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اجلريدة الر�سمية العدد )905(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/13    

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع طريق 

) ينقل - فدا - �سنك ( مبنطقـة الظاهـــرة

�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

يعتبــــر م�ســـــروع طريـــــق ) ينقــل - فـــدا- �سنـــك ( من وليــــة ينقـل  املــادة الأولـــــى : 

الإجماىل  التخطيطى  والر�سم  املذكرة  فى  املحدد  �سنك  ولية  اإلـى 

املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثـانيـــة : للجهات املخت�ســة ال�ستيــــالء بطريق التنفيــــذ املبا�ســــر على العقــــارات 

والأرا�سى الالزمة للم�سروع املذكور هى وما عليها من من�ساآت طبقا 

لأحكام 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 : 23 من �سفــــر  �سنة 1431هـ

املـوافـــق :  8   من فرباير  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )905(

مذكـــــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

 اإن�ساء طريق ) ينقل - فدا - �سنك ( مبنطقة الظاهرة

النقل  وزارة  فاإن   ، بال�سلطنة  الطرق  �سبكة  وحتديث  لإن�ساء  احلكومــة  جهود  اطــــار  فى 

والت�سالت تقوم بتنفيذ م�سروع طريق ) ينقل - فدا - �سنك ( بطول )32( كيلومرت ، 

اأنه يعترب  مرورا بعدة قرى وبلدات بني الوليتني منها ) الظويهرية ، فدا ، دوت ( كما 

طريقا بديال لولية �سنك عرب ولية ينقل ، ويعد هذا امل�سروع من امل�سروعات احليوية 

التى ت�سهم فى حتقيق الأهداف التالية :  

1 - تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .

2 - ربــــط وليتى ينقــل و�سنــك بطريق ) عربي - حفيت ( وبالتالـــــى اخت�ســــار امل�سافــــة 

مل�ستخدمى الطريق .

3 - زيــادة التوا�ســل الجتماعـــى بني املواطنيـــن مبا يوؤدى اإلــى �سهولة النتقال من واإىل 

خمتلف املناطق والدول املجاورة .

4 - تفعيل الأن�سطة التجارية والقت�سادية .

وحيث اأن تنفيذ هـــذا امل�سـروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، فاإن الأمر يقت�سى 

ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع لتخاذ اإجراءات نزع 

ملكية املن�ساآت والأرا�سى املتاأثرة بتنفيذ امل�سروع وتعوي�ض اأ�سحابها وفق اأحكام قانون نزع 

امللكية للمنفعة العامة ال�سادر  باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 . 

وزيــــر النقل والت�ســـالت




