
اجلريدة الر�سمية العدد )1039(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/74

بتقريــر �سفــة املنفعـــة العامـــة 

مل�سروع ازدواجية طريق اإزكــي - عـز مبحافظة الداخلية 

�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 اإزكــي - عـــز مبحافظة الداخلية املحدد فـي املذكــرة والر�سـم 

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�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة

مل�سروع اإن�ساء طريق اإزكي - عز مبحافظة الداخلية

اأعمال الت�سميم واإعداد م�ستندات املناق�سة  قامت وزارة النقل والت�سالت بالنتهاء من 

لتنفيـــذ م�ســروع اإن�ساء طريـــق اإزكـي - عــز مبحافظـــة الداخليــة بطــول )25( كــم ، اإ�سافـــة 

اإىل و�سالت اإىل مع�سكر �سافع بطول يبلغ )8( كم . 

اإزكي بولية منح مع تزويده  اإن�ساء طريق جديد يربط ولية  هذا ، ويهدف امل�سروع اإىل 

بعدد من الدوارات لت�سهيل احلركة اللتفافية ، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء عدد من ج�سور الأودية 

والعبارات ال�سندوقية ليكون �سالكا فـي جميع حالت الطق�س . 

ويت�سمن امل�سروع الآتي : 

- يتكون املقطع العر�سي للطريق املقرتح من حارتني اأ�سفلتيتني بعر�س ) 3.65( م 

لكـــل حـــارة ، وكتف اأ�سفلتي خارجي بعــر�س )2.5( م للطريـــق الرئي�ســـي ، وكتـــف 

ترابي خارجي بعر�س )2( م من كل جانب . 

- اإن�ساء عبارات �سندوقية متعددة املقا�سات فـي )72( موقعا . 

- اإن�ساء ثالثة ج�سور على الأودية . 

- اإن�ساء ممر �سفلي للمركبات . 

- اإن�ساء دوارين . 

- اأعمال اإنارة الطريق . 

- نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات القائمة . 

ولوائح  دهانات  من  الالزمة  املرورية  ال�سالمة  متطلبات  بكافة  الطريق  تزويد   -

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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