
اجلريدة الر�سمية العدد )1039(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/75

بتقريــر �سفــة املنفعـــة العامـــة 

مل�سروع ازدواجية طريق عربي - ينقل مبحافظة الظاهرة 

�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 عربي - ينقل مبحافظة الظاهرة 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



اجلريدة الر�سمية العدد )1039(

مذكـرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق عربي - ينقل مبحافظة الظاهرة 

املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية  الأوامر  على  بناء 

2009م ، قامت وزارة النقل والت�سالت  - حفظه اللـه ورعاه - فـي اجلولة ال�سامية لعام 

ازدواجية  مب�سروع  اخلا�سة  املناق�سة  م�ستندات  واإعداد  الت�سميم  اأعمال  من  بالنتهاء 

طريق عربي - ينقل مبحافظة الظاهرة بطول حوايل )39( كم . 

يت�سمن امل�سروع الأعمال الآتية : 

- تنفيذ حارتني اأ�سفلتيتني بعر�س ) 3.75( م فـي كل اجتاه ، واأكتاف اأ�سفلتية داخلية 

و�سطية  وجزيرة   ، م   )2.5( بعر�س  خارجية  اأ�سفلتية  واأكتاف   ، م   )1.2( بعر�س 

بعر�س )4.5( م . 

- اإن�ساء عدد )10( دوارات خلدمة احلركة املرورية اللتفافية واملخططات ال�سكنية 

القائمة وامل�ستقبلية . 

- اإن�ساء عدد )3( اأنفاق لعبور املركبات . 

- اإن�ساء ممر للم�ساة . 

- حتويل الطريق اإىل طريق �سالح للمرور فـي جميع حالت الطق�س عن طريق 

اإن�ساء عبارات �سندوقية لت�سريف مياه الأودية لعدد )101( موقع . 

- تنفيذ طريق خدمة بطول )25( كم بالإ�سافة اإىل اإنارة الطريق كامال . 

- تاأهيل الطريق الداخلي القائم ببلدة العار�س بطول )4.3( كم ، وازدواجية جزء 

من الطريق الداخلي القائم بولية ينقل بطول حوايل )3( كم . 

- نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املتاأثرة بامل�سروع . 

- تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة 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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