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اجلريدة الر�سمية العدد )938(

مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/71

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع ازدواجية 

طريق نزوى / ثمريت )املرحلة الثالثة( من عز اإىل اأدم

�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 نزوى / ثمريت )املرحلة الثالثة( من عز اإىل اأدم املحدد فى 

املذكرة والر�سم التخطيطى الإجماىل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

الالزمة  والأرا�سى  العقارات  على  املبا�سر  التنفيذ  بطريق  ال�ستيالء  املخت�سة  للجهات 

العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا لأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 17 من رجــــب �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 19 من يونيــو �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مذكـــــــرة 

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

طريق نـــزوى / ثمريت )املرحلة الثالثة( من عـــز اإلــى اأدم

�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 

قامت وزارة النقل والت�سالت بدرا�سة م�سروع ازدواجية طريق نزوى / ثمريت )املرحلة 

اإىل رفع كفاءة  امل�سروع  ، ويهدف  اأدم بطول )46( كيلو مرتا تقريبا  اإىل  الثالثة( من عز 

طريق نزوى - ثمريت من خالل الآتى :

- تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .

- زيادة الطاقة ال�ستيعابية للطريق وخ�سو�سا فى مدينة اأدم .

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

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

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

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

- تنفيذ حارتني اإ�سفلتيتني بعر�س )7.5( مرت بواقع )3.75( مرت لكل اجتاه واأكتاف 

خارجية بعر�س )3( اأمتار وداخلية بعر�س )1.5( مرت ، وف�سله عن الطريق احلاىل 

بجزيرة و�سطية بعر�س )12( مرتا ، و�سيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة 

املرورية الالزمة لذلك من دهانات واإ�سارات مرورية وحواجز معدنية .

- اإن�ساء عدد )6( تقاطعات متعددة امل�ستويات خدمة حلركة املرور اجلانبية .

- اإن�ساء العديد من العبارات ال�سندوقية لت�سريف املياه مع رفع كفاءة العبارات القائمة .

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

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

د. وزير النقل والت�سالت 
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