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اجلريدة الر�سمية العدد )906(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/19    

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

ازدواجية طريق بدبد / �سور

�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 :  يعترب م�سروع ازدواجية طريق بدبد/ �سور املحدد فى املذكرة والر�سم 

التخطيطى الإجماىل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثـانيـــة : للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريق التنفيــــذ املبا�سـر على العقارات 

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 :  8 من ربيع الول  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 23 من فربايـــــــــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )906(

مذكـــــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

 ازدواجيـة طريق بدبد/ �سور

فـى اطــــار جـهــــود احلــكومــــة لإن�ســـاء وحتديــث �سبكــة الطــرق بال�سلـطنــة ، فــاإن وزارة النقــل 

والت�سالت تقوم بتنفيذ م�سروع ازدواجية طريق بدبد / �سور  بطول )260( كيلو مرتا 

 ، ، امل�سيبى  ، �سمائل  من ولية بدبد باملنطقة الداخلية مرورا بعدة قـرى وبلدات بوليات ) بدبد 

اإبراء ، القابل ، بدية ، وادى بنى خالد ، الكامل والوافـى ، �سور (  ، ويعد هذا امل�سروع من 

امل�ساريع احليوية التى ت�سهم فى حتقيق الأهداف التالية : 

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

2 -  التخفيف من الختناقات املرورية وتي�سري ان�سياب حركة املركبات وجتنب احلوادث .

3 -  رفـــع كفــــاءة وحتـ�ســني الطــريق ل�ستيعـــاب كثـافــة حـركــة املـــرور احلـاليــة وامل�ستقبليــة ، 

وتاأمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمى الطريق .

واإىل  من  النتقال  �سهولة  اإىل  يوؤدى  مبا  املواطنني  بني  الجتماعى  التوا�سل  زيادة   -  4

خمتلف املناطق .

5 -  تفعيل الأن�سطة التجارية والقت�سادية .

وحيث اأن هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، فاإن الأمر يقت�سى ا�ست�سدار 

مر�سوم �سلطانى بتقـرير �سفــة املنفعـــة العــامــة لهـــذا امل�ســروع لتخــاذ اإجــراءات نــزع ملكيـــة 

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
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