
اجلريدة الر�سمية العدد )1052(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/16

بتقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق اأدم - ثمريت

�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 

الإجمايل  التخطيطي  والر�ســم  املذكرة  فـي  املحــدد  - ثمريــت  اأدم  يعتبــر م�ســروع طريــق 

املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة . 

املــادة الثانيــــة 

الالزمة  والأرا�سي  العقارات  على  املبا�سر  التنفيذ  بطريق  ال�ستيالء  املخت�سة  للجهات 

للم�سروع املذكور ، وما عليها من من�ساآت طبقا 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 : 22 من جمادى الأوىل  �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 24 من مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكـــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق اأدم - ثمريت

ياأتي تنفيــذ م�ســروع ازدواجيـــة طريـــق اأدم - ثمريـــت بطـــول )718( �سبعمائــة وثمانية ع�سر 

كيلومرتا  ا�ستكمال لتنفيذ م�سروع ازدواجية طريق نزوى - ثمريت  ،  والذي يعترب من الطرق 

الوطنية الرابطة بني �سمال وجنوب ال�سلطنة . 

ويهدف امل�سروع اإىل اإن�ساء الطريق اجلديد لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية . 

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية : 

، )200( مائتي مرت فـي كل  اأربعمائة مرت  اإحرامات الطريق بعر�ض )400(   - حجز 

جانب . 

 - تنفيذ طريق مواز للطريق القائم قدر الإمكان ، وذلك بحارتني اأ�سفلتيتني بعر�ض 

)3.75( متـــرا لكـــل حـــارة ، واأكتـــاف اأ�سفلتيــة داخليــة بعــر�ض )1.5( اأمتار ، واأكتاف 

اأ�سفلتية خارجية بعر�ض )3( اأمتار ، وجزيرة و�سطية بعر�ض )21( مرتا ، مع تاأهيل 

الطريق القائم بطول )90( كيلو مرتا بداية من الكيلومرت )55( اإىل الكيلومرت )145( . 

 - حجز  اإحرامات لعدد )22( اثنني وع�سرين ج�سرا علويا ، وعدد )25( خم�سة وع�سرين 

على  ال�سكانية  املناطق  وخدمة   ، اللتفافية  املرورية  احلركة  خلدمة  �سفليا  نفقا 

جانبي الطريق ، على اأن يتم التنفيذ ح�سب توفر العتمادات املالية . 

 - اإن�ساء عدد )7( �سبعة اأنفاق لعبور اجلمال . 

 - اإن�ساء عدد )2( ج�سرين خلدمة املن�ساآت التابعة ل�سركة تنمية نفط عمان . 

 - تنفيذ مداخل وخمارج لعدد )6( �ست ا�سرتاحات فـي كل جانب مع ت�سوية الأر�ض ، 

وذلك ل�ستثمارها من قبل اجلهات املعنية . 

 - تنفيذ عدد )7( �سبع حمطات اأوزان ال�ساحنات على جانبي الطريق . 
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 - حتويل الطريق لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية عن طريق اإن�ساء عبارات �سندوقية 

لت�سريف مياه الأودية لعدد )632( �ستمائة واثنني وثالثني موقعا ، و)42( اثنني 

واأربعني موقعا على الطريق القائم . 

 - تنفيذ عدد من طرق اخلدمة . 

 - تزويد الطريق بكافــة متطلبـــات ال�سالمـــة املروريـــة من دهانـــات واإ�ســـارات مروريـــة 

وحواجز معدنية وخر�سانية . 

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

وفق 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 . 

وزير النقل والت�سالت
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