع  ار ال ود و فـي اطار 

الـــي   امل�ســـار  امل�ســـروع  ا ت�سعى لتنفـيـــذ  سة بان�ساء ال�سدود فان ار خمت اأ الو ار  وباعت

ســـرار  مـــة للــحد مــن خماطـــر الفـي�سانـــات  ووقـــوع اأ الأهميت فـي توفــــ احلمايـــة ال

ذل الــحد من اهدار ميا االأمطـــار التــي تعد املورد  ا�سة  و على املمتلكات العامــة وا

االأ�سا�سي للميا اجلوفـية فـي ال�سلطنة .

قيق االتي   د امل�سروع ا  وي

- احلد من خماطر فـي�سانات االأودية .

حر . ي اجلوفـي  وتقليل امليا املفقود فـي ال زو املا ذية امل - ت

ر ب  وتعوي�  سي املتاأ ي ا تنفـيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية العقارات واالأرا و

سادر باملر�سوم ال�سلطا  نــزع امللكيــة للمنفعــة العامـة ال كــام قانــو  ــا وفقــا الأ اأ�سحاب

العامة  املنفعة  بتقرير �سفة  �سلطا  سدار مر�سوم  ا�ست االأمر يتطلب  فا  رقم 78/64  

ذا امل�سروع . ل

ليميـة ومـوار امليـا لديـات ا وزيـر ال
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