
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1232(

 مر�ســــوم �ســــلطان
ــم 12 2018 ر

مايـة سفـة املنفعـة العامـة مل�سـرو اإن�سـا �سـد ا بتقريـر 
ـة م�سقـ حا يـة العامـرات    6  نطقـة اجلفينـة بو  

�سلطـان عمـان ابـو� بـ �سعيـد   نحـ 
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  

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 بمـــا هــــو ات

ولـــــ ة ا املــا

 )  6  - ب  العامــــرات   بوليــة  اجلفينـــة  مبنطقـــة  احلمايـــــة  �ســــد  اإن�ســــاء  م�ســـــروع  يعتبـــر 

مبحافظـــة م�سقــــــط املحـــــدد فـــي املذكـــــرة  والر�ســــم التخطيطــي الإجمـــايل املرفقيــــن  

مــن م�سروعـــات املنفعــة العامـــة .

انيــــة  ة ال املــا

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر علــى العقارات والأرا�سي الالزمة 

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

ــــة الـ ة ال املــا

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

انية �سنـة 1439هـ ما ال ـ   4  مــ  ســدر  

ـرايــــــــــــــــر �سنـة 2018م ـــــ  20 مــ   املـوا

ابو� ب �سعيد  
�ســـلطــان عـمـــان
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كــــرة  م

مايـة سفـة املنفعـة العامـة مل�سـرو اإن�سـا �سـد ا  ب�سـان تقريـر 

ـة م�سقـ حا يـة العامـرات    6  نطقـة اجلفينـة بو  

ات املنفعة العامة  فـي اإطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه لإقامة امل�ساريع 

فاإن الوزارة ت�سعى لتنفيذ امل�سروع امل�سار اإليه لأهميته فـي توفري احلماية الالزمة للحد 

ا يوؤثــر �سلـبا  مــن خماطـــر الفي�سانـــات ووقــوع اأ�سرار على املمتلكات العامة واخلا�سة 

على احلياة املدنية .

ويحقق امل�سروع الأهداف الآتية 

- احلماية من خماطر الفي�سانات .

- تغذية املخزون املائي اجلوفـي  وتقليل املياه املفقودة فـي البحر .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأرا�سي املتاأثرة به  وتعوي�س 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  امللكيــة للمنفعة  نــزع  اأ�سحابهــا وفقـــا لأحكــام قانـــون 

رقــم 78/64  فــاإن الأمر يتطلــب ا�ست�ســدار مر�ســـوم �سلطانــي بتقرير �سفة املنفعة العامة 

لهذا امل�سروع .

ليمية وموار امليا إ لديات ا وزير ال
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