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بعد األطالع عل النظام األأ�سا�سي للدولة
وعل قانون ن ع امللكية للمنفعة العامة ال سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ،78/64
وبناء عل ما تقت�سي امل سلحة العامة.
äBG ƒ````g É```Ã É```æª°SQ
≈````dhC’G IOÉ``ŸG
يعتب ــر م�س ــروع تطوي ــر واإنت ــاج املناج ــم التعديني ــة فـ ــي املنطق ــة  12-A1فـي وألية ينقل
ف ــي حمافظ ــة الظاه ــرة املحــدد ف ــي امل ــرة والر�س ــم الت طي ــطي األإجمالــي املرفقــني
م م�سروعا املنفعة العامة.
á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
للج ا امل ت سة األ�ستيالء بطريق التنفـي املبا ســر عل ـ العقــارا واألأرا ســي الالزمــة
للم�سروع امل ور وما علي ا م من�سا طبقا ألأحكام قانون ن ع امللكية للمنفعة العامة
امل�سار اإلي .
á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر ه ا املر�سوم فـي ا ريدة الر�سمية ويعمل ب م تاري �سدور .
`g1444 á`æ°S »fÉãdG ™«HQ øe 8 :»`a Qó`°U
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Iô````còe
á«æjó©àdG ºLÉæŸG êÉàfEGh ôjƒ£J ´hô°ûŸ áeÉ©dG á©ØæŸG áØ°U ôjô≤J ¿CÉ°ûH
IôgÉ¶dG á¶aÉëÃ π≤æj áj’ƒH (12-A1 ) ºbQ á«æjó©àdG á≤£æŸG »`a
ي د م�سروع تطوير واإنتاج املناجم التعديني ــة فـي املنطق ــة التعدينية رقم ((12-A1
بوألي ــة ينق ــل حافظة الظاهرة اإ دعم وحتقيق اأهدا الرويــة امل�ستقبليــة لالقت ساد
العما ومتطلبا اخلطة األ�س اتيجية لروية عمان  2٠4٠واملتمثلة فـي تنويع م سادر
الد ل ورفع م�ساهمة قطاع املعادن فـي النا املحلي .وتتمثل اأهم مكونا امل�سروع فـي
األ�ستثمار فـي ا�ستك�سا وا�ست الل املعادن املتوفرة فـي هـ ـ املنطق ــة التعدينيــة وب سفة
ا�سة معدن النحا�ض وال هب ا �سيودي ب�سكل مبا سر إا تعظيم األ�ستفادة م قطاع
املعادن وتع ي القيمة امل�سافة لل سناعا املرتبطة ب م الل ا�ست الل املوقع.
ولق ــد اأولـ احلكومــة ثلة فـي وزارة الطاقة واملعادن تنفي ه ا امل�س ــروع اأهميــة بي ــرة
م منطلــق العوائــد األقت سادي ــة واألجتماعية التي �ستتــرتب عل ـ تنف ــي وحيـ ـ اإن
تب ــني وجــود اأرا ض وعقــارا متعددة األأ را ض فــي املنطقــة التعدينيــة رقـم ((12-A1
بوألية ينقل حافظة الظاهرة واملحددة م قبل احلكومة تعيق سر ة تنمية معادن
عمان م تنفي برنام العمل التعديني املتفق علي مع احلكومة فاإن يكون م األأهمية
اإزالة تل األأرا سي والعقارا .
وحي اإن تنفي ه ا امل�سروع يتطلب ن ع ملكية املمتلكا اخلا�سة املت أا رة ب وتعوي�ض
اأ�سحاب ــا وف ــق اأحك ــام قان ــون نـ ـ ع امللكي ــة للمنفــعة العامة ال سادر باملر�سوم ال�سلطا
رقم  78/64ل ل فاإن األأم ــر يقت�س ــي ا�ست ســدار مر�سوم �سلطا بتقرير �سفة املنفعة
العامة مل�سروع تطوير واإنتاج املناجم التعدينية فـي املنطقة التعدينية رقم (  (12-A1بوألية
ينقل حافظة الظاهرة.
¿OÉ``©`ŸGh á```bÉ£dG ô``jRh
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