
اجلريدة الر�سمية العدد )1039(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/71

بتقريــر �سفــة املنفعـــة العامـــة 

مل�سروع رفع كفاءة طريق �سناو - حموت - الدقم 

�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 

يعتبـــر م�ســـروع رفـــع كفـــاءة طريـــق �سنـــاو - حمـــوت - الدقـــم املحـــدد فـي املذكــــرة والر�ســــم 

التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة . 

املــادة الثانيــــة 

للجهـــات املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريـــق التنفيـــذ املبا�ســـر على العقـــارات والأرا�ســـي الالزمــة 

للم�ســروع املذكــور ، وما عليهـــا من من�ســاآت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة 

امل�سار اإليه . 

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 14 من �سفـــــــر �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 17 من دي�سمرب �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكـــرة

ب�ســاأن تقريــر �سفــة املنفعــة العامـــة

مل�سروع رفع كفاءة طريق �سناو - حموت - الدقم 

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 

املعظم - حفظه اللـه - باإن�ساء وحتديث �سبكة الطرق بال�سلطنة ، وتزامنا مع م�سروع اإن�ساء 

مدينـــة الدقــم القت�سادية ومينــاء الدقم واحلــو�س اجلــاف وما ي�ساحب ذلك من ازديــاد 

النقل والت�سالت  وزارة  ، قامت  الدقم  واإىل مدينة  واملرورية من  التجارية  فـي احلركة 

بالبدء فـي تنفيذ م�سروع رفع كفاءة طريق �سناو- حموت - الدقم ، بطول )327( كم . 

ويحقق امل�سروع الأهداف الآتية : 

- تعديل م�سار الطريق بحيث يتفادى املناطق املاأهولة بال�سكان فـي �سناو وبرزمان 

والعيون . 

- ت�سميم الطريق ليكون �سالكا للمرور فـي جميع حالت الطق�س ، بحيث ل تتوقف 

احلركة املرورية عند هطول الأمطار وجريان الأودية . 

- زيــادة عر�س الطريــق لي�ستوعب حركــة ال�ساحنــات مع ت�سميــم طبقـات الر�ســف 

لت�ستوعب الأحمال املحورية الثقيلة . 

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية : 

- تنفيذ حارتني اأ�سفلتيتني بعر�س )7.5( م ، بواقع )3.75( م لكل حارة ، واأكتاف 

اأ�سفلتية من كال اجلانبني بعر�س )2.50( م ، واأكتاف ترابية بعر�س )2( م . 

املرورية على  لت�سهيل احلركة اللتفافية واحلركة  �ستة دوارات  اإن�ساء عدد )6(   -

املرور  حلركة  خدمة   ، املرورية  ال�سالمة  ويحقق   ، اآمن  ب�سكل  الطريق  جانبي 

اجلانبية . 
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- اإن�ســـاء عبـــارات �سندوقيـــة لت�سريـــف ميـــاه الأوديـــة فـي )336( ثالثمائـــة و�ستـــة 

وثالثني موقعا . 

- تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات واإ�سارات مرورية 

وحواجز معدنية وخر�سانية . 

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

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

فاإن الأمر يقت�سي ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع . 

وزيــر النقل والت�سالت
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