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اجلريدة الر�سمية العدد )946(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/91

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع 
طريق حمالح - غربة الطام - اإ�سماعية بوالية دماء والطائيني

�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 االأولـــــى 
والطائيني  دماء  بولية  اإ�سماعية   - الطام  - غربة  ازدواجية طريق حمالح  يعترب م�سروع 

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

 املــادة الثانيــــة 
للجهــات املخت�ســــة ال�ستيـــالء بطريـــق التنفيــذ املبا�ســر على العقـــارات والأرا�ســى الالزمـــة 
للم�سروع وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

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

�سـدر فى : 7 من ذى القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــق : 5 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مذكـــــرة 

ب�ساأن تقرير �سفة المنفعة العامة 

لم�سروع طريق محالح - غبرة الطام - اإ�سماعية بوالية دماء والطائيين

تنفيذا للتوجيهات ال�سامية لمولنا ح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 

المعظم - حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء وتحديث �سبكة الطرق فى ال�سلطنة - قامت وزارة 

اإ�سماعية بولية دماء  النقل والت�سالت بدرا�سة م�سروع طريق محالح - غبرة الطام - 

والطائيين ، كون هذا الم�سروع �سوف ي�سهم فى التخفيف من م�ساكل الزدحام المرورى 

على الطريق القائم .

ويحقق الم�سروع الأهداف التالية :

- تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة ح�سب المخططات الحديثة .

التجارية والقت�سادية  الأن�سطة  المواطنين وتفعيل  التوا�سل الجتماعى بين  - زيادة 

بما يوفره الطريق من �سهولة النتقال من واإلى مختلف المناطق .

- رفع كفاءة من�ساآت ت�سريف المياه بحيث يكون الطريق �سالكا للمرور فى جميع حالت 

الطق�س .

وحيــث اأن تنفيـــذ هــذا الم�ســـروع يتطلــب نــزع ملكيــة الممتلكــــــات المتاأثــــرة بـــه وتعويـــ�س 

ال�سلطانى  بالمر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  الملكية  نزع  قانون  لأحكام  وفقا  اأ�سحابها 

رقم 78/64 ، لذلك فاإن الأمر يقت�سى ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة المنفعة 

لهذا الم�سروع . 

وزيــــر النقل واالت�ساالت




