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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/73

بتقريــر �سفــة املنفعـــة العامـــة 

مل�سروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة

�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 عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة املحدد فـي املذكرة 

والر�سم 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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مذكـرة

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة

مل�سروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة

تقـــــوم وزارة النقــــل والت�ســـالت بتنفيــــذ ازدواجيـــــة طريـــــق عقبـــــــة الر�ستـــــاق ، والطريـــــق 

، نظــرا لكثافــة  الباطنــة  ال�سحــنت مبحافظــة جنوب  اإىل تقاطــع وادي  العراقي  من دوار 

احلركة املروريـة على الطريق مما يت�سبب فـي اختناقــات مروريـة ، وازدياد فـي احلوادث 

كون اأن الطريق مفرد . 

عليه فقد قامت وزارة النقل والت�سالت بدرا�سة م�سروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق 

والطريق من دوار العراقي اإىل تقاطع وادي ال�سحنت بطول اإجمايل يبلغ )14( كم ، ويهدف 

ال�سالمة  م�ستوى  ورفع   ، املرور  حركة  وتنظيم   ، ال�ستيعابية  الطاقة  رفع  اإىل  امل�سروع 

املرورية بعمل ازدواجية للطريق ، واإجراء التح�سينات الالزمة على الدوارات والتقاطعات 

القائمة واإن�ساء دوارات واأنفاق . 

يتكون امل�سروع من جزاأين : 

اجلزء الأول : 

- ازدواجية الطريق من دوار العراقي اإىل دوار املرباأ مرورا بعقبة الر�ستاق بطول 

)4.9( كم . 

- اإن�ساء بوابة الر�ستاق فـي موقع العقبة . 

- يتكـون املقطـع العر�ســـي لالزدواجيــة مــن حارتــني اأ�سفلتيتــــني بعـــــر�ض )3.65( م 

لكل حارة ، وكتف اأ�سفلتي خارجي بعر�ض )2.5( م ، وكتف اأ�سفلتي داخلي بعر�ض 

)1.2( م ، وجزيـــرة و�سطيـــة بعـــر�ض )2.6( م على طول امل�ســار ، و)5( م فـي موقع 

البوابة . 

- اإن�ساء طرق خدمة بطول )7( كم لربط املمرات ال�سفلية )الأنفاق ( ب�سبكة الطرق 

املحيطة ، ولتمكني القاطنني حول العقبة من الدخول واخلروج من الطريق . 
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- اأعمال الإنارة للطريق . 

- اإلغاء دوار العراقي ، وا�ضتبداله بتقاطع مزود باإ�ضارات �ضوئية ، والإبقاء على دوار 

املرباأ مع عمل التو�ضعة الالزمة له ، وتزويده باإ�ضارات �ضوئية لتنظيم احلركة 

املرورية عليه . 

- اإن�ضاء ممرين �ضفليني ) اأنفاق ( لعبور املركبات . 

- اإن�ضاء دوار على الطريق املوؤدي اإىل بلدة الغ�ضب . 

- اإن�ضاء نفقني لعبور امل�ضاة . 

- نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة . 

اجلزء الثاين : 

- ازدواجية الطريق من دوار العراقي اإىل تقاطع وادي ال�ضحنت بطول )9.1( كم . 

 ، حارة  لكل   ، م   )3.65( بعر�ض  اأ�ضفلتيتني  حارتني  من  العر�ضي  املقطع  يتكون   -

وكتف اأ�ضفلتي خارجي بعر�ض )2.5( م ، وكتف اأ�ضفلتي داخلـــي بعــر�ض )1.2( م ، 

وجزيرة و�ضطية بعر�ض )2.6( م ، على طول امل�ضار . 

- اإن�ضاء طرق خدمة بطول )16.1( كم . 

- اإن�ضاء دوارين خلدمة احلركة املرورية اللتفافية ، واملخططات ال�ضكنية القائمة 

وامل�ضتقبلية على جانبي الطريق . 

- اإن�ضاء ثالثة اأنفاق لعبور امل�ضاة . 

- اأعمال الإنارة للطريق . 

- نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة . 

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�ضروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�ض اأ�ضحابها 

وفق اأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 78/64 ، لذلك 

فاإن الأمر يقت�ضي ا�ضت�ضدار مر�ضوم �ضلطاين بتقرير �ضفة املنفعة العامة لهذا امل�ضروع . 

وزيــر النقل واالت�صاالت
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