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اجلريدة الر�سمية العدد )903(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/8    

 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإزدواجية 

طريق نزوى / عربي )املرحلة الثانية ( من جربين اإىل عربي

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  يعتبــر م�ســروع اإزدواجيــة طريــق نــزوى / عبــري )  املرحلة الثانية  ( 

التخطيـــطى  والر�ســـم  املذكـــرة  فى  املحـــدد  عبـــري  اإىل  جربيـــن  من 

الإجماىل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثـانيـــة : للجهات املخت�سـة ال�ستيـالء بطريـق التنفيـذ املبا�سـر على العقــارات 

لأحكام  طبقا  من�ساآت  من  عليها  وما  للم�سروع  الالزمة  والأرا�سى 

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 27 من حمرم  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 13 من ينايــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مــذكـــــرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإزدواجية 

طريق نزوى / عربي ) املرحلة الثانية ( من جربين اإىل عربي  

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 

املعظم - حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء وحتديث �سبكة الطرق بال�سلطنة ، ومن هذا املنطلق 

فقـــد قامـــت وزارة النقـــل والت�ســـالت بدرا�ســـة م�ســـروع اإزدواجـيـة طريــق نــزوى/عبــري 

) املرحلة الثانية ( من جربين اإىل عربي بطول )90( كيلو مرت تقريبا ، كون هذا امل�سروع 

يعترب من امل�سروعات احليوية التى تعتزم وزارة النقل والت�سالت تنفيذها �سمن جهود 

احلكومة لإن�ساء وحتديث �سبكة الطرق .

يحقق امل�سروع الأهداف الآتية :

-  تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .

-  التخفيف من اختناقات املرور وتي�سري ان�سياب حركة املركبات وجتنب وقوع احلوادث .

احلالية  املرور  حركة  كثافة  با�ستيعاب  احلاىل  الطريق  وتو�سيع  وحت�سني  كفاءة  رفع   -

وامل�ستقبلية وتاأمني ال�سالمة العامة مل�ستخدميه وفقا لأحدث املوا�سفات الفنية .

-  زيــادة التوا�ســل الجتماعــى بيــن املواطنــني وتفعيــل الأن�سطــة التجاريــة والقت�ساديــة 

مبا يوفره الطريق من �سهولة النتقال من واإىل خمتلف املناطق .
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-  �سي�سيف مظهر من مظاهـر التـقدم وي�سهــم فى ازدهــار منطقتــى الداخلـيــة والظاهــرة 

مبا يعود بالنفع على جميع اأهاىل املنطقتني .

هذا بالإ�سافة اإىل اأن امل�سروع يت�سمن الأعمال الآتية :

- الطريق �سمم من م�سربني بعر�س )7.5( مرت بواقع )3.75( مرت لكل م�سرب ، واأكتاف 

خارجية بعر�س )2.5( مرت وداخلية بعر�س )1.2( مرت ، وتف�سله عن الطريق احلاىل 

وبكافة متطلبات  بالإنارة  الطريق  تزويد  و�سيتم   ، )4.5( مرت  بعر�س  و�سطية  جزيرة 

ال�سالمة املرورية الالزمة لذلك من دهانات واإ�سارات مرورية واإر�سادية وحواجز معدنية .

-  اإن�ساء عدد )9( تقاطعات بج�سور علوية اأو �سفلية ، وعدد )4( ممرات م�ساة حتت الطريــق ، 

اإن�ســاء ج�ســر على وادى كبــارة ، وعبــارات �سندوقيــة متعــددة الفتحات على  كما �سيتــم 

جمارى الأودية ال�سغرية على م�سار الطريق ، وج�سور عند الأودية الرئي�سية .

ذلك  ويتطلب   ، به  املتاأثرة  املمتلكات  نزع ملكية  يقت�سى  امل�سروع  تنفيذ هذا  فاإن   ، وعليه 

ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيــــر النقل والت�ســـالت
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