
اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/20

بتقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعترب م�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي - املحدد فـي املذكرة 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�سروعات املنفعة العامة .

 املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر على العقــارات والأرا�سـي الالزمــة 

للم�ســروع املذكــور وما عليهــا من من�ســاآت طبقــا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه .

 املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي

�سمـن جهــود احلكومــة لإن�ســاء وحتديــث �سبكـــة الطــرق بال�سلطنـــة ، قامــت وزارة النقــل 

والت�ســالت بالنتهـــاء من اأعمـــال الت�سميـــم واإعــداد م�ستنــدات املناق�ســة لتنفيــذ م�ســروع 

ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة بطول )58( كيلو مرت تقريبا .

ويحقق امل�سروع الأهداف الآتية :

- التخفيــف من الختناقـــات املروريـــة ، وتي�سيــر ان�سيــاب حركــة املركبــات ، والتقليــل 

من وقوع احلوادث املرورية .

- رفع كفاءة من�ساآت ت�سريف املياه بحيث يكون الطريق �سالكا للمرور فـي جميع حالت 

الطق�س .

- �سهولة النتقال من واإىل خمتلف املناطق مبا يوؤدي اإىل زيادة التوا�سل الجتماعي ، 

وتفعيل الأن�سطة التجارية والقت�سادية .

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية :

- تنفيذ اأربع حارات اأ�سفلتية بواقع حارتني فـي كل اجتاه وبعر�س )3.75( مرتا لكل 

اأ�سفلتية  واأكتاف   ، اأمتار   )3( بعر�س  خارجية  اأ�سفلتية  اأكتاف  اإىل  بالإ�سافة  حارة 

 )4.5( بعر�س  و�سطية  وجزيرة   ، الرئي�سي  للطريق  مرتا   )1.50( بعر�س  داخلية 

مرتا .

- اإن�ساء )8( ثمانية تقاطعات متعددة امل�ستويات ، بالإ�سافة اإىل دوار عند بداية الطريق 

مبحافظة الربميي وعدد )3( ثالثة اأنفاق للم�ساة على طول الطريق .

- نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .

- تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من دهانات و�ساخ�سات 

اإر�سادية وتنبيهية ، بالإ�سافة اإىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 

 ،  78/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  اأحكام  وفق 

لذلك فاإن الأمــر يقت�ســـي ا�ست�ســـدار مر�ســوم �سلطانــي بتقريــر �سفـة املنفعـة العامـة لهــذا 

امل�سروع .

وزيـــر النقل والت�سالت
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