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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/4
بتقريــر �صفــة املنفعــة العامــة
مل�شروع تطوير ميناء ال�صيد البحري فـي والية دبا مبحافظة م�سندم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبــر م�ش ــروع تطوي ــر مينـ ــاء ال�صيـ ــد البح ــري فـي واليـ ــة دبـ ــا مبحافظ ــة م�سنـ ــدم املحـ ــدد
فـي املذكـرة والر�ســم التخطيطـي الإجمالــي املرفقيــن  ،مــن م�شروعــات املنفعــة العامــة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطريــق التنفي ــذ املبا�شــر علــى العق ــارات والأرا�ضــي الالزم ــة
للم�شــروع  ،ومـا عليهــا من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامـة امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيـع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  21 :من ينايــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة مل�شـروع
تطويـر مينـاء ال�صيـد البحـري فـي واليـة دبـا مبحافظـة م�سنـدم
يهــدف م�شــروع تطويــر مينــاء ال�صيــد البحــري فـي واليــة دبــا مبحافظــة م�سنــدم �إىل توفيــر
البنيـ ــة التحتيـ ــة الالزم ــة لتطوي ــر قطـ ــاع ال�صيـ ــد البحـ ــري ف ــي الواليـ ــة ب�شك ــل خـ ــا�ص ،
وفـي حمافظة م�سندم ب�شكل عام مبا ي�سهم ب�شكــل فاعــل فــي تنميــة املنطق ــة اقت�صادي ــا .
تــم ت�صميــم املينــاء ليكــون متعــدد الأغــرا�ض خلدمــة قطاعــات اقت�صاديــة مهمــة  ،منهــا قطــاع
ال�سياحة  ،وقطاع النقل البحري والعبارات  ،وكذلك ال�ستخدامات اجلهات الأمنية متمثلة
فـي خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،كما �أن تو�سعة امليناء �سوف ت�ؤدي �إىل زيادة
الأن�شطة االقت�صادية املرتبطة بال�صناعات ال�سمكية  ،مثل �إقامة وحدات لت�صنيع الأ�سماك
وتغليفهــا  ،وم�صنــع للثلــج وور�ش ل�صيانــة ال�سفــن ومعــدات ال�صيــد  ،حيـث تتمتـع املحافظـة
بوجود ثروة �سمكية وافرة  ،و�أ�صناف جتارية مرغوبة فـي ال�سوق املحلي  ،و�صاحلة للت�صدير
بعد ت�صنيعها  ،وكذلك توفري فر�ص العمل لأبناء والية دبا واملناطق املجاورة من امل�شتغلني
بحرفة �صيد الأ�سماك والأن�شطة املرتبطة بقطاع ال�صيد  ،وكذلك للعاملني بقطاع ال�سياحة
وقطاع النقل البحري  ،وقد قامـت الوزارة ب�إنهــاء �أعمــال الت�صميــم  ،و�إعــداد م�ستنــدات
املناق�صة اخلا�صة بامل�شروع .
ويت�ضمن امل�شروع ما ي�أتي :
 - 1الأعمال البحرية :
 كا�سـ ــران للأم ــواج بطــول (� )2000ألفــي متــر  ،مـع حــو�ض للمينــاء بعمــق ي�صــللـ ( )10ع�شرة �أمتار من �أدنى م�ستــوى للجــزر  ،مع تزوي ــد الكا�سريــن ب�إ�ضاءات
مالحية عند املدخل .
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� - 2أعمال البنية الأ�سا�سية :
 �أعمال ر�صف طريق داخلي  ،وطريق مو�صل للميناء . �أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية . �أعمال تو�صيل �شبكة املياه . �أعمال ت�صريف مياه الأمطار . تخطيط الأرا�ضي لغر�ض اال�ستثمار . - 3ت�سهيالت لل�صيادين :
 مر�سى ثابت بطول (� )60ستني مرتا لقوارب ال�صيد مزود ب�أماكن لربط القوارب . �شاطئ لر�سو القوارب ال�صغرية بطول ( )190مائة وت�سعني مرتا . عدد ( )2اثنني من املرا�سي العائمة بطول �إجمايل (� )70سبعني مرتا . مزالق لإنزال و�إخراج القوارب . مبنى مركز التنمية ال�سمكية  ،و�إدارة امليناء . م�صنع ثلج . م�صنع جتهيز وتغليف الأ�سماك . حمطة وقود . ور�شة بحرية . حمالت لبيع �أدوات ال�صيد . مقاه ومطاعم . �سوق للأ�سماك . مظالت لل�صيادين . -دورات مياه .
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 - 4ت�سهيالت �شرطة عمان ال�سلطانية ( خفر ال�سواحل ) :
 مر�سى ثابت بطول ( )100مائة مرت . عدد ( )1واحد مر�سى عائم بطول ( )35خم�سة وثالثني مرتا . ا�ست�صــالح م�ساحــات ملبانــي اخلدمــات ل�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة مب�ساحــة تقــدربـ (� )7000سبعة �آالف مرت مربع .
 - 5ت�سهيالت العبارات ال�سريعة :
 مر�سى ثابت بطول ( )80ثمانني مرتا . ا�ست�صــالح م�ساحــات ملبانــي امل�سافريــن مب�ساحــة تقــدر بـ ( )5500خم�ســة �آالفوخم�سمائة مرت مربع .
 - 6ت�سهيالت قطاع ال�سياحة :
 مر�سى ثابت بطول ( )295مائتني وخم�سة وت�سعني مرتا . مرا�س عائمة بطول �إجمايل ي�صل لـ ( )300ثالثمائة مرت . - 7ت�سهيالت قطاع التجارة والنقل :
 مر�سى ثابت بطول ( )170مائة و�سبعني مرتا . ا�ست�ص ــالح م�ساحــات للمبانـ ــي واملن�ش ـ ـ�آت التجاريـ ــة مب�ساحـ ــة تق ــدر بـ ()4700�أربعة �آالف و�سبعمائة مرت مربع .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقــا لأحك ــام قانــون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
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